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استبامعرفيومطالعه
کتاب»سربازکوچكامام«فعالیتخودراآغازکند.
اينکتابش�رحزندگي»مه�ديطحانیان«آزاده
دورانهشتسالدفاعمقدساستکهدردوران
نوجوانيبهاسارتدرآمدوحاضرنشدباخبرنگار
بيحجابهنديمصاحبهکن�د.اقدامايننوجوان
ايرانيدراسارت،بازتابهايزياديداشتواکنون
کتابزندگيويبهعنوانآغازگرپويشکتابخواني
اس�ت. ش�ده انتخ�اب قهرم�ان« »کت�اب
كتاب قهرمان، جديدترين پويش كتابخواني در كشور 
است كه نگاه ويژه اي به مفهوم مقاومت و سبك زندگي 

پايداري دارد. 
طحانیان؛الگويمناسبيبراينوجوانان

سيدسجاد موس��وي، دبير برگزاري پويش كتابخواني 
»كتاب قهرمان« كه پيش از اين پويش موفق »كتاب 
و زندگي« را برگزار كرده است، درباره ادامه برگزاري 
پويش كت��اب و زندگ��ي، مي گويد: پوي��ش »كتاب و 
زندگي« همچنان ب��ه كار خود ادام��ه مي دهد، وقفه 
كوتاهي در كار اتف��اق افتاده كه ان ش��اءاهلل به زودي 
با كتاب��ي جديد دوره جدي��د آن افتتاح خواهد ش��د. 
موسوي درباره تفاوت پويش »كتاب قهرمان« با پويش 
»كتاب و زندگي« توضيح مي ده��د: در پويش كتاب 
و زندگي، مس��ئله محوري خانواده اس��ت و نقش زن، 
همسر و مادري در خانواده براي آن پويش مهم است. 
كتاب هايي كه ب��راي پويش كت��اب و زندگي انتخاب 
مي ش��ود با اين محوريت اس��ت اما در كتاب قهرمان، 

مسئله محوري صبر، مقاومت و ايستادگي است. 
وي با بيان اينكه الگوهايي ك��ه در اين پويش معرفي 

مي شود، قابل الگوبرداري براي نوجوان و جوان است، 
ادامه مي ده��د: »در واقع نقطه تماي��ز كتاب قهرمان، 
ش��خصيت محوري كتاب هايش بر اس��اس فرهنگ 

مقاومت است.« 
دبير پويش »كت��اب قهرمان« درب��اره انتخاب كتاب 
»سرباز كوچك امام« براي اولين دوره از پويش»كتاب 
قهرمان« مي گويد: »اين كتاب سوژه كم نظيري دارد و 
مي توان آن را به عنوان الگويي براي مخاطب نوجوان و 
جوان تعريف كرد. »سرباز كوچك امام« روايتي منحصر 
به فرد و خواندني دارد. آقاي طحانيان، شخصيتي حاضر 
است و امكان الگوبرداري دارد و تبلور آن چيزي كه ما 
به عنوان قهرمان در پويش»كتاب قهرمان« به دنبال 
آن هستيم، در شخصيت وي ديده مي شود. براي همين 
معرفي الگو را از آقاي طحانيان آغاز كرديم كه سال هاي 

زيادي را در زندان هاي عراق گذرانده اند.«
وي درباره اينكه آيا قرار اس��ت اين كت��اب صرفاً براي 
نوجوان��ان عرضه ش��ود، توضيح مي ده��د: نثر كتاب 
نوجوانانه نيست، اما شخصيت كتاب اواخر نوجواني و 
دوران جواني اش را در اس��ارت بوده است براي همين 
بيشتر از ساير اقش��ار مي تواند مورد توجه نوجوانان و 

جوانان قرار گيرد. 
دبير پويش »كتاب قهرمان« با اش��اره به اينكه پويش 
تا اسفندماه امسال ادامه دارد، در مورد نحوه تهيه اين 
كتاب، مي گويد: »عالقه مندان مي توانند كتاب »سرباز 
كوچك امام« را از كتابفروش��ي هاي سراس��ر كشور يا 
با ارسال عدد 5 به س��امانه پيامكي 50001768 يا با 
مراجعه به س��ايت پويش كتاب قهرم��ان، كتاب را به 

صورت چاپي يا نسخه الكترونيك تهيه كنند.« 
موس��وي با بيان اينكه در مرحله انتخ��اب كتاب براي 
دومين مرحله از پويش هستيم، مي افزايد: »در روزهاي 

آينده اين كتاب انتخاب نهايي و از طريق رسانه ها اعالم 
مي شود.« 

وي درباره نح��وه انتخاب كتاب ب��راي دوره هاي آتي 
پويش »كتاب قهرم��ان« مي گويد: »س��عي داريم به 
كتاب ه��ای تازه منتش��ر ش��ده بپردازيم كه مس��ئله 
محوري پويش در آنها ديده ش��ده باشد و سوژه اصلي 
 آن كتاب ه��ا اف��راد زنده اي باش��ند كه زندگي ش��ان 

قابل لمس است.« 
آشنايينوجوانانباادبیاتدفاعمقدس

مهدي طحانيان راوي كتاب »س��رباز كوچك امام« با 
اشاره به آغاز به كار پويش»كتاب قهرمان« مي گويد: 
»اين پويش ه��ا مي تواند مش��وقي براي نس��ل جوان 
باش��د تا با ادبيات و فرهنگ دفاع مقدس آشنا شوند. 
محال است در شرايط معمولي كس��ي بتواند تجارب 
س��خت اس��راي جنگ را به عينه ببيند؛ جرياناتي كه 
 فقط در دل روزهاي سخت و حماس��ي قابليت بروز و 

ظهور دارند.« 
رزمنده دوران دفاع مقدس ادامه مي دهد: »درس��ت 
اس��ت كه دوران دفاع مقدس تمام ش��ده اما بايد آن 
را به مثاب��ه دانش��گاهي بي نظير دانس��ت ك��ه البته 
فارغ التحصي��الن اي��ن دانش��گاه به هر دليل��ي دچار 
بي توجهي ش��ده اند و انگار طومارش��ان پيچيده شده 
اس��ت.« طحانيان درباره چرايي روايت خاطرات خود 
در اين كتاب كه طي سال هاي 87 تا 91 انجام گرفته 
اس��ت، توضيح مي دهد: »روايت چنين كتبي از س��ر 
وظيفه و دغدغه اي است كه بر دوش ما گذاشته شده تا 
دينمان را ادا كرده باشيم، هرچند دوران دفاع مقدس و 
 اسارت، بزرگي و عظمتي دارد كه زبان آدمي از بيانش 

قاصر است.« 
بقیهدرصفحه۱6

براس��اس گزارش ه��ای 

حسین صفارهرندی
انتشاريافته در رسانه ها،   يادداشت

آقای مجتبی لطفی، يكی 
از اعضای دفتر مرح��وم آيت اهلل منتظ��ری - كه از او 
به عنوان مسئول اطالع رس��انی آن دفتر ياد می شود - 
اخيراً طی مناظره ای گفته است » مرحوم آقای منتظری 
قبل و بعد از انق��الب به خانواده ه��ای زندانيان اعم از 
مس��لمان، بهاي��ی، ت��وده ای و منافقين كم��ك مالی 

می كرد.«
از سياق ساير مطالب بيان شده از سوی اين مريد آقای 
منتظری، روشن است كه وی اين ادعا را در مقام تمجيد 
از احساسات انس��انی مخدوم خود بيان كرده و قاعدتاً 
قصد ضربه زدن ب��ه باقی مانده اعتبار مخدوش ش��ده 
مرحوم منتظری را نداشته است، چه اينكه در سال های 
اخير، بار  ها در قامت وكيل مدافع بی چون وچرا و مروج 
ديدگاه های او ظاهر ش��ده اس��ت. اكنون دست آقای 
منتظری از دنيا كوتاه اس��ت و او عاجز از اينكه چنين 
ادعا  هايی را تكذيب كند و يا احياناً با قبول انتساب آن 
به خود در مقام توجيه اين اقدام برآيد. اما آيا س��كوت 

در قبال چنين ادعا و شبهات مترتّب بر آن جايز است؟ 
آيا اين ش��بهه كه چگونه می شود س��هم مبارک امام 
زمان)عج( را تقديم كسانی كرد كه به جنگ مستقيم با 
امام زمان برخاسته اند )بهايی   ها و ديگر دشمنان خدا( 
نبايد پاسخ درخوری، آن هم از سوی متوليان و بزرگان 

ساحت دين پيدا كند؟
از آنجا كه محكومان فرقه ضالّه بهائيت و خانواده هايشان 
مس��تقيماً تحت الحماي��ه ش��بكه جهانی اي��ن فرقه 
استعماری و اسرائيلی قرار دارند، نگرانی درباره سرنوشت  
خانواده های ايش��ان بی مورد و نشانه ساده لوحی است، 
همچنان كه اين نگران��ی در خصوص خانواده منافقين 
به دليل اقدامات سازمانی تشكيالت نفاق، بيجاست و تازه 
اگر مسئوليتی هم متوجه جايی باشد، مربوط به نهادهای 
مسئول حكومتی است و نه دستگاه مرجعيت. از آنجا كه 
مرحوم منتظری در مقام يك مجتهد و تكيه زده بر جايگاه 
مرجعيت دين��ی، به گفته نزديكان��ش، مرتكب چنين 
اقدامی در يك دوره مس��تمر و طوالنی   می شده است، 
اكنون ساحت پاک مرجعيت شيعه را در مظان اين اتهام 
قرار داده كه نستجيرباهلل می توان سهم امام را عليه امام 

و عليه خدا به كار گرفت! بنابراين با خاكساری و تواضع 
به مقام شامخ مراجع عظام تقليد و استجازه از ناحيه آن 
بزرگان، بايد به مردم مس��لمان و دارای غيرت دينی و 
انقالبی اطمينان داد كه هيچ يك از س��كانداران واقعی 
فقاهت و اجتهاد، قبول ندارند كه می توان سهم مبارک 
امام زمان)عج( را برای پشتيبانی و تقويت جبهه كفر و 
انحراف هزينه كرد، بلكه آنچه را مردم مؤمن برای ياری و 
تحكيم دين خدا و رونق حوزه های علميه می پردازند در 
مسير تنوير افكار و مبارزه با دشمنان خدا و منحرفان از 

مسير نورانی امام عصر)عج( هزينه می شود. 
در پايان با يادآوری جمله ای از حض��رت امام خطاب 
به آقای منتظ��ری در نامه مع��روف 68/1/6 كه برای 
اصالح مسير به اعوجاج رفته شاگرد خود او را از خطای 
بزرگ حمايت از منحرفان برحذر داش��تند، به ساحت 
آن حكي��م اله��ی - روح خدا - ع��رض ادب می كنيم: 
» س��عی كنيد افراد بيت خود را عوض كنيد تا س��هم 
 مبارک امام، بر حلقوم منافقين و گروه مهدی هاشمی و 

ليبرال   ها نريزد.«
منبع:تسنیم

يادداشت هاي امروز
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درنشستفراکسیونمستقالن
باسردارغیبپرورمطرحشد

  لزوم  همراهي با بسيج  
براي عبور كشور  از پيچ تاريخي

   عضو هيئت رئيسه فراكسيون مستقالن واليي مجلس: بسيج 
در همه حوزه ها داراي نيروهاي متخصص،  مجرب و متعهد است، 
بايد جهت رفع مشكالت كشور به ويژه در شرايط تحريمي، ضمن 
افزايش تعامل و رفع اختالفات و نزديكي بيشتر گروه ها و جناح ها 
به همديگر، همه به بسيج كمك كنند تا بسيج بتواند كشور را از 

اين پيچ سخت عبور دهد.   |صفحه2

ويژه

این لکه به دامن مرجعیت نمی چسبد  

روزنامهسیاسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
دوشنبه۱2آذر۱۳۹7-25ربیعاالول۱۴۴0
سالبیستم-شماره55۳0-۱6صفحه

قیمت:500تومان

ابوالفض�لزرويینصرآباد،
نگین تائبی

  جوان آنالين
ش�اعروطنزپ�ردازدر۴۹
سالگیبهدلیلعارضهقلبی
دارفانیراوداعگفت.اوکهمتولدارديبهش�ت۱۳۴۸در
تهرانبودبااسمهایمستعارمالنصرالدين،چغندرمیرزا،
ننهقمر،کلثومننه،آمیزممتقی،میرزايحییوعبدلدر
نشرياتیمانندنشرياتمؤسسهگلآقا،همشهری،جام
جم،ايرانی�ان،انتخ�اب،زن،مهر،کیهانورزش�ی،بانو،
جس�توجو،ع�روسوتماش�اگرانطنزنوشتهاس�ت.
 رضا رفيع، مجری و طنز پرداز كشور درباره تأثير ابوالفضل 
زرويی نصرآباد در عرصه طنز به خبرنگار »جوان آنالين« 
می گويد: »ابوالفض��ل زرويی از طنزپ��ردازان بنام معاصر 
ايرانی بود ك��ه جايگاه ادبی و علمی گران س��نگی در طنز 
فارس��ی دارد. مجموعه كتاب   ها و آثاری كه از ايش��ان به 
جا مانده، مكتبی برای كس��انی است كه جويای آموختن 
شيوه   ها و شگرد های طنزنويس��ی و طنزپردازی هستند 
كه اين طنز مبتنی ب��ر تفكر و ادبي��ات و نجابت و اخالق 

می باشد .«
رفيع ادام��ه می دهد: »زرويی كه با اولين اس��م مس��تعار 
خود در گل آقا شروع به نوشتن كرده بود و با اسم موال اين 
نوش��ته   ها را امضا می كرد، واقعاً به معنای واقعی موال بود. 
او علم، سواد و دانش طنزنويس��ی را داشت و بسيار پخته 
قلم می زد. همچنين در انتخ��اب قالب   ها و كلمات طوری 

رفتار می كرد كه گويا اجزای گردنبند جواهر را در كنار هم 
می چيد و آنها را در خدمت انتقال درست مفاهيم و آنچه در 

ذهن داشت، قرار می داد .«
اين طنزپرداز كش��ور با اش��اره به اينكه ابوالفضل زرويی 
اش��راف كامل بر ادبيات كالس��يك و متون كهن فارسی 
داشت و به همين دليل اولين طنز های زرويی در قالب   هايی 
از كتاب های قديمی آفريده ش��د، اظهار می دارد: »ستون 
تذكره المقامات در گل آق��ا از كتاب معروف عطار با عنوان 
تذكره االوليا نظريه پردازی ش��ده بود كه آق��ای زرويی با 
انتخاب اين قالب، مفاهيم و محتوای امروزی را كه شوخی 
با مسئوالن و سياس��تمداران بود در قالب و زبانی قديمی 
پياده می كرد كه بر حالوت و چاشنی طنز سخن می افزود 
و در دوره خودش معروف   ترين و خواندنی   ترين ستون طنز 

نشريه گل آقا محسوب   می شد .«
رضا رفيع با بيان اين موضوع كه يك��ی از طرح های مرحوم 
زرويی راه اندازی اولين شب شعر طنز كشوری بود كه هنوز 
هم اين شب شعر ادامه دارد و شعر های ديگری از كنار آن و با 
نگاهی به آن شب شعر بعد   ها شكل گرفتند، می گويد: »حضور 
ابوالفضل زرويی مرجعی بود برای رجوع نسل نوجوان و جوان 
طنز كه از ايشان چه با خواندن كتاب های شان و چه با حضور 
در كارگاه های آموزشی و قرار های دورهمی شان می آموختند 
و در واقع انتقال تجرب��ه صورت می گرف��ت. بايد گفت كه 
جوان های عرصه طنز به نوعی ش��اگردان مكتب طنز آقای 

زرويی محسوب می شوند .«
اين مجری تلويزيون به يكی از خاطرات مرحوم زرويی اشاره 
می كند و می گويد: »يك خاطره از آقای زرويی يادم می آيد، 
اينكه يك بار با ايش��ان و با جمعی از طنزپردازان به دادگاه 
تربت حيدريه رفتيم و بعد از مراسم به همه دوستان هديه ای 
داده ش��د. اما آقای زرويی گفت كه نمی تواند اين هديه را 
بپذيرد، زيرا كه شهر تربت حيدريه به نسبت تهران و بسياری 
از كالنشهر   ها از امكانات كمتری برخوردار است و برخی از 
افراد اين شهر دست  بازی از لحاظ مالی ندارند، بنابراين آن 
هديه را مجدداً به كسانی كه اين شب شعر را راه انداخته اند، 
هديه داد. در واقع مرحوم زرويی چنين اخالقياتی از س��ر 
معرفت و مرام داشت. من يكی از داليل جذابيت آثار ايشان 
را اخالق انسانی شان می دانم و همين مسئله باعث می شود 

كه اشعار ايشان به شدت به دل بنشيند .«
رضا رفيع در پايان می گويد: »از ديشب كه از فوت ابوالفضل 
زرويی باخبر شده ام حسرت می خورم، زيرا كه رفتن ايشان 
زود بود. سايه ايش��ان برای طنز كشور الزم بود. حتی من 
كه هم دوره و هم سن آقای زرويی بودم هرگاه كه برنامه ای 
می ساختم نظرشان را می پرسيدم و می خواستم كه مهر 
تأييد آقای زرويی برای برنامه هايم وجود داش��ته باش��د. 
اين نعمت از سر ما كم شد، اما ان شاءاهلل خداوند ايشان را 
غرق لبخند و رحمت   هايی كند كه در سال های عمرش به 

مردم هديه داد .«

شنبهش�بابوالفضلزرويینصرآباد
طنزپ�رداز و پژوهش�گر ش�اعر،
ايران�یب�راث�رعارض�هقلب�یدر
احمدآب�ادمس�توفیدرگذش�ت.
محم��د زرويی نصرآب��اد، ب��رادر مرحوم 
ابوالفضل زرويی درباره زمان مراسم تشييع 
به خبرن��گار »جوان آنالي��ن« می گويد: 
»اين مراسم صبح امروز، دو  شنبه ساعت 
9:۳0 از مقابل حوزه هنری به سمت قطعه 
هنرمندان انجام می شود.« برادر مرحوم 
ابوالفضل زرويی اظهار م��ی دارد: »عصر 
روز گذشته كه به خانه رفتم و پس از چند 
بار صدا كردن پاسخی نگرفتم، وارد خانه 
شدم و پيكر بی جان برادرم را پشت ميزش 
ديدم. بنابراين فوری با دكتر تماس گرفتم 
و متأسفانه متوجه ش��ديم كه ابوالفضل 
درگذشته اس��ت.«  محمد زرويی درباره 
دليل فوت برادرش می گويد: »ابوالفضل 
بيماری قلبی داش��ت. او سال 92 سكته 
قلبی كرده و برای عمل جراحی باز زير تيغ 
جراحی رفته بود. شب گذشته سكته قلبی 

ديگری منجر به فوتش شد.«
 گفتنی است كه ابوالفضل زرويی نصرآباد 
در 15 ارديبهشت 1۳48 در تهران به دنيا 
آمد. او شاعر، پژوهشگر و طنزپرداز ايرانی 

بود. از كتاب ه��ای او می توان به موارد زير 
اش��اره كرد: تذكره المقامات، افسانه های 
امروزی، وقايع نام��ه طنز ايران )همكاری 
با فريبا فرش��ادمهر( بامعرفت های عالم 
)كتاب گويای طن��ز( رفوزه   ها )مجموعه 
شعر طنز( حديث قند )مجموعه مقاالت 
طنزپژوهی( كالغه به خونه ش نرس��يد 
)مجموعه افسانه های طنز آميز( »ماه به 
روايت آه « روايتی از زندگانی و شخصيت 
عباس بن علی)ع( برگزي��ده جايزه ادبی 
كتاب سال عاشورا )1۳94 خ(. خاطرات سر 
پروفسور حسنعلی خان مستوفی، كتاب 
مستطاب خرپژوهی )در دست چاپ(، يك 
بغل كاكتوس، صد شعر طنز، اصل مطلب، 
مجموعه ش��عر طنز و غيره! اندر حكايت 
شيرين بيمه اين مرد مشكوک، هزار سال 
طنز فارسی )در دست انتشار(؛ همكاری با 

نسيم عرب اميری. 
ابوالفضل زرويی نصرآباد، برنده لوح افتخار 
و سرو بلورين نخستين جشنواره شعر فجر 
به عنوان بر  ترين ش��اعر طنزسرای پس 
از انقالب اس��المی، دريافت لوح تقدير و 
سرو بلورين از سومين جشنواره شعر فجر 
)سی امين س��الگرد پيروزی انقالب( در 
رشته شعر طنز را در كارنامه خود داشت. 

پیکرزرويينصرآباد
صبحامروزتشییعميشود

22شرکتلبنيبهپرداخت۸2۹میلیاردريالمحکومشدند

كم فروشي بي سابقه لبني ها
   اقتصادي

  رئي��س س��ازمان تعزيرات حكومتي: ش��اهد كم فروش��ي هاي بي س��ابقه در 
محصوالت لبني كشور هستيم و در اين زمينه گزارش هاي بسياري به سازمان 

تعزيرات حكومتي رسيده است

 پرونده 7 ش��ركت ديگر در شعب تعزيرات حكومتي در حال رسيدگي است، 
در چند روز گذشته نيز يك شركت توليد فرآورده هاي لبني به جرم گرانفروشي 

به پرداخت 29 ميليارد ريال جريمه محكوم شد |صفحه۱2

صفحاتيكو۱6

گفتوگوي»جوان«بامعصومهرامهرمزي
نويسندهکتاب»امدادگرکجايي؟«

امدادگريجنگ
درادبیاتدفاعمقدس
مغفولماندهاست

6

حسین صفارهرندی1



رحيم زيادعلي
  گزارش

      خبر

88498443سرويس  سياسي

آسیب های انتخاباتي كردن فضاي كشور دوش��نبه 12 آذر 1397 | 25 ربيع االول 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5530
اين روزها كه نقد دروني فعاالن و طیف های جريان اصالحات و اعتدال 
علیه يكديگر به اوج خود رس��یده و حتي ضرورت استعفاي زودهنگام 
رئیس جمهور از سوي حامیان ايشان مطرح مي شود ، اين سؤال اساسي 
در اذهان ايجاد مي شود كه ريشه اين تبلیغات زودرس چیست و منفعت 
آن براي مردم ، يعني صاحبان اصلي انقالب چه مي تواند باشد ، به ويژه 
آنكه با هدف گذاری روي انتخابات آتي ، نقد ها حتي به مسائل شخصي 
رسیده و در توجیه رأي گذشته ونقد شرايط كنوني حتي درك وشعور 

اجتماعي مردم هم به هیچ انگاشته مي شود. 
علیرضا علوي تبار از فعاالن جبه��ه اصالحات، در گفت وگويي كه 
اخیراً با ماهنامه »انديشه پويا« داشت با بیان اينكه من در سال هاي 
92 و 96 به روحاني رأي ندادم، تصريح كرد: »هر دو سال مردم را 
دعوت كردم كه به آقاي روحاني رأي بدهند، سخنراني هم كردم 
اما خودم رأي ندادم و دلیلم هم كاماًل ش��خصي بود. من شخصي 
را مي شناس��م با ويژگي هاي ش��خصي و به همین دلیل به او رأي 
نمي دهم اما از طرف ديگر اين ش��خص وجوهي دارد كه در سطح 
عمومي مي تواند تأثیر ديگري داشته باشد. البته كه امروز تجلي آن 
خصوصیات شخصي را كه من از آن مي ترسیدم داريد مي بینید، در 
امتیاز دادن ها و انتخاب هاي شخصي.«اين فعال اصالح طلب با اشاره 
به سال هاي رياست حسن روحاني بر مركز تحقیقات استراتژيك 
رياست جمهوري مي افزايد: ما براي پروژه ها بودجه كم داشتیم اما 
براي درست كردن استخر بودجه كم نبود. اگر نان كنجدي و پنیر 
و گردو و سبزي آماده نبود، جلسه تشكیل نمي شد، به نظر ما اينها 
خیلي لوكس بود، آقاي روحاني يك چهره امنیتي بود با ظاهري كه 

راست محافظه كارانه بود اما در باطن به چیزي اعتقاد نداشت.
حجاريان تئوريسین جريان اصالحات هم كه همواره در عین حمايت 
از دولت هاي يازدهم و دوازدهم تالش كرده انتقاداتي هم نسبت به 
آن مطرح كند تا در روزي مثل امروز بتوان��د زمینه جدا كردن راه 
اصالح طلبان از دولت تدبیر و امید را فراهم كند، اين بار خیلي صريح 
و جدي روحاني و دولتش را زير بار انتقاداتش برده و عنوان مي كند 
كه: »دولت روحاني استعداد و ظرفیت كافي براي مقابله با معضالت 

داخلي را نداشت. پروژه اصلي دولت برجام بود. «
عبداهلل ناص��ري، عضو ش��وراي سیاس��تگذاري اصالح طلبان هم 
مي گويد اگر حمايت اصالح طلبان نبود، روحاني نهايتاً 3 درصد آرا 
را در انتخابات كسب مي كرد. او كه مشاور رئیس دولت اصالحات 
هم هست و پیش از اين مدعي ش��ده بود كه دولت روحاني، رحم 
اجاره اي اصالح طلبان است، اكنون مي گويد روحاني از اصالح طلبان 
فرار كرده است. او مي گويد آقاي روحاني به حدي اين روزها نسبت 
به افكار عمومي و جامعه بي تفاوت هس��تند كه حتي س��خنگويي 
براي دولت انتخ��اب نكرده اند. چندين ماه اس��ت كه هیچ خبري 
از سخنگوي جديد نیس��ت. به نظر من عمده دلیل تغییر رويكرد 
آقاي روحاني، مشاوران و اطرافیان ايشان هستند. اين افراد سعي 
دارن��د از آقاي روحاني فردي بس��ازند كه هیچ ش��باهتي به آقاي 

روحاني ندارد. 
در همی��ن ح��ال الی��اس حضرت��ي نايب رئی��س ش��وراي عالي 
سیاستگذاری اصالح طلبان، از اسحاق جهانگیري به عنوان يكي از 
كانديداهاي احتمالي جريان اصالحات در سال 1400 نام مي برد 
خبرگزاري دولتي ايرنا هم در همین زمینه » ديدار خصوصي برخي 
از اعضاي ش��وراي هماهنگي جبهه اصالحات ب��ا جهانگیري «را 

رسانه اي مي كند. 
فعاالن اين جري��ان عالوه بر تح��ركات زودرس انتخاباتي خود، از 
تالش براي كانديداسازي براي جريان رقیب نیز فروگذار نكرده و با 
طرح برخي از چهره ها كوشیدند كه اين رقابت را به میان طیف های 

اصولگرا نیز بكشانند. 
فارغ از صحت برخي از اي��ن مواضع علیه دول��ت دوازدهم و قابل 
درك بودن نگراني آنه��ا از تأثیر ناكارآمدي دول��ت بر محبوبیت 
جريان اصالحات، اما نكته اساس��ي اين اس��ت كه اينگونه مواضع 
نمی تواند نافي مسئولیت آنها در روند تحوالت اخیر واعالم برائت 
از كاركردهاي منفي دولت دوازدهم باشد. چرا كه فعاالن واحزاب 
اين جريان نقش اساس��ي در به قدرت رسیدن دولت های يازدهم 
ودوازدهم داشته وبراي رسیدن به پیروزي تمامي مرزهاي اخالقي 
وعرفي در روند انتخابات در يك نظام اس��المي را تخريب كرده و 
البته دامن سیاه نمايي آنان به جاي رقیب، سبب بي اعتمادي مردم 
به نظام اسالمي و ابزاري براي دشمنان نظام براي مقابله وتخريب 
نظام اس��المي ش��د. اما از آنجايی كه فعاالن اين جري��ان از دامن 
زدن به تحركات زودرس انتخاباتي و نقد بعضاً بي رحمانه دولت و 
رسانه اي كردن آن به عنوان يك تاكتیك براي فرار از پاسخگويي به 
مسئولیت ها در همراهي وشكل دهي اين دولت استفاده مي كنند، 
اين روند خود پیامد هاي جدی تری را براي عرصه سیاس��ي كشور 
و حتي كاهش مش��اركت در انتخابات آينده را نیز خواهد داش��ت 
كه تحلیل آن فرصت ديگري را مي طلبد.   در زمینه آس��یب های 
انتخاباتی كردن فضاي سیاس��ي كشور در ش��رايطي كه بیش از 
يك س��ال تا انتخابات مجلس وبیش از دوسال تا انتخابات رياست 

جمهوري باقي مانده است، به چند نكته مي توان اشاره كرد.
1- در شرايط جنگ همه جانبه دشمن همه تالش ها بايد معطوف 
بر رفع مشكالت معیشتي مردم ورفع نارسايي هاي اجرايي واداري 
كشور باشد، خصوصاً آنكه بخش عمده اي از مشكالت مردم ناشي 
از ضعف وناكارآمدي ها و عدم باور مسئوالن اجرايي به جنگ همه 
جانبه دشمن اس��ت. در اين ش��رايط كار مضاعف وشبانه روزي و 

تالش های مجاهدانه حداقل انتظار مردم از مسئوالن است. 
2- هرچند انتخابات و مبارزات انتخاباتي در جامعه نش��اط و جنبش 
ايجاد مي كند اما زودتر از موعد بودن آن مي تواند باعث ايجاد اختالل 
در روند عادي امور حكومتي و اداره درست كشور و همچنین اشتغال 
بیش از اندازه اذهان عمومي به خود شود كه ممكن است منجربه پیش 
آمدن سوء تفاهمات و رويارويي هاي نا الزم و اصطكاك نیروهاي مفید 

اجتماعي و هدر رفت انرژي با ارزش جامعه شود. 
3-تجربه انتخابات های گذشته كشور نش��ان مي دهد كه به رغم 
فضاسازي هاي زودهنگام ، عملكرد منتخبان در نوع ونحوه حضور 
مردم پاي صندوق ها وانتخاب آنها نقش��ي اساسي دارد وبه همین 
دلیل است كه معموالً در هر هشت سال يك جريان سیاسي موفق به 
جلب اعتماد مردم مي شود . فرار به جلوي فعاالن جريان اصالحات 
و نقد دولت هاي يازدهم ودوازدهم واستفاده از واژه هايي نظیر رحم 
اجاره اي به معني آن است كه جريان اصالحات نمي خواهد هزينه 

كاستي هاي دولت هاي يازدهم ودوازدهم را بپردازد.
4- تبلیغ��ات زودرس همچنی��ن مي تواند بر عملك��رد نامزدهاي 
احتمالي در مقام و مناص��ب كنوني آنها مؤثر واقع ش��ود وآنها را 
وسوسه كند تا از امكانات در دس��ترس خود براي پیشبرد اهداف 
انتخاباتي بهره گیرند يا به بیان ديگر كاركرد مقام خود را در راستاي 

انتخابات باز تعريف كنند.
5-میدان س��ازي ب��راي نفوذ واثر گذاري دش��من يك��ي ديگر از 
پیامدهاي تحركات زودرس انتخاباتي اس��ت. اي��ن پديده اگرچه 
همواره يك تهديد بالقوه اس��ت، اما در همین ش��رايط كه مسائل 
زودرس انتخاباتي مطرح شده است، نیز دشمنان غافل نمانده و وارد 
صحنه شده اند. مثاًل وزيرخارجه آلمان در توجیه تالش كشورش 
براي مقابله با اقدامات يكجانبه گرايانه امريكايی ها مي گويد: ما از 
ايران در برابر تحريم هاي امريكا حمايت مي كنیم، به خاطر امنیت 

ملي خودمان و اينكه تندروها در ايران روي كار نیايند.
 

عباس حاجي نجاري

معاون فرهنگي سپاه پاسداران انقالب اسالمي مي گويد: برخي 
دوست ندارند واقعيت ها و دستاوردهاي انقالب اسالمي بيان شود. 
به گزارش فارس، در دومین جلسه از سلسله ديدار هاي تبريك گويي 
40 سالگي انقالب اسالمي به ياران امام خمیني)ره( كه با حضور سردار 
محمدرضا نقدي، معاون فرهنگي س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي 
و اعضاي جنب��ش مردمي پاسداش��ت اين مناس��بت ودر مالقات با 
محمدمهدي عبدخدايي، پیشكسوت و مبارز انقالب اسالمي برگزار شد، 
سردار نقدي طي سخناني اظهارداشت: ملت ايران با انقالب اسالمي، 
حماس��ه اي بزرگ را خلق كرد، انقالبي كه برخالف تمام انقالب هاي 
ديگر جهان كه نتوانستند 40 س��الگي خود را ببینند، به 40سالگي 
رسید، ضمن اينكه همه اصول و ارزش هاي خود را حفظ كرده و ذره اي از 

آرمان هاي خود عقب نشیني نكرد كه اين خود دستاورد بزرگي است.
 وي اضافه كرد: انقالب هاي بزرگ جهان مانند انقالب فرانسه، انقالب 

شوروي و انقالب چین  يا در سطح منطقه انقالب مصر و... هیچ كدام 
بیش از چند سال دوام نیاوردند و در نهايت يا سركوب و يا از مسیر خود 
منحرف شدند. نقدي با بیان اينكه انقالب اسالمي ايران با عظمت به 
40سالگي رسید، افزود: اين پیروزي و پیشرفت با دستاوردهاي بزرگي 
براي ملت ما، چه از لحاظ معنوي و چه از لحاظ مادي توأم بوده است، 
حضور جوانان در جبهه جهاد، شركت در مراسم اربعین، كمك رسانی در 
بالياي طبیعي و... دستاوردهاي معنوي انقالب است و از لحاظ مادي نیز 
در صنعت، كشاورزي، پزشكي، سالمت و همه شاخص هاي پیشرفت، 

كشور دستاوردهاي خیره كننده ای داشته است.
 معاون فرهنگي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي تصريح كرد: برخي 
دوست ندارند واقعیت ها و دس��تاوردهاي انقالب اسالمي بیان شود و 
مي گويند دنیا پیشرفت كرده است، ايران نیز پیشرفت كرده است اما 
زماني كه پیشرفت ها مقايسه مي شود درمی يابیم كه اين حرف غلطي 

است زيرا در مسابقه اي كه دنیا در اين چهل سال براي پیشرفت داشته 
است، جمهوري اسالمي، جايگاه ايران را در بین ساير كشورها ارتقا  داده 
است، به طور مثال در علم 38 كشور را پشت سر گذاشته و از جايگاه 53 
به رتبه 15 رسیده است؛ در بحث ارتقاي سالمت نیز 79 كشور را در اين 
رقابت پشت سر گذاشته است. وي اضافه كرد: ابر قدرت شرق فروپاشیده 
و امروز ابرقدرت غرب هم فروپاشیده است و ديگر امريكا كشوري نیست 
كه همه تصمیمات اين كشور را مابقي كش��ورها اجرا كنند زيرا اراده 
انقالب اسالمي بر اين ابر قدرت غلبه كرده است. نقدي با اشاره به اينكه 
اين پیشروي ها و موفقیت ها را مديون مرداني هستیم كه در اين مبارزه و 
درگیري با نظام سلطه جهاني ايستادند، گفت: بسیاري در اين 40 ساله 
ريزش كردند، نتوانستند تحمل كنند و از مسیر باز ماندند اما رويش هم 
داشته ايم و نسل جوان و نوجوان جايگزين شدند، البته ياران باوفاي 

انقالب هم در اين سال ها ماندند و مسیر انقالب را ادامه دادند. 

معاون فرهنگي سپاه: 

برخي دوست ندارند دستاوردهاي انقالب بيان شود

ديدار سلیماني و بن سلمان  
سیاست روي خط توهم!

روزنامه آفتاب يزد در عكس اول ش��ماره ش��نبه خود   پیشنهاد بحث 
برانگیز سید حس��ین موسويان، ديپلمات سابق كش��ورمان را كه  در 
كنفرانسي با حضور حدود 200 تن از شخصیت هاي برجسته سیاسي و 
علمی جهان از جمله وزيران خارجه و دفاع برخي از كشورهاي اروپايي 
در برلین مطرح شد، يادآوری كرده  كه »اعتقاد من اين است كه ايران 
آماده كمك به عربستان براي حل مش��كل يمن است و من پیشنهاد 
مي كنم آقاي محمد بن س��لمان ولیعهد سعودي، س��ردار سلیماني 
فرمانده نیروي قدس را به رياض دعوت كند تا بحران يمن را با همكاري 
ايران حل كنند. « پیشنهاد عجیبي مطرح شده و وقتي از زبان يك نفر 

با سابقه ديپلماتیك طرح شده، عجیب تر هم مي شود.
 نكته اول آنكه ادام��ه مطلب آفتاب يزد تأيید مي كن��د كه اصاًل ايران 
در معادله در نظر گرفته نش��ده و قاسم س��لیماني را هم بدون هويت 
ايراني اش در نظر گرفته ان��د و هرمیداس باوند در دفاع از پیش��نهاد 
موسويان مي گويد: »قاعدتاً براي عربستاني كه همواره ايران را به كمك 
به تروريست ها متهم مي كند اين موضوع بس��یار سخت و بعید است 
كه با قاسم س��لیماني گفت وگو كند، مگر به عنوان يك فرد مستقل... 
س��لیماني جزو همان افرادي است كه ش��خصاً در هر انقالبي شركت 
مي كند، كس��ي مثل چگوارا - كه در كوبا و بولی��وي حضور يافت - يا 
حیدرخان عمواوغلي كه در فضاي مش��روطه يك انقالبي بود. قاسم 
س��لیماني هم در منطقه توانس��ته براي خودش وجهه اي ايجاد كند 
و در تصمیم گیري هاي دولت هاي كشورها نقش پیدا كند. بنابراين، 
او مي تواند به عنوان ش��خص س��لیماني مذاكرات مقدماتي را انجام 
دهد.« اشتباه دوم همین جاست كه به غلط می گويند  قاسم سلیماني 
»ش��خصاً« در تحوالت منطقه حضور دارد. قاس��م س��لیماني نیروي 
خودسر نیست كه شخصاً در تحوالت منطقه حضور يابد، بي اجازه پاي 
میز مذاكره برود يا تلفني با رئی��س جمهور امريكا صحبت كند. او هر 
جا بوده و هر جا مي رود  نماينده انقالب اسالمي ايران و نظام جمهوري 
اسالمي است و همان طور كه خود مؤكداً گفته »سرباز واليت« است 
و واليت هم يعني رهبر جمهوري اس��المي ايران. ش��ايد آفتاب يزد 
يا مصاحبه شونده شان قاسم س��لیماني را نماينده ايران ندانند و فكر 
كنند شخصاً در هر انقالبي شركت مي كند، اما بعید است سعودي ها 
در سیاست تا اين حد كودكانه پیش بروند. ارائه يك شخصیت بدون 
هويت ايراني از قاسم سلیماني شايد براي آفتاب يزد و باوند جذاب و 
شگفت انگیز! به نظر برسد، اما از نگاه دولت عربستان حتماً مضحك و 

از نگاه مخاطب ايراني توهین آمیز است.
نكته دوم آنكه آفتاب يزد براي توجیه درستي پیشنهاد از ضعیف شدن 
بن سلمان مي گويد: »اين بن سلمان ديگر بن سلمان همیشگي نیست 
و آن ادعاهاي س��ابق را هم نمي تواند داشته باش��د. ماجراهاي يمن و 
خاشقجي حسابي به ضرر او تمام ش��ده و وي را در موضع ضعف قرار 
داده است . « و بعد هم در مورد احتمال دستگیري او در اجالس سران 
جي 20 در آرژانتین رؤياپردازی كرده است. اگر اين حرف درست است 
و بن سلمان ضعیف شده، طبیعتاً بايد مشتاق مذاكره باشد و نه آنكه 
ما نمايندگي ايران را از س��ردارمان بگیريم تا ولیعهد عربستان حاضر 

به دعوت از او شود!
نكته س��وم، آنكه سرمايه اصلي جمهوري اس��المي ايران در منطقه، 
محبوبیت در میان ملت ه��اي منطقه به دلیل همراه��ي خالصانه با 
جريان هاي مقاومت مردمي است. محبوبیت قاسم سلیماني به عنوان 
يك نظامي ايراني هم به همین دلیل اس��ت. آيا هیچ سیاستمداري 
راضي مي شود اين اصلی ترين سرمايه را با مذاكره با بن سلمان به باد 
فنا دهد؟! روشن است كه ملت هاي منطقه هم هر جا قاسم سلیمان را 
ديده اند، او را نماينده جمهوري اسالمي مي دانند و آنها هم نمي توانند 
او را »شخصاً« تصور كنند و سقوط محبوبیت قاسم سلیماني و سقوط 
محبوبیت ايران دو گزاره نیس��ت؛ بلكه يك گ��زاره واحد و هماهنگ 
است. تصور كنید رسانه هاي ضد ايراني غرب با تصاوير دو نفره قاسم 
س��لیماني و بن س��لمان چه عملیات ايراني هراس��ي اي راه خواهند 

انداخت!
نكته چهارم  آنكه شأن فرمانده نیروي قدس سپاه پاسداران نیست كه 
با يك جنايتكار جنگي پاي میز مذاكره بنشیند. باوند البته مشكل را 
حل كرده و مي گويد ارتكاب به جنايت جنگي توس��ط ديوان كیفري 
بین المللی تأيید نشده است؛ گويا دعواي حقوقي است! اما كجاي جنگ 

يمن و اقدامات آل سعود طبق حقوق بین الملل پیش رفته است؟
نكات ديگر را هم در انتهاي گزارش آفتاب يزد، فريدون مجلسي ديگر 
ديپلمات اسبق ايراني گفته است: »اگر درپس اين پیشنهاد موسويان، 
به دنبال آرامش در يمن و منطقه مي گرديم، بايد گفت اساساً موضوع 
آرامش در دست بن س��لمان نیس��ت. اين آرامش در دست امريكا و 
اس��رائیل و سیاس��ت ايران در قبال آنهاس��ت. بنابراين مذاكرات بن 
سلمان و سلیماني حتي اگر عملي شود نیز در چنین شرايطي منجر 
به آرامش در منطقه نخواهد ش��د... حقیقت اين است كه در شرايط 
فعلي بن سلمان ضعیف شده است اما در عربستان حتي اگر بن سلمان 
ضعیف شود سیاست هاي مخالفان بن س��لمان در عربستان مطمئناً 

همگام با ايران نیست . «
قابل تأمل است؛ حامیان ديپلماسي مذاكره كه در كارنامه خود تجربه 
شكست خورده برجام را دارند، دنبال تضعیف ايران و سردار محبوبش 
از طريق مذاكره با شخصیت منفور منطقه هستند. آيا مي شود به اين 

پیشنهاد و تبلیغش در روزنامه آفتاب يزد خوش بین بود؟
كنار هم قرار دادن دو مقام ارش��د ايرانی و عربس��تانی و حل مشكل 
منطقه و يمن را از طريق مذاك��ره اين دو نفر دانس��تن، آيا پذيرش 
ادعاهای كذايی غرب در مورد دخالت ايران در يمن نیس��ت؟ به نظر 
می رسد اصل اين پیش��نهاد با نوعی نفاق و كنايه ناشی از »هیچ كاره 
بودن وزارت خارجه« آمیخته اس��ت؛ اما متوجه نبودند كه با دس��ت 
خود، دولت روحانی را فاقد قدرت ورود به گفت وگوهای سخت حساب 

كرده اند. خواسته اند سلیمانی را تخفیف دهند، اما ستوده اند.

 در نشست فراكسيون مستقالن   مطرح شد
لزوم همراهي با بسیج

 براي عبور   از پیچ تاريخي
عض�و هيئ�ت رئيس�ه فراكس�يون مس�تقالن والي�ي مجل�س 
در تش�ريح نشس�ت ديروز اين فراكس�يون ب�ا رئيس س�ازمان 
بس�يج گف�ت: در اي�ن جلس�ه ب�ر ل�زوم همراه�ي و كم�ك به 
بس�يج براي عبور دادن كش�ور از اين پي�چ تاريخي تأكيد ش�د. 
به گزارش خبرگزاري بسیج، غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي اظهار 
داشت: جلسه فراكسیون با حضور سردار غیب پرور رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین و جمعي از فرماندهان اين سازمان برگزار شد. 
وي افزود: جلسه خوبي به مناس��بت هفته بسیج برگزار شد كه در 
خصوص چگونگي تعامل بیش��تر مجلس با س��پاه و به ويژه بسیج 
كه يكي از مؤثرترين يادگاران امام راحل اس��ت، بحث و تبادل نظر 
شد. جعفرزاده ايمن آبادي  با توجه به اينكه بسیج در همه حوزه ها 
داراي نیروهاي متخصص،  مجرب و متعهد اس��ت، بايد جهت رفع 
مشكالت كشور به ويژه در ش��رايط تحريمي، ضمن افزايش تعامل 
و رفع اختالفات و نزديكي بیش��تر گروه ه��ا و جناح ها به همديگر، 
همه به بسیج كمك كنند تا بسیج بتواند كشور را از اين پیچ سخت 

عبور دهد. 

ژه
وی

 سریالعبورازروحاني 
باپایانبندیمبهم

رصد تحركات اصالح طلبان در ماه هاي اخیر و مرزبندي آنها 
با دولت برآمده از اصالحات به شكل معناداري فزوني گرفته و 
به نظر مي رسد، هرچقدر به ماه هاي پاياني سال و ورود به سال 
98 ) سال انتخابات مجلس( نزديك مي شويم،  اين مرزبندی ها 

صريح تر و روشن تر جلوه مي كند. 
جريان اصالحات كه در دو انتخابات 92 و 96 تمام س��رمايه 
اجتماعي خود را در خدمت دولت روحاني قرار داد، اكنون كه به 
دلیل مشكالت اقتصادي اخیر، اين سرمايه اجتماعي در حال 
آب شدن است، تالش مي كند در نقش اپوزيسیون دولتي ظاهر 

شود كه برآمده از آنهاست. 

اين جريان كه دريافته است مادامي كه عنوان شريك سیاسي 
دولت را يدك مي كش��د، نخواهد توانس��ت در قامت مدعي 
و منتقد سیاست های پر اش��كال دولت موجود در انتخابات 
مجلس 98 و رياس��ت جمهوري 1400، عرض اندام كند، از 
اين رو در شیبي ماليم تصمیم گرفته است براي رهايي از اين 
مخمصه به نقد سیاس��ت های دولت بپردازد. از اين رو » نقد 
سیاست های دولت در عین حمايت كلي « اسم رمزي است كه 

براي ورود به اين مرزبندي انتخاب كرده اند. 
در همین ارتباط، روزنامه اصالح طلب آفتاب يزد روز گذشته، 
در گزارشي كه به بررسي فضاي سیاسي كشور پرداخته است، 
ضمن انتقاد از رفتار دولت، به انتخابات 1400 اش��اره كرده و 
مي نويسد: »مجموعه اي از داليل از جمله تغییرات اتفاق افتاده 

در افكار عمومي، اقتص��اد و افزايش مطالبات اجتماعي باعث 
شده است تا نتوان در 1400 قاطبه رأی دهندگان را راضي كرد 
كه با درك شرايط، به يك رحم اجاره اي ديگر رأي دهند و به 
زور تكرار، از يك اصول گرا يك روحاني ديگر ساخت و به آنان 
فروخت. «  آفتاب يزد بالفاصله از گزينه مورد نظر خود براي 
انتخابات 1400 رونمايي كرده و محمد عارف را بهترين و قابل 
اتكاترين گزينه براي اصالح طلبان در 1400 معرفي مي كند. 
اين اصالح طلبان به رغم ناكارآمدی های دولت برآمده از آنها، 
بتوانند بدون كمترين هزينه اي سهم خود را از اين دولت جدا 
كرده و از پذيرش مسئولیت ناكارآمدی های دولت شانه خالي 
كنند، مسئله اي است كه به نظر مي رسد، نتوان به راحتي افكار 

عمومي را نسبت به آن اقناع كرد. 

كبري آسوپار

ديپلمات های تازه كار امريكا
 قدرت ايران  را   از نظامیان خود بپرسند

س�خنگوي ارش�د نيروهاي مس�لح جمهوري 
اس�المي اي�ران در توصي�ه ب�ه ديپلمات هاي 
تازه كار دستگاه سياست خارجه امريكا، از آنها 
خواس�ت براي درك قدرت و توانمندي دفاعي 
جمهوري از نظاميان خود در خليج فارس بپرسند. 

     
از عجايب روزگار اين اس��ت امريكايي كه با خروج 
يكجانبه از توافقنامه برجام، عمالً قطعنامه 2231 را 
نقض كرده است، جمهوري اسالمي ايران را به نقض 
اين توافقنامه به دلیل آنچه آنها » آزمايش موشك 
بالستیك« مي نامند، متهم مي كند و عجیب تر اينكه 
روز پنج شنبه برايان هوك، رئیس گروه اقدام علیه 
ايران در وزارت خارجه امريكا، با تكرار برخي مواضع 

بي اساس، ايران را به اقدام نظامي تهديد كرد. 
»هوك« كه در كنفرانس��ي خبري در واش��نگتن 
صحبت مي كرد، در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه 
قدم بعدي دولت امريكا در قالب كمپین »حداكثر 
فش��ار« علیه ايران چه خواهد بود، گفت: »در حال 
حاضر معتقدم كه ما گزينه نظامي را روي میز داريم، 
ترجیح ما اين است كه از تمامي ابزارهايي كه به لحاظ 
ديپلماتیك در اختیار داريم، اس��تفاده كنیم«. وي 
با تكرار برخي گزافه گويي ها ادامه داد: »سالح هاي 
ايراني م��ورد اس��تفاده گروه هايي كه ب��ه نیابت از 
اين كش��ور در افغانس��تان، يمن، عراق و عربستان 
مي جنگند، شناسايي شده است. در صورت انفعال 
برابر تهديد روز افزون ايران، ريسك تنش در منطقه 
باال مي رود«. وي در ادامه ادعاهاي بي اس��اس خود 
افزود: »ايران پشتیباني خود از تروريسم در سطح 
جهان را افزايش داده و ثب��ات منطقه اي را متزلزل 

مي كند«. 
مايك پمپئو، وزير امورخارجه امريكا نیز روز شنبه 
ادعا كرد كه ايران با آزمايش يك موشك بالستیك 
قطعنامه شوراي امنیت را نقض كرده است. وي ادعا 

كرد كه موشك تست شده توسط ايران، يك موشك 
بالس��تیك با برد متوسط اس��ت كه توانايي حمل 
چندين كالهك جنگي را دارد. پمپئو براي اينكه به 
ادعاهاي خود رنگ و بوي ايران هراسي بیشتر بدهد، 
افزود: »اين موشك بردي دارد كه آن را قادر مي سازد 
تا بخش هايي از اروپا و هر جايي در خاورمیانه را هدف 

قرار دهد«. 
در همین ارتباط سخنگوي ارشد نیروهاي مسلح در 
واكنش به ادعاها و تهديدات اين دو مقام امريكايي، 
تصريح كرد: هرگونه تهديد نظامي جمهوري اسالمي 
ايران با پاسخ سخت و پشیمان كننده مواجه خواهد 
شد. سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شكارچي، معاون 
فرهنگي و تبلیغات دفاعي ستاد كل نیروهاي مسلح 
روز گذشته در جمع خبرنگاران ابتدا به هذيان گويي 
مقامات امريكايي درباره ارسال سالح به گروه هاي 
مقاومت از جمله انصار اهلل يمن پاس��خ داد و گفت: 
وزير خارجه امريكا و همچنین رئیس گروه ويژه ايران 
در وزارت خارجه امريكا اخیراً دوب��اره ياوه گويی و 
هذيان گويي كردند و اعالم كرده اند كه ايران موشك و 
پهپاد در اختیار يمن قرار مي دهد، در حالي كه ملت و 
ارتش يمن قدرتمند و داراي تجهیزات بسیار مناسبي 
هستند و نیاز به هیچ كمكي در اين زمینه ندارند كه 
جمهوري اسالمي ايران بخواهد ورود كند. با توجه به 
محاصره كامل يمن، موشك حجم كوچكي ندارد 
كه جمهوري اسالمي ايران بخواهد اين موشك ها را 
در اختیار آنها قرار دهد. سردار شكارچي افزود: ملت 
يمن تجهیزات مناسبي دارند و قهرمانانه از كشور و 
مردم خود دفاع مي كنن��د و به پیروزي هاي بزرگي 
هم رسیده اند و عربس��تان، امارات و حامیان آنها را 
زمین گیر كرده و به استیصال كشانده اند. سخنگوي 
ارشد نیروهاي مسلح گفت: چون عربستان سعودي 
و امارات و امريكا و اس��رائیل عم��اًل در يمن تا االن 
دستاوردي به جز شكس��ت نداشته اند امريكايي ها 

مجبور شده اند اين مواضع را بگیرند. 
س��ردار ش��كارچي همچنین درباره سخنان اخیر 
مقامات امريكايي، گفت: در صورت بروز هرگونه خطا 
از سوي امريكا و هم پیمانان آنها، جمهوري اسالمي 
ايران آن چنان سیلي محكمي به آنها مي زند كه تا ابد 

پشیمان شوند. 
معاون فرهنگي و تبلیغات دفاعي ستاد كل نیروهاي 
مس��لح، اظهار داش��ت: امريكايي ها اخیراً در قالب 
عملیات رواني بحث تجاوز نظامي را عنوان مي كنند 
كه موضوع تازه اي نیس��ت. وي افزود: افراد تازه به 
دوران رسیده اي در امريكا هس��تند كه به خوبي با 
قدرت ايران آش��نايي ندارند و به مقامات امريكايي 
توصیه مي كنیم كه ابتدا با نظامیان خود در خلیج 
فارس صحبت كنند و سپس به اظهار نظر بپردازند. 
سخنگوي ارشد نیروهاي مسلح بیان كرد: آنها از بي 
تجربگي و استیصال حرف هايي مي زنند كه پشتوانه 
ندارد، اگر فرض را بر اين بگذاريم كه حرف هاي آنها 
درست باشد، در صورت خطاي امريكا و هم پیمانان 
آنها، ايران آن چنان سیلي محكمي به آنها مي زند كه 
تا ابد پشیمان شوند. اين مقام ارشد نظامي گفت: آنها 
چنین كاري نمي كنند، مگر اينكه اين افراد كم تجربه 
دست به اقدامي بزنند كه قطعاً تاوانش را هم مي دهند. 
سردار شكارچي درباره توان موشكي ايران نیز گفت: 
ساخت موشك براي دفاع و بازدارندگي است و توان 
موشكي ايران توس��عه پیدا خواهد كرد. وي با بیان 
اينكه توان موشكي كشور قابل مذاكره نیست، بیان 
كرد: در صورت نیاز هم تست و هم آزمايش موشك ها 
در دستور كار است. سخنگوي ارشد نیروهاي مسلح 
تصريح ك��رد: ايران هیچ چشمداش��تي به منافع و 
سرمايه ديگر كشورها ندارد، توان دفاعي ما در حوزه 
بازدارندگي اس��ت و تهديدي براي ديگر كشورها 
نیست مگر اينكه مورد تهديد قرار بگیريم كه قطعاً 
پاسخ كوبنده اي خواهیم داد. سردار شكارچي ادامه 

داد: امريكا به عنوان نقض كننده قطعنامه 2231 و 
قانون شكن ترين كشور دنیا حق تفسیر قانون ندارد. 
    هيچ قطعنامه اي برنامه موش�كي ايران را 

ممنوع نكرده است
بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه نیز در 
واكنش به ادعاي مايك پمپئو، وزي��ر امور خارجه 
امريكا ك��ه آزمايش هاي موش��كي اي��ران را نقض 
قطعنامه 2231 شوراي امنیت دانست، اظهار داشت: 
برنامه موشكي ايران ماهیت دفاعي دارد و بر اساس 
نیازهاي كشور طراحي مي شود. هیچ قطعنامه اي 
در شوراي امنیت برنامه موشكي و يا آزمايش هاي 
موشكي ايران را ممنوع نكرده است. قاسمي خطاب به 
وزير امور خارجه امريكا افزود: جالب و البته مضحك 
آنجاست به قطعنامه اي استناد مي كنید كه با خروج 
يكجانبه و غیرقانوني تان از برجام نه تنها خود آن را 
نقض كرده ايد بلكه ديگران را هم به نقض آن تشويق 
و يا حتي اگر آن را اجرا كنند تهديد به تنبیه شدن و 

تحريم مي كنید. 
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان همچنین 
در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صدا و س��یما 
افزود: آقاي پمپئو متأسفانه به رغم اينكه مدتي است 
تصدي وزارت ام��ور خارجه را بر عه��ده دارد هنوز 
مواضع جمهوري اسالمي ايران را به اندازه كافي مرور 
نكرده است يا به اطالعش نرسانده اند. وي ادامه داد: 
مواضع جمهوري اسالمي ايران در مورد سیاست هاي 
موشكي كامالً روشن است و بارها اعالم شده و مجدداً 
اعالم مي كنم كه اين سیاست ها، سیاستي داخلي و 
مربوط به جمهوري اسالمي ايران است. قاسمي با 
بیان اينكه ايران در مورد سیاست هاي موشكي خود 
از كس��ي توصیه اي نخواهد پذيرفت، اظهار داشت: 
ما بر اساس مصالح دفاعي خود به اين موضوع نگاه 
مي كنیم و مسئله موشكي موضوعي كامالً دفاعي و 
نه تهاجمي است. ما ناچار هستیم كه در اين منطقه 
پرآش��وب و وضعیتي كه بر آن حاكم بوده اس��ت و 
همچنین با توجه به تجاربي كه از جنگ تحمیلي و 
ديگر وقايع رخ داده در اين منطقه حساس به دست 
آورده ايم براي دفاع از كیان كشور، خودمان را به هر 

آنچه براي دفاع به آن نیاز داريم مجهز كنیم. 
س��خنگوي وزارت امور خارجه تأكید كرد: قطعاً 
سیاست موش��كي سیاس��تي بازدارنده است و 
امري��كا مج��دداً مي خواهد با اي��ن مواضع براي 
ادامه سیاست هاي ايران هراسي و ايران گريزي 
كه در س��طح جهان دنبال مي كند سوءاستفاده 
كند. قاس��مي گفت: امري��كا مي خواهد با توجه 
به نوع مناس��بات امروز ما و مذاكراتي كه با اروپا 
داريم، ديگر كش��ورهاي جهان به خصوص اروپا 
را در اي��ن زمینه تحت تأثیر ق��رار دهد كه قطعاً 
اين حركت آنها با شكس��ت همراه خواهد ش��د 
چرا كه كشورهاي اروپايي كاماًل از سیاست هاي 
جمهوري اسالمي ايران مطلع هس��تند و نبايد 
تحت تأثیر سیاس��ت هاي ايران هراس��انه آقاي 
پمپئو قرار بگیرن��د. وي ادام��ه داد: البته جاي 
تعجب دارد زيرا آقاي پمپئو در سخنان خود به 
قطعنامه 2231 ش��وراي امنیت استناد مي كند 
كه خودش با خروج از برجام اين قطعنامه را نقض 
كرده، و باز با استناد به اين قطعنامه سعي مي كند 
ديگران را به خروج از برجام و طبعاً خروج از اين 

قطعنامه تشويق كند.  

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح: امريكا در صورت هرگونه خطا سيلی محكمی از ايران می خورد 
سخنگوي وزارت خارجه:  هيچ قطعنامه اي برنامه موشكي ايران را ممنوع نكرده است



امروز روز جهاني 

عليرضا سزاوار
معلوالن اس�ت و   گزارش  یک

در كش�ور م�ا هم 
معل�والن با 13درص�د جمعي�ت، بزرگ ترين 
اقليت هستند. اين هموطنان همچنان چشم 
انتظ�ار اج�راي »قان�ون حماي�ت از حق�وق 
معلوالن« در اليح�ه بودجه س�ال آينده اند؛ 
چراكه ش�واهد، حاكي از بودجه ندادن به اين 
قانون در سال 98است. سال 97 هم معلوالن 
ماندن�د.  بي به�ره  بودج�ه  و  قان�ون  از 
با وج��ود  اينك��ه از لح��اظ تعداد معل��والن، جزو 
10كش��ور نخس��ت جهان محس��وب مي شويم، 
اما بس��ياري از مشكالت اين قش��ر از جمله قانون 
اشتغال 3درصدي و مناسب سازي معابر همچنان 
پابرجاست.  اسفند سال ۹6 پس از حدود 16سال 
اليحه حمايت از حقوق معلوالن به تصويب مجلس 
رسيد و ارديبهشت امس��ال جهت اجرا به سازمان 
بهزيستي كشور ابالغ شد. قانوني كه در سال جاري 
مجالي براي اج��را نيافت، چون بودج��ه اي براي 

اجرايش تخصيص داده نشده بود. 
 از حمايت كارفرما تا مسكن ارزانقيمت

اكنون خبر مي رسد كه براساس نظر كارشناسان 
و متوليان سازمان برنامه و بودجه، تنها 1۲درصد 
بر بودجه س��ازمان بهزيستي كش��ور افزوده شده 
است؛ افزايشي نزديك به آنچه هرساله در بودجه 
اين س��ازمان لحاظ مي ش��ود؛  قانوني كه پس از 
كش و قوس هاي فراوان به تصويب رس��يد و ابالغ 
شد، اما قرار نيست اجرايي شود كه اگر اينگونه بود، 

اعتباري براي اجرايش در نظر گرفته مي شد. 
تس��هيالت نيم بهاي اس��تفاده از امكانات ورزشي 
- تفريحي، تحت پوش��ش بيمه خدمات درماني 
قرارگرفت��ن اف��راد تح��ت سرپرس��تي معلوالن، 
معافيت هاي ويژه براي خدمت وظيفه، موظف شدن 
دولت براي ايجاد فرصت هاي شغلي، حمايت هايي 
از كارفرمايان��ي كه نيروهاي معل��ول را جذب كار 
مي كنند، حمايت هاي مالي از معلوالني كه تصميم 
به خوداشتغالي دارند، اختصاص حداقل 10درصد 
از واحدهاي مسكوني اس��تيجاري و ارزانقيمت به 

معلوالن، تنها بخشي از مواد اين قانون است. 

 مستمري كمتر از يك كيلو گوشت
از س��وي ديگر متأس��فانه برخ��ي آيين نامه ها و 
دستورالعمل هاي اين قانون به گونه اي تهيه شده 
كه معضالت دختران و زنان معلوالن كاماًل در نظر 

گرفته نشده است. 
به گفته رئيس انجمن دفاع از حقوق معلوالن ايران 
در قوانين ما زن معلولي كه فاقد سرپرست است و 
پدر، مادر يا همسر ندارد، از امتيازات زنان سرپرست 

خانوار برخوردار نيست. همچنين، حمايت هاي الزم 
براي ازدواج دختران معلول و همسران افراد معلول 

در نظر گرفته نشده است.
علي همت محمودنژاد، با بيان اينكه قوانين حمايتي 
براي افراد معلول همان  قوانيني هستند كه براي 
افراد غيرمعلول هم وجود دارد، معتقد است: مزيتي 
براي افراد معلول در نظ��ر نگرفته اند. در اين قانون 
امتيازات خوبي براي معلوالن شديد و خيلي شديد 

ديده شده، اما توجهي به معلوالن متوسط و خفيف 
نشده است. مستمري پرداختي به معلوالن كفاف 
خريد يك كيلو گوش��ت را هم نمي دهد و اين در 
حالي اس��ت كه بس��ياري از معلوالن در ش��رايط 

نامناسبي زندگي خود را گذرانده اند. 
 از حقوق تا وسايل توانبخشي

البته نكات روشن قانون را هم نبايد فراموش كرد. 
از مجموع يك ميليون و 300هزار مددجوي تحت 
پوشش سازمان بهزيستي كش��ور، 300هزار نفر 
از آنان دچار معلوليت شديد هستند، حقوق بگير 

مي شوند و نمي توان اين موارد را ناديده گرفت. 
بس��ياري از افراد معلول كه در استان هاي محروم 
كش��ور زندگي مي كنند، حتي از داش��تن وسايل 
كمك توانبخش��ي نيز محروم بوده اند. اين قانون 
اميدي به وجود آورده كه معلوالن نيز بتوانند همانند 
ساير اقش��ار از امكانات اس��تفاده كنند.  در قانون 
حمايت از معلوالن، طرح ه��اي توانمندي ويژه اي 
براي معلوالن به حاشيه رانده شده طراحي و در نظر 
گرفته شده است كه اجراي همه آنها منوط به تأمين 

بودجه و اعتبار مورد نياز از سوي دولت است. 
 از قانون به بسته رسيديم

ناديده گرفتن اين قانون در اليحه بودجه سال آينده 
تلخ است، اما نگاه برخي مديران به حمايت از اين 

قشر، تلخ تر است. 
نگاه مسئوالني از جمله رئيس امور سالمت و رفاه 
اجتماعي س��ازمان برنامه و بودجه كه به تازگي از 
قرارگرفت��ن »حمايت از معيش��ت آحاد جمعيت 
كشور و قشرهاي آسيب پذير ]از جمله معلوالن[ 
در زم��ره مهم ترين اولويت هاي دول��ت در بودجه 
سال 13۹۸« خبر داده و آن را اينگونه تفسير كرده 
كه »يكي از مهم ترين اقدام ه��اي انجام گرفته در 
اين خصوص، تعريف بسته حمايتي براي قشرهاي 
آس��يب پذير از جمله كودكان، س��المندان، زنان 
سرپرست خانوار و معلوالن و ارائه اين حمايت ها به 

گروه هاي مذكوراست.«
به نظر مي رسد كه سازمان برنامه و بودجه مي خواهد 
بسته هاي حمايتي به معلوالن را جايگزين اين قانون 
كند. اتفاقي كه اگر رخ دهد، موجب سرخوردگي 

بيش از پيش معلوالن خواهد شد. 

| روزنامه جوان |  ش��ماره 5530

884984403سرويس اجتماعي 88498440سرويس اجتماعي

|  1440 ربي��ع االول   25  |  1397 آذر   12 دو ش��نبه 

40 سال پاسداري از اصول قانون اساسي

اگر زمين را از زير پاي بازنشستگان كشيدند، هوايشان را خوب دارند!

بزرگ ترين اقليت  اجتماعي كشور، بدون قانون!
معلوالن همچنان چشم انتظار اجرايي شدن قانون حمايتي شان هستند

قانون اساس�ي هر 

علي تقي نژاد
كش�وري، مبين و    تحليل حقوقي

م�روج نهاده�اي 
اساسي – خدماتي آن كشور است. در طول چهار 
دهه از عمر انق�اب، قانون اساس�ي جمهوري 
اسامي ايران ضمن برقراري ساختار سياسي – 
حقوقي باعث شده است كه عماً امور كشوري و 
لشكري تعطيل نشود. 40سال انقاب پر است از 
افتان و خيزهايي كه حت�ي يك كدام از آنها هم 
براي نابودي ساختار يك كشور كافي است، ولي 
نهاد نگهبان از قانون اساسي نگذشته است كه 
اصول قانون اساس�ي كنار گذاش�ته ش�ود. در 
سالروز تصويب قانون اساسي مختصر به وظايف 

و عملكرد اين نهاد نگهبان پرداخته ايم. 
1۲آذر سال 5۸، روز »همه پرس��ي« قانون اساسي 
بود. قانون اساس��ي ما، برخالف ديگر كش��ورهايي 
چون امريكا و فرانسه تاكنون تنها يكبار و آن هم در 
سال 6۸ مورد بازنگري قرار گرفته است كه همزمان 
با اضافه شدن اصول )176( و )177(، محتواي برخي 
اصول نيز تغيير يافت. قب��ل از تصويب )175( اصل 
از قانون اساسي سال 5۸، آن هم توسط نمايندگان 
مجلس خبرگان قانون اساسي كه حاصل بيش از دهها 
جلسات مستمر بود، مردم تعدادي را به  عنوان نماينده 
خود جهت تصميم گيري و وضع قانون متناس��ب با 
هويت نظام جمهوري اسالمي انتخاب كردند.  قبل تر 
از آن، تقريباً در اواس��ط فروردين  س��ال 5۸، طبق 
مقدمه و اصل يكم قانون اساسي، ۹۸/۲درصد مردم 
به جمهوري اس��المي رأي مثبت داده بودند. نكته  
قابل توجه اينكه از همان ابتداي انقالب اس��المي و 
با لحاظ نظريه مردم ساالري ديني، اكثريت مردم در 
تمامي مراحل تصميم گيري، آن هم براي تأسيس 
و تصويب قانون اساس��ي برگرفته از احكام اسالمي، 
حضور فعال و گسترده اي داشتند. قانون اساسي به 
عبارتي، مهم ترين »سند باالدستي كشور« محسوب 
مي شود كه اصاًل نمي توان ماده، تبصره يا قانوني در 

غير از چارچوب آن به تصويب رسانيد. 
به جهت محتواي غن��ي قانون اساس��ي مبني بر 

اصول و ضوابط اس��المي كه »انعكاس خواس��ت 
قلبي امت اس��المي« بود، پ��س از تصويب و تأييد 
آن از منظ��ر دغدغه مندان انقالب اس��المي، نياز 
شديد به »حراست جدي و قانوني« از قانون اساسي 
پديد آمد. به عبارتي ديگر، صرف تصويب يا تأييد 
قانون براي يك كش��ور، به تنهايي جهت گسترش 
نظم و رفاه عمومي، تضمين آزادي هاي سياس��ي 
و اجتماعي ش��هروندان و همچنين اجرايي كردن 
احكام و قوانين الهي بسنده نيست و لزوماً بايد يك 
نهاد قانوني - كه در خود قانون اساسي در نظر گرفته 
شده است - موجبات و مقدمات حراست و نگهباني 

از اصول قانون اساسي را فراهم آورد. 
با اين توجيه، مشخصاً از اصول )۹1( تا )۹۹( قانون 
اساس��ي، تمهيدات الزمي جهت صيانت از حقوق 
ملت در مقابل مصوبات انديش��يده ش��ده اس��ت. 
براساس اصل ۹1قانون اساسي سابق و حال، وظيفه  
خطير محافظت از ش��رع مقدس و قانون اساسي، 
به عهده  شوراي نگهبان واگذار شد. از اين رو، راجع 
به قانون اساسي دو مس��ئوليت مهم در دستور كار 
ش��وراي نگهبان ق��رار گرفت:  ش��وراي نگهبان به 

موجب اصول )7۲( و )۸5( قانون اساس��ي، ضامن 
عدم انح��راف »مصوبات مجلس و اساس��نامه هاي 
هيئت وزيران« از شرع و قانون اساسي است و اجازه 
نمي دهد مصوبات بدون درنظرگرفتن آنها، به قانون 
تبديل شود و به مرحله  اجرا برسد. انتخاب اعضاي 
شوراي نگهبان، از س��وي دو نهاد صورت مي گيرد؛ 
شش نفر »فقيه آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز« 
از طرف مقام  معظم رهبري و شش نفر »حقوقدان 
در رش��ته هاي مختلف حقوقي« كه توسط رئيس 
قوه  قضائيه به مجلس پيشنهاد داده مي شوند و در 
نهايت با رأي نمايندگان مجلس انتخاب مي شوند. 
نكته قابل توجه اينكه، طبق اصل ۹۲ هر س��ه سال 
يكبار، نيمي از اعضاي هر گ��روه به قيد قرعه تغيير 
مي يابند و اعضاي جديدي انتخاب مي شوند. اصل 
۹4 مقرر مي دارد: »تمامي مصوبات مجلس شوراي 
اس��المي بايد به شوراي نگهبان فرس��تاده شود«؛ 
منظور از »مصوبات«، طرح هاي نمايندگان و لوايح 
دولتي است كه در مجلس بحث و بررسي مي شود 
و در نهايت به تصويب نمايندگان مي رسد، بنابراين 
تصميمات مجلس از جمله: تحقيق و تفحص از يك 

نهاد، استيضاح رئيس جمهور، وزير يا هيئت وزيران، 
سؤال از رئيس جمهور و وزرا شامل مصوبات و مواردي 
نمي شود كه بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود.  در 
اين خصوص بايد براس��اس اصل ۹6 خاطرنش��ان 
كرد كه تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با 
احكام اسالم،  با »اكثريت فقهاي شوراي نگهبان« 
است. با توجه به نظر تفسيري شماره ۲437 مورخ 
1363/10/11 شوراي نگهبان: »تشخيص مغايرت يا 
انطباق قوانين با موازين اسالمي به  طور نظر فتوايي، 
با فقهاي شوراي نگهبان اس��ت«، يعني چنانچه از 
شش نفر فقيه، چهار نفر از آنها با توجه به نظر فقهي 
خويش، نسبت به مصوبات و اساسنامه ها ايراد شرعي 
بگيرند، مغايرت با ش��رع محرز مي شود. با توجه به 
تبصره ۲ماده ۸4 و ۸7قانون ديوان عدالت اداري هم 
فقهاي شوراي نگهبان نسبت به استعالماتي كه از 
سوي ديوان عدالت به شورا مي رسد، راجع به خالف 
شرع بودن يا نبودن مصوبات شكايت  شده، اظهارنظر 
مي كنند و نظرشان براي هيئت عمومي و هيئت هاي 
تخصصي الزم االتباع خواهد بود.  در وهله  بعد، درباره  
مغايرت با قانون اساسي، نظر مخالف »اكثريت همه  
اعضاي شوراي نگهبان« )هم فقها و هم حقوقدانان( 
مالك سنجش قرار گرفته است؛ پس چنانچه سه 
 چهارم آنان )۹نفر( مصوبه يا ماده يا تبصره اي را در 
تعارض با قانون اساسي تشخيص دادند، مغايرت با 
قانون اساسي مبين و واضح است و آن مقرره اجرايي 

نمي شود.  
طبق اصل ۹۸، قانون گذار اساسي جهت مصونيت از 
محتواي اصول قانون اساسي و برداشت هاي ناصحيح 
و غيرمتعارف از آنها، حق منحصر به فرد تفسير قانون 
اساسي، به عهده  شوراي نگهبان واگذار شده است و 
براساس نظر تفسيري شماره 7۹/۲1/۸۹۲ مورخ 
13۹7/7/3، »هيچ  مرجع  ديگري  حق  تفسير هيچ 
 يك  از اصول  قانون  اساسي  را ندارد«. شوراي نگهبان 
دو نوع نظريه دارد: 1- نظريه تفس��يري. ۲- نظريه 
مشورتي. آنكه در حكم قانون است و بايد طبق نظر 
شورا عمل كرد، نظريه تفس��يري تلقي مي شود و 

مابقي نظرات، مشورتي است. 

يكي از قشرهايي كه همواره نگراني 

نيره ساري
ب�ازار كار را در اجتم�اع دارن�د،   سرک

فارغ التحصي�ان رش�ته هاي حقوق 
هستند. قاطبه اين قشر از ابتداي ورود به اين عرصه دغدغه پروانه 
وكالت گرفت�ن را دارند؛ پروان�ه اي كه براي اكثر آنها تا ابد دس�ت 
نيافتني مي شود. بخش كثيري از اين افراد همواره آرزو دارند كه اگر 
احتماالً در آزمون وكالت )كه خود مرثيه اي غم انگيز دارد و پرداختن 
به آن در اين مقال نمي گنجد( قبول نشدند، حداقل بتوانند دفتري 
تأس�يس كنند تا در آن به كارهاي حقوقي به جز وكالت بپردازند؛ 
كاره�اي س�اده اي در زمينه ثبت ش�ركت ها يا مش�اوره حقوقي!
اما دريغا كه نفس آنها به جايي نمي رسد، در نهايت هم بيكاري باعث 
مي ش��ود كه به داللي وكال��ت روي بياروند. بدين نحو ك��ه با پرونده 
جوركردن براي وكالي دادگس��تري به صورت درصدي حق الزحمه 
مي گيرند، اين در حالي است كه بس��ياري از اين افراد با دانسته هاي 

حقوقي خود قادر به انجام فعاليت هاي حقوقي هستند، اما در سد اخذ 
پروانه وكالت ناچار مي شوند دالل درآمدزايي براي ساير وكال شوند. 

با چنين مقدمه اي حاال در خبرها مي خوانيم، مركز مشاوران قوه قضائيه 
طي روزهاي اخير اطالعيه اي را مبني بر »ثبت نام جهت تش��كيل يا 
عضويت در مراكز مشاوره خانواده« صادر كرده است. در اين اطالعيه 
جذب اختصاصي و بدون آزمون »قضات بازنشسته«، »اعضاي هيئت 
علمي دانشگاه« و »مشاوران خانواده فعال در دادگستري ها در صورت 
نداشتن رابطه استخدامي« به منظور اعطاي »پروانه مشاوره خانواده« 
در حوزه هاي روانش��ناختي، مددكاري اجتماعي، مشاوره حقوقي- 

مذهبي و »مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده« درج شده است. 
طرحي كه ب��ر مبناي آن بناس��ت ۹41مركز مش��اوره خان��واده در 
سراسر كشور تأسيس ش��ود.  جالب اين اس��ت كه رئيس مركز امور 
مش��اوران و وكالي قوه قضائيه در انتقاد به جذب اختصاصي قضات 
بازنشسته و اعضاي هيئت علمي كه فرصت داشتن شغل و درآمد را از 

فارغ التحصيالن بيكار حقوق و روانشناسي مي گيرد، پاسخ داده و اين 
مشاوران قرار است كار مهمي را در زمينه صلح و سازش بين زوجين 
متقاضي طالق صورت دهند كه نياز به تجربه دارد! طنز ماجرا اينجاست 
كه در نقطه عكس اين قضيه پروانه كارآموزي وكالت دادگستري فقط 
به كساني داده مي شود كه هنگام ثبت نام س��ن آنها از 40سال تمام 
بيشتر نباشد و براي ساير حوزه هاي قضايي پروانه كارآموزي به كساني 
داده مي شود كه هنگام ثبت نام سن آنها از 50 سال تمام بيشتر نباشد.  
خلق شغل جديد براي افراد شاغل و به  كارگيري مجدد بازنشستگان 
در حالي است كه اتفاقاً همين فرصت مي تواند در اختيار جوانان قرار 
گيرد و با افزودن بند و تبصره اي اين شرط را بگذارند كه بازنشستگان 
باتجربه هم در كنار جوانان به كار گرفته شوند. شايد پربيراه نمي گويند 
كه درآمد خوب وكالي فعلي به علت بيكاري همين فارغ التحصيالن 
رشته حقوق است كه در بيكاري دست و پا مي زنند، اما حتي جايي كه 

زمينه اين اشتغال فراهم است، هواي بازنشستگان را دارند! 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 ريحانه عسگري با انتشار اين عكس توئيت كرد: اگه تو )خطاب 
به افاضات پروانه سلحشوري عليه حجاب( با يه پر چادر ديسك گرفتي، 

اين مردم از بار »تَكرار«هاي شما كمرشون شكسته!

  فاطمه با انتشار اين عكس توئيت كرد: االن اين مدلي شديم. مدرنيته 
و سنت رو با هم آميختيم. نان محلي و اسپرسو توي قايم شهر شمال خيلي 
عاديه. يكي از شمالي ها مي گفت: يه روز پا شديم همه مغازه هاي بين راهي 
قايم شهر اسپرسو داشتن. نفهميديم چطور اينجوري هماهنگ دستگاه هاش 

رو خريدن و از كجا آوردن. دركم از زندگيمون زير و رو شد. 

 علي سيس�تاني با انتش�ار اين عكس توئيت ك�رد: وضعيت 
تأمين گاز مورد نياز مردم در استان سيستان و بلوچستان بحراني شده؛ 
هيچ مسئولي هم پاسخگو نيست. مردم تنها اس��تان گازكشي نشده 
كشور ساعت ها سيلندر به دست در صف هاي طويل منتظر خريد گاز 

هستند.

 محمدرضا بادامچ�ي توئيت كرد: مجلس نه��ادي براي ارتقاي 
كارآمدي و ش��فافيت نظام سياسي اس��ت. مصوبات مجلس، قانون و 
الزم االجرا هس��تند. نبايد به قانون بي اعتنا بود. بايد داليل قانع كننده 
براي استثناها اقامه شود. برخي وزرا به مجلس و  مردم پاسخ دهند كه 

چرا قانون را نقض و اصرار به حفظ بازنشسته ها مي كنند؟

 جهرمي با انتش�ار اي�ن عكس توئي�ت كرد: بس��ياري بعد از 
جوان گرايي در وزارت ارتباطات مي گويند كه فضاي نشاط و همدلي در 
وزارتخانه خيلي بيشتر شده و ديگر زيرآب زني و بوروكراسي جايي ندارد. 
همه باهم مثل يك خانواده اند و رئيس و زيردس��ت ديگر نداريم. چون 

جوانان بدون حاشيه )اگر بگذارند!( و سياسي كاري، مشغول كارند. 

 محسن مهديان با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: نوشته بچه 
شما چرا مدرسه نميره؟يا مدرسه آمار نداده، يا وزارتخونه درست آمار 
نگرفته، يا بچه ما به جاي مدرسه جاي ديگه ميره يا چي... كمترين ابزار 

حكمراني، بانك اطالعاتي سادست.

 عليرضا پناهيان توئيت كرد: يك متخصص پزش��كي مي گفت: 
»در تمام جهان، متخصصان اين رش��ته مي دانند كه سالمتي بدن به 
سحرخيزي اس��ت« اين واقعيت را پيامبراس��الم)ص( فرموده است و 
علوم تجربي هم تأييدش كرده اس��ت، بنابراين كس��ي كه دين اسالم 
را هم قبول نداشته باشد، به خاطر س��المتي خودش، الزم است سحر 

از خواب بيدار شود. 

 صادق نيكو با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: چند وقت پيش 
گزارشي از هيئت عزاداري بيماران مبتال به اسكيزوفرني منتشر شد كه 
آرزويشان اين بود محمود كريمي بيايد هيئت شان. محمود كريمي هم 
با ديدن اين گزارش خواسته آنها را اجابت كرده و مداح هيئت عزاداري 

بيماران اعصاب و روان در سراي احسان شده.

 معاون پشتيباني وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه جزئيات بيمه 
تكميلي كمتر از 10روز ديگر به عموم فرهنگيان اعالم مي شود، گفت: 
س��ه گزينه به فرهنگيان پيش��نهاد مي دهيم و هر فرهنگ��ي با توجه 
به س��طح اس��تفاده از خدمات و نوع خدمات، يكي از اين سه گزينه را 

انتخاب مي كند. 
 خيابان 16آذر تهران از محدوده طرح ترافيك خارج شد تا خودروها 
بتوانند بدون ورود به محدوده، از خيابان كارگر شمالي به سمت ميدان 

انقالب و كارگر جنوبي حركت كنند. 
 مديركل نوس��ازي مدارس اس��تان تهران با بيان اينكه »تهران« به 
16هزار كالس درس نياز دارد، اظهار كرد: در حال حاضر حدود ۲3هزار 
كالس درس استان تهران فرسوده هستند و نيازمند »مقاوم سازي« يا 

»تخريب و بازسازي« هستند. 
 مديركل آموزش و پرورش گفت: »فعاليت مؤسس��ات علمي آزاد در 
مقاطع ابتدايي« خط قرمز آموزش و پرورش تهران محس��وب مي شود 

و ممنوع است. 
  سرپرس��ت مركز خدمات آموزشي وزارت بهداش��ت افزود: افرادي 
كه از ابتداي سال ۲01۹در دانشگاه هاي خارجي مشغول به تحصيل 

مي شوند، اجازه انتقال به دانشگاه هاي داخل را نخواهند داشت. 

جوابيه سازمان حفاظت محيط زيست به مطلب »جوان«

تخريب منطقه حفاظت شده تكاب
 قانوني است !

پس از انتشار يادداشت »جوان« با عنوان »هجوم كانتري به تنگه تكاب 
از وراي قانون« در پنجم آبان ماه در همين صفحه، سازمان حفاظت از 
محيط زيس�ت جوابيه اي را به دفتر روزنامه ارس�ال داش�ته اس�ت. 

متن اين جوابيه به اين شرح است:
1- در جلسه ۸7/۹/۲7 هيئت وزيران در استان خوزستان، منطقه تنگه تكاب 
به عنوان منطقه نمونه گردشگري به تصويب هيئت محترم وزيران رسيد. 

۲- براساس اعالم اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در 
تاريخ 13۹6/۲/1۹ طرح به مساحت5/3۲ هكتار در مستثنياتي است كه 

در مالكيت پيشنهاددهنده طرح قرار دارد. 
 3- براساس قوانين و ضوابط استقرار، طرح هاي رده يك در حوزه گردشگري 
مي توانند در مستثنيات مناطق تحت مديريت با رعايت جوانب و الزامات 
زيست محيطي اجرا شوند. در نتيجه، معاونت محيط زيست طبيعي سازمان 
با طرح اوليه پيشنهادي به دليل قرارگرفتن در رده هاي باالتر از يك، طي 

نامه شماره ۹6/3731 مورخ ۹6/۲/4 مخالفت كرد. 
4- مجري طرح مجدداً طرح اصالحي را براس��اس تأمين نظر سازمان در 
تاريخ 4/14 /۹6 به اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان تحويل داد 
كه اين گزارش در مورخ ۹6/4/17 در اختيار دفتر زيستگاه ها و امور مناطق 

محيط زيست طبيعي سازمان قرار مي گيرد. 
5- دفتر زيستگاه هاي س��ازمان در تاريخ ۹7/4/۲0 بررسي پروژه را صرفاً 
در داخل مستثنيات و در رده يك واحد هاي خدماتي پس از ارائه گزارش 

ارزيابي زيست محيطي و تأييد آن امكان پذير اعالم مي كند. 
6- سازمان آب و برق استان خوزستان طي نامه  اي مورخ ۹6/۸/15 اعالم 
كرد كه طرح ف��وق در حوضه آبريز تأمين آب ش��رب س��دهاي مارون و 

آريوبرزن قرار ندارد. 
7- پس از تأييد مستثنيات بودن منطقه و قرارگرفتن در خارج از محدوده 
حوضه آبي سدها، اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان طي نامه اي 
مورخ ۹6/۸/۲4 به مجري طرح، ضرورت ارائه گزارش ارزيابي را اعالم كرد 
و مجري طرح در ۹6/۹/7 گزارش ارزيابي زيست محيطي را تحويل اداره 

كل مي دهد. 
۸- طرح براساس دستورالعمل ابالغي س��ازمان ابتدا در كارگروه استاني 
م��ورخ۹6/10/11 مطرح و س��پس براي بررس��ي در س��ازمان در مورخ 

۹6/10/۲0 به دفتر ارزيابي سازمان ارسال مي شود. 
۹- سرپرست معاونت محيط زيست طبيعي سازمان مجدداً به دليل عدم 
تأمين محتواي طرح و مطابقت آن با مناطق تحت مديريت با اجراي طرح 
مخالفت نموده كه مجري طرح نسبت به اصالح طرح به اقامتگاه بوم گردي 
)اكوالژ( رده يك ضوابط اس��تقرار اقدام و معاونت محيط زيست طبيعي 
سازمان پس از بررسي طرح اصالحي طي نامه اي۹7/1/۲1 با طرح اكوالژ 
در رده يك ضوابط اس��تقرار با رعايت تمهيدات و الزامات زيست محيطي 

موافقت مي نمايد. 
10- پس از اعالم نظر مورخ ۹7/1/۲1 محيط زيست طبيعي سازمان طرح 
فوق در مورخ ۹7/۲/۸ در كميته ارزيابي زيست محيطي به رياست معاون 
محترم محيط زيست انساني سازمان تشكيل و اشكاالتي بر گزارش ارائه 

شده وارد و به مجري طرح ابالغ مي شود . 
11- مجدداً در مورخ ۹7/۲/1۸ كميته ارزيابي زيست محيطي به رياست 
معاون محيط زيست انساني سازمان تشكيل و اصالحات مدنظر در گزارش 
اعمال شده و مقرر گرديد پس از ارائه موارد اصالحي جديد به دفتر ارزيابي 

و كميته فني نسبت به صدور مجوز اقدام كند. 
1۲- در مورخ ۹7/4/6 براي س��ومين بار كميته ارزيابي زيست محيطي 
سازمان تشكيل و آخرين اصالحات و مطابقت طرح با اكوالژ مورد بررسي 

و اقدام واقع شد. 
13- با توجه به طوالني شدن فرآيند بررسي اين طرح كه از اسفند سال ۹5 
شروع گرديده و با عنايت به تأييد معاونت محيط زيست طبيعي سازمان و 
سه نوبت تشكيل كميته ارزيابي سازمان و چندين نوبت اصالحات گزارش، 
معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست طي 
نامه اي مورخ ۹7/5/6 به مديران كل حفاظت محيط زيست استان ها اعالم 

مي نمايد كه نسبت به صدور مجوز مربوطه اقدام كنند. 
14- اداره كل حفاظت محيط زيست كهكيلويه و بويراحمد نامه اي مورخ 
۹7/5/14 با انجام فعاليت صرفاً بوم گردي)اكوالژ( منطبق با رده يك گروه 

استقرار واحدهاي خدماتي و با 11شرط اعالم موافقت مي كند. 
15- در مورخ ۹7/5/۲3 نيز اداره كل حفاظت محيط زيس��ت خوزستان 
به اس��تناد تفويض اختيار و همچنين دستور رياس��ت محترم سازمان و 
مكاتبات ۹7/1/۲1 و ۹7/3/۲3 معاونت محيط زيس��ت طبيعي مبني بر 
اجراي صرفاً اكوالژ در مستثنيات، نسبت به صدور مجوز طي نامه اي مورخ 
۹7/5/6 اقدام مي كند.  همان گونه كه در موارد 15گانه فوق، روند صدور 
مجوز طرح تنگه تكاب به اطالع افكار عمومي رسيد، صدور اين مجوز كاماًل 
در چارچوب قانون و با مداقه كافي و حتي س��ختگيرانه، با لحاظ نظرات 
دفاتر تخصصي سازمان صادر شده است.  الزم به ذكر است، طرح فوق صرفاً 
در حد اقامتگاه هاي بوم گردي )اكوالژ( بوده كه در اين مجوز 11 شرط از 
جانب اداره كل حفاظت محيط زيست استان هاي كهكيلويه و بويراحمد 
و 31شرط به وسيله اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان براي اجرا 
در نظر گرفته شده كه همگي جزو تعهدات مجري است. بديهي است در 
صورت تخطي از هركدام از شرايط ساخت و س��از، از ادامه فعاليت پروژه 

ممانعت خواهد شد. 
همچنين مقرر شده تا مجري طرح ضمن استقرار واحد HSE همزمان 
با آغاز عمليات اجرايي گزارش نظارت و پايش ط��رح موصوف را مطابق 
دستورالعمل پروژه هاي مشمول ارزيابي به اداره كل حفاظت محيط زيست 

استان هاي كهكيلويه و بويراحمد و خوزستان ارسال كنند. 
 جوان: ضمن تش��كر از پاسخگويي سازمان محيط زيس��ت، بسياري از 
ارجاعات جوابيه باال، نامه هايي است كه مستند و قانوني بودن آن براي ما 
غيرمكشوف بوده و فقط شماره نامه ها در جوابيه ذكر شده است. كماكان 
هم به اصل موضوع مورد اش��اره در يادداشت »جوان« پاسخگويي نشده 
است: چرا و چه كسان و ذي نفعاني در منطقه حفاظت شده خاييز كه قانوناً 
نبايد ساخت و سازي صورت بگيرد، همگان مشغول كار و ساخت و سازند و 

با بولدوزر به جان اين منطقه ملي افتاده اند؟! 

برنا قاسمي | ايسنا
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وحيد حاجي پور

کمترین تورم برای مردم کرمان
بررسي شاخص قيمت مصرف كننده به تفكيك استان ها در آبان 
ماه نشان مي دهد تورم نقطه به نقطه شش اس�تان كه اتفاقًا جزو 
استان هاي محروم كشور هستند، باالي 4۰ درصد است و باالترين 
رقم تورم نقطه به نقطه متعلق به استان سيستان و بلوچستان است. 
به گزارش »فارس«، ش��اخص قيم��ت مصرف كننده به تفكيك 
اس��تان در آبان١٣٩٧ از س��وي مركز آمار ايران منتش��ر ش��د. 
در آبان م��اه ١٣٩٧ عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي كش��ور 
)١٠٠=١٣٩٥( به ١4٧/8 رسيد كه نسبت به ماه قبل 2/6 درصد 
افزايش نش��ان مي  دهد. در اين ماه بيش��ترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي كشور مربوط به استان آذربايجان شرقي با 4/٣ درصد 
افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با 4/١ 

درصد افزايش است. 
   تورم نقطه به نقطه 

درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( براي خانوارهاي كشور ٣4/٩ درصد است. 

بيش��ترين نرخ تورم نقطه ب��ه نقطه مربوط به اس��تان سيس��تان 
وبلوچس��تان )42/6درصد( و كمترين آن مربوط به استان كرمان 
)28/8درصد( اس��ت يعني خانوارهاي س��اكن اس��تان سيس��تان 
وبلوچستان به طور متوسط ٧/ ٧ درصد بيشتر از ميانگين كل كشور 
و خانوارهاي ساكن استان كرمان به طور متوسط 6/١ درصد كمتر 
از ميانگين كل كشور نسبت به آبان ١٣٩6 براي خريد يك مجموعه 

كاال و خدمات يكسان هزينه كرده اند. 
بر اس��اس اين آمارها، ت��ورم نقطه به نقطه اس��تان هاي سيس��تان و 
بلوچستان، كردستان، ايالم، لرستان، چهارمحال و بختياري و خراسان 

شمالي باالي 4٠ درصد بوده است. 
نرخ تورم ١2 ماهه منتهي به آبان ماه ١٣٩٧ براي خانوارهاي كشور 
به عدد ١٥/6 درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به اس��تان لرس��تان )١٩/2درصد( و كمترين آن مربوط به استان  
كرمان )١2/2درصد( اس��ت. ش��كاف نرخ تورم ١2ماهه استان ها 
در آبان ماه ٧/٠ درصد است كه نسبت به ماه قبل يك واحد درصد 

افزايش نشان مي دهد. 
   تورم خانوار شهري

خانوارهاي شهري در آبان ماه ١٣٩٧ عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
شهري)١٠٠=١٣٩٥ (به ١4٧/٣ رسيد كه نسبت به ماه قبل 2/6درصد 

افزايش نشان مي دهد. 
در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به استان 
آذربايجان شرقي با 4/١ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط 
به اس��تان گيالن با ١/٥ درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص كل 
نسبت به ماه مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي 

شهري كشور ٣4/٥ درصد است.
 بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري مربوط به استان 
ايالم 42/٥ درصد و كمترين آن مربوط به استان كرمان 28/٣ درصد 
است؛ يعني خانوارهاي ش��هري ساكن اس��تان ايالم به طور متوسط 
درصد بيش��تر از ميانگين كل كش��ور و خانوارهاي ش��هري ساكن   8
استان كرمان به طور متوسط 6/2 درصد كمتر از ميانگين كل كشور 
نسبت به آبان ١٣٩6 براي خريد يك مجموعه كاال و خدمات يكسان 

هزينه كرده اند. 
نرخ تورم ١2 ماهه منتهي به آبان ماه ١٣٩٧ براي خانوارهاي شهري به 
عدد ١٥/6 درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم ١2 ماهه مربوط به استان 
لرس��تان ١٩/4 درصد و كمترين آن مربوط به استان هرمزگان ٩/١2 
درصد است. شكاف نرخ تورم ١2 ماهه استان ها در آبان ماه 6/٥ درصد 

است كه نسبت به ماه قبل ٠/2 واحد درصد افزايش نشان مي دهد. 
   تورم خانوار روستايي

خانوارهاي روس��تايي در آب��ان م��اه ١٣٩٧ عدد ش��اخص كل براي 
خانوارهاي روستايي كشور )١٠٠=١٣٩٥ ( به ١٥٠/8 رسيد كه نسبت 
به ماه قبل 2/٧ درصد افزايش نشان مي دهد. در اين ماه بيشترين نرخ 
تورم ماهانه خانوارهاي روستايي مربوط به استان كهكيلويه وبويراحمد 
با ٥/٧ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قزوين 

با ٠/١ درصد افزايش است. 
درصد تغيير شاخص كل خانوارهاي روستايي نسبت به ماه مشابه سال 
قبل تورم نقطه به نقطه ٣٧/٣ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به 
نقطه خانوارهاي روس��تايي مربوط به استان كردستان 4٥/8 درصد و 
كمترين آن مربوط به استان كرمان ٣٠/١درصد است، يعني خانوارهاي 
روستايي ساكن استان كردستان به طور متوسط 8/٥ درصد بيشتر از 
ميانگين كل كشور و خانوارهاي روستايي ساكن استان كرمان به طور 
متوسط ٧/2 درصد كمتر از ميانگين كل كشور نسبت به آبان ١٣٩6 
براي خريد يك مجموعه كاال و خدمات يكس��ان هزينه كرده اند. نرخ 
تورم ١2 ماهه منته��ي به آبان ماه ١٣٩٧ براي خانوارهاي روس��تايي 

كشور به ١٥/4 درصد رسيد.
بيشترين نرخ تورم ١2 ماهه مربوط به اس��تان چهارمحال وبختياري 
١٩/١ درصد و كمترين آن مربوط به اس��تان كرمان 8/٩ درصد است. 
ش��كاف نرخ تورم ١2 ماهه اس��تان ها در آبان ماه ٩/٣ درصد است كه 

نسبت به ماه قبل يك واحد درصد افزايش نشان مي دهد. 
آماره��اي فوق ب��ه خوبي نش��ان مي دهد دقيق��اً م��ردم و خانوار 
اس��تان هايي با تورم بي��ش از 4٠ درصد درگير هس��تند كه جزو 
استان هاي محروم بوده و از قدرت خريد و معيشت پايين تري نسبت 

به ديگر استان ها برخوردارند.

داستان منافع اقتصادي چين و ایران 
آتش بس ميان چين و امريكا بر س��ر تعرفه هاي تجاري و بازرگاني، در 
ميان اغلب افرادي كه تنها برداشتش��ان از روابط اقتصادي – سياسي 
دولت ها يك »پوسته« اس��ت، به معناي پش��ت كردن پكن به تهران 
ترجمه مي شود. موضوعي كه سال هاست در طبقه خاصي از به اصطالح 
نخبگان شكل گرفته و معتقد اس��ت هرگونه روابط اقتصادي ميان دو 

كشور، خيانت به كشور ثالث يعني ايران است. 
چنين ديدگاهي نش��ئت گرفته از برداش��ت ناصواب از بديهيات علوم 
سياسي و تجارت خارجي است كه متأسفانه رواج بسياري پيدا كرده است 
و قصد دارد اينگونه القا كند اگر از نگاه غرب به شرق تغيير مسير بدهيم، 
نتيجه اي جز خيانت ديدن از كش��ورهاي غيرغربي عايد ما نمي شود. 
متأسفانه بايد پذيرفت سياست خارجي كشور هيچ گاه نتوانسته است 
حوزه اقتصادي را نيز با خود همس��و كن��د و وزارتخانه هاي اقتصادي 
مسيري را مي پيمايند كه از سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران 
پيروي نمي كند؛ موضوعي ك��ه تنها در ايران و گاه��ي در ونزوئال ديده 
مي ش��ود. در تحليل مناس��بات جهاني و روند تحوالت بين المللي، هر 
كشوري منافع خود را در نظر مي گيرد و اصوالً هيچ نظام سياسي خود را 
در محيطي قرار نمي دهد كه به كشور ديگري خدمت كند چه اين كشور 
توسعه يافته باشد يا در حال توسعه. براي دست يافتن به نگاهي عميق 
و دقيق به مسائل روز، ابتدا بايد نقش و جايگاه جمهوري اسالمي ايران 
را در نظر گرفت و در مرحله بعدي نحوه گره خوردن منافع كشورهاي 
ديگر را بررسي كرد. به عنوان مثال تحليل هايی كه بر اساس آن، خاتمه 
يك اختالف تجاري ميان چين و امريكا به ضرر جمهوري اسالمي ايران 
باشد، به سادگي يك تحليل از نوع نگاه تحليل خطي نيست، اما گويا هر 

تحليلي كه فاقد مباني عقالني و منطقي باشد صداي بيشتر دارد!
در روابط اقتصادي ايران و چين بايد به اين مهم توجه داشت كه نه تهران 
و نه پكن، نمي خواهند منافع خود را براي يكديگر كنار بگذارند؛ چراكه 
اصوالً حجم اين منافع داراي اختالفات غيرقابل وصفي است. اختالف 
تجاري چين و امريكا اصوالً ارتباطي به جمهوري اسالمي ايران ندارد 
كه كليد خوردن آن به سود كشور باشد و حل و فصل آن به ضرر ايران. 
گرچه اين اختالف مي توانست محملي باشد براي نقش آفريني ايران در 
بازار نفت چين، اما بهتر است به جاي تحليل هاي اين چنيني، به روند 
برخوردهاي اقتصادي ايران با چين پرداخت تا نگاه صحيحي به جامعه 
ارائه شود. روابط ايران و چين زماني گرم شده است كه تحريم ها فشار 
زيادي به كشورمان وارد كرده است و پكن نيز با ارائه بسته منافعي براي 
خود از قبل تحريم ها، با كمك به ايران سود قابل قبولي نيز دريافت كرد، 
درست برخالف كشورهايي كه در ظاهر براي برجام كف مي زنند و در 

عمل، نسخه هايي را ارائه مي كنند كه تاريخ مصرفي ندارد. 
 غرض حمايت از سياست هاي چين در قبال ايران نيست، اصل مسئله 
آنجاست كه براي تحليل دقيق موضوعات بين المللي، بايد از نگاه صفر 
و يك برحذر بود و با ديدي همه جانبه، به تجزيه فرصت ها و تهديدها 
پرداخت. بارها نوشتيم كه دولت يازدهم در روزهايي كه برجام مطرح 
شد، با يك چرخش عجيب به خصوص در حوزه نفت و انرژي به سمت 
غرب گرايش پيدا كرد و به طور غيرعلني به كش��ورهايي نظير چين، 
روسيه، تركيه و. . . اين پيام را داد كه انتخاب جمهوري اسالمي ايران 
تغيير پيدا كرده است. اوج برخوردهاي غلط اقتصادي با متحدان سابق 
در اظهارات سال گذش��ته رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه 
نهفته اس��ت كه وي گفت ايران نبايد فراموش كند در روزهاي تحريم، 
چه كشورهايي به تهران كمك كردند. هر چند ايجاد توازن ميان شرق 
و غرب به معناي امروزي، تضمين كننده منافع ملي است، اما بايد قبول 
كرد دولت يازدهم به جاي ايجاد اين موازنه، س��مت غ��رب را در كفه 
سياست گذاري هاي اقتصادي خود س��نگين تر كرد و بلوك ديگر نيز 
سعي كرد از حمايت هاي پيشين خود دست كشيده و روندي را در پيش 

بگيرد كه تبعات آن بعدها مشخص شد، يعني امروز!
چين يا امريكا، هر دو كش��ور منافع خود را در نظر مي گيرند و بر اساس 
منافع خود عمل مي كنند؛ سياست هاي اقتصادي اين كشورها كاماًل در 
خدمت سياست خارجي شان است. هيچ گاه وزارت انرژي امريكا برخالف 
سياست خارجي خود عمل نمي كند و موجب ايجاد سردرگمي در ميان 
شركاي تجاري خود نمي شود. چه بدمان آيد و چه خوشمان، سياست هاي 
اقتصادي ايران در حوزه همكاري هاي بين المللي به قدري با سياس��ت 
خارجي در تضاد است كه هيچ كشوري نمي تواند از آينده همكاري هاي 
خود خوشبين باش��د. الغرض بهتر اس��ت براي ارائه تحليل هاي عجيب 
وغريب، كمي به عملكرد دولت بينديشيم به ويژه تصميمات عجيب وزارت 

نفت كه يك تنه، منافع ملي را فداي نگاه هاي شخصي كرده است. 
  

کارگران هفت تپه به کار بازگشتند
كارگران كش�ت و صنعت نيش�كر هفت تپه بعد از وصول دو ماه از 
مطالبات شان و تغيير مديريت اين كارگاه، امروز به كار بازگشتند. 
نيش��كر هفت تپه قديمي ترين كارخانه توليد شكر در كشور است كه 
در س��ال ١٣٣8 در ش��هرك صنعتي هفت تپه در شهرس��تان شوش 
تأسيس شد و در بهمن سال ١٣٩4 از طريق سازمان خصوصي سازي 
به بخش خصوصي واگذار شد. به اعتقاد كارشناسان خصوصي سازي 
ش��ركت به همراه 24 هزار هكتار اراضي آن، بدون ارزش��يابي قيمت 
واقعي صورت گرفت. كريم ياوري، نماينده وزير كار در رس��يدگي به 
مشكالت كارگران كش��ت و صنعت نيش��كر هفت تپه در گفت وگو با 
»فارس« گفت: به دنبال تأكيد وزير كار در خصوص پيگيري مشكالت 
كارگران كش��ت و صنعت هفت تپه و با توجه به واريز دو ماه از حقوق 
معوقه آنها و همچنين پيگيري ساير خواسته هاي قانوني اين كارگران 
از طريق مس��ئوالن استاني و مس��ئوالن وزارتخانه، ديروز ١١ آذرماه 
تمامي كارگران اين كارگاه به محل كار خود مراجعه كردند و فعاليت 

كار و توليد را از سر گرفتند. 
وي با اشاره به تغيير مديريت در اين كارگاه اظهار اميدواري كرد كه با 
بازگشت كارگران و همچنين استقرار مديريت جديد و اورهال كردن 
شركت، استحصال شكر از نيشكر از سر گرفته شود و كارگران به زودي 

بتوانند مابقي مطالبات خود را دريافت كنند.

چهارمين همايش 

مهران ابراهيميان
  گزارش   یک

مال�ي اس�امي 
محملي بود براي 
ابراز نگراني از رشد نقدينگي و تغيير تركيب 
س�پرده ها توس�ط قائم مقام بانك مركزي و 
همچني�ن هش�دار دادن ب�ه بانك ه�ا در 
هماهنگ كردن منابع و مصارفشان. همچنين 
در اين همايش، رئيس كل بيمه مركزي تاش 
كرد تا اوراق ريسك بيمه اي را توسعه دهد و 
زمينه را براي ورود مردم در مشاركت ريسك 
بيمه هاي خود اتكايي فراهم كند؛ موضوعي 
كه از نگاه فقه شيعه با مشكل بوده، از نگاه 

علما سنت مغاير با شرع است. 
قائ��م مقام بان��ك مركزي با اش��اره به ش��رايط 
اقتصادي حال حاضر گفت: به رغم رعايت انضباط 
مالي در سال هاي اخير، همچنان رشد نقدينگي 
مايه نگراني اس��ت كه ضرورت دارد تالش ها در 
اين زمينه بيشتر ش��ود؛چراكه عواقبي همانند 
افزايش تورم را در پ��ي دارد. اكبر كميجاني روز 
گذشته در چهارمين همايش مالي اسالمي اظهار 
كرد: به  رغم پيشرفت هاي بازار سرمايه و افزايش 
سهم آن در تأمين مالي، همچنان اقتصاد ايران 
بانك محور است و تقاضاهاي وسيعي به سمت 
بانك هدايت ش��ده و چون به همه اين تقاضاها 
پاس��خ داده نمي ش��ود، انتقادات از نظام بانكي 

افزايش مي يابد. 
وي با اش��اره به لزوم تأمين مال��ي بلند مدت در 

اقتصاد ايران گفت: قطعاً تأمين مالي بلندمدت از 
سوي نظام بانكي بسيار دشوار است و بايد در اين 
حوزه به سمت بازار سرمايه حركت كنيم؛ چراكه 
تجربه تأمين مال��ي نظام بانك��ي در اين زمينه 
اصاًل تجربه خوبي نيس��ت و در بسياري از موارد 
تسهيالت پرداختي به بانك ها بازگشت نخورده و 

منجر به بي نظمي در بازار پول شده است. 
   هشدار به بانك ها 

كميجاني از اين تريبون استفاده كرد و گفت: به 
بانك ها هم هشدار مي دهيم كه منابع و مصارف 
خود را هماهنگ كنند، چراك��ه منجر به رقابت 
ناسالم و نوسان در نرخ سود مي شود. در اين راستا 
براي مقابله با اين پديده تأمي��ن مالي از طريق 
بازار بين بانكي در سال هاي اخير افزايش يافته 
و مدام در حال افزايش است و به حدود 4٠ هزار 
ميليارد تومان رسيده است. كميجاني در ادامه از 
كاهش نرخ رشد نقدينگي به 2٣ درصد خبر داد، 
 اما بالفاصله به كاهش سهم سپرده هاي يك ساله 
در بانك ها اشاره كرد كه به نظر مي رسد نگراني 

وي از نقدينگي به اين دليل باشد. 
قائم مقام بانك مركزي از كاهش متوس��ط رشد 
نقدينگي به 2٣/٧ درصد در دوره زماني سال هاي 
٩٣ تا ٩٧ خبر داد و گفت: نسبت نقدينگي و عمق 

مالي در ايران هم اكنون ١٠٣ است. 
 البته اين ادع��ا در حالي ص��ورت مي گيرد كه 
روند رش��د نقدينگي با توجه به شرايط موجود 
بانك ها و وضعيت پيش آمده در س��ال جاري به 

طور قطع افزايش خواهد يافت و بعيد نيس��ت 
كه با توجه ب��ه رقم بيش از ٣٠٠ ه��زار ميليارد 
توماني و تس��هيالت بيش از 2/٥برابري همين 
عدد از سوي بانك ها نرخ رشد نقدينگي بيشتر 
شده و نرخ رشد متوس��ط دولت روحاني بيشتر 

ازدولت هاي قبلي شود. 
اكبر كميجاني، قائم مق��ام بانك مركزي از نقش 
نظام بانكي در حمايت از توليد و ثبات اقتصادي 
كشور س��خن گفت و افزود: با وجود توسعه بازار 
س��رمايه و بهبود حجم تأمين مال��ي اقتصاد از 
اين بازار، ام��ا همچن��ان اقتصاد اي��ران بر اصل 

بانك محوري است. 
كميجاني با بي��ان اينكه واگ��ذاري گواهي هاي 
س��پرده 2٠ درص��دي منجر به كاهش س��هم 

سپرده هاي يك ساله در بانك ها شده است، تصريح 
كرد: اين در حالي اس��ت كه به دليل بروز برخي 
التهاب ها، س��هم س��پرده هاي جاري و يكساله 

دوباره در سيستم بانكي افزايش يافته است. 
   متوسط نرخ رشد بيش از 23درصد

وي از ت��الش بانك مركزي براي كاهش س��هم 
رشد نقدينگي نسبت به سال گذشته خبر داد و 
گفت: در ميان سال هاي ١٣6٧ تا ١٣٩١ متوسط 
رشد نقدينگي بالغ بر 26/٧ درصد بود و اين در 
حالي اس��ت كه در دوره زماني ميان سال هاي 
١٣٩٣ تا ١٣٩٧ اين رقم به 2٣/٧ درصد كاهش 
يافته اس��ت. اين در حالي است كه نسبت عمق 
مالي بر س��هم بخش غيردولتي نسبت به توليد 

ناخالص داخلي نيز روبه افزايش است. 
 اين اظه��ارات ني��ز در حالي بيان ش��د كه نرخ 
رش��د نقدينگي باالي 2٠ درصد همواره يكي از 
مهم ترين دستمايه هاي حمله به عملكرد دولت 

نهم و دهم بوده است. 
قائم مقام بانك مركزي با اشاره به نياز بانك ها به 
نقدينگي افزود: اين نياز باعث ش��ده تا سيستم 
بانكي حاضر به جذب نقدينگي با هزينه باالتري 
ش��ود، اما تعامل بازار س��رمايه و ب��ازار پول در 
سال هاي اخير باعث شده تا سهم سپرده گذاري 
از سوي صندوق هاي سرمايه گذاري درآمد ثابت 
در بانك ها طي دو مرحله و در سال هاي ٩٥ و ٩6 
از نس��بت ٣٠ به ٧٠ درصد به نسبت ٥٠ به ٥٠ 

درصد كاهش يابد. 
   لزوم استفاده از ابزارهاي نوين
براي توسعه اوراق ريسك بيمه اي

رئيس كل بيمه مركزي ني��ز در اين همايش از 
جدا شدن بيمه اتكايي از شركت هاي خارجي با 
توجه به تحريم هاي امريكا عليه ايران خبر داد و 
گفت: براي انتشار اوراق ريسك بيمه اي در بازار 
سرمايه نياز به استفاده از ابزارهاي نوين اسالمي 
وج��ود دارد. غالمرضا س��ليماني اميري ضمن 
تأكيد بر اس��تفاده از ابزارهاي نوين اسالمي در 
صنعت بيمه عنوان كرد: علماي شيعه در موضوع 
بيمه متعارف، نظرات مثبتي داشته و آن را حالل 

مي دانند، اما علماي اهل سنت نه! 
سليماني با اش��اره به تحريم هاي اياالت متحده 
امريكا در خصوص بيمه اتكايي اظهار داش��ت: 
پس از فشرده شدن حلقه تحريم ها، بيمه اتكايي 
از شركت هاي خارجي جدا شد تا بتواند از طريق 
بيمه هاي داخل��ي اين ريس��ك را كاهش دهد. 
بر اين اس��اس براي انتقال اين ريس��ك به بازار 
سرمايه لزوم همفكري و تعامل با اشخاص فعال 

در بازارهاي مالي اسالمي ضروري است. 
اين مقام مس��ئول تأكيد كرد: براي انتقال اوراق 
ريسك بيمه اي به بازار سرمايه با ارزش ٥ تا ١٠ 
هزار ميليارد توماني اس��تفاده از ابزارهاي نوين 
اسالمي ضروري است كه در صورت صدور مجوز 
انتشار مي توان با كمك شركت هاي بيمه اي اين 

موضوع را نهايي كرد.

نگراني قائم مقام بانك مركزي از تأثير رشد نقدينگي و تركيب سپردهاي بانكي 

 کميجاني: نرخ رشد نقدینگي
در دولت روحاني 23/7 درصد شد

وزير تعاون، كار    خبر
و رفاه اجتماعي 
براي چندش�غله هاي وزارتخانه يك هفته و 
براي مدي�ران پروازي يك م�اه ضرب االجل 
تعيين كرد ت�ا تكليف خود را روش�ن كنند. 
روابط عمومي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
محمد ش��ريعتمداري در آيين تكريم و معارفه 
معاونان امور مجلس، حقوقي و اس��تان ها، امور 
تع��اون، رواب��ط كار، مديركل ح��وزه وزارتي و 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران 
تأكيد كرد: هيچ قلمي را ك��ه پنهان روي كاغذ 

بنويسد، تحمل نمي كنيم
وي با تأكيد بر اينكه در زمينه شفافيت با كسي 
ش��وخي نداريم، گفت: هيچ موضوع غيرشفافي 
در وزارت تعاون، كار وفاه اجتماعي وجود ندارد 
و همه بودجه ها و عملكردها بايد شفاف به عموم 
مردم اعالم شود. شفافيت به وزيرتسلط بر امور 

را مي بخشد. 
ش��ريعتمداري تأكيد كرد: شايسته س��االري، 

جوانگرايي و توجه به توانايي بانوان و شايسته و 
انتخاب از درون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

اصل همه انتخاب هاست. 
 وي با اولتيماتوم به مدي��ران داراي بيش از دو 
ش��غل و پروازي تأكيد ك��رد: در وزارت تعاون، 
كار و رف��اه اجتماع��ي مديرپ��روازي نخواهيم 
داش��ت و معنايي ندارد كه مديران با يك پرواز 
هفته اي يك بار به محل خدمت خود بروند و بايد 
بومي گزيني جايگزين مديران پروازي شود و اين 

افراد يك ماه بيشتر فرصت ندارند. 
وي تأكي��د كرد: اگ��ر تا پاي��ان هفت��ه تمامي 
اس��تعفا هاي افراد داراي بيش از يك ش��غل به 
دس��ت ما نرس��د، مديران باالدس��تي مكلف به 
تعيين تكليف هس��تند و اگر مدي��ران باالتر با 
افراد داراي بيش از يك ش��غل برخورد نكنند با 
مديرباالدس��ت برخورد مي شود و در اين زمينه 

شوخي وجود ندارد و برخورد مي شود. 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي ب��ا طرح اين 
پرس��ش كه تا كي بايد اين موارد گفته نش��ود، 

 افزود: بايد بگوييم و برخورد كنيم. در موضوعات 
مختلف نظير معامالت به ويژه معامالت داخلي 
بايد همه موارد شفاف به عموم مردم گفته شود. 
ش��ريعتمداري اظهار ك��رد: در وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماع��ي هيچ مديري براي فعاليت 
مديريتي خود كيس��ه ندوخته اس��ت. بنابراين 
بايد شفاف و روشن با مردم همه موارد را مطرح 
كنيم. در زمينه شايسته س��االري با ش��خصي 
شوخي نداريم. بنده بايد انتخاب شايسته انجام 
دهم. اس��تفاده از نخبگان بنياد ملي نخبگان را 
در دستور كار قرار مي دهيم. به كارگيري بانوان 
شايسته با جديت پيگيري مي شود. بايد حتماً 
در هيئت مديره ها از يك ف��رد جوان با انگيزه و 
دانش استفاده شود. جوانگرايي در همه عرصه ها 

بايد تقويت شود. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: اولويت 
به كارگيري مدي��ران جوان و افراد ش��اغل در 
وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي اس��ت. در 
وزارتخانه نيروهاي اليقي حضوردارند و تكيه ما 

بر اين نيروهاست و نبايد افراد فكر كنند كه هر 
روز وزيري با اتوبوس مي آيد و نيروهاي جديد را 
رأس امور مي آورد؛ چراكه ب��ه اين ترتيب ديگر 

انگيزه اي براي كار نخواهند داشت. 
شريعتمداري اضافه كرد: تا يك ماه آينده فرصت 
مي گذارم كه مديريت پروازي براي كارهايي كه 
بايد در آن منطقه مديريت ش��ود، تعطيل شود، 
اجازه نمي دهم يك واحد توليدي با عظمتي در 
گوشه اي از كشور داشته باشيم و فردي هفته اي 
يك بار به آن منطقه برود و آن را مديريت كند. 
چنين مديريتي در مجموعه وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعي معنايي ندارد. 
مديران صندوق ها و معاونان بايد دقت داش��ته 
باشند كه ما مديران پروازي نداريم. افراد بايد در 
واحدهاي بزرگ، توليدي و مهم، سركار بايستند 
و مديريت كنند. بايد ف��رد در منطقه مديريتي 
خود زندگ��ي كند و بومي گزيني اصل ماس��ت. 
نمي شود با پرواز مديريت كرد و اين كار را با قوت 

ادامه مي دهم.

ضرب االجل شريعتمداري براي مديران پروازي و چندشغله هاي وزارت كار

كميجاني از كاهش نرخ رشد 
نقدينگي به 23 درصد خبر 
داد،  اما بافاصله به كاهش 
سهم سپرده هاي يك ساله 
در بانك ها اش�اره كرد كه 
به نظر مي رسد نگراني وي 
از نقدينگ�ي به اي�ن دليل 
باشد. وی از كاهش متوسط 
رش�د نقدينگي ب�ه 23/7 
درص�د در دوره زمان�ي 
سال هاي ۹3 تا ۹7 خبر داد
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   آسيب هاي جدي عدالتخواهي دانشجويي 
عبداهلل گنجي فعال رسانه اي در كانال تلگرامي خود 

درباره عدالتخواهي دانشجويي نوشت:
1- عدالتخواهي را ناخودآگاه مس��اوات مي دانند و از 
روش قياس اس��تفاده مي كنند. )مثاًل مقايسه تصوير 
كپرنشيني يك پيرزن در كوير با منزل يك پزشك متخصص در تهران( 
 2- به جاي از كجا آوردي بر »چرا اينقدر داري؟« متمركز است كه گويي 

كاًل نمي شود ثروت مشروع داشت. 
هر دو بند باال به چپ گرايي نزديك است تا اسالم

 3- متأثر از جو و فضاي عمومي است و خاص گرايي مستقل ندارد.
........................................................................................................................

   مشكل پروانه سلحشوري چيست؟
يك كاربر فضاي مج��ازي طي توئيت��ي درباره 
اظهارات پروانه سلحشوري درخصوص پوشش 
چادر و حجاب، نوشت: مامان بزرگم 70 سالشه، 
هنوزم چادر س��ر مي كنه، نه گردن درد داره نه 
س��ردرد، تازه ناظر جام جهاني روسيه هم نبوده، فقط تو عمرش يه بار 
تونسته بره مش��هد. نتيجه مي گيريم مشكل از چادر نيست، مشكل از 

خرده شيشه است كه شما داري، اون نداره!
........................................................................................................................

   نظر كدخدايي درباره جايگاه مجلس شوراي اسالمي
سخنگوي ش��وراي نگهبان در توئيتي به مناسبت روز مجلس نوشت: 
هنگامي كه اصل شصت و سوم قانون اساسي اجازه نمي دهد كشور در 
هيچ زماني بدون مجلس باشد، فرموده امام)ره( كه مجلس در رأس امور 

است، محقق مي شود. 
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در توئيتي به مناسبت 
روز مجلس و با اش��اره به جايگاه عالي مجلس ش��وراي اس��المي و 
اختيارات وسيع نمايندگان نوشت: هنگامي كه اصل شصت و سوم 
قانون اساس��ي اجازه نمي دهد كش��ور در هيچ زماني بدون مجلس 
باش��د، وقتي نمايندگان ما ح��ق قانونگذاري، اظهارنظر، س��ؤال، 
اس��تيضاح، تحقيق و تفحص را دارند و البته ب��ا حضور نمايندگاني 
همچون  مدرِس ش��هيد، فرموده امام)ره( كه مجلس در رأس امور 

است، محقق مي شود. 
........................................................................................................................

   واقعيتي كه تركيه در نشست آستانه نپذيرفت
مسعود اس��عداللهي عضو مذاكره كننده ايراني در نشست آستانه در 
كانال خود نوش��ت: يازدهمي��ن اجالس آس��تانه در خصوص بحران 
سوريه در روزهاي هفتم و هشتم آذرماه 1397 در پايتخت قزاقستان 

برگزار شد. 
محور اصلي اين اجالس، موضوع »نحوه تشكيل كميته تدوين قانون 
اساسي سوريه« بود، هر چند كه چند موضوع فرعي ديگر نيز در دستور 
كار اجالس قرار داشت. در جريان اجالس 11 آستانه كاماًل مشخص 
بود كه تركيه درصدد كسب پيروزي هايي است كه نتوانسته در جريان 
جنگ سوريه از طريق حمايت از گروه هاي مسلح تروريستي به دست 
آورد، به همين خاطر هيئت مذاكره كننده تركيه تالش مي كرد نحوه 
تش��كيل و نحوه تقسيم كرس��ي هاي آن به نحوي باشد كه گروه هاي 
مسلح مخالف دست باال را در آن داشته باشند. اين ديدگاه دولت تركيه 
نش��ان مي دهد اردوغان هنوز شكست گروه هاي مس��لح تروريستي 
س��وريه را باور نكرده و نااميدانه تالش مي كند تا شكست نظامي را با 

پيروزي سياسي جبران كند. 
موضع قاطع هيئت مذاكره كننده سوريه و حمايت هيئت و پشتيباني 
هيئت ايراني و همراهي هيئت روس��ي باعث شد تالش هاي تركيه به 
جايي نرسد و به دور بعدي مذاكرات منتقل گردد. دميستورا )نماينده 
ويژه سازمان ملل در امور سوريه( تالش فراواني كرد كه در اين اجالس 
نحوه تش��كيل كميته تدوين قانون اساس��ي نهايي گردد اما به علت 

اختالف نظر موجود، تالش هاي وي به نتيجه اي نرسيد. 
دميس��تورا كه در پايان ماه جاري مس��يحي از اين پست كناره گيري 
خواهد كرد، تالش فراواني نمود تا با يك دستاورد مهم كار خود را به 
پايان برساند، لذا از عدم دس��تيابي اجالس به توافق مورد نظر بسيار 

ناراحت بود. 
استعفا و كناره گيري دميستورا در واقع به وي تحميل شده است زيرا 
با نزديك شدن به پايان فاز نظامي در بحران سوريه، روند سياسي حل 
اين بحران بسيار اهميت پيدا كرده و دولت هاي حامي گروه هاي مسلح 
تروريس��تي از جمله تركيه درصدد جبران شكست نظاميان از طريق 
امتيازگيري سياسي مي باشند، لذا با وادار كردن دميستورا به استعفا، 
يك ديپلمات نروژي به نام گاير پدرسن را كه به طرفداري از اسرائيل 

معروف مي باشد، جايگزين وي نموده اند. 
بدين ترتيب مي توان پي��ش بيني نمود كه در روند سياس��ي بحران 
سوريه، در صورتي كه تركيه واقعيتي به نام شكست گروه هاي مسلح 
تروريستي را بپذيرد و روسيه نيز مواضع محكم تري اتخاذ نمايد، راه 

حل سياسي دور از دسترس نخواهد بود. 
........................................................................................................................

   موفقيت ها در دل بحران ها را مديون رهبري هستيم
صفحه اينستاگرام منتسب به سردار قاسم سليماني 
با انتشار ويدئويي بخش��ي از اظهارات او درباره رمز 
موفقيت و عبور از بحران ها را منتش��ر كرد. صفحه 
اينستاگرام س��ردار قاسم س��ليماني بخش هايي از 
سخنراني او را براي اولين بار به اشتراك گذاشت. سردار سليماني در 
اين كليپ رمز برون رفت از بحران ها را مديون وجود رهبر معظم انقالب 

دانسته و گفته است:
»اينكه عرض مي كنم همه اين برون رفت ها و موفقيت ها در دل بحران ها 
مديون مقام معظم رهبري است، اين امري است كه من با بن دندان و 

همه وجودم حس كردم. 97/3/17«

كواكبيان در صحن مجلس:
 برخي مديران بازنشسته 

نمي خواهند از صندلي جدا شوند 
نماينده م�ردم تهران در مجل�س گفت: مجلس قان�ون مهم منع 
به كارگيري بازنشستگان را تصويب كرده اما برخي مديران محترم 
نمي خواهند از صندلي جدا شوند تا ميدان براي جوانان باز شود. 
به گزارش فارس، مصطفي كواكبيان در جلسه علني يك شنبه مجلس 
اظهار داش��ت: مجلس قانون مهم من��ع به كارگيري بازنشس��تگان 
را تصوي��ب كرده اما برخي مدي��ران محترم نمي خواهن��د از صندلي 
جدا ش��وند تا ميدان براي جوانان باز ش��ود حتي گاهي در اين رابطه 
موضوعاتي در خصوص اجازه از مقام معظم رهبري مطرح مي شود كه 

بيت مقام معظم رهبري اين نسبت ها را تكذيب كرده است. 
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: در حال حاضر نخست وزير بلژيك و فرانسه 
حدود كمتر از 30 سال سن دارند اما در ايران مديران باالي 60 سال 
نمي خواهند بازنشسته ش��وند اين در حالي اس��ت كه شهيد محمد 
تندگويان در ابتداي جنگ تحميلي با 21 سال سن هم وزير بود، هم 

اسير شد و هم به مقام شهادت نائل شد. 
كواكبيان تصريح كرد: اگر خأل قانوني در خصوص قانع منع به كارگيري 
بازنشستگان وجود دارد بايد رئيس جمهور و كميسيون هاي مجلس به 
اين موضوع توجه كنند تا ضمن حل مسئله، قانون به درستي اجرا شود 

و ميدان براي فعاليت جوانان با نشاط فراهم شود.

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: 
روحانيت فقط تهيج كننده و بس�يج كننده مردم در جبهه 
نبود، ما عالي تري�ن فرمانده�ان را در دوران دفاع مقدس 
از روحانيت داش�تيم و اي�ن روحانيت سنگرنش�ين دفاع 
از اس�الم اس�ت و اين را از اهل بيت)ع( فرا گرفته اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري بس��يج، حجت االس��الم والمسلمين 
حاجي صادقي نماينده ولي فقيه در س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي صبح ديروز در يادواره ش��هيد ميرزا كوچك خان و 
شهداي روحاني و طلبه اس��تان گيالن در مسجد سليمان 
داراب رش��ت گفت: روحانيت در عالم اس��الم اين افتخار را 
دارد كه رس��الت خود را از انبيا و از ائمه اطهار عليهم السالم 

به ارث برده است. 
نماينده ولي فقيه در س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي با اشاره 
به رس��الت هاي روحانيت انقالبي اظهار كرد: فلس��فه وجودي 
روحانيت سه امر مهم است كه در هر سه به خوبي درخشيده كه 
اولين آن اين است از طرف خدا و ائمه روحانيت مبين حقيقت 
دين در اسالم ناب است چراكه دين اسالم ساكت نيست و خدا 
براي دينش سخنگو و مبين گذاش��ته كه پيغمبران و ائمه)ع( 

بودند و در زمان غيبت روحانيت مي باشند. 
وي در ادامه بيان داشت: دومين رسالت روحانيت تالش براي 
اقامه دين خداست، البته فقط اين نيس��ت كه بيان كنند بلكه 
نقش مديريت��ي و رهبري دارن��د و اين مأموري��ت بعد پيامبر 
اسالم)ص( به اهل بيت)ع( و سپس در زمان غيبت به روحانيت 

سپرده شده كه مصداق اتمش در واليت فقيه محقق مي شود. 
دكتر حاجي صادقي افزود: نقش س��وم روحانيت دفاع از دين 
خداست كه اين را هم روحانيت از انبيا به ارث برده است و اين 
افتخار را دارد هر كجا انحرافي را مشاهده كرد مي ايستد و اين 
روحانيت انقالبي از عزيزي پيروي مي كند كه گفت سر مي دهم 
اما دي��ن نمي دهم، لذا دني��ا بداند اگر مقابل دين ما بايس��تند 

روحانيت و به دنبال آن ملت ما مقابل آنان مي ايستند. 
وي با اش��اره به آمادگي روحانيت براي دفاع از كش��ور در برابر 
تهديدات دشمن تصريح كرد: اگر دشمن دست به سالح ببرد و 
كشور را تهديد نمايد، روحانيت همانند ميرزا كوچك خان دارد، 
رزمنده هايي دارد كه در دوران دفاع مقدس جانفشاني كردند. 

نماينده ولي فقيه در سپاه پاس��داران انقالب اسالمي با اشاره 
به رمز ماندگاري س��ردار جنگل تأكيد كرد: كار ميرزا دفاع از 
خاك بود و در اين زمينه رشادت هاي فراواني انجام داد اما آنچه 
كار ميرزا را ممتاز كرد دفاع از دين خدا بود. ميرزا به ما ياد داد 
اگر ديديد روزي دشمن به آب و خاك و دين خدا حمله كرده 
اس��ت آنجا بايد كتاب و قلم و كاغذ را كنار گذاشته و سالح به 

دست گرفت. 

دكتر حاجي صادقي در رابطه با توطئه هاي امروز استكبار 
عليه انقالب اسالمي گفت: امروز دشمن آمده است جنگ 
خطرناكي را كه ش��ما علما و روحانيت نقش فرماندهي در 
آن داريد عليه باورهاي مردم و ايمان مردم و پيوند مردم با 
واليت آغاز كرده است، بنابراين بايد آگاه باشيم و جوانان را 
آگاه كنيم كه در دهه 60 فتنه حزب خلق مسلمان يا فتنه 
نفر دوم كش��ور يا در دهه 70 فتنه اصالح طلبان سكوالر يا 

فتنه سال ۸۸ را به وجود آوردند اما چطور از اين فتنه ها عبور 
كرديم، لذا بايد ببينيم مهم ترين عامل عبور از اين فتنه ها 
واليتمداري و پيوند امت با واليت اس��ت، بنابراين دشمن 
بايد بداند كه اين آرزو را به گ��ور خواهد برد كه ما از واليت 

فقيه كوتاه بياييم. 
نماينده ولي فقيه در سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در ادامه 
خطاب به دشمنان انقالب بيان داش��ت: اگر 97 سال پيش با 
شهادت يك ميرزا ش��ما تصور كرديد نهضت بزرگ جنگل را 
متوقف كرديد امروز بدانيد حوزه هاي علميه ما به بركت انقالب 
اسالمي و به بركت مجاهدت امام خميني)ره( هزاران ميرزاي 
آماده جهاد و ش��هادت دارد، لذا رهبر معظم انقالب فرمودند: 
»امروز ديگر روحانيت م��ا و مردم ما اهل بصيرت هس��تند و 
روحيه جهادي و انقالبي دارند« و البته بدانيد مردم قدرشناس 
نعمت واليت فقيه هستند و همه مي دانند نه وهابيت سني است 
و نه بهائيت شيعه، لذا علماي ما مي دانند دشمن اصلي كجاست 
چراكه روحانيت امروز روحيه جهادي و انقالبي دارد و به لطف 
الهي در دهه پنجم انقالب مرگ استكبار و رژيم اشغالگر قدس 

را جشن مي گيريم. 
وي با اش��اره به عالقه امام راحل به شخص ميرزا كوچك خان 
در پايان خاطر نش��ان كرد: ب��رادر بنيانگذار انقالب اس��المي 
نقل مي كردند كه ام��ام خمين��ي)ره( در دوران نوجواني و در 
14 س��الگي عالقه مند به ميرزا و نهضت جن��گل بودند و ميل 

پيوستن به نهضت جنگل را داشتند.

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي:

امروز هزاران ميرزا كوچك خان آماده شهادت داريم

دیدگاه

نگاهي به ش�رايط ام�روز گروه هاي سياس�ي و 
جامعه نشان مي دهد فقر ايده براي حل مشكالت 
متعدد در حوزه هايی همچون اقتصاد و فرهنگ 
بزرگ ترين بحران در صحنه سياسي كشور است. 
در س��ال هاي پس از جنگ تحميل��ي رقابت ميان 
اصولگرايان و اصالح طلبان به عن��وان اصلي ترين 
محور منازعات سياسي در كشور مطرح بوده است. 
از يك سو اصالح طلبان با بريدن از عملكرد خود در 
دهه 60 و واگذار كردن انتخاب��ات مجلس چهارم 
به س��مت نوعي رفرم سياس��ي بر اساس تحوالت 
تئوريك و عمل��ي در فضاي بين الملل��ي از جمله 
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي حركت كردند و از 
سوي ديگر اصولگرايان حفظ نظام سياسي فعلي و 
حل مشكالت كشور بر اساس آن را اصل كار خود 
قرار دادند. اين منازعه در برهه هايي از زمان به شدت 
باال گرفته به گونه اي كه امنيت و منافع كشور را نيز 
با خطر مواجه كرده است. اصالح طلبان به زودي و 
پس از رسيدن به قدرت به سمت تقابل با حاكميت 
حركت كردند كه نتيجه نهايي آن در فتنه سال ۸۸ 

به وضوح قابل مشاهده است. 
هزينه هاي چنين راهبردي براي آنان چنان باال بوده 
كه از پس از انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ و 
سكوت ابتدايي پس از آن اصالح طلبان به آرامي به 
سمت آش��تي با حاكميت حركت كردند كه شايد 
ترس از حاشيه نشيني دائمي اصلي ترين دليل آن 
بود. با اين حال و به  رغم اينكه اصالح طلبان توانستند 
با نگاه مثبت حاكمي��ت در انتخابات هاي مجلس و 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا در سال 96 به يك 
پيروزي نسبی دست پيدا كنند، اما عملكرد اجرايي 
آنها به خصوص در شهرداري تهران نشان داد به رغم 
ايده هاي پرطمطراق آنچنان از نيروهاي عملياتي 
تهي شده اند كه حضور آنها در صدر مناصب سياسي 
نمي تواند كوچك ترين تسهيلي در مسير ايجاد شده 
داشته باشد. اين نقطه ضعف در حالي خود را نشان 
داد كه طرفداران اصالح طلبان احساس مي كردند 
مي توانند در شرايط فعلي مدل جديدي از مديريت 

كشور را ارائه دهند. 
   از ظهور تا سقوط

در ط��رف ديگ��ر اصولگرايان سرنوش��تي متفاوت 
داش��تند. اصولگراي��ان ب��ا تكي��ه ب��ر ضعف هاي 
اصالح طلبان در حوزه مديريتي و خستگي جامعه 
از درگيري ه��ای مداوم سياس��ي توانس��تند ابتدا 
شوراهاي ش��هر و روس��تا علي الخصوص در تهران 
و پس از آن مجلس ش��وراي اس��المي را به كنترل 

خود دربياورند. 
در ادامه انتخابات س��ال ۸4 و آغاز دولت نهم سبب 

شد تا اين توان به طور كامل هم افزا شود كه توانست 
ثمرات بسيار خوبي براي كشور در دوره چهار سال 
۸4 تا ۸۸ داشته باشد. با اين حال تنش هاي ناشي از 
فشارهاي تحريمي مربوط به پرونده هسته اي ايران 
كه از سال ۸9 به صورت تصاعدي باال رفت و همچنين 
شكاف ناش��ي از فتنه سال ۸۸ در س��طح جامعه و 
حاكميت سبب شد تا اين هم افزايي كم رنگ شود. 
برخي حاش��يه ها در داخل دولت دهم به خصوص 
از س��ال 90 نيز به اختالف ها در داخ��ل مجموعه 
اصولگرايي دامن زد به گونه اي كه در س��ال 92 اين 
جبهه سياسي با چند نامزد وارد عرصه انتخابات شد 
و در نهايت ميدان رقابت را به كانديداي طرف مقابل 

واگذار كردند. 
از س��ال 92 تاكن��ون شكس��ت  اصولگراي��ان در 
انتخابات هاي گوناگون ادامه داشته و همين مسئله 
سبب شده تا اين سؤال در ذهن فعاالن شكل بگيرد 

كه چاره تغيير اين وضعيت چه مي تواند باشد. 
   رنجي كه اصالح طلبان و اصولگرايان مي برند

در ش��رايط فعلي اصالح طلبان و اصولگرايان هر دو 
با مشكالتي دس��ت به گريبان هس��تند كه به نظر 

نمي رسد راهي براي حل آن داشته باشند. 
در اي��ن ش��رايط اصالح طلب��ان در موضع بس��يار 
ضعيف تري قرار دارند. عملك��رد دولت در ماه هاي 
اخير به گونه اي انتقاد آميز بوده كه صداي برخي از 

حاميان دولت را نيز درآورده است. 
نمونه روشن چنين انتقاداتي را مي توان در كنگره 
روز پنج شنبه حزب كارگزاران و انتقادهاي تند ليالز 

از اعضاي اقتصاددان اين حزب ديد. 
در اين جلسه ليالز با اشاره به شرايط فعلي اقتصاد 
كشور آن را نتيجه مس��تقيم نحوه مديريت كشور 
دانس��ت و گفت: رذيالنه ترين دروغ اين اس��ت كه 

بگويي��م تورم 40درص��دي امروز حاص��ل تحريم 
است، در حالي كه چنين نيست. شبكه بانكي كشور 
به عنوان مركز فساد در كشور مقصر است. نرخ تورم 
در شش ماه گذش��ته بيش از مجموع نرخ تورم در 
سال هاي گذش��ته دولت روحاني بوده و بي عملي 

دولت روحاني در اين مورد عجيب است. 
ليالز با بيان اينكه بعد از تحريم ها، مجموعه عملكرد 
نظام اقتصادي كش��ور به گونه اي ناشيانه عمل كرد، 
گفت: انگار ما يك مشت بچه دبيرستاني را از پشت 
ميز بيرون كشيده و خواستيم مسئوليت داشته باشند، 
انگار نه انگار كه ما مجرب ترين ملت جهان در برخورد 
با تحريم ها هس��تيم. عضو ش��وراي مركزي حزب 
كارگزاران تصريح كرد: همين االن اوضاع اقتصادي ما 
نسبت به دو ماه پيش خيلي بهتر شده است. اقتصاد 

ايران را اگر به صورت طبيع��ي رها كنيم عملكردي 
بسيار بهتر از آنچه امروز دارد، خواهد داشت. اقتصاد 
ايران دچار بح��ران دخالت هاي بيجاس��ت. همين 
بارش هاي اخير به نظر من تا نيم درصد سرانه توليد 
داخلي را افزايش مي دهد كه بخشي از كمبود فروش 

نفت ايران را جبران خواهد كرد.
 جالب اين است كه س��خنان ليالز به طرز جالبي با 
سخنان برخي اصولگرايان همپوشاني دارد كه نقاط 

ضعف موجود را نتيجه عملكرد دولت مي دانند. 
اين س��خنان ليالز ي��ادآور س��خنان چندي پيش 
س��عيد حجاريان بود كه به صراحت نااميدي آنان 
را از دولت روحاني نش��ان مي دهد؛ نااميدي ای كه 
نشان مي دهد در نهايت مهم ترين دستاورد دولت 
كنوني چيزی جز حفظ وضعي��ت موجود نخواهد 

بود؛ دقيقاً همان نكته اي كه اصولگرايان بارها و بارها 
به آن اش��اره كرده اند. به نظر مي رس��د در روزهاي 
آتي انتقادات اصالح طلبان به دولت به شدت فزوني 
بگيرد. در حقيقت اصالح طلب��ان چاره اي ندارند تا 
هر طور كه مي توانند خود را از شر عملكرد بد دولت 
رها كنند اما سؤال اين است كه اين امر تا چه اندازه 
امكانپذير است. آيا اصولگرايان توانسته اند خود را 
از بار تحريم ها و دس��ت اندازهاي آخر دولت دهم 
خالص كنند كه اصالح طلبان بتوانند در ش��رايط 
فعلي آن را عمل��ي كنند، آن هم در ش��رايطي كه 
صندوق بين المللي پول از ركود س��نگين تري خبر 
مي دهد كه در س��ال 9۸ در انتظار كش��ور است و 

مهم تر آنكه انتخابات سال 9۸ نيز نزديك است. 
   فق�ر اي�ده؛ بزرگ تري�ن بح�ران ام�روز 

گروه هاي سياسي كشور 
ه��ر دو جري��ان اصالح طل��ب و اصولگرا ام��روز با 
مسئله ای روبه رو هس��تند كه شايد بتوان آن را فقر 
ايده براي حل مش��كالت كشور عنوان كرد. به رغم 
اينكه جهت گيري هاي اصلي كشور در هر حوزه به 
دقت براي رس��يدن به اهداف تش��ريح شده است، 
اما كوچك ترين اي��ده اي براي عملي ك��ردن ارائه 
نمي ش��ود. بخش مهمي از اين مش��كل به ساختار 
كهنه و سالمند گروه هاي سياسي برمي گردد. اين 
مش��كل در اصالح طلبان بيش��تر از اصولگرايان به 
چش��م مي خورد و عماًل تئوري پردازي سران آنان 
كهنه، نامرتبط با مطالبات نس��ل امروز و برآمده از 
دانش كالسيك و تجربه فرومانده در دهه 60 است. 
در ميان اصولگرايان هم به رغ��م اينكه تالش هاي 
جدي براي ح��ل اين مش��كل ص��ورت گرفته اما 
هنوز ميدان به اندازه كافي براي جوانان باز نش��ده 
و ما شاهد هستيم همچنان جوان نقش مهمي در 

تصميم گيري هاي اساسي ندارند. 
اصولگرايان و اصالح طلبان باي��د بدانند كه اكنون 
جامعه در آرزوي آينده اي شيرين نشسته است كه 
روزي فرارس��د و تحقق اين آينده شيرين و تحقق 
اهداف كش��ور جز با ايده هاي نو ب��راي اجراي آنها 

امكانپذير نيست. 
به طور حت��م در انتخابات هاي آين��ده جريان و 
گروهي قادر به حل مشكالت فعلي است كه بتواند 
مشكل مهم كش��ور را كه همان فقر ايده است به 
طور كامل ح��ل كند، البته در اي��ن ميان جريان 
انقالبي به دليل ماهيت سدش��كن خود ش��انس 
بيشتري براي حل اين مش��كل دارد، اما استفاده 
از اين فرصت به شريطي امكانپذير است كه فقر 
ايده به عنوان بزرگ ترين بحران سياسي موجود 

در كشور پذيرفته شود.

نگاهي به آنچه امروز در صحنه احزاب مي گذرد 

گروه هاي سياسي بحران »فقر ايده« دارند
اصولگرايان و اصالح طلبان 
باي�د بدانن�د ك�ه اكنون 
جامعه در آرزوي آينده اي 
شيرين نشس�ته است كه 
روزي فرارس�د. ب�ه ط�ور 
حت�م در انتخابات ه�اي 
آين�ده جري�ان و گروهي 
قادر به حل مشكالت فعلي 
است كه بتواند مشكل مهم 
كشور را كه همان فقر ايده 
است به طور كامل حل كند

مهدی  پورصفا
   گزارش

دريادار خانزادي:
»كمند« در دقيقه تا 7هزار گلوله شليك می كند

فرمانده نيروي دريايي ارتش جزئيات سامانه دفاع نقطه اي كمند را كه در ناوشكن 
سهند به كار گرفته شده، تشريح كرد. 

به گزارش ف��ارس، دريادار حس��ين خانزادي فرمان��ده نيروي درياي��ي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران در تشريح قابليت هاي سامانه دفاع نقطه اي كمند اظهار داشت: اين سامانه 
قابليت شليك4 تا 7 هزار گلوله در دقيقه را دارد و مي تواند عليه اهداف در ارتفاع و فاصله 
4 كيلومتري به صورت خودكار استفاده ش��ود. وي افزود: سامانه كمند مي تواند در مقابل 

موشك هاي كروز، اهداف هوايي و سطحي به كار گرفته شود. 
فرمانده نيروي دريايي ارتش با اشاره به الحاق ناوشكن سهند به ناوگان نداجا، گفت: اين ناو 
به مدت يك هفته به منطقه اقيانوس هند اعزام مي شود و مأموريت تأمين امنيت دريايي را 

انجام مي دهد و از اين به بعد در رزمايش ها و مأموريت هاي مختلف شركت مي كند. 
دريادار خانزادي، عنوان كرد: حضور در اقيانوس اطلس نيز اگر چه از لحاظ امنيتي براي 
ما اهميت چنداني ندارد اما مي تواند يكي از مأموريت هاي ما در آينده اي نزديك باش��د. 
ناوشكن سهند قابليت اقيانوس نوردي دارد و براي اولين بار است كه در تاريخ، جمهوري 

اسالمي ايران به چنين ناوي مجهز مي شود. 
وي در پايان با تأكي��د بر اينكه م��ا نمي توانيم امنيت خ��ود را به بيگان��گان گره بزنيم، 
خاطرنشان كرد: ناوشكن سهند از تجهيزات پيشرفته و منحصر به فردي برخوردار است 
كه هر كدام از اين قطعات در يكي از شهر هاي ايران توليد شده و با همكاري و هماهنگي 

با بخش دانشگاهي و صنعتي به اين دانش دست يافته ايم.

نايب رئيس ش�وراي مركزي حزب مؤتلفه اس�المي با توصيه به جوانان انقالبي 
براي اس�تفاده از فضاي مجازي، گفت: فضاي مجازي، فرصت بسيار خوبي براي 
پاسخگويي به شايعات، ابهامات و روش�نگري در گسترش اطالعات ملت است. 
اسداهلل بادامچيان در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سؤال كه اصولگرايان نسل شما 
پيش از اين رابطه خوبي با فضاي مجازي نداش��تند اما اخيراً اين نسل و از جمله خود 
شما نيز به استفاده از فضاي مجازي ترغيب شده ايد، گفت: تفكيك و جداسازي ها در 
يك چرخه نسلي و جداافكني بين نسل ديروز و امروز در فلسفه ما كه هر روز را عاشورا 
مي داند، صحيح نيس��ت، زيرا در عاش��ورا، حبيب بن مظاهر پي��ر را در كنار جوانان و 
نوجوانان، يكي مي دانند. وي در ادامه افزود: فضاي مجازي يك ابزار پيام رساني است. 

نسل قبل و بعد ندارد، ما همه يكی هستيم. 
استفاده يا عدم استفاده از ابزارها، بستگي به شرايط و انجام وظيفه به روز دارد. امثال من در 
آغاز انقالب اسالمي از همه ابزار نوين از جمله ضبط صوت و نوار كاست استفاده كرديم، مثاًل 
سخنان امام خميني)ره( را نوار كرده و در جلسات مردمي و خصوصي پخش مي كرديم. 
بادامچيان ادامه داد: اس��تفاده من از س��ايت و اخيراً توئيتر مربوط به سابقه طوالني در 
استفاده از ابزار روز است. معتقدم فضاي مجازي يك فرصت براي همه ارزش گراهاست. آنها 
مي توانند از طريق شبكه مجازي حرف خود را منتشر كنند و ابتذال غرب و دروغ سازي ها 
را آشكار نمايند. فضاي مجازي، فرصت بسيار خوبي است براي پاسخگويي به شايعات و 

ابهامات و روشنگري در گسترش اطالعات ملت.

 توصيه بادامچيان به ارزش گراها 
براي استفاده از فضاي مجازي

رئيس مركز پژوهش هاي مجلس گفت: در اين ش�رايطي كه ما نياز به هم افزايي 
داريم نبايد حرف هايي كه ذهن ها را به سمت مسائل اختالفي مي برد، مطرح شود. 
به گزارش فارس، كاظم جاللي نماينده مردم تهران در حاشيه جلسه علني يك شنبه 
در جمع خبرنگاران در مورد سخنان ظريف پيرامون پولشويي در كشور گفت: من فكر 
مي كنم مسئوالن جمهوري اسالمي بايد تالش كنند در شرايط فعلي كمتر حرف بزنند. 
حرف هاي الزم و ضروري را مطرح كنند و همچنين حرف هايمان هم بايد مستند باشد. 
در اين شرايطي كه ما نياز به ثبات، آرامش، همفكري و هم افزايي داريم نبايد حرف هايي 

كه ذهن ها را به سمت مسائل اختالفي مي برد مطرح شود. 
جاللي در خصوص استيضاح ظريف نيز گفت: فارغ از اينكه آنچه گفته شده صحيح يا 
غلط است به نظر مي رسد در شرايط فعلي سياست خارجي ما در خط مقدم مبارزه با 
تحريم ها قرار دارد و طبعاً تمام برنامه ريزي هايي كه طراحي مي شود خصوصاً در حوزه 
اقتصادي يك پاي آن وزارت امور خارجه اس��ت. بنابراين در شرايط كنوني استيضاح 
وزير امور خارجه به مصلحت نيس��ت و خصوصاً پرداختن به آنچه مطرح شده در اين 

شرايط مقرون به صحت نيست. 
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: فراكسيون هاي ديگر هم به 
استيضاح اقبالي نشان ندادند، البته اين موضوع امروز در كميسيون امنيت ملي مطرح 
خواهد شد و ما اميدواريم همكاراني كه براي استيضاح احساس  وظيفه كرده اند با پاسخ 

آقاي ظريف قانع شوند و بحث به صحن مجلس كشيده نشود.

انتقاد كاظم جاللي از سخنان ظريف

مسئوالن كمتر و البته مستند حرف بزنند

   خبر

بن بست

سياسی



  سيداحمدهاشمياشکا
کافيستواژه»اقامتگاهبومگردي«رادرموتورهاي
جستوجوگرقراردهيمتاحدود3ميليونمطلب
درموردآنيافتشود.حاالاگر»اقامتگاهبومگردي
آذربايجان«راجس�توجوکنيمبي�شاز800هزار
مطلبدردسترسقرارميگيرد.اينموضوعنشان
ميدهدکهطيس�الهاياخيرموض�وعبومگردي
بهش�دتموردتوجهقرارگرفتهودراکثراستانها
باس�رمايهگذاريرويآنعالوهبرايجاداش�تغال،
اقتصادمنطقهوخانوادههانيزدستخوشتغييرات
خوبيشدهاس�ت.درهمينرابطهش�هرمراغهدر
اس�تانآذربايجانش�رقيميتواندبابهرهمندياز
بيشاز530اثرتاريخيوگردشگريکهدراستانبه
ثبتمليرسيدهوهمچنينظرفيتبسيارخوبيکه
برايسرمايهگذاريدربحثبومگرديداردباجذب
گردش�گر،اقتصادپايداريرادرمنطقهايجادکند.

    
اکثر شهرها و روستاهاي آذربايجان شرقي به دليل شرايط 
اقليمي حاکم بر آن از ويژگي هاي خاصي برخوردارند که 
مي توانند به نوبه خود با داش��ته هاي طبيعي و تاريخي 
منحصر به فردش��ان حرف هاي زيادي در زمينه جذب 
گردشگر داشته باشند.  در اين ميان مراغه هم به خاطر 
قرارگرفتن در کنار کوه سهند که در بيشتر ماه هاي سال 
پوشيده از برف اس��ت و به عنوان عروس کوه هاي ايران 

مشهور شده، از آب و هواي بکري برخوردار مي باشد. 
  صدورمجوز12اقامتگاه

چند ساليست که آذري ها هم به مسئله اقامتگاه هاي 
بوم گردي توجه ويژه اي دارند و حاال خوب مي دانند که 
بوم گردي راهکار مناس��بي براي توسعه گردشگري و 
اقتصاد پايدار در شهرهاي تاريخي شان است. به همين 
خاطر در شهرستان مراغه که آثار زيادي از تاريخ را دل 
خود جاي داده، اقدامات قاب��ل مالحظه اي در زمينه 
راه اندازي مراکز اقامتي بوم گردي شهري و روستايي در 
حال انجام است.  به گفته مسئوالن شهري مراغه،مجوز 
12 اقامتگاه بوم گردي به منظور توسعه گردشگري و 
رونق اقتصادي در بخش هاي روستايي اين شهرستان 
صادر ش��ده اس��ت؛ مجوزهايي که مي توانند اشتغال 
پايداري را براي جوانان به ارمغان بياورند.  چندي پيش 
نخستين مرکز اقامتگاه روس��تايي و تاريخي در اين 
شهرستان متشکل از 11 اتاق براي اسکان گردشگران 
خارج��ي و داخلي راه ان��دازي ش��د.  در همين رابطه 
بخش��دار بخش مرکزي مراغه با بي��ان اينکه با هدف 
تشويق روس��تاييان به راه اندازي مراکز بوم گردي در 

اين شهرس��تان 25 ميليون تومان تسهيالت از سوي 
بنياد مس��کن و 15 ميلي��ون تومان از س��وي ميراث 
فرهنگي براي اقامتگاه ه��اي بوم گردي در نظر گرفته 
شده و در کمترين زمان به متقاضيان پرداخت مي شود، 
مي گويد: » در اقامتگاه بوم گردي تا کنون براي يکي 
از متقاضيان بيش از 60 ميليون تومان هزينه شده و 
براي تکميل آن به بيش از 340 ميليون تومان اعتبار 
نياز است که پيگيري هاي الزم براي تخصيص اعتبار 
باقيمانده ادامه دارد.« حکيمه انتظاري ادامه مي دهد: » 
اقامتگاه هاي بوم گردي با هدف تقويت زيرساخت هاي 
اقامتي و پذيرايي، ايجاد اش��تغال در روستاها، احياي 
فرهنگ، آداب و رس��وم بومي، رونق اقتصادي جوامع 
محلي و آش��نايي گردش��گران با جاذبه هاي تاريخي 
و طبيعي کمتر ش��ناخته ش��ده در مناطق روستايي 

راه اندازي مي شود.«
  ايرانوصدهاروستايگردشگرپذير

امروزه بوم گردي آنقدر مهم شده که در اکثر کشورها 
به خصوص آنهاي��ي که از هيچ امتي��ازي براي جذب 

گردش��گر بهره مند نيس��تند، ب��ه اولويت اولش��ان 
تبديل شده است. کارشناس��ان هم معتقدند احداث 
اقامتگاه هاي بوم گردي يکي از بهترين روش ها براي 
توسعه گردش��گري و ايجاد يک اقتصاد پايدار است. 
هر چند در ايران هم به اين مهم پرداخته مي شود، اما 
با توجه به اينکه هر نقطه از کشور داراي ظرفيت هاي 
بالقوه اي براي جذب گردشگر است، سرعت بخشيدن 
به بحث اح��داث اقامتگاه هاي بوم گ��ردي و حمايت 
س��ازمان ها و مس��ئوالن از س��رمايه گذاران مي تواند 
در کمترين زمان بيش��ترين بازده را به همراه داشته 
باش��د.  به عنوان مثال شهرس��تان مراغه با دارا بودن 
530 اثرتاريخ��ي و فرهنگي در اس��تان، قابليت ها و 
پتانس��يل هاي زيادي دارد که در اين راستا ضروري 
است اقداماتي در اين زمينه از سوي مسئوالن ميراث 
فرهنگي و گردشگري انجام ش��ود. اختصاص بودجه 
مناسب به بوم گردي مي تواند جهش بلندي در صنعت 
گردش��گري و در نتيجه معرفي فرهنگ اصيل ايراني 
آذربايجاني و تبادل فرهنگ ها داشته باشد.   هم اکنون 

اکثر شهرنشينان به دليل زندگي ماشيني در شهرها 
به دنبال فرصتي مي گردند تا استراحتش��ان را در دل 
طبيعت و خانه هاي روس��تايي انجام دهند. به همين 
خاطر اکثر روس��تاهاي ايران چه در ش��مال و هواي 
معتدل و فضاي سرس��بزش و چه در غرب و کوه ها و 
هواي خنک و زمس��تان هاي پربرف��ش و چه مرکز و 
جنوب کشور و کويرها و شب هاي دل انگيزشان، فرصت 
خوبي براي جذب اين مسافران و گردشگران هستند. 
مناطقي که مي توانند به عنوان قطب هاي بوم گردي 
معرفي ش��ده و در راستاي رونق اش��تغال روستاها از 

قابليت و جاذبه هاي گردشگري آن  بهره ببرند.
   مراغهرابيشتربشناسيد

اگر استان آذربايجان ش��رقي را يکي از پرجاذبه ترين 
نقاط ايران براي گردشگران بدانيم، حتماً مراغه مهد آن 
است. جايي که به دليل باغ هاي سبز، گنبدهاي تاريخي 
و رصدخانه معروفش هميشه مورد بازديد گردشگران 
داخلي و خارجي قرار گرفته است.  خوب است در مورد 
مراغه بدانيم که اين شهر در کنار رودخانه صوفي چاي 

در دامنه جنوبي ک��وه س��هند و در 135 کيلومتري 
جنوب مرکز استان واقع شده اس��ت. در سال 13۸۷ 
خورشيدي طرح ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در اين 
منطقه به تصويب دولت رس��يد. مراغه که به باغ شهر 
ايران و پايتخت نجوم ايران شهرت دارد، جزو 10 شهر 
تاريخي ايران مي باش��د.  رصدخانه مراغه روي تپه اي 
در شمال غربي شهر و در نزديکي دو روستا به نام  هاي 
طالب  خان و حاجي  کرد قرار دارد. امروزه تنها پي هاي 
بخش هاي مختلف و بخشي از سدس سنگي آن باقي 
 مانده  اس��ت. رصدخانه مراغه رصدخانه  اي بود که در 
دوره هالکوخان به سال 65۷ هجري زير نظر خواجه 
نصيرالدين طوس��ي فيلس��وف و رياضيدان و منجم 
بزرگ دوره ايلخان��ي و با همراهي ع��ده اي از فضال و 
دانشمندان بنا شد. اين رصدخانه زماني از مشهورترين 
رصدخانه هاي اسالمي بوده که آوازه آن تمام جهان آن 
روز را فرا گرفته بود.  همچنين گنبد کبود از بناهاي 
دوره سلجوقيان در شهر مراغه است و سومين مزار از 
قبرهاي پنج گانه مراغه که قبر مادر هالکو نيز ناميده 
مي  شود تزئينات  به کار رفته در اين بنا در مقايسه با 
ساير بناهاي دوره سلجوقيان و ايلخانان مغول کم  نظير 
است. درباره زمان احداث گنبد کبود نظرات ديگري 
نيز وج��ود دارد؛ عده اي آن  را مرب��وط به  زمان مغول 
مي دانند و عده اي تاريخ بناي برج را مربوط به قبل از 

هالکوخان ذکر کرده اند. 

  پروانهسهرينبيگلو
اينروزهاکهبحثگرانيمس�کنداغش�دهاس�ت،
زنجانيهاباجنسديگريازمشکالتدرزمينهخريد
وفروشملکمواجههس�تند.درايناس�تانکمتر
زمينوخانهايدردفاترامالکرسميخريدوفروش
ميرسدواغلبمردمدردفاترغيررسميبهراحتيبه
کاغذهاييکهفاقدمهروامضاهستنداعتمادميکنند
وميليونهاتومانپولرابهکسانيميدهندکهفقط
ادعايمالکبودنرادارند.ازهمينروراهبرايجوالن
کالهبردارانهموارميشودوروزبهروزبرپروندههاي
قضاييدراينزمينهنيزافزودهميشود؛معضليکه
ميتوانبااجرايصحيحقانونپيشفروشساختمان
کهازسال89مصوبشدهاست،جلويآنراگرفت.

    
سال ۸9 بود که قانون پيش فروش ساختمان به تصويب 
رسيد تا جلوي معامالت بي پايه و اساسي را که فقط بر 
حجم پرونده هاي قضايي مي افزودند، بگيرند؛ قانوني که 
در عمل به نظر خوب مي رسيد، اما همچنان به آن عمل 
نمي شود و متروک مانده است. در حال حاضر پرونده هاي 

پيش فروش ساختمان در مقايسه با پرونده هاي تصادف و 
مطالبات خيلي زياد نيست اما به لحاظ اهميت و کيفيت 
پرونده مهم اس��ت، بنابراين در صورتي ک��ه اين قانون 
اجرايي ش��ود مي توان معضالت بخش خريد و فروش 
ملک را از پيش روي خريداران و دستگاه قضايي به طور 
محسوسي رفع کرد. در حال حاضر پيش فروش مسکن 
بر اس��اس قولنامه در اين استان انجام مي شود که هيچ 
تضميني هم براي آن وجود ندارد. حتي معلوم نيست 
اين ملک تا به حال به چند نفر پيش فروش شده است؛ 
معضلي که شايد در استان هاي ديگر هم بتوان نمونه هايي 
از آن را ديد، اما در زنجان به دليل اعتماد بي جاي مردم 
اين معضل بيشتر به چشم مي خورد؛ مسئله اي که جدا از 

فرهنگ سازي نيازمند توجه ويژه متوليان است. 
   قوانينيکهبهمرحلهاجرانميرسند

در حال حاضر از 2 هزار بنگاه معامالتي فعال در استان 
تنها هزار و 400 دفتر داراي مجوز رسمي فعاليت هستند 
و مابقي دفاتر امالکي هس��تند که بدون داشتن پروانه 
فعاليت، ممکن اس��ت هر اتفاقي در دفتر آنها رخ دهد 
و کالهب��رداري و پيش فروش امالکي بدون س��ند به 

متقاضيان نيز يکي از اين جرائم است. از همين رو اجرايي 
نشدن قانون پيش فروش مسکن و معامالت غير قانوني 
در بنگاه هاي امالک، موجب تخلفات و سوءاستفاده هاي 
فراوان سودجويان و گاهي فروش يک واحد به چندين 
نفر از شهروندان زنجاني شده است. با وجود آنکه قانون 
الزم براي پيش فروش مسکن تصويب و ابالغ شده است، 
اما اين قانون به طور دقيق اجرا نمي شود و موجب متضرر 
ش��دن بس��ياري از افراد و تحميل زيان هاي مالي گاه 
غيرقابل جبراني مي شود.  برخي مشاوران امالک نيز که 
بر اساس قانون نبايد چنين معامالتي را انجام دهند، اقدام 

به پيش فروش واحدهاي مسکوني مي کنند که گاه حتي 
اين واحدها وجود خارجي ندارند و همه اين عوامل و ديگر 
مسائل دست به دست هم مي دهند تا عده اي از افراد تمام 
دارايي خود را در اين راه از دس��ت بدهند و بين مراجع 

قضايي مختلف در رفت و آمد باشند. 
   بيتوجهيشهرداريبهقوانينملکي

معاون اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم دادگستري 
استان زنجان با اشاره به قانون پيش فروش مسکن مي گويد: 
»اصل قانون گذاري بر اين است که قانون منطبق با نيازها 
و آداب و رسوم خاص مردم باشد تا سعادت آنها را تأمين 

کند.« محمدتقي فتحي مي افزايد: »فلسفه پيش فروش 
ساختمان اين است که گاه انبوه ساز يکجا توان مالي براي 
اجراي کامل پروژه را ندارد و خواهان استفاده از نقدينگي 
خريداران است.« محرمي يگانه، معاون مسکن اداره کل 
راه و شهرسازي استان زنجان مي گويد: »متأسفانه از سال 
94 تا کنون حتي يک نفر هم براي اخذ مجوز پيش فروش 
واحد مسکوني به اداره کل راه و شهرسازي مراجعه نکرده 
اس��ت.« ابوالحس��ن محمدي، رئيس کانون سردفتران 
استان زنجان، گره کور را عدم اجراي قانون پيش فروش 
مسکن در شهر زنجان مي داند و بيان مي کند:» از سال ۸9 
قانون پيش فروش ساختمان تصويب شد که بايد ظرف 
سه يا ش��ش ماه آيين نامه آن نيز تصويب مي شد اما اين 
مهم در سال 93 انجام شد. با اين حال تا کنون هيچ کدام از 
شهرداري هاي سه گانه زنجان به وظايف قانوني خود درباره 
صدور شناسامه فني و ابالغ آن به دفاتر ثبت اقدام نکرده اند 

و همين موضوع بر مشکالت مردم افزوده است.«

مراغه با 12 اقامتگاه بوم گردي در انتظار گردشگران

 پيش فروش مسکن در زنجان
با کاغذهاي بي مهر و امضا

امروزهبومگ�رديآنقدرمهمش�دهکهدر
اکثرکشورهابهخصوصآنهاييکهازهيچ
امتيازيبرايج�ذبگردش�گربهرهمند
نيس�تند،بهاولويتاولش�انتبديلشده
اس�ت.کارشناس�انهممعتقدنداحداث
اقامتگاهه�ايبومگردييک�يازبهترين
روشهابرايتوس�عهگردش�گريوايجاد
يکاقتصادپايداراست.هرچنددرايران
همبهاينمهمپرداختهميشود،اماسرعت
بخش�يدنبهبحثاح�داثاقامتگاههاي
بومگرديوحمايتسازمانهاومسئوالن
ازسرمايهگذارانميتوانددرکمترينزمان
بيش�ترينبازدهرابههمراهداش�تهباشد

درحالحاضراز2هزاربنگاهمعامالتيفعال
دراستانتنهاهزارو400دفتردارايمجوز
رسميفعاليتهستندومابقيدفاترامالکي
هس�تندکهبدونداش�تنپروانهفعاليت،
ممکناستهراتفاقيدردفترآنهارخدهد

شرقی آذربایجان 

این شماره:

زنجان

معلوالن شهرستاني هم معلولند!
شايد در مورد برخي موضوعات حرف زدن 

سجاد مرسلي
   یادداشت

کمي سخت باشد. آن هم سالي يک بار و 
به بهانه مناسبتي که در تقويم ثبت شده 
اس��ت. در مورد معل��والن فقط ح��رف زدن بزرگ تري��ن بي توجهي و 
بي احترامي به آنها است چون آنها منتظر عمل هستند. منتظر کاري که 
حداقل ها را برايشان مهيا کند و بتوانند در حد يک رفت و آمد معمولي، 

يک حقوق متوسط و يک زندگي ساده روزگارشان را سپري کنند. 
حاال روز جهاني معلوالن از راه رسيده و حتماً باز هم چند مدير و رئيس 
گرد هم مي آيند تا در همايش و سمينار و نشست هايشان، يک بار ديگر 
يک ميليون و 400 هزار معلولي را که در سازمان بهزيستي کشور پرونده 
دارند، سوژه خود کنند تا امروزشان هم به شب برسد. درست مثل ديروز 

و پارسال و سال هاي قبل. 
12 آذر مصادف با سوم دس��امبر و »روز جهاني معلوالن« است. روزي 
که قرار بوده به منظور ارتقاي آگاهي از معضالت و مشکالت معلوالن، 
کوش��ش براي احقاق حقوق مدني و منزلت اجتماعي آنها و تأکيد بر 

حذف تبعيض عليه آنها براي معلوالن نامگذاري شود. 
البته در تعريف معلوليت هم آمده که معلوليت عبارت است از ناتواني 
در انجام تمام يا قسمتي از فعاليت هاي عادي زندگي فردي يا اجتماعي 
که به علت وجود نقصي  مادرزادي يا اکتس��ابي در قواي جس��ماني يا 
رواني اطالق مي شود که معموالً در اثر حوادث، آتش سوزي، تصادفات، 
مس��موميت ها يا بيماري هاي مزمن ب��ه صورت اکتس��ابي يا عوامل 

مادرزادي در افراد ايجاد مي شود. 
نمي دانيم چرا معلوالن زياد ديده نمي شوند. شايد به خاطر اين است که 
کم در موردشان حرف مي زنيم يا بيش از حد حرف مي زنيم! اما هر چه 
هست در حالي که روز جهاني معلوالن براي جبران توجه افکار عمومي 
در جهت رعايت حقوق معلوالن در تمام جوامع در نظر گرفته شده اما در 
ايران هنوز هم تأمين وسايل کمک توانبخشي مانند عصا، پاي مصنوعي، 
بريل، ويلچر و ديگر وسايل يکي از عوامل اصلي و نيازهاي مهم است؛ 
مايحتاجي که سالمت روان معلوالن را تحت تأثير قرار مي دهد. در کنار 
تمام اينها هم اکنون کمبود باتري سمعک يکي از معضالتي است که 

قشر معلوالن ناشنوا با آن دست و پنجه نرم مي کنند. 
متأسفانه در کنار تمام کمبودها، يکي از بزرگ ترين دردهاي معلوالن 
شهرستاني اين اس��ت که اصاًل به چش��م نمي آيند. گويي اگر حرفي 
هم زده مي شود در مورد معلوالن شهرنش��ين است و شهرستاني ها و 

روستانشينان بايد با درد خود بسوزند و بسازند. 
هم اکنون يکي از معضالت اصلي معلوالن دريافت خدمات پزشکي و 
درماني است که بايد توسط وزارت بهداشت به افراد ارائه  شود و با توجه 
به عدم شمول بيمه ها و افزايش نرخ خدمات درماني، بهزيستي معتقد 

است بار مضاعفي را به بودجه اين سازمان وارد کرده است. 
ورود به زندگي معلوالن آنقدر سخت و شنيدن مشکالتشان دشوار است 
که کمتر کسي مي تواند دردهاي آنان را حتي تصور کند. هم اکنون تنها 
20درصد از معلوالن مستمري معلوالن را دريافت مي کنند. اين افراد 
در مجموع 163 هزار تومان مستمري و يارانه  از دولت دريافت مي کنند 
به عبارت ديگر مستمري معلوالن با نرخ گوشت کيلويي ۸0 هزار تومان 
کفاف دو کيلو گوشت را مي دهد. اگر بخواهيم اين پول را به يک قرص 
نان براي هر وعده و چند عدد تخم مرغ بدون روغن هم تقسيم کنيم، 

حتماً به يک هفته هم نمي رسد. 
در قانون حمايت از حقوق معلوالن قيد شده مستمري معلوالن بايد برابر 
با حقوق کارگري باشد. اين در حاليست که در حال حاضر معلوالن يک 
نهم حقوق را براي مس��تمري خود دريافت مي کنند و حدود 40 هزار 
معلول خانواده ندارند و از معلوليت شديدي نيز برخوردارند.  حرف زدن 
براي مسئوالن راحت تر از آب خوردن اس��ت. سال گذشته و در چنين 
روزهايي بود که معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي ادعا کرده بود 
نياز به وسايل توانبخشي در مناطق محروم تقريباً به صفر رسيده است. 

اما حاال نوسانات قيمت ارز را بهانه قرار داده  است و اين امر را دليلي براي 
تأمين نشدن مايحتاج و امکانات مورد نياز معلوالن عنوان مي کنند. 

در تقسم بندي معلوالن ايران مشخص مي شود که 14درصد ناشنوا يا 
کم شنوا هستند، 10 درصد نابينا يا کم بينا، 42 درصد معلوليت جسمي 
حرکت��ي، 20 درصد معلول ذهن��ي و 5 تا 6 درصد ه��م معلول رواني 
هستند.  هر چند زماني که علي ربيعي بر مسند وزارت کار تکيه زده بود 

معتقد بود که يک و نيم ميليون معلول شديد در کشور وجود دارد. 
وجود اين رقم معلول در کشور بس��يار قابل توجه است ولي نکته حائز 
اهميت اين اس��ت که هر چه به اس��تان هاي مرزي نزديک مي شويم، 
معلوليت با فقر بيشتر گره مي خورد. همچنين همراهي معلوليت و فقر 
از پديده هاي تأسف برانگيزيست که در کشور رخ داده است. از طرفي 
کهنسالي نيز با معلوليت در حال ترکيب است و بدتر از آن نيز ترکيب 

کهنسالي،  معلوليت و فقر با هم است. 
شايد اليحه حمايت از معلوالن بسياري از آرزوها و آمال معلوالن را در 
دل خود گنجانده باشد. اليحه اي که روزي مي گفتند نقطه قوت دولت 
است، زيرا اثرات بسيار مبارکي خواهد داشت اما حاال معلوم شده اين 
اليحه هم آنقدرها براي معلوالن نبوده و يک بازي بين دولت و مجلس 
بوده تا مدتي را هم با آن وقتشان را سپري کنند؛ اليحه اي که چند سال 
است دست به دست مي شود و در اين مدت، معلوالنند که زجر مي کشند 

و به سختي روز و شبشان را سپري مي کنند.
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88498481ارتباط با ما

 احمد محمدتبريزي
علی عچرش راوی کتاب »امدادگر کجايی؟« در 
مقدمه کتاب می گويد در کنار هر رزمنده بايد 
يک امدادگر با کوله امداد باش�د و اين اهمیت 
کار امدادگ�ران در جن�گ را نش�ان می دهد. 
امدادگران بخش مهمی از جنگ هس�تند که 
کمتر ديده ش�دند و در ش�لوغی عملیات ها  و 
تیر و ترکش خیلی به چشم نیامدند. معصومه 
رامهرمزی ک�ه در دوران دفاع مقدس خودش 
از امدادگران بوده، با ن�گارش کتاب »امدادگر 
کجايی؟«، ما را با سختی و مشکالت امدادگران 
در زمان جنگ آشنا می کند. اين کتاب جدا از 
بحث آش�نايی با اهمیت کار امدادگران،  يکی 
از نمونه ه�ای خ�وب خاطره ن�گاری در حوزه 
ادبیات دفاع مقدس اس�ت که خواننده اش را 
با روزهای جن�گ و فرهنگ غالب س�ال های 
دهه 60 آش�نا می کند. ب�ا رامهرم�زی درباره 
کت�اب »امدادگ�ر کجاي�ی؟« ب�ه گفت وگ�و 
پرداختی�م و درباره کت�اب و دالي�ل انتخاب 
کتاب صحبت کرديم ک�ه در ادامه می خوانید.

يکی از جذابیت ه�ای کتاب پرداختن به 
دفاع مقدس از زاويه دي�د يک امدادگر 
است. آيا انتخاب يک امدادگر به عنوان 
س�وژه کتاب  برايتان يک ريسک بود يا 
اينکه از ابتدا می دانستید اين زاويه ديد 
متفاوت جذابیت های خودش را خواهد 

داشت؟
جای چنین موضوعی را خیلی خالی می دانستم. 
بین کتاب هایی که در حوزه دفاع مقدس منتشر 
می ش��ود این موضوع خیلی مغفول مانده بود و 
بچه هایی ک��ه در نقش امدادگ��ر کار می کردند 
به دلیل اینکه کس��ی حامی ش��ان نبوده خیلی 
مظلوم واقع شده اند. مثاًل کسانی که در نیروهای 
مس��لح خدمت می کردند فضایی برای انتش��ار 
کتاب هایش��ان وجود دارد ام��ا امدادگران کمتر 
از چنین امکانی برخ��وردار بوده اند. ضمن اینکه 
امدادگران نیروهای مردمی ای بودند که پس از 
جنگ به کارهای دیگر مش��غول شدند و خیلی 
دیده نشدند. من با آگاهی کامل سراغ این موضوع 
رفتم. چون به نظرم می رس��ید ک��ه باید این کار 
انجام شود. من سال 1387 که کار را شروع کردم 
کتاب های زیادی را دیدم و پژوهش هایی انجام 
دادم و متوجه ش��دم ما در این حوزه بسیار فقیر 
هس��تیم و ضرورت دارد در حوزه امداد مردمی و 
داوطلبانه این اتفاق بیفتد. آن زمان ما یک بهداری 
رزمی داش��تیم که بعد از جنگ تشکیل شد. باز 
اینها سر و سامان بهتری داشتند. شاید در بعضی 
مجالت و جاهای خاص گفت وگوهایی کرده بودند 
و مطالبی از آنها منتشر شده بود که بیشتر شکل 
کار پژوهشی داشت. آنجا هم ما از زبان یک امدادگر 
مردمی خاطره ای را نمی خوانیم. به همین خاطر به 
نظرم رسید که باید سراغ امداد مردمی و کسانی 
که داوطلبان��ه و خودج��وش وارد صحنه امداد 
شدندو  مخصوصاً در سال های نخستین جنگ 
که کارشان امداد و درمان و پشتیبانی بود، بروم. 
در کتاب »امدادگر کجایی؟« یکی از ارزش های 
افزوده کتاب بحث پشتیبانی از جنگ زده هاست. 
امدادگران در درمانگاه های شهرک های جنگ زده  
کار و مجروحان را درم��ان می کردند. یا در تهیه 
آذوقه و غذا فعالیت داشتند و مسئولیت های خیلی 

مهمی و جدی  بر عهده شان بود. 
يعنی ش�ما قبل از اينکه نگارش کتاب را 
آغاز کنید پژوهش هايی درباره امدادگری 

و امدادگرها داشتید؟
خودم به عنوان فردی که خیلی از مطالبی که در 
کتاب گفته شده را تجربه کرده و از نزدیک دیده 

بودم، بس��یاری از این موضوعات را در کتاب های 
دیگر نمی دیدم. متوجه شده بودم خیلی کم به این 
موضوع پرداخته ای��م. در بحث پژوهش و تحقیق 
احس��اس کردم باید به این بحث پرداخته شود و 
فکر می کنم کتاب جزو گام های اول است. نه اینکه 
قبالً کاری نبوده، بوده ولی هنوز خیلی مانده تا ما از 
زوایای مختلف به این موضوع بپردازیم. بحث رزم 
و میدان جنگ یک موض��وع کاماًل ثابت و تعریف 
شده و جزء ماهوی جنگ است اما درمان در موازات 
رزم قرار داشته. به همین دلیل فکر می کنم آن قدر 
که کتاب و مطلب درباره جبهه و میدان رزم داریم 
درباره درم��ان نداریم. همان طور ک��ه در مقدمه 
آورده ام بارها از زبان آقای عچرش می شنیدم که 

همراه هر رزمنده باید یک امدادگر هم باشد. 
نگران نبوديد که ش�ايد روايت جنگ از 
نگاه يک امدادگر ب�رای مخاطب ادبیات 
دفاع مقدس جذابیت های کافی را نداشته 

باشد؟
اصاًل، نه تنها برایم ریس��ک نداشت بلکه مطمئن 
بودم بسیار جذاب و خواندنی می شود. چون چنین 
سوژه ای خشک و خشن نیست و مردم زیاد در آن 
دیده می شوند و احساس در آن موج می زند. شاید 
از نظر من که خانم هستم خواندن کتابی که فقط 
صحنه های جنگی داشته باش��د، سخت باشد اما 
خواندن کتابی که پش��تیبانی و مردم در آن دیده 
شود می تواند جذاب تر و شیرین تر هم باشد. البته 
تمام اینها به تالش نویس��نده و کمک و همراهی 
راوی برمی گ��ردد. اگر بخواهیم ب��ه فهم عمیقی 
از موضوع برس��یم و فهم مان س��طحی و زودگذر 
نباشد باید گفت وگو ها خیلی خوب صورت بگیرد 
و تحقیقات سایه به س��ایه کار پیش برود. من در 
این کار تحقیقات زیادی انجام دادم. هر نکته ای را 
که راوی می گفت زیر و رو می کردم. به جز منابع با 
چهار نفر از کسانی که به موازات خاطرات راوی را 
می دانستند صحبت کردم. هم می خواستم صحت 
و سقم روایات برایم محرز شود و اگر در اثر خطای 
ذهن و فراموش��ی خاطره ای باال و پایین ش��ده را 
کنترل کنم هم اینکه به زوای��ای دیگری از بحث 
برسم. مثاًل در بحث عملیات والفجر8 ماجرایی در 
مورد خاکسپاری شهید جمال رامی پیش می آید که 
آقای عچرش یک سری از مسائلی که در خاطرش 
مانده را می گوید ولی من با برادر شهید هم گفت وگو 

می کنم تا جزئیات بیشتری برایم مشخص شود. 
ش�روع کتاب فوق العاده جذاب اس�ت و 

تصاوير روشنی پیش روی مان می گذارد. 
از کجا به اين شروع رسیديد؟

آقای عچرش از درون خیلی احساس��ی هستند و 
خیلی احساسات شان را بروز نمی دهند. من هر چه 
با ایشان صحبت می کردم خاطراتی از گذشته شان 
بگویند چیزی نمی گفتند. یک روز با ایشان به آبادان 
و کنار شط رفتم و روایت هایشان را می شنیدم. از 
ایشان پرسیدم از شط خاطره ای ندارید؟ که ایشان 
پاسخ داد من در شط ش��نا را یاد گرفتم و خاطره 
گاومیش هایی که از کوسه ها می ترسیدند را تعریف 
کرد. آن قدر این خاطره به من چسبید که همان جا 

به ایشان گفتم این خاطره آغاز کتاب می شود. یکی 
از تکنیک های خاطره نویسی برای فعال کردن ذهن 
راوی، قرار دادن او را در محیط و فضایی آشناست. 
ما حتی مسیر شلمچه و تمام اورژانس های کربالی 
5 را رفتیم و دیدیم. این ک��ه بتوانیم ذهن راوی را 
فعال کنیم خیلی مهم است و اینکه با هنرمندی هر 
خاطره را در جای خوب و درستش استفاده کنیم 
اهمیت زیادی دارد. ایشان از پدر و مادرش می گوید 
که در شروع جنگ به کویت می روند و چند ماه از 
آنها بی خبر بودند. خاطره نگار می تواند این خاطرات 
را یک جا بیاورد یا خرد خ��رد خرجش کند. اینها 
تکنیک هایی است که می توان استفاده کرد منتها 

دقت و وقت و حوصله می خواهد. 
چرا در پايان کتاب اتفاقات ريتم تندتری 
می گی�رد و با س�رعت از ح�وادث عبور 

می کنید؟
چون ایشان وارد شرکت گاز می شود و جنگ هم 
شرایط فرسایش��ی می گیرد و عملیات ها هم در 
جنوب کم می ش��ود. خیلی از رزمندگان آن شور 
و احساس اول جنگ را در س��ال های آخر جنگ 
ندارند. در س��ال های آخر جنگ ج��وی بوده که 
رزمندگان فک��ر می کردند اراده ای می خواس��ته 
جنگ را به سمتی ببرد تا زودتر تکلیفش مشخص 
شود و اینها در شرایط روحی خوبی نبودند. آقای 
عچرش تعریف می کند که وقتی در جاده می شنود 
قطعنامه پذیرفته شده چقدر گریه 
می کند. چون رزمندگان احساس 
می کردند حتماً ما کوتاهی کرده ایم 
که امام مجبور به پذیرش قطعنامه 

شده است. 
يکی از نقاط ق�وت کتاب تعداد 
باالی پاورقی ها و منابع و اسنادی 
است که استفاده کرده ايد. چقدر 
تحقی�ق و پژوه�ش در نگارش 

کتاب برايتان اهمیت دارد؟
خاطره نوی��س برای اس��تناد کارش 
باید پژوهش های زیادی انجام دهد. 
استناد در خاطره نویسی خیلی مهم 
است و شاید خیلی از تحقیقات در کار 
هم دیده نمی شود. برای مثال راوی 
تعریف می کرد زمانی که عراق برای 
بازپس گیری فاو حمله کرد از اهواز 10 
آمبوالنس بدون هیچ درخواستی برای 
کمک حرکت می کنند. ایشان وقتی 

برایم توضیح می داد می گفت ماش��ین ها را کنار 
اسکله پارک می کردیم و مجروحان را با قایق به این 
سمت می آوردیم و س��وار می کردیم. من با خودم 
می گفتم چرا این کار را می کردند چون ما آن زمان 
پل بعثت را داشتیم و شما می توانستید از طریق پل 
بعثت مجروحان را بیاورید. بابت روشن شدن این 
موضوع با چهار رزمنده درگیر در فاو صحبت کردم 
و بعد متوجه ش��دم راوی  درست می گوید. علت 
چنین کاري هم این بوده که از محل درگیری در 
خط تا پل بعثت 40 کیلومتر فاصله بوده و  به خاطر 
بعد مسافت این مسیر را نمی رفتند و نزدیک ترین 
اسکله را برای انتقال مجروحان انتخاب می کنند. 
حتی تحقی��ق کردم چه روز و س��اعتی پل بعثت 
خمپاره خورده و چه اتفاقاتی افتاده است. اینها در 
کار نیامده ولی باعث شده من با خیال راحت کتاب 
را بنویسم. پشت صحنه این کتاب تماس های مکرر، 
تحقیق و گفت وگوهای زیادی وجود دارد تا به یک 
متنی برسیم که در عین کشش، روایی و خوانش 

متن قابل اعتماد و محل رجوع باشد.
نوش�تن کتاب »امدادگر کجايی؟« چند 

سال زمان برد؟
نگارش این کتاب 10 سال به طول انجامید. یکی از 
مشکالت اساسی این بود که راوی در تهران حضور 
نداشت. چون خودم شاغل هستم با فاصله  زمانی 
می توانستم به خوزس��تان بروم و با راوی صحبت 
کنم. مش��کل دیگر بحث تحقیقات��ش بود. همه 
اینها دست به دست هم داد تا زمان طوالنی شود. 
مطمئنم باز اگر اینها نبود برایم کمتر از چهار سال 
تمام نمی شد. تمام هزینه و رفت وآمدها با خودم بود 
و چون دغدغه اش را داشتم دنبال مطالب بودم و کار 
سفارش جایی نبود و خودم زمانی که انجامش دادم 
به مرکز اسناد دادم،  آنها خواندند، خوششان آمد و 

منتشرش کردند. 
و قطع�ًا چ�ون دغدغ�ه اش را داش�تید 
آن قدر با وسواس گفت وگوها را گرفتید و 
تحقیقات زيادی برای کتاب انجام داديد و 
معموالً کارهای سفارشی خیلی از کیفیت 

بااليی برخوردار نیستند.
من فکر می کنم با توجه به زمان کمی که برایمان 
باقی مانده باید بجنبیم که خاطرات راوی هایمان را 
بگیریم. باید اتفاقاتی بیفتد تا حداکتر در یکی دو 
سال کتاب را تمام کنیم. کمتر از این امکانش نیست 
چون در پروس��ه گفت وگو، پیاده سازی و تدوین و 
تحقیق زمان زیادی می برد. الاقل باید زمان چاپ 
کتاب را به دو، سه سال برسانیم. اگر نویسنده های 
این حوزه تنها کارشان نوش��تن کتاب بود خیلی 
زودتر کتاب را آم��اده می کردند ولی م��ا در کنار 
کارهای دیگرمان خاطره نگاری می کنیم و همین 
باعث می شود زمان طوالنی شود. با تمام دغدغه ای 
که برای کار داریم فضا و فرصت��ی برایمان فراهم 
نیست که تمام زمان مان را برای کتاب بگذاریم. یکی 
از مشکالت جدی مان در حوزه خاطره نگاری بی سر 
و سامانی قراردادها و عدم رعایت معیارهای قانونی 
و منطقی اس��ت. انتش��اراتی ها وقتی می خواهند 
کاری را انجام دهن��د زمان منطقی ب��رای پروژه 
قائل مي ش��وند و در آن زمان از نویسنده حمایت 
مي کنن��د. االن خاطرات خوبی که کار می ش��ود 
فقط به انگیزه های ش��خصی و فردی نویسندگان 
برمی گردد. با این شرایط نمی توانیم به تولید انبوه 
حرفه ای نویسنده و کتاب  برسیم. کتاب زیاد چاپ 
می شود ولی کیفیت ها باال نیست و باید تولید انبوه 
حرفه ای را مدنظر قرار داد. اگر ما نگاه حرفه ای به 
نویسندگان داشته باشیم و نویسنده دغدغه نداشته 
باشد پولی که از یک کتاب به دست می آورد سرمایه 
کتاب دیگرش می شود. در حوزه خاطره نگاری دفاع 
مقدس شاید 30 نویسنده دغدغه مند داشته باشیم 
و حمایت از اینها خیلی سخت است؟ این حمایت 

گفت وگوي »جوان« با معصومه رامهرمزي، نويسنده کتاب »امدادگرکجايي؟« 
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نکردن کوتاهی و بی توجهی اس��ت. بعد از این باید 
بحث تألیف و حق التألیف قانونمند ش��ود و از این 
حالت سلیقه ای خارج شود. باید قانون ثابتی باشد 

تا هر کس به دلخواه خودش کار نکند.
برای نگارش کتاب چطور ب�ه آقای علی 

عچرش رسیديد؟
ایشان از بستگان من هستند ولی علت انتخاب شان 
این نبود. علت انتخاب شان اطالعات شان بود. من 
در مقطعی در جن��گ با ایش��ان کار می کردم. در 
چند عملیات که کار امداد می کردند من هم جزو 
امدادگرهایشان بودم. خودم در زمان جنگ تالش 
ایش��ان را دیده بودم و می دانستم اطالعات باالیی 
دارد. ایش��ان آدم عملیات و مدیریت بود. در عین 
حال که مدیر س��تاد امداد جبهه خوزس��تان بود، 
هنگام عملی��ات، به عنوان راننده ب��ه خط می زد. 
چنین کسانی برایمان غنیمت هستند چون در هر 
دو قس��مت اطالعات خوبی دارند. من به دوستان 
مرکز اسناد گفتم برای نگارش کتاب پژوهش زیادی 
انجام داده ام و می دانم بدنه اصلی داوطلبان امداد در 
منطقه جنوب چه کسانی هستند و لیستی از این 
آدم ها دارم، می شود این کار را به شکل پروژه ادامه 
داد تا بتوانیم از زوایای مختلف امداد و نجات را در 
جنگ ببینیم. انتقال مجروحان در زمان جنگ یکی 

از مهم ترین کارها  بوده است.  
اينکه ما فکر می کنیم اين انتقال مجروحان 
چه کار راحتی بوده اس�ت ولی در داخل 
کتاب می بینیم که آقای عچرش مثل يک 
رزمن�ده در منطقه ب�وده و حتی مجروح 

هم می شود.
ایشان مثل یک رزمنده کاماًل در صحنه بودند. در 
خاطراتشان طرح امداد موش��کی دزفول را داریم 
که در این ش��هر اردوگاه می زنند. خیلی اطالعات 
جالبی است و خودم با لذت این بخش را کار  کردم. 
زمانی که عراق از رادیو اعالم می کرد می خواهد به 
شهر موشک بزند خیلی سریع مردم را از شهر خارج 
می کردند و به اردوگاه می بردند و بعد از اینکه شهر 
موش��ک می خورد مردم را به شهر برمی گرداندند. 
اینها هر کدام قابلیت زیادی برای پرداخت دارد. ما در 
موشک باران دزفول تنها یک کتاب پژوهشی داریم و 

بقیه کتاب ها خرد و جزئی به آن پرداخته اند.  
برای نگارش کتاب چند ساعت  گفت وگو 

انجام داديد؟
بیش از ۶0 ساعت گفت وگو با آقای عچرش داشتم. 
خیلی بیشتر از این س��اعت، پیام ها و تماس های 
تلفنی بود که ضبط و ثبت نشد. برای اینکه ذهن 
راوی خاموش نشود مرتب تلنگر می زدم تا ذهنشان 
با موضوع درگیر باشد. در کنار این با افراد دیگری 

هم گفت وگو داشتم.

آيا اين انتقاد که می گويند توجه صرف به 
خاطره  نگاری نويس�ندگان ادبیات دفاع 
مقدس ما را حرفه ای و خالق بار نمی آورد 

را قبول داريد؟
کتاب »جنگ چهره زنانه ندارد« خاطره است و واقعاً 
کتاب خوبی است. چرا توانسته کتاب را جهانی کند 
و جایزه نوبل ببرد؟ این کتاب بسیار بزرگ است و 
من بارها و بارها مقدمه اش را خوانده ام و لذت برده ام 
و برایم یک کالس آموزشی اس��ت. ما اگر ماهیت 
خاطره را بشناسیم و بر اساس عناصر ماهوی خاطره 
جلو برویم می توانیم نویسنده خوب تربیت کنیم و 
به تخیل هم ورود نکنیم. االن در کتاب »امدادگر 
کجایی؟«  تخیل وجود ندارد و من س��عی کرده ام 
با طرح سؤاالت روشن و شفاف به راوی کمک  کنم 
پاسخ های کامل به من بدهد. ما در خاطره نویسی 
تخیل نداریم ول��ی تکنیک های چینش خاطره را 
داریم که هیچ لطمه ای به اس��تناد نمی زند. اینکه 
چگونه خاطرات را بچینیم ت��ا جذابیت پیدا کند 

خودش یک تکنیک نوشتن است. 
منتق�دان ادبی اين م�واردی که اش�اره 
کرديد را خ�وب می دانند ام�ا می گويند 

کافی نیست.
برخی دوستان خاطره را به مثابه ادبیات یا تاریخ در 
نظر می گیرند. کس��انی که به مثابه ادبیات در نظر 
می گیرند معتقدند در کتاب باید آن قدر از آرایه های 
ادبی اس��تفاده کرد که مبدأ کتاب واقعیت بیرونی 
و خروجی بر اساس تفکر نویس��نده باشد. کسانی 
هم می گویند اصاًل چیزی را حذف و اضافه نکنید 
و خاطره را مثل تاریخ می بینن��د. اما من می گویم 
خاطره، خاطره است نه تاریخ است و نه ادبیات. ما 
به سبک های مختلف نوش��تاری نیاز داریم. رمان، 
داستان، تاریخ شفاهی و خاطره کاربردهای خودشان 
را دارند. زمانی می توانیم بگوییم به بلوغ در متون مان 
رسیده ایم که همه را در کنار هم داشته باشیم. االن 
برای ما مسئله این است که آدم هایی را پر از خاطره 

و تجربه داریم که حرف هایش��ان می تواند مبدأیی 
برای تولیدات بعدی باشد و باید سراغ اینها برویم. 
داستان نویس هم باید داس��تان بنویسد. در کتاب 
»امدادگر کجایی؟« بخش هایی کامالً قابلیت تبدیل 
شدن به داستان دارد. یعنی یک داستان نویس بگوید 
می خواهم داستان بنویسم می گویم از شب عملیات 
والفجر8 می توانید داستان 500 صفحه ای بنویسید 
یا در بحث کمپ مهاجرین می توان یک داس��تان 
دیگر نوشت. داستان نویس��ان ما می توانند کتاب 

خاطره نگاری را مبدأ داستانشان قرار دهند. 
و مس�ئله مهم تر اين اس�ت که ما در اين 
برهه زمانی نیاز داريم تا خاطرات آدم های 
جنگ را جمع آوری کنیم چراکه شايد در 

آينده آنها را نداشته باشیم.
ما تا ۲0 سال دیگر خیلی آدمی نداریم که از جنگ 
بگوید. کتاب »راز درخت کاج« من در مورد شهید 
زینب کمایی اس��ت. من با مادر ش��هید گفت وگو 
کردم و مادر مدتی بعد ب��ه رحمت خدا رفت. االن  
احساس خوبی دارم که توانستم خاطرات آدمی که 
آن قدر خاطره از فرزند شهیدش داشت و مصایب 
زیادی دیده بود را جمع آوری کنم. االن اگر کسی 
از خارج کش��ور بیاید و بگوید مادران شهیدهای 
شما چه کش��یده اند و در زندگی چه کار کرده اند، 
می توانم بگویم ای��ن کتاب را بخوانی��د تا متوجه 

نقششان شوید.

بیش از 60 س�اعت گفت وگو ب�ا آقای 
عچرش داش�تم. خیلی بیش�تر از اين 
س�اعت، پیام ها و تماس ه�ای تلفنی 
ب�ود ک�ه ضب�ط و ثب�ت نش�د. برای 
اينک�ه ذه�ن راوی خام�وش نش�ود 
مرت�ب تلنگ�ر م�ی زدم تا ذهنش�ان 
با موضوع درگی�ر باش�د. در کنار اين 
با اف�راد ديگری هم گفت وگو داش�تم
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امدادگران نیروهای مردمی ای بودند که 
پس از جنگ به کارهای ديگر مشغول 
ش�دند و خیلی دي�ده نش�دند. من با 
آگاهی کامل سراغ اين موضوع رفتم. 
چون به نظرم می رسید که بايد اين کار 
انجام شود. من س�ال 1387 که کار را 
شروع کردم کتاب های زيادی را ديدم و 
پژوهش هايی انجام دادم و متوجه شدم 
ما در اين حوزه بس�یار فقیر هس�تیم
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   محمد مهر 
یکی از همکاران گذشته برایم پیغام فرستاده است که دارم از دوستانم 
درباره سه خصلت مثبت و سه خصلت منفی خودم نظرخواهی مي کنم. 
ممنون مي شوم اگر شما هم پاسخ س�ؤال مرا بدهید. این پرسش به 
خاطر چیست؟ ظاهراً به خاطر این است که آن فرد مي خواهد خودش 
را در آیینه ببین�د. همه ما نیاز داریم که خ�ود را در آیینه ببینیم. آیا 

کس�ی پیدا مي ش�ود که زندگی کند و در طول عمرش سر و کارش با 
آیینه ها نیفتد؟ چنین چیزی امکان دارد که ولو در آب یک رودخانه 
آدم به تصویر خودش نگاه نکند؟ چرا ما گذرمان به آیینه ها مي افتد؟ 
برای این که مي خواهیم از چگونگی حال خود مطلع ش�ویم و ببینیم 
این صورت ما چگونه است؟ آدم به آیینه وقتی نگاه مي کند مي خواهد 
خودش را در آنجا ببیند. غیر از این اس�ت؟ چرا مي خواهد خودش را 

ببیند؟ به خاطر این که از احوال خود باخبر باشد. اما آیینه چیست؟ 
آیینه چیزی است که واقعیت امر را نشان مي دهد. پیامبر اکرم)ص( 
نیز فرمودند: »المؤمن مرآه المؤمن« مؤمن آیینه مؤمن است. اما این 
در صورتی است که آیینه ما واقعاً مؤمن باشد، یعنی خودش به شناخت 
واقعی رسیده باشد و در عین حال مرا نیز خوب بشناسد. پس آیینه 

بودن هم مراتبی دارد و هرکسی نمي تواند آیینه باشد.

   زندگی چیزی نیس�ت که لب طاقچه 
عادت از یاد من و تو برود

وقتی همسرم از حسرت به ظاهر ساده اما عمیق 
آن خانم مي گفت یاد آن شعر سهراب سپهری 
افتادم که انگار برای چنین لحظه ای س��روده 
ش��ده بود: »زندگی رسم خوش��ایندی است/ 
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ/ پرشی 
دارد اندازه عشق/ زندگی چیزی نیست که لب 

طاقچه عادت از یاد من و تو برود...« 
س��پهری در این ش��عر به ما مي گوید: زندگی 
چیزی نیس��ت که لب طاقچه عادت از یاد من 
و تو برود. این یعنی چ��ه؟ یعنی اگر تو زندگی 
را گذاش��تی لب طاقچ��ه عادت، اگ��ر زندگی 
را گذاش��تی در ویترین و به جای اس��تفاده از 
زندگی به فک��ر نمایش زندگی ب��ودی، بدان 

که دیگ��ر زندگی نمي کن��ی. چ��را آن خانم 
امروز از حس��رت به خ��ود مي پیچ��د؟ چون 
مي بیند که وقت��ی همس��رش در قید حیات 
بود وقتی از او درخواس��ت زندگ��ی مي کرده 
است او مي گفته نه! من مي خواهم با زندگی ام 
نمایش بده��م. مي گفته خانم اج��ازه بده که 
م��ن در آن لیوان هایی که دوس��ت دارم چای 
بخورم و همسرش مخالفت مي کرده که نه من 
مي خواهم با آن لیوان ه��ا نمایش بدهم. ما در 
همین لیوان های لب پر و از رنگ و رو رفته چای 

بخوریم از سرمان هم زیاد است. 
   آیا لمس گلبرگ با ده ها جفت دستکش 

ممکن است؟
اما سؤال این اس��ت که آیا آن خانم در آن وجه 
نمایشی و گذاشتن زندگی در لب طاقچه عادت 
تنهاس��ت، یا نه، اگر همه ما قدری تأمل کنیم 
مي بینیم که اغلب ما مثل او هس��تیم. یکی از 
دوس��تان من مدت ها بود که ماش��ین خریده 
بود اما مش��ماهای صندلی ها را نکن��ده بود و 
مدت ها روی مش��مای پالستیکی مي نشست. 
بسیاری از افراد را دیده ام که حتی وقتی مهمان 
دارند مهمان را مجب��ور مي کنند که روی کاور 
مبل بنش��یند، یعنی حتی وقتی ک��ه مهمان 

مي آید دلشان نمي آید که آن کاورها را از روی 
مبل بردارند. اما پرسش مهم این است که چرا 
ما وقتی چی��زی را از دس��ت مي دهیم متوجه 
حضورش در زندگی مان مي ش��ویم؟ چون در 
واق��ع زندگ��ی نمي کنیم بلک��ه عادت هایمان 
را دوره مي کنی��م. و این عادت ه��ا اجازه لمس 
زندگی را به ما نمي دهد. انگار که من مي خواهم 
بی واس��طه گلبرگ گلی را لمس کنم اما روی 
دست خودم ده ها جفت دستکش پوشیده ام. آیا 
آن ده ها جفت دستکش اجازه مي دهد که من 
لطافت آن گلبرگ را متوجه شوم؟ یا فرض کنید 
که من مي خواهم بی واسطه عطر آن گل را ببویم 
اما ده ها ماسک روی بینی خودم تعبیه کرده ام و 
هر ماسک ده ها فیلتر دارد که هر عطر و بویی را 
فیلتر مي کند، در این صورت من چه شانسی در 

بوییدن آن گل خواهم داشت؟
   وس�یله های زندگ�ی ی�ا ابزاره�ای 

نمایش؟
آن خانمي  که اجازه نداده اس��ت همس��رش 
یک بار در زندگی ش��ان در آن ظرف و ظروف 
قشنگ چای بخورد در واقع آن صدای تقاضای 
همسرش را نشنیده است. چرا نشنیده است؟ 
چون ده ها ماس��ک و فیلتر بی��ن او و صدای 
همس��رش قرار داده و اصل تقاض��ای او را که 
لمس زندگی ب��وده فیلتر کرده اس��ت. فرض 
کنید ک��ه آن خانم ک��ه البته هر ک��دام از ما 
مي توانیم باش��یم، این گونه تربیت شده بود 
که زندگی را در جایی برای ف��ردا فریز نکند، 
این گونه تربیت ش��ده بود که از داش��ته ها و 
امکانات خود اس��تفاده کند، این گونه تربیت 
شده بود که خود را عزیز و محترم بداند و اشیا 
را در حد یک بت ذهنی باال نبرد به گونه ای که 
انسان به استخدام اشیا درآید، در آن صورت او 
مطمئناً به همسر، خودش و فرزندانش اجازه 
مي داد که در همان استکان ها، لیوان ها و ظرف 
و ظروف ها چای و غذا بخورند. آن خانم اما این 
اجازه را به آن مرد نمي داده، چون مي خواسته 
از آن لیوان ه��ا و اس��تکان ها و ظرف و ظروف 
وس��یله هایی برای نمایش بسازد. در واقع این 
جا ظرف دیگر ماهیت اصلی و کارکرد واقعی 
خود را از دست مي دهد. لیوان یعنی چه؟ لیوان 
یعنی در آن مایعی بریزی و بخ��وری، اما من 
دیگر آن لیوان را برای این منظور نمي خواهم. 
من مي خواهم آن لیوان های زیبا را در ویترین 
بگذارم ت��ا وقتی مهمان هایم ب��ه خانه آمدند 
ویترین مجلل��م را به آنها نش��ان دهم. حتی 
اجازه نمي دهم که مهمان ها هم در آن ظرف ها 
چیزی بخورند یا اگر هم اجازه دهم هر لحظه 
نگران هستم که نکند ظرف های عزیزم آسیب 
بخورند. به راستی چرا این گونه است؟ در واقع 
من مي خواهم به واس��طه آن ظرف و ظروف 
احساس ارزشمندی و خوب بودن داشته باشم. 
من به واسطه این ظرف و ظروف مي خواهم به 
مهمان های��م بگویم که من موجود باارزش��ی 
هستم. در واقع من ارزش های خود را از ظرف 
و ظروفم مي گیرم، نه از خ��ودم و آن ظرف و 
ظروف به واقع از همس��ر و فرزند هم برای من 
باارزش تر هستند. اگر باارزش تر نبودند اجازه 
مي دادم که یک بار همسرم در زندگی اش در 
آن ظرف و ظ��روف غذایش را بخ��ورد اما من 
مي خواهم که آن ظ��رف و ظروف بماند تا من 
به واس��طه آنها نمایش بدهم. آنها در واقع نه 
وسیله زندگی که ابزارهای نمایش من هستند. 
من زندگی را زندگی نمي کنم، من مي خواهم 
نمایش زندگی ام را برگزار کنم، پس هر وسیله 
از زندگی را وقتی در دستگاه فکری این نمایش 
مي ریزم، بالفاصله آن وس��یله تبدیل به ابزار 

نمایش مي شود.

 وقتی وسایل زندگی ابزار نمایش مي شود
 و ما ناکام مي مانیم

زندگی مان را در ویترین ها نچینیم

سبک رفتار

اگر تو زندگی را گذاشتی لب طاقچه 
عادت، اگر زندگی را گذاش�تی در 
ویترین و به جای استفاده از زندگی 
ب�ه فک�ر نمای�ش زندگی ب�ودی، 
بدان ک�ه دیگر زندگ�ی نمي کنی

م�ن مي خواه�م آن لیوان ه�ای 
زیب�ا را در ویتری�ن بگ�ذارم ت�ا 
وقتی مهمان هایم ب�ه خانه آمدند 
ویتری�ن مجلل�م را به آنها نش�ان 
ده�م. حت�ی اج�ازه نمي دهم که 
مهمان ها هم در آن ظرف ها چیزی 
بخورند ی�ا اگر هم اج�ازه دهم هر 
لحظ�ه نگ�ران هس�تم ک�ه نکند 
ظرف های عزیزم آس�یب بخورند. 
 در واقع من مي خواهم به واسطه آن 
ظرف و ظروف احساس ارزشمندی 
و خ�وب ب�ودن داش�ته باش�م

سبک شناخت

»من« تا وقتی »او« نشود به خودشناسی نمي رسد

با دید سوم شخص به خودمان نگاه کنیم

   چند سال پیش همسر جوان یکی از بس�تگان ما بر اثر تصادف فوت کرد. خانم او 
چند وقت پیش به همس�ر من گفته بود مي دانی من چه حسرت هایی دارم؟ شوهرم 
همیشه به من مي گفت: »خانم! از آن لیوان های زیبایی که گذاشته ای در ویترین، یک 
بار هم جان هر کسی که دوست داری در همین لیوان ها چای بیاور ما بخوریم، ما آخر در 
حسرت یک چای خوردن در این لیوان ها و استکان های زیبا مي مانیم و ناکام از این دنیا 
مي رویم.« مي گفت وقتی همسرم این حرف ها را مي زد من مي گفتم خودت را لوس نکن 
دور از جانت اما هیچ وقت موافقت نمي کردم نه در آن لیوان ها و نه در آن بشقاب ها و 
قاشق و چنگال ها غذا بخوریم. حاال هم این حسرت به دل من مانده است که چرا اجازه 
ندادم همسرم یک بار در آن استکان ها چای بخورد. آدم مگر این ظرف ها را مي خواهد 
چه کار کند. مگر نمي خواهد در آن ظرف ها چیزی بریزد و بخورد. پس چرا من اجازه 

ندادم همسرم در آن ظرف ها چای یا غذا بخورد؟

این که بزرگان معرفت مي گویند راهی جز 
عبور از منیت و خودخواهی برای رسیدن 
به حقیقت وجود ن�دارد و تا آدمي  نتواند 
از خود، منیت و م�ن عبور کند نمي تواند 
به حقیقت خود و توحید و بندگی برسد 
تعارف یا یک ح�رف صرفاً زیبا نیس�ت. 
چطور مي ش�ود انس�ان در منی�ت و من 
خ�ود متوق�ف باش�د و س�الک راه حق 
باش�د؟ چنین چیزی امکان پذیر نیست

 حض�ور و مراقبت، ش�فاخانه درون 
ماست

این که ب��زرگان معرفت مي گویند 
راهی جز عبور از منیت و خودخواهی 
برای رسیدن به حقیقت وجود ندارد 
و تا آدمي  نتواند از خود، منیت و من 
عبور کند نمي تواند به حقیقت خود 
و توحید و بندگی برسد تعارف یا یک حرف صرفاً 
زیبا نیست. چطور مي شود انسان در منیت و من 
خود متوقف باشد و سالک راه حق باشد؟ چنین 
چیزی امکان پذیر نیست. این که بزرگان معرفت 
مي گویند یک من در هستی وجود دارد و آن هم 
خداست و وقتی تو مي گویی من در واقع به نوعی 
ادعای الوهیت مي کنی کاماًل درست است، چون 
وقتی تو مي گویی من، انگار که خود را از جریان 
هستی بیرون مي کشی و برای خود هویتی جدا از 
این جریان عظیم هستی قائل مي شوی، انگار که 
موج ه��ا و قطره های آب��ی که در دری��ا غوطه ور 
هستند خود را موج هایی جدا و قطره های مجزا 
بدانند. اما وقتی کسی بتواند به خود چنان نگاه 
کند که انگار به یک او نگاه مي کند- که این نگاه 
هم یک نگاه کاماًل منطبق بر واقع اس��ت چون 
حقیقتاً ما یک او هس��تیم نه من- در آن صورت 
مي تواند در ه��ر قدم ناظر ب��ر اف��کار، اعمال و 
احساسات خود باشد، در آن صورت مي تواند به 

یک نگاه صریح درباره خود برسد. 
من از زمین بلند مي ش��وم و راه مي روم اما چنان 
به این از زمین بلند شدن و راه رفتن نگاه مي کنم 
انگار که یک او از زمین بلند شد و راه رفت، بنابراین 
بلند شدن و راه رفتن و نیت پشت آن را به وضوح 
مي بینم. من با این از زمین بلند شدن و راه رفتن 
یکی نمي شوم بنابراین تماشاگر آن هم خواهم بود. 
من در خیابان راه مي روم و مردی یا زنی را مي بینم 
و بالفاصله درباره او قض��اوت مي کنم اما چون به 
خود به چشم یک او نگاه مي کنم بالفاصله متوجه 
قضاوت خود مي ش��وم یعنی صرفاً قضاوت کننده 
نیستم بلکه قضاوت های خود را هم مي بینم. من 
در هر قدم همراه خودم هستم بنابراین دیگر مثل 
گذش��ته نمي توانم خودم را فریب بدهم. در عین 
حال که با کسی حرف مي زنم اما متوجه هستم که 
دارم چه مي گویم و چه مي شنوم بنابراین در عین 
حال که حرف مي زنم با حرف هایم یکی نیستم، 
حرف های��م را مي بینم در عین ح��ال که لبخند 
مي زنم ریشه های آن لبخند را در درونم به وضوح 
مشاهده مي کنم که این لبخند اکنون از کجا آمد. 
این س��نت علما، بزرگان و اولیاست که هر لحظه 
در حضور و در حال مراقبت از دیده ها، شنیده ها، 
افکار و احس��اس های خود هس��تند بنابراین در 
جلوی چشم خود حرف مي زنند و رفتار مي کنند. 

 چطور مي توانم درون خودم را ببینم؟ 
اگر واقعاً کسی اهل نمایش نباشد و بخواهد 
درون خودش را ببیند چه؟ اگر ش��هامت 
دیدن خودش را داشته باشد چه؟ ما شهامت 
دیدن درون خودمان را نداری��م، بنابراین 
فیلم بازی مي کنیم. اما فرض کنید که من 
شهامت دیدن درون خودم را داشته باشم، آن وقت چطور 
مي توانم آیینه ای در برابر درون خودم بگذارم و نور بیندازم 
به درون خودم تا ببینم که آن جا چه خبر است؟ این کار 
شدنی است، به شرط این که من از صمیم قلب حاضر باشم 

خودم را بشناسم.  به شرط این که اهل حضور شوم.
چطور م��ن درون خودم را ببینم؟ اگ��ر مي خواهید درون 
خود را ببینید از اول شخص به سوم شخص حرکت کنید. 
چطور؟ شما وقتی که اول شخص هستید یعنی خود را من 
مي انگارید به خودتان و رفتارتان چسبیده اید و در نتیجه 
نمي توانید برای خودتان آیینه گی کنید. آدم چطور مي تواند 
برای خودش آیینه گی کند در حالی که به خودش چسبیده 
است. میان آیینه و آنچه قرار است دیده شود فاصله ای باید 
باش��د. برای این که بتوانید برای خودتان آیینه گی کنید 
بروید به سمت سوم ش��خص. یعنی هر کاری را که انجام 
مي دهید به آن کار چنان نگاه کنی��د که انگار یک او، یک 
دیگری آن کار را انجام مي دهد. این کار باعث مي شود شما 
از کاری که انجام مي دهید یا حس��ی که در درون دارید یا 
فکری که مي کنید فاصله بگیرید و با فاصله به آن نگاه کنید. 

چطور من وقتی یک دیگری را در بیرون مي بینم با فاصله 
مي بینم. این فاصله را درباره افکار، احس��اس ها و کارهای 
خود هم ایجاد کنید. وقتی من فاصله ای با خود ندارم در آن 
صورت فقط فکر مي کنم، فقط احساسی را تجربه مي کنم 
و فقط کاری را انجام مي دهم، اما اگر به فاصله با خود برسم 
آن وقت در عین حال که فکر مي کنم همزمان فکر خود را 
هم مي بینم، در عین حال که احساس��ی را از غم تا شادی 
و... تجربه مي کنم همزمان متوجه احساس خود هم هستم 
و با احساس خود یکی نمي شوم. فرق است بین کسی که 
فقط غمگین است با کسی که غمي  را در درون خود تجربه 
مي کند. فرق آدم غمگین با آدمي  که غم را در درون خود 
تجربه مي کند این اس��ت که نفر اول با غم خ��ود یعنی با 
احساسش یکی شده است و خود را فردی غمگین مي یابد 
اما دومي  از غم خود فاصله گرفته اس��ت ب��ه غم خود نگاه 
مي کند و در نتیجه غم��ي  را در درون خود تجربه مي کند 
اما باالتر از غم خود و در جایگاه تماشاگری خود قرار دارد. 
در واقع این فرد دوم با غم خود یکی نیست. فرق کسی که 
فکر مي کند با کسی که مي تواند به فکر خود نگاه کند این 
اس��ت که نفر اول فقط در جایگاه فکرکننده است، به فکر 
خود چسبیده است، همه هویت و بودن خود را در فکرش 
خالصه مي کند و خود را با فکر خود یکی مي داند، اما دومي 
 در عین حال که فکرکننده اس��ت، مي تواند تماشاگر فکر 
خود هم باشد و از دور به فکر خود نگاه کند، بنابراین دچار 

تعصب نسبت به فکر خود نیست.

 کیفیت تماشاگری سوم شخص را در خود تقویت کنیم
در واقع راه آیینه انداختن بر درون این است که من کیفیت تماشای خودم را در درون تقویت کنم. اگر من 
در همان حالی که خانه همسایه را با خانه خودم، ماشین همسایه را با ماشین خودم مقایسه مي کنم و دارم 
علیه همس��ایه حکم صادر مي کن��م مچ خودم را بگی��رم چطور مي توان��م انکار کنم ک��ه آدم قضاوتگر و 
مقایسه کننده ای نیستم و زندگی را مدام از دریچه تنگ مقایس��ه به نظاره نمي نشینم؟ اما اگر من به اول 
شخصی که در ذهنم ساخته ام و آن را از همه عیب ها مبرا مي دانم- ممکن است تعارف کنم و بگویم که نه 
من پر از عیب و ایراد هستم اما همه این ها جنبه تعارف دارد- بچسبم و به کیفیت سوم شخص نرسم و از منظر او به این 
خود و احساسات و افکار نگاه کنم، در آن صورت من قضاوت خواهم کرد، بی آن که متوجه شوم قضاوت کرده ام. حسادت 
خواهم کرد، بی آن که خود را حس��ود بدانم. خیانت خواهم کرد بی آن که خود را خائن ببینم و همه آن حس��ادت ها و 

قضاوت ها و خیانت ها را توجیه خواهم کرد.

 ما از ش�ناخت خود فراری هس�تیم، بهانه های ش�یک 
مي آوریم

حال فرض کنید که من آدم اهل نمایش نیستم و واقعاً مي خواهم بدانم 
در خانه ام یا آش��پزخانه ام چه مي گذرد. آیا در آشپزخانه من سوسک و 
موش وجود دارد؟ به ج��ای این که پیام بدهم به همس��ایه ها که آیا در 
آشپزخانه من، سوسک و موش وجود دارد بلند مي ش��وم و با چشمان خودم مي بینم 
که آیا در آش��پزخانه من سوس��ک و موش وجود دارد؟ ظرف ها را کنار مي کشم. زیر 
کابینت ها را مي بینم، زیر سینک را بررسی مي کنم. چهار گوشه آشپزخانه را مي بینم. 
تله مي گذارم. اگر مي خواهم ببینم نخود و لوبیا در خانه داریم یا نه مي روم کابینت ها را 

بررسی مي کنم، یا سری به انباری خانه مي زنم، چه ضرورتی دارد که من از همسایه ها 
بپرس��م آیا ما در خانه نخود و لوبیا داریم؟ گیرم که آنها رفت و آمدی هم با ما داش��ته 
باشند. ما در واقع مي خواهیم از ش��ناخت خود فرار کنیم، بنابراین بهانه های شیک و 
مجلسی هم مي تراشیم. لطفاً سه خصلت مثبت و منفی من را به من نشان دهید. من 
هم که مي خواهم خودم را پیش آن دوست عزیزتر کنم مي گویم دوست جان من، تو 
فرشته روی زمین هستی، بعد صد تا عالمت بوس هم برایش مي فرستم. آن یکی هم 
مي گوید من جز خوبی از شما چیزی ندیدم آن وقت من هم مطمئن مي شوم که آسمان 
باز شده و اعجوبه ای به نام من از آسمان نزول اجالل کرده است، بنابراین شب با رؤیاهای 

قشنگ مي گیرم مي خوابم.

ص

 در حال خودشناسی هستم یا مي خواهم 
نمایشی تازه ترتیب بدهم؟

بیایید ف��رض کنی��م آن دوس��ت در واقع 
مي خواهد سر و وضع درون خود را ببیند اما 
آن آیینه ای که من مي توانم به واسطه آن سر 
و وضع درون خودم را ببینم کجاست؟ فرض 
کنید که من چند برخورد سطحی با آن فرد 
داش��ته ام حتی اگر من بخواهم برای چنین کسی 
آیینه گی کنم آیا آیینه گی من محلی از اعراب خواهد 
داش��ت؟ به فرض که من از غ��ل و غش ها و حب و 
بغض ها خالی شده باشم باز من چقدر این فرد را در 
زندگی همراهی کرده ام که تصویری از او ارائه کنم. 
فرض کنید که من اهل نمایش و ریا و تظاهر هستم. 
رفتارهای من فاقد اصالت ذاتی هستند. اگر به کسی 
چیزی مي بخش��م ب��ه خاطر این اس��ت ک��ه مرا 
سخاوتمند جلوه دهد، اگر نیایشی مي کنم به خاطر 
آن اس��ت که عده ای مرا در آن ح��ال ببینند. اگر با 
کسی طرح دوستی مي ریزم اگرچه ظاهراً شعارهای 
شیک مي دهم اما به دنبال آن هستم که ببینم از این 
رابطه چه چیزی گیر من مي آی��د. حال من در این 
کیفیت از دیگران مي خواهم نظر خودشان را درباره 
نمایش های من ارائه کنند. در واقع پرسش من ناظر 
به این است که من چطور نمایش اجرا مي کنم، در 
حالی که اگر من در درون خود واجد صمیمیت بودم 
آنچه را که انجام مي دهم را ببینم نیازی نداشتم که 
از دیگری چنین تقاضایی داشته باشم. در واقع این 
جا هم ما در حال نمایش دادن هستیم، مي خواهیم 
بگوییم که نظر شما برای من مهم است و من در حال 
خودشناسی هستم. اما آیا این کارها در درون خود 

اصالتی هم دارد؟

 به همسایه پیام بدهی که ما در خانه مان 
نخود و لوبیا داریم؟

واقعیت آن است که اگر من مي خواهم 
برای خودم آیینه گی کنم و آیینه ای در 
برابر درون خودم بگی��رم نمي توانم این 
توقع را از دیگران داشته باشم. چون من 
برای هر کسی هم که بتوانم نقش بازی 
کنم اگر عمی��ق نگاه کن��م و در خود حاضر باش��م 
مي بینم مشت من برای اجرای نمایش در برابر خود 
باز شده اس��ت. البته ما آدم ها خودمان را هم فریب 
مي دهیم و برای خودمان هم نقش بازی مي کنیم، اما 
آن جایی که مرا متوجه این نق��ش و فریب مي کند 
بیرون از من نیست، خودم هستم، به شرط این که در 
خود ساکن ش��وم. فرض که دیگران درون مرا دیده 
باشند من از کسی مي پرسم سه خصلت منفی مرا نام 
ببر! آن فرد هم به فرض که درون مرا دیده باشد و مثاًل 
بگوید تو را یک دروغگو، حس��ود و پر از تکبر یافتم. 
فرض این است که یا آن حسد و کبر در من هست یا 
نیست. اگر هست و من متوجه هستم که هست چرا 
از دیگران مي پرس��م و اگر نیس��ت و باز من متوجه 
هستم که نیس��ت باز چرا از دیگران مي پرسم؟ انگار 
کسی به همسایه ها پیام مي دهد و از آنها مي پرسد ما 
در خانه مان چقدر نخود و لوبیا و برنج داریم؟! باالخره 
ش��ما به خانه ما رفت و آم��د کرده ای��د و در جریان 
داشته ها و نداشته های ما هستید. حال اگر همسایه ای 
آدم صریحی باشد مي گوید مرد حسابی! به فرض که 
ما سالی و ماهی یک بار به خانه تو آمده باشیم، تو که 
هر روز در آن خانه هس��تی چرا آمار نخود و لوبیای 

خانه خودت را از ما مي گیری؟
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در وراي بازنمايي رسانه اي زن در دنياي غرب 
آمار تأمل برانگيز ديگري هم وجود دارد که 
نشان مي دهد هيچ يک از اعالميه هاي حقوق 
بشري و اسناد و قوانين متعدد نتوانسته اند 
زنان را در دنياي غرب از خشونت بيمه کنند 
که اگ�ر اين گونه بود هر س�ه روز يک زن در 
مهد تمدن دنياي غرب و کش�وري همچون 
فرانسه به دست همسر يا شريک زندگي اش 
کشته نمي شد تا تراژدي زن در دنياي غرب 

آن سوي دوربين رسانه ها شکل بگيرد

  زهرا چيذري 
هر س�ه روز ي�ک زن در فرانس�ه بر اثر خش�ونت 
خانگی می ميرد؛ بر اس�اس اعالم وزارت کشور در 
سال ۲۰۱۷ ميالدی بيش از ۱۰۰ زن در اين کشور بر 
اثر خشونت خانگی جان باختند. اين يعني هر سه 
روز يک زن بر اثر خش�ونت همسر يا همسر سابق 
خود می ميرد. وضعيت خشونت عليه زنان در ساير 
کشورهاي اروپايي و امريکا نيز از اين بهتر نيست 
و آمار خش�ونت عليه زن�ان هم با وج�ود تصويب 
قوانين متعدد و جا گرفتن منع خشونت عليه زنان 
در کنوانسيون هاي بين المللي نه فقط رو به بهبود 
نيس�ت بلکه روندي افزايش�ي دارد به گونه اي که 
طبق آخرين گزارش وزارت کش�ور فرانسه در اين 
کشور هر سه روز يک زن توس�ط همسر يا همسر 
سابق خود کشته مي شود. گزارش منتشر شده از 
سوي س�ازمان ملل متحد نيز نشان مي دهد بيش 
از نيم�ی )۵۸درص�د( از زن�ان به قتل رس�يده در 
سراسر جهان در سال ۲۰۱۷، توسط پارتنر يا يکی 
از اعضای خانواده خود کشته شده اند. سؤال اصلي 
اينجاس�ت که چرا در کش�ورهايي که خأل قانوني 
درباره خشونت عليه زنان وجود ندارد باز هم شاهد 
آمار و ارقام اينچنيني درباره زناني هستيم که حد 
خش�ونت عليه آنان منجر به مرگش�ان مي ش�ود.
تصور بسياري از ما در کشوره��اي در حال توسعه اي 

همچون ايران بر آن است که زن��ان غربي در امنيت و 
آسايش و با کمال آزادي و احترام زندگي مي کنند.

 اين تصور شايد به واسطه نگاه به دنياي غرب از زاويه 
ديد کساني است که تنها بخش هاي مثبت اين جوامع 
را براي ما بازنمايي کرده اند، از رسانه ها گرفته تا برخي 
از فعاالن حوزه زنان در کشور که فقدان مطالعه کافي 
درباره وضعيت زنان در غرب يا اهداف و اغراض ديگري 
آنها را بر آن داشته تا دنياي غرب را به گونه اي متفاوت 
از واقعيت هاي آن تصور و تفسير کنند. اما براي درک 
بهتر از واقعيت زندگي زنان در دنياي غرب کافي است 
سري به آمار و ارق��ام و گزارش هايي بزنيم که از سوي 
مراکز معتبر غربي درباره اوضاع آسيب هاي اجتماعي و 

وضعيت زنان در جهان غرب منتشر مي شود.
  منع خشونت زنان در قوانين بين المللی

ب�ا توج�ه ب�ه اهميت خش�ونت عليه زن�ان، از هم�ان 
آغاز تأس�يس س�ازمان ملل متح�د در 24 اکتب�ر س�ال 
1945، ارتق�ای حقوق زن�ان و ايجاد فضای براب�ر برای 
آنان از اه�م تالش ه���ای س�ازمان مل���ل بيان شد. 
بدي�ن ترتيب س�ازمان مل�ل پرچمدار جنب�ش ترويج و 
حمايت از ح��قوق ب��شر زنان، حذف خش�ونت علي�ه 
زنان و محو کام�ل هم�ه ن���وع تبعي�ض علي�ه آن�ان 
ش�ناخته ش�د و اي�ن مه�م از طري�ق تصوي�ب اعالمي�ه 
جهان�ی حق�وق بش�ر 1947 و ميث���اق بين الملل�ی 
حق�وق مدن�ی و سياس�ی 1966 و م��يثاق بين الملل�ی 

حق�وق اقتص�ادی، اجتماع�ی و فرهنگی 1966 آغاز 
ش�د ت�ا زن�ان در هم�ه جنبه ه�ای مدن�ی، سياس�ی، 
اقتص�ادی، اجتماع�ی و فرهنگ�ی ب�ه حق�وق برابر و 

انس�انی دس�ت يابن�د.  
در سال 1993 برای نخستين ب��ار جامعه بين المللی 
حقوق بشر رسماً خشونت عليه زنان حتی در زندگی 
خصوصی خانواده ها، را به عن��وان يکی از موارد نقض 
بنيادين حقوق بشر به رسميت شناخت. در طول سال 
1993 در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وين، حقوق 
زنان و دختران به عنوان جزء الينفِک حقوق بشر اعالم 
شد و خشونت جنسی و همه اشکال آزار و بهره کشی 
جسمی، جنسی و روان��ی ناش��ی از تبعيض، تعصب 
فرهنگی و قاچاق بين المللی زن��ان، مغاير با کرامت و 
حرمت انسان شناخته شد. به رسميت شناخته شدن 
اين حقوق اما مان��ع وقوع اقسام خشون��ت عليه زنان 

نشده است. 
  واقعيت وضعيت زنان در غرب

پايگ��اه اطالع رسانی »ن��او« متعلق ب��ه سازمان ملی 
زنان امريکا در اين خصوص می نويس��د: به  رغم تمام 
تالش های گروه های مدافع زن��ان برای دفاع از حقوق 
زنان در امريکا طی دو دهه اخير، همچنان آمار خشونت 
عليه زنان و تج��اوز جنسی به آنها سرس��ام آور است. 
همچنين بر اساس گزارش پلي��س فدرال امريکا، 79 
درصد م��ردان امريکاي��ی زنان خود را م��ورد ضرب و 

شتم قرار می دهند.  در امريکا ه��ر 18 دقيقه يک زن 
مورد ضرب و شت��م قرار می گيرد به ط��وری که علت 
مراجعه 22 تا 35 درصد زن��ان به بخش های اورژانس 
بيمارستان ه��ا، خشون��ت خانگی است. زن��ان جوان 
کم درآم��د در سنين بي��ن20 تا 24 س��ال، بيشتر در 
معرض خشونت های خانگ��ی و آزارهای جنسی قرار 
دارند. همچنين30-25 درصد زن��ان امريکايی مورد 
آ زار جسمی شوه��ران خود ق��رار می گيرند. 15-25 
درصد اين زنان حتی هنگام بارداری نيز مورد ضرب و 

شتم قرار گرفته اند.
در کانادا بيش از 53 درصد زنان مورد انواع خشونت قرار 
می گيرند. در کانادا از هر چهار زن يک نفر در مرحله ای 
از زندگی خود مورد خشونت قرار می گيرد. 62 درصد 
از مقتوالن زن در سال 1987 ميالدی در کانادا توسط 

شوهران خود کشته شده اند.
در انگليس بيش از 10درصد از زنان انگليسی توسط 
شوهران خود مورد اذي��ت و آزار ق��رار می گيرند و بر 
اين اساس بيش از يک چهارم زنان انگليسی در طول 
زندگی مشترک خود مورد توهين و بدرفتاری از سوی 
مردان واقع می شوند. همچنين در هر سه روز، يک زن 

نيز کشته می شود.
در آلمان بر اساس گ��زارش روزنام��ه »کولنر اشتات 
آنسايگر« در هر 17 ثانيه ي��ک زن مورد ضرب و شتم 
قرار می گيرد. همچنين در هر چهار روز، سه زن توسط 

مردان زندگی خود ب��ه قتل می رسند يعن��ی بالغ بر 
300 قتل نف��س در سال. همچنين، زن��ان مهاجر در 
کشور آلمان قربانی انواع خشونت های نژادی هستند 
و اغلب زنان مهاجر در کشور آلمان در باندهای فساد 
و فحشا به کار گرفته می شون��د به گونه ای که کميته 
رفع تبعيض عليه زنان عنوان می کن��د: »اين برای ما 
نگران کننده است که جايگاه زن در رسانه  های آلمان 

تحقير شده است.« 
در استراليا ني��ز 57 درصد زنان م��ورد انواع خشونت 

قرار می گيرند. 
زنان غربي بر خالف تصاوير بازنمايي شده در آرامش 
نيستند. آنه��ا در جامعه حضوري فع��ال دارند،  درس 
مي خوانند و خيلي وقت ها مي توانن��د به جايگاه هاي 
سياسي مه��م دس��ت يابند اي��ن اما تنه��ا بخشي از 
اسطوره اي است که رسانه ها از زنان غربي ساخته اند. 
در وراي بازنماي��ي رسانه اي زن در دني��اي غرب آمار 
تأمل برانگيز ديگري هم وجود دارد که نشان مي دهد 
هيچ يک از اعالميه هاي حقوق بشري و اسناد و قوانين 
متعدد نتوانسته اند زنان را در دنياي غرب از خشونت 
بيمه کنند که اگر اين گون��ه بود هر سه روز يک زن در 
مهد تمدن دنياي غرب و کشوري همچون فرانسه به 
دست همسر يا شريک زندگ��ي اش کشته نمي شد تا 
تراژدي زن در دنياي غرب آن سوي دوربين رسانه ها 

شکل بگيرد.

دخترانيکهزندهماندند
يکي از نخستين دستاوردهاي اسالم در همان آغ��از نبوت پيامبر رحمت 
حضرت محمد )ص( مبارزه با خشونت عليه زنان و دختران بود. عرب عصر 
جاهليت که دخت��ر داشتن را عار مي دانست و اقدام ب��ه زنده به گور کردن 
دخترانشان  مي کردند با آمدن دين اسالم ب��ا جهان بيني متفاوتي مواجه 
شدند که دختر را رحمت مي دانست و پيامب��ر اکرم)ص( جايگاه زنان را به 
حدي ارتقا داد که نسل و سالله پاک خودش نيز از حضرت زهرا)س( باقي 
ماند. احاديث و روايات گوناگون هم بر حفظ حرمت و شخصيت زن هم در 
محيط خانه و خانواده و هم در جامعه تأکيد دارد. سيره و رفتار پيامبر و ائمه 
با همسرانشان هم گواهي بر همين مدعاست. در رابطه با صبر و شکيبايی 
در برابر همسر، پيامبر بزرگ اسالم می فرمايد: آگاه باشيد هر کس بر خوی 
زن بداخالق خويش صبر و تحمل نمايد و از خداوند انتظار پاداش شکيبايی 
و تحمل خويش را داشته باشد، خداوند به او پاداش شکرگزاران را می دهد. 
ايشان همچنين در حديثي ديگر مي فرمايند: هر کس نسبت به همسرش 
حتی به شنيدن يک کلمه ناروا تحمل و شکيبايی ورزد، خداوند او را از آتش 
آزاد و رها می سازد و بهشت را بر او واجب می نماي��د و برای آن مرد دوصد 
هزار نيکی نوشته می شود و دوصد هزار ب��دی از او پاک و زدوده می گردد و 
مرتبه وی دوصد هزار درجه باال می رود و خداون��د در برابر هر مويی که بر 
بدن اوست عبادت يک سال را مي نويسد. در رابطه با تنبيه بدنی نيز پيامبر 
چنين می فرمايد:  بدترين مردان شما کسی است که تهمت زننده، خسيس 
و بدزبان باشد و همسرش را کتک بزند. در حديثي ديگر نيز مي فرمايند: من 
در شگفتم از کسی که زن خود را می زند در حالی که خودش به کتک خوردن 

سزاوارتر است. زنانتان را با چوب نز نيد که قصاص دارد.
 مراتب کمتر از خشونت، يعنی هرگونه آزاررسانی يا نوعی اعمال و رفتار يا 
گفتاری که مايه چندش و ناخشنودی ديگران شود نيز در اسالم، سرشتی 
شيطانی شمرده شده است. پيامبر )ص( می فرمايد: »آن که به مؤمنی آزار 
رساند، مرا آزار کرده است و آن که مرا آزار دهد، خ��دای مرا آزار داده است 
و آن که خدای را آزار داده در ت��ورات و انجيل و زبور و ق��رآن، نفرين  شده 

است.« 
امام صادق)ع( هم می فرماي��د: »خداوند می فرماي��د آن که انسان مؤمنی 
را آزار ده��د، بداند که با خدا ب��ه نبرد برخاسته است.« ع��الوه بر خشونت 
خانگی، خشونت در اجتماع نيز چه بسا نسب��ت به زنان اعمال می شود. در 
موقعيت های ويژه اجتماعی، اقتصادی، سياسی به دليل آسيب پذيری اين 

امر معموالً بيشتر براي زنان اتفاق می افتد.
در روايات متع��دد داريم که هم در سيره نبوي و ه��م در سيره ائمه )ع( در 
جنگ ها و حوادث اجتماعي درباره زنان توصيه ويژه اي شده است. به طور 
مثال امام صادق)ع( مي فرماي��د: »پيامبر خ��دا)ص( هرگاه جنگی پيش 
مي آمد فرمانده لشکر را فرامي خواند، او را در کنار و اصحاب را در مقابل خود 
مي نشاند، سپس مي فرمود: به سوی جنگ برويد با نام خدا و رسول، خيانت 
و پيمان شکنی نکنيد، افراط نکنيد، مثله نکنيد، درختی را قطع نکنيد مگر 
آنکه مجبور شويد. پيرمرد از کارافتاده و کودکان و زنان را نکشيد.« حضرت 
علی )ع( هم پس از اتمام جنگ جمل، خطاب به لشکر خود فرمود: »آنان را 
که به جنگ پشت کرده اند و رو به گريز نهاده اند، نکشيد و به مجروحان حمله 

نکنيد و لباس از کسی برمگيريد و به زنی حمله نکنيد«.
در آيات متعدد قرآن کريم نيز بر کرامت و جايگاه انساني زنان تأکيد شده 
است. »زنان شما لباس شم��ا هستند و شما لباس آنها« )س��وره بقره، آيه 

.)187
»مردان و زنان با ايمان يار و ياور يکديگرند، امر به معروف و نهی از 
منکر مي کنند، نماز بر پا مي دارند، زکات مي پردازند و خدا و رسولش 
را اطاعت مي کنند.« )سوره توبه، آيه 71(. همچنين در آياتي خطاب 
به مردان تأکيد شده است با زنان خود به شايستگي رفتار کنند. »و 
با آنها )زنانتان( به شايستگی )نيک��ی( رفتار نماييد.«  )سوره نساء، 

آيه 19(.
در دين مبين اس��الم و آيات قرآن حتي درباره رفت��ار شايسته با زني که از 
شوهرش طالق گرفت��ه نيز تأکيد شده است: » هرگاه زن��ان به پايان زمان 
)عده نگه داشتن( نزدي��ک شدند آنان را )با رجوع ب��ه زوجيت( به صورتی 
شايسته نگه داريد يا از آنان به طرزی شايست��ه جدا شويد« )سوره طالق، 
آيه 2(.  »زنان طالق داده را )تا پايان ع��ده نگه داشتن( به اندازه توان خود، 
در همان جا سکونت دهيد که خود سکونت داري��د و به آنان آسيب و زيان 
نرسانيد تا عرصه را بر آنان تنگ کنيد )و زندگ��ی را بر آنان سخت و دشوار 

سازيد« )سوره طالق، آيه 6(.
با همين نگاه اجمالي هم مي ت��وان دريافت اگر توصي��ه و دستورات دين 
مبين اسالم اجرايي شود امنيت رواني زن و م��رد در کانون خانواده کاماًل 
قابل تضمين است. آيات و روايات اسالمي  بهترين نسخه را براي استحکام 

خانواده پيچيده است.

نفیخشونتعليهزنانومرداندرخانواده
در طول تاريخ حوادث ناگوار و خشونت  آميز همراه با رنج بسيار بر مردان به 
ويژه زنان به وجود آمده است. در زمان حاضر نيز با گسترش علم و دانش، 
هنوز معضل خشونت، به  عنوان يک مسئله حاد اجتماعی، باقی است حتی 

بشر با خشونت مدرن و با مصاديق جديدی روبه رو شده است.
در محيط خانواده، هر اقدام عم��دی عليه جسم، جان، شرف، مال، حقوق 
طبيعی و اجتماعی عليه زنان و مردان در قبل و بعد از ازدواج زوجين صورت 
بگيرد در نظر فقه شيعه، خشونت نامشروع بوده و اسناد بين المللی نيز آن 
را غيرقانونی به شمار می آورد. خشونت در خانواده منشأ فردی، خانوادگی و 
اجتماعی دارد که آسيب های جدی بر فرد، خانواده و اجتماع باقی می گذارد 
که جبران آن گاه��ی ممکن و گاه غيرممکن است .ب��ا توجه به اين که در 
زمان جاهليت، اعراب هيچ ارزشی برای زن قائل نبودند، دين اسالم به زن 
ارزش و کرامت بخشيد و خداوند برای افراد خانواده، حقوق و تکاليف توأم 
با اخالق به  ويژه حسن معاشرت، ق��رار داده تا مودت و محبت و آرامش در 
بين آنها بيشتر شود و به سعادت و کمال برسند و در صورت سوءاستفاده 
از حقوق و تکاليف خود، مجازاتی برای آنها تعيين کرده است. در حالی که 
اعالميه حقوق بشر، بعد از جنگ جهانی دوم، طبق ديدگاه مکاتب غرب، 
بدون توجه به مصلحت و تفاوت تکوين��ی زن و مرد، حقوق برابر بين زن و 
مرد را به تصويب رساند و کميسيون ها و کنوانسيون ها و ميثاق هايی را برای 
احقاق حقوق زنان تشکيل دادند تا بتوانند تبعيض عليه زنان را ريشه کن 
کنند. تا به امروز عالوه بر اين که آنها نتوانسته اند خشونت عليه زنان را کم 
کنند، بلکه جامعه با معضل جديدی به نام خشونت زنان عليه مردان مواجه 
شده است. الزم به ذکر است مبانی دو ديدگ��اه در مواردی متعارض و گاه 
مشترک است .در جامعه امروز ما، دشمنان اس��الم و طرفداران فمنيسم 
می کوشند حقوق و تکالي��ف شرعی را ظالمانه جلوه دهن��د. در حالی  که 
رواج خشونت در خانواده های مسلم��ان برگرفته از فرهنگ غيراسالمی و 
سوءاستفاده از حقوق شرعی است، حت��ی در کشورهای غربی نيز با شعار 
برابری هنوز خشونت نسبت به زنان کمتر نشده بلکه با مصاديق جديدی 

از خشونت روبه رو هستند.
  غرب برخی احکام شرعی مانند ارث زن و... را خشونت عليه زنان می داند 
لذا در پاسخ به آنان تحقيقات نسبتاً جامعی ص��ورت پذيرفته است اما در 
مورد  برخی از رفتار و اعمال خشونت )مانند قتل، خروج از منزل بدون اذن 
شوهر و...( بر اساس فقه شيعه و اسناد بين الملل از جانب محققين تحقيقات 
کمتری وجود دارد و همچنين خشونت عليه مردان کمتر مورد توجه واقع 
شده است و وجود چند مقاله نمی تواند پاسخگوی اين پديده دامنگير، در 
همه کشورها باش��د، لذا وجود تحقيقات گست��رده پيرامون هر دو جنس 
ضروری به نظر می رسد .زهرا ساورسفلی در کتاب نفی خشونت عليه زنان 
و مردان در خانواده از منظر فقه شيعه و اسناد بين الملل، به بررسی مفهوم 

خشونت در قبل و بعد از ازدواج زوجين پرداخته است.

متین زاهدي 

زهرا چیذری
  گزارش  

قضايي کردن مسئله اي فرهنگي
اليحه منع خشونت عليه زنان در بوته نقد کارشناسان زنان و خانواده

اليحه منع خشون�ت عليه زن��ان در قوه قضائيه در 
دست بررسی است و مراحل نهاي��ی را مي گذراند؛ 
 اليحه اي که ب��ه دليل جرم انگ��اري وسيعش هنوز 
نتوانسته اجماع نظر صاحب نظ��ران حوزه خانواده 
و قضايي را به دس��ت آورد، دليلش هم واضح است؛ 
جرم انگاري هايي که در اين اليح��ه وجود دارد هم 
مي تواند موجب از هم فروپاشي نظام خانواده شود 
و هم زندان ها پر هستن��د و هزينه روزانه 150 هزار 
توماني نگهداري از هر زنداني در کنار تبعات فرهنگي 
و اجتماعي زندان براي زندانيان،  خانواده هاي آنها و 
جامعه آن قدر براي قوه قضائيه سنگين است که اين 
نهاد به دنبال راه حل هايي براي حبس زدايي است نه 
جرم انگاري بيشتر. به همين خاطر هم هست که اين 
اليحه در قوه قضائيه معطل مانده و در دست بررسي 
است. اما انتقادات به اليحه منع خشونت عليه زنان 

به جرم انگاري وسيعش محدود نمي شود.
 اين اليحه در دولت دهم مط��رح شد اما به داليلی 
مسکوت ماند و در آغاز دولت يازدهم از سوی معاون 
رئيس جمهوری در امور زنان و خانواده پيگيری شد. 
در بررسی اين اليحه توسط قوه قضائيه، از 91 ماده 
آن، 41 ماده حذف شده و باقی مفاد آن به تصويب 
رسيده که شامل سه بخش پيشگيری، حفاظتی و 
حمايتی است. اين اليحه اما بي��ش از آنکه اهداف 
اجتماع��ي و فرهنگي را مدنظر ق��رار دهد سياسي 
شده و همين سياسي شدن هم اليحه منع خشونت 
عليه زنان را از اهداف خ��ود دور کرده است. به بيان 
ديگر زنان دستاويزي براي رسيدن به برخي اهداف 
سياس��ي شده اند و اين مسئله خ��ود بر آسيب هاي 

حوزه زنان و خانواده دامن زده است. 
  خشونت مسئله فرهنگی

حجت االسالم محمدرض��ا زيبايی نژاد رئيس مرکز 
تحقيقاتی زن و خانواده يکي از افرادي است که نگاه 
انتقادي به اين اليحه دارد و معتقد است: خشونت 
يک مسئله فرهنگی است و در جوامع مختلف معانی 

متفاوتی دارد. اين واژه نياز به بازتعريف دارد. 
از نگاه وي وقتی می خواهيم درباره خانواده اليحه ای 

طراحی کنيم بايد دي��د رويکرد م��ورد نظر ما چه 
تأثيری بر مناسبات خانوادگی مي گذارد.

رئيس مرکز تحقيقاتی زن و خانواده  تأکيد مي کند: 
سياست گذاری ها در زمينه خان��واده بايد محصول 
تحليل باشد ام��ا در زمان ارائ��ه پيش نويس اليحه 
تأمين زنان ما هيچ بيانيه تحليلی را شاهد نبوده ايم.

  تحقير زن
توران ولی مراد فعال حوزه زن��ان و خانواده در اين 
باره معتقد است: نکته اصل��ی اين است که تعاريف 
خشونت از کجا می آيد و آيا اسنادی که در چند دهه 
با اين تعاريف شکل گرفته اند بر مبنای نگرش غربی 

و اومانيستی نيس��ت؟ در واقع خشونت زن محور بر 
اساس نگاه غربی شکل گرفته و روش های مقابله با 

آن سکوالر بوده است.
وي با اشاره به تهيه اليحه خشونت عليه زنان تصريح 
مي کند: اين اليحه کپی برداری از نگرش غربی به زن 
و موضوع اصلی و اصول��ی در آن آزار جنسی عنوان 
شده است در صورتی که ب��ر مبنای نگرش اسالمي  
برای پيشگيری از خشونت و رفع تبعيض بايد کرامت 

انسانی مورد توجه قرار گيرد نه مسئله برابری.
از نگاه اين فعال حوزه زنان کلم��ه برابری به نوعی 
تحقير زن اس��ت چراکه م��رد مبنا ق��رار گرفته و 

می خواهي��م زن را ب��ا او برابر کني��م. در حالی که 
نگرش اسالمي  به هويت يگانه )نفس واحده( اشاره 

کرده است.
به گفت��ه وي فصل اصلی اليح��ه خشونت بر محور 
خشونت جنسی ديده شده که متعلق به جامعه غربی 
است چراکه در اين جامعه مرز بين خانواده و جامعه 
و ارتباط جنسی بر  مبنای رضايت زن گذاشته شده 
است. در حالی ک��ه در جامعه اي��ران دو بعد رابطه 

زوجيت و تعمد تفکيک شده است.
ولی م��راد خاطرنشان مي کند: در اي��ن اليحه هيچ 

اشاره ای به مسئله نفقه و تمکين نشده است.

  راهکار يادگيری های اجتماعی
محمدتقی کرمي  عضو هيئ��ت علمي  دانشگاه عالمه 
و مشاور ارشد مرک��ز تحقيقات خان��واده هم در اين 
باره معتق��د است: مهم ترين عام��ل در بروز خشونت 
خانگی يادگيری های اجتماعی است و در اين شرايط 
نبايد در گام نخست با آن به مواجهه قضايی و حقوقی 

پرداخت.
وي تأکيد مي کند: گاهی نظ��ام حقوقی در کشور به 
قوانين موجود هم عم��ل نمي کند و بايد توجه داشته 
باشيم مهم تر از وضع قانون عمل به آن است. بنابراين 
اگر اين اليحه هم تصويب شود مانند بسياری از قوانين 
اراده ای برای اجرای آن وجود ندارد چون ما دچار تورم 

و تکثر قوانين هستيم.
عضو هيئت علمي  دانشگاه عالمه با بيان اينکه خشونت 
مفهومي  رايج در ابعاد جهان فمنيستی و با بار منفی و 
ضدخانواده است، مي افزايد: فمنيست ها خشونت عليه 
زنان را با خشونت خانگی يک��ی مي دانند و اين واژه از 
اساس نسبت به خانواده سوگيری دارد و معموالً نسبت 

به خشونت های رايج در اجتماع ساکت است.
وی خل��ط و يک کاسه کردن خشون��ت عليه زنان در 
خانواده و جامعه را نادرست مي داند و تأکيد مي کند: 
مشخص نيست در اين اليحه چرا نهاد خانواده در کنار 

واقعيت های اجتماعی آمده است.
عضو هيئت علمي  دانشگاه عالمه تصريح مي کند: چه 
منطقی بر اين اليحه حاکم است که جنايات در کنار 

رفتارهای مذموم آمده است؟
  کاهش نگاه جنسيتي

سيده فاطمه ذوالقدر نايب رئيس کميسيون فرهنگی 
مجلس ام��ا درب��اره آخرين سرنوش��ت اين اليحه 
مي گويد: اصالحاتی در اليح��ه منع خشونت عليه 
زنان صورت گرفت تا نگ��اه جنسيتی در آن کاهش 
پيدا کند و تنها مخت��ص زنان نباش��د، اين اليحه 
بايد از همه اعضای خانواده در مقابل خشونت های 
موجود در جامعه مانند ض��رب و شتم، اسيدپاشی، 
خشون��ت اقتص��ادی و مالی و خشون��ت در فضای 

مجازی حمايت کند.

کبری فرشچی
     نگاه



  احمدرضا صدري
»وابستگي به بيگانگان« از شاخص ترين مدخل هاي 
پهلوي پژوهي است. اين امر هنگامي اهميتي درخور 
مي يابد كه از منظر درباريان و كارگزاران سياسي 
و فرهنگي اي�ن رژيم م�ورد خوانش ق�رار گيرد. 
مقالي كه پيش روي شماس�ت، در ص�دد اينگونه 
بازخواني اي بوده اس�ت. اميد آنك�ه مقبول افتد.

   
  دست باز انگليسي ها در يك حكومت

با مروري اندك و ابتدايي بر مجموعه اسناد و شواهد، 
می توان دريافت ک��ه سلسله  پهل��وی و به خصوص 
پهلوي دوم به ش��دت متکی به قدرت ه��ای بیگانه، 
خصوصاً امريکا و انگلیس، بودن��د و بر همین اساس 
دولت های غربی نف��وذ بسیاری در نظ��ام حکومتی 
و ساختار سیاسی اين سلسله داشت��ه و در بسیاری 
از ع��زل و نصب ها و تعیی��ن خط مشی ه��ا دخالت 
می نمودند. از اين رو، می ت��وان چنین نتیجه گرفت 
که وابستگی و سرسپردگی به قدرت های بیگانه در 
دربار پهلوی امری رايج، مثبت و حتی تعیین کننده 
به شمار می رفته است. حسین فردوست در اين رابطه 
می نويسد: »افرادی که به وزارت و وکالت و سفارت 
و ساير مشاغل مهم و پول س��از می رسیدند اصل در 
همه  اين افراد وابستگی به سیاست انگلیس و امريکا 
بود. عالوه بر اين، اصل استع��داد شخصی هم شرط 
بود. يکی از اين استعداد ه��ا، نادرستی و بی صداقتی 
در حد اعال ب��ود. يکی ديگر حقه ب��ازی و شارالتانی 
ب��ود، زبان بازی و زرنگ��ی و تملّق يک��ی ديگر از اين 

استعداد ها بود.«
اردشی��ر زاهدی نیز در اي��ن رابطه اضاف��ه می کند: 
»حقیقت محض اين بود که بیش از نود درصد رجال 
عمده کشور و مديران میانی کشور و حتی فرماندهان 
نظامی )که مطال��ق قانون حق عضوي��ت در مجامع 
سیاسی را نداشتن��د(، عضو تشکی��الت فراماسونی 
بودند و اعلیحضرت نمی توانست و قادر نبود که همه 
آنها را کنار بگذارد! بنده به عنوان يک نفر وارد در امور 
سیاسی ايران حداقل از سال1330 شمسی، که25 
سال تمام در کنار پادشاه کشور بوده ام و از جرئیات 
مسائل پشت پ��رده آگاهی کام��ل دارم، بايد بگويم 
انگلیسی ها در اي��ران ريشه دار هستن��د و حداقل از 
چهارصد سال قبل )مطابق اسناد موجود( به ترتیب 

کادرهای سیاسی در کشور ما دست زده اند.«
اردشیر زاهدی به عنوان نمونه می افزايد: »علی امینی 
از سیاستم��داران دو ملیتی اي��ران )دارای تابعیت 
مضاع��ف امريکاي��ی( و از چهره های م��ورد اعتماد 
 CIA دستگاه رهبری امريکا  و از جوانی عضو سازمان

بود. شاه تعريف می ک��رد در موقعی که برای مالقات 
و مذاکره با رئیس جمهور امريک��ا جان اف کندی به 
واشنگتن رفته بود، اولین سئوالی که کندی از او کرد 

اين بود که:» حال دوست ما امینی چطور است؟!«
باز هم به عنوان نمونه اي ديگر از زبان اردشیر زاهدي: 
»موقعی که کتاب اسماعی��ل رائین )فرماسونری در 
ايران( منتشر شد، همه رجال ايران درصدد تکذيب 
عضويت خود در فراماسونری برآمدند اما به رغم آن 
که رائین در کتاب خودش نامی از دکتر اقبال نبرده 
بود، اقبال مردانه اعالم ک��رد که 17 سال است در لژ 
فراماسونری حض��ور فعال دارد! او ب��ا شهامت اعالم 
کرد: با اين که رائین در کتاب خود نامی از من )دکتر 
اقبال( نبرده ولی من صريحاً می گويم17 سال است 
فراماسونم و در زمان نخست وزي��ری نیز فراماسون 
بودم و هیچ ابايی ن��دارم از اين که اين مطلب را بیان 
دارم. نه تنها من، بلکه شريف امامی رئیس مجلس سنا، 
عبداهلل رياضی رئیس  مجلس  شورای  ملی و بسیاری 
از ديگر مقامات مملکتی عضو سازمان فراماسونری 
می باشند و عضويت م��ا در اين تشکی��الت با اجازه  

شاهنشاه آريامهر صورت می گیرد.«
  ورود امريكايي ها بسان انگليسي ها در جلد 

پهلوي ها
از 28 مرداد به بعد،دس��ت آمريکايي ها به شدت در 
فضاي سیاس��ي واقتصادي اي��ران بازشد.همین امر 
موجب گشت ک��ه آمريکا نیز بس��ان انگلیسي ها،در 
فضاي ايران به جوالن ده��ي بپردازند ورجال ايران 
را به خويش وابسته سازند.در اين بخش از وابستگی 
به امريکا بخوانیم؛ البته از زب��ان علی امینی و درباره 
منوچهر اقب��ال: »در زمان نخست وزي��ری منوچهر 
اقبال، ژن��رال آيزنه��اور، رئیس جمه��ور امريکا، به 
ايران آمد. از او استقبال کردن��د و کلید شهر تهران 
را به او دادند، ام��ا تأسف انگیز و ش��رم آور اين که به 
تقاضای نخست وزير جلس��ه   مشترکی از نمايندگان 
مجلس ش��ورا و سنا تشکیل شد ک��ه آيزنهاور در آن 
جلسه دعوت داشت و طی آن جلس��ه، آقای اقبال، 
نخست وزير دولت مستقل ايران، پشت تريبون رفت 
و ضمن سخنرانی و خیرمقدم به رئیس جمهور امريکا 
پرونده ای را روی میز گذاش��ت و گفت:» به مبارکی 
ورود شما در ايران و حضورت��ان در اين مجلس من 
اين اليحه  اصالحات ارض��ی را تقديم شما و مجلس 
می کنم.« هیچ ک��س از آن نخست وزير نپرسید که 
مگر رئیس جمهور امريکا مالک اين ملک يا صاحب و 
رئیس اين مملکت است که اليحه اصالحات داخلی 

ايران را به حضور او تقديم می کنی؟«
و باز نمون��ه ای ديگر از زبان اردشی��ر زاهدی: »بنده 

وقتی می ديدم يک مشت افراد خائن و بوقلمون صفت 
و رياکار و دزد اطراف پاشاده را گرفته اند و همه دروغ 
می گويند، به خاطر روحیه ای که داشتم نمی توانستم 
اين افراد را تحمل کنم و به آنها فحش می دادم. من 
برای ثبت در تاريخ می گويم که اسداهلل علم جاسوس 
و نوکر دستگاه اطالعاتی انگلست��ان در ايران و بلکه 
در منطقه بود و همگان می دانند که علم تنها ايرانی 
بود که در قرن بیستم از ملکه  انگلستان لقب اشرافی 
لُرد گرفت )قباًل عنوان ِسر گرفته بود( موقعی که علم 
در سال1356 درگذشت، ملک��ه انگلستان و دولت 
انگلستان اعالمیه رسم��ی دادند. اسداهلل علم قبل از 
آن که ايرانی باشد، انگلیسی بود و خانواده اش از سه 
نسل قبل، نوکر انگلستان در منطقه بوده و در تجزيه  
هرات و بلوچستان و حتی در تجزيه  هندوستان هم 
مشارکت داشته ان��د و برای بی��ش از دويست سال 
امنیت مرزه��ای مستعم��رات انگلست��ان در شرق 
ايران به عهدهی آنه��ا بوده است. عل��م بانفوذ ترين 
عامل انگلستان در منطقه ب��ود و يادم هست موقعی 
که اعلیحضرت به انگلستان تشري��ف آوردند و بنده 
سفیر کبیر ايران در لندن ب��ودم، موقعی که با ملکه 
الیزابت مالقات کردي��م، ملکه به محض دست دادن 
با شاهنشاه قبل از هر چیز از ايشان پرسیدند: »حال 

دوست ما جناب علم چطور است؟«
اردشیر زاه��دی در همین رابط��ه می افزايد: »من از 
آن دست��ه آدم های بدبی��ن نیستم که هم��ه چیز را 
زير سر انگلیسی ها می دانند ام��ا براساس تجربیات 
طوالن��ی در فعالیت ه��ای سیاس��ی و دسترسی به 
اسناد س��ری و فوق محرمان��ه و معاشرت ب��ا عوامل 
انگلی��س در اي��ران، می خواهم عرض کن��م که در 
حکومت ايران افرادی بودند که بیشتر از آن که خود 
را ايرانی بدانند، انگلیسی می دانستند. سردسته  اين 
افراد امیر اسداهلل علم بود که از ملکه  انگلستان لقب 
شوالیه گرفته ب��ود و لقب های تشريفات��ی نظیر لُرد 
و ِسر و همه اينها را داشت. خان��واده علم، نسل اندر 
نسل، خدمتگزار دولت بريتانی��ا بودند و وظیفه  آنها 
حفظ امنیت جنوب خراسان و سیستان و بلوچستان 
)سرحدات هند انگلیس � پاکستان امروزی( بود. ِسر 
شاپور ريپورتر را هم که همه می شناسند و می دانند 
ملّیت انگلیس��ی داشت و پدرش مع��رف رضاشاه به 
انگلیسی و در واقع پايه گ��ذار سلطنت پهلوی ها بود.

دکتر اقبال هم نوک��ر انگلیسی ها بود و به اين مطلب 
افتخار می کرد. اگر بخواهم عوام��ل انگلستان را نام 
ببرم بايد تقريباً همه  رجال دويست سال اخیر را در 

اين لیست قرار بدهم.«
ملکه پهلوی ه��م می نويسد: »اس��داهلل علم با کمال 

با مروري ان�دك و ابتداي�ي بر مجموعه 
اس�ناد و ش�واهد، می توان دريافت كه 
سلس�له  پهل�وی و به خص�وص پهلوي 
دوم ب�ه ش�دت متك�ی ب�ه قدرت های 
بيگان�ه، خصوص�اً امري�كا و انگلي�س، 
بودن�د و ب�ر همي�ن اس�اس دولت های 
غربی نفوذ بس�ياری در نظام حكومتی 
و ساختار سياس�ی اين سلسله داشته 
و در بس�ياری از ع�زل و نصب ه�ا و 
تعيين خط مش�ی ها دخالت می كردند
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بيگانه گرايي پهلوي ها در آيينه روايت درباريان و كارگزاران

 حاكميت ايران 
يا منطقه آمد و شد كارگزاران استعمار؟!
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مشار دولت فخیمه  انگلستان است. علم از ملکه 
انگلستان لقب اشراف��ی لُرد و ِس��ر گرفته بود و 
خالصه لقب��ی در انگلستان نبود ک��ه به او نداده 
باشند! يک پدرسوخت��ه  ديگری بود به نام شاپور 
جی که با پررويی به محمدرضا می گفت: من قبل 
از اينکه تبع��ه  ايران باشم نوک��ر ملکه انگلستان 
هستم! ما از امثال اين آدم ها، که جاسوس و نوکر 
آشکار و يا پنهان انگلیسی ها و امريکايی ها بودند، 
دور و برم��ان زياد داشتیم. گاه��ی به محمدرضا 
می گفتم چ��را با عل��م ب��ه اينکه می دان��ی اين 
پدرسوخته ها نوکر اجنبی هستند آنها را اخراج 
نمی کنی؟ محمدرضا می گف��ت: چه فايده ای بر 
اخراج آنها مترتب است؟ اينها را اخراج کنم، ده ها 
نفر ديگر را اطرافم ق��رار می دهند. بگذاريد اينها 
باشند تا خیال دولت های خارجی از حسن انجام 

امور در ايران راحت باشد!«
باالخره بعد از عل��ی امینی و اقبال و اسداهلل علم، 
نوبت به وابستگی و اتکای هوي��دا به دولت های 
خارج��ی می رس��د، ملکه  پهل��وی در اي��ن باره 
می گوي��د:  »البت��ه هويدا خیلی م��ورد حمايت 
دولت ه��ای امريک��ا، انگلستان و فرانس��ه بود و 
علی الخصوص در بی��ن اسرائیلی ه��ا فوق العاده 
محبوبیت داش��ت. در واقع، باي��د بگويم که يک 
قهرمان ب��رای يهودی های فلسطی��ن بود چون 
در موقع جن��گ، از لهستان، ک��ه خیلی يهودی 
داشت، تعداد زيادی يهودی را به فلسطین قاچاق 
کرده ب��ود. خودش ي��ک ماجراهاي��ی را تعريف 
می کرد که از ص��د تا فیلم سینم��ا هیجان آورتر 
بود. محمدرض��ا می گفت او عضو ي��ک سازمان 
قوی مربوط ب��ه يهودی ها بوده اس��ت. من اسم 
اين سازمان را نمی دانم اما همین سازمان بود که 

مملکت اسرائیل را درست کرد.«
ملکه  پهلوی در ج��ای ديگری می افزايد: »هويدا 
هم همین اداه��ا را داشت و می گف��ت به سبک 
امريکا بايد دو ت��ا حزب داشته باشی��م که با هم 
رقابت کنند و در انتخابات عدد حکومت کند و هر 
کس از حزب رأی بیشتری داشت کابینه تشکیل 
بدهد و از اين جور حرف ها که در ايران کاربردی 
نداشت. من حاال، روی هويدا چندان اصرار ندارم 
اما حسنعل��ی منصور ب��ا يک س��ری برنامه ها و 
طرح هايی ک��ه امريکايی ها دست��ش داده بودند 
آمده بود ت��ا شاه ايران را مث��ل پادشاه انگلستان 

بی قدرت و تشريفاتی کند.«
  و سرانجام ورود پررنگ اسرائيل به عرصه 

حاكميت در ايران
با ورود آمريکا به شئونات گوناگون حکومتي در 
ايران،پیدايش اسرائیل در اين عرصه نیز،امري دور 
از ذهن به نظر نمي رسید وسرانجام اين رويداد در 
دوران نخست وزيري هويدا به خود صورت تحقق 
گرفت.مرورصحبت ه��ای اردشیر زاهدی درباره 
عصر نخست وزيری هويدا خالي از لطف نیست: 
»در زمان هويدا، اسرائیل در تهران حافظ منافع 
داشت که کار سفارت را انجام می داد. ما با اسرائیل 
روابط محرمانه وسیعی در همه  زمینه ها داشتیم 
و عالوه ب��ر روابط اقتصادی وسی��ع، حتی روابط 
اطالعات��ی و نظامی میان دو کش��ور برقرار بود و 
در جريان دو جن��گ خاورمیانه اين ايران بود که 
سوخت مورد نی��از هواپیماهای جنگی و ماشین 
نظامی اسرائیل را تأمین ک��رد و اگر کمک های 
اضطراری ايران نبود اسرائیل در جنگ درمانده 

شده، ممکن بود شکست بخورد.«
پس از هويدا، نوبت به جمشید آموزگار رسید، بنا 
به گفته اردشیر زاهدی: »آموزگار مردی زشت رو، 
سیه چ��رده، بسیار خش��ن، گست��اخ، بددهن و 
بی عاطفه بود و فوق العاده به ملّیت امريکايی خود 
فخر می کرد و ايرانیان را خفیف می شمرد. همسر 
امريکاي��ی اش در تهران با زن سفی��ر و همسران 
کارکنان سفارت امريکا دوستی و مراوده داشت 
و اي��ن زن و شوه��ر مستقیماً وصل ب��ه سفارت 
امريکا بودند.« »امريکا يی ه��ا، جمشید آموزگار 
را تأيید. می کردن��د و او را يک تکنوکرات لیبرال 
و اقتصاددان نخب��ه می دانستن��د، در حالی که 
واقعیت اين ط��ور نبود و آموزگ��ار از نظر اخالق 
شخص��ی، مردی مستب��د و بدبرخ��ورد و بسیار 
قدرت طلب و تندخ��و بود و از اقتص��اد هم چیز 

زيادی نمی دانست.«
اردشیر زاه��دی از بیوگرافی جمشی��د آموزگار 
سخن به میان می آورد: »جمشید آموزگار فرزند 
حبیب اهلل آموزگار و روزنامه نگار معروف و هم سن 
و سال من ب��ود. او در دوران اشغال ايران توسط 
امريکا و انگلیس مدت��ی در اداره  خواربار امريکا 
در تهران، که وظیف��ه کمک رسانی )کمک های 
غذايی( به مردم جنگ زده اي��ران را داشت، کار 
می کرد و کارش ه��م اين بود که ب��ه اتفاق يک 
نفر امريکايی به نام سرهن��گ کرافورد )مستپار 
خواربار نیروهای امريکاي��ی( گندم های اهدايی 
امريکا را، که بايد بین گرسنگان تقسیم می شد، 
در بازار سیاه می فروخت و پول آن را به کرافورد 
می داد و ي��ک حق الزحم��ه ای دريافت می کرد. 
پس از پايان جنگ، جمشی��د آموزگار به سبب 
خوش خدمتی هايی ک��ه ب��ه امريکايی ها کرده 
بود هم��راه آنها ب��ه امريکا رف��ت و در آن کشور 
سرگرم کار و تحصیل ش��د و در همان امريکا، با 
دختر يک نفر مکانیک اتومبی��ل ازدواج کرد. به 
واسطه ای اين ازدواج و اقام��ت طوالنی مدت در 
امريکا، تابعیت امريکايی گرفته و يک امريکايی 

کامل العیار بود.«
  وقتي كارگزاران پهلوي وابس�تگي هاي 

يكديگر را لو مي دهند!
يکي از سرفصل هاي جالب در بررسي موضوعي 
که اين مقال درپي خوان��ش آن است،اعترافات 
کارگزاران سیاست ايران در آن دوره علیه يکديگر 

است. مث��اًل بشنويم از زبان جعف��ر شريف امامی 
و درب��اره  ابوالحسن ابته��اج: »ابوالحسن ابتهاج 
)رئیس سازمان برنامه( خیلی معتقد به خارجی ها 
بود و میل داشت که کارها را با نظر آنها انجام دهد 
و خیلی با دست باز با آنها رفتار می کرد، حال آن 

که با ايرانی ها خیلی شديد عمل می کرد.«
فريده ديبا، مادر ف��رح )همسر سوم محمدرضا(، 
در خاطرات خود از اردشیر زاهدی می گويد: »ما 
می دانستیم که ادرشیر زاهدی از عوامل اطالعاتی 
 س��ی � آی � ای می باش��د. انتصاب او ب��ه سفارت 
اي��ران در امريکا ب��ه درخواس��ت وزارت خارجه 
امريکا صورت گرفت و اردشی��ر زاهدی در زمان 
اقامت در امريکا از دوستان نزديک ويلیام راجرز، 
ريچارد نیکسون، هنری کیسینجر و جرالد فورد 
بود. موقعی که جیمی کارتر به رياست جمهوری 
امريکا انتخاب شد زاهدی به جای آنکه به توجیه 
حکومت اي��ران نزد مقامات امريکاي��ی بپردازد، 
پیوسته به تهران تلفنگرام می فرستاد و نظريات 
مقامات امريکايی را به وزارت امورخارجه منعکس 

می کرد.«
در ادامه صحبت های حسین فردوست را درباره  
تیمسار عبدالکريم ايادی مرور می کنیم: »تیمسار 
عبدالکريم ايادی در زندگی خصوصی محمدرضا 
و زن��ان و اطرافیانش نفوذ زي��ادی داشت و هر 
اطالعی که ممکن بود کسب می کرد و رساندن 
آن هم به انگلیسی ها آسان بود، زيرا همیشه چه 
در خانه محمدرضا و چه در خانه  دوستان ايادی 
 و در مهمانی ها، عنصر مطلوب سفارت و رئیس

 MI� 6  سفارت حضور داش��ت، به عالوه شاپور 
جی که مکمل اعضای سف��ارت بود. بنابراين در 
دوران ايادی، انگلیسی ها برای اطالع از زندگی 
خصوص��ی محمدرضا ب��ه من نی��از نداشتند و 
ارتباطشان با من يا برای کسب خبر بود و يا ايجاد 
نسهیالت برای کسب خب��ر، که برای من کاماًل 
میسر بود. شاپور ج��ی در مالقات هايش گاهی 
اين موض��وع را عنوان می کرد. ب��ه اين ترتیب، 
می بینیم که در زندگی خصوصی محمدرضا از 
کودکی، ابتدا خانم ارفع و سپس ارنست پرون و 
بعد ايادی در تمام جزئیات حضور داشتند و در 
زندگی خصوصی رضاشاه هم همیشه سلیمان 
بهبودی حضور داشت...»پ��در ايادی از رهبران 
مذهبی بهائی ه��ا بود و اين سمت ب��ه ايادی به 
ارث رسیده بود لذا، بدون ترديد بايد گفت که او 
از آغاز توسط سرويس انگلیس نشان شده بود و 
واحد شرايط يک جاسوس طراز اول بود و لذا او 

را به دربار معرفی کردند.«
حسین فردوس��ت در جايی ديگ��ر می نويسد: 
»چند سال بعد از آشنايی اي��ادی و محمدرضا، 
ايادی با نفوذترين فرد دربار ش��د. او برای خود 
حدود هشتاد شغل در سطح کشور درست کرده 
بود، مشاغلی که همه مهم و پول ساز بود! رئیس 
بهداری کل ارتش بود و در اين پست ساختمان 
بیمارستان ه��ای ارت��ش در دست او ب��ود. وارد 
کردن وسايل اين بیمارستان ها به امر او بود وارد 
کردن داروهای الزم به امر او بود. دادن درجات 
پرسنل به��داری ارتش از گروهب��ان تا سهپبد 
به امر او بود و هیچ پزش��ک سرهنگی بدون امر 
اي��ادی سرتیپ نمی ش��د و هر گون��ه تخطی از 
اوامر او همراه با برکن��اری و مجازات بود. ايادی 
رئیس »اتکا« ی ارت��ش و نیروهای انتظامی بود 
و در اين پست کلیه  نیازمندی ها بايد به دستور 
او تهیه می شد. هر چه اراده می کرد ولو در کشور 
موجود بود، بايد ب��رای ارتش از خ��ارج به ويژه 
انگلیس و امريکا وارد می ش��د. تعیین سهمیه و 
صدها کار ديگر و حتی تعیی��ن رؤسای اتکاها و 
پرسنل آن با او بود. سازم��ان دارويی کشور نیز 
تماماً تحت امر ايادی بود، چه داروهايی و به کدام 
مقدار بايد تهیه شود، از کجا خريداری و به کدام 
فروشنده و به چه میزان داده شود، چه داروهايی 
بايد و چه داروهايی نبايد وارد شود، همه و همه، 
بنابر مصال��ح بهايی گ��ری دائم��اً در تغییر بود. 
شیالت جنوب در اختیار ايادی ب��ود. در نتیجه  
سیاست های او تا انق��الب، صید ايران با دو ترين 
وسايل انج��ام می شد. تعیین رئی��س و پرنسل 
شیالت نیز با ايادی بود. من يک بار مشاغل او را 
کنترل کردم و به80 رسید. به محمدرضا گزارش 
کردم، محمدرضا در حضور من از او ايراد گرفت 
که 80 شغل را برای چ��ه می خواهی؟ ايادی به 
شوخی جواب داد و گفت: می خواهم مشاغلم را 
به100 برسانم. اين خود نمونه کوچکی است از 
شیوه  حرکت محمدرضا، در دوران هويدا ايادی 
تا توانست وزير بهايی وارد کابینه کرد و اين وزرا 
ب��دون اجازه  او ح��ق هیچ ک��اری نداشتند. من 
می توانم ادعا کنم که يک هزارم کارهای ايادی 
را نمی دانم ولی اگر پرونده های موجود ارتش و 
نیروهای انتظامی و سازمان دولتی بررسی شود، 
موارد مستن��دی مشاهده می گ��ردد که به نظر 
افسانه می رسد و بر اين اس��اس می توان کتابی 
نوشت.آيا ايادی بهايی بر ايران سلطنت می کرد 
يا محمدرضا پهلوی؟ تم��ام ايرانیان رده  باال چه 
در ايران باشند و چه در خارج، خواهند پذيرفت 
که سلطان واقعی ايران ايادی بود، حقیقتی که 
پیش از انقالب جرئت بی��ان آن را نداشتند. در 
زمان حاکمیت ايادی بود که بهايی ها در مشاغل 
مهم قرار گرفتند و در اي��ران بهايی بیکار وجود 
نداشت. و در کل، ايادی جاسوس بزرگ غرب و 
مطلع ترين منبع اطالعاتی سرويس های امريکا 
و انگلیس در دربار و کشور ب��ود و نفوذ او با نفوذ 

محمدرضا مساوی بود.«
آنچه بدان اش��ارت رفت، تنها شم��ه اي از اسناد 
موجود درباره وابسته گي سیاسي رجال پهلوي 
است،  امري که خوانش جدي اسناد آن، مهتاب 

شبي خواهد و آسوده خیالي!

  شاهد توحيدي
انتش��ار 6 مجل��د از 
خاط��رات ابوالحسن 
عمیدي نوري،از جمله 
اقدامات ارزنده موسسه 
مطالعات تاريخ معاصر 
ايران است. نويسنده 
يادداشت ه��ا  اي��ن 
ک��ه خ��ود در ع��داد 
کارگ��زاران فرهنگ و 
سیاست کشور بوده،در مراوده ب��ا دوستان وآشنايان 
ذي نفوذ خوي��ش، توانسته است گزارش��ي جامع از 
رخدادهاي دوره خوي��ش به تاريخ ارائ��ه کند. دکتر 
موسي فقیه حقاني که به کوشش وي اين مجموعه نشر 
يافته،در ديباچه اين اث��ر ودر توصیف آن آورده است:  
»يادداشت هاي يک روزنامه نگار عنوان اثري است که 
تاکنون پنج جلد آن از سوي مؤسسه مطالعات تاريخ 
معاصر ايران منتشر شده و در معرض ديد عالقمندان 
قرار گرفته است. تعدا مجل��دات اين مجموعه حدوداً 
16 جلد خواهد ب��ود و مطالب آن ح��وادث و مسائل 
ايران از 1340 تا 1356 را در بر خواهد گرفت. اکنون 
که ششمین جلد اين مجموعه به محضر عالقه مندان 
عرضه مي شود، شايسته است ضمن بررسي اهمیت اين 
يادداشت ها اشاره اي اجمالي به مطالب مطرح شده در 

اين جلد داشته باشیم.
اين يادداشت ها به قلم فردي است که خود از نزديک 
حوادث مهمي را در تاريخ معاصر ايران درك کرده و در 
جايگاه يک فعال سیاسي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي، 
اقتصادي و مطبوعاتي مشاه��دات، شنیده ها يا آنچه 
خود در آن دخیل بوده را در قالب خاطرات روزانه ثبت 
کرده است. ابوالحسن عمیدي نوري فعال مطبوعاتي 
که در اغلب نشريات مهم قلم فرسايي مي کرد و خود 
صاحب نشذيه اي به نام داد بود، به حکم کار نويسندگي 
در مطبوعات به بسیاري از مسائل جاري توجه داشت و 
با درج آنها در خاطرات دستنوشت خود، گنجینه اي از 
ناگفته ها را به جا گذاشته است. وي همچنین به عنوان 
يک فعال سیاسي و نماينده مجلس با رمز و راز سیاست 

و قانون گ��ذاري آشنا بوده است و خاط��رات او به اين 
نوع مسائل هم اش��اره دارد. عمیدي نوري در کسوت 
يک وکیل و حقوقدان با مسائل قضايي ايران و برخي 
پرونده هاي مهم نیز درگیر بود و نواقص دستگاه قضايي 
و سرنوشت برخي از پرونده هاي قضايي و اعمال نفوذها 
را در خالل يادداشت هاي خود ذکر و برمال کرده است. 
نويسنده يادداشت ها، دستي ه��م در امور اقتصادي 
به ويژه ملکداري و کشاورزي داشت؛ بنابراين اطالعات 
خوبي از وضعیت کشاورزي و ملکداري در ايران قبل و 
بعد از اصالحات ارضي ارائه مي کند که مي تواند براي 
عالقه مندان اين حوزه مفید باشد. گزارش او از وضعیت 
اجتماعي ايران نیز م��ا را در آشنايي بیشتر با مسائل 
اجتماعي کشور ياري مي کند. حض��ور او  در محافل 
غیررسمي و گعده هاي دوستانه با توجه به تنوع افرادي 
که وي با آنها مرتبط بود اع��م از نمايندگان مجلس، 
رؤساي قوا، قضات، وکال، نظامی��ان، وزرا، چهره هاي 
سیاسي و اصحاب مطبوعات نیز بر غناي مطالب اين 
کتاب و ناگفته ه��اي تاريخ��ي آن مي افزايد. آنچه در 
مجلد ششم يادداشتهاي عمیدي نوري خواهیم خواند 
عبارت است از: نابودي مشروطیت در سايه ديکتاتوري 
پهلوي ها، سانس��ور گسترده اخبار، ب��ه هم ريختگي 
اوضاع کشاورزان در پي اجراي اصالحات، سوءاستفاده 
مسئوالن از بیت المال، غ��ارت منابع طبیعي توسط 
درباريان و مسئوالن دولتي، ديکتاتوري شاه، تملق و 
چاپلوسي مريدان و مسئوالن نسبت به شاه، عدم تمايل 
ايرانیان خارج از کشور به بازگشت به کشور، ناکارامدي 
بوروکراسي دولتي، ضع��ف نظام بیمه درماني، تلفات 
جاده اي در ايام نوروز، فساد اخالقي و مالي در دستگاه 
قضايي، بي اعتمادي مردم به دستگاه هاي دولتي، فساد 
در روستاها به واسطه حضور سپ��اه دانش،سوءرفتار 
مسئوالن با متخصصان ايراني، خام فروشي نفت براي 
تأمین بودجه خريده��اي تسلیحاتي، زيرپا گذاشتن 
قانون اساسي توسط شاه، دخال��ت شاه در همه امور، 
نفوذ ساواك در دادگست��ري و در بین وکال، امتیازات 
شاه به امريک��ا و انگلیس، فساد مال��ي گسترده دربار 
و هواداران شاه، کاپیتوالسی��ون و تبعات آن، زدوبند 
مسئوالن با مقاطعه کاران و پیمانکاران، فساد گسترده 
مال��ي در وزارتخانه ه��ا و ادارات، دخال��ت ساواك در 
کشتار 15 خرداد، مشارکت نظامی��ان آمريکايي در 
دستگیري ام��ام خمیني در خ��رداد 1342، آموزش 
مأموران شکنجه در ساواك توسط نظامیان امريکايي، 
نبود امنیت سرمايه گ��ذاري در کشور و دست اندازي 
مسئوالن به موقوفات و اجبار مطبوعات از سوي ساواك 

به درج مقاالت ارسالي.«  

حاشيه اي بر انتشار ششمين جلداز 
خاطرات ابوالحسن عميدي نوري

 آيينه اي تمام نما 
از يك حاكميت فاسد

   ابوالحسن عميدی نوری در كنار دكتر مصدق در روز 
تأسيس جبهه ملی ايران
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وجود زاينده رود در اصفهان موجب ش��ده است 
بسياري از كارشناسان سرس��بزي اين منطقه را 
مديون وجود آن بدانند، چراكه كاركرد زاينده رود 
فقط ب��ه تأمي��ن آب س��طح وس��يع زمين هاي 
كشاورزي در سراسر اين رودخانه خالصه نمي شود 
و مي توان به نقش آن در شكل گيري باغ هاي زيبا و 
منحصربه فرد در شهر اصفهان اشاره كرد.  با اين 
حال سايه انداختن دو دهه اي خشكسالي در اين 
منطقه سبب شده است در برخي از ايام سال اين 

رودخانه خشك شود. 
با اين حال مسئوالن سعي كردند تا در برخي از ايام 
سال آب را به اين رودخانه بازگردانند كه به عنوان 
مثال مي توان به وقوع اين اتفاق در س��ال گذشته 
و دي ماه س��ال 95 اش��اره كرد.  نهم فروردين ماه 
سال گذشته بود كه معاون حفاظت و بهره برداري 
شركت آب منطقه اي اصفهان اعالم كرد:»براساس 
تصميم هاي اتخاذ ش��ده در كميته پنج نفره قرار 
است آب زاينده رود حدود دوماه و تا اواسط خرداد 
براي آبياري مرحله دوم كش��ت كشاورزان شرق 
اصفهان جاري باشد.« علي بصيرپور افزود:»وضعيت 

بارش ها در استان اصفهان طي دو سال اخير مناسب 
نبوده و اين موضوع تأمين آب براي كشاورزان اين 
استان را دشوارتر كرده است.« به گفته كارشناسان 
سهم حقابه كشاورزان شرق اصفهان از زاينده رود 
حدود 400 ميليون مترمكعب اس��ت و سطح زير 
كشت غله پاييزه در ش��رق شهرستان اصفهان در 
سال گذشته حدود 28 هزار هكتار بود كه اين رقم 
كمتر از يك سوم از وسعت اراضي در دوران رونق 
كشت است.  سال 95 هم رهاسازي آب زاينده رود 
به منظور كش��اورزي ش��رق اصفهان از روز سوم 
بهمن با حجم 60 متر مكعب بر ثانيه آغاز شد و به 

مدت  22 روز ادامه داشت. 
   بازگشايي براي كشت پاييزه 

تجربه موفق در فروردين ماه سال گذشته موجب 
شد تا اين مهم براي سال جاري نيز اجرايي شود. 

س��رانجام روز گذش��ته ب��ود كه رئي��س مجمع 
نمايندگان استان اصفهان از بازگشايي زاينده رود 
خبر داد و گفت: »با توجه به پيش بيني ش��وراي 
عالي آب و وزارت نيرو مبني بر ذخيره ۳50 ميليون 
متر مكعب آب در پشت س��د زاينده رود، دي ماه 

سال جاري آب براي كش��ت پاييزه كشاورزان باز 
مي شود.« سيدناصر موسوي الرگاني افزود:»زماني 
كه كلنگ احداث تونل سوم كوهرنگ بر زمين زده 
ش��د به اين فكر نكردند كه اين تونل نياز به س��د 
دارد تا كار احداث س��د و تونل را 25 س��ال پيش 
همزمان آغاز كنند.« وي ادامه داد:»دولت حدود 
۳84 ميلي��ون ليتر مكع��ب آب را آورده و اين در 
حالي است كه حقابه كشاورزان قبل از آورده هاي 
دولت چيزي حدود يك ميلي��اد متر مكعب آب 
بوده است.« اين نماينده مجلس، نداشتن شناخت 
كافي استاندار قبلي از شهرستان ها را دليل مطرح 
كردن طرح بازچرخاني دانست و گفت:»آنچه در 
اين ارتباط مطرح ش��د مبني بر اينكه آب باغات 
غرب اس��تان تأمين خواهد ش��د و آب را تا پارك 
ناژوان انتقال مي دهيم، از آنجا آب را بازچرخاني 
مي كنيم و وقتي بستر اشباع شد اين آب به طرف 
ش��رق اصفهان حركت خواهد كرد، ناشي از عدم 

شناخت شهرستان هاست.«
   كشت گلخانه اي رونق بخش كشاورزي 

با وجود مش��كالت كم آبي در اصفهان، استفاده 

از روش هاي نوين از جمله كشت هاي گلخانه اي 
و روش هاي نوين آبياري در اين اس��تان موجب 
ش��ده تا از لحاظ توليدات رتبه دوم كش��ور را به 
خود اختصاص دهد.  اين مهم درحالي اس��ت كه 
مي توان به مهم ترين مزاياي كشت هاي گلخانه اي  
به افزاي��ش عملك��رد در واحد س��طح، افزايش 
راندمان مصرف آب، امكان توليد محصول سالم و 

اشتغالزايي باال در واحد سطح اشاره كرد. 
مدير ام��ور باغباني س��ازمان جهاد كش��اورزي 
اصفهان با تأييد اين موضوع بيان كرد:»در سطح 
اس��تان اصفهان با حدود72 ه��زار و 751 هكتار 
سطح كشت محصوالت باغي آبي و ديم در سال 
95معادل 1۳ درصد از اراضي مورد بهره برداري 
به محصوالت باغي اختصاص يافته است و ميزان 
توليد محصوالت باغي از اين سطوح حدود 546 
هزار و 571 تن اس��ت.« احمدرض��ا رئيس زاده 
افزود:»استان اصفهان در زمينه توليد محصوالت 
باغي داراي وضعيت خوبي است به گونه اي كه در 
محصول »به« با سطحي برابر 2 هزار و ۳00هكتار 
21 درصد سطح كشور و با توليد 22 هزار و 765 
تن رتبه دوم كشور، سيب با سطحي برابر21 هزار 
و 812 هكتار 10 درصد سطح كش��ور و با توليد 
250هزار تن رتبه سوم كشور، انار با سطحي برابر 
8 هزار و 700 هكتار 11درصد س��طح كشور و با 
توليد 101 هزار و 770 تن رتبه سوم كشور و گل 
محمدي با سطحي برابر 2هزار و 650 هكتار 15 
درصد سطح كش��ور و با توليد 7 هزار و 875 تن 
رتبه دوم كشور را به خود اختصاص داده است.« 

س��طح زير كش��ت محصوالت گلخانه اي شامل 
س��بزي و صيفي و گل و گياه زينتي اس��تان برابر 
1600 هكتار و ميزان توليد ساالنه سبزي و صيفي 
گلخانه اي اس��تان بالغ بر 2۳5هزار تن اس��ت كه 
اصفهان رتبه دوم كش��وري را ب��ه خود اختصاص 
داده اس��ت. همچنين اصفهان با توليد ساالنه 52 
ميليون گل شاخه بريده و توليد ۳0/8ميليون نشاي 
گل هاي نشايي- فصلي رتبه چهارم كشور را در اين 
بخش به خود اختصاص داده  و در زمينه توليد گل 

شب بو نيز اين استان رتبه اول را دركشور دارد. 

   همدان: نظام توليد انگور در مالير به عنوان پنجاه و سومين ميراث 
مهم كشاورزي جهان به ثبت رسيد.  شهرستان به طور ويژه با دارا بودن 
10 هزار و 498 هكتار باغ انگور كه بيش از 10 هزار و 100 هكتار آن بارور 
است از جايگاه منحصربه فردي در كش��ور برخوردار است.  عمده ارقام 
انگور كشت شده در شهرستان مالير رقم كشمش سفيد و كشمش قرمز 
است و ساير ارقام همچون صاحبي، ياقوتي، فخري، عسگري، شاهاني، 
ريش بابا، منقا و انگور سياه نيز در اين شهرستان كشت مي شود كه براي 

مصارف تازه خوري و ساير فرآورده هاي ديگر استفاده مي شود. 
   ايالم: اس��تاندار ايالم گفت: با هم��كاري وزارت نفت محور مهران- 
انديمشك چهارخطه مي شود.  قاسم سليماني دشتكي افزود: 25 درصد 
محور 180 كيلومتري مهران انديمشك از طرف وزارت نفت ۳0كيلومتر 
آن از طرف وزارت راه و مابقي آن آماده واگذاري به بخش خصوصي است. 
   خراسان جنوبي: فرماندار سربيشه با بيان اينكه اجراي طرح هاي 
آبخيزداري در شهرستان باعث بقا برخي از روستاها شده است، گفت: 
يك ميلي��ارد و 200 ميليون تومان امس��ال به طرح ه��اي ابخيزداري 
اختصاص يافته اس��ت.  محمد جواد فالحي با اشاره به تعداد طرح هاي 
آبخيزداري كه در اين شهرستان اجرايي ش��ده است گفت: با توجه به 
تغييري كه در ن��وع بارش ها به وجود آمده و همچني��ن زمان آن تمام 

مناطق اين شهرستان نيازمند اجراي طرح هاي آبخيزداري است. 
   خوزستان: مسئول نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس شادگان گفت: 
12 مدرسه در قالب 54 كالس درس به فضاي آموزشي شهرستان اضافه 
شد.  بهزاد جعفرزاده افزود: اين مدارس از ابتداي سال جاري تاكنون مورد 
بهره برداري قرار گرفته اند.  وي افزود: خيران مدرسه ساز هم پاي دولت ها 
و گاهي جلوتر از دستگاه هاي دولتي در راستاي امر مدرسه سازي تالش 
گسترده اي داشته اند.  مسئول نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس شادگان 
تصريح كرد: اميدواريم با كمك خيران مدرسه ساز بخش عمده تنگناها و 

نيازهاي آموزشي در فضاي آموزشي شهرستان شادگان مرتفع شود.

نه مردم از نان راضي اند نه نانوا
مشكل نان حرف امروز و ديروز نيست. به خصوص در شهرستان ها كه 
مردم از گران شدن قيمت نان مي نالند و نانواها به خاطر اعالم نشدن 
نرخ جديد نان و مشكالت معيشتي شان صداي اعتراض شان بلند 
شده است.  هر چند نانوايان ثابت ماندن قيمت نان طي سال هاي اخير 
و در عين حال افزايش قيمت خدمات، مواد اوليه و امكانات مورد نياز 
براي تأمين نان را عامل دلسردي شان از ادامه اين كار عنوان مي كنند. 
اما مردم هم عدم نظارت سازمان ها و مسوالن بر كيفيت و كميت نان 
را علت كوچك ش�دن نان ها و پايين آمدن كيفيت آنها مي دانند. 

    
قيمت ها باال مي روند. همه چيز گران مي شود و در اين ميان با اينكه همه 
در انتظار پايين آمدن قيمت اجناس هستند اما هر كس در هر صنفي 
معتقد است اجناس و محصوالتش بايد گران شود تا دخل و خرجش با 
هم بخواند.  آنها كه خود تصميم گيرنده اند هر روز و هر ساعت قيمت ها 
را باال مي برند و گروهي هم كه تابع قيمت گذاري دولت بر روي كاالهاي 
خود هستند، وقتي مي بينند همه چيز گران شده جز محصوالت آنها، يا 
از كميت و كيفيت مي كاهند يا به فكر تغيير شغل مي افتند. مسئله اي 

كه مردم به خوبي آن را لمس و به چشم ديده اند. 
در اين ميان كارفرمايان نانوايي ها به دليل آنچه كه جور نبودن دخل و 
خرج مي خوانند، ناتوان از افزايش دستمزد كارگران نانوايي ها هستند و 
بسياري از نانوايان در شهرستان ها به اميد بهبود معيشت، به مهاجرت 
به شهرهاي دور و نزديك روي آورده اند؛ چراكه معتقدند درآمد كار در 

نانوايي هاي شهرها، مي تواند حق الزحمه بهتري نصيب آنان كند. 
   طرحي براي رضايت نانوا و مردم

از قزوين خبر مي رسد كه گروهي از نانوايان آنها راه تهران و كرج را در 
پيش گرفته اند، شايد براي كسب درآمدي بيشتر جهت امرار معاش. 

در همين رابطه چند روز پيش معاون اقتصادي استاندار قزوين نيز گفته 
بود: »از آنجا كه نان پرمصرف ترين كاالي مورد نياز مردم است و تمام 
دهك هاي جامعه، آن را سر سفره هاي خود مصرف مي كنند، كيفيت، 
كميت و قيمت آن اهميت ويژه اي دارد و با حساس��يت ويژه اي دنبال 
مي ش��ود.«  منوچهر حبيبي ادامه داد: »دغدغه نانوايان و كارفرمايان 
به جاست و از طرفي براي افزايش قيمت نان بايد مجوز كشوري داشته 
باشيم؛ چراكه به واسطه حساسيت فراوان نان، سال گذشته نيز شاهد 

لغو مصوبه افزايش قيمت نان از سوي شخص رئيس جمهور بوديم.«
 وي گفت: »امس��ال طبق مصوبه س��تاد تنظيم بازار كشور مقرر شد 
قيمت نان مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد و اين موضوع در شوراي آرد 
و نان استان ها از جمله قزوين نيز بررس��ي و با طرح آن پيشنهادهاي 
كارشناسي، جمع بندي اين نظرات به تهران ارسال شده كه به محض 
نهايي ش��دن آن، نتيجه مورد نظر با مجوز س��تاد تنظيم بازار كش��ور 

اطالع رساني خواهد شد.« 
معاون استاندار با بيان اينكه تاكنون هيچ تصميمي براي افزايش قيمت 
نان گرفته نشده تأكيد كرد: »ممكن است ستاد تنظيم بازار با افزايش 
نرخ نان موافقت كند يا مخالف آن باش��د اما كليت موضوع نان در حال 
پيگيري است، به نحوي كه هم قيمت نان كمترين فشار را به خصوص 
به قشر آسيب پذير جامعه وارد كند و هم نانوايان با انگيزه بيشتري به كار 
خود ادامه دهند و به كيفيت نان هم لطمه نخورد.« كارشناسان معتقدند 
براي دست يافتن به شرايطي متعادل و به وجود آمدن رضايت هم براي 
نانوا هم مردم و همچنين افزايش نرخ متع��ادل قيمت نان، حمايت از 
نانوايي ها در قالب تخفيف ويژه در قيمت برق و گاز يا كاهش هزينه بيمه 
از س��وي تأمين اجتماعي و ماليات جزو موارد بسيار مهم است كه بايد 
در دستور كار مسئوالن قرار بگيرد. به هرحال گران شدن نان چاره كار 
نيست زيرا در اين صورت مردم هستند كه بايد دوباره تنشان بلرزد و قوت 
غالب سفره شان را با ارقام باالتر تهيه كنند. اتفاقي كه هر بار با كوچك تر و 

بي كيفيت تر شدن نان ها رخ مي دهد و روز از نو و بازي از نو.

محمدرضا هاديلو

طي وق�وع زلزله 

ميترا شهبازي
   گزارش 2

5/7 ريش��تري 
ارديبهشت س�ال 
گذشته، ۹۶۰۰ واحد مسكوني در شهرستان هاي 
بجنورد،  مانه و سملقان آسيب ديدند كه برخي از 
آنها نيازمند تعمير، بازسازي و نوسازي بودند. از 
همين رو مس�ئوالن ب�ا ارائه تس�هيالت مالي و 
وام ه�اي بانكي عمليات بازس�ازي منازل مردم 
خراسان شمالي را كليد زدند و حاال به گفته اين 
متوليان عمليات بازسازي 8۰ درصد واحدهاي 
خسارت ديده به اتمام رس�يده است. بنابر اين 
اميد است به زودي عمليات بازسازي 2۰ درصد 
مابقي واحدهاي خسارت ديده هم به پايان برسد. 

    
ساعت 22:۳0 روز شنبه 2۳ ارديبهشت ماه سال 
گذش��ته بود كه زلزله  نسبتاً ش��ديدي به بزرگي 
5/7 ريشتر بجنورد، مركز استان خراسان شمالي 
را لرزاند. ش��دت لرزش به قدري ب��ود كه مردم 
هراسان روانه خيابان ها ش��دند و در استان هاي 
مجاور به خصوص در ش��هر مش��هد نيز برخي از 
مردم اي��ن لرزش ها را حس كردن��د. محل وقوع 
اين زمين لرزه  در استان خراسان شمالي  حوالي 
پيش قلعه، از توابع مانه و س��ملقان بود. طي اين 
حادثه براساس گفته كارشناسان 9 هزار و 600 
واحد مسكوني خسارت ديدند كه برخي از آنها با 
بازسازي ونوسازي قابل تعمير بودند، از همين رو 
به گفته معاون امور بازسازي و مسكن روستايي 
بنياد مس��كن خراسان ش��مالي با پيگيري هاي 
انجام شده 4949 سهميه براي تعمير و بازسازي 
براي من��ازل زلزله زدگان در نظر گرفته ش��د كه 
از اين تعداد 2449 فقره به روس��تائيان و 2500 

فقره نيز به منازل شهري اعطا شد. همچنين علي 
روحاني با اشاره به تعداد تسهيالت در نظر گرفته 
شده براي بازسازي و تعمير منازل مردم خراسان 
ش��مالي مي افزايد: »از تعداد تس��هيالت در نظر 
گرفته شده 800 نفر از آسيب ديدگان شهري نيز 
وام دريافت كردند كه تقريباً تعمير و بازسازي آنها 

اكنون به پايان رسيده است.«
   ارائه وام هاي درصد پايين براي بازسازي 
براي اين واحدها خس��ارت ديده كه در 77 نقطه 
روستايي و 2 شهر خراسان شمالي قرار داشتند، 
براساس گفته متوليان استاني 781 ميليارد و 710 
ميليون ريال اعتبار كمك بالعوض براي بازسازي 
واحده��ا، تأسيس��ات زيربنايي و خدم��ات بنياد 
مس��كن براي آواربرداري اختصاص يافته بود. در 

اين خصوص مديركل مديريت بحران استانداري 
خراسان شمالي با تأييد مطالب فوق بيان مي كند: 
»تسهيالت ارائه شده به مردم خس��ارت ديده با 
س��ود 4 درصد براي واحدهاي روستايي و سود 5 
درصد براي واحدهاي شهري در نظر گرفته شده 
است.« جواد نظري با اشاره به اينكه برخي مالكان 
واحدهاي آس��يب ديده از زلزله، به رغم ش��رايط 
خوبي كه ب��راي اعطاي پروانه راي��گان و تخفيف 
40درصدي تعرفه هاي نظام مهندسي منظور شده 
داشتند اما استقبال خوبي از اين تسهيالت نكردند، 
مي افزايد: »علت اين بي رغبتي مسائلي همچون 
مشكالت شخصي، نداشتن سند و قرار گرفتن در 
خارج از حريم شهري و غيره است.« البته در اين 
بين برخي نيز پروانه گرفتند و ش��روع به ساخت 

كردند اما به دليل مش��كالت اقتصادي از تكميل 
آن بازماندند. تعدادي هم ب��ا اين تصور كه دولت 
تمام هزينه ساخت بنا را مي پردازد، پروانه ساخت 
گرفتند اما به دلي��ل افزايش زيربنا، تس��هيالت 
اعطايي جوابگوي نياز آنها نب��ود و كار در مرحله 
اسكلت باقي ماند. از همين رو مديركل مديريت 
بحران استانداري خراس��ان شمالي مي گويد: »با 
توجه به اين مشكالت چندي پيش استاندار طي 
نامه اي از وزير راه و شهرس��ازي خواست تا براي 
س��اخت واحدهاي ش��هري نيز در صورت امكان 

سيمان رايگان در نظر گرفته شود.«
   رفع مشكل تورم با افزايش سقف تسهيالت 

عالوه بر درخواس��ت اس��تاندار ب��راي تخصيص 
س��يمان رايگان ب��ه واحدهاي خس��ارت ديده، 
مسئوالن در راس��تاي افزايش سقف تسهيالت 
براي واحدهاي ش��هري از ۳00 به 400 ميليون 
ريال نيز توانس��تند بخش��ي از كمبودهاي مالي 
ناش��ي از تورم را برطرف و كار بازسازي و تعمير 
واحدها را تسريع كنند. حاال خوشبختانه با توجه 
به پيگيري هايي كه انجام شده است، كار بازسازي 
ح��دود 80 درص��د از واحدهاي خس��ارت ديده 
به پايان رسيده اس��ت و تنها 20 درصد از منازل 
آس��يب ديده همچنان نيازمند كم��ك متوليان 
هستند.  روحاني، معاون امور بازسازي و مسكن 
روستايي بنياد مس��كن خراسان شمالي با تأييد 
اين موض��وع مي گويد: »ب��ه طوركلي 80 درصد 
زلزله زدگان شهري و روستايي توانسته اند با اخذ 
تس��هيالت، پايان كار دريافت كنند.« اميد است 
عمليات بازس��ازي مابقي واحده��ا نيز به كمك 
متوليان تسريع يابد و دوباره زندگي مردم خسارت 

ديده از زلزله سال گذشته به روال قبل برگردد.

80 درصد واحدهاي مسكوني زلزله زده خراسان شمالي بازسازي شد
9600 واحد مسكوني طي زلزله 5/7 ريشتري ارديبهشت  سال گذشته در خراسان شمالي خسارت ديد كه بازسازی فقط 20 درصد آنها تكميل نشده است

ب�ا وج�ود مش�كالت كم آب�ي در 
اصفه�ان، اس�تفاده از روش هاي 
نوين از جمله كشت هاي گلخانه اي 
و روش ه�اي نوين آبي�اري در اين 
اس�تان موجب ش�ده ت�ا از لحاظ 
توليدات رتبه دوم كشور را به خود 
اختصاص ده�د.  اين مهم درحالي 
اس�ت كه مي ت�وان ب�ه مهم ترين 
مزاياي كش�ت هاي گلخانه اي  به 
افزايش عملكرد در واحد س�طح، 
افزايش راندمان مصرف آب، امكان 
توليد محصول سالم و اشتغالزايي 

باال در واحد سطح اشاره كرد
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به منظور رونق كشت پاييزه و با آزادسازي ۳50 ميليون متر مكعب آب

زاينده رود دی ماه زنده می شود

 سرمايه گذاري خارجی200 ميليون دالر ي 
در آذربايجان شرقي    

طي س�ال ۹۶ تعداد قاب�ل توجهي از     آذربايجان شرقي
پروژه هاي استان با سرمايه گذاري 2۰۰ 

ميليون دالري خارجي به بهره برداري رسيدند. 
رئي��س س��ازمان مديري��ت و برنامه ري��زي آذربايجان ش��رقي گفت: 
آذربايجان شرقي از استان هاي شهره كش��ور به لحاظ وزن اقتصادي و 
سابقه اجتماعي، فرهنگي و تاريخي به شمار مي رود.  داود بهبودي افزود: 
سرمايه گذاري مشترك با برندهاي خارجي از گذشته تاكنون موجب شده 
صنايع تبريز جزو صنايع بنام كشور باش��ند.  وي افزود: در سال گذشته 
2 ميليارد دالر صادرات غيرنفتي از اس��تان داشتيم كه اين ميزان بيش 
از سهم اقتصادي استان بود؛ تجار ما افراد قابل و خود ساخته اي هستند 
كه در صنايع غذايي، لوازم خانگي، كفش، فرش و ساير صنايع برندهاي 
معروفي داريم.  اين اقتصاددان به مجاورت اس��تان با كش��ورهايي مثل 
تركيه، آذربايجان، عراق و ارمنستان اشاره و افزود: استان مي تواند از طريق 
فعاالن اقتصادي و همراهي با همسايگان خود تحريم ها را راحت تر دور 
بزند؛ به طوري كه طي سال 96 تعداد قابل توجهي از پروژه هاي استان با 
سرمايه گذاري 200 ميليون دالري خارجي به بهره برداري رسيدند؛ در 
هفت ماهه سال جاري نيز 20 ميليون دالر مجوز سرمايه گذاري را صادر 
كرده ايم.  وي با بيان اينكه تبريز از گذش��ته به عنوان مركزيت تجاري 
كشور و دروازه اتصال ايران به اروپا مطرح بوده، گفت: بازار تبريز به عنوان 
بزرگ ترين سازه آجري مسقف دنيا از گذشته سرآمد تجارت دنيا بوده و 
نقشي فراملي و فرامنطقه اي داشته و در حال حاضر هم همين طور است.  
بهبودي توضيح داد: در دهه هاي 40 و 50 همزمان با شكل گيري صنعت، 
تبريز به عنوان يكي از قطب هاي صنعتي كشور مطرح شد و كارخانجاتي 
مثل ماشين سازي، تراكتورسازي، ايدم و... همه در قالب يك زنجيره شكل 

گرفتند و هسته اوليه صنعت كشور را در تبريز تشكيل دادند. 

 ۴0 طرح بزرگ شهری 
در گرگان اجرا مي شود    

۴۰ طرح بزرگ و اساسي امسال در شهر     گلستان
گرگان اجرايي مي شود و بايد فرصت 
مناس�ب را به ش�هردار گرگان داد تا برنامه هاي خود را اجرا كند. 
سخنگوي ش��وراي ش��هر گرگان با اعالم اين خبر و با اش��اره به اجراي 
طرح هاي مهم و اساسي در سطح شهر گفت: طرح پارك بزرگ و مدرن 
بازي، پارك اوزينه، هتل ناهارخوران، تله كابين، كارتينگ، س��ورتمه، 
پيست دوچرخه سواري و ديگر طرح هاي بزرگ امسال در شهر اجرايي 
مي ش��ود.  حميدرضا آقامواليي افزود: تا بهمن ماه امس��ال طرح آبشار 
مصنوعي در ناهارخوران گرگان افتتاح مي شود و طرح تله كابين نيز كه 
از آرزوهاي مردم گرگان است، شرايط آن مهيا شده و اميدواريم امسال 
ساخت آن آغاز شود.  وي با اش��اره به اجراي برنامه هاي روز ملي گرگان 
در 5 آذر و گراميداشت شهداي اين روز اظهارداشت: طرح هاي مختلفي 
در اين روز با مشاركت و همكاري ديگر دس��تگاه هاي متولي اجرا شد و 
درخواست ما و همه مردم گرگان مالقات با مقام معظم رهبري به مناسبت 
روز گرگان است.  سخنگوي شوراي شهر گرگان همچنين درباره سفر 
برخي اعضاي شوراي شهر و شهردار به كشور چين گفت: دعوت نامه اي از 
طرف شهردار گوانجو به شهرداري گرگان براي شركت در مجمع جهاني 
شهرداران ارسال شده است.  وي افزود: در اين سفر معاون استاندار و 2 
نفر شامل رئيس شورا و رئيس كميسيون گردشگري، شهردار را همراهي 
مي كنند.  آقاماليي با اشاره به مطرح ش��دن خواهرخواندگي گرگان و 
گوانجو، گفت: هزينه رفت و برگشت شهردار و معاون استاندار و هزينه 
اقامت ها آن ها به همراه اقامت همراهان رايگان اس��ت.  آقاماليي تأكيد 
كرد: اين سفر به علت اشتراكات گرگان و گوانجو كه شامل تاريخي بودن، 
علمي و دانشگاهي بودن، شهر گردشگري بودن و اينكه هر كدام يا بندري 

هستند يا در كنار بندر قرار دارن مي تواند به ما كمك كند. 

 افزايش توليد ساالنه آبزيان در خلخال
 به ۴00تن   

با بهره ب�رداري از طرح ه�اي پرورش     اردبيل
ماهي در حال اجرا، توليد ماهي در اين 

شهرستان 5۰ تن افزايش مي يابد. 
رئيس اداره شيالت و آبزي پروري خلخال گفت: ساالنه ۳50 تن انواع ماهي 
سردآبي از جمله ماهي قزل آال در اين شهرستان توليد مي شود كه با تكميل 
و بهره برداري از 2 طرح مهم در حال اج��راي پرورش ماهي در 2 منطقه 
حجم توليد ساالنه ماهي در خلخال به 400 تن افزايش خواهد يافت.  صفا 
يعقوبي افزود: در سال هاي گذش��ته با هدف پرورش ماهيان گرم آبي در 
حاشيه رود قزل اوزن، ايجاد زيرساخت هاي الزم از جمله راه دسترسي به 
اين محل و پروژه برق رساني براي احداث مجتمع شيالتي و آبزي پروري با 
ظرفيت توليد ۳00 تن ماهي در چم روستاي منامين از توابع بخش خورش 
رستم انجام ش��ده ولي به دليل كمبود اعتبار تكميل آن به كندي پيش 
مي رود.  وي با اشاره به پيگيري فرماندار و قول مساعد مسئوالن استاني 
اظهار اميدواري كرد اين طرح در آينده اي نزديك تكميل و با بهره برداري از 
آن ضمن افزايش توليد ساالنه ماهي در اين منطقه، زمينه اشتغال بخش 
از بيكاران در اين مجتمع فراهم ش��ود.  يعقوبي بيان كرد: امسال بيش از 
50 هزار قطعه انواع ماهي گرم آبي و س��ردآبي در استخرهاي 2 منظوره 
كشاورزي در بين پرورش دهندگان و كشاورزان منطقه توزيع يا رها سازي 
شد.  وي گفت: در راستاي دس��تيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي دولت و 
با هدف اش��تغالزايي و ترويج و آموزش بهره برداران بخش آبزي پروري 
اداره شيالت منطقه اقدام به برگزاري كالس هاي آموزشي و ترويجي در 

بخش هاي مركزي، شاهرود و خورش رستم كرده است. 

 پيشرفت ۴0 درصدي
 پروژه بزرگراه شمالي كرج   

بزرگراه ش�مالي كرج قبل از رودخانه      البرز
كرج شروع و به و طول 17و نيم كيلومتر 
تا بهشت سكينه با 11 تقاطع و 2۰ دس�تگاه پل ادامه پيدا مي كند. 
شهردار كرج با اعالم اين خبر و با بيان اينكه اگر طرح مهم بزرگراه شمالي 
كرج تعريف و كلنگ زني نمي شد، ظرفيت باالي پروژه ادامه بزرگراه همت 
به البرز در جهت كاهش بار ترافيكي و تسهيل در تردد مسافران بالاستفاده 
و مغفول باقي مي ماند، گفت: نقش پروژه بزرگراه شمالي كرج در راستاي 
كاهش مسير ادامه بزرگراه همت تا بهشت سكينه غير قابل انكار است.  
علي اصغر كمالي زاده با اعالم اينكه اين طرح به نوعي كريدورهاي شمالي 
كرج را به يكديگر متصل مي سازد، تصريح كرد: جذب مساعدت ملي براي 
تسريع در روند اجرايي اين پروژه الزامي و حائز اهميت است.  شهردار كرج 
ادامه داد: دولت مي تواند شهرداري كرج را همانند سرمايه گذار بخش 
خصوصي در راستاي اجراي اين طرح ياري كند و با تخصيص 50 درصد 
اعتبار الزم در بخش هاي مختلف و از طرق گوناگون نسبت به اجراي هر 
چه سريع تر اين طرح اقدام الزم را صورت دهد.  كمالي زاده با اعالم اينكه 
شهرداري كرج از پذيرش اوراق مشاركت يك يا دو ساله براي تأمين نياز 
مالي اين طرح بزرگ فرا استاني استقبال مي كند، خاطرنشان كرد: به طور 
قطع بازديد مقامات ملي و مسئوالن كشوري از اين پروژه نقش به سزايي 
در جذب مساعدت مالي خواهد داشت چون در اين بازديدها مسئوالن 

در جريان جزئيات پيشرفت پروژه قرار خواهند گرفت. 

كنگره سرداران و 2000 شهيد استان بوشهر 
برگزار مي شود   

فرمانده سپاه امام صادق)ع( بوشهر از     بوشهر
برگ�زاري كنگ�ره س�رداران و 2 هزار 

شهيد استان بوشهر خبر داد. 
سردار سرتيپ دوم پاسدار علي رزمجو افزود: اين اقدام فعاليتي عظيم براي 
مقابله با جنگ نرم دشمن است.  وي، فرهنگ ايثار و شهادت را بهترين 
فرهنگ در جامعه بشري دانست و اظهار داش��ت: هر قدر روي فرهنگ 
ايثار و شهادت سرمايه گذاري شود سعادت و كمال جامعه را در پي دارد.  
فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر ادامه داد: اين كنگره پس از 14 
سال براي دومين بار در استان بوشهر برگزار مي شود كه داراي دو ساختار 
شوراي سياست گذاري به رياس��ت نماينده ولي فقيه در استان و ستاد 
اجرايي به رياست استاندار بوش��هر است.  رزمجو از تشكيل كميته هاي 
20 گانه كنگره سرداران و 2 هزار ش��هيد استان بوشهر خبرداد و افزود: 
براي برگزاري اين كنگره در نيمه دوم سال آينده برنامه ريزي هاي الزم در 
عرصه هاي مختلف انجام شده كه بايد از هم اكنون در قالب كميته هاي 20 
گانه عملياتي شود.  وي با بيان اينكه اين استان بيش از پنج قرن در مبارزه 
با استعمار و استكبار داراي كارنامه درخشاني است گفت: نبرد مستقيم 
رزمندگان استان بوش��هر با امريكا در خليج فارس در 16 مهرماه سال 
1۳66 و آخرين آن در دي ماه سال 1۳94 از آثار ماندگار رزمندگان استان 
بوشهر در مبارزه با امريكاست. فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر 
تصريح كرد: استان بوشهر در جبهه هاي هوايي، زميني، دريايي و دفاع از 
مراكز اقتصادي مهم از جمله پايانه نفتي خارگ در 8 سال دفاع مقدس 

نقش آفريني كرده كه تاريخي پرافتخار به نمايش گذاشته است. 

با وجود آثار تاريخي و باستاني فراوان در اصفهان، اما زاينده رود در اين استان 
سبب شده است اين مهم، حياتبخش قسمت وسيعي از منطقه باشد. با اين 
وجود خشكسالي هاي اخير در اين منطقه موجب شده تا در بسياري از اوقات 
سال زاينده رود خشك و بي آب شود.  سرانجام روز گذشته بود كه رئيس مجمع 

نمايندگان استان اصفهان با اشاره به جاري شدن زاينده رود تا يك ماه آينده 
اعالم كرد:»از اول دي ماه سال جاري كشاورزان منطقه مي توانند براي كشت 
پاييزه اقدام كنند.« خبر خوشي كه باعث شده است كشاورزان و بهره برداران، 
اين ام�ر را به فال ني�ك بگيرند و خ�ود را براي كش�ت و زرع آم�اده كنند. 

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك

اعزام 170 دانش آموز دختر صومعه سرايي به مناطق عملياتي   
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي شهرستان صومعه سرا از      گيالن
اع�زام 17۶ دانش آم�وز دختر اين شهرس�تان در قال�ب كاروان 

راهيان نور به مناطق عملياتي جنوب كشور خبر داد. 
سرهنگ پاس��دار كيا عاش��وري افزود: اين تعداد دانش آموز به مدت 4 روز از مناطق عملياتي اروند 
كنار، هويزه، شلمچه، دهالويه و دوكوهه بازديد مي كنند.  وي انتقال فرهنگ جهاد و شهادت به نسل 
فعلي را هدف كاروان راهيان نور عنوان كرد و گفت: دانش آموزان با اين سفر به همگان ثابت مي كنند 
كه ارتباط و پيوند قلبي خود با شهداء را حفظ كرده و آنها را فراموش نكرده اند.  وي استفاده از فضاي 

معنوي راهيان نور براي دانش آموزان را مهم برشمرد.

1۵ طرح بزرگ صنعتي در استان زنجان به بهره برداري مي رسد    
   زنجان تا پايان امسال 15 طرح بزرگ صنعتي در استان زنجان به بهره برداري 
مي رس�د كه از اي�ن تع�داد 11 فق�ره س�رمايه گذاري جديد اس�ت. 
رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان زنجان گفت: اقدامات مهمي در زمينه بازسازي و 
نوسازي صنايع انجام گرفته و با نوسازي دو واحد نساجي 85 نفر به اشتغال اين دو واحد افزوده شد. 

ناصر فغفوري افزود: تا پايان امسال 15 طرح بزرگ صنعتي در استان زنجان به بهره برداري مي رسد كه از 
اين تعداد 11 فقره سرمايه گذاري جديد و 2 فقره مربوط به بازسازي و نوسازي و دو مورد جزو واحدهاي 
تعطيل بوده كه مجدد به چرخه توليد وارد شده است.  وي افزود: امسال واحد تعطيلي در استان نداشتيم 

و با پيگيري ها و مساعدت مسئوالن ملي و استاني الحاق 29 واحد صنعتي به چرخه توليد فراهم شد. 



س�خنگوي س�ازمان تعزي�رات حكومت�ي از 
محكوميت ۲۲شركت توليد فرآورده هاي لبني به 
جرم گرانفروشي خبر داد و گفت: اين شركت ها 
در مجموع به پرداخت 8۲9 ميليارد ريال به عنوان 
جريمه گرانفروش�ي محكوم ش�دند، اخيراً نيز 
شركت ديگری به جرم گرانفروشي به پرداخت 
۲9 ميليارد ريال جريمه محكوم ش�ده اس�ت. 
افزايش نهاده هاي دامي در سال جاري موجب باال 
رفتن هزينه هاي توليد و افزايش قيمت ش��ير خام 
از ۱۴۴۰ توم��ان به ۲ ه��زار تومان ش��د. در كنار 
ش��ير خام، كارخانجات لبني نيز ب��ه بهانه افزايش 
هزينه ها قيمت ش��ير و لبنيات را گ��ران كردند با 
اين تفاوت كه اين افزايش قيمت هر يك ماه و نيم 
يكبار اتفاق افت��اده، به طوري كه ش��ير پاكتي يك 
ليتري از ۲ هزار تومان در ماه هاي نخست امسال به 
۵۵۰۰ تومان افزايش يافته است. به عبارت ديگر در 
مقابل افزايش ۶۰۰ توماني شير خام، كارخانجات 
۲۵۰۰ تومان فقط در شير قيمتشان را گران كردند 
و قيمت ساير فرآورده هاي لبني بيش از اين افزايش 
يافته اس��ت . اخيراً نيز كارخانجات براي س��ومين 
بار قيمت ها را خودس��رانه گران و اع��ام كردند تا 
زماني كه سازمان حمايت بر اساس افزايش قيمت 
تمام شده ما قيمت ها ي مصوب را اعام نكند، اين 
روند افزايش��ي ادامه خواهد د اش��ت. مدير فروش 
يكی از كارخانجات لبن��ی در گفت وگو با »جوان« 
از پرداخت ۴۰۰ ميليون جريم��ه خبر داد و گفت: 
به دليل كاهش فروش، تعديل نيرو داشتيم و برای 
تأمين هزينه ها، چاره ای جز گرانی قيمت ها نداريم. 
اين اتفاقات در حاليست كه رئيس سازمان تعزيرات 
حكومت��ي در گفت وگوي ويژه خب��ري از تخلفات 
بي سابقه ش��ركت هاي لبني پرده برداشت و گفت: 
شاهد كم فروشي هاي بي سابقه در محصوالت لبني 
كشور هستيم و در اين زمينه گزارش هاي بسياري 

به سازمان تعزيرات حكومتي رسيده است. 
سيد ياسر رايگاني افزود: اين شركت ها در مجموع 
به پرداخ��ت 8۲9 ميليارد ريال ب��ه عنوان جريمه 
گرانفروشي محكوم ش��دند و پرونده هفت شركت 
ديگر در شعب تعزيرات حكومتي در حال رسيدگي 
است، در چند روز گذش��ته نيز يك شركت توليد 
فرآورده هاي لبني به جرم گرانفروشي به پرداخت 

۲9 ميليارد ريال جريمه محكوم شد. 
مديركل اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هم در اين برنامه گفت: قيم��ت نهاده ها از 3 هزار و 
۲۰۰ تومان در سال گذشته به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان 
در س��ال جاري افزايش يافته كه بخشي از افزايش 

قيمت فرآورده هاي لبني مرتبط با آن است. 
محمدرضا كام��ي اف��زود: افزاي��ش هزينه هاي 
حمل و نقل ه��م از جمله عوام��ل باال رفتن قيمت 

محصوالت لبني است. 
وي گفت: شيري كه در س��ال هاي گذشته عرضه 
مي شد، نرخ مصوب ۱۴۴۰ داش��ته است و در بازار 
رقابتي ب��ا نرخ هاي پايين تر عرضه ش��ده و خريد و 
فروش اتفاق مي افتاد. امس��ال برمبن��اي افزايش 
نرخ نهاده بهاي تمام شده ش��ير نسبت به آن عدد 
مصوب افزاي��ش پيدا كرده اس��ت. افزايش نرخ ارز 
باعث مي ش��ود كه محصوالت صادراتي ما از جمله 
شيرخش��ك و فرآورده هاي لبني توجيه خروج از 

كشور پيدا كنند. 
  باك�ري: دس�تگاه هاي دولتي ب�راي خود 

خط كش ترسيم كرده اند
باكري، دبي��ر انجمن صنايع لبني مهم��ان برنامه 
در ادامه گفت وگو درباره قيمت حال حاضر ش��ير 
بيان كرد: در حال حاضر ش��ير خام در اس��تان ها و 
كارخانه هاي مختل��ف با نرخ هاي عرض��ه و تقاضا 
متفاوت خريداري مي شود. آنچه در بخش صنايع 
بزرگ كه در واقع 7۰ درصد تأمين محصوالت لبني 

بازار را برعهده دارند، خريداري مي ش��ود از ۲۲۰۰ 
تا ۲۴۰۰ تومان است كه ش��امل نرخ پايه خريد به 
عاوه مزايا و پاداش هايي اس��ت كه به بار ميكروبي 

داده مي شود. 
وي تصريح كرد: براس��اس بررس��ي هاي سازمان 
حمايت، آنچه دامداران به عنوان بهاي تمام ش��ده 
خود مط��رح مي كردن��د و مذاكراتي كه س��ازمان 
حمايت با دامداران داشته ، نرخ توافق ۲۰۰۰ تومان 

تعيين شده است. 
باكري تأكيد كرد: تا خرداد ماه امسال هيچ كمبودي 
وجود نداشته و ش��ير خام مصرفي كاالهاي سفره 
مردم و ش��ير مورد ني��از صادرات تأمين مي ش��ده 
است. در سه ماهه بهار، ۲  هزار و ۲۵۰ تن هم شير 
خشك صادر شده است. پس از تغيير و تحوالت ارز 
كه در تيرماه اتفاق افتاد به طرز باورنكردني در واقع 
روند دريافت شيرخام معكوس شد كه در خصوص 
آن هنوز نتوانس��ته ايم به تحليل عاقانه اي در اين 

مسئله برسيم. 
رضا باكري، دبير انجمن صنايع لبني با اشاره به اينكه 
هر چه ستاد تنظيم بازار در اباغ قيمت تأخير كند 
ناهماهنگي هاي بازار همچنان ادامه پيدا مي كند، 
ادامه داد: شركت هاي لبني گرانفروشي نمي كنند، 

زيرا قيمت تمام شده باال رفته است. 
وي با بيان اينكه دس��تگاه هاي دولت��ي براي خود 
خط كش ترسيم كرده و براس��اس آن شركت ها را 
جريمه مي كنند، اظهار كرد: ما هيچ  گونه نقش��ي 
در بحث قيمت گذاري نداريم، كم فروش��ي تخلف 
است و با هر كارخانه اي كه مرتكب كم فروشي شود 
بايد برخورد قانوني كرد. از سوي ديگر، دست بردن 
در كيفيت كاال تخلف محس��وب مي ش��ود و هيچ 
كارخانه اي مجاز به تغيير فرموالسيون خود نيست.  
باكري گفت: پس از بروز بحران در كشور به لحاظ 
ارز آوري و برهم خوردن قيمت فرآورده، هيچ كااليي 

را در كش��ور نمي توان يافت كه بهاي تمام شده آن 
متورم نشده باشد، به لحاظ توليد محصوالت سفره 
خانوار ۲۰ درصد كسري دريافت شير  خام داريم، از 
شير خشك در سوسيس، كالباس، بستني و ماست 

استفاده مي شود. 
دبير انجمن صنايع لبني با اشاره به اينكه تا زماني 
كه قيمت ها اباغ نشود وضعيت كما في السابق ادامه 
پيدا مي كند، افزود: بهاي تمام ش��ده كاال توس��ط 
دس��تورالعمل ها مشخص مي ش��ود، به طوري كه 
س��ازمان حمايت اباغ كننده دستورالعمل هاست 
و بايد بهاي تمام ش��ده كاال را بررسي و بعد قيمت 

را اباغ كند. 
  رئيس انجمن گاوداران: فعاليت واسطه ها در 

بازار شير خشك 
رئيس انجمن صنف��ي گاوداران با اش��اره به اينكه 
شير خشك توليد ش��ده چربي ندارد، افزود: ۲۵ تا 
3۰ درصد شير كشور براي مصارف صنعتي خشك 
مي شود، اگر در شير خشك كمبود داشته باشيم آن 

را وارد مي كنيم. 
مقدسي خاطر نشان كرد: از تير ماه تاكنون، ماهانه 
۲هزار و ۵۰۰ تا 3 هزار تن جذب صنايع شير خشك 
كشور مي شود و به عبارتي رابطه توليد كنندگان شير 

با توليد كنندگان شير خشك مستقيم شده است. 
وي افزود: در خصوص ش��ير در هش��ت ماهه اول 
امسال نسبت به هشت ماهه اول سال 9۶ ما نه تنها 
كاهش نداش��تيم ك��ه حتي افزايش هم داش��تيم 
كه ميانگين كش��وري آن حدود ۵/7 درصد است. 
قبًا كارخانه هاي لبني ش��ير را از دامدار خريداري 
مي كردند، به صورت كارمزدي به صنايع شيرخشك 
كشور مي دادند و آنها هم به صورت كارمزدي چربي 
و شيرخشك آن را مي گرفتند. از تيرماه رابطه دامدار 
با كارخانه شيرخشك به طور مستقيم است و روزانه 
حدود ۲۵۰۰ تا 3۰۰ تن ش��يرخام كش��ور، جذب 
صنايع شيرخشك مي شود. در چهار سال گذشته 
كه قيمت شير ۱۴۴۰ تومان مصوب شد، هيچگاه در 

طول اين مدت اجرايي نشد. 
وي درخصوص اين ادعا كه در ح��ال حاضر ما ۲۰ 
درصد كاهش ظرفيت داريم، اظهار كرد: شير كافي 
موجود است، اما مسئله اين است كه برخي واسطه ها 
در تاش هستند  تا شيرخش��ك را خود خريداري 
كرده و به كارخانه ها عرضه كنند. در جلس��اتي كه 
وزارت صم��ت و صناي��ع لبني داش��تند، صادرات 

شيرخشك از اوايل شهريورماه ممنوع شده است. 
باكري در پاس��خ به رئيس انجمن گاوداران گفت: 
در سال گذشته صنايع شيرخش��ك روزانه ۵هزار 
تن صادرات ش��يرخام دريافت مي كردن��د كه در 
حال حاضر بر اساس بررسي هاي سازمان حمايت 
مشخص ش��ده اس��ت كه حداكثر ۲۵۰۰ تن شير 
ورودي كارخانه شيرخشك است؛ يعني ۵۰ درصد 
دريافت شيرخام واحدهاي شيرخشك كاهش دارد.  
دبير انجمن صنايع لبني افزود: صادراتي كه ما در 
سال گذشته داشتيم حدود ۴۶۵ هزار تن، در آبان 
ماه س��ال جاري ۱۰ هزار تن و مهرماه ۱۱ هزار تن 
محصوالت لبني بوده كه معادل 3۲ درصد كاهش 

صادرات است. 
مقدس��ي ادامه داد: در حال حاضر در اس��تان هاي 
مرزي كشور كارخانه هاي كوچكي كه تاكنون با ۴ 
الي ۵ تن ظرفيت فعاليت مي كردند تا مرز ۲۰۰ تن 
ارتقا يافته اند و اين به معناي افزايش صادرات است. 
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محكوميت ۲۲ شركت لبني به جرم گرانفروشي
رئيس سازمان تعزيرات: شاهد كم فروشی های بي سابقه شركت هاي لبني هستيم

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

5967425فرآوردههايتزريقيايران
71642ايراندارو

138079حفاريشمال
9375446ايرانمرينوس

3323158بينالملليمحصوالتپارس
8541406دودهصنعتيپارس

3268155مهندسينصيرماشين
7202341كالسيمين

8595406داروسازيزاگرسفارمدپارس
3772176توليديچدنسازان

8790410باما
5008232سيمانبجنورد

6145284شيشهوگاز
2482114كارخانجاتتوليديشيشهرازي

11230511كربنايران
4269194پتروشيميشازند
3415155گروهصنعتيبارز
5511248درخشانتهران
7214322پتروشيميفجر

7199319پااليشنفتاصفهان
265881175نفتسپاهان
2580114نوردآلومينيوم

3938173سرمايهگذاريصنعتنفت
98243زامياد

3094135صنايعشيمياييفارس
2367103فوالدآلياژيايران

8036349قندهكمتان
142061گروهپتروشيميس.ايرانيان

187280رينگسازيمشهد
3211137صنعتيبهشهر

4928210تايدواترخاورميانه
4323184توسعهمعادنرويايران
11250478پااليشنفتبندرعباس

162468پستبانكايران
15171633پااليشنفتتبريز
196982مهركامپارس

5084209فوالدمباركهاصفهان
4362179گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

240898توسعهشهريتوسگستر
186175الكتريكخودروشرق

2501100ايرانخودرو
137755سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

92737پارسخودرو
85534سرمايهگذاريسايپا
128551ليزينگرايانسايپا

104041گروهبهمن
5259207پااليشنفتتهران

205981داروسازيامين
2652103حفاريشمال

3245125سايپاآذين
3832147مليصنايعمسايران

8186314پاكسان
8603326شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

3460130ايرانتاير
237989نيرومحركه

19968741معدنيامالحايران
92834بانكسينا

80029الكتريكخودروشرق
169060سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

201571س.نفتوگازوپتروشيميتأمين
13439469كنترلخوردگيتكينكو
6972243معدنيوصنعتيگلگهر
4096140لولهوماشينسازيايران

174359قطعاتاتومبيلايران
3947133فوالدكاوهجنوبكيش
4405148فرآوردههاينسوزپارس

117239بانكتجارت
225975سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

247682رادياتورايران
4338143مليسربورويايران

189962سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
175557سرمايهگذاريآتيهدماوند

120639سايپا
4201135محورسازانايرانخودرو

4612148آهنگريتراكتورسازيايران
4614148المپپارسشهاب
5634178معادنمنگنزايران
297994آلومينيومايران

149547كمكفنرايندامين
15377481صنايعشيمياييسينا

86627سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
3519106تكنوتار
3966117كويرتاير
308489كيميدارو

7972228صنايعجوشكابيزد
4275122كشتيرانيجمهورياسالميايران

6087173مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
5071143نيروكلر

3762106دادهپردازيايران
310487سيمانهگمتان

360599گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
109330پالسكوكار

6324172پارسالكتريك
344193تراكتورسازيايران

12881347نفتبهران
141538ماشينسازينيرومحركه

139536گروهپتروشيميس.ايرانيان
4126103نيروترانس

206551توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
109927بانكصادراتايران

5200127معدنيوصنعتيچادرملو
9803238فوالدخوزستان

283268كارتاعتباريايرانكيش
4299103گسترشنفتوگازپارسيان

239156صنايعكاغذسازيكاوه
222552بانكملت

89921سرمايهگذاريخوارزمي
33013770پتروشيميپارس

279264سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
88920سرمايهگذاريمسكن
20510446گروهصنعتيپاكشو

4773102تامينماسهريختهگري
263356سرمايهگذاريساختمانايران

416087سيمانكرمان
86918كمباينسازيايران

90518ليزينگايران
15548307پرداختالكترونيكسامانكيش

8355164فراوردههاينسوزايران
165030ايركاپارتصنعت

514693گروهمپنا)سهاميعام(
149527سيمانداراب

11125199صنايعخاكچينيايران
111920واسپاريملت
180432لبنياتكالبر
9958176پارسدارو

465582توسعهمعادنوفلزات
25285442معدنيدماوند

114720سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
493586صنايعپتروشيميخليجفارس

562498شهدايران
38226654پتروشيميخارك

499385سيمانغرب
258343بانكخاورميانه
212435پمپسازيايران

238039ايرانياساتايرورابر
189330عمرانوتوسعهفارس

88814سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
108417سرمايهگذارينيرو
226335سرمايهگذاريسپه

635687كارخانجاتقندقزوين
89012بينالملليتوسعهساختمان
357148س.صنايعشيمياييايران

149920سيمانشاهرود
150020سرمايهگذاريپرديس
165522صنايعريختهگريايران

140218بانككارآفرين
351045شيشههمدان

507260گروهمديريتسرمايهگذارياميد
29078340فرآوريموادمعدنيايران
14384166آسانپرداختپرشين

165718چرخشگر
429346البرزدارو

 تأكيد روسيه بر كاهش توليد جهاني نفت 
براي تقويت قيمت  ها آگـهی منـاقصه شمـاره« 200971004000048 » 

بر اساس ماده 13 قانون برگزارى مناقصات عملیات اجرایى پروژه به شرح زیر بصورت مناقصه عمومی دو مرحله اي واگذار مى گردد:        
  1. دستگاه مناقصه گزار: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهاي حمل و نقل کشور به نشانى تهران - بزرگراه مدرس– خیابان وحید دستگردي – 

خیابان فرید افشار - نبش بلوار آرش
 2. شرح پروژه: عملیات تکمیلی و احداث راه اصلی الیگودرز - مسجد سلیمان (بزنوید - دستگرد - وارك) حد فاصل کیلومتر 500+7 الی 000 + 14 و  
احداث تونل هاي کیلومتر هاي 486+1 و 715+7 و 323+8 و آسفالت با دو الیه بیندر از کیلومتر 000 + 0  الی 000+14 و احداث ابنیه فنی و آبرو در استان 

لرستان، با مدت اجراي کار 36 ماه
http://www. :3. سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاري فرآیند مناقصه: صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس 
setadiran.ir و مهلت دریافت اسناد از سامانه مذکور حداکثر تا تاریخ 1397/09/19 میسر خواهد بود. ضمناً مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
 قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند.

 تلفن پشتیبانی سامانه: 41934
  4. محل تحویل پاکت شرکت در مناقصه (صرفا پاکت الف) اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی – شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و 

نقل کشور حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1397/10/01 و تاریخ  جلسه مناقصه ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/10/02 مى باشد. 
مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ فوق مى باشد. و در صورت لزوم یکبار قابل تمدید می باشد.

 5. برآورد: براساس فهرست بهاي پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397 به مبلغ 522,879,099,535 ریال مى باشد.
 6. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 12,000,000,000  ریال تعیین مى گردد.

 7. مهندسین مشاور طرح: راهیاب ملل ( تلفن: 88961976 )
ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسی است. 

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (مناقصه شماره 97-42 )

وم
ت د
نوب

 انتقاد از افزايش70درصدی
 قيمت كاالهاي اساسي 

پور ابراهيمي: بيش از هزار ميليارد تومان ارز به 
جيب دالالن رفت

برخي نمايندگان مجلس روز گذشته به افزايش۷۰ درصدي قيمت 
كاالهاي اساس�ي واكنش نش�ان دادند و اعالم كردند: 1۴ ميليارد 
دالر ارز ۴۲۰۰ تومان�ي ب�راي تأمي�ن كاالهاي اساس�ي در اختيار 
مسئوالن بود، چرا قيمت كاالهاي اساسي افزايش پيدا كرده است؟
پس از ماه ها سكوت، سرانجام روز گذش��ته برخي از نمايندگان در 
جلسه علني مجلس نسبت به گراني قيمت كاالهاي اساسي اعتراض 
كردند. عضو هيئت رئيسه كميسيون انرژي با بيان اينكه ۱۴ ميليارد 
دالر ارز ۴۲۰۰ تومان��ي براي تأمي��ن كاالهاي اساس��ي در اختيار 
مسئوالن بود، گفت: چرا قيمت كاالهاي اساسي 7۰درصد افزايش 

پيدا كرده است؟
كوروش كرم پور در نطق ميان دس��تور جلس��ه علني ديروز مجلس 
شوراي اسامي افزود: هم اكنون فصل بودجه ريزي است. اميدواريم 
دولت و نمايندگان، اقش��ار آس��يب پذير را در اين بودجه بر اساس 
عدالت محوري مورد توجه قرار دهند. اميدواريم در اين بودجه ريزي 
به فرهنگيان نيز توجه شود. آقاي رئيس جمهور و دولتمردان! توجه 
كنيد كه خريد گندم از كشاورزان در سال 97 متناسب با زحمات آنها 
نبود. قيمت مناسب با بازار كنوني مورد توجه باشد. مگر ۱۴ ميليارد 
دالر ارز ۴۲۰۰ توماني در اختيار مس��ئوالن ب��راي تأمين كاالهاي 
اساس��ي قرار نگرفت؟ چرا اكنون ش��اهد 7۰ درصد افزايش قيمت 

كاالها هستيم؟ 
  تذكر پورابراهيمي نسبت به افزايش قيمت كاالهاي اساسي

همچنين رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اس��امي به 
رئيس جمهور و وزراي اقتصادي نسبت به افزايش 7۰ درصدي قيمت 
كاالهاي اساس��ي تذكر داد. محمدرضا پور ابراهيمي در جلسه علني 
اظهار كرد: س��االنه ۱3 تا ۱۴ ميليون دالر ارز ب��راي واردات كاالهاي 
اساس��ي آن هم با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پي��دا مي كند. در اين 
شرايط ش��اهد افزايش قيمت 7۰ درصدي كاالهاي اساسي نسبت به 
سال گذشته هستيم.  وي افزود: اگر قرار باشد دولت ارز ۴۲۰۰ توماني 
را اختصاص دهد بايد توزيع كاالها هم مديريت ش��ود. اكنون بيش از 
هزار ميليارد تومان ارز به جيب دالالن رفته اس��ت. الزم است وزراي 
اقتصادي و رئيس جمهور درب��اره افزايش قيم��ت كاالها به خصوص 

لبنيات نظارت هاي بيشتري داشته باشند. 
  پورحسين: چرا كنترل و نظارت وجود ندارد؟

يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز جايگزين كردن استراتژي 
بحران ستيزي به جاي بحران پذيري را ضروري دانست و اظهار كرد: چرا 

كنترل و نظارت در برابر گراني هاي لجام گسيخته وجود ندارد؟
شكور پورحس��ين در نطق ميان دستور جلس��ه علني ديروز مجلس 
گفت: مردم نجيب م��ا را آزار مي دهند، خصومت اس��تكبار، تحريم و 
مشكات بيروني نيس��ت، بلكه س��وء مديريت و عدم مديريت صحيح 
منابع و بي توجهي به مشكات داخلي در عمل است. بارها اينجانب و 
همكاران از اين تريبون پيگير مطالبات مردم بوده ايم.  پورحسين افزود: 
در كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسامي بارها به ضرورت 
حاكميت گفتمان سه گانه ريش��ه كن كردن فقر، توسعه نظام حمايت 
اجتماعي و ايجاد فرصت هاي برابر تأكيد ش��ده اس��ت، ولي متأسفانه 
ش��اهديم كه همزمان با اعمال تحريم هاي يكجانبه و خصمانه امريكا 
عليه ايران به دليل برخي روزمرگي ها و سوء مديريت ها هر روز بيشتر 
در يك دورباطل گرفتار مي شويم.  وي با تأكيد به جانشيني استراتژي 
بحران س��تيزي به جاي بحران پذيري اظهار كرد: س��ؤالي كه مطرح 
مي شود اين است كه دولت و مسئوالن چه برنامه اي انجام دادند و چه 
برنامه اي براي آينده دارند؟ چرا كنترل و نظ��ارت در برابر گراني هاي 
لجام گسيخته و س��اير مش��كات نامبرده ش��ده وجود ندارد.  وي با 
برشمردن مهم ترين آسيب هاي سازمان هاي اجرايي كشور گفت: بارها 
اين آسيب ها از سوي متخصصان و كارشناسان بيان شده است. با جرئت 
مي توان گفت كه امروز كشور نيازمند پرهيز از نگاه اقتصادي نامتعارف 
به پديده هاي متعارف اس��ت، زيرا آنكه چيزي را تغيير مي دهد هدف 
است. اگر ندانيم به كجا مي رويم به هركجا كه برويم فرقي ندارد. آينده 
ساختني است.  پورحس��ين افزايش توان مقاومت در مقابل تحريم ها 
را نيازمند بازمهندس��ي و بازنگري در اهداف دانست و گفت: ما بايد با 
روي آوري به اقتصاد مقاومتي، عملكرد جهادي خود را انعطاف پذير و 
از موقعيت ها فرصت س��ازي كنيم. امروز بايد با بازمهندسي برنامه ها و 
شفاف سازي مقررات و عدم تبعيض و فسادس��تيزي و انضباط مالي و 

اداري را در اولويت منافع ملي قرار دهيم. 

واردات برنج آزاد شد 
 مع�اون وزي�ر جهاد كش�اورزي ب�ا توج�ه ب�ه اتم�ام دوره 
س�امانه  بازگش�ايي  دس�تور  برن�ج،  واردات  ممنوعي�ت 
جام�ع تج�ارت ب�راي ثبت س�فارش اي�ن كاال را اب�الغ ك�رد. 
علي اكبرمه��ر فرد، معاون وزير جهاد كش��اورزي با ارس��ال نامه اي به 
محمدرضا مودودي سرپرست سازمان توسعه تجارت، با توجه به اتمام 
دوره ممنوعيت واردات برنج، دس��تور بازگشايي سامانه جامع تجارت 
براي ثبت سفارش اين كاال را اباغ كرد. هرساله در فصل برداشت برنج 
داخلي، واردات اين محصول به كشورمان براي حمايت از توليد كنندگان 

داخلي ممنوع مي شود. 

رئيس جمهور روسيه گفت كه او هيچ رقم قطعي 
براي كاهش توليد نفت پيش�نهاد نمي كند، ولي 
روسيه همچنان براي كاهش توليد جهاني نفت 
به منظ�ور تقوي�ت قيمت ها هم�كاري مي كند. 
به گ��زارش رويت��رز، محمد ب��ن س��لمان، وليعهد 
عربستان با والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه 
در حاشيه اجاس جي ۲۰ در آرژانتين در روز شنبه 
ديدار كرد و در زمينه ه��اي مختلف همكاري مثل 

تعادل دوباره بازار جهاني نفت مذاكره كردند. 
س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت، اوپك كه 
عربس��تان عضو كليدي آن است و روس��يه و ساير 
توليدكنندگان عمده در شش��م و هفتم دسامبر در 
وين ديدار مي كنند تا در مورد ب��ازار نفت صحبت 
كنند. چون قيمت نفت به خاطر عرضه بيش از حد 

آن كاهش يافته است. 
رياض پيشنهاد داده اوپك و متحدانش يك ميليون 
بشكه در روز توليد را از ژانويه ۲۰۱9 كاهش دهند تا 

جلوي سقوط قيمت نفت گرفته شود. 
پوتين در روز ش��نبه در بوينس آيرس گفت كه او 
هيچ رقم قطعي ب��راي كاهش توليد نف��ت ندارد، 
ولي روس��يه همچنان براي كاه��ش توليد جهاني 

همكاري مي كند. 

پوتين و بن سلمان بزرگ ترين صادركنندگان نفت 
جهان با صميميت با هم دس��ت دادند و در جلسه 

عمومي اجاس جي ۲۰ كنار هم نشستند. 
رفتار دوس��تانه پوتين كامًا در تضاد با رفتار ساير 
سران در اجاس بود. دليل آن هم احتمال دخالت 
بن سلمان در قتل جمال خاش��قچي، روزنامه نگار 
سعودي در كنسولگري عربس��تان در استانبول در 

ماه اكتبر است. 
عربستان سعودي گفت كه بن سلمان هيچ اطاعي 
در مورد قتل نداشته است كه به روابط عربستان با 
غرب آسيب زد و وجهه بن سلمان را در دنيا خراب 

كرد. 
روسيه از سرزنش عربستان سعودي و بن سلمان به 
خاطر قتل خاشقچي خودداري كرده است. پوتين 
در ماه اكتبر گفت كه اطاع��ات كافي در اين مورد 
ندارد و به خاطر اين مسئله روابطش با عربستان را 

از بين نمي برد. 
مسكو روابط محكمي هم با ايران، دشمن منطقه اي 
عربس��تان دارد. روس��يه و ايران در جنگ س��وريه 
حامي رئيس جمهور بشار اس��د بودند، در حالي كه 
عربستان و كش��ورهاي غربي از گروه هاي شورشي 

حمايت مي كردند.

رئيس كل بانك مركزي در بخش�نامه اي بانك ها و مؤسس�ات 
اعتب�اري را مل�زم ب�ه تدوي�ن برنامه مش�خص و مناس�ب به 
منظ�ور بهب�ود وضعي�ت و كيفي�ت س�رمايه نظارت�ي ك�رد. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در اين بخشنامه آمده است 
بانك ها و مؤسسات اعتباري به واسطه نقش متمايز در نظام اقتصادي 
و برخورداري از ساختار مالي و اهرمي متفاوت و همچنين پيچيدگي 

و تنوع فعاليت ها، در معرض ريسك هاي گوناگون قرار دارند. 
تجارب حاصل از بحران هاي مالي سنوات گذشته و توصيه نهادهاي 

نظارتي بين المللي نظير كميته نظ��ارت بانكي بال، با هدف ثبات و 
سامت سيستم بانكي و همچنين پيش��گيري از وقوع بحران هاي 

مالي بر حفظ و تقويت منابع سرمايه اي همواره تأكيد كرده است. 
در اين ميان، نسبت كفايت سرمايه از طريق برقراري تناسب منطقي 
ميان دارايي هاي در معرض ريس��ك با تأمين سرمايه كافي، نقش 

بسزايي در حفظ و ادامه حيات مؤسسات اعتباري ايفا مي كند. 
با توجه به موارد اشاره شده و نظر به اهميت نسبت كفايت سرمايه از 
آنجا كه رقم سرمايه نظارتي، مبناي محاسبه بسياري از نسبت هاي 

احتياطي مي باش��د، كاهش آن ب��ه زير حداقل ال��زام آور، عاوه بر 
افزايش آسيب پذيري مؤسسه اعتباري، ساير حدود نظارتي را نيز 
متأثر مي س��ازد. بنابراين با توجه به بانك محور بودن نظام تأمين 
مالي كش��ور، نياز به تقويت منابع سرمايه اي ش��بكه بانكي بسيار 
محسوس بوده و الزم است بانك ها و مؤسسات اعتباري كه نسبت 
كفايت سرمايه آنها از حدود مقرراتي 8 درصد شوراي پول و اعتبار 
كمتر مي باشد، با تدوين برنامه مشخص و مناسب، وضعيت و كيفيت 

سرمايه نظارتي خود را بهبود بخشند. 

بانك مركزي بانك ها را براي افزايش سرمايه فراخواند
   بانک

  جهان نما

زهرا محمدی



 در نشست ديروز 
فريدون حسن

    گزارش
برانكو و حسيني 
تم��ام  ق��د از 
برنامه ه�اي تي�م مل�ي حماي�ت كردن�د.

 نشست خبري كاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس 
ظهر ديروز در محل باشگاه با حضور اصحاب رسانه 
برپا شد. در اين نشست كه گرشاسبي مديرعامل 
پرسپوليس و برانكو سرمربي اين تيم هم حضور 
داشتند، قرار بود كاپيتان سابق تيم ملي فوتبال از 
داليل خداحافظي ناگهاني اش از تيم ملي صحبت 
كند، اما حسيني برخالف آنچه تصور مي شد، تنها 

تشكر كرد و به حمايت از تيم ملي پرداخت.
ديروز تقريباً كساني كه آمده بودند، تصور مي كردند 
كه قرار اس��ت نوك تيز حمالت به سمت كارلوس 
كي روش باشد. اين را مي شد حتي از برخي سؤاالت 
شيطنت آميز هم متوجه شد، اما حسيني و برانكو 
موضع گيري در برابر تيم ملي نداشتند و حرفي جز 

حمايت از تيم ملي نزدند.
   تصميم حسيني شجاعانه بود

گرشاس��بي، مديرعامل باش��گاه پرس��پوليس  با 
تمجيد از شجاعت سيدجالل حسيني در اتخاذ اين 
تصميم گفت:  »حسيني به من گفت تيم ملي من، 
پرسپوليس است. مطمئن باشيد كه كمك مي كنم، 
پرس��پوليس به اوج برس��د. برانكو نيز در بازگشت 
حسيني نقش بسزايي داشت. مش��ورت هايي كه 
برانكو به حسيني داد، باعث ش��د او روحيه خود را 

از دس��ت ندهد و با قدرت به كارش در پرسپوليس 
ادامه دهد.«  

   افتخار مي كنم با او كار كرده ام
در ادامه نوبت به برانكو، سرمربي پرسپوليس رسيد 
كه با تمجيد از كاپيتان تيم��ش، او را افتخار خود، 

خانواده و هواداران پرسپوليس خواند. 
برانكو گفت: »به او به خاطر 115 بازي ملي تبريك 
مي گويم. من مربي باتجربه اي هستم و با بازيكنان 
بزرگي كار كرده ام، نمونه آنها لوكا مودريچ اس��ت 
كه قرار است برنده توپ طال شود. مي خواهم بگويم 
سيدجالل حسيني نيز در زمره اين بازيكنان قرار 
دارد. افتخار من اس��ت كه با او كار كرده ام. او دست 
راس��ت من در تمرينات بوده و ما با كمك او نتايج 
درخشاني كسب كرده ايم. س��يدجالل ركورددار 

قهرماني در تاريخ ايران است.«
   هيچ طلبي از فوتبال ندارم

سيدجالل حسيني اما بسيار غافلگيرانه حرف هاي 
خود را آغاز كرد. حس��يني بعد از اينكه عنوان كرد 
چندين بار تصميم به خداحافظي از تيم ملي گرفته، 
اما هر بار پشيمان شده، از مردم شهر زادگاهش بندر 
انزلی تشكر كرد و گفت: »از برانكو ممنونم. از امير 
قلعه نويي تشكر مي كنم. از علي دايي متشكرم، از 
افشين قطبي هم همين طور. از كارلوس كي روش 
بسيار ممنونم. هفت سال شاگرد او در تيم ملي بودم و 
خيلي چيزها از او ياد گرفتم. تمامي اين مربيان به من 

اعتماد كردند و مرا به تيم ملي دعوت كردند.«

حسيني ادامه داد: »از لحظه اي كه اعالم خداحافظي 
كرده ام، هواداران مرا شگفت  زده كرده اند. من به خاطر 
فينال آسيا شرمنده هستم، اما اميدوارم موفقيت هاي 

بيشتري براي پرسپوليس به دست بياورم.«
نكته جالب توجه نشست ديروز وقتي بود كه برانكو 
حرف هاي حسيني را قطع كرد و گفت: »من حسيني 
را 10 سال قبل از تيم ملي خط زدم، اما االن مي فهمم 
كه چه اشتباه بزرگي انجام دادم. اگر االن بودم، قطعاً 
او هم در تيم ملي بود.« حسيني در پاسخ به سؤالي 
مبني بر عدم برپايي بازي خداحافظي براي خودش 
گفت: »اين شرايط هميشه بوده، براي بزرگاني چون 
دايي و مهدوي كيا هم بازي خداحافظي برگزار نشد، 
اما من براي كشورم بازي كردم و توقعي هم ندارم.« 
كاپيتان سابق تيم ملي در ادامه افزود: »از كادر فني 
تيم ملي ممنون هستم. تا وقتي حضور داشتم، رفيق 
آنها بودم و حاال هم هوادار تيم ملي هستم و براي اين 
تيم آرزوي موفقيت دارم. به تصميم سرمربي تيم 
ملي احترام مي گذارم و در هر تيمي كه باشم، تالش 
مي كنم. البته بزرگ ترين حس��رتم عدم حضور در 
جام جهاني روسيه بود. رؤيايم حضور در اين جام بود، 
چون به خاطرش رنج زيادي كشيده بودم. به هر حال 
همه چيز تمام شده و ديگر حسيني را در تيم ملي 
نخواهيد ديد، حتي اگر كادر فني هم تغيير كند و من 
در ليست كادر جديد باشم. من هيچ طلبي از تيم ملي 
فوتبال ايران ندارم. هميشه در كنار تيم ملي هستم و 
اميدوارم مسئوالن مشكالت اين تيم را حل كنند تا با 

كسب بهترين نتيجه دل مردم شاد شود.«
    از صميم قلب هوادار تيم ملي هستم

بعد از اين موضع گيري حسيني، برانكو نيز در حمايت 
از تيم ملي گفت: »خوشحالم كه اين حرف ها را امروز 
در اين جمع باشكوه مي زنم. از صميم قلب خودم، 
پرسپوليس، بازيكنان، مربيان، هواداران و مديران 
براي تيم ملي آرزوي موفقيت مي كنم. ما تاكنون 
هيچ مخالفتي با برنامه هاي تيم ملي نداش��ته ايم و 
هميشه بزرگ ترين هوادار اين تيم بوده ايم. اصالً مهم 
نيست كه چه كسي مدير يا مربي تيم ملي باشد.« 

     پيام كي روش براي سيد جالل
كارلوس كي روش نيز در پيامي از زحمات سيدجالل 
در تيم ملي قدرداني كرد. در مت��ن اين پيام آمده 
است: »از جالل عزيز به خاطر اينكه قسمت عمده اي 
از دوران بازيگري بين المللي خود را در تيم ملي و با 
شخص بنده به عنوان سرمربي تقسيم كرد، تشكر 
مي كنم. براي من اين افتخار بزرگي بود. من هميشه 
شما را به عنوان بهترين كاپيتان هايي كه با آنها كار 
كردم، يك فرد حرفه اي و بي نظير، يك كاراكتر وفادار 
و بسيار بزرگ كه هميشه براي تمامي بازيكنان درون 
و بيرون زمين يك الگو بود، به خاطر مي آورم، حتي 
فراتر از 115 بازي بسيار تأثيرگذار براي تيم ملي. تو 
يك الگوي فوق العاده ب��راي تمام بازيكنان ايراني و 
تمام بازيكناني كه بعد از تو آمده اند و خواهند آمد، 
خواهي بود. براي شخص بنده باعث افتخار بود كه 

توانستم اينها را به چشم ببينم. از تو ممنونم.«

فوتبال ايران و چالشي به نام مديران هزينه!
دبيركل فدراس��يون فوتبال ديروز پرده از زخمي كهنه در فوتبال ايران 
برداشت و تأكيد كرد كه بازاريابي و فعاليت اقتصادي چالش فوتبال ماست. 
پربي راه هم نيست، همانطور كه محمدرضا ساكت مي گويد معضل اصلي 
باشگاه هاي ايراني ضعف در درآمدزايي است، ضعفي كه سبب شده چشم 
اكثر باشگاه ها در فوتبال به جيب دولت باشد و فوتبال دولتي در ايران يكي 
از مهم ترين مشكالتي است كه اين ورزش براي توسعه با آن روبه رو است. 
تنها نگاهي به ليست باشگاه هاي فعال در سطح فوتبال كشور مشخص 
مي كند كه در صورت قطع بودجه دولتي بايد فوتبال را تعطيل كرد و كمتر 
باشگاهي است كه بدون كمك مستقيم و غيرمستقيم از دولت بتواند به 
فعاليتش به عنوان يك باشگاه مستقل ادامه دهد. اين معضل وقتي حادتر 
مي شود كه با گذشت زمان، نه تنها وابستگي باش��گاه ها به دولت كمتر 
نمي شود، بلكه وابس��ته بودن به كمك هاي دولت هر سالي كه مي گذرد 
از سوي باشگاه هاي مختلف كه هر كدام به شكلي به دولت وصل هستند، 

افزايش هم پيدا می كند. 
اين در ش��رايطي اس��ت كه در فوتبال حرفه اي دنيا، باشگاه ها به صورت 
خصوصي اداره مي شوند و دولت در بخش حرفه اي فوتبال چه به صورت 
تيمداري و چه حمايت هاي گاه و بيگاه به فوتب��ال ورود پيدا نمي كند و 
همانطور كه فيفا يك نهاد مستقل است، باشگاه ها در اكثر دنيا با استقالل از 
بودجه دولتي به صورت خصوصي فعاليت مي كنند، به خصوص كه فوتبال 
در چند دهه اخير با جدا شدن از يك ورزش صرف به يك ورزش پولساز در 
دنيا تبديل شده و سرمايه گذاري در اين رشته همواره يكي از مواردي است 
كه عالوه بر سوددهي با توجه به جذابيت اين رشته مورد توجه سرمايه داران 
بزرگ دنيا بوده است.  در ايران اما خبري از باشگاه هاي خصوصي نيست 
و اندك تيم هايي كه مستقل از بودجه دولتي فعاليت مي كنند با وضعيت 
س��ختي روبه رو هس��تند و خيلي از اين تيم ها هم تنها چند سال پس از 
فعاليت، از س��طح فوتبال كشور محو مي ش��وند و فقط نامي از آنها باقي 
مي ماند.  چرا فوتبال  كه  به عنوان يك صنعت پرسود مطرح است  نمي تواند 
در كشورمان گليمش را از آب بيرون بكشد و   سهمي از درآمدهاي چند 

ميليارد دالري ساالنه در فوتبال دنيا داشته باشد؟
 بديهي است كه باشگاه هاي ايراني با مش��كالت زيادي در راه درآمدزايي 
روبه رو هس��تند. عدم رعايت قانون كپي رايت و عدم دريافت حق پخش 
تلويزيوني از موانعي اس��ت كه راه بازاريابي و فعاليت اقتصادي در فوتبال 

ايران را سخت كرده است. 
با اين حال انداختن همه مشكالت مالي باش��گاه ها به گردن صداوسيما 
و كوبيدن بر طبل اينكه تلويزيون حق فوتبال را نمي دهد، تنها يك فرار 
رو به جلو و توجيهي براي سوءمديريت هايي است كه سبب شده مديران 
باشگاه ها به جاي اينكه يك مدير درآمدزا باشند، تبديل به مديران هزينه 
شوند. مديراني كه فقط ياد گرفته اند چطور خرج كنند و راهي براي جبران 
هزينه هاي باش��گاه از راه درآمدزايي فرانگرفته اند و همواره چشم شان به 
دست دولت بوده است. مانند حرف هاي ديروز مسعود سلطاني فر كه در 
اظهاراتي عجيب و قابل تأمل پرداخت بدهي هاي 10، 15 سال اخير باشگاه 
پرسپوليس را »تالش مقدس« دانسته و توضيح نداده كه پرداخت پول 
از بيت المال براي بدهي هايي كه نتيجه سوءمديريت هاي مديران دولتي 
باشگاه هاست، چه جاي افتخاري دارد كه پسوند »مقدس« را هم براي آن 
به كار برده است.  ضعف فوتبال در بازاريابي و فعاليت اقتصادي را بايد در 
همين نوع نگاه مديراني مانند وزير ورزش ديد. وزيري كه به جاي اينكه از 
زيرمجموعه اش در باشگاه هاي دولتي، خواهان درآمدزايي و برابر كردن 
درآمدها و هزينه ها باشد، دست در جيب بيت المال و البته دولت هم مي كند 

تا ضعف زيرمجموعه اش را بپوشاند. 
 اين در حالي است كه فوتبال كشور براي برون رفت از وابسته بودن به دولت 
و درآمدزايي مستقل به مديراني احتياج دارد كه راه كسب درآمد و فعاليت 
اقتصادي را بلد باشند و بتوانند در اين مسير دست باشگاه ها را بگيرند و 
مستقل عمل كنند. مديراني كه مي دانند در شرايطي كه از گرفتن حق 
پخش تلويزيوني به عنوان يكي از راه هاي اصل��ي درآمدزايي محرومند، 
با توجه به پولس��از بودن فوتبال از راه هاي ديگر براي كس��ب درآمد وارد 
مي شوند. چنين مديراني مانند مديران امروز فدراسيون فوتبال و باشگاه ها 
نيستند كه پرداخت نشدن حق پخش تلويزيوني را بهانه اي براي دست روي 
دست گذاشتن و استفاده از بودجه دولتي عنوان كنند. مديران آماده خور  كه 
ريشه اصلي چالش اصلي فوتبال ايران، يعني ضعف در بازاريابي و فعاليت 

اقتصادي را بايد در سيستم مديريتي آنها يافت. 

سعيد احمديان حسيني: شاگرد كي روش بودم و از او ممنونم

اصرار قاطعانه وزير ورزش به واگذاري سرخابي ها
خصوصی سازی واقعی يا رفع تکليف

درست مثل هميش��ه، حرف ها چنان قاطعانه، زيبا و دلفريب است كه 
گويي اين بار ديگر قرار است داس��تان واگذاري به سرانجام نيكي برسد، 
اما اين روند را پيش از اين ني��ز از همه آنهايي كه بحث خصوصي كردن 
سرخابي هاي پايتخت را مطرح كرده بودند، شنيده ايم. با اين تفاوت كه 
اين بار وزير ورزش به ش��كلي كاماًل ظريف و زيركان��ه در حال واگذاري 
پرسپوليس و استقالل است: »امروز با توجه به ساماندهي مالي و ايجاد 
ساختار مناسب در باشگاه ها، س��هام آنها از دو سال قبل با ارزش تر شده 
و با توجه به ظرفيت س��ازي خوبي كه در پرسپوليس و استقالل محقق 
ش��ده، قطعاً با قيمت متفاوت تر از گذشته عرضه مي ش��وند. با جديت 
فرآيند خصوصي س��ازي را دنبال مي كنيم تا هرچه سريع تر اين كار به 

سرانجام برسد.«
وزير طوري صحبت مي كند كه گويي سرخابي ها همان دو تيم بدهكاري 
نيستند كه خريداران احتمالي بايد قبل از هر چيز براي بدهي هاي هنگفت 
و نجومي آنها فكري كنند! جالب تر اينكه قبل از ارسال مصوبه دولت و نظر 
كارشناسي شده، مازيار ناظمي از قيمت 500 ميلياردي براي اين دو تيم 

به عنوان قيمت پايه مي گويد!
بعد از دستور رئيس جمهور كه بار ديگر پرونده خصوصي شدن سرخابي ها 
را به جريان انداخت، حاال سلطاني فر نيز با اشاره به روند واگذاري دو باشگاه 
پرسپوليس و استقالل كه بر اساس مصوبه دولت در مردادماه 1394 در 
تملك دولت باقي ماندند، تأكيد مي كند كه استارت كار با جديت تمام زده 
شده است: »مصمم هستيم فرآيند خصوصي سازي استقالل و پرسپوليس 
را به سرانجام برسانيم. اين مهم در كميته تخصصي اقتصاد دولت هم به 
تصويب رسيده و در نوبت طرح در دولت قرار دارد تا فرآيند اجرا در سازمان 

خصوصي سازي دنبال شود.«
طبق گفته هاي وزير ورزش، سرخابي ها نمي توانند بيش از يك خريدار 
داشته باشند. در شرايطي كه پيشتر همواره در بحث واگذاري گفته مي شد 
كه قسمتي از سهام به هواداران عرضه مي شود، اما اين بار سلطاني فر نظر 
ديگري دارد: »خصوصي سازي كه مدنظر ماس��ت، واگذاري صددرصد 
سهام است و هر مجموعه اقتصادي كه با سازمان خصوصي سازي به تفاهم 
برسد صددرصد س��هام را واگذار مي كنيم. از همين االن هم تعدادي از 
پيشكسوتان دو باشگاه اعالم آمادگي كرده اند تا در فرآيند خصوصي سازي 
مشاركت داشته باشند. آنها متقاضي خريد دو باشگاه هستند كه بايد بعد از 
تصويب دولت با سازمان خصوصي سازي مذاكره و تعامل داشته باشند.« 
در واقع با مطرح شدن دوباره بحث واگذاري، برخي پيشكسوتان دو تيم 
براي خريد اعالم آمادگي كردند كه از اين بين مي توان به علي پروين اشاره 
كرد. اسطوره باشگاه پرسپوليس كه البته خريدار شخصي نيست و تأكيد 
دارد كه شركت »پي�شكسوتان كهن پرسپوليس« متشكل از 100 عضو 
خواهان خريد باشگاه است. شركتي كه شيريني، دست راست رويانيان 
مديرعامل سابق پرسپوليس پشت آن است و حرف و حديث هاي زيادي 

در خصوص آن وجود دارد!
اگرچه بحث قيمت گذاري و تش��خيص صالحيت خريداران احتمالي 
سرخابي هاي پايتخت به عهده كارگروهي تخصصي خواهد بود، اما مرتبه 
آخر، همين دليل اصلي منتفي شدن بحث واگذاري بود  )هيئت وزيران 
صالحيت خريداران را تأييد نكردند تا بحث واگذاري مس��كوت بماند و 
در نهايت ملقي شود(. با اين حال، وزير س��عي دارد با مثبت نشان دادن 
بحث واگذاري، آن را اصلي ترين راه براي بهبود شرايط دو تيم و همچنين 

فوتبال ايران بخواند.
تجربه اما  نش��ان مي دهد كه نمي توان خيلي به اين مسائل خوش بين 
بود، چرا كه فوتبال ايران تجربه هاي ناخوشايند زيادي از خصوصي شدن 
تيم ها بدون مهيا بودن بستر الزم دارد كه نمونه بارز آن راه آهن است. تيم 
ريشه داري كه با واگذاري به بخش خصوصي، پايانی تلخ بر آن نوشته شد يا 
حتي نفت تهران كه با برداشته شدن دست حمايتي وزارت نفت، اوضاعي 
اسفناك را تجربه كرد و حاال هيچ تضميني وجود ندارد كه اين اتفاق هاي 
تلخ براي پرس��پوليس و اس��تقالل هم رخ ندهد. تيم هايي كه با وجود 
هواداران زياد، مشكالت و بدهي هاي هنگفتي دارند كه اين خود مي تواند 
مهم ترين مسئله تأثيرگذار در بحث خصوصي شدن آنها باشد، بحثي كه 

شايد به پاياني ناخوشايند براي اين دو تيم پرطرفدار بينجامد!

دنيا حيدري

 بازي خداحافظي كمترين كار است
برگ��زاري ب��ازي خداحافظ��ي ب��راي 
س��تاره هايي كه س��ال ها براي تيم ملي 
كشورشان از جان و دل مايه گذاشته اند، 
كار س��ختي نيس��ت و برعكس كمترين 
كاري اس��ت كه مي توانيم ب��راي تقدير 
و تش��كر از آنها انجام دهي��م، اما اهمال 
مي كنيم. سال هاست كه برابر ستاره هاي 
نامي خود اهمال مي كني��م. مي توان به 
س��ادگي در قالب يك بازي دوستانه كه 
نياز تيم ملي اس��ت، تدارك خداحافظي 
ستاره هايمان را ببينيم. مگر غفوري فرد براي محمد پنجعلي در بازي 
ايران و الجزاير تدارك يا خداحافظي باش��كوه را ندي��د؟ در يك بازي 
بين قاره اي، ايران به عنوان قهرمان آس��يا به مص��اف الجزاير قهرمان 
آفريقا رفت و بين دو نيمه با لطف غفوري فرد، رئيس وقت فدراسيون 
فوتبال از تيم ملي خداحافظي كردم. چرا نبايد چنين اتفاقي براي ديگر 
ستاره هاي فوتبال ايران رخ دهد، مگر ما چند عابدزاده، علي دايي، علي 
كريمي، مهدوي كيا، هاشميان يا سيدجالل حسيني داريم. مگر اينها و 
امثال آنها كم براي تيم ملي كشورشان زحمت كشيده اند. كاري كه آنها 
مي كنند، بسيار مهم است. اين بازيكنان پرچم ايران عزيزمان را در دنيا 
به اهتزاز در مي آورند و اين كار كمي نيس��ت. آنها فرهنگ و كشورمان 
را به مردم دنيا مي شناس��انند. به همين جام جهاني ن��گاه كنيد، چه 
اطالعاتي از تيم هاي حاضر در اين رقابت ها به دست آورديم. از فرهنگ 
آنها چه چيزهايي ياد گرفتيم. چيزهايي كه شايد هرگز به شكلي ديگر 
فرصت آشنايي با آن را نداشته باشيم. اين تيم ملي است، تيم باشگاهي 
نيست كه بگوييم افراد بابت پولي كه مي گيرند، بازي مي كنند. در تيم 
ملي، همه به عش��ق وطن و با عرق ملي بازي مي كنند و براي موفقيت 
تيم ملي كشورش��ان و به اهتزاز در آمدن پرچم آن بر فراز دنيا از جان 
مايه مي گذارند. آيا اين تالش مستحق برگزاري يك بازي خداحافظي 
آبرومندانه نيست؟ اين يك احترام و تقدير ساده است. نمي گوييم براي 
همه، اما براي س��تاره هايمان بايد حداقل ب��ازي خداحافظي بگيريم. 
متأسفانه مدام از مرام تختي مي گوييم، اما خودمان گامي در راهي كه 
تختي گذاشته بود، نمي گذاريم. در حالي كه اين يك فرهنگ سازي و ياد 

دادن احترام گذاشتن به جوان ترهاست، اما ما كجاي كاريم؟!

 بخشي سومين طاليي ايران 
در تکواندوي ارتش هاي جهان

اميرمحمد بخش��ي، هوگوپوش وزن 68- كيلوگرم كشورمان به مدال 
طالي بيست و چهارمين دوره مس��ابقات قهرماني ارتش هاي جهان 
دست يافت. در روز سوم مس��ابقات قهرماني ارتش هاي جهان 2018 
اميرمحمد بخشي در وزن 68- كيلوگرم به مصاف حريفانش رفت. او 
پس از پيروزي مقابل ايروم نئي از كامرون، برنارد هاركورت كانادايي و 
اديوال كويرينو از برزيل به فينال رسيد. تكواندوكار كشورمان در فينال 
اين رقابت ها نيز والديمير از بلغارستان را 25 بر 5 از پيش رو برداشت تا 

طاليي اين دوره از رقابت ها لقب گيرد. 

غلبه بر فيليپين 
شيوا نوروزي
   بسکتبال 

حكم صعود تيم 
ملي بس��كتبال 
ايران به جام جهاني 2019 را امضا مي كند. تيم 
ملي بسكتبال كشورمان امروز در ديداري حساس 
در مانيل به مصاف فيليپين مي رود و در صورتي 
كه شاگردان شاهين طبع موفق به شكست حريف 
ش��وند، صعودش��ان به جام جهاني چين قطعي 
مي ش��ود. در ادام��ه بازي ه��اي پنج��ره پنجم 
رقابت هاي انتخابي جام جهاني آسمانخراش ها 
يكي ديگر از تيم ه��اي مدعي گروه  F را پيش رو 

دارند. فيليپين در حالي در خانه از تيم كشورمان 
پذيرايي مي كند كه همين چند روز پيش مقابل 
قزاقستان تن به شكس��ت داد تا شرايطش براي 
صعود سخت ش��ود. اين تيم از 9 بازي خودپنج 
پيروزي كسب كرده و با يك امتياز كمتر نسبت 
به ايران در رده سوم گروه قرار دارد. در اين بين 
بسكتباليس��ت هاي ايران هم در بازي آخر خود 

برابر استراليا شكست خوردند. تيم كشورمان از 
9 بازي، شش برد به دست آورده و با قرار گرفتن 
در رده دوم گ��روه پ��س از كانگوروهاي صعود 
كرده، شانس اصلي رسيدن به جام جهاني است. 
در صورتي كه تيم ما يك برد از س��ه بازي باقي 
مانده را با پيروزي پش��ت سر بگذارد بليت جام 
جهاني برايم��ان رزرو مي ش��ود. البته عملكرد 

بازيكنانمان در مصاف با اس��تراليا با اشتباهات 
زيادي همراه بود تا جايي كه نه در حمله قدرت 
هميشگي را داشتيم و نه در دفاع سد راه حريف 
ش��ديم. اگرچه غيبت بازيكناني چون حدادي، 
نيكخواه و كاظمي در عملكرد كلي تيم تأثيرگذار 
بود، اما انتظار مي رود در ب��ازي امروز بچه هاي 
ايران همانند بازي رفت به خوبي از پس فيليپين 
برآيند و شكستي ديگر را به آنها تحميل كنند. 
ريكاوري روحي يكي از مهم ترين مسائلي است 
كه بدون شك كادر فني توجه زيادي به آن دارد 
ت��ا در ماني��ل ش��اهد عملك��رد بهت��ري از 
آس��مانخراش هاي اي��ران باش��يم. از آنجا كه 
فيليپيني ها در خانه ش��كننده ظاهر شده اند، 
امروز مي تواند روز خوبي براي بس��كتبال ايران 
باشد تا براي سومين بار صعود به جام جهاني را 
تجربه كنيم. تيم ملي بس��كتبال كشورمان دو 
بازي آخر خود را نيز اسفندماه در تهران مقابل 

ژاپن و استراليا برگزار خواهد كرد. 

پيروزي بر فيليپين
 رمز صعود آسمانخراش ها

 به جام جهاني 
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دشمنان قديمي
 در انتخابي يورو 2020 به هم رسيدند

مراسم قرعه كشي مرحله انتخابي جام ملت هاي اروپا 2020 ديروز در شهر 
دوبلين پايتخت جمهوري ايرلند برگزار شد كه هلند و آلمان در يك گروه 
A قرا رگرفتند.بر اساس گروه بندي مرحله انتخابي يورو 2020 در گروه

انگليس، جمهوري چك، بلغارستان، مونته نگرو و كوزوو، در گروه B پرتغال، 
اوكراين، صربستان، ليتواني و لوكزامبورگ، در گروه C هلند، آلمان، ايرلند 
شمالي، استوني و بالروس، در گروه D سوئيس، دانمارك، ايرلند جنوبي، 
گرجستان و جبل الطارق، در گروه E كرواسي، ولز، اسلواكي، مجارستان 
و آذربايجان، در گروه F اسپانيا، سوئد، نروژ، روماني، جزاير فارو و مالت، در 
گروه G لهستان، اتريش، رژيم اشغالگر قدس، اسلوني، مقدونيه ولتوني، 
 I فرانسه، ايس��لند، تركيه، آلباني، مولداوي و آندرو، در گروه H در گروه
بلژيك، روسيه، اسكاتلند، قبرس، قزاقستان و سن مارينو و در گروه J  هم 
ايتاليا، بوسني، فنالند، يونان، ارمنستان و ليختن اشتاين قرار گرفته اند.  از 
هر گروه دو تيم برتر صعود مي كنند و چهار تيم ديگر از پلي آف ليگ ملت ها 
به اين رقابت ها راه خواهند يافت. مسابقات يورو 2020  در 12 شهر اروپايي 

برگزار خواهد شد.  

محمد پنجعلي

پيشكسوت فوتبال 

زياده خواهي هاي تمام نشدني كيانوش!
از روز اول هم معلوم بود او به اين سادگي ها 

دس��ت از خودخواه��ي و لجاج��ت 
برنمي دارد. روزي كه خبر بازگشت كيانوش رستمي به تمرينات تيم 
ملي رسانه اي شد، باور اين ادعا كه از سوي فدراسيون مطرح شد واقعاً 
سخت بود. حال كه بحث درخواست عجيب اين وزنه بردار مطرح شده، 
معلوم مي شود نگراني ما بي دليل نبوده است. رستمي كه با تمرينات 

شخصي براي مسابقات جهاني آماده شد و در نهايت هم 
در اين رويداد مهم دس��تش به مدال نرسيد حاال از 
فدراسيون وزنه برداري خواس��ته تا برايش اردوي 
خارجي ت��دارك ببينند! خواس��ته اي كه معلوم 
نيست نظر شخصي رستمي بوده يا اطرافيانش، 
كساني كه با مشاوره هاي غلط به غرور بيش از 
حد او دامن مي زنند. در هر صورت درخواست 
اردوي برون مرزي، آن هم در ش��رايطي كه 
ساير ملي پوشان در ايران تمرين مي كنند را 
بايد زياده خواهي هاي تمام نشدني رستمي 
ناميد، به ويژه در وضعيت فعلي كه تيم هاي 
ملي تمام رش��ته ها با مش��كالت اقتصادي 
شديد مواجه هستند. با اينكه گفته مي شود 
فدراسيون به جد با اين درخواست مخالفت 

كرده، اما تجربه ثابت ك��رده كه مخالفت با 
كيانوش رستمي سرانجام به نفع او تمام مي شود. 

زورمان به حريفان قدرتمند نرسيد 
عملك��رد نماينده         بازتاب
واليبال اي��ران در 
جام باشگاه هاي جهان آنقدر ضعيف بود كه حتي 
س��رمربي اين تيم نيز به آن اذعان كرده اس��ت. 
خاتم اردكان براي اولين بار به جام باش��گاه هاي 
جهان اعزام شد و در نهايت هم هر سه بازي خود 
را با شكس��ت و بدون گرفتن يك ست به پايان 
رساند. محمدرضا سالك، مرد اول كادر فني خاتم 
در گفت وگو با مهر ب��ه ناتواني ش��اگردانش در 
مصاف با حريفان قدرتمند اش��اره و عنوان كرد: 

»واقعيت اين است كه بازيكنانم دو برابر بيشتر از 
تالشي كه در رقابت هاي ليگ داخلي داشتند در 
جام باشگاه هاي جهان تالش كردند، اما زورمان 
به اين تيم ها نرسيد. تيم ترنتينوي ايتاليا كه در 
گروه ما بود، موفق شد به فينال مسابقات راه يابد 
و يكي از پرافتخارترين تيم هاي مسابقات بود. به 
غير از لژيونرهاي واليبال ايران اگر تمام بازيكنان 
منتخب داخل��ي ني��ز در قالب ي��ك تيم جمع 
مي شدند، باز نمي توانستند حتي يك ست از اين 

تيم ها بگيرند. 
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برانكو ايوانكوويچ:  من هم سيد را  از تيم ملي خط زدم!



م�ردي ك�ه متهم اس�ت ب�ا همدس�تي ب�رادر و 
ب�رادر زاده اش مديرعام�ل نش�ريه ش�مارش 
را به قت�ل رس�انده روز گذش�ته محاكمه ش�د. 
 به گزارش خبرنگار ما، بيس��تم اردبيهشت سال 96، 
مأموران كالنتري 12 يوس��ف آباد از مرگ مشكوك 
مرد ميانسالي در يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر 
و راهي محل شدند. جسد متعلق به مجيد 50 ساله 
بود كه در جريان نزاع و درگيري با مرد همسايه بر اثر 
ضربه چاقو به سينه اش به قتل رسيده بود. در اولين 
گام از تحقيقات مشخص ش��د ضارب به نام مهدي 
45 ساله بعد از حادثه متواري شده است، اما دو ضارب 

ديگر كه برادر و برادرزاده او بودند، دستگير شدند. 
دستگيري عامل قتل 

مأموران دريافتند، مقتول مدير عامل نشريه شمارش 
بوده و در طبقه چهارم س��اختمان ساكن بوده است. 
او مدتي قبل بر س��ر اح��داث اتاقك��ي در پاركينگ 
س��اختمان با مرد همسايه اختالف داش��ته و علت 
درگيري روز حادثه نيز همين موضوع بوده اس��ت. 
س��رانجام مأموران متهم را پنج ماه بعد از حادثه در 
مخفيگاه��ش در باغي در غرب تهران، شناس��ايي و 

دستگير كردند. 
انكار قتل 

متهم با انكار قتل گفت: »وقتي با مقتول درگير شدم 
برادرش و برادر همسر او دخالت كردند و مرا كشيدند. 
وقتي برگشتم ديدم چاقو در سينه مقتول فرو رفته 

است و نمي دانم چطور اين اتفاق افتاد.«
با ان��كار متهم اما بن��ا به گواهي ش��اهدان و مدارك 
موجود، كيفرخواست وي به جرم قتل عمد و برادر و 
برادرزاده او نيز به اتهام ايراد ضرب و جرح صادر شد. 

محاكمه متهمان
صبح ديروز متهمان در شعبه دوازدهم دادگاه كيفري 
يك استان تهران به رياست قاضي توليت و مستشار 

ملكي محاكمه شدند. 
ابتداي جلس��ه اولياي دم كه پدر و م��ادر و دو دختر 
مقتول بودند درخواست قصاص كردند. سپس برادر 
مقتول به عنوان شاكي در خصوص شكايتش گفت: 
»مهدي يك سوئيت غير مجاز در پاركينگ ساخته 
بود و آنجا رفت و آمد هاي مشكوك داشت و مشروب 
و مواد مخدر نيز مصرف مي كرد. از آنجايي كه برادرم، 
دو دختر نوجوان داشت اين قضيه برايش مهم بود به 
همين خاطر بارها به او تذكر داده بود تا آن س��وئيت 
را خراب كند اما او توجهي نداش��ت تا اينكه برادرم 
از او ش��كايت كرد و روز حادثه مته��م با ديدن برگه 
ش��كايت عصباني شد  و ش��روع به فحاشي كرده بود 
كه ب��رادرم بامن تماس گرفت و درخواس��ت كمك 
كرد. وقتي رسيدم همسر برادرم حال خوبي نداشت 
كه ما مجبور شديم با اورژانس تماس بگيريم. « وي 

ادامه داد: »در راه پله ايستاده بودم كه متهم متوجه 
عوامل اورژانس شد به همين دليل بار ديگر درگيري 
را ش��روع كرد و با قمه حمله كرد. او ي��ك ضربه به 
س��رم زد و در حاليكه روي زمين افتاده بودم برادر و 
برادرزاده اش نيز به طرفم آمدند و سه نفري مرا كتك 
زدند. همين حين برادرزن برادرم آمد كه متهمان او 
را نيز كتك زدند. آنجا بود كه مجيد سراسيمه از پله ها 
پايين آمد و مهدي با ديدن او بالفاصله چاقويي كه در 
دستش بود را در سينه برادرم فرو برد. سپس با يك 

موتور فرار كرد.«
در ادامه ب��رادرزن مقتول نيز به خاط��ر ايراد ضرب و 
جرح با تأييد اين توضيحات براي متهمان درخواست 
مجازات كرد.  بعد از درخواست اولياي دم و شاكيان 
پرونده، متهم رديف اول در جاي��گاه قرار گرفت و بار 
ديگر جرمش را انكار كرد. او در دفاع از خود گفت: »آن 

روز بعد از اينكه با مقتول درگير شدم به سوئيتم رفتم 
و طبق عادت مش��روب خوردم. بعد به مغازه برادرم 
رفتم كه او نبود س��پس با كارگرش شيشه كشيدم. 
در همين حي��ن مقتول تماس گرف��ت و گفت دارم 
ماشين 40 ميليوني ات را خرد مي كنم. عصباني شدم 
و بالفاصله به خانه آمدم. ديدم چند نفري ايستاده اند و 
با هم درگير شديم. اين شد كه با قمه خودروي زانتياي 
مقتول را تخريب كردم. سپس برادر مقتول نزديك شد 
و از پشت سر مرا گرفت و به طرف جلو هل داد. داشتم 
صورت او را نگاه مي كردم كه ناگهان برگشتم و متوجه 
شدم قمه در سينه مقتول فرو رفته است.« در ادامه 

متهم به سؤاالت هيئت قضايي پاسخ داد. 
چرا در ماشين قمه داشتي؟

در شمال بساز و بفروش داشتم و با خودروي دو كابينه ام 
تنها به آنجا مي رفتم اين يك وسيله دفاعي بود. 

ضرب و جرح را قبول داري؟
بله، ولي به خاطر مصرف شيش��ه و مشروب در حال 

عادي نبودم. 
در قتل مجيد مقصر نب�ودي پس چرا فرار 

كردي؟
به  دليل اعتياد روزي چهار وع��ده بايد مصرف كنم. 
حتي يكي از دوستانم پيشنهاد داد به اروميه بروم و 
از آنجا به تركيه و اروپا. پولش را داشتم و هم آشنا و 

سرمايه براي اقامت در اروپا، اما اين كار را نكردم. 
شغلت چيست؟

چند سالي در ژاپن كار كردم.  آنجا خالفكار زياد داشت. 
مهارت دعوا با چاقو را هم آنجا ياد گرفتم. آدم ناش��ي 
نيستم. اگر برادر مقتول و برادرزنش دخالت نمي كردند، 
مجيد االن زنده بود. حاال هم سازنده ساختمان هستم. 

چرا لباس نظامي نگهداري مي كردي؟
به اين لباس عالقه داش��تم. يك بار ب��راي كار هاي 
ساختمان به شهرداري رفتم كه ديدم چند سرهنگ 
با لباس پليس آنجا هس��تند. خيلي آنه��ا را تحويل 
مي گرفتند. خوش��م آمد و رفتم آن لباس را با درجه 
سرهنگي 200 هزار تومان خريدم، اما يك بار هم آن را 
نپوشيدم.  در ادامه ديگر متهمان نيز با انكار جرمشان 

از خودشان دفاع كردند. 
سپس همسر مقتول دراعتراض به حرف هاي متهم 
گفت: »مجيد كارش را با روزنامه عصر تمدن در  سال 
٧٨ آغاز كرد و بعد از آن ه��م در چند مجله فعاليت 
مي كرد. نشريه شمارش ابتدا جدول بود، اما چند  سال 
پيش با پيگيري مجيد به نشريه اجتماعي و سياسي 
تبديل شد، اما با مرگ او اين مجله تعطيل شد. در اين 
مدت مجيد فقط در كار مطبوعات فعاليت و س��ابقه 
زيادي در اين عرصه داشت. اين حرف هاي متهم در 

شخصيت و اخالق شوهرم نبود.«
در آخر هيئت قضايي وارد شور شد. 
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مأموران پليس پايتخت جسد خونين مرد ميانس�الي را در جنوب تهران 
داخل خودرواش كشف كردند. 

به گزارش خبرنگار ما، ساعت 9:30 صبح ديروز مأموران كالنتري 16٨ سيزده آبان 
باتماس شهروندي از كشف جسد مردي داخل خودرواش با خبر و راهي محل شدند.  
مأموران در محل حادثه حوالي خيابان ترانسفو داخل خودروي پيكان وانتي با جسد 
مرد 50 ساله اي روبه رو شدند كه با اصابت ضربه چاقو به قفسه سينه اش به كام مرگ 
رفته بود. مأموران در همان بررسي هاي ابتدايي چاقوي خونيني را در نزديكي جسد 
كشف كردند كه حكايت از اين داشت مقتول با آن به قتل رسيده است. شهروندي 
كه موضوع را به مأموران خبر داده بود، گفت: در حال عبور از خيابان بودم كه متوجه 
شدم مردي خونين داخل خودروي پيكان وانت رها شده است. وقتي به آن نزديك 
شدم، فهميدم او به قتل رسيده كه به مأموران اطالع دادم.  پس از اين بازپرس ويژه 
قتل همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. 
تيم جنايي در نخستين بررسي ها مدارك شناسايي، تلفن همراه و كيف پول مقتول 
را كه همراه او بود پيدا كردند كه مشخص شد مقتول در كار جمع آوري ضايعات است 
كه به طرز مرموزي به قتل رسيده است. همچنين با پيدا شدن تلفن همراه و كيف 
پول مقتول اين فرضيه هم كه مرد ميانسال به خاطر سرقت اموالش به قتل رسيده 
است براي كارآگاهان رد شد.  همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني مأموران 
تحقيقات گسترده اي را براي شناس��ايي عامل يا عامالن اين حادثه آغاز كردند. 

مأموران در تالشند تا زوايايي پنهان اين حادثه را هر چه زودتر بر مال كنند.

كشف جسد خونين  مرد ميانسال

مته�م س�ابقه داري ك�ه هم�راه يك�ي از دوس�تانش و دخت�ر جوان�ي 
بان�د س�رقت ل�وازم خ�ودرو تش�كيل داده ب�ود در تعقي�ب و گري�ز 
مأم�وران ب�ه دام افت�اد و ب�ه 300 فق�ره س�رقت اعت�راف ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، بامداد ديروز مأموران كالنتري 13٧ نصر هنگام گشت زني در 
محدوده خيابان تهران ويال به سرنشينان خودروي پرايدي كه دو مرد و دختر جواني 
بودند، مشكوك شدند. در حالي كه سرنشينان خودروي پرايد در حال دور دور بودند 
مأموران براي بررسي موضوع به راننده پرايد دستور ايست دادند. راننده پرايد با ديدن 
مأموران با سرعت اقدام به فرار كرد و بدين ترتيب تعقيب و گريز مأموران و خودروي 
سواري پرايد رقم خورد. پس از اين مأموران چند باري به راننده هشدار دادند و از وي 
خواستند خودرو را متوقف كند، اما راننده با سرعت زياد و حركات خطر آفرين به فرار 
خود ادامه داد تا اينكه مأموران اقدام به شليك تير هوايي كردند . متهمان به شليك 
هوايي مأموران هم توجه نكردند و در نهايت مأموران در خيابان رودكي براي متوقف 
كردند خودرو با قانون به كار گيري سالح خودروي پرايد را هدف قرار دادند كه پس از 
آن راننده كنترل خودرو را از دست داد و پس از برخورد با چند خودروي پارك شده 
متوقف شد. مأموران بالفاصله سه سرنشين خودرو را بازداشت و به كالنتري منتقل 
كردند.  نخستين بررسي ها نشان داد راننده خودرو كه پسر31 ساله اي به نام ايمان 
است از مجرمان سابقه داري است كه بيش از 11 بار به اتهام سرقت دستگير و روانه 
زندان شده است. همچنين مشخص شد وي عالوه بر سرقت، سابقه جرائم متعدد 
ديگري در پرونده اش ثبت شده است.  ايمان در بازجويي ها به 300 فقره سرقت لوازم 
داخل خودرو اعتراف كرد و گفت: پس از آزادي از زندان با دو همدستم باند سرقت 
لوازم خودرو را تشكيل دادم. ما هر شب با خودروي مان در خيابان ها پرسه مي زديم 
و لوازم داخل خودرو سرقت مي كرديم تا اينكه امشب مأموران به ما مشكوك شدند 
و در تعقيب و گريز به دام افتاديم. وي درباره عضو زن باندش��ان گفت: براي اينكه 
مأموران و شهروندان به ما مشكوك نشوند اين دختر جوان را وارد باند كردم و همين 
موضوع باعث مي شد تا مأموران به ما كمتر مشكوك شوند و من و دوستم راحت تر 
سرقت مي كرديم.  سرگرد عباس جمشيدي، رئيس كالنتري 13٧ نصر، با اعالم اين 
خبر گفت: متهمان با تشكيل پرونده مقدماتي به دادسراي ناحيه 2 تهران اعزام شدند 
و قرار قانوني از سوي مقام محترم قضايي براي متهمان صادر شد و تحقيقات از آنها 

جهت شناسايي ديگر جرائم ارتكابي  در مراحل ابتدايي و مقدماتي قرار دارد.

متهم سابقه داري كه با ارسال پيامك هاي جعلي شماره كارت خود را براي 
شهروندان ارسال و درخواست واريز پول مي كرد شناسايي و دستگير شد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مردي به اداره پلي��س رفت و از فردي كه با 
ارسال پيامك به تلفن همراهش از او كالهبرداري كرده بود شكايت كرد.  شاكي 
در توضيح ماجرا گفت: چند روز قبل قرار بود به كارت يكي از دوس��تانم مبلغي 
واريز كنم كه همزمان پيامكي به گوشي ام آمد كه نوشته شده بود مبلغ 10 ميليون 
تومان به همين شماره كارت واريز كن. از آنجايي كه قرار بود همان مبلغ را براي 
دوستم واريز كنم به دستگاه خودپردازي مراجعه كردم و بدون اينكه با دوستم 
تماسي داشته باش��م مبلغ 10 ميليون تومان به شماره كارت پيامك شده واريز 
كردم. پس از واريز وقتي با دوستم تماس گرفتم متوجه شدم كه پيامك از طرف 
دوستم نبوده و صاحب پيامك از اين طريق از من كالهبرداري كرده است.  با طرح 
اين شكايت تيمي از كارآگاهان اداره چهاردهم پليس آگاهي وارد عمل شدند و 
تحقيقات فني خود را براي شناس��ايي كالهبردار پيامكي آغاز كردند.  مأموران 
در تحقيقات خود به رد پاي متهم سابقه داري به نام سعيد 40 ساله رسيدند كه 
مشخص شد اين متهم داراي چندين سابقه كيفري است كه به اتهام كالهبرداري 
به همين شيوه دستگير و روانه زندان شده است.  بدين ترتيب مأموران مخفيگاه 
متهم را در نسيم شهر شناسايي و وي را در پنجم آذر ماه دستگير كردند.  متهم 
پس از انتقال به اداره پليس در بازجويي ها به دهها فقره كالهبرداري به اين شيوه 
اعتراف كرد. همچنين مأموران موفق ش��دند 15 مالباخت��ه را كه متهم از آنها 
كالهبرداري كرده بود شناسايي كنند كه مشخص شد متهم بيش از 100ميليون 
تومان از آنها كالهبرداري كرده است.  سرهنگ كارآگاه جهانگير تقي پور، معاون 
مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعالم اين خبر گفت: 
در حال حاضر متهم با قرار قانوني در اختيار اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران 
بزرگ قرار دارد و تحقيقات پليسي جهت شناسايي ديگر مالباختگان در دستور 

كار كارآگاهان اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است.

كالهبردار پيامكي به دام افتاد

 شليك پليس باند سارقان 
لوازم خودرو را  زمينگير كرد

اعتياد به مواد مخدر عامل مؤثري در فروپاشي 
زندگي مشترك زن و شوهر است و اين بيماري 
هم�واره كانون گ�رم خان�واده را ه�دف قرار 
مي دهد. اعتياد همسر يا ش�وهر اگر در نهايت 
به طالق كه يكي از آسيب هاي اجتماعي است 
ختم نشود آسيب هاي فراوان ديگري را همراه 
دارد كه افراد خان�واده را درگير مي كند. مانند 
پرونده م�رد معتاد به شيش�ه كه ب�رادر زنش 
را باش�ليك گلوله زخم�ي كرده ب�ود، هنگام 
ف�رار ماج�را جويانه ك�ه در توهم شيش�ه رخ 
داده بود با س�قوط مرگبارش به پايان رس�يد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 6 صبح روز شنبه 
دهم آذر ماه قاضي مناف��ي آذر، بازپرس ويژه قتل 
دادس��راي امور جنايي ته��ران با تم��اس تلفني 
مأموران كالنتري 140 باغ فيض از مرگ مشكوك 
مرد جواني با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهي راهي محل ش��د.  تيم جنايي 
داخل حياط ساختمان مسكوني پنج طبقه اي در 
كوچه اعاليي خيابان 35 متري گلس��تان حوالي 
خيابان س��ردار جنگل در ش��مال غرب تهران با 
جس��د خونين مرد جواني روبه رو شدند كه پس 
از س��قوط از بالكن طبقه پنجم ساختمان به كام 

مرگ رفته بود. 
در حالي كه هيچ يك از اهالي ساختمان مسكوني 
مرد فوت شده را نمي شناختند، صاحب آپارتمان 
طبقه پنجم در توضي��ح ماجرا گف��ت: هوا هنوز 
تاريك بود و همراه همس��رم در ات��اق خواب كه 
به بالك��ن خانه ام راه دارد خ��واب بوديم كه ديدم 
مرد غريبه اي داخل بالكن خانه ام اس��ت و پنجره 
را بادست مي كوبد و ازما مي خواهد در بالكن را باز 
كنيم و به داخل اتاق خواب بيايد. در حالي كه به 
شدت ترسيده بوديم در اتاق خواب را قفل كرديم 
و به داخل راه پله ساختمان رفتيم و از همسايه ها 
درخواست كمك كرديم و از ترس به داخل خانه 
يكي از همس��ايه ها رفتيم كه دقايقي بعد صداي 
مهيبي به گوشمان رس��يد و بعد ديديم اين مرد 

ناشناس به پايين سقوط و فوت كرده است. 
شناسايي مرد فوت شده 

پس از اين مأموران دس��ت به تحقي��ق زدند كه 
مشخص شد مرد جوان فوت شده ارشيا نام دارد 
و در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه شماره11 كه 
ديوار به ديوار محل حادثه اس��ت همراه همسر و 
فرزند يك و نيم ساله اش زندگي مي كند. تحقيقات 
مأموران نشان داد ارش��يا كه در كار ساخت و ساز 
ساختمان فعاليت داش��ته و معتاد به مواد مخدر 
شيش��ه بوده مدتي اس��ت با همس��رش اختالف 

دارد و ب��ه همين س��بب همس��رش از خانه قهر 
كرده و او را تنها گذاش��ته اس��ت.  يك��ي از اهالي 
ساختمان شماره 11 گفت: ارشيا همراه همسر و 
فرزند يك و نيم ساله اش در اين ساختمان زندگي 
مي كنند. او م��رد بد اخالق و عصبي ب��ود و قانون 
آپارتمان نشيني را رعايت نمي كرد و با همسرش 
هم مشكل داش��ت كه چندي قبل متوجه شديم 

همسرش قهر كرده و به خانه پدرش رفته است. 

شليك به برادر زن قبل از سقوط 
وي گفت: شب قبل برادر زنش در خانه او بود كه 
ارشيا او را با تفنگ زخمي كرده بود و اورژانس مرد 
زخمي را به بيمارس��تان منتقل كرد.  مأموران در 
تحقيقات بعدي و بررسي دوربين هاي مداربسته 
محل حادثه دريافتند ارشيا شب قبل با برادر زنش 
تماس گرفت��ه و او را به خانه اش دع��وت كرده تا 
درباره زندگي و اختالف با همسرش با او حرف بزند 

و از او بخواهد همسرش را به خانه برگرداند. بدين 
ترتيب ساعت 1:30 بامداد برادر همسرش همراه 
دوستش وارد خانه مرد فوت شده مي شوند تا اينكه 
ساعتي بعد ارشيا با برادر زنش درگير مي شود و با 
اس��لحه كلت كمري به طرف او شليك مي كند و 
تير به آرنج دست راست او برخورد مي كند. پس از 
اين برادرزن ارشيا همراه دوستش از ساختمان به 
بيرون فرار مي كنند و موضوع را تلفني به مأموران 

كالنتري باغ فيض خبر مي دهند، اما وقتي مأموران 
به محل مي رس��ند اثري از متهم پيدا نمي كنند و 
مرد زخمي را س��اعت 3:40  بامداد براي درمان به 

بيمارستان امام خميني )ره ( منتقل مي كنند. 
فرار ماجرا جويانه قبل از سقوط 

 اين در حالي است كه دوربين ها تا ساعت 5 صبح 
مورد مشكوكي را از ساختمان ضبط نمي كنند تا 
اينكه س��اعت 5 صبح خودروي پژوي 20٧ كنار 
س��اختمان 11 توقف مي كند كه اهالي ساختمان 
هم تأييد مي كنند. دوربين ها نش��ان مي دهد كه 
پس از اين توقف مرد فوت شده احتمال مي دهد 
كه سرنشينان خودرو براي انتقام از او به ساختمان 
آمده اند و تصميم مي گيرد از ساختمان فرار كند. 
پس از خارج شدن ارشيا از خانه اش در طبقه دوم 
ساختمان ش��ماره 11 بررسي هاي تخصصي تيم 
جنايي نشان داد كه وي به پش��ت بام ساختمان 
خانه اش فرار مي كند و به خيال اينكه افرادي در 
تعقيب او هس��تند در پش��ت بام را از پشت با پيچ 
گوشتي قفل مي كند تا كسي نتواند در را باز كند. 
ارشيا در ادامه از پش��ت بام ساختمان شماره 11 
به پشت بام س��اختمان ش��ماره 13 مي رود كه با 
بررسي رد پاي او مشخص مي ش��ود وي دقايقي 
بعد از آن پش��ت بام هم به پش��ت بام س��اختمان 
ش��ماره 15 مي رود.  مرد فوت ش��ده از پشت بام 
ساختمان شماره 15 متوجه مي شود كه به بالكن 
طبقه پنجم ساختمان شماره 13 راه دارد و بدين 
ترتيب از آنجا وارد بالكن طبقه پنجم مي ش��ود تا 
به گمان خودش از داخل آپارتمان طبقه پنجم به 

بيرون فرار كند. 
وي وقتي وارد بالكن مي ش��ود با در بسته مواجه 
مي شود كه با دست شيشه را مي كوبد تا صاحبخانه 
در را باز كند ام��ا صاحبخانه و همس��رش در آن 
تاريكي با ديدن مرد غريبه وحشت كرده و در اتاق 
خواب را قفل مي كنند و به خانه همسايه شان پناه 
مي برند. در اين لحظه ارشيا شيشه را مي شكند و 
از بالكن وارد اتاق خواب مي ش��ود اما دوباره با در 
بسته ديگري روبه رو مي شود كه تصميم مي گيرد 
از بالكن طبقه پنجم وارد بالكن طبقه چهارم شود. 
مرد جوان خودش را از بالكن آوي��زان مي كند تا 
وارد بالكن طبقه چهار شود اما ناگهان دستش رها 

مي شود و به پايين سقوط مي كند. 
همزمان با انتقال جسد مرد فوت شده به پزشكي 
قانون��ي مأم��وران به دس��تور قاض��ي منافي آذر 
تحقيق��ات خود را درب��اره خودروي پ��ژو 20٧ و 
سرنش��ينان آن و احتمال دست داشتن اين افراد 

در سقوط مرد جوان آغاز كردند.

 سقوط مرگبار
 فرجام فرار شيشه ای

قاتل مدير عامل نشريه شمارش ، قتل را  انكار كرد
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محم�د بن س�لمان، ولیعه�د س�عودی ك�ه 
به خاطر ش�ركت در نشس�ت گروه 20، س�فر 
خود را به كش�ورهای عربی آفریقا نیمه تمام 
گذاش�ته ب�ود، دی�روز در می�ان اعتراضات 
گس�ترده، به موریتان�ی و الجزایر س�فر كرد. 
در شرایطی كه مردم موریتانی از دولت خواسته 
بودند محمد بن سلمان را به كشورشان راه ندهد، 
اما ولیعهد سعودی روز یك   شنبه وارد نواكشوت 
پایتخت موریتانی شد و مورد استقبال محمد ولد 
عبدالعزیز، رئیس جمهور این كشور و تعدادی از 
اعضای دولت قرار گرفت. به گزارش العالم، سفر 
بن سلمان به موریتانی درحالی است كه این كشور 
طی روزهای     شنبه و یك   شنبه ش��اهد برگزاری 
تظاهرات های اعتراض آمیز به س��فر بن س��لمان 
بود. روز     شنبه انجمن دانشجویی مخالفت با نفوذ 
صهیونیست    ها و دفاع از قضایای عادالنه موریتانی 
طی فراخوانی خواس��تار برگ��زاری تظاهرات در 
مخالفت با سفر بن سلمان شده و از دولت موریتانی 
خواسته بود دست از حمایت ولیعهد سعودی كه 
مرتکب جنایات زیادی از جمله قتل خاش��قجی 
و مداخل��ه نظامی در یمن ش��ده اس��ت، بردارد. 
تظاهرات كنندگان با حضور در خیابان   ها ش��عار 
»ملت خواه��ان ط��رد خونریز اس��ت« و »ملت 
بن سلمان را نمی خواهد« س��ر دادند. به گزارش 
ش��بکه روس��یا الیوم، انجمن ملی دموكراسی و 
اتحاد موریتانی تأكید كرد:»م��ا به دلیل مواضع 
ایجاد شده از سوی بن س��لمان كه منافع حیاتی 
جهان عرب و مسلمانان را به خطر انداخته است، 

از این س��فر اس��تقبال نمی كنیم. این مواضع با 
هماهنگی امریکا به خاطر از بین بردن مس��ئله 
فلسطین و تجاوز آش��کار به حقوق بشر و آزادی 
بیان اتخاذ شده است«. ولیعهد سعودی همچنین 
پس از موریتانی یك   شنبه شب به كشور الجزایر 
سفر كرد كه مردم این كشور هم اعتراضاتی علیه 
ولیعهد س��عودی به راه انداخته ان��د. به گزارش 
روزنام��ه رأی الیوم، بس��یاری از روش��نفکران و 
ش��خصیت های فرهنگی الجزایر اعتراض خود را 
نسبت به سفر بن سلمان به این كشور نشان دادند. 
در نامه ای كه ۱۷ تن از اصحاب رسانه و فرهنگیان 

آن را امضا كرده ان��د، آمده اس��ت:»درحالی كه 
تمامی جهانی��ان یقین دارند محمد بن س��لمان 
دس��تور قتل جم��ال خاش��قجی، روزنامه  نگار و 
منتقد سعودی را صادر كرده است، الجزایر برای 
استقبال از بن سلمان آماده می شود«. به گزارش 
رویترز، نامزدهای سابق ریاست جمهوری الجزایر 
نیز به سفر بن سلمان به این كشور اعتراض كردند 
و دبیركل حزب كارگر نیز مخالفت خود را با سفر 
بن سلمان اعالم و آن را تحریك آمیز توصیف كرد. 
گفته می شود در این دیدار، سرمایه گذاری های 
مش��ترک الجزایر- س��عودی و رواب��ط تجاری 

فی مابین در بخش های نفت و پتروشیمی مورد 
بحث و گفت وگوی دوطرف قرار می گیرد. 

این نخستین سفر از سلس��له سفرهای خارجی 
محمد بن س��لمان پس از ماجرای جنجالی قتل 
جمال خاشقجی است؛ رس��وایی كه به تنش در 
روابط عربس��تان و غرب و تخریب وجهه ولیعهد 
سعودی دامن زد. سیاس��ت های حکام سعودی 
به ویژه محمد بن سلمان به اندازه ای به اعتبار این 
كشور در جهان صدمه زده است كه مردم بسیاری 
از كشورهای منطقه هم حاضر به میزبانی از وی 
نیستند. بن سلمان روز جمعه در نشست گروه 20 
هم مورد بی اعتنایی و بی محلی رهبران حاضر در 

این نشست قرار گرفت. 
 اردوغان: موضع بن سلمان را قبول ندارم

رئیس جمهور تركیه كه از مواض��ع خود در قتل 
جمال خاشقجی كوتاه نیامده است، بار دیگر در 
سخنانی با بیان اینکه موضع گیری بن سلمان را 
درباره این جنایت قبول ن��دارد، گفت:»واقعیت 
جنایت قتل جمال خاشقجی كه دولت عربستان 
س��عی كرد ابتدا آن را انکار و س��پس سعی كرد 
واقعی��ت را مخدوش كن��د و نهایتاً ب��ه وقوع آن 
اعتراف كرد، برتری موضع قاطع تركیه را به اثبات 
رساند«. به گزارش خبرگزاری آناتولی، اردوغان 
دیروز اظهار كرد:»تركیه قص��د ندارد به خاندان 
سلطنتی در عربستان ضرر برساند. آنکارا تا زمان 
مشخص نشدن آمر قتل خاشقجی آرام نخواهد 
گرفت و در واقع شناس��ایی عام��الن قتل جمال 

خاشقجی به نفع خود عربستان هم هست.«
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بن سلمان در میان اعتراضات به موریتانی و الجزایر رفت 

پاریسی ها سنت    گزارش  یک
اعتراض�ات و ب�ه 
خیابان آمدن دارند اما چند روزی است كه این 
شهر با اعتراضاتی متفاوت و البته  كشدار و به طرز 
معن�اداری ش�دید و خ�ارج از قالب اح�زاب یا 
سندیکاهای ریشه دار كارگری روبه رو شده است. 
با ادامه اعتراضات كار به جایی كشیده است كه 
مقامات فرانسوی معترضان را تهدید به اعمال 
وضعیت اضطراری می كنند تا مشخص شود كه 
یک�ی از پایه ه�ای دموكراس�ی غرب�ی تحمل 
اعتراضات�ی را كه به س�ختی 50 ه�زار نفر را به 
خیابان    ها كشیده است، ندارد و از اعمال خشونت 
علیه كس�انی كه معیشت ش�ان زیر چرخ های 
سیاست های اقتصادی دولت فرانسه در حال له 

شدن است، ابایی ندارد. 
 به گزارش »جوان«، در ادامه اعتراضات اقتصادی 
اخیر فرانس��ه كه به طور خاص در پاریس متمركز 
است،»بنجامین گریوو « سخنگوی دولت فرانسه 
با بی��ان اینکه هدف دولت این اس��ت ك��ه تا وقوع 
مج��دد برخ��ی از ناآرامی های مدنی ك��ه بد    ترین 
مورد در بیش از یك دهه گذش��ته در این كش��ور 
بوده است، جلوگیری ش��ود ، از معترضان خواست 
كه پای میز مذاكره حاضر ش��وند.  گریوو در ادامه 
از لحن تهدید آمیزی اس��تفاده كرد و با اش��اره به 
رایزنی نخس��ت وزیر و وزیر كش��ور درباره تمامی 
گزینه     ها برای كنترل اوضاع از جمله امکان اعمال 
وضعیت اضطراری گفت: »ما باید درباره اقداماتی 
كه می توان اجرایی كرد، فکر كنیم تا چنین وقایعی 
تکرار نش��وند.« وضعیت فوق العاده اجازه استفاده 
از زور برای برقراری نظم و قان��ون و حتی تفتیش 

منازل شورشیان مظنون و احتماالً كمك از ارتش 
را می دهد.  تظاهرات های اعتراضی در فرانس��ه از 
هفدهم نوامبر )2۶ آبان ماه( آغاز شده بود. معترضان 
كه »جلیقه زرد « نامیده می ش��وند، عموماً از طبقه 
متوسط س��اكن حواش��ی پاریس و با گرایش های 
سیاسی بس��یار ناهمخوان از راست افراطی گرفته 
تا منتهی الیه چپ هستند كه مشخصاً در اعتراض 
به سیاس��ت افزایش قیمت س��وخت دولت با هم 
اشتراک نظر دارند. شدت درگیری    ها در پاریس به 
حدی است كه تظاهرات كنندگان و نیروهای پلیس 
در نقاط مختلف با هم درگیر شدند و پلیس از گاز 

اشك آور و ماش��ین آب پاش اس��تفاده كرد و دهها 
ماشین به آتش كشیده شده است. بنابر اعالم پلیس 
فرانس��ه، در جریان ناآرامی های فرانس��ه ۱33 نفر 

زخمی و 4۱2 نفر هم دستگیر شده اند. 
  ادبیات رد ، محکومیت، اتهام

با وج��ود چن��د روزه ش��دن اعتراض��ات »امانوئل 
ماكرون« رئیس جمهور فرانس��ه بر سیاس��ت های 
موردنظر خود پافش��اری دارد. وی شب     شنبه هم 
در س��خنانی در نشس��ت گروه 20 در آرژانتین، به 
ادام��ه اعتراض��ات و درگیری     ها در كش��ورش كه 
همچنان ادامه دارد، اشاره كرد و گفت: درگیری     ها و 

خشونت های پاریس غیر قابل قبول است. 
ماكرون با اشاره به اعتراضات جلیقه زرد    ها تأكید كرد 
كه »آنچه امروز در فرانسه رخ می دهد، ارتباطی به 

مطالبات مشروع ندارد.«
ماكرون در ادامه تهدید كرد كه با اخالگران امنیت 
در فرانس��ه برخورد خواهد ش��د و به حساب آنها 
رسیدگی می شود.  ساعتی پیش از ترک آرژانتین، 
ماكرون گفت هیچ چیزی حمل��ه به پلیس، غارت 
مغازه     ها و آتش زدن ساختمان     ها را توجیه نمی كند.  
رئیس جمهور فرانسه همچنین تهدید روزنامه نگاران 
و مردم عادی توسط شماری از معترضان را محکوم 
كرد.  امانوئل ماكرون بعد از بازگشت از سفر آرژانتین 
صبح یك    شنبه در جلسه مش��ترک با نخست وزیر 
و وزیر كش��ور حض��ور یافت و س��پس ب��ه میدان 
»ش��ارل دو گل اتوال « رفت تا از مح��ل اعتراضات 
شدید عصر     شنبه بازدید كند. هنگام بازدید آمد و شد 
در خیابان شانزه لیزه از سر گرفته شده بود اما میدان 

»شارل دو گل اتوال « هنوز بسته بود. 
در جری��ان درگیری     ه��ا چندین خ��ودرو به آتش 
كشیده شد و به بخش قابل توجهی از اموال عمومی 
آسیب وارد آمد. ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه 
هم معترضان را محکوم كرده و گفته اس��ت » هیچ 
توجیهی برای افرادی كه تنها هدف شان، شکستن 
چیز    ها و درگیری با نیروهای امنیتی اس��ت، وجود 
ندارد.« نخست وزیر فرانسه گفته است از بی احترامی 
به اماكن ملی مانند طاق نصرت ش��گفت زده شده 
است. تصاویر از داخل طاق نصرت از غارت و شکسته 
شدن مجسمه ماریان، س��مبل جمهوری فرانسه، 
حکایت دارد.  كریستوف كاستانر، وزیر كشور فرانسه 
گفته كه پلیس قادر نیست جلوی معترضانی را كه 
به تخریب ط��اق نصرت در پاریس ی��ا دیوارنگاری 
می پردازند، بگیرد، وی، مارین لوپن، رهبر راس��ت 
افراط��ی را به خاطر ترغیب عناص��ر معترض برای 
مشکل س��ازی مقصر دانس��ت.  اما ماری��ن لوپن، 
رهبر راس��ت های افراط��ی از معترضان خواس��ته 
است به خانه های ش��ان بروند تا اتهام دولتی    ها به 
معترضان بی معنا جلوه داده ش��ود.  به رغم ادبیات 
تند دولت علیه معترضان و اعمال خشونت پلیس 
» جلیقه زردها « وعده داده اند تا كریسمس به همین 
روش به اعتراضات خود ادامه می دهند.   معترضان 
الاقل در شعارهای ش��ان اعتماد به نفس زیادی از 
خود نشان می دهند. آنها روی طاق نصرت با اسپری 
رنگی نوشته اند: » جلیقه زرد    ها به پیروزی می رسند. 
ماكرون درباره ما مثل احمق    ها رفتار نکن.«  برخی از 
معترضان می گویند این تظاهرات، آغاز یك انقالب 
اس��ت كه می تواند یادآور اعتصاب های سراس��ری 
و اشغال دانش��گاه     ها و كارخانه     ها در ۱۹۶۸ باشد؛ 
رخدادی كه كشور را در آستانه یك جنگ داخلی 
قرار داد.  اعتراضات به س��رعت روی یکی از منابع 
درآمد اقتصادی فرانسه یعنی توریسم اثر گذاشته 
است. مارسل بنه زه، رئیس س��ندیکای هتلداران 
و رس��توران داران فرانس��ه، با »فاجعه بار « خواندن 
وضعیت پدیدآمده گفت: »۵0 درصد توریس��ت     ها 
سفر خود را لغو كرده اند یا قبل از پایان زمان سفرشان 

به لندن، آلمان یا اسپانیا رفته اند.«

  گزارش  2

پارادوکس صلح امریکا در افغانستان 
به دنبال ناكامی تالش های جدید دولت افغانستان برای زمینه سازی مذاكره 
با گروه طالبان و دستیابی به صلح با این گروه در یك سال گذشته، از چند 
ماه پیش به این س��و، ایاالت متحده امریکا رهبری روند صلح افغانستان و 
ابتکار عمل در این زمینه را به دست گرفته است. هرچند دولت افغانستان 
بار    ها اعالم كرده كه به هیچ كشوری اجازه نمی دهد به نیابت از او مذاكرات 
با طالبان را پیش ببرد، اما همین دول��ت می گوید كه امریکا در این زمینه 
تنها نقش تسهیل كننده و زمینه ساز را به عهده دارد و از ایفای چنین نقشی 
استقبال می كند. این در حالی است كه نوع موضع گیری های گروه طالبان 
در مورد مذاكرات صلح و تأكید بر عدم مذاكره با دولت افغانس��تان و تنها 
گفت وگو با امریکا، ایاالت متحده را برخالف خواست دولت و ملت افغانستان، 
به تصمیم گیرنده اصلی در روند مذاكرات صلح تبدیل كرده اس��ت.  سؤال 
اساسی این است كه زلمی خلیل زاد، فرستاده یا نماینده ویژه وزارت خارجه 
امریکا تا چه اندازه صالحیت تصمیم قاطع در مورد خواسته های طالبان و 
زمینه سازی برای صلح در افغانستان را دارد؟ آیا هماهنگی و وحدت نظر میان 
نهادهای مسئول در امریکا درباره جنگ افغانستان وجود دارد؟ صحبت های 
تازه جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا در مجمع دفاع ملی ریگان در كالیفرنیا 
نشان می دهد كه دیدگاه مش��ترک میان مقام های امریکایی برای صلح 
در افغانس��تان وجود ندارد و آنچه فعاًل در حال انجام است، نمایشی بیش 
نیست. جیمز ماتیس با بیان اینکه امریکا در حال حاضر روی پایان جنگ در 
افغانستان متمركز است، گفته كه برنامه ای برای خروج نظامیان این كشور 
از افغانستان وجود ندارد و امریکا اهمیت حضور نظامی  خود را در منطقه 
به خوبی درک می كند. پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا نیز 
گفته كه حضور نظامیان این كشور در افغانستان ادامه می یابد، ضمن آنکه 

گفت وگوهای جدی برای تأمین صلح در جریان است. 
با توجه به خواست مشخص و صریح طالبان برای صلح در افغانستان كه در 
اولویت نخست، خروج نیروهای امریکایی و ناتو كه از آنها به عنوان »اشغالگر« 
یاد می كند، قرار دارد، امریکا چه پاس��خی برای پارادوكس تأكید بر حضور 
نظامی در افغانستان و گفت وگو    ها برای صلح دارد؟! متأسفانه باید گفت كه 
تالش های زلمی  خلیل زاد برای صلح در افغانستان و گفت وگو با طالبان از 
یك سو و سخنان رهبری سیاسی و نظامی امریکا، در تضاد با یك دیگر قرار 
دارد و به همین دلیل است كه به رغم آنچه بیان می شود، پیشرفت محسوسی 
در مذاكرات صلح با طالبان به دس��ت نیامده اس��ت. این در حالی است كه 
تاكنون هیچ نشانه ای از انعطاف پذیری طالبان بر سر این خواست اساسی اش 
در برابر امریکا دیده نشده است. در این زمینه، امریکا اگر متعهد به صلح در 
افغانستان و پایان جنگ در این كشور است، می بایست به جای این تالش     هاي 
بی سرانجام، مداخله در امور داخلی افغانستان و پیشنهاد    هایی چون تعلیق 
یا تعویق انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل حکومت موقت در این كشور، 

یك جدول زمان بندی برای خروج از افغانستان اعالم كند. 
آنچه مشخص است، با تداوم وضعیت بغرنج و پیچیده امنیتی در افغانستان، 
ناكارآمدی و پیامدهای زیانبار استراتژی جنوب آسیای دونالد ترامپ در 
محور افغانستان، بیش از هر زمانی محرز شده است. شواهد جنگ كنونی 
افغانستان نشان می دهد كه عمالً حضور امریکا و ناتو هیچ تأثیری بر بهبود 
وضعیت امنیتی این كشور نداش��ته، بلکه در مواردی متعدد، این نیرو    ها 
زمینه ساز شدت درگیری     ها و قدرت گیری طالبان بوده اند. به عنوان مثال، 
نیروی هوایی امریکا در ادامه رویکرد س��ال های گذشته خود، كماكان به 
بمباران های كور و كش��تار غیرنظامیان در افغانس��تان ادامه داده كه این 
مسئله، موجب افزایش خش��م و انزجار مردم از این نیرو    ها شده است. در 
تازه     ترین مورد، در یك حمله هوایی در شهرستان گرمسیر والیت هلمند، 
23 غیرنظامی شامل ۱0 كودک و هشت زن كشته شده اند. از سوی دیگر، 
برخی نیروهای امنیتی افغانس��تان در موارد متع��ددی اعالم كرده اند كه 
برای مبارزه با گروه طالبان و دیگر گروه های تروریس��تی در این كش��ور، 
اجازه رویکرد تهاجمی و حمله بر مواضع این گروه     ها را ندارند. این موضوع 
تدافعی نیروهای امنیتی افغانستان كه در بسیاری از مناطق این كشور دیده 
می شود، عمده     ترین دلیل تلفات گسترده این نیرو    ها در ماه های گذشته و 
سال های اخیر اس��ت. در مثالی دیگر، در طول سال های اخیر بار    ها شاهد 
پرواز بالگردهای مشکوک خارجی در مناطق زیر كنترل مخالفان مسلح 
و تروریست ها در افغانستان بوده ایم كه واكنش های جدی منطقه ای را به 
همراه داشته است. این بالگرد    ها در جابه جایی شورشیان و رساندن امکانات 
و جنگ افزار به آنها نقش دارند؛ چه اینک��ه با وجود گزارش های متعدد در 
مورد محاصره نیروهای امنیتی افغانستان و اتمام مهمات آنها، تاكنون هیچ 
گزارشی در مورد كمبود مهمات و تجهیزات نظامی طالبان منتشر نشده 
اس��ت. در بس��یاری موارد، گزارش     هایی وجود دارد كه طالبان از امکانات 
و تجهیزات نظامی پیشرفته تری نس��بت به نیروهای امنیتی افغانستان 
برخوردار است.  آنچه در پایان قابل یادآوری است، ضعف رهبری سیاسی 
در دولت و احزاب و گروه های مختلف در افغانستان برای ایجاد یك اجماع 
ملی، ناكامی در میدان جنگ و عدم اطمینان طالبان به این رهبری، عرصه 
تحوالت این كشور و ابتکار عمل را به صورت كامل در اختیار ایاالت متحده 
امریکا قرار داده است، اما تضاد و تناقض دیدگاه     ها و منافع در داخل امریکا 
تحت رهبری دونالد ترامپ، نه تنها آینده جنگ و صلح افغانستان را گنگ و 
مبهم كرده، بلکه در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، 
آینده سیاسی این كشور را نیز هدف قرار داده است؛ زنگ خطری كه می تواند 

شالوده نظام این كشور را فروپاشد. 

15 کشف فله ای تسلیحات امریکایی در سوریه
ارت�ش س�وریه هن�گام پاكس�ازی روس�تاهای جن�وب ای�ن 
كش�ور 100 ه�زار فش�نگ و چندی�ن موش�ک »ت�او « س�اخت 
ك�رد.  كش�ف  تروریس�ت    ها  مخفیگاه ه�ای  در  امری�کا 

خبرگزاری رسمی س��وریه )س��انا( گزارش داد كه در میان سالح    ها و 
مهمات متعلق به گروه های تروریستی، چندین موشك »تاو « امریکایی 
نیز كشف شده اس��ت. یك افسر در ارتش س��وریه گفت كه در جریان 
پاكسازی روستاهای آزاد ش��ده در منطقه جنوب، در داخل مقرهای 
تروریست    ها همچنین تجهیزات مخصوص عناصر تروریستی موسوم به 
»كاله سفیدها« كشف شده كه نشان می دهد این گروه یکی از ابزارهای 
واشنگتن و غرب است تا تحت پوشش امدادرسانی، اقدامات تروریستی 
انجام دهد. كاله س��فید    ها یك گروه به ظاهر امدادی است كه از سال 
20۱3 در سوریه نقش زیادی در حمایت از تروریست     ها ایفا كرد. این 
گروه كه توسط انگلیس و امریکا حمایت مالی می شود، مدعی كمك 
به افراد غیرنظامی در سوریه است. این گروه كه خود را به عنوان »گروه 
مردمِی داوطلب برای امدادرسانی« یا »سازمان دفاع مدنی« سوریه به 
آسیب دیدگان در این كشور معرفی می كند، مدعی است كه علت اصلی 
تشکیل آن نیاز فوری شهروندان سوری به كمك های انسانی در سایه 

تداوم درگیری های نظامی در سوریه است. 
وی در ادامه اعالم كرد كه در جریان عملیات تفتیش، بیش از ۱00 هزار 
فشنگ 23 و ۱4/۵ میلیمتری و مهمات دیگری كشف شده كه در زیر 
زمین مخفی شده بود. این مهمات در زیر زمین به نحوی پنهان شده بود 
كه تحت تأثیر عوامل جوی غیر قابل استفاده نشود؛ مسئله ای كه بیانگر 
حضور كارشناس��ان و متخصصان در میان تروریست هاست. به گفته 
این منبع سوری، عملیات پاكسازی روس��تا    ها و شهرک های جنوبی 
این كشور برای تأمین امنیت كامل این مناطق همچنان ادامه دارد تا 

ساكنان بتوانند به منازل خود بازگردند. 
 هشدار روسیه به امریکا در شرق سوریه

سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعالم كرد تحوالت غیر قابل 
قبولی در ساحل شرقی فرات در سوریه اتفاق می افتد و اقدامات ایاالت 

متحده بر خالف تمامیت ارضی این جمهوری عربی است. 
به گزارش اسپوتنیك، سرگئی الوروف  گفت: چیزی كه در ساحل شرقی 
فرات اتفاق می افتد، به طور آش��کار، نقض هم��ه اعالمیه    ها و قطعنامه 
شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با تمامیت ارضی سوریه است. 
امریکایی     ها حدود 2 الی ۵ هزار نیروی ویژه عمدتاً در مناطق كردنشین 
مس��تقر كرده اند. واش��نگتن علناً می گوید اجازه بازگش��ت حاكمیت 
مركزی به این بخش از سوریه را نمی دهد. در همین حال گزارش     هایی 
از فعالیت های داع��ش در مناطق تحت كنترل امریکا در ش��رق فرات 
منتشر می شود و مسکو بار    ها در این باره به واشنگتن هشدار داده است. 
الوروف در ادامه افزود : در ساحل شرقی فرات اتفاقات غیرقابل قبولی رخ 
می دهد، آنجا امریکا سعی می كند یك ساختار شبه دولتی ایجاد كند؛ 
ریختن صد    ها میلیون دالر برای توسعه این مناطق كه مردم به زندگی 
صلح  آمیز برگردند. در حالی كه از بازیابی زیرساخت    ها در سرزمین های 

تحت كنترل دولت سوریه امتناع می ورزد. 

مربع فساد مالی نتانیاهو کامل شد 
ای�ن  دادس�تانی  از  صهیونیس�تی  رژی�م  پلی�س 
ب�ه  همس�رش  و  نخس�ت وزیر  علی�ه  خواس�ته  رژی�م 
كن�د.  اع�ام ج�رم  مال�ی  پرون�ده فس�اد  اته�ام چه�ار 
همزمان با بحران سیاسی در كابینه رژیم صهیونیستی پرونده های فساد 
مالی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همسرش هم ابعاد 
گسترده ای پیدا می كند. به گزارش  ای 24 نیوز، پلیس رژیم صهیونیستی 
روز یك    شنبه از دادستانی این رژیم خواسته است علیه بنیامین نتانیاهو 
و سارا نتانیاهو همسر وی به اتهام رشوه و فس��اد اعالم جرم كند. پلیس 
رژیم صهیونیستی گفته است كه مدارک و شواهد كافی را در زمینه فساد 
مالی نتانیاهو و اعالم جرم علیه او به دس��ت آورده ایم. نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی دارای چهار پرونده فساد مالی تحت عنوان پرونده ۱000، 
2000، 3000 و 4000 است و طی ماه های گذشته درباره این پرونده ها 
مورد سؤال و جواب قرار گرفته است. درخواست پلیس رژیم صهیونیستی 
برای اعالم جرم مربوط به پرونده 4000 است. نتانیاهو در این پرونده متهم 
است كه میلیون     ها دالر تسهیالت مالی به »شائول الویچ« مالك شركت 
»بِزک« اعطا كرده تا در ازای آن حمایت رسانه ای پایگاه خبری »والال« 
را از او و اعضای خانواده اش به دس��ت آورد. رسانه صهیونیستی »والال« 
متعلق به »الویچ« تاجر رژیم صهیونیستی است. پلیس رژیم صهیونیستی 
در بیانیه ای كه صادر كرده اس��ت همچنین تأكید كرده اس��ت كه علیه 
دریافت رش��وه مقامات شركت بزک نیز ش��واهد كافی پیدا كرده است. 
بازرسان پرونده 4000 در فروردین ماه سال جاری برای سؤال و بازپرسی 
در این زمینه به منزل نتانیاهو در تل آویو رفته بودند. این درحالی است كه 
نتانیاهو بار دیگر هرگونه تخلف در این پرونده را كه به » پرونده 4000 « 
مشهور شده، رد كرده است. نتانیاهو روز یك    شنبه در بیانیه ای مدعی شد 
كه توصیه های پلیس حتی قبل از آنکه تحقیقات آغاز ش��ود، درباره اش 
تصمیم گرفته ش��ده و درز كرده بود. درحالی كه كابین��ه نتانیاهو بعد از 
استعفای آویگدور لیبرمن در آستانه فروپاشی قرار گرفته است اعالم جرم 
علیه وی به اتهام فساد ممکن است حیات كابینه وی را بیش از پیش دچار 
مخاطره كند. از سوی دیگر، زیپی لیونی، رهبر ائتالف سیاسی موسوم به 
»اتحاد صهیونیستی « با اشاره به درخواست پلیس برای اعالم جرم علیه 
نخست وزیر این رژیم به اتهام فساد مالی، بر لزوم استعفای نخست وزیر و 
برگزاری انتخابات زودرس تأكید كرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، 
زیپی لیونی گفت:»نتانیاهو باید قبل از آنکه به منظور نجات خودش اجرای 
قانون را نابود كند، به خانه برود. وزیر خارجه و دادگستری پیشین رژیم 
صهیونیستی افزود:»مردم اسرائیل شایسته یك رهبر پاک هستند. حاال 

باید انتخابات پیش از موعد برگزار شود.«

اعتراضات فرانسه از كنترل دولت،  احزاب و سندیکاها خارج شد

پاریس در آتش خشم چپ و راست

سيدعباسحسينی

هش�ام ش�رف، وزی�ر خارج�ه دول�ت یم�ن ب�ه رهب�ری 
گف�ت  امریکای�ی  مقام�ات  ب�ه  خط�اب  انص�اراهلل 
كش�ورش می�دان تصفی�ه حس�اب ب�ا ای�ران نیس�ت. 
به گزارش المسیره، هشام ش��رف، وزیر خارجه دولت نجات ملی 
یمن گفت: اظهارات برخی مسئوالن ارشد امریکایی از جمله متیو 
تویلر، سفیر امریکا در یمن در جریان سفرش به استان حضرموت 
بر اساس عرف دیپلماتیك نیست. وی گفت سفیر امریکا واقعیت را 

نادیده گرفت زمانی كه گفت »اوضاع امروز یمن به خاطر حمایت 
نامحدود ایران است.«

این مقام یمنی افزود: سفیر امریکا فراموش كرده كه حمالت ائتالف 
عربستان به كش��ته و زخمی و قطع عضو ش��دن دهها هزار تن از 
ساكنان یمن و نابودی زیرساخت های كشور منجر شده است. عالوه 
بر این محاصره زمینی، دریایی و هوایی نیز موجب وخامت اوضاع 
اقتصادی و پایین آمدن ارزش ریال یمن ش��ده است. این مسائل 

موجب شده ما در یمن شاهد بد   ترین فاجعه انسانی در طول تاریخ 
جهان باشیم. ما از امریکا می خواهیم یمن را به میدان تصفیه حساب 
با ایران تبدیل نکند. شرف گفت: اگر مسئوالن ارشد امریکایی در 
اظهارات خود درباره پایان جنگ و محاصره جدی هستند پس باید 
موضع قاطعی اتخاذ كرده و با جدیت ب��ر ائتالف عربی برای توقف 
حمالت و بازگشایی گذرگاه    ها و فرودگاه    ها و حمایت از تالش های 

مارتین گریفیتس، فرستاده سازمان ملل به یمن فشار بیاورند. 

چاووش اوغلو: روسیه به ما بهترین توافق را
 برای خرید اس 400 ارائه داد 

وزیر خارج�ه تركیه در حاش�یه نشس�ت گ�روه 20 در آرژانتین 
ضمن رد هشدارهای امریکا درباره خرید اس ۴00 گفت كه مسکو 
»بهترین توافق« را به آنکارا برای خرید این سامانه ارائه داده است. 
به گزارش فارس به نقل از اس��پوتنیك، مولود چاووش اوغلو در حاش��یه 
نشست گروه 20 در آرژانتین، به هشدارهای اخیر مقام های امریکایی علیه 
كشورش در خصوص توافق آنکارا با مسکو برای خرید سامانه دفاعی موشکی 
اس 400 پاسخ داد و گفت كه كشورش بدون تردید این سامانه را خریداری 
خواهد كرد. »مولود چاووش اوغلو« گفت: »قرارداد اس 400 )بین تركیه و 
روسیه( یك قرارداد انجام شده است. ما از قبل این توافق را نهایی كرده ایم و 
بدون تردید، از روسیه اس 400 خواهیم خرید. این چیزی است كه ما داریم 
به روس     ها هم می گوییم«. وی افزود: »در ۱0 سال گذشته ما سعی كردیم 
كه از دوستان امریکایی مان سامانه دفاعی هوایی پاتریوت بخریم اما تالش 
ما به جایی نرس��ید. ما نیاز فوری داریم و دلیل خرید اس 400 هم همین 
است. روسیه بهترین توافق را به ما داد و حاال این یك توافق تمام شده است 
و در آینده خواهیم دید كه چه كسی بهترین توافق را پیشنهاد خواهد كرد«. 
اظهارات چاووش اوغلو در ش��رایطی مطرح شده كه جمعه هفته گذشته 
وزارت دفاع امریکا به تركیه هش��دار داد كه اگر قرارداد خرید سامانه های 
پدافند موش��کی اس400 از روس��یه را ادام��ه دهد، از برنامه مش��ترک 
جنگنده های اف 3۵كنار گذاشته می شود. دسامبر سال گذشته )20۱۷( 
تركیه اعالم كرد قرارداد خرید چهار فروند سامانه اس 400 از روسیه را به 
ارزش 2 میلیارد دالر نهایی كرد. بر اساس مفاد قرارداد، 4۵ درصد هزینه را 
تركیه به صورت نقد می پردازد )كه بخشی از آن را پیش پرداخت كرده است( 
و ۵۵ درصد آن را روسیه به صورت وام به تركیه تقبل می كند. سامانه های 
پدافند موشکی اس 400، جزو پیشرفته     ترین سامانه     ها در نوع خود است 
كه توانایی حمل و شلیك سه مدل موش��ك مختلف را دارد كه می توانند 
اهداف متنوعی شامل موشك های بالستیك قاره پیما، موشك های كروز و 
جنگنده های رادارگریز را هدف قرار دهند. شبکه راداری و شناسایی این 
سامانه می تواند همزمان 300 هدف را شناسایی كند و با آنها درگیر شود. 

سقف ارتفاع پوشش هوایی این سامانه، 2۷ كیلومتر است. 

نماي نزديک

 حمایت و الاقل سکوت كشورهای اروپایی 
در برابر دیکتاتورهای حاكم بر كش��ورهای 
حاشیه خلیج فارس كافی نیست و احتماالً 
این شیوخ انتظار مشاركت عملی و آشکار در 
سركوب معترضان انقالبی را داشته اند و حال 
كه چنین نشده است خشونت پلیس علیه 
معترضان بهانه ای به دست این شیوخ داده تا 
ضمن اتخاذ ژست بشردوستانه عقده گشایی 
كنن��د. »احمد ب��ن ابراهیم الم��ال« رئیس 
مجلس نمایندگان بحری��ن درباره حوادث 
و اعتراضات اخی��ر در پاریس اب��راز نگرانی 
كرد و خواس��تار آرامش در این ش��هر شد.  
المال ضمن درخواست از دولت فرانسه برای 

گوش فرا دادن به خواسته های شهروندانی 
ك��ه در اعتراضات مس��المت آمیز ش��ركت 
كرده اند، اظهار داش��ت: »ترس از آن داریم 
كه پاریس زیبا در آتش بس��وزد.« به نوشته 
روزنامه بحرینی »الوطن«، این مقام مسئول 
بحرین همچنین درباره سركوب معترضان 
به خصوص مسلمانان در فرانسه ابراز نگرانی 
كرد و دولت این كش��ور را به خویشتنداری 
و ورود به گفت وگو با معترض��ان فراخواند.  
وی درباره اس��تفاده نیروهای امنیتی از زور 
و خشونت علیه معترضان مسالمت جو ابراز 
نگرانی كرده و هم��ه طرف     ها را به گفت وگو 

درباره طرح های ملی دعوت كرد. 

رئیس پارلمان بحرین: فرانسه به خواست معترضان گوش فرا دهد

صنعا: یمن میدان تصفیه حساب با ایران نیست
   واکنش

 مادورو: به اتحاد استراتژیک با ایران ادامه می دهیم
رئیس جمهور ونزوئال در دیدار فرس��تاده ویژه روحانی بر تقویت روابط 
با جمهوری اس��المی در زمینه های مختلف تأكید كرد و گفت به اتحاد 
اس��تراتژیك خود با ایران ادامه می دهیم. »نیکالس مادورو« با اشاره به 
دیدار روز جمعه اش با »حجت اهلل سلطانی« دستیار وزیر خارجه ایران در 
امور امریکا و فرستاده ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در صفحه 
توئیترش نوشت كه مالقات سازنده ای با وی داشته است. وی عنوان كرد: 
ما به اتحاد استراتژیك خود در راستای پیشرفت دو ملت ادامه می دهیم.

 طالبان به امریکا: از ایران سالح نگرفته ایم 
طالبان با انتشار یك بیانیه ادعای امریکا را درباره اینکه ایران به طالبان 
برای انجام عملیات نظامی سالح می دهد، تکذیب كرد. به گزارش ایرنا به 
نقل از خبرگزاری اسالمی افغان، قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی 
طالبان ادعای امریکا را نادرست خواند و گفت كه طالبان هیچ تسلیحات 
نظامی تاكنون از ایران دریافت نکرده  اند. قاری محمد افزود: »طالبان 
تمام تسلیحات خود را از جهادهای پیشین داشته و ما ذخایر تسلیحات 
متعددی در بخش های مختلف كشور افغانستان داریم و بخش عظیمی 
از تسلیحات مدرن ما غنیمت گرفته ش��ده از دشمن است«. به گفته 
سخنگوی طالبان، امریکا با چنین ادعا    هایی تنها به دنبال منحرف كردن 
اذهان عموم مردم امریکا و جامعه بین الملل نسبت به شکست بزرگ 

خود در جنگ افغانستان است. 
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    زينب امجديان
 ابوالفض�ل زرويي نصرآب�اد ش�اعر و طنزپ�رداز كش�ورمان در 
۴۹ س�الگي ب�ه دلي�ل عارض�ه قلب�ي دار فان�ي را وداع گف�ت. 
گفت وگ�وي »ج�وان« ب�ا مصطف�ي محدثي خراس�اني درب�اره 
را مي خواني�د.  اح�واالت ش�خصي و حرف�ه اي آن مرح�وم 
چقدر مرحوم زرويي را مي ش�ناختيد و با احواالت ايش�ان 

آشنا بوديد؟
من توفیق داشتم 10 سالي سردبیري يك مجله شعر را در حوزه هنري 
برعهده داشتم، آن زمان ايشان رفت و آمدشان به حوزه هنري زياد بود و 
در محافل و مجالس مختلف زيادي زيارت شان مي كردم. توفیق ديگري 
كه داشتم اين بود كه دو سالي دبیر گروه فرهنگي روزنامه جام جم بودم و 

آنجا هم ما ايشان را دعوت كرديم تا با ايشان همكاري كنیم. 
در مورد ويژگي هاي شعري ايشان و قوت طنز در آثار مرحوم 

زرويي برايمان بگوييد. 
اوالً يكي از خصیصه هاي بارز ش��عري ايشان سهل 
و ممتنع بودن اشعارش��ان اس��ت، يعني به شدت 
شعرشان روان است و صريح با مخاطب ارتباط برقرار 
مي كند. مخاطب در هر س��طحي كه هست خیلي 
خوب مي تواند با اشعار ايشان ارتباط برقرار كند و در 
عین حال در اوج هنرمندي و استفاده بجا از كنايه 
ها، ايهام ها و استعاره ها و نوع چینش واژگان در كنار 

هم، خوش آهنگي ديده مي شود. 
در واقع تس��لط ايش��ان در اس��تفاده از قافیه هاي 
غافلگیر كننده و نو از زيبايي كار ايش��ان است. همه 
اينها را شما به مفاهیم عمیق و ارجمندي كه در شعر 
ايشان مشاهده مي ش��ود، اضافه كنید. نگاه بلند و 
ژرفي كه ايشان به هستي و مسائل اجتماعي داشت، 

وجه تمايز اشعار ايشان است. 
 البته برجستگي شخصیتي ايشان هم به اين وضع 
كمك مي كن��د. آقاي زرويي مناعت طبع داش��ت، 
از اين رو ارجمندي خاصي ب��راي هنرش قائل بود. 
هیچ گاه هنرش را نفروخت، با اينكه مطلع هس��تم 
كه ايشان با مشكالت اقتصادي هم مواجه بود و در 
تنگناهايي هم قرار داش��ت، براي اينكه مش��كالت 
مالي اش را برطرف كند هیچ گاه سخنگوي اين و آن 
نشد. همین زهد شاعرانه و معرفتي ايشان به تاثیر 

گذاري بیشتر كالم و اشعارش كمك مي كرد. 
از احواالت ايشان بيشتر صحبت كنيد و 

بگوييد كه چه اندازه فرهنگ و هنر ايران توانست از وجود 
ايشان بهره ببرد؟

آقاي زرويي خوشبختانه روحیه اي اجتماعي داشت و در محافل اجتماعي 
حضور پیدا مي كرد و او را براي شعر خواندن دعوت مي كردند كه بايد چند 
دقیقه اي صحبت مي كرد و معموالً صحبت هاي راهبردي و راهگش��اي 
اساسي را در شعرخواني ها و محافلش مطرح مي كرد و توانست شاگردان 
بس��یاري را تربیت كند. هر كدام از طنزپردازان مطرح��ي كه داريم اگر 
در واقع منصف باش��ند خودش��ان معتقد خواهند بود كه درس آموخته 

ابوالفضل زرويي نصرآباد و تربیت شده او هستند.
 از اين شاگردان نام مي بريد؟

خود آقاي ناصر فیض كه از طنزپردازان مطرح هستند از ايشان متاثر 
هستند و در عین حال كه ايشان خودشان مناعت طبع و همت بلندي 
داشتند اما بي بهره نبودند، از آموزش ها و راهنمايي هاي آقاي زرويي 

نصرآباد يقین دارم كه ايشان خودش با افتخار بیان خواهند كرد. 
اينكه گفتید چه اندازه فرهنگ و هنر ايران توانست از وجود ايشان بهره 
ببرد، بايد بگويم بین خود شاعران اين اتفاقات افتاده است. اما متأسفانه 
نظام فرهنگي ما يك نظام هوش��مندي نیس��ت كه بتوان��د از ظرفیت و 
استعداد كساني كه حضور دارند در عرصه استفاده كند، چون برنامه ريزي 
فرهنگي مناسبي در كشور ما نیست. هیچ متولي ادبیات و شعر در كشور 

به آن معنا نداريم. 
همه بهره بردار هس��تند، همه مي آيند كه در كنگره ها و جش��نواره ها اينها 
را به عنوان بیالن كاري خودشان ثبت كنند. برنامه راهبري و كالن و دراز 
مدتي براي هنر و ادبیات و ش��عر ندارند و همین هم موجب مي شود كه از 
گنجینه هاي ارجمندي چون زرويي نصرآباد كه البته توانست به خاطر عشق 
خود خدمت خودش را كند و اثرش را بگذارد به درستي بهره برداري نشود اما 
صد ها برابر از اين اگر نظام فرهنگي ما هوشمند و هوشیار مي بود مي توانست 

از وجود آقاي نصرآباد استفاده كند. 
خود شما جايگاه مرحوم در شعر و طنز ايران را در چه ترازي 

مي بينيد؟
به نظر من در قرن اخیر ما كس��ي را ب��ه توانمندي و توانايي ايش��ان در 
شعر طنز نداشتیم، البته صاحبنام هاي ديگر هم هستند اما عمق نگاه و 
ژرف نگري و تسلط بر زبان شعر از ويژگي هاي منحصر به فرد ايشان بوده 
است. ارجمندي مفاهیمي كه ايشان به آن مي پرداخت و مرز حساس بین 
طنز و فكاهه را كه ايشان كاماًل رعايت مي كرد داراي اهمیت است و اينكه 
صددرصد اشعار ايش��ان به معناي واقعي طنز عمیق و موضع مند نسبت 
به مسائل خصوصاً اجتماعي بود. قطعاً در كنار بزرگان تاريخ طنز ادبیات 

فارسي نام ايشان همواره خواهد درخشید. 
خود شما در اين همراهي ها خاطره اي نداريد؟

خاطره شگرف من از ايشان مربوط به زماني است كه در 
روزنامه جام جم بودم. ما مي خواس��تیم كه رونوشت هاي 
طنزي هم داشته باشیم، با چند طنزپرداز صحبت كرديم، 
آقاي رفیع و دوستان ديگر... و يك جلسه اي از آقاي زرويي 
دعوت كرديم و ايشان تش��ريف آوردند به دفتر روزنامه با 
حضور بچه هاي فرهنگي و مدير مس��ئول محترم كه يك 
نشستي با ايشان گذاش��تیم كه ابتدا گفتم قطعاً صحبت 
ما درباره طنز و اينه��ا خواهد بود كه يك مرتبه ايش��ان 
وارد حوزه مس��ائل فرهنگي كش��ور، معضالت رسانه ها 
و غفلت هاي رس��انه و تاثیر آنها ش��دند و بسیار نظر هاي 
روشنگرانه و راهگش��ا و جامعه شناسانه اي مطرح كردند. 
مجموعه فرهنگي روزنامه از صحبت ها و نظرات ايش��ان 

حیرت كردند؛ از تفكر و بینش عمیق ايشان. 
ما پی��ش از آن ارادت خاصي به ايش��ان داش��تیم اما اين 
عالقه مندي مان بیشتر و صدچندان شد. من تقريباً ايشان 
را مي ش��ناختم و ايش��ان هم به من لطف داشتند و آشنا 
بودند. با رفتار و سلوك ايشان و آداب و معاشرت ايشان و 

نحوه برخورد ايشان دمخور بوديم. 
 در پايان اگر صحبتي داريد، بفرماييد.

امیدوارم حاال كه ما آق��اي ابوالفضل زرويي نصرآباد را از 
دست داده ايم، ابتدا روحشان ش��اد باشد و بعد دوستان 
و نهاد ه��اي فرهنگي بتوانن��د با مراس��م و كارهايي كه 
انجام مي دهند بیشتر جامعه را از وجود و بركات ايشان 

بهره مند كنند.

مصطفي محدثي خراساني در گفت وگو با »جوان«:

زرويي نصرآباد هيچ گاه هنرش را نفروخت

ادامه از صفحه اول  
   163جلسه براي نگارش يك كتاب

فاطمه دوست كامي، نويسنده »سرباز كوچك امام« پیرامون 
چگونگي نگارش اين كتاب، مي گويد: »سرباز كوچك امام، از 
س��ال 1387 در مؤسس��ه پیام آزادگان كلید خورد. چنان كه 
163 جلسه مصاحبه با راوي داشتیم و در كنارش نیز مطالعات 
میداني شكل گرفت. همچنین از اطالعات بسیاري از مطلعان 

مثل دوستان راوي در اردوگاه هاي مختلف استفاده كرديم.«
دوس��ت كامي با اعالم اينكه نگارش كتاب طي چهار س��ال 
مصاحبه و نوشتن انجام گرفته است، مي افزايد: »در نسخه 
تخلیص شده 95درصد خاطرات اصل كتاب همچنان حفظ 
شده است. آنچه حذف شده، برخي روايت هاي پس از آزادي 
راوي اس��ت، بنابراين ضعف��ي در محت��وا و اطالعات كتاب 

نخواهیم داشت.«
اين نويسنده درباره راه اندازي پويش »كتاب قهرمان« با بیان 
اينكه اين پويش هديه اي براي جشن 40سالگي انقالب است، 
تأكید مي كند: » محتواي ارزشمند كتاب از استكبارستیزي و 
خودباوري تا اقتصاد مقاومتي را پوشش داده و اين دغدغه جامعه 
امروز است. اين پويش كمك مي كند اين كاالي خوب فرهنگي 

الاقل به شیوه اي درست در دسترس همگان قرار گیرد.«
  خاطرات طحانيان حيرت انگيز است

فرزانه قلعه قوند، معاون پژوهشي مؤسسه انتشاراتي پیام آزادگان 
و ناشر »س��رباز كوچك امام«، درباره فعالیت هاي اين موسسه 
مي گويد: تا امروز حدود 200 كتاب در حوزه ادبیات اس��ارت 

منتش��ر كرده ايم كه يك چهارم از كل كتب بازار نش��ر در اين 
موضوع اس��ت. اين كتاب نیز تبلور حوادث بس��یاري از دوران 

اسارت و همانند تكه اي گمشده از دوران دفاع مقدس است.«
قلعه قوند با اش��اره به محتواي »س��رباز كوچك ام��ام« ادامه 
مي دهد: اين نوع كتاب ها مي توانند قصه گوي دوران اس��ارت 
و نمايي از فرهن��گ مقاومت و موردنیاز جامعه امروز باش��ند. 
خاطرات مهدي طحانیان حیرت انگیز است، چنانكه مي توان 
مسائل الزمه جهان امروز مثل سواد رس��انه اي را حتي در اين 

كتاب و گفتار راوي ديد. 
قلعه قوند تأكید مي گويد: »سرباز كوچك امام« به زبان روسي 
و عربي در حال ترجمه است و بعد از آن، درباره چگونگي عرضه 
آن در نمايشگاه هاي كتاب خارجي برنامه ريزي خواهیم كرد. 
چاپ تخلیص شده آن را نیز به خاطر انجام اين پويش، به جاي 
قیمت 42هزار تومان چاپ ه��اي قبل، با قیمت 24هزار تومان 

عرضه خواهیم كرد.

حكمت ۴0 

زبان عاقل در پشت قلب اوست 

و قلب احمق در پش�ت زبانش 

قرار دارد.

 2 فيلم درباره گروهك فرقان 
در جشنواره »عمار«

   سيدمرتضي ذاكر
محمد ميركاني مسئول دفتر فيلمسازي »هنر مكتب« از حضور 
اين مركز با دو اثر مستند »بادبان هاي شكسته« و فيلم كوتاه 
»نوبت« در نهمين جش�نواره مردمي فيلم »عمار« خبر داد. 
سیدمحمد میركاني مستندساز و مس��ئول دفتر فیلمسازي »هنر 
مكتب« درباره حضور اين مجموعه در نهمین جشنواره مردمي فیلم 
»عمار« گفت: ما در اين مركز فیلمسازي چندين اثر در دست تولید 
داريم كه دو فیلم را به نهمین دوره جشنواره مردم فیلم »عمار« ارسال 
كرده ايم كه يكي از آنها فیلم »نوبت« نام دارد كه در زمان هفت دقیقه 
و با موضوع اخالق پزش��كي ساخته شده اس��ت. وي افزود: ما امروز 
معضالت فراواني را در بیمارستان ها و بخش درمان داريم كه بخش 
اعظم اين مش��كالت به رعايت اخالق و وظايفي كه جامعه پزشكي 
دارند برمي گردد. فیلم كوتاه »نوبت« در اين راستا تالش مي كند يكي 
از اين مشكالت را در قالب داستان كوتاهي بیان كند. مسئول دفتر 
فیلمسازي »هنر مكتب« عنوان كرد: ساخت اين فیلم كوتاه داستاني 

از سال گذشته با همكاري و پیشنهاد محمدعلي جوادي از دانشگاه 
شهید بهشتي و از چهره هاي مشهور عرصه چشم پزشكي كشور آغاز 
شد. میركاني توضیح داد: اثر ديگري هم درباره گروهك فرقان با نام 
»بادبان هاي شكسته« داريم كه اين مستند آرشیوي براي شبكه 4 
تولید شده است. اين مستند 60 دقیقه اي به بررسي تاريخچه پیدايش 

اين گروه قبل از پیروزي انقالب اسالمي مي پردازد. 
مسئول دفتر فیلمسازي »هنر مكتب« بیان كرد: در جريان ساخت 
مستند »بادبان هاي شكسته« سعي كرديم تا تمامي اسناد و فیلم هاي 
مرتبط با اين گروهك را جمع آوري كنیم و با افراد درگیر اين ماجرا 
از خانواده شهدا گرفته تا قضات دادگاه ها مصاحبه كنیم. وي اظهار 
كرد: در مس��یر س��اخت اين فیلم با افرادي چون آيت اهلل طاهري، 
حجت االسالم حمیدرضا نقاش��یان، علي مطهري و فرزندان شهید 
مفتح گفت وگوهاي مفصلي انجام داديم. اين مستند از سال 95 آماده 
شده ولي تا امروز جايي نمايش داده نشده است. الزم به توضیح است 
فرقان نام گروهي بود كه در ارديبهشت سال 1358 توسط شخصي 
به اسم اكبر گودرزي تأسیس ش��د. گروه فرقان سخت با روحانیت 
مخالف و معتقد به حذف فیزيكي آنان بود. اين گروه ضاله ابتدا سپهبد 
شهید محمد ولي قرني، سپس شهید مطهري و پس از ايشان، دكتر 
مفتح و برخي ديگر مانند ش��هید مهدي عراقي )از مؤتلفه( و شهید 
سیدمحمدعلي قاضي طباطبايي، از روحانیون دانشمند و انقالبي و... 
را ترور كرد. میركاني در پايان گفت: اثر ديگري درباره تاريخچه میراث 
فرهنگي كشور در دست تولید داريم كه در بحث مهم حقوق میراث 
فرهنگي ساخته مي شود، البته به دلیل اينكه هنوز كامل نشده و در 

مرحله تدوين است به جشنواره »عمار« امسال نمي رسد.

 نشست خبري يازدهمين جايزه جالل
تحت الشعاع خبر درگذشت ابوالفضل زرويي نصرآباد برگزار شد

مهدي قزلي: برگزيدگان جايزه جالل منتخب بزرگان ادبيات هستند
    مصطفي شاه كرمي

دبير اجراي�ي يازدهمين دوره جاي�زه ادبي جالل ضمن 
اعالم اهداي جايزه 100ميليون توماني نقدي به برگزيده 
بخش هاي مختل�ف و اينك�ه داوران آثار را ف�ارغ از هر 
موضوع حاشيه اي داوري كرده اند، مدعي شد برگزيدگان 
جايزه جالل منتخب 21 نفر از بزرگان ادبيات هس�تند. 
نشست خبري يازدهمین دوره جايزه ادبي جالل آل احمد، 
روز گذشته در حالي برگزار شد كه خبر درگذشت ابوالفضل 
زرويي نصرآباد آن را تحت الشعاع خود قرار داده بود. مهدي 
قزلي دبیر اجرايي جايزه ادبي جالل آل احمد در خصوص 
مرحوم زرويي نصرآب��اد گفت: خبر درگذش��ت ابوالفضل 
زرويي نصرآباد، بسیار خبر ناخوشايندي بود و از نیمه هاي 
شب مشغول راستي آزمايي خبر بوديم كه متأسفانه باخبر 
شديم اين خبر صحت دارد. اگر كسي در كارنامه اش تنها اين 
صحبت كیومرث صابري درباره اش باشد كافي است كه گفته 
است »تا قلم زرويي نصرآباد است قلم امثال عبید و دهخدا 
زمین نمانده اس��ت.« زرويي نصرآباد در مجله »گل آقا« در 
حضور بزرگان كار كرد و همه شهرت وي از ادبیات، طنز و 
داس��تان به دس��ت آمده بود؛ او ناني از حاشیه هاي ادبیات 
نخورد. در ادامه مهدي قزلي با اش��اره به مراسم اختتامیه 
گفت: مراسم پاياني اين جايزه روز شنبه 17 آذرماه از ساعت 
18 در تاالر قلم كتابخانه ملي ايران برگزار خواهد شد، البته 
ما آمادگي اين را داش��تیم كه مراسم در روزهاي اول و دوم 
آذرماه كه همزمان با س��الروز تولد جالل آل احمد اس��ت، 
برگزار شود اما تعطیلي رسمي و سفر كاري وزير فرهنگ و 

ارشاد اسالمي مانع اين اتفاق شد. 
قزلي همچنین با بیان اينكه در اين دوره از جايزه 3هزارو213 
كتاب مورد بررس��ي قرار گرفته است، اظهار داشت: ما همه 
آثار را كه در سال گذشته منتشر ش��ده بود داوري كرديم و 
نمي گويیم به دنبال چندصدايي بوديم، بلكه همه صداها را 

شنیديم، خوانديم و داوري كرديم. 
دبیر اجرايي جايزه جالل در پاس��خ به سؤالي درباره رويداد 
محورشدن اين جايزه گفت: من اين تعبیر را قبول ندارم. ما به 
شكل هاي مختلفي از برگزيدگانمان حمايت مي كنیم، مثاًل 
آثار برگزيده را به ش��وراي حمايت و خريد كتاب در وزارت 
ارشاد معرفي مي كنیم. برگزيدگان جايزه جالل منتخب 21 
نفر از بزرگان ادبیات هستند و سطح كارشناسي انتخاب آنها 
چیزي كمتر از سطح كارشناسي آن هیئت ندارد. همچنین 
ما پیشنهاد داده ايم نويسندگان برگزيده جايزه در طول سال 

در رويدادها و اتفاقات ادبي ايران در نمايشگاه هاي بین المللي 
كتاب حضور داشته باشند كه اين اتفاق میسر شده است. 

قزلي در پاسخ به سؤالي درباره میزان مبلغ نقدي جايزه اين 
دوره و تاثیرگذاري ش��رايط اقتصادي كش��ور در آن، تأكید 
كرد: امسال برگزيده جايزه جالل 100میلیون تومان هديه 
نقدي دريافت مي كند و آثار شايسته تقدير نیز 30 میلیون 
تومان دريافت خواهند كرد، هر چند همه مي دانیم سهم و 

شأن ادبیات بسیار بیشتر از اين است. 
وي درباره بخش ويژه آتیه داستان ايراني كه امسال به جايزه 
جالل اضافه شده است، گفت: به اين مسئله توجه كنید كه 
برگزاري اين بخش ويژه ارتباطي با جايزه و اساس��نامه آن 
ندارد و تالش ما اين بوده اس��ت كه جاي��زه را جداي از اين 
بخش هاي ويژه به چیزي بیشتر از يك گردهمايي عصرگاهي 

با موضوع ادبیات تبديل كنیم. 
قزلي ادامه داد: انتشار لیست آتیه داستان ايراني و رأي گیري 
براي آن قوانین خاص خودش را داش��ت و ب��ه نظر من اين 
بخش را بايد به اندازه خودش ديد و قضاوت كرد، قرار نیست 
ذات ادبیات داستاني با اين فهرست انتخاب و قضاوت شود. 

در بخش ديگري از اين نشس��ت خبري محمدرضا بايرامي 
دبیر علمي اين جايزه نیز در سخناني عنوان كرد: سرگذشت 
تك تك نويسندگان و آثارش��ان كه در سال گذشته منتشر 
شده بود براي ما در اين جايزه مهم بود. ما آثار سال 96 را مورد 

بررسي قرار داده ايم و از میان آنها دست به انتخاب زده ايم. 
بايرامي همچنین درباره بخ��ش ويژه نیز گفت: در روزهاي 
گذشته و با اعالم برخي از اس��امي داوران جايزه به من هم 
درباره بخش ويژه رجوع و سؤاالتي پرسیده شده است. خود 
بنده صرفاً از طريق فضاي مج��ازي از آن اطالع پیدا كردم. 
امروز هم بنا بر تأكید اعالم مي كنم داوران ما در انتخاب آن 

نقشي نداشتند.

آقاي زروي��ي مناعت 
طبع داش��ت، از اين رو 
ارجمندي خاصي براي 
هنرش قائل بود. هيچ 
گاه هنرش را نفروخت، 
با اينكه مطلع هس��تم 
كه ايش��ان با مشكالت 
اقتصادي هم مواجه بود

گزارش»جوان« از آغاز پويش كتابخواني »كتاب قهرمان«

»سرباز كوچك امام« الگوي زنده نوجوانان ايراني مي شود احمد وكيلي: نقاشان پس از انتخاب اثرشان 
در فجر، بايد از آن دفاع كنند 

دبي�ر رش�ته نقاش�ي در يازدهمي�ن جش�نواره تجس�مي فج�ر گف�ت: در 
اي�ن دوره نقاش�ي هايي انتخ�اب مي ش�وند كه به مي�راث غني كش�ورمان 
توج�ه داش�ته اند و آن را ب�ا زبان�ي جهان�ي مط�رح كرده ان�د. نقاش�ان 
پ�س از انتخ�اب اثرش�ان باي�د ب�ه ص�ورت حض�وري از آن دف�اع كنن�د. 
به گزارش »جوان« به نقل از س��تاد اطالع رس��اني يازدهمین جشنواره هنرهاي 
تجسمي فجر، احمد وكیلي دبیر بخش نقاش��ي يازدهمین دوره جشنواره با اشاره 
به تفكیك شاخه هاي ده گانه هنرهاي تجسمي در اين دوره از جشنواره گفت: رويه 
قبلي كه در چند سال گذش��ته در جشنواره تجس��مي وجود داشت و رشته هاي 

هنرهاي تجسمي در كنار يكديگر داوري مي شدند، باعث خلط مبحث مي شد. 
وي افزود: جدا ش��دن اين شاخه ها تصمیم بسیار درس��تي است كه باعث مي شود 
ارزيابي ها بهتر انجام ش��ود. از س��وي ديگر ارزش گذاري هر رشته هنري به صورت 
جداگانه باعث مي شود جوانان گمان نكنند آخرين دستاوردها در هنر جهان، مربوط 
به هنر جديد است و بايد حتماً هنر جديد را دنبال كنند. دبیر رشته نقاشي يازدهمین 
جشنواره هنرهاي تجسمي فجر درباره معیارهاي انتخاب آثار و داوري آثار نقاشي 
در جشنواره نیز گفت: بر اساس شعار معروف »بومي فكر كن، جهاني عمل كن« اين 
گرايش در داوري آثار وجود خواهد داشت. اين شعار يك كلیدواژه بسیار خوب است 
و به ما مي رساند كه بايد در آثار هنري به هويت توجه شود. حال تشخیص اينكه درك 
اشخاص از هويت چگونه است و تا چه حد عمق دارد يا اينكه جنبه توريستي در نگاه 
آنها وجود دارد، بر عهده داوران است. براي داوري آثار در وهله اول بر اساس تصاوير 
ارسالي آثار خوب جدا مي شوند و بعد از آن اصل آثار به دبیرخانه تحويل داده مي شود 

و از نقاشان مي خواهیم با حضور در دبیرخانه به دفاع از اثر خود بپردازند.

    تجسمی  مصطفي   محمدي

مصطفي   اندرزگو     ديده بان

 »حسين انتظامي« 
نماينده مديران مسئول در هيئت 

نظارت بر مطبوعات شد
ب�ا پاي�ان زم�ان دومي�ن دوره انتخاب�ات نماين�ده 
مدي�ران مس�ئول در هيئ�ت نظ�ارت ب�ر مطبوع�ات 
»حس�ين انتظامي« ب�ه عن�وان نماينده انتخاب ش�د. 
به گزارش ف��ارس، رأي گی��ري هفدهمی��ن دوره انتخاب 
نماينده مديران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات كه از 
ديروز ساعت 10 صبح آغاز شده بود، رأس ساعت 18 و بدون 

تمديد مدت زمان رأي گیري به پايان رسید. 
بنا بر اين گزارش، در اين انتخابات 3هزار و 415 نفر واجد 
شرايط راي گیري بودند كه از اين تعداد هزار و 719 نفر در 
انتخابات شركت كردند كه معادل 50/34 درصد از تعداد كل 

افراد شركت كننده بوده است. 
در نهاي��ت و از میان 90 نف��ري كه كانديدا ش��ده بودند، 
»حسین انتظامي« با 959 رأي به عنوان نماينده مديران 
مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شد. مهدي 
رحمانی��ان مديرمس��ئول روزنامه ش��رق نیز ك��ه در اين 

انتخابات حضور داشت، موفق به كسب 538 رأي شد. 
با هدف نظارت بر حس��ن انجام انتخابات هیئت ويژه اي 
از سوي س��ازمان بازرسي كل كش��ور با حضور در ستاد 
انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات ب��ر روند برگزاري 

انتخابات نظارت مي كند.
.....................................................................................................

 تمديد مهلت ثبت نام
در جشنواره عمار

در حال�ي ك�ه مهل�ت ثبت ن�ام در نهمي�ن دوره اي�ن 
روي�داد س�ينمايي ت�ا پنج�م آذر تمدي�د ش�ده بود، 
مهلت ارس�ال آثار در بخش هاي »فيل�م« و »فيلم ما« 
اين جش�نواره ب�ه ترتيب ت�ا 1۵ و 20 آذر تمديد ش�د. 
بنابراين گ��زارش، مهلت ارس��ال آثار به اي��ن دوره از 
جشنواره مردمي فیلم عمار تنها در دو بخش »فیلم« و 
»فیلم ما« تمديد و زمان تعیین ش��ده براي ارسال آثار 
در بخش »نقد، مقاالت و پژوهش هاي سینمايي« تمام 

شده است. 
همچنین امس��ال دو بخش فراخوان معرفي س��وژه و 
فراخوان مردمي نیز به نهمین جشنواره عمار اضافه شده 
و افراد، گروه ها و تشكل هاي فرهنگي- مردمي مي توانند 

در اين بخش ها مشاركت داشته باشند. 
همانن��د ادوار گذش��ته، دبیرخانه جش��نواره عمار در 
فراخوان خود از عالقه مندان براي اك��ران مردمي آثار 
جش��نواره دعوت كرده اس��ت تا با مراجعه به تارنماي 
جشنواره Ammarfilm. ir، نسبت به ثبت نام جهت 

نمايش فیلم ها در شهر و روستاي خود اقدام كنند. 
.....................................................................................................

مجري هتاك تا اطالع ثانوي 
كنار گذاشته شد

به دليل س�خنان نامتع�ارف و اجراي خ�ارج از ادب در 
برنامه »م�ا و ش�ما«ي ش�بكه ش�ما، آرش ظلي پور تا 
اطالع ثان�وي از اجراي تلويزيوني كنار گذاش�ته ش�د. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا، مدير ش��بكه شما 
با ابالغ اين تصمیم معاونت اس��تان ها به مجري برنامه 
»ما و ش��ما« تهیه كننده برنامه را نی��ز توبیخ و جريمه 

نقدي كرد. 
بر پاي��ه اين گ��زارش در آينده اي نزدي��ك برنامه »من 
وشما« با گروهي جديد و رويكردي متفاوت روي آنتن 

شبكه شما خواهد رفت.


