
 غافلگيري دار 
در بازديد سرزده همتي

اصاح طلبان زرويي 
دين باور را  نپسنديدند 

پيشنهاد مذاکره امريکايي ها  
ديپلماسي بزک  است
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  زروي�ي نصرآب�اد بهتري�ن ش�عرش را در وص�ف 
قمر بني هاشم سرود. دلداده اهل بيت عصمت و طهارت 
عليهم السام بود. تيغ تيز طنزش را نه براي خوشامد 
س�وداگران و زرسااران و سياس�ت بازان بلكه براي 
اصاح واقعي و حقيقي فرهنگ، هنر و جامعه خرج كرد. 
تن به ذلت و خواري نداد. مردمي زيست، براي مردم 
قلم زد. هنرش را به پول نفروخت و مانند يك مرد از دنيا 
رفت. آزاده بود و ثابت كرد كه صفحه اول روزنامه هاي 

مدعي و رانت بگير جاي آزاد مردان نيست

 كارشناسان در گفت و گو با »جوان«:
 اشتباهات مشاوران و روانشناسان 

در هيچ محكمه اي قابل پيگيري نيست!

  اريجاني در نشست خبري: سازوكار مالي اروپا 
ربطي به تصويب FATF ندارد

  بخش�ی از حرف های ظريف درباره پولش�ويی 
نبايد زده می شد

روانکاوان اوضاع را 
وخيم تر کرده اند

مشت آهنين  ماکرون بر فرق فرانسوي ها
در اعتراضات فرانسه تاكنون 3 نفر كشته، 300 نفر دستگير و 412 نفر هم زخمی شده اند كه وضعيت 10 نفر از آنان وخيم گزارش شده است

  همزمان با حضور سر زده رئيس کل بانک مرکزي در بازار ارز تهران 
صفحه4نرخ دار ديروز به 11هزار و 350 تومان کاهش يافت

صفحه 15

يادداشت هاي امروز

کار ناقص وزير کار 
محمدصادق فقفوري

3

ظرفيت پتروشيمي درخدمت کارآمدي
عليرضا زاكاني

2

ماکرون در بن بست رهبري 
سيد رحيم نعمتی

15

 »جوان« از اولين گردهمايي تازه مسلمانان 
در دانشگاه تهران گزارش مي دهد 

آرامش در حضورتازه مسلمانان  
فارغ از رنگ ها

   همزمان با سالروز نامه رهبري به جوانان غربي، دانشگاه 
تهران ميزبان هجدهمين سالگرد شهيد ادواردو آنيلي در جمع 
بسياري از تازه مسلمانان کشورهاي مختلف و دانشجويان اين 

دانشگاه بود | صفحه 16
ويژه هاي جوان  

  تاش ايرنا براي توجيه اظهارات ظريف
   قهر با انتخابات يا قهر با اصاح طلبان؟

صفحه 2

۱۰۰ هزار دانش آموخته دکترا  بیکار هستند 

شاهين طبع پس از صعود به جام جهانی:
بسکتبال در شرایط حساس تصمیم  خوب گرفت

 تشکیل کمپین حمایت از ملی پوشان کاراته 
در واکنش به بی توجهی ها

آشوراده؛ از اکوتوریسم تا پوپولیسم !

دانشگاه جامع علمی كاربردی   جامعه معاون فرهنگی و دانشجويی 
كشور گفت: بيش از 100 هزار دانش آموخته دكترا در كشور 
بيكار هستند و اين در حالی است كه ساانه ظرفيت پذيرش 
و تحصي�ل 3 ه�زار نف�ر در اي�ن مقط�ع وج�ود دارد. 
به گزارش ايرنا، »احمدرضا پيش بين « روز گذشته در آيين 
تجليل از دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی لرستان 
بيان کرد: ايران پس از روسيه و امريکا سومين کشور به لحاظ 

حجم باای دانش آموختگان و مدارک دانشگاهی است. 
وی با تأکيد بر توجه ويژه به کارايی دانشگاه  ها بر اساس منافع 
کشور اظهار کرد: دانش��گاه جامع علمی کاربردی از همان 

ابتدای راه اندازی در راستای دانش س��ودمند و کارآمد گام 
برداشته است. 

وی اف��زود: از س��ال های گذش��ته تاکن��ون نيز مس��ائلی 
همچ��ون کيفيت گراي��ی، مأموريت گراي��ی و بااب��ردن 
 س��طح کيفی مهارت  ها در اين دانش��گاه مهم و مورد توجه 

بوده است. 
معاون فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: 
پيش از اين، برخی از مراکز دارای مجوز و اساسنامه نبودند و 
دامنه فعاليت آنها بسيار گسترده بود و حتی مدرسان مسير 
جذب را طی نکرده نبودند اما اکنون محتوا، رشته  ها و ساير 
صاحيت های مدرسان ساماندهی شده و اين نهاد با مشارکت 

مدرسان و مراکز علمی کاربردی به دانشگاهی نسل چهارم، 
کارآفرين و پاسخگوی نيازهای جامعه تبديل می شود. 

پيش بين تأکيد کرد: رعايت اقتصاد آموزشی در دانشگاه  ها 
بس��يار مهم اس��ت و نبايد با تحصي��ات راي��گان و بدون 
مهارت افزايی، قش��ر دانش آموختگان بيکار تحويل جامعه 

شود. 
وی اف��زود: اين گون��ه دانش��گاه  ها نباي��د م��ورد حمايت، 
سرمايه گذاری و بهره مندی از بودجه کان کشور قرار گيرند 
و از طرفی دانشگاه مهارت آفرين از حمايت کمتری بهره مند 
ش��ود چرا که نظام آموزش��ی بايد حداقل وظيفه را در قبال 

آموزش مهارت  ها انجام دهد. 

سرمربی تيم ملی بسكتبال كشورمان، 
كليد پي�روزی مقابل فيليپي�ن و صعود 
به جام جهان�ی را تصميم گي�ری خوب 
در ش�رايط حس�اس مس�ابقه دانست. 
پس از برتری تيم ملی بسکتبال کشورمان 
مقابل فيليپين که منجر به صعود کشورمان 
به جام جهانی ش��د، مهران شاهين طبع و 
محمد جمشيدی بعد از ديدار برابر فيليپين 
در نشس��ت خبری حاضر ش��دند و درباره 
اين مس��ابقه صحبت کردند. سرمربی تيم 
ملی بسکتبال اظهار کرد: » می دانستيم که 
جيسون کاسترو بازيکن کليدی و تأثيرگذار 
فيليپين اس��ت و ب��ه همين دلي��ل حامد 
حس��ين زاده را که بازيکن دفاع کننده تيم 
به حساب می آيد مسئول کنترل او کرديم. 
به نظرم حسين زاده به خوبی مسئوليتش 

 را انجام داد و خوب کار کرد. « او ادامه داد
:»از بازيکنان زير س��بد نيز خواسته بودم 
که اين منطقه را کنترل کنند و برای ديگر 
بازيکنان فضای کار به وجود بياورند که به 
نظرم آنها نيز خوب بودند. در مجموع ما به 
خوبی کارمان را انجام داديم.« شاهين طبع 
همچنين گفت:  »برابر اس��تراليا عملکرد 
بسيار بدی داشتيم و تصميم گرفته بوديم 
در اين ديدار بجنگيم و برنده شويم. به نظرم 
در شرايط حس��اس خوب تصميم گرفتيم 
و با دفاعی مناس��ب برنده ديدار ش��ديم.« 
در ادامه محمد جمش��يدی نيز بيان کرد: 
»ما در اين مس��ابقه خيلی تاش کرديم. 
در دفاع خوب کار کردي��م و در حمله نيز 
 باهوش بوديم و توانس��تيم برنده مس��ابقه 

شويم.«

عض�و كميته فن�ی فدراس�يون جهانی 
اينس�تاگرامی  پس�ت  ب�ه  كارات�ه 
داد.  نش�ان  واكن�ش  زاده  گن�ج 
پ��س از انتق��اد س��جاد گن��ج زاده از عدم 
برنامه ريزی درست فدراسيون کاراته برای 
کسب سهميه المپيک توسط ورزشکاران اين 
رشته و عدم حضور در مسابقات بين المللی، 
حاا مسعود رهنما عضو ايرانی کميته فنی 
سازمان جهانی کاراته به آن واکنش نشان 
داد. رهنما طی يادداش��تی ضم��ن تأييد 
گنج زاده خواستار تشکيل کمپينی جهت 
حمايت از تي��م ملی و ملی پوش��ان کاراته 
کشور شده است. او در ادامه يادداشت خود 
آورده است:  »کدام رش��ته ورزشی را سراغ 
داريد ک��ه مربيان و قهرمانان��ش مظلوم تر 
از قهرنان��ان کاراته باش��ند؟ کدام رش��ته 

ورزشی مس��ابقات قهرمانی جهان آن هم 
با حضور 1٤0 کشور برگزار می شود و پرچم 
ميهن عزيزمان بااتر ازهمه قرار می گيرد؟ 
رنجنامه سجاد، قهرمان و ملی پوش کاراته 
کشور، درد دل همه ملی پوشان و مربيان و 
جامعه کاراته است. به مقامات عالی ورزش 
کش��ور گفته ام و تکرار می کن��م کاراته را 
دريابند.  کاراته همانطور که در بازی های 
آسيايی )خصوصاً بازی های آسيايی دوحه 
قطر که کل کاروان ورزش ايران صاحب 12 
گردن آويز طا شد و کاراته، 3 طا، يعنی 
25درصد مرغوبيت مدال های کسب شده 
کل کاروان ورزش اي��ران را دريافت کرد( 
ثابت کرد، باعث افتخار ورزش کشور شده 
و جزو بهترين هاست. در المپيک هم قطعاً 

همانطور خواهد شد. 

طرح توس�عه گردش�گري 
 عليرضا سزاوار

  جامعه
جزيره آش�وراده در كميته 
ملي طبيعت گردي مصوب 
ش�ده و اكنون منتظ�ر تصويب نهايي در ش�وراي عالي 
معماري و شهرسازي است. همين مسئله فرياد اعتراض 
آي�ا  ام�ا  درآورده،  را  محيط زيس�تي   فع�اان 
واقع�ًا ح�ق ب�ا معترض�ان اس�ت ي�ا ب�ا دولتي ه�ا؟

فعاان محيط زيستي اين طرح را مغاير معيارهاي توريسم 
پايدار مي دانند و معتقدند که گردش��گرها نبايد به آشوراده 
بروند چون  اوضاع محيط زيستي آش��وراده اسفناک است. 
اين را مي دانيم، البته تا امروز جزئيات مشخصي از اين طرح 

اعام نشده است. 
اما گردش��گري پايدار منطبق بر ظرفيت ه��اي اکولوژيک 
مي تواند راهي براي نجات آشوراده باشد. يعني گردشگري 
اگر مطابق معيارهاي بوم گردي باشد، نه فقط زيانبار نيست 

بلکه مي تواند به حفظ منطقه کمک کند. 
اين موج سنگين مخالفت سرسختانه با گردشگري در آشوراده 

حتي مي تواند قدري هم جوزدگي رسانه اي باشد. 
به بيان ساده تر، خانه رو به ويراني با بستن درهاي آن مرمت و 
حفظ نمي شود، بايد درها را باز کرد و با دلسوزي مرمت کرد. 
به قول ناصر کرمي، استاد محيط زيست دانشگاه برگن نروژ 
»رهاکردن آشوراده به حال خود )وضعيت کنوني( همانقدر 
مي تواند عامل ويراني آن باشد که س��پردنش به يک پروژه 
ناپايدار گردشگري، شايد به جاي مخالفت مطلق با توسعه 
گردشگري در آش��وراده بهتر باش��د، رعايت استانداردهاي 

سخت گيرانه و دقيق اکوتوريستي را مطالبه کنيم.«
اين تنها بخشي از ماجراست. با اينکه توسعه گردشگري يکي 
از ابزارهاي کاربردي در توسعه و حفظ محيط زيست است، 

اما اين ماجرا براي کشور ما کاربردي نيست. 
 متأسفانه ما اکنون حتي يک نمونه از توسعه پايدار گردشگري 
در يکي از مناطق چهارگانه کشور و حتي در سطح محلي هم 
نداريم که براساس آن بگوييم، مديراني که برنامه گردشگري 
آشوراده را نوشته اند حداقل يک تجربه موفق قبلي در کارنامه 
دارند.  مينو حس��ني اصفهاني، اس��تاد و پژوهشگر دانشگاه 

ژوهانس��بورگ در آفريقاي جنوبي معتقد است که اين يک 
راه حل مديريتي از کار افت��اده و قديمي در بحث حفاظت و 
گردش��گري در دنيا قلمداد مي شود. اين محقق اکوتوريسم 
به هرگونه طرح و برنامه توسعه گردشگري در مناطق تحت 
حفاظت بسيار مش��کوک اس��ت؛ به خصوص اينکه غالباً در 
عنوان اين طرح ه��ا از واژگان فريبنده اي همچون: توس��عه 

پايدار، اکوتوريسم، گردشگري سبز استفاده شود. 
اين پژوهشگر، اکوتوريسم در ايران را تنها يک لقلقه زبان براي 
سودجويان و مردم فريبانه مي داند. در حالي که در کشوري 
مانند افريقاي جنوبي همين اکوتوريسم سبب افزايش تعداد 

شيرهاي آفريقايي در معرض خطر شده است. 
آشوراده از معدود قلمروهايي است که پاي گردشگري مخرب 
به آن کمتر باز ش��ده و وقتي دانش، تجربه، انگيزه، پشتوانه 
قانوني ايجاد و توسعه سختگيرانه گردشگري در ايران وجود 
ندارد، هر نوع گردشگري  به احتمال زياد آثار مخربش چندين 
برابر آثار سودمندش اس��ت. حاا چه اسمش اکوتوريسم و 

توسعه پايدار باشد و چه نباشد.  

گزارش »جوان« از كافه ای كه كاركنانش بچه های سندروم داون و اوتيسم هستند
سرد شدن کافه داونتیسم زیر سایه بی توجهی مسئوان

 خيابان ونك تهران و 
مهسا گربندی

  جوان آناین 
در پاساژ آيينه ونك 
كه برويد و وارد طبقه 
ابی شويد، كافه ای به اسم داونتيسم را می بينيد؛ 
كاف�ه ای كه ارديبهش�ت ماه س�وژه بس�ياری از 
 رس�انه   ها ش�د و همين مس�ئله باع�ث معروف 
ش�دن اي�ن كاف�ه در م�دت كوتاه�ی ش�د. 
تفاوت اصلی کافه داونتيس��م با تمام کافه های شهر 
در اين اس��ت که با اوتيمسی   ها و س��ندروم داونی   ها 
اداره می شود تا آنها را با مردم و مردم را با آنها بيشتر 
آشنا کند. شايد همين وجه اشتراک کافه داونتيسم 
باعث شد تا مردم از سر کنجکاوی هم که شده به اين 
کافه بيايند و توسط اوتيسمی   ها و سندروم داونی   ها 
پذيرايی شوند. با وجود اين، با گذشت زمان و کمرنگ 
ش��دن حضور مردم و همچنين زير سايه بی توجهی 
بهزيستی و مس��ئوان دولتی اين کافه با مشکات 
مالی رو به رو شده و اگر شرايط همينطور ادامه پيدا 

کند ممکن است که اين کافه تعطيل شود. 
   گاهی همين طور بيكار می نش�ينيم، چون 

مشتری نداريم
وارد کافه داونتيسم می شوم، کافه ای مستطيل شکل 
که به نظر خيلی کوچک می آي��د و در آن فقط پنج، 
شش ميز قرار دارد. در يکی از اين ميز   ها که بزرگ تر 
از بقيه ش��ان است شش نفر نشس��ته اند و با هم گپ 
می زنند و آن طرف تر سه نفر از بچه های اوتيسمی و 
سندروم داونی هستند که بعد از وارد شدن من به کافه 
خوشامد می گويند. به دنبال خانم آگاهی می گردم که 
مدير اين کافه است و از قبل با او قرار ماقات داشتم 
اما چون در گوشه ای از کافه مشغول آموزش موسيقی 

به يکی از بچه هاست، منتظرش می مانم. 
 چش��مم ب��ه آش��پزخانه می افت��د ک��ه دو نف��ر از 
داونتيسمی   ها در آنجا مشغول آماده کردن سفارش 
مشتريان هستند و با ذوق و ش��وق کارشان را انجام 
می دهند، آن قدر با ذوق که انگار اولين روزی اس��ت 
که به آنها شغلی داده اند و می خواهند برايش سنگ 

تمام بگذارند!
به سمت سه نفر از داونتيسمی   ها که از خلوتی کافه 
بيکار نشسته اند می روم و با آنها صحبت کنم. مهران 
يکی از همين بچه هاست که 22 س��الش است. او با 
ذوق از کارش تعريف می کند و می گويد: »پذيرايی 
ک��ردن از مردم و کار ک��ردن را دوس��ت دارم. مردم 
خيلی با ما مهربانند، به خاطر همين اصًا از کار کردن 
خس��ته نمی ش��وم.«  او در مورد تعداد مشتری های 
کافه می گويد: »من يک شنبه   ها و سه شنبه   ها به کافه 
می آيم و گاهی اينجا شلوغ می شود و جا برای نشستن 
کم است، اما گاهی همينطور بيکار می نشينيم، چون 

مشتری زيادی نداريم.«
ايمان که ٤0 سالش است، در ادامه حرف های مهران 
می گويد: »از همان اول که کافه افتتاح ش��د، من در 
اينجا کار می کردم. از قبل خانم آگاهی را می شناختم 
و او به م��ن کار داد و م��ن خيلی خوش��حالم. مثًا 
سفارش های مردم را برايشان می آورم و ظرف هايشان 

را جمع می کنم و به آشپزخانه می برم.«

 نفر سومی هم که کنار دوستانش نشسته و در کافه 
کار می کند، اسمش عليرضاست که 2۹ سالش است. 
او درباره کارش در کافه می گويد: »من از ارديبهشت 
ماه اينجا کار می کنم و با خواهرم ب��ه اينجا آمده ام. 
اينجا برای مش��تری ها، قهوه، کاپوچينو و نس��کافه 

درست می کنم.«
   ويزي�ت راي��گان در كاف�ه داونتيس��م 

برای كمك به داونتيسمی   ها 
لحن کودکانه و دنيای عجيب اين داونتيسمی   ها فکرم 
را درگير می کند. تا امروز کمتر کسی به فکر مشکات 
و احساسات اين افراد افتاده و حاا چند ماهی است که 
يک نفر دغدغه اجتماعی شدن داونتيسمی   ها را دارد. 
تصميم می گيرم که از حس و حال مشتريان اين کافه 
که داونتيسمی   ها از آنها پذيرايی می کنند باخبر شوم، 
پس به سمت ميزشان می روم. اميررضا سخاييان که 
يک پزشک طب سنتی است درباره علت حضورش 
در اين کافه می گويد: »من با مديريت کافه هماهنگ 
کرده بودم تا به مش��تريانش اعام کند می توانند به 
کافه داونتيس��م بيايند و به ص��ورت رايگان ويزيت 
شوند. در عوض آنها هر چقدر پول که می خواهند به 

نفع بچه های اين کافه پرداخت کنند.«
او درباره داونتيس��می   ها می گويد: »اي��ن بچه   ها را 
نمی ش��ود بيمار تلقی کرد، اتفاقی برايشان افتاده و 
حاا نمی ش��ود آنها را از جامعه دور کرد، بلکه بايد از 
آنها حمايت کنيم تا در جامعه حاضر باش��ند و حس 

خوبی از زندگی بگيرند.«
 دکتر سخاييان ادامه می دهد: »حدود دو ماه است که 
صفحه اينستاگرامی کافه داونتيسم را دنبال می کنم 
و تصميم گرفتم که هر ماه يک بار به اين کافه بيايم و 

سهمی در اين کار خير داشته باشم.«
پريناز خانجان��ی که برای ويزيت اين پزش��ک طب 
سنتی به کافه آمده، نيز به خبرنگار »جوان آناين« 
می گويد: »اولين بار است که به اينجا می آيم. من زياد 
کافه می روم، اما فضای کافه داونتيسم برايم تفاوت 
بسياری داشت. محيط اينجا صميمی است و انگار که 
عضوی از اين خانواده می شوی. در کنار اين صميميت 
هم می بينيم که اوتيس��می   ها و س��ندروم داونی   ها 
با م��ردم ارتباط برق��رار می کنند و حالش��ان خوب 

می شود.«
فاطم��ه فاحی هم درب��اره حض��ورش در اين کافه 
می گويد: »يکی از دوستانم پيشنهاد داد که به اينجا 
بيايم و چند دقيقه اولی که در اين کافه نشستم بغض 
کرده بودم و نمی توانس��تم با ديدن داونتيس��می   ها 
خودم را کنترل کنم. تصميم گرفتم بازهم به اين کافه 
بيايم و س��هم خودم را برای کمک به داونتيسمی   ها 

ادا کنم.«
   می خواستم به همه ثابت كنم كه داونتيسمی   ها 

توانايی انجام سخت   ترين كار   ها را دارند
پس از صحبت با اين مش��تريان، خانم آيلين آگاهی 
که مدير کافه داونتيسم است، به سمت من می آيد و 
من را به سمت ميز ديگری راهنمايی می کند. او بعد از 
خوشامدگويی درباره علت راه اندازی کافه داونتيسم 
به خبرنگار »جوان آناين« می گويد: »1۷ سال معلم 

موسيقی بچه های سندروم داون و اوتيسمی بودم و 
می فهميدم که آنها چقدر از ديده شدن و توجه مردم 
خوشحال می ش��وند برای همين تصميم گرفتم که 
کاری برايشان انجام دهم تا آنها هم در جامعه و مورد 
توجه باشند. برای همين سال ۹5 به بهزيستی رفتم 
و برای راه اندازی کاری برای اين بچه   ها صحبت کردم 

و طرحی ارائه دادم.«
 او ب��ا بيان اي��ن مس��ئله ک��ه کار در کاف��ه را برای 
داونتيس��می   ها انتخاب کردم، چون می خواستم به 
همه ثابت کنم که آنها توانايی انجام دادن سخت   ترين 
کار   ها را هم دارند، می گويد: »امسال بود که ايده دو 
سال گذشته ام را عملی کردم و س��ازمان بهزيستی 
اعام کرده ب��ود که از ما حمايت خواه��د کرد. اما تا 
امروز صف��ر تا ص��د کار را خ��ودم و همکارانم انجام 
داده ايم و هي��چ حمايتی از س��ازمان   ها و ارگان های 
دولتی نشده است. حتی مسئوان بهزيستی که وعده 
حمايت از ما را داده بودند نيز نسبت به ما بی توجهی 

می کنند.«
   س���رد ش��دن كاف��ه داونتيس��م 

زير سايه بی توجهی مسئوان
آيلين آگاهی که از تنها ماندنش در اين کار گله مند 
است و بی توجهی مسئوان باعث شده انگيزه اش برای 
کار را از دست بدهد، اظهار می کند: »امسال در برنامه 
زنده ماه عسل رفتيم و روی خط تلفن آقای محسنی 
بندپی اعام کردند که برای راه اندازی مؤسسه قول 
همکاری داده بودند، اما چندين ماه می گذرد و حاا 
حتی جواب من را نمی دهد. از طرفی بعد از برنامه ماه 
عسل، شماره کارتی از انجمن اوتيسم ايران اعام شد 
و بينندگان اين برنامه برای م��ا مبلغی را واريز کرده 

بودند، اما حتی آن پول را هم به ما ندادند.«
او به کمک های مردم برای آموزش به داونتيسمی   ها اشاره 
می کند و می گويد: »برخی از خيرين به بچه   ها نقاشی و 
خطاطی ياد می دهند تا نقاشی بکشند و تابلوهای شان 
را برای کسب درآمد بفروشند. روی ديوارهای کافه هم 

يکی دوتا از اين نقاشی   ها را گذاشته ايم.«
آيلين آگاهی درباره مش��کات  مالی  شان می گويد: 
»من فکر می کردم که با راه اندازی اين کافه، کارمان 
گسترده تر می شود و داونتيسمی های بيشتری وارد 
مجموعه می شوند تا از اين طريق همه آنها پذيرش 
از طرف جامعه را با تمام وجود حس کنند. اما نه تنها 
اين اتفاق نيفتاده بلکه با بار مالی ای که روی دوش من 
است ديگر نمی توانم ادامه دهم و بايد به فکر تعطيلی 

کافه باشم.«
 خانم آگاهی حرف از تعطيل��ی کافه می زند و همان 
موقع به مهران و عليرضا ن��گاه می کنم که غم روی 
چشمان شان می نشيند. آنها که از شنيدن اين حرف 
هم غمگين ش��ده اند معلوم نيس��ت که اگر تعطيلی 
کافه اتفاق بيفتد چه آس��يبی خواهند ديد. البته با 
کمی توجه مس��ئوان مربوط به خصوص مسئوان 
سازمان بهزيستی، کافه داونتيسمی   ها جان دوباره ای 
خواهد گرفت و افراد بيشتری در اين کافه مشغول به 
کار خواهند شد، و چقدر زيباست توجه کردن به اين 

افراد که چشم انتظار توجه و ديده شدن هستند. 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
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جنبش دانشجويي

در شرايطي كه تا پيش از سال ۱۳۳۲ اكثريت قريب به اتفاق دانشجويان كشور 
را قشر متوسط به بااي كشور تشكيل داده و هيچ حركت اسامي در محيط 
دانشگاه متصور نبود و تحركات سياسي موجود رنگ كاماً غيرمذهبي داشته و 
عمدتاً وابسته به اردوگاه شرق و كمونيسم بود، تظاهرات خونين ضدامريكايي 
دانشجويان دانشگاه تهران در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ اگر چه واجد تمامي ويژگي هاي 
يك جنبش اجتماعي قش��ري نبود اما در آسمان حيات جنبش دانشجويي 
مانند خورشيد نورافشاني كرده و خيلي سريع به عنوان نقطه عطف و نماد هويت 
جنبش دانشجويي با رويكرد استكبارستيزي مبدل شده و به سمت يك جنبش 

اجتماعي به حركت در آمد. 
در حقيقت جنبش دانشجويي كه تا پيش از پيروزي انقاب اسامي به اين 
دليل كه عمده عمر خود را صرف  تقابل و مبارزه با نظام  سياسي كرده بود، بعد از 
پيروزي انقاب اسامي، ضمن حفظ مواضع: »مستقل بودن«، »مردمي بودن«، 
»عدالت خواهي« و »استكبارستيزي« وارد عرصه تعامل و همراهي با نظام و 
مشاركت سياسي شد اما به دليل حضور سنگين و تحركات فتنه گون گروهك ها 
و جريانات سياسي وابسته به غرب و شرق در دانشگاه ها )كه محيط دانشگاه را به 
ستاد جنگ و خاكريز براندازي تبديل كرده بودند كه نهايتاً به تعطيلي دانشگاه ها 
و انقاب فرهنگي منجر شد( اسير امواج سهمگين اين جريانات شده و خيلي 

زود مسير قهقرا و انحطاط ارزشي را در پيش گرفت. 
توقع به حق مردم، نظام و رهبري از اقش��ار و به ويژه قش��ر دانش��جو، تأييد و 
پايمردي بر اصول و ارزش ها و دستاوردهاي نظام اسامي و پافشاري و مطالبه 
دائمي: »استقال طلبی«، »استكبارستيزي« و »عدالت خواهي« از مسئوان 
و دولتمردان است: »من بارها گفته ام كه از آن روزي بايد ترسيد كه جوان ما 
و دانشجوي ما، در دانشگاه انگيزه طرح مسئله، طرح سؤال، طرح درخواست 
نداشته باشد. همه ي ملت ما بايد اين باشد كه اين روحيه مطالبه، خواستن و 
مدعا داش��تن در زمينه هاي گوناگون را در نسل جوان كشورمان -بخصوص 
جوان علمي- گسترش دهيم. )رهبر فرزانه انقاب اسامي ۱۸ مهرماه ۱۳۶۸( 
طي سال هاي پس از جنگ نيز جنبش دانشجويي در موج و گرداب جريانات 
و جناح هاي سياسي داخلي اسير شده و امتحان سختي را پشت سر گذاشته و 
به بلندگو و تابلو اعانات احزاب سياسي داخلي تبديل شده و با ورود در ميدان 
سياست زدگي و »تحريف« و »تضعيف« جايگاه رفيع جنبش دانشجويي، از 
هويت واقعي و تاريخي خود، فاصله گرفت و در حالي كه عنوان اسامي را يدك 
مي كشيد، به جاي استكبارستيزي و عدالت ورزي آشكارا به ضديت با مباني 
ديني و ارزشي در محيط دانشگاهي پرداخت، در حالي كه يكي از شاخصه هاي 
بارز ۱۶ آذر ۱۳۳۲، بي شك بصيرت، تشخيص و تحليل درست و ايفاي نقش 
صحيح جريان دانشجويي در راس��تاي مصالح ملي در آن برهه از زمان بوده 
اس��ت.  مقام معظم رهبري در ديدار دانشجويان دانش��گاه فردوسي مشهد 
)۲۵ ارديبهشت ۸۶( مي فرمايند: »در پايان چند توصيه به دانشجويان عزيز 
بكنم: در محيط دانشگاه، محيط دانشجويي، نقد منصفانه و متقاباً نقدپذيري 
متواضعانه هر دو ازم است. جوان، آن هم دانشجو، در محيط علمي بايد ذهنش 
و زبانش باز باشد؛ نقد كند؛ البته منصفانه باشد. نقد را با عيبجويي و با عصبانيت 
و با بهانه  گيري نبايد اشتباه كرد؛ اما نقادي بايد كرد. در عين حال نقدپذير هم 
بايد بود. ديگران هم اگر از ما به عنوان دانشجو، به عنوان تشكل دانشجويي نقد 
كردند، بپذيريم؛ يعني تحمل كنيم؛ بپذيريم به معناي تحمل كردن است. يك 
توصيه   ديگر: در محيط دانشگاه، تحمل و مداراي سياسي ازم است. تشكل های 
دانشجويي نسبت به هم مداراي سياسي داشته باشند؛ تحمل سياسي داشته 
باش��ند. درگير كردن مجموعه هاي دانشجويي با هم، نقشه  خطرناكي است 
كه كشيده شده است؛ اين نقشه را كشيده  اند. بايد مراقب باشيد. مي خواهند 
تشكل های دانشجويي را به جان هم بيندازند. ما همين اواخر شاهد بوديم كه 
در چندتا دانشگاه داشتند اين كار را مي كردند. البته دانشجويان عاقل و با شعور 
و بلوِغ سياسي نگذاشتند اين اتفاق بيفتد. اما نقشه اين است. راه مواجهه  اش 
هم همين است كه مجموعه هاي دانشجويي، افراد دانشجويي و تشكل های 
دانشجويي، حالت مدارا و تحمل داشته باشند. يك توصيه  ديگر، مسئله  حفظ 
اصول و روحيه  آرمانگرايي است. شما محافظه  كار نشويد. ممكن است گذشت 
سن، بعضي ها را محافظه  كار كند؛ اما موتور حركت، جواني است. جوان ما نبايد 
محافظه  كار شود. جوان بايد آرمانگرا باشد. از آرمان ها كوتاه نياييد. آرمان ها را 
بخواهيد، قله ها را بطلبيد، تا يقين بكنيم كه به نيمه راه ااقل خواهيم رسيد. 
البته اگر قله را بطلبيد، بنده يقين مي كنم به خود قله هم خواهيد رسيد. روحيه  
آرمانگرايي را كه از جمله  مصاديق روحيه  آرمانگرايي، تمسك به اصول و مباني 
فكري است، از دست ندهيد. توصيه  بعدي، مسئله  خودسازي اعتقادي و علمي؛ 

و اعتقادي و عملي است، كه بعضي از دانشجويان عزيز هم اينجا تذكر دادند. 
»عليكم انفسكم«؛ آن نگاه اسام به انسان در خطاب فردي را هميشه در نظر 
داشته باشيد. خودتان را حفظ كنيد؛ »عليكم انفسكم«. جاده  اي كه انسان را 
به خدا و نورانيت مي رساند، جاده  ترك محرمات و بجا آوردن واجبات است. 
واجبات را اهميت بدهيد، گناهان را پرهيز كني��د؛ تهذيب يعني اين. چون 
دل های شما جوان است، نوراني است، آلودگي بحمداه در دل ها و روح هاي 
شما نيست، خداي متعال كمك خواهد كرد؛ تفضل خواهد كرد. توصيه  بعدي، 
مسئله  درس خواندن و پرداختن علمي است. حقيقتاً درس بخوانيد. حقيقتاً 
بايد در محيط هاي دانشجويي، جست وجوي دانش باشد. آدم مي بيند در بعضي 
از محيط هاي دانشجويي، دانشجو به معناي واقعي دانش جو نيست؛ يعني در 
جست و جوي دانش نيست؛ يك چيز حفظي و سر هم بندي است؛ نگذاريد 
اين جوري شود. حقيقتاً جوينده  دانش باشيد و دانش را فقط خواندِن متن و 
فراگرفتن متون ندانيد. اان در جمع اساتيد، قبل از اينجا، مطرح مي كردم؛ 
دانشجو بايستي پرسشگر، متعمق، اِشكال كننده  به استاد، جست وجو كننده  از 

زوايا و گوشه كنارهاي بحث علمي بار بيايد. «
و در بياني ديگر از حضرت امام خامن��ه اي )۱۶ آذر ۹۶(: »آن چيزي كه ما از 
محيط دانشجويي مان انتظار داريم، پيشرفت علم، پيشرفت انديشه سياسي، 
عمق انديش��ه ديني و ايمان ديني، عمق معرفت ديني و روشن بيني ديني، 
دست يافتن به قلمروهاي جديد؛ هم در زمينه علم، هم در زمينه سياست، هم 
در زمينه معرفت ديني در محيط دانشجويي است؛ البته به كمك راهنمايان 
هر بخشي. شما براي كار علمي بايد استاد داشته باشيد، براي كار معرفت ديني 
بايد استاد داشته باشيد، براي كار سياس��ت هم همينجور است. كار را شما 
مي كنيد؛ او راهنمايي مي كند. دانشگاه ما و محيط دانشجويي ما بايستي در 
همه اين عرصه ها پيشرفت هاي حقيقي و چشمگيري كند و اين پيشرفت ها را 

ان شاءاه خواهد كرد. « 
با پيروزي انقاب اس��امي و به ويژه پس از جنگ تحميل��ي در باره كاركرد 
سياسي جنبش دانش��جويي عاوه بر ديدگاه هاي اپوزيسيوني و ضد نظام، 
حداقل دو ديدگاه بارزِ درون نظام در برابر ديدگاه انقابي صف آرايي كرده است: 
ديدگاه نخست مربوط به اردوگاه قاسطين و مروجان اشرافيت سياسي است 
كه هر گونه فعاليت سياسي جنبش دانشجويي را بر خاف مشي اشرافي گري 
خود و بر هم زننده امنيت اشرافيت دانسته و با آن مخالفت مي كنند و معتقدند 
دانشجو بايد فقط به تحصيل  و توليد علم بپردازد. نقطه مقابل نگاه مروجان 
اشرافيت؛ اردوگاه سست كمربندها و بخش��ي از اصاح طلبان هستند كه به 
جنبش دانشجويي نگاهي صد درصد مخالف ديدگاه اشرافيون و صد درصد 
سياست زده و ابزاري و در خدمت اميال و اهداف حزبي داشته و قوياً به دنبال 
نفوذ، سازماندهي و مديريت جنبش دانشجويي در چارچوب توجيه، تحميل 
و تحقق خواسته ها و اميال حزبي خود بر نظام هستند. در برابر اين دو ديدگاه 
متنافر و متناقض، ديدگاه ناب و انقابي حضرات امامين انقاب قرار دارد كه 
دانشجو را به عنوان بزرگ ترين و مطمئن ترين تكيه گاه و حافظ سامت انقاب 
از يورش هاي حزبي و افسران جنگ نرم در مبارزه با استكبار و مدافع اصول و 

آرمان هاي نظام مي داند. 
در جشن ٤۰ س��الگي انقاب اس��امي تجربه اعوجاجات و دسته بندی ها و 
سوءاستفاده های صورت گرفته از جنبش دانشجويي به دانشجويان انقابي 
آموخته است كه غربالگري و پاايش دائمي جنبش دانشجويي از نفوذي هاي 
خارجي و داخلي يك ضرورت حتمي و انكارناپذير است كه جنبش دانشجويي 

را مي تواند در مسير اهداف تاريخي خود ثابت قدم نگه دارد. 

عبداه متوليان

كسي به دليل دوتابعيتي بودن زندان نمي رود 

 فشار گسترده رسانه اي– رواني عليه قوه قضائيه 
از پايدارترين اهداف دشمنان و ضدانقاب جهت 
پياده سازي پروژه مشروعيت زدايي از نهادهاي 
برآمده از گفتمان انقاب اسامي است، هدفي 
كه باره��ا در م��ورد جزئيات و ابعاد آن نوش��ته 
شده و از ضرورت هوش��ياري دستگاه قضا براي 
مقابله و خنثي س��ازي اينگونه پروژه ها س��خن 
به ميان آمده اس��ت تا اعتم��اد عمومي جامعه 
دچار ريزش نش��ود. آيت اه آملي اريجاني در 
جلسه مسئوان عالي قضايي نيز از تخريب هاي 
صورت گرفته هفته اخير عليه دستگاه قضا گفت 
و تصريح ك��رد: در هفته ها و روزهاي گذش��ته، 
هجمه عليه قوه قضائيه شدت يافته و دشمن در 
بيرون از مرزها مطالب خافي را القا مي كند كه 
متأسفانه افرادي در داخل نيز با انتشار گزارش ها 
و اخبار نادرست و تحليل هاي غيرواقعي، همان 
سخنان را تكرار مي كنند و آب به آسياب دشمن 
مي ريزند. رئيس قوه قضائيه ب��ا اذعان به اينكه 
دستگاه قضايي نيز همانند همه دستگاه ها مسلماً 
اش��كااتي دارد و ممكن است رس��يدگي هاي 
يك قاض��ي در پرونده اي واج��د برخي نقص ها 
باشد يا يك ضابط دادگستري در جايي مرتكب 
تخلفي ش��ود، برخي مطالب عليه ق��وه قضائيه 
را صد در صد خاف و ناصواب دانس��ت و اظهار 
كرد: چندي قب��ل، وزير امور خارج��ه انگليس 
قبل از سفر به ايران با لحني تكبرآميز به دولت 
جمهوري اسامي هشدار داده بود كه از حبس 
دو تابعيتي ها خودداري كنيد. اين نحوه برخورد 
يادآور برخوردهاي كش��ورهاي اس��تعماري در 
قرون گذشته است ولكن توجه ندارند جمهوري 
اسامي با دولت هاي طاغوتي س��ابق كه با يك 

هشدار بيگانگان تنش��ان مي لرزيد، تفاوت دارد 
و اين دولت با اس��تقال كامل عمل مي كند. به 
گزارش فارس، رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه دو 
تابعيتي بودن صرفاً برخي آثار حقوقي و قضايي 
دارد اما فاق��د وصف مجرمانه اس��ت، ادامه داد: 
تنها دليل اين هجمه هاي سنگين عليه دستگاه 
قضايي اين است كه در برابر نفوذ دشمن ايستاده 
ايم و بس��يج نيروها و صرف ميليون ه��ا دار از 
سوي كش��ورهاي غربي براي تخريب مسئوان 
قضايي جمهوري اسامي صرفاً به دليل همين 

ايستادگي در برابر نفوذ است. 
  انگلستان به ايران از زمان طاغوت

 تاكنون بدهكار است
رئيس قوه قضائي��ه با بيان اينكه دس��تگاه هاي 
دولتي غ��رب و اختاپوس رس��انه اي آنها تاش 
دارند اين موضوعات را به مسائل مالي في مابين 
كش��ورها ربط دهند، اظهار كرد: البته كشوري 
مانند انگليس به ايران بدهكار اس��ت و از زمان 
طاغوت پول هايی را براي ساح دريافت كرده اند 
كه جزو بدهي هاي آنها به ملت ايران اس��ت اما 
اين موضوعات هيچ ارتباطي با مس��ائل قضايي 
ندارد و نظ��ام قضايي و نيروه��اي امنيتي صرفاً 
با عوامل نفوذ، فارغ از تابعيت شان در چارچوب 
قانون برخورد مي كنند. غرب هم ازم است بداند 
كه سرمايه گذاري اش براي نفوذ بي فايده است 
و دستگاه قضايي با اين قبيل فشارها و سخنان 
بي اس��اس از موضع خود عقب نشيني نخواهد 
كرد. جاي تعجب است كه برخي براي مفسدان 
اقتصادي دلسوزي مي كنند اما هيچ توجهي به 
ميليون ها شهروندي كه زندگي شان به واسطه 
سودجويي مفسدان تحت فش��ارهاي غيرقابل 

تحمل است، ندارند. كارگر و كارمندي كه امروز 
هزينه هايش گاه تا ص��د در صد افزايش يافته و 
سودجويي عده اي در به وجود آمدن اين شرايط 

بي تأثير نبوده است، بايد چگونه زندگي كند؟
  برخي به خاطر بغض از دستگاه قضايي، 

حقوق مردم را ناديده مي گيرند
آيت اه آملي اريجاني ادامه داد: متأسفانه عده اي 
كه خود را مداف��ع آزادي و اصاحات مي دانند، 
حاضرند به خاطر حقد و بغض نسبت به دستگاه 
قضايي، حقوق م��ردم را ناديده بگيرند. امروز در 
بحث مبارزه با مفاس��د اقتصادي قوانين خاص 
داريم و حتي اگر اين قوانين نيز وجود نداش��ت 
باز هم دادستان ها بايد از جنبه حقوق عمومي به 
اين موضوعات ورود مي كردند. رئيس قوه قضائيه 
با اشاره به برخي اظهارات در خصوص رسيدگي 
به پرونده مفس��دان اقتصادي، اي��ن اظهارات را 
كذب و بي اساس خواند و تصريح كرد: متأسفانه 
برخي در مقام دفاع و دلس��وزي براي مفسدان 
اقتصادي، حرف ه��اي نامربوطي زده اند از جمله 
اينكه گفته اند رس��يدگي به جرايم مس��توجب 
اعدام در اين پرونده ها، نبايد يك مرحله اي باشد. 
اين در حالي است كه عاوه بر تصريح قانوني، در 
استجازه اي هم كه از رهبر معظم انقاب داشتيم 
موارد اعدام، استثنا ش��د و در مورد اخير نيز كه 
مجازات اعدام ب��ه مرحله اجرا درآم��د، پرونده 
براي تأييد حكم به ديوان عالي كش��ور ارس��ال 
شده بود و به هيچ عنوان رسيدگي يك مرحله اي 
نبود. آيت اه آملي اريجاني با طرح اين پرسش 
خطاب به منتق��دان كه »چرا براي رس��يدن به 
اهداف نادرست خود دروغ مي گوييد«، به برخي 
اظهارات در خصوص لزوم علني بودن دادگاه ها 

اش��اره كرد و گفت: گمان عده اي اين اس��ت كه 
معناي علني بودن رس��يدگي، پخش مس��تقيم 
روند محاكمه اس��ت. چنين اظهاراتي كاشف از 
جهل و بي اطاعي برخي افراد از قوانين اس��ت. 
علني بودن رس��يدگي يك مقوله اس��ت و جواز 
انتشار آن بحث ديگري است. حتي اگر يك قاضي 
تشخيص بدهد كه دادگاه به صورت علني برگزار 
شود باز هم تا زمان قطعيت رأی كسي حق انتشار 
جزييات روند رسيدگي را ندارد. متأسفانه برخي 
با اين ميزان اطاعات حقوقي خود، قوه قضائيه را 
به بي اطاعي از قوانين متهم مي كنند! رئيس قوه 
قضائيه با بيان اينكه دستگاه قضايي در خصوص 
مفاسد اقتصادي كارنامه روشني دارد و در موارد 
اخي��ر نيز به خوبي ب��ا رعايت قواني��ن و موازين 
شرعي به پرونده ها رسيدگي كرده است، يادآور 
ش��د: اصواً در صورت حاكميت ش��رايط مقرر 
در ش��رع براي محاكمات، بايد رسيدگي ها يك 
مرحله اي باش��د و ما در اسام جز در موردي كه 
اشتباه قاضي محرز شود، رسيدگي دو مرحله اي 
نداريم. با اين وجود در محاكم فعلي براي رعايت 
احتياط و از باب اينكه فراهم آوردن برخي شرايط 
از جمله »مجتهد ب��ودن همه قضات« بنابر لزوم 
آن، مقدور نيس��ت، رس��يدگي ها دو مرحله اي 

است. 
  كس�اني كه مدع�ي ش�كنجه كارگران 

بودند، ادله ارائه كنند
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه اقدامات دشمن 
و برخي اذناب آنها ب��راي دريافت پول و امتياز از 
دشمنان بيشتر قابل هضم است تا اظهار نظر يك 
مسئول در داخل عليه دس��تگاه قضايي، اظهار 
كرد: در جاي ديگري يك خبرنگار مدعي ش��ده 
اس��ت كه كارگري به دليل مطالبه حقوق خود 
مورد شكنجه و يا ضرب و شتم قرار گرفته و اين 
مسئله محرز است. ما موضوع را پيگيري كرديم و 

حسب گزارش ها به چنين چيزي نرسيديم. 
رئيس ق��وه قضائيه خاطر نش��ان ك��رد: عده اي 
نيز كمر به تخريب مس��ئوان قضايي بسته اند و 
شايعاتي را در مورد زندگي و دارايي اين مسئوان 
منتشر مي كنند. اين در حالي است كه خود شايعه 
كنندگان بايد پاسخگوي ميليون ها داري باشند 
كه دريافت كرده اند و امروز به جاي پاسخگويي به 
اتهامات خود، ديگران را تخريب مي كنند تا خود 

را تطهير كنند. 
  دليلي مبني بر عدم وجود نظام قضايي 

در اسام نداريم
رئيس قوه قضائي��ه افزود: همه آنچ��ه در قرآن 
و روايات آمده اس��ت بر ما مكش��وف نيس��ت و 
ممكن اس��ت ما از مقابل برخي آيات به سادگي 
عبور كنيم در حاليكه يك ولي حق از ايه هاي 
باطني آن آيه معارف اعتقادي و عملي نهفته را 
استخراج كند و براي ما مكشوف شود. براساس 
اين گ��زارش، ادامه بح��ث و بررس��ي پيرامون 
»دستور العمل نظارت و پيگيري احياي حقوق 
عامه« در دستور كار امروز مسئوان عالي قضايي 
قرار داشت و مواد ديگري از آن به تصويب رئيس 

قوه قضائيه رسيد. 

 ظرفيت پتروشيمي در خدمت كارآمدی
آمار ۳/۵ ميليوني بيكاري در كشور، داغي است كه بر دل هزاران پدر و 
مادر ايراني نشسته و هر دغدغه مندي را ناراحت مي كند. روشن است 
اين آمار چه تبعاتي را در حوزه فرهنگ و اجتماع ايجاد خواهد كرد، از 
همين رو پرداخت به اين مسئله فوري و ضروري است كه متأسفانه از 
ابتداي دولت و به رغم وعده های خوش آب و رنگ دوره انتخابات اقدامي 
اساس��ي صورت نپذيرفته اس��ت. براي حل اين معضل به ازاي هر نفر 
بايستي سرمايه اي بالغ بر ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليون در اختيار داشت و فقدان 
اين بودجه را مي توان اصلي ترين مانع دولت ها براي حل بحران بيكاري 

دانست. براي تأمين اين مبلغ دو رويكرد اصلي در كشور وجود دارد: 
۱- جذب س��رمايه گذار و تكنولوژي خارجي: ازمه اي��ن رويكرد كه 
اصلي ترين سياست دولت فعلي نيز محس��وب مي شود، جذب اعتماد 
صاحبان س��رمايه و تكنولوژي اس��ت. كار ويژه دولت آقاي روحاني از 
همان ابتدا بر همين اساس بود و در پي آن بودند تا با سياست خارجي، 
مذاكره و تعريف بازي هاي برد – برد با غرب راه جذب اين س��رمايه را 
هموار كنند؛ اصرار بر پيوستن به سازمان ها، كنوانسيون هاي بين المللی 
و برجام هاي ۱، ۲، ۳ و... را نيز مي توان در همين پازل دانس��ت. اما آيا 
موفقيتي حاصل شد؟ در عمل خير. چرا كه ريشه مشكات ما و غرب نه 
در مسائلي همچون هسته اي، موشكي و پولشويي بلكه در تفاوت هاي 
هويتي و فرهنگي ما است و اين مش��كل حل نخواهد شد مگر آنكه يا 
به گفته امام)ره( آنها از خوي استكباري خود دست بردارند يا ايران از 
هويت، عمق استراتژيك و توانمندي هاي خود عاري شود كه اين همان 
مسيري اس��ت كه عراق و ليبي پيمودند و امروز نتيجه عبرت آموز آن 

پيش روي ماست. 
البته من معتقد نيستم اصل جذب سرمايه خارجي اشتباه است بلكه 
بر آنم، جاده اي كه دوستان براي رسيدن به آن طراحي كرده اند اشتباه 
است و اين جاده به جاي آنكه از غرب بگذرد بايستي از شرق عبور كند. 
۲- رويكرد دوم متكي به ظرفيت هاي داخلي است. اين ظرفيت ها ابتدا 
نيازمند توجه و سپس نيازمند مقابله با نقاط هدر رفت همچون مبارزه 
با فساد و به ويژه قاچاق است. آمارها نشان مي دهد هر يك ميليارد دار 
قاچاق قريب به ۱۰۰هزار نفر را بيكار مي كند؛ با وضعيت موجود يعني 
چيزي بالغ بر ۲ميليون بيكار به گردن قاچاق است. بنابراين اگر بتوانيم 
از يك س��و قاچاق را كنترل كنيم و از س��وي ديگر ظرفيت هايي را كه 
مورد غفلت قرار گرفته اند، فعال شود، بخش عظيمي از مشكل بيكاري 
رفع خواهد ش��د. يكي از اين ظرفيت هاي مغفول مان��ده كه مي تواند 
در ش��رايط موجود به كشور كمك كند پتروش��يمي ها هستند. پيش 
از اين در خصوص ظرفيت  هاي پتروشيمي نوش��ته ام كه اسناد آن در 
فضاي مجازي در دسترس است. ظرفيت شاخه  پليمري كارخانه هاي 
پتروشيمي ۱۸ ميليون تن اس��ت و هر يك ميليون تن از اين ظرفيت 
مي تواند به ص��ورت ميانگين براي ۲۰۰ هزار نفر به صورت مس��تقيم 
و ۱۰۰ هزار نفر به صورت غيرمستقيم، اش��تغال فراهم كند. از سوي 
ديگر از هر ۱۰۰ دار سوخت فس��يلي ۱۶۰ دار مواد خام پتروشيمي 
توليد مي شود، اين حجم اگر در صنعت پتروشيمي تبديل به محصول 
نهايي ش��ود به چيزي نزديك به ٤۵۰ تا ٤۶۰ دار خواهد رس��يد. و با 
توجه به اينكه ما تنها در داخل كشور به ۵ ميليون تن از حجم اين توليد 
نيازمنديم مي توانيم مازاد آن را به كش��ورهاي همس��ايه كه بازاري با 
تشنگي ۳۰ ميليون تن را تشكيل داد ه اند صادر كرد. بنابراين با توجه 
به اين صنعت كه تمامي زيرساخت ها و كارخانه هاي آن در كشور آماده 
است، نه تنها مي توان بالغ بر ٤/۵ ميليون شغل ايجاد كرد بلكه مي توان 
با برنامه ريزي دقيق و مرحله اي درِ چاه هاي نفت را نيز بست و كشور را از 

تنگنايي كه بد خواهان با بازي نفت ايجاد مي كنند، رها كرد. 
البته قبول دارم آنچه بيان شد به راحتي نش��اندن جوهر قلم بر كاغذ 
نيست و قطعاً نيازمند همت ويژه و برنامه ريزی دقيق است اما در شدني 
و قطعي بودن آن با مديريت جهادي ش��كي نيس��ت. در هر حال اگر 
تصميم گرفته ايم راه حق مان را با قدرت ادامه دهيم، مسيري جز تاش، 

نشاط و جهاد پيش رو نيست. 

واعظي: تمركز امريكا به حمله نظامي نيست
رئي�س دفت�ر رئيس جمه�ور گف�ت: در دوره جديد ديگ�ر تمركز 
امريكا بر طرح موضوع حمله نظامي نيس�ت و يك جنگ تبليغاتي 
و روان�ي عظي�م را عليه كش�ورمان برنامه ري�زي و اج�را كرده اند. 
به گزارش ايرنا، محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور روز دوشنبه در 
همايش مديران، سردبيران و رؤساي مراكز و دفاتر خبرگزاري ايرنا گفت: 
در دوره جديد ديگر تمركز امريكا بر طرح موضوع حمله نظامي نيست و 
يك جنگ تبليغاتي و رواني عظيم را عليه كش��ورمان برنامه ريزي و اجرا 
كرد تا در وهله اول در زمينه اقتصادي به جمهوري اس��امي ايران ضربه 
بزند و بستر اين هجوم تبليغاتي نيز در طرح بدخواهان جمهوري اسامي 
اين بود كه با خروج امريكا از برجام، ايران نيز بافاصله از اين توافق خارج 
خواهد شد و زمينه براي بازگشت قطعنامه هاي شوراي امنيت و به تبع آن، 
تحريم هاي بين المللي عليه ايران، فراهم گردد كه با تدبير دولت، اين هدف 

آنها محقق نشد. 
رئيس دفتر رئيس جمهور خاطر نشان كرد: با تاش هاي بدخواهان خارجي 
و دنباله روي بعضي عوامل داخلي آنها، برخي نارضايتي ها و اعتراض ها در 
دي ماه سال گذشته در كشورمان بروز كرد كه دشمن به جمع بندي غلطي 
از آن رسيد و اجراي برنامه هاي آنان وارد مرحله جديدي شد كه در نتيجه 

عزم دولتمردان جديد امريكا براي خروج از برجام جدي تر از قبل شد. 
واعظي گفت: ايران كشور بسيار بزرگي است كه اتفاقات زيادي همه روزه 
در آن رخ مي دهد. اما اين دولت، خ��ود را خادم مردم مي داند و نه قيم و از 
همين رو پيام اعتراضات مردم در دي ماه سال گذشته را شنيد و اقدامات 
و اصاحات ازم براي پاس��خ به مطالبات مردم را اتخاذ كرد، اما عده اي از 
اعتراضات دي ماه سال گذشته اين پيام را به دولت امريكا دادند كه با وجود 
تبعاتي كه خروج از برجام در عرصه بين المللي براي واشنگتن خواهد داشت، 

اما در نهايت ارزش ريسك دارد. 
رئيس دفتر رئيس جمهور اضافه كرد: از همان زمان هجمه تبليغاتي عظيم 
امريكايي ها عليه ايران تشديد شد و پس از خروج از برجام و اعام برنامه 
زمان بندي بازگشت تحريم ها، تبليغات گسترده اي را براي پنجم نوامبر آغاز 
و اينگونه القا كردند كه با اجراي اين سياست ها و بازگشت تحريم هاي امريكا، 
قحطي ايران را فرا گرفته و جنگ راه مي افتد.  واعظي اظهار داشت: در داخل 
اما، مقام معظم رهبري با بيانات و رهنمودهاي خود، تبليغات امريكايي ها 
درباره بروز جنگ را كاماً خنثي كردند و آقاي روحاني نيز از سوي ديگر، با 
اعام اينكه امريكايي ها هر چه مي خواستند و مي توانستند فشار بر ايران وارد 
كنند، انجام داده اند و در روز پنجم نوامبر و پس از آن هيچ اتفاق جديدي 
نخواهد افتاد، بازي امريكايي ها را كامًا  به هم زدند. امروز كه حدود يك ماه 
از ۱۳ آبان مي گذرد، به خوبي شاهد اثبات مواضع مقامات عالي كشورمان 
هستيم و به عنوان مثال مي بينيم كه قيمت دار در اين يك ماهه پايين 
آمده، هر چند هنوز اين قيمت بااست و همانگونه كه مسئوان اقتصادي 
تأكيد مي كنند در ادامه سياست هاي فعلي و ميدان دادن به قاعده عرضه و 

تقاضا، قيمت ها بيش از اين هم تعديل خواهد شد. 
رئيس دفتر رئيس جمهور با اشاره به تاش دشمنان و بدخواهان جمهوري 
اسامي براي پاشيدن بذر نااميدي در بين جامعه، ادامه داد: در اين شرايط 
دولت كار بسيار سختي پيش رو داشت و ابتدا بايد اثبات مي كرد كه دشمنان 
نمي توانند برنامه هاي خودشان را اجرا كنند و پس از آن در عرصه عمل نشان 
داد كه تدبير و توان مواجهه صحيح و چيرگی بر اين وضعيت را دارد. امروز 
شاهد آن هستيم كه هر چه از مقطع ۱۳ آبان مي گذريم، مردم بيش از پيش 

به آينده اميدوارتر مي شوند. 

ژه
وی

 قهرباانتخاباتیاقهربااصاحطلبان؟ 
بهزاد نبوي، فعال سياسي اصاح طلب و از محكومان امنيتي 
سال ۸۸ روز گذشته در مصاحبه اي گفته كه مردم در انتخابات 
رياست جمهوري س��ال ۸٤ با صندوق هاي رأی قهر كردند. او 
با اشاره به آش��وب هاي دي ماه ۹۶ و تلقي اصاح طلبان از آن 
اعتراضات كه به خاطر شعار »اصاح طلب، اصولگرا، ديگه تمومه 
ماجرا« مردم را از اصاحات ناامي��د مي داند، مي گويد: »مردم 
در دوره دوم رياس��ت جمهوري خاتمي هم مأيوس شدند و با 
صندوق هاي رأي قهر كردند. « اين در حالي اس��ت كه ميزان 
مش��اركت مردم در انتخابات س��ال ۸٤ حدود ۶۰ درصد بود و 
به همين دليل نمي توان از قهر با صندوق های رأي گفت. شايد 
به همين دليل هم او بافاصل��ه بعد از آنكه از ي��أس مردم در 
دولت دوم خاتمي و قهر با صندوق ه��ای رأي مي گويد، اضافه 
مي كند كه »البته باز هم در سال ۸٤ اكثريت شركت  كننده ها 
به اصاح طلب ها رأی دادند. منتها ما بين خودمان تفرقه ايجاد 
كرديم وگرنه در مرحله اول انتخابات، مرحوم هاشمي، كروبي، 
معين و مهرعليزاده ۱7 ميليون رأي آوردند و طيف مقابل جمعاً 
۱۰ ميليون رأي آورد ولي در دور دوم ك��ه رقابت بين مرحوم 
هاشمي و احمدي نژاد انجام شد، احمدي نژاد از شرايطي بهره مند 

شد كه رأي بيشتري آورد.«
اشتباه بهزاد نبوي در اين است كه آراي هاشمي رفسنجاني در 
دور اول انتخابات سال ۸٤ را به نام اصاح طلبان مصادره مي كند 
و فراموش كرده كه بيش��ترين تخريب و دشمني با هاشمي را 
فعاان سياس��ي اصاح طلب و روزنامه ه��اي زنجيره اي زمان 
خاتمي داشتند و توده های حامي اصاح طلبان و خاتمي به لطف 

كتاب نويسي هاي امثال اكبر گنجي و نوشته جات روزنامه هاي 
اصاح طلب، تصوير مفس��د اقتصادي و عاليجناب سرخپوش 
كه مخالفانش را حذف مي كند، از هاشمي در ذهن داشتند. در 
انتخابات مجلس ششم حجم تخريب هاي اصاح طلبان عليه 
هاشمي آنقدر باا گرفت كه هاشمي در روز افتتاحيه مجلس با 
نامه اي از حضور در مجلس ششم انصراف داد. امروز و سال هاي 
نياز اصاح طلبان به هاش��مي پس از وقايع ۸۸ را نبايد ماك 
تحليل انتخابات ۸٤ قرار داد. اصاح طلبان و هاشمي رفسنجاني 
با پيدا شدن رقيب مشترك )احمدي نژاد( با يكديگر متحد شدند 
و از طرفي با اتفاقات ۸۸ و دور افتادن اصاح طلبان از حاكميت، 
نيازشان به هاشمي بيشتر شد. سال ۸٤ اما از اين خبرها نبود و 
هاشمي در جبهه اصاحات نبود. شايد براي بهزاد نبوي جالب 
باش��د كه يك بار ديگر آمار دور اول و دوم انتخابات ۸٤ را مرور 
كند و ببيند كه در دور اول آراي هاشمي از احمدي نژاد بيشتر 
است؛ هاشمي بااي ۶ ميليون و احمدي نژاد زير ۶ ميليون رأي. 
اگر قرار بود آراي معين و كروبي و مهرعليزاده )جمعاً بااي ۱۰ 
ميليون( براي هاشمي باشد، او در دور دوم بايد بااي ۱۶ ميليون 
رأي مي آورد؛ اما تنها ۱۰ ميليون رأی كسب كرد. به نظر مي رسد 
زماني در حد فاص��ل دور اول و دوم، جبهه اصاحات پش��ت 
هاشمي پناه گرفت تا باخت انتخاباتي اش به چشم نيايد، موجب 
افول آراي دور اول او شد و از اعتماد طرفداران سنتي هاشمي 
به او كاسته شد. در واقع مردم سال ۸٤ با انتخابات قهر نكردند، 
بلكه با اصاح طلبان قهر كردند. دليلش هم روشن است و خود 
بهزاد نبودي گفته است كه »مردم در دوره دوم رياست جمهوري 

خاتمي مأيوس شدند. «

  تاشایرنابرايتوجيهاظهاراتظریف 
در حالي كه حتي همراهان سياست هاي ظريف در مجلس 
همچون علي اريجاني و كاظم جالي اظهارات او در مورد 
ماجراي پولشويي را رد كردند، خبرگزاري دولتي ايرنا در 
مطلبي تاش كرد تا آن اظهارات را توجيه كند. تاش��ي 
البته ناكام!   ايرنا در گزارش��ي با عنوان »۸۰ هزار ميليارد 
تومان، پول كثيف مواد مخدر در بازار« تاش كرده است 
تا سندي براي اظهارات ظريف دست و پا كند. فردي به نام 
س. ص كه عنوان شده كارشناس حوزه اعتياد و مديرعامل 
يك مؤسسه دانش اعتياد است در اين گزارش مي گويد: 
»اقتصاد مواد مخدر، ستون اصلي پولشويي است و ساانه 
حدود ۸۰ه��زار ميليارد تومان پولش��ويي مواد مخدر در 
ايران رخ مي دهد كه عدد بس��يار باايي است و شايد به 
اندازه بودجه چند وزارتخانه باش��د. « ام��ا ايراد اصلي به 
سخنان ظريف اين نبود كه در ايران پولشويي وجود دارد 
يا نه؛ بلكه ايرادات اين بود كه آيا اان وقت آن اس��ت كه 
ظريف به س��ازمان هاي بين المللی عليه ايران گرا دهد و 
ايراد دوم آنكه چرا ظريف بايد ب��ه منتقدين CFT اتهام 
پولشويي بزند؟! ايراد سوم هم آن بود كه چرا ظريف اصرار 
دارد راه حل پولشويي پيوستن به اين كنوانسيون هاست 
در حالي كه كش��ورهاي عضو هم از مشكل پولشويي رها 

نشده اند؟!
گفتني است شخص محمدجواد ظريف در پاسخ به نامه قضايي 
دادستان كل كش��ور تأكيد كرد كه هيچ سند و حتي دليلي براي 

اظهارات خود درباره پولشويي ندارد. 

دكتر عليرضا زاكاني

      خبر

10 نماين�ده از س�وي هيئ�ت رئيس�ه مجل�س ش�وراي 
اس�امي ب�ه عن�وان منظم تري�ن نماين�دگان مجل�س، در 
س�ه ماه�ه دوم س�ال س�وم دوره ده�م انتخ�اب ش�دند. 
به گزارش ايرنا، هيئت رئيس��ه مجلس شوراي اس��امي دوشنبه 
اعام كرد: محمدرضا تابش نماينده اردكان، علي اصغر يوسف نژاد 
نماينده ساري و مياندورود، شهروز برزگر كلشاني نماينده سلماس، 
محمدحس��ين فرهنگ��ي نماينده تبريز، آذرش��هر و اس��كو، علي 
اسماعيلي نماينده نور و محمودآباد، سيده فاطمه ذوالقدر نماينده 
تهران، ري، شميرانات، اسامشهر و پرديس، فردين فرمند نماينده 

ميانه، حسن كامران دستجردي نماينده اصفهان، حسينعلي حاجي 
دليگاني نماينده شاهين شهر، ميمه و برخوار، شمس اه شريعت نژاد 
نماينده تنكابن، رامسر و عباس آباد به عنوان منظم ترين نمايندگان 

مجلس در سه ماهه دوم سال سوم دوره دهم انتخاب شدند. 
    نمايندگاني كه بيش�ترين مش�اركت را در رأی گيری ها 

داشتند
 هيئت رئيسه مجلس همچنين اس��امي ۱۱ نماينده اي كه بيشترين 
 مشاركت  را   در  رأی گيری های جلسات علني مجلس  داشتند، منتشر كرد. 
حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر، ميمه و برخوار، فردين 

فرمند نماينده ميانه، سيده فاطمه ذوالقدر نماينده تهران، ري، شميرانات، 
اسامشهر و پرديس، شمس اه شريعت نژاد نماينده تنكابن، رامسر و 
عباس آباد، حسن كامران دستجردي نماينده اصفهان، سيداميرحسين 
قاضي زاده هاشمي نماينده مشهد و كات، علي اسماعيلي نماينده نور و 
محمود آباد، عليرضا سليمي نماينده محات و دليجان، شهروز برزگر 
كلشاني نماينده سلماس، عليرضا رحيمي نماينده تهران، ري، شميرانات، 
اسامشهر و پرديس، محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز، آذرشهر و 
اسكو، به عنوان نمايندگاني كه بيشترين مشاركت در رأی گيری های 

جلسات علني مجلس را داشتند، معرفي شدند. 

اسامي منظم ترين نمايندگان مجلس اعام شد

آيت اه اريجاني در جلسه مسئوان عالي قضايي: 



شكايت ها از مش��اوران و روانشناسان باا گرفته 
است. گزارش ميداني خبرنگار روزنامه »جوان« 
نش��ان مي دهد، اغلب مراجعه كنندگان به مراكز 
مش��اوره و روانشناس��ان به نتيجه نرس��يده اند و 
گاهي مراجعه كنندگان به مش��اوران مختلف با 
نس��خ متضادي مواجه ش��ده اند. مريم و محمد 
يك��ي از اي��ن نمونه ها هس��تند ك��ه نزديك بود 
ازدواج ش��ان به واس��طه مش��اوره اي نادرست به 
هم بخورد. مواردي هم هس��تند كه مشاوره هاي 
غلط موجب جدايي شان شده اس��ت. يا بيماران 
مبتا به وس��واس يا اضطراب ك��ه در مراجعه به 
مشاوران اغلب اوضاع شان بدتر شده نه بهتر! نكته 
قابل تأمل اينجاس��ت كه برخاف ساير حرفه ها 
اينجا مراجعه كنندگان و بيم��اران هيچ مرجعي 
براي شكايت از مشاور يا روانشناس ندارند و بازار 
تجاري شده مشاوره و روانشناسي به حال خود رها 
شده است. ش��وراي عالي انقاب فرهنگي هم كه 
مسئوليت اسامي سازي علوم انساني را به عهده 
داش��ت، اقدام خاصی نكرده است تا بيش از پيش 
اثبات كندكه  با وجود مسئوليت سنگين در حوزه 
فرهنگ كارنامه قابل قبول��ي از خود ااقل در اين 

رابطه ارائه نداده است. 
 بمب خاموش 

»روانشناسان عامل اصلي طاقند« ! دكتر ابراهيم 
فياض جامعه شناس يكي از نخستين افرادي است 

كه اين اظهارنظرش درباره مشاوران و روانشناسان 
جنجالي شد، اما شايد كمتر كسي به بمب خاموش 
مشاوره هاي غلط و تبعات آن در جامعه توجه كرده 
باشد. به خصوص اينكه چالش هايي همچون طاق 
در ميان طبقات مرفه جامعه كه بيشتر از خدمات 

مشاوره اي استفاده مي كنند، بسيار بااتر است. 
دكتر مجيد كاشاني در گفت وگو با »جوان«  تأكيد 
مي كند:  در خصوص مشاوره ها و روانشناسان هم 
از جهت اخذ مجوزهاي تأسيس مراكز و هم از 
منظر بررسي و تعيين صاحيت هاي تخصصي 
با آشفتگي و جابه جا شدن و دخالت هاي مراكز 
متوليان مختلف مواجهيم. زماني سازمان ملي 
جوانان مجوز اين مراكز را مي داد، بعد اين كار به 
سازمان نظام روانشناسي داده شد و آشفتگي در 
اين زمينه در ارائه كار تخصصي بي تأثير نيست. 
از نگاه وي كساني كه مشاور ارائه مي كنند، اما به 
رغم داشتن مدارك تحصيلي خيلي وقت ها از 
صاحيت هاي تخصصي ازم برخوردار نيستند. 
اين استاد دانشگاه تأكيد مي كند: من به وفور شاهد 
شكايت مراجعه كنندگان از مشاوران به دليل تضاد 
هنجاري و ارزشي و روشي آنها براي حل معضل و 
مشكل خانوادگي و به خصوص در زمينه ازدواج و 
طاق است كه متأسفانه رويه واحدي وجود ندارد. 
براساس برنامه وزارت ورزش و جوانان مقرر شده 
افراد داراي م��درك مش��اوره در دوره هاي كوتاه 

كارگاهي آموزش ببينند، اما ساماندهي مناسبي در 
اين زمينه صورت نگرفته و اين مسئله به خصوص 
در دو دولت اخير رها شده و كسي هم پاسخگوي 

عوارضي كه از اين مسئله داشتيم نيست. 
 هميشه پاي يك مشاور در ميان است!

كاش��اني ب��ه ط��ور مصداق��ي ب��ه پرونده هايي 
اش��اره مي كند كه مش��اوره هاي نادرست منجر 
به خودكش��ي،  خروج فرزن��دان از محيط منزل، 
 افزايش خش��ونت در خانواده ه��ا و درگيري هاي 
بيش��تري كه منجر به قتل و جنايت شده است، 
تصريح مي كن��د: آم��ار و ارقام اين مس��ائل را به 

راحتي مي توان از محاكم قضايي اس��تعام كرد 
و موجود اس��ت. وقتي پرونده هاي پزشك قانوني 
و مصاحبه هاي خانوادگي افرادي كه خودكش��ي 
كرده اند مورد بررس��ي قرار مي گيرد در مي يابيم 
كه اغلب اين افراد دو س��ه مراجعه به مش��اوره ها 
داش��ته اند؛ يا با مراجعه ب��ه مصاحبه هاي باليني 
كساني كه دس��ت به جناياتي زده اند يا زندانيان 
متوجه مي ش��ويد كه اينها اغل��ب مراجعاتي به 
مشاوران داشته اند، اما متأسفانه متولي مشخصي 
كه عوارض سوء  اجتماعي و فرهنگي مشاوره هاي 
غيرتخصصي را جم��ع آوري ب��رآورد و تنظيم و 
گزارش كنند، وجود ندارد و بايد به سرعت در اين 
زمينه اقدام ش��ود.  بنا به تأكيد وي تجويز داروي 
نابه جا و خطاي پزشكي ضربه شديدتري از بيماري 
دارد و از سوي ديگر تبعات خطاهاي مشاوره هاي 
روانشناختي پايدارتر و جبران ناپذيرتر از خطاهاي 
پزشكي است گذشته از اينكه خطاهاي پزشكي 
قابل پيگيري  هس��تند، اما خطاهاي مشاوران و 

روانشناسان خير!
 هيچ محكمه اي نيست!

كاشاني در خصوص پيگيری خطای روانشناسان 
می گويد: سازمان نظام روانشناسي يا وزارت ورزش 
و جوانان يا ديوان عدالت اداری و محاكم قضايي 
مي توانند پيگير ش��كايات در زمينه مشاوره هاي 
غلط ش��وند، اما اينجا م��ا با مقوله چن��د متغيره 
چندوجهي بس��يار متكثر و متن��وع مواجهيم و 
ضوابط و حدود و ثغور اين مسائل مشخص نشده تا 
مشاوره ها هنجاريابي و نرم سنجي شوند و تشخيص 
داده شود، نسخه مشاور درست يا غلط بوده و براي 
آن حكم صادر ك��رد. اما با اين وج��ود، آنقدر اين 
موضوع اپيدمي شده و جدي است و روحيه تجاري 
و بازاري بر امر مشاوره حاكم شده خود مددجويان 
متوجه شده اند كه مشاوره ها كارآمد نيست و خيلي 
وقت ها اين افراد براي توجيه كار خود به مشاوران 

مراجعه مي كنند!
اگر هنجارهاي اجتماع��ي،  ارزش هاي اخاقي و 
نيازهاي عاطفي مراجعان و رس��يدگي به جوانب 
موضوع با توجه به واقعيات موجود انجام نش��ود 
و به صرف تئوري ها اقدام به تجويز نس��خ رفتاري 
و شيوه مش��ي اخاقي يا رفتاري و پيشگيري از 
عادات داده شود، عوارض سوء  آن جامعه را دچار 

بحران مي كند. 
 حرفه اي بازاري شده 

وي در اين باره مصاديقي را ذكر مي كند و مي گويد، 
يكي از مراجعان من مي گفت به چندين مش��اور 
مراجعه ك��ردم كه به من مي گف��ت: طاق بگير؛ 
مي گفتند تو ب��ه قتل مي رس��ي و از اين قبيل در 
حالي كه حساسيت همس��رش به واسطه عاقه 
زياد به وي بوده و اان زندگ��ي اش را ادامه داده و 
هيچ مشكلي ندارد. يا دختر خانم هايي كه مشاوران 
به آنها توصيه كرده اند، رابطه تان را با پسرها ادامه 
دهيد تا تجربه به دست بياوريد. كاشاني با پذيرش 
اينكه آشنايي دختر و پسر قبل از ازدواج ازم است، 
تأكيد مي كند: اين آشنايي نيازمند برنامه ريزي و 
تنظيم مطابق هنجارها دارد و امروز ما با مواردي 
مواجهيم كه دخترخانم ها آسيب هاي اخاقي و 
رواني زيادي از اين ماج��را مي بينند. بنا به تأكيد 
اين كارشناس بسياري از مش��اوران براي جذب 
مراجعان بيشتر س��عي مي كنند مشتري مداري 
كنند و چيزهايي را ب��ه مراجعه كنندگان بگويند 
كه آنها را راضي كنند و ديگر به آسيب هاي بعدي 

كاري ندارند. 
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خبرنگار »جوان« پاي درد  دل هاي معلوان در افتتاحيه يك پارك محلي ويژه معلوان نشست
معلوان: 4 ماده از 50 ماده را اجرایی کنید خوشبختیم!

روانکاواناوضاعراوخيمترکردهاند
کارشناسان در گفت و گو با »جوان«: اشتباهات مشاوران و روانشناسان در هيچ محكمه اي قابل پيگيري نيست!

تقريباً 10روز بيشتر 
نيره ساري

بود که پارك محل   گزارش  2
بعد از سال ها رنگ 
تغيير و تحول گرفته بود. پارك محلي و قديمي 
»ابيانه« واقع در کندروي اتوبان امام علي)ع( 
در منطقه 14يا همان دارالمؤمنين تهران. اين 
پارك بيش�تر از 50سال اس�ت که عصرهاي 
بهاري و تابستان ميزبان بازنشسته هاي محل و 
مامان بزرگ هاي قديمي همين منطقه است. 
فضاي محلي  بودن اين پارك به حدي است که 
هنوز خانم هاي قديمي تابستان ها بساط سبزي 
پاك ک�ردن را به پ�ا مي کنند و ب�ه گپ و گفت 
مي پردازند. سال ها بود که همين قديمي هاي 
منطقه، پله ه�اي ش�هرداري را ب�اا و پايين 
مي کردند تا بااخره يه حوض وسط پارك کار 
گذاش�تند. حاا معلوم نبود بعد از سال ها چه 
اتفاقي افتاده که دست به تغيير و تحول زدند. 

محلي ها ابتدا فك��ر كردند ك��ه اعتراض ها به بار 
نشس��ته و بااخره اين پارك هم مش��مول نگاه 
مسئوان شده است، اما با گذشت چند روز، مردم 
منطقه متوجه ش��دند كه قراره اتفاقاتي فراتر از 
اين رخ بدهد و آن هم مناسب س��ازي اين پارك 
براي معلوان كه تبديل حوض كوچك پارك به 
حوض بزرگ تر با آب نماي متحرك، جدول كشي 
و احداث رمپ ويژه معلوان، رنگ كردن چندين 
جايگاه ويژه پارك ماشين معلوان و تغييررنگ 
موزاييك هاي وسط پارك اقداماتي بود كه از پارك 

قديمي محل، پارك ويژه معلوان ساخت. 
بااخره روزگذشته با حضور مسئوان شهرداري 
محترم منطقه 14 و جمع��ي از معلوان منطقه، 
پارك ابيانه به عنوان سومين پارك ويژه معلوان 
افتتاح شد. پاركي جز همين چهار اقدام معمولي 
كه ذكر شد، پا را فراتر نگذاشته بود. اما با يك تير 
دو نشان زده شد، هم مردم محل را راضي كردند و 

هم به اسم معلوان تمام شد. 
البته بندگان خ��دا ناراضي ه��م نبودند. عده اي 
مي گفتند همي��ن كه ما را دع��وت كردند و يك 
موسيقي ش��اد پخش كردند، براي ما بس است؛ 

اما عده اي ديگر گايه هاي بيشتري داشتند كه 
در گفت وگو با خبرن��گار »جوان« مطرح كردند؛ 
يكي از بانوان گفت: پارك وي��ژه معلوان يعني 
چه؟ م��ن حتي همي��ن اان امكان اس��تفاده از 
سرويس بهداشتي را نداش��تم، آيا با صرف رمپ 
گذاشتن غيراستاندارد، پارك ويژه معلوان افتتاح 
مي شود؟! يكي ديگر از معلوان در تأييد سخن وي 
گفت: شيب اين رمپ را ماحظه كنيد، به حدي 
غيراستاندارد است كه خودم به تنهايي موفق به 

باا آمدن نشدم!
به سراغ مردي رفتم كه در گوشه مراسم نشسته 

بود. نظر وي را در مورد پارك و مراسم افتتاحيه 
جويا شدم، ماشين ويژه معلوان كنار خيابان را 
نشان داد و گفت: فقط همين امروز توانستم اين 
ماشين را ببينم. روزهاي ديگر س��ال كه امكان 
اس��تفاده از وس��ايل حمل و نقل عمومي براي ما 
فراهم نيست، چه مي شود؟! اي كاش اسم اين روز 
را هم بردارند تا منت اقدامات انجام نگرفته هم بر 

سر ما نباشد. 
خانم ديگري كه در حال ترك مراسم بود، ضمن 
تشكر از افتتاح پارك گفت:  اي كاش به جاي اين 
هزينه ها، حماي��ت مادي مي ش��ديم. من حتي 
براي تأمين هزينه هاي پوش��ك بزرگسال هم به 
مشكل مي خورم؛ ش��غل ندارم، مس��كن ندارم، 
سرپرست ندارم، از پوشش كميته امداد خارجم 
كردند، ماه هاست كه بهزيستي مرا تحت پوشش 
قرار نداده است. حاا پارك ويژه هم نبود اتفاقي 

نمي افتاد!
در همين اثنا خانم معلولي پشت تريبون مي گفت: 
دل پر دردي داري��م، حال بد داري��م، فرهيخته 
هس��تيم، فكر داريم، اما فيزيك س��الم نداريم و 
اين ويلچر بهترين ماش��ين دنياست. نامناسب 
بودن فضاي ش��هر ما را از همه چيز محروم كرده 
است. او با بغض كتابي را كه در دست داشت، باا 
برد و گفت: اين كتاب را بعد از س��ال ها به چاپ 
رس��انديم )قانون حمايت از حق��وق افراد داراي 
معلوليت و اس��ناد مرتبط( اگر از 50ماده قانوني 
فقط چهار مورد آن را اجرايي كنند، ما خوشبخت 

خواهيم شد. 

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

يا رد محتواي هيچ کدام از آنها نيست. 

  استوري جالب يك كاربر در اينستاگرام

  احمد جانجان توئيت کرد: قيمت ميزان مصرف انرژي در كشور 
فاجعه است؛ چند برابر كشورهاي پرجمعيت تر انرژي مصرف مي كنيم! 
توصيه ام به وزارت ني��رو: قبل از افزايش بهاي ان��رژي )خصوصاً برق( 
راهكاري قابل لمس ب��راي كاهش مصرف برق خانگ��ي صنعتي ارائه 
كند تا مصرف كننده به صورت شفاف از نحوه هزينه كرد اضافه پرداخت 

خود مطلع شود.

  فرش�ته رفيعي توئيت زد: قدرت دو خودروساز بزرگ كشور از 
كجا نشأت مي گيرد كه خريداران را اينطور استثمار مي كنند؟! نگاهي 
به تركيب هيئت مديره دهها شركت زيرمجموعه شان بيندازيد، جواب 

سؤال را پيدا مي كنيد. 

  رس�ول فاحتي توئيت کرد: در سياست هاي كلي برنامه ششم 
توسعه تأكيد بر 5درصد بودجه عمومي كشور براي تقويت بنيه دفاعي 
تصريح شده، اما دولت در سال هاي گذشته اين بودجه را كاهش داده 
و براي سال ۹۸ باز بودجه دفاعي كش��ور را كاهش داده كه اين خاف 
توصيه هاي رهبري اس��ت، يعني س��ر امنيت كش��ور هم مي خواهيد 

مذاكره كنيد؟

  عطيه همتي با انتش�ار اي�ن عكس توئيت کرد: ب��راي ميرزا 
ياري نمانده. به جنگل مي زند. طوفان و برف ميرزا را اسير مي كند. يخ 
مي زند. نيمه جان مي شود. نعش از هوش رفته ميرزا روي زمين افتاده. 
از ساعتش كسي او را مي شناسد. جيب هاش را مي گردند. جز مهر نماز 
ندارد. كسي مي آيد تيغش را تيز مي كند. س��ر ميرزا را براي رضاخان 

هديه مي برند. 

  زينب عليزاده توئيت زد: من به عنوان دختر ايراني، كس��ي كه 
تو اين سال ها سرپرست تيم ملي فوتبال بانوان هستم، نه تنها با چادر 
مشكل ندارم بلكه براي داش��تنش خيلي تاش كردم و به هر كشوري 
براي مس��ابقات رفتم با حجاب بودم، خيلي احساس خوبي دارم چون 

چادر عاقه و اعتقاد من است.

  عشرت ش�ايق با انتش�ار اين عكس توئيت کرد: هر چه فكر 
مي كنم ما همه سالم هستيم، نشست حقوق زنان تركيه - آنكارا ۸4 به 

گردن دردمند خانم سلحشور.

  اسماعيل معنوي توئيت کرد: يكي از چيزايي كه وقتي تهران ميام 
اذيتم ميكنه، ديدن خانم هاييست كه با چهره اي خسته و درد كشيده 
در حال دستفروشي در مترو هستن. كاش كسي بود اينها رو در قالب 
مشاغل خانگي س��ازماندهي مي كرد كه هم درآمد داشته باشن و هم 

وقتشون رو كنار خانواده بگذرونن. 

  محمد حقي با انتش�ار اين عكس توئيت کرد: مهم ترين 
مانع كتابخواني كشور در پنج س��ال اخير، مشغول بودن بيش از 
حد مردم به فضاي مجازيه. تقريباً هر ايراني بيش از دو س��اعت و 
نيم از روزش را در فجازي مي گذرونه. ديگه زماني براي كتابخواني 

باقي نمي مونه. 

  احسان بحراني با انتشار اين عكس نوش�ت: اطلبوا العلم ولو 
في الحرب

محمدصادق فقفوري

معاون وزي��ر ارتباط��ات و فناوري ارتباط��ات با بي��ان اينكه امكان 
پيش بيني سيم كارت مخصوص دانش  آموزان وجود دارد، گفت: مي توان 
روي اين سيم كارت اينترنت خاص و محتواي پاايش شده ارائه شود، اما 

آموزش و پرورش به ما اجازه نمي دهد. 
 صبح روزگذشته و با تاش دفتر توسعه فناوري سامت در راستاي 
اه��داف عالي  اقتصاد دانش بنيان كش��ور از ش��ش محص��ول دارويي 
دانش بنيان با حضور وزير بهداشت رونمايي شد. گفتني است اين شش 
محصول شامل ماده اوليه داروهاي سوفوسبووير، شربت غليظ طبيعي 
حاوي ژل رويال، سينوگل، ويس��كوز و پانسمان پيشرفته ترميم زخم 

هستند كه با توان متخصصان داخلي توليد شده اند. 
 جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا درخصوص عدم اجراي قانون 
خريد خدمت سربازي فرزندان ايثارگران گفت: اين قانون اصًا به نفع 

فرزندان ايثارگران نبود. 
 وزير رفاه با اشاره به مستمري 750هزار توماني مددجويان معلول 
اعام كرد: فردي كه معلول هم نيست باز هم مشكاتي دارد، بنابراين 

مشكات معيشتي مشكل غالب كشور و مشكل همه شده است. 
 يك استاد دانشگاه گفت: ميزان استفاده ايرانيان از تلفن همراه پنج 
برابر غربي هاست و اين در حالي است كه مشخص شده امواج تلفن همراه 

به مغز آسيب مي رساند. 

کارناقصوزیرکار
 محمد شريعتمداري، از معركه وزارت صنعت، معدن و تجارت جست 
و با نطقي »شفاف« از مجلس رأي اعتماد گرفت و اكنون وزير كار، رفاه 
و تأمين اجتماعي اس��ت. اينكه چرا و احتمااً براي اپوش��اني چه 
چيزهايی شريعتمداري از وزارت صمت به وزارت كار »انتقال داده شد« 
بماند، چون »اجتماعي« نيست و به درد نوشتار اين صفحه نمي خورد؛  اما 

او يك نطق مهم اجتماعي در جلسه رأي اعتمادش داشت: 
»وزارت تعاون، اجتماعي ترين نهاد حاكميت كشور است، از سوي ديگر 
اين وزارتخانه مهم ترين مركز اقتصادي ايران محسوب مي شود كه اگر 
به اين بخش اقتصادي عمل نشود، نتيجه آن توزيع فقر در جامعه ايران 
است. براساس اصل 2۹ قانون اساس��ي، تأمين اجتماعي فراگير راهبرد 
تحقق عدالت اجتماعي اس��ت. برخورداري از تأمي��ن اجتماعي از نظر 
بازنشستگي، بيكاري، سوانح، بي سرپرس��تي، مراقبت هاي پزشكي به 
صورت بيمه اي، حق همگاني شناخته شده است. زيرساخت هايي ايجاد 
خواهيم كرد كه تمامي معامات در مجموعه صندوق تأمين اجتماعي به 
صورت مكتوب در اختيار مردم قرار گيرد. بي ترديد انتخاب مديران نيز بر 
مبناي شايسته سااري انجام خواهد شد كه از طريق اعام فراخوان يا با 
همكاري بنياد ملي نخبگان ترتيبي ايجاد مي كنيم تا در تمام سازمان ها از 
ظرفيت جوانان فرهيخته و دانشمند براي فعاليت در پشت ميز مديريتي 
استفاده شود. برخي مطرح مي كنند هيئت مديره شستا را نمي شناسيم، 
اسامي همه هيئت مديره شركت هاي تابعه روي سايت قرار خواهد گرفت. 

ما چيزي از مردم پنهان نداريم.«
بس��يار خب! اين اظهارات متين همان موقع هم، فارغ از س��ابقه 
ناكارآمد آقاي شريعتمداري در وزارت صمت، باعث مباهات  شد. 
البته آقاي شريعتمداري به وعده خود به صورت نيم بند عمل هم 
كرد  و اسامي هيئت مديره شستا را روي سايت وزارت كار منتشر كرد، ولي 
فقط منتش��ر كرد! بررسي ليست بلندبااي منتشرش��ده دهها مطلب 
جداگانه مي طلبد؛ ولي الغرض و في الجمله ديدن اين ليس��ت بيشتر از 
پيشتر موجب ناراحتي است: آقاي وزير كار با چنين اقدامی رسماً و كتباً 
به شايعه در گوشي فاميل بازي هاي ساختاري در وزارت كار و خصوصاً 
زيرمجموعه هاي تأمين اجتماعي عينيت و مشروعيت بخشيده و صريحاً 
اين فساد ساختاري را تأييد كرده اند، بدون آنكه تاكنون اقدامي شفاف 
براي حذف اين فساد و بهبود اين اوضاع كرده باشند. فقط يك نمونه را 

بخوانيد:
 از يك ش��ركت تأمين كننده تجهيزات پزشكي بيمارستان هاي 
سراسر كش��ور  به »جعبه س��ياه« تأمين اجتماعي ياد مي شود. 
مديرعامل اين شركت مهم با گردش چند هزار ميلياردي كارمند 
سازمان انتقال خون است كه از قضا برخاف قانون در حال مديرعاملي 
است، چراكه مأموريت وي حدود شش ماه است، تمديد نشده است. اما او 
به رغم عدم تمديد مأموريتش، بنا بر دايلي كه بعضي از آنها بر راقم اين 
سطور پوشيده است حاضر نيست از سمت مديرعاملي كناره گيري كند؛ 
البته مگر كسي از مديرعاملي يك شركت با گردش چندهزار ميلياردي به 
سادگي كناره گيري مي كند؟! مخصوصاً وقتي كه پاي عشق به خدمت در 
ميان باشد! بنا بر پيگيري هاي صورت گرفته، دو نفر از اعضاي هيئت مديره 
شستا با اس��تمرار مديرعاملي آقاي مديرعامل مخالف هستند و همين 
موضوع هم باعث شده است ايشان نتوانند قانوني مديرعاملي شان را ادامه 

دهند. 
يكي ديگر از اعضاي پنج نفره هيئت مديره جعبه سياه تأمين اجتماعي، 
بازرس ويژه تأمين اجتماعي است! يعني اگر قرار باشد از اين جعبه سياه 
شكايتي داشته باشيد، عضو هيئت مديره همين جعبه سياه به شكايت 
شما رسيدگي ابتدايي مي كند! اين موضوع مختص اين شركت نيست، 
مديران تأمين اجتماعي در شركت ها پخش هستند: هم مدير اجرايي اند، 
هم مديرعامل شركت هاي پرسود، هم خودشان بر كار خودشان نظارت 
و بازرسي مي كنند؛ معلوم است خروجي چنين وضعيتي چه خواهد بود: 

همه چيز گل و بلبل است !
ولي همه چيز اصًا گل و بلبل كه نيست هيچ، اوضاع قمر در عقرب هم 
هست: اين شركت به دليل تخلفات عديده اش در سازمان بازرسي كل 
كشور پرونده قطوري دارد كه در مرحله تنقيح است. جزئيات ديگري از 
اين جعبه سياه و ساير شركت هاي دخيل در موضوعات اجتماعي هم در 

دست است كه به اقتضا به آنها خواهيم پرداخت. 
خبرهايي از اوضاع بغرنج دارو و تجهيزات پزشكي پس از برجام، 
بيماران و خانواده هايشان را بسيار نگران كرد. ما كه اخبار اين حوزه 
را هم پوشش مي داديم نگران شديم و نگران هستيم. با پيگيري 
مستند موضوع به اين جمع بندي رسيده ايم كه علت العلل اوضاع بغرنج 
دارو و تجهيزات پزشكي،  كامًا داخلي است. جعبه سياه تأمين اجتماعی 
كه تأمين كننده تجهيزات پزش��كي اس��ت، همه گرفتاري نيس��ت اما 
شفاف سازي راجع به آن ااقل بخش��ي از گرفتاري ها را خواهد كاست. 
اطاعات ديگري هم در دست است كه نشان مي دهد،  سوءمديريت داخلي 
و شخصي خصوصاً در شركت هاي پرسود دولتي اگر نباشد، بخش عمده اي 
از مشكات حوزه درمان و ساير حوزه هاي اجتماعي رفع و رجوع مي شود. 
روابط خويشاوندي يا غيرشايسته ساارانه در ساير شركت هاي وابسته به 
وزارت كار نظير شركت هما، مؤسسه پژوهش تأمين اجتماعي و شركت 
سرمايه گذاري خانه سازي هم وجود دارد كه درست برخاف نطق روز رأي 

اعتماد آقاي وزير و علت اصلي و البته پنهان برخي مشكات است. 
 آقاي شريعتمداري سخنان بسيار گرانبهايي گفتند تا توانستند 
اعتماد نمايندگان ملت را كسب كنند. چند قدم ديگر براي تكميل 
اين سخنان گرانبها كافي است؛ ابتدا همين موضوعي را كه گفته اند، 
عملي كنند: »انتخاب مديران در تأمين اجتماعي بر مبناي شايسته  سااري 
انجام خواهد شد.« وزير محترم كار ليست منتشر كرده اند، خوب كرده اند، 
ولي اين فقط ب بسم اه است! اين ليست بيش تر از آنكه شفافيت زا باشد، 
تأييدكننده شايعات است. چه خوب است كه آقاي وزير شايعاتي را كه 
خودش��ان با انتش��ار اين ليس��ت ها تأييد كرده اند با بركناري مديران 
غيرشايسته، قوم، خويش و انتصاب مديران شايسته و نخبه براي هميشه 

بزدايند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

همه چيز مهياي يك آغاز است؛ اما مريم و محمد تصميم مي گيرند تا 
براي نهايي کردن تصميم شان سري هم به يك مشاور بزنند. اينجاست 
 MMPI که چالش اصلي شكل مي گيرد. نتايج تست هاي روانشناسي
برخاف روالي که تاکنون طي شده، مي گويد: »اين دو نفر براي همديگر 
ساخته نش�ده اند! اما اگر 20جلس�ه اي مش�اوره را ادامه دهند، شايد 
بتوان به تغيير اميدوار بود و ممكن است مشاور محترم بتواند اين دو 
نفر را به نيمه يكديگر تبديل کند! مريم و محمد تصميم مي گيرند، نظر 
مشاور ديگري را هم پرس و جو کنند؛ اما اين بار ماجرا به شكلي ديگر 
رقم مي خورد و نظر مش�اور به نظر اين زوج نزديك تر اس�ت. هر چند 
براي حل برخي تعارضات گذراندن همان تعداد جلسه مشاوره به آنها 

توصيه مي شود! مريم و محمد تنها افرادي نيستند که مشاوران براي 
زندگي شان نسخه هاي اشتباه و متناقض پيچيده اند و آنطور که دکتر 
مجيد کاشاني جامعه ش�ناس و عضو هيئت علمي دانشگاه مي گويد: 
پرونده هاي متعددي از خودکش�ي، قتل و فرار از خانه وجود دارد که 
در همه آنها پاي يك مش�اور در ميان اس�ت و به دليل فقدان س�از و 
کارهاي قانوني تبعات اشتباهات مشاوره اي در هيچ محكمه اي قابليت 
پيگيري ندارد، اوضاع نظارت و رس�يدکي به عملكرد روانشناسان و 
مشاوران به قدري رها شده است که رئيس سازمان نظام روانشناسي 
به رغم رد صاحيت همچنان به کار خود ادامه مي دهد و حاا با وجود 
بازداشت وي همچنان اين سازمان رئيس تازه اي به خود نديده است!

اگر هنجاره�اي اجتماعي، 
و  اخاق�ي   ارزش ه�اي 
نيازه�اي عاطفي مراجعان 
و رس�يدگي ب�ه جوان�ب 
موضوع با توجه به واقعيات 
موج�ود انجام نش�ود و به 
ص�رف تئوري ها اق�دام به 
تجويز نسخ رفتاري و شيوه 
مش�ي اخاقي يا رفتاري و 
پيش�گيري از عادات داده 
شود، عوارض سوء  آن جامعه 
را دچ�ار بح�ران مي کن�د
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 غافلگیری دار 
در بازدید سرزده همتی

روز گذش�ته رئیس کل بانک مرکزی به ش�کل غافلگیر کننده ای 
از ب�ازار ارز فردوس�ی بازدی�د ک�رد. ای�ن در حال�ی اس�ت 
که در ای�ن روز دار ب�ازار آزاد از ن�رخ دولتی نی�ز پایین تر آمد.

به گزارش »جوان«، با حض��ور عبدالناصر همتی در ب��ازار ارز قیمت ها 
فروکش کرد. همتی دیروز با حضور در خیابان فردوسی به صورت سرزده 
از چند صرافی بازدید کرد و از نزدیک در جریان م��راودات بازار آزاد ارز 
قرار گرفت.  اقدام شایسته رئیس کل بانک مرکزی برای حضور در بازار 
ارز آن هم بدون هیچ مقدمه ای را باید جزو اولین های تاریخ ریاست بانک 
مرکزی برشمرد. نکته مهم در حین بازدید همتی از خیابان فردوسی این 
بود که اکثر صرافی های خیابان فردوس��ی و جمهوری تابلوهای فروش 
خود را با قیمت صرافی بانک مل��ی یکی کردند و به همان قیمت فروش 
دارند. دار آزاد هم به نرخ 11 هزار 350 تومان معامله می شد که از قیمت 

11هزارو600تومان صرافی ها ارزان تر بود.
    افت قیمت سکه و ارز

در بازار تهران قیمت سکه طرح جدید ۸0 هزار تومان و دار ۲00 تومان 
کاهش یافت و 11600 تومان معامله شد. به گزارش فارس، در معامات 
امروز بازار تهران بهای سکه و ارز با افت قیمت روبه رو شد. بهای سکه طرح 
جدید ۸0 هزار تومان، نیم س��که 40 هزار تومان، س��که گرمی 14 هزار 
تومان و هر گرم طای 1۸ عیار 4160 تومان کاهش داشته است. در بازار 
ارز، دار با ۲00 تومان کاهش قیمت 11600 توم��ان، یورو با افت 350 
تومانی 13150 تومان و درهم با نزول 40 تومانی 31۸0 تومان به فروش 
رسید. قیمت اونس طا در بازار جهانی طا با 7 دار و 17 سنت افزایش 
1۲۲9 دار و 41 سنت درج شد. در شرایطي بازار ارز با کاهش نرخ ها همراه 
شده است که در آستانه تحریم هاي ظالمانه امریکا برخي ها انتظار داشتند 
بهاي ارز در بازار با جهش قابل ماحظه اي همراه ش��ود، اما مدت ها است 
نرخ ها تقریباً در کانال مشخصي قرار گرفته است، با این حال اگر نرخ دار و 
نفت در بودجه سال 9۸ خیلي تغییر نکند در تثبیت هر چه بیشتر بازار ارز 
اثر گذار خواهد بود. در این میان، بررسي عرضه ارز حاصله از صادرات کااي 
غیر نفتي در بازار داخلي حال چه به ش��کل فیزیکي چه مبادله، به شکل 

حواله اي مي تواند وضعیت بازار ارز را هر چه بیشتر تثبیت کند. 
   دار عقب نشیني کرد

از سوي دیگر دار در بازار معامات آس��یایي روز دوشنبه تحت تأثیر 
آتش بس 90 روزه جنگ تجاري میان ایاات متحده امریکا و چین که 

دو روز پیش از سوي کاخ سفید اعام شد، اندکي عقب نشیني کرد. 
به گزارش »ایسنا«، دو روز پیش کاخ سفید پس از پایان ماقات رؤساي 
جمهور ایاات متحده امریکا و چین اعام کرد که این دو کشور به یک 
توافق جدیدي مبني بر به تعویق انداختن سه ماهه تعرفه هاي گمرکي 
دست یافته اند. بدین ترتیب ایاات متحده امریکا به مدت سه ماه از وضع 
و افزایش تعرفه هاي گمرکي و واردات کاا خودداري خواهد کرد و از 
طرفي دیگر نیز چین توافق کرد که سطح واردات و خرید و محصوات 
امریکایي را افزایش داده و تعرفه هاي گمرکي روي کاا و خودروهاي 
امریکایي را نیز بردارد. پیش��تر ترامپ اعام کرده بود که از اول ژانویه 
سال ۲019 )آغاز سال نوي میادي( قصد دارد روي ۲00 میلیارد دار 
از کااهاي چیني تعرفه هاي گمرک��ي و وارداتي را از 10 درصد به ۲5 
درصد افزایش دهد.  در بازار معامات آسیایي روز دوشنبه، ارزهاي امن 
همچون دار امریکا و ین ژاپن با اندکي کاهش ولي در عوض ارزهاي پر 
ریسک نظیر دار استرالیا و نیوزلند با 0/5 درصد افزایش روبه رو شدند.  
بر اساس گزارش رویترز، شاخص دار نیز در برابر سایر ارزهاي بزرگ 

جهان با 0/13 درصد کاهش در 97/14 واحد ایستاد و معامله شد. 
 NAB رودریگو کاتری��ل، تحلیلگر ارش��د بازارهاي جهان��ي ارز در
مي گوید: آتش بس 90 روزه جنگ تجاري میان چین و ایاات متحده 
امریکا تغییرات و نوس��انات بازارهاي جهاني ارز را به س��مت و سوي 
مثبتي هدایت کرده اس��ت، بنابراین انتظار مي رود که تقاضا و تمایل 
س��رمایه گذاران براي ارزهاي امن نظیر دار امریکا و ین ژاپن اندکي 
کمتر ش��ده و به جاي آن به س��مت و س��وي ارزهاي پر ریسک تري 
همچون دار استرالیا و نیوزلند سوق داده شود. دار هم یک کاهش 
0/54 درصدي در برابر یوآن چین را تجربه کرد که این رقم از اول اکتبر 

تاکنون کمترین میزان آن بوده است.

  پرداخت ۲۰۰هزار تومان بسته حمایتی
به کارگران و بازنشستگان با حقوق آذر

خبره�ای دریافتی حاکی اس�ت، اولین بس�ته ۲۰۰ه�زار تومانی 
کارگران و بازنشستگان با حقوق آذر به حساب آنها واریز می شود.

به گزارش »تسنیم« ، پرداخت بس��ته حمایتی به گروه چهارم شامل 
کارگران، رانندگان و اقشار و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین 

اجتماعی نیز بخشی از بسته حمایتی دولت به اقشار کم درآمد است.
بر اساس »دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از 
گروه های کم درآمد جامعه«، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف 
است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور برای حمایت غذایی از 

گروه های کم درآمد به شرح زیر اقدام نماید:
خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و سازمان بهزیستی کش��ور از طریق واریز مبلغ به حساب های بانکی 
متصل به یارانه های نقدی از این س��بد حمایتی بهره مند می ش��وند. 
همچنین خانوارهای تحت پوش��ش بنیاد ش��هید و امور ایثارگران از 
طریق حساب متصل به مس��تمری سرپرس��ت خانوار مشمول سبد 

حمایت غذایی می شوند.
خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از 3 میلیون تومان از جمله گروه های 
کارگران ساختمانی، قالیبافان و ش��اغان صنایع دستی، مشاغل آزاد 
و خویش فرمایان و رانندگان بین ش��هری و درون شهری، زنبورداران، 
کارگران باربر، شاغلین کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاه های 
متفرقه، عشایر و روس��تاییان، دریافت کنندگان بیمه بیکاری و سایر 
گروه های مش��مول که توس��ط وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 

شناسایی می شوند.
سایر خانوارهای کم درآمد ماهانه کمتر از 3 میلیون تومان، درخواست 
آنها پس از بررس��ی توس��ط کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
بهزیستی کشور پذیرفته می ش��ود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
موظف است با استفاده از اطاعات در اختیار از طریق کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور، به درخواست کتبی اشخاص، 
پس از اجازه آنها به دسترس��ی وزارتخانه های مذکور، به حساب های 

بانکی مربوط رسیدگی کند.
سهم ریالی سبد حمایت غذایی در مرحله اول برای هر خانوار یک نفره 
حدود 150 هزار تومان و برای یک خانوار دونف��ره ۲00 هزار تومان و 
برای یک خانوار س��ه نفره حدود ۲50 هزار تومان و ب��رای یک خانوار 
چهارنفره 300 هزار تومان و برای یک خانوار 5نفره و بیشتر 350 هزار 

تومان خواهد بود.
سه گروه اول مش��موان س��بد حمایتی تا کنون این بسته را دریافت 
کرده اند. طبق اظهارات محمدحسن زدا، معاون بیمه ای سازمان تأمین 
اجتماعی، درباره زمان پرداخت بسته حمایتی که بیان کرده است »با 
توجه به اینکه سیستم پرداختی س��ازمان تأمین اجتماعی در ماه یک 
بار است احتمااً با حقوق پرداخت خواهد شد«، احتمال پرداخت ۲00 
هزار تومان بسته حمایتی به کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی 

با حقوق آذر وجود دارد.
.........................................................................................................................

  ارقام احتمالی بودجه ۹۸ 
دار ۵۷۰۰ تومان، نفت ۵۴ دار

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی گفت: احتمااً قیمت 
دار در بودجه سال آینده حدود ۵۷۰۰ تومان درنظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، بهروز نعمتی درباره تصویب کلیات ایحه 
بودجه سال آینده اظهار کرد: دولت بر اساس ماده 1۸۲ آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسامی تا پانزدهم آذر مهلت ارائه بودجه به مجلس را 

دارد و منتظر آن هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به سفر رئیس جمهور به سمنان در روز چهارشنبه، 
احتمال دارد وی نتواند ایح��ه را در موعد مقرر به مجلس تقدیم کند 
اما هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت اگر نظر دولت بر این باشد که 
پنجش��نبه پانزدهم آذر، ایحه بودجه را به مجلس ارائه کند آمادگی 

داریم جلسه علنی مجلس را در این روز تشکیل دهیم.
نعمتی گفت: بر اس��اس آیین نام��ه داخلی مجلس، کمیس��یون های 
تخصص��ی از زمان تقدی��م ایحه بودج��ه، آن را بررس��ی می کنند و 
نمایندگان 10 روز فرصت دارند پیشنهادات خود را به این کمیسیون ها 
ارائه کنند و کمیس��یون ها جمع بندی مطالب خود را به کمیس��یون 
تلفیق ارجاع می کنن��د و در آن جا به کلیات بودج��ه در مدت یک ماه 

رسیدگی می شود.
س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس ش��ورای اس��امی افزود: بر اساس 
شنیده ها، دولت در ایحه بودجه سال آینده قیمت 54 دار را برای هر 
بشکه نفت در نظر گرفته است و پیش بینی می شود روزانه یک میلیون 

و 500 هزار بشکه نفت بفروشیم.
نعمتی ابراز کرد:  واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی هم در 
دستور کار دولت قرار دارد که برای کنترل نقدینگی و ایجاد اشتغال، 

خوب است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی همچنین گفت: دولت 

خبرهای خوبی هم برای ایجاد اشتغال مولد دارد.
.........................................................................................................................

در شورای گفت وگو مطرح شد 
پورابراهیمی: بخشنامه جدید بازگشت ارز 

اصاح شود
در حال�ی ک�ه رئی�س کمیس�یون اقتص�ادی مجل�س معتق�د 
اس�ت بخش�نامه جدی�د بازگش�ت ارز حاص�ل از ص�ادرات 
بای�د اص�اح ش�ود، وزی�ر اقتص�اد می گوی�د ای�ن بخش�نامه 
حاص�ل تعام�ل دول�ت و بخ�ش خصوص�ی ب�وده اس�ت.

به گ��زارش خبرن��گار اقتصادی خبرگ��زاری ف��ارس، محمدرضا 
پورابراهیمی در هفتاد و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت 
و بخشی خصوصی با اش��اره به بخش��نامه اخیر بانک مرکزی در 
ارتباط با چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: به شدت 
صادرکنندگان از بخش��نامه آخر ابراز نارضایتی کرده اند و نکاتی 
بر این بخشنامه وارد اس��ت آن چیزی که در بخشنامه آمده است 
همه مشکات مربوط به صادر کنندگان را حل نکرده و بند انتهای 

بخشنامه عطف به ماسبق کرده است .
این نماینده مجلس اظهار داش��ت: به نظر می رسد این بخشنامه هم 

باید اصاح شود.
دژپس��ند در این ارتباط گفت: بخش��نامه صادر ش��ده برگرفته از 
جلسات با بخش خصوصی اس��ت و اگر انتقادی به این جلسه است 
نظرات جدید باید جمع آوری شود و با توجه به تغییرات مکرر این 
بخشنامه بهتر است نظرات جمع بندی و اعام شود تا بطور مفصل 

نظرات بررسی شود. 
وی افزود: آقای همتی و رحمانی نظرشان این است که آخرین بخشنامه  
یعنی بخش��نامه چگونگی بازگش��ت ارز حاصل از صادرات براس��اس 
جمع بندی نظرات  بخش خصوصی و دولتی اباغ ش��ده اس��ت و این 

بخشنامه یک بخشنامه نهایی است. 
دژپسند تصریح کرد: البته این نکته قابل ذکر است که اصاح مکرر و 
تعدد این بخشنامه ها منجر می شود که ارزشی برای بخشنامه ها قائل 

نخواهند بود. 
فعالین اقتصادی بخش خصوصی در این جلس��ه اظهار داش��تند که 
این بخش��نامه مش��کاتی برای صادرکنندگان به خصوص در بخش 

پتروشیمی بوجود آورده است.

وضعیت خرید و فروش 
جعفر   تكبيري

مس�کن در کش�ور   گزارش   یک
سخت ترین روزهاي 
خود را تجرب�ه مي کند، ام�ا دولت رس�مًا هیچ 
اقدامي ب�راي کنترل این ب�ازار انجام نمي دهد. 
این رکود در حوزه وام مس��کن نی��ز تأثیر گذار 
بوده و اس��تقبال از ای��ن ابزار مالي ب��ه دلیل از 
دست دادن کامل ارزشش به پایین ترین سطح 
ممکن رسیده است. بر این اساس، قیمت اوراق 
تس��هیات مس��کن در حالي که در هفته هاي 
گذش��ته در قیمت 57 تا 60 ه��زار تومان ثابت 
مان��ده بود، ط��ي روزهاي گذش��ته ب��ا کاهش 
چشمگیري مواجه شده است. علت این کاهش 
را مي توان در افزایش میانگین قیمت مسکن در 
آبان ماه بر اساس اعام دفتر برنامه ریزي و اقتصاد 

مسکن وزارت راه و شهرسازي جست وجو کرد.
 براس��اس گزارش تازه وزارت راه و شهرسازي، 
میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکوني 
در شهر تهران در آبان ماه امسال به حدود 9/۲ 
میلیون تومان رسیده اس��ت که از کاهش بیش 
از پیش قدرت خرید مس��کن خانوارها حکایت 
دارد؛ براین اساس، اوراق و وام هاي مسکن، بیش 
از گذش��ته اثرگذاري خود را در افزایش قدرت 
خرید خانوارها از دست داده اند و به همین دلیل 
تقاضا براي خرید این اوراق کاهش یافته اس��ت 
که این کاهش تقاضا، منجر به افت شدید قیمت 

شده است. 
بر ای��ن اس��اس، روز گذش��ته قیمت ه��ر برگه 
تس��هیات مس��کن متعلق به بانک عامل حوزه 
مس��کن صادره در بهمن 95 با نماد تسه 9511 
در فرابورس با قیمت 4۸ ه��زار و 550 تومان به 
فروش رسید. قیمت برگه هاي تسهیات مسکن 

صادره در شهریور 96 )9606( نیز در معامات 
دیروز به قیمت 4۸ هزار و 500 تومان معامله شد 
که امروز با حدود 4 درص��د افزایش، به رقم 50 
هزار تومان برگشت. همچنین هر برگه تسهیات 
مسکن صادره در اسفند 95 نیز 49 هزار و ۲00 

تومان به فروش رسید. 
رسیدن قیمت برگه هاي اوراق تسهیات مسکن 
به زی��ر 50 هزار تومان در هش��ت ماه گذش��ته 
بي سابقه بوده اس��ت. اوراق تس��هیات مسکن 
صادره از س��وي بانک ملي در مرداد 97 با نماد 
تملي 705 هم دی��روز در کمترین قیمت خود 
از زمان ورود این اوراق تسهیات مسکن به بازار 
س��رمایه تا کنون و با نرخ ۲۸ هزار و 390 تومان 

خرید و فروش شد. 
معامات اوراق تسهیات مسکن در فرآیندهاي 
امروز بازار س��رمایه از نظر حجمي نیز با کاهش 
شدید تقاضا روبه رو ش��ده به گونه اي که تعداد 
اوراق معامله ش��ده براي برگه ه��اي صادره در 
اردیبهشت س��ال گذش��ته )960۲( یک برگه، 
تس��ه 9605، هفت برگ��ه، 9604 در ۲7 برگه، 
و. . . بود که از کاهش ش��دید تمای��ل خریداران 
مسکن به استفاده از تسهیات مسکن به دلیل 
پوشش دهي بس��یار کم این وام نسبت به ارزش 

ملک خبر مي دهد. 
   دسترسي به مسکن سخت شده است

در همین حال نکته مهم دیگر که مي تواند نشانگر 
وضعیت نابسامان مسکن در کش��ور باشد، نگاه 
به آمار شاخص دسترس��ي به مسکن باشد. این 
شاخص یک سنجه براي تشخیص میزان سختي 
مسیر صاحبخانه شدن در شهرهاست و متأسفانه 
در حال حاضر نهادهاي مس��ئول همچون مرکز 
آمار ای��ران به دلیل ش��رایط نامس��اعد اقدام به 

انتش��ار این ش��اخص نمي کنند،  اما بر اس��اس 
آخرین آماري که از شاخص در سایت وزارت راه 
و شهرسازي وجود دارد، در سال 95 این شاخص 
عدد 6 را نش��ان مي دهد که بیانگر این واقعیت 
اس��ت با توجه به درآمدهاي خانوار، مدت زمان 

انتظار براي خانه دار شدن 1۸ سال است. 
بر این اساس، شاخص دسترسي مسکن از نسبت 
ارزش خرید یک واحد مسکوني 75 متر مربعي 
به کل درآمد متوسط خانوارهاي شهري محاسبه 
مي شود و مفهوم عدد بدست آمده، قدرت مالي 
خانوارها در برابر قیمت مسکن براي صاحبخانه 
شدن را نشان مي دهد. هر چقدر قیمت مسکن 
تحت تأثیر جهش هاي دوره اي افزایش پیدا کند 
و در مقاب��ل، ق��درت خرید خانواره��ا از تقویت 
س��قف ریالي تس��هیات بانکي یا بهبود درآمد 
س��اانه، محروم بماند، ش��اخص دسترس��ي به 
مسکن افزایش پیدا مي کند که نشانگر بدتر شدن 

وضعیت متقاضیان مسکن است. 
اگر بخواهیم مطابق با این ش��اخص عدد نهایي 
سال انتظار براي خریداري مس��کن در شرایط 
فعل��ي را براي حداق��ل بگیران در س��ال جاري 
محاسبه کنیم، باید بگوییم که در کمال تأسف 

این عدد در حدود 47 سال است. 
بر این اساس، بررسي هاي روزنامه جوان اگر چه 
رقم مذکور براي متوسط درآمد خانوار نیست، اما 
با درآمد ساانه حداقل بگیران و متوسط قیمت 
مسکن در تهران که هم اکنون در حدود 9 میلیون 
تومان است مي توان دریافت که چگونه خانه دار 
ش��دن در دهک هاي پایین درآم��دي در تهران 
به یک آرزوي محال بدل شده اس��ت. بر اساس 
محاسبات انجام شده قیمت یک واحد 75 متري 
که بیشترین استقبال را در س��طح شهر تهران 

دارد، 675 میلیون تومان مي ش��ود و با توجه به 
اینکه حداقل دس��تمزد یک کارگر ایراني در ماه 
حدود یک میلیون و ۲00 هزار تومان است، مدت 
زمان انتظار براي خرید مسکن براي یک کارگر 
ساده بر اساس این دستمزد 56۲ ماه یا به عبارت 

بهتر حدود 47 سال است. 
   از ۲قرن تا 14 قرن انتظار 

این در حالي اس��ت که فرض ما در این خصوص 
پس انداز همه دریافتي هاي کارگر در تمامي این 
سال ها اس��ت. وگرنه بنا به اظهارات و معیارهاي 
دولتي کسي که حقوقش کمتر از 3 میلیون تومان 
است مستوجب دریافت یارانه هاي دولتي است. 
بنابراین اگر بخواهیم به نحو دقیق تري محاسبه 
و هزینه هاي خانوار را از مبلغ دریافتي کم کنیم، 
 باید فرض  کنیم که یک نفر موفق شود ۲0 درصد 
حقوق خود در ماه را پس ان��داز کند، این رقم در 
حال حاضر حدود ۲۲6 هزار تومان مي شود. حال 
اگر بخواهد با پس انداز خود یک واحد آپارتمان 
75 متري با متوس��ط قیم��ت 9 میلیون تومان 
در تهران بخرد، نتیجه این مي ش��ود که اگر این 
فرد بخواهد از محل جمع کردن پس انداز خود، 
مس��کن مذکور را ابتیاع کند نیاز به ۲34 سال 
فعالیت نیاز دارد. این در حالي اس��ت که قیمت 

خانه بعد از ۲34 سال ثابت بماند. 
 حال اگر بخواهد تنها حق مسکن ماهانه 40 هزار 
تومان خود را صرف خرید این آپارتمان کند، به 
14 قرن) 1406 سال( زمان نیاز است تا خانه اي 
75 متري با قیمت متوسط در شهر تهران خرید 
کند. این به معناي ناکارآمدي کامل حق مسکن 

در فیش هاي حقوق کارگران است. 
بي جهت نیس��ت که عل��ي اکبر س��یارمه در 
گفت وگو با »ایسنا« کارشناس حوزه کار گفته 
بود: کمک هزینه مسکن کارگران کفاف اجاره 
دو اتاق را نمي دهد و از دولت خواسته بود که 
در راستاي اصل 31 قانون اساسي اقدام عاجلي 
براي تأمین مس��کن کارگران و گروه هاي کم 

درآمد صورت دهد. 
وي گفته بود: در شرایطي که بسیاري از کارگران 
حداقل بگیر هستند و بخش اعظمي از دستمزد 
آنها صرف هزینه هاي مسکن و اجاره بها مي شود 
کمک هزینه 40 هزار توماني مس��کن دردي از 

خانوارهاي کارگري دوا نمي کند. 
   دولت نظارت کند

این شرایط در حوزه مسکن در حالي شکل گرفته 
که حتي در کشورهاي با سیستم بازار آزاد یکي از 
بخش هایي که دولت ها نظارت مستمر و دقیقي بر 
آن دارند، بخش مسکن است و نوسانات این بخش 
ماك کارآمدي دولت ها محسوب مي گردد، اما 
در ایران تنها بخش��ي که کامًا رها شده بخش 

مسکن است. 
نکته عجیب آنکه اگر شما یک بسته پفک را گران 
بخرید، مي توانید به نهادهای��ي مانند تعزیرات 
حکومتي شکایت کنید. اما در بخش مسکن هیچ 

نهاد نظارتي وجود ندارد. 
از این رو ضروري است دولت هرچه زودتر اقدام 
عاجلي براي نظارت در حوزه مسکن انجام دهد و 
با باابردن قدرت خرید مردم، مانع از عمیق شدن 

فاصله طبقاتي در کشور شود. 

۲ قرن انتظار براي خرید مسكن ۷۵ متري در تهران ! 
 یک کارگر اگر بخواهد تنها با حق مسکن ماهانه 4۰ هزار تومان خود

اقدام به خرید آپارتماني ۷۵ متري با قیمت متوسط در تهران کند به 14 قرن زمان نیاز دارد

معاونت آب و آبف�ای وزارت نیرو اعام کرد، 
ادعاهایی از قبیل کشف سفره آب زیرزمینی 
با مقادیری نظیر 1۰۰۰ میلیارد مترمکعب در 
منطقه سیستان فاقد پشتیبانی علمی بوده 
و از مس�تندات قابل دفاع برخوردار نیست.

به گزارش »تس��نیم« ، معاون��ت آب و آبفای 
وزارت نیرو درپی انتش��ار خب��ری در رابطه با 
دس��تیابی به »آب های ژرف« و ادعای کش��ف 
سفره آب زیرزمینی در سیستان و بلوچستان، 

توضیحی ارائه داده است.
متن توضیح معاون آب و آبف��ای وزارت نیرو به 

شرح زیر است:
»مطالعات آب ژرف، براساس وظایف محوله به 
وزارت نیرو جهت شناسایی منابع آب متعارف 
و غیرمتعارف از سال 13۸9 در وزارت نیرو در 
قالب برگزاری جلس��ات و تعری��ف حدود کار 
آغاز ش��د. در ادامه، مطالعات پهنه بندی برای 
شناس��ایی مناطق امیدبخش وجود منابع آب 
ژرف در مؤسس��ه تحقیقات آب وزارت نیرو با 
هدف کاهش هزینه ه��ای عملیاتی ژئوفیزیک 
و اکتش��اف با تیم��ی مرکب از برجس��ته ترین 

متخصصان داخل��ی و در رش��ته های مختلف 
مرتبط علمی شروع شد.

متعاقباً، به دلیل وقوع خشکس��الی های قابل 
توجه و ل��زوم شناس��ایی مناب��ع آب جهت 
تأمین آب ش��رب در خشک ترین استان های 
کش��ور، طی امضای تفاهم نامه های مشترك 
بی��ن وزارت نیرو و معاونت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری و استانداری های سه استان 
سیس��تان و بلوچستان، خراس��ان جنوبی و 
کرمان، اقدامات اضطراری زودهنگام شامل 
انجام عملیات ژئوفیزی��ک )به روش فناورانه 
مگنتوتلوری��ک( در اس��تان های یاد ش��ده 
انجام ش��د که منجر به تعیین محل حفر چاه 
اکتشافی در زابل به عنوان اولین چاه اکتشافی 
ژرف گردید. عملیات حفاری اکتش��افی این 
چاه در ابتدای سال جاری آغاز و در تیرماه به 
پایان رسید که نتایج کمی و کیفی قابل قبولی 

تاکنون به همراه نداشته است.
با وجود رضایت بخش نب��ودن نتایج حاصل از 
این چاه اکتش��افی تاکنون، بنا به درخواس��ت 
مش��اور دانش بنیان انتخاب شده برای طرح و 
تایید کمیته راهبری مربوطه، عملیات تکمیلی 
در این چاه جهت رسیدن به نتایج قطعی ادامه 

خواهد یافت.
در پای��ان ذک��ر این نکت��ه ضروری اس��ت که 
ادعاهایی از قبیل کشف س��فره آب زیرزمینی 
با مقادیری نظیر 1000 میلیارد مترمکعب در 
منطقه سیستان فاقد پشتیبانی علمی بوده و از 
مستندات قابل دفاع برخوردار نیست و شواهد 
به دس��ت آمده تاکن��ون نی��ز تأییدکننده این 

ادعاها نیست.«

شفاف سازی وزارت نیرو
  وزارت نیرو  کشف آب های ژرف 

با مقادیر باا را تکذیب کرد

  نيرو
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   گزارش

پروژهجديديدرراهاست؟
 محمد عبداللهي در توئيتي نوشته: حجاريان در 
مصاحبه اخيرش براي برون رفت از آخرين پرده 
از بحران اصاح طلبي دو راه حل پيش��نهاد داده 
است: ۱- رفتن به س��مت الگوي آتاتورك براي 
كسب كارآمدي )دين س��تيزي با هدف مدرنيس��م(. ۲- آغاز زنجيره 
نافرماني مدني! با اين وصف آيا تدارك جديدي براي پروژه آش��وب در 

جريان است؟!
........................................................................................................................

پرداختناعادانهكمكدولتي
 علي سيستاني نوش��ته: به نظرم پرداخت كمك دولت به كارمنداني 
كه حقوق زير ۳ميليون ميگيرن عادانه نيست. بايد كمك  بر اساس 
تعداد اعضاي خانواده و حقوقي كه ميگيرن باشه. يكي ۲۹۰۰ ميگيره 

و دو نفر هستن. 
يكي ۳۵۰۰ ميگيره و پنج نفر هس��تن. اولي كمك دولت ش��املش 
ميش��ه ولي دومي خير! مغازه داران، كارمندان و كارگر هاي شركتي 
و كارگرهاي فصلي كه نه بيمه دارن نه حقوق درس��ت و حسابي و نه 
اطاعاتي كه نشون بده اين جمعيت چقدر هستن، چرا كسي حرفي 

ازشون نمي زنه؟
 هيچ كسي نه صحبتي ميكنه نه سروس��امان دادنش متولي داره. نه 

امنيت شغلي، نه بيمه تأمين اجتماعي نه حمايتي. 
........................................................................................................................

جاسوسميخواهيمچهكار؟!
 محمدجواد محمدزاده نوش��ته: جاس��وس حوزه  جمعيت دس��تگير 
مي كنيد؟  وقتي خودمون دولتي داريم كه ب��ا چندبرابر كردن هزينه  
زندگي، جوان ه��ا رو از ازدواج و فرزندآوري فراري ميده، جاس��وس 

مي خوايم چي كار؟
........................................................................................................................

ازكجاآمارميآوريد؟!
سيدمصطفي موسوي نژاد توئيت زده كه عباس عبدي گفته قبل انقاب 
نمازخون ها بيش��تر بودن! كي آمار ميده دس��ت اينا؟ تعداد و شلوغي 
اعتكاف ها رو  نمي بينين؟ ش��وق جوونا رو  نمي بينين؟ دورهمي قرآن 
خواندن هاي رمضان ها در اماكن مق��دس رو  نمي بينيد؟ اينا كجا بوده 

اصًا قبل انقاب؟
........................................................................................................................

كجايراهرااشتباهرفتيم؟
 آِس��يدپويان حس��ين پور نوش��ته: گاهي با خودم فكر مي كنم دقيقاً 
كجاي راه را اشتباه رفتيم كه بعضي از رجال سياسي ما، به جای اينكه 
  فرزندان ميرزا كوچك خان باشند، مثل فرزندان شاهان فشل قاجار 

عمل مي كنند!
........................................................................................................................

مهمنيامدنرئيسيبود
 كاربري به نام مطهره نوش��ته: دولت روحاني هم سبد كاا داد، هم 
كارت سوخت رو مجدد مي خواد راه اندازي كنه، هم كاري كرد مردم 
به يارانه بيشتر از قبل محتاج ش��دن، هم عزت پاسپورت ايراني رو 
با خاك يكس��ان كرد، هم توي مديريت بحران اعم از سيل و زلزله 
گند زد، هم دار و طا رو به عرش فرستاد. اينا مهم نيست، مهم اينه 

رئيسي نيومد. 
........................................................................................................................

تاراجاعتبار»ايسنا«
عل��ي قلهك��ي در توئيتي نوش��ته: خبر اظه��ار نظر ش��اِذ  پروانه 
سلحشوري در مورد چادر تكذيب شد، منبع اول اين خبر هم كه 
با پيش زمينه تخريب چادر و قبح زدايي از حمله به حجاب برتر با 
نطق نماينده  مجلس طراحي ش��د، »ايسنا« بود ولي من اسم اين 

بازي رو مي ذارم »تاراِج اعتباِر ايسنا«.

رئيسمجلسش�وراياس�اميروزگذش�ته
ميزب�انرس�انههاب�ود.مذاك�رهب�اامري�كا،
سخنانظريفدرخصوصموضوعپولشويي،
بازگشتكشوربهوضعيتپارلمانيوهمچنين
ش�رايطفعلياقتص�اديكش�ورازمهمترين
موضوعاتيبودكهدرايننشس�تمطرحشد.
به گ��زارش مهر، عل��ي اريجان��ي رئيس مجلس 
شوراي اس��امي روز گذشته به مناس��بت »روز 
مجلس« در نشس��ت خبري با رسانه هاي داخلي 
و خارجي با بزرگداشت ياد و خاطره شهيد مدرس 
گفت: همان ابتداي كار مجل��س اخير، واضح بود 
كه ايران ب��ا چالش هاي مزمني مواجه اس��ت و به 
همين دليل نمايندگان مجلس نظرشان اين بود 
كه وقتمان را بيشتر صرف حل اين مشكات كنيم 

و كمتر قانونگذاري شود. 
رئيس مجلس شوراي اس��امي تأكيد كرد: بر اين 
اساس مجلس شوراي اسامي وقت زيادي را صرف 
ابرچالش هاي كشور كرد و از سوي ديگر گاهي هم 
ازم به قانونگذاري و ساماندهي امور از سوي سه 
قوه بود كه اقداماتي را هم در اين باره انجام داديم. 
اريجاني با اش��اره به اينك��ه مجل��س در اين دوره 
۱۲7 قانون تصويب و نزديك به ۲۸ جلسه براي حل 
چالش هاي بزرگ كش��ور برگزار كرد، گفت: ديوان 
محاسبات هم در اين دوره ۲هزارو7۰۰ پرونده تشكيل 
داد كه محكمه به هزارو۱۰۰ پرونده رأي داده است. 
وي با تأكيد بر اينكه ثقل كار مجلس حل مشكات 
مردم اس��ت، گفت: چالش هاي مزمني وجود دارد و 
فشارهاي بين المللي مش��كات زيادي ايجاد كرده 

است، حل اين مشكات وقت زيادي مي گيرد. 
سابقه»نظارت«برسياستهايكلينظام

درمجمعتشخيصمصلحتنظام
اريجاني در پاس��خ به سؤالي درخصوص عملكرد 
هيئت نظ��ارت مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف است 
موارد اختافي مجلس و شوراي نگهبان را بررسي 
كند. در زمان مرحوم هاش��مي رفسنجاني، رهبر 
معظم انقاب نظارت بر سياس��ت هاي كلي را نيز 
به مجمع تشخيص واگذار كردند. بر اين اساس، در 
زمان بررسي قانون برنامه ششم، مجمع تشخيص 

نسبت به نكاتي ايراد گرفت. 
وي ادام��ه داد: در اين دوره، هيئ��ت نظارت در مجمع 
تشخيص تشكيل ش��د تا بر اجراي سياست هاي كلي 
نظام نظارت كند اما در روش اجرايي اين موضوع ايهام 
وجود دارد، مثل قانونگذاري است، برخي مي گويند مثل 
مجلس سناس��ت، اين هيئت نقش قانونگذاري ندارد. 
اريجاني تأكيد كرد: در روش ه��م هيئت نظارت اگر 
نظراتي دارد بايد به كميسيون ها بدهد. كميسيون ها اگر 
مصلحت ديدند اجرا مي كنند، در نهايت مجلس تصميم 
مي گيرد و نظرات خود را به ش��وراي نگهبان مي دهد، 
شوراي نگهبان بايد اين موضوع را با مجمع تشخيص 
حل كند. رئيس مجلس تأكيد كرد: مجلس هم مي تواند 
بگويد من مصلحت نمي دانم يا مصلحت مي دانم، در هر 
صورت اختاف نظر مجلس و شوراي نگهبان به مجمع 

مي رود اما اين نوع نظارت جنبه قانونگذاري ندارد. 
وي در پاسخ به سؤالي در خصوص لزوم بازنگري در 
قانون اساسي و تشكيل مجلس دوم گفت: در شرايط 
فعلي بررسي چنين موضوعي مناسب نيست، چالش 
عمده كشور ما تحريم ها و مس��ائل اقتصادي است. 
اريجاني با تأكيد بر اينكه بن بستي در قانون اساسي 
وجود ندارد، گفت: مي توان با تدبير رهبري مسائل 
را حل كرد، مثل تشكيل ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي قوا، ما بايد از اين مرحله عبور كنيم. بررسي 
چنين پيشنهادي س��ه قوه را درگير مي كند و وقت 
مناسبي براي اين كار نيست. اريجاني در خصوص 
كاهش ارزش پول ملي و لزوم افزايش قدرت خريد 
مردم نيز گفت: افزايش حقوقي ك��ه در نظر گرفته 
شده كافي نيست اما وضع كشور اينگونه است، بايد 

به صورت پلكاني افزايش حقوق انجام شود. 
انجامتعهداتبرجامياروپا

بامشكاتيروبهرواست
رئيس مجلس شوراي اسامي در پاسخ به سؤالي 
مبني ب��ر اينكه آيا اي��ران ضرب ااجل��ي را براي 
اتحاديه اروپا تعيين كرده است تا هر چه سريع تر 
راهكارهاي خود پس از خ��روج امريكا از برجام را 

ارائه دهند؟ اظهار داشت: با شما موافق هستم كه 
اروپايي ها پس از خروج امريكا از برجام، بحث هايي 
را مطرح كردند و اصرار داشتند كه ايران از برجام 
خارج نش��ود اما هنوز اقدام عملي خاصي در اين 

راستا انجام نداده اند. 
اريجاني با اش��اره به اينكه البت��ه اتحاديه اروپا 
تاكنون راهكارهايي را ارائه كرده است كه ما رصد 
مي كنيم، افزود: در شوراي هسته اي در اين زمينه 
بحث هاي زيادي صورت گرفته و از س��وي ديگر، 
توافق هس��ته اي ي��ك توافق بين المللي اس��ت و 
اتحاديه اروپا ُمِصرانه بيان كردند كه ما صددرصد 
مي خواهي��م كه برج��ام بماند و پاي اي��ن توافق 
هستيم اما متأس��فانه از لحاظ اجرايي، مشكاتي 
وجود دارد. وي بيان كرد: هنوز در حال مذاكره با 
اتحاديه اروپا هستيم و اگر مذاكره نهايي به نتيجه 
نرسد، نسبت به آن عمل مي ش��ود اما در غير اين 

صورت تصميم ديگري مي گيريم. 
نظراريجانيدربارهسخنانظريف

رئيس مجلس شوراي اسامي در پاسخ به سؤالي 
مبني بر اينكه آيا اس��تيضاح وزير امور خارجه در 
ش��رايط فعلي به مصلحت كش��ور اس��ت؟ گفت: 
اس��تيضاح جزو حق��وق نمايندگان اس��ت و آنان 
مي توانند از اين ابزار قانوني استفاده كنند و استيضاح 
امري خارج از روال نيست و مجلس درباره مصلحت 
آن تش��خيص مي دهد چراكه برخي از نمايندگان 
معتقدند در شرايط فعلي، زمان مناسبي براي اين 

استيضاح نيست اما برخي هم نظر ديگري دارند. 
اريجاني درباره اظهارات ظريف درباره پولشويي 
افزود: نكته اي كه وزير امور خارجه درباره پولشويي 
مطرح كرد، مقدمه و مؤخره اي داشت و گفته بود 
»كس��اني كه درب��اره ايحه CFT نظ��ر دادند، 
بسياري از آنان بر اساس عقيده خود نظر دادند اما 
برخي از آنان هم ممكن است تحت تأثير باشند« 
كه بنده معتقدم اگر وزير ام��ور خارجه، دومي را 

نمي گفت، خيلي بهتر بود. 
دستوراريجانيبهديوانمحاسبات
برايبررسيافزايشدرآمدهايدولت

رئيس مجلس شوراي اسامي در پاسخ به سؤالي 
مبني بر اينكه در برخي از قوانين چون قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان، استنكاف از قانون ديده 
مي ش��ود، مجلس چه اقدامي را ب��راي نظارت بر 
قانونگ��ذاري انجام مي دهد؟ تصري��ح كرد: قانون 
بازنشس��تگي كامًا قابليت اجرا دارد و اگر كسي 
از آن استنكاف كند، بايد يقه  او را گرفت و ممكن 
است استنكاف در برخي جاها انجام شود اما موارد 
نادري است. اريجاني تأكيد كرد: ديوان محاسبات، 

سازمان بازرسي و ديگر بخش هاي نظارتي كشور در 
اين زمينه فعال هستند، ابهامي در اين قانون وجود 

ندارد و با متخلفان برخورد مي كنند. 
ديوانمحاسباتافزايشدرآمددولت

ازداررابررسیمیكند
اريجانی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبني بر 
لزوم اعام ميزان دقيق افزايش درآمد دولت از محل 
افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت و ميزان فروش نفت و 
همچنين لزوم ارائه ايحه از سوي دولت به مجلس 
براي تعيين محل هزينه كرد اين درآمد گفت: در 
بودجه قيمت ارز 4هزارو۲۰۰ تومان در نظر گرفته 
شده بود كه با همين قيمت كااهاي اساسي وارد 
ش��د، لذا دولت آنقدر افزايش درآمد نداشت، البته 
به ديوان محاسبات دستور دادم كه ميزان افزايش 

درآمد دولت از اين محل را بررسي كند. 
رئيس مجلس شوراي اسامي در پاسخ به سؤالي 
در خص��وص عملكرد مجلس گف��ت: نمايندگان 
مي توانند از اختيارات خود اس��تفاده و طرح ارائه 
كنند. هركس در جمهوري اسامي فكر كند، راهش 
باز مي ش��ود. به عنوان مثال آق��اي پورابراهيمي، 
حسين زاده بحريني و خانم حسيني در خصوص 
نوسانات ارز و راهكارهاي حل اين مشكل طرحي را 
آماده و تاش كردند تا دولت را متقاعد كنند روش 
خود را تغيير دهد و دولت هم بااخره پذيرفت. وي 
افزود: مقدار زيادي از وقت نمايندگان صرف حل 
مش��كات مردم در حوزه هاي انتخابيه مي شود. 
نمايندگان بين مردم مي روند و در راس��تاي حل 
مش��كات آنها اقدام مي كنند. وكاي ملت كانال 

ارتباطي مردم با حكومت هستند. 
امريكادنبالمذاكرهنيست

اريجاني در پاس��خ به خبرنگار ش��بكه CBS در 
خص��وص اراده ايران در خص��وص مذاكره مجدد 
با امريكا در قالب برج��ام۲ گفت: از رئيس جمهور 
امريكا دو سنخ حرف ش��نيده مي شود. يك سنخ 
حرف هاي بي حساب و كتاب عليه ملت ايران و سنخ 

ديگر آمادگي براي مذاكره مجدد است. 
وي تصري��ح ك��رد: اگ��ر امريكايي ها درس��ت عمل 
مي كردند و به تعهداتشان پايبند بودند و از برجام خارج 
نمي شدند، ش��ايد مذاكره مجددي انجام مي گرفت. 
وقتي كش��وري توافق بين المللي را زير پا مي گذارد، 
چطور دنبال مذاكره اس��ت؟ اين پيش��نهاد يك نوع 

شگرد است، آنها باطناً دنبال مذاكره نيستند. 
رئيس مجلس شوراي اسامي بيان كرد: بستگي 
به رفتارش��ان دارد؛ به توافق هس��ته اي برگردند 
و ي��ك گام بردارن��د. اريجاني با تأكي��د بر اينكه 
ش��رايط مهياي مذاكره مج��دد نيس��ت، يادآور 

شد: اين پيشنهاد بيش��تر ديپلماسي بزك است، 
نمي توانيم سياس��ت تفنن را اجرا كنيم. آنها بايد 
حسن نيت نشان دهند. متأس��فانه رئيس جمهور 
امريكا حرف هاي سخيفي مي زند كه سطح و قواره 

اين كشور را پايين مي آورد. 
گفتوگويملينيازبهميزوصندليندارد

رئيس مجلس شوراي اس��امي در پاسخ به سؤال 
خبرنگار روزنامه همشهري درباره لزوم گفت وگوي 
ملي و تشكيل ميزي در مجلس براي اين كار اظهار 
داشت: گفت وگوي ملي نياز به ميز و صندلي ندارد 
بلكه نياز به اراده جريان هاي سياسي دارد. بايد با 
تكيه روي چالش هاي اصلي و نه اختافات در اين 
راستا گام برداشت. با توجه به مشكات كشور در 
مقابله با حريف خارجي، هرچه اتحاد داخلي بيشتر 

باشد، بهتر است. نياز به عزم و اراده است. 
وي ادامه داد: بنده در اين خص��وص مذاكره اي با 
جناح هاي بيرون از مجلس نداش��تم و اطاعي از 
نظرات آنها ندارم. دوستان مجلس در اين خصوص 

اظهار عاقه مي كنند و جلساتي با يكديگر دارند. 
سازوكارمالياروپا

ربطيبهتصويبFATFندارد
رئيس مجلس شوراي اسامي در پاسخ به سؤالي 
 FATF و CFT پيرامون ل��زوم تصويب ايح��ه
براي اجراي س��ازوكار اروپا گفت: س��ازوكار مالي 
اروپا ربط��ي به اين موضوع ندارد؛ س��ازوكاري كه 
اروپا دنب��ال مي كند به دليل فش��ار و تحريم هاي 
امريكاس��ت. اريجاني ادام��ه داد: بانك هاي اروپا 
مي گويند شرط ما اين اس��ت كه اين مسائل حل 
شود تا با ايران كار كنيم، بايد اروپايی ها به تصميم 
نهايي برسند و نظرشان را اعام كنند كه آيا موافق 

هستند اين سيستم شكل بگيرد؟

برایخروجازبرجامبايدشرايطرابسنجيم
وي در پاسخ به سؤالي در خصوص خروج از برجام 
نيز گفت: بايد مجموع ش��رايط را بس��نجيم، اگر 
منافع مان اقتضا كند، خارج مي شويم. با توجه به 
خروج امريكا از برجام، ايران حق خروج از برجام را 
دارد اما اينكه چه زماني از اين حق اس��تفاده كند، 

بستگي به شرايط دارد. 
نبايدعجوانهواردفرجامبرجامشد

رئيس مجلس شوراي اسامي در پاسخ به سؤالي 
پيرامون مذاكرات رؤس��اي جمهور چين و امريكا 
افزود: چين جلوي يكجانبه گرايي امريكا در حوزه 
اقتصادي را گرفته است، ما با چين روابط بلندمدتي 
داريم. اريجاني افزود: شش سال پيش كه به چين 
رفتم، رئيس جمهور اين كشور اعام كرد كه »ما با 
ايران روابط راهب��ردي پايه گذاري كرده ايم، چين 
كش��وري تأثيرگذار در جهان است و شرايط براي 

سرمايه گذاري چين در ايران فراهم است.« 
اريجاني در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر اينكه آيا 
اخيراً هيئت نظارت بر برجام جلس��ه اي را تشكيل 
داده است، گفت: هيئت نظارت بر برجام همچنان 
تشكيل جلسه مي دهد كه حدود يك ماه پيش هم 
جلسه اي در اين باره تش��كيل داد كه گزارش هاي 
مختلفي در اين جلسات مورد بررسي قرار مي گيرد و 
مسائل كاماً رصد مي شود و همچنين گزارش هايي 
را وزير امور خارجه مستمراً براي مجلس مي فرستد 
كه ما برخي از آنان را جهت بررس��ي به كميسيون 

امنيت ملي مجلس ارجاع مي دهيم. 
وي در پاسخ به سؤالي درباره فرجاِم برجام گفت: 
اين مسئله يك پيچي دارد و نبايد عجوانه وارد شد 
و بايد همه ابعاد آن مورد بررسي قرار گيرد، چراكه 
ما هنوز در حال مذاكره هس��تيم و سرجمع آنكه 
گفتيم كه آخرين نظرشان را درباره برجام بدهند 
و در س��طوح مختلف مذاكرات تلفني و حضوري 

صورت گرفته و اين رويه ادامه دارد. 
مخالفشفافيتنيستم

رئيس مجلس شوراي اسامي درباره شفافيت آراي 
نمايندگان بيان كرد: قواِم مجلس در اين است كه 
هر فردي بتواند نظر خود را به صورت مستقل و بر 
اساس مصلحت كش��ور بگويد اما متأسفانه گاهي 
اوقات نمايندگان تحت فش��ار و حتي هتاكي قرار 
مي گيرند كه اين عامل براي اجرا ش��دن شفافيت 

آراي نمايندگان بايد برطرف شود. 
وي ادامه داد: برخي نمايندگان هم از اين موضوع 
نمي ترس��ند اما برخي ديگر در ش��هرهاي خود با 
مش��كاتي مواجه مي ش��وند و بايد اي��ن رفتارها 
درست شود، چراكه ما از لحاظ اخاق سياسي دچار 

مشكاتي هستيم و نماد ايران بايد اخاق باشد. 
اريجاني تأكيد كرد: بنده مخالف شفافيت و نگران 
چيزي در اين باره نيستم اما مشكاتي در اين زمينه 

وجود دارد كه بنده مطرح كردم. 
رئيس مجلس شوراي اس��امي درباره سرنوشت 
بورسيه ها و مشكاتي كه در اين زمينه وجود دارد، 
اظهارداشت: تا آنجا كه بنده اطاع دارم بسياري از 
مشكات در اين زمينه حل و فصل شده است اما از 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مي خواهم 

كه اين موضوع را پيگيري كنند. 
شرايطامروزكشورآمادگيتغيير

برايحركتبهسمتنظامپارلمانيراندارد
وي در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه چه زماني 
قرار است به س��مت نظام پارلماني حركت كنيم، 
گفت: مقام معظم رهبري چندي پيش در جمعي 
در كرمانشاه به اين مسئله اش��اره كردند و به نظر 
بنده هم كار خوبي است اما شرايط امروز ما آمادگي 
اين تغيير را ندارد و براي اين تغييرات ظرف زماني 
كشور مناس��ب نيس��ت. اريجاني در واكنش به 
سؤالي مبني بر اينكه چه زماني قرار است مسائل 
سال ۸۸ حل و فصل ش��ود، گفت: اين مسئله در 
شوراي عالي امنيت ملي و توسط آقاي شمخاني 
در حال پيگيري است و آنان اين مسئله را دنبال 
مي كنند. وي در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص 
ورود ش��وراي هماهنگي قوا به قانونگذاري گفت: 
ما به اين موضوع مقيد هس��تيم كه در ش��وراي 
هماهنگي قانونگذاري نشود زيرا به مصلحت هم 

نيست كه نهادي مرجع قانونگذاري شود.

اميرخانزاديخبرداد
دستور رهبر انقاب به نيروي دريايي ارتش 

براي دريانوردي اقيانوسي 
فرمان�دهنيرويدرياي�يارتشگفت:
صبحديروزازدفترفرماندهمعظمكل
قوابامنتماسگرفتندوگفتندرهبري
فرمودندنيرويدرياييهرزمانبراي
دريانوردياقيانوسيآمادگيداشت،

ايناقدامراانجامدهد.
به گ��زارش مه��ر، امير دريادار حس��ين 
خانزادي فرمانده نيروي دريايي ارتش در همايش تشريح دستاوردهاي 
نداجا كه روز دوشنبه در دانشگاه ستاد و فرماندهي ارتش برگزار شد، 
اظهار داشت: ۸۰ درصد مردم دنيا در كنار دريا زندگي مي كنند و بيش 
از ۹۰ درصد تجارت جهان از طريق دريا صورت مي گيرد، اينها اهميت 

بااي دريا و توان و دانش دريايي را نشان مي دهد. 
وي با بيان اينكه دريا فرصتي براي توليد ثروت و توسعه پايدار است، 
افزود: ناوگان نظامي بخش��ي از قدرت دريايي كشورهاست به همين 
دليل اگر مي خواهيم ناوگان قدرتمند و ديپلماسي دفاعي فعالي داشته 
باش��يم بايد ملت ما زندگي خود را با دريا پيوند بزنند. تمدن دريايي 
نيز به اين معني اس��ت كه دريا مهم ترين درگاه ارتباطي يك ملت با 

جهان باشد. 
وي افزود: امروز با تدابير مقام معظم رهبري شرايط به سرعت در حال 
تغيير است و اقدامات بسيار خوبي در حوزه دريا صورت گرفته است. 
فرمانده نيروي دريايي ارتش با اش��اره به برنامه ه��اي اين نيرو براي 
حضور در اقيانوس اطلس گفت: صبح ديروز پيش از آمدن به اينجا از 
دفتر فرمانده معظم كل قوا با م��ن تماس گرفتند و گفتند حضرت آقا 
فرمودند نيروي دريايي هر زمان براي دريانوردي اقيانوس��ي آمادگي 

ازم را داشت اين اقدام را انجام دهد. 
وي در ادامه به اقدامات نداجا در تأمين امنيت كشتي هاي تجاري 
و امنيت دريانوردي اش��اره كرد و گفت: ني��روي دريايي ارتش در 
س��ال های گذش��ته با اعزام ۵۸ ناوگروه، اقدامات بسيار مؤثري در 
مقابله با دزدان دريايي و تأمين امنيت كشتي هاي تجاري و امنيت 

دريانوردي داشته است.
 امير خانزادي در ادام��ه با تأكيد بر اهميت ديپلماس��ي فعال دفاعي، 
تصريح كرد: اگر يك ديپلماس��ي فعال سياسي و دفاعي داشته باشيم 
مي توانيم راهبرد دشمنان در تحريم هاي غير نظامي را با شكست روبه رو 
كنيم. گسترش ديپلماسي سياسي و دفاعي مي تواند موجب گسترش 

همكاري كشورها و در نتيجه رشد و توسعه پايدار شود. 
وي ادامه داد: يكي ديگر از كاربردهاي ديپلماسي فعال دفاعي افزايش 
توان بازدارندگي و پيش��گيري از جنگ هاي احتمالي است. جمهوري 
اسامي ايران يكي از كش��ورهايي اس��ت كه بازدارندگي دفاعي را به 
بهترين شكل در اين سال ها نشان مي دهد. يكي از عوامل بازدارندگي 
دفاعي قدرت و توان دريايي است كه ايران به بركت انقاب اسامي به 

اين توان دست يافته است. 
فرمانده نيروي درياي��ي ارتش گفت: يكي از اقدامات دش��منان براي 
مقابله با كشورها زمينه سازي و همراهي ساير كشورها با خود است، آنها 
به وسيله رسانه ها سعي بر همراهي افكار عمومي مي كنند. ديپلماسي 
فعال دفاعي مي تواند بسياري از اقدامات رواني و جوسازي هاي دشمن 

را به شكست بكشاند.

زهيرصيدانلو|فارس

سخنگويش�وراينگهبانبابياناينكهعدهايميگويند
»CFT«موافقمنافعمليوعدهايميگويندمخالفمنافع
ملياست،گفت:هيچنگاهسياسيبه»CFT«وجودندارد.
به گزارش تس��نيم، عباس��علي كدخدايي س��خنگوي شوراي 
نگهبان كه روز گذشته به مناسبت سالروز تصويب قانون اساسي 
در برنامه »حاا خورشيد« حضور يافته بود، در سخناني گفت: 
يكي از نزديكان امام)ره( نقل كرده اند كه به امام گفته بودند شما 
معتمد همه مردم ايران هستيد و هر چه بگوييد مردم مي پذيرند، 
پس نيازي به همه پرسي نيس��ت، اما امام)ره( مخالفت كردند و 
فرمودند بايد همه پرسي برگزار شود، البته من سند اين روايت 
را جايي نديدم. وي در پاسخ به اين س��ؤال كه شوراي نگهبان، 
از شش فقيه و شش حقوقدان تشكيل ش��ده است، اگر نتيجه 
بررسي  صاحيت هاي كانديداهاي انتخابات برابر شود، نتيجه 
چگونه خواه��د بود؟ اظهار داش��ت: نتيجه بررس��ي صاحيت 

كانديداي مورد نظر به نفع وي خواهد بود. 

قائم  مقام دبير ش��وراي نگهبان ادامه داد: وقتي قوانين تصويب 
مي شود، انتظار مي رود اجرا شوند، اما برخي قوانين در مسير اجرا 
يا اجرا نمي شوند يا با انحراف انجام مي شوند، عده اي مي گويند 
»CFT« موافق منافع ملي و عده اي مي گويند مخالف منافع ملي 
است، هيچ نگاه سياس��ي به »CFT« وجود ندارد و مانند همه 

مصوبات است، وظيفه ما اعام مغايرت مصوبات با قانون اساسي 
و شرع است. كدخدايي اضافه كرد: ما اگر قرار است، حرفي بزنيم 
بايد در چارچوب قانون باش��د. اگر يك طرح، با قانون مغايرت 
داشته باشد و ما سكوت كنيم، مردم درباره ما چه مي گويند؟ بنده 
در مجلس اعام كردم كه برخي ايرادات قابل اصاح است، مهم 

است همه نهادها وظيفه قانوني خود را انجام دهند. 
وي با تأكيد بر اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد تشخيص 
دهد كه مصوبه اي منطبق با منافع ملي اس��ت يا خير؟ گفت: ما 
۱۵۰مصوبه داشتيم كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته 
است. قائم مقام دبير شوراي نگهبان با اشاره به تشكيل هيئت عالي 
نظارت در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مرحوم هاشمي، 
پيشنهاد تش��كيل هيئت عالي نظارت را دادند، تغييري در رويه 
صورت نگرفته است. به جاي »مجمع« هيئتي از مجمع تشخيص، 
حق نظارت دارند، مقام معظم رهبري نيز اين مسئله را پذيرفتند. 
كدخدايي همچنين از قانون انتخابات انتقاد و تصريح كرد: قانون 

انتخابات ما، قانون خوبي نيست، به عنوان مثال در بحث تبليغات، 
ما نسبت به ورود پول هاي كثيف به تبليغات انتخابات حساسيت 
باايي داريم، دوستان در مجلس هنوز اين حساسيت را ندارند. 
در انتخابات مجلس شوراي اسامي، چرا بايد ۱۳هزار نفر براي 

۳۰۰ كرسي در مجلس رقابت كنند؟
وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه در كجاي قانون آمده است كه 
اعضاي ش��وراي نگهبان از يك قانون مصوب مجلس مثل منع 
به كارگيري بازنشستگان مستثني هستند؟ گفت: قانون فقط 
اعضاي شوراي نگهبان را مستثني نكرده، مثًا رئيس جمهور و 
برخي مقامات هم مستثني هستند. قائم مقام دبير شوراي نگهبان 
در پايان خاطرنشان كرد: اگر مشكل با كنار رفتن ما حل مي شود، 
ما آماده ايم، در هيچ كجاي دنيا براي سياستمداران محدوديت 
سني نمي گذارند. مثًا »ماهاتير محمد« ۹۲ ساله است، در قانون 
فقط ۱۲ تن از اعضاي شوراي نگهبان مستثني شدند كه از كادر 

اداري ما حدود ۵۲ نفر بازنشسته شدند.

كدخدايي: هيچ نگاه سياسي به »CFT« وجود ندارد
دیدگاه

اگ�رامريكاييهادرس�ت
عم�لميكردن�دوب�ه
تعهداتشانپايبندبودندو
ازبرجامخارجنميشدند،
شايدمذاكرهمجدديانجام
ميگرفت.وقتيكش�وري
توافقبينالملليرازيرپا
ميگ�ذارد،چط�وردنبال
مذاكرهاست؟اينپيشنهاد
يكنوعشگرداست،آنها
باطناًدنبالمذاكرهنيستند



  نويد پارسا
 نويسنده »شاهين بر آفتاب« در مراسم رونمايي کتابش گفت: خوشحالم 
با اين کتاب پنج�ره اي  رو به واقعيت ه�اي جنگ باز ک�رده ام. کار من 
مستندنويسي است و براي هر کلمه اي که در کتاب مي بينيد مي توانيد 
از من سند و مدرک بخواهيد. من داستان ننوشتم. شايد کم گفته باشم 
اما زياد نگفتم و نتيجه کار در حد بضاعت ماست اما فکر مي کنم خيلي 
از ناگفته هاي زندگي ش�هيد پيچک در اين کتاب مطرح ش�ده است. 
مراسم رونمايي از کتاب »شاهين بر آفتاب« شامل زندگينامه مستند شهيد 
غامعلي پيچک با حضور گلعلي بابايي نويسنده اثر و جمعي از رزمندگان 
دوران دفاع مقدس در نخلستان اوج برگزار شد.  گلعلي بابايي نويسنده کتاب 
»شاهين بر آفتاب« در اين مراسم گفت: واقعاً پرداختن به زندگي شهدا کار 
مشکلي است آن هم در فرصتي کم چون قرار بود براي شهيد پيچک يادواره اي 
برگزار شود و خواستند کتابي نيز براي اين اتفاق نوشته شود. باور کنيد کار 

سختي بود ولي وقتي به طور دسته جمعي انجام شد به نظر آسان رسيد. 
 وي افزود: من وظيفه نگارش نهايي را بر عهده داش��تم و اين دوستان ديگر 
بودند که مصاحبه ها و کارهاي ديگر را انجام دادند و کلي زحمت کشيدند. 
خوشحالم با اين کتاب پنجره اي  رو به واقعيت هاي جنگ باز کرده ام. کار من 
مستندنويسي است و براي هر کلمه اي که در کتاب مي بينيد مي توانيد از من 
سند و مدرک بخواهيد. من داستان ننوشتم. شايد کم گفته باشم اما زياد نگفتم 
و نتيجه کار در حد بضاعت ماست اما فکر مي کنم خيلي از ناگفته هاي زندگي 
شهيد پيچک در اين کتاب مطرح شده است.  نويسنده کتاب »شراره هاي 
خورش��يد« ادامه داد: پيچک از آن فرماندهاني است که جنگ را در معرکه 
جنگ ياد گرفتند. چنين افرادي ثمره انقاب و جنگ بودند که از سرباز صفر 

تبديل به فرمانده و استراتژيست شدند.
 من تعجب مي کنم که چرا جوان هاي ما و دانشجويانمان در محافل خود هنوز 
عکس شخصيت هايي چون چه گوارا را به ديوار مي زنند. واه اگر زندگي شهيد 
همت، متوسليان يا پيچک را بخوانند خواهند ديد که چه گوارا انگشت کوچک 
اين شهدا هم نيست اما افسوس که هميشه مرغ همسايه غاز است و ما به جاي 

توجه به الگوهاي در دسترسمان سراغ ديگران مي رويم. 
  کار ما تبيين انسان تراز انقاب است

جواد کامور بخشايش، نويسنده و محقق دفاع مقدس نيز در اين مراسم اظهار 
داشت: يک کار مهم کتاب هاي زندگينامه در حوزه دفاع مقدس تبيين پيدا 
و ناپيداي آن سال هاست اما کار مهم تر اين آثار تبيين ويژگي هاي انسان تراز 
و معيار دفاع مقدس و انقاب اسامي است. يکي از سخت ترين کارها در اين 
زمينه نوشتن زندگينامه و بيوگرافي است که گلعلي بابايي در اين زمينه تجربه 
زيادي دارد.  وي افزود: شاهين بر آفتاب آخرين کتاب اين مؤلف است. يکي 
از ويژگي هاي قلم بابايي، رئال نويسي اس��ت و هر آنچه مي نويسد با تکيه بر 
واقعيات نوشته شده است.  کنجکاوي بابايي در اين کتاب درباره اسرار زندگي 
شهيد پيچک قابل احترام است و بايد از نثرش در اين اثر سپاسگزاري کرد. 
او در نگارش کتاب از راوي داناي کل استفاده و با پيوند روايت هاي مختلف 
يک زندگي واحد را براي مخالفت ارائه کرده است که با سير تاريخي و منطقي 
همخواني دارد. اين کتاب فصل بندي هنرمندانه اي هم دارد. همانطور که اشاره 
کردم بابايي، رئال مي نويسد و بر آنچه مي نويسد اعتقاد دارد و استناد، يکي از 

تکيه گاه هاي اوست. 
 نويسنده کتاب »جاي امن گلوله ها« ادامه داد: چندي پيش صحبت کتاب 
هرمان هور و شهيد احمدرضا احدي شخصيت اصلي آن کتاب بود. با خود فکر 
مي کردم شهيد احدي و غامعلي پيچک هر دو نابغه بودند. امروز بورس شهيد 
احدي در بنيان نخبگان ارائه مي شود و شهيد پيچک هم روزي از رتبه هاي 
بااي کنکور بود که در رشته انرژي اتمي قبول شد اما با وقوع انقاب به راحتي 
دانشگاه را کنار گذاشت. او از يک بنيان مذهبي قوي برخوردار بود. به عبارتي 
با کنار گذاشتن دانشگاه دنيا را کنار گذاشت و حتي به سفر حج هم نرفت و 
نوبتش را به شهيد علي موحددانش داد.  کاموربخشايش در پايان سخنانش 
گفت: به نظر من کتاب شاهين برآفتاب يک اتفاق مبارک در ادبيات مستند 
دفاع مقدس است که يک شخصيت تازه را معرفي مي کند و مطالعه اين کتاب 
مي تواند براي نسل جوان مفيد باشد چراکه مي توانند يک جوان 22 ساله به 

نام غامعلي پيچک را به عنوان الگوي خود معرفي کنند. 

  سارا نيکويي
 در پي دي�دار اخي�ر جمعي از فع�اان حوزه 
س�ينما و تلويزيون ب�ا رهبر معظ�م انقاب و 
نيز انتش�ار نامه اي از سوي ايش�ان خطاب به 
مديران، فيلمس�ازان و سريال س�ازان رسانه 
ملي، در گفت وگويي با سعيد الهي، کارشناس 
حوزه سينما و دانش�جوي دوره دکتري علوم 
ارتباط�ات که عاوه ب�ر تحلي�ل رويدادهاي 
فرهنگ�ي و هنري کش�ور، از س�وابق علمي 
و اجرايي به ويژه در عرصه س�ينما و رس�انه 
برخ�وردار اس�ت، نظ�رات وي را پيرام�ون 
توصيه ه�اي اخي�ر مق�ام معظ�م رهب�ري 
جويا ش�ديم ک�ه مش�روح آن را مي خوانيد. 

    
چه عواملي باعث تأکيد چند باره رهبر 
معظم انق�اب در خصوص اس�تفاده 
از س�وژه هاي انقابي از جمله شهدا، 
دفاع مقدس، مقاومت، سبک زندگي 
ايراني- اسامي و... در نامه اخيرشان 
به فعاان ح�وزه س�ينما و تلويزيون 

شده است؟
اساساً تأکيدات چند باره بااترين مقام عاليرتبه 
کش��ور بر برخي موضوع��ات، از وج��وه مختلف 
قابل ارزيابي است. شايد در نگاه اول و در فضايي 
کامًا خوشبينانه به ويژه از منظر برخي مديران 
تصميم گيرنده، ذکر مکرر اين تأکيدات، حسب 
توجه مس��تمر و پرداختن به آنها مهم و ضروري 
تلقي مي شود که به حتم در جايگاه خود بسيار هم 
حائز اهميت است اما هنگامي که موضوعات را با 
اتفاقات، حواشي و بسياري از تحليل هاي جانبي 
پيرامون آن موضوع مشاهده مي کنيم، بي ترديد 
تحليل اين تأکيدات به گونه ديگري رقم مي خورد 
که مهم ترين آن ک��م کاري و کوتاهي متوليان و 
مجريان امر اس��ت که رهبري ب��ه جهت رعايت 
چارچوب هاي قانوني و پرهيز از ورود مس��تقيم 
به تصميمات، تنها به توصيه هاي چند باره در آن 

خصوص مي پردازند. 
به تعبير شما خأ توليداتي با اينگونه 
س�وژه ها مقام معظم رهب�ري را براي 
چندمين بار واداش�ته ک�ه خطاب به 
فعاان حوزه رسانه هاي ديداري چنين 

توصيه ها و تذکراتي داشته باشند؟
دقيقاً. وقتي که صحبت از تهاجم و جنگ مي شود 
رعايت نس��بت بين فرمان��ده و نيروهاي تحت 
امر ايش��ان و در عين حال توجه به قواعد نبرد از 
جمله مؤلفه هاي اصلي در دستيابي به موفقيت و 
پيروزي است. مگر مي شود در جنگ نرم فرهنگي 
که البت��ه بنده معتق��دم هنوز براي بس��ياري از 
مديران ما باورپذير نيست و سال هاست رهبري 
در اين خصوص صحبت کرده و دستوراتي را در 
جايگاه يک فرمانده صادر کرده اند، برخي سربازان 
اين عرصه که همان دستگاه هاي تابعه فرهنگ و 
هنر کشور هستند دستورات و تذکرات فرمانده 
را به گونه ديگري اجرا کنند و فرمانده در بحبوبه 
نبرد که اتفاق��اً خيلي هم جدي و  براي کش��ور 
آس��يب زننده اس��ت مجبور به تکرار اوامر خود 
شود؟! بايد چگونه به مديران سينما و تلويزيون 
به عنوان اصلي ترين سازمان هاي متولي توليدات 
تصويري توضيح داد که نياز جنگ نرم امروز و به 
نوعي نياز بحق جامعه اس��امي ايران در شرايط 
فعلي، محصواتي اس��ت که رهبري به وضوح بر 
آن تأکيد کرده اند و تکرار آنها در واقع به معناي 
وادادگي و انفعال مس��ئوان محترم فرهنگي در 
اتخاذ سياست هاي انقابي و مدنظر جامعه نظام 
جمهوري اس��امي و عدم س��اخت آثاري با اين 
موضوعات است؟ بايد پرسيد چرا غير از يکي دو 
مقطع تاريخي، هيچ��گاه آمار دقيقي از توليدات 
اينچنيني با س��ربلندي ارائه نمي شود و اگر هم 
اقدامي صورت گرفته به نسبتي از کل مجموعه 

توليدات، عدد قابل توجه و چشمگيري نيست؟!
برخي از صاحبنظران معتقدند سينما 
و تلويزيون اگرچه در طول س�ال هاي 
گذشته نس�بت به موضوعات انقابي 
منفعان�ه رفت�ار ک�رده اس�ت ليکن 
اخيراً توليدات مبتذل با عناوين آثار 
کمدي در حال پر کردن سبد توليدات 
سينماي ايران هستند. نظر شما در اين 

خصوص چيست؟
بنده در يک مناظره تلويزيون��ي هم به صراحت 
عرض ک��ردم قب��ل از تحليل آثار باي��د مفاهيم 
مرتبط با آنها بازتعريف شود تا سوء تفاهمي ايجاد 
نشود. ما قطعاً در آثار اخير که  روي پرده سينما 
هستند و رسانه ملي نيز متأسفانه از تبليغ لحظه 
به لحظ��ه آنها دريغ نمي کند، ابت��ذال به معناي 
صحنه هاي جنسي و غيراخاقي مشابه سينماي 
قبل از انقاب را شاهد نيس��تيم اما اگر ابتذال را 
مطاب��ق فرهنگنامه هاي لغات به آثار س��خيف و 
زبون و خوار معنا کني��م، در آن زمان به راحتي 
مي توانيم ادعا کنيم که در کمال تأسف اين دست 
توليدات در سينماي ايران رو به افزايش است و 
سينماي جمهوري اسامي ايران اگرچه با برخي 
شوخي هاي جنسي و الفاظ و حرکات دور از شأن 
مردم متمدن ايران به جهت عدم فرهنگ سازي 
در طول س��اليان گذش��ته ت��ا کنون ب��ا فروش 
گيش��ه روبه رو خواهد بود ولي به شدت از فضاي 
انديشه ورزي، انقابي گري و تمامي مصاديقي که 
رهبري در نامه اخيرشان به صراحت فرموده اند، 

فاصله گرفته است. 
اما به نظر مي رس�د سازمان سينمايي 
از مجموعه توليدات خود راضي است 
و در مواقع لزوم به ف�روش ميلياردي 
برخي آث�ار اجتماعي و اس�تراتژيک 

استناد مي کند. 
س��ؤال بنده هم از متوليان امر همين است؛ مگر 
نه اينکه کش��ور در حال توس��عه در عرصه هاي 
مختلف اس��ت و فروش گيش��ه برخي فيلم هاي 
انقابي و حتي اجتماعي چالش برانگيز ثابت کرده 
است نس��ل امروز ايران اسامي به عنوان قشري 
تحصيلکرده و انديش��مند، توليدات س��ينمايي 
و تلويزيون��ي درخ��ور توج��ه و قابل تأم��ل را از 
دستگاه هاي مربوطه مطالبه مي کند، پس چگونه 
مديران مربوطه با توجيه پاس��خ به نياز قش��ري 
به اصطاح ساده پسند از همين مردم، توليدات 
سخيف را ترويج داده و هنگام آماردهي به فروش 
همين تعداد اثر مبتذل اس��تناد مي کنند؟ نقش 
حاکميتي وزارت ارش��اد چرا روز به روز در حال 
کمرنگ شدن است؟ آيا نگاه نمادين به توصيه هاي 

رهبري در برخي دستگاه هاي فرهنگي و به زعم 
بنده عدم شفافيت در مواجهه با مراجع نظارتي و 
حتي نمايندگان مجل��س و دفاتر علما و مقامات 
ارشد کشور از طريق برخي تحليل ها و آمارهاي نه 
چندان صادقانه و از سوي ديگر توجه به توقعات 
و خواسته هاي معاندان و طيف هاي غيرانقابي 
که چه بس��ا خارج از گردونه دولت و حتي خارج 
از کش��ور قرار دارند نش��انگر حاکم ک��ردن نگاه 
مسامحه گرانه در بين افکار عمومي و دور کردن 

آنها از فضاي انقابي گري نيست؟ 
به نظر شما چه عناصري باعث شده است 
سينماي ايران در دهه چهارم انقاب در 
اين مس�ير قرار گيرد؟ اساس�ًا رسالت 
هنر- صنعت س�ينما در مسير انقاب 

اسامي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
در اين زمينه بس��يار صحبت شده است. سينما 
يک تکنولوژي وارداتي از دنياي مدرن در تمامي 

جوامع بشريست که مي تواند توسط هنرمندان 
هر سرزميني به نحوي مصادره و در جهت بقا و 
تقويت و حتي س��قوط و اضمحال فرهنگ آن 
منطقه مورد بهره برداري قرار گيرد. وقوع انقاب 
اس��امي نقطه عطفي بود در عرصه س��ينماي 
ايران که از اين هنر در مس��ير اعتاي فرهنگي 
استفاده ش��ود که چه بس��ا در مقاطعي، سينما 
به عن��وان يکي از پرافتخارتري��ن ابزار فرهنگي 
و هنري کشور توانست در سراسر دنيا نام ايران 
را به خوبي مطرح کند. پس سينما در ذات خود 
بهترين ابزار در انتقال و غني س��ازي مفاهيم و 
ارزش هاس��ت. لذا در طول چهار دهه گذشته، 
هرگاه مديران مربوطه با انقاب اس��امي قلباً 
همراه بوده اند، سينما توانسته سفير شايسته اي 
براي پياده س��ازي اه��داف و آرمان هاي انقاب 
باش��د و در برخي مواقع ک��ه تصميم گيرندگان 
چه به صراح��ت و چه در پس پرده، نس��بتي با 
انقاب نداش��ته اند متأس��فانه اين هنر جذاب 
نه تنها کارک��رد حقيقي خ��ود را در راهبري و 
انديشه ورزي مخاطبان از دست داده است بلکه 
گاه به صور مختلف عليه مواضع رسمي حاکميت 

نيز حرکت کرده است. 
چطور مي شود در کش�ورهايي مانند 
ترکيه، هن�د، کره و... آثار س�ينمايي 
و تلويزيون�ي ت�ا اين ح�د پرمخاطب 
مي ش�وند و اين حال�ت در س�ينما و 
تلويزيون ايران با وجود برخورداري از 
هنرمندان خوشفکر، ابزارهاي متنوع 
و موفقيت ه�اي جهاني هن�وز اتفاق 

نيفتاده است؟
رس��انه ها براي جذب مخاطب نيازمند مطالعات 
پژوهشي و تعيين استراتژي هاي دقيق مبتني بر 
شواهد علمي و ميداني هستند. در تمام حوزه هاي 
فرهنگي اگر قصد توليد و ارائه محصول به مخاطب 
هست بايد بر اساس مستندات و واقعيات برنامه 
مهندسي  فرهنگي تدوين شود و در جهت تحقق 
آنها گام برداشت. اگر ما طبق فرمايشات رهبري 
قائل به نفوذ فرهنگي در ايه هاي مختلف کشور 
هس��تيم که به نظر بن��ده دامنه وس��يع تري در 
دس��تگاه هاي فرهنگي پيدا کرده اس��ت، براي 
مقابله با نفوذگران و به تعبير ايش��ان »دش��من 
شيفته ها« که بنده باورم بر اين است بايد بخشي 
از آنها را در ميان فعاان و سياس��تگذاران عرصه 
س��ينما و تلويزيون جس��ت وجو کنيم، بي شک 
بايد برنامه هاي از پيش تدوين ش��ده خود را نيز 
مورد بازنگري ق��رار دهيم و آنها را متناس��ب با 
فضاي عمومي و نيازهاي موجود و اهداف جديد 
طراحي و بازنويسي کنيم. اگر اين اتفاق رخ دهد 
قطعاً س��ينما و تلويزيون اي��ران از ظرفيت هاي 
بسيار باايي براي جذب مخاطب داخلي و جهاني 

برخوردار است. 
منظورت�ان از بازنگ�ري برنامه ه�ا 

چيست؟
کافي است شما برنامه مهندسي فرهنگي مصوب 
کش��ور را تورق کنيد و بخواهيد عب��ارات ثقيل 
من��درج در آن را براي فيلمس��ازي تبيين کنيد 
تا بتوان��د مطاب��ق آن توليد کن��د؛ هرگز موفق 
نمي ش��ويد! اين ضعف برنامه اس��ت و به همين 
ترتيب مدير مربوطه نيز غير از ب��ازي با کلمات 
هيچ عملکردي منطبق با آن عبارات نمي تواند در 
عمل از خود نشان دهد. اين تناقض ها و عدم درک 
مشترک و تعامل ناپذيري، مديران و فعاان حوزه 
هنر و سينما و تلويزيون را دچار باتکليفي کرده و 
نتيجه آن شده است که با افراط و تفريط روز به روز 
از خط اعتدال خارج شده ايم. گاه با غلبه فيلم هاي 
شبه کمدي درصدد جلب رضايت مخاطب هستيم 
و گاه با توجه افراطي به توليدات شبه روشنفکري، 
گاه فيلم هاي تلخ اجتماعي و غيرواقعي و گاه آثار 

انقابي و دفاع مقدسي تحريف شده!
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88498436سرويس فرهنگي

 محصوات سينمايي و تلويزيوني
 نسبت چنداني با انتظارات  جامعه اسامي ندارد

گفت وگوي »جوان« با سعيد الهي کارشناس فرهنگ و رسانه
داستان ننوشتم،کار من مستندنويسي است

گلعلي بابايي در مراسم رونمايي از کتاب »شاهين بر آفتاب« :

مگر مي شود در جنگ نرم فرهنگي 
دستورات و تذکرات فرمانده را به 
گونه ديگري اجرا کنند و فرمانده 
در بحبوبه نبرد که اتفاقاً خيلي هم 
جدي و  براي کشور آسيب زننده 
اس�ت مجبور به تکرار اوامر خود 

شود؟!

عدم درک مشترک و تعامل ناپذيري، 
مديران و فعاان حوزه هنر و سينما 
و تلويزيون را دچار باتکليفي کرده  
و گاه با غلبه فيلم هاي ش�به کمدي 
درص�دد جل�ب رضاي�ت مخاطب 
هس�تيم و گاه با توج�ه افراطي به 
تولي�دات شبه روش�نفکري، گاه 
فيلم هاي تلخ اجتماعي و غيرواقعي 
و گاه آث�ار انقابي و دفاع مقدس�ي 

تحريف شده!

مستند »۱۸ تعقيبي« در س�ينماتک تهران 
اکران مي شود. اهالي يک روستاي فلسطين 
با پ�رورش ۱۸ گاو و توليد »ش�ير انتفاضه«، 
محص�وات لبن�ي رژي�م صهيونيس�تي را 
تحري�م کردن�د. اکن�ون مقامات اي�ن رژيم 
براي پيدا ک�ردن آن ۱۸ گاو تاش مي کنند!

دور جديد س��ينماتک تهران با همکاري مرکز 
مطبوعات و انتشارات حوزه هنري و پايگاه اامه 

)پايگاه مطالعات بين الملل جبهه فرهنگي انقاب 
اسامي( وابسته به دفتر مطالعات جبهه فرهنگي 

انقاب اسامي برگزار مي شود. 
در اين دور جديد که با عنوان »سينماي قريب« 
آغاز به کار مي کند، محوريت با سينماي مستند 
و داستاني جهان عرب است و در آن آثار تحسين 
ش��ده و ديده نشده س��ينماي مصر، س��وريه و 
فلس��طين عرضه مي شود.  در نخس��تين برنامه 

از دور جديد س��ينماتک اثري مس��تند با عنوان 
»18 تعقيبي« است که عامر الشوملي کارگردان 
فلسطيني در آن به شيوه اي مضحک از تاش هاي 
اسرائيلي ها براي مقابله با مردم فلسطين در جريان 
انتفاضه اول سخن مي گويد.  فيلم 75 دقيقه اي اين 
کارگردان جوان فلسطيني که روايتي طنزگونه 
ني��ز دارد داس��تان اهالي يک روستاس��ت که به 
سادگي توانس��تند خود را در برابر توليدات رژيم 
صهيونيس��تي خودکفا کنند. قضي��ه از اين قرار 
اس��ت که گروهي از فلس��طيني ها در روستاي 
»بيت ساحور« در شرق ش��هر بيت لحم با خريد 
18 گاو از رژيم صهيونيستي تعاوني اي با عنوان 
»شير انتفاضه« زدند و اهالي روستا را از محصوات 
صهيونيست ها خودکفا و اعام کردند »توليدات 

صهيونيست ها را تحريم مي کنند.«
پس از تحريم محصوات اسرائيلي توسط مردم 
اين روستا، اين مسئله به اتفاقي سياسي منجر 
شد به گونه اي که مسئوان رژيم صهيونيستي 
تصميم به يافتن آن 18 گاو گرفتند.  اين مستند 
امروز )سه ش��نبه( پس از نماز مغرب و عش��ا در 
سالن سوره حوزه هنري پخش مي شود و حضور 

براي عموم آزاد است. 

گاوهای تحت تعقيب اسرائيل  در مستند »۱۸ تعقيبي«

پنج زن ديگر لوک بس�ون فيلمس�از 
ش�ناخته ش�ده فرانس�وي را مته�م 
کردن�د.  اخاق�ي  رس�وايي  ب�ه 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا، پنج 
زن ديگر هم به چه��ار نفر قبلي که لوک 
بسون را متهم به رسوايي اخاقي کرده 
بودند، اضافه شدند. طبق گزارش وبسايت 
مدياپارت فرانسه، يکي از اين افراد دستيار 

آقاي بسون است که البته نامش فاش نشده است. او که در برخي آثار 
با اين فيلمساز شناخته شده فرانسوي همکاري داشته مي گويد: آقاي 

کارگردان وي را مجبور به روابط خاف عرف کرده است. دو نفر ديگر 
شاگردهاي مدرسه فيلمسازي لوک بسون هستند که در استوديوي 

سيته دو سينما تحصيل مي کنند.
 همچنين يکي از کارگردان شرکت فيلمس��ازي بسون، يروپاکورپ 
هم او را متهم به فس��اد اخاقي کرده تا دامنه رسوايي اين کارگردان 
شناخته شده فرانسوي در همه شئون زندگي اش ديده شود.  پيش تر 
در ماه ژوئن لوک بس��ون توسط پليس فرانس��ه به اتهام تجاوز مورد 
بازجويي قرار گرف��ت. آقاي کارگردان هر چند اته��ام تجاوز را قبول 
نکرد و گفت که اينها همه خياات هستند اما هنوز جوابي به اتهامات 

جديد نداده است.

موج رسوايي اخاقي به »لوک بسون« رسيد
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نگاه 

وطن دوستِي مجازي!
 علیرضا محمدی

شاید ش��ما هم لیس��ت 23 نفره بازیگران 
ایران��ی را دی��ده باش��ید ک��ه در دو گروه 
جداگانه، پیام مشترکی را مخابره می کنند. 
11 نفر از افراد این لیس��ت، س��ختی سفر 
در ش��رایط بارداری را به جان خریده اند تا 
دردانه های خود را چند هزارکیلومتر دورتر 
در کشورهایی چون کانادا و امریکا )یا کمی 
نزدیک تر( در آلمان و بلژیک به دنیا بیاورند. 
این پدران و مادران رنج کش��یده، با هزاران 
آرزو راهی دیار غربت می ش��وند تا هدیه ای 
کوچک برای فرزندان شان به ارمغان بیاورند. 
تابعیت یکی از کش��ورهای توس��عه یافته، 
کمترین کاری است که یک بازیگر می تواند 
در حق آقازاده اش انجام ده��د. پس نباید 

خیلی سخت بگیریم، مادر است دیگر!
12 نفر باقی مانده لیست، بازیگرانی هستند 
که در یکی از کش��ورهای غرب��ی زندگی 
می کنند و برای کار به ایران می آیند. اینجا 
پ��ول درمی آورند و آن ور خ��رج می کنند. 
پس��ت می گذارن��د از گران��ی دار و حق 
هم دارن��د. ریال درمی آورن��د و دار خرج 
می کنند. طفلکی ها کارش��ان از 11 مادر 
رنج کشیده لیست سخت تر است. آن یکی 
می رود، یک ب��ار می زاید و برمی گردد. این 
یکی باید آنجا بماند و زیر بار نوسانات قیمت 

دار، هر روز بزاید! 
البته نمي ش��ود همه اعضاي این لیس��ت 
23نفره را به یک چشم نگاه کرد و انگیزه ها 
متفاوت است. اما پیام برخي از افراد لیست 

23 نفره یک چیز اس��ت؛ ما میخ مان را آن 
ور کوبیده ای��م برای روز مب��ادا. چمدان ها 
را از قبل بس��ته ایم، آماده و مهیا. بچه هم 
که تابعیت دارد. اوضاع خراب ش��د فلنگ 
را می بندیم. مگر نه آنکه »خودم را عش��ق 
است« نه آنکه من مهمم و خانواده ام و  هاپو 
کوچولو که برای مریض شدنش هم پست 
می گذارم. ایران همان قدر مهم اس��ت که 
مِن بازیگر بتوان��م روی خاکش فیلم بازی 

کنم و پول درآورم. ت��ا آن وقت فعًا اینجا 
وطن اس��ت. مردمش مردم ما هس��تند تا 
وقتی که پست های مان را ایک می کنند. با 
دردشان مشترکیم تا وقتی که مردمی بودن 
پیدا کردن یک عک��س از کوره دهات های 
ناکجاآباد باشد و سرچ یک متن احساسی از 
گوگل و نهایتاً خرج کردن چند مگ از بسته 
اینترنتی مان. وقتی می شود با گذاشتن یک 
پس��ت انتقادی وطن دوست ش��د و ایرانی 

ماند، زنده باد حرف مفت!
مشکل اینجاس��ت که وقتی معیارها به هم 
ریخت، ارزش ها به راحتی سرقت می شوند. 
ی��ک نفر صف��ت قهرم��ان ب��رای خودش 
می تراشد که کل عمرش برای »من« دویده 
اس��ت. با هزار خم ابرو نازک کردن خودش 
را در دل ای��ن تهیه کنن��ده و آن کارگردان 
جا کرده تا بازیگر ش��ود، ح��اا که کارش 
گرفته، چرا قهرمان نش��ود؟ اما حواس��ش 
هست قهرمان بازی کار دستش ندهد. خوب 
می داند همه تخم مرغ ها را نباید در یک سبد 
گذاش��ت. مثًا محکوم کردن سگ سوزی 
در اهواز راحت تر از انتقاد از آدم س��وزی در 
یمن است. یا اگر قرار باشد بچه را آن طرف 
بزاید، باید حواسش جمع باشد آن ور از چی 

خوش شان می آید و از چی نه!
لفظ این بیس��ت و س��ه نفر آدم را یاد »آن 
بیس��ت و س��ه نفر« می اندازد. همان 23 
نوج��وان آزاده ای را می گویم که برای دفع 
تبلیغات س��وء دش��من، حاضر ب��ه آزادی 
زودتر از موعد نشدند و چند سال دیگر غم 

غربت و اسارت را تحمل کردند. آن 23 نفر 
رزمندگانی نوجوان بودند که عمر و جوانی 
خود را فدای وطن کردن��د و برخي از این 

حضرات  همه چیز را فدای من. 
افس��وس که وقتی معیارها به هم ریخت، 
وقتی تبلیغات رسانه ای فکر و ذهن جامعه 
را معطوف خود کرد، وقت��ی بازار ریاکاری 
رونق گرفت، جای قهرمان واقعی و قهرمان 
پوشالی تغییر می کند. بازار حرف مفت داغ 
می شود و پست پشت پست است که ظهور 
می کند و ایک پشت ایک که بر سادگی 

جماعت گریه می کند!
قهرمان های واقعی نه اینها  که آن بیست و 
سه نفر هستند. کسانی که میخ شان را هیچ 
جایی نکوبیدند جز جبهه های جنگ. راستی 
رزمندگان دفاع مقدس و مدافعان حرم هم 
دل شان ش��ور بچه های ش��ان را می زد، اما 
خانواده برای آنها مفهومی انسانی تر و وااتر 
داشت. یادم است شهید رسول حیدری )از 
معدود ش��هدای ایرانی در جنگ بوسنی( 
نامه ای به این مضمون به فرزند خردسالش 
علی نوشته بود: »می دانم که دوست داشتی 
در کنارت بودم اما اگر قرار باشد من و همه 
باباها در کنار فرزندان مان بمانیم، چه کسی 

به داد این بچه های مظلوم برسد...«
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لفظ این بیست و سه نفر آدم را یاد 
»آن بیس�ت و س�ه نفر« می اندازد. 
هم�ان 23 نوج�وان آزاده ای را 
می گویم که برای دفع تبلیغات سوء 
دش�من، حاضر ب�ه آزادی زودتر از 
موعد نشدند و چند سال دیگر غم 
غربت و اس�ارت را تحم�ل کردند. 
آن 23 نف�ر رزمندگان�ی نوج�وان 
بودن�د ک�ه عم�ر و جوانی خ�ود را 
فدای وط�ن کردند و برخ�ي از این 
حضرات هم�ه چی�ز را ف�دای من

 صغري خیل فرهنگ
ش�هید محمد حکیمي  از رزمندگان لشکر 
فاطمیون بود که براي جهاد با تروریست هاي 
تکفیري عازم سوریه شد و در درگیري هاي 
سال 92 در اطراف حرم حضرت زینب)س( 
مورد اصابت تیر مس�تقیم تکفیري ها قرار 
گرفت. محمد که پیش از این س�ابقه جهاد 
با طالبان در افغانستان را داشت در سن 27 
سالگي به شهادت رسید. بعد از او برادرش 
به عنوان مدافع حرم عازم سوریه شد. براي 
آشنایي بیش�تر با این ش�هید مدافع حرم، 
گفت وگوي ما با همسر برادر شهید را بخوانید.

چطور ش�د که محمد از افغانستان به 
ایران مهاجرت کرد؟

ابتدا عرض کنم که محمد دو برادر بزرگ تر از 
خودش دارد که در افغانستان زندگي مي کنند 
و یک برادرش هم در ایران است. یک خواهر هم 
داشت که قبل از ش��هادت محمد از دنیا رفت. 
مادرش هم در دوران کودکي محمد درگذشت. 
شهید مثل بسیاري از افغانس��تاني هاي دیگر 
براي اش��تغال و کار به ایران آمد. ضمن اینکه 
افغانس��تان همیش��ه درگیر جنگ بوده است. 
وقتي به ایران آمدیم پدرش��ان در قید حیات 
بودند که او هم قبل از ش��هادت محمد از دنیا 
رفت. آن موقع ش��هید حدود 14 سال داشت. 
یک س��ال و نیم در ای��ران ماند بع��د دوباره به 
افغانستان برگشت. آنجا با اردوي ملي به نبرد با 
طالبان رفت. یعني سرباز بود و به سربازي رفت. 
سه سال در ش��هر هلمند در خط مقدم جنگ 
با طالبان ب��ود. محمد از 16 س��الگي به جنگ 

طالبان رفت.
چطور شد که دوباره به ایران آمد؟

بعد از اینکه سه سال در اردوي ملی بود، دوباره 
به ایران برگشت. البته ما پیش از اینکه خدمتش 
تمام شود به ایران آمده بودیم و در مشهد زندگي 
مي کردیم. روزي برادرش از ایران با محمد که 
هنوز در سربازي بود تماس گرفت و گفت ما به 
ایران آمده ایم، شما هم که فعًا مشغول خدمت 
هستید، مي خواهي چه کار کني؟ محمد گفت 
به محض پایان خدمت من هم به ایران مي آیم. 
حدود یک سال بعد از آمدن ما به ایران، او هم 
آمد اما بعد از مدتي مریض شد. پس از بهبودي 
به تهران رفت. چون گچ کاري بلد بود، مشغول 
کار شد. هدف ما هم این بود که دستش جایي 
بند شود و درآمدي داشته باشد تا بتواند تشکیل 

خانواده بدهد.
اما هدف او از آمدن به تهران اعزام به 

سوریه بود.
بله ولي ما اصًا خبر نداش��تیم که می خواهد 
به س��وریه برود. یک روز عص��ر تماس گرفت، 
گفتم کجایي، سرکار هس��تي؟ گفت نه زنگ 
زدم بگویم مي خواهم به سوریه بروم. گفتم چرا 
سوریه؟ این همه در افغانستان خدمت کردي، 
علیه طالبان جهاد کردي، حاا هم که مشغول 
کار هس��تي. اان وقت ازدواج شماس��ت چرا 
مي خواهي به سوریه بروي؟ گفت من براي اعزام 
به سوریه ثبت نام کردم اما شما به برادرم چیزي 
نگو. بعد ه��م ادامه داد مگر ش��ما اخبار را نگاه 
نمی کنید، نمي بینید که تکفیري ها و داعشي ها 
در حق مسلمان ها و شیعیان عراق و سوریه چه 
می کنند؟ غیرت من اجازه نمي دهد بنشینم و 
گچ کاری کنم و به جهاد با داعشي ها نروم. وقتي 
برادرش آمد دلم نیامد که ماجرا را به او نگویم. 
او هم بافاصله تلفن کرد و تاش کرد محمد را 
از رفتن به س��وریه منصرف کند. حتي گفت یا 
به مشهد بیا یا من به تهران مي آیم اما او زیر بار 

نرفت و بر تصمیمش اصرار داش��ت. یک هفته 
گذشت که محمد تلفن کرد و گفت من اان در 
حرم حضرت زینب)س( هستم و از طرف شما 
هم زیارت کردم. ش��ما هم برای من دعا کنید. 

سال 1392 بود که محمد به سوریه رفت.
ایشان سال 92 اعزام شد و در آن سال 
جن�گ با داعش�ي ها در اط�راف حرم 

حضرت زینب)س( جریان داشت؟
ایشان یک بار اعزام شد که همان سال 92 بود. 
البته تلفني با برادرش در مشهد ارتباط داشت. 
هر وقت برادرش زنگ می زد، مي پرس��ید کجا 
هستید و جنگ چگونه است که می گفت ما در 
اطراف حرم هستیم و داعشي ها قصد تجاوز به 
حرم را دارند که رزمندگان جبهه مقاومت مانع 
آنها مي ش��وند. جنگ به نوعي در داخل شهر 
دمشق جریان داشت. داعشي ها تا هزار متري 

حرم هم آمده بودند.
محم�د اوض�اع س�وریه و جه�اد ب�ا 
داعش�ي ها را چطور توصیف مي کرد؟ 
از رزمندگان فاطمیون یا شهدا چیزي 

مي گفت؟
یک ش��ب که اخبار زیادي از جنگ در سوریه 
ش��نیده بودیم، برادرش زنگ زد و ب��ا نگراني 
جویاي احوالش ش��د. ش��هید با خنده گفت: 
نگران نباش��ید، نمي دانید من اینجا چه شور و 
حالي مي بینم. همه عاشق اهل بیت )ع( هستند 
و با جان و دل جهاد مي کنند. نکته جالبش این 
بود که ما دو فرزندمان را مدرسه افغانستاني ها 
مي فرس��تادیم و چون پاس��پورت نداش��تیم، 
م��دارس ایراني آنها را ثبت ن��ام نمي کردند. از 
همان جا هماهنگ کرد و آدرس داد تا برادرش 
برود و مش��کل را حل کند که ب��رادرش گفت 
منتظر مي مانم تا برگردي و با هم برویم. قسمت 

نبود دوباره همدیگر را ببینند.
چطور از شهادت ایشان مطلع شدید؟

در آستانه ماه محرم محمد تلفني اطاع داد که 
به زودي به مرخصي مي آید. چند روز گذشت 
و خبري نشد. برادرش که تماس گرفت، گفت 
قرار بود نیروهاي جایگزین بیایند تا ما بتوانیم 
مرخص��ي بگیریم اما فع��ًا نیروه��اي جدید 
نیامده اند. فکر مي کنم دو یا س��ه روز به محرم 

مانده بود. آنها منتظر نیروهاي جایگزین بودند 
تا بتوانند به ای��ران برگردند. البت��ه گفته بود 
مرخصي اش کوتاه خواهد بود و قصد دارد خیلي 
زود دوباره به سوریه برگردد. خیلي پیگیر ثبت 
نام فرزندان ما در مدرسه ایراني بود. اصًا یکي از 
انگیزه هاي گرفتن مرخصي حل همین مسئله 
بود. یک شب برادرش سراسیمه از خواب بیدار 
شد، گفت من خواب دیدم محمد به یک پنجره 
حرم مثل پنجره فواد بارگاه امام رضا)ع( تکیه 
داده و از م��ن کمک می خواهد. صبح که ش��د 
هر چه تاش کرد با وي تم��اس تلفني بگیرد 
نتوانست، بعداً فهمیدیم آن روز درگیري سختي 
بوده و محمد ظهر همان روز که مصادف با اول 
محرم بود به شهادت رسید. دو روز گذشت تا از 
سوریه خبر دادند که محمد شهید شده است. 

همرزمانش، شهید را چگونه توصیف 
مي کردن�د و نحوه ش�هادتش چگونه 

بود؟
یکی از دوس��تان افغانس��تاني وي که لباس و 
وسایل همراهش را برای ما آورد مي گفت محمد 
همیشه نماز را اول وقت و به جماعت می خواند، 
نماز شبش هم ترک نمي شد، اساساً نماز زیاد 
مي خواند به ط��وري که گاهي ما به ش��وخي 
اعتراض مي کردیم که چق��در نماز مي خواني، 
مگ��ر صوفي ش��ده اي؟! محمد در پاس��خ آنها 

مي گفت من چیزي مي بینم که شما نمی بینید. 
درباره نحوه ش��هادتش گفتن��د در روزي که 
درگی��ري ش��دیدي در اطراف ح��رم حضرت 
زینب)س( جریان داش��ت، یکي از رزمندگان 
فاطمی��ون به ن��ام روح اه بختی��اري مجروح 
مي ش��ود، بچه هاي ما عقب نشیني مي کنند و 
روح اه در وس��ط معرکه تنها مي ماند. محمد 
ابتدا براي نجات جان او مي رود و موفق مي شود 
او را به عقب بیاورد تا به دست داعشي ها اسیر 
نشود اما درگیري هاي شدید ادامه داشت که از 
طریق بیسیم از محمد مي خواهند به بااي یک 

ساختمان برود تا فاصله دشمن با نیروهاي ما 
را بگوید. محمد به بااي یکي از ساختمان هاي 
اطراف مي رود که ظاهراً تک تیرانداز داعشي او 
را مي بیند و هدف مي گیرد. گلوله به پیش��اني 
محمد اصابت مي کند و از پش��ت س��ر خارج 
مي ش��ود و همان ج��ا به ش��هادت مي رس��د. 
البت��ه آن مجروحي هم که محم��د را به عقب 
منتقل مي کن��د جانباز قطع نخاع مي ش��ود. 
همان دوستش مي گفت شرایط سختي بود و 
رزمندگان همه گرسنه و تشنه بودند، شرایط 
طوري بود که نمي توانس��تند غذایي بخورند. 
جنگ شهري خیلي دشوارتر از جنگ در مرز و 
خارج شهر است. در آن سال ها داعشي ها جوان 
مي دادند و بخش بزرگي از خاک عراق و سوریه 
دست آنها بود و جنگیدن با آنها خیلي سخت 
بود اما به یاري خداوند رزمن��دگان ما پیروز و 

آنها نابود شدند.
پیکر شهید را کي به ایران آوردند؟

محمد اول محرم به شهادت رسید و چند روز 
بعد به ما خبر شهادتش را دادند. برادرش پیگیر 
انجام کارهاي انتقال پیکر به ایران ش��د و روز 
عاش��ورا پیکرش به ایران آم��د. اول مي گفتند 
پیکرش کامل نیست و سر و دس��ت ندارد اما 
وقتي رفتیم، دیدیم که گلوله فقط به پیشانی 
او اصابت کرده و همه جاي بدنش سالم است. 
بعد هم مراس��م تشییع برگزار ش��د و به خاک 

سپرده شد.
ش�هید چ�ه خصوصی�ت اخاق�ی 

برجسته اي داشت؟
چهره اش همیش��ه خندان بود، بسیار خنده رو 
بود. با کمبودها مي ساخت و اهل گله و شکایت 
نبود. اگر ب��ه او می گفتیم فان چی��ز در خانه 
نیس��ت یا حتي اگر خودش متوجه کمبودي 
در خانه مي شد اصًا ناراحت نمي شد. همیشه 
مي گفت خ��دا بزرگ اس��ت، مش��کات حل 

مي شود .
گویا همسر شما هم مدافع حرم بود؟

بله، رفتنش خیلي برایم س��خت بود. من یک 
خواهر و ی��ک ب��رادر دارم که در افغانس��تان 
هس��تند. پدر و مادرم هم که از دنی��ا رفته اند. 
به همین خاطر آن دوران که همسرم به سوریه 
رفته بود، خیلي براي من سخت بود. یک روز در 
مسجد هنگام روضه حالم بد شد و غش کردم. 
دکتر گفت آن قدر اس��ترس و نگرانی داری که 
این طوری ش��دی. من چهار فرزن��د دارم و از 
بي سرپرست شدن آنها مي ترسیدم. خودم هم 
اینجا کسی را ندارم. نه خواهری، نه برادری و نه 
حتي فامیل نزدیک هم ندارم. همسرم می گفت 
حرم حضرت زینب)س( یک حس خوبي به آدم 
مي دهد. براي همین چند بار اعزام شد و من هم 
رضایت مي دادم و مي گفتم این راهي است که 
خودت انتخاب کردي و من هم راضي هس��تم 
اما وقتي مي رفت و چند روز تماس نمي گرفت 
خیلي نگران مي شدم، همیشه استرس داشتم، 
نه مي توانستم خانه بمانم و نه مي توانستم بیرون 

بروم. فقط در داخل خانه قدم مي زدم.
در واق�ع ش�هادت محمد باعث ش�د 

همسرتان هم مدافع حرم شود ؟
بله، همس��رم بعد از ش��هادت محمد همیشه 
شوخي یا جدي می گفت چه اجازه بدهی و چه 
ندهی من هم باید به سوریه بروم. ابتدا می گفت 
براي زیارت حضرت زینب )س( مي روم و همین 
طور مي خواهم محل شهادت محمد را از نزدیک 
ببینم تا شاید خداوند به من صبر بیشتري در 
ش��هادتش بدهد اما بار اول که رفت و برگشت 
دیگر برایش عادي ش��ده بود و سه یا چهار بار 

دیگر هم رفت.

گفت وگوي »جوان« با یکي از اقوام شهید محمد حکیمي  مدافع حرم لشکر فاطمیون 

از جهاد با طالبان تا شهادت در زينبيه 

دوستش مي گفت شرایط سختي بود و 
رزمندگان همه گرسنه و تشنه بودند، 
ش�رایط طوري بود که نمي توانستند 
غذایي بخورند. جنگ ش�هري خیلي 
دشوارتر از جنگ در مرز و خارج شهر 
است. در آن سال ها داعشي ها جوان 
مي دادند و بخش بزرگي از خاک عراق و 
سوریه دست آنها بود و جنگیدن با آنها 
خیلي س�خت بود اما به یاري خداوند 
رزمندگان ما پیروز و آنها نابود شدند
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کفش احترام به پا کنیم ارزش هایی که حیات 
خانواده را تضمین مي کند

  نگین خلج سرشکی
یک چهارگ�وش الکترونیکی گرم�ای ارتباطات 
خانوادگ�ی را ناب�ود کرده اس�ت. بچه تا س�ر باا 
مي آورد پدر و مادری را مي بیند که غرق در دنیای 
خود هس�تند و انگار در برابر دنیایی که روبه روی 
آنها نشس�ته و باع�ث ایج�اد آن ش�ده اند هیچ 
مس�ئولیتی ندارند. تمام وقت آنها شده است پر 
از اطاعاتی که به هیچ یک از آنها عمل نمي کنند. 
آنها به اص�اح درب�اره رژیم غذایی مناس�ب پر 
از اطاعات هس�تند اما هر ش�ب غذای فوری یا 
همان فست فود مي خورند. آنها به اصطاح درباره 
روش های نوین تربیتی لبری�ز از داده های علمي 
 و اصول اخاقی هس�تند اما کتک زدن را بهترین 
شیوه ساکت کردن کودک مي دانند. شاید به کار 
بردن اصطاح والدین برقی برای آنان خوب باشد. 
انگار هر روز فقط برای چند ساعتی شارژ هستند و 
ناگهان باتری آنها خالی مي شود و دیگر نه حوصله 
حرف زدن دارند و نه حوصله تربیت کردن. بدون 
ش�ک بس�یارند خانواده هایی ک�ه در حریم امن 
احت�رام و آرامش به زندگی خ�ود ادامه مي دهند 
اما ویروس بی محبتی خیلی از خانواده ها را بیمار 
کرده است. بهتر است ببینیم خانواده هایی که در 
منطقه سبز و امن آرامش هستند چه کرده اند که 

حال دل آنها خوب است.
       

شکر خدا هنوز هستند زوج هایی که احترام در بین آنها 
حرف اول را مي زند. هستند کسانی که مي گویند هرچه 
رابطه نزدیک تر و صمیمي تر بشود پس احترام هم باید 
بیشتر بشود زیرا آدم از کس��ی توقع پیدا مي کند که از 
همه به او نزدیک تر اس��ت. اگر فقط به همین یک نکته 
توجه شود از ش��لوغی دادگاه های حل اختاف خانواده 
کاسته خواهد شد. بعضی از زوج های جوان فکر مي کنند 
صمیمي  بودن یعنی هر چه به دهان رسید را باید گفت 

و ته حرف خود مي گویند »شوخی کردم« یا زن و شوهر 
که با هم تعارف ندارند، در صورتی که عشق به احترام نیاز 
دارد. عشق ارزش دارد. عشق هزار بار تکرار نمي شود که 
اگر این نشد پس یکی دیگر. آدم شاید بتواند به راحتی 
از یک غریبه و یا یک دوس��ت معمول��ی دل بکند اما از 
همسر خود نه. قبل از شکستن حرمت عشق باید کمي 
 هم به ادامه راه فکر کرد. خیلی وقت ها شوخی شوخی، 
جدی مي ش��ود. اگر مي گوییم قبل ترها خانواده مزه ای 
دیگر داش��ت برای این بود که چاشنی س��امت روانی 
به آن اضافه مي کردند و س��ر هر چی��ز و هیچ چیز یک 
جنگ روانی به پا نمي کردند. امروزه به اصطاح متمدن 
شده ایم اما قبل ترها شیوه مذاکره را بهتر بلد بودیم. البته 
نباید هم از آن طرف بام پرت ش��ویم زیرا هنوز هستند 
خانواده هایی که زبان یکدیگر را متوجه مي شوند و لوح 
زندگی را خوش خط مي نویسند. پس به جای شکایت از 
همدیگر بهتر است کمي  چشم خود را باز کنیم و واقعیت 
زندگی خانوادگی را بهتر ببینیم تا شاید سامت روانی 

را بهتر درک کنیم. شاید با خود بگویید اعضای خانواده 
ما که از نظر روانی سالم هس��تند و هیچ یک بیماری ای 
خاص ندارند اما باید گفت س��امت روانی یعنی این که 
روی اعصاب و روحیه هم خراش نیندازیم و با زبانی که 
استخوان ندارد تمامي  اس��تخوان های همدیگر را خرد 
نکنیم. سامت روانی یعنی گره را به جای دندان با دست 

باز کنیم. همیشه در یک ارتباط طرفین به طور برابر سهم 
و نقش دارند و فرقی هم ندارد این ارتباط پدر و فرزندی 
باشد یا زن و شوهری و یا حتی مادر و فرزندی و سامت 
روانی خانواده هم فقط در همسرداری خاصه نمي شود 
بلکه خیلی از وقت ها این جوانان هس��تند که س��امت 
روانی خانواده را دچ��ار بحران مي کنن��د. هر دو طرف 
تمایل دارند حرف آنها شنیده شود اما کمي  شنونده فعال 
بودن را در خود تقویت نمي کنند. شنونده فعال یعنی به 
طرف مقابل اجازه بدهی نظر خود را ابراز کند و حتی اگر 
با او مخالف هستی اما در قالبی محترمانه مخالفت خود 

را نشان دهی.
واقعیت همیشه پایدار این اس��ت که پدر یا مادر با فرزند 
خود تفاوت های نسلی بس��یاری دارند و اگر این تفاوت 
به درس��تی فهمیده نش��ود پس فرزند عنوان سرکش و 
بی ادب مي گیرد و به والدین هم برچسب تفکرات کهنه 
مي چسبد. تفاوت نسل همیش��ه وجود دارد و فقط برای 
امروز نبوده و نیست، بلکه قدیمي ترها هم با فرزندان خود 
تفاوت نسلی داش��ته اند اما در حل این تفاوت ها عجول 
نبودند و با مذاکره همه گزینه ها را میس��ر مي ساختند. 
اگر در جاده ای به نام زندگ��ی خانوادگی قرار دارید پس 
برای قدم برداشتن باید کفش احترام را به پا کنید. افراد 
خانواده وقتی به یک مش��کل برمي خورند نباید س��هم 
دیگری را از مال خود بیشتر بدانند بلکه یک کلمه گفتن 
یک کلمه شنیدن هم دارد. اگر اشتباه من نبود اشتباه تو 
بود راه بیندازیم و دنبال مقصر باشیم پس هیچ چیز حل 
نخواهد شد و فقط سامت روانی را بیمار کرده ایم. خشم 
در کسری از ثانیه رخ مي دهد و روزها پشیمانی و خجالت 
به بار مي آورد پس به جای حق به جانبی بهتر است کمي 
 هم حق را به دیگری داده و از دیدگاه او به رفتار خود نگاه 
کنیم. پا در کفش خود نکنیم و بایدها و نبایدها را پشت 
سر هم ردیف نکنیم، بلکه کمي  هم با کفش دیگری قدم 
برداریم. این گونه اگر خوب را ب��رای خود بخواهیم پس 

برای دیگر افراد خانواده هم خواهیم خواست.

سبک رفتار

ش�کر خدا هنوز هس�تند زوج هایی که 
احترام در بین آنها ح�رف اول را مي زند. 
هستند کسانی که مي گویند هرچه رابطه 
نزدیک تر و صمیمي تر بشود پس احترام 
هم باید بیشتر بشود زیرا آدم از کسی توقع 
پیدا مي کند که از همه به او نزدیک تر است

در روابط دوس��تانه، مهمانی ه��ا، دورهمی ها و 
مجالس��ی که به هر علتی عده ای دور هم جمع 
مي ش��وند، ش��رایط غیب��ت فراهم مي ش��ود و 
اشخاصی هم که نمي خواهند غیبت کنند تحت 
تأثیر قرار مي گیرن��د و از ضرب المثل »خواهی 
نش��وی رس��وا، همرنگ جماعت ش��و« تبعیت 
کرده و آبروی دیگ��ران را مي ریزند. در حالی که 
شایسته نیست انس��ان در چنین جاهایی اراده 
خود را از دس��ت بدهد و به هر س��ازی که مردم 
مي زنند برقصد و به جای اینکه از برادر دینی خود 
دفاع کند روی خوش به غیبت کننده نشان دهد 
و خود را در گناه او شریک سازد. شنونده غیبت 
در صورتی که راضی به غیبت باشد و نهی از منکر 
نکند، شریک غیبت کننده است. مواي متقیان، 
امیر مؤمن��ان علی)ع( در این ب��اره مي فرمایند: 

شنونده غیبت همانند غیبت کننده است.
ش��وربختانه باید گفت غیبت از جمله گناهانی 
اس��ت که امروزه قبحش در جامعه از بین رفته 
و در بین افراد رایج ش��ده و مردم آن را کوچک 
مي شمارند، بنابراین تا از آنها نهی منکر مي شود 
در جواب مي گویند از دیوار مردم که باا نرفته ایم، 
دزدی چند هزار میلیاردی که نکرده ایم و... یعنی 
غیبت را گناه نمي دانند. این در حالی اس��ت که 
غیب��ت از گناهان کبی��ره ب��وده و منفورترین و 
مذموم ترین تعابیر در روایات از آن یاد شده است. 
با توجه به آموزه های اسام و کام معصومین)ع( 
غیبت عاوه بر پیامدهاي اخروی آثار سوئی نیز 
در زندگی دنیوی و جامعه انسانی بر جا مي گذارد. 
یکی از س��رمایه های زندگی آدمی، ش��خصیت 
و آبروی اجتماعی اوس��ت. بنابراین هرچه آن را 
به خطر اندازد مثل این اس��ت که ج��ان او را به 
خطر انداخته و چه بس��ا بااتر و مهم تر از جان. 
چراکه خیلی ها حاضرند جان ش��ان را بدهند نه 
اینکه آبرویشان برود. اس��ام بسیار برای آبروی 
پیروانش ارزش قائل است و آبروی آنها را محترم 
مي داند تا جای��ی که در روایات تعبیر ش��ده که 
»حرمت مؤم��ن از حرمت کعبه بااتر اس��ت.« 
قرآن غیبت ک��ردن را به خوردن گوش��ت مرده 
برادر مؤمن تشبیه مي کند. ش��اید علت تشبیه 
این باشد که وقتی ش��خصی از دیگری بدگویی 
مي کند و آبرویش را مي ری��زد، این ریختن آبرو 
همانند بریدن گوش��ت بدن آن ش��خص، بلکه 
گاهی سخت تر از آن است و تشبیه به انسان مرده 
به خاطر این است که غیبت شونده حضور ندارد 
که از خود دفاع کند همان ط��ور که مرده توان 
ندارد از خ��ود دفاع کند. خداوند این تش��بیه را 
فرموده تا شدت زشتی غیبت را بیان کند. کسی 
که آبرویش رفته و هرآنچه را که دوست نداشته 
مردم بدانند آشکار شده، جایی در جامعه برایش 
نمي ماند و همه دیدش��ان نسبت به این شخص 
تغییر مي کند و حتی نس��بت به نزدیکانش نیز 

تغییر رفتار مي دهند.
مرحوم عام��ه طباطبایی در این ب��اره تحلیل 
زیبایی دارند: »خداوند از این جهت از غیبت نهی 
فرموده اند که غیبت، اجزای مجتمع بش��ری را 
یکی پس از دیگری فاسد مي سازد و از صاحیت 
داش��تن آن آثار صالحی که از هر کس توقعش 
مي رود، س��اقط مي کند آن آث��ار صالح عبارتند 
از این که: هر ف��رد از افراد جامعه، ب��ا فرد دیگر 

بیامیزد و در کمال اطمینان خاطر و سامتی از 
هر خطری با او یکی شود و ترسی از ناحیه او به دل 
راه ندهد، او را انسانی عادل عادل و صحیح بداند 
و در نتیجه با او مأنوس ش��ود، نه اینکه از دیدن 
او بیزار باش��د و او را فردی پلید بشمارد. در این 
هنگام است که تک تک افراد جامعه، آثاری صالح 
عاید جامعه مي گردد و جامع��ه عیناً مانند یک 
تن واحد متشکل مي ش��ود اما اگر بر اثر غیبت و 
بدگویی من، از او بدش بیاید و او را مردی معیوب 
بپندارد، به همین علت با او قطع رابطه مي کند و 
این قطع رابطه هرچند اندک باشد، وقتی در بین 
همه افراد جامعه سوز، به منزله خوره ای است که 
در بدن شخص راه یابد و اعضای او را یکی پس از 
دیگری بخورد؛ تا جایی که به کلی رشته حیاتش 

را قطع سازد«.
یکی دیگر از پیامده��ای غیبت ایج��اد کینه و 
دشمنی در بین یکدیگر است. از آنجا که انسان 
دوس��ت ندارد مردم عیب هایش را بدانند وقتی 
شخصی آنها را آشکار کرد نسبت به آن شخص 
کینه به دل مي گی��رد و در صدد دش��منی با او 
برمي آید و حتی اگر بتواند با او درگیر مي ش��ود. 
این امر موجب اختاط در جامعه و زندگی آدمي  
مي شود. امیرالمؤمنین علی)ع( مي فرمایند: »بر 
تو باد که از غیبت بپرهی��زی، پس همانا غیبت 
باعث دش��منی تو با خدا و مردم مي شود«. و اگر 
این امر غیبت رواج پیدا کند همه نس��بت به هم 
دشمن مي ش��وند و محبت و دوستی از بین آنها 
مي رود در حالی که انسان تش��نه محبت است 
و زندگی بی دوس��تی و محبت س��خت و دشوار 
مي ش��ود ولی در عوض اگر از غیبت بپرهیزند و 
از یکدیگر بدگویی نکنند محبت در دل هایشان 
زیاد مي شود. مشخص است اگر مردم از یکدیگر 
بدگویی کنن��د و عیب های همدیگر را آش��کار 
سازند، اعتماد نسبت به هم کم مي شود و حس 
بدبینی در جامعه ایجاد مي شود بنابراین این امر 
باعث س��لب آرامش روانی آنها و در نهایت خلل 
در جامعه خواهد شد .تکرار یک گناه در جامعه 
موجب عادی ش��دن و شکسته ش��دن قبح آن 
مي شود و در نتیجه موجب رواج فساد در جامعه 
خواهد ش��د. خصوصاً گناهی مانن��د غیبت که 
حرمت ها با انجام آن برداشته مي شود و آثار ناگوار 
تربیتی از جمله رواج بدبینی و منفی اندیشی و... 

را بر جا مي گذارد.
انسان اگر این اصل را قبول کند دیگر دچار این 
گناه منفور نمي شود و آن اینکه »همان طور که 
دوس��ت نداری پشت س��رت غیبت شود غیبت 
نکن.« مطمئناً کس��ی که آبروی دیگ��ران را در 
معرض خطر مي اندازد خداوند ه��م آبروی او را 
در معرض خطر خواهد انداخت. امام صادق)ع( 
در این ب��اره مي فرمایند: »غیب��ت نکن پس اگر 
مرتکب غیبت شدی از تو نیز غیبت مي شود« و 
این همان رواج فساد اس��ت .ما باید کمي  از خدا 
یاد بگیریم که از همه چیز خبر دارد اما هیچ گاه 
رسوا نمي کند چون ستارالعیوب یعنی پوشاننده 
گناهان است. بدی های همه را مي بیند ولی آنها 
را رسوا نمي کند. پس دوست ندارد بندگانش از 
گناهان و زشتی های هم دیگر پرده بردارند. هنر 
آن است که انسان اگر بدی از کسی مي بیند آن را 

بپوشاند و اا آبرو بردن که هنر نیست.
برای درمان غیبت نکات متعددی را ذکر کرده اند 
اما به نظر مهم ترین درمان غیبت آن اس��ت که 
آدمي  س��راغ عیب های خودش ب��رود و نگاهی 
بر درون خود بین��دازد و رفتاره��ا و کردارهای 
ناپس��ند خویش را نگاه کند، چون اگر شخصی 
خودش را غرق در عیب و نقص دید، حیا مي کند 
از اینکه به عیوب دیگ��ران بپردازد. در تأیید این 
سخن، روایتی از پیش��وایان دین وجود دارد که 
مي فرمایند: »بدتری��ن و بدترین مردم کس��ی 
است که عیوب مردم را دنبال کند و عیوب خود 

را نبیند«.

غیبت کردن و شنیدن هر دو مذموم است
 جواز ریختن آبروی دیگران 

با اطاع رسانی!

سبک مراقبت

یکی از سرمایه های زندگی آدمی، 
ش�خصیت و آب�روی اجتماع�ی 
اوس�ت. بنابرای�ن هرچ�ه آن را 
ب�ه خط�ر ان�دازد مثل این اس�ت 
که ج�ان او را ب�ه خط�ر انداخته و 
چه بس�ا باات�ر و مهم ت�ر از جان

سبک ارتباط

کارشناسان از پررنگ شدن ارتباطات مجازی در مقابل دورهمی های خانوادگی مي  گویند

شبکه های اجتماعی جای فک و فامیل را گرفته است
   حامد جمالی

»به خودش هم مي گویم، بحث سیاسیه... خودش هم راضی است... باور کن راستش را 
مي گویم... اینکه غیبت نیست،... داریم اطاع رسانی مي کنیم و...«. اینها توجیهاتی 
است که برخی وقتی پشت سر یکدیگر بدگویی مي کنند، مي گویند و این گونه جواز 
ریختن آبروی دیگران را صادر مي کنند. غیبت آن است که پشت سر دیگران چیزی 
را بگوییم که او از شنیدنش ناراحت ش�ود و فرقی ندارد این بدگویی با گفتار باشد یا 
افعال، اشاره باشد یا کنایه. نکته قابل توجه این است که در غیبت آن صفت و ویژگی 
که درباره ش�خص مي گوییم واقعیت دارد و اگر واقعیت نداشته باشد تهمت است که 

گناهش به مراتب بااتر است.

در دورهمی ه�ا حس خوب ی�ا هورمون 
خوب در بدن ترشح شده و انسان احساس  
انبساط خاطر مي کند. اینکه هر گاه به هم 
مي رس�یم مي گویی�م: »چرا حال�ی از ما 
نمي پرس�ی؟« و »یاد ما نمي کنی« دقیقًا 
اش�اره به یک نیاز ذاتی و فطری بشر که 
همان دورهم�ي  خانوادگ�ی و فامیلی و 
دوستی های س�الم اجتماعی است، دارد

   بهنام صدقي
این روزها دورهمی های خانوادگی رنگ باخته و اگر 
هم هس�ت هویت آن تغییر کرده است. این روزها 
حتی در جم�ع خانواده های چند نف�ره هر یک از 
اعضاي خانواده سرش گرم تلفن همراه و شبکه های 
اجتماعی است. دایل و آسیب های این موضوع را 
با دو کارش�ناس در میان گذاش�ته ایم. نظرات این 

کارشناسان را در ادامه مي خوانید.
         

    آنان که فریز مي شوند و از جمع گریزانند!
اف��رادی که از منظ��ر علوم 

داود اسماعيلي

روانشناس و مدرس دانشگاه

رفت��اری و روانشناس��ی، 
ارتباط��ات اجتماعی ش��ان 
محدود شده و دید و بازدید و 
دورهمي  را از زندگی حذف 
مي کنند،  دچار روان پریشی 
و روان آزردگ��ی و در نهایت 
افسردگی شده، شور و شوق 
و گرمي  زندگی شان از بین 
رفت��ه و اصطاح��اً فری��ز 
ارتباط��ات  مي ش��وند. 
اجتماعی نشان سرزندگی و شادابی و طراوت جمعی یک 
جامعه ب��وده، موجب س��امت و بهداش��ت روانی افراد 
مي ش��ود و رضایتمندی شغلی و زناش��ویی را به همراه 
خواهد داش��ت. اصواً ارتباطات اجتماعی در دهه های 
اخیر به فردگرایی و انزواطلبی گراییده و بسیاری از افراد 
به دلیل افسرده خویی یا به تعبیر روانشناسان شخصیت 
»خلق افس��رده« از جم��ع گریزان ش��ده و کنج عزلت 
گزیده اند. این افراد در بهترین حاات و جمع های با نشاط 
و ش��اد هم احساس خوش��حالی و نشاط و ش��ادکامي  
نمي کنند. چنین اشخاصی به مرور زمان دچار »افسردگی 
اساسی« مي شوند و اصطاحاً ش��دت، مدت و فراوانی و 
تکرار گریبانگیرشان خواهد ش��د. آنان در اکثر موارد با 
ارجاع به متخصصان اعصاب و روان یا روانپزشکان نیاز به 
دارودرمان��ی و روان درمانی های »بیس��ت« تا »چهل« 

جلسه ای پیدا مي کنند. آنان در مواردی هم حتی نیاز به 
بس��تری ش��دن در مراکز و بخش ه��ای مراقبتی پیدا 
مي کنند و تمام این سیکل چیزی نیست جز ماندن در 
تنهایی و از مردم گریزان شدن. این که تأکید مشاوران و 
روانشناس��ان و روان درمانگران و اس��اتید ح��وزه علوم 
اجتماعی و علوم رفت��اری بر »دورهمی ه��ای منظم و 
قاعده مند« روز به روز بیشتر مي شود، جنبه ریکاوری و 
احیا دارد. واقعیت این است که در محیط های خانوادگی 
و فامیلی اث��ر دی��د و بازدید جنب��ه درمانی داش��ته و 
بیماری ه��ای روح��ی و روانی التی��ام مي یاب��د. در این 
دورهمی ها حس خوب یا هورمون خوب در بدن ترشح 
شده و انسان احساس سرخوشی و انبساط خاطر مي کند. 
اینکه هر گاه به هم مي رسیم مي گوییم: »چرا حالی از ما 
نمي پرسی؟« و »یاد ما نمي کنی« دقیقاً اشاره به یک نیاز 
ذاتی و فطری بشر که همان دورهمي  خانوادگی و فامیلی 
و دوستی های س��الم اجتماعی اس��ت، دارد. خانواده به 
واسطه ارتباط چش��مي  و حس��ی و کامي  نیازهایش 
برآورده ش��ده و به »خانواده متعالی« تبدیل مي ش��ود. 
دوری از یکدیگر و اصطاحاً »دماغ سر باا بودن و فیس 
و افاده داشتن« که بسیار نکوهیده است از مشخصات بارز 
افراد کمال گرا و خودشیفته و شخصیت های نمایشی در 
روانشناس��ی اس��ت. تکامل انسان بزرگس��ال و عاقل و 
منعطف که مقصودش بهره گی��ري مهارت های زندگی 
است، در سایه روابط سالم و ارتباطات دوستانه و حامیانه 
و همدانه و صمیمانه و توجه و اهمیت به خانواده و فامیل 
و دوستان و همکاران محقق مي ش��ود. ما اعتقاد داریم 
دست خداوند با جماعت است و یک دست صدا ندارد. در 
دورهمي  خانوادگی و فامیلی موضوعات و مسائل متعدد 
مطرح ش��ده و ب��ا تجربه افراد میانس��ال و کهنس��ال و 
ریش سفید، مرهمي  و راهکاری و راهبردی پیدا شده و 
دردها و غم ها التیام و مهارت تاب آوری جوانان افزایش 
پیدا مي کند. همچنین امید و انگیزه تاش و استقامت 
آنان در پس امر دورهمي هاي خانوادگي محقق مي شود. 
برماس��ت که مهماني رفتن را ب��ه فرزندان مان آموزش 

دهیم.

   بی ه�م بودن، ب�ه جای باه�م بودن! ب�ه همین 
سادگی!

در جامع��ه کنون��ی ک��ه 

سميرا عموپور

کارشناس ارشد ارتباطات

 
تکنول��وژی بخ��ش اعظم 
اوقات انسان را فراگرفته در 
بعضی مواقع باعث کمرنگ 
شدن عواطف و ایجاد فاصله 
بین فرزندان با والدین شده 
است. معمواً ش��کافی که 
بین فرزن��دان و والدین در 
محی��ط خان��واده ایج��اد 
مي شود ناشی از عدم تربیت 
صحیح، آموزش نادرست از 
وسایل ارتباطی نوین به فرزندان و نداشتن وقت کافی برای 
آنهاست. گاهی تربیت اشتباه حتی در نقطه ای از زندگی 
مي تواند اثر سوء در زندگی کودک بگذارد. والدین باید به 
صورت کامًا حساب شده و دقیق در تربیت کودکان خود 
گام بردارند. برای آنها وقت بگذارند و مس��ائل روزمره را 
مطرح کنند و به بحث و گفت وگو با یکدیگر بپردازند. در 
بسیاری موارد دیده ش��ده که کودک بی حوصله و دور از 
جمع خانواده است و حتی حوصله خواهر یا برادر خود را 
هم ندارد. او ممکن اس��ت الگوی رفتاری والدین که پر از 
تش��ویش و بی حوصلگی در آنهاس��ت را گرفته باش��د یا 
استفاده های بی مورد و افراطی از وسایل الکترونیکی مثل 
موبایل، تبلت یا بازی های رایانه ای باشد. در خانواده ای که 
پدر در گوشه ای از منزل س��اعت ها مشغول تلفن همراه 
خود و مادر حتي کوچک ترین وق��ت خود را صرف چت 
کردن با دوس��تان خود مي کند چه انتظ��اری از کودک 
مي توان داش��ت. والدین عموماً اولین و بهترین الگوی ما 
هستند. شاید هر یک از ما کودکانی را در خانواده یا اطراف 
خود داش��ته باش��یم که بیش از ش��ش بهار از عمرشان 
نگذشته باشد، اما رفتار یک فرد 40 ساله را از خود نشان 
مي دهند. آنها با تقلید بس��یاری از حرکات چهره و رفتار 
آدم های 40 س��اله و همچنی��ن با به کارگی��ری لغات و 
اصطاحات و شیوه سخن گویی و اقتباس از شیوه راه رفتن 

و حتی غذا خ��وردن، دیگر کودک ش��ش س��اله به نظر 
نمي آیند. از تمام رفتارهایی که کودکان ناظر آنها هستند، 
تنها تعدادی برگزیده مي شوند و مطابق آنها عمل تقلید 
انجام مي پذیرد. مثًا وقتی کودکی با ده ها آدم سر و کار 
دارد و از هر کدام رفتارهای متفاوتی مي بیند، ممکن است 
رفتار برادر کوچک تر خود را الگو قرار دهد که هر چیز را با 
کج خلقی و گریه از والدین خود مي گیرد. کودک مورد نظر 
ما به محض مشاهده این رفتار در چند نوبت و اثربخشی 
آن، آن را تقلید کرده و خود ش��روع به انجام مي کند. اگر 
موفق شود بدون شک تداوم خواهد داشت و این به عنوان 

یک الگوی رفتاری برای او مطرح خواهد شد.
والدینی که در خانه به دقت به حرف های فرزندشان گوش 
فرامي دهند، مي توانند عامل مهم تغییر رفتار آنان باشند. 
ارتباط برقرار کردن جزء اینفک زندگی انسان است و او 
ذاتاً مي خواهد با دیگران ارتباط داشته باشد. دورهمی های 
خانوادگی نیاز افراد و خأ عاطفی را که در آنها نهفته است 
برطرف مي کنند، نیازی که آدمي را از لحاظ روانی تأمین 
مي کند. بنابراین بعد از مش��غله ها و خس��تگی هایی که 
امروزه افراد را درگیر کرده، صل��ه رحم در کنار خانواده و 
خویشاوندان و به دور از هرگونه وسایل ارتباطی آرامش 

توأم با آسایش را به همراه مي آورد.
البته نکته اي که باید به آن اش��اره کرد این اس��ت که در 
بسیاری از خانواده ها به دلیل چش��م و هم چشمی هایی 
که بین آنها حکمفرماس��ت ب��ا هم بودن آنه��ا به بی هم 
بودن تبدیل شده و صمیمیت و محبت را در میان آنها از 
بین برده و در نتیجه دورهمی هایی که باعث جای روح 
مي شدند را از میان برداشته، به همین سادگی! مواردی که 
در کمرنگ شدن دورهمی های خانوادگی اثرگذار هستند 
و از میزان صمیمیت در میان آنها کاسته مي شود در ابتدا 
استفاده نادرست از وسایل نوین ارتباطی است که استفاده 
بیش از حد از آن با پیوند ضعیف اجتماعی مرتبط است. 
از موارد دیگر مي توان به دور شدن افراد از سطح زندگی 
اجتماعی شان اشاره کرد که آنها را درگیر زندگی تجماتی 
کرده و همین امر باعث ضعیف شدن ارتباط میان آنها و در 

نتیجه کاهش صله رحم شده است.



  احمدرضا صدري
فرارس�يدن چهلمين س�الگرد پيروزي انقاب 
ش�كوهمند اس�امي، موس�مي مناس�ب براي 
خوانش ابع�اد و زواياي اي�ن روي�داد عظيم در 
ج�اي ج�اي اي�ران اس�ت. در مقال�ي ك�ه در 
پي مي آي�د، اين رس�تاخيز ب�زرگ در اصفهان 
و با محوري�ت نق�ش زنده ياد حض�رت آيت اه 
حاج آقا حسين خادمي اصفهاني مورد بازخواني 
ق�رار گرفته اس�ت. امي�د آنك�ه مقب�ول افتد.

   
اصفهان از آغازين ماه هاي ش��روع نهضت اسامي، 
نقشي مهم در حمايت از آن ايفا كرد. همان گونه كه 
در ايجاد و قدرت بخش��يدن به مؤثرترين و آخرين 
موج از انقاب- كه به پيروزي انقاب انجاميد-نيز 
نقشي برجسته داشت. اوج اين نقش آفريني كارساز 
را در وقايع محرم 57 در اصفهان مي توان ديد. امام 
خمينی فرارس��يدن ماه محرم را ماه پيروزی خون 
بر شمشير و زمان مناس��ب برای يکسره كردن كار 
رژيم پهلوی و اعان عدم مشروعيت آن، اعام نمود. 
زنده ياد حض��رت آيت اه حاج آقا حس��ين خادمی 
اصفهاني در اي��ن برهه  خاص موفق ش��د مجموعه  
روحانيون و مردم اصفهان را به س��مت اهداف امام 

خمينی هدايت و رهبری كند.
  نقشي مقتدرانه و توأم با زيركي

نقش مقتدرانه  توأم با زيركی آي��ت اه خادمی، در 
تبديل تهديدها به فرصت، تعيين كننده بوده است. 
در اين زمان حکومت نظامی، وی و س��اير رهبران 
قيام را يا در خانه تحت نظر قرار داده بود يا برای دور 
نگه داشتن آنها از عرصه  قيام، تبعيد يا بازداشت كرده 
بود. بدين جهت آيت اه خادمی با اعمال سياس��ت 
زيركان��ه و در غفلت قرار دادن مس��ئوان اس��تان 
ش��رايط جديد و بهتری فراه��م آورد. بدين ترتيب 
در آذرماه عناصر هوادار رژيم در اصفهان در حاشيه 
قرار گرفته و به موضع انفعالی افتاده و به نظاره گری 

عصبی مبدل شدند.
در دوم آذر 1357 تعرض مأموران حکومت نظامی 
مشهد به حريم رضوی و تيراندازی به مردم و صحن 
و رواق ها حادثه دردناک مس��جد گوهرش��اد سال 
1314 در زمان رضاخ��ان را در اذهان مردم تداعی 
كرد. روحانيون و مردم ش��هر اصفهان به اين اقدام 
رژيم واكنش س��ختی نش��ان دادند ب��ه طوری كه 
اين اقدام نخس��تين حادثه  مهم انقاب اسامی در 
اصفهان به شمار می رود. امام خمينی در واكنشی به 
اين مهم اعام كرد: »بر تمام طبقات ملت ازم است 
با هر وسيله  ممکن به سقوط اين دستگاه جبار قيام 
كنند. اطاعت اين دس��تگاه، اطاعت طاغوت و حرام 
است. خداوند مسلمين را از شر آنان حفظ فرمايد. 
در اين عزای بزرگ و جسارت به مقام امام امت روز 
يک شنبه 25 ذی الحجه]1357/9/5[ عزای عمومی 

اعام می شود.«

  آغازگر يك اعتصاب پيروز
قبل از اين اطاعيه و به فاصله چند س��اعت پس از 
وقوع حادثه مشهد، علمای آن شهر با آيت اه خادمی 
تماس گرفت��ه و از او خواس��تند در اصفهان از خود 
واكنش شديدی نشان دهد. در گزارش ساواک در 
اين زمينه چنين نوشته شده است: »آقای خادمی 

اظهار داشته، چشم ترتيبش را می دهم!«
لذا وی در روز 4 آذر در اطاعيه  شديد و قاطعی عليه 
رژيم پهلوی از مردم اصفهان خواست اعتراض های 
خود را با ش��دت بيش��تری عليه رژيم ابراز نمايند 
و در پ��ی آن مجموعه  روحاني��ون اصفهان نيز طی 
اعاميه ای نس��بت به حادثه مشهد از خود واكنش 
نشان دادند. بازار اصفهان كه از حدود يک ماه قبل 
در اعتصاب مداومی قرار داش��ت، با صدور اطاعيه 
آيت اه خادم��ی و در پی آن فرارس��يدن محرم و 
رودررويی م��ردم و روحانيون اصفه��ان به رهبری 
آي��ت اه خادمی با تمام��ی موجودي��ت رژيم )كه 
شدت آن در كمتر جايی از كش��ور مشاهده شد(، 
به اعتصابی طوانی تر دس��ت زدند ك��ه تا پيروزی 
انقاب اس��امی ادامه يافت و مجموعاً حدود چهار 
ماه بازار اصفهان در اعتصاب كامل قرار داش��ت اما 
نبايد فراموش كرد كه بسياری از كسبه و بازاری های 
اصفهان توان مالی و مکنت چندانی نداش��تند كه 
بتوانند عواقب مالی چنين امری را از سر بگذرانند. 
از سوی ديگر ماه محرم نيز در پيش بود و اقام مورد 
نياز مردم بايد به گونه ای تأمين می ش��د. واقعيت 
ديگری كه فراروی بازاريان اصفهان قرار داشت، اين 
بود كه نبايد اعتصاب عمومی شکسته می شد و باز 
شدن بازار در حکم عقب نشينی و موجب تضعيف 
انقاب اس��امی بود. آيت اه خادمی در اين زمينه 
اطاعيه ای خطاب به بازاريان و مردم اصفهان صادر 
كرد و بازاری ها و كسبه را در مبارزه با رژيم، تشويق 
و ترغيب نمود. بزرگان بازار چ��اره را در آن ديدند 
كه موضوع را حضوری با آي��ت اه خادمی، رئيس 
روحانی ش��هر مطرح كنند و به راه ح��ل مطلوبی 
دس��ت يابند. رئيس س��اواک اصفهان در گزارشی 
اظهار داشته است: آيت اه خادمی با باز شدن بازار 
اصفهان قبل از آنکه رژي��م اقدام به آزادی زندانيان 
سياسی اصفهان كند، مخالفت كرده است: »لذا با 
پيگيری و تبادل نظر ]با بزرگان بازار اصفهان[ به اين 
نتيجه رسيدند كه چند روز مانده به اول ماه مغازه ها 
باز ش��ود و با حركت نو برای اول ماه ب��ا آمادگی و 
همگانی با ساير شهرستان ها خصوصاً تهران شروع 
شود ولی بنا شد اين تصميم در جلسه ای با حضور 
آيت اه خادمی مطرح و نظرش��ان عملی شود. در 
اين زمان هم هنوز آيت اه طاهری در تبعيد بودند. 
با تش��کيل جلس��ه  بعدی و حضور آيت اه خادمی 
موضوع بيان ش��د و ايش��ان فرمودند: همه جوانب 
كار را رعايت كنيد. مجدداً برادران درصدد چاره ای  
برآمدند و بنا گذاشتند هر كدام با عده ای مشورت 

و نظرات را جمع بندی كنند و احس��ن آنها انتخاب 
ش��ود. در اولين تماس با برادران كمک رس��اني به 
اعتصاب و مشکل افراد كم درآمد مطرح شد كه آنها 
گفتند: هر قدر از اين افراد داريد، بفرستيد. به كمک 
وام قرض الحس��نه، آنها را ياری می دهيم. حقاً اين 
برادران و صندوق های قرض الحسنه نقش مهمی را 

در اين زمينه ايفا نمودند«.
  تأسيس تعاوني ها براي تقويت مقاومت

اق��دام مهم ديگ��ری ك��ه روحانيون ب��ا هماهنگی 
و حماي��ت آيت اه خادم��ی در مح��ات گوناگون 
اصفهان انجام دادند، زمينه ساز شکل گيری آرام آرام 
نهادهای اجتماعی و مردمی برای به دست گرفتن 
كنترل ش��هر و مديري��ت امور مردم بود. تأس��يس 
تعاونی های اس��امی در محات با حضور گسترده 
مردم هر مح��ل صورت گرفت. اي��ن تعاونی ها ابتدا 
فقط كمک رس��انی كردند و اقام مورد نياز مردم را 
به دست شان می رساندند، اما در ماه های بعد اغلب 
امور جاری و اجرايی و امنيتی محله خود را مديريت 
و اجرا می كردند. چند روز قبل از فرارسيدن محرم، 
روحانيون و سران انقابی شهر با هماهنگی آيت اه 
خادمی و كس��ب نظر ايش��ان، اقدام به برنامه ريزی 
متمركز و سراسری برای تشکيل جلسات عزاداری 
و س��خنرانی در دهه  اول محرم كردند تا به ش��کل 
مطلوبی از توان مردمی همه محات اصفهان برای 
تقويت پايگاه مردم��ی انقاب بهره برداری كنند. به 
اين ترتيب آيت اه خادمی موفق شد ضريب حضور 
متمركز مردم در قيام را باا نگه داشته و همه مردم 
را برای حضور در راهپيمايی های بزرگ تاس��وعا و 

عاشورای اصفهان آماده سازد.
آيت اه خادمی در اغلب اين مراسم و تجمع ها كه از 
ساعت8:30 دقيقه  صبح آغاز می شد، شخصاً حضور 
پيدا می كرد و اكثر آنها به درگيری های گس��ترده 
ميان مردم و مأموران منجر می ش��د. مراس��م روز 
17 آذر/ جمعه 7 محرم، در مس��جد سيد اصفهان 
كه از جمله مساجد بزرگ اصفهان و در جوار منزل 
آيت اه خادمی قرار داش��ت، برگزار شد. جمعيت 
زيادی از مناطق مختلف ش��هر در مس��جد سيد، 
گردهم آمده بودند. داخل مسجد و حتی بيرون آن، 
در خيابان هم مردم ايستاده بودند. سخنران مراسم، 
حجت ااسام آقای حسن بهشتی نژاد بود. حضور 
خانواده های ش��هدای اول محرم در مسجد سيد و 
دلجويی آيت اه خادمی از ايشان، موجب احساس 
همدردی عمومی و افزايش تنفر آنها از رژيم پهلوی 
شد. ابتدا قرار بود جمعيت برای بزرگداشت شهدای 
اول محرم اصفهان از مسجد سيد به سمت مسجد 
مصا در جوار تخت پواد، گورس��تان عمومی شهر 
راهپيمايی كنند. پس از پايان مراس��م جمعيت به 
حركت درآمد اما نظاميان مس��ير اصل��ی را كه از 
چهارباغ می گذشت، مسدود كرده بودند. نظاميان 
كامًا مصمم و آرايش جنگی گرفته بودند لذا مردم 

نقش مقتدرانه  و ت�وأم با زيركی آيت اه 
خادمی، در تبدي�ل تهديدها به فرصت، 
در انق�اب اصفه�ان تعيين كننده بوده 
اس�ت. درس�ال 57 حكوم�ت نظامی، 
وی و س�اير رهبران قيام را ي�ا در خانه 
تحت نظر ق�رار داده ب�ود يا ب�رای دور 
نگه داشتن آنها از عرصه  قيام، تبعيد يا 
بازداشت كرده بود. بدين جهت آيت اه 
خادمی ب�ا اعم�ال سياس�ت زيركانه و 
در غفلت قرار دادن مس�ئوان اس�تان 
ش�رايط جديد و بهتری فراه�م آورد...
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مس��ير خود را تغيير داده و به س��مت چهارراه   7

وفايی حرك��ت كردند. جمعيت ب��ه جلوداری 
آيت اه خادمی )كه به رغم سن زياد، پيشاپيش 
جمعيت در حركت بود(، مش��غول شعار دادن 
بودند كه نرس��يده به چهارراه، مأم��وران راه را 
برايشان بستند. ساواک تعداد تظاهركنندگان 
را ده هزار نفر تخمين زد و در گزارش روز 17 آذر 
خود نوشت: »پس از خروج ]جمعيت از مسجد 
س��يد[ در خيابان محمدرضاش��اه نشسته در 
حالی كه آيت اه خادمی و چند نفر از روحانيون 
ديگر همراه او بودند، قصد راهپيمايی داشتند... 
فرماندار نظامی با راهپيمايی آنان موافقت نکرد 
و عمًا مشاهده ش��د كه قس��متی از جمعيت 
ش��روع به تظاهرات نموده و س��ر راه خود اتاق 
اصناف ، انبار مشروب فروشی و نيز چندين شعبه  
بانک صادرات، سپه و ملی را آتش زدند و ناگزير 
مأموران ب��رای تفرقه  آنان اقدام ب��ه تيراندازی 
كرده و در نتيج��ه، دو نفر مج��روح و به تدريج 

جمعيت متفرق گرديد. تقوی«.
  گزارش واقعي يك تجمع بزرگ!

گ��زارش فرماندار نظامی درس��ت و كامل نبود. 
در روايت مردمی از حادثه، اظهار ش��ده است: 
»پس از آن جمعيت به نزديکی چهارراه وفايی 
رسيد. نظاميان راه را بر ايشان بستند. به دستور 
آيت اه خادم��ی جمعيت ب��دون واكنش روی 
زمين نشستند. معاون فرماندار نظامی اصفهان 
در حضور جمعيت از آيت اه خادمی خواس��ت، 
مردم را متفرق كند. ايشان بر ادامه راهپيمايی 
اصرار كرد و قرار شد وی با مسئوان مافوق خود 
مذاكره كند. با طوانی شدن نشستن جمعيت 
فش��رده روی آس��فالت، ناگهان جوانی جلوی 
ارتشيان سينه  خود را گش��ود و فرياد زد: بزنيد! 
آرام آرام جمعيت به نظاميان نزديک شدند. آنها 
احساس خطر كردند و ابتدا شروع به تيراندازی 
هوايی و پس از آن تيراندازی به سوی جمعيت 
آغاز ش��د. تعداد زيادی از مردم شهيد يا زخمی 
شدند. آمار تلفات انسانی آن روز هرگز مشخص 
نش��د، اما نام برخی ش��هدای روز هفتم محرم 
اصفهان به قرار زير اعام گرديد: س��يدابراهيم 
موسوی، صغری محمدی حس��ينی، سيداصغر 
ميرلوح��ی، عباس نوری، حس��ين موس��وی.« 
جمعيت تظاهركننده و ش��هيد داده به شدت با 
نيروی نظامی درگير شدند و با واداشتن آنها به 
عقب نشينی، بخش مركزی شهر به دست مردم 
افتاد و تمامی مراك��ز مرتبط با رژي��م يا مراكز 
امريکايی، مورد حمله ق��رار گرفت. راهپيمايی 
در خيابان ها ادامه پيدا كرد تا جمعيت به مسجد 
مصا رسيد. هنگام ظهر راهپيمايی پايان يافت.

  ران�دن ارت�ش از اصفه�ان ب�ه رهبري 
آيت اه خادمي

اخبار حادث��ه هفتم مح��رم اصفه��ان، همان 
روز در ش��هرهای بزرگ كش��ور منتش��ر شد و 
بافاصله آي��ت اه منتظری از ق��م طی پيامی، 
حمله وحشيانه مأموران به مردم اصفهان را به 
آيت اه حسين خادمی تسليت گفت. مردم به 
رهبری آيت اه خادمی تقريباً ارتش را از ش��هر 
رانده بودند. در روز هشتم محرم نيز عزاداری ها 
و فعاليت های سياس��ی مردم برگزار ش��د. در 
روزهای تاسوعا و عاش��ورا در سراسر كشور به 
ارتش دستور داده شده بود كه خود را از مسير 
راهپيمايی های مردم كنار كش��يده مزاحمتی 
ايجاد نکنند. در اصفه��ان پس از درگيری های 
س��خت روز هفتم محرم يک روز زودتر، ارتش 
خود را كنار كش��يده بود. آيت اه خادمی برای 
تنظيم امور راهپيمايی با هماهنگی روحانيون 
و گروه های متش��کل )كه از جريان تحصن در 
منزلش به رتق و فتق امور پرداخته، اعتصاب ها 
و راهپيمايی های اصفه��ان را تنظيم و كنترل 
می كردند(، گروه های انتظامات ويژه راهپيمايی 
تاسوعا و عاشورا را تش��کيل داد. اين گروه ها را 
كميته برگزاری راهپيمايی كه مس��تقيماً زير 
نظر آيت اه خادمی و روحانيون ش��هر فعاليت 
داشتند، كنترل می كردند. در روزهای تاسوعا 
و عاش��ورا راهپيمايی ه��ا و عزاداری های مردم 
با گس��تردگی هر چه تمام تر برگزار شد. تعداد 
تظاهركنندگان روز عاشورا در شهر اصفهان را 
بين هفتصدهزار تا يک ميليون نفر ذكر كرده اند. 
جمعيت يک صدا خواهان برچيده شدن بساط 
رژيم سلطنتی در ايران بودند. آغاز راهپيمايی 
از مس��جد مصا و ش��عارهای مردم، مذهبی و 
مناس��ب با قيام سيدالش��هدا و فرهنگ شيعی 

بود.
  تهديد يك ميليون نفر به سركوب!

همزمان با راهپيمايی، ناگهان گروهی از مردم 
ب��ه كانتری يک اصفه��ان و گروه��ی ديگر به 
ساختمان مركز ساواک در س��احل زاينده رود 
حمله كردن��د و اين مکان ها را ب��ه تصرف خود 
درآوردند و به آتش كشيدند؛ مجسمه رضاشاه 
در ميدان مجس��مه و پيکره محمدرضا شاه در 
سبزه ميدان را نيز سرنگون كردند. حدود ظهر 
تظاهرات مردم به پايان رسيد. بعد از ظهر عاشورا 
ناگهان ارتش، س��اواک، چماق��داران، نيروی  
انتظامی از زمين و آس��مان به هر جنبده ای در 
اصفهان حمله كردند. از قراين برمی آمد كه اين 
اقدام كامًا از پيش طراحی شده بود. سرلشکر 
ناجی بعد از ظهر عاش��ورا در تلويزيون اصفهان 
حاضر ش��د و آش��کارا توده مردم يعنی همان 
يک ميليون نفری را كه قبل از ظهر راهپيمايی 
كرده بودند، به سركوب تهديد كرد. مطبوعات 
دولتی در گزارش های خود از حمات نظاميان 
و چماقداران به مردم اصفهان، تلفات انس��انی 
را چنين گزارش دادند: »بعد از ظهر ]عاش��ورا[ 
قوای نظامی با ش��ركت مستقيم ناجی به مردم 

حمله ور ش��دند ك��ه در نتيجه 48 تن ش��هيد 
ش��دند و130 نفر مجروح به ج��ای ماندند« و 
در جای ديگر از به كارگي��ری هلی كوپترهای 
نفربر ارتش عليه مردم حاض��ر در خيابان های 
اصفهان و شليک از آسمان به سوی ايشان خبر 
داده ان��د. در روزهای بعد نيز ب��ا حمله به مردم 
نجف آباد و اصفهان، حتی با ورود به داخل منازل 
آنها و شکس��تن حريم خانواده هايشان، انتقام 

راهپيمايی صبح را از آنها گرفتند.
  آيت اه خادمي و زدودن آثار ارعاب از 

مردم اصفهان
در اين مقطع حس��اس نقش آي��ت اه خادمی 
بس��يار مهم و تعيين كننده بود. ايشان با وجود 
تأثي��ر ش��ديد از جنايات كه ارت��ش و حکومت 
نظامی عليه مردم در عصر عاشورا و سخت گيری 
روزهای بعد � به طوری ك��ه گروه كثيری از آنها 
حتی جرئت خروج از منازل را نداشتند� در روز 
23 آذر/ 13 محرم طی اطاعيه افش��اگرانه ای 
)ك��ه در آن اوضاع و اح��وال، از روحيه  مبارزه و 
جانفشانی حکايت داشت و در سطح وسيعی در 
اصفهان و جرايد كشور انتشار يافت(، خطاب به 
مراجع تقليد و آيات عظام سراسر كشور، حضور 
قاطع ميليونی مردم اصفهان را در راهپيمايی روز 
عاشورا گوشزد نمود و رژيم پهلوی را غيرقانونی و 
غيراسامی برشمرد و نوشت: »درست دو ساعت 
بعد از پايان يافتن تظاه��رات آرام و متين مردم 
اصفهان... به وسيله  هلی كوپتر از باا و نيروهای 
شيطانی از زمين، مردم بی گناه و بی دفاع كوچه 
و بازار را به رگبار مسلسل بستند و پس از آن با 
جيپ های ارتشی به كوچه و خيابان ها ريختند 
و در بعضی مناطق گستاخانه به خانه های مردم 
رفتند و عده  بس��ياری را تا اين لحظه كش��ته و 
جمع كثيری را مجروح و تعداد زيادی را مضروب 
كردند... آن چن��ان محيط وحش��تناكی پديد 
آورده اند كه به زنان و مردان مسلمان هتاكی و 
بی شرمی و تجاوز و تعدی كردند كه زبان از بيان 

آن فجايع ننگين عاجز است.
اقدام ديگری كه آي��ت اه خادمی برای زدودن 
آثار ترس القا ش��ده ب��ه مردم انج��ام داد و قدم 
بزرگی در حف��ظ آثار جنايات رژي��م پهلوی در 
روزهای دهم تا س��يزدهم مح��رم 1357 بود، 
صدور اطاعي��ه  مهمی بود كه ط��ی آن ضمن 
محکوم نمودن »كشتار وحشيانه و جنايت های 
ننگين عاملين حکومت« از مردم خواسته بود، 
نام و نشان شهدا، عکس و مختصری از زندگينامه 
و خصوصيات اخاقی آنها را به روحانيون محل 
خود بدهند و آنها نيز در اولين فرصت به آيت اه 

خادمی برسانند.
  عقب نشيني ساواك در برابر تدبير يك 

رهبر انقابي
بعد از ظهر عاشورا ساواک اصفهان زمينه را برای 
سركوب و كشتار بيشتر مردم و خاتمه  دادن به 
اعصاب ه��ای مردمی فراهم می دي��د و به ادامه 
روش اعمال شده اصرار زيادی داشت، بنابراين 
س��اواک مركز فوراً به س��اواک اصفهان دستور 
توقف اقدامات چماق��داران را در اصفهان صادر 
كرد و با تهديد بی سابقه آيت اه خادمی مبنی بر 
امکان صدور جهاد عليه حکومت   نظامی و تأثير 
پيش بينی نشده  آن بر اوضاع كش��ور، به اصرار 
مأموران ارشد سنگدل و مردم ستيز در اصفهان 
وقعی گذاش��ته نش��د. تقوی، رئيس س��اواک 
اصفهان در گزارشی نوش��ته بود: »شب گذشته 
آقای خادمی و دارودسته اش كه فوق العاده نگران 
شده اند، دور هم جمع و شخصی به نام ميرمحمد 
صادقی كه خود روال مهمی در اعتصاب ها و دادن 
خبرهای كذب دارد، از ق��ول او ]خادمی[ پيغام 
داد كه به فرمانداری نظامی و مسئوان بگوييد، 
اگ��ر از تظاهرات ميهن پرس��تانه ]چماقداران و 
ارتشی های لباس ش��خصی[ جلوگيری نشود، 

حکم جهاد می دهم«.
امام خمينی نيز ب��ه اين مناس��بت اعاميه ای 
صادر كرد و حوادث اصفهان و نجف آباد را سمبل 
منطق امريکا و رئيس جمهور آن كارتر دانست. 
جو س��نگين مملو از رعب و وحشت كه توسط 
حکومت  نظامی بر منطقه اصفهان حاكم ش��ده 
بود، بسيار خش��ونت بار و در اصفهان بی سابقه 
بود. اين شرايط موجب شد تا اجساد شهدای روز 
عاش��ورا و روزهای پس از آن به صورت پنهان و 
كامًا در انزوا و بدون هرگونه تجمع و تظاهراتی 
به خاک سپرده شوند. شدت خفقان حاكم، حتی 
اجازه نداد طبق روال سنتی و مذهبی مجالس 
فاتحه فاميلی نيز منعقد شود. »عده ای ناشناس 
به نام شهدای گمنام در پشت گلستان ]گلستان 
 شهدای  فعلی[ به خاک س��پرده شدند. طوری 
اختناق در شهر حکمفرما بود كه مجلس يادبود 

اين عزيزان برگزار نشد«.
مردم اصفهان خار در چش��م و استخوان در گلو 
صبر و سکوت كردند؛ سکوتی كه به شدت برای 
رژيم خطرناک و آتش زير خاكستر بود، به ويژه 
آنکه آيت اه خادمی ني��ز تهديد به اعان جهاد 
كرده بود؛ لذا رژيم چ��اره كار را در كنار آمدن با 
آيت اه خادمی ديد، زيرا او موفق ش��ده بود در 
روزهای گذشته به يک ميليون نفر اصفهانی روح 
وحدت و همدلی بخش��يده و آنها را در انقابی 
برای خدا، به ميدان تظاهرات و مبارزه عليه رژيم 
بکش��اند. بنابراين رژيم ب��رای دلجويی از مردم 
اقدام به انتقال نادری، شکنجه گر معروف ساواک 
اصفهان كرد و از سياست س��ركوبی بی حاصل 
مردم دس��ت برداش��ت، زيرا به رغم اعمال آن، 
س��اواک، ناجی و حکومت  نظامی او توفيقی به 
دست نياورده و روز به روز جريان انقاب در ميان 
مردم اصفهان فراگير می شد و نهايتاً به پيروزي 

منتهي شد.

  شاهد توحيدي 
تاريخچ��ه  خوان��ش 
س��لطنت پهل��وي دوم 
ب��دون بازخوان��ي نقش 
سياسي و اقتصادي اشرف 
پهلوي )خواه��ر دوقلوي 
محمدرضا پهلوي( ناتمام 
اس��ت. وي تا پيش از 28 
م��رداد و ع��دم اطمينان 
ازم از استحکام پايه هاي 
س��لطنت برادر، در زمره 
س��امان دهندگان اصلي صحنه سياسي ايران بود 
و پس از آن و تا براندازي سلطنت، به يک مافياي 
بزرگ اقتصادي و از قاچاقچيان بزرگ خاورميانه 
تبديل گشت. سوگمندانه بايد اذعان كرد كه اين 
نقش مؤثر و مخرب، كمتر م��ورد توجه محققان 
قرار گرفته و آث��ار كمي در اين ب��اره فراهم آمده 
است. اثر »پلنگ سياه« در زمره معدود كتاب هايي 
است كه در اين باره به نگارش درآمده و شمه اي از 
حقايق را در اين موضوع بازگفته است. در ديباچه 
»پلنگ سياه« آمده است: زندگی با حقيقت های 
اسطوره ای و نمادهای ش��ورآفرين نشاط می يابد، 
تحرک می آفريند و هدفمند می گردد. نسلي كه از 
گذشته خويش بُِبرد چونان گياهی بی ريشه خواهد 
شد كه با وزشی از جا كنده می شود. آيندگان هر 
چه بيشتر ريشه در اعماق تاريخ خويش فروبرند، 
شاخه و برگ محکم تر و بيشتری در آسمان زندگی 

می گسترانند.
كمتر مل��ت و مکتب��ی همانند ايران اس��امی از 
اسطوره ها و نمادهای زندگی ساز بهره مند می باشد، 
وظيفه فرهيختگان است كه فرهنگ گذشته را به 
آينده منتقل كنن��د و ازمه اين عم��ل، انتخاب 
زبانی اس��ت كه نس��ل جوان آن را دلپذير بيابد  و 
ما ساده نويس��ی را برگزيديم. ساده نويسی روشی 
وحيانی است: »ما قرآن را با ش��يوه ای ساده بيان 
كرديم« سادگی آيات الهی را در شعر عرب و حتی 
در كام پيامبر)ص( نمی توان ديد. از اين رو، قرآن 

كتاب بيان و... روش��ن لقب يافته است و آنچه بر 
اهميت آن می افزايد، اين است كه كتاب الهی در 
عين سادگی، از وزانت علمی بی نظيری برخوردار 
می باش��د: ای پيامبر! »ما بر تو سخنی وزين نازل 
می كنيم« و همين امتزاج سادگی و سنگينی است 

كه گذشت زمان از تازگی آن نکاسته است.
مركز اس��ناد انقاب اس��امی به حکم رس��التی 
كه بر دوش دارد، مصمم اس��ت تا با زبانی ش��يوا 
اما محتواي��ی مس��تند، زندگ��ی نقش آفرينان و 

آفريده شده ها را برای جوانان ترسيم كند.
اين ن��وع نگارش كه ب��ر پايه مس��تندات تاريخی 
و نش��ر ادب��ی و در نهاي��ت معطوف ب��ه خواننده  
خاص و جوان اس��ت، خود سبکی خاص است كه 
ش��خصيت ها، رويدادها و مفاهي��م و اصطاحات 
سياسی و اجتماعی تأثيرگذار در انقاب اسامی را 
به روان ترين شکل آن به آيندگان و جوانان معرفی 
می نمايد. اميدواريم كه مورد قبول جوانان و رضای 

خداوند بزرگ قرار گيرد!...
آنچه پي��ش رو داريد روايتی مس��تند از زندگانی 
يکی از سرمس��تان باده قدرت است كه روزگاری 
دراز بر مسند ملک و مال و بی پروايی روزهای افول 
تکيه زده بود و اكنون از آن ايام قدرت گساری، تنها 

خاطراتی به ياد دارد.
داس��تان چنين زندگانی اش��رافی و ش��اهانه اما 
بدفرجام، حکايت مکّرر تاريخ اس��ت كه به درازی 
عمر جهان بر گوش فراموش عهد و پندنش��نوی 
بسياری زمزمه ش��ده اس��ت و از آن درس و پند 
نگرفته اند و آن را در لحظ��ه، لحظه  زندگانی خود 
تجربه كرده اند تا به سزای ناباوری خويش، بهايی 
س��نگين بپردازند كه »چنين اس��ت رسم سرای 

درشت!« باشد كه »پند گيرد و صاحب هوش«.

حاشيه اي بر اثر تاريخي-پ ژوهشي 
زندگينامه اشرف پهلوي
 گذري بر كارنامه 
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توليد ماست از تركيبات برگ زيتون
مناب�ع  و  كش�اورزي  عل�وم  دانش�گاه  پژوهش�گران 
طبيع�ي گ�رگان ب�ا تولي�د تركيب�ات مفي�د ب�رگ درخت 
زيت�ون نس�بت ب�ه غني س�ازي ماس�ت اق�دام كردن�د.

دكتر س��يدمهدي جعف��ري، عضو هيئ��ت علمي دانش��گاه علوم 
كش��اورزي و منابع طبيعي گرگان، ضايعات گياه��ان را به  عنوان 
موادي بي مصرف و گاهي مضر براي محيط  زيست ياد كرد و افزود: 
محصوات جانبي گياهان خوراكي از جمله برگ درخت زيتون از 
ديرباز به  عنوان موادي بي مصرف شناخته شده اند، اما اين محصوات 
گاهي حاوي تركيبات مفيدي هستند كه مي توان آنها را استخراج 

و از آن بهره برداري كرد. 
وي ادامه داد: بر اين اساس در اين طرح تحقيقاتي با نانوانكپسوله 
كردن از تركيبات مفيد موجود در ب��رگ درخت زيتون به منظور 
غني سازي و افزايش ارزش غذايي ماست استفاده كرده ايم. استفاده 
از م��واد ارزان قيمت به  عنوان ماده  اوليه براي اس��تخراج تركيبات 
فنولي داراي خاصيت ضدسرطاني موجب شده تا محصول نهايي، 
يعني ماست غني س��ازي ش��ده، تفاوت قيمت چنداني با ماست 
معمولي نداشته باشد. جعفري با بيان اينكه برخي تركيبات مفيد 
موجود در گياهان تركيبات خوش طعمي نيستند و اضافه شدن آنها 
به مواد غذايي جهت غني سازي موجب كاهش كيفيت محصوات 
غذايي مي شود، اضافه كرد: فناوري نانو ريزپوشاني با قرار دادن اين 
تركيبات در كپسول هاي نانويي، باعث مي شود كه طعم نامناسب 
اين تركيبات حس نشود، از اين رو در اين مطالعات از نانوليپوزوم ها 

به  عنوان كپسول هاي حاوي تركيبات فنولي استفاده شد. 
اين محقق اضافه كرد: براي اين منظور ابتدا نانوذرات ليپوزومي سنتز 
شد و خواص آنها از جمله اندازه ذرات، پايداري و بار سطحي مورد 
ارزيابي قرار گرفت. س��پس تركيبات فنولي استخراج شده از برگ 
درخت زيتون درون نانوحامل هاي ليپوزومي بارگذاري و وارد ماست 
شده اند. درنهايت نمونه هاي ماست غني سازي شده به لحاظ فعاليت 

آنتي اكسيداني، رنگ، اسيديته و طعم بررسي شده اند. 
اين تحقيقات از س��وي دكتر س��يدمهدي جعف��ري عضو هيئت 
علمي، اميدرضا حسيني دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد و 
ايمان كاتوزيان دانشجوي مقطع دكتري دانشگاه علوم كشاورزي 
 Journal of و مناب��ع طبيعي گ��رگان اجراي��ي و نتاي��ج آن در
Agricultural and Food Chemistry وابسته به انجمن 

شيمي امريكا با ضريب تأثير 3/41 منتشر شده  است. 
............................................................................................................

كاهش آايندگي نيروگاه هاي برق 
پژوهش�گران دانش�گاه ته�ران ب�ا ايج�اد ي�ك س�امانه  
نانوجذبي موفق به بهينه س�ازي س�وخت مورد اس�تفاده در 
نيروگاه هاي برق ش�دند ك�ه به گفت�ه آنها اين بهينه س�ازي 
با ه�دف كاه�ش آايندگي س�وخت ص�ورت گرفته اس�ت. 
دكتر شهريار كوراوند، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران و مجري 
طرح، با بيان اينك��ه نيروگاه ها بيش از3۰ درصد روزهاي س��ال را 
از مازوت )نفت كوره( به عنوان س��وخت جهت توليد برق استفاده 
مي كنند، اظهار كرد: بر اساس آمارها، نيروگاه ها نقش 1۵ درصدي 
در ايجاد آلودگي هوا برعهده دارند. از سوي ديگر، مصرف سوخت 
مازوت آايندگي بسيار باايي را براي محيط زيست ايجاد مي كند از 
اين رو تا جايي كه مصرف آن به  جز در مواقع ضروري، ممنوع شده  
است. وي ادامه داد: بر اين اساس در اين تحقيقات تاش كرديم با 
بهره گيري از فناوري نانو، گازهاي آاينده  حاصل از احتراق سوخت 
مازوت در نيروگاه هاي برق را در حد مطلوب استانداردهاي جهاني 
كاهش دهيم. كوراوند خاطرنشان كرد: به دليل عدم توانايي شبكه  
سراسري گاز براي تأمين گاز مورد نياز براي ايام سال خصوصاً در 
زمستان و همچنين اختاف در توليد و مصرف گاز، شرايطي براي 
نيروگاه ها ايجاد مي شود كه از سوخت آاينده  مازوت استفاده كنند. 
با استفاده از نتايج اين طرح، نگراني ها بابت آايندگي اين سوخت 
برطرف شده و در ساير صنايع نيز مي توان از اين سوخت استفاده 
كرد. وي در ادامه با اشاره به جزئيات اين طرح يادآور شد: با ايجاد يك 
ساختار نانو امولسيوني متشكل از قطرات نانويي آب درون قطرات 
مازوت و ساخت يك سامانه  جذبي موفق به كاهش آايندگي مازوت 
ش��ديم. هنگامي كه قطرات س��وخت محتوي نانوقطرات آب وارد 
محفظه  احتراق مي شوند، دماي بااي محفظه موجب مي شود تا 
نانوقطرات آب منبسط شوند. اين تحقيقات از سوي دكتر شهريار 
كوراوند عضو هيئت علمي دانش��گاه تهران و با همكاري ش��ركت 
مديريت توليد نيروگاه هاي برق استان سيستان و بلوچستان اجرايي 
 Journal of Cleaner Production   شده و نتايج آن در مجله

با ضريب تأثير ۵/6۵1 منتشر شده  است.

دستاورد ايراني

كارگاه هاي فرسوده را احيا كنيد
  احسان فهيم

دانشكده های فنی و حرفه ای در ابتدا با رويكرد آموزش 
عملی و مستقيم دانش��جويان در رشته های كارگاهی 
شروع به فعاليت كردند. اما اكنون همين موضوع تبديل 

به چالشی جدی برای اين مراكز شده است.
در حال حاضر دانش��گاه فني حرفه اي 13۰۰ كارگاه 
آزمايشگاهي در 1۲۰ ش��هر در 1۷3 دانشكده سراسر 
كشور دارد و طبيعي است كه بس��ياري از كارگاه ها و 
آزمايشگاه ها تجهيزاتش��ان قديمي و فرسوده شده و 
نياز به بازس��ازي دارند؛ بر اين اس��اس، امسال حدود 
۵۵ ميليارد تومان به بازسازي تجهيزات آزمايشگاهي 

اختصاص داده شده است. 
دانش��گاه نيازمند منابع بيش��تري جهت به روز سازي 
آزمايشگاه ها است كه اين امر بايد توسط سازمان برنامه 
و بودجه جدي گرفته ش��ود. اگر م��ا خواهان آموزش 
مهارت محور در دانشگاه ها هستيم قطعاً بايد در راستاي 
بازسازي كارگاه ها و آزمايشگاه ها سرمايه گذاري هايي 

صورت گيرد. 
بنا بر بررس��ي هاي ص��ورت گرفته نياز هاي دانش��گاه 
مش��خص ش��ده و حدود ۹۰۰ ميليارد توم��ان براي 
تغييرات و تجهيز آزمايشگاه ها نياز دانشگاه اعام شده 
كه اگر بودجه در اختيار دانش��گاه قرار گيرد مي توانيم 
فضاي كسب و كار بيشتري براي آموزش مهارت ها براي 

دانشجويان فراهم كنيم.

تلنگر

محققان كشورمان از سال ۲01۳ تاكنون، جهشي 
اساسي در توليد مقاات با كيفيت بااي جهاني 
داش�ته اند. بس�ياري از اين مقاات هم داراي 
ارجاعات باايي هس�تند اما برخ�ي نهاد هاي 
اجرايي كشور، نيم نگاهي هم به آنها نمي كنند. 
مؤسس��ه تامس��ون رويترز )مجات ISI( از بين 
حدود ۲۰۰ هزار نشريه، 1۵ هزار مورد را گزينش 
كرده كه از بهترين هاي همه علوم، علوم اجتماعي، 
علوم انساني و هنر است و مقاات آنها را نمايه كرده 
و در معرض ديد جهانيان ق��رار مي دهد. هدف از 
نمايه سازي، فقط رؤيت پذيري است تا دانشمندان 
جهان از پژوهش هاي همديگر آگاه ش��ده و از كار 
تكراري پرهيز شود و همچنين نوشته هاي علمي 
مورد نقد و بررسي قرار گرفته و علم به كمال برسد. 

  استراتژي توسعه صنعتي نداريم
در همين زمينه رئيس جهاد دانش��گاهي با بيان 

اينكه مقاات ما در مجات ISI چاپ مي ش��ود 
و كش��ور هاي خارجي از آن اس��تفاده مي كنند، 
اما خودم��ان از آن بي بهره مي ماني��م، گفت: »ما 
هنوز بعد از 4۰ سال از انقاب اسامي استراتژي 
توسعه صنعتي نداريم و به همين شكل در حوزه 
كشاورزي، اقتصادي و صنعتي و ساير حوزه ها كه 
بايد اولويت بندي داش��ته باشيم، آنطور كه بايد و 

شايد نداريم.«
حميدرض��ا طيبي ب��ا بي��ان اينك��ه صنعتگر و 
س��رمايه گذاري صنعتي ما بايد در همان حوزه ها 
كه نياز دارد، به دانش��گاه مراجعه كنن��د، افزود: 
»برخي ايراد مي گيرند كه مطالب دانشگاهي چه 
ربطي به كشور دارد و مقاات دانشجويان دكتري 
در خارج از كشور مورد استفاده قرار مي گيرد؛ در 
حالي كه بايد بگوييم ما نه مي توانيم از علم عقب 
بمانيم و اين مطالب را منتش��ر نكنيم و هم بايد 

فاصله خود را جبران كرده و از فاصله علم دنيا عقب 
نمانيم و از آن طرف هم بتوانيم مسائل روز كشور 

را هم حل كنيم.«
  افزايش شيب رشد علمي كشور

نمايه يك مقاله و اثر علمي در ISI با همه ايرادات 
جزئي  كه مي تواند داشته باش��د، نه تنها موجب 
گسترش مرزهاي دانش با شتاب عالي مي شود، 

بلكه به پژوهشگر، وجهه بين المللي مي بخشد. 
از آن مهم تر هرچه تعداد دانش��مندان پراستناد 
يك كشور در فهرس��ت مراكز علم سنجي جهان 
بيشتر باشند، اعتبار بين المللي علمي آن كشور 
افزايش مي يابد و خوشبختانه شيب رشد علمي 
كشور بسته به نشر بين المللي آثار هم اكنون رو به 
رشد است. ضرورت مأموريت گرا شدن فعاليت هاي 
مركز تحقيقات علمي كشور هم موضوعي است كه 

بايد بر آن تأكيد كرد. 

چندي قبل رئيس جديد مركز تحقيقات سياست 
علمي كشور هم بر مأموريت گرا شدن فعاليت هاي 
اين مركز تأكيد كرد و گفت: »اين مركز مي تواند 
به بازوي مطمئني براي معاونت پژوهش و فناوري 
وزارت علوم تبديل شود. با استفاده از توان علمي 
مركز تحقيقات سياس��ت علمي كشور مي توان 
مشاوره هاي خوبي در حوزه علم و فناوري به وزارت 

علوم ارائه داد.« 
  بن مايه فكري وزارت علوم

وحيد احمدي با تأكيد بر اينكه به نظر من مركز 
تحقيقات سياست علمي كشور از جايگاه باايي 
برخوردار اس��ت، اظهار كرد: »بر اين اس��اس در 
س��ال هايي كه در وزارت علوم در بخش معاونت 
پژوهش و فناوري مش��غول به كار بودم، وظايف 
مختلفي را ب��ه اين مركز واگذار ك��ردم. واگذاري 
تدوين بخش پژوهش و فناوري برنامه شش��م در 

اين مركز از جمله اين امور بود.« 
معاون پژوهشي سابق وزير علوم با تأكيد بر اينكه 
اين مركز بازوي مطمئني براي معاونت پژوهش و 
فناوري وزارت علوم خواهد بود، افزود: »اين مركز 
بن مايه فكري وزارت علوم خواهد بود. از اين رو بايد 
از سوي وزارت علوم مسئوليت هايي به اين مركز 
واگذار ش��ود و در اين راستا بر مأموريت گرا شدن 

اين مركز تأكيد دارم.« 
  از مونتاژ كردن فاصله بگيريم

اما اين نكته را هم بايد مد نظر داشت كه سنجش 
توليدات علمي بر مبناي معيارهاي مختلف بايد 
صورت گيرد و نيازي هم نيست كه به فكر ساختار 
ويژه اي باشيم تا اين كار را انجام دهد؛ چراكه بيم 
آن مي رود از اس��تانداردهاي علم��ي جهان دور 
شويم و براي خود باتاقي بس��ازيم كه نتوانيم از 

آن بيرون آييم. 
اين كه پژوهش كاربردي انجام ش��ود كه نوآوري 
علمي و خروجي داشته باشد و مشكلي از جامعه را 
حل كند، يك وظيفه ديگر اعضاي هيئت علمي، 
عاوه بر انجام تحقيقات منجر به خروجي مقاله 
اس��ت. عضو هيئت علمي به فراخور نوع رشته و 

تخصص خود بايد هر دو را همزمان انجام دهد. 
اگر قرار باش��د ك��ه تحقيق��ات بني��ادي منجر 
به گس��ترش مرزهاي دان��ش و در نتيجه توليد 
مقاله را كًا در كش��ور كنار گذاشت و همه سراغ 
پژوهش هاي غيركاربردي بروند، نتيجه اش مونتاژ 

و درجا زدن است.

 عليرضا سزاوار
    گزارش یک 

در س�ال  »حماي�ت از كااي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم كه وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشكي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از كااي ايراني اس�ت كه اگر به طور كامل و 
صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همين زمينه پذيراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

ارز دانشجويي طبق روال پرداخت مي شود

تاكنون 450 دانشگاه به زلزله زده هاي كرمانشاه خدمت رساني كرده اند
سلبريتي ها رفتند، دانشجويان جهادگر ماندند

تنه�ا از اول امس�ال تاكنون ح�دود 150 گروه 
دانش�جويي ب�ه اردوه�اي جه�ادي اع�زام 
ش�ده اند. حدود 100 گروه يعني دو سوم از آنها 
فعاليت هاي جهادي خود را به مناطق زلزله زده 
كرمانش�اه اختص�اص داده ان�د. با احتس�اب 
گروه هاي جهادي س�ال قب�ل، در مجموع 190 
گروه جه�ادي از دانش�جويان تا به ام�روز در 
كرمانش�اه خدمت رس�اني مس�تمر مي كنند. 
يكي از ويژگي هاي اردوهاي جهادي دانش��جويي 
كه اين اردوها را نسبت به ساير اردوهاي جهادي 
متمايز كرده است، خدمت رساني براساس اقتضائات 
است. دانشجويان س��عي مي كنند خدمات خود 
را متناس��ب با اقتضائات ارائه دهند. امسال نيز با 
توجه به زلزله اخير استان كرمانشاه، حدود دو سوم 
گروه هاي جهادي دانشجويي فعاليت هاي خود را 
در اين استان و مناطق زلزله زده متمركز كرده اند. 
برخي از هموطنان در همان روزهاي ابتدايي ابراز 
همدردي كرده و با حضور در مناطق زلزله زده به 
مردم اين منطقه ياري رس��اندند. سلبريتي ها هم 
براي اينكه از قافله عقب نمانند در فضاي مجازي 
و هر فرصت ديگري كه توانس��تند به اين موضوع 
پرداختند. اما پس از اينكه تب و تاب حادثه خوابيد، 
آنها هم بي خيال زلزله زدگان شدند. اما دانشجويان 
همچون هميش��ه پاي ثابت حركت هاي جهادي 
بودند. دانشجويان از همان روزهاي ابتدايي تا امروز، 
همچنان به صورت مستقيم و غيرمستقيم در حال 

كمك رساني به زلزله زدگان هستند. 
  خودروهاي سنگين دانشجويي

پس از زلزله به گفته مس��ئول معاونت سازندگي 
بسيج دانشجويي، شبكه اي از گروه هاي جهادي 

براي شناسايي نياز مردم هر منطقه به ۲3۰ روستا 
اعزام شدند. جمعيت دانش��جويي امام حسن هم 
با در نظر داشتن ش��رايط ويژه كودكان، تيم هاي 
مختلفي را ب��راي ارائه فعاليت ه��اي فرهنگي به 
منطقه اعزام كردن��د. پايگاهي ثاب��ت در منطقه 
س��رپل ذهاب تأس��يس و در قالب ايستگاه هاي 
فرهنگي سيار نيز در روستاها فعاليت هايي تحت 
عنوان دااهو اجرا شد. صادق مفرد تأكيد كرد: »در 
حوزه عمراني در گام نخس��ت گروه هاي جهادي 
در آواربرداري، خروج لوازم و وس��ايل سالم مردم 
كمك كرده و سپس در ساخت سكو و اجراي ۲۹۰ 
كانكس فعاليت كردند.  برخي از اين كانكس ها به 
دست گروه هاي جهادي دانشگاه هاي فني حرفه اي 
ساخته شد. بعد از ثبات پيدا كردن وضعيت منطقه 
در 4۵۰ دانشگاه كشور غرفه هايي براي جمع آوري 
كمك هاي مردمي ايجاد ش��د كه ماحصل آن نيز 

اعزام بيش از 1۰۰ خودروي س��نگين حامل اين 
كمك ها به منطقه بوده و اكثر كمك ها به صورت 
غيرنقدي بوده است.« وي تصريح كرد: »همراه با 
ايجاد مس��كن موقت، گروه ها فعاليت خود را در 
زمينه ساخت سرويس بهداشتي و حمام عمومي 
نيز آغاز كردن��د و تا كنون 8۰ چش��مه راه اندازي 
شده و اين خدمات همچنان ادامه دارد. گروه هاي 
جهادي تا رفع مش��كات مردم در منطقه حضور 
دارند و اين خدمات در عرصه هاي مختلف همچنان 

ادامه خواهد داشت.«
  شناسايي توسط تيم هاي دانشجويي

بعد از مشخص شدن وضعيت زمين هاي مردم، فاز 
ساخت منازل آغاز شد و دانشجويان جهادي هم 
فعاليت در اين حوزه را يك ماه مانده به نوروز ۹۷ 
شروع كردند و براي اين مسئله حدود 8 هزار نفر از 

دانشجويان ساماندهي شدند. 

 البته تمام دانش��جويان در حوزه ساخت منازل 
فعاليت نداش��تند؛ چراكه بخشي از اين جمعيت 
در حوزه پزشكي و دامپزشكي و همچنين مسائل 
فرهنگي فعال بودند. وضعيت بازسازي واحدهاي 
مسكوني زلزله زده در روستاهاي استان كرمانشاه 
بهتر از ش��هرهاي آن اس��ت، زيرا اكنون بيش��تر 
خانه هاي تخريب شده روستاييان ساخته شده، اما 
در شهرها كار بازسازي واحدهاي مسكوني چندان 
پيش نرفته اس��ت. از سوي ديگر موضوع كانكس 
براي روستاهاي اطراف از سوي بنياد مسكن و سپاه 
تأمين شده بود و نيازي به ارسال اين كانكس ها به 
اين مناطق نبوده، با اين حال تيم هاي دانشجويي 
بحث شناسايي خانواده ها را براي اهداي كانكس ها 

انجام داده بودند. 
  هزاران دانشجوي جهادي ديگر در راهند

حيطه فعالي��ت بس��يج دانش��جويي در مناطق 
زلزله زده كرمانشاه به طور كلي در سه محور و ۵۰ 
روستا خاصه مي شد كه سرپل ذهاب، گيانغرب 
و كرند جزو س��ه محور اصلي بوده اند. البته تمام 
روستاهايي كه در حد فاصل سرپل ذهاب تا منشأ 
زلزله قرار داش��تند نيز تحت پوشش فعاليت هاي 
ما قرار داشتند. قرار اس��ت در بازه زماني ميان دو 
ترم و براي نوروز ۹8 بار ديگ��ر اردوي جهادي در 
اين منطقه برگزار شود و عاوه  بر حضور تيم هاي 

عمراني، تيم پزشكي نيز به منطقه اعزام شود. 
پيش بيني  بسيج دانش��جويي براي اردوي آينده 
مشاركت حدود 1۵هزار دانشجو است كه در ميان 
آنها ۷۰ تيم تخصصي پزش��كي نيز خواهد بود تا 
بتوانند مباحث مربوط به درم��ان را نيز به صورت 

جدي تر دنبال كنند.

ابراهيم مشيریان
   گزارش 2

ارزبگيرها از باتكليفي درآمدند
در ح�ال حاضر، به تم�ام دانش�جويان ايراني 
ش�اغل ب�ه تحصي�ل در دانش�گاه هاي خارج 
از كش�ور در تم�ام مقاط�ع تحصيل�ي و در 
دانش�گاه هاي مورد تأيي�د وزارت عل�وم ارز 
پرداخ�ت مي ش�ود. اي�ن در حالي اس�ت كه 
ب�ا آغ�از س�ال 97 اي�ن دانش�جويان دچ�ار 
مشكاتي شدند كه ناش�ي از بي برنامگي هاي 
وزارت عل�وم در نظ�ام پرداخ�ت ارز ب�ود. 
در حال حاضر هر دو هفت��ه بين 1۷۰۰ تا ۲۰۰۰ 
درخواست دانشجويان متقاضي ارز به بانك هاي 
عامل يعني بانك سامان و تجارت ارسال مي شود تا 

نسبت به دريافت ارز خود اقدام كنند. 
بر اس��اس تدابير جديد، به هر ش��خص دانشجو 
1۰۰۰ دار ب��ه عنوان كم��ك هزين��ه ماهانه و 
1۵۰۰۰ دار به دانش��گاه محل تحصيل از بابت 

هزينه شهريه، ارز پرداخت مي شود. 
از ابتداي امس��ال از 1۵۰۰۰ تقاضاي دريافتي از 
طريق سامانه ارز دانشجويي وزارت علوم، به حدود 
۵۰ درصد تقاضاها، ارز پرداخت شده است و مابقي 

درخواست ها در فرآيند پيگيري هستند. 
  اعتراض هايي كه زود نتيجه داد

دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در كشور هاي 
خارجي كه تا پايان س��ال گذش��ته از ارز دولتي 
برخوردار بودند و اين تسهيات هر ترم در اختيار 

خانواده هاي آنها قرار مي گرفت، با شروع سال دچار 
مشكل شدند. 

همزمان با آغاز س��ال جديد، خبري در رسانه ها 
منتش��ر ش��د كه حكايت از آزاد ش��دن نرخ ارز 
دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در كشور هاي 

خارجي داش��ت؛ اتفاقي كه پس از اعتراض هاي 
گسترده اين دانشجويان و نيز خانواده هاي آنها و با 

وعده هاي در رابطه با اصاح آن همراه شد. 
  هزينه هاي سنگيني كه قابل حل شدند

اگرچه تا پايان سال گذشته و براي هر ترم چيزي 
حدود ۵ هزار دار ارز دولتي در اختيار خانواده هاي 
اين دانشجويان قرار مي گرفت، آزاد شدن اين ارز 
براي اين دانش��جويان هزينه هاي سنگيني را به 
همراه داشت كه بعضاً از توان خانواده هاي آنها براي 

تأمين آن خارج بود. 
با اينكه پس از اعتراض هاي شكل گرفته در مورد 
اين موضوع، وزارت علوم وعده هاي صريحي را در 
مورد تاش براي حل مشكل و بازگرداندن شرايط 
به شكل قبل داد، در نهايت اكنون وزارت علوم و 
سازمان امور دانشجويان اين وزارتخانه در موضوع 
پرداخت ارز از طريق سامانه الكترونيكي موسوم به 
سامانه »دريافت ارز دانشجويي« و با هماهنگي و 
همكاري بانك مركزي پرداخت ارز را به روال عادي 

برگردانده است.

حسين اعایي
   گزارش3

از دانشگاه تا دانش بنيان
چند سالي اس�ت كه اس�تارت آپ ها در حوزه هاي 
مختلف ورود پيدا كردند و توانسته اند نقش مؤثري در 
پيوند مشتركات و غيرمشتركات ايجاد كنند و انجام 
بسياري از كار هاي روزمره را براي افراد آسان سازند. 
اكنون يك استارت آپ دانشگاهي در ايران با تفكر پيوند 
صاحبان مشاغل و متقاضيان اجراي پروژه ها به دنبال 

اشتغالزايي در حوزه هاي مختلف است. 
 مياد شمسي يكي از اعضاي تيم استارت آپي »كاربِرا« 
در خصوص ح��وزه فعاليت اين تيم و نح��وه انجام كار 
مي گويد: »اس��تارت آپ كاربِرا از يك س��ال پيش كار 
خود را با دانش��گاه علم و صنعت آغاز كرده اس��ت؛ در 
حال حاضر به دنبال اين هس��تيم تا از اس��تارت آپ به 
دانش بنيان تبديل ش��ويم و عمده فعاليت ما در حوزه 

انجام پروژه است.«
به گفته اين دانشجوي نخبه، در واقع ما بستري فراهم 
مي كنيم تا پروژه ها به نتيجه نهايي برسد، به اين صورت 
كه ش��ما يا كارفرما هس��تيد و تعدادي طرح و پروژه 
در دس��ت داريد، اما به دايل مختلف تمايل نداريد يا 
فرصت كافي ب��راي انجام آن نداريد يا ب��ه عنوان يك 
ش��ركت بزرگ قصد داري��د روي يك پ��روژه بزرگ و 
بهتر وقت بگذاريد، در نتيجه تصميم مي گيريد كار را 

برون سپاري كنيد.«
شمسي تصريح كرد: »در مقابل افرادي هستند كه به 
دايل مختلف از جمله نداشتن شركت يا سرمايه اوليه 
متقاضي انجام اين پروژه هس��تند. قطعاً ارتباط گيري 
اين دو گروه در حالت عادي كمي مشكل به نظر مي آيد. 
از طرفي بايد كار بازاريابي از س��وي متقاضيان صورت 

بگيرد تا بتوانند يك پروژه را انجام دهند.«
در چنين شرايطي وجود يك سامانه مي تواند به هر دو 
گروه كمك كند تا با هم لينك شده و اطاعات اوليه را 
كس��ب كنند. در اين صورت مدير شركت، پروژه مورد 
نظر را روي سامانه ثبت مي كند و در مقابل شركت ها يا 
تيم هاي كوچك تر به عنوان انجام دهنده كار، پيشنهاد 

همكاري مي دهند. 
مدير ب��ا توجه ب��ه رزومه و پيش��نهاد دقيق��ي كه از 
طريق فرم هاي طراحي ش��ده ارائه ش��ده، بهترين و 
اقتصادي ترين پيشنهاد را انتخاب مي كند و طي يك 
پروس��ه با آنها همكاري كرده و پروژه را انجام ش��ده 
تحويل مي گيرد. البته عكس اي��ن موضوع نيز صادق 
اس��ت به اين صورت كه ي��ك تيم انج��ام دهنده كار 
مي تواند با تكميل فرم ها زمين��ه و فرصت هاي كاري 
خود را معرفي كند تا در ص��ورت نياز صاحبان ايده به 

سراغ آنها بروند. 
در همين زمين��ه مياد شمس��ي، بزرگ ترين چالش 
اين نوع از اس��تارت آپ ها را بازار داخل ايران دانست و 
گفت: »دانش��گاه علم و صنعت كه ما در آن قرار داريم 
كمك هاي بسياري براي رش��د اين استارت آپ كرده 
است خصوصاً اينكه يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
هم در تيم ما حض��ور دارد، اما عاوه ب��ر حمايت هاي 
معنوي به حمايت مالي نيز نياز داريم تا بتوانيم كار را با 

قدرت پيش ببريم.«
درواقع اس��تارت آپ به دنبال اين است تا فرصت هاي 
آزاد براي انجام پروژه را ثبت و توانايي و تخصص افراد 
را به صاحبان سرمايه برساند و دس��ت اين دو گروه را 
در دس��ت يكديگر قرار دهد. در اين ص��ورت عاوه بر 
اشتغالزايي توانس��ته ايم رابطه بين صنعت و دانشگاه 

را تقويت كنيم. 
براي يك شركت استارت آپي ديده شدن بسيار اهميت 
دارد و حضور در نمايشگاه هاي مختلف مي تواند كمك 

كند تا ما به متقاضيان معرفي شويم. 

نگاه

كشور هاي خارجي از مقاات ما در ISI استفاده مي كنند؛ خودمان بي بهره ايم!

پژوهشي كه داريم  و  از آن غافليم



از ابتداي سال تعداد 16 واحد غير متمركز، 7واحد 
پشتيبان، 3 فقره جواز تأسيس كارگاه متمركز و 
5 واحد توليد كارگاهي در خراسان رضوي ايجاد 
ش��ده اس��ت. اين را رئيس اداره فرش س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي مي گويد 
و تأكيد مي كند: »از ابتداي سال ۹7 تاكنون براي 
۴15 نفر در حوزه فرش دس��تباف استان، ايجاد 
اشتغال شده است.« مهدي كالي مي افزايد: »با 
توجه به برنامه اجرايي تنظيم��ي اداره فرش در 
سال ۹7كه به تناسب س��ند راهبردي مركز ملي 
فرش تدوين شده و محوريت آن بر افزايش تعداد 
كارگاه هاي متمركز و غيرمتمركز و توليد كارگاهي 
فرش بوده، اين اقدامات صورت گرفته است.« در 
حال حاضر عاوه بر اين واحدهاي كارگاهي تعداد 
قابل ماحظه اي كارگاه توليد فرش در شهرستان 
فيروزه و روس��تاهاي نريمان و چلمه س��نگ )از 
توابع شهرس��تان مش��هد( نيز در حال احداث و 
راه اندازي اس��ت. ازم به ذكر است كه طي سال 
گذشته قاليبافان استان موفق به بافت و صادرات 
۹ هزار و 761 كيلوگرم فرش دس��تباف به ارزش 

56۲ هزار دار، از گمركات اس��تان شده اند. اين 
رقم خود نش��ان دهنده نقش مؤث��ر قاليبافي در 
اقتصاد استان است. قالي هايي كه به دليل كيفيت 
و مرغوبيت نخ و نقشه مقصد اغلب آنها كشورهايي 
چون امارات، بحرين، قطر، استراليا، كانادا، كويت 
و اياات متحده امريكا بوده اند و امسال نيز به رغم 
وجود تحريم ها ظرفي��ت خوبي براي صادرات به 
اين كش��ورها وجود دارد. از همين رو ازم است 
با حمايت هرچه بهتر و بيش��تر متوليان شرايط 
براي توليد و صادرات فرش دستبافت اين استان 

فراهم شود. 
   افزايشتوليدرمزموفقيتدربازاربينالمللي

براساس گفته متوليان استاني امسال هدف گذاري 
در حوزه فرش استان بيشتر جنبه هنري و تجاري 
دارد تا با حض��ور پرقدرت و پاس��خگويي به همه 
س��ايق در بازار، بتواند جايگاه اصل��ي خود را در 
بازار فرش دنيا به دس��ت بي��اورد. رئيس اتحاديه 
صادركنندگان فرش دس��تباف خراسان رضوي 
در اين باره تأكيد مي كند: »خراسان رضوي قطب 
توليد فرش ه��اي بزرگ پارچه اس��ت و از مناطق 

منحصربه فرد در سفارش پذيري فرش هاي بزرگ 
پارچه از اقصي نقاط دنيا محسوب مي شود.« هادي 
مخملي مي افزايد: »ساماندهي كارگاه هاي قاليبافي 
به صورت متمركز و توجه به بيمه قاليبافان، شرايط 
توليد فرش در استان را طي سال هاي گذشته بهبود 
بخشيده است.« در حال حاضر ۹0 هزار بافنده در 
۴50 كارگاه و مجتمع فرش بافي خراسان رضوي 
فعاليت مي كنند و اميد اس��ت اين تعداد با ايجاد 
كارگاه هاي بيش��تر نيز روزبه روز بيش��تر شوند. 
البته در كن��ار اين موارد ضروري اس��ت متوليان 
برنامه كاملي هم براي آموزش، بيمه و درآمدزايي 
قاليبافان هم داشته باشند. همچنين رئيس اتحاديه 
فرش دستباف مشهد معتقد است كه براي بهبود 
وضعيت قاليبافي استان و كمك به افزايش توليد و 
صادرات، بهتر است كه دولت معافيت هاي مالياتي 
را براي كليه فعاان عرصه فرش ايران افزايش دهد. 
وي با اشاره به ضرورت افزايش توليد فرش در استان 
مي گويد: »ما بايد توليد رقابت پذير داشته باشيم و 
تنها در اين صورت اس��ت كه مي توانيم صادرات 
خوب و بازار قابل اتكا داشته باشيم.« ازم به ذكر 

است كه در حال حاضر عمده رقباي خارجي فرش 
ايراني كشورهايي مانند هند و پاكستان هستند و 
چين، رقيب هميشگي ما در حال حاضر به عنوان 
بازار فروش ما محس��وب مي ش��ود. از همين رو با 
افزايش توليد و ارتقاي كيفيت محصوات توليدي 
مي توان رقباي ديگر را هم در اين زمينه كنار زد و 
هنر دست قاليبافان ايراني را كه اكثر آنها نيز زنان 

كشور هستند را به تمام دنيا معرفي كرد. 
   ضرورتحمايتازتوليدكنندگان

در حال حاضر 70 درصد جمعيت قاليبافان كشور را 
زنان تشكيل مي دهند. قاليبافاني كه به گفته رئيس 
مركز ملي فرش ايران بيمه آنها از وضعيت خوبي 
برخوردار نيست و به رغم اينكه در سال ۹۲ حدود 
600 هزار نفر بيمه شده قاليبافي داشتيم اما اين 
آمار در حال حاضر به كمتر از 300هزار نفر رسيده 
است. اين به اين معناست كه بيمه 300 هزار نفر 
بافنده فرش طي چند سال اخير حذف شده است. 
بنابر اين در صورتي كه بخواهيم به صنعت فرش به 
عنوان يك اقتصاد غيرنفتي پويا توجه داشته باشيم، 
ضروري است شرايط قاليبافان را هم در نظر بگيريم. 
يكي از خواسته هاي هميش��گي اين قاليبافان نيز 
عاوه بر م��واد اوليه ارزان قيمت ب��راي ادامه كار، 
بيمه ش��دن اس��ت. معضلي كه گريبان قاليبافان 
استان خراسان رضوي را هم گرفته است و نيازمند 
برنامه ريزي مناسبي از سوي متوليان است. عاوه 
بر بحث بيمه قاليبافان همان طور كه گفته ش��د، 
معضل مواد اوليه گران قيمت هم يكي از مشكات 
اين بخش اس��ت. در اين خصوص مخملي تأكيد 
مي كند: »اگر كمبودها و افزايش قيمت مواد اوليه 
ادامه پيدا كند با افزايش قيمت فرش هاي صادراتي 
مواجه مي شويم كه اين اثر معكوسي در بازار فروش 
دارد.« چرا كه امكان رقابت با رقباي خارجي كاهش 
مي يابد و ممكن اس��ت رقباي ديگري هم در بازار 
بين المللي حضور بيابند. بنابراين تسهيل فعاليت 
قاليبافان كشور به خصوص استان خراسان رضوي 

ضرورتي انكارناپذير است.

    آذربايج�انغرب�ي:مدي��ر كل راه��داري و حمل و نق��ل جاده اي 
آذربايجان غربي گفت: امسال ش��ش نقطه حادثه خيز به صورت كامل در 
استان حذف و اصاح شده است.  ارسان شكري با بيان اينكه در حال حاضر 
۴۴ نقطه حادثه خيز در جاده هاي استان شناسايي شده است افزود: در بحث 
حذف نقاط پر حادثه استان ۴۴ نقطه شناسايي شده است كه شش نقطه به 

طور كامل حذف شده و بقيه نقاط نيز آشكارسازي و ايمن سازي شده اند. 
    اصفهان: معاون پيشگيري بهزيستي استان اصفهان گفت: با اجراي 
طرح غربالگري شنوايي از معلوليت كامل 1۴3 نفر جلوگيري شد.  محمد 
سعيد محمدي اظهار داشت: در 6 ماهه اول امسال غربالگري شنوايي روي 
3۴ هزار و 1۲0 نفر انجام گرفت كه از اين تعداد 3 هزار و 367 نفر مشكوك 
تشخيص داده شد.  وي بيان داشت: همچنين اجراي طرح غربالگري در 
حوزه بينايي روي 77 هزار و 501 نفر صورت گرفت كه از اين تعداد يك 

هزار و ۹00 نفر مشكوك به اختال نابينايي تشخيص داده شدند. 
    ايام: رئيس اداره تشخيص و مبارزه با بيماري هاي دامي دامپزشكي 
ايام گفت: ۸0 درصد از دام هاي س��بك استان عليه بيماري تب برفكي  
واكسينه شده اند.  حس��ين ملكي افزود: در طرح پيش��گيري از بيماري 
تب برفكي، دام هاي سبك تزريق نشده استان را شناسايي و سپس واكسينه 
مي كنيم.  به گفته وي، دام هاي سنگين استان را نيز زير نظر اين طرح برده و 

در حال رسيدگي به آنها هستيم. 
    زنجان:رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان گفت: بر اساس 
پيش بيني انجام  شده در سال زراعي ۹7 – ۹۸ ميزان برداشت گندم به 
3۸0 تا ۴00 هزار تن خواهد رسيد.  حسين جعفري با بيان اينكه توليد 
گندم در استان زنجان طي چند سال اخير خوب بوده است، افزود: امسال 
۲۹۸ هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي استان زنجان در سال زراعي ۹7 
و ۹۸ زير كشت محصول راهبردي گندم رفته است. به گفته وي، از اين 
ميزان گندم ۲۸0 هكتار گندم ديم و 1۸ هزار هكتار گندم آبي است كه 

از اوايل مهر تا پايان آبان كشت شد.

 تحريم ها دركنار 
محمدرضا سوري

ني�از ب�ه ايج�اد    گزارش 2
اش����تغال در 
استان هاي مختلف و محروم از جمله مواردي بود 
كه موجب شد بسيج سازندگي در بيشتر مناطق 
كشور از قبيل كردستان و سيستان وبلوچستان 
اشتغال ايجاد كند كه مي توان به مهم ترين آنها از 
جمله زنبورداري، پرورش م�رغ بومي، ماهيان 
سردآبي و گرم آبي و كشت زعفران اشاره كرد.  
دادن مشاوره و پرداخت تسهيات جزو اقدامات 
مهم در اين زمينه است كه سبب شده است اين 
اقدامات موفقيت آميز باشد؛موضوعي كه به گفته 
مدير اقتصاد مقاومتي و صنايع تبديلي سازمان 
بسيج سازندگي در پنج سال اخير ۲ هزار و ۸۳۵ 
ميليارد تومان تسهيات اقتصاد مقاومتي از منابع 
داخلي بسيج به متقاضيان پرداخت شده است. 

    
ايجاد اش��تغال و رفع محروميت ه��ا در مناطق 
مختلف كش��ور از قبيل اس��تان هاي كردستان، 
سيستان وبلوچستان و خراسان جنوبي از دسته 
اقدامات خوب و مثبتي است كه بسيج سازندگي 
در طول نزديك به دو ده��ه از فعاليت خود انجام 
داده است.  نيروهاي بسيجي در قالب گروه هاي 
جه��ادي، كمك هاي مردمي و خي��ران را جذب 
و در مناط��ق محروم، پروژه ه��ا را اجرا مي كنند.

در طول اين س��ال ها 13۲هزار پروژه كوچك در 
مناطق محروم سراس��ر كش��ور اجرا شده است.  
رئيس سازمان بس��يج سازندگي كش��ور دراين 
خصوص مي گويد:» از سال ۹۲ بسيج سازندگي 
وارد موض��وع اقتص��اد مقاومتي ش��د و در طول 
پنج س��ال 1۴5هزار واحد كوچ��ك اقتصادي با 
منابع بس��يج در مناط��ق مختلف كش��ور ايجاد 
شد كه نقش بس��يار خوبي در اش��تغال جوانان 
داش��ت.« س��ردار نعمان غامي مي افزايد:»در 
حال حاض��ر ۸هزار گ��روه جهادي در س��ازمان 

بسيج س��ازندگي مش��غول فعاليت هستند كه 
اغلب گروه ه��ا، با تمركز در ي��ك منطقه خاص، 
به محروميت زداي��ي در آن منطقه مي پردازند.«
   پرداخت۲هزارو۸۳۵ميلياردتومانتسهيات

يكي از مش��كاتي كه در زمينه ايجاد طرح هاي 
اقتصاد مقاومتي در اس��تان هاي مختلف كشور 
خصوصاً محرومان وجود دارد نداش��تن سرمايه 
ازم و انجام مشاوره است، لذا اين مهم باعث شده 
است بسيج سازندگي در زمينه رفع اين مشكات 
گام هاي خوبي بردارد كه مهم ترين آنها پرداخت 
۲ هزار و ۸35 ميليارد تومان تسهيات طي پنج 
س��ال گذش��ته اس��ت.  مدير اقتصاد مقاومتي و 
صنايع تبديلي سازمان بسيج سازندگي با تأييد 
اين موضوع در خصوص طرح هاي اين س��ازمان 
در زمينه ايجاد اشتغال مي گويد:»سازمان بسيج 
س��ازندگي از س��ال 13۹۲ در 1۴ عرصه اقتصاد 
مقاومتي ش��امل زنبورداري، پرورش مرغ بومي، 
ماهيان سردآبي و گرم آبي و كشت زعفران فعاليت 

خود را آغاز كرد.« ميرمهدي مهدوي با اشاره به 
اينكه اين فعاليت ها در خصوص صنايع تبديلي با 
رويكرد تأمين زنجيره امنيت غذايي انجام ش��د، 
مي افزايد:»۲50 هزار ش��غل و فرصت شغلي در 
پنج سال گذش��ته ايجاد ش��ده و در اين راستا با 
اين تسهياتي كه پرداخت شده است 15۹ هزار 
و36 واحد اقتصاد مقاومت��ي و صنايع تبديلي در 
كشور احداث شده است.« از آنجا كه برندسازي، 
بس��ته بندي و استانداردس��ازي توليدات يكي از 
نقاط ضعف توليد در كش��ور اس��ت، لذا اين مهم 
مي طلبد ت��ا روي استانداردسازي،بس��ته بندي 
ارس��ال كااهاي اس��تاندار به بازارهاي داخلي و 
بين المللي و صادرات كار ش��ود.  ب��ه گفته مدير 
اقتصاد مقاومتي و صنايع تبديلي سازمان بسيج 
س��ازندگي از آنجا ك��ه تأمين زنجي��ره غذايي و 
نيز امني��ت غذايي يكي از پايه ه��اي امنيت ملي 
كشورهاس��ت »لذا تمركز ما ني��ز تأمين امنيت 
غذايي به همراه اش��تغالزايي و ايجاد چرخه هاي 

توليد در كشور است.«
   ايجاداشتغالدراستانهايمحروم

محروميت هاي موجود در استان كردستان سبب 
شده اس��ت اقدامات خوبي در چند سال اخير در 
زمينه هاي مختلف از قبيل ايجاد اشتغال در اين 
مناطق انجام گيرد.  فرمانده س��پاه بيت المقدس 
كردس��تان دراين خصوص مي گويد:»با توجه به 
عدم اشتغالزايي مناسب در استان كردستان بسيج 
در اين حوزه ورود پيدا كرده و تا كنون بيش از هزار 
و 300 ش��غل را ايجاد كرده است.« سردار محمد 
حسين رجبي مي افزايد:»بس��يج افتخار دارد در 
حوزه اقتصاد مقاومتي ۹۸3 واح��د توليدي را با 
اعتباري بالغ بر 7ميليارد توم��ان به بهره برداري  
برساند و بس��تر اش��تغالزايي جوانان را در استان 
فراهم كند.«  سيستان وبلوچستان نيز جزو مناطقي 
به شمار مي رود كه در سال هاي اخير به دليل تداوم 
خشكسالي ها به ش��دت نيازمند ايجاد اشتغال و 
حمايت  اس��ت؛ موضوعي كه موجب ش��ده است 
س��پاه در اين زمينه اقدامات خوبي را به سرانجام 
برساند.  فرمانده سپاه سلمان سيستان و بلوچستان 
دراين خصوص بي��ان مي كن��د:»از مجموع اين 
طرح ها 51 مورد با اعتبار 7۲۸ ميليون تومان در 
حوزه محروميت زدايي، 50 مورد در حوزه اقتصاد 
مقاومتي با اعتبار 537 ميليون تومان و 13 طرح 
در عرصه هاي جهادي با اعتبار 1۴1ميليون تومان 
آماده بهره برداري اس��ت كه با افتتاح اين طرح ها 
۲۸0 شغل مستقيم در سيستان وبلوچستان ايجاد 
مي شود.« سردار حسين معروفي مي افزايد: »سپاه 
در حوزه خدمت رس��اني در سيستان وبلوچستان 
پارس��ال در بحث مؤسس��ات خيريه ۲ ميليارد و 
7۴0ميليون تومان، در بحث خيران 7۴۸ ميليون 
تومان و پروژه هاي مشترك با ادارات3 ميليارد و 
1۴0 ميليون تومان و در بحث خدمات رساني سپاه 
و اقام و امكانات جهادي ۲ ميليارد و 1۹7 ميليون 

تومان هزينه كرده است.«

 اشتغالزايی بسيج  در مناطق محروم 
با پرداخت ۲ هزار و ۸۳۵ ميليارد تومان تسهيات

در حال حاض�ر 70 درصد جمعيت 
قاليبافان كش�ور را زنان تش�كيل 
مي دهن�د. قاليبافاني ك�ه به گفته 
رئيس مركز ملي فرش ايران بيمه آنها 
از وضعيت خوبي برخوردار نيست و 
به رغم اينكه در سال ۹۲ حدود ۶00 
هزار نفر بيمه شده قاليبافي داشتيم 
اما اين آمار در حال حاضر به كمتر از 

۳00هزار نفر رسيده است
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 از ابتداي سال 1۶ واحد غير متمركز، 7 واحد پشتيبان، ۳ فقره جواز تأسيس كارگاه متمركز
 و ۵ واحد توليد كارگاهي براي اشتغال 41۵ نفر ايجاد شده است

 تار و پود فرش خراسان رضوي 
در كارگاه هاي فرش بافي محكم  مي شود

 شبكه هاي آبرساني بوشهر 
نوسازي مي شود    

فرسودگيشبكههاوخطوطانتقالآب    بوشهر
سببميشودكهآبتوليديشركت
آبوفاضاباستانبوشهربههدربرودوعاوهبرآنسببتغيير

كيفيتآبنيزميشود.
محمد پوريوس��في سرپرست شركت آب و فاضاب اس��تان بوشهر با 
عنوان ك��ردن مطلب فوق گفت: بارش باران نس��بت به س��ال قبل از 
وضعيت مطلوبي برخوردار است ولي اگر طرح هاي آبرساني بر اساس 
برنامه ريزي اجراء نش��ود استان بوش��هر كماكان با مشكل آب مواجه 
است.  وي افزود:كاهش بارندگي ها و افزايش جمعيت سبب شده تا در 
تأمين آب آشاميدني مورد نياز شهروندان در برخي از شهرها با مشكل 
روبه رو شويم از اين رو مصرف آب توسط مشتركان بايد مديريت شود.  
سرپرست شركت آب و فاضاب استان بوشهر با تأكيد بر توزيع عادانه 
آب در شبكه هاي آبرساني شهرهاي استان بوشهر افزود: براي تحقق اين 
مهم كاهش هدر رفت آب در دستور كار قرار دارد كه نوسازي شبكه هاي 
آبرساني از آن جمله است.  پور يوس��في تصريح كرد: استاندارد سرانه 
مصرف خانگي در كش��ور بين 75 ليتر تا 150 ليتر در شبانه  روز براي 
هر نفر است كه با احتساب مصارف ديگر بخش  ها و هدر رفت آب اين 
ميزان در استان بوشهر ۲70 ليتر اس��ت.  وي كاهش هدر رفت آب از 
شبكه را در اولويت دانست و تأكيد كرد: نوسازي و اصاح شبكه آبرساني 
در شهرها مورد توجه قرار دارد و در اين راستا مشتركان آب بايد نسبت 
به حل مشكات اتصاات، شيرآات و تجهيزات آب منازل اقدام كنند.  
سرپرست شركت آب و فاضاب استان بوش��هر مصرف آب در استان 
بوشهر را بااتر از ميانگين كشوري عنوان كرد و گفت: نوسازي و اصاح 
شبكه آبرساني در شهرها را در دستور كار داريم و شهروندان نيز نقش 

مهمي در اين زمينه خواهند داشت. 

196 خانوار روستايي داراي 2 معلول گلستاني 
صاحب خانه مي شوند    

مديركلبنيادمسكنگلستانازساخت    گلستان
۱۹۶واحدمس�كونيدرروس�تاهاي
اس�تانب�رايخانوادهه�ايداراي۲معل�ولوبيش�ترخب�رداد.
محمدتقي زماني نژاد گفت: ساخت واحدهاي مسكوني براي خانواده هاي 
داراي ۲ معلول يا بيشتر گلستان از س��ال گذشته آغاز شد و ۹۴ خانوار 
شهري نيز از سوي بهزيستي مشمول اين طرح معرفي شدند كه انجمن 
خيران مسكن ساز وظيفه ساخت يا تأمين مسكن اين خانوارها را برعهده 
دارد.  وي ادامه داد: عاوه بر تسهيات مسكن، مبلغ 15 ميليون تومان از 
سوي بنياد مستضعفان، 10 ميليون تومان از سوي بهزيستي و 5 ميليون 
تومان نيز از س��وي بنيادمس��كن به صورت باعوض به اين خانواده ها 
پرداخت مي شود.  زماني نژاد گفت: در روس��تاها نيز 1۹6 خانوار داراي 
۲ معلول به ما معرفي شد كه بيش از ۸5 درصد متقاضيان براي دريافت 
تسهيات به بانك ها معرفي شده اند.  اين مس��ئول با بيان اينكه 1۹6 
واحد مسكوني در روس��تاها براي خانواده هاي داراي ۲ معلول و بيشتر 
س��اخته مي ش��وند، گفت: در بخش روس��تايي نيز ۲5 ميليون تومان 
تسهيات ساخت مسكن به اين خانواده ها پرداخت مي شود. افزون بر 
اين آنها از كمك باعوض بنياد مستضعفان، بهزيستي و بنيادمسكن به 
مبلغ 1۸ ميليون تومان برخوردار خواهند شد.  زماني نژاد درباره صدور 
سند مالكيت روستايي بيان داشت: تاكنون بيش از ۹0 هزار جلد سند 
مالكيت در استان صادر شده كه 3 هزار جلد آن در شهرها زير ۲5 هزار 
نفر از جمله بندرگز، نوكنده، راميان و گاليكش بوده اس��ت.  وي با بيان 
اينكه حدود 600 روستاي استان تحت پوشش بنيادعلوي است، گفت: 
براي صدور سند در اين روستاها تفاهمنامه    اي با اين بنياد به امضا رسيده 
است. برهمين اساس اين روستاها نقشه برداري مي شود تا مقدمات صدور 

سند مالكيت براي ساكنان آن فراهم شود. 

اختصاص ۳۴ هزار هكتار از اراضي انديمشك 
به كشت گندم     

رئيسجهادكش�اورزيانديمشكبا    خوزستان
اش�ارهب�هكش�تبي�شاز۲۲هزار
هكتاريگندمديمدرانديمش�ك،ازاختصاصبي�شاز۳۴هزار
هكت�ارازاراض�يانديمش�كب�هكش�تگن�دمخب�رداد.
س��يد هدايت اه موس��وي گفت: 7 هزار هكتار ش��هر آزادي از توابع 
شهرستان انديمش��ك به كش��ت محصول گندم اختصاص داده شد.  
وي با اش��اره به كش��ت ۴ هزار و ۸00 هكتاري گندم آبي در منطقه 
زير نظر خدمات لور افزود: ۲ هزار و 500 هكتار گندم ديم نيز در اين 
محدوده كشت مي شود.  رئيس جهاد كشاورزي انديمشك از كاشت 
۲00 هكتار اراضي ب��ه گندم آبي و 6 هزار هكتار گندم ديم در ش��هر 
حسينه در بخش الوار گرمسيري انديمش��ك خبر داد و تصريح كرد: 
در منطقه مازو و س��رخكان نيز 13 هزار و 600 هكتار به كشت گندم 
ديم اختصاص يافت.  وي با بيان كشت بيش از ۲۲ هزار هكتاري گندم 
ديم در انديمش��ك، گفت: 3۴ هزار و 100 هكتار از اراضي انديمشك 
به كشت گندم اختصاص داده شد.  موس��وي اظهار كرد: در مجموع 
1۲ هزار هكتار گندم آبي و ۲۲ هزار و 100 هكتار گندم در انديمشك 
كاش��ته و ۲ هزار هكتار جو ديم نيز در منطقه مازو، سرخكان و شهر 
حسينيه كاشت مي شود.  رئيس جهاد كش��اورزي انديمشك با بيان 
اينكه شهرستان انديمش��ك به واس��طه خاك حاصل خيز و شرايط 
آب وهوايي مناس��ب يكي از قطب هاي مهم توليد ان��واع محصوات 
كشاورزي در استان خوزستان است، تصريح كرد: 7۸0 هكتار از مزارع 
انديمشك زير كشت محصول گوجه بوده كه پس از پايان دوره داشت 

محصوات توليدي روانه بازار خواهد شد. 

خراسان جنوبي كمترين ضريب 
سرمايه گذاري را دارد   

رئيسمجم�عنمايندگانخراس�ان    خراسان جنوبي
جنوب�يگف�ت:خراس�انجنوب�ي
متأسفانهجزوششاستانياستكهكمترينضريبسرمايهگذاري
راداردوبروكراس�ياداريمان�عراهس�رمايهگذاراناس�ت.

فرهاد فاحتي ادامه داد: برخي نمايندگان استان را به اينكه چرا در عين 
بودن نيروهاي بومي اس��تانداران غير بومي را تأييد مي كنيد مؤاخذه 
مي كنند لذا م��ردم بايد بدانند در اي��ن زمينه نماين��دگان تنها نقش 
مش��اوره اي دارند.  وي با بيان اينكه مردم استان مردمي متدين و فارغ 
از آسيب هاي جدي سياسي و اجتماعي هستند، افزود: استان خراسان 
جنوبي با وجود پتانسيل ها و توانمندي هايي كه دارد آماده جهش و ارتقا 
در همه حوزه هاست.  نماينده مردم شهرس��تان هاي قاين و زيركوه در 
مجلس شوراي اسامي با اشاره به اينكه دوربودن از مركز و قرار گرفتن در 
ميان دو استان بزرگ استان خراسان جنوبي را در برخي شاخص ها عقب 
نگه داشته و غبار محروميت از اين استان زدوده نشده است، گفت: براي 
رسيدن به توسعه پايدار بايد توجه به توسعه متوازن حتماً وجود داشته 
باشد.  وي با بيان اينكه بي توجهي به توسعه متوازن كاريكاتوري نازيبا از 
استان خواهد ساخت، عنوان كرد: انتظار داريم استاندار جديد با توجه به 

سند آمايش روند توسعه استان را در دستور كار خود قرار دهد. 

 پل تمام شيشه اي هير 
اسفندماه به بهره برداري مي رسد   

باتاشوسرمايهگذاريمناسببخش     اردبيل
خصوصي،نخستينپلتمامشيشهاي
اي�راندرهي�راردبيل،اس�فندماهب�هبهرهب�رداريميرس�د.
جواد زنجاني فرماندار اردبيل با اعام اين خبر گفت: تاش همه جانبه 
و مناسبي براي تكميل نخستين پل تمام شيشه اي ايران انجام مي شود 
و با ادامه اين روند شاهد بهره برداري از اين مجموعه زيباي گردشگري 
تا پيش از پايان س��ال خواهيم ب��ود.  وي افزود: پروژه پ��ل هير يكي از 
طرح هاي شاخص استان در راستاي تحقق اهداف زمستان بيدار بوده 
و مي توان با بهره برداري از اين مكان، تحول عظيمي را در رشد بسياري 
از شاخص هاي اقتصادي و درآمدزايي شاهد شد.  زنجاني با بيان اينكه 
نخستين پل تمام شيشه اي ايران در هير اردبيل، اسفندماه به بهره برداري 
مي رسد، يادآور شد: در حال حاضر اتمام پروژه پل تمام شيشه اي هير 
به يكي از مطالبات اصلي مردم تبديل شده و اميدواريم با معرفي هر چه 
مناسب منطقه و زيبايي هاي آن در افزايش گردش��گران و مسافران و 
رونق مضاعف منطقه گام هاي اساسي برداشته ش��ود.  وي ادامه داد: با 
حمايت مضاعف از سرمايه گذاران و برداشتن موانع مي توان زمينه ساز 
توسعه منطقه شد و حدف بروكراسي هاي زائد اداري و بانكي و افزايش 
عاقه مندي بخش خصوصي براي ورود به طرح هاي سرمايه گذاري را 
نياز خواهيم داشت.  فرماندار اردبيل افزود: با توجه مضاعف به صنعت 
گردشگري توسعه اردبيل حتمي بوده و با افتتاح و بهره برداري طرح هاي 
متعدد گردش��گري مي توان از امكانات و قابليت هاي متعدد منطقه و 

فرصت هاي موجود به بهترين شكل ممكن سود جست. 

همزمان با چهلمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي ايران
موزه ادب و عرفان اهر گشايش مي يابد

مديركلميراثفرهنگي،صنايعدستي    آذربايجان شرقي
وگردش�گريآذربايجانشرقيضمن
اعامگشايشموزهادبوعرفاناهرهمزمانباچهلمينسالگرد
پيروزيانقاباساميايران،ازپيگيريبهمنظوراتمامپروژههاي

مرمتياولويتداراينشهرستانخبرداد.
مرتضي آبدار با اش��اره به نق��ش و اهميت ميراث فرهنگ��ي و تاريخي 
شهرستان اهر در جايگاه ميراث فرهنگي استان، گفت: شهرستان اهر با 
ظرفيت هاي غني تاريخي و هنري خود يكي از مهم ترين مقاصد فرهنگي 
و گردشگري استان محسوب مي شود و شايس��ته آن است تا با تقويت 
زيرساخت هاي گردشگري و صيانت از ميراث تاريخي، اين شهرستان 
را به جايگاه واقعي خود در استان برسانيم.  وي با بيان اينكه در رويداد 
تبريز ۲01۸، شهرستان اهر در ميان 5 مسير گردشگري استان از جايگاه 
ويژه اي برخوردار است، ادامه داد: با توجه به اينكه اهداف رويداد تبريز 
۲01۸ به صورت استاني تصوير شده است، به همين منظور اتمام پروژه 
جاده تبريز- اهر به عنوان يكي از اصلي ترين وظايف كميته زيرساخت و 
توسعه شهري تدوين و به اعضاي كميته اباغ شده است كه اتمام آن تأثير 
مستقيمي بر جذب گردشگر خواهد داشت.  مديركل ميراث فرهنگي 
استان ضمن بازديد از مجموعه شيخ شهاب الدين اهري با تأكيد براينكه 
موزه ادب و عرفان اه��ر همزمان با چهلمين س��الگرد پيروزي انقاب 
اس��امي ايران، گش��ايش خواهد يافت، افزود: پس از وقوع زلزله سال 
۹1، مرمت مجموعه تاريخي شيخ ش��هاب الدين اهري از سال ۹۲ آغاز 
شد و به دليل آسيب هاي جدي وارد شده به اين مجموعه پروسه مرمت 
آن با توجه به تحقيقات و پژوهش هاي مرمتي تا امس��ال ادامه داشت، 
خوشبختانه عمليات مرمتي اين مجموعه با توجه به گزارش كارشناسان 
مبني بر ثبات شاخص هاي مرمتي در حال اتمام بوده و در بهمن ماه شاهد 

گشايش موزه ادب و عرفان در اين مجموعه خواهيم بود.

 جلوگيري مهاجرت از مناطق مرزي 
در دستور كار دولت

معاونهماهنگياموراقتصاديوتوسعه    آذربايجان غربي
منابعاستاندارآذربايجانغربيگفت:
جلوگيريمهاجرتازمناطقمرزيدردستوركاردولتقراردارد.
رضا حسيني در جريان بازديد از ظرفيت هاي سرمايه گذاري و امكانات 
زيرساختي منطقه زيوه اروميه اظهار داش��ت: منطقه سيلوانا و بخش 
زيوه از مناطق بي نظير و مستعد س��رمايه گذاري در استان است كه به 
دنبال معرفي ظرفيت هاي آن و تشويق سرمايه گذاران براي فعاليت در 
اين منطقه هستيم.  وي با بيان اينكه سياست دولت در مناطق مرزي، 
عاوه بر ارتقاي امنيت، حفظ جمعيت س��اكن در اين مناطق، فراهم 
كردن رفاه اجتماعي و جلوگيري از مهاجرت با ايجاد فرصت هاي شغلي 
جديد در اين مناطق اس��ت افزود: براي توس��عه بخش توليد و ايجاد 
اشتغال تسهيات ارزان قيمت بانكي در روستاها با 6 درصد سود و در 
مناطق مرزي با ۴ درصد پرداخت مي شود.  حسيني ادامه داد: در همين 
راس��تا دولت تس��هيات ارزان قيمت به متقاضيان سرمايه گذاري در 
مناطق مرزي ارائه مي دهد تا از اين طريق انگيزه حضور سرمايه گذاران 
و كارآفرينان در اين مناطق تقويت شود.  وي با تأكيد بر ضرورت تكميل 
زيرساخت هاي حمل و نقل كاا در مرزهاي آذربايجان غربي گفت: در 
حال حاضر پنج پايانه مرزي در آذربايجان غربي ساخته شده يا در حال 
احداث است و تكميل و بهره برداري از آنها مي تواند به توسعه مبادات 
تجاري اس��تان و اثرگذاري اقتصادي در كش��ور منجر ش��ود.  معاون 
هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه منابع استاندار آذربايجان غربي در 
ادامه از بخشداري سيلوانا، مهمانشهر زيوه، مركز در حال ساخت خريد 
كااهاي مرزي، مجتم��ع در حال احداث نجاران، مجموعه ورزش��ي 

مرواريد و چند پروژه ديگر در منطقه زيوه بازديد كرد. 

4۵0 كارگاه فرش بافي در اس�تان خراسان رضوي فعال است و فرش بافان 
آن طي سال گذشته موفق به بافت و صادرات ۹ هزار و 7۶1 كيلوگرم فرش 
دستباف به ارزش ۵۶۲ هزار دار، از گمركات استان شده اند. اين فرش ها 
كه عمده ترين مقصد صادراتي آنها كشورهايي چون امارات، بحرين، قطر، 

استراليا، كانادا، كويت و اياات متحده امريكا بوده اند، توانسته اند درآمد 
خوبي را نصيب استان و فرش بافان كنند. از همين رو از ابتداي سال جاري 
مسئوان با برنامه ريزي درصدد افزايش كارگاه ها بر آمده اند. كارگاه هايي به 
جنگ بيكاري استان مي روند و نيازمند حمايت هرچه بيشتر متوليان هستند. 
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 278امي�ن جلس�ه ش�وراي عال�ي كار ام�روز 
ب�ا حض�ور وزي�ر كار و نماين�دگان كارگ�ران و 
كارفرماي�ان با بررس�ي موضوع انطب�اق حداقل 
معيش�ت و دس�تمزد كارگران برگزار مي ش�ود. 
ابوالفضل فتح الهي با اعام اين خبر به ايس��نا گفت: 
دعوتنامه هاي جلسه دوم شوراي عالي كار به دستمان 
رسيده و امروز صبح جلسه با حضور شركاي اجتماعي 
و با محور صيانت از نيروي كار، حفظ اشتغال، تطبيق 
حداقل دس��تمزد و معيش��ت، پاي��داري بنگاه هاي 
اقتصادي، خلق فرصت هاي شغلي جديد، راهكارهاي 
خروج و برون رفت بنگاه ها از ركود برگزار مي شود.  وي 
با اشاره به خواسته نمايندگان كارگران براي ترميم 
هرچه سريع تر مزد كارگران گفت: در جلسه كميته 
دس��تمزد كه اخيراً برگزار ش��د، درخواست كرديم 
منحصراً جلسه اي براي بررسي موشكافانه دستمزد 
تشكيل ش��ود و با توجه به اينكه جامعه كارگري در 
شرايط كنوني دغدغه اي جز تأمين معيشت و ترميم 
مزد ندارد، اميدواريم كه به نتايج خوب و قابل توجهي 
برسيم.  رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران 
با تأكيد بر لزوم به روز كردن آمار و ارقام سبد هزينه 
خانوار و دس��تمزد گفت: در جلسه كميته دستمزد 
مقرر شد تا آمار و ارقام مربوط به مزد كارگران و سبد 

هزينه معيشت خانوارها به روز رساني شود و در همين 
راس��تا وزارتخانه اين آمار را به روز كرده و در جلسه 
آتي شوراي عالي كار كه امروز خواهد بود ارائه كند.  
فتح الهي درباره موضوعات متعدد جلسه امروز شوراي 
عالي كار گفت: شرايط كارفرمايان و مشكات توليد را 
مي دانيم، اما اعتقاد ما اين است كه مباحث مربوط به 

كارفرمايان و مشكات توليد بايد در حوزه هاي ديگر 
بررسي و كنكاش شود و شوراي عالي كار ظرفيت ازم 
را براي اينكه شرايط مساعدي در همه حوزه ها براي 
جامعه كارگري فراهم كند، ندارد، ضمن اينكه زمان 
كافي براي ورود به تمام اين مباحث را نداريم.  نماينده 
كارگران در شوراي عالي كار در عين حال با اشاره به 

تغيير معاون روابط كار و انتصاب آقاي شاكرمي به اين 
سمت گفت: با توجه به اينكه ايش��ان خود از جامعه 
كارگري است و پيش از اين به عنوان مديركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي استان تهران انجام وظيفه مي كرد، 
حضور ايشان در برهه حساس كنوني را به فال نيك 
مي گيريم و اميدواريم به عنوان دبير شوراي عالي كار و 
كسي كه تجربيات زيادي درحوزه كار و كارگري دارد 
بتواند به پيشرفت موضوع ترميم دستمزد كارگران و 
تأمين معيشت خانوارهاي كارگري در شوراي عالي 
كار كمك كند.  به گزارش ايس��نا، دويست و هفتاد 
و هفتمين نشست ش��وراي عالي كار با حضور وزير 
كار و نمايندگان كارگران و كارفرمايان در ش��وراي 
عالي كار ۲۳ آبان ماه امسال برگزار شد. اين نشست 
با س��يگنال هاي مثبتي براي ترميم مزد كارگران و 
بهبود معيشت خانوارهاي كارگري همراه بود و وزير 
كار شخصاً پيشنهاد تشكيل كميته دستمزد شورا را 
به منظور بررسي ابعاد ترميم دستمزد و سبد هزينه 
معيشت كارگران مطرح كرد. وزيركار در اين جلسه 
از پيش بيني توزيع بسته هاي حمايت غذايي دولت 
به كارگران خبر داد تا جامعه كارگ��ري نيز در كنار 
كارمندان و بازنشستگان از مزاياي بسته هاي غذايي 

بي نصيب نمانند. 

اهميت توس�عه نظام  ش�فافيت و گزارشگري 
مال�ي و حس�ابداري و حسابرس�ي در اقتصاد 
ايران از اين روس�ت كه عمده ث�روت در قالب 
هلدينگ ه�ا و ش�ركت هاي س�رمايه گذاري، 
گروه هاي مال�ي و... ق�رار دارد، از اي�ن رو براي 
رهايي از عدم كارايي و بازده�ي اندك و پايان 
دادن سلطنت هايي كه در دل بنگاهداري هايي 
كه با ثروت بخش دولتي، عموم�ي، تعاوني و... 
بنا ش�ده اس�ت، به اعتقاد خزانه دار كل كشور 
حسابداران بايد در اتاق شيشه اي فعاليت كنند. 
به گزارش »جوان«، نبود شفافيت در اقتصاد ايران 
موجب شده است به رغم وجود صدها هزار ميليارد 
تومان انواع دارايي در بخش عمومي نه تنها بازدهي 
گاهی  وجود ند اشته باشد، بلكه توليد بدهي هاي 
كان و سوءاستفاده هاي شخصي، گروهي و جرياني 
هم انجام گيرد. از اين رو براي رهاي��ي از بهره وري 
و كارايي ناچيز اي��ن حجم از دارايي ك��ه در قالب 
هلدينگ ها، گروه ه��اي مالي و س��رمايه گذاري و 
شركت در كش��ور وجود دارد. خزانه دار كل كشور 
معتقد اس��ت كه جامعه حس��ابداران بايد در اتاق 
شيشه اي فعاليت كنند.  كارايي اندك بي شك با نبود 
شفافيت و گزارش دهي، حسابداري و حسابرسي و 
بازرسي مستمر و سيس��تمي در ارتباط است.  به 
اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي در اقتصاد 
ايران انواع سرمايه و ثروت وجود دارد كه عمده اين 
پكيج ثروت در قالب هلدينگ ها، گروه هاي مالي و 
سرمايه گذاري و شركت ها در مالكيت بخش دولتي، 
تعاوني، خصوصي و خصولتي قرار گرفته اس��ت، 
اما ضعف ش��فافيت در حوزه مديريت دارايي هاي 
عمومي و خصوصي باعث شده است تا از اين حجم 
دارايي به نحو شايسته اي بهره برداري نشود و گاهي 
مردم در بازدهي اين مجموعه سهيم نباشند. در عين 
حال خروج سرمايه  و ارزش افزوده و بازدهي برخي 
از شركت هاي موجود در ايران به خارج از كشور به 
بهانه سرمايه گذاري به مسئله اي تبديل شده است. 
   ثمره اين همه ش�ركت ثبت شده و نشده 

چيست؟ 
دنيايي از ش��ركت در س��امانه هاي مربوط به ثبت 
ش��ركت ها ثبت و ضبط شده اس��ت كه مالكيت، 
مديريت و كرسي هاي هيئت مديره اين بنگاه ها در 
اختيار بخش دولتي، تعاوني، خصوصي و خصولتي 
است و اگر كمي آشنايي به بافت اقتصاد ايران داشته 
باشيم، متوجه مي شويم كه بين جريان هاي سياسي 
در فتح كرسي هاي مديريتي رقابت وجود دارد كه 
بعضي وقت ها دامنه اين رقابت ها را حتي  می توان در 

ميدان بازار سرمايه كشور به وضوح رؤيت كرد. 

همانطور كه گفته ش��د مديريت مجموعه ثروت و 
دارايي در كشور از طريق هلدينگ ها، شركت هاي 
س��رمايه گذاري، گروه ه��اي مالي و ش��ركت ها و 
بنگاه ها انجام مي گيرد و به دليل وجود هلدينگ ها 
و گروه هاي س��رمايه گذاري بزرگ معمواً بخش 
خصوصي واقعي محلي ب��راي عرض اندام در حوزه 

اقتصاد ندارد. 
  ركورد دار ثبت شركت هستيم

گويا آمارهاي مربوط به سال 9۳ بيش از يك ميليون 
و ۳00هزار ش��ركت ثبت ش��ده در ايران حكايت 
دارد كه در خاورميانه اين حجم از شركت بي نظير 
اس��ت. اين در حاليس��ت كه زي��اده روي در حوزه 
ثبت شركت ها در شرايطي كه نظام شفاف سازي، 
حسابداري و حسابرس��ي و گزارشگري در اقتصاد 
به ش��كل عجيبي دچار عقب ماندگي هايي است، 

عماً در حوزه توليد، اشتغال، ماليات، بيمه، توزيع و 
بازتوزيع عادانه ثروت اشكال آفريني كرده است. 

  كرسي هاي هيئت مديره برخي از سياسيون 
و ژن هاي خوب را فريفت 

وجود سرمايه گذاري ها در قالب بنگاه هاي بورسي و 
غيربورسي هزاران پست مديريتي را در استان هاي 
مختلف پيش روي ذينفعان و س��هامداران نهايي 
ثروت در كش��ور يعني بخ��ش دولت��ي، تعاوني، 
خصوصي و خصولتي قرار داده است. البته احزاب 
مختلف فعال در عرصه كشور، نمايندگان مجلس 
و اتاق هاي بازرگاني استان ها و دانشگاه هاي مختلف 
و گاهي فعاان بخش حقوقي -انتظامي- اطاعاتي 
و حراستي كش��ور براي مديريت اين مجموعه ها 
مش��اركت و بعضي اوقات رقابت هايي س��ازنده با 
يكديگر دارند و در عين حال به دليل نياز به واردات 

و صادرات مجموعه وزارت امورخارجه و ايراني هاي 
خارج از كشور و طرف هاي خارجي نيز در فعاليت 
مربوط به برون مرزي بنگاه ها فعاليت دارند. مردم 
كش��ور نيز تحت قالب نيروي كار يا س��رمايه گذار 
و سهامداري مس��تقيم يا غير مس��تقيم از طريق 
مجموعه هاي بانك، بيمه، صندوق هاي بازنشستگي، 
بازار سرمايه در امور بنگاه ها و شركت ها  در اقتصاد 
ايران مش��اركت دارند كه پيمانكاران را نيز به اين 

مجموعه بايد افزود. 
 هزين�ه عقب ماندگي نظام حس�ابداري و 

حسابرسي را همه مي دهند
حسابداري و حسابرسي و گزارشگري و شفاف سازي 
سيستمي در ش��رايط كنوني كش��ور  كه دنيايی 
از شركت ها شكل گرفته اس��ت، يك ضرورت به 
شمار مي رود و چه بسا افراد شايسته اي كه به دليل 
ش��فافيت و گزارش گری مالی از گردونه مديريت 
بنگاه ها كنار گذاشته شده اند و افراد ضعيف به دليل 
آنكه نقاط ضعف و قوت مديران توسط حسابداران 
و حسابرسان در صورت هاي مالي به تصوير كشيده 
نشده است، بر كرسي مديريت دارايي هاي عمومي 
تكيه زده اند و از طريق س��هيم ك��ردن منتقدان و 
افرادي كه بر نقاط ضعف مديران اش��راف دارند در 
عوايد بنگاه ه��ا زمينه ابقا و ارتقاي خ��ود را فراهم 
آورده اند. نكته نگران كننده آن اس��ت كه ثروتي با 
عنوان مديران متعهد، متخصص، دلسوز و سامت 
نيز به دليل همراه��ي نكردن در سوءاس��تفاده و 
تخلفات مديران ضعيف و گاهي سياسي نه تنها مورد 
استفاده قرار نگرفته ، بلكه سركوب شده اند .  امروز 
كمتر مجموعه عمومي را مي توان يافت كه دخلش با 
خرجش بخواند و بازدهي اش بر بدهي هايش بچربد و 
از منظر اشتغال، توليد و فروش، سرمايه گذاري و... در 

وضعيت مطلوبي به سر ببرد. 
  وضعيت تغيير كرده است

معطل كردن ثروت و دارايي عمومي به دليل ضعف 
شفافيت و مديريت در ش��رايط كنوني كه كشور 
با تحريم ه��اي ظالمانه و ناعادان��ه امريكا روبه رو 
شده است نه تنها جايز نيست، بلكه خيانت نيز به 
ش��مار مي رود. از اين رو بايد جامع��ه مديريتي كه 
مجموعه هاي متعل��ق به بخش دولت��ي، تعاوني، 
خصولتي و حتي خصوصي را راهبري مي كنند از 
منظر تمامي نسبت ها و شاخص هاي حسابداري 
و حسابرسي وضعيت مطلوب و خوبي را رقم بزنند.  
متأسفانه با نگاهي به صورت هاي مالي مجموعه ها 
و بنگاه هايي كه موظف به انتشار صورت هاي مالي 
ترازنامه، س��ود و زيان، گردش وجوه ) اعم از گروه 
اصلي و تلفيقي ( هستند، متوجه مي شويم كه در 
صورت زيان ده نبودن، س��ود حالصشان نسبت به 
دارايي هايشان بس��يار ناچيز است و اغلب بازدهي 
بدهي هاي جاري و غير جاري را هم تأمين نمي كند. 
در حقيقت صورت هاي مالي كه ماحصل فعاليت 
و زحمت و گزارش��گري جامعه حسابداري كشور 
است، تصوير مالي را در زمان مش��خص از بنگاه و 
مجموعه ترسيم مي كنند كه از مشكات مديريتي و 
مالي حكايت دارد.  نگاهي به بودجه ها و اسناد مالي 
و گزارش هاي تفريغ بودج��ه بزرگترين مجموعه 
صاحب ثروت در كشور يعني دولت نشان مي دهد 
كه هم در بخش عمومي و هم امور شركت داري اين 
بخش نيز با چالش روبه رو است.  در ادامه بايد عنوان 
داش��ت كه هزينه هاي ج��اري مديريت كنندگان 
دارايي و ثروت عمومي از دولت گرفته تا بخش هاي 
وابس��ته به دولت ك��ه عموماً مربوط ب��ه حقوق و 
دس��تمزد و مزاياي برخي از كاركنان است، بسيار 
بااست و عمده معامات و خريد و فروش ها نيز با 
هزينه هاي باا انجام مي ش��ود. ازاين رو گران اداره 
ش��دن ثروت و دارايي ها در كشور كه به لطف پول 
نفت تاكنون انجام مي گرفته اس��ت، بايد تصحيح 
ش��ود و ارتقاي بهره ب��رداري و مديريت صحيح از 
دارايي ها و سرمايه گذاري ها در حوزه عمومي جز با 
توسعه نظام حسابداري و حسابرسي و گزارش دهي 
مستمر دوره اي سيستماتيك و تحت نظارت قرار 
گرفتن عمومي اين مجموعه هاي متعدد و متنوع 

امكانپذير نخواهد بود. 
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حسابداران بايد در اتاق شيشه اي فعاليت كنند
معاونت نظارت مالی و خزانه داری كل كشور:  هادی غامحسینی

  گزارش  یک

ترميم دستمزد كارگران موضوع جلسه امروز شوراي عالي كار    گزارش 2

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوات پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185امپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوادآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

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

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوادخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوادكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

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

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پاسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايام 
6184115پارس سرام 

8106149اميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني اماح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
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كارشناس حوزه نفت و گاز:
عرضه نفت در بورس بايد مستمر باشد

ي�ك كارش�ناس ح�وزه نف�ت و گاز گف�ت: بخ�ش خصوصي كه 
مي خواه�د در ب�ورس فع�ال ش�ود، باي�د رواب�ط ايج�اد كن�د، 
مش�تري دائم پي�دا كن�د، سيس�تم بانكي خ�ودش را درس�ت 
كن�د، اينه�ا ني�از ب�ه س�رمايه گذاري دارد و زمان�ي مي صرف�د 
ك�ه بخ�ش خصوص�ي مطمئ�ن باش�د اينج�ا نف�ت هس�ت. 
محمدصادق كريمي، كارشناس حوزه نفت و گاز در گفت وگو با فارس 
با اشاره به ضرورت تداوم عرضه نفت در بورس گفت: بخش خصوصي 
كه مي خواهد فعال شود، بايد بداند كه هميشه اين عرضه نفت هست. 
بايد روابط ايجاد كند، مش��تري دائم پيدا كند، سيستم بانكي خودش 
را درس��ت كند، اينها نياز به س��رمايه گذاري دارد و وقت صرف كردن 
مي خواهد و اي��ن زماني مي صرفد كه بخش خصوصي مطمئن باش��د 

اينجا نفت هست. 
اين كارشناس حوزه نفت و گاز افزود: مثل اينكه شما بروي پاايشگاه 
بزني، اما مطمئن نباشي خوراك داري. پس بايد وزارت نفت اعام كند 
كه عرضه نفت مستمر است. اان تكليف قانوني است، اما بايد تكليف 
قانوني مشخص درباره عرضه نفت با حجم مشخص و دوره زماني ثابت 

و با سازوكارهاي كنوني وجود داشته باشد. 
كريمي در خصوص امكان تسويه ريالي پرداخت ها گفت: اگر اين كار 
فراهم شود آن كسي كه نفت را خريده، دستش براي تأمين كاايي كه 
در بازار شما مورد نياز اس��ت باز مي شود و فقط مالكيت ارز عوض شده 
است. همچنين كااهاي ديگر مثل ميعانات و نفت خام سنگين هم بايد 
وارد بورس ش��وند. اين تنوع باعث مي شود مشتري هاي بيشتري وارد 
شوند.  وي اضافه كرد: همچنين يك محور داخلي هم جداگانه بايد در 
ذهنمان باش��د، هرچند اان شايد دغدغه نباش��د. اينكه براي توسعه 
زنجيره ارزش بازاري داشته باشيم كه هر كسي خواست در اين زنجيره 
سرمايه گذاري كند بداند اينجا نفت خام هست، اين هم راهبردي است. 
از منظر خام فروشي ش��ايد اين راهبرد مؤثرتر هم باش��د، ولي بايد به 

فكرش بود. اين نكات در راستاي تكميل و توسعه است. 
  ايجاد انگيزه براي شركت ملي نفت

كريمي درباره راهكار پايدار كردن عرضه نفت در بورس گفت: پيشنهاد 
من حل كردن مسئله انگيزشي است. اگر عرضه نفت اراده ماست و اگر 
ممكن است نگران باشيم شركت ملي نفت نخواهد چنين كاري بكند، 
بايد سازوكاري چيد كه اين انگيزه براي آنها وجود داشته باشد. پيشنهاد 
من اين است مي شود واقعاً برويم به سمت اينكه اگر شما در بورس كاا 
فروختي به جاي  14/5درصد، 15 درصد گيرت مي آيد. يعني انگيزه مالي 
ايجاد كنيم. مثًا شركت ملي نفت هر معامله شد درصد سهمت بيشتر 
از خارج بورس است. اين مي تواند به پايداري كمك كند. از طرفي تجربه 
بورس هم تجربه مهمي است كه اگر كاايي وارد شد و معامله حول آن 
ش��كل گرفت، خود عرضه كننده هم به اين جمع بندي مي رسد كه اين 
روش بهتر است. يك نمونه آن بحث پاايشگاه ها و نفت كوره است.  وي 
درباره شباهت هاي ش��رايط عرضه نفت در بورس در سال 90 با امسال 
گفت: سال 90 شرايط س��خت تر بود. اان تغييري رخ داده و به سمتي 
رفتيم كه شرايط با شرايط عادي فروشي شبيه باشد. آن زمان اعتباري 

مي فروختند، ولي در فروش بورس، مي گفتند نقدي پرداخت كن. 

راشاتودي:
 يك روز هند با خط راه آهن زيردريايي

 به امارات متصل مي شود
بر اس�اس يك طرح بلند پروازانه قرار اس�ت بمبئي هند از طريق 
يك ش�بكه ريلي زير آب�ي به بن�در فجي�ره امارات وصل ش�ود. 
به گزارش فارس به نقل از راشاتودي،  عبداه الشهري، مدير اجرايي و 
مشاور ارشد اداره مشاوره اي امارات مي گويد: سازمان وي طرحي ارائه 
كرده كه به موجب آن شهر بمبئي از طريق يك شبكه ريلي زير آبي به 

طول ۲هزار كيلومتر به بندر فجيره امارات متصل خواهد شد. 
وي مي گويد:  اي��ن خط ريلي نه تنها ب��ه نقل و انتقال مس��افر خواهد 

پرداخت، بلكه كاا و نفت خام را بين دو كشور جابه جا مي كند. 
الشهري مي گويد: اين طرح فعًا در مرحله مفهومي است و در شرايط 
كنوني ما در تاشيم تا بمبئي و فجيره را از طريق قطارهاي فوق سريع 
ش��ناور به يكديگر متصل كنيم. ه��دف از اجراي اين پ��روژه افزايش 
مبادات بين دو كشور است.  اين مقام اماراتي همچنين اظهار داشت: در 
صورتي كه اين تونل ايجاد شود ديگر كشورهاي عضو شوراي همكاري 
خليج فارس نيز مي توانند صادرات و واردات خود را با هند افزايش دهند.  
الشهري ادامه داد: اين پروژه هنوز در سطح مطالعات امكان سنجي است. 
اگرچه اين پروژه هنوز مفهومي است، اما بسيار جذاب به نظر مي رسد. 
مدير ارشد اداره مش��اوره اي ملي امارات تصريح كرد:  اجراي اين طرح 
به افزايش صادرات نفت امارات به هند و همچنين واردات آب رودخانه 

نارماداي هند به امارات منجر خواهد شد. 
كمبود آب ش��يرين يكي از بزرگ ترين مش��كات كش��ورهاي حوزه 

خليج فارس محسوب مي شود. 

رويترز:
قطر سال ۲۰۱۹ از اوپك خارج مي شود

قطر اع�ام ك�رد: ابت�داي س�ال 2۰1۹ از اوپك خارج مي ش�ود. 
به گزارش فارس به نقل از رويترز، قطر اعام كرد: ابتداي سال ۲019 

يعني كمتر از يك ماه ديگر از اوپك خارج خواهد شد. 
وزير انرژي قطر توضيح داد: اين كش��ور همچن��ان از تمامي تعهدات 
همانند هركشوري خارج از اوپك تبعيت خواهد كرد، اما پس از خروج 
به توافق هاي اوپك متعهد نخواهد بود.  الكعبي در يك كنفرانس خبري 
گفت: پس از بررسي راه هايي براي تقويت نقش قطر به لحاظ بين المللي 
و طرح ريزي راهبرد بلندمدت اين كشور، تصميم خروج از اوپك گرفته 
شد.  وي افزود: قطر تصميم گرفته اس��ت تا از عضويت اوپك از ژانويه 
۲019 خارج شود و اين تصميم صبح امروز به اوپك اطاع  داده شده 
است.  وي ادامه داد: قطر هنوز اين هفته در نشست اوپك در وين شركت 
خواهد كرد. اين خبر در آستانه نشست اوپك در پنج شنبه و جمعه اين 
هفته اعام ش��د.  وزير انرژي قطر گفت: اين تصميم براي قطر آس��ان 
نيست، زيرا اين كشور 57 سال است كه عضو اوپك است، اما تأثير اين 
كشور بر تصميمات توليد اوپك كوچك بود.  اين مقام قطري توضيح داد: 
تصميم خروج از اوپك، نشان دهنده قصد قطر براي توسعه صنعت گاز 
طبيعي اين كشور است، زيرا اين كشور در نظر دارد توليد ال ان جي را از 
77 ميليون به 110 ميليون تن در سال افزايش دهد.  وي تصريح كرد: 
اين تصميم ارتباط سياسي و اقتصادي به بايكوت قطر توسط عربستان 

و سه كشور عربي ديگر از ژوئن سال ۲017 ندارد. 

واکنش

و  مال�ی  نظ�ارت  مع�اون 
خزان�ه داری كل كش�ور ب�ه 
نقش حس�ابدار در شفافيت 
مال�ی تأكي�د ك�رد و گف�ت: 
حسابداران در حقيقت برای 
ايج�اد ش�فافيت بيش�تر در 
ارائ�ه صورت ه�ای مالی بايد 
در ات�اق شيش�ه ای باش�ند. 

رحمت اه اكرمی صبح روز گذشته در مراسم روز 
حسابدار كه در وزارتخانه امور اقتصادي و دارايی 
برگزار شد، با اشاره به اهميت نقش حسابدار در 
كشور بيان كرد: حسابداری و گزارشگری مالی 
در ارتقاي تصميم گيری و پاسخگويی و شفافيت 
مالی نقش بسزايی ايفا می كند.  وی ادامه داد: 
مدير چاره ای ج��ز تصميم گيری ن��دارد و اگر 
اطاعات و گزارش صحيح و مش��خص نداشته 
باشد، نمی تواند تصميم درستی بگيرد كه اين 
وظيفه به عهده حسابداران است.  اكرمی تصريح 
كرد: تهيه صورتحساب عملكرد در خزانه داری 
كل كش��ور و وزارتخانه اقتصاد و دارايی، نمونه 
گزارش��گری مالی اس��ت كه از دل حسابداری 
بيرون می آيد.  معاون نظارت مالی و خزانه داری 
كل كش��ور با اش��اره به اينكه اطاع از تصميم 
نادرست در تأمين منابع مالی به عهده حسابدار 
است، اظهار كرد: متأسفانه آنگونه كه شايد و بايد 

نتوانسته ايم اهميت حسابداری 
به خصوص حس��ابدار عمومی را 
نشان دهيم.  معاون وزير اقتصاد 
با اش��اره به نقش شفافيت مالی 
حسابدار تصريح كرد: شفافيت 
مالی يعنی دسترس��ی عموم به 
فرآيند سياست گذاری دولت و 
اگر حس��ابدار اطاعات درست 
به مدير بدهد و همچنين اطاعات نادرس��ت 
را تصحيح كند، به معنای واقعی  به ش��فافيت 
مالی رسيده ايم.  اكرمی ادامه داد: اطاعاتی كه 
حسابدار به مدير می دهد بايد به موقع و روشن 
منتشر شود و همچنين صريح و قابل اتكا باشد.  
او با تأكيد بر اينكه عملكرد شفاف منجر به جذب 
سرمايه گذاران خارجی خواهد شد، اضافه كرد: 
بدون ارائه اطاعات شفاف هيچ كس به ما اتكا 
نخواهد كرد، بنابراين بايد همانند بورس شفاف 
و س��الم عمل كنيم؛ چراكه در غير اين صورت 

فساد ايجاد كرده ايم.  
اكرمی به ضرورت شفافيت در ارائه صورت های 
مالی به جهت اتخاذ تصميمات درست توسط 
مديران كش��ور تأكيد كرد و افزود: حسابداران 
بايد در اتاق شيش��ه ای فعاليت كنند تا بتوانند 
اطاحات دقيق و روش��نی به مديران كش��ور 

ارائه دهند.

تأكيد خزانه دار كل كشور بر نقش حسابدار در شفافيت مالى



  پرسپوليس عصر 
دنيا حيدري
    گزارش

عت  س��ا ( ز و مر ا
16:15(، در آزادي 
به مص��اف ذوبي ه��اي اصفه��ان م��ي رود. ديدار 
عقب افتاده هفته يازدهم که مي تواند برانکو و يارانش 
برس��اند.  ص��در  امتي��ازي  دو  ب��ه  را 
ديدارهاي پرس��پوليس و ذوب آهن اگر چه هرگز 
به حساسيت هاي مصاف سرخپوشان با سپاهان 
نرسيده، اما همواره بازي هاي جذاب و ديدني از آب 
درآمده و خيلي از مواقع نيز نقشي پررنگي در تعيين 
قهرمان ليگ داشته است. اين بار اما نايب قهرمان 
فصل گذش��ته ليگ برتر در ش��رايط مناسبي به 
مصاف قهرمان ليگ نمي رود. ذوبي هاي اصفهان با 
اميد نمازي نتوانستند به نتايجي که مي خواستند، 
دست يابند و سرانجام در حالي که تنها 11 امتياز از 
11 بازي خود کسب کرده بود و در رده هاي پايين 
جدول قرار داشتند، مديريت باشگاه تصميم گرفت 
سکان هدايت اين تيم را به دست منصوريان بسپارد. 
مربي جواني که فصل گذشته به دليل ناکامي در 
استقال کنار گذاشته شد و حاا در اواخر نيم فصل 
اول آمده تا ذوبي ه��ا را از بحران خارج کند. تيمي 
که هشت هفته اس��ت رنگ برد را نديده و آخرين 
پيروزي اش به هفته چهارم برابر ماشين سازي تبريز 
با نمازي برمي گردد. حضور منصوريان روي نيمکت 
اين تيم در دو بازي گذشته هم تنها يک باخت و يک 
تساوي به دنبال داشته، اما بدون شک مهم ترين 
آزمون سرمربي جديد ذوبي ها ديدار با پرسپوليس 

است، ديداري که منصوريان خود نيز از آن تحت 
عنوان امتحاني سخت ياد مي کند. 

   آزمون سخت
ذوب آه��ن در آزادي کار س��اده اي براي کس��ب 
امتياز در مصاف با پرسپوليس ندارد. قرمزها فصل 
گذشته چهار بار دروازه مظاهري را گشودند و اين 
تيم را با نتيجه اي پرگل از سد راه برداشتند که از 
جمع گلزنان آن ديدار تنها فرش��اد احمدزاده در 
ترکيب پرس��پوليس نيس��ت، اما عليپور، منشا و 
کمال کاميابي نيا که طي چند سال گذشته جزو 
گلزن ترين هافبک هاي دفاعي  فوتبال ايران بودند، 
امروز نيز براي پرسپوليس به ميدان مي روند تا شايد 
بار ديگر بتوانند با نتيجه اي پرگل ذوبي ها را از سد 
راه بردارند. البته در اين بين کاميابي نيا به تازگي از 
کمند مصدوميت رهايي يافته و بايد ديد مي تواند 

آنطور که بايد و شايد بازي کند يا نه. 
با اين حال ذوبي ها به آم��ار خوب منصوريان برابر 
پرس��پوليس و برانکو اميدوار هستند، هرچند که 
منصوريان مي گويد توجهي به اين مسائل ندارد: 
»کاري به آم��ار، ارقام و رکوردهاي گذش��ته برابر 
پرسپوليس و برانکو نداريم و برايمان تنها بازي امروز 
مهم است. بازي سختي داريم، خوب مي دانيم که 
کار بسيار سختي برابر نايب قهرمان آسيا و قهرمان 
ليگ داريم. تيمي که اگرچه نيمکتي خالي دارد، اما 
با هارموني خاصي بازي مي کند و نمي توان تحت 
هيچ شرايطي آن را دست کم گرفت. پرسپوليس 
تنها با 11 بازيکن به فينال آسيا رسيد، اما ما هم به 

دنبال خارج کردن ذوب آهن از بحران و شرايطي 
که با آن دست به گريبان است، هستيم. زهيوي را 
به دليل مصدوميت نداريم، اما از تمام ظرفيت خود 

براي کسب نتيجه ازم استفاده مي کنيم. 
   بايد فاصله خود را با صدر کم کنيم

براي برانکو اما جايگاه فعل��ي ذوب آهن اهميتي 
ندارد: »با تيمي بازي داريم که ليگ را خوب شروع 
نکرد، اما اين دليل نمي شود که کيفيت ذوب آهن 
را زير س��ؤال ببريم. اين تيم از جايگاهي که دارد 
راضي نيست، به همين دليل هم کادر فني خود را 
تغيير داده و اين تغيير مي تواند در روند نتيجه گيري 
آنها تأثير بسزايي داشته باش��د. کاري به جايگاه 
ذوب آهن در جدول نداريم. ذوبي ها برابر حريفان 
قدرتمند خوب بازي مي کنند. خوب مي دانيم که 
کار سختي برابر آنها داريم، اما پرسپوليس به دنبال 
کم کردن فاصله خود با صدر جدول است و نبايد 
هيچ فرصتي را از دس��ت بدهد. درست است که 
بازيکنان خسته هستند و چهار مصدوم داريم، ولي 
به تک تک جوانان پرسپوليس اعتقاد دارم، چراکه 

آنها حرف هاي زيادي براي گفتن دارند.«
   تقابل هاي ديدني

مص��اف پرس��پوليس و ذوب آه��ن، تقابل هاي 
جالب توجهي را به دنبال دارد ک��ه يکي از آنها، 
رويارويي مسلمان و برانکو است. مسلمان بدون 
ش��ک مهندس خوش تکنيک پرس��پوليس بود 
که طي دو فصل عنوان بهترين پاس��ور ليگ را با 
سرخپوشان به دست آورد، اما حاشيه ها سرانجام 

مسير اين بازيکن را بعد از مدتي نيمکت نشيني 
در پرس��پوليس از اين تيم جدا کرد و مس��لمان 
به ذوب آهن بازگش��ت. تيمي که از آن به فوتبال 
معرفي ش��ده بود، ام��ا حتي ذوب  ه��م به دليل 
حواشي مس��لمان با او درگيري هاي زيادي پيدا 
کرد. با وجود اين، ذوب آهن هنوز قيد مس��لمان 
را نزده تا نخس��تين دي��دار اين فص��ل نماينده 
اصفهان با پرسپوليس رويارويي جذاب مسلمان 
و پرس��پوليس را به دنبال داشته باشد. البته اين 
تنها تقابل اين بازي نيست. سيدجال حسيني، 
کاپيتان پرس��پوليس هم حاا بع��د از 660 روز 
رودرروي منصوريان قرار مي گيرد. س��يدجال 
تنها يک فصل شاگرد منصوريان بود، اما در همان 
يک فصل، نقش��ي تأثيرگذار در عملکرد دفاعي 
تيم منصوريان داش��ت. مهم ترين آن به بازي با 
پرسپوليس برمي گردد که سيد سرخ ها در ترکيب 
تيم نفت، پرسپوليس را در گلزني ناکام گذاشت. 
س��يدجال اما بعد از يک فص��ل در ترکيب تيم 
پرسپوليس به رقيب اصلي شاگردان منصوريان 
تبديل ش��د. البته او و منصوريان البته در دربي 
س��رخابي هاي پايتخت هم با هم رو به رو شدند، 
ديداري که تا واپس��ين دقايق 3 بر يک به س��ود 
استقال بود، اما در واپسين دقايق سيدجال با 
ضربه سر اختاف را به يک گل رساند و حاا اين دو 
در شرايطي با هم رو به رو مي شوند که منصوريان 
در تفکر احياي ذوب آهن است و سيدجال هم در 

تاش براي هت تريک قهرماني با پرسپوليس. 

جناب مدير گذشته را فراموش نکن!
بخش اعظم مش��کات فوتبال اي��ران را بايد در مش��کات مديريتي 
جست وجو کرد، مشکاتي که هزينه هاي سنگيني را بر دوش فوتبال و 
حتي ورزش کشور گذاشته است. اين در حالي است که هيچ برخوردي 
با مديران خاطي نمي شود و آنها با خيال راحت و در سمت هاي جديد 
مشغول به کار مي شوند. نکته جالب توجه اينجاست که آقايان زماني که 
در باشگاه هاي بزرگ و پرطرفدار مسئوليت دارند، عمًا ثابت مي کنند 
که از مديريت حرفه اي چيزي نمي دانند و به اين موضوع اهميتي هم 
نمي دهند، اما پس از ترک ميز رياست به شکلي عجيب شيوه هاي نوين 
مديريتي را ياد مي گيرند و نسبت به خرج کردن بودجه باشگاه متبوع 

خود حساسيت به خرج مي دهند!
همانند سال هاي گذشته امس��ال بازيکنان خارجي بي کيفيت زيادي 
با تيم هاي ليگ برتري قرارداد بس��ته اند، ولي با نزديک شدن به پايان 
نيم فصل اول رقابت ها اين واقعيت تلخ بيش از پيش به چشم مي آيد. 
ضمن اينکه همه اين بازيکنان براي گرفتن مبال��غ قراردادهاي خود 
مجبور به شکايت مي شوند. استقال يکي از همان تيم هايي است که در 
اين سال ها با بازيکنان خارجي زيادي قرارداد بسته و هزينه هنگفتي را 
صرف دادن دستمزد آنها کرده است. البته آبي ها نيز مثل پرسپوليس 
بدهي هاي زيادي بابت خارجي ها دارند. اظهارنظر مديرعامل پيشين 
استقال در مورد بدهي هاي اين باشگاه به بازيکنان خارجي در نوع خود 
جالب توجه است: »معتقدم بايد کمتر از بازيکنان خارجي استفاده شود 
و تا مي توان از بازيکنان داخلي بهره برد. بازيکنان خارجي مي خواهند 

پول شان را بگيرند و دل شان براي استقال و ايران نسوخته است.«
 مطرح شدن اين صحبت ها از سوي يک مدير فوتبالي جاي اميدواري 
دارد، اما افکار عمومي، هواداران و اهالي فوتب��ال تنها در صورتي اين 
حرف هاي ش��عاري را باور مي کنند که آقاي مدي��ر در زمان مديريت 

خودش هيچ بدهي روي دوش باشگاه نگذاشته باشد. 
بررسي عملکرد مديران باش��گاه هاي فوتبال ايران کار سختي نيست. 
متأس��فانه در س��ال هايي که همه ادعا مي کنند فوتب��ال ما حرفه اي 
ش��ده، تيم ها بي رويه و بدون هيچ حس��اب و کتاب��ي بازيکن خارجي 
به خدمت گرفته و مي گيرند. بدون ش��ک از اين هم��ه خارجي که به 
ايران آمدند تنها تعداد معدودي از آنها کيفيت ازم را براي حضور در 
ليگ کش��ورمان داشتند و کمک حال تيم هايش��ان بودند. سايرين اما 
يا نيمکت نشين بودند يا عملکردش��ان به مراتب ضعيف تر از بازيکنان 
وطني بود. ضمن اينکه به اين ليست بايد نام نفراتي را که اصًا به ايران 
نيامدند، در تست هاي پزشکي مردود شدند، فقط چند جلسه تمرين 
کردند و در نهايت نيز به دايل مختلفي از جمله مشکات خانوادگي 
و افسردگي کشورمان را ترک کردند نيز افزود. همين رفت و آمدهاي 
بي ثمر فوتباليست هاي اجنبي خس��ارت هاي سنگيني را به فوتبال ما 
زده است، خسارت هايي که باش��گاه هاي خصولتي بايد آنها را از جيب 

مردم پرداخت کنند. 
ردپاي مديران بي کفايت در پرونده هاي بازيکنان خارجي به وضوح ديده 
مي شود و به صراحت مي توان گفت اگر نبودند مديران ناايق، دال هاي 
پرتعداد نمي توانس��تند بازيکنان درجه چندم خارج��ي را به تيم هاي 
ايراني قالب کنند. عدم برخورد با اين بي کفايتي ها موجب شده آقايان 
وقاحت را به حد اعا برسانند و صحبت هايي را به زبان بياورند که انگار 
نه انگار آنها مقصر به بار آمدن اين بدهي هاي ميلياردي هستند. عاوه بر 
اين، مديران ناايق خيلي زود فراموش مي کنند که سوءمديريت شان در 
پيگيري پرونده شاکيان خارجي و عدم پرداخت به موقع دستمزدشان، 

پول هاي بيت المال را چگونه حيف و ميل کرده است!
 اي کاش همي��ن مديران پرمدعا ک��ه فعًا خارج از گود نشس��ته اند و 
منتظرند تا دوباره مس��ئوليت اداره يک باشگاه ليگ برتري را به دست 
بگيرند، نگاهي به کارنامه مديريتي خود بيندازند تا يادش��ان بيايد در 
زمان حضورشان چه خسارات جبران ناپذيري به فوتبال باشگاهي ايران 

وارد کرده اند. 

شيوا نوروزي

آزمون سخت منصوريان برابر برانکو
امروز مصاف پرسپوليس - ذوب آهن در ليگ برتر

نگاهي به تاش سعودي ها براي تطهير چهره 
جنايتکارشان به وسيله ورزش

کور خوانده اند!
چه�ره  تطهي�ر  ب�راي  س�عودي  حکوم�ت  تاش ه�اي 
هزينه ه�اي  به رغ�م  ورزش،  وس�يله  ب�ه  ترروريس�تي اش 
اس�ت.  ش�ده  روب�ه رو  شکس�ت  ب�ا  داري  چندميلي�ارد 
آنها بازي با افکار عمومي را آغاز کرده اند تا زير س��ايه آن جنايت هايشان را 
پنهان کنند. يک روز از آزادي هاي اجتماعي دم مي زنند و پس از چند قرن به 
زن هايشان اجازه رانندگي مي دهند، روز ديگر هم با سروصدا در زمين ورزش 
و کشاندن چهره ها و تيم هاي معروف دنيا به کشورشان مي خواهند حواس ها 
را از کودک کشي هايشان در يمن پرت کنند. اين حکايت دولت عربستان 
سعودي است، حکومتي که با نشستن محمد بن سلمان جوان و خام بر تخت 
وليعهدي، چند سالي است که به دنبال نشان دادن تصويري متفاوت از رياض 

در افکار عمومي جهان است تا چهره کريه و تروريستي شان را بپوشانند. 
با مروري بر تاش هاي دولت س��عودي در چند ماه اخي��ر براي ميزباني از 
مسابقات مهم ورزشي دنيا، مي توان دريافت که آنها با توپ پر وارد شده اند، 
هرچند که در بيشتر موارد تيرشان به سنگ خورده و اعتراض هاي جهاني 
پس از قتل جمال خاشقچي نسبت به برگزاري چنين مسابقاتي به ميزباني 

حکومتي که تروريست پرور است، باا گرفته است. 
   نمايشي براي سرپوش گذاشتن بر جنايات

فدراسيون جهاني تکواندو در حالي ديروز از ميزباني عربستان در مسابقات 
بين المللي آزاد زنان مسلمان در سال 2019 خبر داد که در يک سال اخير 
سعودي ها سعي کرده اند ميزباني مهم ترين مسابقات بين المللي در رشته هاي 
مختلف ورزشي را براي کشورشان به دست بياورند. در همين راستا مسابقات 
هندبال باشگاه هاي جهان )س��وپرکلوپ( در چهار سال آينده به ميزباني 
عربستاني برگزار مي شود. همچنين عربستان 24 آذر ميزبان اولين مسابقه 

از فصل پنجم مسابقات اتومبيلراني فرمول E است. 
با اين حال، فوتبال يکي از مهم ترين حوزه هايي اس��ت که عربستاني ها در 
حال س��رمايه گذاري گسترده روي آن هس��تند. اواخر مهر بود که دو تيم 
مطرح  فوتبال دنيا يعني برزيل و آرژانتين با تمام ستاره هايشان در رياض 
در تورنمنتي چهارجانبه شرکت کردند، عاوه بر اين تابستان امسال رئيس 
فدراسيون فوتبال عربستان با نماينده رسمي فدراسيون ايتاليا، تفاهمنامه اي 

براي ميزباني رياض از سوپرکاپ ايتاليا به امضا رساندند. 
 برگزاري سوپرکاپ ايتاليا که قرار است دی ماه بين تيم های ميان و يوونتوس 
در رياض برگزار شود ،  واکنش هاي منفي زيادي را به همراه داشت و رئيس 
دفتر سياستگذاري سازمان عفو بين الملل در بريتانيا نوشت: »حتي پيش از 
قتل هولناک جمال خاشقچي، عربستان سعودي در حوزه حقوق بشر کارنامه 
مخوف و وحشتناکي داشت. بر اين اساس، باش��گاه هاي بزرگي همچون 
يوونتوس و آ.ث ميان بايد درک کنند که مش��ارکت آنها در برگزاري يک 
رويداد ورزشي در اين کشور، استفاده از ورزش براي سرپوش گذاشتن روي 

اقدامات ناقض حقوق بشر است.«
   چرا در عربستان مسابقه برگزار کرديد؟

فوريه گذشته هم عربستاني ها به منظور برگزاري مسابقات کشتي کج تحت 
عنوان »بهترين رايال رامبل« به مدت 10 سال در اين کشور توافقنامه اي 
با سازمان کشتي سرگرمي جهاني)WWE( امضا کردند که اولين دوره آن 
ارديبهشت امسال برگزار شد. با اين حال خيلي از طرفداران ورزش نمايشي 
کشتي کج به شرکت جهاني برگزارکننده اين رقابت ها اعتراض کرده اند. آنها 
مي گويند در حالي که بسياري از شرکت ها و نهادهاي جهاني به خاطر قتل 
يک روزنامه نگار )جمال خاشقچي( حاضر به حضور در عربستان نشده اند، 
چرا نهاد جهاني کشتي کج موسوم به WWE مسابقات خود را در اين کشور 

برگزار کرده است.«
    نه تنيس باز معروف به سعودي ها

برگزاري مس��ابقات نمايش��ي س��تاره هاي تنيس دنيا در عربستان هم با 
واکنش هاي زيادي روبه رو شده است. مهرماه بود که عربستان سعودي اعام 
کرد جوکوويچ و نادال، دو ستاره تنيس جهان دي ماه يک ديدار نمايشي در 
شهر جده برگزار خواهند کرد. اعام اين خبر و همزمان شدن آن با رسوايي 
قتل جمال خاشقچي موجب شد بسياري از داخل و خارج از جامعه تنيس 
از اين دو تنيس باز بخواهند که از حضور در اين مس��ابقه خودداري کنند. 
راجر فدرر، س��تاره مطرح تنيس جهان هم از رد پيشنهاد سعودي ها خبر 
داد تا در نمايش حکومت سعودي شريک نش��ود: »از من نيز دعوت شد، 
اما نمي خواستم در آن تاريخ آنجا بازي کنم. بنابراين خيلي زود تصميمم 

را گرفتم.«

سعيد احمديان

مسئوان به ورزشکاران معلول 
فقط وعده ندهند

 ديروز در حالي روز معلوان نام گرفته بود که 
نامگذاري چنين روز نماديني در تقويم براي 
معلوان کشور، تلنگري بود تا مسئوان و 
دست اندرکاران توجه بيشتري به اين قشر 
جامعه، به ويژه آنهايي که در ورزش حرفه اي 
و قهرماني فعاليت مي کنند، داشته باشند. 
بر اساس يکي از اصول مهم قانون اساسي، 
عدم وجود تبعيض بين افراد جامعه خواسته 
جامعه معلوان نيز هست. اين يعني امکانات 
در حوزه ه��اي مختلف از جمل��ه امکانات 
آموزشي، شغلي و ورزشي بايد طوري تهيه 
شود که بين فرد س��الم و معلول تبعيضي گذاشته نشود و مانند فرد سالم 
براي معلول نيز شرايطي فراهم شود که از امکانات جامعه به راحتي و سادگي 
استفاده کند. اين درخواست زيادي نيست و يک حق قانوني است که جامعه 
معلول کشور خواهان اجرايي شدن آن است. به عنوان نمونه در حوزه ورزش 
خيلي از ورزشگاه ها و اماکن ورزشي براي اس��تفاده معلوان آماده سازي 
نشده اند و در اين زمينه ورزشکاران معلول با مشکات عديده اي براي ورزش 
کردن روبه رو هستند. انتظار مي رود مسئوان در اين زمينه به وظايف شان در 
خصوص فراهم کردن شرايط مناسب جهت امکانات ورزشي براي معلوان 
عمل کنند. البته همواره مسئوان در روز معلوان با اشاره به افتخارات ورزش 
معلوان در ميادين بين المللي از توانمندي هاي جامعه معلول به خوبي ياد 
مي کنند، اما همه اين توجهات مربوط به همين يک روز است و پس از آن 
همه چيز فراموش مي شود. در چنين شرايطي از مسئوان انتظار داريم هر 
ساله به بهانه رسيدن روز جهاني معلوان تنها به وعده ها اکتفا نکنند. هيچ 
معلولي انتظار حق و حقوق بيشتري از مسئوان ندارد، تنها خواسته آنها 
اين است که به حقوق واقعي خود براساس مصوبه قانون برسند. نابينايان 
به مسئوان هميشه اين مسئله را گوشزد مي کنند که اگر ما مسئوان را 

نمي بينيم، حداقل آنها ما را ببينند و مورد حمايت خود قرار دهند. 

 والورده در نيوکمپ هو شد!
بارس��لونا در هفته چهاردهم اليگا با دو گل ويارئال را شکس��ت داد و 
با توجه به تس��اوي س��ويا برابر آاوس به صدر جدول بازگشت. با اين 
حال اتفاق عجيبي در دقيقه ۷0 رخ داد. ارنس��تو والورده در شبي که 
چهارصدمين بازي اش را در اليگا پشت س��ر مي گذاشت، تصميم به 
تعويض آرتورو ويدال گرفت و کارلس آلنياي جوان را به جاي او به زمين 
فرستاد. اين اتفاق، خوشايند هواداران آبي و  اناري ها   نبود و آنها سرمربي 
اسپانيايي را هو کردند. اين در حالي بود که آلنيا در آخرين دقايق بازي 
توانست نخستين گلش را براي بارس��لونا به ثمر برساند و پيروزي اين 

تيم را تثبيت کند. 

عذرخواهي کلوپ
 به خاطر خوشحالي افراطي 

در يکي از حساس ترين ديدار هاي ليگ برتر انگليس ليورپول و اورتون 
در دربي مرسي س��ايد برابر هم قرار گرفتند که اين ديدار با گل دقيقه 
95 اوريگي، يک بر صفر به سود ليورپول تمام شد. يورگن کلوپ بعد از 
اين گل خوشحالي جالب توجهي از خودش نشان داد و پس از بازتاب 
رس��انه اي اين حرکت، س��رمربي ليورپول مجبور به عذرخواهي شد: 
»مي خواهم به خاطر نحوه خوش��حالي ام از سيلوا، س��رمربي اورتون 
عذرخواهي کنم. خوشحالي من بعد از گل ثانيه هاي پاياني، غريزي بود. 

نمي توانستم احساساتم را کنترل کنم.«

ديدار برگشت 
مل���ي  تي���م 
بسکتبال ايران 
عصر ديروز در مانيل مقاب��ل فيليپين با برتري 
دراماتيک ۷8 بر ۷0 ملي پوشان کشورمان به پايان 
رسيد تا کار صعود شاگردان مهران شاهين طبع 
به جام جهاني تمام شود و دو بازي اسفند ماه در 
تهران مقابل اس��تراليا و ژاپن تش��ريفاتي باشد.   
شاگردان مهران ش��اهين طبع کوارتر اول بازي 
را پا به پاي فيليپين پيش رفتن��د و در نهايت با 
اختاف يک امتياز يعن��ي 20 بر 19 نتيجه را به 
حريف واگذار کردند. اوج بي تجربگي و ناپختگي 
در اين کوارتر را مي ش��د در حرکات ملي پوشان 

جوان ايران ديد، وگرنه ميزبان مس��ابقه حريفي 
نبود که در حد و اندازه هاي بسکتبال ايران باشد.
با اين ش��رايط کوارتر دوم آغاز شد. فيليپيني ها 
در حرکات زير سبد کامًا موفق تر از ايران عمل 
کردند. به اين موفقيت بايد ضريب اش��تباهات 
مدافعان ايران و از دست دادن فرصت ها توسط 
مهاجمان را هم اضافه کرد. البته تاش بچه هاي 

ايران باعث ش��د نتيجه نزديک پي��ش برود، اما 
تيمي که نيمه اول بازي را با حس��اب 34 بر 30 
به س��ود خود خاتمه داد، فيليپين ب��ود. در آغاز 
نيمه دوم و کوارتر س��وم مس��ابقه، اي��ران بازي 
را بهتر ش��روع ک��رد و حت��ي کار را به تس��اوي 
کش��اند و لحظاتي نيز پيش افتاد، اما در نهايت 
باز هم کمبود تجرب��ه و جواني باعث از دس��ت 

رفت��ن فرصت هايي ش��د ک��ه در بديهي ترين و 
معمولي ترين شرايط به گل تبديل مي شد. با اين 
حساب مردان ش��اهين طبع نتوانستند اختاف 
چهار امتيازي را جبران کنن��د و اين کوارتر هم 
در نهايت با برت��ري فيليپين به پايان رس��يد و 
نتيجه اي که روي تابلو نقش بست، 54 بر 50 به 
سود ميزبان بود. داستان کوارتر چهارم اما کامًا 
متفاوت بود. ايران بيدار شد و جوانان بسکتبال 
کشورمان درسي تاريخي به فيليپيني ها دادند و 
اين کوارتر را 28 بر 20 به سود خود خاتمه دادند 
تا جبران تمام لحظات سه کوارتر قبلي را بکنند 
و در نهايت ۷8 بر ۷0 پيروز ميدان شوند و مجوز 

حضور در جام جهاني را کسب کنند.
اين پيروزي دراماتيک و فوق العاده مهر تأييدي 
بر شايستگي هاي تيم جوان بسکتبال ايران بود، 
تيمي که ستارگان خود را در اختيار نداشت، اما 
مردانه جنگيد و مزد تاش خود را گرفت و به جام 

جهاني بسکتبال هم صعود کرد.

ايران 78- فيليپين 70
صعود بسکتبال ايران

 به جام جهاني از مانيل
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تقدير حجت ااسام قرائتي از نابغه کشتي
رئيس ستاد اقامه نماز از حس��ن يزداني تقدير کرد. بازي هاي آسيايي 
جاکارتا ب��راي ورزش ايران حساس��يت زيادي داش��ت ت��ا جايي که 
همه منتظر مدال هاي خوشرنگ ورزش��کارانمان بوديم، اما تمام اين 
حساسيت ها نيز باعث نش��د ملي پوش کشتي کش��ورمان نمازش را 
فراموش کند. حسن يزداني اميد اول کش��تي آزاد ايران پيش از آنکه 
براي مبارزه در فين��ال وزن 86 کيلوگرم روي تش��ک برود، نمازش را 
خواند و پس از آن با روحيه باا کشتي گرفت. نابغه حريفش را مقتدرانه 
در عرض دو دقيقه از پيش رو برداشت و مدال طا را به گردن آويخت. 
انتش��ار عکس يزداني در حين خواندن نماز بازتاب زيادي داش��ت و 
اجاسيه نماز در استان مازندران فرصت خوبي بود تا از اين کشتي گير 
مازني تقدير ش��ود. حجت ااس��ام قرائتي ضمن تجليل از اين اقدام 

فرهنگي قهرمان آسيا و جهان، هديه اي را نيز به يزداني اهدا کرد. 

علي اصغر هادي زاده

 نايب رئيس فدراسيون ورزش 
نابينايان و کم بينايان 

هت تريك قهرماني   در تکواندوي ارتش هاي جهان
بيست و چهارمين دوره مسابقات تکواندوي قهرماني ارتش هاي 
جهان با هت تريک ايران در قهرماني اين مسابقات به پايان رسيد. 
ريودوژانيروي برزيل از پنج شنبه گذشته ميزبان هوگوپوش��ان نظامي جهان بود. 25 کشور 
نمايندگان خود را به ريو فرستاده بودند تا با هم مصاف دهند، اما ايران مانند دو دوره گذشته 

با قدرت تمام به مقام قهرماني دس��ت يافت و ثابت کرد که در 
تکواندوي نيروهاي مسلح جهان حرف اول و آخر را مي زند. 

تکواندوکاران ايران در اين رقابت ها سه مدال خوشرنگ 
طا و ي��ک برنز کس��ب کردند. ب��راي تي��م تکواندوي 
کش��ورمان محمد کاظم��ي، حميدرضا ص��دري و امير 
بخشي موفق به کسب مدال طا ش��دند و تيران ولي پور 

نيز به مدال برنز دس��ت يافت. بعد از ايران تيم تکواندوي 
روسيه با دو مدال طا، يک نقره و سه برنز نايب قهرمان شد و 

چين هم با يک طا، سه نقره و يک برنز بر سکوي سوم ايستاد. 
مراکش نيز با يک طا و ي��ک برنز عنوان چهارمي 

را از آن خود کرد. افتخارآفريني تکواندوکاران 
ايران اما ب��ه قهرماني در اين مس��ابقات ختم 
نش��د، چراکه محمدرض��ا زوار س��رمربي تيم 
تکواندوي ايران ب��ه عنوان برتري��ن مربي اين 
دوره از رقابت ها انتخاب شد و حميدرضا صدري 
ملي پوش 54- کيلوگرم کشورمان هم به عنوان 
فني ترين تکوان��دوکار رقابت ها رس��يد تا به اين 
ترتيب کلکس��يون افتخارات ايران در ريودوژانيرو 

تکميل شود.

اتمام حجت صالحي اميري و داورزني با بازنشسته ها
       بازتاب در شرايطي که تنها 
دو روز ت��ا پاي��ان 
مهلت مج��دد جداي��ي بازنشس��تگان از 
فدراسيون هاي ورزشي باقي مانده، آخرين 
حرف هاي رئيس کميته ملي المپيک و 
معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش 
حاکي از عزم جدي براي اجراي اين 
قان��ون اس��ت. البت��ه هن��وز 
مقاومت هايي در فدراسيون هايي 
مثل فوتبال، واليبال و کاراته وجود 
دارد که به گفته اين دو مسئول 

برطرف مي شود. رضا صالحي اميري، رئيس کميته 
ملي المپيک در خصوص بازنشس��ته هاي فوتبال 
گفت: »مهدي تاج مي ماند و بقيه بايد بروند، آن هم 
در چارچوب اساس��نامه و قانون و ب��ا رأي مجمع 
عمومي. اجازه نمي دهيم فوتبال کشور با خطر تعليق 
روبه رو شود و اگر کساني بخواهند براي بقاي خود 
فوتبال را تهديد کنند، آنها را معرفي خواهيم کرد.« 
محمدرضا داورزني، معاون ورزش قهرماني وزارت 
ورزش هم عنوان ک��رد: »تا پاي��ان هفته تکليف 
رؤساي فدراسيون هاي واليبال و کاراته مشخص 

مي شود.«

فريدون حسن
   خبر  

      چهره
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پليس بارها به شهروندان هش�دارداده اس�ت كه افراد به خصوص زنان و 
دختران جوان براي رفتن به مقصد از وسايل نقليه عمومي مانند تاكسي ها، 
اتوبوس و غيره اس�تفاده كنند تا در دام مجرمان خطرناك كه در پوش�ش 
مسافركش�ي اقدام به آدم ربايي و اخ�اذي مي كنند گرفتار نش�وند، اما با 
اين همه هش�دار باز ش�اهد تش�كيل پرونده هاي زي�ادي در كانتري ها 
و ادارات پليس هس�تيم كه ش�هروندان از مس�افركش نماهايي به اتهام 
آدم ربايي، آزار و اذيت و اخاذي ش�كايت مي كنند. مثل پرونده ش�كايت 
دختر جواني كه از س�وي رانن�ده مس�افركش نمايي ربوده ش�ده بود كه 
خوشبختانه دختر جوان در درگيري شجاعانه با آدم ربا موفق به فرار شد. 
به گزارش خبرنگار ما، ش��امگاه چهارش��نبه 23 آبان ماه امس��ال دختر جواني 
وحشت زده به اداره پليس رفت و از مرد مس��افركش نمايي به اتهام آدم ربايي و 

سرقت اموالش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: » من حسابدار شركت خصوصي هستم. ساعتي 
قبل از محل كارم بيرون آمدم تا به خانه مان بروم. حدود س��اعت 21 از ميدان 
آزادي و به مقصد يافت آباد به عنوان مسافر سوار يك خودروي پژو 405 نقره اي 
رنگ شدم كه راننده آن مرد جواني بود و مدعي بود مسافركشي مي كند. هنوز 
دقايقي از حركتش نگذشته بود كه راننده تغيير مسير داد كه به او اعتراض كردم، 
اما مرد جوان ادعا كرد كه به خاطر ترافيك مسيرش را تغيير داده است. در حالي 
كه به وي مشكوك شده بودم از راننده خواس��تم توقف كند و مرا پياده كند اما 
راننده، به درخواست من توجهي نكرد و با سرعت به مسير خود ادامه داد تا اينكه 
در نهايت در مكاني خلوت توقف كرد. او چاقويي به پهلويم گذاشت و تهديد كرد 
چنانچه حركتي كنم و داد و فرياد يا درخواس��ت كمك كنم مرا مي كشد. مرد 
آدم ربا ابتدا گوشي و وسايل قيمتي مرا با تهديد چاقو سرقت كرد و بعد هم قصد 
آزار و اذيت مرا داشت كه در مقابل خواسته اش مقاومت كردم كه مرا به شدت 
مورد ضرب و جرح قرار داد. وقتي فهميد من تسليم او نمي شوم به قدري گردنم را 
فشار داد كه احساس خفگي به من دست داده بود اما با اين وجود تصميم گرفته 
بودم تا آخر در برابرش مقاومت كنم. درگيري ما ادامه داش��ت تا اينكه در يك 
لحظه توانستم خودم را از ماشين به بيرون پرتاب كنم و خودم را از دست او نجات 
دهم. پس از اين او دوباره به سراغم آمد اما با صداي بلند از مردم درخواست كمك 

كردم و راننده شيطان صفت از ترس به سرعت از محل گريخت.«
با ثبت اين ش��كايت تيمي از كارآگاهان اداره شانزدهم پليس آگاهي به دستور 
قاضي سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جنايي تهران براي شناسايي و 

دستگيري مرد آدم ربا وارد عمل شدند. 
مأموران در نخس��تين گام به محل رها ش��دن دختر جوان از دست راننده پژو 
405 حوالي بازار آهن در منطقه ش��ادآباد مراجعه كردند و پس از بررسي فيلم 
دوربين هاي مداربسته محل حادثه صاحب خودروي پژو را كه مرد 33 ساله اي به 
نام امير است، شناسايي كردند.  بررسي  هاي مأموران نشان داد امير از مجرمان 
سابقه داري است كه عاوه بر ارتكاب جرائم مختلف بارها به اتهام سرقت همراه 

با آزار و اذيت دستگير و روانه زندان شده است. 
بدين ترتيب مأموران مخفيگاه متهم را شناسايي كردند و محل رفت و آمد وي را 
به صورت نامحسوس تحت كنترل قرار دادند تا اينكه ساعت 9 صبح روز يك شنبه 
11 آذر ماه وي را هنگامي كه قصد سوار شدن به خودرواش را داشت دستگير و به 
اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل كردند.  متهم صبح ديروز براي 

بازجويي به دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد و به جرم خود اقرار كرد. 
وي در ادعايي گفت: كارم آزاد است و من متأهل هستم. گاهي هم مسافركشي 
مي كنم و قبًا با خودروي پرايدي كه داشتم مسافركشي مي كردم تا اينكه مدتي 
قبل خودروي پژو خريدم و با آن كار مي كردم. آن شب دختر جوان را به عنوان 
مس��افر س��وار كردم و به راه افتادم كه ناگهان در ميانه راه وسوسه شدم و انگار 
صدايي به من دستور داد او را بربايم. من با تهديد چاقو وسايلش را سرقت كردم 
كه دختر جوان موفق به فرار شد و از رهگذران درخواست كمك كرد و من هم 
از ترس گريختم و احساس كردم وسايل او جادو شده اند كه به همين خاطر هم 

وسايل سرقتي را از خودروام به بيرون انداختم. 
س��رهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون مبارزه ب��ا جرائم جنايي پليس 
آگاهي تهران بزرگ، با اعام اين خبر گفت: با توجه به سوابق متهم در ارتكاب 
جرائم مختلف به ويژه س��رقت هاي مقرون به آزار و اذيت و اعتراف اوليه متهم، 
قرار قانوني از سوي مقام محترم قضايي صادر شد و متهم جهت شناسايي ديگر 
جرائم ارتكابي در اختيار اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته 
است؛ لذا از زنان و دختران جواني كه بدين شيوه و توسط راننده يك خودروي 
پژو 405 نقره اي مورد سرقت، تهديد يا آزار و اذيت قرار گرفتند دعوت مي شود 
براي شناسايي متهم و پيگيري شكايات خود به نش��اني اداره شانزدهم پليس 

آگاهي تهران بزرگ در خيابان وحدت اسامي مراجعه كنند. 

  درگيري شجاعانه دختر جوان
 با آدم رباي مسافركش نما

معمواً بعضي از افراد ب�ه خاطر اختافات مالي كه 
با همكار يا دوس�ت خود دارند به جاي مراجعه به 
محاكم قضايي و طرح ش�كايت، براي رس�يدن به 
حق و حقوق ادعايي خود دست به جرائم خطرناكي 
مي زنند اما غاف�ل از اين هس�تند كه اي�ن اقدام 
خودسرانه مجرمانه نه تنها آنها را به حق حقوق خود 
نمي رساند بلكه عواقب ومجازات سخت قانوني در 
انتظارشان است. مثل پرونده مرد جواني كه مدعي 
است به خاطر اختاف مالي با دوستش، همسر وي 
را ربوده و س�ه روز در خانه اش حبس كرده است. 
پس از اين حادثه گروگان موفق به فرار از اسارتگاه 
آدم ربا ش�د و متهم را در دام قان�ون گرفتار كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��وم آذرماه مردي سراسيمه 
به كانتري 130 نازي آباد رفت و از گم شدن ناگهاني 

همسرش شكايت كرد. 
ش��اكي گفت: همسرم محبوبه 32 س��اله است و امروز 
براي انجام كاري از خانه بيرون رفته بود و ديگر به خانه 
بازنگشت. من محل كارم بودم و فرزندم نيز در مدرسه 
بود كه وقتي به خانه آمديم خبري از همسرم نبود. ابتدا با 
تلفن همراهش تماس گرفتم اما تلفن همراهش خاموش 
بود كه نگران ش��ديم و براي كمك به كانتري آمديم.  
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داش��ت 
مأموران دريافتند فرد ناشناسي به تلفن همراه شاكي 
پيام داده و مدعي شده همسرش را ربوده و براي آزادي 
او درخواست 200 ميليون تومان پول كرده است.  شوهر 
زن گمشده گفت: س��اعتي قبل پيامي از تلفن همراه 
ناشناسي به گوشي ام ارسال شد كه براي آزادي همسرم 
200 ميليون تومان درخواست كرد. فرد ناشناس نوشته 
بود كه دوب��اره منتظر پيام هاي ديگرش باش��م.  بدين 
ترتيب مأموران بررسي هاي خود را براي شناسايي فرد 
آدم ربا كه قصد اخاذي 200 ميليوني از شاكي را داشت 
ادامه دادند تا اينكه چند روز بعد در جريان درگيري زن 
و مرد در محدوده خيابان شقايق قرار گرفتند و بافاصله 

براي بررسي موضوع راهي محل شدند.
 مأموران در محل حادثه پسر جواني را كه با درگيري 
قصد داش��ت زن جوان��ي را بربايد دس��تگير كردند. 

بررسي ها حكايت از اين داش��ت زن جوان همان زن 
گمشده اي اس��ت كه چند روز قبل ش��وهرش اعام 
مفقودي كرده بود و پس��ر جوان ه��م همان متهمي 
اس��ت كه براي آزادي زن جوان در خواس��ت اخاذي 
200 ميليوني كرده بود.  پس از انتقال شاكي و متهم به 
كانتري زن جوان درباره حادثه گفت: چند روز قبل 
در منزل بودم كه زنگ منزل به صدا در آمد، پش��ت 
آيفون يكي از دوستان همس��رم را ديدم و مدعي شد 
كه پيغامي از همسرم براي من دارد و از من خواست 
در را باز كنم. چون او را مي ش��ناختم در را برايش باز 
كردم و او وارد خانه ام ش��د كه مرا مورد ضرب و جرح 
قرار داد و با تهديد چاقو به زور مرا سوار خودرو كرد و 
به خانه اي در حوالي عبدل آباد در جنوب تهران منتقل 
كرد.  وي ادامه داد: مرد آدم ربا مدت سه روز مرا داخل 
خانه حبس كرد و هر وقت كه بيرون مي رفت در هاي 
اتاق ها را قفل مي زد كه هر چقدر تاش كردم از آنجا 
فرار كنم فايده اي نداش��ت و به نتيجه نمي رس��يدم. 
من از حرف هاي او متوجه شدم او براي آزادي من از 
همسرم درخواست 200 ميليون تومان پول كرده است، 
اما همسرم وضع مالي خوبي نداشت كه به او پرداخت 
كند. در اين مدت من خيلي تاش كردم فرار كنم، اما 
موفق نشدم و مرد آدم ربا با تهديد و ضرب و جرح مانع 
من مي شد تا اينكه امروز از غفلت او استفاده كردم و از 
اسارتگاه او گريختم و به داخل خيابان آمدم كه دوباره 
متهم متوجه شد و براي ربودن دوباره مرا تعقيب كرد 
كه داخل خيابان با هم درگير ش��ديم و خوشبختانه 
مأموران كانتري به موقع رسيدند و مرا نجات دادند و 

متهم را دستگير كردند.  
سرهنگ رسول جهاني، رئيس كانتري 130 نازي آباد، 
با اش��اره به اعتراف صريح متهم به ارتكاب آدم ربايي 
افزود: متهم در همان تحقيقات اوليه صراحتاً اعتراف 
كرد و مدعي شد با همسر محبوبه اختاف مالي دارد 
و به اين انگيره اقدام به آدم ربايي همس��ر دوس��تش 
كرده است. متهم براي تحقيقات بيشتر و روشن شدن 
زواياي پنهان اين حادثه در اختي��ار كارآگاهان اداره 

يازدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت . 

مرد ميانس�ال با فوت برادر همسرش تصميم 
مي گيرد زن او را با داشتن چهار فرزند به عقد 
موق�ت درآورد، اما به خاطر س�وءظن وي را به 
قتل رساند. صبح ديروز ش�وهر عمه پاي ميز 
محاكمه رفت و با درخواس�ت قصاص از سوي 
فرزندان مقت�ول به مرگ و ديه محكوم ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، سي ام فروردين  سال 94 پسر 
جواني مأموران كانتري 169 مشيريه را از ناپديد 
ش��دن ناگهاني مادرش مريم 49 ساله باخبر كرد 
و گفت: »چند سالي است كه پدرمان فوت كرده 
و مادرم سرپرس��ت دو خواهر و من و برادرم است. 
روز گذش��ته او به بهانه خريد بيرون رفت، اما هر 
چه منتظرش شديم، برنگشت. تلفن همراهش نيز 
خاموش است به همين خاطر نگرانيم اتفاق بدي 
برايش افتاده باش��د.« با اعام مفقودي، مأموران 
پليس تحقيقات خود را براي يافتن زن ميانسال 

آغاز كردند تا اينكه با بررس��ي فهرست مكالمات 
تلفن همراه زن ميانس��ال، مأموران به شوهر عمه 
بچه هاي زن گمشده كه مرد 65 ساله اي به نام يزدان 
است مشكوك شدند. همچنين در شاخه ديگري از 
تحقيقات مشخص شد، آن مرد بعد از فوت شوهر 
زن ميانسال وي را صيغه كرده و مدتي با او زندگي 
مخفيانه اي داش��ته  اس��ت.  به اين ترتيب يزدان 
بازداشت شد. او در مراحل بازجويي سعي داشت 
پليس را گمراه كند اما سرانجام لب به اعتراف گشود 
و به قتل زن جوان و دفن جسد او در حياط ويايش 
در فشم اقرار كرد.  بعد از توضيحات مرد ميانسال، 
مأموران به آدرس ويا رفتند و بعد از كشف جسد 
و انتقال به پزشكي قانوني، اين بار پرونده با موضوع 
قتل عمد تشكيل شد و مرد ميانسال به اتهام قتل 
عمد تحت بازجويي قرار گرفت. او در خصوص انگيزه 
قتل گفت: »مريم را دوست داشتم. او را صيغه كردم 

تا در آرامش باشد، اما فهميدم او با مردان ديگري 
رابطه دارد به همين دليل او را كشتم.«  با اقرارهاي 
متهم و بازسازي صحنه جرم، كيفرخواست صادر و 
پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه چهارم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرس��تاده شد.   
صبح ديروز متهم از زندان اعزام شد و مقابل هيئت 
قضايي همان شعبه به رياست قاضي عبداللهي قرار 
گرفت. ابتداي جلسه دو دختر و دو پسر مقتول به 
عنوان اولياي دم درخواست قصاص كردند، سپس 
متهم در جايگاه قرار گرف��ت و با قبول جرمش در 
شرح ماجرا گفت: »ش��وهر مقتول، برادر همسرم 
بود كه چند سال قبل فوت كرد. از آنجائيكه چهار 
فرزند داشت به خانواده اش سر مي زديم تا احساس 
تنهايي نكنند. در اين رفت و آمدها بود كه به مريم 
عاقه مند شدم و تصميم گرفتم او را صيغه كنم. در 
اين مورد با مريم صحبت كردم و او هم راضي شد تا 

با هم ازدواج كنيم اما خواست اين موضوع مخفي 
بماند. قبول كردم و با هم عقد موقت كرديم.« متهم 
در ادامه گفت: »در اين مدت او هر كاري داش��ت 
برايش انجام م��ي دادم تا مبادا به اف��راد غريبه رو 
بيندازد اما مدتي كه گذشت، احساس كردم رفتار 
و حرف زدن هايش تغيير ك��رده و آن مريم قبلي 
نيست. چند بار با او صحبت كردم اما فايده نداشت تا 
اينكه مطمئن شدم با مرد ديگري رابطه دارد. همين 
بهانه اي شد او را به ويايم در فشم ببرم و نصيحتش 
كنم. « متهم در خصوص قتل گفت: »آن روز وقتي 
وارد ويا شديم بعد از خوردن غذا كنارش نشستم 
و س��ر صحبت را باز كردم. خواستم از اشتباهاتي 
كه دارد منصرفش كنم. به او گفتم آبرويم را وسط 
گذاشتم ولي تو از اين موضوع سوءاستفاده كردي. 
توقع داشتم حرف هايم را بپذيرد، اما او با بداخاقي 
و توهين جوابم را  داد. اين شد كه عصباني شدم و 
روسري سرش را كشيدم. يك لحظه كنترلم را از 
دست داده بودم و نفهميدم چطور شد كه او را به 
زمين كوبيدم و با دس��تانم گردنش را فشار دادم. 
وقتي متوجه شدم كه از نفس افتاده بود.« متهم 
در آخر گفت: »مانده بودم با جس��د چ��ه كنم. از 
طرفي چون رابطه ما مخفيانه بود، نمي خواستم 
اعتبارم پيش همس��ر و فرزندانم از دست برود. به 
همين دليل تصميم گرفتم جسد را در همان حياط 
ويا دفن كنم. باور كنيد قصد كشتن نداشتم حاا 
پشيمانم و همه اين اتفاق ها به خاطر عصبانيت بود. 
درخواست گذشت دارم و از خانواده ام شرمنده ام.« 
در پايان هيئت قضايي بعد از شور، مرد ميانسال را 
به اتهام قتل عمد به قصاص و به اتهام ضربات وارده 

به مقتول به پرداخت ديه محكوم كرد.

قصاص و ديه؛  مجازات شوهر عمه خطاكار

رئي�س پلي�س پايتخ�ت ضم�ن اع�ام راه ان�دازي پلي�س 
اصناف گف�ت: با توجه ب�ه نقش بي بدي�ل بازاري�ان و اصناف 
در پيروزي انقاب اس�امي و دف�اع مقدس و اثرگ�ذاري اين 
قش�ر در جامعه، تصميم ب�ه راه اندازي اين پلي�س گرفته ايم. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار رحيمي صبح دي��روز در همايش 
آغاز ب��ه كار داوطلبان پلي��س افتخاري اصناف گف��ت: راه اندازي 
پليس افتخاري اصناف در راستاي رويكرد جامعه محوري و مردم 
محوري نيروي انتظامي است كه بر اساس اين رويكرد، برقراري و 
حفظ امنيت، موضوعي اجتماعي و مردم پايه اس��ت و با توجه به 
نقش بي بديل بازاريان و اصناف در پيروزي انقاب اسامي و دفاع 
مقدس و اثر گذاري اين قش��ر در جامعه، تصميم به راه اندازي اين 
پليس گرفته ايم.  وي دومين علت راه اندازي پليس افتخاري اصناف 
را خنثي سازي توطئه هاي دش��من در ايجاد تفرقه و اختاف بين 
آحاد ملت دانست و گفت: وحدت و اتحاد يك واجب ديني است و 
دشمن با عمليات رسانه اي گسترده، احساس امنيت را نشانه گرفته 
و به دنبال بر ه��م زدن امنيت رواني جامعه ب��ه ويژه امنيت حوزه 
اقتصادي است بر اين اس��اس بازاريان و صاحبان اصناف بهترين 
افسران اين جنگ اقتصادي هستند.  سردار رحيمي پايتخت بيان 
كرد: خوشبختانه بازاريان همانند سال هاي دفاع مقدس، داوطلبانه 
دعوت ما را پذيرفتند و از امروز با افتخار اعام مي كنيم كه پليس 
افتخاري اصناف براي مقابله با توطئه هاي دشمن و مديريت هرچه 
بهتر بازار، شروع به كار مي كند.  وي با اشاره به بيانات مقام معظم 
رهبري مبني بر مشاركت دادن مردم در امنيت عمومي بيان كرد: 
يكي از ساز و كارهاي مردمي ش��دن امنيت همين قانون جذب و 
به كارگيري پليس افتخاري است كه پليس افتخاري اصناف نيز در 

راستاي استفاده از ظرفيت قانوني اين ماده ايجاد شده است.

 آغاز به كار 
پليس افتخاري اصناف

عوام�ل تيران�دازي خيابان مالك اش�تر ش�هر كوهدش�ت با 
بررسي هاي پليسي شناسايي و دستگير شدند. 

 به گزارش ايرنا، سرهنگ سيدعلي ميراحمدي، جانشين فرماندهي 
انتظامي لرستان ديروز گفت: در پي اعام مورد تيراندازي در خيابان 
مالك اشتر كوهدشت، عوامل انتظامي شهرستان فوري وارد عمل 
شدند.  وي افزود: در بررسي هاي پليسي مشخص شد سرنشينان 
يك دستگاه خودروي پژو پارس با تيراندازي به سوي سرنشينان 
سمند و موتورس��واري، دو نفر را هدف گلوله قرار دادند و صحنه را 
ترك كردند.  در تحقيقات پليسي مشخص ش��د طرفين از اهالي 
يكي از روستاهاي كوهدشت و اراذل و اوباش پيشينه دار هستند 
كه اختاف هاي قبلي نيز داشته اند.  همچنين بررسي ها نشان داد 
طرفين درگيري ب��ه تازگي در زندان نيز ب��ا يكديگر اختاف پيدا 
مي كنند كه هنگام مرخصي، در داخل ش��هر دوباره با هم درگير 
مي شوند.  وي در پايان گفت: پنج نفر از طرفين دستگير شده اند و 

مجروحان نيز در بيمارستان تحت درمان هستند. 

عوامل تيراندازي كوهدشت 
شناسايي شدند

مرد جوان�ي ك�ه راننده  
تاكس�ي اينترنتي است 
ب�ه ط�رز مرم�وزي در 
ناپدي�د ش�د،  ته�ران 
مأم�وران خ�ودروي وي 
را در بزرگراه�ي كش�ف 
كردن�د، ام�ا از وي ردي 
نيافتن�د. تحقيقات براي 
بر ما شدن راز گم شدن 
راننده جوان ادامه دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل ارديبهشت ماه امسال بود كه زني به اداره 
پليس رفت و گفت شوهرش به طور ناگهاني ناپديد شده است.  شاكي 
در توضيح ماجرا گفت: ش��وهرم مرد جواني است و عباس نام دارد. 
او راننده تاكسي اينترنتي است و هر روز صبح با خودروي پرايدش 
براي كار از خانه بيرون مي رود و ش��ب دوباره به خانه بر مي گردد. 
امروز مثل هميشه براي جابه جا كردن مسافر بيرون رفت و ديگر به 
خانه برنگشت. پس از اين با دوستانش و بستگانمان تماس گرفتم، 
اما هيچ كس از او خبري نداشت. حتي به مراكز درماني هم سرزدم، 
اما او را نيافتم و اان به اداره پليس آمده ام و براي پيدا كردن شوهرم 
درخواس��ت كمك دارم.  با ثبت اين ش��كايت تيمي از كارآگاهان 
اداره يازدهم پليس آگاهي به دستور قاضي رضواني، بازپرس شعبه 
هش��تم دادس��راي امور جنايي تهران براي پيدا كردن ردي از مرد 
گمش��ده وارد عمل ش��دند.   مأموران همزمان ب��ا ادامه تحقيقات 
دستور توقيف خودروي راننده تاكسي اينترنتي را از قاضي گرفتند 
تا اينكه با خبر شدند مأموران گشت پليس خودروي مرد گمشده را 
در كنار بزرگراهي در حوالي تهران كشف كرده اند. كارآگاهان پس از 
حضور در محل كشف خودرو دريافتند خودروي عباس در حالي كه 
سوئيچش روي آن و در خودرو باز است در آن محل رها شده است. 
همچنين بررسي ها تخصصي با توجه به هم ريختگي داخل خودرو و 
شكسته شدن تعدادي از قطعات آن نشان داد راننده داخل خودرواش 
با فرد يا افرادي درگير شده است. از سوي ديگر بررسي هاي بعدي 
حكايت از اين داش��ت عامل يا عامان درگيري و ربودن مرد جوان 
وسايل داخل خودرو را سرقت نكرده اند.  در حالي كه تحقيقات درباره 
اين حادثه از سوي مأموران ادامه دارد قاضي رضواني دستور چاپ 
عكس مرد گمشده را در روزنامه ها صادر كرد تا چنانچه شهروندان 
از سرنوش��ت مرد جوان خبري دارند به اداره يازدهم پليس آگاهي 

اطاع دهند يا با شماره تلفن  51055511 تماس بگيرند. 

تحقيقات براي پيدا كردن راننده 
تاكسي اينترنتي ادامه دارد

دو ش�رور معروف تهرانس�ر كمتر از 
دو س�اعت پ�س از عربده كش�ي و 
ن�زاع خياباني با س�اح س�رد در دام 
مأم�وران كانت�ري گرفتار ش�دند. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، س��اعت 19 روز 
يك شنبه يازدهم آذرماه مأموران كانتري 
150 تهرانس��ر با تماس تلفني شهروندي 
از درگي��ري و نزاعي در مح��دوده خيابان 
گيتي نما در مقابل در ورودي پاركينگ يكي 
از مراكز خريد با خبر و براي بررسي موضوع 
راهي محل شدند.  مأموران در محل حادثه 
دريافتند لحظاتي قبل كسبه مركز خريد 
به پارك يك خودروي ساندرو در مقابل در 
ورودي پاركينگ مجتمع تجاري و انسداد 
كامل مسير ورود و خروج خودرو اعتراض 

كرده اند كه دو سرنش��ين جوان ساندرو با 
ساح س��رد اقدام به قدرت نمايي كرده و 
طي نزاع و درگيري خيابان��ي، تعدادي از 
كسبه را مضروب و مجروح كردند و از محل 
متواري مي شوند.  تحقيقات بعدي مأموران 
نش��ان داد سرنش��ينان خودروي ساندرو 
در حين فرار از محل درگيري و در مسير 
خروج��ي خيابان گيتي نما، ب��ا خودروي 
شخصي خود با پيرمردي حدوداً 75 ساله 
برخورد ك��رده و با وجود آس��يب ديدگي 
اين ش��خص از ناحيه كمر و پا به فرار خود 
ادامه مي دهند و از محل به سرعت متواري 
مي شوند.  بدين ترتيب مأموران تحقيقات 
خود را براي شناسايي متهمان آغاز كردند 
كه مشخص شد دو متهم عربده كش كه دو 

جوان 24 و 29 ساله هستند سابقه شرارت 
دارند و از اوباش محل هس��تند. مأموران 
در نهايت در كمتر از دو س��اعت مخفيگاه 
دو متهم را شناس��ايي و اراذل را دستگير 
و به كانتري 150 تهرانسر منتقل كردند.  
سرهنگ حسين فاضلي، رئيس كانتري 
150 تهرانسر، با اعام خبر دستگيري اين 
جوان به اتهام قدرت نمايي با ساح سرد و 
ايجاد ضرب و جرح عمدي عنوان داشت: 
جامعه عرصه قدرت نمايي نيست و به همه 
كساني كه مي خواهند با رفتار غيرمسئوانه 
و ضد اجتماعي خود آرامش شهروندان را بر 
هم زنند هشدار جدي مي دهيم كه برخورد 
قاطع با اينگونه هنجارشكني ها در دستور 

كار مجموعه نيروي انتظامي قرار دارد. 

دستگيری 2 شرور معروف  پس از عربده كشي

 اخاذی 200میلیونی
با ربودن زن جوان



جزئیات و ابعاد جدیدی که از قتل خاشقجی 
منتش�ر می ش�ود ب�ه ان�دازه خ�ود جنایت 
غافلگیر کننده و تعجب آور است. در آخرین 
مورد رس�انه های امریکایی گزارش دادند که  
یک ش�رکت جاسوس�ی رژیم صهیونیستی 
با رهگی�ری ارتباطات تلفنی خاش�قجی در 
قتل وی با آل سعود همکاری کرده است و در 
همین حال پیام های منتشر شده از خاشقجی 
در ی�ک ش�بکه اجتماع�ی بی�ش از پی�ش 
انگیزه های محمد بن سلمان برای کشتن این 
روزنامه نگار منتقد سعودی را آشکار می کند. 
روزنام��ه نیویورک تایمز گ��زارش داد یک فعال 
عربستانی که از دوستان جمال خاشقجی بوده، 
یک شرکت نرم افزاری اسرائیل را متهم کرده است 
که با جاسوسی از تلفن همراه وی و ارتباطاتش 
با جمال خاشقجی به دیوان سلطنتی عربستان 
س��عودی در قتل این روزنامه ن��گار کمک کرده 
است. این شکایت توسط عمر عبدالعزیز معارض 
عربستانی س��اکن کانادا در اسرائیل انجام شده 
است. فعاان و روزنامه نگاران دیگر نیز شکایات 
مشابهی علیه شرکت NSO مطرح کرده و این 
شرکت را متهم کرده اند با دولت های مکزیک و 
امارات متحده عربی برای جاسوسی از تلفن های 
همراه آنها همکاری کرده است. نیویورک تایمز 
نوشت، این مسئله فشار را به این شرکت اسرائیلی 
و دولت تل آوی��و در زمینه فروش دس��تگاه   ها و 
نرم افزارهای جاسوس��ی به کشورهای خارجی 
افزایش خواهد داد و همچنین مس��ئله اتحاد و 
ارتباط گسترده عربستان س��عودی با اسرائیل 
را برجس��ته تر خواهد کرد. این اولین بار نیست 
که بحث همکاری اسرائیل با محمد بن سلمان 
برای سرکوب مخالفان منتشر می شود. روزنامه 
هاآرتص چاپ رژیم صهیونیستی شش روز قبل 
در گزارشی نوشت که ش��خصی به نمایندگی از 
»محمد بن سلمان « ولیعهد عربستان سعودی 
در س��ال 2015 با »ایهود باراک « تماس تلفنی 
برقرار می کند و از نخس��ت وزیر سابق اسرائیل 
می خواه��د در امر فروش فن��اوری الکترونیکی 
همکاری کند   که به سعودی    ها در شنود مکالمات 
تلفنی ش��هروندان و دش��منان کمک می کند. 
نیویورک تایمز در ادامه گ��زارش خود افزود: در 
ماه اوت یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه تورنتو 
که روی نظارت های آناین مطالعه می کند عمر 
عبدالعزیز را مطلع می کن��د که تلفن همراه وی 
احتمااً هک شده است. سپس نتیجه گیری کرده 

است که حکومت عربس��تان سعودی پشت این 
عملیات جاسوسی بوده است. جمال خاشقجی 
روزنامه نگار منتقد سعودی حدود دو ماه پیش 
برای انجام کارهای اداری مربوط به ازدواجش به 
کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد 
اما هیچ گاه از آن خارج نشد. تحت فشار رسانه   ها 
و افکار عمومی جهان، حکومت عربستان سعودی 
بعد   ها اعتراف کرد که خاشقجی را کشته و جسد 
او را ابتدا تکه تکه و سپس در مواد شیمیایی ذوب 

کرده است. 
 بچهدیوسیریناپذیر

انتش��ار پیام های »جمال خاش��قجی« در یک 
پیام رس��ان در گفت وگو با یک منتقد سعودی 
در تبعید نش��ان می دهد او ولیعهد را »دیو«ی 
خوانده ب��ود ک��ه از بلعیدن منتق��دان و حتی 
حامیانش سیر نمی ش��ود. پیام   هایی که نشان 
می دهند محمد بن س��لمان تا چه حدی برای 
کشتن خاشقجی انگیزه داش��ته است. شبکه 
»سی ان ان « خبر داده که به بیش از ۴00 پیام 
»جمال خاشقجی« در پیام رسان »واتس اپ« 
دسترسی پیدا کرده اس��ت. بنا بر گزارش این 
رسانه امریکایی، »شاید با نگاهی به پیغام های 
جم��ال خاش��قجی در واتس اپ، س��رنخ های 
جدی��دی درباره قتل او به دس��ت آی��د. « عمر 
عبدالعزیز 2۷س��اله، پیغام های رد و بدل شده 
بین او و خاشقجی در این پیام رسان را در اختیار 
سی ان ان قرار داده است. خاشقجی در بخشی از 
این پیام ها، ولی عهد عربستان سعودی را »دیو« 

و »پک من« می خواند. پک م��ن نام یک بازی 
رایانه ای است که در آن برای پیروزی، شخصیت 
اصلی این ب��ازی باید دائماَ دهانش باز باش��د و 
هرآنچه بر سر راهش است را ببلعد. به گزارش 
سی ان ان، بر اس��اس پیغام های خاشقجی که 
حامی متن، تصویر و فیلم های زیادی اس��ت، 
یک موضوع کامًا روش��ن اس��ت و آن، نگرانی 
شدید درباره مواضع ولی عهد و خشونت او است. 
خاشقجی در یک پیام خود در ماه می نوشته بود: 
»او هر چقدر قربانیان بیشتری می بلعد، تعداد 

بیشتری قربانی طلب می کند.«
 سناهمچنانپیگیر

س��نای امریکا به زودی درباره واکنش به نقش 
عربستان در قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
واشنگتن پست تصمیم گیری خواهد کرد و در 
همین حال، یک س��ناتور دموک��رات امریکایی 
اعام کرد: امریکا نیاز دارد که مطمئن شود که 
عربستان در قبال پرونده خاشقجی پاسخگو باشد 
اما در عین حال روابط اس��تراتژیک با عربستان 

سعودی حفظ شود. 
به گزارش پایگاه خبری هیل، بن کاردین، سناتور 
دموکرات امریکای��ی در اظهاراتی گفت: به نظر 
من هیچ شکی وجود ندارد که محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربس��تان از آنچه که در ترکیه رخ داد، 
خبر داشته است. این س��ناتور امریکایی افزود: 
ما نمی توانیم اجازه دهیم که این مسئله اینطور 
باقی بماند. امریکا ازم است که موضع درست و 
قدرتمندی درباره این مسئله اتخاذ کند، ما باید 

از آنها بخواهیم که پاس��خگو باش��ند. وی ادامه 
داد: البته این مس��ئله به معنای این نیست که 
دیگر نمی توانیم روابط استرتژیکی با عربستان 
سعودی داشته باشیم. در روابط دو جانبه ریاض 
و واشنگتن، امریکا موضع قوی تری دارد، آنها به 
ما نیاز دارند. قانونگذاران امریکا در حال تاش و 
بررسی ایجاد توازن میان روابط استراتژیک دو 
کش��ور و در عین حال مجازات افراد دخیل در 
پرونده قتل جمال خاش��قجی هس��تند. در این 
میان برخ��ی از دموکرات  ها پیش��نهاد داده اند 
که روابط با عربستان س��عودی قطع شود. سنا 
طی چند روز گذشته از قطعنامه پایان حمایت 
نظامی امریکا از اقدامات ائتاف سعودی در یمن 

حمایت کرد. 
  اردوغانباتماممدارکجنایت

رئیس جمهور ترکیه تأکی��د کرد که اگر فرصت 
پاس��خگویی به محمد بن س��لمان درباره قتل 
خاش��قجی در جریان نشست س��ران گروه 20 
دس��ت می داد بی هیچ تردیدی با تمامی ادله رو 
در روی او قرار می گرفت. رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه موضع خود را علیه ولیعهد 
سعودی تندتر کرده و از آمادگی اش برای غافلگیر 
کردن و تقابل با ای��ن ولیعهد جوان در خصوص 
قتل روزنامه نگار منتقد س��عودی صحبت کرده 
است. وی در جریان سفرش به ونزوئا در صحبت 
با اصحاب رسانه ترکیه ای گفت: اگر به من فرصت 
داده    می شد تا در جریان نشست سران گروه 20 
به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان درباره قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد پاسخ بدهم 
بی هیچ تردیدی با تمامی اسناد و مدارک با او رو 
در رو    می شدم. ما مجددا سؤاات درباره اینکه چه 
کسی دستور قتل خاشقجی را داده و همچنین 
مکان جسدش و همدست محلی را از عربستان 
پرس��یدیم. به نقل از الجزیره، وی گفت: هدف 
پنهان کاری تیم ترور درباره اطاعات مربوط به 
این قتل حمایت از کس��ی است که دستور قتل 
را داده اس��ت. ما این پرونده را پیگیری خواهیم 
کرد و اگر ازم باش��د به س��ازمان ملل مراجعه 
خواهیم کرد. ما منتظر نتایج بازرسی مکانی در 
ش��هر یالوا در جنوب استانبول هستیم. احتمااً 
در اماکن دیگر نیز بازرسی صورت می گیرد. به 
گفته خبرنگار الجزی��ره در آنکارا اظهارات اخیر 
اردوغان خشم وی از نادیده گرفته شدن پرونده 
خاشقجی در نشست سران گروه 20 در آرژانتین 

را نشان می دهد. 

88498444سرويسبينالملل
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شرکت اسرائیلی شریک جرم بن سلمان در قتل خاشقجی
منتقد سعودي نزدیک به خبرنگار قرباني عربستان، در گفت وگو با رسانه هاي امریکایي فاش کرد

  گزارش  یک دامنه اعتراضات 
جلیق�ه زرد   ها در 
فرانسه روز دو   شنبه به بخش های مختلف جامعه 
از جمله دانش آموزان و دانشجویان هم سرایت 
کرد؛ به ط�وری که بی�ش از ۱۰۰ دبیرس�تان در 
فرانسه پس از اعتراضات دانش آموزان تعطیل 
ش�د و کاس های درس نی�ز برگزار نش�د. در 
شهرهای غربی فرانسه به دلیل افزایش قیمت، 
سوخت نایاب شده و بیش از 2 هزار و 2۰۰ جایگاه 
س�وخت و پم�پ بنزی�ن تعطی�ل ش�ده اند. 
رئیس جمهور فرانس�ه که پیش�تر گفته بود از 
مواضعش در برابر معترضان جنبش ضد سرمایه 
داری عقب نشینی نخواهد کرد، اعام کرد که با 
معترضان مذاکره می کند. با این حال، خشونت 
پلیس فرانسه روندي تصاعدي پیدا کرده است. 
به گزارش »جوان« حرکت اعتراضی موس��وم به 
»جلیقه زردها« که از س��ه هفته پیش به صورت 
سراسری در فرانسه آغاز شده، حاا دیگر از مرحله 
کنترل خارج ش��ده اس��ت. ای��ن اعتراضات ضد 
سرمایه داری که در روزهای اخیر حالت انقابی 
به خود گرفته و ش��هر پاریس، پایتخت فرانس��ه 
را به می��دان جنگ تبدیل کرده اس��ت، به میان 
دانش آموزان و دانش��جویان نیز س��رایت کرده 

اس��ت. به گزارش یورونی��وز، براس��اس آخرین 
آمار وزارت آموزش فرانس��ه، روز دو   شنبه بیش 
از 100 دبیرستان در فرانس��ه پس از اعتراضات 
دانش آم��وزان تعطیل ش��د و کاس های درس 
برگزار نش��د. همچنین به دلیل مس��دود کردن 
ترافیک توس��ط جلیقه زرد   ها در مناطق مختلف 
کش��ور سوخت رس��انی به پمپ ه��ای بنزین به 
تعویق افتاده و نزدیک ب��ه ۷5 جایگاه از 2 هزار و 
200 پمپ بنزین شرکت توتال بسته شده است. 
از سوی دیگر، مقامات ش��هر تولوز فرانسه دیروز 
اعام کردند که در پی ناآرامی در این شهر، حدود 
50 نفر از جمله ۴8 نیروی پلیس زخمی شدند. 
اعتراضات اخیر در فرانسه بعد از افزایش مالیات 
سوخت آغاز شد ولی به سرعت رنگ و بوی اعتراض 
ضد دولتی به خ��ود گرفت. معترض��ان به خود 
»جلیقه زرد « لقب داده اند و خواهان اس��تعفای 
امانوئل ماکرون هستند. مردم فرانسه حدود سه 
هفته است در اعتراض به سیاست های اقتصادی 
دولت و باا رفتن هزینه های زندگی به خیابان    ها 
آمده اند. معترضان، پرچم های فرانسه را در دست 
گرفته و سرود ملی این کش��ور را می خوانند و با 
حرکت در خیابان های پاری��س در مقابل پلیس 
صف آرایی می کنن��د. خیابان ه��ای پاریس این 

روز   ها بیش��تر به یک میدان جنگ واقعی تبدیل 
ش��ده اس��ت که در آن پلیس اس��تراتژي مشت 
آهنین در پیش گرفته و با شلیک گاز اشک آور و 
خودروهای آب پاش با معترضین برخورد می کند. 
در برخی از نقاط، پلیس با ضرب و شتم معترضان 

را سرکوب می کند. 
به گ��زارش خبرگ��زاری فرانس��ه، در اعتراضات 
اخیر در فرانس��ه تاکنون سه نفر کشته و 300 نفر 
دستگیر و بازداشت شده اند و ۴12 نفر از معترضان 
هم زخمی ش��ده اند که وضعیت 10 نف��ر از آنان 
وخیم گزارش شده اس��ت. این درحالی است که 
تعداد تظاهرکنندگان حدود 36 هزار نفر گزارش 
شده است که 5 هزار و 500 نفر از آنان در پاریس 
حضور دارند. دولت فرانس��ه روز یک   ش��نبه اعام 
کرده بود که حالت فوق العاده را در سراسر کشور 

برقرار می کند. 
به گزارش س��ی ان ان، اعتراضات یک   ش��نبه شب 
هم مثل روزهای گذش��ته همچنان ادامه داشت 
و بقایای شمع های سوخته و ماشین های به آتش 
کشیده ش��ده در برخی از خیابان های منتهی به 
طاق پیروزی و نزدیک به خیابان شانزه لیزه و باغ 

تویلری در پاریس به چشم می خورند. 
روند اعتراضات گسترده در فرانسه در حال سرایت 

به سایر کشورهای اروپایی است و تاکنون بلژیک و 
هلند شاهد بروز ناآرامی های موسوم به جلیقه زرد   ها 
بوده اند. روز یک   ش��نبه معترضان در ش��هرهای 
مختل��ف هلند علیه دولت این کش��ور دس��ت به 
راهپیمایی زده و از طریق رسانه های اجتماعی در 
شش شهر به خیابان    ها آمدند. این مسئله با پیوند 
خوردن به قدرت گرفتن راس��ت افراطی در اروپا 
و تضعیف دولت های قوی اروپای��ی مانند آلمان، 
انگلیس و فرانسه به ش��دت باعث نگرانی مقامات 
اتحادیه اروپا شده است. به گفته کارشناسان، اقبال 
عمومی در روی کار آمدن دولت های راست گرا در 
اتریش، ایتالیا، اس��پانیا و مجارستان باعث شده تا 

روند همگرایی اروپایی به شدت متزلزل شود. 
 ماکرونتسلیمشد

گسترش دامنه اعتراضات در شهرهای فرانسه در 
نهایت سبب ش��د امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه در مقابل معترضان تسلیم شود. به گزارش 
رویترز، امانوئل ماکرون، که هفته گذش��ته گفته 
ب��ود از مواضعش در برابر معترض��ان جنبش ضد 
سرمایه داری عقب نشینی نخواهد کرد روز دو   شنبه 
به نخست وزیر این کشور دس��تور داد تا با رهبران 
معترضان گفت وگو و مذاکره کند. تصمیم ماکرون 
برای مذاکره با معترض��ان در حالی صورت گرفته 
که وی بعد از اعتراضات هفته گذش��ته گفته بود 
صدای معترضان را شنیده اما از تصمیمش کوتاه 
نخواهد آمد. پس از خشونت های روز    شنبه فرانسه 
در تجمع های جنبش ضد سرمایه داری، نشست 
بح��ران روز یک   ش��نبه در کاخ الی��زه و با حضور 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه آغاز شد. 
رئیس جمهور فرانسه پیش از این گفته بود به همه 
اقدامات خشونت بار پاسخ قضایی داده خواهد شد. 
موافقت ماکرون برای گفت وگو با معترضان درحالی 
است که نماینده ای از سوی معترضان برای مذاکره 
با دولت وجود ندارد. همچنین وزیر اقتصاد فرانسه 
با عقب نشینی از سیاست قبلی دولت در افزایش 
مالیات سوخت اعام کرد:»ما باید کاهش مالیات 
را تسریع کنیم که نیاز به کاهش سریع هزینه های 

عمومی دارد.«
در حال حاضر، محبوبیت ماکرون به کم   ترین میزان 
خود از زمان روی کار آمدن، تنزل یافته اس��ت. او 
در برابر جنبش جلیقه زرد    ها قرار دارد که بر اساس 
تازه    ترین برآورد    ها از حمای��ت 80 درصدی مردم 
فرانسه برخوردار است. ماکرون در دوران انتخابات 
وعده داده بود با اصاح��ات اقتصادی خود مانع از 
تشدید بحران اقتصادی در فرانسه شود و همچنین 
درصدد بود رهبری اقتصادی قاره اروپا را در دستان 
خود بگیرد اما با گذشت 18 ماه، ماکرون نتوانسته 

به وعده های خود عمل کند.

  گزارش  2

ماکرون در بن بست رهبري
امانوئل ماکرون بیش از یک سال و نیم است که ریاست جمهوری فرانسه را 
به عهده دارد و هنوز مدت قابل توجهی تا پایان کار دارد اما به نظر می رسد 
که جلیقه های زرد کار را آن قدر برای او سخت کرده اند که حاا برخی از 
استیضاح و حتی برکناری او می گویند. جلیقه زرد   ها معترضانی هستند 
که از 1۷ نوامبر به این سو و با بستن جاده    ها و ایجاد ترافیک اعتراض آرامی 
علیه سیاست اقتصادی دولت به خصوص در مورد افزایش مالیات بر قیمت 
بنزین و گازوئیل به راه انداخته اند اما تظاهرات آنها در روز     شنبه گذشته 
از حد و حدود آرام خود خارج شد و منجر به درگیری شدید با نیروهای 
پلیس شد که دو کشته و دهها زخمی بر جا گذاشت و بیش از 100 نفر 
دستگیر  شدند. حاا اعتراضات نه تنها در فرانسه از وضع آرام خود خارج 
ش��ده و ماکرون برقراری وضعیت فوق العاده را بررسی می کند بلکه به 
بلژیک س��رایت کرده و احتمال دارد که این اعتراضات مبدل به معضل 

اروپایی بشود تا فرانسوی. 
ماکرون در نخستین اقدام جدی به نخست وزیر خود، ادوارد فیلیپ، دستور 
دارد تا با رهبران معترضین مذاکره کند اما نه تنها شش نفر از  هشت رهبر 
دعوت شده درخواست فیلیپ را رد کردند، مذاکره فیلیپ با دو نفر دیگر 
نتیجه ای نداشت. این می تواند بن بست جدی برای حل مشکل باشد و 
به نظر می رسد که عامل اصلی هم اصرار ماکرون برای اجرای سیاستش 
باشد. مسئله افزایش قیمت سوخت در سیاست اقتصادی ماکرون محرک 
اصلی این اعتراضات است چرا که ماکرون به بهانه دفاع از محیط زیست 
و کاهش مصرف سوخت قصد افزایش مالیات به میزان5/6 سنت در هر 
لیتر گازوئیل و 9/2 در هر لیتر بنزین از ابتدای سال آینده میادی را دارد و 
این افزایش قیمت سوخت در حالی است که دولت ماکرون در سال جاری 
16 درصد قیمت سوخت را افزایش داده است. فشار این افزایش قیمت 
سوخت بیش از همه بر طبقه متوسط حومه نشینی وارد می شود که امکان 
دسترسی به قطار یا خطوط اتوبوس رانی ندارند و برای آمدن به سر کارشان 
در پاریس به شدت نیاز به خودروی شخصی دارند اما دیگر نمی توانند این 
افزایش قیمت را تحمل کنند. پریسیلیا لودوسکی زنی از همین طبقه 
است که ماه مه و در شبکه های اجتماعی طوماری را منتشر کرد و از مردم 
خواست تا با امضای آن اعتراض خود را علنی کنند اما توجهی به طومار 
او نشد تا این که روزنامه پاریزین در 22 اکتبر گزارشی در مورد آن منتشر 
کرد و مورد توجه عموم قرار گرفت. به این ترتیب، بدنه اعتراض جلیقه 
زرد   ها شکل گرفت که این روند نشان از غیبت رسمی احزاب سیاسی دارد 
هرچند که این احزاب نمی توانند تماشاچی صرف باشند و طبیعی است 

که به صورت پیدا یا پنهان نقشی داشته باشند. 
در واقع، اعتراض جلیقه  زرد   ها بیش از هر چیز یک مطالبه مردمی جدای از 
جبهه بندی های سیاسی است و به همین جهت هم هیچ حزبی نمی تواند 
مدعی رهبری آنها و پرچمدار اعتراضات باشد. با وجود این، اعتراضات آن 
قدر گسترده و مردمی هست که احزاب سیاسی به خصوص احزاب منتقد 
از جریان چپ تا راست افراطی با آن همراهی می کنند و در این میان، جبهه 
ملی فرانسه سعی می کند تا بیشترین بهره برداری را از وضعیت پرتنش 
فعلی داشته باشد. بنابر این، هویت اولیه اعتراضات وجهه مردمی آن است 
چنان که تارنمای اروپایی یورونیوز در این خصوص از شهروندانی می گوید 
که با وجود داش��تن کار و درآمد اما باز گذران زندگی و معاش برای آنها 
سخت است. در میان این معترضان کشاورزانی هستند که حاا با انتشار 
فیلم    هایی کوتاه از زندگی خود وضعیت سخت معیشت شان را به نمایش 
درآورده اند. نظرسنجی    ها هم دالت بر حمایت عمومی از جلیقه  زرد   ها 
دارد زیرا طبق نظرسنجی موسسه ب و آ، 65 درصد از فرانسوی    ها حمایت 
خود را از آنها اعام کرده اند و حتی ۴2درصد گفته اند که در تجمع آنها 
شرکت می کنند. این میزان از حمایت در مقابل کاهش شدید محبوبیت 
ماکرون قابل توجه است که طبق نظرسنجی گروه تحقیقاتی ایفوپ؛ به 
میزان 25درصد سقوط کرده که نسبت به ماه قبل ۴درصد کاهش بیشتر 
داشته است. باید گفت که ماکرون با این میزان کاهش محبوبیت و حمایت 
عمومی از جلیقه زرد   ها شانس موفقیتی برای آرام کردن اوضاع ندارد جز 
این که به خواسته معترضین تن داده و مانع افزایش قیمت سوخت بشود. 
این شرایط نه تنها موقعیت ماکرون را در داخل فرانسه تا انتخابات ریاست 
جمهوری بعدی در 2022 به شدت تضعیف کرده بلکه امید او برای رهبری 
اتحادیه اروپا را هم بر باد داده است. او می توانست بعد از خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا در مارس آینده و کنارگیری کامل آنگا مرکل، صدر اعظم 
آلمان، از سیاست در 2021، سکان رهبری اتحادیه اروپا را قبل از انتخابات 
2022 به دست بگیرد اما به نظر می رسد که جلیقه  زرد   ها چنان گرهی در 
کار او انداخته اند که به نظر می رسد نه این امید برآورده شود و نه شانسی 

برای انتخابات 2022 داشته باشد. 
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سناتورامریکایی:ناوبهدریایسیاهبفرستیم
سناتور امریکایی به اعزام کشتی های جنگی به دریای سیاه فراخواند. 
به گزارش اس��پوتنیک به نقل از نشریه »هیل« س��ناتور جان باراکو، 
از امریکا و ناتو خواست به »عملیات خش��ونت  آمیز روسیه « نسبت به 
اوکراین جواب مناسبی بدهند.  به عقیده این سناتور، وادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه شخصی اس��ت که از دیدگاه زور عمل می کند. 
وی در ادامه گفت:»  کلمات  برای وادیمیر پوتین بی اهمیت هستند. 
عملیات برای او مهم است. به نظر من ما باید گام های فعالتری در این 
رابطه برداریم.« سناتور امریکایی پیشنهاد کرد برای نمایش قدرت در 
این زمینه کشتی های جنگی امریکا و ناتو به دریای سیاه اعزام شوند. 
افزون بر آن، باید سیستم های پدافند هوایی و تسلیحات ضدکشتی به 

اوکراین ارسال شوند. 
دیداراروپایینتانیاهوباپمپئوبامحورایران

نخس�ت وزیر رژی�م صهیونیس�تی ب�رای دی�دار ب�ا وزی�ر امور 
خارجه امریکا و صحبت درباره ایران به بروکس�ل س�فر می کند. 
دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی اعام کرد که »یوسی کوهن« 
رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل )موساد( و »مئیر بن شبت « مشاور 
امنیت داخل��ی این رژیم ه��م بنیامی��ن نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی را روز دو    شنبه در این سفر به بروکسل همراهی می کنند. 
به نوش��ته وبگاه ش��بکه »آی2۴ نیوز« نتانیاهو قصد دارد در این سفر 
درباره موض��وع ایران و تح��وات امنیتی اخیر در منطق��ه خاورمیانه 
با پمپئو صحبت کن��د.  پمپئو درباره این دیدار گف��ت: »روابط قوی با 
متحدانی مانند اسرائیل، برای مقابله ما با اقدامات ثبات زدا و فعالیت های 

شرورانه ایران در خاورمیانه ضروری است.«

مسکو: امریکا می خواهد در سوریه
 شبه دولت ایجاد کند

تنها چن�د روز بعد از اقدام موش�کی ن�اکام رژیم صهیونیس�تی 
در س�وریه، ائتاف امریکای�ی هم، مواضع ارتش س�وریه در ریف 
حمص را بمباران ک�رد، اقدامی که هرچند خس�ارت جانی در پی 
نداش�ت، ولی روس   ه�ا می گویند که امری�کا به دنب�ال به چالش 
کشیدن حاکمیت سوریه و ایجاد ش�به دولت در شمال آن است. 
به گ��زارش رویترز، یک منبع ارش��د حزب اه روز دو   ش��نبه گفت که 
برخاف آنچه برخی رس��انه    ها اعام می کنند نه گروه وابسته به ایران 
و نه مواضع ایران در س��وریه طی حمله هفته قبل آسیب ندیده است. 
پیش از این، یکی فرماندهان ارتش سوریه گفته بود که هدف پنج  شنبه 
شب اسرائیلی   ها به اطراف دمشق، شامل دو تیپ ارتش سوریه بوده که 
نیروهای حزب اه هم در آن قرار دارد ول��ی دیروز یک منبع حزب اه 
گفت که مواضع ایران در جنوب سوریه، در معرض هیچ گونه بمبارانی 
قرار نگرفته اس��ت س��ه روز بعد از این حمله، یک   شنبه شب در حدود 
ساعت هشت )به وقت محلی( هم نیروهای ائتاف امریکایی، تعدادی 
موش��ک به برخی مواض��ع ارتش س��وریه در کوه های »الغ��راب « در 
جنوب منطقه »السخنه « در ریف حمص شلیک کردند. منابع نظامی 
سوری می گویند که این حمله تلفات جانی نداشته و تلفات این حمله 
تجاوزکارانه »صرفاً مادی«  بوده اس��ت. منابعی دیگ��ر نیز گفته اند که 
کاروانی از ارتش سوریه و نیروهای هم پیمانش بین السخنه و التنف در 
بادیه سوریه در معرض حمات موشکی ائتاف امریکایی قرار گرفتند؛ 
التنف جایی است که پایگاه نظامی امریکا در آنجا قرار دارد. این منابع 
افزودند، بیش از 10 موشک از سامانه موشکی چند منظوره » هیمارس « 

به سوی نیروهای مذکور شلیک شد. 
 همزمان، ارتش ترکیه اعام کرد که اجرای دومین دور از تمرین نظامی 
مشترک امریکا و ترکیه برای اداره »منبج « سوریه آغاز شده است. در 
بیانیه ارتش ترکیه آمده است: »مطابق با نقشه راه منبج و اصول امنیتی، 
نیروهای مس��لح ترکیه و امری��کا، دومی��ن دور از تمرین های نظامی 
مش��ترک درخصوص فعالیت های گش��ت زنی در منبج انجام دادند.«  
 نقش��ه  راه منبج بین ترکیه و امریکا روی عقب نش��ینی شبه نظامیان 
ُکرد یگان ه��ای مدافع خلق )YPG( از این ش��هر به ش��رق رودخانه 
فرات، اجرای عملیات گش��ت زنی مشترک در این ش��هر و در نهایت 
اداره مش��ترک آن تمرکز دارد. س��رگئی اوروف وزیر خارجه روسیه 
در واکنش به این تحوات گفته که واش��نگتن تاش می کند، با بهره 
برداری از مس��ئله کرد   ها تمامیت ارضی س��وریه را به خطر بیندازد و 
قطعنامه س��ازمان ملل در این خصوص را نقض کند. سرگئی اوروف 
تصریح کرد: امریکا می خواهد در سوریه ساختارهای غیر قانونی ایجاد 
کند و برای اجرای این تصمیم خود منابع مالی نیز اختصاص داده است. 
وی در یک مصاحبه تلویزیونی در حاش��یه کنفرانس گروه 20 تأکید 
کرد، حوادث شرق فرات س��وریه در واقع نقض قطعنامه سازمان ملل 
در خصوص پایبندی به تمامیت ارضی این کش��ور به ش��مار می رود. 
»دیمیتری بولیانسکی« سفیر مسکو در سازمان ملل در شورای امنیت 
سازمان ملل گفت که حجم اشغالگری و تاش های امریکا برای ایجاد 
یک »شبه دولت« در س��وریه افزایش یافته و این مسئله روند سیاسی 
حل بحران را با مش��کل روبه رو می کند. به نوشته  پایگاه خبری شبکه 
رووداو، نماینده روسیه همچنین اقدامات امریکا در سوریه را تهدیدی 

برای امنیت ملی کشورهای همجوار دانست. 

 بحران گرسنگی صد   ها افغان در منطقه
 تحت محاصره طالبان 

مقام ه�ای محل�ی وای�ت فاری�اب در ش�مال افغانس�تان تأیید 
می کنن�د از چندی�ن روز گذش�ته صد   ها خان�واده در ولس�والی 
پش�تونکوت ای�ن وای�ت در محاص�ره طالب�ان ق�رار دارن�د و 
دو ت�ن از ش�دت گرس�نگی ج�ان خ�ود را از دس�ت داده ان�د. 
نبی خان ماخی��ل، فرمانده پلیس وای��ت فاریاب روز دو   ش��نبه به 
بی بی سی گفت که از دو هفته پیش منطقه سرحوض در این ولسوالی 
در محاصره طالبان اس��ت و مردم با مشکل گرس��نگی روبه رو شدند. 
جاوید بیدار، س��خنگوی والی فاریاب نیز می گوید طالبان س��ه روستا 
را در این منطقه محاصره کردند که شمار آنها به 500 تا 600 خانواده 
می رس��د. او می گوید که جنگجویان طالبان تمام عبور و مرور   ها را در 
مسیر این روستا   ها متوقف کردند و حتی اجازه رسیدن مواد غذایی را 
نیز به منطقه نمی دهند. بیدار گفت:»این وضعیت س��بب شده که دو 
نفر در منطقه به شمول یک کودک از گرسنگی و سه نفر دیگر به دلیل 
بیماری جان بدهند«. به گفت��ه او، نیروهای امنیتی نیز در این منطقه 
مستقر هستند که به گفته مقام های محلی از طریق هوایی اکماات به 
آنها می رسد. سخنگوی والی فاریاب گفت:»گفت وگوهای ریش سفیدان 
و بزرگان منطقه با طالبان برای حل این مشکل آغاز شده و در صورت 
نتیجه ندادن، آنها اقدام به راه اندازی عملی��ات نظامی خواهند کرد«. 
روز یک   شنبه بحث این محاصره در نشست مجلس سنای افغانستان 
نیز مطرح شد و سناتوران گفتند که مردم محل برای حل این مشکل با 
آنها تماس گرفتند. مجلس سنا نیز از مقام های امنیتی خواست هر چه 
زودتر به این مشکل رسیدگی کنند. طالبان تاکنون در مورد این رویداد 
چیزی نگفته است. فاریاب از وایت های ناآرام و کلیدی در شمال  غرب 
افغانستان است که گفته می شود اختال امنیت در این وایت می تواند 
بر امنیت همه شمال افغانس��تان تأثیر بگذارد. گروه طالبان در وایت 

فاریاب نسبت به دیگر گروه های مخالف، فعال هستند. 

مشت آهنين  ماکرون بر فرق فرانسوي ها
در اعتراضات فرانسه تاکنون 3 نفر کشته، 3۰۰ نفر دستگیر و 4۱2 نفر هم زخمی شده اند که وضعیت ۱۰ نفر از آنان وخیم گزارش شده است

سيدرحيمنعمتی

ترامپ از  عمران خان کمک خواست 
در هم�ان روزی ک�ه نام�ه رئیس جمه�ور امری�کا ب�ه همت�ای 
پاکس�تانی اش و درخواس�ت کم�ک از  او ب�راي مذاک�ره ب�ا 
طالبان علنی ش�د، نخس�ت وزیر س�ابق پاکس�تان ضمن انتقاد 
از عملک�رد حزب تحری�ک انص�اف پاکس�تان گفته ک�ه به نظر 
نمی رس�د حکومت عم�ران خ�ان دوام چندانی داش�ته باش�د. 
دونالد ترامپ به تازگی در نامه ای به نخست وزیر پاکستان خواستار کمک 
اسام آباد در حل آشفته بازار افغانس��تان و آوردن رهبری طالبان به پای 
میز مذاکره شد. عمران خان، نخست وزیر پاکستان نیز روز     شنبه در جمع 
روزنامه نگاران ارشد در پاسخ به این درخواست تأکید کرد اسام آباد آماده 
ایفای نقش خود برای پایان دادن به این بحران طوانی است. عمران خان 
همچنین گفت، پیش تر پاکستان در شرایطش با امریکا موضعی تأسف آمیز 
داشت اما دولت تحریک انصاف موضعی کاماً آشکار دارداین در حالی است 
که به گفته آصف علی زرداری شیوه حکومت حزب تحریک انصاف نشان 
می دهد که آنها تجربه اداره کشور را ندارند. زرداری گفته است: » به نظر 
نمی رسد حکومت عمران خان دوام چندانی داشته باشد و احتمااً به زودی 
شاهد س��قوط حکومت او خواهیم بود«. زرداری ضمن انتقاد از عملکرد 
حزب تحریک انصاف گفت: آنها نه بر مسائل اقتصادی کنترلی دارند و نه 
توانسته اند سیاست خارجی را بهتر کنند، صرفاً با مطالعه دو کتاب نمی توان 
یک کشور را اداره کرد. رئیس جمهور سابق پاکستان افزود: تنها در دوران 
حکومت حزب مردم بود که هیچ کس به جرم اعتراض های سیاس��ی به 
زندان نیفتاد و همه آزادی بیان داشتند. این سیاستمدار برجسته پاکستان 
اضافه کرد: من در دوران حکومت خود فعالیت پارلمان را گسترش دادم و 
همین باعث شد تا ساده    ترین افراد جامعه اینک بر کرسی ریاست جمهوری 
تکیه بزنند. آصف علی زرداری اظهار داشت: ما به زودی بازهم به صحنه 

قدرت باز می گردیم و حق مردم را بازخواهیم ستاند. 
  رزمایش مشترك با چین و روسیه

پاکستان و روسیه در حال برگزاری رزمایش دریایی موسوم به »مون 
سون « در ش��مال دریای عرب هس��تند که هدف از آن همکاری برای 
استفاده از ظرفیت مشترک برای افزایش توان دفاعی بیان شده است. 
نیروی دریایی پاکستان اعام کرد همکاری برای استفاده از ظرفیت های 
مشترک برای افزایش توان نظامی یکی از اهداف مهم برگزاری رزمایش 
مشترک با روسیه است. برای انجام این رزمایش دو ناو جنگی پیشرفته 
روسیه از بندر کراچی مانور نظامی مشترک با پاکستان را آغاز کردند. 
همزمان، رزمایش هوایی مشترک پاکستان و چین موسوم به »شاهین 
۷ « با هدف ارتقای توان نظامی و صلح و ثبات منطقه آغاز شد. نیروی 
هوایی پاکس��تان اعام کرد دس��ته    هایی از نیروی هوایی چین برای 
شرکت در رزمایش مش��ترک وارد این کشور ش��ده اند و تمرین های 
نظامی تا 23 دسامبر ادامه می یابد. در این رزمایش هوایی ، جنگنده   ها 
و بمب افکن   ها و سیس��تم های واکنش س��ریع و هواپیماهای آواکس 
نیروی هوایی ارتش چین توان دفاعی خود را به نمایش می گذارند. این 
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   معصومه طاهري
 همزمان با س�الروز نام�ه رهبري ب�ه جوانان 
غربي، دانش�گاه ته�ران ميزب�ان هجدهمين 
مراس�م س�الگرد ش�هيد ادواردو آنيل�ي در 
جمع بس�ياري از تازه مس�لمانان كشورهاي 
مختل�ف و دانش�جويان اي�ن دانش�گاه بود. 
 سالروز شهادت ادواردو آنیلي در 24 آبان )15 مي( 
است كه بنا به گفته مدير انجمن مراسم يادبود را 
تعمداً به سالروز انتشار نامه امام خامنه اي انداختند 
تا اهمیت نامه رهبري براي دانشجويان و مخاطبان 
جوان را بیش از پیش يادآور شوند چراكه ادواردو 
از برجسته ترين نمادهايي است كه وقتي محتواي 
نامه رهبري را مرور مي كنیم نام و يادش به ذهن 
متبادر مي ش��ود. ادواردو مصداق بارزي از همان 
جواناني است كه رهبر معظم انقاب به آن اشاره 
داشتند و براي همین هم مراسم يادبود آن شهید 

مقارن با سالروز انتشار نامه ايشان بود. 
 اولین مراسم گردهمايي تازه مسلمانان حاشیه هاي 
جالبي داش��ت كه آن را خاطره انگیز ك��رده بود. 
حضور تازه مسلماناني از كش��ورهاي مختلف كه 
هركدام داس��تاني براي خود داش��تند جذابیت 
مراس��م را بیش��تر كرد. قاري نیز كه تنها كس��ي 
است كه قرآن را به عربي و انگلیسي حفظ است به 
زبان عربي و انگلیسي قرآن را تاوت كرد. مهمان 
ويژه دكتر جان پی��رو پااديني رئیس و بنیانگذار 
دانش��گاه هاي اس��امي ايتالیا بود كه خودش و 
همسرش تازه مسلمان هستند، او از چنین تجمعي 
ابراز خرسندي كرد و گفت: برايم جالب است فكر 
نمي كردم چنین برنامه اي در ايران برگزار شود به 
خصوص اينكه خانم ها اينقدر نق��ش پررنگي در 
فعالیت هاي فرهنگي و اجتماعي داشته باشند اما 
در بین صحبت هايش نكته جالبي بود و آن اينكه 
ببخشید انگلیس��ي بلد نیس��تم، من زبان كشور 
استعمارگر را هرگز نخواهم آموخت، همین سخن 

او باعث تشويق ممتد حاضران در مراسم شد. 
 دكتر شجاعي مبلغ بین المللي هم در سخنانش 
به نمونه هاي قرآني مانند ادواردو آنیلي اش��اره 
كرد و افرادي همچون بانو آس��یه همسرفرعون 
و اصحاب كه��ف را مثال زد. خانم كريس��تین 
جیمز رهیافته استرالیايي و استاد دانشگاه هم از 
تاثیرپذيري خود از ادواردو آنیلي و ماجراي صعود 

شخصیتي و اعتقادي كه داشت صحبت كرد. 
   از طرف عزيزانم طرد شدم

 در میان مهمانان زهرا كه از اقلیت هاي مذهبي 

بوده و حاا مسلمان شده است هم حضور داشت؛ 
دختر جواني كه به خاطر مسلمان شدن شرايط 
س��خت و محدوديت هاي زيادي دارد. او  گفت: 
وقتي خانواده متوجه اسام آوردنم شدند شرايط 
را بر من س��خت كردند و از طرف عزيزانم طرد 
شدم. فامیل و دوس��تان هم برخوردشان با من 
عوض شد اما در اين انجمن وقتي تعداد زيادي 
تازه مسلمان با شرايط بدتر از خودم را مي بینم 

آرام مي شوم و شرايط برايم آسان تر مي گردد. 
 استفان ش��فر رهیافته آلماني از ديگر مهمانان 
برنامه هم به واسطه نهج الباغه اسام را برگزيده 
بود. اما ش��خصیت جالب ديگر مراس��م اسكار 
السالوادوري رهبر شیعیان السالوادور به همراه 
خانواده بود. يك دختر آلماني هم كه كودكش 
را در آغوش گرفته بود، مي گفت: مادرم مسلمان 
شد اما متأسفانه ترجمه هاي غلط از اسام باعث 
رويگردان��ي اش از اس��ام گردي��د، ولي خودم 
بحمداه اس��امم را حفظ كرده ام كه ماجراي 
مفصلي دارد. در كنار مهمانان تازه مسلمان بانوي 
مكزيكي غیرمسلماني هم به همراه همسر ايراني 
خود آمده بود و با اش��تیاق و هیج��ان در برنامه 
همراهي مي كرد. او مي گف��ت: درحال تحقیق 

درباره اسام هستم. 
   محفلي كه بايد چراغش روشن بماند

سوزان رهیافته كالیفرنیايي است، او مادر شهید 
هم هست، با آنكه به سختي راه مي رفت خود را 
به برنامه رسانده بود. وی مي گفت: در اين جمع 
آرامش مي گیرم. او مدام براي اعضاي انجمن دعا 
مي كرد، وقتي متوجه شد ما روزنامه نگار هستیم 
خواس��ت تا صداي اعضاي انجم��ن را به گوش 
مسئوان برسانیم و اين محفل چراغش روشن 
بماند. س��ارا هم رهیافته روس- ارمني است، او 
قاري است و انگلیسي حرف مي زند. دست و پا 
شكسته به كمك دوس��تي مي گفت: انجمن به 
او كمك كرد تا در كشوري كه جز خدا كسي را 

در آن ندارد و غريب است، مشكاتش حل شود. 
حاا از خانواده انجمن شهید ادواردو آنیلي شده 
اس��ت.  اي كاش در تهران بودند ت��ا ارتباطمان 
راحت تر مي شد. سوفي استاد دانشگاه هم از ديگر 
مدعوين بود كه در مكزيك زبان ژاپني تدريس 
مي كرده و بعد از مس��لمان ش��دن و هجرت در 
ايران، اسپانیايي آموزش مي دهد. خانم اوربین 
هم آنجا بود كه ماجراي جالب��ي دارد؛ او يكي از 
سه قلوي دختر امريكايي است كه آشنايي اش 
با دانشجويان انقابي ايران وي را شیعه كرده و 
حاا توسط او يكي از خواهرانش مسلمان شده 
اما قل سوم در امريكا همچنان مسیحي است و 
آرزو مي كند تا فرصت است طعم شیرين اسام و 

تشیع را به او بچشاند. 
 يك خانم پزشك هم توجه ما را به خود جلب كرد؛ 
درحالي كه كارت پزشكي خود را نشان مي داد با 
هیجان در جمع تازه مسلمانان مي گفت: به اينجا 
آمده ام و به دنبال دوست رهیافته ايرلندي خود 
هس��تم. امیدوارم بعد از س��ال ها دوري در اين 
محفل گرم و صمیمانه تازه مس��لمانان او را پیدا 
كنم. در اين مراس��م از دكتر عبدالكريم تاراس 
نابغه روس هم به افتخار اتمام شرح نهج الباغه 

به زبان روسي تقدير شد.  
   كنار هم فارغ از هر رنگ و نژادي

در اين میان به دلیل شرايط كاري، تحصیلي يا 
سفر به زادگاه عده اي از رهیافتگان موفق نشده 
بودند در گردهمايي تازه مسلمانان دانشگاه تهران 
حاضر شوند. مانند مارگريت رهیافته آلماني هم 
كه همراه همسر خود در يكي از شهرهاي ايران 
كش��اورزي مي كند؛ براي رس��یدن به همايش 
ساعت ها رانندگي كرده بود اما مانند برخي ديگر 
نتوانسته بود به موقع خود را برساند و از اين بابت 
ناراحت بود. رهیافتگان جامانده از محفل معنوي 
و دوستان مراسم سالروز شهید ادواردو آنیلي از 
اينكه نتوانسته بودند در جمع دوستان هم كیش 
و رهیافته خود باش��ند ناراحت بودند، البته در 
حال حاضر بیشتر فعالیت انجمن شهید ادواردو 
آنیلي و اغلب ارتباطات با دوستان تازه مسلمان 
به صورت مجازي اس��ت و هنوز موفق نشده اند 
در تهران مقري براي فعالیت هاي تبلیغي خود 
پیدا كنند؛ جايي كه پاتوق تازه مسلمانان فارغ از 
هر نوع رنگ و نژادي كه دارند براي يك موضوع 
مش��ترك و واحد، يعني اسام ش��یعي گردهم 
جمع ش��وند و فعالیت داشته باش��ند كه بنا به 
گفته مديريت اين انجمن همكاري و همراهي 
مسئوان را مي طلبد ولي متأسفانه تاكنون كم 

فروغ بوده است. 
جمال طاهري مدي��ر انجمن آرزو ك��رد بتواند 
توفیق آن را داشته باشد تا آرزوي تازه مسلمانان 
را در تهران عملي كند و با كمك اعضاي گمنام 
و مسئوان دلسوز مقر همیشگي و ثابتي براي 
اين تش��نگان حقیق��ت )به قول دكت��ر ژولیان 
پلیس��یه رهیافتگان فرانس��وي تازه مسلمانان 
مانند مهاجران صدر اسام در میان انصار ايراني 
هستند( افتتاح كنند تا يك دلگرمي و پشتوانه 
محكمي در ايران اسامی ام القراي جهان اسام 
داشته باشند و راهي كه با نام و ياد شهید ادواردو 
)مهدي( آنیلي باز شده با همراهي اين رهیافتگان 

از سرتاسر جهان پربارتر و باشكوه تر باشد.

»جوان« از اولين گردهمايي تازه مسلمانان در دانشگاه تهران گزارش مي دهد 

 آرامش در حضور تازه مسلمانان 
فارغ از رنگ ها

    سيد مرتضي ذاكر
گلعلي بابايي در مراسم گراميداشت حميد داوودآبادي با تأكيد 
بر اين مس�ئله كه خواندن خاطرات و نوشته هاي داوودآبادي 
جرئت مي خواهد، گفت: در اين مراسم از كسي تجليل مي شود 
ك�ه از دوران دفاع مق�دس آتش به اختيار عمل كرده اس�ت. 
حمید حیدري مس��ئول بسیج دانشجويي دانش��گاه صدا و سیما 
در مراسم گرامیداش��ت حمید داوودآبادي تحت عنوان »از معراج 
برگش��ته« اذعان كرد: داوودآبادي میراثي معنوي براي نسل سوم 
و چهارم انقاب است، بايد قدر اين میراث ماندگار را بدانیم. نسل 
جديد به كمك آثار هنرمنداني مثل داوودآبادي حس دوران دفاع 
مقدس را درك مي كند. مسعود ده نمكي كارگردان سینما نیز در 
ادامه همین نشس��ت اظهار كرد: به جاي اهداي دسته گل به امثال 
داوودآبادي از تجربیات وي در دانش��گاه صداوس��یما براي انتقال 
تجربه در قالب كارگاه هاي انتقال تجربه استفاده شود. اگر انتقادي 
از فراموشي يا برگزار نكردن گرامیداشت هنرمندان انقابي صورت  
مي گیرد مي توان اولین انتقاد را به جريان انقاب دانس��ت كه بايد 
فعالیت بیشتري داشته باش��د. اين كارگردان سینما افزود: حمید 
داوودآبادي در دوران غربت ش��هدا از زمان آغاز عملیات تفحص با 
كمترين امكانات كار هنري، ساخت مستند و روزنامه نگاري را انجام 
داد و بايد از هنرمندان انقابي مثل داوودآب��ادي براي انتقال اين 
تجربیات استفاده كرد. گلعلي بابايي نويسنده دفاع مقدس درباره 
ويژگي هاي حمید داوودآبادي بیان كرد: در اين مراس��م از كسي 
تجلیل مي شود كه مرد لحظه ها بوده و از دوران دفاع مقدس آتش به 
اختیار عمل كرده است. خواندن خاطرات و نوشته هاي داوودآبادي 

هم جرئت مي خواهد و در اين نوشته ها اثري از ريا و ظاهرسازي ديده 
نمي شود. داوودآبادي در هر بزنگاه حساس انقاب كتاب متناسب 
و مفیدي را به رشته تحرير درآورده اس��ت كه پس از پايان جنگ 
تحمیلي در مورد تفحص شهدا، مدافعان حرم و نظاير اينها به چشم 
مي خورد. اين نويسنده دفاع مقدس اضافه كرد: تعبیر مقام معظم 
رهبري در مورد كتاب »از معراج برگشته« به اين صورت است كه 
اين كتاب را با لحن باصفا و صمیمي معرفي كرده اند. در ادامه مراسم 
مدير هنرستان صداوسیما گفت: دو سال پیش به دنبال برگزاري 
بزرگداشت براي طنزپرداز نامي كشور زرويي نصرآبادي بودم كه اين 
اتفاق نیفتاد. امروز)ديروز( به مراسم تشییع جنازه اين هنرمند نرفتم. 
براي اينكه بزرگداش��ت حمید داوودآبادي و هنرمند زنده بسیار 
مهم تر است. رحیم مخدومي يكي ديگر از نويسندگان دفاع مقدس 
گفت: حمید داوودآبادي سنگربان متعهدي است كه سنگر دفاع 
خود را فراتر از هشت سال دفاع مقدس حفظ كرده است و رزمنده اي 

با سابقه 35 سال دفاع در عرصه جنگ نرم به شمار مي رود. 

 پيكر مرحوم ابوالفضل زرويي 
روز گذشته پس از تشييع در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س(آرام گرفت

اعتقادات ديني »زرويي« قله درخشان خصايص او بود

حكمت 43 
خدا خّباب بن أرت را رحمت كند؛ 

با رغبت مس��لمان ش��د و از روی 

فرمانبرداری هجرت كرد و با قناعت 

زندگی گذراند و از خدا راضی بود و 

مجاهد زندگی كرد.

اصاح طلبان زرويي دين باور را  نپسنديدند 
جرم ابوالفضل اين بود كه حرمت قلم نگه داشت

  فرزين ماندگار
 ابوالفض�ل  زرويي نصرآب�اد مگر جز به س�ود جامع�ه، منافع 
عموم�ي و در حيط�ه مضامي�ن اجتماع�ي، فرهنگ�ي و 
ديني ش�عري س�روده بود كه حت�ي خبر فوت�ش در صفحه 
اول اغل�ب روزنامه ه�اي مدع�ي اصاح طلب�ي ديده نش�د. 
روز گذشته خبر درگذشت شاعر و طنزپرداز كشورمان، ابوالفضل 
زرويي نصر آباد در صفحه اول جمعي از روزنامه هاي اصاح طلب، 
دولتي و مدعي اعتدال به چشم نمي خورد. روزنامه هاي اطاعات، 
آفتاب يزد، شرق، مردم س��ااري، آرمان، هفت صبح و كارگزاران 
جزو اين دس��ته قرار مي گیرند. عجیب بودن اين مس��ئله از اين 
جهت است كه اساساً مرحوم نصرآباد هیچ گاه گرايشات سیاسي 
از آن نوع كه در میان برخي هنرمندان مرس��وم است از خود بروز 
نداد تا از سوي رسانه هاي يك طیف سیاسي مورد بي اعتنايي قرار 
بگیرد. شايد بتوان اين بي اعتنايي رسانه اي را ناشي از همین مسئله 
دانست كه او هیچ گاه به پادويي جريان هاي سیاسي و عمله هاي 

سیاس��ت باز تن نداد. ساده زيس��ت بود و حاضر نش��د قلمش را 
بفروش��د. به كم دنیا قناعت كرد و طبعي بلند داشت. شايد اگر او 
هم مانند برخي از مدعیان شعر و ادب در بحبوحه و بزنگاه ها اقدام 
به حمايت از جريان هاي سیاسي كرده بود جايش در صفحه اول 
جرايد يارانه بگیر جاي مي گرفت اما چون حاضر نشد قلم را به نفع 
فان ش��یخ و بهمان دكتر بلغزاند، مغضوب مدعیان اصاح طلبي 
شد. زرويی نصرآباد بهترين شعرش را در وصف قمر بني هاشم)ع( 
سرود. دلداده اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السام بود. تیغ تیز 
طنزش را نه براي خوشامد سوداگران و زرسااران و سیاست بازان 
بلكه براي اصاح واقعي و حقیقي فرهنگ، هنر و جامعه خرج كرد. 
تن به ذلت و خواري نداد. مردمي زيست، براي مردم قلم زد. هنرش 
را به پول نفروخت و مانند يك مرد از دنی��ا رفت. آزاده بود و ثابت 
كرد كه صفحه اول روزنامه هاي مدعي و رانت بگیر جاي آزادمردان 
نیست. جرمش اين بود كه حرمت قلم را نگه داشت. جرم زرويي 
نصر آباد اين بود كه غیر از اخاق، معنويت، فضايل انساني و طنز 
اجتماعي متعهدانه چیزي نسروده و ننوشت. ابوالفضل عزيز جاي 
تو نه حاا و نه هیچ وقت ديگر در صفحه اول جرايد سیاس��ت باز 
نبوده و نیست. جاي تو در قلب هاي پاك مردمي است كه با چشم 
خود ديدند تو در كنارشان بودي تا لحظه مرگ. آقا ابوالفضل خوب 
س��رود درباره احوال مردهاي روزگار. شهر بدون مرد، شهر درده، 
قربون شكل ماه هرچي مرده، قربون اون مرداي دل شكسته، قربون 
اون دستاي پینه بسته و درباره نامردها هم سرود: اينجا فقط مهم 
مقام و پسته، مرداي شهري كارشون درسته! پیش هم از عاطفه دم 

مي زنن، پشت سر اما واسه هم مي زنن.

 دادشكر: تجارت در تئاتر
جاي فرهنگ را گرفته است

بازيگر و كارگردان پيشكسوت 
تئاتر معتقد است تئاتر ايران به 
سمت فروش گيشه سوق داده 
شده و به جاي فرهنگ سازي، 
ت�ج��اري ش���ده اس�ت. 
حس��ن دادش��كر درباره فعالیت 
جديد خود در زمینه كارگرداني 
تئاتر به مهر گفت: مدت هاست متني را براي اجرا مدنظر دارم 
ولي متأس��فانه به هر جايي كه مراجعه مي كنم گفته مي شود 
بودجه ندارند و من هم نمي توانم با فروش گیش��ه اثر خود را 
اجرا كنم. وي اظهار كرد: در اكثر سالن ها، گروه هاي تئاتري به 
سمت فروش گیشه سوق داده شده اند و برخي گروه ها نیز براي 
اينكه بتوانند از طريق گیشه فروش داشته باشند، كار خود را در 

حد يك شوي صحنه اي اجرا مي كنند. 
اين فعال عرصه تئاتر كودك با بیان اينكه بودجه تئاتر به جاي 
افزايش هر ساله كمتر مي ش��ود، تأكید كرد: گروه هاي تئاتري 
در حالي به سمت فروش گیشه هدايت شده اند كه تماشاگر و 
مخاطب تئاتر به درستي تربیت نشده تا سايق مختلف تئاتري 
داشته باشد. دادشكر در پايان سخنان خود متذكر شد: در حوزه 
تئاتر كودك و نوجوان نیاز به فرهنگ سازي داريم ولي فرهنگ 

بازاري و تجاري در اين حوزه به وجود آمده است. 
 ...........................................................................................................

 نويد يك اتفاق تازه 
در جلوه هاي ويژه سينماي ايران 

س�اخت جلوه هاي ويژه رايانه اي فيلم س�ينمايي »منطقه 
پرواز ممنوع« توسط سيدهادي اسامي در حال انجام است. 
به گزارش »جوان« سید هادي اسامي كه پیش از اين ساخت 
جلوه هاي وي��ژه رايانه اي فیلم هايي چون »ملك س��لیمان«، 
»باديگارد«، »چ« و »به وقت ش��ام« را در كارنامه كاري خود 
دارد، از پیش تولید در كنار تیم تولید قرار داش��ته و اين روزها 
مش��غول انجام اقدامات نهاي��ي روي س��كانس هايي از فیلم 
»منطقه پرواز ممنوع« است. بنابراين گزارش، جلوه هاي ويژه به 
كار رفته در اين فیلم جزو اتفاقات تازه و رو به جلو براي سینماي 
ايران است. اين فیلم با اتمام تدوين توس��ط ابوذر حیدري در 
حال تكمیل مراحل پس تولید اس��ت. »منطقه پرواز ممنوع« 
به نويسندگي و كارگرداني امیر داسارگر و تهیه كنندگي حامد 
بامروت نژاد براي حضور در جشنواره فیلم فجر آماده مي شود. 
 ...........................................................................................................

 داريوش اسدزاده
از بيمارستان مرخص شد

بازيگر پيشكس�وت س�ينما و تلويزيون كه چند روزي در 
بيمارستان بستري بود، ديروز مرخص شد. 

داريوش اس��دزاده بازيگر پیشكسوت س��ینما و تلويزيون، در 
گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، در خص��وص آخرين 
وضعیت جسماني خود گفت: چند روزي در بیمارستان بستري 
بودم و به تشخیص پزش��كان از بیمارستان مرخص شدم. وي 
افزود: با تشخیص پزشكان بايد استراحت كنم و قرار است، روند 
درمان را تحت نظر پزش��كان ادامه دهم. داريوش اسدزاده بعد 
از جراحي ای كه حدود 20 روز پیش داش��ت، مدتي در منزل 
استراحت كرد اما به دلیل ذات الريه دوباره در بیمارستان بستري 

شد و تحت نظر پزشكان قرار گرفت. 
 ...........................................................................................................

 صدور مجوز نمايش
براي 3 فيلم سينمايي

ش�وراي پروانه نمايش فيلم هاي س�ينمايي براي سه فيلم 
مجوز نمايش صادر كرد. 

به گزارش »ج��وان« به نق��ل از روابط عمومي س��ازمان امور 
سینمايي و س��معي بصري، ش��وراي پروانه نمايش فیلم هاي 
سینمايي در جلسه اخیر كه با حضور اكثريت اعضا برگزار شد، 
مجوز نمايش سه فیلم »پیلوت« به تهیه كنندگي محمدرضا 
مصباح و كارگردان��ي ابراهیم ابراهیمی��ان در ژانر اجتماعي، 
»دايان« به تهیه كنندگي محمد حم��زه زاده به نمايندگي از 
حوزه هنري و كارگرداني بهروز نوراني پور با موضوع مقاومت 
و »تهران ش��هر عش��ق« به تهیه كنندگي محم��د احمدي و 

كارگرداني علي جابر انصاري در ژانر اجتماعي صادر شد.

نويد   پارسا     ديده بان

    مصطفي شاه كرمي
پيك�ر مرح�وم ابوالفض�ل زروي�ي نصرآب�اد، ش�اعر، 
پژوهش�گر و طنزپرداز كش�ورمان ك�ه بر اث�ر عارضه 
قلب�ي در احمدآباد مس�توفي درگذش�ته ب�ود،  ديروز 
ب�ا حض�ور و بدرق�ه جمع�ي از چهره هاي سرش�ناس 
فرهنگي، هنري و جمع�ي از مردم، تش�ييع و در قطعه 
هنرمندان بهش�ت زه�را)س( به خاك س�پرده ش�د. 
در اين مراس��م كه ب��ا عنوان »گري��ه بر لبخن��د« با حضور 
چهره هاي طنز و ادبیات فارسي و برخي از مديران فرهنگي 
برگزار شد، شهرام شكیبا كه اجراي مراسم را به عهده داشت 
با بیان خاطره آشنايي اش با ابوالفضل زرويي نصرآباد در حوزه 
هنري اظهار كرد: زرويي هیچ وابس��تگي سازماني نداشت. 
بعد از آنكه او رفت آمدند و كردند آن چه نبايد مي كردند. اما 
برخاف گفته ها، هرگز و هرگز ت��ا آخرين روز، مهر از حوزه 
نبريد و به حوزه بي مهري نكرد، شايد خیلي چیزها بگويند، 
اما او تا آخرين لحظه در حوزه هنري كار مي كرد و اتفاقاتي 
در شأن او شكل مي گرفت، سپس علي موسوي گرمارودي با 
قرائت شعري از حكیم نظامي گنجوي كه در مرثیه خاقاني 
سروده شده، س��خنانش را آغاز كرد و گفت: مي خواستم از 
استعداد و دانش او بگويم ولي ديدم كه مجال سخن نیست 
و به اجمال عرض مي كنم كه تحقیق��ات او بي نظیر بود در 
حدي كه حت��ي از تفاصیل دوره قبل به تذك��ره مقامات او 
هم نمي رسد. او برادر من بود كه با رفتنش در داغي بیكران 
نشسته ام و سخت است كه اين غم جانكاه را با خود در ادامه 

عمر بكشانم. 
در ادامه اين مراسم غامعلي حداد عادل رئیس فرهنگستان 
زبان و ادب فارسي نیز در سخناني عنوان كرد: امروز در كنار 
پیكر مردي ايستاده ايم كه در كمترين زمان  ممكن  از عمر 
50 س��اله، خودش را به عنوان چهره اي مؤث��ر و ماندگار در 
ادب فارسي تثبیت كرد. او يك عمر مردم را خندانده و دل 
جامعه را شاد كرده. امروز آن جامعه به اندازه همه آن خنده ها 
اندوهگین اس��ت. وي افزود: تصديق مي كنی��م كه كارنامه 
عمرش حكايت از توجه به ديگران بوده و يك شأن اجتماعي 
مؤثر در كنار اين قدرت ذهني داشته است. چه در تدريس 
در دانشگاه و چه در مجله گل آقا و چه در حوزه هنري با كار 
اجتماعي و با مديريت خدمت كرده اس��ت. او معاصر دنیاي 

خودش بوده است. 
حدادعادل خاطرنشان كرد: ش��ايد برخي فكر كنند آن كه 
شعر طنز مي گويد ناتوان و عاجز از سرايش شعر جدي است، 

اين حرف درست يا غلط باشد، مصداقش زرويي نیست. كسي 
كه شعر زرويي را بشناسد تصديق مي كند او نه تنها با ادبیات 
فارسي كامًا آشنا بوده كه با ادبیات عرب نیز آشنايي جدي 

داشته و اشعارش به خوبي اين توانايي او را نشان مي دهد. 
رئی��س فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ي اظه��ار كرد: در 
جمهوري اسامي و جامعه اسامي طنز پردازي كار سختي 
اس��ت. نه به خاطر حساس��یت سیاس��ي كه به خاطر خط 
قرمزهاي اخاقي؛ شما »گل آقا« را با ساير مجات طنز قبل 
از انقاب مقايس��ه كنید و ببینید چطور در محیط تنگ تر 
و اخاقي تري كه اين مجله در آن مي زيس��ت توانست گل 
كند. زرويي با 23 سال سن در چنین نشريه اي گل كرد. به 
نظرم يك خصوصیت زرويي كه بر فراز همه توانايي هاي او 
مي درخشد اعتقادات ديني اوست. اگر جز همان قصیده اي 
كه براي حضرت عباس)ع( س��روده از او بر ج��ا نمانده بود، 
مي شد توانايي او را در شعر و اعتقادش به خدا و اهل بیت)ع( 
و كربا و عاشورا درك كرد. فكر نمي كنم به اين زودي كسي 
بتواند جاي ابوالفضل زرويي نصرآب��اد را با اين جامعیت پر 
كند. در بخش ديگري از مراسم  ناصر فیض مدير دفتر طنز 
حوزه هنري نیز در س��خناني عنوان  كرد: اين ضايعه را بايد 
به همه تسلیت گفت. خاص و عام همه او را مي شناختند. او 
محبوب و عزيز و ارجمند بود و عام��ه و خواص مردم به آثار 
و دانسته هايش احترام مي گذاشتند. اين دلیلي نداشت جز 
اينكه او كسي بود كه پاسدار زبان فارسي بود. زرويي اديبي 
فرهیخته و پژوهشگري بي نظیر بود. بسیاري از جريان ها را 
مي شناخت اما از اصول طنز فاصله نگرفت. ايمان و تعهد او 
نش��ئت گرفته از ش��رافتش بود. در پايان اين مراسم، پیكر 
مرحوم زرويي نصرآباد از محل حوزه هنري تا چهارراه كالج 
تشییع و براي خاكسپاري به بهشت زهرا)س( منتقل شد و 

در قطعه هنرمندان آرام گرفت.

دكتر جان پيرو پااديني رئيس و 
بنيانگذار دانش��گاه هاي اسامي 
ايتاليا:فك��ر نمي ك��ردم چني��ن 
برنامه اي در ايران برگزار شود به 
خص��وص اينكه خانم ه��ا اينقدر 
نق��ش پررنگ��ي در فعاليت ه��اي 
فرهنگي و اجتماعي داشته باشند

مراسم گراميداشت حميد داوود آبادي در دانشگاه صداوسيما برگزار شد
گلعلي بابايي: خواندن آثار داوود آبادي جرئت مي خواهد

    مستند

»الف ام خميني« نامزد بخش 
مستندنگاري جايزه جال شد

بخ�ش  داوران  هيئ�ت 
»مستندنگاري« يازدهمين 
دوره  جاي�زه  ادب�ي ج�ال 
آل احم�د، اس�امي پن�ج 
نام�زد راه يافته ب�ه مرحله 
نهاي�ي اين بخ�ش را اعام 
كرد. به نظر مي رس�د »الف 
از  يك�ي  خمين�ي«  ام 
شانس داران اين دوره باشد. 

به گزارش فارس، هیئت داوران بخش »مستندنگاري« يازدهمین دوره  جايزه  
ادبي جال آل احمد، اسامي پنج نامزد راه يافته به مرحله نهايي اين بخش را اعام 

كر كه به اين شرح است:
- »الف ام خمیني« به قلم »هدايت اه بهبودي« از انتشارات موسسه مطالعات 

و پژوهش هاي سیاسي
- »برسد به دست خانم ف« به قلم »راحله صبوري« از انتشارات سوره مهر

- »پیراهن هاي همیشه« به قلم »حمیدرضا صدر« از نشر چشمه
- »ركاب زنان در پي ش��مس« به قلم »حس��ن كرمي قراملكي« از انتش��ارات 

ستوده
- »ماموستا« به قلم »علي رستمي« از انتشارات سوره مهر

اين پنج اثر به داوري »مصطفي رحیمي«، »گلستان جعفريان« و »مريم برادران« 
به مرحله نهايي يازدهمین دوره  جايزه  ادبي جال آل احمد راه پیدا كردند.


