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گفت وگوی »وطن امروز« با سمانه خاکبازان 
نویسنده کتاب »بیست سال و سه روز«

بازداشت بیش از 100 معترض در پاریس

شورش جلیقه زردها از فرانسه به بلژیک رسید

 آینه وار از جوان ترین
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امید رام�ز: آنچه می خوانید 
خالص��ه و تحلیلی اس��ت بر 
کت��اب »هویت؛ نیاز به کرامت و سیاس��ت خش��م« 
جدیدترین کتاب »فرانس��یس فوکویاما« که 2 دهه 
پ��س از طرح نظری��ه پایان تاریخ و س��یطره الیزال 

لیبرال- دموکراسی، نوشته است.
1- فوکویاما به رغم اینکه با اس��تناد به آمار، به رشد 
تولید ثروت و کاهش فقر مطلق از 42 درصد در سال 
1۹۹۳ به 1۸ درصد در س��ال 2۰۰۸ اش��اره می کند 
ام��ا اوال اذعان می کند این رش��د کام��ال ناعادالنه و 
مخت��ص ثروتمندان و تحصیلکرده ها بوده و نابرابری 
اقتصادی را به طرز چش��مگیری افزایش داده است؛ 
ثانیا او می پذیرد که این تغییرات در ارتباط مستقیم 

با  افزایش نفوذ نئولیبرالیسم در کشورها بوده است.
او می نویسد:

»در دهه  های گذش��ته، سیاس��ت جهانی تحول 
چشمگیری را تجربه کرد. از اوایل دهه 1۹7۰ تا دهه 
اول قرن بیست و یکم، تعداد دموکراسی  های انتخاباتی 
در جهان از حدود ۳5 تا بیش از 11۰ کشور افزایش 
یاف��ت. در هم��ان دوره، تولی��دات کاال و خدمات در 
جهان 4 برابر شد و رشد تقریبا در هر منطقه از جهان 
گسترش یافت. نسبت افرادی که در فقر شدید زندگی 
می کنند، از 42 درصد جمعیت جهان در سال 1۹۹۳ 
به 1۸ درصد در س��ال 2۰۰۸ کاهش یافته است اما 
همه از این تغییرات س��ود نمی برند. در بس��یاری از 
کش��ورها و بویژه در دموکراس��ی  های توسعه یافته، 
نابراب��ری اقتص��ادی به ط��رز چش��مگیری افزایش 
یافت، زیرا منافع رش��د در درجه اول به ثروتمندان و 
تحصیلکرده ها رسید. در ضربات مهلک بحران مالی 
جهانی ۸-2۰۰7 و بحران یورو که س��ال 2۰۰۹ آغاز 
شد، در هر دو مورد، سیاست هایی که توسط نخبگان 
ایجاد شد، رکود اقتصادی، بیکاری باال و کاهش درآمد 

را برای میلیون ها کارگر به ارمغان آورد«.
او ادامه می دهد: »در لیبرال- دموکراسی، برابری 
تح��ت قانون، برابری اقتصادی و اجتماعی را به وجود 
نم��ی آورد. تبعیض همچنان ب��رای انواع مختلفی از 
گروه ه��ا وجود دارد و اقتصادهای ب��ازار نابرابری  های 
زیادی را ایجاد می کنند. با وجود تولید ثروت عظیم در 
ایاالت متحده و سایر کشورهای توسعه یافته، نابرابری 
درآمد طی ۳۰ س��ال گذش��ته به طور چشمگیری 
افزای��ش یافت��ه اس��ت. بخش  های قاب��ل توجهی از 

جمعیت آنها از درآمد  های ناچیز رنج می برند«.
2- فوکویاما می پذیرد نظم تعریف شده اش و مفهومی 
ک��ه او 2 دهه قبل به عنوان الزمه تحقق آرمانش��هر 
دولت ها و ملت ها با نام »لیبرال- دموکراسی« تعریف 
می کرد، شکس��ت خورده و فروپاش��یده اس��ت: »در 
نهایت، ای��ن تغییرات جهان را به س��مت یک نظم 
جهان ش��مول مبتنی بر جامعه باز و لیبرال سوق  داد 
که پس از مدتی ش��روع به فروپاش��ی و بازگشت به 

عقب کرد«.

3- فوکویاما اذعان می کند دیگ��ر آمریکا و اروپا در 
ح��وزه اقتصاد سیاس��ی الگوی مطلوب بس��یاری از 
کشورهای جهان نیس��تند و آنها در پی به کارگیری 
مدل های سیاس��ی و اقتصادی دیگری هس��تند: »از 
آنجا که ای��االت متحده و اتحادیه اروپایی نمونه  های 
برجسته ای از دموکراسی لیبرال بودند، این بحران ها 
به اعتبار این نظام ها آسیب جدی وارد کرد. به طوری 
که در س��ال  های اخیر، تعداد دموکراس��ی ها کاهش 
یافته است و دموکراسی تقریبا در تمام مناطق جهان 
به عقب رانده ش��ده اس��ت. در عین حال، بسیاری از 
کشورهای اقتدارگرا، به رهبری چین و روسیه، تبدیل 
به مدعی شده اند. بعضی از کشورها که در دهه 1۹۹۰ 
به نظر می رس��ید دموکراس��ی  های لیب��رال موفقی 
هستند، از جمله مجارستان، لهستان، تایلند و ترکیه 
به س��مت اقتدارگرایی عقبگرد کرده اند. شورش  های 
اعراب در سال های 2۰1۰ و 2۰11 دیکتاتوری را در 
سراسر خاورمیانه متوقف کرد اما نتوانست دموکراسی 
را به جای آن بنش��اند؛ رژیم  های مس��تبد به قدرت 
رس��یدند و جنگ  های داخلی عراق، لیبی، سوریه و 

یمن را فراگرفت«.
4- مهم ت��ر اینکه به اذعان فوکویاما و مطابق روندی 
که طی سال های اخیر در اروپای غربی و آمریکا شاهد 
بوده ایم، نئولیبرالیس��م حتی در کشورهایی که مهد 
این مدل اقتصاد سیاس��ی محسوب می شوند یعنی 
آمریکا و انگلیس نیز محبوبیت خود را از دست داده 
و در عوض این راس��ت های افراطی بوده اند که ظهور 
و بروز داشته و جریان های اصلی سیاسی و اقتصادی 
این کشورها را به چالش کشیده اند: »شگفت آورتر و 
شاید مهم تر از کشورهای دیگر، موفقیت ناسیونالیسم 
پوپولیس��تی در انتخابات سال 2۰16 توسط 2 نظام 
مبتنی بر لیبرال- دموکراسی قدیمی یعنی آمریکا و 
بریتانیا بود؛ در بریتانیا رای دهندگان تصمیم به ترک 
اروپا گرفتند و در ایاالت متحده دونالد ترامپ به عنوان 

رئیس جمهور برگزیده شد«.
5- ب��ه ب��اور فوکویام��ا در یک س��طحی، ریش��ه 
نارضایتی های اخیر مردم در کشورهای مختلف اروپا و 
آمریکا و بحران های سیاسی موجود، ناشی از مشکالت 
اقتصادی و سختی معیشت بوده است: »این شیفت 
ضمن اضمحالل بسیاری از باورهای سنتی لیبرال ها، 
نوعی بازگش��ت به تئوری کارل مارکس نیز هس��ت 
که ریش��ه همه کشمکش ها و درگیری های سیاسی 
را تضادهای اقتصادی می دانست ]تضاد بین ضعیف 
و ق��وی در کمون اولیه، تضاد بین ارب��اب و برده در 
دوره ب��رده داری، تضاد بین دهقان و فئودال در دوره 
فئودالیس��م، تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا در دوره 

بورژوازی[«.
وی اما معتقد اس��ت ریشه اصلی نارضایتی ها و 
چالش های سیاسی در واقع به مسائل بسیار عمیق تر 
یعنی »دغدغه های هویت��ی« بازمی گردد. فوکویاما 
می نویس��د:»هرچند همه این تحوالت به نوعی به 

تغییرات اقتصادی و تکنولوژیک و عقبگرد از جهانی 
ش��دن )Globalization( مربوط بود اما ریش��ه 
اساسی همه آنها در واقع ظهور یک پدیده متفاوت به 
نام »سیاست های هویتی« است. سیاست های قرن 
بیستم و اوایل قرن بیست ویکم غالبا توسط مسائل 
اقتصادی تعریف می ش��د. دغدغه چپ ها، سیاست 
متمرکز بر کارگران، اتحادیه  های کارگری، برنامه  های 
رفاه اجتماعی و سیاس��ت های توزی��ع مجدد بود و 
در مقابل، راس��ت ها عمدتا به کاهش حجم دولت و 
ارتقای بخش خصوصی عالقه مند بودند. با این حال، 
امروز سیاست، بیش از آنکه با نگرانی های اقتصادی یا 
ایدئولوژیک چپی یا راستی تعریف شود با دغدغه های 
هویت��ی مواجه و از آن متاثر ش��ده اس��ت. در حال 

حاضر، در بسیاری از کشورهای 
دموکراتیک، چپ ها کمتر روی 
ایجاد برابری اقتصادی گسترده 
و بیش��تر بر ترویج منافع طیف 
وس��یعی از اقلیت ه��ای قومی، 
مهاجران، پناهن��دگان، زنان و 
مردم محل��ی تمرکز می کنند. 
ح��ال،  عی��ن  در  راس��ت ها، 
ماموریت اصلی خود را حفاظت 

وطن پرس��تانه از هویت ملی سنتی که اغلب با نژاد، 
قومیت یا مذهب مرتبط است، تعریف کرده اند«.

او ادام��ه می ده��د: »در بس��یاری از کمپین های 
انتخاباتی مبتنی بر سیاست های هویتی مانند کمپین 
»مدیران زن در س��یلیکون ولی« ]مرکز شرکت های 
انفورماتی��ک ب��زرگ جهان در کالیفرنی��ای آمریکا[ 
و همچنین س��تاره  های زن هالی��وودی، در طبقات 
باالی هرم توزیع درآمد ق��رار دارند و دغدغه عدالت 
اقتصادی نداش��ته اند... بنابراین فقدان هویت بیش از 
فق��دان امکان برخورداری اقتصادی از منابع، مردم را 

در معرض دگرگونی قرار داده است«.
6- بسیاری از رهبران جدید جهان با محور قرار دادن 
همین موضوعات هویتی و مبتنی بر کرامت، نظیر 
برابری حقوق سیاه پوس��تان و مبارزه با نژادپرستی، 
حمایت از حقوق زنان و مبارزه با خش��ونت جنسی 
علیه زنان موفق شدند در انتخابات آرای شهروندان 
را ج��ذب کنند. آنه��ا گروه هایی از جامع��ه را- که 
تعدادش��ان هم کم نبوده- با خود هم��راه کرده اند 
ک��ه به این باور رس��یده اند هویت آنها اعم از ملیت، 
مذهب، قومیت و جنسیت آنها به رسمیت شناخته 
نشده است: »در آمریکا جنبش سیاه پوستان که در 
سال های اخیر بیشتر قربانی تبعیض نژادی بوده اند و 
هر روز بر تعداد کشتگان غیرعادالنه آنها در درگیری 
با پلیس افزوده می شود و زنانی که در سراسر ایاالت 
متحده در دانشگاه ها، ادارات، مراکز نظامی، سینما 

و بخش های مختلف کشور قربانی یک اپیدمی آزار 
و اذیت جنسی ش��ده اند و به این باور رسیده اند که 
همس��االن مردش��ان به آنها نه با نگاهی برابر که به 
عنوان کاالی جنسی می نگرند و بسیاری از کسانی 
که به ترامپ رای دادند، مشتاق بازگشت گذشته ای 
بودند که جایگاه، حقوق، کرامت و منزلت شان مورد 
احترام قرار می گرفت. »سیاست هویتی« دیگر یک 
پدیده جزئی و کم اهمیت با دامنه شمولیت محدود 
نیست؛ بلکه سیاست هویتی تبدیل به یک مفهوم 
مهم و اساس��ی شده که بیشتر آنچه را که در جهان 
اتفاق افتاده و در حال وقوع اس��ت توضیح می دهد. 
بنابراین، دموکراس��ی های لیبرال مدرن در معرض 

چالش  های جدی قرار گرفته اند«.
7- در بین رهبران و جریان هایی 
که طی سالیان اخیر در مناطق 
مختل��ف اروپ��ا و آمری��کا مورد 
ن��ام  قرارگرفته ان��د،  اس��تقبال 
گروه های راس��ت افراطی بیش 
از دیگ��ران به چش��م می خورد. 
در آمریکا، فرانسه، آلمان، سوئد، 
برزیل و بسیاری کشورهای دیگر 
جریان های راست افراطی تقویت 
شد و در انگلیس رای اکثریت به بریگزیت نمادی از 

ملی گرایی و مخالفت با جهانی شدن تلقی  شد.
فوکویاما می نویسد: »تهدیدهایی که مردم نسبت 
به وضعیت اقتصادی خود درک کرده اند علت ظهور 
ناسیونالیس��م پوپولیس��تی در ایاالت متحده و سایر 
نقاط جه��ان را بخوبی توضیح می دهد. طبقه کارگر 
آمریکایی که با عنوان افرادی با تحصیالت دبیرستان 
یا کمتر تعریف شده است، در دهه  های اخیر با بیکاری 
مواجه بوده است. این نه تنها در رکود یا کاهش درآمد 
و شغل، بلکه در بروز آسیب های اجتماعی نیز منعکس 
شده است. برای آمریکایی های آفریقایی تبار این روند 
در دهه 1۹7۰و دهه  های پس از مهاجرت بزرگ آغاز 
ش��د؛ زمانی که سیاه پوس��تان به شهرهای شیکاگو، 
دیترویت و نیویورک نقل مکان کردند و بس��یاری از 
آنها در صنعت فوالد و صنعت خودرو حضور یافتند. 
ولی از آنجایی که این بخش ها با رکود و بحران مواجه 
ش��دند این طبقه بتدریج شغل های خود را از دست 
دادن��د که نتیج��ه آن عالوه بر کاه��ش درآمد، بروز 
یک سری مشکالت اجتماعی نظیر افزایش نرخ جرم 
و جنایت، مصرف و فروش موادمخدر و بدتر ش��دن 
زندگی خانوادگی شد که باعث انتقال فقر از یک نسل 

به بعد می شد«.
8- فوکویاما در بخش��ی از کت��اب به برخی تبعات 
بی سابقه برنامه های اقتصادی آمریکا اشاره می کند و 
می نویسد:»س��ال 2۰16 مصرف موادمخدر به بیش 

از 6۰.۰۰۰ مرگ و میر منجر ش��د که 2 برابر تعداد 
مرگ ومیر ناش��ی از ح��وادث ترافیکی هر س��ال در 
کش��ور بود. امید به زندگی برای مردان سفیدپوست 
آمریکایی بین س��ال  های 2۰1۳ ت��ا 2۰14 کاهش 
یاف��ت که رخ��دادی بس��یار غیرمعمول ب��رای یک 
کشور توسعه یافته محسوب می شود. نسبت فرزندان 
سفیدپوست کارگر که در خانواده  های تک نفره رشد 
می کنند، از 22 درصد در س��ال 2۰۰۰ به ۳6 درصد 

در سال 2۰17 افزایش یافت«.
9- فوکویاما معتقد اس��ت »جهانی ش��دن« منجر 
به تغیی��رات اقتصادی و اجتماعی ش��ده و بویژه در 
جوام��ع مبتنی بر لیبرال- دموکراس��ی س��بب بروز 
گوناگونی هایی ش��ده که مردم این جوامع خواستار 
به رسمیت ش��ناخته شدن آنها ش��ده اند. فوکویاما 
هش��دار می دهد ترتیب اثر ندادن به این تفاوت ها و 
دغدغه های هویتی مبتنی بر کرامت و منزلت انسانی، 
موجب فروپاشی دموکراسی های لیبرال و قرار گرفتن 
جهان در معرض یک کش��مکش و درگیری دائمی 

خواهد شد.
10- ب��ه عقی��ده فوکویاما ب��ا عطف به مش��کالت 
موجود، جوامع انس��انی مدرن نمی توانند از هویت و 
سیاس��ت های هویتی فاصله بگیرن��د؛ در عوض، این 
جوامع باید تعریفی وسیع تر و یکپارچه تر از هویت ملی 
نس��بت به آنچه گروه های چپ و راست رادیکال ارائه 
می کنن��د، ارائه دهند که تنوع واقعی جوامع لیبرال- 

دموکراتیک را در نظر بگیرد.
او می نویسد: »اگر چه منطق سیاست هویت این 
اس��ت که جوامع را به گروه های کوچک و خودخواه 
تقس��یم کند ام��ا می ت��وان هویت های وس��یع      تر و 
یکپارچه      ت��ر ایجاد کرد که همه آنه��ا را دربر بگیرد... 
تجربه زندگی می تواند تبدیل به یک تجربه ساده شود 
که فرد را به افراد متفاوتی متصل می کند، نه اینکه از 
آنها جدا کند؛ دولت ها و گروه های جامعه مدنی باید 
روی یکپارچگی گروه های کوچک تر بر کلیات بزرگ 
و همه شمول تمرکز کنند. دموکراسی ها نیاز دارند به 
ترویج آنچه دانشمندان سیاسی »هویت های عقیدتی 
مل��ی« نامیده اند- که ن��ه از ویژگی های مش��ترک 
شخصی، تجربیات زندگی، روابط تاریخی یا اعتقادات 
مذهبی ساخته شده باشد، بلکه بر اساس ارزش ها و 
باورهای اصلی مشترک شکل گرفته باشد- بپردازند؛... 
ایده این اس��ت که شهروندان را تشویق به شناسایی 
آرمان های بنیادین کش��ور خود کنن��د؛ در غیر این 
ص��ورت جوامع قابلیت این را دارند توس��ط رهبرانی 
گمراه شوند که به آنها می گویند ساختار قدرت های 
موجود به آنها خیانت کرده و وجود آنها را نفی کرده«.
11- فوکویاما درباره لزوم تغییر سیاست های هویتی 
در اروپا و تغییر تعریف از ش��هروند به عنوان یکی از 
الزامات آن می نویسد: »مبارزه با سیاست های هویتی 
]تفرقه افکنانه[ در اروپا باید با تغییر قوانین شهروندی 
آغاز ش��ود که البت��ه چنین دس��تور کاری فراتر از 

توانایی اتحادیه اروپایی اس��ت که 2۸ کش��ور عضو 
آن بشدت از منافع ملی خود دفاع می کنند و آماده 
وتوی هرگونه اصالحات یا تغییرات مهم هس��تند. 
بنابراین، هر گونه اقدامی که انجام می شود، باید به 
تنهایی در سطح کشورهای عضو اتفاق بیفتد. برای 
متوقف کردن برخی از گروه های قومی، کشورهای 
عضو اتحادیه اروپایی قوانین ش��هروندی ای را که بر 
اس��اس »حق خون« اس��ت- که حق شهروندی را 
طبق قومیت والدین اعطا می کن��د- باید با قوانین 
جدیدی که ش��هروندی را بر اس��اس »حق زمین« 
تعیین می کند، جایگزین کند و شهروندی ]و حقوق 
شهروندی[ را به هر کسی که در قلمرو کشور متولد 
شده اس��ت، اعطا کند. اما در عین حال کشورهای 
اروپایی نیز باید الزامات سختگیرانه ای را برای تصرف 
ش��هروندان جدید اعمال کنند؛ چی��زی که ایاالت 
متحده سال ها انجام داده اس��ت. در ایاالت متحده 
عالوه بر داش��تن مجوز اقامت دائم در این کش��ور 
به مدت 5 س��ال، انتظار می رود ش��هروندان جدید 
بتوانند زبان انگلیس��ی را برای خواندن، نوش��تن و 
صحبت کردن بیاموزن��د و درکی از تاریخچه دولت 
 ایاالت متحده داش��ته و از شخصیت اخالقی خوب

- یعنی نداش��تن سابقه کیفری- برخوردار باشند و 
تعهد ب��ه اصول و آرمان های قانون اساس��ی ایاالت 
متحده را با ادای س��وگند وفاداری به آمریکا نشان 
دهن��د. کش��ورهای اروپایی نیز باید از ش��هروندان 
مهاجر جدیدشان انتظارات مش��ابه ایاالت متحده 
داشته باش��ند... عالوه بر تغییر الزامات رسمی برای 
شهروندی، کشورهای اروپایی باید از مفاهیم هویت 
ملی که بر قومیت مبتنی اس��ت فاصله بگیرند«. او 
ادامه می دهد: »با وجود اینکه اروپایی ها یک تمدن 
عظیم بومی ایجاد کرده اند اما باید شرایطی را فراهم 
کنند که بتواند مردم را از سایر فرهنگ ها نیز- حتی 

با وجود تمایزات خاص- دربر بگیرد«.
12- فوکویاما همچنین به لزوم تدوین سیاست های 
جدی��د هویتی در آمریکا که هم��ه اقلیت ها را در بر 
بگیرد، اشاره می کند و می نویسد: »امروز هویت ملی 
آمریکایی که پس از جنگ داخلی ظهور کرد، باید در 
برابر حمالت گروه های چپ و راست احیا شده و از آن 
دفاع شود. در جناح راست، ملی گرایان سفیدپوست 
مایل به جایگزین ش��دن نژاد، قومی��ت و مذهب به 
جای هویت اعتقادی ملی هس��تند و در جناح چپ 
نیز قهرمانان سیاس��ت های هویتی، در حال تضعیف 
مش��روعیت تاریخ آمریکا با ملعبه قرار دادن قربانیان 
نژادپرستی و تبعیض های جنسیتی هستند. چنین 
نقایصی از ویژگی های جامعه آمریکایی است. اگرچه 
ایاالت متحده از تنوع استفاده کرده است اما نمی تواند 
هوی��ت ملی خود را مبتنی ب��ر تنوع ایجاد کند. یک 
هویت اعتقادی ملی کارآمد باید ایده  های حقیقی نظیر 
قانونگرایی و برابری انسانی ارائه کند. آمریکایی ها به 

این ایده ها احترام خواهند گذاشت«.

فوکویاما و پایانی بر نظریه »پایان تاریخ«

کرامت، گمشده انسان عصر حاضر
یادداشت امروز

صفحه   5

 پرونده »وطن امروز« درباره استراتژی دونالد ترامپ در سیاست خارجی 
و راهبردهای کاخ سفید در قبال ایران

استراتژی           دیوانگی



اعتماد مردم به آستان قدس 
افزایش یافته است

تولیت آستان قدس رضوی با 
اشاره به اینکه تا ابتدای سال 
95 آستان قدس رضوی تنها 4 
رقبه وقفی داشت و امروز 54 
رقبه به آس��تان قدس رضوی 
وقف شده است، گفت: این روند صعودی نتیجه 
افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم است. 
به گزارش فارس، حجت االس��ام س��یدابراهیم 
رئیس��ی در دیدار کارمندان جوان آستان قدس 
رضوی با اش��اره به اینکه مهم ترین سرمایه هر 
سازمان نیروی انسانی کارآمد، با انگیزه، مبتکر، 
خاق و در میدان، بویژه نیروهای جوان اس��ت، 
گفت: فرآیند »مدیریت دانش« در آستان قدس 
رض��وی را باید تکمیل کنیم تا تجارب فردی و 
سازمانی در انتقال نس��ل ها محو نشود و دچار 
آزمودن آزموده ها نشویم. یکی از اهداف تاسیس 
معاونت برنامه  ریزی راهبردی در آستان همین 
موضوع بود. تولیت آس��تان ق��دس رضوی در 
تشریح وضعیت مطلوب در اداره آستان تصریح 
کرد: باید تم��ام فعالیت های این مرکز نورانی با 
منابع مالی و انسانی مردم دلداده در قالب وقف 
و نذر اداره شود. البته تا این قله راه زیادی داریم 
اما هر سیاستی که ما را از این قله دور کند غلط 
است. تولیت آستان قدس رضوی رسیدن به این 
نقطه را در تصویرس��ازی خدمتگزاری صادقانه 
آس��تان به زائران و محرومان و معارف دینی در 
ذهن عمومی معرفی کرده و گفت: هر چه مردم 
تاش، فعالیت و صداقت ببینند، بیشتر پیش قدم 

می شوند و مشارکت می کنند.

پاسخ منفی ۱۰۰ کشور به آمریکا 
برای تحریم اجالس وحدت

دبیرکل مجمع جهانی تقریب 
مذاه��ب گف��ت نمایندگان 
۱۰۰ کش��ور جهان اسام به 
درخواست آمریکا و سعودی 
برای تحریم اجاس وحدت 
پاس��خ منفی دادند که این نش��انه شکس��ت 
آمری��کا در تحریم این اجاس اس��ت. آیت اهلل 
محسن اراکی در گفت وگو با تسنیم          ، به تشریح 
دستاوردهای س��ی ودومین اجاس سراسری 
کنفران��س وحدت پرداخ��ت و گفت: ما پیش 
از اجاس می دانستیم آمریکایی ها و عربستان 
س��عودی برای اخ��ال در برگزاری گس��ترده 
کنفرانس وحدت تکاپو خواهند کرد اما به رغم 
تمام تاش ها و تکاپوهای آنها ما شاهد حضور 
بیش از 35۰ میهمان خارجی از ۱۰۰ کش��ور 
جهان بودیم که این برای آمریکا و عربس��تان 
سعودی شکس��ت بزرگ محس��وب می شود. 
وی با بیان اینکه بین میهمانان رئیس جمهور، 
رئیس جمهور سابق، نخست وزیر سابق و برخی 
وزرا حضور داش��تند، تصریح ک��رد: میهمانان 
حاضر در اجاس وحدت از متفکران فرهیخته 
و برجس��ته علوم دینی جهان اسام بودند که 
عمده آنها به تاش ها و تکاپوهای آمریکا برای 

عدم  حضور در تهران پاسخ منفی دادند.

به جای اصالح روند گذشته 
اشتباهات را تکرار می کنند

رواب��ط  ارش��د  کارش��ناس 
بین الملل گفت: انتظار آن بود 
که مسؤوالن محترمی چون 
آقای دکتر صالحی به اصاح 
اشتباهات گذشته اقدام کنند 
نه اینکه با اظهارات اخیر به اش��تباهات اضافه 
کنند. ف��ؤاد ایزدی در گفت وگو با تس��نیم، با 
اش��اره به اظهارات علی اکبر صالحی مبنی بر 
تأثیر فشارهای آمریکا بر اقتصاد کشور گفت: 
ما در این دولت، 3 اشتباه راهبردی داشتیم که 
انتظار آن بود مس��ؤوالن محترمی چون آقای 
دکتر صالحی که شخصیت بزرگواری دارند، به 
اصاح اشتباهات گذشته اقدام کنند نه اینکه 
با اظه��ارات اخیر به اش��تباهات اضافه کنند؛ 
نمی خواهم بگویم اظهارات ایشان همانند دیگر 
اشتباهات دولت راهبردی بوده است اما باالخره 
اشتباهی بود که به اشتباهات سابق افزوده  شد. 
وی گفت: اش��تباه اول راهبردی این بود که ما 
به گونه ای رفتار کردیم که آمریکایی ها تصور و 
برداشت کردند جمهوری اسامی هر توافقی را 

امضا خواهد کرد.
 ای��زدی در ادامه، آمادگی ایران برای امتیاز 
دادن به  طرف آمریکایی را اشتباه راهبردی دوم 
دولت روحانی دانس��ت و تصریح کرد: اش��تباه 
س��وم راهبردی ما نیز این بود که طوری رفتار 
کرده و موضع گرفتیم که طرف مقابل اینگونه 
برداش��ت کرد که اگر آمری��کا از برجام خارج 
شود، ایران در برجام خواهد ماند. وی گفت: در 
بحث اظهارات اخیر آقای دکتر صالحی نیز باید 
گفت اظهارات ایشان که معاون رئیس جمهور 
و رئیس س��ازمان انرژی اتمی هستند، موجب 
سوءاس��تفاده و برداشت های غلط طرف مقابل 
می ش��ود که از این جهت باید به اظهارات آقای 
صالحی که شخصیت قابل احترامی دارند، نقد 

را وارد دانست.

گروه سیاس�ی: مجلس نماین��دگان آمریکا طرح 
تحریم ه��ای جدید علی��ه ای��ران را تصویب کرد. 
بر اساس این طرح، آمریکایی ها با متهم کردن ایران 
به بی ثبات س��ازی عراق، به دنبال تحریم و تحت 
فشار قرار دادن نیروهای مقاومت در عراق هستند.
به گزارش »وطن امروز«، بر اس��اس این طرح 
دولت آمریکا بنا بر تشخیص خود، مقامات ایرانی 
را به بهانه بی ثبات ک��ردن صلح در عراق، تحریم 
می کن��د. این طرح از آن جهت عجیب و یک نوع 
بدع��ت در تحریم ها علیه ایران اس��ت که حاال به 
بهانه کشورهای ثالث، آمریکایی ها اقدام به تحریم 
ایران و افزایش فش��ار اقتصادی می کنند! آن هم 
کش��وری مانند عراق که بر اساس اذعان مقامات 
این کشور، ایران نقش کلیدی در تامین امنیت این 

کشور در مقابله با داعش داشته است.
ب��ا این ح��ال اما وضعی��ت به گونه ای اس��ت 
که اکنون آمریکایی ها ش��رایط را ب��رای افزایش 

تحریم های ایران به هر بهانه ای فراهم می بینند.
بر اس��اس این گ��زارش، بهان��ه جدید، متهم 
کردن ایران به بی ثبات سازی عراق است. مجلس 
نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رسانده که 
با متهم کردن ایران به بر هم زدن صلح در عراق، 
خواس��تار تحریم این کشور شده است. به گزارش 
فارس، این طرح که »جلوگیری از بی ثبات سازی 
ایران در عراق« نام گرفته خواستار »اعمال تحریم 
علیه آن دسته از اشخاص ایرانی است که صلح یا 
ثب��ات عراق یا حکومت عراق را تهدید می کنند«. 
مجلس نمایندگان آمریکا سه ش��نبه گذشته این 
ط��رح را به تصویب رس��اند. »آدام کیس��ینجر« 
تهیه کنن��ده اصلی طرح قب��ل از تصویب آن، در 
صحن مجلس نمایندگان گفت: »از زمان سرنگونی 
حکومت صدام، ایران به دنبال دس��تیابی به نفوذ 
در عراق از طریق مانع تراشی در تاش های آمریکا 
برای ایجاد ثبات در آن کشور و منطقه بوده است«. 
طرح »کیسینجر«، رئیس جمهور آمریکا را موظف 
به معرفی تحریم علیه همه اش��خاص خارجی ای 
می کند که طبق تشخیص او اقدامات آنها ثبات در 
عراق یا حکومت این کشور را تهدید می کند. این 
مصوبه مجلس نماین��دگان هنوز به قانون تبدیل 
نش��ده است و برای تبدیل ش��دن به قانون، دیگر 
ش��اخه قانونگذاری کنگره آمریکا، یعنی مجلس 
سنا باید طرح موازی آن را به تصویب برساند. در 
مرحله بعد، رئیس جمهور آمریکا باید مصوبه کنگره 

را امضا کند.
فتنه کسب و کار آمریکا ■

در کنار تداوم سیاس��ت فش��ار بر ایران به هر 
بهانه ای در واش��نگتن، موض��وع مصوبه اخیر در 
مجلس نمایندگان آمریکا از آن جهت قابل تامل 
اس��ت که ایران و عراق در س��ال های اخیر روابط 
بسیار دوس��تانه و برادرانه ای داشته و دارند. بویژه 
پس از حمایت دوس��تانه و برادرانه ایران از عراق 
در مقابله این کش��ور با تروریسم تکفیری، روابط 
و مناس��بات میان 2 کشور به حد بسیار مطلوبی 
رس��یده است. از سوی دیگر، میزبانی عراق از زوار 
اربعین حس��ینی باعث شده این روابط برادرانه در 
کنار مفاهیم ارزش��ی و اعتق��ادی، موجب تقویت 

اشتراکات فرهنگی میان مردم 2 کشور شود.  
س��فر اخیر برهم صالح، رئیس جمهور عراق به 
ایران و اظهارات او در دیدار با رهبر انقاب بخوبی 

فضای مناسبات میان 2 کشور را نشان می دهد. 
برهم صالح در ماق��ات با رهبر انقاب، دیدار 
با رهبر انقاب اسامی را افتخاری بزرگ دانست 
و گفت: من با یک پیام صریح و آش��کار به تهران 
آمده ام مبنی بر اینکه عوامل و عناصر پیونددهنده  
2 مل��ت ای��ران و عراق، ریش��ه در تاری��خ دارد و 
غیرقابل تغییر اس��ت. رئیس جمهور عراق با اشاره 
ب��ه مذاکرات خود در تهران، خاطرنش��ان کرد: ما 

به دنبال گس��ترش بیش از پیش همکاری ها در 
همه زمینه ها و ارتقای آن به س��طحی هس��تیم 
که در ش��أن روابط اجتماعی و فرهنگی و مصالح 
مش��ترک 2 ملت باش��د. برهم صالح، خدمت به 
زائران حسینی در اربعین را افتخاری برای دولت 

و ملت عراق دانست و با تأکید 
ب��ر اینک��ه ع��راق کمک ها و 
حمایت های ایران را در دوران 
مبارزه با اس��تبداد صدامی و 
در دوران مبارزه با تروریس��م 
تکفیری فراموش نخواهد کرد، 
افزود: ما حکمت و عقانیت و 
تدبیر مرجعیت را یک نعمت 
بزرگ ب��رای ثبات و آرامش و 
پیشرفت عراق می دانیم. وی 
مس��ؤوالن  اولویت  مهم ترین 

عراق��ی در دوران جدی��د را بازس��ازی و احی��ای 
زیرساخت ها، مبارزه با فساد، ارائه خدمات مناسب 
به مردم عراق، اصاح��ات داخلی و تقویت اتحاد 
ملی برش��مرد و تأکی��د کرد: ما بن��ا داریم عراق 
را به یک کش��ور ق��وی در منطقه تبدیل کنیم و 
امید داریم بتوانی��م از همکاری ها و ظرفیت های 
جمهوری اسامی برای بازس��ازی عراق، بیش از 

گذشته بهره مند شویم.
از سوی دیگر، تمایل ایران و عراق برای افزایش 
س��طح مبادالت تجاری 2 کش��ور به 2۰ میلیارد 
دالر که در دیدار حس��ن روحان��ی و برهم صالح 
بر آن تاکید شد نیز نشان می دهد فصل جدیدی 
اقتص��ادی  از همکاری ه��ای 
2 کشور همس��ایه آغاز شده 
اس��ت. یعن��ی پ��س از اتحاد 
2 کش��ور علیه تروریسم و با 
توجه به زمینه ها و اشتراکات 
فرهنگی گس��ترده، اکنون با 
افزایش س��طح همکاری های 
تجاری و مش��ارکت گسترده 
ایران در روند بازسازی عراق، 
بی سابقه  اس��تحکام  ش��اهد 
رواب��ط 2 همس��ایه مه��م و 

قدرتمند در شمال غرب آسیا هستیم.
در چنین ش��رایطی اقدام مجلس نمایندگان 
آمری��کا در اعمال تحریم های جدی��د علیه ایران 
آن هم به بهانه ای مضحک یعنی بی ثبات س��ازی 
عراق، نه تنها اقدامی برای جلوگیری از تداوم این 
روند دوس��تانه میان 2 کشور همسایه است، بلکه 
زمینه را برای بهانه جویی و سنگ اندازی در مسیر 

مشارکت ایران در بازس��ازی اقتصادی و سیاسی 
ع��راق فراهم می کند. کارشناس��ان معتقدند این 
اق��دام آمریکایی ها مصداق ب��ارز جرزنی های این 
کش��ور پس از شکس��ت در پروژه بی ثبات سازی 
ع��راق توس��ط گروهک های تکفیری دست س��از 
اس��ت. آمریکایی ه��ا در حالی ای��ران را متهم به 
بی ثبات سازی عراق می کنند که بر اساس اظهارات 
صری��ح دونالد ترام��پ، داعش و تروریس��ت های 
تکفی��ری در عراق و س��وریه دست س��از هیاری 
کلینتون بوده اند و وزیر اس��بق خارجه آمریکا در 
دولت اوباما، از آنها برای تضعیف کشورهای منطقه 

سوءاستفاده کرده است. 
تالش برای تخریب مقاومت ■

مصوبه اخی��ر مجلس نمایندگان آمریکا علیه 
ایران در حالی است که این کشور پیش از این و 
پس از چشیدن طعم ضرب شست مقاومت عراق 
در تافی حمل��ه عوامل آمریکا به کنس��ولگری 
ایران در بصره، ط��رح تحریم عوامل مقاومت در 
عراق را کلید زده بود. اواخر شهریورماه امسال 3 
س��ناتور آمریکایی طرحی را برای ارائه در کنگره 
آمری��کا آماده کردند که خواس��تار تحریم جدید 
ایران با عنوان جلوگیری از »نفوذ فزاینده ایران« 
در ع��راق بود. هم��ان زمان خبرگ��زاری رویترز 
ب��ه ارزیابی این طرح پرداخت و نوش��ت: »قانون 
تحریم نایب های تروریستی ایران« عما بازوهای 
تروریستی جمهوری اس��امی را در عراق هدف 
گرفته اس��ت. ای��ن طرح در واقع اقدامی از س��ر 
ناچاری یا اصطاحا جرزنی های پس از شکس��ت 
آمری��کا از مقاومت در عراق بود. در جریان حمله 
به کنسولگری ایران در بصره، تنها به فاصله چند 
س��اعت پس از این اق��دام، عراقی ها تصاویری را 
منتش��ر کردند که نش��ان م��ی داد عوامل حمله 
به کنس��ولگری ایران، دیدارهایی با سرکنس��ول 
آمریکا در بصره داش��ته اند اما به فاصله کمتر از 
یک روز 3 خمپاره به س��فارت آمریکا در منطقه 
سبز بغداد اصابت کرد تا آمریکایی ها این هشدار 
را دریافت کنند که حتی در امن ترین نقطه بغداد 
نیز ضریب امنیت آنها پایین اس��ت. آمریکایی ها 
البته پس از آن ناچار شدند کنسولگری خود در 
بص��ره را تعطیل کنند و این در حالی اس��ت که 
کنس��ولگری ایران در بصره تنها چند روز پس از 
حمله اش��رار وابسته به آمریکا، با حضور عشایر و 
اقوام بصره آغاز به کار کرد تا مش��خص ش��ود از 
نظر مردم عراق، دوست و دشمن آنها چه کسانی 

هستند.

سیاسی 0 2

با حضور سران قوا
 جلسه شورای عالی

هماهنگی اقتصادی  برگزار شد

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در 
جلسه روز شنبه، موضوعات مرتبط با کلیات 
منابع و مصارف بودجه سال 98 کل کشور را 
با تاکید بر توجه به نیازهای مردم بویژه اقشار 
کم درآمد          ، بررس��ی کرد. در این جلسه که با 
حضور رؤس��ای قوای مقنن��ه و قضائیه و به 
ریاس��ت حسن روحانی تشکیل شد، مباحث 
پیرامون بودجه س��ال 98 با 3 رویکرد اصلی 
اطمینان از تامین کاالهای اساس��ی مردم با 
ارز دولتی          ، اصاح و افزایش حقوق ش��اغان 
و بازنشستگان و حمایت از تولید و اشتغال و 
تکمیل طرح های نیمه تمام با مشارکت مردم 
و بخش خصوصی پیگیری شد. شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی همچنین در این جلسه 
تصویب کرد چک  های تضمینی بانکی جدید، 
قابل ظهرنویس��ی و انتقال به غیر نباش��ند. 
در جلسه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی 
همچنین برای نق��د کردن چک های موجود 
فرصت یک ماهه در نظر گرفته شد و انتقال 
این چک ها به غیر، اعتبار نخواهد داش��ت و 
از بانک مرکزی خواس��ته ش��د دستورالعمل 

اجرایی این مصوبه را به بانک ها اباغ کند.

 CFT تصویب
فروش نفت را دچار اختالل می کند

نماین��ده مجلس ب��ا تاکید 
ب��ر اینکه شناس��ایی مراکز 
اقتص��ادی کش��ور یک��ی از 
اه��داف سیاس��ی دش��من 
اس��ت، تصویب CFT را به 
معنای میدان دادن به دش��من برای فش��ار 
اقتصادی بیش��تر ب��ه مردم دانس��ت. احمد 
علیرضا بیگی در گفت وگو با رس��ا، با اش��اره 
 CFT گفت: اگر ،CFT به تبعات پذی��رش
تصویب ش��ود در حقیقت جمهوری اسامی 
ایران پذیرفته اس��ت تمام فعالیت های مالی  
خ��ود را تحت نظارت FATF انجام دهد، از 
این رو آنان به تمام عملکردها و تراکنش های 
مالی ما با تمام جزئیاتش اش��راف کامل پیدا 
می کنند. وی یکی از تبعات تصویب CFT را 
اختال در فروش نفت دانست و بیان داشت: 
همچنین دشمنان این امکان را پیدا می کنند 
که بدانند مش��تری نفت جمهوری اس��امی 
ایران چه کس��انی هس��تند، به چه میزان و 
چند بشکه نفت به فروش می رسد همچنین 
خواهند دانست درآمد حاصل از فروش نفت 
دقیقا چه مقدار و در کجا صرف می ش��ود، بر 
همین اس��اس ایران را ملزم می کنند سقفی 
را که آنان برای فروش نفت تعیین می کنند 
مراع��ات کند. عضو کمیس��یون ش��وراها و 
امور داخلی کش��ور ادامه داد: در اصل ایران 
ب��ا تصویب CFT دس��ت و پای خ��ود را در 
ف��روش نف��ت می بندد و کلی��د آن را هم به 
دس��ت اروپایی های تابع آمری��کا می دهد و 
همه فروش نفت را محدود به مش��تری هایی 

می کند که آنها تعیین می کنند.

 انهدام اعضای باند 
»مسیحیت ِ  صهیونیستی«

یک��ی از محاف��ل »تبش��یری« وابس��ته 
به جریان مس��یحیت صهیونیس��تی، مورد 
برخ��ورد قرار گرف��ت و برخ��ی اعضای آن 
توجی��ه و تعدادی نیز دس��تگیر ش��دند. به 
گزارش مه��ر، یکی از محافل »تبش��یری« 
وابسته به جریان مس��یحیتِ  صهیونیستی، 
م��ورد برخورد قرار گرف��ت و برخی اعضای 
آن توجیه و تعدادی نیز دس��تگیر ش��دند. 
اعض��ای این باند که غی��ر از عوامل داخلی، 
متش��کل از اتباع بیگانه هس��تند، با هدایت 
مس��تقیم از س��وی رژی��م  صهیونیس��تی، 
ضمن تبلیغ و تبش��یر مس��یحیت در نقاط 
مختلف کش��ور، افراد زی��ادی را نیز به فرقه 
مس��یحیت تبش��یری جذب ک��رده  بودند. 
»نقشه تس��خیر ایران« و »توهین به اسام، 
مقدس��ات و اهل بیت)ع(« از برجس��ته ترین 
مس��تندات مکش��وفه از جریان مزبور است. 
اعضای این باند تبش��یری وابس��ته به فرقه 
مسیحیت  صهیونیستی، مطابق آموزش های 
تش��کیاتی، برای جلوگیری از شناس��ایی، 
از اس��امی مس��تعار ایرانی چون »کورش« 
و »یحیی« بهره می گرفتند. گفتنی اس��ت، 
جریان مس��یحیت صهیونیس��تی در پیوند 
مس��تقیم ب��ا رژی��م صهیونیس��تی، همواره 
تبلیغ و تبش��یر در جوامع اس��امی، بویژه 
ایران را در دس��تور کار ق��رار داده تا هدف 
نهای��ی خود یعن��ی تضعیف اس��ام و نظام 

جمهوری اسامی را محقق کند.

مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم های جدید علیه ایران به بهانه بی ثبات سازی عراق را تصویب کرد!اخبار

فتنه بی فایده بین برادران!
اخبار
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ناوه��ای س��هند و خ��ارک در 
آمریکای  ب��ه  نزدیک  آینده ای 

جنوبی اعزام می شوند.
به گزارش »وطن امروز«، ناوش��کن س��هند 
صبح روز گذش��ته با حض��ور فرمانده کل ارتش 
جمهوری اس��امی ایران در منطقه یکم امامت 
نی��روی دریایی در بندرعباس رس��ماً به ناوگان 
جنوب نداجا ملحق ش��د. این ناوشکن که به یاد 
ناوچ��ه ای با همین نام که س��ال 67 در نبردی 
نابرابر با ن��اوگان آمریکایی در خلیج فارس غرق 
شد با شماره بدنه 74 و به نام »سهند« نامگذاری 
شده، پس از جماران و دماوند سومین ناوشکن از 
خانواده کاس موج است. از جمله ماموریت های 
مهم ناوشکن س��هند، اعزام به آمریکای جنوبی 
اعام شده است. جانشین فرمانده نیروی دریایی 
ارتش در همین راستا گفته است: نیروی دریایی 
قصد دارد با ناوش��کن س��هند کل اقیانوس ها را 
بپیماید و به س��مت ونزوئا و آمریکای جنوبی 
برویم. در این مأموری��ت، ناو خارک در کنار ناو 
س��هند به کار گرفته می شود و سامانه کمند که 
یک س��امانه دفاع نقطه ای است، روی ناوشکن 
س��هند نصب و از آن بهره برداری می شود. امیر 
حس��نی مقدم در ادامه گفت وگ��وی خود با مهر 

با تاکید بر اینکه نیروی دریایی، نیرویی اس��ت 
ک��ه باید از مناف��ع و منابع جمهوری اس��امی 
ای��ران در دری��ای آزاد و اقیانوس ه��ا دفاع کند، 
خاطرنش��ان کرد: در حال حاض��ر ناوگروه های 
ارت��ش جمه��وری اس��امی ایران ب��ه اقیانوس 
هند، دریای س��رخ، خلیج ع��دن و باب المندب 
برای پاس��داری از منافع کش��ور اعزام می شوند. 

همانط��ور که می دانید حض��ور در دریاهای دور 
نیازمند توانمندی ها و تجهیزات خاصی اس��ت. 
یکی از برنامه های ما در آینده نزدیک اعزام 2 یا 
3 فروند شناور مجهز به بالگردهای خاص برای 
ماموریت به کش��ور ونزوئا در آمریکای جنوبی 
اس��ت که ممکن است این ماموریت 5 ماه طول 
بکش��د. ماندگاری و اس��تقامت در دریا نیازمند 

تجهیزات ویژه و نیروی انس��انی خاصی اس��ت 
که خوش��بختانه نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسامی ایران از این توانمندی ها برخوردار است.

جزئیات جدیدترین ناوشکن ایرانی ■
ناوش��کن س��هند ورژن جدیدی از ناوشکن 
جم��اران در دریای جنوب و ناو دماوند در خزر 
است. سهند به عنوان یک ناوشکن اقیانوس پیما 
با توانمن��دی انج��ام مأموریت های س��طحی، 
ضد زیرس��طحی، ضد س��طحی و ض��د هوایی 
اس��ت و قدرت مان��دگاری آن در دریا نس��بت 
به نمونه های تولیدی در گذش��ته بسیار بیشتر 
اس��ت و می تواند فرماندهی تاکتیکی را در دریا 
برعهده بگیرد و دیگر ش��ناورها را هدایت کند. 
این شناور از سرعت رانش باالیی برخوردار است 
و عاوه بر انج��ام مأموریت های اصلی می تواند 
مأموریت های فرعی را نیز با توجه به توان حمل 
بالگرد انجام دهد و البته قابلیت و توانمندی های 
بس��یار باالیی نیز دارد. از دیگر ویژگی های مهم 
سهند، افزایش برد عملیاتی با اتکا به ذخیره های 
درون کش��تی است به گونه ای که سهند از نظر 
جیره خواروبار، س��وخت و آب پس از جدایی از 
بندرگاه می تواند تا 4 هزار مایل را بدون نیاز به 

کشتی پشتیبانی دریانوردی کند.

ناوشکن ایرانی تحویل نیروی دریایی ارتش شد

اعزام سهند و خارک به آمریکای جنوبی
دفاعی

نما

یار ایران در روزگار تحریم ها
مقامات دولت جدید عراق می گویند قدردان اقدامات ایران در روزهای س�خت مقابله با تروریس�ت  های 
تکفیری هس�تند. دولت جدید عراق حداقل تاکنون نشان داده اس�ت می خواهد در عمل این قدردانی 
را نشان دهد. بر همین اساس عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در روز نخست آغاز به کار کابینه    اش 
تصریح کرد کش�ورش هرگز بخش�ی از تحریم  های آمریکا علیه ایران نخواهد شد. پس از این اظهارات 
عبدالمهدی، مقامات عراقی وارد رایزنی  های گسترده ای با آمریکایی ها شدند تا عراق در زمره کشورهایی 
که از اجرای تحریم  های ایران مستثنا شده قرار گیرد. در نهایت آنها موفق به این کار شدند. خبر خوب 
دیگر در این باره نیز حذف دالر از مناسبات و مبادالت تجاری میان 2 کشور بود. یحیی آل اسحاق، رئیس 
اتاق بازرگانی ایران و عراق در این باره تاکید کرد دالر از مبادالت تجاری ایران و عراق حذف شده و تجارت 
با یورو، ریال و دینار انجام می شود. آل اسحاق درباره چگونگی مبادله پول بین ایران و عراق گفت: معامالت 
دالری بین ایران و عراق حذف شده و بیشتر مبادالت با ارزهای یورو، ریال و دینار عراق انجام می شود. 
وی خاطرنشان کرد: بخش دیگری از مبادالت بین صادرکنندگان ایرانی با تجار عراقی به شکل تهاتر کاال 
یا توافقی است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که چه میزان از مبادالت تجاری 
ایران و عراق از طریق سیستم بانکی انجام می شود، اظهار کرد: با وجود حجم ۸ میلیارد دالری تجارت 
بین ایران و عراق، انتقال پول بین 2 کشور از طریق بانک ها بسیار کم است. آل اسحاق به بیان موانع هر 2 
طرف برای تاسیس بانک مشترک پرداخت و گفت: حل مسائل بانکی باید جزو اولویت  های اصلی اقتصاد 
ایران باشد زیرا در بدترین شرایط ۸ میلیارد دالر تجارت با عراق داریم. وی، عراق را دومین کشور از نظر 
تجارت با ایران بعد از چین عنوان کرد و توضیح داد: صادرات ایران به عراق بسیار متفاوت از صادرات به 
چین است زیرا بیشتر صادرات ایران به چین را محصوالت پتروشیمی تشکیل می دهد ولی تجار ایرانی از 

رب گوجه فرنگی تا مصالح ساختمانی به عراق صادر می کنند که اشتغالزایی باالیی دارد.

بر اساس طرح جدید مجلس نمایندگان 
آمریکا، دولت این کشور بنا بر تشخیص 
خود، مقامات ایرانی را به بهانه بی ثبات 
کردن صل�ح در عراق، تحریم می کند. 
این ط�رح از آن جه�ت عجیب و یک 
نوع بدع�ت در تحریم ها علی�ه ایران 
است که حاال به بهانه کشورهای ثالث، 
آمریکایی ه�ا اقدام به تحری�م ایران و 

افزایش فشار اقتصادی می کنند!



بانک

صادرات مرغ ممنوع شد

ص��ادرات م��رغ و 6 قل��م دیگ��ر از کاالهای 
مصرفی شامل الستیک، شکر، کازئین )پروتئین 
ش��یر(، جوال و کیس��ه برای بس��ته بندی، انواع 
مش��تقات شیر و آب پنیر و انواع دفترچه مشق و 
حسابداری ممنوع شد. به گزارش تسنیم، وزارت 
صنعت،معدن و تجارت با ارسال نامه ای به گمرک 
از ممنوعیت صادرات 7 ردیف کاالی مصرفی در 
قال��ب 33 دریف تعرفه خبر داد. بر این اس��اس، 
صادرات مرغ، الس��تیک، شکر، کازئین )پروتئین 
ش��یر(، جوال و کیس��ه برای بس��ته بندی، انواع 
مش��تقات شیر و آب پنیر و انواع دفترچه مشق و 
حسابداری ممنوع شد. بنا بر این گزارش، با توجه 
به نیاز بازار داخلی به این کاالها و انجام صادرات 
بی رویه و از طرفی اختص��اص یارانه و ارز دولتی 
برای تولید این محصوالت، دولت خروج این کاالها 

از کشور در قالب صادرات را ممنوع کرد. 

تخم مرغ شانه ای ۲۲ هزار تومان

در حالی که قیمت هر ش��انه تخم مرغ به ۲۲ 
هزار تومان رسیده، عرضه محدود تخم مرغ وارداتی 
نتوانسته بر قیمت اثرگذار باشد.  به گزارش میزان، 
طبق رسم هر سال، امسال نیز قیمت تخم مرغ در 
نیمه دوم س��ال روند افزایشی به خود گرفت. در 
حال حاضر قیمت هر ش��انه 3۰ عددی تخم مرغ 
در واحد ه��ای صنفی برخالف ماه ه��ای قبل به 
۲۲ هزار تومان رس��یده اس��ت و اگر همین روند 
ادامه داش��ته باشد باید شاهد ثبت قیمت جدید 
برای آن بود. رضا ترکاش��وند، مدیرعامل اتحادیه 
سراس��ری مرغ تخم گذار کشور از تلف شدن ۴۰ 
درص��د مرغ های تخم گذار بر اثر بیماری آنفلوآنزا 
خبر داد و اظهار کرد: در شرایط عادی مرغی که 
پای تولید اس��ت برای ۱۸ تا ۲۴ ماه برنامه ریزی 
شده است اما با توجه به تلفات سال گذشته، ۱۰ 
تا ۱۴ ماه از تولید سال گذشته را از دست دادیم. 
در حالی قیمت تخم مرغ به شانه ای ۲۲ هزار تومان 
رس��یده که دولت با واردات ۵ هزار تن تخم مرغ و 
عرضه آن در میادین شهرداری سعی دارد قیمت 
را به سطح ۱۵ تا ۱6 هزار تومان برساند. گزارش 
میدانی از میادین ش��هرداری نیز حاکی است که 
به دلیل عرضه محدود تخم م��رغ تنظیم بازاری 
بس��یاری از افراد مراجعه کننده قادر به تهیه این 
تخم مرغ ها نیس��تند و به ناچار هر شانه تخم مرغ 
را با قیمت ۲۲ هزار تومان تهیه می کنند. س��وال 
اینجاست با توجه به اینکه هر ساله در نیمه دوم 
س��ال قیمت تخم مرغ افزایش می یابد و دولت با 
علم به اینکه تولید مرغداری ها به واسطه آنفلوآنزا 
کاهش داشته، چرا قبل از افزایش قیمت نسبت به 

واردات و تنظیم بازار اقدام نکرده است؟ 

ارزانی سکه تا واقعی شدن قیمت ها 
ادامه دارد

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال 
و جواهر تهران با اش��اره به ادامه روند کاهشی 
قیمت طال و س��که در بازار، اعالم کرد قیمت 
طال و سکه روند کاهشی خود را تا واقعی شدن 
نرخ این محص��ول ادامه خواه��د داد. ابراهیم 
محمدول��ی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد 
همچن��ان این روند نزولی در بازار طال و جواهر 
ادامه خواهد داشت، چرا که مردم و بازار انتظار 
کاه��ش قیمت ها را دارند. وی افزود: قیمت هر 
عدد سکه طرح جدید تمام بهار آزادی 3 میلیون 
و 7۲۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز 3 میلیون و 6۰۰ هزار تومان اس��ت. 
وی ادام��ه داد: هر مثق��ال طالی ۱7 عیار یک 
میلیون و ۴۵7 هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸ 
عیار، 336 هزار و 3۰۰ تومان فروخته می شود 
و قیم��ت هر اون��س طال در ب��ازار جهانی نیز 
۱۲۲3 دالر است. رئیس اتحادیه فروشندگان و 
سازندگان طال و جواهر تهران گفت: قیمت انواع 
س��که و طال در بازار نسبت به روزهای ابتدایی 
هفته گذش��ته روند کاهشی دارد اما نسبت به 
چهارشنبه عصر و پنجشنبه بدون تغییر مانده 
و نوسان جزئی را تجربه کرده است اما وضعیت 
بازار نشان می دهد کاهش قیمت ها تا رسیدن 
قیمت طال، سکه و حتی ارز به نرخ واقعی خود 

ادامه دارد. 

 جزئیات تصمیمات جدید شورای هماهنگی 
سران قوا اعالم شد

 وصول چک  تضمینی
 فقط با درج نام گیرنده

رئی��س کل بانک مرک��زی گفت به موجب 
مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، از این پس 
پرداخت چک تضمینی صرفا در وجه گیرنده 
چک )ذی نف��ع( امکان پذیر اس��ت. به گزارش 
تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی پس از نشست 
اعضای شورای هماهنگی سران قوا خاطرنشان 
ک��رد:  از مس��ائل مهم ب��ازار پ��ول، چک های 
تضمینی بود که در طول س��ال های گذش��ته 
پشت نویس��ی و دست به دس��ت شدن چک 
توس��ط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود 
آورد. عبدالناصر همتی ادامه داد: بررس��ی های 
م��ا طی یکی دو ماه گذش��ته نش��ان می دهد 
ارزش ای��ن چک ها ۸ ه��زار میلیارد تومان بود 
که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطالع نظام 
بانکی از مش��کالت آن به شمار می رود. رئیس 
کل بانک مرکزی گفت: بنا به پیش��نهادی که 
اخیرا در ش��ورا طرح کردیم، مصوب شد دیگر 
چک های تضمینی، قابل ظهرنویسی نیست و 
متقاضی چک حتما باید نام ذی نفع )گیرنده( 
چ��ک را به همراه ش��ماره ملی او در چک قید 
کن��د. به گفته همتی، چک هایی که اکنون در 
اختیار مردم است قابل انتقال به سایرین نیست 
و فاقد اعتبار خواهد بود. وی در عین حال تاکید 
کرد: بنابراین چک های فعلی دیگر قابل انتقال 
نیست و برای چک های موجود در اختیار مردم 
طبق مصوبه ش��ورا، یک ماه فرصت داده شد با 
مراجعه به بانک ها نقد ش��ود ضمن آنکه از این 
به بعد چک ها با ش��رایط جدید توسط بانک ها 
ارائه و صادر خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی 
همچنین گفت: این اقدام به شفافیت بیشتر و 
مبارزه با پولشویی کمک می کند و از این به بعد 
با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور 
از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می کنیم. 

افزایش ۲7 درصدی تورم تولید کننده

ش��اخص بهای تولیدکننده در ایران در ۱۲ 
ماه منتهی به آبان ماه ۱3۹7 نسبت به ۱۲ ماه 
منتهی به آبان ماه ۱3۹6 به  میزان ۲6/۹ درصد 
افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، خالصه 
نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده 
در ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱3۹۵ به این 
شرح است که ش��اخص بهای تولیدکننده در 
 ایران در آبان ماه ۱3۹7 به عدد ۱۸۲/۱ رس��ید 
که نسبت به ماه قبل 3/۵ درصد افزایش داشته 
است. همچنین این شاخص در آبان ماه ۱3۹7 
نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل معادل 63/3 

درصد افزایش نشان می  دهد. 

عرضه ۸۰ درصد زعفران تولیدی 
در بورس کاال

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 
گفت: سال گذشته بیش از ۸۰ درصد محصول 
زعفران یعنی حدود 7۰ تن در بازار بورس کاال 

عرضه شد.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین 
شیرزاد اظهار کرد: با آغاز فصل برداشت زعفران، 
اتحادیه های ملی باغداران تاکنون حدود ۴ تن 
زعفران را با قیمت های بس��یار خوب به صورت 
توافق��ی خری��داری کرده اند.  وی اف��زود: ۱۰ 
اتحادی��ه ملی و اس��تانی در خری��د و صادرات 
محص��ول زعف��ران فعالند. به گفته ش��یرزاد، 
زعفران بر اساس کیفیت از مثقالی ۸۵۰۰ تا ۱۲ 
هزار و ۴۰۰ تومان که قیمت بسیار خوبی است 
خریداری شده اس��ت. رئیس سازمان مرکزی 
تعاون روستایی ادامه داد: هم اکنون بازار زعفران 
در شرایط خوبی است و نیازی به مداخله وسیع 
سازمان نیس��ت اما بنابر وظیفه ذاتی چنانچه 
قیمت ها کاه��ش یابد ب��رای مدیریت قیمت 
زعفران وارد بازار خواهیم شد. معاون وزیر جهاد 
کش��اورزی در ادامه تصریح کرد: سال گذشته 
بیش از ۸۰ درصد محصول یعنی حدود 7۰ تن 

در بازار بورس کاال عرضه شد. 

کشاورزی

3اقتصاد

محمد نجارصادقی: با وجود اینکه قیمت ارز طی هفته 
گذشته با کاهشی محسوس به کانال ۱۰ هزار تومان 
رسید اما بررسی ها نشان می دهد موبایل هنوز با مرجع 

دالر ۱3هزار تومانی قیمت گذاری می شود. 
بنا بر گزارش میدان��ی »وطن امروز«، بازار موبایل 
کسالت بارترین روزهای خود را سپری می کند. در حال 
حاضر فروشندگان و خریداران موبایل هر دو مستاصل 
هستند و نمی دانند آینده قیمت موبایل چه می شود. 
وعده های وقت و بی وقت مسؤوالن در رابطه با کاهش 
قیمت باعث شده است مشتریان منتظر موبایل های 
ارزان قیمت باشند. همین موضوعات باعث شده بازار 
موبایل در این روزها با رکود س��نگینی همراه باش��د. 
عرضه موبایل های دولتی هم به نظر می رس��د شوی 
تبلیغاتی ای بیش نبوده است. آنطور که فروشندگان 
عالءالدین می گویند ف��روش موبایل دولتی تنها یک 
روز آن هم برای برند آیفون انجام ش��د. حجم باالیی 
از مشتریان هر روز ساعت ها در طبقه ششم عالءالدین 
به سودای موبایل با قیمت دولتی حاضر می شوند اما 
جز ساعت ها معطلی چیزی نصیب آنها نمی شود. یکی 
از فروشندگان موبایل در رابطه با شرایط کنونی بازار 
موبایل گفت: مردم تنها برای قیمت گرفتن می آیند 
و هیچ کس قصد خری��د ندارد. قیمت موبایل کاهش 
کمی داش��ت اما آنقدر که مردم ب��ا توجه به کاهش 
دالر انتظار داش��تند موبایل ارزان نش��د. کسانی که 
پیش تر به چهارسو و عالءالدین سر زده بودند اگر این 
روزها به مراکز اصلی ف��روش موبایل در تهران بروند 
احس��اس می کنند به کلی بازار موبایل تعطیل است. 
اغلب مغازه داران در راه روها ایستاده اند و به گپ و گفت 
مشغول هستند. بیکاری در حدی به آنها فشار آورده 
اس��ت که برخی از آنها دست به دامن سیگار شده اند. 
اگر قیمت موبایل را بپرسید چند ثانیه تامل می کنند و 
اگر احساس کنند مصمم هستید برای دانستن قیمت 
به شما پاسخ می دهند.   کافی است به آنها بگویید چرا 
موبایل اینقدر گران است که آن روی خونسردی آنها را 
ببینید و با تشر به شما بگویند نمی خواهی نخر، قیمت 
ما همین اس��ت، چند ماه اس��ت ضرر داده ایم. آنطور 
که مش��هود است در همین رکود مطلق، گوشی های 
ساده و دکمه ای که چند سال پیش هیچ مشتری ای 
نداش��تند حاال دوباره پرطرفدار ش��ده اند و مشتریان 
بیشتری دارند، این موضوع را می توان از ویترین های 
مغازه ها فهمید. باید به این موضوع توجه داش��ت که 
موبایل و دیگر وس��ایل الکترونیکی نخس��تین گروه 
کاالیی بودند که در براب��ر افزایش قیمت ارز واکنش 
نشان دادند اما حاال با فروکش کردن قیمت ارز به نظر 

می رسد این گروه کاالیی قصد کاهش قیمت ندارد.
وعده های آذری جهرمی محقق نشد ■

با وجود اینکه تنظیم ب��ازار موبایل وظیفه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات نیست اما آذری جهرمی 
در این یک س��ال خود را در این ب��ازار دخیل کرد و 
چندین ب��ار وع��ده کاهش قیم��ت موبای��ل را داد. 
نخستین وعده آذری جهرمی برای ارزان شدن موبایل 
در آبان ماه س��ال گذش��ته و تنها ۲ روز پس از اجرای 
طرح رجیستری داده شد. وی در پستی که در فضای 
مجازی منتش��ر کرد از مردم خواس��ت فعال موبایل 
نخرند. اس��تدالل او این بود که افزایش قیمت ناشی 
از اجرای طرح رجیس��تری یک تب روانی است و در 
روزهای آینده کاهش پیدا می کند؛ کاهشی که چند 
ماه بعد و با جهش ارز هیچ وقت رخ نداد. در آن مقطع 
دالر در ب��ازار آزاد هنوز قیمت ۴ هزار تومان را هم به 
خود ندیده بود و قیمت موبایل های مختلف یک چهارم 
قیمت های امروز ب��ود. دومین وعده آذری جهرمی در 

هفته اول تیر ماه سال جاری و در شرایطی که قیمت 
دالر در کانال ۹ هزار تومان بود، داده ش��د. وی گفت: 
به دلیل سوءاستفاده صورت گرفته، قیمت های موبایل 
افزایش و توان خرید مردم نیز کاهش یافته اس��ت اما 
ب��ا پیگیری و اقدامات دولت، در ۱۰ روز آینده بازار به 
تعادل خواهد رسید. بعد از گذشت ۱۰ روز وعده وزیر 
جوان باز هم عملی نشد و برعکس قیمت موبایل در این 
بازه زمانی با افزایش قیمت روبه رو بود. حتی در این ایام 
بازار در شرایط نیمه تعطیل قرار گرفت و کاالیی برای 
فروش وجود نداش��ت. کمتر از ۲ هفته از پایان موعد 
وعده دوم وزیر ارتباطات نگذشته بود که او در سفری 
که به شیراز داشت سومین وعده ارزانی موبایل را هم 
داد. آذری جهرم��ی گفت: برای تعدیل  بهای گوش��ی 
تلفن همراه باید گوش��ی های توقیف ش��ده وارد بازار 
ش��ود تا قیمت به وضعیت رضایتبخش نزدیک شود. 
وی درباره اصالح قیمت گوش��ی های تلفن همراه در 
بازار خاطرنشان کرد: هفته آینده با وزیر صنعت در این  

باره جلسه ای خواهم داشت تا راه های کاهش قیمت 
را بررس��ی کنیم. چهارمین وعده وزیر در شهریورماه 
داده شد، او باز هم دست به دامان فضای مجازی شد 
و در توئیتر خود خبر از عرضه 6۰۰۰ موبایل مانده در 
گمرک با ماخ��ذ دالر ۴۲۰۰ تومانی برای تعادل بازار 
موبایل داد. ش��واهد حاکی از این است که این اتفاق 
روی ن��داد و بازار هم هیچ وقت رنگ موبایل های وارد 
شده با ارز دولتی را به خود ندید. پنجمین وعده آذری 
جهرمی س��وم مهرماه داده ش��د. او در گفت وگویی با 
خبرگزاری دول��ت گفت: باال رفتن ن��رخ ارز و جمع 
شدن گوش��ی های تلفن همراه در گمرک و انبارهای 
توقیف ش��ده از جمله دالیل گرانی این کاالست. وی 
اظه��ار امیدواری کرد با رفع انحص��ار از واردات و وارد 
بازار ش��دن گوشی های موجود در گمرک و انبارهای 
توقیف شده، قیمت گوشی ها در بازار کاهش یابد. وی 
با اشاره به جمع شدن حدود 6۰۰ هزار دستگاه گوشی 
تلفن همراه در گمرک و ۱۲۰هزار دس��تگاه گوش��ی 
در انبارهای توقیف ش��ده، تصریح ک��رد: این انبارها 
توس��ط دستگاه قضایی پلمب ش��د تا به پرونده های 
آنها به طور کامل رس��یدگی ش��ود. شش��مین وعده 
آذری جهرم��ی اما با عدد و آمار هم��راه بود؛ او در ۱۱ 
مهرماه وعده ارزان ش��دن موبایل تا ۵۰ درصد را داد. 
وزی��ر ارتباطات در این وعده گفت: در نتیجه کاهش 
نرخ ارز در روز های گذشته، قیمت گوشی ۲۰ درصد 
کاهش یافته و بنا بر ادعای وارد کنندگان موبایل، در 
صورت شکستن حباب قیمتی ناشی از کمبود کاال، 
این نرخ 3۰ درصد دیگر ارزان می شود، البته این ۵۰ 
درصد کاهش هیچ گاه رخ ن��داد. هفتمین و آخرین 
وعده آذری جهرمی برای کاهش قیمت موبایل هفته 
گذشته داده شد، وعده ای که امیدواریم به سرنوشت 
6 وعده گذش��ته وزیر ارتباط��ات دولت تدبیر و امید 
دچار نشود. وی گفت: بزودی با رفع توقیف تلفن های 
همراه موجود در گمرک، قیمت انواع تلفن های همراه 
در بازار کاهش می یابد. وی با بیان اینکه جلس��ه ای 
با هماهنگی همه دستگاه های دخیل در تنظیم بازار 
از جمله قوه قضائیه و دادس��تانی کل کش��ور، وزارت 
اطالعات، وزارت صنعت، وزارت دادگس��تری، وزارت 
ارتباطات، س��ازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز برگزار شده اس��ت، اظهار امیدواری کرد با 
هماهنگی بین بخشی، بخش مهمی از مشکالت مردم 
برطرف ش��ود. وی گفت: البته بخش زی��ادی از این 
تالطمات بازار، ناشی از تالطمات ارزی بود و بخشی 
دیگر به دلیل کمبود عرضه ایجاد شد که امیدواریم با 

تدبیر، این حباب ایجاد شده از میان برود.

وطن امروز  شماره 2595 یکشنبه 11آذر 1397

آثار بی مهری آخوندی بر بخش مسکن همچنان پابرجاست

راز وجود 75 هزار واحد فاقد متقاضی مسکن مهر
دستور جدید بانک مرکزی

بانک ها باید سرمایه خود را افزایش دهند
رئی��س کل بانک مرک��زی در 
بخشنامه ای بانک ها و مؤسسات 
اعتب��اری را مل��زم به تدوین برنامه مش��خص و 
مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه 
نظارتی ک��رد. به گ��زارش »وطن امروز«، همتی 

در این بخش��نامه از بانک ها 
خواسته س��رمایه خود را با 
نس��بت کفایت س��رمایه ۸ 
اگر  افزایش دهند،  درصدی 
نه ب��ا بانک هایی که کفایت 
س��رمایه آنها زی��ر ۸ درصد 

اس��ت برخورد می ش��ود. در این بخشنامه آمده 
است: بانک ها و موسسات اعتباری به واسطه نقش 
متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار 
مال��ی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و 
تنوع فعالیت ها، در معرض ریسک های گوناگون 
قرار دارند. در ادامه این بخشنامه آمده که با توجه  
به اهمیت نسبت کفایت س��رمایه در مؤسسات 
اعتباری به عنوان یکی از شاخص های مهم ثبات 
و س��المت نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران در س��ال گذش��ته در راس��تای 
برنام��ه اصالح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی 
بین الملل��ی، ضمن به روزرس��انی ضوابط مربوط 

به س��رمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات 
اعتباری، موضوع بخشنامه شماره   ۹6/۱۱۱۵۹7 
م��ورخ ۱3۹6/۰۴/۱7 و اصالحیه آن به ش��ماره 
3۱۴3۴۹7/3۱۴3۴ مورخ ۱3۹7/۰۲/۰۵ تالش 
کرده اس��ت ش��بکه بانکی را به س��مت اجرای 
و 3  ب��ال ۲  رهنموده��ای 
هدایت کند. در ضوابط جدید 
ع��الوه بر ریس��ک اعتباری، 
ریسک های عملیاتی و بازار 
نیز مطمح نظ��ر قرار گرفته 
است. از آنجا که رقم سرمایه 
نظارتی، مبنای محاس��به بسیاری از نسبت های 
احتیاطی می باش��د، کاهش آن ب��ه زیر حداقل 
الزام آور، عالوه بر افزایش آس��یب پذیری موسسه 
اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می کند،  
بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین 
مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه 
بانکی بسیار محسوس بوده و الزم است بانک ها و 
مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها 
از حدود مقرراتی ۸ درصد ش��ورای پول و اعتبار 
کمتر می باشد، با تدوین برنامه مشخص و مناسب، 
وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود 

بخشند.

با گذشت چند س��ال از مطرح 
ش��دن وج��ود واحده��ای فاقد 
متقاضی مسکن مهر هنوز ابهاماتی درباره دالیل 
خال��ی ماندن ای��ن واحدها وج��ود دارد و به نظر 
می رس��د دالیلی غیر از فاقد متقاضی بودن این 

واحده��ا در این ب��اره مطرح 
بوده است. یکی از گفته های 
دائمی و همیش��گی عباس 
آخون��دی، وزی��ر س��ابق راه 
اغل��ب  در  شهرس��ازی  و 
اظهارنظرها  و  س��خنرانی ها 

درباره مسکن مهر تاکید بر وجود هزاران واحد فاقد 
متقاضی در پروژه های مختلف این طرح ملی بود. 
وجود واحده��ای فاقد متقاضی همواره به عنوان 
یکی از مهم ترین ای��رادات آخوندی و تیم وی در 
بخش مسکن به پروژه مسکن مهر بوده است. با این 
وجود، خبرنگار فارس بتازگی سندی را مشاهده 
کرده است که بر اس��اس آن در دی ماه سال ۹۴ 
علی اصغ��ر مهرآب��ادی، قائم مق��ام آخوندی طی 
نامه ای پیشنهاد انتشار آگهی ثبت نام متقاضیان 
ب��رای واحدهای خالی را می ده��د و آخوندی در 
کم��ال ناباوری دس��تور می ده��د: مخالفم! نکته 
جالب اینجاس��ت که وزیر سابق راه و شهرسازی 

درباره این مخالفت صریح هیچ دلیل مش��خصی 
هم اقامه نکرده اس��ت. به عبارت دقیق تر در هیچ 
زمانی فرصت ثبت نام در سامانه مسکن مهر برای 
متقاضیان واحدهای خالی فراهم نش��ده است تا 
اعتبار ادعای غیرکارشناسی وزیر وقت برای حمله 
به مس��کن مهر زیر س��وال 
نرود. بر اس��اس بررسی های 
فارس، آخون��دی بعد از این 
دستور  هم بارها عامدانه و با 
آگاهی کامل از بس��ته بودن 
متقاضیان،  ثبت نام  س��ایت 
برای ناکارآمد نش��ان دادن طرح مس��کن مهر از 
فاقد متقاضی بودن ۱۰۰هزار واحد مس��کن مهر 
خبر داده است. البته به دلیل به روز نبودن سامانه 
مسکن مهر همواره آمارهای متفاوتی درباره میزان 
دقیق واحدهای فاقد متقاضی ارائه می شد. نکته 
جال��ب توجه اینکه قائم مقام آخوندی که بتازگی 
توسط اسالمی ابقا شده، برخالف نامه نگاری خود 
با آخون��دی درباره فراهم نب��ودن امکان ثبت نام 
متقاضیان، با آدرس غلط دادن به وزیر جدید باز 
هم وجود 7۰ ت��ا ۸۰ هزار واحد فاقد متقاضی را 
برای اسالمی مطرح کرده است، بدون آنکه به وزیر 

جدید بگوید سایت ثبت نام بسته است.

خانهبخشنامه

گزارش میدانی »وطن امروز« از بازار راکد تلفن همراه

ارز پایین آمد موبایل نیامد

اصل  کمیس��یون  س��خنگوی 
۹۰ مجل��س با اش��اره به اینکه 
رانت خ��واری و داللی در بازار خودرو وجود ندارد 
و دالل و رانت خوار خود خودروساز است، گفت: 
پیش��نهاد خودروس��ازان مبنی بر اینکه قیمت 
کارخان��ه ۵ درص��د زیر قیمت بازار آزاد باش��د، 
مؤید این مطلب است. به گزارش تسنیم، بهرام 
پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
در برنامه مناظره که با موضوع »آزادسازی قیمت 
خودرو« برگزار شد، با اشاره به اینکه خودروسازان 
باید خود را در مقام پاسخگو قرار داده و به تشریح 
این موضوع بپردازند که آزادسازی قیمت خودرو 
باید با چه مکانیس��می انجام شود، گفت: اگر با 
ش��رایط فعلی که فضایی کامال انحصاری است، 
بخواهیم آزادس��ازی قیمت ها را در بازار خودرو 
انج��ام دهی��م موضوعی کامال اش��تباه اس��ت. 
نماینده شیراز در مجلس افزود: بستن مرزهای 
کش��ور روی واردات خودرو و ایجاد رقابت میان 
خودروس��ازان داخلی به معنای وجود رقابت در 

بازار خودروی کشور نیست، چرا که ۸۰ میلیون 
ایرانی را محکوم می کنیم خودروهای داخلی را 
ب��ه هر قیمتی که خودروس��ازان می گویند باید 
بخرند، ضمن اینکه واردات خودرو نیز همواره با 
تعرفه سنگین همراه بوده است. وی اضافه کرد: 
اگر قرار است آزادسازی قیمت در صنعت خودرو 
وجود داشته باشد، باید اجازه دهیم رقابت در این 
صنعت به دور از انحصار شکل بگیرد که در این 
صورت به سمت کاهش قیمت و افزایش کیفیت 
خواهیم رفت. پارسایی اذعان داشت: رفتار کنونی 
خودروسازان در کشور به گونه ای است که چون 
خودروسازان احساس رقابت با یکدیگر نمی کنند 
تا جایی که امکان دارد قیمت خودرو را افزایش 
می دهن��د و مردم نیز ح��ق انتخابی جز خرید 
خودروهای داخلی ندارند. وی با انتقاد از قیمت 

دوگانه خودرو در بازار داخلی کشور، درباره دالیل 
بروز چنین مش��کلی گفت: در شرایط کنونی به 
دلیل عدم عرضه خودرو توس��ط خودروس��ازان 
ش��اهد افزایش قیمت ه��ا در بازار هس��تیم که 
ای��ن موض��وع اجحاف کام��ل در قب��ال مردم 
است. سخنگوی کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس 
همچنین با اشاره به اینکه رانت خواری و داللی 
در بازار خودرو وجود ن��دارد و دالل و رانت خوار 
خود خودروس��از اس��ت، تصریح کرد: این رفتار 
خودروسازان است که موجب می شود فضا به این 
سمت و سو حرکت کند و پیشنهاد خودروسازان 
مبنی بر اینکه قیمت کارخانه ۵ درصد زیر قیمت 
بازار آزاد باشد، تاییدکننده این موضوع و بیانگر 
این اتفاق است که افزایش قیمت ها در بازار آزاد و 
در پی آن رساندن قیمت کارخانه به قیمت بازار 

آزاد موضوعی است که از قبل توسط خودروسازان 
برنامه ریزی شده اس��ت. در ادامه، رئیس هیات 
مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی هم در 
این برنامه گفت: در ش��رایط بسیار نامناسبی در 
صنعت خودرو قرار داریم و متاس��فانه از ابتدای 
امس��ال تاکنون 37 درصد نیروهای ش��اغل در 
حوزه قطعه سازی کشور آن هم به دلیل شرایط 
نامناس��ب در تولید قطعه، تعدیل و از کار بیکار 
شده اند، بنابراین اگر روند کنونی ادامه پیدا کند تا 
یک ماه آینده صنعت قطعه سازی کشور متوقف 
خواهد ش��د. محمدرضا نجفی منش با اشاره به 
این موض��وع که تعطیلی قطعه س��ازان موجب 
خوش��حالی واردکنندگان خواهد ش��د، درباره 
مشکالت عمده قطعه سازان گفت: افزایش قیمت 
مواد اولیه از جمله فوالد، دریافت نشدن مطالبات 
قطعه سازان از شرکت های خودرویی، مشکالت 
موج��ود در تامین مواد اولی��ه در داخل و خارج 
کشور و نیز بدهی های انباشته شده از جمله این 

مشکالت است.

خودرو

طال

شاخص

بورس

سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس:

دالالن، خود خودروسازان هستند

قیمت روز برخی تلفن های تلفن های همراه در بازار
قیمت روز بازار ایران )تومان(قیمت بر مبنای دالر 1۰ هزار تومانیقیمت سازنده )دالر(مدل گوشی
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سخنگوی تعزیرات خبر داد
 برخورد با افزایش غیرقانونی

 قیمت نان

 سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 
دولت به افزایش تحمیلی قیمت نان حس��اس 
است؛ افزایش قیمت نان، سیاست دولت نیست 
و معتقدیم مش��کالت نانواها باید حل شود اما 
راه حل افزایش قیمت قوت غالب مردم نیست. 

به گ��زارش مهر، سیدیاس��ر رایگانی درباره 
برخورد ب��ا افزایش غیرقانونی قیم��ت نان در 
برخ��ی نانوایی های اف��زود: افزایش قیمت نان 
احقاق حق نانوا نیست و با توجه به حساسیت 
قیمت نان در جامعه، یارانه س��نگین از سوی 
دولت به آرد و گندم اختصاص یافته اما از سال 
۹۳ افزایش قیمت آرد یاران��ه ای برای نانوایان 

انجام نشده است.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش 1/5 براب��ری 
پرونده  های گران فروش��ی اظهار داش��ت: در 8 
ماه سپری شده از امسال، تعداد ۲ هزار و ۴۲5 
پرونده با موضوع گرانفروش��ی نان در تعزیرات 
حکومتی سراسر کشور تش��کیل شده و برای 
ه��زار و ۹8۴ پرون��ده رأی ب��ه پرداخت جزای 
نق��دی در مجموع به مبل��غ 11 میلیارد ریال 

صادر شده است.
 رایگانی افزود: در همین بازه زمانی در سال 
۹۶، تع��داد ۹۹8 پرونده تخلف گران فروش��ی 
برای نانوایان در سراس��ر کش��ور تشکیل شده 
اس��ت و متخلفان ب��ا صدور حکم ب��ه جزای 
 نقدی برای ه��زار و 115 پرون��ده به پرداخت

7 میلی��ارد ری��ال جریم��ه محکوم ش��ده   اند. 
سخنگوی تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: 
برخ��ی نانوایی ها با فروش نان ی��ک رو و دورو 
کنج��د به صورت اجب��اری عمل می کنند که 

مصداق فروش اجباری است.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان خبر داد
لغو سفرهای دانشجویی ارزان قیمت 

به عتبات

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از 
لغو شدن طرح سفرهای دانشجویی ارزان قیمت 
به عتبات خب��ر داد و گفت: این طرح به دلیل 

نوسانات ارزی لغو شد. 
حجت االس��الم محمدرضا فقیه��ی درباره 
آخرین وضعی��ت برنامه  ریزی ب��رای راه اندازی 
سفرهای دانشجویی ارزان قیمت عتبات عالیات 
به مهر گفت: نوس��انات ارزی اجرای این طرح 
را کامال از ما س��لب کرد. وی ادامه داد: در این 
زمینه کارهای زیادی انجام شده بود، همچنین 
مکان   های��ی برای محل اس��کان دانش��جویان 
پیش بینی ش��ده بود اما متاس��فانه نوس��انات 
ارزی اجازه ادامه کار را به ما نداد. رئیس س��تاد 
عمره و عتبات دانش��گاهیان افزود: چراکه اگر 
بخواهیم این دانش��جویان را اعزام کنیم باید با 
ارز آزاد اعزام کنیم و ارز آزاد نیز ارز ارزان قیمت 
نخواهد بود. اکنون ارز عتبات ارز نیما است که 

ارزان قیمت تر است.

 محله چیذر با انجام بررس��ی  های همه جانبه 
و مبتن��ی ب��ر نیاز ه��ا و انتظ��ارات س��اکنان 
و زیارت کنن��دگان مرق��د مطه��ر امام��زاده 
علی اکبر)ع( در مراس��م  های مذهبی          ، نیازمند 
اج��رای طرح توس��عه محل��ه ای اس��ت. زهرا 
نژادبهرام، عضو شورای اسالمی شهر تهران در 
برنام��ه بافت گردی محله چی��ذر که با حضور 
اسماعیل بدریان سرپرست شهرداری منطقه 
ی��ک          ، مدیریت ش��هری منطقه          ، ش��ورایاران و 
مدیرمحله برگزار شد، اظهار داشت: طرح  های 
توسعه محله ای همه جوانب را از نظر محورهای 
ترافیکی، هوی��ت محله، خدم��ات هفت گانه، 
ضوابط و مقررات، نیازها و انتظارات س��اکنان 
محل مورد توجه قرار می دهد تا بتواند توسعه 

را همه جانبه به اجرا برساند. 
 امی��ن معتم��دی، دبی��ر علمی نخس��تین 
سمپوزیوم ایمپلنت  تمام فک با اشاره به اینکه 
برگردان��دن بافت ها و زیبای��ی صورت در عین 
گذاش��تن دندان ها، پروس��ه درمان را پیچیده 
می کن��د، گفت: درواقع گذاش��تن ایمپلنت ها 
و انج��ام ان��واع پیونده��ا به زمان زی��ادی نیاز 
دارن��د. روش درمانی پروآرچ  برای بیمارانی که 
دندان های خود را کش��یده اند بس��یار مناسب 
اس��ت و ای��ن روش ایمپلنت  از ن��وع ثابت به  

حساب می آید.

درخواست از دانشگاه آزاد
این روزها فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد برای 
انجام کارهای فارغ التحصیلی و دریافت مدرک 
پایان دوره آموزشی با مشکالت گوناگونی مواجه 
هس��تند، روال طوالنی ب��رای دریافت مدرک 
و همچنین بروکراس��ی سخت و پیچیده برای 
تشکیل پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان این 
دانش��گاه را با مشکالت گوناگونی مواجه کرده 
است. از مدیران دانشگاه آزاد درخواست داریم 
برای تس��هیل در امور اداری و همچنین انجام 
سریع تر کارها و صدور مدارک فارغ التحصیلی 
ضمن نظارت بر واحد ه��ای گوناگون، اقدامات 

الزم را در این زمینه انجام دهند.
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد

تداوم آلودگی هوای پایتخت

آس��مان پایتخت روز گذشته برای سومین 
روز متوالی آلوده بود. به گزارش »وطن امروز«، 
بر اس��اس گزارش های شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران، روز گذشته شاخص هوای پایتخت 
روی عدد 10۳ قرار گرفت تا برای سومین روز 
متوالی کیفیت هوای پایتخت »ناس��الم برای 
گروه های حس��اس جامعه« ش��ود. بر همین 
اس��اس، مناطق یک با ش��اخص 1۴۳ و ۲۲ با 
شاخص 1۴۲ همچنین منطقه 18 با شاخص 
1۳۶ و منطق��ه ۳ با ش��اخص 1۳1 آلوده ترین 

مناطق پایتخت بودند.

معاون شهردار تهران خبر داد
 حذف طرح زوج و فرد

 در سال آینده

معاون شهردار تهران با بیان اینکه سال آینده 
محدوده زوج و فرد به حلقه دوم طرح ترافیک 
تبدیل می ش��ود، گفت: برنامه هایی در این باره 
داریم. محسن پورسیدآقایی  با بیان اینکه طرح 
ترافیک امسال در تهران بخوبی اجرا شد و تأثیر 
مس��تقیم در کاهش آلودگی و ترافیک داشته 
اس��ت، گفت: مطالعات زیادی انجام داده ایم و 

برنامه های جدی در این باره داریم. 
وی  گفت: سال آینده زوج و فرد نیز تبدیل به 
حلقه دوم طرح ترافیک می شود. پورسیدآقایی 
همچنین درباره آلودگ��ی هوا در تهران گفت: 
خوشبختانه امسال بارش های زیادی  داشته ایم 
و در پاییز میزان آلودگی نسبت به سال گذشته 
کمتر بوده است. معاون شهردار تهران ادامه داد:  
بدترین حالت در آلودگی هوا متعلق به ۳ سال 
پی��ش بود که حدود ۲0 روز س��کون وارونگی 
داشتیم. اگر برنامه های کاهش آلودگی هوا در 
تهران اجرا ش��ود دیگر شاخص قرمز نخواهیم 

داشت و مدارس تعطیل نمی شوند. 
وی به توس��عه حمل ونقل  عمومی اش��اره 
کرد و گفت:  باید حمل ونقل عمومی توسعه یابد 
که مردم رغبت کنند از این سیستم استفاده و 
کمتر از خودروی ش��خصی برای تردد استفاده 

کنند.

مدیرکل امور اجرایی زکات کشور تشریح کرد
افزایش 45 درصدی پرداخت 

زکات در کشور

مدیرکل امور اجرایی زکات کش��ور گفت: 
می��زان پرداخت زکات در 8 ماهه امس��ال ۴5 

درصد افزایش یافته است. 
به گ��زارش ایرنا، محمد سراب نش��ین در 
چهارمین اجالس استانی نماز و همایش بزرگ 
استانی زکات اظهار داشت: امسال در مجموع 
۳ ه��زار و 700 میلیارد ریال زکات در کش��ور 
جمع آوری شد. وی افزود: از این میزان ۲ هزار و 
۳50 میلیارد ریال زکات مال معادل ۶۳ درصد 
و یکهزار و ۳50 میلیارد ریال معادل ۳۶ درصد 
زکات فطریه است. مدیرکل امور اجرایی زکات 
کش��ور تاکید کرد: تم��ام درآمد و منابع زکات 
جمع آوری شده در همان منطقه دریافت زکات 
هزینه و در زمینه فعالیت های عمرانی و کمک 
به فقرا هزینه می شود. وی اضافه کرد: اگر چه 
میزان زکات جمع آوری ش��ده در کش��ور روند 
افزایشی دارد اما نسبت به ظرفیت منابع زکات 

کشور درصد ناچیزی است.

نبض جامعه

گ�روه اجتماع�ی: رئی��س پلیس 
فضای تولید و تبادل اطالعات ناجا 
از شناسایی و دستگیری سرشاخه 
اصل��ی و اعضای باند جعل مدارک 

دانشگاهی خبر داد.
به گ��زارش تس��نیم، س��ردار 
س��یدکمال هادیانفر با اعالم خبر 
بازداشت سرشاخه اصلی و اعضای 
باند جع��ل مدارک دانش��گاهی و 
مهارتی، درب��اره جزئیات این خبر 
اظهار داشت: این متهمان به همت 
همکاران در پلیس فتای خراسان 
رضوی، مقام قضایی و کارش��ناس 
هیأت نظ��ارت و ارزیاب��ی مدارک 
دانشگاهی، شناس��ایی و دستگیر 
ش��دند. رئیس پلیس فت��ای ناجا 
خاطرنشان کرد: سرنخ ها حاکی از 
ادامه فعالیت برخی اعضای این باند 
در س��ایر استان ها بود که با تالش 

شبانه روزی و پیگیری های مستمر، یکی دیگر از 
اعضای این باند در شهرستان نوشهر و ۳ نفر نیز در 

استان اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.
شروع جرائم از سال 90 ■

وی تصری��ح کرد: این اف��راد از 
طریق فعالیت گسترده تبلیغاتی 
در فضای مجازی با ادعای صدور 
مدارک دانش��گاهی و مهارتی و 
انواع تأییدیه ه��ای جعلی برای 
تقویت رزومه مهاجرت و استخدام، اعتماد کاربران 
و افراد متقاضی را جلب ک��رده بودند و از این راه 
کالهب��رداری می کردند. هادیان ف��ر افزود: متهم 
اصلی با سوءاستفاده از سوابق کاری گذشته خود 

)معاون قبلی یکی از مؤسسات آموزشی(، پس از 
کناره گیری از ش��غل با تأسیس شرکت به همراه 
فرزند و عروس��ش از س��ال ۹0 تاکنون در زمینه 
صدور مدارک تحصیلی فعالیت داشته است. وی 
با بیان اینکه متهم اصلی تاکنون مدارک تحصیلی 
زیادی را برای متقاضیان از دیپلم تا دکترا در قبال 
دریافت مبالغی حدود 5 الی 75 میلیون ریال صادر 
کرده، گفت: در همین باره تحقیقات پلیس برای 
تعیی��ن رقم دقیق کالهب��رداری و تعداد مدارک 

جعل شده ادامه دارد.
لزوم تأیید وزارت علوم ■

رئیس پلیس فتای ناجا خاطرنشان کرد: هرگونه 
مدرک تحصیلی یا گواهینامه مهارت شغلی بدون 

تأیید وزارت علوم  معتبر نیس��ت و پیگرد قانونی 
دارد، بنابراین از ش��هروندان تقاض��ا داریم قبل از 
هرگونه ثبت نام و واریز وجه، از مورد تأیید بودن آن 
مرکز توسط وزارت علوم آگاهی یافته و در صورت 
مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سایت 
 www.cyberpolice.ir پلیس فت��ا به نش��انی

بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.
افزایش کالهبرداری  کانال های صیغه یابی ■

ع��الوه بر ای��ن رئی��س پلیس 
فتای تهران نس��بت به افزایش 
کالهبرداری  از طریق کانال ها و 
سایت  های صیغه یابی هشدار داد. 
س��رهنگ تورج کاظمی درباره 

اس��تفاده از عکس های اش��خاص 
برای تبلیغ��ات در فضای مجازی 
یا اس��تفاده از آنها ب��رای پروفایل 
آی دی ه��ای غیرحقیقی، گفت: با 
توجه به اینکه این موارد جزو حریم 
خصوصی اس��ت، بر این اساس در 
صورتی که شاکی خصوصی اعالم 
شکایت کند، پلیس با مجوز مرجع 
قضایی می تواند در این قضیه وارد 

شود.
 وی ب��ا بیان اینک��ه این موارد 
مانن��د  مج��ازی  در ش��بکه های 
تلگرام و اینستاگرام مشاهده شده 
اس��ت،  گفت: مواردی از این دست 
داشتیم اما گسترده نیست و تعداد 
اندکی در این زمینه به ما مراجعه  
کرده اند. رئیس پلیس فتای تهران 
درباره تبلیغات فروش شارژ ارزان و 
کالهبرداری هایی که از این طریق 
می ش��ود، گفت: متاسفانه این نوع کالهبرداری ها 
با روش های گوناگون از جمله خرید ش��ارژ ارزان، 
صیغه یابی، دوس��ت یابی و ماه��واره جیبی انجام 

می شود.
 ای��ن نوع صفح��ات جهت س��رقت اطالعات 
حس��اب های بانکی اش��خاص اق��دام می کنند و 
متاسفانه بش��دت کالهبرداری از طریق این نوع 
صفحات در حال گس��ترش اس��ت و م��ا هر چه 
برخ��ورد می کنیم ب��از هم ادامه دارد. س��رهنگ 
کاظمی خاطرنشان کرد: دستگیری های متعددی 
در این زمینه در ماه های گذشته داشتیم. همچنین 
با بانک ها مکاتباتی داشتیم تا ان شاءاهلل بتوانیم این 

حوزه را تحت کنترل قرار دهیم.
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به همت آستان قدس رضوی برگزار می شود

دومین کنگره بین المللی پزشکان قلب ایران و اروپا

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

 HIV توزیع تست های خودارزیابی

مدیر مرکز ملی تحقیقات باروری ابرها اعالم کرد

بارورسازی ابرها در 10 استان کشور

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

تهران در برابر حوادث کوچک آمادگی ندارد

گروه اجتماعی: دومین همکاری 
علمی ایران و انجمن های اروپایی 
در مشهد و با حضور جمعی از پزشکان متخصص 
و فوق تخصصی داخلی و خارجی 1۴ تا 17 آذرماه 
در بیمارستان رضوی مش��هد برگزار خواهد شد.  

به گ��زارش »وطن امروز«، در 
س��ال جاری دومی��ن کنگره 
بین المللی درب��اره نوآوری ها 
و روش ه��ای کم تهاجمی در 
درمان بیماری های مادرزادی، 
ساختمانی و دریچه ای قلب با 

همکاری بنیاد اروپای��ی CSI و همچنین دومین 
کنگره بین المللی درباره درمان بیماری های مزمن 
ع��روق کرونر قلب با هم��کاری بنیادهای اروپایی 
1۴ تا 17 آذرماه ۹7 در بیمارستان فوق تخصصی 

رضوی مشهد برگزار می شود          . فریدون نوحی، رئیس 
انجمن قلب و عروق ایران در این باره گفت: تاکنون 
۶00 نفر از ۳۲ کشور نظیر انگلستان، آلمان، ژاپن، 
ایتالیا، ترکیه، مالزی و لهستان برای شرکت در این 
کنگره ثبت نام کرده اند و امس��ال شرکت خواهند 
داشت. نوحی افزود: مشکالت 
قلبی یکی از شایع ترین عوامل 
مرگ ومیر در ایران به حساب 
می        آی��د و ب��ه همی��ن دلیل  
با داشتن  بیمارستان رضوی 
70 متخصص و فوق تخصص، 
فضایی مطلوب و با تکنولوژی باال را برای برنامه  های 
درمانی فراهم کرده اس��ت. وی همچنین تصریح 
ک��رد: این کنگره جنبه آموزش��ی دارد و به صورت 

عملی برگزار خواهد شد.

گروه اجتماعی:  معاون بهداشت 
وزیر بهداش��ت ضم��ن انتقاد از 
کند بودن فرآیند بیماریابی در حوزه HIV گفت: 
قرار است تست های رپید HIV طبق یک پروتکل 
خاص در داروخانه های سراسر کشور توزیع شود. 

به گزارش ایسنا، علیرضا 
رئیسی در مراسم روز جهانی 
ایدز با بی��ان اینکه امیدوارم 
امروز بهان��ه ای برای حرکت 
قوی تر در راس��تای مبارزه با 
بیم��اری HIV ایدز باش��د، 

گفت: مهم ترین چیزی که طی ۴0 سال گذشته 
در این زمینه یاد گرفته ایم این اس��ت که آموزش 
و اطالع رس��انی، مهم تری��ن عامل پیش��گیری از 

بیماری های عفونی از جمله HIV است. 
رئیس��ی با بیان اینکه تخمین می زنیم حدود 
۶0 ه��زار نفر مبتال به HIV در کش��ور داش��ته 

باش��یم، گفت: در حال حاضر کمتر از نصف این 
تعداد را توانسته ایم شناسایی کنیم و افرادی که 
تحت پوش��ش درمان قرار گرفته اند حدود 1۴ تا 

15 هزار نفرند.
 رئیسی تاکید کرد: ما باید به سمت بیماریابی 
روی��م. خوش��بختانه مراکز 
تشخیص سریع HIV از ۲ 
هزار مرکز در س��ال ۹۶ به 8 
هزار و ۲00 مرکز در س��ال 
۹7 توسعه یافته اند که اقدام 
بزرگ��ی ب��ود. در عین حال 
افزایش دسترسی برای انجام تست های تشخیص 
HIV مهم است. بر این اساس امسال تصمیم مان 
برای بیماریابی جدی اس��ت. ما اعتقاد داریم نیاز 
است سلف تست )تست های خودارزیابی( و رپید 
تست )تست س��ریعHIV( در اختیار عموم قرار 

گیرد.

گ�روه اجتماعی: مدیر مرکز ملی 
تحقیق��ات و مطالعات ب��اروری 
ابرها، از برنامه ری��زی وزارت نیرو برای اجرای پروژه 
بارورس��ازی ابرها در 10 اس��تان کشور خبر داد. به 
گزارش تس��نیم، فری��د گلکار با بی��ان اینکه برای 

اجرای پروژه بارورسازی ابرها 
و همکاری با نیروی هوا فضای 
س��پاه هیچ مانع��ی نداریم و 
ب��زودی عملی��ات اجرایی آن 
آغاز خواهد شد، اظهار داشت: 
این پروژه در اس��تان های یزد، 

چهارمحال و بختی��اری، کهگیلوی��ه و بویراحمد، 
اصفهان، خوزستان، کرمان و فارس از طریق هواپیما 
و مناطقی همچون خراس��ان جنوبی و آذربایجان 
ش��رقی و غربی از طریق پهپاد اجرا خواهد شد. وی 

افزود: در صورت تامین اعتبار، باروری ابرها در استان 
کرمانشاه نیز به شیوه زمینی و از طریق ژنراتور انجام 
خواهد ش��د. مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات 
باروری ابرها اظه��ار کرد: قرارداد تامین پهپاد، مواد 
ب��اروری، هواپیما و تجهیزات قابل نصب روی آن با 
نیروی هوا فضای س��پاه آماده 
ش��ده و ب��زودی وارد فاز اجرا 
خواهیم شد. گلکار با اشاره به 
تامین »فلیر« و »پیروپاترون« 
به عنوان مواد قابل استفاده در 
باروری ابرها تصریح کرد: فلیر 
توس��ط نیروی هوافضا و پیروپاترون توسط صنایع 
دفاع در داخل تولید می شود. امکان خرید خارجی 
این مواد نیز وجود دارد اما از چندین منظر، بهتر و 

شایسته است از تولید داخل استفاده شود.

گروه اجتماعی:  رئیس کمیسیون 
اجتماع��ی مجلس ب��ا انتقاد از 
اینکه تهران در برابر حوادث کوچک نیز آمادگی 
ندارد، گفت: سوله های مدیریت بحران همچنان 
در اختیار تهیه کنندگان تلویزیونی قرار داشته و 

بازپس گیری نشده اند.
 س��لمان خ��دادادی ب��ا 
انتق��اد از اینکه تهران نه تنها 
آمادگ��ی الزم ب��رای مقابله 
با ح��وادث ب��زرگ را ندارد، 
بلک��ه از آمادگی برای مقابله 

با حوادث کوچک نیز برخوردار نیس��ت، به خانه 
ملت گفت: وقت��ی با بارش ب��اران و برف، تهران 
قفل می ش��ود و مدیریت بحران از عهده مدیریت 
آن برنمی آید چگونه می تواند زلزله 7 ریشتری را 
مدیریت کند. متاسفانه سوله های مدیریت بحران 
به تهیه کنندگان صداوس��یما اجاره داده ش��ده و 

بازپس گیری نش��ده اند و در ص��ورت وقوع زلزله 
احتمالی اسکان مردم با مشکل مواجه خواهد شد. 
خدادادی با تاکید بر اینکه80 درصد س��وله های 
مدیریت بحران شهرس��تان ها ناقص هس��تند و 
هنوز تکمیل نشده اند، افزود: طی ۴ سال گذشته 
اعتب��اری را به ای��ن منظور 
پیش بینی کردن��د اما هنوز 
ساخته نشده اند. وی با انتقاد 
از اینک��ه س��اخت برج های 
15 طبق��ه در خیابان ه��ای 
1۲ و کوچه ه��ای ۶ مت��ری 
امدادرس��انی به حادثه دیدگان را با مشکل مواجه 
می کند، تصریح کرد: با تخریب ساختمان ها حتی 
ت��ردد عابران با مش��کل مواجه می ش��ود و هیچ 
خودروی��ی ام��کان رفت و آمد و امدادرس��انی به 
حادثه دیدگان را ندارد، بنابراین تعداد تلفات بسیار 

زیاد خواهد بود.

سالمت

بهداشت

فناوری

پایتخت

پل ارتباطی رؤسای پلیس فتا آخرین پرونده  های حوزه فضای سایبر را تشریح کردند

انهدام باند باسابقه جعل مدارک دانشگاهی
متهم اصلی فروش مدارک جعلی، معاون قبلی یکی از مؤسسات آموزشی بوده است

گ�روه اجتماع�ی: مع��اون امور 
بین الملل جمعی��ت هالل احمر 
از ارس��ال اقالم غذایی و دارویی هالل احمر ایران 
برای کمک به مردم مظلوم یمن از طریق کمیته 

بین المللی صلیب سرخ خبر داد. 
به گزارش تس��نیم، داوود باقری در نشس��ت 
خبری فعالیت های بین المللی جمعیت هالل احمر 
اظهار داش��ت: درب��اره  کمک به م��ردم مظلوم و 
س��تمدیده یمن، عراق، س��وریه و میانمار س��عی 
می کنیم میانجیگری و کمک های بشردوستانه را 
ارسال کنیم. معاون امور حقوق بین الملل جمعیت 
هالل احمر درباره کمک به مردم یمن گفت: در ۲ تا 
۳ سال گذشته که جنگ یمن آغاز شده و تا زمانی 
که می توانستیم کمک ارس��ال کنیم، ۳ هزار تن 

کمک معادل 7 میلیون دالر به یمن ارسال کردیم. 
وی ادام��ه داد: از زمانی ک��ه دایره کمک به مردم 
یمن تنگ شد و متاسفانه کمترین کمک ها انتقال 
می یابد، فعالیت های مان گسترده تر شد. در این باره 
با ریاس��ت کمیته بین المللی صلیب سرخ مذاکره 
کردیم و نایب رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ 
نیز هفته گذشته با دبیرکل هالل احمر ایران دیدار 
داشت. باقری گفت: در این جلسه عنوان شد کمیته 
بین المللی صلیب س��رخ 1۲0 میلیون دالر برای 
کمک به مردم یمن اختصاص داده اما برای اینکه 

نتوانسته ورود بیشتری کند، قصد دارد ۳0 میلیون 
دالر را بازگردان��د که اعتراض کردیم و گفتیم اگر 
نمی توانن��د ما با لباس صلیب س��رخ ورود کنیم.  
این مقام مس��ؤول در جمعیت هالل احمر گفت: 
پیگیری ها به اینجا منجر شد که کمیته بین المللی 
صلیب سرخ از ما لیستی از اقالم دارویی و غذایی 
خواس��ت تا در بسته های صلیب س��رخ به مردم 
یم��ن منتقل کنند، لذا در حال ارس��ال این اقالم 
 هس��تیم تا در آینده نزدیک به دست مردم یمن 

برسد.

معاون جمعیت هالل احمر اعالم کردامداد

ارسال دارو و اقالم غذایی به یمن

زیارت

کوتاه و گویا

آوای شهر
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در روزهای ابتدایی ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، او به »باب هالدمن« 
رئیس کارکنان کاخ سفید گفت استراتژی اش برای پایان دادن به جنگ ویتنام، 
این اس��ت که تهدید به استفاده از بمب اتم کند. او بیان کرده بود تهدیدهای 
هسته ای آیزنهاور در سال 1953 میالدی باعث پایان یافتن جنگ بین 2 کره 
ش��د و او نیز برنامه دارد تا تهدید به اس��تفاده از باالترین میزان فشار نظامی 
را در دس��تور کار خود قرار دهد. نیکس��ون نام این سیاس��ت را تئوری »مرد 
دیوانه« گذاشت. او می خواست ویتنامی ها باور کنند او »هر کاری برای پایان 
دادن به جنگ انجام می دهد«. دنیل الزبرگ، نویس��نده ضدجنگ و تحلیلگر 
نظامی آمریکا در دهه 70 میالدی که بخش��ی از فایل های س��ری پنتاگون را 
نیز منتشر کرد و بدین ترتیب به یکی از بزرگ ترین افشاکننده های آمریکایی 
تبدیل ش��د، سال 1959 در سمیناری در دانشگاه هاروارد که از قضا با حضور 
هنری کیسینجر برگزار شده بود، این تئوری را مطرح کرد. الزبرگ این تئوری 
را »استفاده سیاسی از دیوانگی« خواند و تاکید کرد هر نوع تهدیدی زمانی  که 
تصور شود تهدید کننده دیوانه است و نمی تواند تصمیمات منطقی بگیرد، قابل 

اعتناتر و معتبر می شود.
الزبرگ اما تصور هم نمی کرد زمانی برسد که برخی روسای جمهور آمریکا 
آنقدر از این سیاست که زمانی تنها به عنوان تئوری بیان شده بود، خوش شان 
بیاید که سعی کنند چهره ای دیوانه و غیرمنطقی از خود برجا بگذارند. هنری 
کیس��ینجر 10 سال بعد از این کنفرانس علمی، به عنوان مشاور امنیت ملی 
نیکسون انتخاب شد و به بیان خودش »در سیاست بیشتر از هر کس دیگری 
از الزبرگ آموخته است«. کیسینجر در کتابش با عنوان »تسلیحات هسته ای 
و سیاس��ت خارجی« از »اس��تراتژی ابهام« در گفت وگوها و مذاکرات درباره 
اس��تفاده از سالح های هس��ته ای حمایت کرد. نوشته های کیسینجر در دهه 
1950 میالدی بیانگر این اعتقاد او برای نیکسون و دیگر روسای جمهور آمریکا 
بود که »قدرت، تا زمانی که کسی نخواهد از آن استفاده کند، قدرت نیست«. 
البته نیکسون در نهایت در ویتنام از بمب اتم استفاده نکرد اما تهدید استفاده 
از بمب اتم  یا هر اقدام دیوانه وار دیگری همچنان در دس��تور کار او و روسای 

جمهوری که به این تئوری عالقه مند بودند، قرار گرفت.
سال ها بعد اما رئیس جمهوری در آمریکا بر سر کار آمد که در ابتدای دوران 
فعالیتش تحلیلگران سیاسی بر این عقیده بودند او مناسب فرماندهی کل قوا 
در ایاالت متحده نیس��ت. از این منظر، او خوش گذرانی افراطی و مهارنشدنی 
بود که عالقه ای به در نظر گرفتن عواقب اقداماتش نداش��ت. س��بک زندگی 
شخصی او، سیاست های ش��خصی اش، یاوه گویی های توئیتری اش و اقدامات 
سیاس��ی اش که نشان دهنده خودشیفتگی بیش از حد او است، نگرانی درباره 
آینده دیپلماس��ی خارجی آمریکا را افزایش می داد. برخی عقیده دارند دونالد 
ترامپ تئوریس��ین نیس��ت و اصوالً نباید نام تئوری م��رد دیوانه یا »مد من« 
نیکسون و کیسینجر به گوشش خورده باشد. از این منظر او واقعاً دیوانه است. 
دیوانه ای که دیوانه ای دیگر به نام جان بولتون را برای پست مشاور امنیت ملی 

خود انتخاب کرده است!
اتحادیه ابلهان! ■

اگر این مس��اله را قبول داش��ته باشیم که ترامپ دیوانه اس��ت و بولتون را 
که دیوانه تر از خودش اس��ت، در سمت ریاست شورای امنیت ملی اش گذاشته 
اس��ت، آنگاه باید نگرانی های زیادی درباره اوضاع جهان داشته باشیم. »ملوین 
گودمن« در سایت تحلیلی کانترپانچ، اشاره می کند که به گفته روزنامه نگاران و 
نزدیکان ترامپ، او و جان بولتون، گفت وگوهای غیرمسؤوالنه ای درباره سالح های 
هس��ته ای داشته اند. ترامپ به رسانه ها گفته است »داشتن سالح های هسته ای 
اگر قرار نباشد از آنها استفاده کنیم، بی معنی است!« بولتون هنوز هم از حمله 
آمریکا به عراق در سال 2003 و استفاده از نیروی نظامی علیه کره شمالی و ایران 
دفاع می کند. او نقش مهمی در قانع کردن سازمان های اطالعاتی در دوران بوش 
برای حمله به عراق داش��ت. او در عین حال به عنوان س��فیر ایاالت متحده در 
سازمان ملل، از اطالعات غلط برای گمراه کردن اعضای مجمع عمومی سازمان 
ملل و شورای امنیت درباره سوریه، کوبا و ایران استفاده می کرد. همه اینها بدین 

معنی است که تئوری »مرد دیوانه« درباره او صادق است.
تقلید از نیکسون ■

در اینکه ترامپ در سیاس��ت های خارجی اش بشدت طرفدار تقلید کردن 

از نیکس��ون اس��ت ش��کی نیس��ت. مصداق بارز این ادعا تقلید او از نیکسون 
برای س��رازیر کردن س��الح و رون��ق دادن به اقتص��اد آمریکا با اس��تفاده از 
فروش تسلیحات به کش��ورهای خاورمیانه است. نیکسون که در زمان جنگ 
س��رد بشدت به دنبال رویارویی با ش��وروی سابق بود، محمدرضا پهلوی را با 
»کمونیسم و شوروی هراسی« به دام معامله نفت با سالح کشاند. او که ایران 
را به پادگان منطقه تبدیل کرده بود، آنقدر معامالت تسلیحاتی با ایران امضا 
کرد که صدای اعتراض دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره آمریکا با هم 
بلند ش��د. معامالت تسلیحاتی نیکس��ون با یکی از بزرگ ترین ناقضان حقوق 
بشر در خاورمیانه به قدری زیاد بود که در نهایت پهلوی دوم را به این نتیجه 
رس��اند که تا آمریکا و حمایت روس��ای جمهورش را دارد نباید درباره قدرت 
داخلی اش به شک بیفتد. همین رویه اکنون درباره عربستان اتفاق افتاده است. 
همان ط��ور که دولت آمریکا تا آخرین لحظ��ه از حکومت طاغوتی پهلوی در 
ایران حمایت کرد، ترامپ نیز به دلیل همین معامالت تسلیحاتی بی حد و مرز 
و پروژه های »ایران هراسی« تا آخرین لحظه از محمد بن سلمان و فعالیت های 
جنایتکارانه اش دفاع می کند. ترامپ سعی دارد سیاست نیکسون در قبال ایران 
را هم اینک در برابر عربستان اجرایی کند و روی دیوانه اش را به ایران، چین، 
روسیه و حتی کش��ورهای اروپایی نشان دهد. نیکسون هم البته در سیاست 

خود چندان موفق نبود. 
او با اینکه به ش��وروی و چین س��فر کرد تا به جنگ س��رد پایان دهد اما 
فروش تس��لیحاتش به کشورهای همسایه شوروی و رویارویی های دیگرش با 
ش��وروی در نهایت در سال 1975 باعث بدتر شدن وضعیت جنگ سرد شد. 
این کار برخی تحلیلگران را به این نتیجه رس��اند که نیکس��ون در حالی که 
می خواست پایان دهنده جنگ سرد باشد، خود آغاز کننده دوره دوم جنگ سرد 
ش��د! ترامپ نیز اگرچه در ابتدای فعالیتش بیان می کرد می خواهد به بحران 
اتمی کره شمالی پایان دهد اما به احتمال زیاد خود آغاز کننده بحران دیگری 

در روابط با کره شمالی خواهد شد.
با این حال تحلیلگران دیگری مانند تحلیلگر سیاسی مجله فوربس بر این 
عقیده اند که تئوری مرد دیوانه نیکسون چندان هم درباره ترامپ مصداق ندارد. 
آنها معتقدند ترامپ شاید در دل می خواهد از نیکسون الگو بگیرد اما مطمئناً 
در این کار موفق نبوده است. ترامپ در دوران کمپین انتخاباتی اش بیان کرده 
بود از اینکه ایاالت متحده در سیاس��ت خارجی اش بشدت »قابل پیش بینی« 
ش��ده است، بیزار است. او معتقد بود آمریکا باید »غیرقابل پیش بینی« باشد. 
دونالد ترامپ برای نخستین بار این سیاست را در مقابل تجارت با کره جنوبی  
پیاده کرد و نمایندگان رئیس جمهور آمریکا در این کشور بیان کرده بودند »این 
مرد آنقدر دیوانه اس��ت که هر لحظه ممکن است توافق های تجاری را بر هم 
بزند«. درباره مسائل اقتصادی باید گفت او واقعاً دیوانه اجرایی کردن خواسته ها 
و برنامه هایش به هر قیمت ممکن است، چرا که تهدیدهایش برای بیرون آمدن 
از توافقات تجاری را یکی پس از دیگری اجرایی کرد. او تعرفه واردات کاالها را 
باال برد، وارد جنگ تجاری با چین و روسیه شد و توافق تجارت آزاد آمریکای 

شمالی را با کانادا بر هم زد. 
تهدید دیوانه وار، مذاکره عاقالنه؟ ■

از این منظ��ر اما باید محدودیت هایی را نیز برای اجرای تئوری »مد من« 
در نظر گرفت. اگر بعد از اجرایی کردن تهدیدها قرار اس��ت مذاکره ای ش��کل 
گیرد، باید این درخواست ها در مذاکره به نحوی باشد که بتوان آنها را عاقالنه 
خواند. نمی توان با همان تهدیدات دیوانه وار، گفت وگوهای دیوانه وار داش��ت و 
نتایج دیوانه کننده را انتظار نداش��ت. به همین ترتیب گمان می رود مذاکرات 
بعدی ترامپ درباره مس��ائل تجاری یا سیاسی نمی تواند به همان دیوانه واری 
تهدیدهای ابتدایی اش باشد. اگر از این چشم انداز به ماجرای تئوری مورد عالقه 
ترام��پ نگاه کنی��م، می توانیم علت ناتوانی او در مقابل کره ش��مالی و ایران و 
همچنین علت توئیت های دیوانه وارش در این باره را نیز متوجه شویم. ترامپ 
می داند تئوری مرد دیوانه نیکس��ون باید به صورت نصفه و نیمه اجرایی شود. 
تهدیدات و اولتیماتوم های دیوانه وار نمی تواند به مذاکرات وحشیانه ختم شود و 
راه حل ها باید منطقی باشد. به همین دلیل نیز مذاکرات با کره شمالی به درازا 
کش��یده و احتمال اینکه این مذاکرات در نهایت به همان گرفتن عکس های 

یادگاری ترامپ و رهبر کره شمالی ختم شود، بسیار زیاد است!

 پرونده »وطن امروز« درباره استراتژی دونالد ترامپ در سیاست خارجی 
و راهبردهای کاخ سفید در قبال ایران

استراتژی دیوانگی

نشریه نیو ریپابلیک
استراتژی دیوانه معرفی کردن ترامپ شبیه به تئوری مرد دیوانه 
ریچارد نیکسون است اما باید گفت احمقانه تر از آن است! کارمندان 
کاخ س��فید و شخص ترامپ س��عی دارند در افکار عمومی اینگونه 
وانمود کنند که ترامپ دیوانه است. او از این طریق می خواهد راهی 
برای مذاکره با کره شمالی و دیگر کشورهای مورد نظرش پیدا کند. 
توئیت  های او دقیقاً در همین راستا پیش می روند اما این روند تنها 
اش��اره ای بی ارزش و بی کالس به تئوری مرد دیوانه نیکسون است! 
نیکسون اینطور وانمود می کرد که می تواند از بمب اتم علیه دشمنان 

آمریکا استفاده کند و از این بابت هیچ شرمندگی ای احساس نمی کند اما ترامپ به شخصه می داند برخالف 
آنکه می گوید انگشتش روی دکمه قرمزرنگ استفاده از سالح های هسته ای است اما نمی تواند چنین کاری 
انجام دهد. نیکسون هم اشتباه می کرد و ویتنامی ها می دانستند که او از سالح هسته ای در ویتنام استفاده 

نمی کند. در مقابل اما درباره تهدیدات ترامپ همه می دانند او حتی توانایی چنین اقداماتی را نیز ندارد!

فارین پالیسی
در کمپین انتخاباتی س��ال 2016، رس��انه ها عاشق غیر قابل 
 پیش بینی بودن ترامپ بودند و ه��ر روز اخباری از او و اقداماتش 
منتشر می کردند که تمام مردم را شگفت زده می کرد. او زمانی که 
رئیس جمهور ایاالت  متحده ش��د فکر کرد از همین استراتژی که 
اتفاقاً باعث پیروزی او در انتخابات شده بود، استفاده کند؛ آن هم 
نه تنها در بعد ملی، بلکه در بعد بین المللی. او بارها ثابت کرده است 
سیاست خارجی غیر قابل  پیش بینی را بیشتر از همه می پسندد. 
با این حال مالحظات��ی را نیز در این باره باید لحاظ کرد. در روابط 

بین الملل اگر شریک قابل  اطمینانی نباشید، هیچ کدام از متحدان تان در کنار شما باقی نخواهند ماند. اگر 
ترامپ می خواهد آمریکا قدرت غالب در عرصه بین الملل باقی مانده و منافع آمریکا در تمام دنیا محفوظ بماند، 
باید به اعتبار آمریکا اضافه کند، باید سیاست خارجی را به گونه ای تنظیم کند که آمریکا قابل پیش بینی ترین 

کشور جهان باشد. غیرقابل پیش بینی بودن، هیچ وقت به معنای رسیدن به اهداف نبوده است.

نیویورک تایمز
تا امروز دیگر کامالً مشخص  شده است که دونالد ترامپ 
سیاست خارجی را به عنوان ادامه و زائده ای از دنیای تجارت 
می دان��د. در هر دو دنیا نیز نمی توان با سیاس��تی که ترامپ 
هم اکنون در پیش گرفته اس��ت به جایی رسید. نه در عالم 
تج��ارت و اقتصاد و نه در عالم سیاس��ت نمی ت��وان تجار و 
رهبرانی مانند کیم جونگ اون را بدون خواس��ت آنها مجبور 
به همکاری و مذاک��ره کرد؛ این راه هم برای منافع ترامپ و 
هم منافع دوستانش بشدت خطرناک است. تاکنون چندین 

تن از مقامات دولت ترامپ اذعان کرده اند او تمایل زیادی به استفاده از تئوری مرد دیوانه نیکسون 
دارد. تئوری مرد دیوانه مطلب تازه ای نیس��ت. تنها یک دلیل وجود دارد که بعد از نیکسون هیچ 
رئیس جمهوری از این ایده استفاده نکرد: این تئوری جواب نمی دهد و سیاست خارجه را با بحران 

مواجه می کند.

چهل وپنجمی�ن رئیس جمهور آمری�کا از همان ابت�دای دوران 
نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری بارها اعالم کرده بود توافق 
هس�ته ای اوباما با ایران را به هیچ عنوان قبول نداش�ته و به دنبال 
»توافقی بهتر« با ایران اس�ت. او اردیبهشت س�ال جاری از برجام 
بیرون آمد. بس�یاری از تحلیلگران بین المللی عقب نشینی ترامپ 
از برجام و تهدید ایران به اعمال تحریم های گسترده و بازگرداندن 
تحریم ه�ای قبلی را از جمله اقداماتی می دانند که ترامپ در جهت 
اجرای تئوری »مرد دیوانه« در قبال ایران به کار می برد. با این حال 
این س�ؤال مطرح است: هدف رئیس جمهور آمریکا از ابتدا چه بوده 
است؟ ترامپ از همان ابتدا از اینکه برجام قرار بود به تحریم ها پایان 
دهد، ناراضی بود. او با این حال به این موضوع اشاره ای نمی کرد که 
در دوران ریاست جمهوری اوباما هم تحریم ها برداشته نشد و جان 
کری و دوستانش در وزارت خارجه آمریکا سعی می کردند با پیشبرد 
دیپلماس�ی »وقت کشی« ایران را برای لغو تحریم ها به دولت بعدی 
آمریکا حواله دهند یا از فرصت برجام استفاده کرده و خواسته های 
دیگرش�ان را مطرح کنند. برای نخستین بار در همان دولت اوباما و 
وزارت خارج�ه جان کری بود که علی اکبر صالحی، رئیس س�ازمان 
ان�رژی اتم�ی از اصطالح »دبه ک�ردن« برای توصی�ف رفتار دولت 
اوبام�ا در قبال اجرای تعهداتش در برجام یاد ک�رد. در همان زمان 
مس�ؤوالن دولت روحانی و وزیر امور خارجه نیز بارها اعالم کردند 
اوباما به تعهداتش عمل نمی کند. ماجرای ممانعت آمریکا از همکاری 
بانک ه�ای اروپایی با ایران در همین رفتار خالصه می ش�د. س�فر 
دوره ای وزی�ر و معاونان خزانه داری آمریکا به کش�ورهای اروپایی و 
تکرار جمله »ایران برای معامله تجاری مقصد خوبی نیست« در زمان 
دولت اوباما انجام شد. جان کری نیز در نشستی که با روسای بانک ها 
در لندن داشت، در همان زمان اعالم کرد به بانک های مهم و بزرگ 
دنی�ا تضمین نمی دهد در صورت از س�ر   گیری همکاری های خود با 

ایران، از سوی دولت آمریکا تحریم نشوند.
با این حال استراتژی دولت ترامپ در برخورد با ایران با استراتژی 
مذاکره دموکرات ها بش�دت متفاوت بود. ترامپ به دنبال این است 
توصیه های دوستان عرب و صهیونیستش را در منطقه اجرایی کند. 
او سعی داشت با بازگرداندن تحریم ها به وضعیت قبلی و به کار بردن 
تحریم های جدید هوشمندانه فشار را همچنان روی ایران نگه دارد 
تا بلکه شاهد عقب نشینی ایران در مسأله توانمندی های دفاعی و 
موضوعات منطقه ای نیز باش�د. او می خواست هم برجام را لغو کند 
و ه�م گالبی هایش را بخورد! او به دنبال متعهد کردن ایران به ادامه 
اجرای برجام و تعطیل کردن فعالیت های هس�ته ای کشورمان و در 
عین حال ادامه دادن به سیاس�ت های تحریم و فش�ار بر جمهوری 
اسالمی بود که با خروج از برجام به هر دوی این اهداف رسید. اینکه 
در یک روز )روز چهارم نوامبر سال جاری( 300 مورد به تحریم های 
ایران اضافه شد، رکوردی بود که ترامپ از خود به جا گذاشت. در این 
راستا اما استثنا قائل شدن درباره خرید نفت ایران برای تعدادی از 
کشورهای اروپایی، چین و هندوستان و پیاده کردن نظام تخفیفات 
تحریمی به صورت قطره چکانی، تنها به دلیل این بود که ایران انگیزه 
کافی برای ادامه برجام و مذاکراتش با کش�ورهای اروپایی داش�ته 
باشد. در این صورت ایران به نقطه خروج از برجام نمی رسید اما در 
حال این استثنا ها تأثیر ملموسی بر بهبود وضعیت اقتصادی ایران 

نیز نداشته است.

اس�تفاده از تئوری مرد دیوانه در قبال ایران یعنی تهدید کردن 
ایران به انج�ام دادن اقدامات غیر قابل پیش بینی. در پیش گرفتن 
این تئوری زمانی موضوعیت داشت که ایران همچنان به برنامه های 
هسته ای خود ادامه می داد؛ یعنی دقیقاً اقدامی که کره شمالی انجام 
داده است اما برنامه ترامپ، ناچار کردن ایران به خروج از برجام نبود. 
برنام�ه او خروج آمریکا از برجام با حفظ حضور ایران در این توافق 
بود، یعنی بازگرداندن فشار و تعطیلی همزمان برنامه هسته ای ایران. 
ترامپ از نوشتن توئیت  های تند علیه ایران هم همین هدف را دنبال 
می کرد، یعنی تالش برای باقی ماندن ایران تحت فشار بین المللی. 
به همین ترتیب نه تنها می توان بیانیه ها و اقدامات تند ترامپ علیه 
ای�ران را بعد از عقب نش�ینی از برجام تحلیل ک�رد، بلکه می توان 
رویک�رد جدید او در نپرداختن زیاد به مس�أله ایران در توئیت  های 
روزانه اش را هم تحلیل کرد. ترامپ پس از خروج از برجام و مشاهده 
تداوم حضور ایران در این توافق، مرحله بعدی را که طرح مطالبات 
بیشتر بود کلید زد. او بعد از اینکه همکاری دولت ایران با اروپا را برای 
حفظ این قرارداد مشاهده کرد، به این نتیجه رسید که حاال زمان آن 
اس�ت که حرکت بعدی را نیز انجام داده و به مسأله دفاعی ایران یا 
سیاست هایش در منطقه بپردازد و در عین حال از حسن روحانی به 
عنوان »مرد دوست داشتنی« یاد کند؛ تعریفی که برای ترغیب دولت 

ایران برای تن دادن به امتیازدهی بیشتر تعبیر می شود.
اینها همه یعنی تئوری مرد دیوانه اساس�ا نقش�ی در استراتژی 

ترامپ علیه ایران ندارد.
پالس های رفتاری دولت روحانی به ترامپ

نکته جالب توجه درباره نوع رویارویی ترامپ با ایران این اس�ت 
که می توان بس�ادگی به این نتیجه رسید که ترامپ نه احمق است 
نه دیوانه. او می خواس�ت تحریم ها را بدون هیچ فش�ار بین المللی 
بازگردانده و ایران را نیز از ادامه فعالیت های هسته ای اش باز دارد که 
تا حدودی به اهدافش هم رسید. نکته جالب در این باره نوع آرایش 
سیاس�ی دولت ایران در زمین بازی توافق هسته ای و برخوردش با 
خروج آمریکا از برجام است. نگاهی به گذشته روابط ایران و آمریکا 
در دوران مذاکرات هس�ته ای نشان می دهد رفتار دولت روحانی در 
برجام، دولتمردان آمریکا را به این نتیجه رس�اند که سیاست فشار 
و »دیپلماسی اجبار« علیه ایران جواب می دهد. رفتار دولت روحانی 
در حین برجام و بعد از آن این پیام غلط را به حاکمیت آمریکا مخابره 
کرد که دولت ایران برای مدیریت کش�ور، بویژه مدیریت اقتصادی 
هیچ راهبردی جز توافق با آمریکا ندارد. بر این اساس هیأت حاکمه 
آمریکا به این نتیجه رس�ید که دولت ایران بش�دت نیازمند توافق 
است و این را یک پاشنه آشیل برای دولت ایران تصور کرده و همان 
نقطه ضعف را که از تریبون های تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 

یازدهم هم بیان شده بود، نشانه رفتند.
این نوع برخورد با آمریکا و اصرار به رسیدن به توافق با »کدخدا« 
دقیقاً بر خالف برآورد آمریکایی ها از مذاکرات هسته ای با ایران بود 
کما اینکه جان کری چند هفته بعد از توافق برجام، در کمیته روابط 
روابط خارجی س�نا صراحتاً اذعان کرد تحریم های هسته ای علیه 
ای�ران کم کم کارکرد خود را از دس�ت می دادند و توافق بهترین راه 
برای از هم نپاشیدن ستون تحریم ها بود. اما این رفتارها باعث شد 
دولت آمریکا تصوری خالف چیزی که بر اس�اس تئوری های مطرح 

روی میز داشت، داشته باشد.

نقشه مرد دیوانه برای ایران تا کجا پیش می رود؟
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فرید ترابی*: »دست عدالت کوتاه نیست و مجرمان حتی اگر در آن 
سوی قاره ای دیگر باشند، حتما مورد پیگرد قرار خواهند گرفت«. 
این عبارت، جمله ای تهدیدآمیز از س��وی دیده بان حقوق بش��ر 
خطاب به ولیعهد سعودی است که در حساب کاربری توئیتر این 
سازمان به اصطالح غیردولتی بین المللی منتشر شده و واکنش های 
زیادی را در بر داشته است. شاید عده ای بر این عقیده باشند که 
قرار است ولیعهد عربستان عالوه بر چالش های سیاسی داخلی و 
خارجی که پس از رس��وایی قتل جمال خاشقجی در استانبول 
بر وی بار ش��ده، این بار همانند »حسین هابره« )رئیس جمهور 
اسبق چاد( که به جرم شکنجه و جنایت علیه مخالفان خود طی 
س��ال های 1982 تا 1990 در سال 2005 با صدور قرار بازداشت 
بین المللی که به استناد تحقیقات کشور بلژیک صادر شده بود، 
بازداشت و محاکمه شد، بازداشت و محاکمه شود اما تاریخ نشان 
داده که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. دس��ته ای دیگر با اشاره به 
جنایات جنگی انجام شده از سوی نظامیان عربستان سعودی در 
پرونده یمن، خواهان اعمال قدرت دیده بان حقوق بشر به مقامات 
قضایی آرژانتین و ارائه برخی مس��تندات میدانی و قضایی، علیه 
ولیعهد سعودی بودند. آنها به دنبال استفاده از فرصت پیش آمده 
در بوئنوس آیرس بوده و امید داشتند این امکان بستر رسیدگی 
به جرائم نماینده ریاض را در جامعه بین الملل مهیا سازد، چرا که 
رسانه های آرژانتین به رغم اینکه سندیکای روزنامه نگاران تونس و 
مصر مستندات قضایی علیه بن سلمان به پلیس و مراجع قضایی 
خود ارائه کرده اند، همچنان بر این باورند که بازی های سیاسی و 
وزن حمای��ت  ایاالت متحده از ریاض مانع مفتوح ش��دن پرونده 
علیه ولیعهد سعودی می ش��ود. دسته سوم بر این عقیده اند که 
مستندات حقوقی به عالوه تصاویر عکاسان و گزارش خبرنگاران 
جنگی حاضر در میدان های جنگ یمن تا حدی محکم و مستدل 
اس��ت که می توان محکمه ای همانند »دادگاه نورنبرگ« که به 
اتهام��ات 22 نفر از رهبران آلمان نازی پس از جنگ دوم جهانی 
با محوریت جنایات جنگی، جنایت علیه بش��ریت و نسل کشی 
)ژنوساید( رسیدگی کرده بود، تشکیل داد و بن سلمان را به پای 
میز محاکمه کش��اند اما بیم آن وجود دارد که سیاس��ت، چهره 

حقیقت را بپوشاند.
جنایات جنگی و چالش ولیعهد در پرونده یمن   ■

با فرض اینکه در آینده دور یا نزدیک یکی از کشورهای دخیل 
در پرونده یمن )مانند ایران یا برخی دولت های حاکم بر آفریقای 
شمالی( یا برخی قدرت های اروپایی )منهای آمریکا( عزم خود را 
برای شروع به چالش کشیدن ولیعهد عربستان در عرصه عدالت 
کیفری بین المللی جزم کند، این نکته از حیث قانوِن مادر وجود 
دارد که اساسنامه ُرم به عنوان سند مادر اساسنامه دیوان کیفری 
بین المللی صراحت جرائم جنگی را تعری��ف و مصادیق آن را به 
اعضای خود گوش��زد و احصا کرده اس��ت. بر اس��اس ماده 5 این 
اساسنامه، دیوان می تواند به مهم ترین جنایات بین المللی رسیدگی 
کند ک��ه عبارتن��د از: 1-جنایت نسل کش��ی 2-جنایت جنگی 
3- جنایت علیه بش��ریت 4-جنایت تجاوز. در اینجا و بر اس��اس 
بیانیه دیده بان حقوق بشر که جنایات آل سعود در یمن را مصداق 

جنایت جنگی دانسته است، باید نگاهی به مصادیق جنایت جنگی 
مندرج در اساس��نامه دیوان کیفری بین المللی بیندازیم. ماده 8 
این اساسنامه اعاده می کند کشتار عمدی، گروگانگیری، حمله یا 
بمباران شهرها و روستاه��ا و مناطق مسکوني یا ساختمان هایي 
ک��ه بي دفاع بوده و اهداف نظامي نیس��تند، به کار بردن س��م یا 
سالح هاي سمي )مانند گازهاي خفه کننده، سمي یا سایر گازها 
و تمام س��یاالت، مواد یا ابزارهاي مشابه(، فراهم آوردن موجبات 
رنج عظیم یا صدمه ش��دید به جسم یا سالمتي )مانند حمالت 
گس��ترده هوایی و ممانع��ت از ورود دارو و غذا(، تخریب و ضبط 
گسترده ام��وال که ضرورت هاي نظام��ي آن را توجیه نمي کند 
و به صورت غیرقانوني و خودس��رانه اجرا ش��ده است و بسیاری 
از م��وارد که ذیل ماده 8 اساس��نامه دیوان کیفری بین المللی به 
اختصار آمده اس��ت، مصداق جنایت جنگی دارد. اگر نیم نگاهی 
به دس��تاوردهای مخرب س��عودی ها در طول »تج��اوز به خاک 
یمن« بیندازیم، صراحتاً می بینیم نیمی از ارتش عربس��تان )اعم 
از فرماندهان، س��ربازها( و حتی کسانی که در این پرونده فرمان 
جنگ را داده اند در اجرا شدن این مصادیق، مستقیم یا غیرمستقیم 
مسؤول هستند. نکته دیگر بحث »جنایت تجاوز« است. اگر چه 
در ماده 5 اساس��نامه دیوان کیفری بین المللی به این موضوع به 
صورت واضح و شفاف اشاره شده است و آن را قابل پیگرد دانسته 
اس��ت اما همواره در تعریف جنایت تجاوز توسط کشورها )بویژه 
دولت ه��ای قدرتمن��د( اختالف نظر وج��ود دارد. به عنوان مثال 

کمیس��یون حقوق بین الملل پیش نویس نهایی اساسنامه دیوان 
کیفری بین المللی را در 25 م��ارس 1994 تصویب و به چهل و 
نهمین مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد تسلیم کرد اما هیچ 
تعریفی از جنایت تجاوز ارائه نکرد و تنها به اعمال صالحیت دیوان 
و رابطه آن با شورای امنیت پرداخت. دلیل این امر هم معلوم بود، 
چرا که تعریف جنایت تجاوز در قطعنامه 3314 مجمع عمومی 
سازمان ملل در سال 1974 مشخص شده بود و کمیسیون حقوق 
بین الملل نی��ازی به ارائه تعریف جدید نمی دید، لذا تنها در ماده 
16 به ذکر مس��ؤولیت کیفری فردی درباره جنایت تجاوز اشاره 
شده اس��ت: »فردی که به عنوان رهبر یا سازمان دهنده، دستور 
طرح ریزی، آماده س��ازی، آغاز یا برپایی تجاوز ارتکابی توسط یک 
دولت را صادر کند یا به طور فعالی در آن مشارکت کند، به خاطر 
جنایت جنگی مسؤول خواهد بود«. با نگاهی به این تعریف دقیقاً 
می فهمیم محمد بن سلمان به موجب آنکه در زمان آغاز تجاوز به 
یمن در س��مت وزیر دفاع عربس��تان قرار داشته است، نه تنها در 
قبال جنایت جنگی، بلکه درباره جنایت تجاوز هم مسؤول است. 
از سوی دیگر عبدربه منصور هادی )رئیس جمهور مخلوع یمن( 
را نی��ز می توان به خاطر مش��ارکت در این پرونده مورد تعقیب و 
محاکمه قرار داد. بخشی دیگر از این موضوع مربوط به صالحیت ها 
و عضویت کشورها )عربستان و یمن( در دیوان کیفری بین المللی 
است که اگر هم این دو کشور اساسنامه را به امضا نرسانده باشند، 
شورای امنیت سازمان ملل و شخص دادستان )خانم فتو بن سودا( 

راساً می توانند وضعیت یمن را در دستور کار قرار دهند.
قتل خاشقجی و کنوانسیون منع شکنجه  ■

یکی دیگر از پرونده هایی که نه تنها وجهه سیاس��ی و جایگاه 
بین المللی ریاض را به خطر انداخته، بلکه موجب شده نام محمد 
بن س��لمان به عنوان صادر کننده دس��تور قتل بر سر زبان های 
بیفتد، پرونده قتل، ُمثله کردن و نابودسازی »جمال خاشقجی« 
روزنامه نگار منتقد س��عودی اس��ت. این پرونده به حدی جایگاه 
ولیعهد نابخرد عربس��تان را متزلزل کرده اس��ت ک��ه دیده بان 
حقوق بشر و حتی افکار عمومی کشورهایی مانند ترکیه، مصر، 
تون��س و ... خواه��ان طرح دعوا علیه وی هس��تند. واقعیت این 
است که »کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا 
مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده« به صورت دقیق 
چنین اقداماتی را نه تنها مو به مو احصا کرده، بلکه دولت های عضو 
را مسؤول و مجبور به رعایت و التزام مواد مندرج در این کنوانسیون 
کرده است. در این راستا با توجه به ماده 5 اعالمیه جهانی حقوق 
بشر و ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی با محوریت 
ممنوعیت اعمال ش��کنجه یا رفتاره��ا و مجازات های ظالمانه، 
غیرانس��انی یا تحقیرکننده، کنوانسیون مذکور »شکنجه« را در 
ماده یک خود تعریف کرده است: »ایراد عمدی هرگونه درد و رنج 
شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مامور رسمی دولت 
یا کسی که در سمت رسمی عمل می کند و یا به تحریک یا اجازه 
یا سکوت او، به منظور اخذ اطالعات یا اقرار از شخص یا شخص 

ثال��ث و یا مجازات وی از بابت عملی که وی یا ش��خص ثالث یا 
مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است را شکنجه می گویند«. 
با گذر از این تعریف در بند یک ماده 4 کنوانس��یون مزبور آمده 
اس��ت: »شروع به ارتکاب شکنجه، معاونت یا مشارکت در آن به 
عنوان جرم تلقی می شود«.  حتی در بند 3 ماده 2 این کنوانسیون 
رسماً اعالم شده است دستور افسر یا مقام دولتی مافوق نمی تواند 
مستمسکی برای توجیه شکنجه باشد. این بدان معناست که تمام 
اعضای تیم 15 نفره که برای قتل خاشقجی وارد استانبول شده 
بودند باید تحت تعقیب و سپس محاکمه قرار بگیرند. اما هدف 
از طرح این مس��اله در سفر بن سلمان به آرژانتین صراحت ماده 
6 و 4 بندی اس��ت که ذیل آن مرقوم ش��ده است. بند یک این 
ماده اعاده می کند: »هر کشور عضو کنوانسیون منع شکنجه که 
ش��خص متهم به ارتکاب یکی از جرائم اشاره شده در ماده 4 در 
س��رزمین آن حضور دارد، پس از بررسی اطالعات در دسترس و 
احراز ضرورت با توجه به اوضاع و احوال موجود او را بازداش��ت یا 
اقدامات قانونی دیگری برای تامین حضور متهم در دادگاه را اتخاذ 
می کند که بازداشت و اقدامات قانونی دیگر مطابق قانون کشور 
عضو انجام خواهد شد«. این بدان معناست که آرژانتین بر اساس 
مستنداتی که دیده بان حقوق بشر در اختیار مقامات قضایی آن 
ق��رار داده و با تکیه بر قانون اساس��ی خود که صالحیت جهانی 
درباره جنایت های جنگی و ش��کنجه را به رسمیت می شناسد، 
براحتی می توانست امکان آغاز یک جنگ حقوقی علیه عربستان 
و شخص بن سلمان را مهیا کند اما متاسفانه مالحظات سیاسی 
در این بین همانند گذش��ته تمام حدس و گمان های حقوقی و 
سناریوهایی را که در باب عدالت کیفری وجود دارد به حاشیه برد.   

مالحظات سیاسی- حقوقی  ■
واقعیت این است که دولت عربستان صالحیت دیوان کیفری 
بین المللی را نپذیرفته و تنها راهکار پیگیری جنایات جنگی در 
یمن از مجرای شورای امنیت میسر است، این بدان معناست که 
با نگاهی به اظهارات اخیر مقامات ایاالت متحده مانند وزیر دفاع و 
وزیر خارجه و همچنین رئیس جمهوری این کشور به این مفهوم 
دس��ت پیدا می کنیم که به دلیل همنوا بودن واشنگتن با ریاض 
و نفوذ این کش��ور بر نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل به عالوه 
حق وتوی آمریکا، پیگیری از سوی شورای امنیت منتفی به نظر 
می رسد. نکته دیگر اینکه بن سلمان هم در مقام وزیر دفاع و هم در 
مقام ولیعهد سعودی دارای مصونیت است. در این راستا مصونیت 
می تواند به عنوان یک مانع جدی قلمداد ش��ود، اگرنه هم بحث 
جنایات جنگی و هم ش��کنجه از جنایات تابع صالحیت جهانی 
به حساب می آیند. بنابراین دستگاه قضایی آرژانتین می توانست 
از یک س��و بن سلمان را تحت تعقیب قرار دهد و از سوی دیگر 
فرآیند قانونی رسیدگی به جرائم جنگی نماینده سعودی را فراهم 
کند اما استیصال آرژانتین در شرایطی امکان های مذکور را منتفی 
کرد که دولت بوئنوس آی��رس به عنوان دارنده صالحیت قانونی 
می توانس��ت دعوای��ی را در دیوان بین المللی دادگس��تری علیه 

عربستان به خاطر نقض کنوانسیون منع شکنجه مطرح کند. 
 * کارشناس ارشد حقوق بین الملل

تأثیر پرونده بریگزیت بر تعمیق شکاف در کابینه ترزا می

خودزنی در خانه شماره 10
دور جدید منازعه اوکراین و روسیه

زورآزمایی در تنگه آزوف
سهراب وفایی: بریتانیا از قدیم االیام تاکنون در 
نگاه طیف عظیمی از عوام و خواص اروپایی به 
عنوان »جزیره ثبات« مثال زده می شود. حاال 
بریتانیا درگیر پرونده ای اس��ت که در عرصه 
بین الملل آن را به نام »بریگزیت« می شناسند و 
عوام آن را خروج لندن از جمع کشورهای عضو 
اتحادیه اروپایی می خوانند.  مس��اله بریگزیت 
در اوایل به عنوان یک طرح فرضی و بس��یار 
ابتدایی م��ورد نظر دولت محافظه کار »دیوید 
کامرون« بود که در زمان نخست وزیری او این 
طرح به همه پرسی ملی گذاشته شد که البته 
اسناد و داده های بومی عجیب و غریبی درباره 

آن وجود دارد. به عنوان مثال شهروندان بریتانیا پس 
از آنکه در این همه پرس��ی شرکت کردند و به خروج 
کشورش��ان از جمع دولت های اروپای��ی رای دادند، 
تازه به این فکر افتادند که »بریگزیت« چیست و چه 
پیامدهایی برای جزیره شان دارد؟! کمی بعد رسانه های 
بریتانیا و برخی مطبوع��ات اروپایی مانند هفته نامه 
»دیس��ایت« که در آلمان به چاپ می رسد به نقل از 
برخی مقامات کمپانی گوگل نوشتند که »کمی پس 
از برگزاری همه پرسی بریگزیت، شهروندان بریتانیا با 
فاصله  زمانی نامشخص اقدام به جست وجوی عبارت 
بریگزیت در گوگل کردند که نشان از عدم آگاهی آنها 
از عواقب خروج کشورش��ان از اتحادیه اروپایی دارد«. 
این همان نکته ای است که تا به امروز در داخل جزیره 
باعث ش��ده تا مخالفان بریگزیت و حتی طیف عمده 
موافقان که بعداً به صفوف مخالفان پیوستند، دولت 
بریتانیا را به ریاکاری و دروغگویی متهم کنند؛ تا جایی 
که مهرماه س��ال جاری بزرگ ترین تظاهرات مردمی 
یک دهه اخیر بریتانیا در لندن به وقوع پیوس��ت که 
مخالفان خروج بریتانیا از جمع کش��ورهای اروپایی 
آن را س��ازماندهی ک��رده بودند و اتفاق��اً صادق خان 
)شهردار پاکس��تانی تبار لندن( هم در این تظاهرات 
حضور داش��ت. این پرونده اگر چ��ه در دولت دیوید 
کام��رون مفتوح ش��د اما فعل و انفعاالت��ی در درون 
حزب محافظه کاران به وجود آمد که باعث شد اعتماد 
اعضای حزب از وی سلب شود و در نهایت خانه شماره 

10 خیابان داونینگ را ترک کرد. 
تاچِر دوم و روزهای سخت ■

زمانی که »ترزا می« به عنوان نخست وزیر جدید 
بریتانیا از سوی حزب محافظه کار انتخاب شد، تمام 
مطبوعات و رسانه های دنیا تلویحاً اعالم کردند بریتانیا 
ش��اهد انتخاب تاچر دوم به عنوان نخس��ت وزیر این 
کشور است. کمی بعد تیتر رسانه ها به »بانوی آهنین 
2« تغیی��ر کرد؛ عنوانی که در دهه 80 و 90 میالدی 
به مارگارت تاچر داده شد و دلیل آن هم سختکوشی 
وی در کسوت نخست وزیری بریتانیا بود و به گونه ای 
نش��ان می دهد حزب محافظه کار تا چ��ه میزانی در 

معادالت قدرت دس��ت برتر را نسبت به حزب کارگر 
داراست. اینجا بود که همگان متوجه شدند چرا ترزا 
می  با س��ابقه سختکوشی و کار طاقت فرسا به عنوان 
س��اکن خانه ش��ماره 10 انتخاب شد. دلیلش کاماًل 
واضح اس��ت؛ بریتانیا عزم خود را ب��رای خروج از 
اتحادیه اروپایی آن هم پس از 40 سال جزم کرده 
اس��ت و این بدان معناست که خانم نخست وزیر با 
چالش های زیادی روبه رو است. یکی از چالش های 
اصلی که از زم��ان روی کار آمدن ترزا می  تاکنون 
حل وفصل نش��ده و بلکه بیش از گذشته برجسته 
شده اس��ت، بحث ملی گرایی و ژست سنت گرایی 
کسانی است که بریتانیا را قدیمی ترین و مهم ترین 
کش��ور اروپایی می دانند. اگر به واحد پول بریتانیا 
ن��گاه کنیم دقیق��اً این خودپس��ندی را به وضوح 
می بینیم. آنها یورو را باعث سرنگونی اقتصاد خود 
می دانن��د در صورتی که 27 عضو اتحادیه اروپایی 
ی��ورو را واحد اصلی پول خود یا همان پول متحد 
اروپا می دانند. اینجاست که تضاد سنت و مدرنیته 
را بخوب��ی می توان حس کرد. در یک طرف میدان 
ِسرها، لُردها، دوک ها و اشراف ذی نفوذ در مجلس 
اعیان به عالوه برخی متح��دان و متصالن آنها در 
مجلس عوام قرار دارند و در مقابل آنها شهروندانی 
حضور دارند که در وضعیت کنونی نگران چند پاره 
شدن اقتصاد خود هستند و حتی معتقدند زیر بار 
فشارهای مالی استخوان های شان خرد خواهد شد. 
بدان معنا که جوانان بریتانی��ا امنیت اقتصادی را 
مهم تر از سنت گرایی و پاسداشت اصالت انگلیسی 
می دانند و این به معنای ایجاد شکاف میان جامعه 
و س��لطنت بریتانیا قلمداد می شود، چرا که ملکه 
بریتانیا با تایید خروج کشورش از جمع دولت های 
اروپایی رس��ماً پرونده بریگزی��ت را مهر تایید زد. 
برخی سیاستمداران و حتی اقتصاددانان بریتانیایی 
و اروپایی آینده روشنی برای این کشور در صورت 
خروج از بروکسل تصور نمی کنند اما به هر حال ترزا 
می  بر خروج کشورش از جمع کشورهای اروپایی تا 

سال 2019 اصرار دارد.

به راهت ادامه بده! ■
ش��اید این جمله »وینس��تون چرچیل« 
نخس��ت وزیر بریتانیا در س��ال های 1940 تا 
1945 و 1951 ت��ا 1955 ام��روز ب��ه عنوان 
سرمشق ترزا می  در دس��تور کارش قرار دارد 
که تا به این حد بر عملیاتی ش��دن بریگزیت 
اصرار دارد. چرچیل جمله معروفی داشت )به 
راه��ت ادامه بده!( که مرتب��اً به اطرافیان خود 
گوشزد می کرد و نشان از عدم توقف در مسیر 
تصمیم گیری و عملیاتی کردن راهبرد شخصی 
یا سازمانی یک فرد دارد. از این جهت به وضوح 
می بینی��م به رغم مخالفت هایی ک��ه با خروج 
بریتانیا از جمع کشورهای اروپایی شده، نخست وزیر 
این کشور همچنان به دنبال عملیاتی کردن این طرح 
اس��ت.  در چند هفته اخیر شاهد بروز اختالف میان 
اعضای کابینه ترزا می  بودیم که نخستین پس لرزه این 
اختالف ها اس��تعفای »دامینیک راب« وزیر بریگزیت 
و »اس��تر مک وی« وزیر کار و امور بازنشستگی دولت 
بریتانیا بود و پس از آن مساله استیضاح و جمع آوری 
48 امضا برای به چالش کش��یدن خانم نخست وزیر 
مط��رح ش��د. در اینجا بود ک��ه بس��یاری از ناظران 
بین المللی کار ترزا می  را یکس��ره دانس��تند اما او بر 
اساس راهبرد شخصی اش )مقاومت تاچر و استراتژی 
ادامه بازی به سبک چرچیل( توانست با مانور سیاسی 
و رسانه ای مشخص، کلیات بریگزیت را به تایید شورای 
اروپا برساند. تا جایی که روز یکشنبه )چهارم آذرماه( 
دونالد توسک رئیس شورای اروپا اعالم کرد 27 کشور 
باقیمان��ده در این اتحادیه با ط��رح بریگزیت موافقت 
کردند.  این بدان معناس��ت که کشورهای اروپایی با 
طرح خروج بریتانیا موافق هستند اما سوال اینجاست 
که بدهی ها و منافعی که بریتانیا طی 40 سال عضویت 
در اتحادیه اروپایی کسب کرده، چگونه تسویه حساب 
خواهد شد. برخی دیگر از مخالفان ترزا می  در داخل 
بریتانیا بر این عقیده هستند که بریگزیت با شکست 
روبه رو می ش��ود و اینجاست که طرح جایگزین برای 
چسبندگی بیشتر لندن به بروکسل ارائه خواهد شد 
که باز هم اختالف میان محافظه کاران مخالف و موافق 
را دوچندان خواهد کرد. بنابراین مساله این است که 
آیا موافقان خروج بریتانیا از جمع کش��ورهای اروپایی 
می توانند شهروندان کشورشان را متقاعد کنند که هیچ 
ضرری به آنها در صورت اجرای بریگزیت وارد نخواهد 
شد؟ بدون تردید پاسخ این سوال مشخص نیست اما 
آنچ��ه واضح خواهد بود، ترس اتحادیه اروپایی از روند 
خروج س��ایر کشورها از بروکسل است که پیش بینی 
می شود لهستان کش��ور بعدی برای خروج از اتحادیه 
اروپایی باش��د، ل��ذا خودزنی در کابین��ه بریتانیا طی 
ماه های آینده قربانیان دیگری خواهد داشت که جایگاه 

ترزا می  را متزلزل خواهد کرد.    

میرقاسم مومنی*: گرم شدن مجدد 
تنور منازعه روسیه و اوکراین اگرچه 
از منظ��ر تبارشناس��ی اختالف��ات 
سیاسی موضوع جدیدی به حساب 
نمی آید اما از حیث شکلی و ماهوی 
دارای کدهای ریز و درش��تی است 
که اهمیت این پرونده را نس��بت به 
گذش��ته دوچندان کرده است. باید 
توجه داش��ت این اختالف ها ریشه 
در انق��الب 2014 اوکراین دارد که 
باعث ش��د کی یف به میدان تقابل 
روس��یه و آمریکا تبدیل ش��ود و در 

نهایت ش��اهد خیزش اس��تقالل طلبان روس تبار 
در ش��رق اوکراین بودیم. این روند ادامه داش��ت تا 
آنکه روسیه در سلسله اقدام های سیاسی و میدانی 
ش��به جزیره کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد و 
همین موضوع بر آتش اختالفات افزود. در این بین 
روس��یه با بهره گیری از صنعت عظیم نظامی خود 
توانست از ضعف اوکراین به نفع خود استفاده کند و 

تا به امروز دست برتر را داشته است.
طبیعی است در این مسیر، آمریکا و اروپا دست 
به تحریم روس��یه زدند اما باید متوجه باش��یم که 
هیچ گونه قرارداد صلح یا آتش بس میان روس��یه و 
اوکراین به امضا نرسید و 2 طرف به دلیل نیازهای 
اروپا مجبور به صلح س��رد با یکدیگر شدند. دلیل 
این آرامش نس��بی نیاز قاره سبز به گاز بود؛ انرژی 
تمام کشورهای اروپایی از خط لوله گاز شبه جزیره 
کریمه تامین می شود، لذا اروپایی ها بخوبی می دانند 
حیات آنها به فروکش کردن منازعه میان 2 کشور 
مذکور بستگی دارد. آنچه موجب شده دور جدید 
منازع��ه میان روس��یه و اوکراین ب��ه وجود بیاید 
رویارویی ناوگان نظامی روسیه و اوکراین در تنگه 
آزوف و اطراف جزیره کریمه است. متعاقباً مقام های 
2 کشور یکدیگر را مقصر می دانند و ایاالت متحده 
هم به حمایت از اوکراین خواهد پرداخت. سخنان 
»نیکی هیل��ی« نماینده آمریکا در س��ازمان ملل 
بخوبی گویای این امر اس��ت که روس��یه نه تنها با 
اوکراین، بلکه باید با رقیب قدیمی خود دس��ت و 
پنجه نرم کند اما به نظر می آید این س��ناریو یک 

پروژه برنامه ریزی شده از سوی کرملین باشد.
در این راس��تا اروپایی ها به دلیل منافع خود در 
اوکراین که بیش��تر حول محور انرژی می گردد، از 
دقایق اول این چالش دنباله دار وارد معادله ها شدند 
و به نوعی درصددند تا تحت هر شرایطی مانع ادامه 
و تش��دید درگیری جدید اوکراین و روسیه شوند. 
آنها بخوبی می دانند اگ��ر این روند ادامه پیدا کند 
احتمال قطع صادرات گاز به اروپا وجود دارد. کاماًل 
واضح است که اگر این موضوع به واقعیت بپیوندد 

نه تنها شهروندان اروپایی از شدت سرما یخ می زنند، 
بلکه شاهد توقف یا حداقل ایجاد وقفه در فعالیت 
بخش صنعت دولت ه��ای اروپایی خواهیم بود که 
خس��ارت آن جبران ناپذیر است، لذا اروپا به دنبال 
آن اس��ت که خارج از دایره سیاست های تهاجمی 
ترامپ ب��ه صورت مس��تقل وارد پرون��ده مذکور 
ش��ود و منافع خود را تا آنجا که می تواند از ایاالت 
متحده جدا کند. مس��اله مهم دیگر این است که 
اگر تنش فعلی میان روسیه و اوکراین حل نشود، 
بدون تردید ایاالت متحده اقدام به اعمال فشار بر 
کرملین خواهد کرد و هجمه  های جدید را خواهیم 
دید. در امتداد این روند و در صورت عملیاتی شدن 
فشار بی سابقه آمریکا بر روسیه، پرونده سوریه یکی 
از مولفه هایی است که از سوی مسکو مجدداً علیه 
آمریکا فعال می ش��ود. به عبارت دیگر روس��یه در 
وضعیت کنونی قص��د دارد تکلیف پرونده اوکراین 
را که با یک اقدام نیمه سخت، روشن کند و در این 
مسیر از کارت بازی خود )پرونده سوریه( استفاده 
خواهد کرد. فشارهای آمریکا در مواجهه با روسیه 
)آن هم در وضعیت فعلی( از جنس دیپلماتیک و 
سیاسی خواهد بود که رد درخواست اول روسیه در 
شورای امنیت و مخالفت آمریکا، فرانسه، بریتانیا، 
هلند و چند کش��ور دیگر یکی از همین مدل های 

رویارویی به حساب می آید.
این در حالی اس��ت که ام��کان دارد مذاکراتی 
میان مس��کو و واش��نگتن منهای اوکراین شکل 
بگیرد و آنجاست که هر طرف کارت بازی ویژه خود 
را ب��رای طرف مقابل رو می کن��د. اروپا هم در این 
راس��تا همسو با ایاالت متحده فعالیت خواهد کرد 
اما روس ها اهرم فش��ار خود ب��رای از میدان خارج 
کردن دولت های قاره کهن را در دس��ت دارند که 
آن هم جلوگیری از صادرات 60 درصد از گاز مورد 
نیاز قاره اروپا خواهد بود. مس��اله دیگری که بدون 
تردید در مذاکرات احتمالی پیش رو میان روسیه و 
آمریکا مورد بحث قرار خواهد گرفت، تعیین تکلیف 
سرنوشت شبه جزیره استراتژیک کریمه خواهد بود. 

شکی در این نیست که اگر مسکو بخواهد 
با واشنگتن بر سر پرونده اوکراین بر سر 
میز بنشیند، بر اساس سیاست های خود 
امتیازهایی را می ده��د و امتیازهایی را 
کسب می کند. از این منظر کریمه یکی 
از محورهای اصل��ی گفت وگوها خواهد 
بود، چرا که روسیه از زمان الحاق آن به 
خاک خود، پروژه های عمرانی عظیمی را 
طراحی کرده و به بهره برداری رس��انده 

است.
روس ها س��ال 2014 به این نتیجه 
رس��یدند ک��ه اوکراین به س��مت غرب 
گرای��ش دارد و خواهان گس��ترش روابط با رقیب 
دیرینه مسکو اس��ت اما هم اکنون نگاه روسیه به 
صورت دیگری قبل تحلیل اس��ت. کرملین امروز 
به این نتیجه رسیده که اوکراین وارد اردوگاه غرب 
شده و از این رو شاهد تمایل این کشور برای پیوستن 
به ناتو و عضویت در اتحادیه اروپایی هستیم. سوالی 
که اینجا پیش می آید این اس��ت که چرا روس��یه 
در مختصات زمانی فعلی دس��ت به شروع مجادله 
با اوکراین  زده اس��ت؟ پاس��خ را تا حدودی باید در 
سناریوی مسکو برای امتیازگیری از اروپا و آمریکا 
دانست. این تحرکات نظامی دقیقاً در فصل زمستان 
و زمانی که اروپا به انرژی نیاز دارد انجام شده و این 
بدان معناست که روسیه عالوه بر ایاالت متحده و 
اوکراین به دنبال آن است تا بتوانند پای دولت های 
حاکم بر قاره س��بز را ب��ه این پرونده باز کند و اگر 
واشنگتن بیش از حد دست به تهدید بزند، اهرمی 
به نام اروپا بتواند تا حد جزئی مناقشات را کاهش 
داده یا حداقل کنترل کند. داده های رسانه  ای نشان 
می دهد س��ناریویی که آمری��کا و اروپا در روزهای 
آین��ده در دس��تور کار قرار خواهند داد، تش��دید 
تحریم ها علیه بخش های نظامی، سیاسی، اقتصادی 
و حتی طیفی از چهره های کلیدی روسیه خواهد 
بود. اگر این تحریم ه��ا بیش از پیش افزایش پیدا 
کند فشار بر جامعه روسیه و شخص پوتین افزایش 
خواهد یافت و این به معنای نشان دادن چراغ سبز 
به مخالفان داخلی کرملین اس��ت. در فاز دیگر بر 
اساس توافقنامه های منعقد شده در بخش همکاری 
اطالعاتی میان آمریکا و اوکراین، شاهد جنگ سرد 
دیگ��ری خواهیم بود که تبعات آن را باید به دقت 
رصد کرد، چرا که روس ها معتقدند ایاالت متحده 
در حال آماده سازی ارتش اوکراین برای پیوستن به 
ناتو است. این متغیرها دقیقا نشان می دهد اوضاع 
و احوال از حیث سیاس��ی، امنیتی و نظامی بسیار 
شکننده است اما هیچ گونه عکس العمل یا درگیری 

نظامی را نمی توان متصور دانست.            
* تحلیلگر مسائل روسیه

نگاهی به امکان آغاز جنگ حقوقی علیه ولیعهد عربستان

دادخواهی علیه صدامک 
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امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در مراسم یکصدمین 
سالروز پایان جنگ اول جهانی ملی گرایی را مخالف وطن پرستی 
نامید و گفت: »آن که می گوید اول کش��ور من، عزت ملت خود 
را تخریب می کند«. امانوئل مکرون در طاق نصرت پاریس و در 
کنار بنای یادبود سربازان گمنام از کشته شدگان این جنگ یاد 
و تقدی��ر کرد. او گفت: »آنها برای آزادی مردند. آنها از جهنمی 
گذش��تند که ما حتی فک��رش را هم نمی توانی��م بکنیم«. او 
همزمان هشدار داد باید از جنگ اول جهانی درس های درست 
را گرفت. مکرون گفت: »وطن پرستی نقطه مقابل ناسیونالیسم 
و خودخواهی اس��ت. آن که امروز می گوید اول کشور من، عزت 
ملت خود را تخریب می کند«. مکرون خواس��تار همکاری های 
بین المللی شد و گفت: »ما نسبت به نسل های آینده مسؤولیم و 
باید دنیایی بهتر را از خود باقی بگذاریم«. او از اتحادیه اروپایی و 
سازمان ملل متحد به عنوان نشانه های امید تقدیر کرد. )هر دوی 
این سازمان ها با انتقادهای شدید دونالد ترامپ روبه رو بوده اند.( 
امانوئل مکرون بویژه همکاری با آلمان که خود زمانی در جبهه 
دش��من قرار داشت را قابل س��تایش خواند. مکرون از رهبران 
و س��ران حاضر در مراسم خواس��ت به دنبال »برادری« باشند. 
وطن پرستی واقعی به بیان او، همان عشق و صلح است. مکرون 
س��خنرانی خود را با این جمله به پایان رساند: »زنده باد صلح«. 
روی س��خن مکرون ملی گرایی فزاینده پوپولیستی در بسیاری 

از کشورهای اروپایی بود که سران آنها در مراسم حاضر بودند.
در این نوش��تار، نگارنده در تالش اس��ت ب��ا طرح موضوع 
ملی گرایی، به سواالتی همچون ناسیونالیسم آیا مفهومی ذهنی و 
فردی است یا عینی و جمعی؟ آیا وطن پرستی یک ارزش است؟ 
آیا ناسیونالیسم هنوز زنده هس��ت؟ چرا رئیس جمهور فرانسه 
ناسیونالیسم را به عنوان جنگ قلمداد می کند؟ چرا ملت ها به 

جنگ می روند؟ پاسخ دهد.
ناسیونالیسم؛ کدام مفهوم؟ ■

ناسیونالیسم یا ملی گرایی از لغت ناسیون )Nation( به معنی 
ملت از زبان فرانسه گرفته شده است. ناسیونالیسم یا ملت باوری، 
نوعی آگاهی جمعی اس��ت، یعنی آگاهی به تعلق به ملت. این 
آگاهی را آگاهی ملی می خوانند. آگاهی ملی اغلب پدیدآورنده 
حس وفاداری و شور و دلبستگی افراد به عناصر تشکیل دهنده 
ملت )نژاد، زبان، سنت ها و عادت ها، ارزش های اخالقی و به طور 
کلی فرهنگ( و گاه موجب بزرگداشت مبالغه آمیز از آنها و اعتقاد 
ب��ه برتری این مظاهر بر مظاهر ملی دیگر ملت ها می ش��ود. از 
آنجا که هر ملت دارای سرزمین خاص است، وفاداری به خاک 
و فداکاری برای پاس��داری از آن و بزرگداش��ت آن از پایه های 
ملت باوری اس��ت. ناسیونالیس��م ایدئولوژی ای است که دولت 
ملی را در عالی ترین ش��کل سازمان سیاس��ی می داند و مبارزه 
ملت باورانه )ناسیونالیستی( بر ضد چیرگی یا تاخت وتاز بیگانه 
برای به وجود آوردن یا پاس��داری از چنین دولتی اس��ت. رشد 
ملت ب��اوری از ویژگی ه��ای یک دوره تاریخی اس��ت که در آن 
ملت ها به صورت واحدهای سیاس��ی مستقل درآمدند و اصل 
حاکمیت ملی به رسمیت شناخته ش��د. این دوره برای اروپا از 
قرن هفدهم تا اواخر قرن نوزدهم و در آسیا و آفریقا بویژه نیمه 
دوم قرن بیس��تم را دربر می گیرد. دوران رش��د ناسیونالیسم را 
دوران بیداری ملی نیز نامیده اند که در آسیا و آفریقا با جنبش 

ضداستعماری در آمیخته است.
برخی دیگر از صاحب نظران معتقدند مفهوم ناسیونالیسم در 
لغت عبارت است از: ملی گرایي، وطن پرستي و استقالل طلبي. 

این واژه در معناي اصطالحي عمدتاً  2 نوع کاربرد دارد.
الف- ناسیونالیسم: یعني اعتقاد یک مکتب و گرایش فکري به 
برتري نژاد و ملت و حاکمیت آن نس��بت به نژادها و ملت هاي 
دیگ��ر جهان؛ تفکر برتري نژادي که در قرن بیس��تم در اروپاي 
غرب��ي مظهر آن ظهور »هیتلر« در آلمان و »موس��ولیني« در 
ایتالیا بوده اس��ت؛ رژیم هایی دیکتات��وري که به منظور تحقق 
اه��داف »ناسیونالیس��ت ها« پایه گذاري ش��دند. ارزش اصلي و 
مؤلفه هاي رفتاري این گرایش فکري، برتري نژادي و سیاس��ت 

خارجي خصمانه است.
ب- ناسیونالیسم )اصل ملیت(: از ترکیب 3 عنصر »حق آزادي 
ملل، حق استقالل ملل و حق حاکمیت آنها بر سرنوشت خود« 
شکل مي گیرد. در این نگاه، ناسیونالیسم عبارت است از نهضتي 
که از آزادي و اس��تقالل یک ملت در برابر رژیم اس��تبدادي و 
تجاوز خارجي حمایت مي کند. این نوع ناسیونالیس��م بیشتر با 
ارزش ه��اي آزادي بخش همراه بوده که هدف عمده آن، مبارزه 
با استعمار و امپریالیسم و ایجاد حکومت هاي ملي مستقل بوده 
است. حرکت هاي ناسیونالیسم در جهان سوم را مي توان از این 

نوع به حساب آورد. 
بس��یاری از صاحب نظران در امور دینی و اس��المی بر این 
اعتقادند که تفکر و گرایش هاي ناسیونالیستي بر مبناي جدایی 
دین از سیاست استوار است و به جاي ارزش هاي اسالمي صرفاً 
به منافع و خواس��ت »مل��ت«  توجه دارن��د، بنابراین در تقابل 
میان ارزش هاي اس��المي و خواست ملي از ارزش هاي اسالمي 

صرف نظر مي کنند.
مرحوم استاد شهید مرتضي مطهري می نویسد: »ناسیونالیسم 
آنگاه عقالً محکوم است که جنبه منفي به خود مي گیرد، یعني 
افراد را تحت عنوان ملیت هاي مختلف از یکدیگر جدا مي کند، 
رواب��ط خصمانه اي میان آنها به وجود م��ي آورد و حقوق واقعي 
دیگران را نادیده مي گیرد...«. همچنین حضرت امام)ره( به خطر 
این گرایش��ات ناسیونالیستي گوشزد کرده و آن را عامل تفرقه 
و جدایي بین ملت ها و س��دي براي پیش��رفت اسالمي معرفي 
کرده اند. ایش��ان می فرمایند: »... با دس��ت حکومت هاي فاسد 
این نژادپرستي ها و گروه پرستي ها در بین مسلمین رشد کرده، 
عرب ها را در مقابل عجم ها، عجم ها را در مقابل عرب ها و ترک ها 
و ترک ها را در مقابل دیگران قرار دادند و همه نژادها را در مقابل 
هم. اینکه من مکرر عرض مي کنم این ملي گرایي اساس بدبختي 
مسلمین است براي این است که این ملي گرایي ملت ایران را در 
مقابل س��ایر ملت هاي مسلمین قرار مي دهد و ملت عراق را در 
مقابل دیگران و... اینها نقشه هایي است که مستکبران کشیدند 

که مسلمین با هم مجتمع نباشند...«.
وطن پرستی یک ارزش؟! ■

اما باید اذعان کرد پیش فرض وطن به انسان هویت می دهد و 
او را به شایستگی از دیگران متمایز می کند. بدین لحاظ همواره 
در نام بردن از افراد و گروه ها و حتی مکاتب و جریانات، نخستین 
چیزی که نسبت ها با آن بیان می شود مکان نشو و نما و اقامت 
فرد است. ایرانی، عراقی، آمریکایی، فرانسوی، ایتالیایی، کانادایی 
و ... همه نسبت های جغرافیایی ما هستند که هم هویت بخش و 
هم مایه ارزش گذاری و مباهات دوسویه اند؛ هم برای آن سرزمین 

و هم برای آن شخص.
انسان بی وطن احساس بی هویتی و بی پشتوانگی می کند و در 
تندباد حوادث و فراز و نشیب ها بسیار احساس خأل خواهد کرد. 
پس یکی از تکیه گاه ها و در نتیجه دلبستگی های انسان، وطن و 
خاک و سرزمین است و این دلبستگی با سایر ارزش های علمی 
و معنوی و اخالقی منافاتی ن��دارد، بلکه مکمل و کامل کننده 
آنهاس��ت، بویژه درباره سرزمین های خوش��نام و دارای سابقه 

ارزشمند تمدنی و دینی و فرهنگی.
وطن، آرامش و آس��ایش می بخشد که از اولین و مهم ترین 
کارکردهای وطن است. اساساً وطن جذابیت و جمعیت بیشتری 
می یابد که آرامش بیشتری به فرزندان خود ببخشد. درباره ارم 
س��رزمین قوم عاد، قرآن می فرماید از حیث عمران و آس��ایش 
به گونه ای بوده که مثل آن در دنیا وجود نداشت »لَْم یُْخلَْق مْثُلَها 
فی الْباَلد«. سرزمین قوم شعیب در بهترین شرایط اقتصادی و 
درآم��د بود که از همه ج��ا برای تأمین معاش و تجارت به آنجا 
آمد و ش��د می کردند و در نتیجه درآمد و آسایش قابل توجهی 
داش��تند. مکه نیز وطنی مطلوب و محل تالق��ی افراد و اقوام و 
بزرگان ملل مختلف بود و افتخار خدمت رسانی و سقایت حجاج 
و کلیدداری و ... در آنجا بسیار اهمیت داشت و درآمد و احترام و 

مقام و آسایش بسیاری نصیب مکیان می کرد.
وطن همچنین امنیت می ده��د و دل هموطنان را قرص و 
محک��م می کند که در برابر هر دش��من و مهاجمی، یک ملت 
همچو کوه ایستاده اند و به دفاع خواهند پرداخت. هر گاه چنین 
احساس��ی در قبال وطن وجود داشته باشد، نشان از اقتدار یک 
ملت و ضعف دشمنان او است و این امنیت، ناشی از یک وطن 

به معنای واقعی است.
وطن فرهنگ ساز و تمدن پرور است. اگر زندگی جمعی آحاد 
جامعه به صورت همه جانبه از لحاظ علمی، فرهنگی، اقتصادی، 
نظام��ی، دینی و ... ش��کل بگیرد، حاص��ل آن در طول دورانی 
مش��خص یک تمدن و فرهنگ مس��تقل و قابل ارائه در جهان 
اس��ت، لذا می بینیم برخی خاک ها و س��رزمین ها که عناصری 
همچون دانش، دین، تالش��گری، اخالق و مدیریت بیش��تری 
داشته اند به تمدن و فرهنگی جهانی دست یافته اند و به وطنی 
ارزش��مند و قاب��ل احترام تبدیل ش��ده اند و برخی دیگر که به 

گونه ای دیگر بوده اند چنان آوازه ای ندارند.
ناسیونالیسم زنده است؟!  ■

با درک این موضوع که ناسیونالیسم بر اساس یک ایدئولوژی 
و وطن به عنوان خاک و جغرافیا نیاز به تبیین متفاوت از آنچه 

فهم می ش��ود، دارد، یکی از مصادیق بارز درباره فهم و کش��ف 
مفهوم ناسیونالیس��م وجود بحران ناسیونالیس��م در گفته های 
امانوئ��ل مکرون، رئیس جمهور فرانس��ه در تبیین نظام جهانی 
و منطقه ای بود، چرا که باید گفت همراه با گس��ترش پروس��ه 
جهانی شدن و بر متن ناامنی های سیاسی و اقتصادی و ترس از 
اختالط فرهنگی و تحرک وسیع اجتماعی، ناسیونالیسم همراه 
با بیگانه هراسی و بیگانه ستیزی در سراسر جهان ابعاد وسیعی 
به خود گرفته اس��ت. بحران های بی سابقه مرتبط با مهاجرت، 
پناهندگی و پاکس��ازی های قومی را نمی ت��وان بدون مراجعه 
به بحران ناسیونالیس��م که بر حاکمیت ملی و تحکیم مرزها یا 

کشیدن مرزهای جدید اصرار دارد توضیح داد.
ناسیونالیس��م هرچه باش��د 2 موضوع ملت و دولت ملی در 
مرکز دغدغه های آن قرار دارد. برای ناسیونالیس��م، وجود ملت 
بدیهی است ولی دولت هدفی است که هنوز ممکن است برای 
تحقق آن بجنگد. ناسیونالیسم در کشورهای مابعد کلونیالیسم، 
بنا به  گفته کلیفورد گریتز، از زاویه مردم شناسی، دارای 2 جزء 
رقی��ب و در همان ح��ال مرتبط به هم مبتنی بر ش��هروندی 

)سیویک( و قومی است.
اولین اصل در ایجاد اتحادهای چندملیتی و چندوجهی، باالتر 
بودن پتانسیل جمع نسبت به جمع پتانسیل ها و در نتیجه باال 
رفتن پتانسیل بالقوه اعضاست که اتحاد کشورهای اروپایی تحت 
عنوان اتحادیه اروپایی نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. این 
مسأله در اتحادیه اروپایی درباره اکثر کشورها صادق بود لیکن 

بحران مالی سال 2009 باعث تغییر اوضاع شد.
کسادی، رکود و به طور کلی بحران های مالی جزئی از روند 
طبیعی اقتصاد کشورها محسوب شده و معموالً در هر دوره ای 
قابل وقوع است، کشورها نیز با توجه به شرایط اقتصادی، با تعیین 
سیاست اقتصادی مقتضی، در جهت نیل به رونق اقتصادی پیش 
خواهند رفت. لیکن مساله ای که در این بین حائز اهمیت است، 
وجود اولویت بندی های صحیح مالی است که اتحادیه اروپایی از 
آن بی بهره است. تضاد اعضای این اتحادیه در مسائل مالی مانند 
مالیات ها، دس��تمزدها، سود های بانکی و... واحد پولی مشترک 
یورو را به عظیم ترین پارادوکس حال حاضر اقتصاد جهان تبدیل 
کرده و عمالً تعیین سیاس��ت اقتصادی مناسب با شرایط حال 

حاضر جهت خروج از بحران را با اخالل مواجه کرده است.
در بعد امنیت نیز اتحاد کش��ورهای اروپایی به مثابه دیوار 
مس��تحکمی در برابر نفوذ تروریس��ت ها بوده که بعد از پدیده 
داعش و گرایش اقش��ار اقلیت، مهاجر و مخالف در کشورهای 
فرانسه، بلژیک و... به گروه های تروریستی درگیر در خاورمیانه، 
این دیوار مستحکم این بار سبب همنشینی اجباری اروپایی ها در 
کنار گرگ های تنهای تروریست  و در داخل مرزهای خودشان 
شده است. عدم توانایی کشورهای فرانسه و بلژیک در مقابله با 
تروریست ها، بومی بودن تروریست ها و امکان جابه جایی سهل 

آنها در محدوده شینگن عمالً امکان وقوع 
حمالت تروریس��تی را به شکل بالقوه به 

سراسر اتحادیه اروپایی منتقل کرده است.
ویلیام شکس��پیر می گوید »استحکام 
زنجی��ر به ان��دازه ضعیف تری��ن حلقه آن 
اس��ت« و ای��ن ضرب المثل وصف صحیح 
ش��رایط فعلی اتحادیه اروپایی اس��ت. در 
نگاه��ی واقع بینانه این اتحادی��ه در حال 
حاض��ر از اقتص��ادی به قدرت یون��ان، از 
امنیت��ی در س��طح بلژیک و فرانس��ه و از 
بح��ران مهاجرپذی��ری در س��طح آلمان 
برخوردار است و طبیعی  است کشورهایی 
که پتانس��یل باالیی برای عب��ور از بحران 
دارن��د مانند آلمان و انگلی��س، خود را در 
حص��ار دیگر اعضا دانس��ته و به پرداخت 

تاوان دیگر کشورها محکوم هستند.
تم��ام مطال��ب فوق الذک��ر انگیزه های گرایش به س��مت 
ناسیونالیسم در مقابل اتحادیه اروپایی را تقویت می کند، لیکن 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی را نمی توان بر پایه گرایش های 
ناسیونالیستی دانست، زیرا ملی گرایی در اروپا بویژه در بریتانیا 
هیچ گاه به مس��أله ای حاشیه ای تبدیل نش��ده بود که اکنون 
بازگش��ت آن به مت��ن را دلیلی برای اتفاق ف��وق بدانیم، بلکه 
این رخداد خبر از ش��کل گیری نوع جدیدی از پوپولیسم دارد. 
پوپولیس��می که دست به هیاهو می زند و اکثریت را بر خالف 
جریان موجود س��وق می ده��د؛ گاه با بهانه کردن مبارزه علیه 

تروریسم و گاه با بهانه کردن گزاره های ملی گرایانه.
نتیجه نظرس��نجی اخیر بریتانیا حاوی نکات جالبی ا ست، 
از جمل��ه پیروزی طبقه متوس��طی که مدعی پایمال ش��دن 
حق شان توسط اتحادیه اروپایی بودند بر طبقه روشنفکری که 
عضویت در اتحادیه را باعث تقویت قدرت سیاس��ی کشورشان 

می دانستند.
چرا ملت ها به جنگ می روند؟ ■

تاریخ نویس یونانی، هرودوت، یکی از نخستین کسانی بود 
که درباره اینکه چه چیزی باعث به جنگ رفتن ملت ها می شود 
نوش��ت. او در قرن پنجم پس از میالد در کتاب خود »تواریخ« 
درباره دالیل جنگ نوشت. »تواریخ« که از نخستین کتاب های 
تاریخی- سیاسی- فلسفی دنیای غرب است، به کاوش دالیل 
جنگ- جنگ یونانیان و پارس��یان دوره هخامنشی- پرداخت. 
از آن پس تاکنون تاریخ نویسان، جامعه شناسان و پژوهشگران 
زیادی کوش��یده اند درباره جنگ و عوامل آن به جمع بندی ها 
و نتیجه گیری هایی برسند ولی مانند همه پدیده های پیچیده 
سیاسی- اجتماعی، گفتمان اینکه جنگ ها چرا اتفاق می افتند 

تاکنون بی پایان و بی نتیجه بوده است. دانشمندان تئوری های 
متفاوتی درباره جنگ و خش��ونت دارند. شمار خیلی زیادی از 
این پژوهش ها بنا بر تئوری های هابسین- که انسان ذاتاً تمایل 

به خشونت دارد- شکل گرفته اند.
تاریخ نشان می دهد مردم در همه جای دنیا و زیر فرمانروایی 
هر گونه رهبر و نظام، زمانی  که قدرت و توانایی داش��ته اند به 
جنگ رفته اند. در بسیاری موارد این جنگ ها کامالً غیرضروری 
بوده اند. حاال اینکه آیا جنگ گاهی می تواند ضروری باش��د یا 
نه، گفتمان کامالً جداس��ت. پرس��ش بزرگ این است که در 
دنیای مدرن قرن بیست ویکم، دنیای قوانین بین الملل که روی 
ایده آل های روشنگری، دموکراسی و آزادی ایستاده، چرا جنگ 
اتفاق می افت��د؟ گروه ها با ایدئولوژی های متفاوت خود چگونه 
و چ��را به جن��گ می روند؟ رهبرها مردم را چگونه پش��تیبان 
»جنگ های غیرضروری« می سازند؟ آیا پاسخ این همه پرسش 

تنها در تمایل انسان ها به خشونت نهفته است؟
ملت ها مس��ؤولیت جنگ های قبلی را به دوش نس��ل های 
س��ابق می اندازند در حالی  ک��ه زمانی که خود به جنگ بروند، 
منطق نس��ل های قبل را پشتوانه خود می کنند. با حرف هایی 
چون: »جنگ ما جنگ درس��ت و ضروری است« و »جنگ ما 
برای پایان همه جنگ هاست«، جنگ خود را توجیه می کنند. 
با همین منطق، نس��ل به نس��ل جنگ ادامه می یابد. مردم با 
»یادفراموشی جمعی تاریخ« گذشته را به خاک سپرده و حال 
را برحق می دانند و می کوشند اشتباهات نسل های گذشته را 
با اش��تباهات تازه از می��ان ببرند. رهبرها 
گاهی از روی قدرت طلبی و گاهی به خاطر 
مبارزه ایدئولوژیک مردم را به جنگ دعوت 
می کنند. اما چگونه است که مردم- همان 
مردمی که باید بجنگن��د و قربانی جنگ 
شوند- تصمیم رهبرهای خود را به رفتن 

به جنگ می پذیرند؟
جنگ ه��ا در مجم��وع ب��ا برانگیختن 
احساس��ات ملی مردم به وج��ود می آیند. 
ایده ه��ای »م��ا« و »آنه��ا« و اینکه »ما« 
از »آنه��ا« متفاوت هس��تیم از مهم ترین 
جنبه های جنبش مردم به جنگ اس��ت. 
در بسیاری جاها، اس��طوره ها، افسانه ها و 
تحریف تاریخ به ملت ها هویت می دهند. 
مردم اسطوره هایی را حقیقت می خوانند و 
می پسندند که آنان را از دیگران متمایز بسازند و به آنها عظمت 
بدهند. مردم می خواهند خود را متفاوت از دیگر ملت ها و بهتر 
از دیگر ملت ها بپندارند. رهبرها با توس��ل به احساس��ات این 
چنینی مردم و با ساخت و بافت روایت های تاریخی، مردم را به 
جنبش وا می دارند. حس متفاوت بودن و با عظمت بودن، مردم 
را آماده پیروی از رهبرشان ساخته، تمام تصمیمات رهبران را 
توجیه پذیر می کنند. در این میان است که انسانیت طرف مقابل 
از میان می رود و طرف مقابل- دشمن- کامال مشروعیت ناپذیر 
می ش��ود. دشمن تبدیل می ش��ود به دیو پلیدی که باید از هر 

طریق ممکن از میان برود.
در کتاب »جنگ نیرویی است که به زندگی مفهوم می دهد« 
ژورنالیست و خبرنگار جنگ، »کریس هجز«، به بعضی دالیلی 
نگریسه که جنگ را به وجود می آورد. هجز درباره این نوشته که 
چگونه پدیده جنگ می تواند ما- حتی روشنفکرترین های ما- را 

به خود بپیچد. 
یکی از دالیل مهم ناسیونالیسم ناقص و محصوالت جانبی 
آن اس��ت. ناسیونالیسم و ملت گرایی- هرچند در بعضی موارد 
می تواند خیلی مفید باشد- ملت ها را به جنگ و حتی به تباهی 
کامل می برد. کس��انی که جنگ را، تصمیم به جنگ رفتن را یا 
رهبرهای جنگ را انتقاد کنند، به عنوان »وطن فروش« و »ضد 
ملی« به مردم معرفی می شوند. چنین است که همه منطق و 

استدالل- اگر منطقی در کار باشد- از جنگ بیرون می شود.
حاال پرس��ش مهمی که به میان می آید این اس��ت که آیا 
ناسیونالیسم، جنگ را به میان می آورد یا جنگ، ناسیونالیسم 
را؟ ناسیونالیسم و جنگ با هم رابطه دوطرفه ای دارند و یکدیگر 
را قوی می کنند. رهبرها با اس��تفاده از اسطوره ها و با تحریک 
احساسات مردم، ناسیونالیسم را به وجود آورده و بر افکار عمومی 

تاثی��ر می گذارند. جمله هایی چون »م��ا بزرگ ترین و بهترین 
ملت هس��تیم« با زرق و برق زیاد افکار عمومی را تحت تاثیر 
می گذارد. هرچند چنین جمله هایی می تواند برای هر کس��ی 
معنای متفاوتی داشته باشد اما همه می توانند با آنها رابطه برقرار 
کنند. رهبران در پناه چنین حرف هایی، گروه های بزرگ را به 
هم اتص��ال داده و مردم را طرفدار تصمیم های خود می کنند. 
از سوی دیگر، جنگ ناسیونالیس��م را قوی تر می کند. ملت ها 
به خاطر تجربه های یکسان زمان جنگ، بیشتر به ناسیونالیسم 

وابسته می شوند.
واکر کانر با تمرکز بر روانشناسی ناسیونالیسم می نویسد که 
ناسیونالیسم با به میان آوردن یک هویت مشترک و یک حس 
تعلق گروهی، هم برای رهبران و هم برای مردم جذابیت دارد. 
با تقویت کردن مستقیم و غیرمستقیم ایده های استثنایی بودن، 
متفاوت بودن و برتر بودن، ناسیونالیسم خط نازکی میان خود و 
نظام های افراطی- به عنوان مثال نازیسم و فاشیسم قرن بیستم- 
به میان می آورد. در خیلی موارد، رهبران از ایده های ملی گرایی 
و میهن پرستی سوءاستفاده کرده، می کوشند با همسان سازی و 
مترادف سازی »ملت دوستی« و »دولت دوستی« مردم را وفادار و 
متعهد به دولت و نیروهای جنگی بسازند. برای همین هیچ کسی 
جرات انتقاد بر دولت را از ترس متهم ش��دن به انتقاد بر ملت 
ندارد. از سوی دیگر، محصوالت جانبی ناسیونالیسم- شوونیسم 
و قوم مح��وری- در توجیه ده��ی و مش��روعیت دهی جنگ و 
ادعاهای رهبران دست دارد؛ جنگ هم شوونیسم قومی را بیشتر 

از پیش می سازد.
چون ناسیونالیس��م می تواند ابزاری باشد برای شکل دهی 
افکار عمومی و جلوگیری از تفکر انفرادی و انتقادی، وابستگی 
به ایده های ناسیونالیس��تی مردم را به نوعی تنبلی و وابستگی 
فک��ری به نخبگان خو می دهد. زمانی  که رهب��ران مردم را به 
جنگ دعوت می کنند، »کارشناسان« با اقتدار و اعتماد به نفس 
کامل و بدون در نظر داشتن عواقب حرف های خود، نامسؤوالنه 
از جنگ دف��اع می کنند و آن را یگانه گزینه معرفی می کنند. 
مردم هم از اینکه کارشناسان پیش پنداشت ها و پیش داوری های 
آنان را تایید می کنند، به افکار خود اطمینان بیشتر می یابند. به 
همین گونه، نظریات مردم تاثیرپذیر از رسانه ها و روزنامه نگاران 
اس��ت که درباره جنگ از دید خود می نویسند. از سوی دیگر، 
رس��انه ها و روزنامه نگاران با نگرش موضوع جنگ از دید خود 
نه تنها نظریات م��ردم را تحت تاثیر می گذارند، بلکه در خیلی 

موارد نظریات را شکل می دهند.
عالوه بر استفاده از ناسیونالیسم و تحریک احساسات ملی، 
رسانه ها با رومانتیسایز کردن و خیالی ساختن جنگ، جنگ را 
به مردم معرفی نادرست کرده، به جذابیت آن می افزایند. بخشی 
از این رمانتیسایز کردن در اسطوره سازی و بزرگ سازی جنگ 
نهفته است. مردم دوست دارند در هر جنگ و هر نبرد چهره ای 
را به میان آورند که همه به او احترام کنند؛ چهره یک قهرمان 
شجاع ملی. این پدیده در افزودن به جذابیت جنگ، خیلی مهم 
اس��ت. این در حالی است که شجاعت در جنگ- به گونه ای که 
مردم دوست دارند ترسیمش کنند- به ندرت پیدا می شود. کمتر 
کس��ی در جنگ قهرمان اس��ت. وقتی جنگ آغاز شود، بیشتر 
مردم تنها برای زنده ماندن می جنگند و از روی ناچاری نه برای 
قهرمانی. قصه های اغراق آمیز سربازان شجاع و از خودگذر جنگ 
را در فکرهای مردم رومانتیسایز شده و خیالی ترسیم می کنند 
و چنین اس��ت که با چشم پوشی از حقایق جنگ و خونریزی و 

ویرانی جنگ، جنگ به پدیده ای رویایی مبدل می شود.
----------------------------------
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درباره ملی گرایی و مفهوم آن در وضع کنونی جهان

ناسیونالیسم، جنگ می آورد 
یا جنگ، ناسیونالیسم؟!

ناسیونالیس�م و جنگ ب�ا هم رابطه 
دوطرف�ه ای دارند و یکدیگر را قوی 
می کنن�د. رهبره�ا ب�ا اس�تفاده از 
اس�طوره ها و با تحریک احساسات 
مردم، ناسیونالیسم را به وجود آورده 
و ب�ر افکار عمومی تاثیر می گذارند. 
جمله هایی چ�ون »م�ا بزرگ ترین 
و بهترین ملت هس�تیم« ب�ا زرق و 
ب�رق زیاد اف�کار عموم�ی را تحت 
تاثی�ر می گ�ذارد. هرچن�د چنین 
جمله هایی می تواند برای هر کسی 
معنای متفاوتی داشته باشد اما همه 

می توانند با آنها رابطه برقرار کنند

محمود نورانی*
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م��ردم سیس��تان و بلوچس��تان بویژه 
شهرس��تان زاهدان این روزه��ا در حالی در 
صف های طوالنی برای پر کردن سیلندرهای 
گاز خانگی چند ساعت انتظار می کشند که 
هنوز موج اصلی سرما منطقه را فرا نگرفته 
اس��ت. به گزارش تس��نیم، دهم اسفندماه 
1395 تیتر همه رس��انه های استان پهناور 
سیستان و بلوچستان و بسیاری از رسانه های 
کش��ور یکی بود؛ »مش��عل گاز در زاهدان 
شعله ور شد«. همه رسانه ها از موافق و منتقد 
دس��ت به دس��ت هم دادند تا این دستاورد 
مهم یعنی گازرسانی به آخرین مرکز استان 
فاقد گاز کشور را به بهترین شکل رسانه ای 
کنند. سیس��تان و بلوچس��تان تا سال 92 
از نعم��ت گاز محروم بود و در این س��ال با 
رسیدن خط لوله گاز از عسلویه به ایرانشهر، 
مردم این شهر از نعمت گاز بهره مند شدند. 

در ادامه، پروژه گازرسانی از ایرانشهر به زاهدان در 
سال های نخست کند پیش رفت، چرا که قرار بود 
این پروژه طبق برنامه زمانبندی شده در طول مدت 
2 س��ال از 92 ت��ا 94 اجرایی ش��ود ولی به دلیل 
مشکالت موجود در روند تامین منابع مالی متوقف 
بود تا اینکه از س��ال 94 با تزریق اعتبارات مناسب 
با جدیت اجرا و پیگیری ش��د و در نهایت در سال 
95 این پروژه با 262 کیلومتر لوله گذاری و مجموع 

750 میلیارد تومان اعتبار محقق شد.
چن��د روز پ��س از افتتاح پروژه گازرس��انی به 
زاهدان یعنی در تاریخ 19 اسفندماه 95 نخستین  
مش��عل گاز خانگی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی و جمعی از مس��ؤوالن استان سیستان و 
بلوچستان در منزل شهید تیموری در شهر زاهدان 
روشن شد. مسؤوالن شرکت گاز زمان افتتاح پروژه 
گازرسانی به زاهدان در نشست های خبری خود با 
رسانه ها تاکید داشتند که با توجه به محرومیت های 
این اس��تان، تمام تالش ها جهت افزایش س��رعت 
گازرس��انی به من��ازل زاهدانی ها و به م��وازات آن 
انتقال گاز از زاه��دان به زابل به کار گرفته خواهد 
شد اما امروز پس از گذشت 2 سال از افتتاح پروژه 
گازرسانی زاهدان باید پرسید آیا همه رسانه ها برای 
رساندن گالیه های زاهدانی های کپسول به دست به 
مسؤوالن پای کار هستند؟ اوضاع مردم زابل نیز در 

زمینه تامین گاز همچون بسیاری از مردم زاهدان 
چن��دان خوب نیس��ت و آنها هم ب��رای پر کردن 
س��یلندر یا به قول عامیانه کپسول گاز خود روزانه 
ساعت ها در صف های طوالنی انتظار می کشند؛ این 
در حالی است که مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز 
ایران آذرماه 96 از رسیدن گاز به شهر زابل در پاییز 
97 خبر داده بود. پاسخگویی مسؤوالن سیستان و 
بلوچستان هم در این زمینه جای تامل دارد؛ روابط 
عمومی شرکت گاز استان موضوع سیلندرهای گاز 
را به شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی 
مرتبط می داند که نماینده آن در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه زاهدان مس��تقر است و 
مدیران این مجموعه هم در س��ال های اخیر حتی 
یک نشست یا جلسه مطبوعاتی و رسانه ای نداشته و 
کوچک ترین ارتباطی با اصحاب رسانه ندارند!  همراه 
یکی از دوس��تان خبرنگار در پی گشت و گذار در 
منطقه زیباشهر زاهدان به دنبال خودروهای حامل 
کپسول بودیم که محدوده ای پرازدحام در نزدیکی 
میدان سربازان گمنام امام زمان)عج( این منطقه به 
چشم مان خورد. می شد حدس زد مردم در انتظار 
گاز هس��تند. نزدیک رفتیم تا حدس مان به یقین 
تبدیل ش��د؛ جمع زیادی از مردم سیلندرهای گاز 
خود را در صف هایی طوالنی پش��ت سر هم ردیف 
کرده بودند و در انتظار خودروی گازرس��ان بودند. 

جلو رفتیم، مردم دورمان جمع شدند و سوال کردند 
مسؤول هستیم، گفتیم خبرنگار هستیم، بخشی از 
مردم با چهره ای ناامید می گفتند این تصویربرداری 
و نگارش مطالب از جانب شما به هیچ جا نمی رسد؛ 
گروه��ی دیگر اما از این اقدام ما اس��تقبال کرده و 
تاکید داشتند این مشکالت باید به گوش مسؤوالن 
برس��د اما آنچه میان همه آنها مشترک بود، گالیه 
از تلف شدن زمان شان و نبودن مسؤولی در جمع 
آنها برای پاسخگویی و حداقل قوت قلب دادن بود! 
در محدوده خیابان جام جم دکه ها و فروشنده هایی 
کنار خیابان سیلندرگاز پر داشتند، قیمت را جویا 
شدیم، بین 17 تا 20 هزار تومان برای هر سیلندر 
قیمت می دادند، آن هم برای سیلندری که قیمت 
فروش ش��رکتی آن 6900 تومان اس��ت )البته با 

افزایش قیمت 400 تومانی در یک ماه اخیر(.
یکی از شهروندان که کنار این فروشنده ایستاده 
بود، گفت کمی جلوتر یک خودروی عرضه کننده 
س��یلندر گاز توقف کرده که می توانی��د از آن گاز 
بگیرید. حدود 700 متر جلوتر س��راغ این خودرو 
رفتیم، کنار خیابان ایس��تاده بود، تا نزدیک شدیم 
گفت همه سیلندرهای داخل خودروی من خالی 
است و چون خودروی من خراب شده اینجا توقف 
کرده ام؛ پرس��یدیم کجا می توانیم س��یلندر را پر 
کنیم، آدرس شرکت ش��ان در خارج ش��هر را داد و 

گفت این روزها مردم بیش��تر از شرکت گاز 
تهیه می کنند. حدود 5 کیلومتر از زاهدان 
به س��مت جاده خاش حرکت کردیم تا به 
ش��رکت الیاس گاز رس��یدیم. مردم جلوی 
در شرکت صف کش��یده بودند، البته صف 
به اندازه داخل ش��هر طوالنی نبود. س��راغ 
مسؤوالن شرکت را گرفتیم و در نهایت مدیر 
داخلی شرکت با ما همراه شد تا ببینیم واقعاً 
مشکل از کجاست. محمدعلی هاشم زهی، 
نام مدیر داخلی جوان شرکت بود و می گفت 
در 7 ماه اول س��ال هیچ مشکلی در تامین 
گاز نداشتیم اما حاال با نزدیک شدن فصل 
سرما و افزایش مصرف خانگی کمی کمبود 
داریم. وی ادامه داد: البته در حال حاضر نیاز 
همه مش��ترکانی که نزد ما ثبت نام کرده و 
کد اشتراک دارند را در مدت حداکثر 3 روز 
جلوی در منازل تامین می کنیم اما با توجه 
ب��ه کمبود پیش آمده و سوءاس��تفاده دالالن فعاًل 
عرضه در میادین سطح ش��هر را متوقف کرده ایم. 
وی با اشاره به اینکه در صورت تامین گاز به میزان 
کافی، ع��الوه بر تامین نیاز مش��ترکان می توانیم 
پاس��خگوی نیاز توزیع آزاد سطح شهر هم باشیم، 
اضافه کرد: در روزهای اخیر در جلس��اتی با حضور 
فرمان��دار زاهدان و دیگر متولیان امر درخواس��ت 
داده ایم تا در راستای تامین نیاز مردم سهمیه گاز 
شرکت از 2000 تن به 3000 تن در سال افزایش 
پیدا کند که این درخواس��ت در استان تایید شده 
و جهت عملی ش��دن به پایتخت ارس��ال ش��ده و 
امیدواریم با تحقق آن بزودی مش��کل مردم سطح 
شهر حل شود. وی ادامه داد: در حال حاضر در کنار 
افزایش مصرف مردم که به دلیل س��ردی هوا رخ 
داده، دالالن بازار آزاد، پیک نیک پرکن های غیرمجاز 
و خودروهای��ی که به صورت غیرمجاز از س��یلندر 
گاز مای��ع جهت تامین س��وخت خ��ودروی خود 
اس��تفاده می کنند، مهم ترین عامل کمبود گاز در 
زاهدان هستند. تلفنی موضوع کمبود سیلندر گاز 
را از دیگر توزیع کننده عمده زاهدان یعنی شرکت 
پرسی ایران گاز منطقه سیستان و بلوچستان جویا 
شدیم که حسینعلی شه بخش گفت: در این زمینه 
پیگیری های الزم انجام شده و طبق وعده مسؤوالن 

امر در روزهای آینده این مشکل برطرف می شود.

بدهی های بانکی شرکت برق 
خوزستان تسویه شد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: با اس��تفاده از ظرفیت های قانونی بدهی 
تسهیالت هزار و 600 میلیون ریالی این شرکت 
به سیستم بانکی تسویه و شرایط برای گرفتن 
تسهیالت جدید از بانک توسعه اسالمی فراهم 
شده اس��ت. محمود دشت بزرگ اظهار داشت: 
این شرکت از اواسط سال 90 تاکنون به دلیل 
ع��دم وجود نقدینگی کافی ق��ادر به پرداخت 
اقساط تسهیالت اخذشده قدیمی نشده بود که 
با پیگیری های مستمر و استفاده از ظرفیت های 
قانونی، پس از گذشت 7 سال موفق به تسویه 
همه این بدهی شد. وی این تسویه را فرصتی 
برای گشایش های مالی جدید و توسعه شبکه 
انتقال و فوق توزیع برق در اس��تان دانس��ت و 
افزود: بدهی ش��رکت اجازه دریافت تسهیالت 
جدید را نمی داد ولی در حال حاضر با تسویه آن 
می توان با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت های 
مالی جدید مانند اس��تفاده از تسهیالت مالی 
بانک های داخلی و بانک توس��عه اسالمی برای 

توسعه و پایداری شبکه اقدام کرد. 

انتصاب اعضای کارگروه انرژی های 
تجدیدپذیر خوزستان

ب��ا حکم مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای 
خوزس��تان، اعضای کارگروه مولدهای مقیاس 
کوچک و انرژی های تجدیدپذیر در شرکت برق 
منطقه ای خوزس��تان منصوب شدند. بر اساس 
حکم صادره، محس��ن ارفاق )رئیس(، ش��هرام 
گوهرچین )دبیر( و محمد نورالدین موس��ی از 
ش��رکت برق منطقه ای خوزستان، عبدالحسین 
س��پهریان، بابک افضلی و رضا نوری از شرکت 
توزیع نیروی برق اهواز، نادر س��یاحی و منتظر 
عاقل میررضایی از ش��رکت توزی��ع نیروی برق 
خوزستان و کیوان وفایی و پیمان پورمعرفت از 
شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد 
به عضویت کارگ��روه مولدهای مقیاس کوچک 
و انرژی ه��ای تجدیدپذیر منصوب ش��دند. این 
کارگ��روه با توجه به مس��ؤولیت ش��رکت های 
برق منطقه ای، به منظور بررس��ی روند توسعه 
مولده��ای کوچک مقیاس در راس��تای کاهش 
تلف��ات و تببین اس��تراتژی های صنعت برق از 
جمله تعیین ظرفیت ه��ا و نقاط بهینه و صدور 

مجوز تشکیل شده است. 

بانکخوزستان

بانک آینده 
بانک سال 2018 انتخاب شد

در آخرین ارزیابی نشریه بین المللی بنکر، بانک 
آینده در س��ال 2018 میالدی ب��ه عنوان بانک 
سال جمهوری اس��المی ایران انتخاب و تندیس 
و گواهی بنکر به بانک آینده اعطا ش��د. با تحلیل 
دقیق ش��اخص های مالی و اس��تراتژیک، نشریه 
بین المللی بنکر در سال جاری در قالب ارزیابی و 
انتخاب بانک های سال کشورهای مختلف جهان، 
بان��ک آین��ده را به عنوان بانک س��ال جمهوری 
اس��المی ایران برای سال 2018 میالدی انتخاب 
و معرفی کرده است. نشریه معتبر بنکر، با بیش 
از 90 سال سابقه حرفه ای در زمینه بانکداری در 
سطح جهانی، هر سال با توجه به صورت های مالی 
حسابرسی ش��ده مربوط به سال قبل مؤسسات 
مالی و بانکی و با در نظر گرفتن برخی شاخص ها 
از جمله سود خالص، سرمایه پایه، بازده دارایی ها، 
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت هزینه به 
درآمد و نس��بت تسهیالت غیرجاری، مزیت های 
استراتژیک، پاس��خگویی به نیازهای بازار، قدرت 
رویارویی با تغییرات اقتصادی در دوره مالی مورد 
بررسی و مقایسه آن با 2 دوره مالی متوالی قبلی، 

اقدام به ارزیابی بانک ها می کند. 

پرداخت تسهیالت  برای احداث 
خانه های بوم گردی در لرستان

مدیرکل بنیاد مسکن لرستان به شناسایی 10 
روستای هدف گردشگری در استان اشاره کرد و 
گفت: تسهیالتی برای احداث خانه های بوم گردی 
در لرس��تان پرداخت می شود. به گزارش تسنیم 
از خرم آباد، مس��عود رضایی در جمع خبرنگاران 
به اج��رای 273 طرح هادی روس��تایی با اعتبار 
430 میلیارد ریال در اس��تان اشاره کرد و اظهار 
داشت: این طرح ها که سال گذشته در استان اجرا 
ش��د نسبت به سال های قبل 2 برابر رشد داشت. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه طرح هادی روس��تاهای 
بیشه خرم آباد، ولیعصر پلدختر، ونایی بروجرد و 
امام زاده قاس��م ازنا در حال اجراس��ت، بیان کرد: 
بر اس��اس تفاهمنامه میان بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کشور 150 میلیون ریال تسهیالت 
قرض الحس��نه جهت ایجاد خانه های بوم گردی 
و تعمیر واحدهای موجود در روس��تا که قابلیت 

نگهداری دارند پرداخت می شود. 

لرستان

با گذشت 2 سال از افتتاح پروژه گازرسانی به زاهدان، همچنان صف  پرکردن سیلندرهای گاز خانگی وجود دارد

کمبود گاز در سیستان و بلوچستان
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تلویزیون

رونمایی از روایت زندگی »شهید 
غالمعلی پیچک« به قلم گلعلی بابایی

مراس��م رونمای��ی از کتاب 
زندگ��ی ش��هید غالمعل��ی 
پیچک به قلم گلعلی بابایی، 
اوج  نخلس��تان  در  ام��روز 
 برگزار می ش��ود. به گزارش 
»وط��ن امروز«، مازیار حاتمی، مدیر نش��ر ۲۷ 
بعثت با اشاره به رونمایی از سیزدهمین مجلد 
از مجموعه کتاب های جدید این انتشارات با نام 
»شاهین بر آفتاب« تصریح کرد: این کتاب به 
قلم گلعلی بابایی، زندگی آموزگار بسیجی شهید 
غالمعلی پیچک را به رشته تحریر در آورده است. 
وی با بیان اینکه ش��هید پیچک از فرماندهان 
ش��اخص عملیات بازی دراز است، خاطرنشان 
کرد: در آستانه سالگرد عملیات بازی دراز از این 
اثر با حضور جمعی از فرهیختگان و یادگاران 8 
سال دفاع مقدس رونمایی خواهد شد. حاتمی 
در پایان با بیان اینکه شاهین بر آفتاب در ۲۱ 
فصل همراه با اسناد و تصاویر در ۳۱۲ صفحه به 
چاپ رسیده است، متذکر شد: مراسم رونمایی 
ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در نخلستان 

اوج برگزار می شود.

برگزاری اختتامیه جایزه ادبی 
جالل آل احمد در 17 آذر

آیین پایانی »یازدهمین دوره 
جایزه ادبی جالل آل احمد« 
ساعت ۱8 شنبه ۱۷ آذرماه 
در تاالر قل��م کتابخانه ملی 
ای��ران برگ��زار می ش��ود. به 
گزارش »وطن ام��روز«، دبیرخانه جایزه ادبی 
جالل آل احمد، زمان و محل برگزاری اختتامیه 
ای��ن رویداد ادب��ی را اعالم ک��رد. آیین پایانی 
»یازدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد« 
س��اعت ۱8 ش��نبه ۱۷ آذرم��اه در ت��االر قلم 
کتابخانه ملی ایران برگزار می ش��ود. همچنین 
نشس��ت خبری جایزه جالل آل احمد، ساعت 
۱0 صبح امروز با حض��ور محمدرضا بایرامی، 
دبی��ر علمی و مهدی قزلی، دبی��ر اجرایی این 

جایزه برگزار خواهد شد.

»تام هنکس« 
نشان شجاعت دریافت کرد

»تام هنک��س« بازیگر اس��کاری هالیوود 
ک��ه رئی��س کمپینی ب��ا موض��وع کمک به 
کهنه س��ربازان بیمار آمریکایی اس��ت، نشان 
»ش��جاعت و تاریخ س��ازی« دریافت کرد. به 
گ��زارش فارس ب��ه نقل از هالی��وود ریپورتر، 
تام هنکس نشان »ش��جاعت و تاریخ سازی« 
را از دست س��ناتور الیزابت دال دریافت کرد. 
این مراس��م که با میزبانی س��ناتور الیزابت و 
ب��اب دال همراه ب��ود از »س��وزان کالینز« و 
»نانس��ی پلوسی« هم تقدیر کرد. تام هنکس 
رئیس کمپین قهرمانان پنهان بنیاد کمک به 
کهنه سربازان بیمار و نیازمند کمک است و به 
خاطر خدماتش در این زمینه این نشان به وی 
اعطا شده است. این بنیاد به کهنه سربازانی که 
در میدان نبرد آسیب دیده و از نظر جسمی و 
روحی بیمار و نیازمند کمک هستند رسیدگی 

می کند. 

اشتباه رسانه های داخلی در نقل یک خبر
اوشین زنده است!

پس از آنکه اعالم ش��د »هارو 
آکاگی« بازیگر کهنه کار ژاپنی 
در ۹۴ س��الگی از دنی��ا رفته، 
برخ��ی رس��انه های داخل��ی 
ب��ه اش��تباه خبر درگذش��ت 
شخصیت اصلی سریال »اوشین« را اعالم کردند. 
ب��ه گزارش »وطن امروز«، روز گذش��ته و پس از 
آنکه اعالم ش��د ه��ارو آکاگ��ی« بازیگر کهنه کار 
ژاپنی و یکی از بازیگران نقش های فرعی سریال 
»سال های دور از خانه« در ۹۴ سالگی از دنیا رفته 
است، برخی رسانه های داخلی به اشتباه اقدام به 
انتشار خبر درگذش��ت بازیگر اصلی این سریال 
کردند. جالب اینکه تنها با یک جست وجوی ساده 
در فضای مجازی می شد به اشتباه بودن این خبر 
پی برد. سریال خاطره انگیز »اوشین« که در کشور 
ما با نام »سال های دور از خانه« در دهه ۶0 هجری 
پخش می شد، داستان زنی به نام اوشین تانوکورا 
را روای��ت می کرد که در س��نین پیری خاطرات 
زندگی س��ختش از زمان کودکی تا بزرگسالی را 
تعریف می کرد. البته این نخستین باری نیست که 
برخی رسانه های داخلی به اشتباه خبر درگذشت 
یک بازیگر خارجی را اعالم می کنند، چرا که این 
 موضوع پی��ش از این برای بازیگ��ر ایفاگر نقش 
لین چان در سریال »جنگجویان کوهستان« نیز 

اتفاق افتاده بود. 

زندگی »آقامرتضی تهرانی« 
مستند شد

مس��تند »آقامرتضی تهرانی« 
در ۲ قسمت به تهیه کنندگی 
مه��دی رضوانی در ش��بکه 
ح��ال  در  س��یما  مس��تند 
تولی��د اس��ت. به گ��زارش 
»وط��ن امروز«، مس��تند »آقامرتضی تهرانی« 
به کارگردانی س��یاوش ابراهیم زاده ۲ قسمتی 
اس��ت که در هر قسمت از این مستند، شاهد 
مجموع��ه ای از مصاحبه ها، نمایش اس��ناد و 
بازس��ازی صحنه هایی از گذش��ته در ارتباط با 
ش��خصیت مرحوم آیت اهلل آقامرتضی تهرانی 
خواهیم بود. از ویژگی های این مستند طراحی 
ساختار، دکوپاژ و میزانسن های استفاده شده و 
در نهایت شیوه روایت است. مستند »آقامرتضی 
تهران��ی« ب��ه تهیه کنندگی مه��دی رضوانی، 
کارگردانی س��یاوش ابراهیم زاده و نویسندگی 
آرش پژم��ان در ۲ قس��مت ۴0 دقیق��ه  ای در 

شبکه مستند تولید می شود.

اعضای شورای اندیشه ورزی
 شبکه 3 تغییر کردند

با حکم معاون سیما اعضای جدید شورای 
اندیشه ورزی ش��بکه ۳ سیما تغییر کردند. به 
گزارش فارس، طی احکامی از س��وی مرتضی 
میرباقری، معاون رئیس سازمان در امور سیما، 
اعضای جدید ش��ورای اندیش��ه ورزی ش��بکه 
۳ س��یما منصوب ش��دند. بنا بر این گزارش، 
علی اصغ��ر پورمحمدی، میثم نیلی، ش��هاب 
اس��فندیاری، س��یداحمد عبودتی��ان و جعفر 
عبدالملکی افراد جدیدی هستند که بتازگی از 

میرباقری حکم گرفته اند.

اعالم جایزه مردمی »قهرمان 
مرصاد« در جشنواره »عمار«

میرزامحمد س��لگی جانباز 
۷0 درصد جایزه ای با عنوان 
»قهرمان مرص��اد« را برای 
بهترین اثر جش��نواره فیلم 
دفاع مقدس  درباره  »عمار« 
اعالم ک��رد. به گ��زارش »وطن ام��روز«، در 
بخش فراخوان های مردمی نهمین جشنواره 
فیلم »عمار« میرزامحمد س��لگی جانباز ۷0 
درصد و راوی کتاب تقریظ شده »آب هرگز 
نمی می��رد«، جای��زه ای با عن��وان »قهرمان 
مرص��اد« را برای بهترین اثر این جش��نواره 
درب��اره دفاع مق��دس اعالم ک��رد. دبیرخانه 
نهمین جشنواره فیلم »عمار« در کنار بخش 
رقابتی خ��ود در بخش جدید »فراخوان های 
مردم��ی« از تمام موسس��ات، تش��کل های 
مردم��ی و افراد حقیقی دعوت کرده اس��ت 
موضوع��ات و دغدغه های مدنظرش��ان را در 
حوزه تولید در قالب فراخوان  از س��ینماگران 
بخواهند و به فیلمسازانی که بهترین اثر را در 
این موضوعات تولید کرده اند، هدیه ای مادی 
یا معن��وی اختصاص دهند. حجت االس��الم 
آل هاش��م، ش��یخ زکزاکی، ام��راهلل احمدجو 
کارگردان سریال »روزی روزگاری«، سوران 
پیامی کارآفرین مهابادی و قهرمان مس��تند 
»آفراندن«، خانواده ش��هید موسوی گردیزی 
از رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس، انجمن 
قرآن��ی خیرالبریه نهاون��د، انجمن فرهنگی 
شهید بهروز محمدی ایذه و ... از جمله افراد 
و گروه هایی هستند که فراخوان های خود را 

به دبیرخانه جشنواره اعالم کردند.

انتشار فراخوان جشنواره 
کتاب سال، سبک زندگی

فراخوان جشنواره کتاب سال، سبک زندگی 
منتشر شد؛ جشنواره متفاوتی که به کتاب های 
ک��ودک و نوجوان اختص��اص دارد. به گزارش 
فارس، بر اس��اس این گزارش، جشنواره کتاب 
سال، سبک زندگی در سال دوم به کتاب های 
ک��ودک و نوج��وان می پردازد. این جش��نواره 
ب��ه همت دفت��ر تبلیغات اس��المی و با هدف 
شناسایی نویسندگان و ناش��ران فعال در این 
 زمینه و معرفی به مخاطبان برگزار می ش��ود. 
بر اس��اس فراخوان منتشر شده، مهلت ارسال 
آثار تا پایان آذرماه سال جاری اعالم شده است 
و کتاب های رسیده در رشته های داستان کوتاه، 
رمان، تک نگاش��ت ادبی، متن مهارتی و علمی 
مورد ارزیابی قرار می گیرند. بنا بر اعالم روابط 
عمومی این جشنواره، نویس��ندگان و ناشران 
می توانن��د آثار چاپ نخس��ت خ��ود را که در 
س��ال های ۹۵ و ۹۶ منتشر شده ، به دبیرخانه 
جشنواره ارس��ال کنند. کتاب های گروه سنی 
»الف« در جشنواره داوری نخواهند شد. در این 
جشنواره، هم آثار تالیفی و هم آثار ترجمه شده 
به رقابت می پردازند. مراسم پایانی و معرفی و 
تجلیل از برگزیدگان همزمان با والدت حضرت 
زهرا س��الم اهلل علیها در اس��فندماه سال جاری 

برگزار خواهد شد.

فاطمه ش�ریفی: لقب جوان ترین ش��هید مدافع حرم 
سهم سیدمصطفی موسوی اس��ت. جوان ۲0 سال و 
۳ روزه ای ک��ه اگر واژه ش��هید را در ذهن مان تداعی 
می کردی��م چندان با ظاهر او ش��باهت نداش��ت. اما 
س��یدمصطفی نه تنها در این س��ن کم خیلی زود به 
آرزوی عارفان کهنسال رسید، بلکه اگر موهای ژل زده 
و یک ساعت جلوی آینه ایستادنش را می دیدیم، قطعا 
حکم می دادیم که تا شهادت فاصله زیادی دارد. اما این 
روزها شاید انتشار قطعه ای از دابسمش مدافعان حرم 
در این حکم تغییری به وجود آورده است. روایت های 
واقعی و دور از کلیشه، نه در نبردهای بیرون از مرزهای 
امروز، بلکه در 8 سال دفاع مقدس هم چالشی بود که 
نویس��ندگان و تاریخ نگاران دفاع مقدس با آن مواجه 
بودند. اما ش��اید این روزها روای��ت واقع گرایانه تری از 
مدافعان حرم به چش��م بیاید. سیدمصطفی موسوی 
االن به ملک��وت رفته و ما در زمی��ن دنبال ردپایش 
می گردیم. »بیست سال و سه روز« یک ردپای کوچک 
از زندگی سیدمصطفی موسوی است که بتازگی از آن 
رونمایی شده است. کتابی به قلم سمانه خاکبازان که 
روایتی از زندگی این شهید را برعهده دارد. با نویسنده 
این اثر به گفت وگو نشس��تیم و از دالیل رس��یدن به 

بیست سال و سه روز پرسیدیم. 
***

  چه چیز در ش�هید س�یدمصطفی موسوی شما را 
جذب کرد؟ و چه شد که زندگی ایشان را برای روایت 

کردن انتخاب کردید؟ 
جوانی و سن کم شهید و مهم تر از آن، اینکه چه 
اتفاقی در یک جوان امروزی رخ می دهد که به شهادت 
فک��ر می کند؟ اینکه یک جوان در ۱8 س��الگی تمام 
کارها و برنامه ریزی های زندگ��ی اش را طوری چیده 
ک��ه آینده اش در جنگ و در دف��اع از تقیدات خود و 
باور های دینی اش رقم بخورد برای من جذابیت داشت. 
دلم می خواست بدانم در ذهن این جوان چه می گذرد. 
بوی��ژه که این ج��وان تمام نش��انه ها و عناصر جوان 
امروزی را دارد؛ مثال  اگر در سطح شهر او را می دیدیم 
باور نمی کردیم که این جوان یک رزمنده مدافع حرم 
اس��ت. جوانی که از نظر ظاهر کامال امروزی است؛ به 
موهای خود می رسد، فرمژه می زند، یک ساعت جلوی  
آینه می ایس��تد و خالصه خیلی به ظاهرش اهمیت 
می دهد. از طرف دیگر باور های بسیار قوی دینی هم 
دارد. این برای من جذابیت داش��ت و دوست داشتم 
جوان های امروزی بدانند که خیلی چیزها در کنار هم 
معنا پیدا می کند و اینطور نیست که اگر جوانی بخواهد 
به باور ها و اعتقادات خود دسترسی پیدا کند و از آنها 
حفظ و حراستی داشته باشد باید قید همه چیز را بزند. 
  چطور این شیوه روایت را برای این خاطرات انتخاب 
کردی�د؟ یعنی کتاب را با تولد ش�هید آغاز کنید و با 

شهادت او کتاب را به پایان برسانید؟ 
ایشان جوان ترین شهید مدافع حرم بود و زندگی 
کوتاهی داش��ت. چیزی که من در جوانان و نوجوانان 
می دی��دم این بود که عالقه دارن��د از اتفاقات قبل تر 
اطالع داشته باشند تا خودشان را در آن حال و هوا قرار 
بدهند. وقتی ما کتابی را می نویسیم شخصیت خواننده 
با ش��خصیت اصلی داس��تان یا روایت همزاد پنداری 
می کند. برای ایجاد این حس، باید از قبل تر یک سری 
چینش هایی را داشته باشیم تا شخصیت بهتر شکل 
بگیرد و خواننده نوجوان ما بتواند بیشتر ارتباط برقرار 
کند. از طرف دیگر می خواستم یک سیر زندگی عادی 
را نشان بدهم از اینکه شهادت می تواند نزدیک باشد. 
اینطور نیس��ت که فرد از کودکی یک موجود عجیب 
و خاص اس��ت و بعد که بزرگ می ش��ود، به شهادت 
می رسد؛ نه! شهادت برای همه امکان پذیر است. چیز 

دس��ت یافتنی ای است. فقط این سیر و تفکر را که در 
طول زندگی جاری می شود باید ادامه بدهد و بخواهد 

نگاه کند. به همین دالیل این سیر را انتخاب کردم.
  ب�ه نظر خودتان مخاطب اصلی کتاب چه کس�انی 

هستند؟ 
خواندن کتاب را به همه بویژه جوانان و نوجوانان 
توصی��ه می کنم. در این کتاب ما ش��اهد بازتاب یک 
تفکر هستیم؛ بدون اینکه بایدها و نباید ها در این تفکر 
دخیل شوند. یعنی فردی که با دیدگاه خودش صاف 
و صادق است و خودش به این نتیجه و عقیده رسیده 
است. هیچ کس دیگری او را تکان نداده است.  به نظر 
می رس��د نوجوان ها و جوان ها بتوانند ارتباط خوبی با 

این شخصیت بگیرند.
  کتاب ش�ما در تصویر کردن یک شهید اثر نسبتا 
شجاعانه محس�وب می شود. در مس�یر پرداختن به 
این قضیه و شکس�تن این کلیشه قدسی از شهدا، با 
بازخورد منفی ای روبه رو ش�دید یا از طرف انتشارات 
درخواستی برای نپرداختن به قسمت هایی از زندگی 

شهید داشتید؟ 
در طول نوش��تار می شنیدم که این بخش حذف 
بشود یا به این مساله نپردازید اما خودم اصرار داشتم 
همه این قسمت ها در اثر وجود داشته باشد. برای اینکه 

وقت��ی یک جوان این کت��اب را مطالعه می کند، 
خ��ودش را به 
مصطفی  سید

احساس  نزدیک 
کند. آنقدر احساس نزدیکی 

کند که وقت��ی کتاب را می بندد 
فکر کند س��یدمصطفی هم��راه او 
اس��ت. خود انتش��ارات روایت فتح 

خیلی همراه بود و گفته می ش��د که 
این بخش ه��ا را حذف نکنی��د و کامال  
برای پرداختن به زوایای زندگی شهید 
به من آزادی عمل داده بودند. الحمدهلل 
با انتشارات همسو بودیم. سعی انتشارات 
روایت فتح هم بر همین بوده اس��ت که 
تصویری صادقانه و واقعی از شهدا ترسیم 

و از بزرگنمایی پرهیز شود.

  گفت وگو با اعضای خانواده ش�هید و نگارش کتاب 
چقدر طول کشید؟ 

مصاحبه ها وجود داشت و قبال گرفته شده بود. من 
یکس��ری مصاحبه های تکمیلی را با خانواده شهید و 
یکس��ری از دوستان ش��ان انجام دادم. مصاحبه ها ۴ 
ماه طول کشیده بود و نگارش کتاب و مصاحبه های 
تکمیلی که من حین نوشتن گرفتم یک سال به طول 

انجامید.
  چند وق�ت پیش کلیپی از یک�ی از مدافعان حرم 
منتش�ر ش�د که همراه یکی از ترانه هایی که امروزه 
بیشتر نسل جوان می خوانند، همخوانی می کرد و اتفاقا 
خیلی هم از آن اس�تقبال ش�د. با توجه به اینکه این 
شهید هم شخصیت تقریبا متفاوتی از تصور عمومی 
از ش�هدای مدافع حرم دارد )حداقل از بعد پوشش(، 
فکر می کنید برای اینکه تصور صحیح تری نسبت به 
شهدای مدافع حرم شکل بگیرد، باید چه کاری انجام 

داد؟ 
به نظرم بیش��ترین عنصری که می تواند موثر 
باشد، همین رسانه اس��ت. اهالی رسانه که در هر 
بخش��ی فعال هستند نباید فقط تصویر ایده آلی از 
شهدا را مطرح کنند. من سعی کردم در این کتاب 
همین طور عمل کنم. موضوع شهادت یک موضوع 
ارزش��ی است و ما دوست داریم از این ارزش بزرگ 
حفظ و حراس��ت کنیم. باید این را بپذیریم که 
بسیاری از شهدای ما و حتی شهدایی 
که در صدر اسالم داشتیم 
آدم ه��ای متفاوتی 
م��ردم  از 
خود  زمان��ه 
اینکه  نبودند. 
م��ا می خواهیم 
ش��هادت را یک مفهوم 
خاص قرار بدهیم و بگوییم 
شهادت متعلق به یک عده خاص 
اس��ت و بقیه مردم نمی توانند به 
آن برسند، کار درستی نیست. این 
کلیشه شکنی وظیفه ماست. اگر 
می خواهیم به نسل آینده بگوییم 

شهدا و شهادت یک مفهوم نزدیک و دست یافتنی 
اس��ت باید این تصویر را بشکنیم.  من تمام تالشم 
را کرده ام که یک تصویر واقعی نشان بدهم. همان 
»س��یدمصطفی« کتاب های ش��ریعتی و عالمه را 
مطالعه می کرده است. ابایی نداشته از اینکه در سفر 
با دوس��تانش قلیان بکشد و در عین حال نماز اول 

وقتش ترک نمی شده است. 
  از میان خاطرات ش�هید، کدام یک برای خود شما 

جذاب تر بود؟ 
همه خاطرات س��یدمصطفی برای من جذاب 
بود. جایی بود که با دوستش به یک آبمیوه فروشی 
رفته اند و داستان دختری را تعریف می کند که دلش 
می خواسته با او دوست شود و سیدمصطفی از این 
مساله احس��اس گناه می کند؛ اینکه یک جوان در 
چنین شرایطی که برای بسیاری از ما عادی است، 
چه جور برداشت و رفتاری دارد. یکی هم خاطره ای 
که از حضورش در س��وریه نقل ش��ده است؛ شبی 
که در تاریکی در سوریه گیر می کنند. سیدمصطفی 
برای اینکه بتواند متوجه حضور دشمن بشود کوله ها 
را پر از قوطی کنس��رو می کن��د و دور تا دور محل 
اقامت ش��ان می چیند و در واقع یک حفاظ صوتی 
می س��ازد. اینکه یک رزمنده نوجوان در ش��رایط 
حس��اس و ملتهب می تواند با دل و جرأت و مانند 

یک فرمانده عمل می کند، جالب توجه است. 
  س�یدمصطفی موس�وی جوان ترین شهید مدافع 
حرم بوده ولی در کتاب جز نام کتاب که بیانگر س�ن 
شهید است، به این موضوع پرداخته نمی شود. دلیل 

مشخصی برای این مساله داشتید؟
س��اختار کت��اب ط��وری نب��ود ک��ه بخواهد 
مستقیم گویی داشته باشد. نوع رفتار ها و برخوردها 
یا همه خاطرات طوری هس��ت که هرکس کتاب 
را بخواند متوجه می ش��ود ایش��ان کنک��ور داده و 
می خواس��ته وارد دانش��گاه ش��ود و مسلما کسی 
که کنک��ور داده در حال و هوای ۱۹-۱8 س��الگی 
هس��ت. عالوه بر آن چون روای��ت از بدو تولد بوده 
خواننده متوجه می ش��ود االن در ۷ سالگی شهید 
هس��تیم یا االن در راهنمایی یا دبیرستان هستیم 
و در دبیرس��تان اس��ت که روحیات عوض می شود 
و آرمان های جدیدی در ش��هید ش��کل می گیرد. 
در کتاب های روایت گونه اشاره های مستقیم باعث 
می شود خواننده زده شود و اینکه دائما بگوییم االن 
این ش��د و آن شد، حالت شعارگونه پیدا می کند و 
از دلنشینی اش برای مخاطب کاسته می شود. بویژه 
برای این کتاب که جدا از طیف خوانندگان بزرگسال 
کتاب، جوان ها و نوجوانان هم راغب هستند اتفاقات 
زندگی شهید را بدانند، به همین خاطر سعی شده 
بزرگنمایی نشود و فردی که قرار است معرفی شود، 

دور از دسترس یا غیرواقع جلوه داده نشود.
  در بعضی قسمت ها ادبیات کتاب تغییر پیدا می کند. 
مثال در نقل صحبت های شهید، این ادبیات خود شهید 

بوده یا اینکه خودتان تغییراتی دادید؟ 
قسمت هایی از کتاب که در آن از شهید نقل قول 
آورده شده، گفته های خود او است. مثال در قسمتی از 
کتاب که با دوستان شان در سوریه مشغول گفت وگو 
بودند، دقیقا صحبت های خود شهید است. بدون اینکه 
من بخواهم این گفته ها را زیاد یا کم کنم.  من در کالم 
خود شهید، دستکاری نکرده ام چون احساس می کردم 
اگر این کار را انجام دهم از صداقت کتاب کم می کند. 
اگر این مس��اله که اش��اره می کنید در نقل قول های 
شهید هست ادبیات خود ایشان بوده است اما اگر در 
بخش های دیگر کتاب دیده می شود اشکال از کار من 

بوده است.

کتاب
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صادق کرمیار در مراسم رونمایی 
از تازه تری��ن اث��رش ب��ا عن��وان 
»مس��توری« به نویس��ندگان ج��وان توصیه کرد 
نترسیدن و داشتن جس��ارت در زندگی مهم ترین 
مس��أله ای اس��ت که باید به آن در نوش��تن توجه 
کنند. به گزارش »وطن امروز«، جش��ن امضای رمان 
»مس��توری« به همت انتش��ارات کت��اب جمکران 
و در محل دنیای کتاب برگزار ش��د. در این جلسه 
ک��ه صادق کرمیار در آن حضور داش��ت ابتدا حاتم 
ابتسام، مسؤول دفتر ادبیات داستانی کتاب جمکران 
گزارش��ی از فعالیت های گذشته و برنامه های آینده  
دفتر ادبیات داستانی کتاب جمکران ارائه داد. او کار 
ویژه  این دفتر را تولید و انتشار کتاب های داستانی 
در حوزه مهدویت دانس��ت و اضافه کرد: مفاهیمی 
همچون عدالت طلبی، جهاد فی سبیل اهلل و اسوه های 
دفاع مقدس و تاریخ اسالم نیز در همین حوزه تعریف 
می ش��ود و رمان مس��توری نیز از همین نگاه باب 
طبع کتاب جمکران بوده اس��ت. ابتسام در ادامه به 
چند کار مهم و ویژه  در دس��ت انتشار اشاره کرد و 
آثار داستانی درباره شهید الجوردی، حضرت فضه، 
زنان و دفاع مقدس را از آثاری برشمرد که بزودی به 
زیور طبع آراسته خواهند شد. مسؤول دفتر ادبیات 
داس��تانی کتاب جمکران در بخش دیگر سخنانش 
یادداش��ت چند نویس��نده و منتق��د را قرائت کرد. 
یادداشت هایی که نویسندگان مطرح کشوری درباره  
رمان مس��توری نوش��ته بودند و بخش هایی از آنها 
خوانده شد، از سعید تشکری، سعید محمدی، سجاد 

خالقی، مسعود آذرباد و احسان رضایی بودند. محمد 
حسنی، مدیرعامل انتشارات کتاب جمکران نیز در 
ادامه برنامه درباره رمان مستوری و شخصیت ادبی 
صادق کرمیار سخنانی ایراد کرد. وی عدالت طلبی را 
بر ۲ گونه  خدابنیاد و خودبنیاد تقسیم کرد و افزود: 
تشخیص و مرزبندی بین این دو عدالت طلبی بسیار 
دشوار است و صادق کرمیار در رمان مستوری بخوبی 
توانس��ته این دو را از ه��م جدا کند و عدالت طلبی 
خدابنیاد و خودبنیاد را به تصویر بکشد. مدیرعامل 
انتشارات جمکران به ویژگی تصویری نویسی کرمیار 
اش��اره ک��رد و دیگ��ر رمان های او را نی��ز به خاطر 
ضرباهنگ خوب و تصویری نویس��ی واجد ش��رایط 
اقتباس و ساخت آثار تلویزیونی و سینمایی دانست 
و در انتها به مسؤوالنی که دم از ضعف ادبیات برای 

اقتباس می زنند توصیه کرد آثاری را که انتش��ارات 
کت��اب جمکران و بویژه صادق کرمیار نگاش��ته اند 
ببینند و از ظرفیت این آثار برای تولید آثار فاخر بهره 
گیرند. صادق کرمیار نیز روبه روی مخاطبان نشست 
و برای شان سخن گفت. نویسنده  مستوری ابتدا از 
تجربه های نویسندگی و شخصیت کاری خود گفت 
و از حسنی و حجت االسالم پورطباطبایی که به او 
انگیزه دادند و راه نوشتن مستوری را برایش هموار 
کردند تمجید و تشکر کرد. کرمیار با اشاره به اینکه 
از کودکی و نوجوانی به س��ینما و ادبیات عالقه مند 
بوده است، گفت: هر هفته به کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان می رفتم و آنجا تا غروب کتاب 
می خواندم. از نوجوانی داستان می نوشتم و به اسم 
مس��تعار به مجالت می فرس��تادم و بعدها که هم 

گزارشگر روزنامه اطالعات شدم داستان می نوشتم و 
وقتی دوستان خواندند گفتند تصویری می نویسی و 
خوب است که برای سینما و تلویزیون بنویسی و این 
مقدمه حضورم در سینما و تلویزیون شد. نویسنده 
نامیرا گفت: نیازی نیست نویسنده در دل یک ماجرا 
باش��د تا بتواند درباره آن بنویسد و اگر مشاهده گر 
خوبی باشد و مطالعه کند می تواند به ابعاد و زوایای 
جدیدی دس��ت یابد که حتی افراد حاضر در ماجرا 
ه��م به آن دس��ت نیافته ان��د. وی نقش اس��تعداد 
در نویس��ندگی را کمرنگ توصیف ک��رد و خود را 
مثالی برای این موضوع دانس��ت و افزود: با تالش و 
مطالعه و تمرین نوشتن است که می شود نویسنده 
شد. او به کس��انی که دوست دارند نویسنده شوند 
توصیه کرد بخوانند و بخوانند و بخوانند و بنویسند. 
کرمیار مطالعه آثار جدی ادبیات داس��تانی ایران و 
جهان را ضروری دانست و از نویسندگانی همچون 
داستایوفس��کی، تولس��توی، ویکتور هوگو و ویلیام 
فاکن��ر نام برد و از نویس��ندگان ایرانی نیز به بزرگ 
علوی، جالل آل احمد و احمد محمود اش��اره کرد. 
کرمیار به نویسندگان جوان توصیه کرد نترسیدن 
و داش��تن جس��ارت در زندگی مهم ترین مسأله ای 
اس��ت که باید به آن در نوش��تن توجه کنند. رمان 
»مستوری« در قالب داستانی عاشقانه و معمایی به 
فس��اد اقتصادی و تبعات آن می پردازد و به داستان 
زندگی ش��هید زین الدین نیز نقب می زند و به ابعاد 
شخصیت او می پردازد. مستوری را انتشارات کتاب 

جمکران منتشر کرده است.

توصیه کرمیار به نویسندگان جوان:

جسارت داشته باشید و نترسید
رویداد

سینمای جهان

گفت وگوی »وطن امروز« با سمانه خاکبازان، نویسنده کتاب »بیست سال و سه روز«

آینه وار از جوان ترین شهید مدافع حرم 
مخاطب جوان می تواند خود را در شهید پیدا کند

جشنواره عمار

خبر
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آ.اس
ایسکو در شرایط بد هم خندان است

صعود تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 
به رده دوم جهان

 تیم ملی فوتبال س��احلی ایران به رده دوم 
رده   بن��دی جه��ان راه یافت. به نقل از س��ایت 
فدراس��یون فوتبال، آخرین رده   بندی تیم  های 
ملی فوتبال س��احلی جهان )ماه نوامبر ۲۰۱۸( 
اعالم شد و ملی پوشان فوتبال ساحلی کشورمان 
با یک پله صعود، در رده دوم جهانی قرار گرفتند. 
بر همین اساس، تیم ملی فوتبال ساحلی برزیل 
با ۳۸۷۵ امتیاز، ایران با ۲۵۷۳ امتیاز، پرتغال با 
۲۴۵۰ امتیاز، روسیه با ۲۰۱۷ امتیاز و ایتالیا با 
۱۹۷۸ امتیاز در رده  های اول تا پنجم رده   بندی 
جهانی ایستادند. ضمن اینکه تیم  های تاهیتی، 
پاراگوئه، س��وییس، اس��پانیا و ژاپن در رده  های 
ششم تا دهم جهان ایستادند. نحوه امتیازدهی 
در جدول رده   بندی تیم  های ملی فوتبال ساحلی 
جهان بر اساس امتیازات کسب شده از مجموع 
مس��ابقات ش��رکت کرده در ۴ س��ال گذشته 
توسط تیم  هاست که البته نمایش خیره کننده 
س��احلی بازان کش��ورمان در مس��ابقات ج��ام 
بین قاره ای ۲۰۱۸ و کسب مقام قهرمانی، موجب 
افزایش امتیازات ایران و صعود درخشان به رده 
دوم جهان شد. سازمان جهانی فوتبال ساحلی 
ضمن اعالم این خبر در تارنمای خود و تشریح 
کوتاهی از روند کسب قهرمانی ایران در مسابقات 
جام بین قاره ای نوشت: »تبریک به ایران! آیا آنها 
می توانند فاصله بین خود و برزیل )تیم نخست 

رنکینگ( را بیش از پیش کاهش دهند؟«

مسؤوالن  پرسپولیس 
منتظرلیست  برانکو

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس هنوز لیست 
خرید خود را به باشگاه ارائه نکرده است. به گزارش 
مهر، تیم فوتبال پرس��پولیس که از حضور در ۲ 
پنج��ره نقل وانتقاالتی محروم بود با پایان یافتن 
محرومیت خود از س��وی کمیته انضباطی فیفا 
می تواند در تعطیالت نیم فصل جاری رقابت  های 
لیگ برتر، بازیکن��ان مدنظر برانکو ایوانکوویچ را 
جذب کند. حمیدرضا گرشاس��بی، مدیرعامل 
باش��گاه پرسپولیس پس از بازی این تیم مقابل 
تراکتورسازی تبریز به سرمربی تیم اعالم کرده 
ب��ود هر وقت صالح دانس��ت اس��امی بازیکنان 
دلخ��واه خ��ود را ب��ه وی اعالم کند تا باش��گاه 
پرس��پولیس اقدامات الزم را انج��ام دهد. با این 
حال، سرمربی سرخپوشان پایتخت هنوز لیستی 
را برای خرید به حمیدرضا گرشاسبی اعالم نکرده 
و قرار اس��ت ظرف روزهای آینده به گرشاسبی 

فهرست مدنظرش را ارائه دهد.

قطبی در فرودگاه اهواز: 
فوالد را آسیایی می کنیم

سرمربی جدید فوالد خوزستان بعد از رسیدن 
به ش��هر اهواز صحبت هایی درباره همکاری اش 
با باش��گاه ف��والد انج��ام داد. به گزارش ایس��نا، 
افشین قطبی، سرمربی جدید تیم فوتبال فوالد 
خوزس��تان در بدو ورود به ش��هر اهواز در جمع 
خبرن��گاران اظهار کرد: اگر ب��ه اطراف تان نگاه و 
همه چیز را احس��اس کنید متوجه می شوید که 
من برای همین احساس ها به اینجا آمده ام. مردم 
خوزس��تان خونگرم هس��تند و من دوست دارم 
با آنها باشم. س��عی می کنم باشگاه فوالد را یک 
باشگاه بزرگ و آس��یایی کنیم. او ادامه داد: باید 
از رضایی، مدیرعامل باشگاه فوالد تشکر کنم که 
به من لطف کرد. آمدیم که با هم به فوالد کمک 
کنیم. جمعیت زیادی از عالقه مندان به قطبی و 
تیم فوالد برای استقبال از او به فرودگاه شهر اهواز 
رفته بودند. قطبی که سابقه سرمربیگری تیم ملی 
ایران و پرس��پولیس را در کارنامه دارد، با باشگاه 

فوالد به توافقی یک و نیم ساله دست پیدا کرد.

مدافع بارسلونا در قطر
مدافع بارسلونا مراحل درمان خود را در قطر 
پشت سر خواهد گذاشت تا آماده حضور مجدد 
در ترکیب آبی واناری ها شود. به  گزارش  ایسنا  و 
 به نقل از elsport، ساموئل اومتیتی در فصل 
جاری نتوانس��ته به خاطر آسیب دیدگی هایی 
که داش��ته زیاد آبی  واناری ها را همراهی کند. 
اومتیتی به خاطر آسیب دیدگی که از ناحیه زانو 
داشت دیدار برابر آیندهوون را در لیگ قهرمانان 
اروپا از دس��ت داد. مدافع فرانسوی بارسلونا به 
قطر س��فر خواهد کرد تا در بیمارستان مجهز 
اسپایر مراحل درمان خود را پشت سر بگذارد و 

آماده حضور در ترکیب آبی و اناری ها شود.

مورینیو؛ مردی گیرکرده در گذشته
گابریل�ه مارکوتی: یکی از کیفیاتی که هنوز ژوزه 
مورینی��و را ترک نکرده، توانایی اش برای بازی در 
نقش صاعقه گیر است؛ مربی ای که تمام توجه ها 
را به سوی خودش جلب می کند تا کسی درباره 

تیمش حرف نزند.
مورینی��و پی��ش از بازی مقاب��ل یانگ بویز از 
اهمیت ب��االی آن حرف زده بود و نیاز یونایتد به 
پیروزی و قطعی کردن صعودش��ان به دور بعدی 
چمپیونزلیگ. اما طرح مورینیو برای کس��ب این 
ب��رد حیاتی چ��ه بود؟ نیمکت نش��ین کردن پل 
پوگبا، گرانقیمت ترین بازیکنش؛ ستاره ای که در 
این فصل فقط یک بار نیمکت نش��ین بوده است. 
آیا مورینیو به پوگبا اس��تراحت داده بود تا برای 
س��فر سخت به ساوتهمپتون آماده باشد؟ آیا این 
حیله ای روح��ی- روانی علیه یانگ بویز بود؟ چه 

کسی می داند؟
جدا از پوگبا، روملو لوکاکو هم در این ش��ب 
بازی را از روی نیمکت ش��روع کرد، مهاجمی که 
خ��ود مورینیو به یادمان آورد از ماه مارس به بعد 
در اولدترافورد گل نزده اس��ت. اگر مورینیو واقعا 
باورش را به لوکاکو از دست داده، پس چرا در نیمه 
دوم که تیمش بش��دت نیاز به زدن گل پیروزی 
داش��ت او را به زمین فرستاد؟ سورپرایز بزرگ تر 
البته حذف الکس��یس سانچز از ترکیب بود؛ و نه 

به دلیل مصدومیت.
بعد از بازی طبیعتا در کنفرانس مطبوعاتی این 
س��واالت برای خبرنگاران پیش آمد و مورینیو با 
تعجب از آنها پرس��ید: »چرا درباره بازیکنانی که 
ب��ازی نمی کنند از من س��وال می کنید؟« خب! 
چون این س��ه بازیکن بیش��ترین حق��وق را در 
باشگاه می گیرند و منطقی است دنبال دلیل بازی 

نکردن شان باشیم.
ام��ا نمای��ش مورینیو ۲ س��اعت قب��ل و از 
هم��ان ابت��دای ب��ازی در اولدتراف��ورد ش��روع 
 ش��ده بود، نمایش��ی ش��بیه کاراکترهای شوی

از  بع��د  Saturday Night Live. مورینی��و 
اینکه مارکوس رش��فورد یک فرصت تک به تک 
را در همان ابتدای بازی از دس��ت داد ناراحتی و 
نارضایت��ی خودش از این بخت ب��ر باد رفته را به 
شکلی تئاتری و اغراق شده به همه نشان داد. گری 
لینکر بعد از بازی گفت اگر مربی او چنین رفتاری 
با وی می کرد بشدت از دستش عصبانی می شد.
طبیعت��ا درباره این واکنش هم بعد از بازی از 
او س��وال شد و برای مورینیو فقط کافی نبود که 
بگوید: »یعنی مربیان نمی توانند واکنشی احساسی 
داشته باشند؟« نه! مورینیو باید انتقادی که از او 
شده بود به سوی منتقدانش، لینکر، ریو فردیناند 
و پل اسکولز برمی گرداند: »خیلی ساده تر است که 
مدام در تعطیالت در باربیدوس به سر ببری و بعد 
بیایی جلوی دوربین و با آدمک های الکترونیکی 

بازی های فوتبال را آنالیز کنی«.
در نهای��ت یونایتد با ضرب��ه مروان فلینی که 
مشخصا بعد از کنترل توپ با دستش وارد دروازه 
یانگ بویز شد، بازی را برد تا فرصتی برای اجرای 
تئاتری دیگر به مورینیو دهد. این بار هم برای او 
کافی نبود که فقط به بطری های آب کنار زمین 
لگد بزند، بلکه باید آنها را بلند می کرد و به زمین 
می کوبید. تکنیک مورینیو در این حرکت بیشتر به 

ادی ون هیلن نزدیک بود تا کرت کوبین.
بع��د از پای��ان ب��ازی مورینیو خیلی س��اده 
می توانس��ت از روحیه جنگندگی تیمش حرف 
بزن��د، از اینکه تا دقیقه آخر امیدش��ان را حفظ 
کردند و دس��ت از تالش بر نداشتند اما نه! جواب 
مورینیو این بود: »برای عشاقم و آنهایی که به آمار 
خیلی عالقه دارند: ۱۴ فصل در چمپیونز لیگ، ۱۴ 
فص��ل صعود به دور حذفی. هیچ کدام از تیم های 
م��ن در دور گروهی حذف نش��ده اند. یک فصلی 
ه��م که من در چمپیونز لیگ نبودم، یوروپا لیگ 

را بردم«.
توجه می کنید ک��ه؟ همه چیز بای��د درباره 

مورینیو باشد.
از ش��روع دوران مورینیو در منچستریونایتد 
نزدیک ۲ س��ال و نیم می گذرد، با این حال هنوز 
مش��خص نیس��ت این تیم چه مس��یری را طی 
می کند. تیم های مورینیو در گذشته همیشه یک 
ماموریت داش��تند و هواداران ش��ان به مربی شان 
در انجام آن باور داش��تند. پورتوی مورینیو تیمی 
بود ک��ه نظم حاکم فوتب��ال اروپا را ب��ه هم زد، 
چلسی اش تیمی بود که می خواست تیمی بزرگ 
شود، اینترش تیمی بود که می خواست به شکوه 
اروپایی گذشته اش بازگردد و رئالش تیمی بود که 
می خواست بارسلونای پپ گواردیوال را در اللیگا 

به زیر بکشد.
مورینیو تمام ای��ن ماموریت ها را با موفقیت 
پشت سر گذاشت اما هدف او در یونایتد چیست؟ 
فعال گویا اینکه کاری کند که فراموش نکنیم ۳ بار 
قهرمان لیگ برتر ش��ده و یک بار با اینتر سه گانه 
برده و یک بار با رئال از مرز ۱۰۰ امتیاز در لیگ رد 
شده و خودش چطور در گذشته منچستریونایتد 
را در اولدتراف��ورد از چمپیون��ز لیگ حذف کرده 
اس��ت. واقعا نیازی ب��ه این یادآوری ها نیس��ت. 
افتخارات مورینیو در عصر حجر به دست نیامده 
اس��ت. آخرین قهرمانی او در لیگ برتر همین ۴ 
سال پیش بود. ما همه می دانیم مورینیو کجا بوده 
و مهم تر از آن همه می دانیم که دیگر آنجا نیست، 

چون فوتبال پیشرفت کرده، مورینیو اما نه.

یادداشت اخبار

هواداران اس��تقالل در لیگ هجده��م امیدوار 
بودن��د نتایج خوب وینفرد ش��فر در لیگ هفدهم 
ادامه پیدا کند تا آبی پوشان پایتخت باالخره از زیر 
سایه پرسپولیس خارج شوند و خودشان را به عنوان 
مدعی اصلی قهرمان��ی لیگ برتر معرفی کنند اما 
فصل دلخواه استقاللی ها آغاز نشد و نتایج نوسانی 

این تیم، هواداران استقالل را نگران کرد.
با این حال اغلب هواداران استقالل به تفکرات 
وینفرد ش��فر اعتقاد داشتند و می دانستند پس از 
گذشت چند هفته روزهای خوب استقالل هم آغاز 
می شود. به نظر می رسد این انتظار به پایان رسیده 
و استقالل در ۲ بازی اخیرش با نمایشی شبیه فصل 
گذش��ته توانست با ارائه یک بازی بی نقص صاحب 
۲ پیروزی مقابل استقالل خوزستان و صنعت نفت 

آبادان شود.
در حالی که هواداران از این پیروزی خوشحال 
بودند، س��یدمهدی رحمتی، کاپیتان استقالل به 
خبرن��گاران گفت وضعیت این تی��م آنطور که به 
نظر می رس��د گل و بلبل نیس��ت. او از مش��کالت 
مالی اس��تقالل خبر داد و اف��زود: »تنها ۲۰ درصد 
از قراردادها را گرفته ایم و نزدیک به ۵-۴ ماه است 
پرداختی از سوی باشگاه نبوده است. از  آقای فتحی 
تش��کر می کنم که به اردوی تیم آمد و حرف های 
بازیکنان را گوش ک��رد. بازیکنان ما حجب و حیا 
دارند و به دنبال مصاحبه کردن نیس��تند. دوست 
داریم ای��ن اتفاقات در تیم خودمان حل ش��ود. از 
مس��ؤوالن و اسپانسر خواهش می کنم به ما توجه 
کنند. شرایط ما سخت است و نیاز به حمایت داریم. 
از ش��خص وزیر ورزش نیز می خواهم به اسپانسر 
فشار بیاورد تا دست تیم را خالی نگذارند. امیدوارم 
همه چیز دس��ت به دست هم دهد تا ۲ بازی آخر 

نیم فصل را با برد پشت سر بگذاریم«.
ای��ن صحبت های کاپیتان اس��تقالل در حالی 
مطرح شد که اکبر ملکی، عضو هیات مدیره باشگاه 
در مجمع عمومی باشگاه استقالل که با حضور وزیر 
ورزش برگزار شد اعالم کرده بود مشکل مالی از نظر 
ریالی ندارند و وضعیت مالی آنها در تاریخ ۷۰ ساله 

استقالل بی سابقه است!
او حتی اعالم کرد هیچ وقت خیال باشگاه و هواداران 
از نظ��ر مالی تا این اندازه راحت نبوده اما مش��خص 

نیس��ت ملکی زمانی که ۵-۴ ماه بازیکنان دریافتی 
نداش��ته اند چطور این صحبت ها را مطرح می کند و 

چطور باید خیال هواداران از وضعیت مالی باش��گاه 
راحت باشد! البته تنها صحبت های رحمتی مشخص 

نمی کرد که صحبت های ملکی اشتباه است. درست 
۳ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی، حس��اب های 
باشگاه استقالل به خاطر بدهی های باقیمانده از دوره 
یکی از مدیران س��ابق مس��دود ش��ده بود و جلوی 
پرداختی های اسپانس��ر به باش��گاه گرفته شده بود.

اینکه مدیران استقالل و در راس آنها امیرحسین 
فتحی تالش زیادی برای تعیین و تکلیف بدهی های 
ای��ن تیم انجام دادند و حتی توانس��تند در پرونده 
یازالده گومز پیروز باشند، شکی نیست اما همچنان 
بدهی های بویان، پروپئیچ، رابسون و جپارف باقی 

مانده که مبلغ آنها کم نیست.
در نهایت، آنچه مش��خص این است که اوضاع 
اس��تقالل همانند پرسپولیس از نظر مالی مناسب 
نیست ولی موضوعی که مشخص نیست این است 
که مسؤوالن باش��گاه استقالل در مجمع عمومی 
این باش��گاه چه گزارش مالی ای ب��ه وزیر ورزش و 
جوان��ان ارائه داده اند که پ��س از آن ادعا می کنند 
 وضعیت مالی استقالل در ۷۰ سال اخیر بی سابقه 

بوده است!

بعد از اینکه سیدجالل حسینی در آستانه جام 
ملت ها از حضور در لیست کارلوس کی روش ناامید 
ش��د، ترجیح داد با ن��گارش نامه خداحافظی اش 
رس��ما از دنیای مل��ی و پیراهن ش��ماره ۴ خود 
خداحافظ��ی کند. کاپیتان پرس��پولیس که طی 
۷ س��ال حضور کارلوس ک��ی روش روی نیمکت 
تیم ملی طی س��ال های اخیر یک��ی از مهره های 
مورد اعتماد و تاثیرگذار او محس��وب می شد، در 
ادامه و در آس��تانه جام جهانی روس��یه از لیست 
تیم مل��ی خط خ��ورد. یک چالش ب��زرگ که با 
حواشی زیادی نیز همراه بود. سیدجالل حسینی 
اما سیاس��ت سکوت را در پیش گرفت و طی این 
م��دت ترجیح داد هیچ واکنش��ی به این موضوع 
نداشته باش��د. کی روش اما بعد از بازی با ترکیه 
اعالم کرده بود سیدجالل حسینی و وریا غفوری 
به صورت قطع��ی از تیم ملی خ��ط نخورده اند و 

همچن��ان ش��انس همراهی 
این تیم را دارند. یک واکنش 
باورنکردن��ی ک��ه ب��ه نظ��ر 
می رس��ید تنها به دلیل این 
بوده که راه اعتراض و واکنش 
این دو بازیکن را در آس��تانه 

جام جهانی ببندد.
بع��د از جام جهانی ه��م در حالی که کارلوس 
کی روش اعالم کرده بود خط خوردن سیدجالل 
حس��ینی از تیم ملی تنها به دلیل باال رفتن سن 
این بازیکن اس��ت و قصد دارد همانند گذشته با 
تغییر نس��ل دیگر مهره های پا به س��ن گذاشته 

تیم مل��ی را ه��م ب��رای جام 
کنار خواهد گذاشت.  ملت ها 
اتفاق��ی که البت��ه رخ نداد و 
این تنها س��یدجالل حسینی 
بود که امید حض��ور در جام 
ملت ه��ای ام��ارات را نیز به 
واس��طه غیبت و عدم دعوت ب��ه اردوهای اخیر 
تیم مل��ی کمرنگ و پایان یافته دیده اس��ت تا به 
تصمیم خود برای خداحافظی با پیراهن شماره ۴ 

تیم ملی مصر شود و آن را اعالم کند.
طبق اع��الم برانک��و ایوانکوویچ، س��یدجالل 
حس��ینی امروز س��اعت ۱۴:۳۰ در محل باشگاه 

کنفران��س مطبوعاتی برگزار خواه��د کرد تا این 
خبر را رس��ما رسانه ای کند و به حضور ۱۱ ساله 
خود که از س��ال ۲۰۰۷ با دیدار برابر ازبکس��تان 
ب��ه رهبری امیر قلعه نویی آغاز ش��د و با جش��ن 
صعود به جام جهانی روسیه برابر ازبکستان همراه 
بود، اینچنین خاتمه ده��د. دیداری که کارلوس 
ک��ی روش ب��ه واس��طه چهارمین صع��ودش به 
جام جهانی پیراهن شماره ۴ او را مزین به جشن 
خ��ود کرد و به نظر نمی رس��ید این رابطه به این 
شکل و بدون ترتیب دادن یک دیدار قابل اعتنای 

خداحافظی برای کاپیتان پرسپولیس پایان یابد.
س��یدجالل حس��ینی با اع��الم خداحافظی 
رس��می اش از دنیای ملی در ۳6 س��الگی اکنون 
در س��ال های پایانی بازی باشگاهی به دنبال این 
خواهد بود تا ویترین افتخارات خود را در روزهای 

پایانی پربارتر کند.

سیدجالل از تیم ملی خداحافظی کرد

خداحافظ سیم خاردار

خیال هواداران استقالل راحت نیست

سریال مشکالت مالی

نما

کاپیتان؛ مرد شماره یک شفر در خانه
سیدمهدی رحمتی، سنگربان شماره یک استقالل که در اکثر بازی های این فصل مرد شماره یک تیمش 
ب�وده و در 8 بازی هم توانس�ته دروازه تیمش را بس�ته نگه دارد، در دیدار براب�ر صنعت نفت آبادان در 
ورزشگاه آزادی یک بار دیگر کلین شیت کرد تا آمار جالبی در مدت زمان مربیگری وینفرد شفر داشته 
باشد. جدال با صنعت نفت آبادان هفدهمین بازی ای بود که وینفرد شفر آلمانی در لیگ برتر روی نیمکت 
استقالل تهران می نشست. در این 17 بازی، 1۰ بار حسین حسینی سنگربان آبی پوشان بوده و در 7 دیدار 

دیگر )از جمله 2 دیدار داربی( مهدی رحمتی مرد شماره یک تیمش بود. 
رحمتی در 7 دیدار خانگی که به عنوان مرد شماره یک تیم شفر به میدان رفته، تاکنون هیچ گلی دریافت 
نکرده و 7 کلین شیت را به ثبت رسانده تا عملکرد درخشانی در بازی های خانگی برای تیم شفر داشته 
باشد. رحمتی که فصل گذشته در مجموع 1۰ بازی برای استقالل در لیگ برتر انجام داده بود، در این فصل 
تا کنون 11 بار درون دروازه تیمش حاضر بوده و 8 کلین شیت کرده است. این بهترین عملکرد سیدمهدی 
رحمتی در تمام ادوار حضورش در رقابت های لیگ برتر به شمار می رود و در 11 بازی که در میدان حضور 

داشته، در 8 بازی دروازه تیمش را بسته نگه داشته است. 
شفر در مدت زمان حضورش روی نیمکت استقالل، 17 بازی خانگی هدایت آبی پوشان را برعهده داشته 

که تیم او در 13 بازی بدون گل خورده میدان را ترک کرده و تنها یک بار شکست خورده است.

اس��کای ایتالیا مدعی ش��د روز دوش��نبه، لوکا 
مودریچ به عنوان برنده توپ طال معرفی خواهد شد.

 در طول چند ماه گذشته، بحث و گفت وگوهای 
بسیاری درباره بهترین بازیکن جهان و اینکه کدام 
بازیکن شایسته کسب این عنوان برای سال ۲۰۱۸ 
اس��ت، انجام شده است. لوکا مودریچ پیش تر برنده 
عنوان بهتری��ن بازیکن یوفا و فیفا ش��ده و به نظر 
می رس��د بیش از دیگر بازیکنان شانس برنده شدن 
این عنوان را داش��ته باشد. او با رئال مادرید قهرمان 
چمپیونزلیگ ش��د و با تیم ملی کرواس��ی در یک 
جام جهانی استثنایی به فینال رسید و نایب قهرمانی 
را کس��ب کرد. او همچنین عنوان بهترین بازیکن 

جام جهانی را نیز به خود اختصاص داد.
 کریس��تیانو رونالدو، فوق س��تاره یوونتوس 

نیز دیگر بازیکنی اس��ت که 
از ش��انس باالیی برای توپ 
طال برخوردار اس��ت. او نیز 
۱۲ ماه فوق العاده را سپری 
کرده و از مدعیان این عنوان 
به حس��اب می آی��د. آنتوان 

گریزمان، رافا واران و کیلیان امباپه، س��تاره های 
تیم ملی فرانسه نیز از جمله بازیکنانی هستند که 
به عنوان مدعی این عنوان شناخته می شوند. با 
این وجود، اسکای ایتالیا نام برنده و ۲ نفر پس از 

آن را فاش کرد.

مودریچ برن�ده توپ طال،  ■
رونالدو نفر دوم

 طبق ادعای اسکای، لوکا 
مودریچ برنده توپ طال خواهد 
ش��د، البته با توج��ه به اینکه 
او پیش ت��ر توانس��ته عناوین 
برترین های فیفا و یوفا را از آن خود کند، شاید کسب 
این عنوان خیلی هم عجیب نباشد اما نفرات دوم و 

سوم نیز توجهات بسیاری را جلب کردند.
کریس��تیانو رونالدو که با رئال مادرید س��ومین 
قهرمان��ی پیاپ��ی چمپیونزلیگ را کس��ب کرد، به 

عنوان نفر دوم کار را به پایان خواهد رس��اند. آنتوان 
گریزمان، ستاره اتلتیکومادرید نیز پس از فصل بسیار 
خوب��ی که با این تیم داش��ت و قهرمانی لیگ اروپا 
و س��وپرکاپ اروپا را کسب کرد و با تیم ملی فرانسه 
قهرمان جام جهانی شد، به عنوان نفر سوم انتخاب 
خواهد ش��د. طبق ادعای اس��کای ایتالیا، رونالدو و 
گریزمان در این مراسم شرکت نخواهند داشت. در 
حقیقت این دو معتقدند شایس��ته کسب توپ طال 
بودند و برای نشان دادن اعتراض خود در این مراسم 
ش��رکت نمی کنند. همچنین اس��کای مدعی شده 
کیلیان امباپه، عنوان کوپا )بهترین بازیکن زیر ۲۱ 
سال جهان( را از آن خود خواهد کرد و مارتا، ستاره 
فوتبال بانوان برزیل، عنوان بهترین بازیکن زن جهان 

را به خود اختصاص خواهد داد.

مودریچ باالتر از رونالدو و گریزمان

رده بندی توپ طالی 2۰18 فاش شد
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گ�روهبینالملل: نشس��ت س��ران 
کش��ورهای گروه 20 در آرژانتین، 
کابوس محمد بن س��لمان، ولیعهد 
س��عودی را که ب��ه جنایات جنگی 
در یمن و قت��ل روزنامه نگار منتقد 
عربستان متهم اس��ت، به واقعیت 
تبدیل کرد و نشان داد این شاهزاده 
با بدترین انزوای سیاسی در جامعه 
جهانی مواجه است. با افتتاح اجالس 
سران گروه 20 در بوئنوس آیرس در 
عصر جمع��ه که لغو دی��دار دونالد 
ترام��پ و والدیمیر پوتی��ن و قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
سعودی آن را تحت  الشعاع قرار داده 
ب��ود، عمده نگاه ه��ا متوجه حضور 
ولیعهد س��عودی بود و دوربین های 
عکاس��ان روی تعام��ل و برخ��ورد 
رهبران و مقامات جهان با او متمرکز 
بود؛ کس��انی که از نح��وه برخورد 
عربس��تان با پرونده قتل خاشقجی 

عصبانی بودند. 
بن سلمان در عکس رسمی موسوم به »عکس 
خانوادگی« که با حضور سران کشورهای گروه 20 
و سایر شخصیت های مهم گرفته می شود در گوشه 
تصویر دیده می شود و با بی اعتنایی دیگران مواجه 
شد، به همین دلیل این حاکم دوفاکتوی سعودی 
به سرعت بدون هیچ دست دادن و صحبتی با هیچ 
یک از مقامات محل را ترک کرد. منابع خبری اظهار 
کردند، براساس پروتکل تنظیم شده آرژانتین عمدا 
بن سلمان در گوشه تصویر قرار داده شده بود تا بقیه 
رهبرانی که تمایلی به گرفت��ن عکس با او ندارند 
در کنارش نباش��ند. ای��ن در حالی بود که محمد 
بن س��لمان در نخستین  تصویر رسمی که رهبران 
ش��رکت کننده را نش��ان می داد نخستین  کسی 
بود که س��کوی مربوط ب��ه گرفتن عکس رهبران 
ش��رکت کننده در اجالس را ترک کرد. همچنین 
رس��انه ها تصاویری از دیدار رهبران اندکی با او در 
اج��الس از جمله امانوئل مکرون،  رئیس جمهوری 
فرانسه را منتشر کردند که آن هم حاوی پیام بسیار 
ج��دی مکرون به او درباره یمن و خاش��قجی بود. 
رجب طیب اردوغ��ان، رئیس جمهوری ترکیه که 

مورد توجه رسانه ها بود کامال نسبت به بن سلمان 
بی توجه بود؛ به رغم اینکه بارها با او رودررو ش��د 
و از کنار او گذش��ت اما هیچ توجهی به او نکرد و 
کامال عالمت  تعجب ها در زم��ان عبور اردوغان از 
کنار بن س��لمان و بی توجهی اش به او روی صورت 
بن سلمان مش��خص بود. حتی بزرگ ترین حامی 
بن س��لمان یعنی دونالد ترامپ هم تنها به نگاهی 
به سمت او بسنده کرد و بن سلمان نیز به او لبخند 
زد اما ترامپ بدون صحبت با بن س��لمان رد شد و 
رفت. کاخ س��فید نیز روز جمعه اعالم کرد دونالد 
ترامپ و بن سلمان با هم تعارفات معمول داشتند 
و هی��چ بح��ث جدی انج��ام ندادند. تنها کس��ی 
که با گرمی از بن س��لمان در نشس��ت س��ران در 
بوئنوس آیرس استقبال کرد پوتین بود که با لبخند 
و گش��اده رویی با او دست داد. پوتین و بن سلمان 
در جریان نشست نیز در کنار یکدیگر نشستند و 
فارغ از جایگاه و اختالف س��نی و وزنه سیاسی که 
هر کدام از کش��ورها دارند، به گفت وگو با یکدیگر 
پرداختند. به نظر می رسد دست دادن و استقبال 
گرم رئیس جمهوری روسیه از بن سلمان در حاشیه 

این نشست، حاوی پیامی است مبنی بر اینکه پس 
از ترام��پ گاودوش، این بار نوبت پوتین اس��ت که 
آل سعود را بدوشد. گفته می شود والدیمیر پوتین 
بزودی برای انجام یک دیدار رس��می به عربستان 
سفر خواهد کرد، لذا باید منتظر ماند و دید ولیعهد 
سعودی که به خاطر جنگ طلبی و خون ریزی به 
»صدامک« و »ارباب اره ها« شهره شده است، چه 
هزین��ه ای را برای این دس��ت دادن گرم، به طرف 
روس��ی پرداخت خواه��د کرد، البت��ه در این باره 
برخی تحلیلگران معتقدند این دیدار به دلیل منافع 
مشترکی که عربس��تان و روسیه در زمینه نفت و 
اوپک دارند، صورت گرفته است. اما در تالش برای 
زدودن سایه جنایت قتل خاشقجی و جنگ یمن 
بر اجالس گروه 20 وزارت خارجه سعودی با انتشار 
تصاویری در توئیتر سعی کرد نشان دهد بن سلمان 
در این اجالس م��ورد توجه مقامات قرار گرفته و 
تصاویری از بن سلمان با رئیس جمهوری فرانسه در 
حاش��یه اجالس را منتشر کرد. خالصه اینکه باید 
گفت ولیعهد سعودی نتوانست اهدافش از حضور 
در نشس��ت بین المللی بوئنوس آی��رس را محقق 

کن��د و خود را از تبعات قتل جمال 
خاشقجی و جنگ خونین یمن دور 
کند. نخس��تین دلیل این است که 
سران کشورهای غربی بیش از آنکه 
نگاه شان متوجه شخص بن سلمان 
باش��د، متوجه کش��ور عربس��تان 
س��عودی بود و همچنان به چش��م 
یک »گاو شیرده« به این کشور نگاه 
می کنند، بنابراین حتی خوش و بش 
به ظاهر دوستانه نیز نمی تواند دلیلی 
برای فراموش ک��ردن جنایت های 
بن سلمان باشد. دوم اینکه همزمان 
ب��ا حض��ور ولیعه��د س��عودی در 
آرژانتین، س��ازمان دیده بان حقوق 
بش��ر در بیانیه ای با عنوان »دست 
عدالت کوتاه نیس��ت«، از دادستان 
کل آرژانتین خواس��ته است درباره 
جنایت های جنگی ائتالف سعودی 
در جنگ علیه یمن که مس��تقیما 
زیر نظر محمد بن سلمان قرار دارد، 

تحقیقات انجام دهد.
اربابارههاامروزدرالجزایر ■

پس از آنکه رسانه های سعودی از سفر محمد 
بن سلمان به الجزایر در روز یکشنبه- امروز- خبر 
دادند موجی از اعتراضات در این کشور به این سفر 
ایجاد ش��ده اس��ت ولی مقام های الجزایری بدون 
توجه به خواسته جامعه مدنی، از سفر این شاهزاده 
اس��تقبال می کنند. طبق اعالم منابع رس��می در 
الجزایر، سفر بن سلمان به الجزایر 2 روزه خواهد بود 
و او در جریان این سفر، با مسؤوالن ارشد الجزایری 
و احتماال با عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری این 
کشور دیدار خواهد کرد. به گفته این منابع، اوضاع 
کنونی در جهان عرب، از جمله پرونده های یمن، 
سوریه، فلسطین و بحران خلیج فارس و نیز اوضاع 
در لیبی و س��احل آفریق��ا از محورهای دیدارهای 
بن س��لمان در الجزایر خواهد بود. ولیعهد سعودی 
همچنین تقویت همکاری همه جانبه با الجزایر را 
مورد بحث خواهد گذاش��ت. انتظار می رود اوضاع 
بازار نفت در دستور کار مذاکرات دوجانبه سعودی 
و الجزایر بویژه در سایه بی ثباتی قیمت های نفت در 

بازار جهانی قرار بگیرد.

ولیعهدسعودینشستجی20بوئنوسآیرسرادستخالیترککرد

تحقیربنسالخ
یادداشتمیهمان

تحوالتجزیرهالعربدرپیچتاریخی
پرچمیمانی

سیدحسن حجتاالس�ام
علیالعماد*: ریش��ه مساله 
یمن به کرب��ال بازمی گردد؛ 
واقع��ه ای ک��ه مح��دود به 
کشورهای عربی و غیر عربی 
نب��وده و برای بش��ریت یک مس��اله تاریخی 
اس��ت. اگر امام حس��ین)ع( قیام نمی کردند 
بشریت و اسالم از بین می رفت؛ پیچ تاریخی 
کربالی دوم، قیام امام خمینی)ره( اس��ت که 
امام تعبیرش��ان این بود اگ��ر امروز جمهوری 
اس��المی ایران نایستد و شکس��ت بخورد تا 
سال ها از اسالم سخنی شنیده نمی شود. قیام 
امام خمینی)ره( سبب ماندگاری اسالم شده 
اس��ت. اگر امام راحل ایس��تادگی نمی کردند 
همه حکومت های اسالمی از بین رفته بودند 
و آمری��کا خیالش راحت بود اما ایش��ان قیام 
کردند و میلیون ها نفر در کشورهای مختلف 
با تبلیغ��ات امام راحل و ب��ه  برکت این قیام، 
مس��لمان ش��دند. یمن کربالی امروز است.  
بزرگ تری��ن و مجهزترین کش��ورهای جهان 
علیه یم��ن برخاس��ته اند. 30 ه��زار کودک 
یمنی هر س��ال از دنیا می روند و رسماً اعالم 
شده که بیش از 20 میلیون محاصره و تحت 
گرسنگی هستند. آل سعود در خط مقدم برای 
رژیم صهیونیستی هستند. جنگ یمن؛ مساله 
نفت، باب المندب یا گریه بر کودکان گرس��نه 
نیست. عربستان سعودی حتی خاک یمن را 
می خواهد بس��وزاند و نمی خواهد یمن زنده 
ش��ود، چرا ک��ه در این ص��ورت پرچم یمانی 
برپا ش��ده و مقدمه ظهور خواهد شد. از نظر 
انس��ان های مقاوم، مردم یمن اهل ایستادگی 
هستند. بزرگ و کوچک در مقاومت و جنگ 
حضور دارند. در یمن کادر رسانه ای قوی وجود 

ندارد و مظلومیت را نمی توان منتقل کرد. 
*دبیرکلجنبشتنظیممستقبلالعدالهیمن

بازداشتبیشاز100معترض
درسومینشنبهناآرامپاریس

منتقدان سیاست های اقتصادی دولت فرانسه 
روز شنبه بار دیگر به خیابان های پایتخت آمدند. 
تصاویر و فیلم های منتشر شده از این تظاهرات 
حاک��ی از ای��ن اس��ت که پلیس ضدش��ورش 
فرانسه با گاز اشک آور و ماشین آب پاش سعی 
کرد معترضان موس��وم ب��ه »جلیقه زردها« را 
متفرق کند و گفته می ش��ود بیش از 100 تن 
بازداشت شدند. همچنین در جریان ناآرامی های 
دیروز »لوکاس الگر« خبرنگار ش��بکه خبری 
راشاتودی در فرانسه هنگام پوشش تظاهرات، 
هدف گلوله الستیکی قرار گرفت و زخمی شد. 
تظاهرات های اعتراض��ی در پاریس از هفدهم 
نوامبر آغاز ش��ده اس��ت. رانندگان و شماری از 
اتحادیه های بازرگانی و احزاب سیاسی از عوامل 
محرک برای آغاز موج اعتراض ها در این کشور 
هس��تند. تظاهرات کنندگان ب��ه افزایش بهای 
س��وخت و مالیات ها اعتراض دارند. با این حال 
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه همواره 
بر موضع خود یعنی ادامه روند کنونی و اجرای 
سیاس��ت های اقتصادی مورد نظر خود تاکید 

دارد.

شورشجلیقهزردهاازفرانسهبهبلژیکرسید

تشنجدرقلباروپا

دامنه اعت��راض  جلیقه زردها در فرانس��ه به 
بلژیک هم کشیده شده است. روز شنبه شماری 
از بلژیکی ها با تجمع در مرکز بروکسل خواستار 
استعفای »شارل میشل« نخست وزیر شدند. آنها 
شعار می دادند: »میش��ل استعفا کن«. برخی با 
پرتاب سنگ و ترقه با پلیس درگیر شدند و پلیس 
هم در مقابل از ماش��ین آب پاش و گاز اشک آور 
اس��تفاده کرد. فضا به قدری ناآرام بود که ابری از 
دود محل تظاهرات را فرا گرفته بود. بنا بر گزارش 
روزنامه انگلیسی اکسپرس، این ناآرامی ها باعث 
ش��د مقر اصلی کمیسیون اروپا به صورت موقت 
تعطیل شود و تا زمانی که معترضان عبور کردند 
به هیچ کسی اجازه ورود یا خروج از این ساختمان 
داده نشد. صدها نفر از تظاهرات کنندگان که به 
افزایش س��وخت و هزینه ه��ای زندگی اعتراض 
داشتند اماکن سیاسی در بروکسل را هدف قرار 
داده بودند و برای کنترل آشوب ایجاد شده، ده ها 
نفر از نیروهای پلیس باتون به دس��ت در محل 

مستقر شده بودند.

تاریکخانه

انتشارارزیابیسیااینباردروالاستریتژورنال
بنسلمانازسالپیش

دنبالقتلخاشقجیبود!
از آنک��ه روزنام��ه  تنه��ا ی��ک روز پ��س 
واشنگتن پس��ت در مقاله ای نس��بت به نادیده 
گرفته ش��دن قتل جمال خاشقجی توسط کاخ 
سفید هش��دار داد، س��ازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا بخش دیگری از یافته ه��ای خود درباره 
دست داشتن ولیعهد سعودی در این جنایت را 
به مطبوعات درز داد. مدیران س��یا این بار یک 
روزنامه نگار آمریکایی سرشناس حوزه دیپلماسی 
را ب��رای جدیدترین افش��اگری ها درباره محمد 
بن س��لمان در راس��تای تقابل درون حاکمیتی 
موجود با رئیس جمه��ور ایاالت متحده انتخاب 
کردند. بدین ترتیب »وارن پی اس��تروبل« دبیر 
س��ابق بخش دیپلماتیک ش��رکت اطالعاتی- 
رسانه ای بزرگ کانادایی تامپسون رویترز، شرکت 
مادر خبرگزاری مش��هور رویترز در گزارشی که 
در نخس��تین س��اعات روز ش��نبه اول دسامبر 
روی تارنمای یک روزنامه س��ابقا حامی ترامپ  
قرار گرف��ت، اطالعاتی جدید درب��اره پیگیری 
نزدیک قتل روزنامه نگار منتقد عربستانی توسط 
ولیعهد سعودی منتشر کرد. در این گزارش وال 
استریت ژورنال  که استروبل مدعی شده مستند 
به اطالعات ردیابی در ارزیابی محرمانه سازمان 
سیا و همچنین دیگر اطالعات مخفیانه ای است 
که خ��ود گردآوردی کرده، فاش ش��ده اس��ت: 
»بن س��لمان در س��اعات پیش و پ��س از قتل 
خاشقجی دس��ت کم 11 پیام را به نزدیک ترین 
مش��اور خود که بر تیم قاتل جمال خاش��قجی 

نظارت داشت، ارسال کرده است«.
به نوشته او، گزارش های اطالعاتی ای وجود 
دارد ک��ه تصدی��ق می کند ولیعهد س��عودی از 
آگوس��ت 2017 )مرداد 1396( به دس��تیاران 
خود س��پرده بود اگر تالش هایش برای تشویق 
خاش��قجی به بازگشت به عربستان موفق نبود، 
»می توانیم او  را بیرون از عربس��تان فریب داده 
و ترتیب کارها را بدهیم«. بدین ترتیب استروبل 
ارزیاب��ی دس��تگاه اطالعاتی ای��االت متحده از 
این س��خنان را »آغاز عملیات سعودی ها علیه 
خاش��قجی« دانس��ته و می نویس��د: س��ازمان 
س��یا با »اطمینان متوس��ط تا باالی��ی« به این 
نتیجه رس��یده که محمد بن سلمان، »شخصا« 
خاش��قجی« را »هدف گرفته و احتماال دستور 

مرگ وی را داده است«.
نخس��تین بار حدود 2 هفته پیش بود که 
روزنامه واشنگتن پست که روزنامه نگار مقتول 
عربستانی ستون نویس��ش بود، بخش هایی از 
ارزیابی اطالعاتی س��ازمان س��یا درباره نقش 
بن س��لمان در قتل او را منتشر کرد؛ گزارشی 
که طبق اعالن رسمی دفتر لنگلی، به استماع 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و سایر 
مقامات کنگره نیز رسیده است. بر این اساس 
رص��د پیام های الکترونیک��ی و تماس تلفنی 
میان محمد بن س��لمان و س��عود القحطانی، 
مش��اور ویژه اش و مس��ؤول اجرایی تیم ترور 
15 نفره  خاش��قجی در کنسولگری سعودی 
در اس��تانبول نش��ان می ده��د او همزمان با 
ش��کنجه و قتل روزنامه نگار مزبور در تماس 
مستقیم با بن سلمان بوده است. ترامپ نخست 
در س��خنانی با زیر س��وال بردن ارزیابی سیا 
تالش کرد با عبارت مش��هور »ممکن اس��ت 
که وی )بن س��لمان( چنین کاری کرده باشد  
و ممکن اس��ت چنین نکرده باش��د« خود را 
ب��ه آن راه بزند اما اواس��ط هفته گذش��ته در 
مصاحبه مطبوعاتی جدیدی مجبور شد اصل 
نتیجه گیری س��ازمان های اطالعاتی را تایید 
کن��د. برخ��ورد بی تفاوت او در قبال دوس��ت 
صمیمی اش بن سلمان، در اجالس اخیر جی 
20 در بوئنوس آی��رس نی��ز حکایت از توجیه 

شدن او توسط چپل، رئیس سیا داشت.

خطونشانحزباهللبهصهیونیستها

حزب اهلل لبنان با انتشار یک پیام ویدئویی که 
جمعه منتشر شد به صهیونیست ها هشدار داده 
فکر حمله به لبنان را از سر بیرون کنند، اگرنه 
پشیمان خواهند شد. در این فایل ویدئویی که 
عنوان »اگر گستاخی کنید پشیمان می شوید« 
برای آن انتخاب ش��ده، بخش هایی از سخنان 
سیدحس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان با 
زیرنویس عبری منتشر شده است. سیدحسن 
تأکید کرده ح��زب اهلل هرگونه حمله به لبنان 
را پاس��خ خواه��د داد. این فیل��م، رزمندگان 
حزب اهلل لبنان را در حال نشانه گیری به سمت 
اهداف رژیم صهیونیستی نشان می دهد. فیلم 
همچنی��ن ح��اوی تصاوی��ری از برخی اماکن 
حساس رژیم صهیونیستی مانند پاالیشگاه ها، 
پایگاه های نیروی هوایی، مقر رآکتور هسته ای 
دیمونا و قرارگاه ارتش رژیم صهیونیس��تی در 

تل آویو است.
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آخری��ن رئیس جمه��ور ایاالت 
متحده در دوران جنگ س��رد با 
لعن و نفرین ملت های مسلمان بویژه عراقی ها که 
جنایات متعددی را علیه آنها مرتکب شده بود، در 
آخرین روز ماه نوامبر 2018 آخرین نفس را کشید. 
»جرج هربرت واکر بوش« روز جمعه در حالی  
در 94 سالگی در خانه اش در هوستون تگزاس مرد 
که سال ها از بیماری پارکینسون شدید رنج می برد 
و دست کم طی 6 سال اخیر روی صندلی چرخدار 
برقی می نشست. بسیاری او را شیطان صفت ترین 
و مخوف ترین رئیس جمه��ور تاریخ ایاالت متحده 
دانسته اند، چرا که نه تنها از راس دستگاه جاسوسی 
آمریکا به کاخ سفید رسید، بلکه بنا به اسناد فراوان 
به عنوان داماد »آلیس��تون کراول��ی«، بدنام ترین 
شیطان پرست قرن بیستم موسوم به »دیو بزرگ« 
نوه »پرس��کات بوش« رهبر معنوی »بوهمین ها« 
)مهم ترین فرقه مخفی شیطان پرستی در آمریکای 
شمالی(جایگاه پدربزرگش را حفظ کرده و راه نفرین 

شده او را ادامه داد. 
او در فاصل��ه س��ال های 1971 ت��ا 1973 در 
زمان ریاست جمهوری »ریچارد نیکسون« نماینده 
ایاالت متحده در سازمان ملل بود و بعد به سفارش 
هن��ری کیس��ینجر، وزیر خارجه صهیونیس��ت و 
بانفوذ جمهوری خواهان طی س��ال های 1974 تا 
1976 میالدی س��فیر آمریکا در چین شد. سپس 
در دوره ای که به فصل تغییر س��اختار در سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا مش��هور ش��د، یعنی در 
سال های 1976 و 1977 به مدیریت سیا و تغییر 

نسل در این سازمان پرداخت.
ج��رج بوش پدر، تنها رئیس جمهور آمریکا بود 
که پسرش نیز در زمان حیاتش به ریاست جمهوری 
رس��ید و جالب اینکه ه��ر دو جنایت��کار جنگی 
محسوب می شدند. او اگرچه همانند جیمی کارتر 
و جرالد فورد، اس��الف دهه هشتادی اش، تنها یک 
دوره در ق��درت ماند اما در عین حال نزدیک ترین 
رئیس جمهور به کارتل راکفلرها و حکومت س��ایه 
آمریکا و مقتدرترین ش��ان ش��ناخته می ش��ود. او 
در تمام 8 س��ال ریاس��ت جمهوری دونالد ریگان، 
نق��ش پدر معن��وی هر دو طیف سیاس��ی جدید 
نومحافظه کاران و جنگ طلبان )بازهای ش��کاری( 
آمریکا را برعهده داشت که اوایل دهه 1990 پس از 
فروپاشی اتحاد شوروی با اتحادشان در قالب حزب 
جمهوری خواه، کاخ سفید و کنگره را قبضه کردند 
و سپس زمینه س��از چندین حمله نظامی خونبار 
آمری��کا و ناتو در سراس��ر دنیای تک قطبی طی 2 
دهه پس از آن بویژه در عراق )3 بار(، بالکان، پاناما، 

افغانستان، سومالی، سوریه، یمن و لیبی شدند.
چهل ویکمین رئیس جمهور ایاالت متحده ماه 
مارس 1991 سه ماه پس از حمله به عراق، در یک 

سخنرانی مش��هور نظریه قلدری آمریکا در جهان 
تک قطبی پساش��وروی را بدین شکل مطرح کرد: 
»موضوع تنها یک کشور کوچک نیست، هدف ما 
یک عقیده تازه است، یک نظم نوین جهانی؛ نظمی 
که در آن کشورهای مختلف تحت یک جنبش گرد 
هم آمده اند تا به آرزوهای جهانی بش��ریت، یعنی 
صل��ح و امنی��ت، آزادی و حاکمیت قانون دس��ت 
یابن��د«. 17 ژانویه 1991 ارت��ش آمریکا در راس  
ائتالفی بین المللی متش��کل از 34 کش��ور شامل 
اعضای ناتو، برخی کشورهای اروپایی و آفریقایی، 
هم پیمان��ان بریتانیا و شیخ نش��ین های حاش��یه 

خلیج فارس به عراق حمله کرد.
عملی��ات نظام��ی توف��ان صحرا )جن��گ اول 
خلیج فارس( که توسط آمریکا و متحدان نظامی اش 
در همان سال به بهانه اشغال کویت توسط حکومت 
بعثی صدام انجام ش��د، نه تنها باعث کشتار بیش 

از 200 ه��زار تن از عراقی ها ش��د، بلکه با تحریک 
دیکتاتور س��فاک بغداد به جنون و جنایت بیشتر 
علیه مردم کشورش و تحریم های متعاقب جنگ، 
زمین��ه مرگ ده ه��ا هزار عراق��ی دیگ��ر را بر اثر 
گرسنگی، بیماری و تسویه جمعی شیعیان انقالبی، 

کردها و سنی های مخالف پدید آورد. 
جالب اینکه رئیس جمهور شیطان صفت وقت 
آمریکا که پیش از حمله صدام به کویت، از طریق 
وزیر دفاعش دونالد رامسفلد به دیکتاتور بغداد چراغ 
س��بز داده بود، پس از ویران��ی عراق در جنگ اول 
خلیج فارس نیز دوباره با صدام علیه ایران دس��ت 

دوستی داد. 
او اما حتی پیش از حمله به عراق، جنگ افروزی 
را در پاناما آغاز کرده بود. او در دس��امبر 1989 به 
تفنگ��داران دریایی آمریکا دس��تور داد برای عزل 
»مانوئل نوریگا« رئیس جمهور وقت پاناما که خود 

زمانی با کودتای س��یا )در دوران ریاست بوش  در 
مقر لنگلی( به قدرت رس��یده بود، به این کش��ور 
کوچ��ک آمریکای مرکزی حمله کنند. تنها هدف 
این حمله که ظرف 4 روز به اشغال کامل این کشور 
کوچک به قیمت کش��ته شدن صدها نفر انجامید 
و البته توسط مجمع عمومی سازمان ملل محکوم 
شد، کنترل کامل واشنگتن بر کانال پاناما و شبکه 
قاچاق مواد مخدر بین جنوب و شمال قاره آمریکا 

بود.
بوش پدر در س��ال 1992 انتخابات را در حالی 
ب��ه بیل کلینتون از حزب دموکرات واگذار کرد که 
به  خاطر جنگ افروزی هایش مشخصا مورد نفرت 
افکار عمومی بین المللی و اغلب آمریکایی ها واقع 

شده بود.
البته آوازه وحشیگری او پیش تر به ایران رسیده 
بود؛ وقتی سوم جوالی 1988 )30 تیرماه 1367(  
هواپیمای مسافری ایرباس ایران با  290 سرنشین 
شامل 66 کودک بر فراز آب های خلیج فارس توسط 
موشکی که ناو جنگی »یو اس اس وینسنس« شلیک 
کرده بود، هدف قرار گرفت و تمام سرنشینانش به 

شهادت رسیدند، بوش پدر معاون اول ریگان بود.
اگرچه دولت وقت واشنگتن بعد از این حادثه، 
سیاس��ت رس��می اش را بر روایتی مبنی بر عامل 
»خطای انسانی« آن هم از طرف خلبان هواپیمای 
ایرانی اس��توار کرده بود اما بوش پدر اصرار داشت 
آمریکا از ایران بابت این جنایت عذرخواهی نخواهد 
ک��رد و این موضوع را طی چند س��خنرانی پس از 

حادثه نیز تکرار کرد.
مثال درس��ت یک ماه پس از جنایت آمریکایی 
علیه ایرب��اس ایرانی، مع��اون رئیس جمهور وقت 
آمریکا عنادش را چنین آشکار کرد: »من هیچ گاه از 
طرف ایاالت متحده آمریکا عذرخواهی نخواهم کرد. 

هیچ وقت! اهمیتی ندارد حقایق چه باشد«.
مرگ جرج بوش یک سال پس از مرگ دیوید 
راکفلر، پدرخوانده بزرگ صهیونیسم جهانی و کمتر 
از 2 ماه پس از درگذش��ت سناتور جان مک کین، 
پدر معنوی جنگ طلب��ان آمریکا جمع مهم ترین 
ستون های حزب جمهوری خواه در جهنم را جمع تر 
کرده و اعتبار دونالد ترامپ در این حزب را بیشتر 
کرد. ترامپی که به رغم ادای احترام ظاهری اش به 
مرگ بوش پدر همواره از او انتقاد می کرد و حتی 2 
سال پیش اعالم کرده بود خواندن کتاب »خانواده 
جنایتکار بوش« به قلم جان هانت و راجر استون او را 
بشدت تحت تاثیر قرار داده است. ترامپ این کتاب 
را که در جریان کارزار انتخابات ریاس��ت جمهوری 
2016 علیه نامزدی جب بوش، پس��ر جرج دابلیو 
بوش به ابتکار روزنامه نیویورک تایمز منتش��ر و به 
یکی از پرفروش ترین های آن سال بدل شد، واجد 

حقایقی سخت دانسته بود.

مقتدرترینوشیطانیترینرئیسجمهورآمریکادر94سالگیمرد

پایانپدرخاندانجنایتکاربوش
پایانآمریکا

پارااروپا

مقاومت
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قاب روز
ادامه اعتراضات ضد دولتی در پاریس

بازار

گزارش

گروه اقتصادی: گرانی مستمر کاالها و خدمات در 
سال جاری معیشت مردم را سخت کرده تا جایی 
که بانک مرکزی نیز از افزایش قیمت برخی کاالها 
تا 65 درصد در س��ال جاری گزارش می دهد. این 
در حالی اس��ت ک��ه قیمت بس��یاری از کاالها در 
بازار به نس��بت سال گذشته تا بیش از 200 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. بانک مرکزی ضمن انتشار 
خالصه نتایج گزارش متوسط قیمت خرده فروشی 
در هفته منتهی به دوم آذرماه س��ال جاری نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل اعالم کرد در این مدت 
نرخ لبنیات 57/2 درصد، تخم م��رغ 56/2 درصد، 
برن��ج 22/7 درصد، حبوب 15/3 درصد، میوه های 
تازه 62/1 درصد، س��بزی های ت��ازه 44/8 درصد، 
گوشت قرمز 40/2 درصد، مرغ 41/2 درصد، چای 
23/5 درصد، روغن نباتی 43/7 درصد و قندوشکر 
41/7 درصد افزایش یافته است. البته گزارش بانک 
مرکزی از خالصه نتایج متوسط قیمت خرده فروشی 
برخی مواد خوراکی در هفته منتهی به دوم آذرماه 
نش��ان می دهد طی هفته ای که گذشت قیمت 5 
گروه افزایش و 5 گروه کاهش یافته اس��ت. ضمن 
آنکه یک گروه ثابت مانده اس��ت. برهمین اساس، 

در هفته منتهی به دوم آذرماه 
ن��رخ لبنی��ات 0/1 درص��د، 
برن��ج 0/8 درص��د، حب��وب 
0/2 درصد، س��بزی های تازه 
4/9 درص��د و گوش��ت قرمز 
0/7 درصد نس��بت به هفته 

قب��ل از آن افزای��ش و نرخ تخم م��رغ 0/8 درصد، 
میوه های تازه 2/4 درصد، م��رغ 3/4 درصد، چای 
0/2 درصد و روغن نباتی 0/1 درصد کاهش یافت. 
نرخ قندوشکر نیز ثابت بود. در هفته مورد گزارش 
در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه معادل 
4/3 درصد افزایش داشت و بهای سایر اقالم بدون 
تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 0/8 درصد کاهش 
داشت و شانه ای 138 هزار تا240  هزار ریال فروش 
می رف��ت. در این هفته در گ��روه برنج، بهای برنج 
وارداتی غیرتایلندی معادل 0/3 درصد کاهش ولی 

قیمت برنج داخله درجه ی��ک 0/9 درصد افزایش 
یافت. بهای برنج داخل��ه درجه 2 نیز ثابت بود. در 
گروه حبوب قیمت لپه نخود و عدس هر یک معادل 
0/6 درصد و لوبیا قرمز 0/4 درصد کاهش ولی بهای 
س��ایر اقالم بین 0/2 درصد تا 26/6 درصد افزایش 
داشت. در هفته مورد بررس��ی، در گروه میوه های 
تازه قیمت سیب قرمز معادل 2/9 درصد، سیب زرد 
1/3 درصد، پرتقال درجه یک 0/8 درصد و انار 1/1 
افزایش ولی بهای سایر اقالم بین 0/6 درصد تا 12/2 
درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت 
تم��ام اقالم بین 0/2 درصد تا 14/5 درصد افزایش 
داشت. همچنین بهای گوشت گوسفند معادل 0/8 
درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 0/5درصد افزایش 
ولی قیمت گوشت مرغ 3/4 درصد کاهش یافت. در 
این هفته بهای قند معادل 0/1 درصد افزایش ولی 
قیمت شکر 0/1 درصد، چای خارجی 0/2 درصد و 
روغن نباتی مایع 0/1 درصد کاهش داش��ت. بهای 

روغن نباتی جامد نیز بدون تغییر بود.
2 عامل افزایش نرخ تورم در تابستان ■

مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در 
گزارشی »نرخ ارز« و »افزایش سرعت گردش پول 
در نقدینگ��ی« را به عنوان 2 
عام��ل اثرگذار در رش��د تورم 
در تابستان امسال معرفی کرد.  
ای��ن مرکز به بررس��ی عوامل 
موثر در تورم تابستان پرداخت 
و عنوان کرد نرخ تورم ماهانه 
در 3 ماهه تابس��تان 1397 در ادامه روند افزایشی 
خود که از بهار آغاز شده بود، به ارقام کم سابقه 5/5 
درصد برای مردادماه و 6/1 درصد در ش��هریورماه 
رس��ید. بر این اس��اس نرخ تورم نقطه به نقطه در 
ش��هریورماه به 31/4 درصد رسیده است. عالوه بر 
عامل نخس��ت، افزایش نرخ ارز به عنوان یک عامل 
کوتاه مدت نیز بر افزایش نرخ تورم در ماه  های اخیر 
بس��یار اثرگذار بوده که منجر به افزایش ش��اخص 
قیمت ها )مصرف کننده و تولیدکننده( در ماه  های 

آتی می شود.

بانک مرکزی گزارش داد

گرانی ۱۵ تا ۶۲ درصدی کاالهای اساسی در یک سال
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی:

نرخ خرید تضمینی گندم ۱۶۰۰ تومان تصویب شد

گندم

بورس

بازار سرمایه قرمزپوش شد

افت 4 هزار واحدی شاخص بورس 
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
دهمی��ن روز از آذرماه با اف��ت بیش از 3 هزار و 
918 واحدی به پل��ه 159 هزار و 853 واحدی 
رس��ید. به گزارش میزان، در معام��الت دیروز 
تعداد 2 هزار و 83 س��هم اوراق بهادار به ارزش 

6 میلیون و 41 هزار و 958 
ری��ال در بیش از 127 هزار 
نوبت معامالتی داد و س��تد 
شد. بر این اساس، شاخص 
قیمت )وزنی- ارزشی( بیش 
از 1141 واح��د، ش��اخص 

بازار اول 3152 واحد، شاخص آزاد شناور 4718 
واحد، ش��اخص بازار دوم 6519 واحد، شاخص 
کل )ه��م وزن( 614 واح��د و ش��اخص قیمت 
)هم وزن( 433 واحد افت را تجربه کرد. شاخص 
فرابورس نیز در معامالت دیروز با کاهش بیش 
از 59 واحدی به پله 1717 واحدی رس��ید. در 
ب��ازار فرابورس نیز تعداد یکهزار و 926 س��هم 
اوراق بهادار در بازار س��رمایه داد و س��تد ش��د.  
در ای��ن رابطه همایون دارابی، کارش��ناس بازار 
س��رمایه در گفت وگو با می��زان گفت: کاهش 
قیمت جهانی نفت خام و ت��رس از تداوم آن در 

افزایش فروشندگان سهام بی تأثیر نبوده و افت 
قیمت ها بر کاهش قیمت س��ایر کامودیتی ها و 
کاال های پایه بی تأثیر نیست. وی در ادامه افزود: 
در حال حاضر رصد دورنمای بازار سهام با توجه 
به متغیر های متع��دد و تأثیرگذار از جمله بازار 
جهانی نفت خام با شبهه های 
بس��یاری مواجه است اما از 
منظر مالی- رفتاری می توان 
گفت: قیمت کنونی س��هام 
در بورس فرآیندی متعادل 
را طی می کند و جای هیچ 
نگرانی برای بازار فعلی نیس��ت. این کارشناس 
بازار س��رمایه خاطرنشان کرد: از طرفی با توجه 
به موضوع ارزش جایگزین��ی و اثرگذاری آن بر 
ارزندگی قیمت س��هام می توان ارقام دیگری را 
برای سهم های بنیادی برخوردار از نسبت قیمت 
بر درآمد محاس��به و تعدیل کرد. براساس این 
گزارش به نظر می رس��د روند فعلی بازار بورس 
و اوراق بهادار با ثبات قیمت نفت و آرام ش��دن 
بازار ه��ای جهان��ی بهبود یابد و ش��اهد کاهش 
نگرانی س��هامداران و ایجاد صف های خرید به 
جای صف های فروش در تاالر شیشه ای باشیم. 

معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد 
کش��اورزی گفت: با پیگیری های انجام شده، نرخ 
خرید تضمینی گن��دم از 1470 تومان به 1600 
تومان افزای��ش یافت. عبدالمهدی بخش��نده با 
اش��اره به اینکه وزیر جهاد کش��اورزی به منظور 

حمای��ت از گندم��کاران و 
کشاورزان جلسات متعددی 
را ب��ا رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه برگزار 
کرد، افزود: س��رانجام پس از 
پیگیری ه��ای انجام ش��ده، 

رئیس جمهور و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با 
اصالح و تغییر قیمت خرید تضمینی گندم موافقت 
کردند که در نتیجه آن قیمت به هر کیلو 1600 
تومان افزایش یافت. وی گفت: کش��اورزان در 3 
سال گذشته با تالش گسترده با توجه به شرایط 
آب و هوای��ی و محدودیت مناب��ع آبی در زمینه 
خودکفایی محصول گندم تالش کردند، بنابراین 
حمای��ت از این طبقه زحمتک��ش امری ضروری 
است به همین منظور قیمت خرید تضمینی گندم 
که هفته گذشته با قیمت هر کیلو 1470 تومان 
تصویب و ابالغ شده بود تغییر کرد و گندم امسال 
با قیمت هر کیل��و 1600تومان خریداری خواهد 
شد. به گزارش »وطن امروز«  نرخ خرید تضمینی 
گندم در حال��ی از 1470 تومان به 1600 تومان 
برای سال زراعی 98-97 تغییر کرد که نمایندگان 
مجلس و کشاورزان از تعیین قیمت 1470 تومانی 
نرخ گندم با توجه به تورم باالی موجود در کشور 
ناراض��ی بودند، البته نماین��دگان مجلس هفته 
گذشته در نامه ای به رئیس دولت و رئیس مجلس 
شورای اسالمی خواستار تجدیدنظر در قیمت این 
کاالی استراتژیک ش��ده بودند. نصراهلل پژمان فر، 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 

اخی��را در گفت وگو با »وطن ام��روز« درباره رقم 
 نامناس��ب و نس��نجیده خری��د تضمینی گندم

)1470تومان( از س��وی دولت برای سال آینده، 
گفت: دولت باید به موضوع تعیین منطقی قیمت 
خرید گندم توجه ویژه کند، نه اینکه با گذش��ت 
چند ماه از س��ال زراعی، رقم 
تضمینی خرید گندم یا نرخ 
سایر محصوالت کشاورزی را 
ب��دون در نظر گرفتن جمیع 
جهات طوری اعالم کند که 
کشاورزان  نارضایتی  موجب 
ش��ده و تبعات س��خت و جبران ناپذی��ری را در 
پی داش��ته باش��د. وی افزود: نگاه دولت به بحث 
گن��دم و نان باید ویژه باش��د، چرا که این بخش 
از اقتصاد دارای چرخه تولید، اش��تغال و مصرف 
وس��یعی در کشور بوده و نیازمند تدابیر درست و 
منطقی است تا مشکلی اشتغال فعاالن این بخش 
مهم کش��اورزی را تهدید نکند و از طرفی سفره 
کم درآمدها نیز پرهزینه نش��ود. وی با بیان اینکه 
انتظار این بود امسال تدابیر خاصی در اعالم بموقع 
نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی قبل از 
سال زراعی 98-97 اندیشیده شود، گفت: دولت 
امسال نه تنها با تاخیر 2 ماهه نرخ خرید تضمینی 
گندم را اعالم کرد، بلکه با توجه به نوسانات ارزی 
که تاثیر بسزایی بر بازار گذاشته است، توجهی به 
تعیین منطقی نرخ گندم برای سال آینده نداشته 
اس��ت که این موضوع نگرانی هایی را در پی دارد، 
چ��را که این امکان وجود دارد که تولید کنندگان 
گندم سال آینده این محصول را با قیمت باالتر از 
کشور خارج کنند. پژمان فر اضافه کرد: چنانچه در 
تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده 
تجدیدنظر نشود امکان کاهش تولید گندم و در 
نتیجه ایجاد بحران در تامین نیاز داخل وجود دارد.
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بانک مرکزی:

معامله ارز در صرافی ها 
تا یک میلیون یورو مجاز است

بانک مرکزی به منظور تس��هیل بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کش��ور، 
»دس��تورالعمل خرید و فروش ارز در ش��بکه 
صرافی  ه��ای مج��از« را به تمام ش��رکت های 
صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی ابالغ 
کرد. بنا به این گزارش، این بانک »دستورالعمل 
خری��د و ف��روش ارز در ش��بکه صرافی ه��ای 
مج��از« را ط��ی نام��ه ای در م��ورخ  8 آذرماه 
1397، پیرو »دس��تورالعمل نحوه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کش��ور« 
و در راس��تای اجرای بند »1« مصوبه ش��ماره 
97405  م��ورخ 23  مهرماه 1397 »ش��ورای 
عالی هماهنگی اقتصادی به تمام شرکت  های 
صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی ابالغ 
کرد. به موجب این دس��تورالعمل، صرافی های 
مج��از می توانن��د ارز حاصل از ص��ادرات را تا 
س��قف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر 
ارزها با ثبت در »س��امانه نظارت ارز )سنا(« به 
صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار خریداری 
کنند. بر این اساس، نرخ فروش ارز صرافی های 
مجاز متناس��ب با ش��رایط بازار به نرخ بازار و 
همچنین کارمزد فروش متناسب با شرایط بازار 
و برای اسکناس دالر حداکثر هزار ریال و برای 
حواله های ارزی حداکثر یک درصد خواهد بود. 
گفتنی است صرافی های مجاز موظفند ارزهای 
خریداری ش��ده را به یکی از روش های زیر به 
فروش رس��انند: الف- فروش ارز بابت مصارف 
ارزی خدماتی به ش��رح جدول مندرج در نامه 
عموم��ی 97.167547 تاری��خ 16  مردادم��اه 
1397 بابت مصارف بیست وسه گانه و همچنین 
تا س��قف 2000 یورو و مطابق با نامه عمومی 
شماره 97.239055  مورخ 11 مهرماه 1397. 
ب- ف��روش ارز باب��ت واردات کاال و خدم��ات 
براساس ثبت سفارش کاال یا خدمت تایید شده 
توس��ط بانک های عامل به صورت اسکناس یا 
حواله های ارزی در چارچوب قوانین و مقررات 
ارزی با ثبت در »س��امانه نظارت ارز )س��نا(«. 
گفتنی است خرید و فروش ارز بین صرافی های 
مجاز معتبر به صورت اسکناس یا حواله با ثبت 
در »سامانه نظارت ارز )سنا(« امکانپذیر است. 
همچنین خرید و فروش حواله های ارزی توسط 
آن صراف��ی بر مبنای نرخ بازار )جز درآمدهای 
ارزی حاصل از صادرات کاال و خدمات( با ثبت 
در »سامانه نظارت ارز )سنا(« مقدور است. تمام 
هزینه های نقل وانتق��االت و تبدیالت ارزی بر 

عهده مشتری است.

شهادت »میرزا کوچک خان جنگلي« رهبر  ■
قیام مردمي جنگل- 1300ش

سرنگوني دولت ساماني و پایه  گذاري حکومت  ■
»غزنویان« توسط »آلب تکین«-350 ق

وقوع آتش سوزي عظیم و دهشتناك لندن و  ■
ویران شدن نیمي از شهر- 1666م

تاج گ�ذاري »ناپلئ�ون بناپارت« ب�ه عنوان  ■
امپراتور فرانسه- 1804م

ساخت نخستین پیل هسته اي جهان توسط  ■
»انریکو فرمي« و آغاز عصر اتم- 1942م

تقسیم شبه  جزیره کره به 2 قسمت شمالي  ■
و جنوبي- 1945م

انقالب�ي  ■ »فی�دل کاس�ترو«  قی�ام  آغ�از 
 کوبایي علیه »باتیس�تا« دیکتاتور این کشور

- 1956م

خبر

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز

دالر آمریکا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دالر کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11600

13200

14700

3150

-

-

-

2270

-100

-400

100

-

-

-

-

10

-

-

8800

-

-

-

-

-300

-

-

تغییر  قیمت )دالر(نفت

وست تگزاس

برنت دریاي شمال

اوپک

58/71

59/25

-/80

-

50/93-0/52

تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طال

یک گرم طالی 18 عیار

یک گرم طالی 24 عیار

هر اونس طال

هر اونس نقره

3500000

3750000

1900000

1120000

-

80000

220000

-

-10000

-

-

337040

475000

1224/3)دالر(

14/3)دالر(

-

-9000

-

-

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران

شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر

شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول

شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

159853/8

7859/1

6953/9

-2/39

-2/85

-2/47

117240/1

320985/8

145253/9

-2/62

-1/90

-2/31

تغییرشاخص کلتاالر بین الملل

بورس داوجونز

نیکی ژاپن

بورس شانگهای

5800/1بورس استرالیا

-

-

-

25191

22177

2602

-

کالم نور

هرکس خداوند را چنان که حق عبادت 
اوست، عبادت نماید، خداوند او را به 
باالترین آرزوهایش می رساند و امور 

زندگی اش را تامین می نماید.
امام حسین)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش

3113

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش

-9/53

مهندسي  نصیر ماشین   

درخشان  تهران   

ایران  مرینوس   

سرمایه گذاري توسعه صنایع سیمان  

بین المللي  محصوالت  پارس   

صنعتي  بهشهر  

فوالد خراسان  

شیشه  همدان   

گروه صنعتي بوتان   

5263

8929

1485

3165

3074

9702

3465

8148

4/99

4/99

4/75

4/36

4/15

4/13

4/05

3/99

3/66

ح . حفاري شمال  

زامیاد  

ح . تامین سرمایه امید  

ریخته گري  تراکتورسازي  ایران  

بانک صادرات ایران 

سرمایه گذاري  توکافوالد

ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس  

محورسازان  ایران خودرو  

کاشي  پارس  

1301

939

399

3319

1072

1322

7572

4066

6351

-8/83

-7/85

-4/98

-4/96

-4/96

-4/96

-4/96

-4/95

جدول متوسط قیمت کاالها در ماه جاری و درصد تغییرات آن
درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبلآبان 1397 )ریال(آبان 1396 )ریال(واحد مبادلهنام کاال

13352315510016/2یک کیلوگرمبرنج ایرانی درجه یک

574618832753/7یک کیلوگرمبرنج خارجی درجه یک

40707659211345/5یک کیلوگرمگوشت گوسفند

38377059563855/2یک کیلوگرمگوشت گاو یا گوساله

6968410390149/1یک کیلوگرممرغ ماشینی

376585656150/2یک کیلوگرمماست پاستوریزه

500577058238242/8گرمپنیر ایرانی پاستوریزه

6637610527658/6یک کیلوگرمتخم مرغ ماشینی

900534757556341/3گرمروغن مایع

46403123305165/7یک کیلوگرمموز

3568272641103/6یک کیلوگرمسیب درختی زرد

392575620743/2یک کیلوگرمپرتقال محصول داخل

263434491270/5یک کیلوگرمگوجه فرنگی

171442884168/2یک کیلوگرمسیب زمینی

404765286030/6یک کیلوگرمقند

326054137326/9یک کیلوگرمشکر

53378183843244/4یک کیلوگرمرب  گوجه فرنگی

50020642830746448/9گرمچای خارجی بسته ای

رب گوجه فرنگی، موز، گوجه و سیب زمینی در صدر جدول گرانی ها قرار گرفتند


