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 ولیعهد سابق و رئیس مخلوع گارد ملی سعودی در مراسمی با حضور
 احمد بن عبدالعزیز،  بزرگ ترین رقیب تاج و تخت بن سلمان شرکت کردند

 رقص شمشیر
 مخالفان بن سلمان در ریاض

روزنه

حدود یک ماه مانده به زمستان 
97، دولت آمریکا در رسیدن به 
هدفی که ابتدای سال تعریف 
کرده بود، س��خت ناکام مانده 
اس��ت. در واقع می توان گفت 
ایران بدون اینکه هنوز از هیچ یک از دارایی  های 
 راهبردی خود استفاده کرده باشد، شوک اول را

- که بزرگ     ترین شوک هم بود- پشت سر گذاشته 
اس��ت. دولت آمریکا، با وقوف به اینکه نتوانسته 
هیچ به هم ریختگی تعیین کننده ای در ایران خلق 
کند، اخیرا از ادبیات »فروپاش��ی« کوتاه آمده و 
مرتب تکرار می کند برنامه فش��ار علیه ایران در 
بلندمدت جواب خواه��د داد. تا اینجا یعنی در 
بهترین حالت، دولت ترامپ به وضعیت نخستین 
س��ال  های دولت اوباما بازگشته است. در همین 
چن��د هفته، تحلیلگ��ران مهم��ی در آمریکا به 
سیاست گذاران دولتی تذکر داده  اند که چیزی به 
نام »فشار بلندمدت« وجود ندارد، چرا که هر چه 
از شوک اولیه فاصله بگیریم، ایران توانایی تطابق 
خود با الگوهای فش��ار را بیشتر خواهد کرد- در 
این کار بس��یار ماهر و مجرب هم هس��ت- و از 
ش��دت و تاثیرگذاری آن خواهد کاست. به این 
ترتیب، چی��زی که در بلندم��دت رخ می دهد 
س��ازگار شدن با فش��ارها و خنثی  سازی عملی 
اثرات آنهاست، نه انباشت خطی تاثیرات فشارها.

از منظر سیاس��ت داخلی که بنگریم، دولت 
ترام��پ به س��ازمان و گفتمان جری��ان غربگرا 
در ای��ران ضرباتی تاریخ��ی وارد آورده اس��ت. 
گفتمان  های »همه مس��یرها ب��ه آمریکا ختم 
می شود« و »گره اقتصاد فقط با بهبود سیاست 
خارج��ی )بخوانی��د مذاکره با آمریکا( گش��وده 
خواهد ش��د«، اکنون در ایران به درد شوخی و 
خنده هم نمی خ��ورد. در دولت اوباما هم وضع 
چن��دان بهتر نبود اما واقعیت آنچه در اقتصاد و 
سیاس��ت خارجی می گذشت با مهارت از چشم 
مردم پنهان نگه داشته می شد و غربگرایان ایرانی 
می توانس��تند با اس��تناد به ظواهر امور، وضع را 
خوب یا رو به بهبود جلوه بدهند. ترامپ امکان 
این ظاهر  سازی را از بین برد و امکانات و توانایی 
واقعی معامله با آمریکا به عنوان عصای جادویی 
غربگرایان برای جلب نظر افکار عمومی در ایران 
را فاش کرد. اکنون دیگر کسی  نمی تواند با اهرم 
مذاکره با آمریکا جامعه ایرانی را ش��رطی کند و 
محاس��بات آن را درب��اره منافعش به هم بریزد. 
تقاضای مذاکره با آمریکا و ارتقا دادن آن به یک 
هیاهوی سیاسی، و حتی اجرای عملی آن، دیگر 
آنقدرها جذاب نیس��ت و شوقی در مردم- حتی 
آنها که چندان دل خوشی از جمهوری اسالمی 

ندارند- بر نمی انگیزد. 
ه��واداری از مذاکره و معامله با آمریکا دیگر 
در ایران یک شوک سیاسی نیست، اگر نگوییم 
به نوعی ناسزای سیاسی تبدیل شده و به جای 
خوشحالی، خنده ای از سر تمسخر برمی انگیزد. 
زوال تئ��وری مذاکره، DNA سیاس��ت داخلی 
در ایران را تغییر داده اس��ت. پس از حدود یک 
دهه، سیاست داخلی از اسارت سیاست خارجی 
خارج شده و دیگر برای جریان  های سیاسی بویژه 
اصالح      طلبان غربگرا مقدور نیس��ت ضعف  های 
مدیریتی و ناتوانی خود در اداره کشور را با عصای 
جادویی مذاکره با آمریکا محو کنند و رقابت  های 
سیاس��ی را با تمرک��ز روی ض��رورت مذاکره با 
آمریکا قطبی کنند. همه ای��ن رانت  های روانی 
برای غربگرایان ایرانی از میان رفته است. طبقه 
متوس��ط جدید در ایران به جای توان معامله با 
آمریکا روی توان اداره کشور از سوی غربگرایان 
تمرکز کرده و این شاخصی است که اگر تثبیت 
شود، آغاز زوال بلندمدت غربگرایان خواهد بود. 
تا همین 2 سال قبل، حسن روحانی یا هر کس 
دیگری با مشخصات او می توانست رقیبی مثل 
محمدباق��ر قالیباف )یا ه��ر اصولگرای دیگری( 
را در دوقطبی تعامل- ان��زوا و مذاکره با آمریکا 
یا مخاصمه ب��ا آن، گیر بیندازد اما حاال صرفا با 

ترازوی توان اداره کشور سنجیده خواهد شد. 
زوال غربگرای��ی در ایران زمانی حقیقتا آغاز 
خواهد ش��د که مجبور باش��د به ج��ای حرف 
زدن، کار کن��د و پ��س از مذاکره ک��ردن، از آن 
پرسیده شود می تواند واقعا روی زمین دولتی را 
اداره کرده و مش��کلی را حل کند یا نه؟ شرایط 
کنونی دورانی اس��ت ک��ه در آن دیگر نه وزارت  
امور خارجه و محمدجواد ظریف، بلکه شهرداری 
تهران و نجفی و افش��انی نماد آن خواهند بود. 
این به معنای تغییر ژنتیک سیاست داخلی در 
ایران است. فرزندان کدهای ژنتیکی جدید دیگر 

نمی توانند مشخصات گذشته را داشته باشند. 
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 DNA تغییر 
سیاست داخلی در ایران

اگ��ر اه��ل فض��ای مج��ازی و 
ش��بکه های اجتماع��ی باش��ید، 
حکم��اً دیده ای��د که ای��ن روزها تم��ام کانال ها و 
صفحات��ی که »با روحان��ی ت��ا 1400« ورد روز و 
شب شان بود، تبدیل به منتقدان سرسخت دولت 
 ش��ده، وق��ت و بی وقت به طعن و تمس��خر دولت 
می پردازند! اوضاع غریبی است. همین روند را عینا 
در سطح رسانه ها و نشریات مکتوب هم می بینیم. 
قدر مسلم، پش��یمان شدن یک فرد از رأیی که به 
آقای روحانی داده، حق روش��ن اوس��ت و به جایی 
هم برنمی خورد. با این حال، رس��انه، شبه رسانه و 
چهره های معروفی که جمع قابل توجهی از جامعه را 
مجاب به انتخاب مجدد آقای روحانی کرده اند، نباید 
اینقدر در قبال عملکرد خود بی مسؤولیت و فریبکار 
باش��ند. »محمد عطریانفر« از چهره های شاخص 
اصالح طلب اخیرا گفته است: »خالی کردن پشت 
دولت ناجوانمردی است«. این حتما حرف دقیق و 

حقی است.
نمی ش��ود کلیت جامعه به تبع پی��روی از این 
کانال ها، صفحات، چهره ها و رسانه ها، هم چوب را 
بخورد و هم پیاز را، ولی گردانندگان این کانال ها در 
هر شرایطی س��ر دیگ کباب باشند! دیروز تهییج 
مخاطب به حمایت از روحانی، نان و کباب داشت، 
حاال زدن دولت و روحانی نان دارد، لذا دسته جمعی 
بن��ا کرده اند به طعن و لع��ن دولت. رئیس جمهور 
چندی پیش با انتق��اد از همین رویکرد گفته بود: 
»نقد بیش از حد مفید نیس��ت!« شروع کننده این 

رون��د هم تا جایی که یادم می آید، مس��ؤول دفتر 
رئیس دولت اصالحات، »محمدعلی ابطحی« بود 
که خود س��عی دارد بیش��تر به عنوان شخصیتی 
اخالق��ی در بی��ن مخاطبانش جلوه کن��د)!( وی 
یک س��ال قبل، به تاری��خ 7 آذر 96، تداوم حضور 
جهانگیری در دول��ت را تلویحاً مانع فریب مجدد 

مردم در سال 1400 دانسته بود. 
ابطحی طی گفت وگویی تاکی��د می کرد: »در 
رابطه با حضور جهانگیری در انتخابات آینده تصور 
من این اس��ت اگر کاندیداتوری جهانگیری قطعی 
است باید از دولت روحانی جدا شود و فاصله بگیرد، 
چون شرایط بهتری برای رای آوردن خواهد داشت!... 
اگر آقای جهانگیری خودش را از دولت فعلی کنار 
بکشد می تواند تنها پاس��خگوی کارهای خودش 
باشد!« در یک فضای رسانه ای منصفانه و اخالقی، 
این نوع موضع گیری غیراخالقی، منفعت طلبانه و 
ضدملی طبعا باید در هم��ان مقطع، واکنش های 
بس��یاری را برمی انگیخت و ابطح��ی را مجبور به 
عذرخواهی می کرد. این مواضع ضداخالق اما بین 
انبوه خبرهای برجامی و زرد دیگر گم شد. همین 
سکوت رس��انه ای در برابر این رویکرد ضداخالقی، 
باعث شد بعدها فردی نزدیک تر به محمد خاتمی 
هم برای ما روشن کند چنین رویکردی به سیاست، 

اساسا دستور کار اتاق فکر اصلی این افراد است.
عبداهلل ناصری، مش��اور سیاس��ی رئیس دولت 
اصالحات، پس از آنکه اسحاق جهانگیری هم سعی 
داش��ت با جاخال��ی دادن و بیان قصه های عجیب 
پیرامون خود و منش��ی اش، رئیس جمهور را تنها 
بگذارد، با تایید تلویحی اقدام وی و تاس��ف، اظهار 
داشت: »اکنون فرصت طالیی آقای جهانگیری که 
می توانست استعفا بدهد از بین رفته است!« روز و 
شب اما همین رسانه ها، کانال ها و چهره ها، برای ما 
در اینجا و آنجا از مسؤولیت اجتماعی، جامعه مدنی، 
دموکراس��ی، آزادی اندیشه و این قبیل حرف های 
خوش رنگ و لعاب می گویند و توی س��ر مخاطب 
ایرانی شان هم می زنند که ببینید ما چقدر در این 
زمینه ها عقب مانده ایم! خالصه که، ملت! داریم به 
سمت فروپاشی اجتماعی پیش می رویم! در ادامه 
هم  گرا می دهند که خب! ما که طبعا خیلی خوبیم 
و روشن است که از »الف« تا »نون« اش تقصیر نظام 

است! 
ما روزانه همین س��ناریوی ناتمیز را در مطالب 
رس��انه ها، صفحات، کانال ها و عملکرد چهره های 
تکرارچی می بینیم. س��ناریویی ک��ه البته قدمتی 
30 س��اله دارد. مس��عود نیلی به عن��وان پدرجد 
همین رویکرد در بعد اقتص��ادی و به عنوان یکی 

از موثرترین اف��راد در نگارش برنامه های اقتصادی 
کشور از سال 68 تاکنون، اخیرا پس از سرپا کردن 
ماشین اقتصاد مملکت در 5 سال گذشته)!( ضمن 
کناره گیری از دولت، در مصاحبه ای با یک نش��ریه 
اصالح طلب - که بیش��تر به رپرتاژآگهی شباهت 
دارد- سعی کرده هرگونه مسؤولیتی پیرامون وضع 
فعلی اقتصاد- و نه از 68 به این سو! - را هم از خود 
س��لب کند. بدل نیلی در ابعاد فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی، محیط زیست و ... را هم به وفور در میان 
همین طیف داریم. محمد خاتمی که ویدئو را هم 
ممنوع کرده، ح��اال یگانه پرچمدار آزادی اس��ت! 
عیسی کالنتری که محیط زیس��ت را آباد کرده)!(، 
هر روز نسبت به وضع بد آن به ما هشدار می دهد!

حسن روحانی که روزی خواستار اعدام خائنان 
در نمازجمعه بوده هم، حاال مدعی آزادی بیان است! 
لیبرال هایی چون عباس عبدی، تاج زاده و حجاریان 
هم که سرتاس��ر دهه 80 را با ب��ه محاق بردن امر 
اجتماعی، به سیاس��ی بازی باندمحور پرداخته اند، 
حاال من��ادی فروپاش��ی اجتماعی ش��ده اند! این 
چرخه فریب اما یک جا خواهد شکس��ت و سبقت 
گرفتن اصالح طلب��ان از هم در طعنه و نیش زدن 
به دولت، ناش��ی از همین ترس است. ترسی که به 
آنها می گوید هی رفیق! 1400 آمد! روی هم رفته، 
طعن و کنایه های رسانه ها، شبه رسانه ها و چهره های 
اصالح طل��ب به دولت در این روزها را نباید چندان 
جدی و محض رضای خدا دانس��ت. آنها در کمین 

فریبی دیگر در 1400 هستند؛ همین!

این »چرخه فریب« خواهد شکست!
حسن رضایی

نگاه

     مهدی محمدی     
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روی دوش 
بزرگان ادب

گزارشی درباره پولی شدن  ورود به طرح زوج و فرد

گزارش »وطن امروز« از مراسم تشییع پیکر 
استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد

 اداره پایتخت
 با جیب مردم؟!

 پرداخت 
»بسته حمایتی« 

بازنشستگان
 صفحه     4
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انتشار 400 پیام واتس اپی روزنامه نگار مقتول  ■
عربستانی راز قتل او توسط سعودی را آشکار کرد

خاشقجی: 
بن سلمان، دیوی 
سیری ناپذیر است!

شکایت از شرکت جاسوسی اسرائیلی به خاطر 
همدستی در جنایت رژیم سعودی

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

یادداشت امروز تیترهاي امروز

س��ران اتحادیه اروپای��ی، خصوصا مقامات 
نظامی و امنیتی کشورهای عضو اروپای واحد، 
همچنان بر س��ر طرح ایده »ارتش اروپایی« از 
سوی مقامات فرانسوی و آلمانی مشغول جدل 
و منازعه هس��تند! کش��ورهایی مانن��د آلمان، 
فرانس��ه و اس��پانیا از این ایده حمایت کرده و 
در مقابل، کشورهایی مانند انگلیس، دانمارک 
و هلند بش��دت با آن مخالفت کرده اند. این در 
حالی اس��ت که چنین ای��ده ابتدایی و خامی، 
صرفا جنبه ای ذهنی و انتزاعی داش��ته و کمتر 
کش��وری در اروپا قصد عملیاتی ک��ردن آن را 
دارد! قاع��ده ای که درباره 2 کش��ور فرانس��ه و 

آلمان نیز صدق می کند. 
»گوین ویلیانس��ون« وزیر دفاع انگلیس در 
تازه ترین س��خنان خود درباره تش��کیل ارتش 
اروپایی می گوید: »ایده تشکیل ارتش اروپایی 
کامال احمقانه  اس��ت. ناتو در70 س��ال گذشته 
امنی��ت اروپ��ا را محقق کرده و م��ا باید به آن 
افتخ��ار کنیم. آیا ما باید با تش��کیل یک قوای 
نظام��ی جداگانه آن را تضعی��ف کنیم؟ قطعا 
خیر! آغاز رایزنی درباره یک ارتش جدید برای 
اتحادی��ه اروپایی خطرناک اس��ت و امنیتی را 
ک��ه ناتو به برقراری آن متعهد اس��ت  به خطر 

می اندازد«.
فرات��ر از آن، وزیر خارج��ه انگلیس، برلین 
و پاری��س را بابت طرح و حمای��ت از این ایده 
بش��دت س��رزنش کرده و از آنها خواسته است 
خواسته »دونالد ترامپ« مبنی بر اختصاص 2 
درصد از تولید ناخالص ملی خود به امور نظامی 
ناتو را محقق کنند. انگلیس و 4 کش��ور دیگر 
)از مجموع 29 کشور عضو ناتو( تاکنون حاضر 
شده اند 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود 
را ص��رف ناتو کنند و 24 کش��ور دیگر، از این 
درخواست فعال س��ر باز زده اند. به عنوان مثال 
آلمان 1/2 و فرانسه 1/8 درصد از تولید ناخالص 

ملی خود را به این موضوع اختصاص داده اند. 
س��وال اصلی اینجاس��ت: آیا مناقشه بر سر 
ایج��اد ارتش اروپایی، جدال و منازعه ای جدی 
در 2 س��وی آتالنتیک محس��وب می شود؟ آیا 
می ت��وان کلیت طرح موضوع تاس��یس ارتش 
اروپای��ی و اختالفات به وجود آمده حول آن را 
به عنوان نماد شکافی »آمریکایی- اروپایی« در 

جهان امروز مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟
ادامه در صفحه 12

آیا ایده ارتش اروپایی عینیت می یابد؟

مناقشه بر سر سراب!
محمدحسین مهدوی زادگان

وزیر بهداشت شرایط این روزهای واردات و تولید دارو در کشور را تشریح کرد

داروی ایرانی بخورید و مطمئن باشید

»وطن امروز« از تبعات افزایش هزینه تولید گزارش می دهد

شاخص ها و آینده قیمت ها

رئیس قوه قضائیه: به خاطر لحن توهین آمیز وزیر خارجه انگلیس 
مقامات قضایی درخواست های مکرر او را برای دیدار نپذیرفتند

درس آیت اهلل 
به هانت و ظریف

وزی��ر خارجه انگلیس در جریان س��فر اخیر خود 
به ته��ران و دیدار با محمدج��واد ظریف، اگرچه 
دس��ت خالی به کش��ورش بازگش��ت ام��ا جواب 
اهانت های قبل از س��فرش به ایران را نه از وزارت 
امور خارجه، بلکه از دس��تگاه قضایی ایران گرفت. 
به گ��زارش »وطن ام��روز«، جرمی هان��ت، وزیر 
خارجه انگلیس در آستانه سفر اخیر خود به ایران 
اظهارات توهین آمیزی درباره کشورمان مطرح کرد 
و با ادبیاتی غیرمسؤوالنه خواستار آزادی مجرمان 
ایرانی – انگلیس��ی ش��د. هانت در این باره اظهار 
داش��ت: اگر ایران بخواهد از شهروندان دوتابعیتی 
به عنوان یک ابزار سیاس��ی استفاده کند، در این 
صورت تبعاتی برای ایران خواهد داشت و ما اجازه 
نمی دهیم قسر در برود. اگر ایران بخواهد در جامعه 
جهانی پذیرفته ش��ود باید از زندانی کردن افرادی 

مثل زاغری خودداری کند و آنها باید بفهمند این 
وضعیت پایدار نیس��ت. اظهارات تند جرمی هانت 
در حال��ی علیه ایران مطرح ش��د که او در جریان 
س��فر به تهران، فرزند زاغری، مجرم امنیتی را در 
سفارت انگلیس در تهران دید و از این دیدار خود 
نیز عکسی منتش��ر کرد تا سناریوی توهین خود 
به اس��تقالل ایران را تکمیل کند. همزمان با سفر 
هان��ت به ای��ران و انجام این اقدام��ات ضد ایرانی 
انتقادات فراوانی به وزارت امور خارجه مطرح شد 
و از مقامات این وزارتخانه خواسته شد در راستای 
عزت ملی، مانع این رفتارهای توهین آمیز شده یا 
اینکه در مقابل آن اقدامی انجام دهند. با این حال 
ام��ا از وزارت امور خارج��ه صدایی در مقابل رفتار 

توهین آمیز وزیر خارجه انگلیس شنیده نشد.
صفحه 2 را بخوانید

 گفت وگوی »وطن امروز« با دکتر محمدحسین رجبی دوانی
 درباره مطابقت   ها و مغایرت های مذاکرات هسته ای دولت با مبانی اسالمی

 باید مثل صلح حدیبیه 
مذاکره می کردیم

صفحات 6 و11 

    ویژه نامه طنز راه راه 
 را در شماره امروز

  بخوانید

طنز

سه شنبه 13 آذر 61397

وطن امروز  شماره 2597 11

 بوقلمون: به! چه سری، چه دمی، عجب 
پایی!

گوسفند: بعععع! چی میگی؟ اون مال 

کتاب فارسی سوم دبستان بود. تازه اون زاغ 
بود نه گوسفند!

بوقلمون: غیرقابل قبوله
گوسفند: چی؟؟

بوقلمون: هیچی بابا! میگم آخه تو چیت 
بیشتر از منه؟

گوسفند: پشمم! هار هار هار!

چرا  که  اینه  منظورم  مسخره!  بوقلمون: 

از  حمایت  کمپین  مردم  می کشن  تورو 

حیوانات می زنن و در ستایش نگاه معصومت 

شعرها می سرایند؟ واال من هرچی تو چشمات 

نگاه می کنم دوکیلو قی میبینم سه پر کاه!

گوسفند: بععععععله خوب ما اینیم دیگه، 
تو چرا ناراحتی؟!

گفت وگوي انتقادي بوقلمون با گوسفندنه به هليم صبح جمعه

بوقلمون: چرا ناراحتم؟! واقعا گوسفندی 

قربان  عید  به گوسفندي؟  یا خودتو زدي 

که میشه کال ۲۰۰هزار تا گوسفند قربوني 

میشن. ترانه و پروانه وشهره وهدیه براتون 

مجلس عزا میگیرن اما تو روز شکرگزاری 

آمریکا، ۴۶ میلیون بوقلمون میکشن هیچ 

کس صداش درنمیاد، نه بَِردی، نه تامی، نه 

آنجلینایی ... هیشکی، هیشکی)گریه و زاری 
میکند(

گوسفند: الهییییی...بیا بغلم

بوقلمون: نمیخوااااام. تبعیض جانوری تا 

کی؟ تا کی گوسفند آری بوقلمون نه! تاکی 

ما باید شاهد این بی عدالتی ها باشیم؟

گوسفند:خب من چیکار می تونم برات 
بکنم؟!

مسبب  احساِس  بی  هیچی!  بوقلمون: 

تبعیض. نمیخوام کاری برام بکنی تو دماغتم 

نمیتونی باال بکشی ببعی ِ گوسفند!!

دارم  آشنا  یه  ببین  گوسفند: 

میگم برات هشتک »نه به هلیم 

بوقلموِن صبح جمعه« بزنه، یه 

جا هم جلوي وانت برات سراغ 

مهمون  اونم  اکازیون،  دارم 
خودم باش.

بوقلمون: برو بابا! اینا برای 

و  ۲میلیون  مادر  و  پدر  من 

عمه و ۴ میلیون خاله نمیشه 

غیرقابل  قبوله...  غیرقابل   ...

قبوله)با چشمی گریان محل را 
ترک میکند(

اعظم محمدی

سر دبیر: بهزاد توفیق فر

دبیر تحریریه: فروغ زال

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقاني

دبیرسرویس كارتون: كامران یاري

دبیرفني:  امیرحسن محمدپور

صفحه بندی: مجتبی ساالری

ضمیمه طنز راه راه
  با ما بتماسید!کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش  

tanzym_ir :ایتا  

tanzym_ir :بله 

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

سه شنبه ها و پنجشنبه ها بخوانید

فائزه قرباني

خانه ای خواهم ساخت

خواهم انداخت به جان

پشت آن ده کوره

که ز سختی در آن 

گاوها هم به فغان می آیند

چه رسد آدم ها!!!

»بام ها جای کبوترهایی است«

منتظر مانده و بد بد به کسی می نگرند

روی هر شانه هر رهگذری

چشمه ای از هنریست!

دست هر مرد عیالواره شهر

سند مسکن مهری است به نام

مرد مسئول به او
آنچنان می نگرد

که به یک هاله، به یک مرد فقیر

خاک هم جاذبه مغز تو را می فهمد

و صدای آه و نفرین کسان باز نمی آید باز

پشت آن ده کوره

که در آن وسعت خورشید اندازه سر سوزن هاست

مردمان وارث آز و مرض و آوارگی اند

پشت ده کوره، مسکن مهری است

خانه ای باید ساخت...!

كامران یاری

نگاهي به گونه هاي وطن پرستي در ایران معاصر 

وطن   پرس��تی خیلي چیز باکالس و ُمد روزی اس��ت و خیلی ها، هرچند بویی از آن نبرده باشند یا از 

ش��صت کیلومتري آن هم عبور نکرده باشند، بازهم دلشان می خواهد تاجایی که الزم نباشد از پاي 

»چیز«ی بلند ش��وند، ُپز وطن پرس��تی َدرکنند و آروغ وطن دوستي بزنند. حتي دیده شده بعضیها 

درحالي که خون جوانان وطن را از چاقوي جیبي ش��ان پاک مي کنند، یا اطالعات حس��اس کشور را 

Compress and Email مي کنند با دس��ت دیگرش��ان کامنت »عشقم وطن« پاي ُپست مریم 

رجوي مي گذارند، به جان عزیزتان!

به همین بهانه، به بررسي مختصر چند نوع وطن پرستي دوره معاصر مي پردازیم.

وطن پرستي قجري

در این گونه بر      خالف اس��مش نه خبری از س��وگلی   هاِی تپلی و سیبیلوي حرمسرا   ست، نه ربطی به 

سریال بانوی   عمارت شبکه سه دارد که یک تنه هر   چه تصویر از زنان دوره قاجار داشتیم، ُشست و برد؛ 

طوری   که گاهی با خود فکر می   کنم شاید واقعاً شاه   هاي قاجار از خودگذشتگی می   کردند و زن   های 

زشت را دور خودشان جمع می   کردند که هم اعتماد به نفس به آن   ها بدهد و هم خشونت علیه 

زنان را متوقف کنند!

به هرحال، آن   چه واضح و مبرهن است پایه   گذاری یک شاخه وطن پرستي در دوره ای 

که هنوز ابزاِر تنبیه، فلک کردن وس��ط میدان شهر بود و نه این قرتی بازی های 

»برو توی اتاق به کار زش��تت فکر کن«، خودش جای تقدیر و حتی تقدیم 

نشان لیاقت از آن ها که به ظریف دادند، دارد! محور اصلي این شاخه، 

نوعی اسهالِ   واپس گرا در مرز    ول   دادگی است. از بنیان   گذاران 

ای��ن گونه می   توان همه    فالن ش��اه    های قاجار به جز 

احمدشون را نام برد. هسته    مرکزی این 

نوع، ب��ا امضای قرارداِد فالن ش��کل 

گرفت)فالن، از این بابت که می توان 

فاطمه سادات رضوی علوی

- آقا این چه مملکتیه؟ ادعای آزادیتونم میشه!

+ چی شده خانم؟ چرا شلوغش می كنین؟

- بچم آقا! بچم رو نمیذارن بیاد تو کشور. میگن اقامت نداره.

+ خب طبق مداركتون ایش�ون اصال اینجا به دنیا 

نیومده كه تابعیت بگیره.

- توی راه اینجا که بوده!
+ یعنی چی؟

- ببین آقا! من ش��ش ماهه باردار بودم. قرار بود برا کادو 

پیشاتولد بچه م، بیام اینجا بزامش. خب؟
+ خب!

- یهو یه فیلم کمدی آبکی پردرآمد بهم پیش��نهاد شد. 
خب؟

+ خب!

- هیچی دیگه فیلمبرداری س��ه ماه طول کش��ید. اصال 

پالن آخر رو که گرفتیم بچه عین بروسلی لگد می زد.
+ خب!

- خب ما سریع رفتیم ترکیه و سریع نشستیم تو هواپیما 

که بیایم اینجا. این بچ��ه احمق زد و تو هواپیما به دنیا 

اومد. االنم نه ترکیه کادوی اقامت بچه رو میده نه شما.

+ خب بچت�ون روي آب های آزاد به دنیا اومده. تو 

مرز هیچ كشوری نیست.

- خب من االن کادو چی بدم به بچه؟ االن یکساله بچه 

بالتکلیف تو هواپیماست.

+ ببینین یه جزیره نیمه متروكه هست زیر همون 

جایی كه بچه به دنیا اومده. می تونم اقامتشو موقتا 
اونجا بزنم.

- خوبه بزن. به خدا زی��ر چندهزاردالری که باید روزانه 

بابت بلیت و پرستار بدم دارم میزام.

+ خواهشا اینجا نزایین.

- حب الخارج زایماننا ولی چشم!

+ پ�س من كارای اقامت�ش رو می كنم. فقط بهتره 

اس�م بچه رو هم ع�وض كنین و از اس�امی بومی 

جزیره بذارین.
- مثالً چي؟
+ زارتونیباد

- نه اصال! اسمش اسم تک تیرانداز ارتش هخامنشیه. من 

عاشق وطنمم. اسم بچم حتماً باید ایرانی باشه.

+ خود دانید. خدانگهدار!
- بدرود!

محمدامین میمندیان

جای   خالی را با اسامي مختلف پر کرد بدون این   که معنای جمله تغییری کند.( شعار پیروان این شاخه، »نون 

و پنیر و وافور / وطن نش��و ازم دور« بود. این ش��اخه خیلي در قیدوبند »مرز« و »خاک« و اینها نبودند ولي 

وطن پرست بودند چه جور!

وطن پرستي پهلوي

در ای��ن نوع برخالف اس��مش، نه خبری از رضا ش��اه روحت ش��اد اس��ت نه 

خدماتی چون احداث خط راه آهن برای کمک به ش��وروی توسط بریتانیا. 

گرایش اصلی آنها »مرغ   همس��ایه   غاز   بودگی« و »ایران دختر«ي است. از 

بنیان   گذاران این گونه می   توان رضا   پاالني)معروف به رضا ش��صت تیر( و 

کلیه    وابس��تگان سببی و نس��بی اش را نام برد. هسته    مرکزی با دیدار 

تاریخی رضا   پاالني و آتاتورک و جرقه ذهنی »منم ازین کاله و بندیلکها 

موخوام، پدرسوخته ها« شکل گرفت. شعار ابتدایي پیروان این نوع، »حب 

اآلتاتورک تعویضنا« اس��ت که با روی کار آمدن پس��رش به »توپ، تانک، 

فشفشه/ بحرین چقدر چندشه« تغییریافت. زدن کراوات فرانسوي و شلوار 

دمپاگشاد ایتالیایي از عالقمندیهاي این گونه است.

وطن پرستي سلبریتي

گرایش اصلی این گونه، به واکنش   دهندگِی هم   بسته و تَکرارکردگِی    بینا   لیستی است. 

از بنیان گ��ذاران این گونه می   توان خیلی   ها را نام برد که در   این   صورت این صفحه پر 

می   شود و سردبیر محترم متن مان را ضربوا علی الجدار! خواهدکرد.

هسته    مرکزی این گونه نه چندان نادر، زمانی شکل گرفت که افرادی با چهره هاي آشنا رفتند 

سواحل آنتالیا و درباره    گودی کف پای سوسمار آبی ایراني اظهار   نظر کردند. پس از مدتی به دلیل 

ش��رایط جوی ناپایدار احساس »خودشماره   حس��اب   دادگی    مزمن« پیدا کردند. همین امر کافی بود تا 

موجودات این گونه، براِی ایران هی احساس تکلیف و تَکرار کنند. این گونه عمدتاً معتقدند که نباید لی لی 

به الالی وطن گذاش��ت تا براي خودش مردي ش��ود! به همین دلیل بیشترین هجمه ها و شبهه 

ها علیه وطن را در استوری ۴ صبح )ترجیحاً با زمینه مشکی( این افراد می   توان جست.

این گونه به دلیل گستردگی انواع به دو زیرگونه بینا   متنی تقسیم می   شود:

پارافیني ها: عمده تحرکات این زیرگونه زمانی است که از فرانسه به آن   طرف یک ترقه   ای 

در ش��ود. بر باور سلبریتیان باستان، روشن    کردن شمع، ریختن دو قطره اشک با ریمل 

۲۴ ساعته اصل، که خرید قبل عیدش در خط دوم مترو 1۰ تومان است و پرپر کردن گل، 

موجب تقویت روح وطن   پرستی)سوپر وطن پرستی( می   شود و روابط بین   الملل را اثر می   بخشد.

داعشی ها: این افراد به سبک داعش و در حد انتحار، به وطن عشق می   ورزند. ردی از خزیدن این زیرگونه 

را می   توان پای نامه درخواست تحریم ایران به ترامپ یافت.

وطن پرستي زایمانی  یا نئوسلبریتي

گرایش اصلی این گونه حب الخارج و نوعی ویارِ درون   وطن   زایی است. از آغازگران این گونه می   توان آن ترانه 

که 15 سال داشت، مهناز افشار، عیال بانوی سام درخشانی و... را نام برد. شعار پیروان این شاخه “دست به 

دست هم دهیم به مهر/ تابعیت خویش را کنیم آزاد” است.

این گونه را همچنین می   توان وامدار گونه قجری نیز دانست چراکه معتقدند در حالت کلی در وطن زاییده اند و 

این کشور   ها قبال برای ما بوده است. به عبارتی این   ها از روی وطن   پرستی مفرط برای   اینکه آن کشورها احساس 

خود   مس��تقل   پنداری نکنند، می   روند آن   جا هی ایرانی می   زایند تا اتباع کش��ور مربوط با هر ونگ نوزاد بفهمند 

صاحب   وطن اصلی کیست؟!

همچنین خواجه زر   الدوله کتره اي در تعریف این گونه 

می نویسد )همان   طور که از اسمش پیداست زر)فتحه، 

کس��ره نمی گذاریم- برداشت آزاد( زیادی می زده پس 

کلمه   ها را حرامش نمی کنیم.(

وطن، وطن
 که ميگن اینه؟!!

■ 
سیدمسعود شجاعی طباطبایی

از دیرباز ساخت برنامه های پر محتوا یکی از دغدغه های فراموش شده صدا 

و سیما بوده و پیوسته این رسانه ملی از نداشتن برنامه خوب رنج می برده و عرق سرد 

می ریخته، ما كه نمی توانستیم این رنج كشیدن را ببینیم تصمیم گرفتیم راهکارهایی را برای 

ساخت یک برنامه خوب ارائه دهیم:

برای یک برنامه خوب، مجری حرف اول، آخر و حتی وسط را می زند، بنابراین در انتخاب مجری به مواردی 

كه در اینجا اشاره می كنیم دقت كنید.

1. سعی کنید استعدادهای جدید را در این حوزه کشف کنید، جلف بودن، یکی از مهم ترین خصوصیات یک مجری موفق است. اینها را 

در عروسی ها)بعد از ساعت یازه شب(، مهمانی ها)موقع خداحافظي( و حتی مسافرت ها به راحتی می توانید پیدا کنید.

۲. از جوانانی استفاده کنید که نسبت به فنون جدل مسلط هستند و کِم کم روزی چند مرتبه با مادر، پدر، برادر، خواهر، همسر، فرزند، فامیل 

نزدیک، فامیل دور، جیگر، ببعی، گابی و... درگیری های لفظی داشته و بر آن فائق آمده اند.

3. در جمع های خانوادگی، نیمه خانوادگی و غیرخانوادگی شرکت کنید و آن هایی را که در کل کل های جمعی کم نمی آورند، شکار کنید)منظورمان 

از شکار، زنده گیري است البته(. آنهایي که ایرادهاي بني اسرائیلي به غذا مي گیرند و آخر سر هم بیشتر از بقیه مي خورند در اولویت هستند.

۴. در میادین شهری بخصوص جنوب شهر کمین کنید و الت ترین آن ها را شناسایی و به عنوان مجری به برنامه ببرید. نگران ظاهر و 

تیپ آن ها نباشید با یک دست کت و شلوار و یک دور آرایشگاه به اصل خود بازمی گردند.

5. حتما از مجری هایی استفاده کنید که کودکِی متفاوتی داشته اند، از همان دماغ آویزان ها و بچه تخس هایی که هیچ کس 

حریفشان نبود و هر چقدر کتک می خوردند، می گفتند دردمان نیامد. اینها مجری های موفقی خواهند بود و در تخریب 

فرد مقابل آنچنان عمل مي کنند که بیل مکانیکي با معدن سنگ نمي کند.

۶. آخرین خصوصیت یک مجری خوب، شرکت در رویداد های سیاسی و موضع گیری های 

سیاسی است، البته از نوع روشنفکری، هر چقدر مجری معترض تر باشد، کالس 

کار برنامه شما باالتر می رود.

سحر فتحی

برنامه
 است و 
مجري اش!

پروتست
می لول��ی؟ کج��ا  س��لبریتی!  میس ای��ز 

هه ه��ه! مث��ال ب��ه کار خود مش��غولی؟

الل��ی! ک��ه فرانس��ه - کعب��ه  آمال��ت -

ی��ک وق��ت دیپورت��ت نکن��د، گوگولی!

خارج!
ماه��ش ای��ران،  آفت��اب  از  زیبات��ر 

نیس��تند خاطرخواَه��ش ک��ه  بیه��وده 

رفتن��د ب��ه خ��ارج ک��ه بِزاین��د! بل��ه!

از ب��س ک��ه  تمی��ز ب��وده زایش��گاهش!

لُپ لُپ بابا
ب��ا اینک��ه آب داغمان، آبی ا س��ت رنگش

شادیم! نو شد ش��یر و مغزی و شیلنگش

داده کادو  »اقام��ت«  بعضی ه��ا  باب��ای 

بابای من »لُپ لُپ«! فدای دس��ت تَنگش

یك و دویستي!

م��ن در وس��ط ب��اغ خ��ودم بنشس��تم

دس��تم در  ت��ازه ای  موبای��ل  روز  ه��ر 

سیر اس��ت شکم همیش��ه، اما در خواب!

م��ن کارگ��ر ی��ک و دویس��تی هس��تم

ه انوری
فهیم مصطفی صاحبی

هرا آراسته نیا
ز

محمدرضا شهبازی

بـه زرویی 

نمی آمـد...
  ب��ه زرویی نمی آمد مالنصرالدین باش��د. 

در مجل��ه گل آق��ا مطالبی گل ک��رد که نام 

مالنصرالدین به عنوان نویسنده پایش بود. هم 

خود عنوان غلط انداز مالاّ و هم قوت و کیفیت 

آن متنها باعث می شد که کسی باور نکند، آنها 

را کسی به جوانی ابوالفضل زرویی نوشته باشد؛ 

آن هم وسط آنهمه طنزنویس اسم و رسم دار 

که س��ابقه کار و... داشتند. خودش هم بعدها 

تعری��ف کرده بود از تعج��ب مخاطبان وقتی 

می فهمیدند مالنصرالدین هم اوست.

  به زرویی نمی آمد آنقدر بتواند در قالبها و 

با لحن های مختلف بنویسد و بسراید. کسی که 

»تذکره المقامات« را با آن نثر قدیمی و چفت 

و بست دار نوشته و به قدری آنطور گل کرده 

و باعث ش��ده بود تا بعد از آن هرگونه تالش 

دیگران برای نوش��تن تذکره عبث جلوه کند، 

چیزهایی نوشته بود در »غالغه به خونه اش 

نرسید« که در نگاه اول سادگی اش مثل پتک 

می خورد توی صورت مخاطب. کسی که هم 

غزلهای استخوان دار می گفت و هم شعرهای 

سهل و ممتنعی مثل منظومه مشدی حسن 

و کتاب »اصل مطل��ب«. طنزپردازی که هم 

طنز می سرود و شب شعر در حلقه رندان را راه 

انداخت، هم اشعار آیینی و مراثی اش در شب 

شعر رندان تشنه لب سوزناک بود.

  اما ب��ا همه این احوال، نوش��تن »ماه به 

روایت آه« دیگر واقعا به زرویی نمی آمد. اتفاق 

غیرمنتظ��ره ای بود برای خیلی از ما، اینکه او 

یک نثر آیینی بنویس��د و به آن قوت و قدرت 
هم بنویسد.

  اینه��ا ب��ه زروی��ی نمی آمد چ��ون او را 

نمی شناختیم. رفتار بدون ادعا و متواضعانه اش 

هم باعث شده بود خیلی جلوی چشم نباشد. 

در آخری��ن گفتگویی که از او چاپ ش��د -در 

مجله س��ه نقطه- جایی می گوید:»گفتم چرا 

آنق��در طنز را مفلوک می بینید؟در پزش��کی 

یک نفر باید هفت س��ال هش��ت سال درس 

بخواند تا پزش��ک عمومی شود و بتواند برای 

سرماخوردگی شما دارو تجویز کند. بعد باید 

ب��از درس بخواند تا متخصص ش��ود و بتواند 

درباره مشکل قلب شما یا جهاز هاضمه شما 

تصمیم بگیرد. بعد باید فوق تخصص بخواند تا 

در مورد فالن مشکل آئورت شما نظر بدهد. آن 

فوق تخصص قلب البته می تواند داروی سردرد 

و س��رماخوردگی هم تجویز کند. حرف این 

است که طنز نویس آن فوق تخصص را گرفته 

است. شاعر طنزپرداز در وهله اول شاعر است. 

می تواند مثل سعدی شعر جدی هم بگوید. گو 

اینکه االن کس��ی زیاد به این قائل نیست که 

طنزسرا باید اول شاعر باشد بعد طنزسرا...«

زروی��ی خ��ودش مص��داق و نمون��ه کام��ل 

طنزپ��ردازی بود که قب��ل از طنز، متخصص 

ادبیات است و اس��تخوان ترکانده در مطالعه 
و پژوهش.

  اما در آخ��ر، به زرویی نمی آمد که وقتی 

خبر درگذشتش منتشر می شود بنویسند در 

۴9 سالگی... . زرویی آنقدر به گردن طنز حق 

داشت و آنقدر برای طنز و طنزپردازها بزرگی 

کرده بود که فک��ر می کردیم االن باید هفتاد 

هشتاد سالی داشته باشد...

افقی:

1. هدیه ای مناسب برای کودک دلبند و ایراني! شما

۲. نویسنده و غزلس��رای انقالبی و خالق »از نخلستان تا 

خیابان«- یکی از قل های پایتخت

3. معل��م فیزیکمان خودش را کش��ت تا فرقش را با نیرو 

حالی م��ان کند- مقاب��ل کاتد قرار می گی��رد- این روزها 

هفت تپه اش معروف است

۴. دیوانه- دهخدا به بازو می گوید- یک خودمانی

5. عالمت گذاش��تن روی چیزی- امر ب��ه نباریدن)ُخب 

ممکن است یک نفر به نباریدن امر کند، به ما چه(

۶. شاید الغر نکند ولي حداقل الغر نشان می دهد که!

7. پهلوی چای- فراهم کردن- خودش را دارد

8. یک ویژگی در سگ)البته سگ فحش نیستا فقط گاهی 

اینجوری می شود( - اشک آسمان - فصل رنگارنگ

9. این نه- از حیوانات اهلی که فحش نیست

1۰. به جان خودم این ش��ام نیست مادر من، نهایتا پیش 

غذا- حرف مفعولی- شن کش مو!

11. چیزی که زیاد هست، البته برای آقازاده ها- بدون آن 
نباید به آب زد

1۲. هم در این بادیه هس��ت، هم در آن بادیه- فقط کمی 

تپل است که با یک رژیم مختصر حل می شود

13. محلي براي عبور موتورسوران و پارک خودرو- همه ما 

با واکسن هایش خاطره داریم

1۴. قس��متی از پ��ای فوتبالیس��ت ها که همیش��ه رو به 

پارگی ست و همش خدا رحم می کند- کنار یار- مخالف

15. صریح و بی پرده- نویسنده مجموعه داستان های کوتاه 

»شعر به انتظار تو«- عدد اول

عمودی:

1. خوشبوکننده سنتی- از آالت شکنجه بعد از حمام)ویژه 

دهه شصتی ها(- خیس

۲. از بالیای طبیعی که به واسطه آن سلبریتی ها به یک نان و 

نوایی می رسند- دوشادوش راننده تاکسی ها در تحلیل مسائل 

کشور - در سال، یکی دو روز هوا اینگونه است، نهایتا سه روز!

3. اسباب خودبینی- سینه و دل- بصورت تیمی و خوشه ای 

در آسمان ظاهر می شود

۴. زمین ترکی- فعل امر عربی!!

5. رضایت به هم ریخته- تب را می برد- در حال حل آن هستید

۶. هیچی هم که با کنکور قبول نشوی، فوقش می روی توی 

یکی از این ها ثبت نام می کنی- مهربان

7. ای��ن کار را نکن، دهانت »ماچ«ی می ش��ود- مس��اوی 

عامیانه- در مقابل خیر

8. از رودهای زاگرس)می دونم یاد معلم جغرافیتون افتادین، 

فحش ندین(- از انواع ازدواج- اسباب بازی رفت و برگشتی

9. قس��متی از پای مرغ- »زمانی به عربی«)البد با اینم یاد 

معلم عربیتون افتادین(

1۰. کلم��ه تحس��ین و تعجب)اصال هم تابلو نیس��ت از تو 

لغت نامه درآوردمش(- خودروی پرتعداد بر، یعني ظرفیت 

آدم زیاد دارد، یعني خیلي آدم تویش جا مي شود.

11. پو وقتی سر و ته شود- زبان زرتشتیان

1۲. تنها فایده مقاالت علمی در اینجا نمود پیدا می کند

13. بعد از گرانی پوشک، مامان ها فعالیت دستگاه گوارش 

کودکان را ... کردند- مسئول تایپ جمله»لطفا چت هاتون رو 

پاک کنید« در گروه ها

1۴. به احترام روز مجل��س و برای اینکه فکر نکند یادمان 

رفته: استاددانشگاه که در خانه می خوابیده و هشت میلیون 
حقوق می گرفته

15. مدتی  اس��ت کالً رو ویبره اس��ت- خودرویی که نام آن 

از کوه های زاگرس اقتباس ش��ده اس��ت)هم زمان یاد معلم 

جغرافی و ادبیاتتون افتادید؛ می دونم(

فرشته موسوی
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لطفا با حفظ خونسردی به سواالت زیر جواب بدهید

1( این جمله از كیست؟ »دولت نباید برجام را بزک 

می كرد و توقع مردم را باال می برد«

الف: حسین شریعتمداری

ب: محمود احمدی نژاد
ج: گزینه د

د: جواد ظریف

2( جواد ظریف كه بود و چه كرد؟

الف: قالیشویی داشت، پولشویی کرد

ب: توئیتر داشت، توئیت زد

ج: انگلیسی بلد بود، حرف زد

د: مذاکره کرد، خندید!

3( سام درخشانی بازیگر سینما و تلویزیون، زنش 

را برد كانادا آنجا بچه زائید. نظر شما چیست؟

الف: حتما بیمارس��تانی که در آلمان مهناز افش��ار بچه 
زائیده خوب نبوده

ب: همین که اینها بچه دار می شوند، خوب است

ج: سگ فحش نیست

د: خدا را شکر حال مادر و بچه هردو خوب است

4( ازدواج ناگهان�ی ی�ادگار ی�ادگار ی�ادگار امام 
چطوری رخ داد؟

الف: باران می آمد، توی یک نگاه عاشق شد، رخ داد

ب: داشت عکس سلفی می گرفت با موضوع من و ازدواج 
یهویی، یهو رخ داد

ج: گفت بابا وقتشه، بابا گفت بپوش بریم، رفتند، رخ داد

د: بدون هماهنگی با روزنامه شهروند، رخ داد

5( سلبریتی هایی كه بچه هایشان را می برند خارج 

می زایند ... هستند

الف: نماد وطن پرستی
ب: باسواد

ج: طرفدار روحانی

د: دارای مدرک حقوغ غذایی

آزمــون 
خودزایي

رضا عیوضی

ه انوری
فهیم

علیرضا باقری ■
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دستور رهبر انقالب به نیروی دریایی 
ارتش برای دریانوردی اقیانوسی

فرمانده نیروی دریایی ارتش 
گف��ت: صبح دی��روز از دفتر 
فرمان��ده معظم کل ق��وا با 
من تماس گرفتند و گفتند 
رهب��ری فرمودن��د نی��روی 
دریایی ه��ر زمان برای دریانوردی اقیانوس��ی 
آمادگی داش��ت، ای��ن اقدام را انج��ام دهد. به 
گزارش مهر، امیر دریادار حس��ین خانزادی در 
همایش تشریح دس��تاوردهای نداجا که صبح 
دیروز )دوشنبه( در دانشگاه ستاد و فرماندهی 
ارتش برگزار شد، اظهار داشت: ۸۰ درصد مردم 
دنی��ا در کنار دریا زندگ��ی می کنند و بیش از 
۹۰ درصد تجارت جهان از طریق دریا صورت 
می گیرد، اینها اهمیت باالی دریا و توان و دانش 
دریای��ی را نش��ان می دهد. وی ب��ا بیان اینکه 
دریا فرصتی برای تولید ثروت و توس��عه پایدار 
است، افزود: مقام معظم رهبری فرمودند نفس 
حضور در دریا قدرت است پس اگر می خواهیم 
در دریا حضور داش��ته باش��یم نیازمند دانش، 
فناوری، نیروی انس��انی متخصص و تجهیزات 
بسیار پیشرفته ای هستیم و داشتن اینها یعنی 
قدرت. دریادار خانزادی سواحل اقیانوسی ایران 
در مکران را به دلیل داشتن موقعیت مناسب، 
کیفیت س��احل و وسعت دریا بسیار مناسب و 
ویژه دانست و گفت: اگر به دنبال احیای تمدن 
دریایی هس��تیم باید به قابلیت های س��واحل 
مکران توجه ویژه داشته باشیم. وی افزود: امروز 
با تدابیر مقام معظم رهبری شرایط به سرعت در 
حال تغییر است و اقدامات بسیار خوبی در حوزه 
دریا صورت گرفته است. فرمانده نیروی دریایی 
ارتش با اشاره به برنامه های این نیرو برای حضور 
در اقیانوس اطل��س گفت: صبح دیروز از دفتر 
فرمان��ده معظم کل قوا با من تماس گرفتند و 
گفتند حض��رت آقا فرمودند نیروی دریایی هر 
زمان برای دریانوردی اقیانوسی آمادگی الزم را 

داشت این اقدام را انجام دهد.

شورای نگهبان بر اساس 
معیارهای حقوقی حرکت می کند

نگهبان  ش��ورای  س��خنگوی 
گفت: ش��ورای نگهب��ان یک 
باش��گاه سیاس��ی نیس��ت و 
حقوقی است. به گزارش باشگاه 
عباس��علی  جوان،  خبرنگاران 
کدخدای��ی در برنامه حاال خورش��ید اظهار کرد: 
شورای نگهبان در حوزه اجرایی کمتر حضور دارد و 
کار ما کار شورایی است و نتیجه نهایی حاصل رأیی 
است که از مجموع شورا جمع می شود. کدخدایی 
 افزود: همیش��ه ب��ه عنوان حقوق��دان حق داریم 
بر اس��اس معیارهای حقوقی حرکت کنیم نه بر 
اساس معیارهای سیاسی، شورای نگهبان باشگاه 
سیاس��ی نیست و حقوقی اس��ت. وی با اشاره به 
ای��رادات وارده به CFT اف��زود: عده ای می گویند 
CFT موافق منافع ملی و عده ای می گویند مخالف 
منافع ملی است. CFT مانند همه مصوبات است 
و هیچ نگاه سیاس��ی به آن وجود ندارد. وظیفه ما 
اعالم مغایرت مصوبات با قانون اساس��ی و ش��رع 
اس��ت. اگر هر مصوبه ای مغایرتی داش��ته باشد و 
اعالم نکنیم، شما از ما می پرسید چرا مغایرت آن 
را اعالم نکردید. کدخدایی ادامه داد: مهم این است 
همه نهادهای ما وظایف قانونی خود را انجام دهند، 
اگر شورای نگهبان در چارچوب وظایف خود یک 
قانون را مغایر دانست، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بنا بر مصلحت تصمیم خواهد گرفت. تاکنون 
15۰ مورد مصوبه داشتیم که شورای نگهبان ایراد 
گرفته اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا بر 
مصلحت درباره آن تصمیم گرفته است. سخنگوی 
ش��ورای نگهبان گفت: در سال های گذشته خود 
مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام و فکر می کنم 
مرحوم آیت اهلل  رفسنجانی پیشنهاد دادند از اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام هیات عالی نظارت 
تشکیل شود که رهبر انقالب هم پذیرفتند. هنگام 
رای گیری ها اگر نظرات 12 عضو ش��ورای نگهبان 
برابر ش��ود، رای به نفع آن فردی که صالحیتش 

بررسی می شود، صادر می شود.

اعتراض دانشجویان به حضور 
آخوندی در دانشگاه تهران

عباس آخوندی، وزیر س��ابق راه وشهرسازی 
ک��ه دی��روز ب��رای افتتاح ت��االر ش��یخ انصاری 
دانش��کده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
به این دانش��گاه رفته بود، با اعتراض دانشجویان 
مواجه ش��د. به گ��زارش فارس، دانش��جویان به 
حضور آخوندی در دانش��گاه تهران و همچنین 
نس��بت به عملکرد وی در دوران تصدی وزارت 
راه وشهرسازی معترض بودند. دانشجویان معترض 
در زمان حضور آخوندی از وی درباره عملکردش 
پرسیدند و از او خواستند درباره به نتیجه نرسیدن 
مسکن اجتماعی توضیح دهد که با سکوت وزیر 
سابق راه روبه رو شدند. در زمان حضور آخوندی، 
نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران هم حضور 
داشت و البته شنیده می شود آخوندی به دعوت 
مصلی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در 

این مراسم حضور پیدا کرده بود.

گروه سیاسی: وزیر خارجه انگلیس در جریان سفر 
اخی��ر خود به تهران و دیدار با محمدجواد ظریف، 
اگرچه دست خالی به کشورش بازگشت اما جواب 
اهانت های قبل از س��فرش به ایران را نه از وزارت 

امور خارجه، بلکه از دستگاه قضایی ایران گرفت.
به گزارش »وطن ام��روز«، جرمی هانت، وزیر 
خارجه انگلیس در آستانه سفر اخیر خود به ایران 
اظهارات توهین آمیزی درباره کشورمان مطرح کرد 
و با ادبیاتی غیرمسؤوالنه خواستار آزادی مجرمان 

ایرانی – انگلیسی شد.
هانت در این باره اظهار داشت: اگر ایران بخواهد 
از شهروندان دوتابعیتی به عنوان یک ابزار سیاسی 
اس��تفاده کند، در این صورت تبعات��ی برای ایران 
خواهد داش��ت و ما اجازه نمی دهیم قسر در برود. 
اگر ایران بخواهد در جامعه جهانی پذیرفته ش��ود 
باید از زندانی کردن افرادی مثل زاغری خودداری 

کند و آنها باید بفهمند این وضعیت پایدار نیست.
اظهارات تند جرمی هانت در حالی علیه ایران 
مطرح ش��د که او در جریان سفر به تهران، فرزند 
زاغ��ری، مجرم امنیتی را در س��فارت انگلیس در 
تهران دید و از این دیدار خود نیز عکس��ی منتشر 
کرد تا س��ناریوی توهین خود به اس��تقالل ایران 
را تکمی��ل کند. همزمان با س��فر هانت به ایران و 
انجام این اقدام��ات ضد ایرانی انتقادات فراوانی به 
وزارت ام��ور خارجه مطرح ش��د و از مقامات این 
وزارتخانه خواسته شد در راستای عزت ملی، مانع 
این رفتارهای توهین آمیز ش��ده یا اینکه در مقابل 
آن اقدام��ی انجام دهند. با این ح��ال اما از وزارت 
امور خارجه صدایی در مقابل رفتار توهین آمیز وزیر 

خارجه انگلیس شنیده نشد.
اکن��ون ام��ا رئی��س قوه قضائی��ه جمه��وری 
اس��المی ایران می گوید در جریان سفر اخیر وزیر 
خارج��ه انگلیس ب��ه تهران، مقام��ات قوه قضائیه 
درخواست های مکرر او برای دیدار با این مقامات 
قضای��ی را نپذیرفتن��د. آی��ت اهلل آملی الریجانی 
می گوید دلیل نپذیرفتن درخواس��ت های جرمی 
هانت، اظهارات توهین آمیز او هنگام سفر به ایران 
بود. آیت اهلل صادق آملی الریجانی در این باره اظهار 
داش��ت: انگلیس به ایران بدهکار است و از زمان 
طاغوت پول هایی را برای س��الح دریافت کرده اند 
که ج��زو بدهی های آنها به ملت ایران اس��ت اما 
این موضوع��ات هیچ ارتباطی با مس��ائل قضایی 
ن��دارد و نظام قضای��ی و نیروهای امنیتی صرفاً با 
عوام��ل نفوذ، ف��ارغ از تابعیت ش��ان در چارچوب 
قان��ون برخورد می کنند. آی��ت اهلل آملی الریجانی 
دیروز دوشنبه در جلس��ه مسؤوالن عالی قضایی 

برخی مطالب علیه قوه قضائیه را صددرصد خالف 
و ناصواب دانس��ت و اظهار کرد: چندی قبل، وزیر 
خارج��ه انگلیس قبل از س��فر به ای��ران با لحنی 
تکبرآمیز به دولت جمهوری اسالمی هشدار داده 
بود از حبس دوتابعیتی ها خودداری کند. این نحوه 
برخورد یادآور برخوردهای کشورهای استعماری 
در ق��رون گذش��ته اس��ت ولیکن توج��ه ندارند 
جمهوری اسالمی با دولت های طاغوتی سابق که 
با یک هش��دار بیگانگان تن شان می لرزید، تفاوت 
دارد و این دولت با اس��تقالل کامل عمل می کند. 
آیت اهلل آملی الریجانی با بی��ان اینکه همه قوا در 
جمهوری اسالمی مستقل هس��تند، تاکید کرد: 
کش��ورهای خارجی باید ردای تکبر را از تن به در 
کنند و مقاماتی نظیر وزیر خارجه انگلیس بدانند 
در جایگاهی نیس��تند که بخواهند به قوای نظام 
اسالمی در انجام وظایف شان هشدار دهند. رئیس 
قوه قضائی��ه افزود: به دلیل همی��ن تکبرورزی در 
گفتار و رفتار، با وجود تقاضای مکرر وزیر خارجه 
انگلیس برای مالقات با مسؤوالن قضایی جمهوری 
اسالمی، هیچ یک از مسؤوالن دستگاه قضا وقت 
مالقات ندادند تا امثال آقای هانت متوجه ش��وند 
با مردم و مس��ؤوالن ایران باید ب��ا لحن و ادبیات 
شایس��ته صحبت کنند. آی��ت اهلل آملی الریجانی 

با بی��ان اینکه عالوه بر مباحث سیاس��ی، برخی 
اظه��ارات آنه��ا به لح��اظ قضای��ی و حقوقی نیز 
نادرس��ت است، خاطرنشان کرد: دوتابعیتی بودن 
در جمهوری اسالمی جرم نیست و کسی در ایران 
صرفاً به دلیل دوتابعیت��ی بودن تعقیب و زندانی 
نمی شود. افرادی که مورد اشاره مسؤوالن خارجی 
هس��تند، در کش��ور ما اقداماتی برخالف امنیت 
مرتکب ش��ده اند یا دست به جاسوسی زده اند که 
تعقیب آنها به دلیل ارتکاب این جرائم است و هیچ 

ربطی به دوتابعیتی بودن شان ندارد.
دستگاه قضایی مقابل نفوذ ایستاده ■

رئیس قوه قضائیه در ادامه اظهاراتش در جلسه 
مس��ؤوالن عالی قضایی با بی��ان اینکه دوتابعیتی 
بودن صرفاً برخی آث��ار حقوقی و قضایی دارد اما 
فاقد وصف مجرمانه اس��ت، ادام��ه داد: تنها دلیل 
این هجمه های سنگین علیه دستگاه قضایی این 
است که در برابر نفوذ دشمن ایستاده ایم و بسیج 
نیروها و صرف میلیون ها دالر از سوی کشورهای 
غرب��ی برای تخریب مس��ؤوالن قضایی جمهوری 
اس��المی صرفاً به دلیل همین ایستادگی در برابر 
نفوذ اس��ت. آی��ت اهلل آملی الریجانی با اش��اره به 
هشدارهای مکرر رهبر معظم انقالب طی دهه ها 
و سال های گذشته درباره مساله نفوذ، تصریح کرد: 

دش��من از هر منفذی اعم از اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی برای نفوذ اس��تفاده می کند 
و در ح��ال حاضر نیز همه عوام��ل خود را بر این 
هدف متمرکز کرده است، بنابراین طبیعی به نظر 
می رسد که نظام جمهوری اسالمی نسبت به این 
موضوع حساس��یت به خرج دهد و نظام قضایی و 
امنیتی با کس��انی که در داخل برای دشمن کار 
می کنند یا بسترس��از دخالت های دشمن در امور 
جمهوری اسالمی هس��تند، برخورد کند. رئیس 
قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه های دولتی غرب و 
اختاپوس رسانه ای آنها تالش دارند این موضوعات 
را به مس��ائل مالی فی مابین کشورها ربط دهند، 
اظهار کرد: البته کش��وری مانند انگلیس به ایران 
بدهکار اس��ت و از زمان طاغوت پول هایی را برای 
سالح دریافت کرده اند که جزو بدهی های آنها به 
ملت ایران اس��ت اما این موضوعات هیچ ارتباطی 
با مس��ائل قضایی ندارد و نظام قضایی و نیروهای 
امنیتی صرفاً با عوامل نفوذ، فارغ از تابعیت شان در 
چارچوب قان��ون برخورد می کنند. غرب هم الزم 
است بداند که سرمایه گذاریش برای نفوذ بی فایده 
اس��ت و دس��تگاه قضایی با این قبیل فش��ارها و 
س��خنان بی اس��اس از موضع خود عقب نش��ینی 

نخواهد کرد.

سیاسی 0 2

معرفی آیت اهلل کعبی به عنوان 
حقوقدان تراز انقالب

آیین تجلی��ل از حقوقدانان 
با حضور  برجس��ته کش��ور 
رئیس جامعه مدرسین برگزار 
ش��د. در این مراسم آیت اهلل 
کعبی به عنوان حقوقدان تراز 
انقالب مورد تجلیل قرار گرفت. به گزارش رسا، 
دوره تکمیلی حقوقدانان تراز انقالب اس��المی 
و نخستین دوره توانمندسازی مربیان آموزش 
همگانی حقوق صبح دیروز از س��وی سازمان 
بس��یج حقوقدان��ان با همکاری مرکز بس��یج 
قوه قضائیه و معاونت اجتماعی پیش��گیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه در مجتمع یاوران مهدی 
جمکران برگزار ش��د. در ای��ن همایش، آیات 
یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و 
عضو فقهای شورای نگهبان، کعبی عضو مجلس 
خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم، حجج اسالم ابراهیمی رئیس دفتر جامعه 
مدرس��ین حوزه علمیه قم، خلیلی رئیس کل 
دادگس��تری استان قم، همچنین افشار رئیس 
هیأت اندیش��ه ورز سپاه پاس��داران و بهرامیان 
مسؤول سازمان بسیج حقوقدانان و جمعی از 
قضات، وکال و دانشجویان رشته حقوق حضور 
داش��تند. آیت اهلل یزدی در این نشست اظهار 
داشت: اعتبار حکومت تا حد زیادی وابسته به 
دستگاه قضایی و اعتبار دستگاه قضایی وابسته 
به قضات و کارمندان آن است، بنابراین وکال و 
قضات باید قدر نعمتی که خداوند نصیب شان 
کرده است را بدانند. در این نشست همچنین 
از برخی حقوقدانان تقدیر شد که آیت اهلل کعبی 
عضو جامعه مدرسین و استاد برجسته حقوق 
حوزه و دانشگاه به عنوان حقوقدان تراز انقالب؛ 
قاضی صلواتی با عنوان قاضی برگزیده در عرصه 
فسادس��تیزی، قاضی اصانلو ب��ه عنوان قاضی 
جوان استکبارستیز و قاضی فیض اهلل صالحی 
مستشار عالی تجدید نظر در قوه قضائیه نشان 

استکبار و فسادستیزی را دریافت کردند.

توان دفاعی ایران متناسب 
با تهدیدها تعریف می شود

عضو کمیسیون امنیت ملی 
آمریکایی ها  گف��ت:  مجلس 
از گزین��ه نظامی  همیش��ه 
روی میز علیه ایران صحبت 
می کنن��د، ای��ن ح��ق ملت 
ایران اس��ت برای تقویت بنیه دفاعی خود هر 
کاری را ک��ه بخواهد انجام دهد. سیدحس��ین 
نقوی حسینی در گفت وگو با خانه ملت، درباره 
اظهارات کشورهای اروپایی درباره تحریم بیشتر 
ایران بابت فعالیت های موشکی، اظهار داشت: 
توان دفاعی هر کشوری متناسب با تهدیدهای 
آن کشور تعریف می شود، ایران کشوری است 
که صراحتا از س��وی کشورها تهدید می شود. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با بیان اینکه آمریکایی ها همیش��ه از 
گزینه نظام��ی روی میز علی��ه ایران صحبت 
می کنند، بیان کرد: این حق ملت ایران اس��ت 
که ب��رای تقویت بنیه دفاعی خ��ود هر کاری 
را ک��ه بخواهد انجام ده��د. وی افزود: قبال نیز 
اعالم کرده ایم اس��تراتژی جمهوری اس��المی 
ایران هیچ گاه تهاجمی نیست و ایران هیچ گاه 
به کش��وری حمله نک��رده و از ای��ن پس نیز 
حمله نمی کند. وی اف��زود: مطابق برجام باید 
کشورهای اروپایی به تعهدات خود عمل کنند، 
ایران تاکنون خالف مف��اد برجام عمل نکرده 
اس��ت و نباید اروپایی ها به فعالیت هایی که در 

برجام تعریف نشده، بپردازند.

رایزنی رئیس دفتر سیاسی حماس 
با وزیرخارجه

اس��ماعیل هنیه، رئیس دفتر 
سیاس��ی حم��اس در تماس 
تلفنی ب��ا وزیر ام��ور خارجه 
کش��ورمان درب��اره آخری��ن 
تبادل  فلس��طین  تح��والت 
نظر کرد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
اس��ماعیل هنیه در تماس تلفنی با محمدجواد 
 ظری��ف درب��اره آخری��ن تحوالت فلس��طین 
تب��ادل نظر کرد. آقای هنیه با اش��اره به تالش 
آمریکا ب��رای ارائه پیش نوی��س قطعنامه ای در 
مجمع عمومی برای محکومیت مقاومت اسالمی 
فلسطین خواس��تار مخالفت جمهوری اسالمی 
ایران با این اقدام آمریکا ش��د. ظریف، وزیر امور 
خارجه ه��م در این گفت وگ��و ضمن تاکید بر 
حمایت جمهوری اسالمی ایران از حقوق مردم 
فلسطین، از اینکه به دلیل برخی سیاست های 
کشور های منطقه دولت آمریکا این جسارت را 
پی��دا کرده که نه تنها در یک اقدام مغایر حقوق 
بین الملل سفارت خود را به قدس شریف منتقل، 
بلک��ه حتی در مجمع عمومی ملل متحد علیه 
مقاومت مردم فلسطین قطعنامه پیشنهاد کند، 
اطمینان داد ایران در مجمع عمومی تمام تالش 
خود را در هماهنگی با سایر کشور های اسالمی 
و مترقی برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه 

مخالف منشور ملل متحد به کار خواهد گرفت.

رئیس قوه قضائیه: به خاطر لحن توهین آمیز وزیر خارجه انگلیس مقامات قضایی درخواست های مکرر او را برای دیدار نپذیرفتنداخبار

درس آیت اهلل به هانت و ظریف
اخبار

سه شنبه 13 آذر 1397وطن امروز  شماره 2597 

چن��د روز پس از اذعان عراقچی 
مبنی ب��ر اینکه اروپ��ا از ثبت و 
اعالم SPV هم ناتوان است و منافع ایران از برجام 
به صفر نزدیک ش��ده است، علی الریجانی نیز به 
صراحت اعالم کرد اروپایی ها درباره تعهدات خود 

کاری نکرده اند.
ب��ه گزارش »وطن امروز«، بعد از خروج آمریکا 
از برج��ام و تصمی��م دولت برای ادام��ه برجام با 
کشورهای اروپایی، قرار بود اروپا ظرف چند هفته 
)حداکثر 2 ماه( بسته مشوق خود را به ایران ارائه 
ده��د. با اتمام این ضرب االج��ل در تیرماه و عدم 
 ارائه SPV اما بس��یاری از کارشناسان نسبت به 
خلف وعده اروپایی ها هشدار دادند. عمده نگرانی ها 
در این ب��اره مبنی بر این گزاره ب��ود که اروپا ارائه 
بسته ضدتحریمی خود به ایران را تا موعد 4 نوامبر 
یعنی زمان بازگش��ت دور دوم تحریم  های آمریکا 
کش خواهد داد تا به این وس��یله هم تحریم ها به 
جان اقتصاد ایران بنشیند و هم ابتکار عمل از ایران 
برای مقابله با تحریم ها س��لب شود. در مقابل اما 
دولت و نمایندگان حامی دولت بر ادامه آن مسیر 
تاکید ورزیدند. در همین راستا، علی الریجانی 4 
مردادماه و 2 هفته بعد از اتمام ضرب االجل دوماهه 
ایران به اروپا، پیشنهادهای اروپا را در سطح کالن 
معق��ول نامید. الریجان��ی در این ب��اره گفته بود: 
اروپایی ها در مذاکره با ایران پیش��نهاداتی درباره 
فروش نفت و ساماندهی امور بانکی ارائه کرده اند 
که در سطح کالن پیشنهادات معقولی بوده است.

گذش��ت زمان و بدعهدی مکرر اروپایی ها در 
ثبت SPV اما نشان داد دغدغه  های کارشناسان 
و منتق��دان در بی اعتمادی به اروپا درس��ت بوده 
است. اروپایی ها ارائه بسته مش��وق به ایران را به 
بهانه  های مختلف و واهی آنقدر کش دادند که با 
وجود فرارسیدن 13 آبان و بازگشت تحریم ها نیز 
خبری از این بس��ته نشد. به نظر می رسد همین 
موضوع، موافقان ادامه مذاکرات برجامی با اروپا را 

به تجدید نظر واداشته است. 
علی الریجانی روز گذشته در جریان نشست 
خبری ای که به مناس��بت روز مجلس برگزار شد 
در پاس��خ به س��ؤالی درباره ضرب االجل ایران به 
اروپا درباره تعه��دات اروپایی ها و زمان پایان این 
ضرب االجل گفت: اروپایی ها بحث هایی قبال مطرح 
می کردند مبنی بر اینکه با خروج آمریکا از توافق 
هس��ته ای، ایران از آن خارج نشود و می خواستند 
ایران تعهداتش را اجرا کند اما آنها درباره تعهدات 

خ��ود کاری نکردند. راهکارهایی ه��م در این باره 
مطرح شده که هرازگاهی هم تغییر کرده است اما 
ایران هم در حال رصد است و در شورای هسته ای 
بحث های مفصلی شده است، آنچه مهم است این 
است که توافق بین المللی بوده اما عنصر مزاحمی 

مشکالتی را ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: آیا دیگران می خواهند پایبند 
به این توافق هس��ته ای باشند یا نه؟ طرف اصرار 
دارد که باشد و می گوید از نظر اجرایی مشکالتی 
داریم که البته ممکن اس��ت درس��ت هم باشد، 
ضمن اینکه مس��أله اقتص��ادی در دنیا مهم و به 
ابزاری تبدیل ش��ده است که پس از جنگ سرد، 

تیغ اقتصادی مسأله برانی شده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: هنوز در 
حال مذاکره هستند و فکر می کنم مذاکره نهایی 

ایران و اروپا در حال انجام است و به نتیجه برسد 
که براس��اس آن عمل خواهد ش��د و در غیر این 

صورت تصمیم گیری خواهد شد.
اقرارهای »نفر دوم« درباره برجام ■

تصریح الریجانی بر این واقعیت که اروپایی ها 
درباره تعهدات خود کاری نکردند، در ش��رایطی 
بیان می ش��ود ک��ه در روزهای گذش��ته عباس 
عراقچ��ی، معاون وزی��ر امور خارج��ه و نفر دوم 
مذاکرات هس��ته ای بارها و بارها توان اروپا برای 
کم��ک به ایران در مقاب��ل تحریم  های آمریکا را 
زیر س��وال ب��رده و حتی گفته بود نف��ع ایران از 
برجام به صفر نزدیک ش��ده اس��ت. تاملی گذرا 
ب��ر مواضع چن��د هفته اخیر عراقچ��ی پیرامون 
اروپا نش��ان دهنده س��یر نزولی در امید و اعتماد 
او به توانمندی های اتحادیه اروپایی برای مقابله 

با تحریم های ضدایرانی آمریکاست. عراقچی نیز 
مانند دیگر موافقان ادامه برجام با اروپا بش��دت 
نس��بت به نتیجه بخش��ی این مذاکرات امیدوار 
ب��ود، چنانکه 2 تیر در گفت وگوی��ی با یورونیوز 
گفته بود: ما همچنان منتظر و امیدواریم بس��ته 
پیشنهادی اروپایی ها مورد رضایت ایران باشد تا 
ایران از برجام خارج نشود. این امید عراقچی اما 
در هفته ه��ای اخیر و با خلف وعده اروپایی ها در 
ارائه SPV به س��رعت رنگ باخت. عراقچی 27 
آبان در پایان سفر خود به 3 کشور اروپایی درباره 
وضعیت همکاری ایران با اروپا به گونه ای س��خن 
گفت که نشان دهنده ناامیدی وزارت امور خارجه 
از بسته تضمین های اروپا برای زنده نگه داشتن 
برج��ام بود. او در این ب��اره به ایرنا از قطع امید از 
اروپ��ا گفته و تاکید کرده در ایران دس��تگاه های 
دولت��ی در حال تدبیر راهکارهایی برای مقابله با 
تحریم هس��تند.  عراقچی دوش��نبه 2۸ آبان در 
همای��ش تحوالت منطقه و نظ��ام بین الملل در 
دانش��گاه عالمه طباطبایی نیز تصریح کرد: پس 
از اعالم خ��روج آمریکا از برجام ما درخواس��ت 
اروپایی ها را قبول کردیم و به آنان فرصت جبران 
خروج آمریکا از برج��ام را دادیم که این فرصت 
چند هفته ای بود تا خواس��ته  های ایران از برجام 
از سوی اروپایی ها تامین شود. با وجود این 6 ماه 
فرصت کمی نیست که آنها نتوانند راه حل عملی 
 SPV پیدا کنند و متاس��فانه هنوز قادر نیستند
را رسما اعالم کنند، چرا که فشارهای آمریکا به 
اروپا بشدت سنگین است و آمریکا نه تنها به دنبال 
آن است که SPV شکل نگیرد، بلکه نمی خواهد 
بین ایران و اروپا همکاری اقتصادی برقرار باشد. 
اروپا ناتوان از ثبت SPV است. معاون وزیر امور 
خارجه همچنین هفته گذش��ته که در سومین 
س��مینار همکاری های هسته ای ایران و اتحادیه 
اروپایی س��خن می گفت، تاکید کرد که »اعمال 
مج��دد تحریم های آمریکا، بهره من��دی ایران از 

مزایای برجام را به صفر نزدیک کرده است«.  
پی��ش از این نی��ز رئیس ش��ورای راهبردی 
رواب��ط خارجی با بی��ان اینک��ه در بحث برجام 
منتظر اقدامات عملی بیش��تری از س��وی اروپا 
هس��تیم، تاکید کرد: اگرچه اروپا اقداماتی انجام 
داده اما هنوز این تالش ها انتظارات ما را برآورده 
نکرده است. کمال خرازی شهریورماه گذشته به 
صراح��ت گفته بود اروپایی ه��ا آنطور که باید به 

روشنی به تعهدات خود عمل نکرده اند.

در ادامه تصریح مقامات دولتی مبنی بر ناامیدی از اروپا برای ارائه SPV، علی الریجانی روز 
گذشته از رویکرد اروپا در عمل به تعهدات برجامی انتقاد کرد

اروپایی ها کاری نکردند

پسابرجام

نما

چارچوب SPV هنوز تکمیل نشده است
س�خنگوی وزارت ام�ور خارجه گف�ت: اس پی وی همچنان در حال پیگیری اس�ت و هفته گذش�ته 
صحبت های الزم انجام ش�ده و توقعات ایران در این زمینه کامال روش�ن اس�ت. به گزارش باش�گاه 
خبرنگاران جوان، بهرام قاسمی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که صبح دیروز برگزار شد، با 
اشاره به کانال ویژه مالی SPV و عدم اجرای آن از سوی اروپا و محدودیت خرید نفت و امیدواری نسبت 
به اس پی وی اظهار کرد: SPV همچنان در حال پیگیری است و هفته گذشته صحبت های الزم انجام 
شده و توقعات ایران در این زمینه کامال روشن است؛ به دالیل خاصی هنوز چارچوب به صورت کامل 
تکمیل نشده و ما اصرار داریم طرف های مقابل با اراده و جدیت بیشتری عمل کنند تا سازوکار مالی بین 
دو طرف عملیاتی شود. وی ادامه داد: امیدوارم در کمترین زمان ممکن به تفاهم کامل نائل شویم و این 

سیستم بین ما و اروپایی ها شکل عملیاتی به خود بگیرد.



خانه
رئیس کل بانک مرکزی به بازار ارز رفت

دالر آزاد زیر قیمت دالر دولتی

گروه اقتصادی: رئیس کل بانک مرکزی در یک 
اقدام کم سابقه دیروز به صورت سرزده به میدان 
فردوس��ی رفت تا از نزدیک وضعیت بازار ارز را 
رصد کند. این در حالی است که در این بازدید، 
وی پ��ای صحبت صرافی ها و خریداران در بازار 
ارز نشست تا مشکالت و چالش های پیش روی 
بازار ارز را از نزدیک مشاهده کند. وی در مرکز 
تجارت جهانی فردوس��ی که این روزها یکی از 
بازارهای عمده خرید و فروش ارز در تهران است، 
حضور یافت. انتشار خبر حضور همتی، بازار ارز 
را که روزهای آرامی را سپری می کند آرام تر کرد 
به گونه ای که خبرگزاری تسنیم گزارش داد دالر 
آزاد زیر قیمت دالر دولتی رسید. قطعا نرخ ارز 
بسیار بیش از قیمت واقعی است و از مسؤوالن 
انتظار می رود قیمت ها پایین تر رود. تسنیم در 
این باره نوش��ت: بع��د از حضور رئیس کل بانک 
مرکزی در بازار ارز، قیمت ها در این بخش نزولی 
شد؛  به طوری که دالر نقدی در بازار آزاد تهران 
زی��ر قیمت دالر تزریقی از س��وی صرافی  های 
دولتی فروخته ش��د. دالر نقدی صبح دیروز در 
ب��ازار آزاد از دالر تزریقی از س��وی صرافی  های 
دولتی پیشی گرفت و به 11 هزار و 700 تومان 
هم رس��ید اما بعد از حض��ور همتی در خیابان 
فردوس��ی، قیمت دالر نقدی ریزش��ی شد و تا 

11 هزار و 550 تومان هم رسید. 

 الزامات عملیات مانده گیری
از طریق اپلیکیشن های موبایلی

ش��اپرک در ابالغی به شرکت های پرداخت 
الکترونیک اعالم کرد باید عملیات مانده گیری 
صرفا در صورت تطابق کارت بانکی و ش��ماره 
تلفن هم��راه درخواس��ت کننده تراکنش برای 
احراز هویت انجام ش��ود. ش��اپرک در ابالغی با 
موض��وع مانده گیری به ش��رکت های پرداخت 
الکترونیک و در راستای حفظ امنیت دارندگان 
کارت ه��ای بانکی عضو ش��بکه ش��تاب تاکید 
ک��رد که اپلیکیش��ن های موبایل��ی  متعلق به 
شرکت های PSP صرفا در صورت تطابق کارت 
بانکی و ش��ماره تلفن همراه درخواست کننده 
تراکنش، مج��از به مانده گیری هس��تند و در 
غی��ر این ص��ورت نباید عملی��ات مانده گیری 
انجام شود و ضروری است تمام خدماتی که در 
حال حاضر بدون لحاظ الزام فوق روی برنامه های 
کارب��ردی ش��رکت های ارائه دهن��ده خدمات 
پرداخت الکترونیک یا شرکت های پرداخت یار 
طرف  قرارداد آنها ارائه می ش��ود، متوقف شود. 
ش��اپرک در ابالغیه جدید محدودیت فعالیت 
ش��رکت های پرداخ��ت الکترونی��ک در زمینه 
خدمت مانده   گی��ری را باطل ام��ا تاکید کرده 
باید این خدمت بر اس��اس تطابق کارت بانکی 
و شماره تلفن همراه درخواست کننده تراکنش 
به منظور احراز هویت مش��تری انجام شود. در 
همین راس��تا ش��اپرک خاطرنش��ان کرده که 
زیرس��اخت فنی الزم به منظور تحقق این الزام 
در شرکت ش��اپرک در حال پیاده سازی است 
و معم��اری فنی ط��رح به اط��الع نمایندگان 
شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت رسیده 
است که نشان از عملیاتی شدن همکاری وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالع��ات با بانک مرکزی 
برای احراز هویت مش��تریان در بستر جدید با 

شماره تلفن همراه دارد.

در همایش بانکداری شرکتی مطرح شد
دالر در الیحه بودجه؛ 5800 تومان

گروه اقتصادی: دیروز همایش بانکداری شرکتی 
برگزار شد و در آن معاون سازمان برنامه و بودجه 
نرخ دالر در الیحه بودجه را حدود 5800 تومان 
عنوان کرد. به گزارش »وطن امروز«، سیدحمید 
پورمحم��دی، معاون س��ازمان برنامه و بودجه 
در همایش بانکداری ش��رکتی گفت:  سازمان 
برنامه و بودجه ن��رخ ارز را حدود 5800 تومان 
در نظر گرفت تا از نوس��انات ب��ازار ارز بکاهد و 
آرام��ش را در بازار برقرار کند. همچنین رئیس 
پژوهشکده پولی و بانکی در این همایش توسعه 
بانکداری ش��رکتی را برای رش��د ارائه خدمات 
ضروری دانس��ت و 4 استراتژی بانک ها را برای 
ادامه فعالیت کس��ب و کار خود برشمرد. علی 
دیوان��دری با اش��اره به نقش کس��ب وکارها و 
شرکت ها در اقتصاد، افزود: سرشاخه های تحول 
اقتصادی در شرکت ها نهفته است و شرکت ها به 
اقتصاد کشور هویت می دهند، بنابراین وظیفه 
حاکمیت  این است که از شرکت ها حمایت کند 
و اگر نمی تواند حداقل مزاحم کس��ب و کارها 
نباشد. رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی ادامه 
داد: در حوزه بازار پول، صنعت بانکداری باید در 
خدمت کس��ب وکارها باشد و بانک ها برای ارائه 
خدمات منحصربه فرد مشخص شده و متناسب 

با نیاز شرکت ها تجهیز شوند.

 جلسات اختصاصی
 برای اتمام مسکن مهر

وزیر راه و شهرس��ازی از برگزاری جلسات 
اختصاصی با دستور کار مسکن مهر در روزهای 
شنبه هر هفته خبر داد. به گزارش مهر، محمد 
اس��المی با انتش��ار پیامی در فض��ای مجازی 
نوشت: در راس��تای انجام ماموریت و پاسخ به 
عزیزانی که متقاضی مسکن مهر هستند و بویژه 
در صفحه اینستاگرام بنده مطالبی در این باره 
می نویسند باید عرض کنم از این پس هر شنبه 
از س��اعت 7 تا 8:30 صبح جلس��ه اختصاصی 
درباره مسکن مهر خواهیم داشت. گفتنی است 
روز گذش��ته وزیر راه وشهرس��ازی به مالقات 

خصوصی با مقام معظم رهبری رفت.

70 توصیه نامه برای هر واگذاری
متاس��فانه در قبال هر یک از واگذاری هایی 
که سازمان خصوصی سازی انجام می دهد 70 
توصیه نام��ه دریافت می کند. زه��ره عالی پور، 
معاون س��ازمان خصوصی س��ازی با بیان این 
مطلب در برنامه پایش و اش��اره به محدودیت 
قان��ون ب��رای ش��رکت وابس��تگان مقامات و 
سیاس��یون گفت: قان��ون فقط برای کس��انی 
که در جری��ان واگذاری هس��تند محدودیت 
گذاش��ته و آن این اس��ت که کس��انی که در 
جریان واگذاری هس��تند خود و بستگان شان 
نمی توانند در مزایده ها شرکت کنند. عالی پور 
اف��زود: بای��د از موضوع بودج��ه و درآمد، نگاه 
خود را به بهره وری بیش��تر معطوف کنیم ولی 
متاس��فانه در قبال هر یک از واگذاری هایی که 
سازمان خصوصی سازی انجام می دهد 70 نامه 
از دس��تگاه های نظارتی، نمایندگان مجلس و 
برخی افراد دریافت می کنیم که پاس��خ به این 
نامه ها خود زمانبر است. به گفته وی، نمایندگان 
در نامه ه��ای خود عنوان می کنند مثال قیمت 
پایی��ن بوده ی��ا مزایده را طور دیگ��ری برگزار 
کنید ی��ا حتی بعضا می خواهند اصال واگذاری 
صورت نگیرد و یک بنگاه را از فهرست واگذاری 
خارج کنیم که دقیقا خالف رویه قانونی رسمی 
س��ازمان خصوصی سازی است و خواسته هایی 
دارن��د که قابلیت اجرایی ش��دن ندارند. حتی 
نمایندگان در بسیاری از موارد از ما می خواهند 
قراردادهایی که کامال درست بوده را فسخ کنیم.

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران:
 مبادله بانکی ایران و چین

 همچنان قطع است

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید 
رواب��ط بانکی ش��رکت های ایران��ی و چینی 
قطع شده اس��ت و فعالً راهکاری برای انجام 
این مبادالت ایجاد نش��ده اس��ت. به گزارش 
»وطن امروز«، با وجود آنکه در روزهای گذشته 
اخباری مبنی بر آغ��از قریب الوقوع مبادالت 
پولی میان ایران و چین  منتش��ر  ش��د، فریال 
مس��توفی در این باره تصری��ح می کند: از 30 
اکتب��ر که بانک کونلون چی��ن، ارائه خدمات 
مالی به ایران را متوقف کرده، مبادالت رسمی 
ش��رکت های ایرانی و چینی به حالت تعلیق 
درآمده است. مستوفی به روابط عمومی اتاق 
تهران توضیح می دهد: به دلیل اعمال  تحریم ها، 
کش��ورهای ش��ریک تجاری ایران نیز ناگزیر 
ب��ه حفظ منافع خوی��ش در برابر تحریم های 
آمریکا شده  و تالش  می کنند  تبادالت بانکی و 
تجاری خود را با ایران کاهش دهند. این مساله 
شامل کش��ور چین نیز  می شود. دولت چین 
البته منعی بر همکاری ش��رکت ها و  نهادهای 
مالی چینی با ایران قائل نش��ده اما  موسسات 
و نهاده��ای مالی در این کش��ور به دلیل باال 
بودن حجم مبادالت با آمری��کا، ادامه مراوده 
با این کش��ور را ترجیح  می دهند. وی با بیان 
اینکه هنوز هیچ بانک چینی برای مبادله بانکی 
با ایران مامور نشده اس��ت، ادامه می دهد: در 
زمانی که ایران در ش��رایط  تحریم قرار داشت 
و حت��ی در زمان اجرایی ش��دن برجام، هیچ 
بانک چینی جز کونلون، روابط بانکی با ایران 
برق��رار نکرد. در واق��ع تنها بانک چینی  که با  
ایران همکاری  می کرده است، کونلون بود که  
عمده سهام آن متعلق به شرکت نفتی چین 
است. مستوفی اضافه می کند: گفته  می شود 
چین درصدد  ایجاد سازوکاری ویژه برای ادامه 
ارتباط با ایران است که البته این سازوکار نیز 

هنوز در قالب یک ایده مطرح است.

بانک

3اقتصاد

دانش پورش�فیعی:  به دنبال تغیی��رات نرخ ارز در 
ماه های پایان��ی 1396 و بهار و تابس��تان 1397، 
قیمت تمام شده کاالها و خدمات در کشور افزایش 
پیدا کرد. این افزایش قیم��ت تولید در ادامه روی 
کاالها درج شد و قیمت نهایی فروش )قیمت برای 
مصرف کننده( محصوالت و اجناس در فروشگاه ها 
و خرده فروش��ی ها بی��ن 2 تا 3 برابر ب��اال رفت. به 
گزارش »وطن ام��روز«، این افزایش قیمت اگرچه 
با تالش دولت با سرعت کمتری برای کاالها و اقالم 
اساس��ی روی داد اما این کاالها نیز در مدت زمان 
8 ماه گذشته از سال 1397 به روش های مختلف 
افزایش قیمت یافتند یا از حجم و وزن آنها کاسته 
ش��د. در ای��ن میان آنچه بر ش��گفتی این افزایش 
قیمت ها می افزاید، اظهارات مسووالن دستگاه ها و 
وزارتخانه های مختلف اقتصادی است که می گویند 
از افزایش قیمت  کاالها جلوگیری ش��ده و قیمت 
برخی کاالها نیز در حال کاهش اس��ت، در حالی 
که بررسی شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان 
97 حکای��ت از افزایش ش��اخص هم��ه گروه های 
تولیدی دارد که این افزایش ش��اخص بر اس��اس 
منطق اقتصادی در ادامه روی قیمت تمام شده کاال 
و سپس قیمت مصرف کننده تاثیرگذار بوده و سبب 
گران تر شدن کاالها، محصوالت و خدمات می شود.

آیا کاهش قیمت کاالها در راه است؟ ■
در ماه های گذشته اعضای ستاد تنظیم بازار در 
جلسات خود بر تنظیم بازار و کاهش قیمت تاکید 
کرده اند در حالی که خود ایش��ان نیز می دانند در 
عمل چنین کاهش��ی قابل اجرا نیس��ت، چرا که 
قیمت ها در فروش��گاه ها ثبات ندارد و مردم هر روز 
با قیمت جدید روبه رو می شوند. 25 آبان ماه گذشته 
محمدرضا کالمی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، 
توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
پس از خروج از نشست ستاد تنظیم بازار از تالش 
برای کاهش قیمت الس��تیک و مرغ مصرفی خبر 
داده و گفته بود قیمت الستیک در بازار کاهش پیدا 
می کند. به گفته  وی، قرار شده است تولیدکنندگان 
الستیک خودرو با بیش از 70 یا 80 درصد ضریب 
تولید در برطرف کردن نی��از داخلی تالش کنند. 
اظه��ارات وی درباره مرغ و ش��یر نی��ز قابل توجه 
اس��ت. وی گفته بود مرغ کاالیی پروتئینی است و 
در حال��ی که قیمت مرغ در حدود 10 هزار تومان 
در نوس��ان است، در این جلس��ه تالش کردیم به 
گونه ای سیاست گذاری ش��ود که مرغ داخلی را با 
قیمت زیر 10 هزار تومان به دس��ت مصرف کننده 
برسانیم. در زمینه قیمت شیر نیز با حضور متولیان 
و تش��کل های این بخش تالش می کنیم قیمت ها 
را کاهش دهیم. اکنون که 13 آذرماه 1397 است 
نه تنها ش��یر و مرغ ارزان نشده و هر کیلوگرم مرغ 
گ��رم در بازار به قیم��ت 11600 تومان به فروش 
می رسد، بلکه تولیدکنندگان نیز قیمت زیر 10 هزار 
تومان را برای آن پایی��ن می دانند. عالوه بر این در 
حالی که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم 
گوشت مرغ تازه در بازار مصرف باید  8175 تومان 
فروخته شود اما این قیمت هیچگاه به اجرا درنیامد. 
بررسی جدول متوسط قیمت اقالم خوراکی مناطق 
ش��هری در آبان 1397 که از سوی مرکز آمار ایران 
منتشر شده است نیز نشان می دهد انواع محصوالت 
خوراکی از 6 تا 244 درصد افزایش قیمت داشته اند.
حقیق��ت دیگری که تالش س��تاد تنظیم بازار 
را ب��رای کاهش و حتی ثب��ات قیمت کاالها باطل 
می کند، درخواست های انجمن های تولیدی برای 
افزایش قیمت تولیدات خود است. بتازگی انجمن 
صنفی صنعت تایر درخواست افزایش 30 درصدی 
قیمت ان��واع تایر را ارائه ک��رد و چندی پیش نیز 
انجمن صنفی صنایع س��یمان افزای��ش 24 هزار 
تومانی قیمت هر پاکت 50 کیلویی س��یمان را به 
واحده��ای تولیدی ابالغ کرد. عالوه بر این، انجمن 
صنفی صنایع لبنی)تولیدکنندگان انواع لبنیات( و 
انجمن صنفی گاوداران)تولیدکنندگان شیرخام( به 
روش های مختلف تالش دارند از یک س��و افزایش 
قیمت ش��یر خام را نهایی کنند و از س��وی دیگر 
لبنیات با قیمت های جدید به بازار عرضه شود، البته 
صنایع لبنی از ابتدای سال تاکنون چند نوبت قیمت 
محصوالت خود شامل شیر، پنیر، دوغ، ماست و... را 
افزایش داده و اگرچه جریمه شده اند و برای مدت 
کوتاهی قیمت را به قبل از گرانی بازگردانده اند اما 
دوباره محصوالت را با قیمت جدید و گران تر از قبل 

به بازار عرضه کرده اند.
افزایش 40 درصدی شاخص بهای تولید ■

چنی��ن واقعیتی حکایت از آن دارد که به دنبال 
افزایش شاخص بهای تولید انواع گروه های تولیدی 
در بهار و سپس تابستان 1397، در ماه های آینده 
به ط��ور قطع با موج جدی��د افزایش قیمت کاالها 
روب��ه رو خواهیم بود و محصوالت با نرخی باالتر از 
قبل در بازار عرضه خواهند ش��د. بررس��ی جداول 
شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان 1397 که 
از س��وی مرکز آمار ایران منتشر شده است، روایت 
می کند که شاخص کل در این فصل به عدد 319/7 
رسیده که نسبت به ش��اخص بهار با عدد 278/1 
بالغ  بر 15 درصد و نس��بت به تابس��تان پارسال با 
شاخص 228/9 بالغ  بر 39/7 درصد افزایش داشته 
است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزي 

در تابستان امس��ال با 19/2 درصد افزایش نسبت 
به ش��اخص بهار به عدد 352/1 رس��ید. شاخص 
قیمت تولیدکنن��ده بخش معدن نیز در این فصل 
با 12/4 درصد افزایش نس��بت به ش��اخص بهار و 
46/2 درصد افزایش نس��بت به تابس��تان پارسال 
به عدد 324/7 رس��ید. از س��وی دیگر، ش��اخص 
قیم��ت تولیدکننده برق در تابس��تان امس��ال با 
2/3 درصد افزایش نس��بت به بهار به عدد 136/3 
رسید. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش 
اختصاصي خدمات در تابستان با 8/7 درصد افزایش 

نسبت به شاخص  بهار به عدد 285 رسید.
بررس��ی ش��اخص  زیرگروه زراع��ت و باغداری 
بیان کننده این است که میوه و میوه های آجیلی و 
سبزیجات با شاخص 387/2 و 518/7 در تابستان 
97 نسبت به تابستان پارسال به ترتیب 66/6 و 73/5 
درصد افزایش بهای تولید داش��ته اند. شاخص های 
زیرگروه دامداری سنتی نیز نشان می دهد پرورش 
گاوداری س��نتی، پرورش گوس��فند و بره سنتی، 

پرورش بز و بزغاله سنتی و دیگر محصوالت حیوانی 
به ترتیب ب��ا ش��اخص 353/5، 347/3، 326/2 و 
299/7 در تابس��تان 97 در مقایسه با تابستان 96 
به ترتی��ب40، 42/3، 41/7 و 18/4 درصد گران تر 
تولید شده اند. شاخص گاوداری و مرغداری صنعتی 
نیز با 333 و 354/6 در تابستان 97 به ترتیب 40/3 

و 33/6 درصد افزایش داشته است.
افزایش 53 درصدی شاخص تولید صنعتی ■

در این میان، شاخص قیمت تولیدکننده بخش 
صنعت در تابس��تان 1397با 17/7 درصد افزایش 
نس��بت به ش��اخص به��ار و 52/8 درصد افزایش 
نس��بت به تابس��تان 96 به عدد 340/3 رسید. بر 
اساس این گزارش، ش��اخص قیمت تولیدکننده 
»تولید فلزات اساس��ي« ب��ا 29/8 درصد افزایش 
نس��بت به به��ار و رس��یدن آن به ع��دد 407/5 
بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل تابستان 
داشته است. همچنین رشته فعالیت هاي »تولید 
محص��والت اولیه آهن و فوالد« ب��ا 25/4 درصد، 

»تولید محصوالت اساسي آلومینیومي« با 88 درصد 
و »تولید محصوالت اساسي مسي« با 39/1 درصد 
افزایش نسبت به بهار 97 به ترتیب بیشترین تاثیر 
را در افزایش ش��اخص این بخش داش��ته اس��ت. 
عالوه بر این، شاخص قیمت در زیربخش صنعتي 
»صنایع مواد غذایي و آشامیدني« با 21/8 درصد 
افزایش نس��بت به بهار و رس��یدن به عدد 347/5 
رتبه س��وم تأثیرگذاري را در افزایش شاخص کل 
بخش صنعت در تابستان امسال به خود اختصاص 
داده است. رشته فعالیت هاي »تولید فرآورده هاي 
لبني« با 29/2 درصد، »تولید محصوالت غذایي« 
ب��ا 73/2 درصد، »تولی��د روغن و چربي حیواني و 
نباتي خوراکي« با 17/9 درصد و » کش��تار دام و 
طی��ور« با 25/7 درصد افزایش نس��بت به بهار به 
ترتیب بیش��ترین تاثیر را در افزایش شاخص این 
بخش داشته اند. شاخص قیمت »صنایع محصوالت 
ش��یمیایي« هم ب��ا 23/7 درصد افزایش نس��بت 
به بهار و رس��یدن ب��ه ع��دد 350/4 رتبه چهارم 
تأثیرگذاري در افزایش شاخص کل تابستان را به 
خود اختصاص داده اس��ت. در این فصل، شاخص 
قیمت تولیدکننده »تولید محصوالت الستیکي و 
پالستیکي« نس��بت به بهار 55/6 درصد  افزایش 
داش��ته و به عدد 527/2  رسید.  گفتنی است بر 
اس��اس جداول ش��اخص قیمت تولیدکننده، این 
ش��اخص در همه زیربخش هاي صنعتي نس��بت 
به بهار با افزایش روبه رو بوده اس��ت. گزارش بانک 
مرکزی از ش��اخص بهای تولیدکننده در 12 ماه 
منته��ی به آبان 1397 نس��بت به 12 ماه منتهی 
به آبان 1396 نیز نش��ان از افزایش 26/9 درصدی 
آن دارد به طوری که این شاخص در آبان امسال با 
63/3 درصد افزایش نسبت به آبان پارسال به عدد 

182/1 رسیده است.

وطن امروز  شماره 2597 سه شنبه 13 آذر 1397

»وطن امروز« از تبعات افزایش هزینه تولید گزارش می دهد

شاخص ها و آینده قیمت ها
نما

شاخص بهای تولیدکننده چیست؟
)Producer Price Index(  از جمله شاخص های قیمتی است  PPI شاخص بهای تولیدکننده یا شاخص
که در بررسی روند سطح قیمت ها مورد محاسبه قرار می گیرد. از این رو تأثیر قابل توجهی بر تصمیم گیری 
صاحبان صنایع، س�رمایه گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داش�ت. هدف از محاسبه شاخص بهای 
تولیدکننده، اندازه گیری تغییرات قیمت هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کاالها و خدمات خود 
دریافت می کنند. به عبارت دیگر، می توان گفت این شاخص، قیمت کاالها در کارخانه و مبدا تولید را در 
نظر می گیرد به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می دانند که روندهای قیمتی در 
بازارهای عمده فروشی، صنایع تولیدی و بازار کاالها را بیان می کند. با بررسی این شاخص می توان از سطح 
تغییر قیمت ها در بازار کاال و خدمات مصرفی یا تورم آگاه شد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت 
در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف کننده نیز مشاهده می شود. عالوه 
 بر این، شاخص بهای تولیدکننده روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های 

مختلف اقتصادی )کشاورزی، صنعت و خدمات( نشان می دهد.

تجارت

شاخص قیمت تولیدکننده و درصد تغییرات آن 

درصد تغییر تابستان 97شرح
نسبت به بهار 97

درصد تغییر
 نسبت به تابستان 96

319/71539/7شاخص کل

352/119/243/5کشاورزی

365/118/451/4زراعت و باغداری

278/310/68/8غالت

387/23/566/6میوه و میوه های آجیلی

518/7129/273/5سبزیجات

270/95/147/7مواد خام طبقه بندی نشده

333/817/434/5دامداری سنتی

346/32737/5دامداری صنعتی )گاوداری، مرغداری(

324/712/446/2معدن

341/213/458/5استخراج کانه های فلزی

340/317/752/8صنعت

527/254/685/8محصوالت الستیکی و پالستیکی

407/529/880/6فلزات اساسی

136/32/33/5تولید برق

2858/719/7خدمات

334/87/817/4تعمیر وسایل نقلیه و کاالهای خانگی

372/7918/1هتل و رستوران

337/715/230/2حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

293/25/522/3)بیمه( واسطه گری های مالی

215/35/211/6مستغالت- اجاره و کسب و کار

265/71/514/3آموزش

415/68/220/5بهداشت و مددکاری اجتماعی

متوسط قیمت کاالها در آبان و درصد تغییرات آن

متوسط قیمت نام کاال
هر کیلو

درصد تغییر 
نسبت به مهر 96

درصد تغییر 
نسبت به آبان 96

17.742316/2برنج ایرانی درجه یک

7918253/7برنج خارجی درجه یک

66.0401/645/5گوشت گوسفند

65.190355/2گوشت گاو یا گوساله

11.4745/149/1مرغ ماشینی

4.87612/148/6شیرپاستوریزه

7.5034/450/2ماست پاستوریزه

9.8466/842/8پنیر ایرانی نیم کیلویی

12.8685/458/6تخم مرغ ماشینی

4.8051/940کره پاستوریزه 100 گرمی

8.5564/441/3روغن مایع 900 گرمی

14.3767/5165/7موز

9.9274/5103/6سیب درختی زرد

2743/2-8.777پرتقال محصول داخل

5.23033/856/4خیار

5.4501/670/5گوجه فرنگی

16/168/2-3.802سیب زمینی

3.0147/56/3پیاز

15.0872/714/2لوبیاچیتی

11.2841/16/9عدس

6.3612/530/6قند

5.1270/626/9شکر

21.1947244/4رب گوجه فرنگی

257752/648/9چای خارجی نیم کیلویی

قیمت ها به تومان است

تغییرات شاخص و تورم بخش صنعت و زیربخش های اصلی آن

شرح
نرخ تورم نقطه به نقطهنرخ تورم فصلی)درصد(نرخ تورم ساالنه)درصد(شاخص قیمت تولیدکننده 

تابستان 97بهار 97تابستان 97بهار 97تابستان 97بهار 97تابستان 97بهار 97

289340/322/732/91417/737/452/8کل بخش صنعت

285/4347/57/214/26/621/811/133/1صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

298/9519/813/353/547/473/962/4156/6تولید محصوالت دخانی

241/63319/922/59/537/015/256تولید منسوجات

302/434715/316/05/514/810/823/7تولید پوشاک

302/3371/25/613/910/222/81236/7دباغی و ساخت کیف و چمدان

203/4273/45/416/57/334/49/947/2تولید چوب و محصوالت چوبی

291/5546/99/338/311/387/618/4119/4تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

301/332435/745/919/57/561/858/5صنایع تولید زغال سنگ – پاالیشگاه های نفت

283/3350/418/327/97/723/727/451/1صنایع محصوالت شیمیایی

338/8527/212/932/110/955/621/185/8تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

313/9407/539/152/917/729/854/880/6تولید فلزات اساسی

259/835011/426/015/434/823/364/2تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت

182/2208/55/210/69/114/410/225/2تولید ماشین آالت اداری و محاسباتی

344/2501/525/945/814/245/740/594/5تولید ماشین آالت و دستگاه های مولد و انتقال برق

156/3204/82/713/81031/110/644/4تولید رادیو، تلویزیون، دستگاه ها و وسایل ارتباطی

232/8352/49/829/312/551/421/181/9تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت

362/5521/616/130/42/643/915/165/7تولید دیگر وسایل حمل و نقل

299/4432/68/323/210/544/515/964/3تولید مبلمان و مصنوعات

خصوصی سازی 
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مار
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اجتماعي 0 4

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی خبر داد
پرداخت »بسته حمایتی« بازنشستگان

سرپرس��ت س��ازمان تامی��ن اجتماعی از 
پرداخت بسته حمایتی به بازنشستگان تامین 
اجتماع��ی در ٨ تا ١٠ روز آین��ده خبر داد. به 
گزارش ایسنا، انوش��یروان محسنی بندپی در 
همای��ش روز جهانی معلوالن ب��ا  بیان اینکه 
بس��ته حمایتی برای بازنشس��تگان س��ازمان 
تامین اجتماع��ی و کارکنان آن،  بین ٨ تا ١٠ 
روز آینده پرداخت خواهد ش��د، گفت: بس��ته 
حمایتی با متوس��ط ٢٠٠ هزار تومان به تمام 
اف��رادی که حقوق کمت��ر از ۳ میلیون تومان 
دارند، پرداخت می ش��ود. همچنین افرادی که 
از دریافت بس��ته جا مانده اند و حقوق کمتر از 
۳ میلیون تومان دارند، می توانند به بهزیستی 
و کمیته امداد امام خمینی)ره( مراجعه کنند. 
بندپی با اشاره به اینکه از چند طریق از اشتغال 
معلوالن حمایت می ش��ود، افزود: بعد از ابالغ 
قانون حمایت از حقوق معلوالن باید ۳ درصد 
از سهمیه استخدامی همه دستگاه ها در اختیار 
معلوالن قرار گی��رد. این قانون پس  از ابالغ از 
اردیبهش��ت ماه الزم االجراس��ت. وی افزود: در 
صورتی که سازمانی از این قانون سرپیچی کند، 
قانون مجازات اسالمی با ابزار تعدیل و برکناری 
ب��ا آن برخورد خواه��د کرد. رئیس س��ازمان 
بهزیستی با اشاره به اینکه  آیین نامه های اجرای 
قان��ون حمایت از حقوق معلوالن تهیه ش��ده 
است، تصریح کرد: با وجود اینکه این قانون پس 
از تصویب بودجه س��ال ۹۷ تصویب شد با این 
وج��ود با همکاری مجلس و دولت حدود ٢٠٠ 
میلیارد تومان برای اج��رای این قانون در نظر 

گرفته و پرداخت شد.

 جزئیات آزار
 تعدادی دانش آموز در مدرسه

مدیر روابط عمومی آموزش وپرورش استان 
اصفهان درباره آزار و اذیت جنس��ی تعدادی از 
دانش آموزان یکی از مدارس پس��رانه این شهر 
توضیحات��ی داد. علیرضا مه��دی درباره خبر 
منتشر ش��ده در فضای مجازی مبنی بر آزار و 
اذیت جنس��ی تعدادی از دانش آموزان در یکی 
از مدارس پسرانه شهر اصفهان به تسنیم اظهار 
داش��ت: این موضوع هنوز در حد ادعاس��ت و 
هیچ چیزی ثابت نشده است اما مدیران ناحیه 
4 اصفهان در مدرسه مربوطه حاضر شده  اند و 
در حال پیگیری ماجرا هستند. وی افزود: مدیر 
مدرس��ه عزل ش��ده و پرونده برای رسیدگی 
ارس��ال ش��ده اس��ت، همچنین از نایب رئیس 
انجمن اولیا و مربیان مدرس��ه که متهم اصلی 
است شکایت شده و پرونده در مراجع قضایی 
در حال رسیدگی اس��ت. مدیر روابط عمومی 
آموزش وپرورش اس��تان اصفهان گفت: یک بار 
دیگر تأکید می کنم این موضوع در حد ادعا بوده 

و هنوز اثبات نشده است.

 حجت االس��الم والمسلمین سیدمحمدعلی 
ش��هیدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در یادواره شهدای شهرستان نطنز که با حضور 
خانواده های شهدا و ایثارگران، اقشار گوناگون 
م��ردم و مدیران اس��تان اصفهان برگزار ش��د 
از خانواده ه��ای معظم ش��هدا و ایثارگران این 
شهرس��تان تجلیل کرد و گفت: بیش از ١5٠ 
شهید از این منطقه تقدیم انقالب اسالمی شده 
اس��ت و حضور آحاد مردم و مدی��ران در این 
یادواره جای تقدیر و تشکر دارد و تعهد و تدین 

از گذشته از ویژگی های مردم نطنز بوده است.
 تردد ایمن و آسان معلوالن با هدف آماده سازی 
شهری برای استفاده همگان، در اولویت طراحی 
معابر ش��هری ش��مال تهران اس��ت و ب��ه اجرا 
می رسد. اسماعیل بدریان، سرپرست شهرداری 
منطقه یک تهران که به مناس��بت روز جهانی 
معلوالن در جمع همکاران معلول شهرداری این 
منطقه حضور یافت، اظهار داشت: تهران شهری 
برای همه است و شهروندان کم توان جسمی و 
حرکتی باید بتوانند مانند سایر شهروندان از تردد 
ایمن توأم با س��هولت برخوردار شوند. بر همین 
اساس منطقه یک در اجرای پروژه های شهری، 
مناسب سازی معابر برای حضور بیشتر شهروندان 

معلول را در دستور کار خود قرار داده است.
 ثبت  نام دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و 
فناوری نانو از طریق سایت اینترنتی باشگاه نانو 
آغاز شد. متقاضیان حضور در دهمین المپیاد 
نانو می توانند  با مراجعه به س��ایت باشگاه نانو 
به نش��انی www.nanoclub.ir نس��بت به 
ثبت نام اقدام کنن��د. ثبت نام در المپیاد نانو به 
٢ روش انف��رادی و گروهی )از طریق نهادهای 
ترویجی مورد تأیید س��تاد نانو( تا روز دوشنبه 
١5 بهمن ماه س��ال جاری ادامه دارد. دهمین 
المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو مشابه 

دوره گذشته در ۳ مرحله برگزار خواهد شد.

عضو شورای شهر تهران مطرح کرد
 انتقاد به اعالم زودهنگام 

طرح  های ترافیکی

رئی��س کمیس��یون عم��ران و حمل ونقل 
ش��ورای ش��هر تهران گفت: نباید قبل از آنکه 
طرحی مراحل قانونی خود را طی کرده باشد، 
اعالم عمومی ش��ود. محمد علیخانی با اشاره 
به احتمال حذف مح��دوده زوج و فرد به مهر 
گفت: وضع هر محدودیتی در شهر تهران چه 
از لحاظ زمانی و چه از لحاظ مکانی یا افزایش 
محدودیت ها باید به شورای عالی ترافیک شهر 
تهران برسد، بنابراین چه ما موافق این موضوع 
باشیم، چه مخالف آن، باید تأیید شورای عالی 
ترافی��ک ش��هر تهران را داش��ته باش��یم. وی 
اف��زود: نبود مدیریت یکپارچه ش��هری باعث 
تصمیم گیری های بخشی و جزیره ای شده و به 
همین دلیل ش��ورا در این موارد تنها می تواند 
درباره تعرفه ها اعمال نظ��ر کند و دخالتی در 
تصمیم گیری ها ندارد. علیخانی با بیان اینکه لغو 
یا وضع هر نوع محدودیت ترافیکی باید با کار 
کارشناسی و مطالعات دقیق انجام شود، گفت: 
اعالم زودهنگام تصمیمات ترافیکی قبل از طی 
شدن روند قانونی و کارشناسی درست نیست و 
در صورتی این طرح در سال آینده لغو می شود 
که به تأیید شورای ترافیک برسد، بنابراین در 

حال حاضر این حرف مبنای قانونی ندارد.

انتصاب مدیر جدید حوزه های 
علمیه خواهران استان تهران

با صدور حکمی از س��وی حجت االس��الم  
عبدالکریم بهجت پ��ور، مدیر حوزه های علمیه 
خواهران کش��ور، حجت االسالم محمدحسین 
کبیریان به مدت ٢ سال  به عنوان مدیر جدید 
حوزه ه��ای علمی��ه خواه��ران اس��تان تهران 
منصوب ش��د. در س��وابق وی، استادی سطح 
عالی ح��وزه علمیه جامع��ه امیرالمومنین)ع( 
و معاونت آم��وزش مدیریت حوزه های علمیه 
ب��رادران اس��تان ته��ران از زمان تأس��یس با 
مدیریت آیات سیدهاش��م حمیدی  و سیدباقر 
خسروش��اهی وجود دارد. گفتنی است پیش 
از این حجت االس��الم سیدمحمدرضا آقامیری 

عهده دار این سمت بود.

تخلف ۸۰ میلیاردی شرکت های لبنی
مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران از 
تخلف ٨٠ میلیاردی شرکت های لبنی در استان 
ته��ران خبر داد. به گزارش  باش��گاه خبرنگاران 
جوان، محمدعلی اس��فنانی، مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان تهران در جلسه تنظیم بازار که  
دوش��نبه دوازدهم آذرماه برگزار شد، با اشاره به 
ض��رورت تعیین قیمت مواد لبنی در بازار اظهار 
داشت: شرکت های تولیدکننده محصوالت لبنی 
۳٨ قل��م کاال تولید می کنند که ۳ قلم همچون 
شیر، ماست و پنیر باید به صورت ساالنه تعیین 
قیمت و قیمت تمام شده شیر نیز باید مشخص 
ش��ود. وی با بیان اینک��ه قیمت مواد لبنی در 4 
سال گذشته ۷5٠ تومان بود، افزود: سال گذشته 
به شکل توصیه ای اعالم کردند مواد لبنی با قیمت 
٢5٠٠ تومان عرضه شود که البته اکنون با قیمت 
4۷٠٠ تومان در بازار به فروش می رسد و تا زمانی 
که این نقایص برطرف نشود، مشکالت همچنان 
ادامه دار خواهد بود. مدیرکل تعزیرات حکومتی 
اس��تان تهران با اش��اره به جرایم ش��رکت های 
تولیدکننده محص��والت لبنی گفت: تاکنون به 
دلیل تخلفات صورت گرفته ش��رکت های لبنی 

٨٠ میلیارد تومان جریمه شده اند. 

رئیس پلیس پایتخت خبر داد
آغاز به کار پلیس اصناف

رئی��س پلیس پایتخ��ت در 
همایش آغاز به کار داوطلبان 
پلیس افتخاری اصناف گفت: 
افتخاری  پلی��س  راه ان��دازی 
اصن��اف در راس��تای رویکرد 
جامعه مح��وری و مردم محوری نیروی انتظامی 
است که بر اساس این رویکرد، برقراری و حفظ 
امنیت، موضوعی اجتماعی و مردم پایه اس��ت و 
با توجه به نقش بی بدی��ل بازاریان و اصناف در 
پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس و اثرگذاری 
این قش��ر در جامعه، تصمیم ب��ه راه اندازی این 
پلیس گرفته ایم. به گزارش میزان، سردار رحیمی 
دومین  دلیل راه اندازی پلیس افتخاری اصناف 
را خنثی س��ازی توطئه های دش��من در ایجاد 
تفرقه و اختالف بین آحاد ملت دانست و گفت: 
وحدت و اتحاد یک واجب دینی است و دشمن 
با عملیات رسانه ای گسترده، احساس امنیت را 
نشانه گرفته و به دنبال بر هم زدن امنیت روانی 
جامعه بویژه امنیت حوزه اقتصادی است، بر این 
اساس بازاریان و صاحبان اصناف بهترین افسران 

این جنگ اقتصادی هستند. 

نبض جامعه

گروه اجتماعی: وزیر بهداش��ت با  
محکوم ک��ردن دوباره تحریم های 
آمریکا، به مش��کل ش��رکت های 
دارویی برای خری��د دارو و انتقال 
پول به آن س��وی مرزهای کشور 
اش��اره کرد و در عین حال از مردم 
خواس��ت از داروهای تولید داخل 
حمای��ت کنند و از کیفیت آن نیز 

مطمئن باشند.
قاضی زاده  هاشمی  سیدحسن 
در مراس��م رونمایی از 6 محصول 
دارویی تولید داخل ضمن تبریک 
روز جهانی معلوالن، گفت: امیدوارم 
دولت و مجلس بتوانند در راستای 
استیفای حقوق اجتماعی معلوالن 
گام موث��ری بردارند. ب��ه  گزارش 
ایس��نا، وی با اشاره به توفیقات در 
حوزه صنعت دارویی کشور افزود: 
امروز دس��تاورد بزرگی را در حوزه 
تولید داخل محصوالت پزش��کی 

ش��اهد هس��تیم و به اتکای جوانان و دانشمندان 
کش��ور از 6 محصولی که تجاری ش��ده، رونمایی 
کردیم. آنچه طی 5 س��ال گذشته از سوی وزارت 
بهداش��ت رونمایی ش��ده، قبل از اعالم عمومی در 
بازار وجود داش��ته است؛ یعنی محصولی نبوده که 
آن را به صورت تبلیغاتی رونمایی کنیم و بعد کسی 
مصرفش نکند، بلکه تم��ام این محصوالت در بازار 
توزیع شده و مصرف کننده و مشتری آن را استفاده 

می کند و سپس رونمایی عمومی می شود.
رونمایی از ماده اولیه داروی هپاتیت ■

هاشمی با اشاره به 6 محصولی که از آنها رونمایی 
ش��د، گف��ت: در بین این محصوالت یک ش��ربت 
خوراک��ی ژل رویال قرار دارد که برای س��المندان 
بسیار مناسب است. همچنین پانسمان زخم های 
بیولوژیک نیز در بین آنها وجود دارد. همچنین یک 
ماده اولیه ای که در درمان هپاتیت بسیار مهم است 
نیز امروز رونمایی شد. ما پیش از این توانسته بودیم 
داروی��ی را وارد بازار کنیم که برای درمان هپاتیت 
استفاده می شد و قیمتش از نوع خارجی آن ١٠٠ 
برابر کمتر بود و امروز هم ماده اولیه اش را رونمایی 

کردیم. از طرفی خوشبختانه 
تعداد شرکت های دانش بنیان 
نیز طی چند سال گذشته در 

حال افزایش بوده است.
دارو هم تحریم است ■

وزیر بهداش��ت تاکید کرد: 
اگر قرار است با تحریم مقابله 
کنیم این کار با ش��عار شدنی 
نیست، بلکه باید عمل کرد. ما 
تحریم ها را محکوم می کنیم، 
چرا ک��ه نوعی جنگ و حمله 
به منافع یک ملت است؛ بویژه 
در حوزه های��ی مانند دارو که 
جنبه  انسانی دارد. آمریکایی ها 
به دروغ می گویند دارو تحریم 

نیس��ت. طی یک ماه گذشته هیچ شرکت دارویی 
نبوده که بتواند پولش را به آن طرف مرزها بفرستد. 
البته طبیعی است که وزیر خارجه و رئیس جمهور 
آمریکا به دنبال فریب افکار عمومی هستند. البته 
وجود تحریم ه��ا به این معنی نیس��ت که راهکار 

نداریم. در قرن بیس��ت ویکم 
صحبت از تحریم یک شوخی 
اس��ت و آن هم برای کشوری 
که دوس��تان فراوان��ی در دنیا 

دارد.
اطمینان از کیفیت داروهای   ■

داخلی
وی با بیان اینکه هیچ کس 
از جن��گ و تحری��م حمایت 
نمی کن��د، خاطرنش��ان کرد:  
تنها  افراد مری��ض و بیمارند 
که از جنگ و تحریم حمایت 
می کنن��د و متاس��فانه امروز 
هم��ه ای��ن اف��راد در یک جا 
جمع ش��ده اند. ما برای مقابله 
با ش��رایط تحریم باید از فرصت ها اس��تفاده کنیم 
و ای��ن فرصت برای همه اجب��ار ایجاد می کند. بر 
این اس��اس مصرف کنندگان نیز باید از محصوالت 
داخلی حمایت و اس��تقبال کنند و مطمئن باشند 
اجازه نمی دهیم محصولی وارد بازار شود بدون اینکه 

استانداردهای الزم را داشته باشد، 
چرا که بچه ها و خانواده های مردم 
مانن��د خانواده خودمان هس��تند. 
بنابرای��ن مردم از کیفیت تولیدات 
داخل مطمئن باش��ند. به همین 
دلیل هم اس��ت که از همه طرف 
م��ا را متهم می کنن��د که طرفدار 
وارداتیم. اگ��ر هم در برخی مواقع 
از واردات حمای��ت می کنی��م به 
این دلیل اس��ت که معتقدیم باید 
محصول مرغوبی در اختیار مردم 
بگذاریم، چ��را که مردم ما را امین 

خود می دانند.
اختصاص 500 میلیون یورو ■

هاش��می همچنین در پاس��خ 
به پرسشی  درباره برخی شبهات 
درب��اره 5٠٠ میلی��ون یورویی که 
قرار است از صندوق توسعه ملی به 
حوزه سالمت داده شود، گفت: قرار 
است 5٠٠ میلیون یورو از صندوق 
توس��عه ملی و ب��ا اذن رهبر انقالب ب��رای جبران 
بدهی های سازمان بیمه س��المت به این سازمان 
تحویل شود. س��ازمان بیمه س��المت بدهی های 
گوناگ��ون در حوزه های دارو، تجهیزات پزش��کی، 
مراکز خدمت رسانی و داروخانه ها دارد. البته هنوز 
این مصوبه تبدیل به پول نشده که دارند بر سرش 
دعوا می کنند. وی افزود: رئیس بانک مرکزی به من 
گفته ابالغیه ای در این باره از صندوق توسعه ملی 
دریافت شده و مطمئنم نهایت تالش را می کنند تا 
س��ریع تر این موضوع انجام شود. سازمان مدیریت 
هم ش��بهه ای در این باره داش��ت که البته مصوبه 
جای شبهه ندارد و مشخص است این پول در سقف 
اعتبارات سال ۹۷ نیست و رهبر انقالب اجازه دادند 
ع��الوه بر اعتبارات ۹۷ این پول به صورت قرض در 
اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند بدهی های انباشته 
را جبران کند که بخش عم��ده ای از این بدهی ها 
مربوط به دارو و تجهیزات پزش��کی است؛ هر چند 
ما خودمان از سازمان بیمه سالمت طلب داریم اما 
اصرارمان این اس��ت که ابتدا بدهی های دارویی و 

تجهیزاتی را تسویه کنند.

محسن پورعرب: زمزمه های پولی شدن طرح زوج 
و فرد از س��ال آینده خبری است که در روزهای 
گذشته از زبان برخی مدیران شهری تهران شنیده 

شده است.
 سال گذشته در همین ایام بود که با روی کار 
آمدن مدیریت شهری جدید پایتخت موضوع طرح 
جدید ترافیک مطرح شد؛ طرحی که بنابر اظهارات 
مدیران ش��هری توانس��ته تا حدی گره گشای ٢ 
معضل اساس��ی شهر یعنی ترافیک و آلودگی هوا 
باشد. حذف برخی سهمیه ها و افزایش هزینه تردد 
در محدوده طرح ترافیک از بارزترین تغییرات طرح 
ترافیک بود؛ مواردی که البته از ابتدای اجرای این 
طرح مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت. از جمله 
انتقادهای��ی که به طرح جدید وارد ش��د افزایش 
هزینه تردد در ش��هر بود. به باور کارشناسان، این 
اقدام به منزله درآمدزایی از جیب مردم اس��ت و 
مدیریت شهری باید نسبت به شفاف سازی ابعاد 
گوناگون این طرح برای ش��هروندان اطالع رسانی 
الزم را انجام دهد. به هر روی مدیریت جدید پس 
از ماه ها توانس��ت طرح جدید را به تصویب شورا 

برساند و از خردادماه سال جاری اجرایی کند. 
جالب اینجاست که این روزها پس از گذشت 
یک سال دوباره تب ارائه طرح های جدید ترافیکی 
برای پایتخت نش��ینان داغ ش��ده است. مدیریت 
شهری که از اجرای طرح جدید ترافیک تا به امروز 

راضی اس��ت و به لطف بارش ه��ای پربار پاییزی 
امسال خبری از آلودگی هوا نبوده، به دنبال ارائه و 
اجرای طرح جدیدی است تا هم بتواند ترافیک و 
آلودگی را مهار کند و هم انگار به دنبال جامه عمل 
پوشاندن به تفکرات نظریه پردازان جناح سیاسی 

حاکم بر شهر است؟!
اگر اظهارنظرهای گذشته و حال کارشناسان 
و نظریه پردازان کارگزارانی ها و اصالح طلبان را که 
سال گذش��ته با آغاز به کار شورای پنجم مطرح 
شد مرور کنیم، متوجه می شویم یکی از مهم ترین 

تصمیم هایی که برای اداره شهر تهران گرفته شده 
باال بردن هزینه های زندگی اس��ت. چندی پیش 
حسین مرعشی که یکی از کاندیداهای شهرداری 
ته��ران نیز بود در اظهارنظری گفت��ه بود: »برای 
اینکه محیطی برای زندگی و هوایی برای تنفس 
باقی بماند، باید شرایط زندگی در تهران به نسبت 
س��ایر کالنشهرها از جمله اصفهان و مشهد گران 
ش��ود«. اینگونه اظهارنظرها را می توان در روحیه 
و تصمیم های مدیریت ش��هری تهران به وضوح 
مش��اهده کرد؛  از پیشنهاد پولی کردن بزرگراه ها 

گرفته تا دریافت پول برای ورود به محدوده طرح 
زوج و فرد.

بتازگی هم علی پیرحس��ین لو، مشاور معاون 
حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران با اشاره به 
اینکه طرح زوج و فرد از ابتدای سال آینده حذف 
و به محدوده دوم طرح ترافیک تبدیل می ش��ود، 
گفت: پیشنهاد شده قیمت آن در حدود یک  سوم 
هزینه طرح ترافیک عمومی  در نظر گرفته ش��ود 
ک��ه از 4 هزار و 4٨٠ تا ١٢ هزار تومان اس��ت؛ بر 
این اساس شهروندان تهرانی سال آینده در صورت 
تصویب پولی ش��دن طرح زوج و فرد، برای اینکه 
بتوانند با خودروی شخصی شان در شهر تردد کنند 
عالوه بر داشتن طرح ترافیک، باید هزینه تردد در 

محدوده زوج و فرد را نیز بپردازند!
تصمیم های اینچنینی مدیریت شهری پایتخت 
در حالی اس��ت که هنوز با گذشت ١٨ ماه از روی 
کار آمدن شورای پنجم و انتخاب ۳ شهردار برای 
پایتخت، تکلیف بدهی های دولت به ش��هرداری 
مش��خص نشده تا توس��عه و نوسازی حمل ونقل 
عمومی در ش��رایط نامعلومی ق��رار بگیرد. با این 
حال، افزایش هزینه ه��ا بر دوش مردم این گمانه 
را قوت می بخش��د که انگار قرار است هزینه اداره 
پایتخت از جیب ش��هروندان تهرانی تامین شود 
 و این یعنی تحقق نظریه هایی که س��ال گذشته

 مطرح شد!

آوای شهر

وزیر بهداش�ت: قرار است 500 میلیون 
یورو از صندوق توس�عه مل�ی و با اذن 
رهب�ر انقالب برای جب�ران بدهی های 
سازمان بیمه س�المت به این سازمان 
تحویل ش�ود. س�ازمان بیمه سالمت 
بدهی های گوناگ�ون دارد. البته هنوز 

این مصوبه تبدیل به پول نشده  است
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سخنگوی سازمان انتقال خون ایران اعالم کرد

استان های رکورددار اهدای خون
گروه اجتماعی: سخنگوی سازمان 
انتقال خون ایران گفت: در ٨ ماه 
گذشته، شاخص اهدای خون مستمر در کشور به 
حدود 6٠ درصد رس��یده است. به گزارش تسنیم، 
بش��یر حاجی بیگی با اش��اره به »رسیدن شاخص 

اهدای خون در کشور به حدود 
6٠ درصد در ٨ ماه گذشته«، 
اظه��ار داش��ت: اس��تان های 
س��منان با ٨٠ درصد، بوشهر 
با ۷5 درصد و خراسان شمالی 
با ۷۳ درصد، رکورددار اهدای 

خون مس��تمر در کش��ور در طول ٨ ماه گذش��ته 
بوده اند. وی با بیان اینکه ضریب امنیت و سالمت 
خون اهداکنندگان مستمر ٨ برابر اهداکنندگان بار 
اول است، افزود: اهداکننده مستمر شخصی است 
ک��ه در س��ال حداقل ٢ بار موفق ب��ه اهدای خون 

ش��ده است، در همین راستا از ابتدای سال تا پایان 
آبان ماه بانوان استان های لرستان، خراسان جنوبی، 
کردستان و مرکزی در صدر اهداکنندگان خانم و 
استان های تهران، فارس و خراسان رضوی در صدر 
اهداکنندگان خون در کش��ور بوده اند و ۳٠ درصد 
از خون مورد نیاز کشور از این 
سه اس��تان تامین شده است. 
کرد:  حاجی بیگی خاطرنشان 
در ٨ ماه گذشته یک میلیون 
و ۷٨۷ ه��زار نفر برای  اهدای 
خون به مراکز انتقال خون در 
سراسر کشور مراجعه کرده اند که از این تعداد، یک 
میلیون و 4٠5 هزار نفر موفق به اهدای خون شدند 
و باید از مردم تشکر و قدردانی کنیم که این سنت 
حسنه را در دستور کار خود قرار داده و به همنوعان 

خود کمک می کنند.

سالمت

وزیر بهداشت شرایط این روزهای واردات و تولید دارو در کشور را تشریح کرد

داروی ایرانی بخورید و مطمئن باشید
 قاضی زاده هاشمی: آمریکا دروغ می گوید، دارو تحریم است

  جزئیات برداشت از صندوق توسعه ملی

نگاه روز
گزارشی درباره پولی شدن ورود به طرح زوج و فرد

اداره پایتخت با جیب مردم؟!

نانوایی مهربانی در شهر
عکس نوشت

»بی نیازی یک نان خیرات کن، نیازمندی یک نان ببر«، هنوز هم در شهر مهربانی جاری است. 
یک نانوایی نمونه در شهر تهران با نصب یک اطالعیه اینگونه مردم را تشویق به خیرات نان و کمک به 

نیازمندان کرده است. 

کوتاه و گویا
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  در ابت�دا زمان�ه و جامع�ه زمان امام حس�ن)ع( و فضای 
سیاسی آن دوران را تشریح کنید.

حضرت امام حس��ن مجتبی)ع( عالوه بر امامتی که از 
سوی خداوند داشتند، پس از شهادت امیرالمومنین)ع( و 
به درخواست مردم کوفه خالفت را به عهده گرفتند البته 
6 ماه بیش��تر در جایگاه خالفت در عالم اس��الم نبودند تا 
مجب��ور به پذی��رش صلح ش��دند و از حکومت و خالفت 
کناره گی��ری کردند. ب��رای اینکه بدانیم فضای سیاس��ی 
زمانه امام حسن)ع( چگونه بوده است باید کمی به عقب 
بازگردیم؛ پس از رحلت پیامبر اکرم)ص( با خیانتی که به 
والیت شد و امیرالمومنین)ع( از جایگاه الهی خود محروم 
ش��د، ارزش های دینی و الهی و انقالبی ای که پیامبر)ص( 
ب��ا زحمات ف��راوان در جامعه پیاده کرده بود، مش��اهده 
می کنی��م در طول 25 س��ال پس از رحلت ایش��ان رنگ 
می بازد و جامعه اگرچه به ظاهر مس��لمان است و نماز و 
حج و روزه دارد اما از نظر ارزش ها بش��دت تغییر کرده و 
روحیه های جاهلی بازمی گ��ردد. دنیاخواهی و دنیاطلبی، 
افتخ��ار به قوم، قبیل��ه و نژاد، توجه ب��ه جایگاه های برتر 
اجتماع��ی و موقعیت های برتر در جامعه کم کم تبدیل به 
ارزش می شود و بویژه در عصر خلیفه سوم این امور نه تنها 
قبح خود را از دس��ت می ده��د، بلکه به عنوان ارزش های 
جدید جامعه شناخته می ش��ود. کاخ سازی و کاخ نشینی 
و توجه به تجمالت و تش��ریفات ب��ه صورت یک فرهنگ 
درمی آید. جهادهایی که به منظور اعتال و گسترش اسالم 
صورت می گرفت در این دوران به منظور به دست آوردن 
ثروت، غنیمت و به کنیزی و غالمی گرفتن زنان و مردان 

کشورهای مغلوب جلوه پیدا می کند. 
  در این شرایط امیرالمومنین)ع( به خالفت می رسند؟ 

بل��ه! وقت��ی امیرالمومنین)ع( به خالفت می رس��ند و 
می خواه��د جامع��ه را برگرداند به س��وی دوران پیامبر، 
بش��دت در مقاب��ل ایش��ان واکنش رخ می ده��د و موانع 
بس��یاری ایجاد و حتی فتنه ه��ا و بحران هایی را تحمیل 
می کنند که بخش اعظم دوران 4 س��ال و 9 ماهه خالفت 
امیرالمومنی��ن)ع( را ای��ن فتنه ه��ا که تبدی��ل به جنگ 
براندازانه هم ش��د به خود اختصاص می دهد. گذش��ته از 
معاویه که توسط خلفای دوم و سوم در جایگاه فرمانروایی 
ش��ام جا خوش کرده بود و امیرالمومنی��ن)ع( او را عزل 
کرد ولی کناره گیری نکرده و سرکش��ی پیشه کرده بود، 
دیگرانی ه��م مقابل حضرت عرض اندام می کنند. در این 
میان ش��خصیت هایی مثل زبیر و طلحه نیز هس��تند که 

قباًل با امیرالمومنی��ن)ع( بیعت کرده 
بودند اما وقتی دیدند حضرت رانت ها 
و امتیازات��ی را که خلفای پیش��ین به 
آنه��ا داده بودند قائل نیس��ت و حتی 
می خواه��د آنچ��ه را که آنه��ا برده اند 
بازپ��س گی��رد، لذا مقاب��ل حضرت با 
حمایت بخش��ی از بی��ت پیامبر فتنه 
جم��ل را به پ��ا می کنند. بع��د از آن، 
خ��وارج ب��ا تحلیل ها و برداش��ت های 
غلط خود ب��ه میدان آمدند و خواهان 
امیرالمومنین)ع(  حکوم��ت  براندازی 

ش��دند. در ای��ن میان، اش��راف و سرشناس��ان و خواص 
تاثیرگ��ذار در جامع��ه ه��م مانن��د س��ران جم��ل وقتی 
امتی��ازات خود را بر باد رفته می دیدند حاضر به همکاری 
ب��ا امیرالمومنین)ع( نبودند. از این رو حکومت ایش��ان با 
مسائل حاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه شده بود 
و در آن بحبوحه اس��ت که امیرالمومنین)ع( به ش��هادت 
می رس��ند و امام حس��ن مجتبی)ع( هم ب��ه امامت و هم 
به خالفت می رس��ند. با این ح��ال، مردم تصور می کردند 
سیاست های امام حسن)ع( با پدرش متفاوت خواهد بود، 
از این رو به ایش��ان روی آوردند اما وقتی دیدند سیاست 
آن وج��ود مقدس در مواجه��ه با معاوی��ه و رانت خوارها 
همانن��د امیرالمومنین)ع( اس��ت حاضر ب��ه همراهی آن 
وجود مقدس نشدند و حتی در تاریخ می بینیم که برخی 

از رج��ال و سرشناس��ان کوفه که بعضاً ج��زو فرماندهان 
نظامی لشکر امام هم به ش��مار می آیند با معاویه مکاتبه 
می کنن��د و به او پیام می دهند که حاضرند امام را زنده یا 
مرده تحویل معاویه دهند، لذا جامعه ای که از ارزش های 
انقالبی و اس��المی دور شده، حاکمیت همچون معاویه ای 
را ب��ه رهبری امیرالمومنین)ع( و امام حس��ن)ع( ترجیح 
می دهد. این اس��ت که این مردم نمی خواهند امام حسن 
مجتبی در این جایگاه بماند، چرا که تصور می کنند دنیای 
آنها با حکومت اهل بیت)ع( تامین نمی ش��ود ولی معاویه 
تضمین داده و در ش��ام هم این ن��وع از زندگی دنیایی را 
عملی کرده است، لذا مردم به این دلیل حاکمیت معاویه 

را بر حاکمیت اهل بیت ترجیح می دادند. 
  تقابل جبهه حق و باطل در آن دوران را تشریح کردید. 
چه روندی طی شد که به صلح امام حسن)ع( منجر شد؟ 

اگرچ��ه ام��ام حس��ن)ع( هیچ ش��أن و 
جایگاه��ی ب��رای معاویه قائل نب��ود اما در 
م��دت کوتاه��ی ک��ه حضرت ق��درت را در 
دس��ت گرف��ت، کاری با معاویه نداش��ت تا 
اینکه بتواند امور آش��فته کوفه و قلمرو خود 
را )که تمام عالم اس��الم منهای شام و مصر 
بود( س��امان بدهد. با این حال، معاویه تنها 
ب��ه حکومت ش��ام راضی نب��ود، بلکه طمع 
حکومت بر کل عالم اس��الم را داش��ت، لذا 
احس��اس کرد اگر امام)ع( فرصت پیدا کند 
ب��ا توجه ب��ه جای��گاه معنوی خ��ود که به 
پیامبر انتس��اب دارد می تواند دوباره جامعه 
را به س��مت و س��وی ص��الح و ارزش های 

اله��ی رهنمون ش��ود، از این رو مهل��ت نمی دهد. معاویه 
ابتدا 2 توطئه برای از بین بردن حکومت امام و ش��خص 
ایش��ان اجرا کرد که این توطئه ها توس��ط ش��خص امام 
مجتبی)ع( کش��ف و خنثی شد. یکی نامه نگاری معاویه با 
4 نفر از اش��راف و سران خائن کوفه بود که این افراد را با 
وعده هایی واداشته بود تا امام)ع( را ترور کنند. معاویه در 
توطئه ای دیگر، اف��رادی را در کوفه و بصره مامور کرد تا 
آشوب به پا کنند و نارضایتی عمومی پدید آورند تا مردم 
را علیه حکومت امام مجتبی)ع( قرار دهند اما این توطئه 
را هم امام کش��ف و عامالن آن را دستگیر و اعدام کردند. 
وقتی معاویه دید امام زیرکانه و هوش��مندانه توطئه های 
او را در هم می ش��کند، آخرین اقدام خود را که هجوم به 
قلمرو امام و لشکرکش��ی به سمت کوفه بود، عملی کرد. 
از این رو با قوای فراوانی وارد عراق شد. 
حضرت هم چ��اره ای جز مقابله ندید و 
فرمان آماده ب��اش برای مقابله با معاویه 
داد اما م��ردم عراق به دالیلی که پیش 
از این عرض شد ابتدا حضرت را اطاعت 
نکردند، این در حالی بود که کوفه ده ها 
ه��زار نی��روی نظام��ی را در خود جای 
داده ب��ود ک��ه از حاکمی��ت و خالفت 
حق��وق می گرفتند تا به ام��ر خلیفه به 
جنگ بروند. همین افراد که وظیفه شان 
جنگیدن بود کوتاه��ی می کردند اما با 
تالش های برخ��ی اصحاب صالح ام��ام)ع( مثل عدی بن 
حات��م طائی، حجر ب��ن عدی و معقل ب��ن قیس ریاحی 
آماده باشی صورت گرفت و از روی بی میلی لشکری جمع 
ش��د و حرکت کردند. این در حالی بود که پیش��قراوالن 
س��پاه امام که قرار بود جلوی پیش��روی س��پاه معاویه را 
بگیرند تا امام حس��ن)ع( با اصل سپاه به مقابله با معاویه 
بیاید با خیانت فرمانده اصلی آنها، عبیداهلل  بن عباس )که 
می گریزد و به معاویه پناهنده می شود در حالی که 500 
هزار درهم رش��وه نقد را می بیند و قول 500 هزار درهم 
دیگر هنگام اش��غال کوفه را می ش��نود( در هم می ریزند. 
امام هم که با اصل لش��کر خود به مدائ��ن آمده بود تا از 
آنجا با معاویه مقابله کند، در این شهر قصد می کند برای 
لش��کر صحبت کند که اجازه نمی دهند س��خنان ایشان 

تمام ش��ود؛ ش��ورش کرده، حرف های امام را قطع کردند 
و شیرازه لشکر را به هم زدند. 

  در این اوضاع چه اتفاقی می افتد؟ 
در این مقطع اس��ت که برخی فرماندهان این افراد به 
معاویه نامه می نویس��ند و ضمن اعالم وفاداری می گویند 
تو تعیین کن حس��ن)ع( را زنده می خواهی یا مرده؟ اینجا 
بود که معاویه دید هم توانس��ته پیشقراوالن سپاه امام را 
در هم بریزد و هم در لشکر اصلی اینگونه تشتت به وجود 
آم��ده. از این رو به حض��رت نامه ای فرس��تاد و نامه های 
خائنان لش��کر را هم ضمیمه ک��رد. معاویه قید کرده بود: 
ت��و می خواهی با این افراد با م��ن بجنگی که به من اعالم 
وفاداری کرده اند و می خواهند تو را به من تحویل بدهند. 
بع��د از این معاویه به ظاهر عن��وان می کند من حاضرم با 
ت��و صلح کنم و هر قراری که بگذاری بپذیرم، البته معاویه 

بر مبنای  ش��ناختی که از اهل بیت)ع( داشت می دانست 
که آنها هیچ مشروعیتی برای او و خاندانش قائل نیستند. 
معاویه تصور می کرد امام)ع( قطعاً پیش��نهاد او را نخواهد 
پذیرفت و در برابرش می ایستد ولی با این لشکریان خائنی 
که دارد چه بس��ا پیش از اینک��ه معاویه بخواهد حضرت را 
از بی��ن ببرد، همین خائنان ایش��ان را از میان برمی دارند، 
امام حسین)ع( هم که پا به پای برادر است از بین خواهد 
رف��ت و تقصیر هم متوجه خود امام خواهد بود، چرا که با 
علم به اینکه چه لشکر خائنی دارد خود را به کشتن داده 
است. وقتی این پیشنهاد به امام مجتبی)ع( رسید، ایشان 
ب��ا وجود اینکه هیچ وجهه و جایگاه��ی برای معاویه قائل 
نیس��ت و در حالی که توسط لشکریان خائن مجروح شده 
بود در میان لشکر سخنرانی ای به عنوان اتمام حجت ایراد 
و تاکی��د کرد: معاویه ما را به چیزی دعوت می کند که نه 
خیر دنیا در آن اس��ت و نه خیر آخرت. شما از پیامبر خدا 
ش��نیدید که خالف��ت بر بنی امیه حرام اس��ت، اگر رضای 
خ��دا و مرگ باعزت را می طلبید این پیش��نهاد معاویه را 
نادیده می گیریم و با او می جنگیم که جز شمش��یر بین ما 
و او نباید حاکم باش��د اما اگر دنی��ا و باقی ماندن در دنیا 
را ترجیح می دهید پیش��نهاد معاوی��ه را بپذیریم. از جای 
جای لش��کر فریاد زده ش��د: دنیا دنیا! و باق��ی ماندن در 
دنی��ا را می خواهیم. وقتی مردم به صراحت اعالم می کنند 
ما رضای خ��دا را نمی خواهیم و همین دنیا را می خواهیم 
ب��ا حاکمیت فردی مث��ل معاویه، ام��ام)ع( دیگر تکلیفی 
ب��رای ماندن ندارد، چرا که اگر بماند کش��ته می ش��ود و 
خط اصیل اس��الم نابود می ش��ود و این همانی اس��ت که 
معاوی��ه می خواهد. از ای��ن رو به رغم تص��ور معاویه، امام 
هوش��مندانه و البته با دلی بس��یار پردرد، از رهبری عالم 
اس��الم کناره گیری می کند و با قید شرایطی که به ظاهر 
مورد پذی��رش معاویه قرار می گیرد صل��ح می کند، البته 
معاویه بعداً تمام آن شروط را زیر پا می گذارد. امام اگرچه 
حکومت را از دست داد اما نگذاشت هدف اصلی معاویه که 
نابودی اساس اسالم بود محقق شود. به تعبیر رهبر معظم 
انقالب، امام مجتبی)ع( با شکوهمندترین نرمش قهرمانانه 
تاریخ اگرچه حکومت را از دست داد اما خط اصیل اسالم 
را ب��ه صورت زیرزمینی مدیریت کرد و آن را ادامه داده و 

حفظ کرد و هدف اصلی معاویه را ناکام گذاشت.

  در طول تاری�خ، مذاکرات و روند صلح های دیگری هم بین 
جبهه حق و باطل داشته ایم. نمونه های دیگر چطور بوده است؟

ما در طول تاریخ اس��الم مذاک��رات متعددی بین جبهه 
حق و باطل داش��ته ایم و توافق هایی انجام ش��ده است اما 
بدتری��ن موقعیت ممک��ن در زمان امام��ت و خالفت امام 
مجتب��ی)ع( اتفاق افتاد. به این ش��یوه ک��ه مردمی که در 
حاکمیت حق هس��تند حاضر نباش��ند حق را یاری کنند و 
دل به باطل داشته باشند، این مورد در جای دیگری وجود 
ندارد. اما در زمان رس��ول خدا)ص( پیم��ان صلح حدیبیه 
را داریم که پیامبر با مش��رکان مذاک��ره ای دارد، امتیازاتی 
می دهد، امتیازاتی می گیرد و اینگونه نیست که پیامبر)ص( 
حاکمیتی را که در مدینه به دس��ت آورده اس��ت رها کند 
و از دس��ت بدهد. در این مس��یر مردم ب��ا پیامبر همراه و 
آماده ان��د پی��ش از اینکه پیمان امضا ش��ود اگر مش��رکان 
حرکت��ی انجام دهند جانان��ه تا آخرین قطره 
خ��ون بایس��تند و بجنگند. ای��ن صلح منافع 
فراوانی داشت و اگرچه پیامبر)ص( امتیازاتی 
داده بود اما طوری هوشمندانه عمل کرد که 
پایان این موضوع س��ربلندی و عزت اس��الم 
بود. مسلمانان بر اس��اس همین پیمان صلح 
توانستند قریش را منکوب و مکه را آزاد کنند 
و قریش هم مجبور ش��وند یا حاکمیت اسالم 

را بپذیرند یا منطقه را ترک کنند. 
  م�ا اکن�ون در جامعه جهانی ش�اهد تقابل 
جبهه حق و باطل هس�تیم. از یک س�و نظام 
جمهوری اس�المی ب�ه عن�وان نماینده جبهه 
ح�ق و از س�وی دیگ�ر اس�تکبار ب�ه عنوان 
نماینده جبهه باطل. این تقابل در س�ال های اخیر به سمت 
یک مذاکره و توافق رفته اس�ت. آیا برهه فعلی ما با شرایط 

صلح امام حسن)ع( و جامعه آن روز تشابهاتی دارد؟ 
موقعی��ت انقالب و نظام مقدس جمهوری اس��المی در 
این 40 س��ال ابداً قابل قیاس با موقعیت حکومت و خالفت 
وجود مقدس حضرت امام حسن)ع( نبوده و نیست. این یک 
مغالطه است که برخی سیاسیون ما برای توجیه وادادگی ها 
و ضع��ف خود می گویند که همچون امام حس��ن)ع( که از 
آبروی خود مایه گذاش��ت و امتیازات گس��ترده ای داد باید 
اینگونه عمل کرد. چگون��ه می توان با توصیفی که از مردم 
و زمانه و نیروهای مس��لح امام حس��ن)ع( داشتم، جامعه، 
م��ردم جمهوری اس��المی ایران و نیروهای مس��لح ما را با 
آنه��ا تطبی��ق داد. اگر بنا ب��ود مردم برای باق��ی ماندن در 

دنیا تن به هر ذلتی بدهند و با دش��من 
کنار بیایند 40 سال استقامت و مقابله 
ب��ا توطئه های دش��من نداش��تند. در 
موقعیتی که ما جوان��ان فراوانی داریم 
که حاضر هس��تند ب��رای دفاع از کیان 
نظام والیی هزاران کیلومتر دورتر خود 
را ف��دای این نظام کنن��د، در موقعیتی 
که ما نیروهای مس��لح وفادار و ایثارگر 
و آماده جانفش��انی در راه خدا و مذهب 
حقه ش��یعه و نظ��ام والی��ی داریم، آیا 
می توانی��م بگوییم در موقعیتی مش��ابه 

زمانه امام حسن)ع( هس��تیم؟ امام حسن)ع( با خیانت های 
بس��یار، ع��وض ش��دن ارزش ه��ای جامع��ه و دنیاطلبی و 
دنیازدگ��ی ش��دید جامعه مواجه ب��ود، اگرچه م��ا هم در 
میان مدیران و مس��ؤوالن جامعه افراد دنیاطلب و دنیازده 
و بی دینی داریم که به هیچ وجه شایس��تگی مس��ؤولیت در 
نظام مقدس و والیی ما را ندارند )البته برخی از این افراد( 
ام��ا روح حاکم بر جامعه و نیروهای مس��لح ما هرگز چنین 
نیس��ت. ما از جنگ استقبال نمی کنیم اما اگر خدای نکرده 
جنگ��ی جدید بخواهد به ما تحمیل ش��ود دنیا خواهد دید 
که چگونه نظام مقدس ما با نیروهای مس��لح مردمی مقابل 
متجاوزان خواهد ایستاد و حماسه ای به پا خواهد کرد. این 
همان چیزی اس��ت که برای امام حس��ن)ع( مقدور نبود و 

حضرت آرزوی این مردم و نیروهای مسلح را داشت. 

  پس موقعیت کنونی را با چه دورانی می توان مقایسه کرد؟
موقعیت جمهوری اس��المی و تقابلی که با جبهه باطل 
دارد را می توان با موقعیت رس��ول اکرم و حکومت ایش��ان 
مقایس��ه کرد. در آن برهه زمانی دش��من از نظر امکانات و 
تجهیزات برتری داشت و مرتب تهدید می کرد. در این برهه 
اگر مذاکره ای هم الزم بود باید بسیار هوشمندانه مانند صلح 
حدیبیه رسول اکرم)ص( صورت بگیرد، البته اگر مدیران ما 
پا به پای والیت آمده بودند و مانند رهبر معظم انقالب فکر 
می کردند و خود را محتاج مذاکره با دشمن نشان نمی دادند 
ما نیازی به مذاکره نداشتیم. دشمن در حقیقت بیش از ما 
نیاز به مذاکره داشت، چرا که تمام توطئه ها و اقداماتی که 
در این40 س��ال انجام داده بود با اس��تقامت ما ناکام مانده 
بود و دش��من خود را شکس��ت خورده می دید. آنها به این 
نتیجه رس��یده بودند که تحریم ها ناکارآمد است و اینگونه 
نمی توان جمهوری اس��المی را به زانو درآورد، لذا آنها نیاز 
به مذاکره داشتند که در حین مذاکره و با ارعاب مسؤوالن 
ما بتوانند امتیازاتی به دس��ت بیاورند و از این طریق کاری 
را که با حربه های دیگر نتوانس��ته بودند عملی کنند. با این 
کار آنها می توانس��تند در زمینه ه��ای اقتصادی، اجتماعی، 
سیاس��ی و فرهنگی ما نفوذ و جامعه را از درون متالش��ی 
کنند. رهبری از ابتدا در زمان اوباما که این مس��اله مطرح 
ش��د از آن با عنوان دست چدنی که در آستین مخملی به 
سمت ما دراز شده یاد کردند اما متاسفانه مدیران فعلی به 
دش��من اعتماد کردند و فریب حرف های دهان پر کن آنها 
را خوردن��د و منطق��ی را به کار بردند ک��ه هرگز در منطق 
پیامبر و اهل بیت نبوده و آن منطق برد- برد است. مذاکره 
برد- برد با دش��من معنای��ی ندارد، چرا ک��ه او می خواهد 
م��ا را ناب��ود کند، م��ا نه تنها ب��رای او جای��گاه و وجهه ای 
قائل می ش��ویم، بلک��ه می خواهیم او ه��م چیزی نصیبش 
ش��ود، لذا رهبری از ابتدا گفتند من به مذاکره خوش��بین 
نیستم، اینها عهدش��کن هس��تند اما وقتی اشتیاق دولت 
را دیدند ب��ه طعنه فرمودند تا دل ت��ان می خواهد مذاکره 
کنید! ام��ا این اصول و خطوط قرم��ز را رعایت کنید. من 
تصور می کردم اگر دولت ما هوش��مند و دارای تدبیر باشد 
می تواند با الگوگیری از صلح حدیبیه به گونه ای رفتار کند 
که نتیجه آن برد نظام اسالمی و ناکام کردن دشمن باشد. 
وقتی ش��ما تمام تاسیسات هسته ای و سرمایه های مادی و 
 معنوی را به دس��ت خودتان نابود می کنید باید آورده های 
با ارزش تری داش��ته باشید ولی با ذلت و وادادگی و مرعوب 
تهدیدات و تش��رهای دشمن شدن حداقل امتیازات آورده 
ش��د و در مقابل دادن امتیازات بزرگ، 
امتیازاتی که هیچ ضمانتی برای اجرای 
آن به نفع ما نیس��ت. از آن آفتاب تابان 
و فتح الفت��وح و دس��تاورد بزرگ ت��ر از 
دفاع مق��دس، نتیجه این ش��ده اس��ت 
که اذع��ان می کنند م��ا می توانیم دوام 
بیاوریم. متاس��فانه با ضعف نشان دادن 
در مقابل دش��من به نمایندگی از ملت 
قهرم��ان و مق��اوم ایران، باعث ش��دند 
دشمن هار شود تا هر چه می تواند توپ 
و تشر بزند و دس��ت ما هم خالی باشد. 
ما مش��کلی با مذاک��ره نداریم اما به ش��رط آنکه همچون 
صلح حدیبی��ه عمل و تمام تحریم ه��ا و موانع پیش روی 
جمهوری اس��المی برداشته می شد. به عنوان مثال، پیامبر 
با هوش��مندی در صلح حدیبیه این شرط را قرار می دهند 
ک��ه اگر هر طرف به همپیمان طرف دیگر تعرض کند، این 
پیمان لغو خواهد ش��د. این در حالی اس��ت که مسؤوالن 
مذاکرات هس��ته ای به این فکر نک��رده بودند که اگر طرف 
مقابل ب��ه تعهدات خود عم��ل نکرد چه س��ازوکاری باید 
داشته باشیم اما آنها برای وضعیت شانه خالی کردن ایران 
از تعهداتش برنامه ریزی کرده بودند. این در حالی است که 
در ماجرای صلح حدیبیه با نخس��تین  خلف وعده از سمت 
مش��رکان که خدش��ه ای به پیمان وارد ش��د، پیامبر هم از 

پیمان خارج شدند.

پیامبر با هوشمندی در صلح حدیبیه 
این شرط را قرار می دهند که اگر هر 
طرف به همپیمان طرف دیگر تعرض 
کند، این پیمان لغو خواهد ش�د. این 
در حالی است که مسؤوالن مذاکرات 
هسته ای به این فکر نکرده بودند که 
اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل 
نکرد چه سازوکاری باید داشته باشیم

موقعی�ت انق�الب و نظ�ام مقدس 
جمهوری اس�المی در این 40 س�ال 
ابداً قابل قیاس با موقعیت حکومت 
و خالفت وجود مقدس حضرت امام 
حس�ن)ع( نبوده و نیس�ت. این یک 
مغالطه است که برخی سیاسیون ما 
برای توجیه وادادگی ها و ضعف خود 

می گویند

 گفت وگوی »وطن امروز« با دکتر محمدحسین رجبی دوانی
 درباره مطابقت   ها و مغایرت های مذاکرات هسته ای دولت با مبانی اسالمی

 باید مثل صلح حدیبیه 
مذاکره می کردیم

سید فرید موسوی: 26 ربیع االول سال 41 هجری قمری، ماجرای صلح امام حسن)ع( و معاویه بن ابوسفیان اتفاق افتاد. درباره ریشه ها و دالیل این صلح 
و بررسی مصادیق آن در زمان حال، با دکتر محمدحسین رجبی دوانی، مورخ و پژوهشگر سرشناس تاریخ اسالم گفت وگویی انجام دادیم .

م�ن تصور می ک�ردم اگر دولت ما هوش�مند و دارای تدبیر باش�د می تواند با 
الگوگیری از صلح حدیبیه به گونه ای رفتار کند که نتیجه آن برد نظام اسالمی 
و ناکام کردن دشمن باشد. وقتی شما تمام تاسیسات هسته ای و سرمایه های 
مادی و معنوی را به دست خودتان نابود می کنید باید آورده های با ارزش تری 
داش�ته باش�ید ولی با ذلت و وادادگی و مرعوب تهدیدات و تشرهای دشمن 
شدن حداقل امتیازات آورده شد و در مقابل دادن امتیازات بزرگ، امتیازاتی که 
هیچ ضمانتی برای اجرای آن به نفع ما نیست. از آن آفتاب تابان و فتح الفتوح 
و دستاورد بزرگ تر از دفاع مقدس، نتیجه این شده است که اذعان می کنند ما 

می توانیم دوام بیاوریم!
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 بوقلمون: به! چه سری، چه دمی، عجب 
پایی!

گوسفند: بعععع! چی میگی؟ اون مال 
کتاب فارسی سوم دبستان بود. تازه اون زاغ 

بود نه گوسفند!
بوقلمون: غیرقابل قبوله

گوسفند: چی؟؟
بوقلمون: هیچی بابا! میگم آخه تو چیت 

بیشتر از منه؟
گوسفند: پشمم! هار هار هار!

چرا  که  اینه  منظورم  مسخره!  بوقلمون: 
از  حمایت  کمپین  مردم  می کشن  تورو 
حیوانات می زنن و در ستایش نگاه معصومت 
شعرها می سرایند؟ واال من هرچی تو چشمات 

نگاه می کنم دوکیلو قی میبینم سه پر کاه!
گوسفند: بععععععله خوب ما اینیم دیگه، 

تو چرا ناراحتی؟!

نه به هليم صبح جمعه
گفت وگوي انتقادي بوقلمون با گوسفند

بوقلمون: چرا ناراحتم؟! واقعا گوسفندی 
قربان  عید  به گوسفندي؟  یا خودتو زدي 
که میشه کال ۲۰۰هزار تا گوسفند قربوني 
میشن. ترانه و پروانه وشهره وهدیه براتون 
مجلس عزا میگیرن اما تو روز شکرگزاری 
آمریکا، ۴۶ میلیون بوقلمون میکشن هیچ 
کس صداش درنمیاد، نه بَِردی، نه تامی، نه 
آنجلینایی ... هیشکی، هیشکی)گریه و زاری 

میکند(
گوسفند: الهییییی...بیا بغلم

بوقلمون: نمیخوااااام. تبعیض جانوری تا 
کی؟ تا کی گوسفند آری بوقلمون نه! تاکی 

ما باید شاهد این بی عدالتی ها باشیم؟
گوسفند:خب من چیکار می تونم برات 

بکنم؟!
مسبب  احساِس  بی  هیچی!  بوقلمون: 
تبعیض. نمیخوام کاری برام بکنی تو دماغتم 

نمیتونی باال بکشی ببعی ِ گوسفند!!
دارم  آشنا  یه  ببین  گوسفند: 
میگم برات هشتک »نه به هلیم 
بوقلموِن صبح جمعه« بزنه، یه 
جا هم جلوي وانت برات سراغ 
مهمون  اونم  اکازیون،  دارم 

خودم باش.
بوقلمون: برو بابا! اینا برای 
و  ۲میلیون  مادر  و  پدر  من 
عمه و ۴ میلیون خاله نمیشه 
غیرقابل  قبوله...  غیرقابل   ...
قبوله)با چشمی گریان محل را 

ترک میکند(

اعظم محمدی

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر تحریریه: فروغ زال

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقاني
دبیرسرویس كارتون: كامران یاري

دبیرفني:  امیرحسن محمدپور
صفحه بندی: مجتبی ساالری

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

  با ما بتماسید!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش  
tanzym_ir :ایتا  
tanzym_ir :بله 

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

سه شنبه ها و پنجشنبه ها بخوانید

فائزه قرباني

خانه ای خواهم ساخت
خواهم انداخت به جان

پشت آن ده کوره
که ز سختی در آن 

گاوها هم به فغان می آیند
چه رسد آدم ها!!!

»بام ها جای کبوترهایی است«
منتظر مانده و بد بد به کسی می نگرند

روی هر شانه هر رهگذری
چشمه ای از هنریست!

دست هر مرد عیالواره شهر
سند مسکن مهری است به نام

مرد مسئول به او
آنچنان می نگرد

که به یک هاله، به یک مرد فقیر
خاک هم جاذبه مغز تو را می فهمد

و صدای آه و نفرین کسان باز نمی آید باز
پشت آن ده کوره

که در آن وسعت خورشید اندازه سر سوزن هاست
مردمان وارث آز و مرض و آوارگی اند

پشت ده کوره، مسکن مهری است
خانه ای باید ساخت...!

كامران یاری

نگاهي به گونه هاي وطن پرستي در ایران معاصر 

وطن   پرس��تی خیلي چیز باکالس و ُمد روزی اس��ت و خیلی ها، هرچند بویی از آن نبرده باشند یا از 
ش��صت کیلومتري آن هم عبور نکرده باشند، بازهم دلشان می خواهد تاجایی که الزم نباشد از پاي 
»چیز«ی بلند ش��وند، پُز وطن پرس��تی َدرکنند و آروغ وطن دوستي بزنند. حتي دیده شده بعضیها 
درحالي که خون جوانان وطن را از چاقوي جیبي ش��ان پاک مي کنند، یا اطالعات حس��اس کشور را 
Compress and Email مي کنند با دس��ت دیگرش��ان کامنت »عشقم وطن« پاي پُست مریم 

رجوي مي گذارند، به جان عزیزتان!
به همین بهانه، به بررسي مختصر چند نوع وطن پرستي دوره معاصر مي پردازیم.

وطن پرستي قجري
در این گونه بر      خالف اس��مش نه خبری از س��وگلی   هاِی تپلی و سیبیلوي حرمسرا   ست، نه ربطی به 
سریال بانوی   عمارت شبکه سه دارد که یک تنه هر   چه تصویر از زنان دوره قاجار داشتیم، ُشست و برد؛ 

طوری   که گاهی با خود فکر می   کنم شاید واقعاً شاه   هاي قاجار از خودگذشتگی می   کردند و زن   های 
زشت را دور خودشان جمع می   کردند که هم اعتماد به نفس به آن   ها بدهد و هم خشونت علیه 

زنان را متوقف کنند!
به هرحال، آن   چه واضح و مبرهن است پایه   گذاری یک شاخه وطن پرستي در دوره ای 

که هنوز ابزارِ تنبیه، فلک کردن وس��ط میدان شهر بود و نه این قرتی بازی های 
»برو توی اتاق به کار زش��تت فکر کن«، خودش جای تقدیر و حتی تقدیم 

نشان لیاقت از آن ها که به ظریف دادند، دارد! محور اصلي این شاخه، 
نوعی اسهالِ   واپس گرا در مرز    ول   دادگی است. از بنیان   گذاران 

ای��ن گونه می   توان همه    فالن ش��اه    های قاجار به جز 
احمدشون را نام برد. هسته    مرکزی این 

نوع، ب��ا امضای قرارداِد فالن ش��کل 
گرفت)فالن، از این بابت که می توان 

فاطمه سادات رضوی علوی

- آقا این چه مملکتیه؟ ادعای آزادیتونم میشه!
+ چی شده خانم؟ چرا شلوغش می كنین؟

- بچم آقا! بچم رو نمیذارن بیاد تو کشور. میگن اقامت نداره.
+ خب طبق مداركتون ایش�ون اصال اینجا به دنیا 

نیومده كه تابعیت بگیره.
- توی راه اینجا که بوده!

+ یعنی چی؟
- ببین آقا! من ش��ش ماهه باردار بودم. قرار بود برا کادو 

پیشاتولد بچه م، بیام اینجا بزامش. خب؟
+ خب!

- یهو یه فیلم کمدی آبکی پردرآمد بهم پیش��نهاد شد. 
خب؟

+ خب!

- هیچی دیگه فیلمبرداری س��ه ماه طول کش��ید. اصال 
پالن آخر رو که گرفتیم بچه عین بروسلی لگد می زد.

+ خب!
- خب ما سریع رفتیم ترکیه و سریع نشستیم تو هواپیما 
که بیایم اینجا. این بچ��ه احمق زد و تو هواپیما به دنیا 

اومد. االنم نه ترکیه کادوی اقامت بچه رو میده نه شما.
+ خب بچت�ون روي آب های آزاد به دنیا اومده. تو 

مرز هیچ كشوری نیست.
- خب من االن کادو چی بدم به بچه؟ االن یکساله بچه 

بالتکلیف تو هواپیماست.
+ ببینین یه جزیره نیمه متروكه هست زیر همون 
جایی كه بچه به دنیا اومده. می تونم اقامتشو موقتا 

اونجا بزنم.

- خوبه بزن. به خدا زی��ر چندهزاردالری که باید روزانه 
بابت بلیت و پرستار بدم دارم میزام.

+ خواهشا اینجا نزایین.
- حب الخارج زایماننا ولی چشم!

+ پ�س من كارای اقامت�ش رو می كنم. فقط بهتره 
اس�م بچه رو هم ع�وض كنین و از اس�امی بومی 

جزیره بذارین.
- مثاًل چي؟

+ زارتونیباد
- نه اصال! اسمش اسم تک تیرانداز ارتش هخامنشیه. من 

عاشق وطنمم. اسم بچم حتماً باید ایرانی باشه.
+ خود دانید. خدانگهدار!

- بدرود!

محمدامین میمندیان

جای   خالی را با اسامي مختلف پر کرد بدون این   که معنای جمله تغییری کند.( شعار پیروان این شاخه، »نون 
و پنیر و وافور / وطن نش��و ازم دور« بود. این ش��اخه خیلي در قیدوبند »مرز« و »خاک« و اینها نبودند ولي 

وطن پرست بودند چه جور!

وطن پرستي پهلوي
در ای��ن نوع برخالف اس��مش، نه خبری از رضا ش��اه روحت ش��اد اس��ت نه 
خدماتی چون احداث خط راه آهن برای کمک به ش��وروی توسط بریتانیا. 
گرایش اصلی آنها »مرغ   همس��ایه   غاز   بودگی« و »ایران دختر«ي است. از 
بنیان   گذاران این گونه می   توان رضا   پاالني)معروف به رضا ش��صت تیر( و 
کلیه    وابس��تگان سببی و نس��بی اش را نام برد. هسته    مرکزی با دیدار 
تاریخی رضا   پاالني و آتاتورک و جرقه ذهنی »منم ازین کاله و بندیلکها 
موخوام، پدرسوخته ها« شکل گرفت. شعار ابتدایي پیروان این نوع، »حب 
اآلتاتورک تعویضنا« اس��ت که با روی کار آمدن پس��رش به »توپ، تانک، 
فشفشه/ بحرین چقدر چندشه« تغییریافت. زدن کراوات فرانسوي و شلوار 

دمپاگشاد ایتالیایي از عالقمندیهاي این گونه است.

وطن پرستي سلبریتي
گرایش اصلی این گونه، به واکنش   دهندگِی هم   بسته و تَکرارکردگِی    بینا   لیستی است. 
از بنیان گ��ذاران این گونه می   توان خیلی   ها را نام برد که در   این   صورت این صفحه پر 

می   شود و سردبیر محترم متن مان را ضربوا علی الجدار! خواهدکرد.
هسته    مرکزی این گونه نه چندان نادر، زمانی شکل گرفت که افرادی با چهره هاي آشنا رفتند 
سواحل آنتالیا و درباره    گودی کف پای سوسمار آبی ایراني اظهار   نظر کردند. پس از مدتی به دلیل 
ش��رایط جوی ناپایدار احساس »خودشماره   حساب   دادگی    مزمن« پیدا کردند. همین امر کافی بود تا 
موجودات این گونه، براِی ایران هی احساس تکلیف و تَکرار کنند. این گونه عمدتاً معتقدند که نباید لی 
لی به الالی وطن گذاشت تا براي خودش مردي شود! به همین دلیل بیشترین هجمه ها و شبهه 

ها علیه وطن را در استوری ۴ صبح )ترجیحاً با زمینه مشکی( این افراد می   توان جست.
این گونه به دلیل گستردگی انواع به دو زیرگونه بینا   متنی تقسیم می   شود:

پارافیني ها: عمده تحرکات این زیرگونه زمانی است که از فرانسه به آن   طرف یک ترقه   ای 
در ش��ود. بر باور سلبریتیان باستان، روشن    کردن شمع، ریختن دو قطره اشک با ریمل 
۲۴ ساعته اصل، که خرید قبل عیدش در خط دوم مترو 1۰ تومان است و پرپر کردن گل، 

موجب تقویت روح وطن   پرستی)سوپر وطن پرستی( می   شود و روابط بین   الملل را اثر می   بخشد.
داعشی ها: این افراد به سبک داعش و در حد انتحار، به وطن عشق می   ورزند. ردی از خزیدن این زیرگونه 

را می   توان پای نامه درخواست تحریم ایران به ترامپ یافت.

وطن پرستي زایمانی  یا نئوسلبریتي
گرایش اصلی این گونه حب الخارج و نوعی ویارِ درون   وطن   زایی است. از آغازگران این گونه می   توان آن ترانه 
که 15 سال داشت، مهناز افشار، عیال بانوی سام درخشانی و... را نام برد. شعار پیروان این شاخه “دست به 

دست هم دهیم به مهر/ تابعیت خویش را کنیم آزاد” است.
این گونه را همچنین می   توان وامدار گونه قجری نیز دانست چراکه معتقدند در حالت کلی در وطن زاییده اند و 
این کشور   ها قبال برای ما بوده است. به عبارتی این   ها از روی وطن   پرستی مفرط برای   اینکه آن کشورها احساس 
خود   مس��تقل   پنداری نکنند، می   روند آن   جا هی ایرانی می   زایند تا اتباع کش��ور مربوط با هر ونگ نوزاد بفهمند 

صاحب   وطن اصلی کیست؟!
همچنین خواجه زر   الدوله کتره اي در تعریف این گونه 
می نویسد )همان   طور که از اسمش پیداست زر)فتحه، 
کس��ره نمی گذاریم- برداشت آزاد( زیادی می زده پس 

کلمه   ها را حرامش نمی کنیم.(

وطن، وطن
 که ميگن اینه؟!!

سیدمسعود شجاعی طباطبایی ■

از دیرباز ساخت برنامه های پر محتوا یکی از دغدغه های فراموش شده صدا 
و سیما بوده و پیوسته این رسانه ملی از نداشتن برنامه خوب رنج می برده و عرق سرد 

می ریخته، ما كه نمی توانستیم این رنج كشیدن را ببینیم تصمیم گرفتیم راهکارهایی را برای 
ساخت یک برنامه خوب ارائه دهیم:

برای یک برنامه خوب، مجری حرف اول، آخر و حتی وسط را می زند، بنابراین در انتخاب مجری به مواردی 
كه در اینجا اشاره می كنیم دقت كنید.

1. سعی کنید استعدادهای جدید را در این حوزه کشف کنید، جلف بودن، یکی از مهم ترین خصوصیات یک مجری موفق است. اینها را 
در عروسی ها)بعد از ساعت یازه شب(، مهمانی ها)موقع خداحافظي( و حتی مسافرت ها به راحتی می توانید پیدا کنید.

۲. از جوانانی استفاده کنید که نسبت به فنون جدل مسلط هستند و کِم کم روزی چند مرتبه با مادر، پدر، برادر، خواهر، همسر، فرزند، فامیل 
نزدیک، فامیل دور، جیگر، ببعی، گابی و... درگیری های لفظی داشته و بر آن فائق آمده اند.

3. در جمع های خانوادگی، نیمه خانوادگی و غیرخانوادگی شرکت کنید و آن هایی را که در کل کل های جمعی کم نمی آورند، شکار کنید)منظورمان 
از شکار، زنده گیري است البته(. آنهایي که ایرادهاي بني اسرائیلي به غذا مي گیرند و آخر سر هم بیشتر از بقیه مي خورند در اولویت هستند.

۴. در میادین شهری بخصوص جنوب شهر کمین کنید و الت ترین آن ها را شناسایی و به عنوان مجری به برنامه ببرید. نگران ظاهر و 
تیپ آن ها نباشید با یک دست کت و شلوار و یک دور آرایشگاه به اصل خود بازمی گردند.

5. حتما از مجری هایی استفاده کنید که کودکِی متفاوتی داشته اند، از همان دماغ آویزان ها و بچه تخس هایی که هیچ کس 
حریفشان نبود و هر چقدر کتک می خوردند، می گفتند دردمان نیامد. اینها مجری های موفقی خواهند بود و در تخریب 

فرد مقابل آنچنان عمل مي کنند که بیل مکانیکي با معدن سنگ نمي کند.

۶. آخرین خصوصیت یک مجری خوب، شرکت در رویداد های سیاسی و موضع گیری های 
سیاسی است، البته از نوع روشنفکری، هر چقدر مجری معترض تر باشد، کالس 

کار برنامه شما باالتر می رود.

سحر فتحی

برنامه
 است و 
مجري اش!

پروتست
می لول��ی؟ کج��ا  س��لبریتی!  میس ای��ز 
هه ه��ه! مث��ال ب��ه کار خود مش��غولی؟
الل��ی! ک��ه فرانس��ه - کعب��ه  آمال��ت -
ی��ک وق��ت دیپورت��ت نکن��د، گوگولی!

خارج!
ماه��ش ای��ران،  آفت��اب  از  زیبات��ر 
نیس��تند خاطرخواَه��ش ک��ه  بیه��وده 
رفتن��د ب��ه خ��ارج ک��ه بِزاین��د! بل��ه!
از ب��س ک��ه  تمی��ز ب��وده زایش��گاهش!

ُلپ ُلپ بابا
ب��ا اینک��ه آب داغمان، آبی ا س��ت رنگش
شادیم! نو شد ش��یر و مغزی و شیلنگش
داده کادو  »اقام��ت«  بعضی ه��ا  باب��ای 
بابای من »لُپ لُپ«! فدای دس��ت تَنگش

یك و دویستي!
م��ن در وس��ط ب��اغ خ��ودم بنشس��تم
دس��تم در  ت��ازه ای  موبای��ل  روز  ه��ر 
سیر اس��ت شکم همیش��ه، اما در خواب!
م��ن کارگ��ر ی��ک و دویس��تی هس��تم

فهیمه انوری
مصطفی صاحبی

زهرا آراسته نیا

محمدرضا شهبازی

بـه زرویی 
نمی آمـد...
  ب��ه زرویی نمی آمد مالنصرالدین باش��د. 
در مجل��ه گل آق��ا مطالبی گل ک��رد که نام 
مالنصرالدین به عنوان نویسنده پایش بود. هم 
خود عنوان غلط انداز مالاّ و هم قوت و کیفیت 
آن متنها باعث می شد که کسی باور نکند، آنها 
را کسی به جوانی ابوالفضل زرویی نوشته باشد؛ 
آن هم وسط آنهمه طنزنویس اسم و رسم دار 
که س��ابقه کار و... داشتند. خودش هم بعدها 
تعری��ف کرده بود از تعج��ب مخاطبان وقتی 

می فهمیدند مالنصرالدین هم اوست.

  به زرویی نمی آمد آنقدر بتواند در قالبها و 
با لحن های مختلف بنویسد و بسراید. کسی که 
»تذکره المقامات« را با آن نثر قدیمی و چفت 
و بست دار نوشته و به قدری آنطور گل کرده 
و باعث ش��ده بود تا بعد از آن هرگونه تالش 
دیگران برای نوش��تن تذکره عبث جلوه کند، 
چیزهایی نوشته بود در »غالغه به خونه اش 
نرسید« که در نگاه اول سادگی اش مثل پتک 
می خورد توی صورت مخاطب. کسی که هم 
غزلهای استخوان دار می گفت و هم شعرهای 
سهل و ممتنعی مثل منظومه مشدی حسن 
و کتاب »اصل مطل��ب«. طنزپردازی که هم 
طنز می سرود و شب شعر در حلقه رندان را راه 
انداخت، هم اشعار آیینی و مراثی اش در شب 

شعر رندان تشنه لب سوزناک بود.

  اما ب��ا همه این احوال، نوش��تن »ماه به 
روایت آه« دیگر واقعا به زرویی نمی آمد. اتفاق 
غیرمنتظ��ره ای بود برای خیلی از ما، اینکه او 
یک نثر آیینی بنویس��د و به آن قوت و قدرت 

هم بنویسد.

  اینه��ا ب��ه زروی��ی نمی آمد چ��ون او را 
نمی شناختیم. رفتار بدون ادعا و متواضعانه اش 
هم باعث شده بود خیلی جلوی چشم نباشد. 
در آخری��ن گفتگویی که از او چاپ ش��د -در 
مجله س��ه نقطه- جایی می گوید:»گفتم چرا 
آنق��در طنز را مفلوک می بینید؟در پزش��کی 
یک نفر باید هفت س��ال هش��ت سال درس 
بخواند تا پزش��ک عمومی شود و بتواند برای 
سرماخوردگی شما دارو تجویز کند. بعد باید 
ب��از درس بخواند تا متخصص ش��ود و بتواند 
درباره مشکل قلب شما یا جهاز هاضمه شما 
تصمیم بگیرد. بعد باید فوق تخصص بخواند تا 
در مورد فالن مشکل آئورت شما نظر بدهد. آن 
فوق تخصص قلب البته می تواند داروی سردرد 
و س��رماخوردگی هم تجویز کند. حرف این 
است که طنز نویس آن فوق تخصص را گرفته 
است. شاعر طنزپرداز در وهله اول شاعر است. 
می تواند مثل سعدی شعر جدی هم بگوید. گو 
اینکه االن کس��ی زیاد به این قائل نیست که 

طنزسرا باید اول شاعر باشد بعد طنزسرا...«
زروی��ی خ��ودش مص��داق و نمون��ه کام��ل 
طنزپ��ردازی بود که قب��ل از طنز، متخصص 
ادبیات است و اس��تخوان ترکانده در مطالعه 

و پژوهش.

  اما در آخ��ر، به زرویی نمی آمد که وقتی 
خبر درگذشتش منتشر می شود بنویسند در 
۴9 سالگی... . زرویی آنقدر به گردن طنز حق 
داشت و آنقدر برای طنز و طنزپردازها بزرگی 
کرده بود که فک��ر می کردیم االن باید هفتاد 

هشتاد سالی داشته باشد...

افقی:
1. هدیه ای مناسب برای کودک دلبند و ایراني! شما

۲. نویسنده و غزلس��رای انقالبی و خالق »از نخلستان تا 
خیابان«- یکی از قل های پایتخت

3. معل��م فیزیکمان خودش را کش��ت تا فرقش را با نیرو 
حالی م��ان کند- مقاب��ل کاتد قرار می گی��رد- این روزها 

هفت تپه اش معروف است
۴. دیوانه- دهخدا به بازو می گوید- یک خودمانی

5. عالمت گذاش��تن روی چیزی- امر ب��ه نباریدن)ُخب 
ممکن است یک نفر به نباریدن امر کند، به ما چه(

۶. شاید الغر نکند ولي حداقل الغر نشان می دهد که!
7. پهلوی چای- فراهم کردن- خودش را دارد

8. یک ویژگی در سگ)البته سگ فحش نیستا فقط گاهی 
اینجوری می شود( - اشک آسمان - فصل رنگارنگ

9. این نه- از حیوانات اهلی که فحش نیست
1۰. به جان خودم این ش��ام نیست مادر من، نهایتا پیش 

غذا- حرف مفعولی- شن کش مو!
11. چیزی که زیاد هست، البته برای آقازاده ها- بدون آن 

نباید به آب زد
1۲. هم در این بادیه هس��ت، هم در آن بادیه- فقط کمی 

تپل است که با یک رژیم مختصر حل می شود
13. محلي براي عبور موتورسوران و پارک خودرو- همه ما 

با واکسن هایش خاطره داریم
1۴. قس��متی از پ��ای فوتبالیس��ت ها که همیش��ه رو به 

پارگی ست و همش خدا رحم می کند- کنار یار- مخالف
15. صریح و بی پرده- نویسنده مجموعه داستان های کوتاه 

»شعر به انتظار تو«- عدد اول

عمودی:
1. خوشبوکننده سنتی- از آالت شکنجه بعد از حمام)ویژه 

دهه شصتی ها(- خیس
۲. از بالیای طبیعی که به واسطه آن سلبریتی ها به یک نان و 
نوایی می رسند- دوشادوش راننده تاکسی ها در تحلیل مسائل 

کشور - در سال، یکی دو روز هوا اینگونه است، نهایتا سه روز!
3. اسباب خودبینی- سینه و دل- بصورت تیمی و خوشه ای 

در آسمان ظاهر می شود
۴. زمین ترکی- فعل امر عربی!!

5. رضایت به هم ریخته- تب را می برد- در حال حل آن هستید
۶. هیچی هم که با کنکور قبول نشوی، فوقش می روی توی 

یکی از این ها ثبت نام می کنی- مهربان
7. ای��ن کار را نکن، دهانت »ماچ«ی می ش��ود- مس��اوی 

عامیانه- در مقابل خیر
8. از رودهای زاگرس)می دونم یاد معلم جغرافیتون افتادین، 

فحش ندین(- از انواع ازدواج- اسباب بازی رفت و برگشتی
9. قس��متی از پای مرغ- »زمانی به عربی«)البد با اینم یاد 

معلم عربیتون افتادین(
1۰. کلم��ه تحس��ین و تعجب)اصال هم تابلو نیس��ت از تو 
لغت نامه درآوردمش(- خودروی پرتعداد بر، یعني ظرفیت 

آدم زیاد دارد، یعني خیلي آدم تویش جا مي شود.
11. پو وقتی سر و ته شود- زبان زرتشتیان

1۲. تنها فایده مقاالت علمی در اینجا نمود پیدا می کند
13. بعد از گرانی پوشک، مامان ها فعالیت دستگاه گوارش 
کودکان را ... کردند- مسئول تایپ جمله»لطفا چت هاتون رو 

پاک کنید« در گروه ها
1۴. به احترام روز مجل��س و برای اینکه فکر نکند یادمان 
رفته: استاددانشگاه که در خانه می خوابیده و هشت میلیون 

حقوق می گرفته
15. مدتی  اس��ت کالً رو ویبره اس��ت- خودرویی که نام آن 
از کوه های زاگرس اقتباس ش��ده اس��ت)هم زمان یاد معلم 

جغرافی و ادبیاتتون افتادید؛ می دونم(

فرشته موسوی
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لطفا با حفظ خونسردی به سواالت زیر جواب بدهید

1( این جمله از كیست؟ »دولت نباید برجام را بزک 
می كرد و توقع مردم را باال می برد«

الف: حسین شریعتمداری
ب: محمود احمدی نژاد

ج: گزینه د
د: جواد ظریف

2( جواد ظریف كه بود و چه كرد؟
الف: قالیشویی داشت، پولشویی کرد

ب: توئیتر داشت، توئیت زد
ج: انگلیسی بلد بود، حرف زد

د: مذاکره کرد، خندید!

3( سام درخشانی بازیگر سینما و تلویزیون، زنش 
را برد كانادا آنجا بچه زائید. نظر شما چیست؟

الف: حتما بیمارس��تانی که در آلمان مهناز افش��ار بچه 
زائیده خوب نبوده

ب: همین که اینها بچه دار می شوند، خوب است
ج: سگ فحش نیست

د: خدا را شکر حال مادر و بچه هردو خوب است

4( ازدواج ناگهان�ی ی�ادگار ی�ادگار ی�ادگار امام 
چطوری رخ داد؟

الف: باران می آمد، توی یک نگاه عاشق شد، رخ داد
ب: داشت عکس سلفی می گرفت با موضوع من و ازدواج 

یهویی، یهو رخ داد
ج: گفت بابا وقتشه، بابا گفت بپوش بریم، رفتند، رخ داد

د: بدون هماهنگی با روزنامه شهروند، رخ داد

5( سلبریتی هایی كه بچه هایشان را می برند خارج 
می زایند ... هستند
الف: نماد وطن پرستی

ب: باسواد
ج: طرفدار روحانی

د: دارای مدرک حقوغ غذایی

آزمــون 
خودزایي

رضا عیوضی

فهیمه انوری

علیرضا باقری ■
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مدی��رکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال 
و بختیاری گفت: دش��ت ش��هرکرد تخریب شده و 
بافت خود را از دس��ت داده اس��ت و به کانون داخلی 
ریزگرد و گرد و غبار در اس��تان تبدیل ش��ده است.  
به گزارش تس��نیم، چند سالی است با کاهش میزان 
بارش ها و برداشت بیش از حد از منابع آبی، دشت های 
چهارمحال و بختیاری با پدیده خشکس��الی روبه رو 
هس��تند و به دنبال آن ریزگرده��ا میهمان ناخوانده 
استان ش��ده اند.  استانی که روزی خود تامین کننده 
بخ��ش زیادی از آب کش��ور ب��ود و ه��وای پاک آن 
مثال زدنی بود، اینک با خشکسالی دست و پنجه نرم 
می کن��د و هوای آن در بعضی روزها به مرز هش��دار 
می رسد.  دشت شهرکرد که در گذشته با نام »َمرغ« 
شناخته می شد امروز تبدیل به کانون ریزگردها شده 
است.  چند سالی است که طرح هایی برای احیای این 
دشت در دست اجراست اما تاکنون تغییر محسوسی 
در وضعیت این دش��ت مشاهده نش��ده است.  علی  
محمدی مقدم، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری درباره وضعیت دشت شهرکرد 
گفت: در س��ال های ترس��الی حجم نزوالت آسمانی 
در چهارمح��ال و بختیاری 9 میلیارد و 300 میلیون 
متر مکعب است که متاسفانه 70 تا 80درصد نزوالت 
آس��مانی به دلیل توپوگرافی و پس��تی و بلندی ها از 
اس��تان خارج می ش��ود.  وی افزود: در چهارمحال و 
بختیاری 11 دش��ت وجود دارد که 8 دشت ممنوعه 
ش��ده، 2 دش��ت دیگر در حال ممنوعه شدن است و 
4 دش��ت اس��تان ممنوعه بحرانی اس��ت و تنها راه 

برون رفت استان از چالش های آبی اقدامات آبخیزداری 
و آبخوان داری است.  محمدی مقدم اضافه کرد: اداره 
منابع طبیعی استان تاکنون 2 هزار و500 سازه سنگی 
و مالتی و 80 س��د خاکی تا ارتفاع 13 متری ساخته 
است، این س��ازه ها 50درصد حجم نزوالت آسمانی 
را در نقاط��ی که احداث ش��ده اند ذخی��ره کرده و به 
سفره های زیرزمینی نفوذ می دهند. وی درباره اینکه 
در بارندگی های اخیر استان، س��ازه های آبخیزداری 
چ��ه کمکی به ذخیره آب کرده اس��ت؟ تصریح کرد: 
در بارندگی های اخیر س��ازه  ها در برخی نقاط استان 
از جمله دستنا اجازه ندادند روان آب ها از آبراهه خارج 
ش��ود و عالوه  بر نفوذ آب به س��فره های زیرزمینی از 

بروز سیل نیز جلوگیری کردند.  محمدی مقدم اظهار 
داشت: تاکنون از 500 هزار هکتار مساحت حوضه های 
آبخیز اس��تان که مورد مطالعه قرار گرفته 250 هزار 
هکتار تحت عملیات آبخی��زداری و آبخوان داری قرار 
گرفته اس��ت. همچنین 250 هزار هکتار مساحت از 
حوزه های آبخیز استان نیز که مورد مطالعه قرار گرفته 
است برای عملیاتی ش��دن نیاز به تامین اعتبار دارد 
و حداقل اعتبار برای انجام عملیات آبخیزداری برای 
این حوزه ها 250 میلیارد تومان اس��ت. وی در ادامه 
گفت: مزیت اقدامات آبخیزداری و سدهای خاکی با 
ارتفاع پایین نسبت به سدهای با ارتفاع باال این است 
که به بدنه و کف این سدها بتن تزریق نشده است و 

100 درصد آب از کف و دیواره ها به سفره زیرزمینی 
نفوذ داده می ش��ود. مزیت دیگر این س��ازه ها نسبت 
به س��دهای موجود در پایین دست رودخانه کارون و 
خرس��ان با ارتفاع باال این است که در باالدست حوزه 
آبخیز احداث می ش��وند و اجازه خروج آب را از حوزه 
نمی دهند و آب را در باالدس��ت حوضه به زیر زمین 
نفوذ می دهند، بنابراین در طول سال با توجه به میزان 
بارش ها، سازه ها 3 تا 4 بار پر و خالی می شود یعنی هر 
سازه 3 برابر حجم خود آب به زیرزمین نفوذ می دهد. 
محمدی مقدم افزود: اقدامات بیومکانیکی و بیولوژی از 
دیگر اقدامات آبخیزداری ب��رای ذخیره آب در حوزه 
آبخیز اس��ت.  چاله های فصلی، کنتور فار و پیتینگ 
که آب را در باالدس��ت حوزه ذخیره می کند از جمله 
اقدام��ات بیومکانیکی اس��ت. همچنین جنگلکاری، 
مرتع کاری و ایجاد پوش��ش گیاهی در حوزه آبخیز از 
اقدامات بیولوژی آبخیزداری است که موجب ذخیره 
آب در باالدست حوزه آبخیز می شود. وی در پاسخ به 
اینکه تاکنون چه اقداماتی برای احیای دشت شهرکرد 
انجام شده است؟ گفت: دشت شهرکرد تخریب شده 
و بافت خود را از دس��ت داده است و به کانون داخلی 
ریزگرد و گرد و غبار در استان تبدیل شده است که با 
رسیدن آب به آن و ایجاد پوشش گیاهی در آن منطقه 
ریزگردها مهار می شود و به تغذیه سفره های زیرزمینی 
هم کمک می شود.  همچنین در دشت شهرکرد 2 بند 
خاکی در حوزه کیان و هفشجان احداث شده که این 
سدهای خاکی به تغذیه سفره های زیرزمینی کمک 

کرده است. 

مشارکت بانک پارسیان 
در ایجاد اشتغال پایدار در روستاها

با مش��ارکت و حمایت مالی بانک پارسیان، 
پروژه کش��تارگاه صنعتی هما م��رغ پرطالی 
مهاباد با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مسؤوالن 
استانی و مدیران بانک پارسیان 28 آبان ماه 97 
به بهره برداری رسید. کشتارگاه صنعتی هما مرغ 
پرطالی مهاباد از مشتریان شعبه مهاباد بانک 
پارسیان و متقاضی استفاده از تسهیالت طرح 
»اشتغال زایی روستایی« بوده که در این راستا 
از محل اعتبارات طرح اشتغال زایی روستایی از 
این بانک تسهیالت دریافت کرده است.  گفتنی 
اس��ت به موجب تفاهمنام��ه منعقده فیمابین 
بنیاد برکت به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره(، معاونت توس��عه روس��تایی و مناطق 
مح��روم ریاس��ت جمهوری، ب��ا عاملیت بانک 
پارس��یان، ای��ن بانک در حوزه اش��تغال زایی و 
فراهم کردن زیرساخت های الزم برای طرح های 
عمرانی و روستایی مشارکت چشمگیری داشته 
و تاکنون کمک های بس��یاری برای طرح های 
کش��اورزی، دامداری و حتی طرح های کوچک 
روستایی انجام داده و توانسته است در کمک به 
اشتغال زایی مناطق محروم و رونق اقتصاد کشور 

نقش مهمی ایفا کند.

کارگاه آموزشی خانواده و فضای 
مجازی در اراک برگزار شد           

کارگاه آموزشی »خانواده و فضای مجازی« و 
»توانمندسازی زنان در حوزه فناوری اطالعات« 
توس��ط وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات و 
هم��کاری مخاب��رات منطقه مرک��زی در اراک 
برگزار ش��د. این 2 کارگاه آموزشی در راستای 
اجرای 2 طرح ملی »خانواده و فضای مجازی« 
و »نقش فناوری اطالعات در توان افزایی زنان« با 
رویکرد کارآفرینی و اشتغال که از سال گذشته 
در 3 سطح مراکز استان، شهرستان ها و روستاها 
آغاز و در س��ال 97 نیز ادامه یافته است، برگزار 
ش��د. ارتقای دانش و آگاهی زنان در استفاده از 
فناوری های ارتباطاتی و اطالعاتی به عنوان رکن 
اصلی خانواده، از مهم ترین اهداف برگزاری این 
کارگاه های آموزشی است که با حضور و استقبال 
خوب بانوان شاغل در سازمان ها و ادارات استان 
مرکزی و عموم بانوان عالقه مند در سطح شهر 

اراک، در مخابرات منطقه مرکزی برگزار شد. 

خوزستانبانک

تقدیر از بسیجی نمونه شرکت برق 
منطقه ای خوزستان 

مراس��م انتخاب بس��یجی نمون��ه در صنعت 
آب و ب��رق خوزس��تان برگ��زار و در آن از نوراهلل 
شکیبایی مدیر امور مهندسی و خدمات عمومی 
ب��ه عنوان بس��یج نمونه کارمندی ش��رکت برق 
منطقه ای خوزس��تان در سال 97 تقدیر و تشکر 
ش��د. این مراسم با حضور مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان، فرمانده سپاه ولی عصر استان 
خوزستان، امام جمعه موقت اهواز و دیگر مسؤوالن 
مرب��وط برگزار ش��د و از بس��یجی های نمونه هر 
شرکت تقدیر به عمل آمد. نوراهلل شکیبایی درباره 
این انتخاب گفت: هر کسی در مسؤولیتی که دارد 
اگ��ر وظیفه خود را به بهترین نحو انجام داده و به 
مردم خدمت کرده باشد می تواند در تعریف جدید 
بسیج به عنوان یک بسیجی نمونه باشد. مدیر امور 
مهندس��ی و خدمات عمومی و مجری پروژه های 
عمومی ش��رکت با بیان اینک��ه خدمت به مردم، 
بزرگ ترین اولویت بس��یج و تفکر بسیجی است، 
بیان کرد: خدمت به م��ردم یکی از رهنمودهای 
رهبر انقالب است که بسیار بر آن تاکیده کرده اند. 

مشارکت نیروگاه رامین در کاهش 
اثرات گرد و خاک بر شبكه برق 

مدیرعامل نی��روگاه رامین گفت: این نیروگاه 
ضمن تالش جدی و تمرکز بر تولید پایدار انرژي 
برق توانست طي سال هاي اخیر اقدام به تولید و 
تحویل بیش از 4 میلی��ون و 300 هزار لیتر آب 
مقطر مورد نیاز ش��رکت هاي ب��رق منطقه اي و 
توزیع برق استان به منظور شست وشوي مقره ها، 
ترانس ها و سایر تجهیزات شبکه برق خوزستان 
کن��د. ناصر محمدي گفت: یک��ی از چالش های 
جدی صنعت برق در این اس��تان طي سال هاي 
اخیر، بروز پدیده گرد و خاک و چالش های ناشی 
از آن بر تجهیزات شبکه برق استان است که این 
موضوع باعث خاموشي هاي ناخواسته و اختالل در 
فرآیند تامین برق مورد نیاز مردم شده است. وی 
افزود: نیروگاه رامین به عنوان بزرگ ترین نیروگاه 
بخاري کش��ور و تامین کننده اصلي برق اس��تان 
خوزس��تان ضمن تمرکز بر تولید مس��تمر این 
انرژي حیاتي، از تمام ظرفیت ها و پتانسیل فنی 
خود به منظور توسعه تعامالت با سایر شرکت ها 
و س��ازمان هاي ذي ربط به منظ��ور کاهش اثرات 
گرد و خاک بر تجهیزات شبکه و رفع این چالش 

منطقه اي استفاده خواهد کرد. 

پایان دومین المپیاد ورزش های جانبازان و معلوالن وزارت بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی مازندران  قهرمان شد
دومین المپیاد ورزش های جانبازان و معلوالن 
وزارت بهداشت با قهرمانی دانشگاه علوم پزشکی 
مازن��دران ب��ه پایان رس��ید. در دومی��ن المپیاد 
فرهنگی- ورزشی کارکنان جانباز و معلول وزارت 
بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران با کسب 
4 م��دال طال، 2 نق��ره و 2 برن��ز در مجموع با 8 
مدال به مقام قهرمانی دس��ت یافت. تیم دانشگاه 
علوم پزش��کی مازندران در این دوره از مسابقات 
در رش��ته های فوتسال، ش��نا، تنیس روی میز و 
تیراندازی ش��رکت کرد و توانس��ت در رشته های 
تنی��س روی میز، ش��نا و تیران��دازی مدال های 
رنگارنگ کسب کند. تیم تنیس روی میز دانشگاه 
علوم پزش��کی مازندران مقام دوم تیمی را کسب 

کرد و در بخش انفرادی تنیس روی میز نیز مقام 
س��وم در بخش سالم تن به طور مشترک توسط 
دکتر یحی��ی صالح طبری و دیگر ورزش��کار این 
دانشگاه دکتر میرتقي میرمحمدي به دست آمد. 
در رشته شنا، تیم دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
موفق ش��د در بخش ه��ای 100 مت��ر آزاد باالی 
50 س��ال و 50 متر کرال پش��ت باالی 50 سال 
توسط دکتر علیرضا روح ورزی، 2 مدال طال و نقره 
انف��رادی را به خود اختصاص دهد. همچنین تیم 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران موفق شد در رشته 
تیراندازی، 2 مدال طالی انفرادی و یک مدال نقره 
انفرادی و رتبه دوم تیمی را به خود اختصاص دهد.  
از تیم دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سیدعباس 
حس��ین زاده در بخش تفنگ بادی زیر 50 سال و 
منصور یوسفی در بخش تپانچه بادی بدون کالس 
پزشکی باالی 50 سال به مدال طال دست یافتند 
و جعف��ر مالئیان نیز در بخش تپانچه بادی بدون 
کالس پزشکی باالی 50 س��ال مدال نقره رشته 

تیراندازي را کس��ب کرد. در نهایت دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران پس از پایان مسابقات، با کسب 
4 مدال طال، 2 نقره و 2 برنز بر اس��اس مرغوبیت 
مدال در جدول رتبه بندی نهایی دانشگاه ها، مقام 
قهرمان��ی دومین المپیاد ورزش ه��ای جانبازان و 
معلوالن دانش��گاه های علوم پزشکی کشور را به 
دست آورد. گفتنی است دومین المپیاد ورزش های 
جانبازان و معلوالن دانش��گاه های علوم پزش��کی 
کشور با حضور 37 دانشگاه علوم پزشکی و سازمان 
تابعه و با حضور بالغ بر ۶00 ورزشکار در ۶ رشته 
ورزشی فوتسال، شنا، دارت، تیراندازی، شطرنج و 
تنیس روی میز از 21 آبان در ساری آغاز شد که 

تا30 آبان ادامه یافت. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری خبر داد

تبدیل دشت شهرکرد به کانون ریزگرد 

مرکزی

ادامه از صفحه اول
واقعی��ت امر این اس��ت 
ک��ه تحقق ایده »ارتش اروپایی« پیش ش��رط ها و 
مقدماتی دارد که کش��ورهای آلمان و فرانسه قادر 
به تامین آنها نیس��تند! چندی پی��ش، زمانی که 
»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان موضوع تاسیس 
کانال ویژه مال��ی اروپا را برای حفظ برجام مطرح 
کرد، »آنگال مرکل« صدراعظم این کشور بالفاصله 
ای��ن اظهارات را رد ک��رد و اهمیت روابط امنیتی 
برلین � واش��نگتن را مورد تاکید قرار داد. از سوی 
دیگ��ر، بازیگرانی مانند لندن که عمال بازو و حتی 
در مواردی مهره ایاالت متحده در اروپا محس��وب 
می شوند، عمال مانع از اضمحالل ناتو و تاسیس یک 
ساختار نظامی موازی در اروپا می شوند. نکته مهم تر 
اینکه امکان فعالیت موازی و همزمان 2 نهاد نظامی 
]ناتو و ارت��ش اروپایی[ نیز به دلیل تداخل منافع 
و تصمیم گیری ها � خصوصا در موارد حس��اس � 

وجود ندارد. 
نکت��ه بس��یار مهم دیگ��ری که بای��د در این 
ب��اره مدنظر ق��رار داد، مربوط ب��ه افزایش ضریب 

آس��یب پذیری امنیت��ی و نظامی ناتو اس��ت. این 
آسیب پذیری از زمان سر کار آمدن ترامپ افزایش 
یافته اس��ت. ترامپ از یک سو ساختار موجود در 
ناتو را در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 
201۶ زیر سوال برد و از سوی دیگر، خواسته هایی 
از جمل��ه افزایش بودجه نظامی کش��ورهای عضو 
پیمان آتالنتیک شمالی را به آنها تحمیل کرد. حتی 
ترامپ یک بار اواسط امس��ال]2018 میالدی[ از 
طریق نزدیکانش، احتمال خروج از پیمان ناتو را رد 
نکرد! در چنین شرایطی شاهد تضعیف زیربنایی و 
ساختاری ناتو از سوی ایاالت متحده آمریکا هستیم. 
این در حالی بود که قبل از سر کار آمدن ترامپ نیز 
ناتو به واسطه نقش آفرینی منفی و شکست خورده 
خود در افغانس��تان، مورد انتقاد افکار عمومی دنیا 
قرار گرفته بود. در هر حال امروز ناتو دیگر نمادی از 
همگرایی نظامی و امنیتی بازیگران غربی محسوب 
نمی شود. در شرایطی که خود ساختار ناتو]به عنوان 
ساختار غالب امنیتی در اروپا[ از سوی بازیگران به 
چالش کشیده ش��ده، تکلیف ساختارهای موازی 
مانند ارتش اروپایی نیز کامال مشخص است! فراتر از 

این موارد، ناتو در ماجرای اوکراین نشان داد قدرت 
»خلق بحران« را بیشتر از قدرت »مدیریت بحران« 
داراست! ناتو سال 2014 پروژه ناآرام سازی اوکراین 
را کلی��د زد و با ه��دف ایجاد هرج و مرج داخلی و 
سپس مدیریت این هرج و مرج به سود منافع خود 
و غرب وارد میدان ش��د. هم اکنون اعضای پیمان 
آتالنتیک شمالی صرفا  به بخش اول خواسته خود 

رسیده اند! 
بی دلیل نیست که امروز، یعنی 72 سال پس از 
تاسیس ناتو در سال 194۶، دوباره شاهد شکل گیری 
و تبلور ایده هایی مانند اضمحالل ناتو یا تغییر فاز 
ماهوی آن )از فاز نظامی به فاز سیاس��ی( هستیم. 
بسیاری از نظریه پردازان بین المللی معتقدند با توجه 
به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پیمان آتالنتیک 
شمالی نیز فلسفه وجودی خود را از دست داده. در 
هر حال، تنفس مصنوعی سران ناتو به این پیمان 
جمعی نمی تواند تا مدت زیادی دوام داشته باشد، 
ضمن آنکه خلق یا احیای ایده های جدید امنیتی 
و جمعی در غرب نی��ز با توجه به پیچیدگی های 

موجود، امکانپذیر نخواهد بود. 

روزنه

مناقشه بر سر سراب!

www.vatanemrooz.ir
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مستند
 نوید یک اتفاق تازه 

در جلوه های ویژه سینمای ایران
»منطقه پرواز ممنوع« به ساخت 

جلوه های ویژه رسید

س��اخت جلوه  ه��ای وی��ژه رایان��ه ای فیلم 
س��ینمایی »منطقه پ��رواز ممنوع« توس��ط 
س��یدهادی اس��امی در حال انجام است. به 
 گزارش »وطن امروز«، س��یدهادی اسامی که 
پیش از این س��اخت جلوه های وی��ژه رایانه ای 
فیلم هایی چون »ملک سلیمان«، »بادیگارد«، 
»چ« و »ب��ه وق��ت ش��ام« را در کارنامه کاری 
خ��ود دارد، از پیش تولی��د در کنار تیم تولید 
قرار داش��ته و این روزها مشغول انجام اقدامات 
نهایی روی سکانس هایی از فیلم »منطقه پرواز 
ممنوع« است. بنا بر این گزارش جلوه  های ویژه 
ب��ه کار رفته در این فیلم جزو اتفاقات تازه و رو 
به جلو برای س��ینمای ایران است. این فیلم با 
اتم��ام تدوین توس��ط ابوذر حی��دری در حال 
تکمی��ل مراحل پس از تولید اس��ت. »منطقه 
پرواز ممنوع« به نویسندگی و کارگردانی امیر 
داسارگر و تهیه کنندگی حامد بامروت نژاد برای 

حضور در جشنواره فیلم فجر آماده می شود.

آغاز دور جدید سینماتک تهران 
با مستند طنز »18 تعقیبی«

دور جدید سینماتک تهران با همکاری مرکز 
مطبوعات و انتشارات حوزه هنری و پایگاه االمه 
)پایگاه مطالعات بین الملل جبهه فرهنگی انقاب 
اسامی( وابسته به دفتر مطالعات جبهه فرهنگی 
انقاب اس��امی برگزار می ش��ود. ب��ه گزارش 
»وطن ام��روز«، در ای��ن دور جدید که با عنوان 
»سینمای قریب« آغاز به کار می کند، محوریت 
با سینمای مستند و داستانی جهان عرب است 
و در آن آثار تحسین شده و دیده نشده سینمای 
مصر، سوریه و فلسطین عرضه می شود. نخستین 
برنامه از دور جدید س��ینماتک اثری مستند با 
عنوان »18 تعقیبی« است که »عامر الشوملی« 
کارگردان فلسطینی در آن به شیوه ای مضحک 
از تاش های صهیونیست ها برای مقابله با مردم 
فلسطین در جریان انتفاضه اول سخن می گوید. 
فیلم 75 دقیقه ای این کارگردان جوان فلسطینی 
که روایتی طنزگونه نیز دارد داستان اهالی یک 
روس��تا در آن ایام است که به سادگی توانستند 
خ��ود را در برابر تولیدات رژیم صهیونیس��تی 
خودکفا کنند. این مستند جذاب سه شنبه این 
هفت��ه 13 آذرماه پس از نماز مغرب و عش��ا در 
سالن سوره حوزه هنری پخش می شود و حضور 

برای عموم آزاد است.

»گروگان« به پیش تولید رسید

فیلم س��ینمایی »گ��روگان« ای��ن روزها در 
مرحل��ه پیش تولید ق��رار دارد و ب��زودی مقابل 
دوربی��ن می رود. به گ��زارش »وطن امروز«، فیلم 
سینمایی »گروگان« به کارگردانی محمود دینی و 
تهیه کنندگی محمدرضا شرف الدین که به تازگی 
پروانه ساخت آن از سوی سازمان سینمایی صادر 
ش��ده وارد مرحله پیش تولید ش��د. فیلمبرداری 
»گ��روگان« در ای��ران و ترکیه انجام می ش��ود و 
داس��تان آن در رابط��ه با ع��ده ای از قاچاقچیان 
بین المللی اس��ت که با پش��تیبانی گروهک  های 
طالبان و داعش پس از کشتار دیپلمات های ایرانی 
در  افغانس��تان  از نوار مرزی ش��رق کشور برای 
انتقام از جمهوری اس��امی به اهالی یک روستا 
که در حال برگزاری مراس��م عروس��ی هستند، 
حمله کرده و مراس��م آنان را به جهنمی از آتش 
و خون تبدیل می کنن��د و به دنبال آن، تعدادی 
از م��ردم را نیز با خود به گروگان می برند و اعام 
می کنند شرط آزادی آنان، رها کردن  چند تن از 
قاچاقچیانی است که در یکی از زندان  های ایران 
بازداشت هستند. آنان به دولت جمهوری اسامی 
فشار می آورند که در صورت آزاد نکردن آنها، تمام 
گروگان ها را خواهند کش��ت. گروه این روزها در 
حال مذاکره با هنرمندان ایرانی و ترکیه ای برای 
همکاری با این اثر سینمایی هستند. طی روزهای 
آتی و پس از قطعی شدن حضور هر یک از افراد 
اطاع رسانی انجام خواهد شد، برخی لوکیشن  های 
فیلم نیز تاکنون در تهران و ش��هرهای شرقی و 

غربی کشور انتخاب شده است.

»شرح یک عکس« به شبکه مستند آمد
مستند »ش��رح یک عکس« 
به کارگردانی ساتیار امامی در 
برنامه »به اضافه  فصل جدید 
مس��تند« روی آنتن ش��بکه 
مستند خواهد رفت و پخش 
خواهد ش��د. به گزارش »وطن امروز«، سومین 
قسمت از فصل سوم »به اضافه مستند« با پخش 
و بررس��ی مستند »ش��رح یک عکس« ساخته 
س��اتیار امامی از شبکه مس��تند پخش خواهد 
ش��د. در این قس��مت و پس از پخش مستند، 
سیدحس��ین نقوی حس��ینی عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس و س��اتیار امامی کارگردان 
مستند شرح یک عکس میهمان برنامه خواهند 
ب��ود و با موض��وع حمله تروریس��تی داعش به 
س��اختمان مجلس شورای اس��امی در خرداد 
13۹۶ صحبت خواهند کرد و ناگفته هایی از این 
ماجرا را برای مخاطبان بیان می کنند. عاوه بر 
این، محمدتقی فهیم و سعید قطبی زاده به نقد و 
بررسی فرمی این مستند خواهند پرداخت. این 
مستند که به کارگردانی ساتیار امامی تولید شده 
اس��ت، موفق شد به فهرست نامزدهای بهترین 
فیلم مس��تند بلند یازدهمین دوره جش��نواره 
»سینماحقیقت« راه پیدا کند و در گروه »هنر 
و تجربه« نیز اکران ش��ود. اکنون این مس��تند، 
برای نخستین بار در تلویزیون و برنامه »به اضافه 
مس��تند« پخ��ش و رونمایی خواهد ش��د. این 
قس��مت از برنامه، روز سه شنبه 13 آذر ساعت 

۲۰:3۰ از شبکه مستند پخش خواهد شد.

مستند »راه طی شده« منتشر شد
مس��تند »راه طی شده« به 
کارگردانی عل��ی ماقلی پور 
محمدامین  تهیه کنندگی  و 
نوروزی از تازه ترین تولیدات 
مرکز مستند س��وره و مرکز 
آفرینش های فرهنگی و هنری بسیج به صورت 
اختصاصی در س��ینمامارکت منتش��ر شد. به 
گزارش »وطن امروز«، مستند »راه طی شده« 
روایتی از افکار و اندیش��ه های مهندس مهدی 
بازرگان به عنوان روشنفکر دینی، سیاستمدار 
و نخس��ت وزیر دول��ت موقت ایران در س��ال 
57 اس��ت. در این مستند شخصیت مهندس 
بازرگان در گفت وگو با افرادی همچون محمد 
توسلی، هاشم صباغیان، ابوالفضل حکیمی، اکبر 
بدیع زادگان، مجتب��ی مطهری، محمدمهدی 
جعفری، فریدون سحابی، محمدنوید بازرگان و 
... مورد واکاوی قرار گرفته است. نام این مستند 
که با عنوان »راه طی شده« تولید شده، برگرفته 
از عن��وان یکی از مهم ترین کتاب های بازرگان 
ب��ه همین نام اس��ت. عاقه من��دان می توانند 
مس��تند »راه طی شده« را با مراجعه به سایت 

سینمامارکت دانلود و تماشا کنند.

»الف الم خمینی« نامزد بخش 
مستندنگاری جایزه جالل شد

بخ��ش  داوران  هی��أت 
یازدهمین  »مس��تندنگاری« 
ج��ال  ادب��ی  جای��زه   دوره  
آل احم��د، اس��امی 5 نام��زد 
راه یافته ب��ه مرحله نهایی این 
بخ��ش را اعام ک��رد. به گزارش ف��ارس، هیات 
داوران بخش »مس��تندنگاری« یازدهمین دوره  
جای��زه  ادبی ج��ال آل احمد، اس��امی 5 نامزد 
راه یافته به مرحله نهایی این بخش را اعام کردند. 
»الف الم خمینی«  به قل��م هدایت اهلل بهبودی 
از انتش��ارات موسس��ه مطالعات و پژوهش های 
سیاسی، »برسد به دست خانم ف« به قلم »راحله 
صبوری« از انتش��ارات سوره مهر، »پیراهن های 
همیشه« به قلم حمیدرضا صدر از نشر چشمه، 
»رکاب زنان در پی شمس« به قلم حسن کرمی 
قراملکی از انتشارات ستوده و »ماموستا« به قلم 
علی رس��تمی از انتش��ارات س��وره مهر 5 نامزد 
راه یافته به مرحله نهایی این بخش هستند. این 5 
اثر به داوری مصطفی رحیمی، گلستان جعفریان 
و مری��م برادران به مرحله نهایی یازدهمین دوره  

جایزه  ادبی جال آل احمد راه پیدا کردند.

فیلم های جدید در راه اکران
س��خنگوی ش��ورای صنف��ی 
اک��ران  ش��روع  از  نمای��ش 
فیل��م س��ینمایی »بم��ب« از 
چهارشنبه این هفته خبر داد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران 
ج��وان، غامرض��ا فرجی، س��خنگوی ش��ورای 
صنفی نمایش، درب��اره تازه ترین تصمیمات این 
ش��ورا گفت: فیلم های سینمایی »کلمبوس« به 
س��رگروهی کورش، »میلیونر میام��ی« در گروه 
زندگی و »اسکی باز« از چهارشنبه )1۴ آذر( اکران 
خواهند شد. فیلم سینمایی »بمب« هم از همین 
چهارش��نبه و »مارموز« با توجه به فیکس بودن 
تایم 3 هفته ای فیلم »آستیگمات« از هفته آینده 
۲1 آذر اکران می شوند. قرارداد فیلم »درساژ« در 

گروه زندگی بعد از »میلیونر میامی« ثبت شد. 

گ�روه فرهنگ و هن�ر: روز گذش��ته پیکر مرحوم 
ابوالفضل زرویی نصرآباد به حوزه هنری برده شد تا 
پس از وداع دوس��تان و دوستداران و هم قطارانش 
تش��ییع ش��ده و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا 
مدفون ش��ود. به گ��زارش »وطن ام��روز«، در این 
مراس��م که با اجرای شهرام شکیبا از ساعت ۹:3۰ 
در حیاط جنبی حوزه هنری برگزار شد، چهره های 
سرشناسی از جریانات مختلف فرهنگی و ادبی کشور 
ب��رای بدرقه یکی از بهترین ادیب��ان و طنزپردازان 
تاریخ ادبیات فارس��ی گرد هم آمدند. ناصر فیض، 
سعید بیابانکی، مجدالدین معلمی، میاد عرفان پور، 
محسن مومنی شریف، محمود حبیبی، علی انسانی، 
میثم نیلی، علی موسوی گرمارودی، علی داوودی، 
سیدمهدی شجاعی، سهیل محمودی، ساعد باقری 
و... از جمله کسانی بودند که در این مراسم حضور 

داشتند. 
»ماه به روایت آه«، همراه شب اول قبر زرویی ■

ش��هرام ش��کیبا در این مراس��م با بیان اینکه 
هیچ وق��ت گم��ان نمی کردم در چنین مراس��می 
صحب��ت کنم، گفت: زرویی نه از حوزه هنری مهر 
برید و نه حوزه به او بی مهری کرد؛ تا آخرین روز در 
حوزه هنری کار می کرد و جلسات منظمی داشت. 
وی افزود: اتفاقی که برای زرویی رخ داد خودخواسته 
بود اما اگر هر کدام از ما در 3 س��ال گذش��ته 3 بار 
به منزلش سر زده بودیم اینقدر تنها نمی بود. بماند 
که چه کردند و کردیم با او. قدر هم را بیشتر بدانیم 
و خط کشی ها را کنار بگذاریم. ادبیات عامل پیوند 
ما اس��ت. بخوانیمش و به آن عمل کنیم. ش��کیبا 
همچنین از تصمیم خانواده و دوستان زرویی برای 

دفن نسخه ای از کتاب »ماه به روایت آه« با زرویی 
خبر داد. همچنین در ادامه موس��وی گرمارودی با 
بیان اینکه زرویی در نقیضه گویی بی نظیر بود، قطعه 
شعری را که در سوگ درگذشت برادرش سروده به 

مرحوم زرویی به عنوان برادر دیگرش تقدیم کرد.
درخشش گوهر نایاب شرافت و اصالت در آثار  ■

زرویی
س��اعد باقری نیز در ادامه برنامه اظهار داشت: 
دیروز به دوس��تم سهیل محمودی گفتم ما با داغ 
قیصر و س��ید فرو ریختیم          ، شکستیم ناگهان و به 
یکباره اما داغ ابوالفضل از جنس��ی است که هرچه 
بگذرد تازه عمق خود را نشان می دهد. وی با بیان 
اینکه بیشترین چیزی که از او در ذهنم می درخشد 
اصالت اوس��ت، افزود: گوهر ش��ریف کمیاب زمانه 
م��ا، در دنیای اداها یک گوهر تابناک از ش��رافت و 
اصالت، به عاوه ریشه دار بودن که در هر اثر مرحوم 
زرویی پدیدار بود. ریشه ای که از متون کهن فارسی 
می گرفت، برای هر کس��ی که با ش��عر و نثر اندک 
انس��ی داشت، آش��کار بود که او بر ریشه ها استوار 
اس��ت. این ش��اعر با بیان اینکه آزاده ب��ودن و آزاد 
زیستش زبانزد است، توضیح داد: حس من هم این 
است که او مدت ها بود با این زندگی کنار آمده بود. 
باقری ادامه داد: به نظرم در این مدت به او جایگاه 
و محل قرارش را نش��ان دادن��د و او با فراغ بال به 
استقبال آن رفت. از خداوند بخواهیم که ما را آماده 
از این دنیا ببرد تا در آن لحظه فکر نکنیم چه چیزی 

را جای چه چیزهایی از دست داده ایم.
زرویی شاعر منزوی از جامعه نبوده است ■

در ادامه مراس��م غامعلی حدادع��ادل، رئیس 

فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی نیز در سخنانی 
عنوان کرد: امروز در کنار پیکر مردی ایستاده ایم که 
در کمتر از یک عمر 5۰ س��اله، خودش را به عنوان 
چهره ای موثر و ماندگار در ادب فارسی تثبیت کرد؛  
م��ردی که در نیم روز یک عم��ر طبیعی ما را ترک 
ک��رد. او از دوران نوجوان��ی و از وقتی که دانش آموز 
بوده شعر طنز می گفته اس��ت. او یک عمر مردم را 
خندانده و دل جامعه را شاد کرده. امروز آن جامعه 
به اندازه همه آن خنده ها اندوهگین است. وی افزود: 
تصدیق می کنیم که او فق��ط کار فکری نمی کرده 
اس��ت و یک ش��اعر منزوی از جامعه نبوده اس��ت. 
کارنامه عمرش حکای��ت از توجه به دیگران بوده و 
یک ش��أن اجتماعی موثر در کنار این قدرت ذهنی 
داش��ته اس��ت. چه در تدریس در دانشگاه و چه در 
مجل��ه گل آقا و چه در حوزه هنری با کار اجتماعی 
و ب��ا مدیریت خدمت کرده اس��ت. او معاصر دنیای 
خودش بوده است. حدادعادل خاطرنشان کرد: شاید 
برخی فکر کنند آن کس��ی که شعر طنز می گوید 
ناتوان و عاجز از سرایش شعر جدی است. این حرف 
درست یا غلط باشد مصداقش زرویی نیست. کسی 
که شعر زرویی را بشناسد تصدیق می کند او نه تنها با 
ادبیات فارسی کاما آشنا بوده که با ادبیات عرب نیز 
آشنایی جدی داشته و اشعارش بخوبی این توانایی 
او را نش��ان می دهد. شاعری با این توان وقتی طنز 
را انتخاب می کند به معنی این اس��ت که او طنز را 
انتخاب کرده و مسؤولیتش را در این دیده است. وی 
گفت: به نظرم یک خصوصیت زرویی که بر فراز همه 
توانایی های او می درخشد اعتقادات دینی اوست. اگر 
جز هم��ان قصیده ای که برای حض��رت عباس)ع( 

س��روده از او بر جا نمانده بود، می ش��د توانایی او را 
در ش��عر و اعتقادش به خدا و اهل بیت)ع( و کربا و 

عاشورا را درک کرد.
برکات پایه گذار طنز حوزه هنری هنوز ادامه  ■

دارد
در بخش دیگری از مراس��م  ناصر فیض، مدیر 
دفتر طنز حوزه هنری نیز در سخنانی عنوان  کرد: 
این ضایعه را باید به همه تس��لیت گفت؛  خاص و 
ع��ام همه او را می ش��ناختند. او محبوب و عزیز و 
ارجمند بود و عام و خاص به آثار و دانس��ته هایش 
احترام می گذاش��تند. این دلیلی نداشت جز اینکه 
او کس��ی بود که پاس��دار زبان فارس��ی بود. نیکو 
می گفت و حرمت نیکو گفتن را داش��ت. او ادبیات 
و اخاق را با هم می دید و در نظر می گرفت. او برای 
خوش��امد و بدآمد کسی حرف نزد و جانش توام با 
خردمندی بود. او جریان اصیل طنز در حوزه هنری 
را پایه گذاری کرد که برکاتش تا امروز هم ادامه دارد.

تلخی بی پایان غروب یک طنز ■
در پایان این مراسم شکیبا از ثبت خیابانی که 
منزل »ابوالفضل زرویی« در آن واقع ش��ده است، 
به نام این ش��اعر و طنزپرداز کشورمان خبر داد و 
پس از آن محسن عرب خالقی از شاعران و ذاکران 
اهل بیت)ع(  به مدیحه سرایی پرداخت. همچنین 
حجت االسام والمس��لمین قمی، رئیس سازمان 
تبلیغات اسامی بر پیکر مرحوم زرویی نماز خواند 
و خالق قصیده »دس��ت« بر دوش دوستدارانش از 
حوزه هنری تا چهارراه کالج تش��ییع ش��د و برای 
خاکسپاری در قطعه هنرمندان، به بهشت زهرا)س( 

منتقل شد.

سینما
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فره�اد رجب�ی راد*: ب��زه توهین 
از دس��ته جرائم علیه شخصیت 
معنوی اش��خاص محسوب می ش��ود. از نظر لغوی 
توهین از ریش��ه »وهن« گرفته ش��ده اس��ت و به 
معنی »سست کردن، ضعیف کردن و خوار و خفیف 
کردن« اس��ت.)1( داللت دارد ک��ه بتواند به نحوی 
موجب وهن حیثیت کسی در نظر افراد متعارف و 
معمولی جامعه شود. )۲( قانونگذار در ماده ۶۰8 قانون 
مجازات اس��امی بخش تعزیرات مص��وب 1375 
درب��اره جرم توهین و مجازات آن اش��عار می دارد: 
»توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ 
رکی��ک چنانچه موجب حد قذف نباش��د مجازات 
شاق تا 7۴ ضربه و یا 5۰ هزار تا یک میلیون ریال 
جزای نقدی خواهد بود«. آنچه در تفسیر این ماده 
مورد اهمیت است این است که اگرچه در متن ماده 
صرفا به »فحاش��ی و استعمال الفاظ رکیک« که از 
مصادیق بارز توهین اس��ت اش��اره شده است اما با 
توجه ب��ه واژه »از قبیل« عاوه بر مصادیق مذکور 
هرگون��ه رفتاری که موجب تخفیف ش��خصیت و 

حیثیت افراد ش��ود باتوجه 
به ش��خصیت طرف مقابل 
و فضای حاک��م بر موضوع 
از مصادی��ق توهی��ن تلقی 
می شود. در لوای این بحث 
آنچه در برنامه زنده »من و 

ش��ما« اتفاق افتاد از این حیث قابل تحلیل است. 
در راستای آنچه بیان شد، شرایط و اوضاع و احوال 
در تلقی یک رفتار ب��ه عنوان توهین حائز اهمیت 
است به گونه ای که یک رفتار ممکن است در مقابل 
یک ش��خص توهین تلقی نشود اما همان رفتار در 
برخورد با شخصی دیگر براساس شخصیت فردی 
یا اجتماعی وی توهین محس��وب شود. همچنین 
در توهین دانس��تن الفاظ یا اعمال، برحسب اینکه 
این رفتار در یک جلسه خصوصی باشد یا در برنامه 

زنده تلویزیونی باید قائل به 
تفکیک ش��د. همانگونه که 
مشاهده شد در برنامه زنده 
تلویزیونی »من و شما« که 
از شبکه ش��ما پخش شد، 
برخی الفاظ ب��ه کار رفته و 
رفتارهای مجری محترم برنامه در حین اجرا، تحت 
عنوان توهین قابل تحلیل است. با توجه به دعوت 
از یک منتقد و چهره سینمایی شناخته شده )آقای 
مس��عود فراستی( و مهم تر از آن با عنایت به اینکه 
برنامه در قالب پخش زنده و آن هم از آنتن سیمای 
ملی پخش می ش��د، با توجه به حساسیت موضوع 
در وهله اول نحوه نشستن مجری برنامه به عنوان 
یک میزبان نوعی توهین به میهمان برنامه و البته 
مخاطبان تلقی می شود. همچنین به کار بردن برخی 

الفاظ از س��وی مجری محت��رم، از جمله آن جایی 
که به نقل از شخص دیگری بیان می دارد: »مسعود 
فراستی ۲ تا زن گرفته مگر می شود چیزی نفهمد«، 
با در نظر گرفتن آنچه به عنوان عرف حاکم بر جامعه 
ما است بیان این مطالب از لنز دوربین سیما تخفیف 
شخصیت میهمان برنامه است. آنچه در این مختصر 
رفت ش��اید امروز صرفا تصویری آرمانی از اخاق و 
ادب در جامعه باش��د، لکن با آنچه همگان از عرف 
جامعه ایرانی - اس��امی و نقش اخاق در آن، در 
ذه��ن دارند خارج از ادب بودن و توهین )به معنای 
اخ��ص آن به عنوان یک جرم( قلم��داد کردن این 

دست از رفتارها منطقی به نظر برسد.
پی نوشت:

1-  حسن عمید، فرهنگ فارسی، ج1، ص۶۴3( 
در اصطاح این واژه ب��ه هر رفتاری )اعم از فعل، 

گفتار، اشاره، یا نوشتار
۲-  دکتر حسین میرمحمدصادقی، جرائم علیه 

اشخاص، ص۴75
*حقوقدان

نگاهی حقوقی به رفتار مجری برنامه »من و شما« و پیامدهای آن

رفتار غیرحرفه ای یا یک جرم!
یادداشت

گزارش »وطن امروز« از مراسم تشییع پیکر استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد

روی دوش بزرگان ادب

رونمایی از کتاب »شاهین بر آفتاب« تازه ترین اثر گلعلی بابایی

چه گوآرا انگشت کوچک پیچک هم نمی شود
دومینوی بی پایان فساد اخالقی در هالیوود

موج رسوایی اخالقی این بار به »لوک بسون« رسید
مراسم رونمایی از کتاب »شاهین 
بر آفتاب« نوش��ته گلعلی بابایی 
در نخلستان اوج برگزار شد. به گزارش فارس، در 
این مراسم  سردار کوثری، جانشین فرماندهی کل 
س��پاه در قرارگاه ثاراهلل با بیان اینکه نخستین بار 

ب��ا ش��هید پیچ��ک در اتاق 
روب��ه رو  فرمانده��ی س��پاه 
شدیم،  گفت: در همان روزها 
اخبار نش��ان م��ی داد جنگ 
گس��ترده ای علیه کش��ور ما 
در حال ش��روع شدن است. 

نامه هایی را برای شورای عالی دفاع می نوشتیم که 
در آن زمان بنی صدر رئیس آن بود ولی اهمیتی 
ب��ه نامه ها نمی داد. وی افزود: م��ن در آن روزگار 
جوان ۲۴ س��اله ای بودم که بافاصله پس از آغاز 
رسمی جنگ بخوبی در خاطر دارم که غامعلی 
پیچ��ک با نصراهلل کاش��انی به دفترم��ان آمدند. 
سریع جلس��ه ای تشکیل شد و آقا مرتضی اصرار 
می کردند که باید به س��رپل ذهاب بروید، چرا که 
عراقی ها در حال ورود هستند و آنجا به شما نیاز 
است، پس از حدود ۲۰ روز به سرپل ذهاب رفتیم. 
وی در ادامه به اعتقاد راس��خ غامعلی پیچک در 
مدیریت اشاره کرد و گفت: شهید غامعلی پیچک 
تنها ۲1 سال داش��ت اما به شکلی رفتار می کرد 
که گویی فرمانده 3۰ ساله و با سابقه است، پس 
می توان این مملکت را با آن مدیریت پیش برد، نه 
با مدیریت وابستگی؛ توکل بر خدا و توسل بر ائمه 

و تدبیری که اندیش��یده می شد منتج به پیروزی 
شد. پیچک سختی را برای رضای خدا و سربلندی 
والیت تحمل کرد. در ادامه مراسم گلعلی بابایی، 
ش��اهین بر آفتاب، پرداختن به زندگی ش��هدا و 
نوش��تن درباره آنها را مش��کل دانست و توضیح 
داد: پرداخت��ن ب��ه زندگ��ی 
شهدا مش��کل است، آن هم 
در فرص��ت ان��دک اما وقتی 
کار به ش��کل جمعی انجام 
شود آسان می ش��ود. وی به 
تشویق های س��ردار کوثری 
از س��ال 75 اش��اره کرد و گفت: خوش��حالم با 
کتاب »ش��اهین بر آفتاب«، پنج��ره ای به روی 
واقعیت های جنگ باز کردم، کارم مستندنویسی 
اس��ت و وظیفه دارم آنچه واقع شده را بدرستی 
بگویم. م��ن برای کلمه کلمه کتاب باید س��ند 
داش��ته باش��م، زیرا داستان ننوش��ته ام. وی در 
پایان سخنانش با بیان اینکه باید به جوانان مان 
الگو بدهیم، خاطرنشان کرد: در راستای خیابان 
انق��اب و در کنار دانش��گاه عک��س چه گوآرا را 
عرضه می کنیم حتی به عنوان الگو آنها را مطرح 
می کنی��م اما اگ��ر زندگی افرادی چون ش��هید 
پیچک، ش��هید باکری و ش��هید همت بررسی 
ش��ود، متوجه خواهیم شد که چه گوآرا انگشت 
کوچک اینها هم نیس��ت. الگوه��ای نزدیک مان 
را نمی بینیم ام��ا می خواهیم از چهره های دیگر 

کشورها به جوانان مان الگو بدهیم.

5 زن دیگ��ر لوک بس��ون را 
مته��م به رس��وایی اخاقی 
کردند. به گزارش تسنیم، 5 زن دیگر هم به ۴ نفر 
قبلی که لوک بس��ون را متهم به رسوایی اخاقی 
کرده بودند اضافه ش��دند. طبق گزارش وبسایت 

مدیاپارت فرانسه، یکی از این 
افراد دستیار آقای بسون است 
که البته نامش فاش نش��ده 
اس��ت. او که در برخی آثار با 
شناخته شده  فیلمس��از  این 
فرانس��وی همکاری داش��ته 

می گوید آقای کارگ��ردان وی را مجبور به روابط 
خاف عرف کرده اس��ت. ۲ نفر دیگر شاگردهای 
مدرسه فیلمس��ازی لوک بسون هس��تند که در 
استودیوی س��یته دوی سینما تحصیل می کنند. 
همچنین یکی از کارگردان های شرکت فیلمسازی 
لسون، یروپاکورپ هم او را متهم به فساد اخاقی 
کرده تا دامنه رسوایی این کارگردان شناخته شده 
فرانس��وی در همه ش��ؤون زندگی اش دیده شود. 
پیش تر در ماه ژوئن لوک بس��ون توس��ط پلیس 
فرانس��ه به اتهام تجاوز مورد بازجویی قرار گرفت. 
آقای کارگردان هر چند اتهام تجاوز را قبول نکرد 
و گفت اینها همه خیاالت اس��ت اما هنوز جوابی 
به اتهامات جدید نداده اس��ت. کارگردان »لئون: 
حرف��ه ای« آخرین بار در س��ال ۲۰17 با »والرین 
و ش��هر هزار سیاره« به س��الن های سینما رفت 
که نتوانس��ت چندان نظر منتقدان را جلب کند. 

در این فیل��م چهره هایی مثل کارا دلوینیه و ریانا 
ایفای نقش می کردند. بس��ون سال گذشته یک 
موزیک ویدئو ه��م برای دلونیه س��اخته بود. این 
رسوایی  در شرایطی رخ داده که موج رسوایی های 
اخاقی هالیوود س��ال گذش��ته و پس از ماجرای 
انتشار فساد بزرگ  جنجالی 
اخاقی هاروی واینستین آغاز 
شد و در ادامه نام چهره های 
بسیاری به فهرست بلندباالی 
فساد اخاقی هالیوود اضافه 
شد. اهمیت این افشاگری از 
آن جایی برجسته می ش��ود که واینستین تولید 
فیلم های مطرح هالیوودی نظیر »سینما پارادیزو«، 
»گریه بازی«، »پالپ فیکشن« و »شکسپیر عاشق« 
را برعهده داشته که به  واسطه آن حدود 5۰ جایزه 
اس��کار در بخش های مختلف را از آن خود کرده 
اس��ت. فس��ادی که حاال و پس از انتشار گسترده 
اخباری در این زمینه تبدیل به پای ثابت خبرهای 
مرتبط با س��ینمای آمریکا شده اس��ت. در میان 
نام های منتشر شده در این زمینه، نام چهره هایی 
دیده می ش��ود که از آنها به عنوان اس��طوره های 
هالیوود یاد می ش��د. سیلوستر استالونه، داستین 
هافمن، مورگان فریمن و کوین اسپیس��ی که هر 
کدام به نوعی از جمله بزرگان سینما و تلویزیون 
آمریکا به شمار می روند، تنها بخشی از چهره هایی 
بودند که نام آنها در جریان رسوایی بزرگ اخاقی 

هالیوود و موج افشاگری پس از آن، رسانه ای شد.

سینمای جهانکتاب

خبر

گیشه
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مارکا
و مودریچ با بردن توپ طال

موندودپورتیوو
بازگشت به صدر

توتو اسپورت
میالن-تورینو برای لیگ قهرمانان

گاتزتا
VAR نمایش تساوی و جیغ

بازگشت فوق العاده در مانیل
90 درصد بسکتبال ایران جهانی شد

تیم ملی بس��کتبال ایران با شکست فیلیپین 
تقریبا صعود خود به جام جهانی 2019 را قطعی 
ک��رد. تیم ملی بس��کتبال ایران بعد از شکس��ت 
سنگینی که برابر اس��ترالیا تجربه کرد، در خانه 
فیلیپین در یک بازی س��خت به میدان رفت که 
این دیدار در نهایت با نتیجه 78 بر 70 به س��ود 
ایران تمام ش��د تا یک برد ب��زرگ در مانیل رقم 
بخورد. ایران با این پیروزی شانس صعود خود به 
جام جهان��ی 2019 چین را به بیش از 90 درصد 
رساند. حاال 2 بازی خانگی مقابل استرالیا و ژاپن 
در تهران در پنجره ششم باقی مانده که فقط رقم 
خوردن اتفاقات عجی��ب و غریب در آن می تواند 
 ایران را در رس��یدن ب��ه جام جهانی ناکام بگذارد.
ه��م اکنون تیم ملی بس��کتبال ایران ب��ا 7 برد و 
3 باخ��ت در رده دوم ج��دول گ��روه B انتخابی 
جام جهانی 2019 در قاره آسیا قرار دارد. ژاپن هم 
با برد دیروز ششمین پیروزی خود را ثبت کرد و 
باالتر از فیلپین با 5 برد قرار گرفت. 3 تیم از این 
گروه به صورت مستقیم راهی جام جهانی می شوند 
که ایران با توجه به در پیش داشتن 2 بازی خانگی 

تقریبا صعود خود را قطعی کرده است.

تکلیف مدیران پرسپولیس
تا پنجشنبه مشخص می شود

جلسه هیات دولت که روز چهارشنبه برگزار 
خواهد ش��د تکلیف مدیران بازنشس��ته باشگاه 
پرس��پولیس را مش��خص می کن��د. 15 آذرماه 
س��ال جاری آخرین فرصت برای تعیین تکلیف 
مدیران بازنشس��ته شاغل است و به همین دلیل 
به نظر می رسد از این تاریخ به بعد شاهد تغییرات 
مدیریتی در سطوح مختلف خواهیم بود که ورزش 
و فوتبال هم از این قانون مس��تثنا نخواهند بود. 
باشگاه پرسپولیس یکی از باشگاه هایی است که 
مدیرانش بازنشسته بوده و تکلیف آنها تا 15 آذرماه 
مشخص خواهد شد که می توانند به کار خود ادامه 
دهند یا اینکه باید س��مت خود را تحویل دهند. 
این در حالی اس��ت که وزی��ر ورزش و جوانان در 
تالش است بتواند مجوز ورود سرخابی ها به عرصه 
خصوصی سازی را بگیرد تا با این اتفاق، حمیدرضا 
گرشاس��بی و اعضای هیات مدیره پرس��پولیس 
در س��مت خود باقی بمانند. قرار اس��ت مسعود 
سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در جلسه هیات 
دولت که روز چهارشنبه 1۴ آذرماه برگزار خواهد 
شد در این باره رایزنی هایی انجام دهد تا در صورت 
فراهم بودن ش��رایط، مجوز ورود پرس��پولیس و 
استقالل به عرصه خصوصی سازی را دریافت کند.

 واکنش مدیرعامل استقالل
 به بازگشت جپاروف

مدیرعامل باشگاه استقالل به شایعه بازگشت 
بازیکن پیش��ین ای��ن تیم واکنش نش��ان داد. در 
حال��ی که با نزدیک ش��دن نیم فص��ل لیگ برتر، 
گمانه زنی های نقل و انتقاالتی هم بیشتر می شود، 
در این باره ش��نیده شده س��رور جپاروف، بازیکن 
ازبکستانی و پیشین استقالل قرار است به این تیم 
دوباره برگردد. این در حالی اس��ت که امیرحسین 
فتحی، مدیرعامل باشگاه استقالل در این باره گفت: 
هنوز هیچ موضوعی درب��اره نقل وانتقاالت قطعی 
نش��ده و ما منتظر فرا رسیدن نیم فصل هستیم تا 
بر اساس لیست وینفرد شفر، سرمربی تیم حرکت 
کنیم. در حال حاضر بحث اضافه شدن هیچ بازیکنی 
مورد تایید نیس��ت و باید ت��ا نیم فصل صبر کرد.

حضور بی دردسر پرسپولیس و 
استقالل در لیگ قهرمانان ۲0۱9

2 باش��گاه پرس��پولیس و اس��تقالل در لیگ 
قهرمانان 2019 مشکلی برای حضور در مسابقات 
ندارند و پرونده های مالی حضور این دو باشگاه را در 
آسیا تهدید نمی کند. 2 تیم استقالل و پرسپولیس 
فصل گذش��ته ب��رای حضور در لی��گ قهرمانان 
آس��یا 2018 دغدغه و استرس فراوانی داشتند و 
در نهایت هم ای��ن دو تیم که پرونده های مالی و 
شاکیان زیادی داش��تند در دقیقه 90 و با تالش 
و حمایت مس��ؤوالن ارش��د ورزش و فدراسیون 
فوتبال و سازمان لیگ توانستند مجوز حضور در 
لیگ قهرمانان آس��یا را به دست بیاورند اما اکنون 
خبر می رسد که این دو تیم برای حضور در لیگ 
قهرمانان آس��یا 2019 مشکلی بابت مسائل مالی 
ندارند و حضور بی دردس��ری )!( را در آسیا تجربه 
خواهن��د کرد. با این حال با توجه به پیوس��تگی 
پرونده ه��ای مالی و روند رس��یدگی به ش��کایت 
احتمالی بازیکنان و مربیان از باشگاه ها هر شکایت 
جدیدی از این دو باش��گاه یا س��ایر باش��گاه های 
ایرانی مطرح شود برای فصل 2020 بر سرنوشت 
باشگاه های بدهکار تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین 
بهتر است همه باشگاه های ایرانی از هم اکنون به 
فکر وضعیت پرونده های مالی خود باشند. با توجه به 
حساسیت کنفدراسیون فوتبال آسیا روی شکایت 
مالی از باش��گاه ها باز هم ممکن است در صورت 
سهل انگاری در آینده باشگاه های ایرانی با مشکل 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا مواجه شوند. بویژه 
اینکه بازیکنان و مربیان ایرانی یاد گرفته اند خیلی 
زود شکایت خود از باشگاه ها را به AFC گزارش کنند.

معنای گل اوریگی برای لیگ برتر

مارک اوگدن: خوش��حالی بع��د از گل دقیقه 
96 دی��وک اوریگی به اورت��ون فقط مختص 
به هواداران لیورپول نمی ش��ود. برخی گل ها 
معنایی فراتر از اهمیت شان در 90 دقیقه- در 
ای��ن مورد 96 دقیقه- یک ب��ازی دارند. فقط 
کافی است از یورگن کلوپ در این باره بپرسید؛ 
مربی ای که در داربی دراماتیک مرسی س��اید، 
پیش از سوت پایان بازی به زمین حمله ور شد 
تا گل پیروزی بخش تیمش را با دروازه بانش، 

آلیسون بکر جشن بگیرد.
شکست دادن اورتون اتفاق جدید و نادری 
نیس��ت. داربی مرسی ساید در سال های اخیر 
بشدت یک طرفه شده. پس دلیل خوشحالی 
دیوانه وار کلوپ قطعا چیزی غیر از صرفا بردن 
داربی، آن هم در آنفیلد بود: »من باید از بابت 
حرکتی که کردم عذرخواهی کنم، چون واقعا 
قص��د بی احترامی به اورتون را نداش��تم. ولی 
خب! نتوانس��تم در آن لحظه جلوی خودم را 
بگیرم و اینطور ش��د! راستش اگر می توانستم 
ای��ن ح��س را توصیف کنم، راه��ی هم برای 

کنترل خودم پیدا می کردم«.
البت��ه  و  اورت��ون  ه��واداران  از  ج��دا 
منچسترسیتی، گلی که اوریگی زد باید باعث 
خوشحالی تمام تماش��اگران دیگر لیگ برتر 
باشد، چون این گل شاید، و فقط شاید، گلی 
بود که کورس قهرمانی را زنده نگه داشت. ما 
هنوز به نیمه فصل هم نرس��یده ایم اما سیتی 
روز به روز بیش��تر شبیه تیمی تسخیرناپذیر 
می ش��ود. بنابراین جبران فاصل��ه ۴ امتیازی 
با آنها- که می توانس��ت به 5 هم برس��د اگر 
اورتون برای نخستین بار از سال 1999 بدین 
س��و لیورپول را در آنفیلد شکس��ت می داد- 
ماموریتی بسیار دش��وار می نمود. سیتی این 
فصل در 1۴ بازی فقط ۴ امتیاز از دست داده 
که 2 امتیازش هم مقاب��ل خود لیورپول و با 
پنالتی از دست رفته ریاض محرز بود. سیتی 
در ادامه فصل هم امتیاز از دس��ت خواهد داد 
اما نه به اندازه ای که به جدی ترین و شاید تنها 
رقیبش در کورس قهرمانی این اجازه را بدهد 
که در زمین خودش با اورتون مس��اوی کند. 
چلسی و آرسنال با وجود شروع چشمگیرشان 
در لیگ برتر، با مربیان جدیدشان، مائوریتزیو 
س��اری و اونای امری، حاال در رده های س��وم 
و چه��ارم، ب��ه ترتی��ب 7 و 8 امتی��از با صدر 
ج��دول فاصله دارند و تصور رس��یدن آنها به 
سیتی بسیار سخت است. لیورپول این فصل 
فقط 5 گل خ��ورده، و فقط یک گل در خانه. 
قرمزپوش��ان مرسی س��اید در راه رسیدن به 
بهترین شروع شان در تاریخ لیگ برتر هستند 
اما مش��کل اینجاس��ت که آنها برای قهرمانی 
بای��د با تیمی مقابله کنند که خودش یکی از 
مقتدرترین تیم های تاریخ همین لیگ است. با 
وجود اینکه گل اوریگی به معنای حفظ فاصله 
2 امتیازی لیورپول با سیتی بود اما شاگردان 
کلوپ در این فصل هنوز به فرم ایده آل ش��ان 
نرسیده اند. روبرتو فرمینو در 1۴ بازی اخیرش 
ب��رای لیورپول تنها 2 گل زده و محمد صالح 
همچنان فاصله بسیاری با فرم باورنکردنی اش 
در فص��ل گذش��ته دارد. پس ج��ای تعجب 
نداشت که هر دوی این مهاجمان در نیمه دوم 

تعویض شدند.
با این حال این پیروزی دراماتیک در داربی 
می تواند کم��ک زیادی به ب��اال رفتن روحیه 
و باور بازیکن��ان لیورپول کن��د، بویژه بعد از 
شکس��ت در خانه پاری س��ن ژرمن با نمایشی 
دور از انتظ��ار ک��ه حضور آنه��ا در دور بعدی 
چمپیونزلیگ را هم ب��ه خطر جدی انداخت. 
لیورپول در ادامه فصل پیشرفت خواهد کرد. 
بازگشت جردن هندرسون و جیمز میلنر برای 
بازی مقابل برنلی کمک زیادی به خط میانی 
این تیم خواه��د کرد، خط میانی ای که البته 
هن��وز خالقیت الزم را ندارد. اینکه لیورپول با 
فاصل��ه از بهترین فرمش که در مقاطع پایانی 
فصل پی��ش دیدیم، در ح��ال حاضر فقط 2 
امتی��از کمتر از س��یتی دارد، خ��ودش نکته 

مثبتی برای آنها به حساب می آید.
»کس��ی در ط��ول ای��ن بازی ب��ه کورس 
قهرمانی فکر نمی کرد و ما فقط می خواستیم 
این ب��ازی را ببریم...« ش��اید! اما خود کلوپ 
ه��م می داند معنای گل اوریگی صرفا فراتر از 
پی��روزی در داربی بود. لیورپول در ادامه لیگ 
با چالش های دیگری شبیه این روبه رو خواهد 
شد و رد شدن از آنها تنها راه زنده نگه داشتن 

شانس قهرمانی شان خواهد بود.

یادداشت اخبار

پرس��پولیس در دیداری معوقه از هفته یازدهم 
لیگ برت��ر فوتبال امروز  سه ش��نبه در ورزش��گاه 
آزادی ب��ه مصاف ذوب آه��ن اصفهان خواهد رفت. 
پرس��پولیس به دلیل فینالیس��ت ش��دن در لیگ 
قهرمانان آس��یا 2 بازی معوقه در لیگ برتر مقابل 
ذوب آهن و س��پاهان دارد. امروز نخس��تین بازی 
سرخپوش��ان تهرانی مقابل ذوب آهن در ورزشگاه 
آزادی س��اعت 16:15 آغاز می ش��ود. پرسپولیس 
قهرمان لی��گ برت��ر و نایب قهرمان آس��یا مقابل 
نایب قهرم��ان فصل گذش��ته لیگ ق��رار می گیرد. 
اگرچه ذوب آهن نش��انی از آن تی��م مقتدر فصل 
گذش��ته ندارد و 8 هفته اس��ت پیروز نشده با این 
ح��ال همواره یک تیم قابل احترام در فوتبال ایران 
است، هرچند آخرین برد ذوبی ها با امید نمازی در 
هفته چهارم لیگ برتر مقابل ماشین  س��ازی تبریز 
بود و بعد از آن سبزپوش��ان روی ریل ناکامی قرار 
گرفتن��د و در نهایت نم��ازی برکنار ش��د. اکنون 
علیرضا منصوریان سکان هدایت نایب قهرمان را به 
دس��ت گرفته تا شاید دوباره این تیم را به روزهای 
اوج��ش بازگرداند. ذوب آهن در حال حاضر در رده 
چهاردهم جدول است ولی اگر بتواند نایب قهرمان 
آس��یا را شکس��ت بدهد چند پله در جدول لیگ 
صعود خواهد کرد و به رده دهم جدول می رس��د. 
البته شکست دادن پرس��پولیس آن هم در آزادی 
کار بسیار دشواری است و شبیه عملیات غیرممکن 
برای علی منصوریان خواهد بود زیرا سرخپوش��ان 
تهرانی در این فصل هنوز نباخته اند. البته منصوریان 
هم سابقه نباختن به قرمزپوشان را دارد و باید دید 
این آمار می تواند او را در این بازی هم کمک کند. 
پرسپولیس اگر بتواند از سد ذوب آهن عبور کند با 
یک پله صعود به رده س��وم جدول لیگ می رسد و 
به 2 امتیازی تیم سپاهان صدرنشین خواهد رسید. 
به این ترتیب مسابقه معوقه سپاهان و پرسپولیس 
حساس تر از همیشه خواهد شد. البته برانکو گفته 
ذوب آهن توجهی به قهرمانی سپاهان ندارد و برای 
موفقیت خودش تالش می کند. در این مسابقه هم 
پرس��پولیس ۴ بازیکن خ��ود را در اختیار نخواهد 
داشت؛ حس��ین ماهینی، محمد انصاری، سیامک 
نعمتی و ش��ایان مصلح غایبان ب��ازی بزرگ امروز 
خواهند بود. مس��ابقه 2 تیم بدون توجه به جدول 
لیگ هم حائز اهمیت است زیرا هر 2 تیم در لیگ 
قهرمانان فصل آینده حضور دارند. البته پرسپولیس 
در مرحله گروهی است و ذوب آهن باید در پلی آف 
بازی کند. از سوی دیگر برانکو مقابل سرمربی سابق 
استقالل قرار می گیرد و همین مساله می تواند بازار 
کری خوانی در فوتبال را در یک عصر پاییزی دوباره 

داغ کند. 
همچنین سیدمهدی سیدعلی به عنوان داور          ، 

حسن ظهیری و آرمان اسعدی به عنوان کمک ها، 
وحید کاظمی داور چه��ارم و محمدرضا فالح به 

عنوان ناظر داوری انتخاب شد ه اند. 
برانکو: فهرستی در کار نیست ■

سرمربی پرسپولیس با اشاره به دیدار تیمش 
براب��ر ذوب آه��ن با تمجی��د از این تی��م گفت: 
ذوب آه��ن لیگ را با کیفیت آغ��از نکرد اما تیم 
خوب و قابل احترامی اس��ت. برانکو ایوانکوویچ، 
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ظهر دوشنبه در 
نشس��ت خبری پیش از بازی با ذوب آهن اظهار 
ک��رد: باید با تیم��ی بازی کنیم ک��ه با کیفیتی 
ک��ه از آنها س��راغ داریم لیگ را ش��روع نکرده و 
نمی توانن��د از جایگاه فعلی خود راضی باش��ند 
و ب��ه همین خاطر تغییرات��ی در کادر فنی خود 
داده اند. او ادام��ه  داد: ذوب آهن مربی باکیفیتی 
یعن��ی منصوری��ان را جذب کرده اس��ت که هم 
در اس��تقالل و ه��م در نف��ت عالی بوده اس��ت. 
بازی با پرس��پولیس برای او یک انگیزه مضاعف 
اس��ت تا نقطه عطفی برای آنها در نیم فصل دوم 
باشد. ذوب آهنی ها برابر حریفان قدرتمند خوب 
بازی می کنند. سه ش��نبه)امروز( بازی س��ختی 
پی��ش رو داریم اما می خواهیم برای رس��یدن به 
نزدیک ترین فاصل��ه پدیده و تراکتورس��ازی به 
دنبال 3 امتیاز بازی باش��یم هرچند خستگی در 
میان بازیکنان وج��ود دارد. ۴ مصدوم داریم اما 
بیشترین اعتقاد و اعتماد را به تیمم دارم. برانکو 
در پاس��خ به این س��وال که با توجه به وضعیت 

مصدومان و محرومیت این تیم، آیا جوانان بیشتر 
از گذش��ته بازی می کنند؟ گفت : بله! ما جوانان 
خیلی خوبی در اختیار داریم و پیش��رفت خوبی 
داشته اند. سعید حسین پور، طاهرخانی و اسدی 
پیش��رفت خوبی داش��ته اند. ش��اید در این بازی 
احس��ان حس��ینی هم برای ما بازی کند. من از 
پیش��رفت آنها خیلی خوشحالم. طبیعی است ما 
انتظارات بیشتری از علیپور و منشا برای موثرتر 
بازی کردن داریم اما در بازی هایی که تا به حال 
داشته ایم سخت می شد انتظار داشت جوانان ما 
بیشتر از این بازی کنند اما آنها از این به بعد این 
ش��انس را خواهند داشت. آنها دارند خودشان را 
به تیم تحمیل می کنند. سرمربی پرسپولیس در 
پایان درب��اره احتمال جذب مدافع برای تیمش، 
خاطرنشان کرد: ما مستمرا در حال آنالیز هستیم 
و فکر و ارزیابی می کنیم کدام بازیکنان می توانند 
در پرس��پولیس بازی کنن��د. قطعا نیاز به جذب 
مدافع داریم اما هنوز فهرستی را تهیه نکرده ایم. 

فهرست من در ذهنم است.
منصوری�ان: همه چی�ز در مس�تطیل س�بز  ■

مشخص خواهد شد
س��رمربی ذوب آهن نی��ز گفت: ب��ازی خیلی 
مهم��ی با پرس��پولیس داریم. این تی��م هارمونی 

خاصی دارد.
علیرض��ا منصوری��ان، س��رمربی ذوب آهن در 
نشس��ت خبری پیش از بازی با پرسپولیس گفت: 
یک بازی خیلی مهم داریم. این بازی قطعا سخت 

خواه��د ب��ود با تیمی ک��ه هارمونی خاص��ی دارد 
و نایب قهرم��ان آسیاس��ت. امی��دوارم بازی خیلی 
خوبی داش��ته باش��یم. او اضافه کرد: م��ا کاری به 
نتایج گذشته ذوب آهن مقابل پرسپولیس نداریم. 
درست است که پرسپولیس در ویترین افتخاراتش 
نایب قهرمانی آسیا را دارد اما چنین افتخاری را هم 
ذوب آهن در کارنام��ه خود دارد. بنابراین می دانیم 
شأن و جایگاه واقعی ذوب آهن االن اینجای جدول 
نیس��ت و باید تالش کنیم رون��د صعودی مان هر 
چه زودتر آغاز ش��ود. به همین خاطر به گذش��ته 
کاری نداریم و می خواهیم مقابل پرسپولیس بازی 
خوبی انج��ام بدهیم و نتیجه بگیریم. می دانیم که 
پرس��پولیس چگونه توانست با 11 بازیکن اصلی و 
سه چهار بازیکن ذخیره به فینال آسیا صعود کند 
اما این بازی ب��رای بازیکنان ما یک امتحان بزرگ 
اس��ت و این بازی می تواند ب��رای ما نقطه عطفی 
باشد. بنابراین به رکوردهای قبلی ذوب آهن مقابل 
پرس��پولیس و اینکه چه نتایجی کسب شده نگاه 

نخواهیم کرد.
سرمربی ذوب آهن درباره بازی هم اظهار کرد: 
بردن یا باخت��ن قلقی ندارد. به عنوان س��رمربی 
باید کاری کنیم بازیکنان به آمادگی برس��ند. اگر 
بازیکنان شما آماده نباشند یعنی شما باخته اید و 
تنه��ا در صورتی می توانید امتیازی به خانه ببرید 
ک��ه بازیکنان تان را آماده کنی��د. درباره تاکتیک 
تیمم در بازی باید بگویم همه چیز در مس��تطیل 

سبز مشخص خواهد شد.

امروز پرسپولیس و ذوب آهن دیدار معوقه هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال را برگزار می کنند

باز هم منصوریان و برانکو

آدام بی�ت: »ما خیلی درب��اره اوبامیانگ حرف 
نمی زنیم، چون او همیشه در این یک سال زیر 
س��ایه کین و آگوئرو بوده و توجه الزم را به وی 
نکردیم اما اگر به آمارش نگاه کنید؛ به میانگین 
گل ب��ه دقیقه اش و به درصد موقعیت هایی که 
 گل می کند، می بینید هیچ چیزی از هیچ کدام

از مهاجم��ان مع��روف لیگ برتر ک��م ندارد«. 
ای��ن نظر جیمی کرگر بود، بع��د از 2 گلی که 
پیرامریک اوبامیانگ در پیروزی 2-۴ آرس��نال 

مقابل تاتنهام زد.
اوبامیان��گ ب��ا ی��ک پنالتی و یک ش��وت 
س��رضرب عالی تعداد گل هایش در این فصل 
از لی��گ برت��ر را دو رقمی کرد تا ب��ه تنهایی 
در ص��در جدول گلزنان این لی��گ قرار بگیرد. 
حقیقت درباره عملکرد مهاجم سابق دورتموند 
در آرسنال این است که او از همان بازی اولش 
در لیگ برتر روندی متداوم و بس��یار چشمگیر 

را تا امروز دنبال کرده.
اوبامیان��گ در نخس��تین ب��ازی  اش ب��رای 
آرس��نال دروازه اورت��ون را در جریان پیروزی 
1-5 تیمش باز کرد. این بازی مربوط به فوریه 
همین امسال می شود. آمار اوبا حاال بدین شکل 
اس��ت: 20 گل در 27 بازی لیگ. تنها بازیکنی 

که از زمان ورود اوبامیانگ به لیگ برتر به اندازه 
او در این لیگ گل زده محمد صالح اس��ت، در 
حال��ی که هری کین در ای��ن مقطع 17 گل و 

سرخیو آگوئرو تنها 12 گل زده اند.
اوبامیان��گ از نظر میانگین گل به دقیقه هم 
برترین مهاجم لیگ برتر در 10 ماه گذشته بوده 

اس��ت. او به ش��کل میانگین در هر 10۴ دقیقه 
برای آرس��نال گل زده، آم��اری که برای آگوئرو 
110، برای صالح 113 و برای کین 135 است.

نکته مهمی که در مقایسه اوبامیانگ با کین 
و آگوئ��رو باید در نظر بگیریم این اس��ت که او 
خیلی وقت ها به عنوان بال در ترکیب آرسنال 

ق��رار می گیرد. در واق��ع از 12 باری که او این 
فصل از ابتدا ب��رای توپچی ها به زمین رفته 7 
بارش در پست وینگر بازی کرده تا به الکساندر 
الکازت اج��ازه دهد نقش مهاجم ش��ماره 9 را 
ب��ازی کند. به ای��ن خاطر ارزش آم��ار گلزنی 

اوبامیانگ بیشتر هم می شود.
ام��ا نظر کرگر در مقایس��ه ای��ن 2 مهاجم 
چیست؟ »من همیشه به نظرم الکازت بازیکن 
خوبی می آمده اما حاال وقتی به اوبامیانگ نگاه 
می کنم به نظرم فوتبالیستی فوق العاده می آید. 
او می تواند به یک س��تاره ب��زرگ در لیگ برتر 

تبدیل شود«.
اوبامیان��گ به ش��کلی باورنکردن��ی هر 10 
ضربه اخی��رش در چارچ��وب، در لیگ برتر را 
ب��ه گل تبدیل ک��رده. حفظ چنی��ن رکوردی 
تقریبا غیرممکن اس��ت. اما آی��ا اوبا می تواند با 
همین تداوم ب��ه روند گلزنی های خودش برای 
آرس��نال ادامه دهد؟ با توجه به عملکرد او در 
این 10 ماه هیچ دلیلی برای پاسخ منفی دادن 
به این سوال نداریم. به نظر می رسد مهاجم 29 
س��اله توپچی ها در حال حاض��ر به اوج فوتبال 
 خودش رسیده و قرار هم نیست به این زودی ها

افت کند.

تک تیرانداز توپچی های لندن

آقای گلی به نام اوبا
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با رسانه ای شدن شکایت یکی از دوستان جمال 
خاشقجی از یک شرکت جاسوسی اسرائیلی به خاطر 
ارائه خدمات رهگیری ارتباطات تلفنی روزنامه نگار 
مقتول عربستانی به دستگاه امنیتی سعودی، این 
رسوایی ابعاد تازه ای پیدا کرد. ماه گذشته پرونده ای 
قضایی توسط گروه حقوق بش��ری عفو بین الملل 
علیه نرم    افزار جاسوسی »ان اس او« متعلق به رژیم 
صهیونیستی گش��وده شده بود که شرکت سازنده 
آن را ک��ه به کار فروش دس��تگاه ها و نرم افزارهای  
جاسوس��ی به کش��ورهای مختلف مشغول است، 
در ماج��رای رصد ارتباطات تلفنی خاش��قجی به 
همدس��تی با رژیم سعودی متهم می کرد. روزنامه 
نیویورک تایمز روز یکشنبه در گزارشی به قلم »دیود 
کرک پاتریک« فاش کرد »عمر عبدالعزیز« معارض 
عربستانی ساکن تورنتوی کانادا و از دوستان جمال 
خاشقجی نیز  ش��کایتی علیه »ان اس او«  تنظیم 
کرده است مبنی بر اینکه اسرائیلی ها با جاسوسی 
از تلفن همراه او و ارتباطاتش با خاشقجی، به دولت 
و دربار عربستان کمک کرده اند. متعاقب آن، موجی 
از شکایت ها توس��ط فعاالن و روزنامه نگاران دیگر 
در آمریکای ش��مالی و خود سرزمین  های اشغالی 
علیه این ش��رکت خدمات جاسوسی که مستقیما 
با س��رویس امنیتی رژیم تل آویو)موساد( همکاری 
می کند، س��رازیر شده   است که »ان اس او« را عالوه 
بر سعودی به کمک به دولت های مکزیک و امارات 
ب��رای جاسوس��ی از تلفن های هم��راه آنها متهم 
می کنند. در شکایت عمر عبدالعزیز آمده است که 
ماه ها قبل از قتل خاشقجی، او خود از سوی عناصر 
نزدیک به بن سلمان که در پروسه کشتن خاشقجی 
نیز دست داش��تند، هدف قرار گرفته بود. او فاش 
می کند: »2 نفر از عوامل سعودی در مونترال سراغ 
من آمدند تا متقاعدم کنند به س��فارت س��عودی 
مراجعه کنم و به عربس��تان بازگردم. آن دو مامور 
خودش��ان را »عبداهلل« و »مالک« معرفی کردند و 
ب��ه من قول داده بودند ب��ه محض اینکه به ریاض 
برسم به دیدار محمد بن سلمان برده خواهم شد و 
می توانم هر درخواستی را که دارم با او مطرح کنم. 
آنها حتی ب��رای من بلیت هواپیما و هتل در جده 
نی��ز رزرو کرده بودند. گفته  های آنها را ضبط کردم 
و به رغم این وعده ها، احتیاط کردم و از بازگش��ت 
و حتی مراجعه به س��فارت سعودی در اتاوا امتناع 

کردم«.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در ماه آگوست 
ی��ک گروه تحقیقاتی در دانش��گاه تورنتو که روی 
نظارت های برخط مطالعه می کند، عمر عبدالعزیز 
را مطل��ع کرد تلفن همراهش احتماال هک ش��ده 
و احتماال حکومت س��عودی پش��ت این عملیات 
جاسوسی بوده اس��ت. در همین حین، عبدالعزیز 
خبردار می شود نیروهای امنیتی سعودی به خانه 
او در جده یورش برده و ضمن تفتیش و بازرس��ی 
خان��ه، 2 برادرش را بازداش��ت کرده اند. 2 ماه بعد 
بود که دعوتی مشابه از دوست سرشناسش یعنی 

جمال خاش��قجی باعث فریب خوردن روزنامه نگار 
منتقد واشنگتن پست و سفر او به ترکیه و رفتنش به 
کنسولگری سعودی برای انجام مراحل اداری ازدواج 
جدیدش شد که سرنوش��ت وحشتناک او را حاال 
همه می دانند. پیش      تر »ریچارد اسپنسر« خبرنگار 
نشریه تایم، متعاقب قتل خاشقجی در گزارشی با 
تاکید بر اینکه ردپای سازمان  های اطالعاتی رژیم 
صهیونیس��تی، مصر و امارات نی��ز در این جنایت 
به چش��م می خورد، مشخصا س��بک کار تیم ترور 
س��عودی را شبیه عملیات موس��اد در بهره گیری 
از پوشش سیاس��ی در قاچاق و رد کردن مرزهای 

رسمی خوانده بود. 
خاشقجی: بن سلمان          ، دیوی سیری ناپذیر است! ■

اما انتشار پیام های »واتس اپی« جمال خاشقچی 
بیش از پیش ولیعهد س��عودی را به عنوان دشمن 
درج��ه یک او در مظ��ان اتهام ق��رار داد. در حالی 
که رژیم س��عودی همچنان س��عی دارد برای این 
روزنامه ن��گار مقتول در کنس��ولگری خود اش��ک 
تمس��اح ریخته و او را دوس��ت و ب��رادری متوفی 
می خواند، ش��بکه س��ی ان ان فاش کرد خاشقجی  
پیش از مرگش بن س��لمان را دیوی توصیف کرده 

بود که از بلعیدن منتقدان و حتی حامیانش س��یر 
نمی شود. این شبکه دیروز خبر داد به بیش از ۴۰۰ 
پیام خاشقچی در پیام رسان »واتس اپ« دسترسی 
پیدا کرده که با نگاهی به آنها مش��خص می ش��ود 
ولیعهد سعودی به دنبال هدف قرار دادن یک منتقد 
جوان سعودی مستقر در کانادا یعنی همان »عمر 
عبدالعزیز« بوده است که صفحه    اش در توئیتر ۳۴۰ 
هزار دنبال کننده دارد. سی ان ان نوشت: »انتقادهای 
جمال خاشقجی در نوشته های علنی و عمومی او 
درباره رژیم س��عودی و محمد بن سلمان          ، کامال با 
دقت و بررسی شده، بود اما در محافل خصوصی این 
روزنامه نگار و ستون نویس واشنگتن پست مانعی در 

برابر خودش برای انتقاد صریح نمی دید«.
خاشقجی در این پیام ها که حاوی متن، تصویر 
و فیلم است، نگرانی شدید خود از خشونت ولیعهد 
pac-( »را اب��راز کرده و او را ب��ه »دیو« و »پک من
man( تشبیه می کند که یک بازی رایانه ای است 
که در آن برای پیروزی، شخصیت اصلی باید دائما 
دهانش باز باش��د و هر آنچه را بر سر راهش است 
ببلعد. این پیام  های واتس اپی که میان خاش��قجی 
و دوس��ت جوان 27 س��اله    اش رد و بدل شده بود، 

پس از آنکه عبدالعزیز از شرکتی اسرائیلی به خاطر 
هک کردن گوشی    اش ش��کایت کرد، در دسترس 
سی ان ان قرار گرفت. در یکی از مکالمات عبدالعزیز 
بعد از دس��تگیری  گروهی از فعاالن حقوق بشر در 
عربستان به دس��تور بن سلمان از خاشقجی سوال 
می کند: »آیا احتمال این وج��ود دارد که وقتی او 
شاه شد، این افراد را به نشانه ترحم و بخشش عفو 

کند؟«
خاشقجی جواب می دهد: »منطق اینطور حکم 
می کند اما من دیگر هیچ ایمانی به تحلیل منطقی 

ذهن این مرد ندارم«.
خاش��قجی همچنین بهار گذش��ته در پیامی 
 نوش��ته بود: »این دس��تگیری ها موجه و به نفع او 
نیست اما حاکم مستبد هیچ منطقی ندارد و فقط 
زور و س��رکوب را می شناسد و می خواهد این را به 
فعاالن نشان دهد. او شبیه دیو پک من است، هر چه 
بیشتر قربانی ببلعد، خواهان بلعیدن تعداد بیشتری 
است. من متعجب نخواهم شد اگر این سرکوبگری 

شامل آنهایی شود که در حال تشویق او هستند«.
دلیل اصلی قتل خاشقجی ■

از ط��رف دیگر این ش��بکه گ��زارش می دهد 
خاشقجی و عبدالعزیز در پیام های تقریبا روزانه خود 
از اکتب��ر 2۰۱7 تا آگوس��ت 2۰۱۸ در حال تبادل 
نظر درباره طرح هایی به منظور ایجاد یک »ارتش 
الکترونیکی« برای جوانان در عربس��تان سعودی 
برای مقابله با پروپاگاندای حکومتی در شبکه های 
اجتماعی بودند. موضوع مهمی که می تواند راز قتل 
فجیع خاشقجی توسط تیم ترور بن سلمان را برمال 
کند. این دو در مکالمه های خ��ود درباره یک ابزار 
تهاجمی موسوم به »زنبور عسل سایبری« به منظور 
ایجاد پرتالی برای مستند کردن نقض حقوق بشر در 
عربستان و همچنین ابتکاری برای تولید فیلم های 
کوتاه موبایلی صحبت کرده بودند. مثال عبدالعزیز 
گفته بود: »ما پارلمان نداریم و فقط توئیتر را داریم 
اما توئیتر ابزاری است که آنها )حکومت عربستان 
سعودی( هم دارند و از آن برای جنگیدن و انتشار 
شایعات شان استفاده می کنند. به ما در توئیتر حمله 
ش��ده و مورد اهانت قرار گرفته ایم و به دفعات زیاد 
مورد تهدید ق��رار گرفته ای��م و به خاطر همین ما 

تصمیم گرفتیم کاری کنیم«.
بخش��ی از طرح آنها ارس��ال س��یمکارت های 
خارجی ب��رای منتق��دان داخلی ب��رای ارتباط با 
توئیتر بدون ردیابی ش��دن ب��ود. آنها همچنین به 
دنبال جلب کمک های مالی بودند و خاشقجی در 
یکی از پیغام هایش به عبدالعزیز قول جذب کمک 
۳۰ هزار دالری را داده بود. س��پس 2 ماه پیش از 
قتل خاش��قجی، دوست جوان او تماس گرفته و با 
وحشت می گوید ماموران حکومتی از طرح آنالین 
مشترک شان خبر دارند. عبدالعزیز در مصاحبه اخیر 
به سی ان ان گفته است: »جمال )خاشقجی( اعتقاد 
داشت که مشکل، محمد بن سلمان است و او گفت 

این بچه باید متوقف شود«.

شکایت از شرکت جاسوسی اسرائیلی به خاطر همدستی در جنایت رژیم سعودی

خاشقجی: بن سلمان، دیوی سیری ناپذیر است!
انتشار 400 پیام واتس اپی روزنامه نگار مقتول عربستانی راز قتل او توسط سعودی را آشکار کرد

پازل

بوتفلیقه، بن سلمان را جواب کرد
رئیس جمهور الجزایر حاضر به دیدار با ولیعهد بدنام سعودی نشد. بن سلمان یکشنبه شب در بازگشت از 
اجالس جی20 بوئنوس آیرس و در ادامه تور خود در آفریقای عربی در میان اعتراضات گسترده مردم الجزایر 
برای س�فری 2 روزه وارد این کش�ور شد اما دیروز برخالف برنامه ریزی های قبلی نتوانست با »عبدالعزیز 
بوتفلیقه« رئیس جمهور این کشور دیدار کند. دفتر ریاست جمهوری الجزایر در حالی در بیانیه روز دوشنبه 
خود خبر خودداری بوتفلیقه از دیدار با بن سلمان به بهانه  ابتال به آنفلوآنزای شدید را منتشر کرده که منابع 
رسمی سعودی مدعی شده بودند ولیعهدشان با  رئیس جمهور کشور میزبان و همچنین »احمد اویحیی« 
نخست وزیر این کشور مالقات خواهد کرد. دلیل تصمیم بوتفلیقه را می توان فشارهای گسترده ای دانست 
که از جانب کارزار بزرگ مخالفت ش�خصیت های فرهنگی، رس�انه ای و سیاسی و همچنین برخی احزاب 
الجزایری از جمله »جبهه عدالت و توسعه« در مخالفت با دعوت بن سلمان به کشورشان به عنوان چهره ای 
جنایتکار و س�رکوبگر به دولت وارد شده اس�ت. پیش از سفر بن سلمان به الجزایر نیز نتایج نظرسنجی 
روزنامه »الشروق« نشان می داد 72/5 درصد مردم این کشور مخالف سفر ولیعهد سعودی به کشورشان 
هس�تند. پیش از این شاه مراکش از پذیرفتن بن سلمان در خاک کشورش طفره رفته بود و سفر ولیعهد 
سعودی به تونس نیز به خاطر موج گسترده مخالفت های مردم و نخبگان به شکل نیمه پنهان انجام شد. در 
آرژانتین نیز دادستانی این کشور همزمان با حضور بن سلمان در نشست بوئنوس آیرس، پرونده تحقیقات 

درباره قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی را به جریان انداخته بود.

سقوط سعودی

 ولیعهد سابق و رئیس مخلوع گارد ملی سعودی
در مراسمی با حضور احمد بن عبدالعزیز،  بزرگ ترین 

رقیب تاج و تخت بن سلمان شرکت کردند

 رقص شمشیر
 مخالفان بن سلمان در ریاض

در روزهایی که ولیعهد جنایتکار سعودی در 
دوره گردی بین المللی به امید بازگرداندن آبروی 
رفته    اش به س��ر می برد، ش��اهزادگان ناراضی و 
مخلوع در عربستان در اقدامی نمادین برای رقص 
شمشیر گرد هم آمدند. صفحات فضای مجازی 
نزدیک به 2 مقام عالی رتبه س��عودی که س��ال 
گذشته با موج س��وم کودتای سلمان و پسرش 
در دستگاه سیاسی عربستان برکنار شده بودند، 
حاکی از آن است که به محض اینکه آنها چشم 
بن سلمان را- که برای تور شمال آفریقا و شرکت 
در اجالس جی 2۰ آرژانتین عازم خارج از حجاز 
شده است- دور دیدند، برای نخستین بار به طور 
علنی با یکدیگر در یک مراس��م در کنار عموی 
بزرگ شان که بتازگی از خارج بازگشته، مالقات 
کردند. به گزارش تس��نیم، از زمانی که ولیعهد 
جاه طلب از طریق دستگاه امضای پدر تاجدارش 
اس��باب برکن��اری و حت��ی بازداش��ت »متعب 
بن عب��داهلل« وزیر س��ابق گارد مل��ی و »محمد 
بن نای��ف« ولیعهد و وزیر کش��ور را فراهم کرده 
بود، هیچ کس در خاندان س��عودی به یاد ندارد 
این دو ش��اهزاده قدرتمند اما مغضوب و ناراضی 
را در کن��ار هم دیده باش��د. طبق تصاویری که 
در شبکه  های اجتماعی از دیدار محمد بن نایف 
و متعب بن عبداهلل با »احمد بن عبدالعزیز« برادر 
ناراضی ملک س��لمان منتشر شده است، محل 
قرار آنها جش��ن ازدواج »عبداهلل بن فیصل« نوه 
عبداهلل، ش��اه پیشین سعودی و برادرزاده متعب 
با دخترعمویش، ش��اهزاده »لطیف بنت خالد« 
بوده است. در این مراسم شماری از شاهزادگان 
ناراضی س��عودی ک��ه اکثرا از فرزن��دان عبداهلل 
بودن��د  طوری برای گرفتن عکس های یادگاری 
با ش��اهزاده احمد گرد او حلقه زدند که کاربران 
مج��ازی این لحظات را به بیعت با ش��اه جدید 
تعبیر کرده  اند، بویژه آنکه آنها در جشن شمشیر 
مشهور س��عودی هم ش��رکت کرده   اند. برخی 
ناظران، نمایش بی سابقه طردشدگان از قدرت در 
ریاض و این آزادی عمل آنان را تصمیم شخص 
بن سلمان می دانند تا بدین وسیله خود را از زیر 
فشارهای به وجود آمده بعد از ماجرای خاشقجی 
خارج کند. ش��اهزاده احمد، عموی بزرگ او که 
مطابق سنت خاندان آل سعود اکنون باید ولیعهد 
باشد، از سوی بخش مهمی از خاندان سلطنتی 
به عنوان نامزد حقیقی سلطنت شناخته می شود. 
او تنه��ا وارث مهم تاج و تخت بود که با محمد 
بن سلمان بیعت نکرد و به نشانه مخالفت به تبعید 
اجباری در اروپا رفت. اما متعاقب رس��وایی قتل 
خاشقجی، بن سلمان و رفتار او زیر ذره بین قرار 
گرفت و پس از آنکه تظاهراتی علیه بن س��لمان 
و جنایات او علیه مخالفان و مردم یمن با ش��عار 
»سرنگون باد آل سعود جنایتکار« در مقابل خانه 
احمد بن عبدالعزیز در لندن برپا ش��د، احتماال 
ری��اض و اربابان غربی    اش بش��دت نگران آینده 
حکومت دست نشانده ش��ان در عربستان شدند. 
آن روز احمد در گفت وگو با معترضان سعی کرد 
حساب آل سعود را از پادشاه و ولیعهد فعلی جدا 
کنند. اظهارات او در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی بازتاب بسیاری وسیعی داشت و عدم 
اقتدار شاه فعلی و بن سلمان و میزان اختالفات و 
جبهه بندی های درون خاندان حاکم را برمال کرد. 
به دنبال این اتف��اق، کاربران و فعاالن اینترنتی 
عرب زب��ان با به راه انداختن هش��تگ توئیتری 
»با احمد بن عبدالعزیز به عنوان پادش��اه بیعت 
می کنی��م« او را حمایت کردند تا به عربس��تان 

بازگردد.

 اردوغان: سعودی ها
مردم را احمق فرض کردند!

رئیس جمهور ترکیه پیش از ترک اجالس 
جی 2۰ آرژانتین در جم��ع خبرنگاران درباره 
وضعیت پرونده خاش��قجی پرسشی سخت را 
از مقامات س��عودی مطرح ک��رد. رجب طیب 
اردوغان گفت: »جس��د خاش��قجی کجاست؟ 
از طرفی تیم 2۰ نفره ش��ما جواب این س��وال 
را می دان��د. در این باره تقال نکنید و آس��مان 
ریس��مان نبافید. گفته می شود که با یک فرد 
محلی همکاری کردیم، باید آن فرد را مشخص 
کنید«. او با اش��اره به تغیی��رات مکرر مواضع 
بن سلمان و مقامات پیرامون او در باره جنایت 
خاش��قجی گفت: »آنها در ابتدا می گفتند که 
خاشقجی به کنس��ولگری آمده و کارش انجام 
شده و رفته است، آنها مردم را ساده لوح و احمق 
فرض کرده و تص��ور می کنند می توانند افکار 
عمومی را فریب دهند. چه شد؟ بعد از گذشت 
چند روز، شروع کردند توضیحات جدیدی به 

مردم دادند«.

چهارگوشه

 حمله موشکی آمریکا
 به ارتش سوریه

با شکس��ت حمله موش��کی هفته گذش��ته 
صهیونیس��ت ها برای ه��دف ق��رار دادن موضع 
نیروهای س��وری در دمش��ق و مناطق مرزی با 
لبنان و جوالن اش��غالی          ، آمریکایی ها بار دیگر با 
فعال کردن تروریس��ت  های تحت حمایت شان و 
حمالت مستقیم به ارتش سوریه، قصد افروختن 
شعله  های جنگ شام را دارند. متعاقب هشدار وزیر 
خارجه روسیه درباره قصد ائتالف آمریکایی برای 
ماجراجویی  های جدید علیه امنیت سوریه، طی 
روزهای گذش��ته ابتدا باقیمانده تروریس��ت  های 
جبهه النصره در حماه در شمال غرب این کشور 
به نیروهای دولتی حمله کردند و  سپس یکشنبه 
شب          ، نظامیان اشغالگر آمریکایی در خاک سوریه 
ش��انس خود را ب��رای افزایش تنش ه��ا آزمایش 

کردند.
به گزارش مشرق به نقل از یک منبع میدانی، 
ساعت 22 یکشنبه شب حمالتی موشکی توسط 
نیروه��ای آمریکایی از پایگاه اش��غالی التنف در 
جنوب استان حمص  علیه مواضع نیروهای ارتش 
س��وریه در مناطق »جبل الغراب« و »الهبله« در 
حومه شمالی منطقه التنف انجام شد. گزارش ها 
حاکی از شلیک ۱۴ موش��ک از سامانه موشکی 
»هیمارس« به س��مت مواضع نیروهای س��وری 
است؛ سامانه آمریکایی که پیش تر در اردن مستقر 
بود و خردادماه س��ال ۹۶ به پایگاه التنف منتقل 

شد.
در این حمالت موش��کی آسیبی به نیروهای 
ارتش س��وریه وارد نشد اما به مقرها و تجهیزات 
ارتش س��وریه در حومه ش��مالی منطقه التنف 
خس��ارت   هایی وارد آمد. به گفته منابع میدانی، 
نیروهای اشغالگر آمریکایی به بهانه نزدیک شدن 
نیروهای گروه س��وم پیاده نظام ارتش س��وریه به 
حومه منطقه التنف نسبت به حمله موشکی اقدام 
کردند. پایگاه  های نیروهای اشغالگر آمریکایی در 
منطقه التنف در جنوب استان حمص به محلی 
برای آموزش تروریس��ت ها تبدیل شده است. بر 
اس��اس اطالعات به دست آمده، افسران انگلیسی 
ه��م در پای��گاه التنف حضور دارن��د و به صورت 
مش��ترک با آمریکایی ها، عناصر تروریستی اسود 
الش��رقیه و... را آموزش نظامی می دهند. منطقه 
التنف حدود 2۴۵ کیلومتر مربع مس��احت دارد 
و یکی از نقاط اتصال بغداد- دمش��ق محس��وب 

می شود.

دوحه روی صادرات گاز متمرکز می شود
 گران شدن نفت

با شوک خروج قطر از اوپک
قطر رس��ما اعالم ک��رد با آغاز س��ال 2۰۱۹ 
میالدی از سازمان اوپک خارج می شود. به گزارش 
یورونیوز، وزیر انرژی قط��ر دیروز توضیح داد که 
کش��ورش تنها کمتر از یک ماه دیگر به تعهدات 
کش��ورهای عضو اوپک تبعیت خواهد کرد اما از 
اول ماه ژانویه آتی و با خروج از سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت دیگر به توافق های فعلی متعهد 
نخواهد بود.  الکعبی که تنها یک ماه پیش به سمت 
وزارت انرژی پادش��اهی قطر منصوب ش��ده، روز 
دوشنبه در یک کنفرانس خبری در دوحه گفت: 
»پس از بررسی راه هایی برای تقویت نقش قطر به 
لحاظ بین المللی و طرح ریزی راهبرد بلندمدت این 
کشور، تصمیم خروج از اوپک گرفته شد«. کعبی 
با عنوان اینکه دولت قطر بامداد دوشنبه مقام های 
اوپک را از این تصمیم خود آگاه کرده،  دلیل فنی 
این تصمیم را چنین اعالم کرد: »ما ظرفیت نفتی 
زیادی نداریم و واقع بین هس��تیم؛ ظرفیت ما در 
واقع گاز است«.  البته این شیخ نشین خلیج فارس 
که بزرگ تری��ن صادرکننده گاز طبیعی مایع در 
جهان محسوب می شود همچنان به تولید نفت 
اما خارج از چارچوب تعهدات اوپک ادامه خواهد 
داد. وقت��ی س��ازمان اوپک در س��پتامبر ۱۹۶۰ 
تشکیل ش��د، ایران و عربستان سعودی از همان 
آغاز مهم ترین اعضایش بودند و قطر نیز یک سال 
بعد به عضویت این س��ازمان درآمد اما عربستان 
از ژوئن 2۰۱7 به بهانه حمایت قطر از تروریس��م 
با این کش��ور قطع رابطه و آن را تحریم کرد و در 
ادامه متحدان عربی سعودی یعنی امارات، بحرین 
و مصر نیز به تحریم کنندگان قطر پیوستند. بدین 
ترتیب دوحه در بلوک عربی اوپک بشدت منزوی 
شد و حاال نیز دلیلی نمی بیند که از سیاست های 
نفتی مشترک ریاض تبعیت کند. اما در پی شوک 
اع��الم خروج قطر از اوپ��ک، قیمت جهانی نفت 
بشدت افزایش یافت. بهای نفت برنت برای تحویل 
در ماه فوریه روز دوش��نبه به ۶۱ دالر و ۱۴ سنت 
رسید که نسبت به لحظه بسته شدن بازار در پایان 
روز کاری جمعه ۵/۸ درصد افزایش نشان می دهد.  
قیمت ش��اخص برنت در پایان هفته گذشته ۵۸ 
دالر و ۶۸ س��نت ب��ود. با وجود این بس��یاری از 
تحلیلگران مبنای اصل��ی افزایش بهای نفت در 
نخستین روز کاری بین المللی این هفته را تعدیل 
تنش تجاری میان آمریکا و رقبای تجاری اش در 
جریان دیدارهای حاشیه ای نشست گروه 2۰ در 
آرژانتین می دانند که البته قیمت طالی سیاه در 
بازارهای جهانی ک��ه در هفته های پیش کاهش 
یافت��ه بود، به دلیل ش��وک وارده از دوحه باز هم 

افزایش پیدا می کند. 
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مسعود اسداللهی*: نظام عربستان 
س��عودی و بوی��ژه ولیعهد فعلی 
این کش��ور در وضعی��ت کنونی 
با بزرگ تری��ن و بی س��ابقه ترین 
بحران تاریخی در محور سیاست 
خارج��ی خود روبه رو اس��ت و به 
نوعی جایگاه بین المللی این کشور 
در نظر بسیاری از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 
را مخدوش کرده اس��ت. نقط��ه جوش این وضعیت 
بی س��ابقه را باید پرون��ده قتل جمال خاش��قجی، 
روزنامه نگار معترض س��عودی دانست. واقعیت این 
است که هرچه بیشتر می گذرد شاهد ارائه اطالعات 
جدید درباره این پرونده هس��تیم و به این خروجی 
می رس��یم که دس��تور قت��ل وی از س��وی ولیعهد 
عربستان صادر شده است. این پرونده باعث شده تا 
وجهه س��عودی ها در نظر دولت های غربی و اروپایی 

غیر قابل روتوش شود.
به غیر از دولت ایاالت متحده، اکثر کش��ورهای 
اروپایی علیه قتل خاشقجی و دست داشتن عربستان 
در این پرونده موضع گرفتند و حتی تدابیری جهت 
محدود کردن ریاض در دس��تور کار قرار داده اند که 
این وضعیت موجی از تقابل با محمد بن س��لمان را 
ب��ه راه انداخته اس��ت. در داخل خاندان آل س��عود 
هم مش��کالت عدیده ای وج��ود دارد و همگان علناً 
می دانند که پادش��اه عربستان به دلیل کهولت سن 
و بیماری نمی تواند اوضاع داخلی کشورش را زیر نظر 
داشته باشد، لذا پرونده هایی مانند بحران یمن، قتل 
خاشقجی و حتی عادی  سازی روابط با اسرائیل دور 
از نظر وی توس��ط ولیعهد جوان س��عودی در حال 
پیگیری اس��ت. به عنوان مث��ال پرونده یمن بخوبی 
نشان می دهد که سعودی ها با صرف میلیاردها دالر 
هزینه نتوانستند در مقابل یکی از فقیرترین مردمان 
جهان به پیروزی دست پیدا کنند که تمام اینها نشان 

از ناپخته بودن سیاست های ولیعهد عربستان دارد.
زندانی کردن ش��اهزاده های س��عودی و مصادره 
اموال آنها بدون برگزاری دادگاه یکی از مسائل دیگری 

بود که وجهه ولیعهد عربستان را در سراشیبی سقوط 
ق��رار داد و قبل از آن هم انتقادهای��ی از وی درباره 
حبس عجیب »سعد الحریری« نخست وزیر لبنان در 
ریاض انجام شده بود. ش��اید در این بین این سوال 
مطرح شود که چرا رفتار ولیعهد عربستان تا به این 
اندازه تند، زننده و نابخردانه است؟ پاسخش را باید در 
کاخ سفید دنبال کرد. محمد بن سلمان معتقد است 
که اگر حمایت ترامپ را داش��ته باشد هیچ جریان و 
هیچ شخصی نمی تواند او را تهدید کند. به هر حال، 
ولیعهد سعودی در ش��رایط فعلی احساس می کند 
که نبای��د در موضع دفاع قرار بگیرد و به این جهت 
در حال حمله و ت��الش برای قرار گرفتن در موضع 
مهاجم است. اتخاذ چنین مواضعی از سوی ولیعهد 
ریاض در حالی عیان ش��ده که بن سلمان به دنبال 
راه اندازی تور منطقه ای اس��ت. ت��وری که به اعتقاد 
برخ��ی ناظران مس��ائل بین الملل ه��دف از اجرای 
آن جلوگی��ری از بدنامی و هرگونه فش��ار داخلی و 
خارجی پیش بینی می ش��ود. در واقع بن س��لمان با 
س��فرهای منطقه ای و همچنین حضور در آرژانتین 
و شرکت در اجالس گروه بیست )جی 2۰( به دنبال 
انتش��ار عکس  های یادگاری و عادی  سازی ظاهری و 
رس��انه ای روابط ریاض با رهبران کشورهای اروپایی 
و قدرت ه��ای دنیاس��ت!  اگر بخواهی��م دور جدید 
سفرهای ولیعهد عربستان را به صورت کامالً روشن 
م��ورد تحلیل قرار دهیم تنها خروج��ی ای که از آن 
س��اطع خواهد شد، تالش برای نجات خود از باتالق 
بی اعتباری و هجمه های خارجی اس��ت. سفرهای او 
به کش��ورهای منطقه مانند بحرین و امارات ارزش 
چندانی ندارد، چراکه این دو کش��ور به عالوه تونس 
و الجزایر تحت نفوذ ریاض هس��تند و موریتانی هم 
در عرصه بین المللی جایگاه سیاسی خاصی ندارد که 
بتوان به این سفرها افتخار کرد. درست است که مصر 

به عنوان مدعی رهبری جهان اسالم در گذشته نقش 
زیادی در تحوالت جهان اسالم و دنیای عرب داشته 
اما در حالت کنونی خود را زیر چتر عربستان قرار داده 
و میزان وابس��تگی این کشور به سعودی ها تا حدی 
افزایش پیدا کرده که 2 جزیره »تیران و صنافیر« را 
به ریاض واگذار کرد. به این جهت، سفرهای ولیعهد 
عربستان به کشورهای یادشده دستاورد خاصی در 
عرصه های سیاس��ی، امنیتی و اقتص��ادی به همراه 
نداش��ت و تنها به عنوان یک مانور رسانه ای می توان 
از یاد کرد. اگر ولیعهد عربستان در ادامه این سفرها 
به چند کش��ور اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان 
یا بلژیک سفر می کرد، می توانستیم بگوییم که این 
س��فرها حائز اهمیت هس��تند اما بحث بر سر این 
است که مواضع این کشورهای اروپایی درباره پرونده 
خاشقجی علیه ولیعهد بوده است. او تمام سعی خود 
را بر این پایه استوار کرده تا با انجام اینگونه سفرها به 
دنیا بفهماند که در موقعیت تدافعی قرار ندارد و حتی 
خود را همانند گذشته مهره اول و آخر در سیاست و 
اقتصاد ریاض می داند. آنچه در این راستا بسیار حائز 
اهمیت خواهد بود، مواضع دونالد ترامپ به عنوان مرد 
شماره یک کاخ سفید است. در زمان حضور روسای 
جمهور قبلی در کاخ س��فید، سیاس��ت های ابالغی 
ساختار قدرت واشنگتن توسط آنها اجرا می شد اما 
به هر طریقی که بود در مواردی مانند دموکراسی یا 
حقوق بشر حفظ ظاهر می شد؛ این در حالی است که 
ترامپ تمام این قواعد ظاهری را کنار گذاشته است. 
بیانیه اخیر کاخ سفید و مواضع ریاست جمهوری 
آمریکا درباره پرونده خاشقجی رسماً اعالم می کند که 
به دلیل خرید تسلیحات آمریکایی از سوی عربستان، 
کاخ سفید تمام قد از ریاض و هر اقدام ولیعهد سعودی 
دفاع می کند. در اینجا باید به یاد سخنان مقام معظم 
رهبری بیفتیم ک��ه اظهار کردن��د: »ترامپ، چهره 

واقعی آمریکاست«. به واقع این سخن درست است 
و آمریکای ترامپ نش��ان داد که چگونه از تروریسم 
سعودی و س��ناریوهای ضدبشری حمایت می کند. 
مساله دیگری که در امتداد سفر بن سلمان و پرونده 
خاش��قجی باید مورد تحلیل قرار بگی��رد، رخ دادن 
تحوالت ناراحت کننده ای اس��ت که در کش��ورهای 
حاش��یه خلیج فارس با محوریت رژیم صهیونیستی 
رخ داده است. در گذشته در سطح کشورهای عربی 
شاهد حمایت از فلسطین بودیم و این در حالی بود 
که روابط آنها با تل آویو به صورت پنهان وجود داشت 
اما در روزهای اخیر رس��ماً شاهد عادی سازی روابط 
دولت های عربی با اس��رائیل هس��تیم. مساله ای که 
بیش از پیش بیانگ��ر نقش نماینده جوان ریاض در 
این فرآیند است. این عادی سازی دالیل مختلفی دارد 
اما یکی از مهم ترین آنها بحث قرار داشتن کشورهای 
عربی در بحران است که تنها راه نجات خود را چنگ 
زدن به ریسمان رژیم صهیونیستی می دانند تا بتوانند 
از طریق این رژیم با آمریکا روابط بهتری را داش��ته 
باشند. این در حالی است که عربستان همچنان نقاب 
را به صورت کامل از چهره خود برنداشته است. ریاض 
مدعی رهبری جهان اسالم و تولیت حرمین شریفین 
اس��ت و تالش می کند به صورت رسمی روابط خود 
را با اس��رائیل علنی نکن��د. در صورتی که نزدیکان 
ولیعهد عربستان با برخی مقامات رژیم صهیونیستی 
دیدار داشته اند. اگر ولیعهد عربستان بتواند از پرونده 
خاشقجی و یمن جان سالم به در ببرد، بدون تردید 
ب��ه همین روال پنهان در جهت ارتباط با اس��رائیل 
ادامه خواه��د داد اما اگر حلقه محاصره وی تنگ تر 
ش��ود، بی شک  دست به حرکاتی خواهد زد که دنیا 
را متحیر می کند و یکی از آنها علنی کردن ارتباط با 
تل آویو است، چراکه نخست وزیر اسرائیل هم اوضاع 
فعل��ی را فرص��ت تاریخی برای برون رف��ت از انزوا و 
عملیاتی کردن معامله قرن می داند و عالوه بر آن با 
عادی سازی روابط به دنبال اجماع منطقه ای و جهانی 

علیه ایران است.       
* تحلیلگر مسائل منطقه

نگاهی به سفرهای بی هدف بن سلمان

تالش ریاض برای خروج از انزوا
نگاه روز
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قاب روز
پاریس - خسارات درگیری پلیس فرانسه با معترضان

بازار

گزارش

گ�روه اقتص�ادی: فقدان ل��وازم و قطعات یدکی 
خودرو بتدریج سیستم حمل ونقل را با مشکالت 
خاصی روب��ه رو می کند. ل��وازم یدکی و قطعات 
مورد نیاز خودرو از ضروریات در کش��ور به شمار 
می رود. ب��ا در نظر گرفتن اهمیت برخورداری از 
خودرو در میان خانوارهای ایرانی در طول سالیان 
اخیر، بیش از پیش به لزوم سهولت تامین، عرضه 
و خرید این قطعات پی می بریم. طی ماه های اخیر 
قیمت لوازم یدکی خودرو به میزان قابل توجهی 
رشد داشته است و همین موضوع به کسب وکار 
عادی توزیع کنندگان خرد لوازم یدکی، مکانیک ها 
و تعمیرکاران خودرو  لطماتی وارد کرده اس��ت. 
بدون تردید، هر خودرویی پس از مدتی کارکرد، 
نیازمن��د تعویض قطعه خواهد بود که در صورت 
عدم تحقق این امر،کارکرد عادی و طبیعی خودرو 
با اختالالتی مواجه می ش��ود. بعضا استمرار این 
وضعیت باعث تحمیل آس��یب و خرابی به دیگر 
قطعات خ��ودرو خواهد ش��د. در واقع به موازات 
ضرورتی که برای تامین و عرضه خودرو در کشور 
احس��اس می ش��ود به همان میزان مهیا کردن 
قطعات و لوازم یدکی اتومبیل امری اجتناب ناپذیر 
است ولی متاسفانه طی ماه های اخیر شاهد بروز 
نارسایی هایی در این عرصه بوده ایم که می طلبد 
با تعجیل  زمانی نس��بت به برط��رف کردن این 

ش��ود.  اق��دام  نارس��ایی ها 
مرتضی کاظمی��ان، یکی از 
لوازم یدکی  توزیع کنندگان 
در گفت وگ��و ب��ا باش��گاه 
خبرنگاران جوان، در تشریح 
وضعیت موجود اظهار کرد: 

افزای��ش 2 تا 3 برابری قیمت در ش��رایط فعلی 
بازار،کسب وکار عادی ما را  تحت الشعاع قرار داده 
و بعضا شاهدیم متقاضیان خرید قطعات خودرو 
به دلیل گرانی از خرید آن امتناع می کنند. باید 
اذعان کرد این وضعیت موید ش��رایط نامطلوبی 
است که به انحای گوناگون در ماه های اخیر ظهور 
کرده اس��ت. وی افزود: ف��ارغ از موضوع گرانی و 
افزایش تامل برانگیز قیمت قطعات و لوازم یدکی 
خودرو، کمیاب شدن برخی قطعات بر مشکالت 
موجود افزوده و در واقع متقاضیان برای یافتن و 
خریداری برخی قطعات با چالش ها و مش��کالت 
متعددی مواجه هستند. کاظمیان تصریح کرد: 
در چنین شرایطی بس��تر برای افزایش توزیع و 
عرضه ل��وازم یدکی تقلبی و بی کیفیت، بیش از 
پیش فراهم شده و اساسا برخی متقاضیان خرید 
لوازم یدکی با علم به بی کیفیت بودن قطعات، به 
دلی��ل ارزان بودن آن مب��ادرت به خرید و تهیه 
چنین قطعاتی  می کنند. وی افزود: کیفیت پایین 
این قطعات باعث می ش��ود، بعد از مدت کوتاهی 
مجددا قطعه تعویض شده با اشکال و نارسایی در 
کارکرد مواجه ش��ود و متاسفانه برخی نسبت به 
این موضوع عکس العمل شدید و نامتعارف نشان 
می دهند، در صورتی که بنده و بسیاری از فعاالن 
حوزه توزیع هنگام فروش قطعات به مشتریان به 
این واقعیت اشاره می کنیم که قطعه مورد نظر از 
کیفیت چندان مطلوبی برخوردار نیست، زیرا برای 
ما مبرهن است که بعد از مدت کوتاهی با مراجعه 

مجدد و  گالیه مشتری مواجه می شویم. 
محمدرضا خزای��ی، یکی از تعمی��رکاران و 
مکانیک های فعال در اس��تان البرز نیز با انتقاد 
ش��دید از تنزل کیفیت قطع��ات و لوازم یدکی 
موجود در بازار گفت: متاس��فانه چوب کیفیت 

پایی��ن قطع��ات را ما می خوریم و مش��تریان و 
مراجعه کنن��دگان گم��ان می کنند م��ا وظیفه 
خود را بدرس��تی انجام نداده ایم، در صورتی که 
مشکل اصلی را باید در کیفیت پایین لوازم یدکی 
جست وجو کرد که بعد از مدت کوتاهی مجددا 
دچار اش��کال می ش��وند و بعضا باعث تحمیل 
خسارات به دیگر قطعات منفصله در خودرو نیز 
می شوند. وی افزود: افزایش قیمت لوازم یدکی، 
کس��ب وکار ما را نیز دچار اشکال کرده و ضریب 
مراجعات برای تعمیر خودرو با کاهش محسوسی 
همراه ش��ده و بعضا برخی مراجعه کنندگان به 
صراحت می گویند به صورت س��ر هم بندی رفع 
ایراد ش��ود.  آنچنان که  اظهارات برخی مقامات 
و مس��ؤوالن اتحادیه های ذی ربط خودرو و لوازم 
یدکی نش��ان می دهد، بالتکلیفی واردکنندگان 
قطع��ات خ��ودرو و عدم ترخیص قطع��ات وارد 
شده از گمرک به یکی از نارسایی های جدی در 
این عرصه بدل ش��ده و اساسا ریشه بخش قابل 
توجهی از معضالت فعلی را باید در این موضوع 
جس��ت وجو کرد. چن��دی پیش، س��یدمهدی 
کاظمی در گفت وگو با رس��انه ها، گفت: تا پایان 
سال گذشته شاهد مش��کل خاصی در عرضه و 
تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو نبودیم اما از 
اوایل سال جاری بروز برخی نارسایی ها محرز شد 
که عمده این مش��کالت به 
نوسانات نرخ ارز، بروکراسی 
اداری، ثبت س��فارش، بستن 
گمرک ها و... باز می گردد و به 
واقع بسیاری از واردکنندگان 
از واردات صرف نظر کردند و 
به تبع آن گرانی و کمبود لوازم یدکی  بروز پیدا 
کرد. وی می افزای��د: با توجه به پیش بینی هایی 
ک��ه در ارتباط ب��ا احتمال ظه��ور و بروز برخی 
مش��کالت اینچنینی در اتحادیه شد، جلساتی 
در ای��ن ارتب��اط برگزار و مباح��ث مطروحه در 
جلسات به مراجع ذی ربط منعکس شد که اتفاقا 
این اقدام با اس��تقبال نیز همراه شد اما در مقام 
عمل، ش��اهد اتخاذ تصمیمی که به برون رفت از 
وضعیت جاری  منتهی شود نبودیم. سخنگوی 
اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران 
با اشاره به عدم واردات مواد اولیه به عنوان یکی از 
اصلی ترین دالیل گرانی و کمبود قطعات مرتبط 
اظه��ار کرد: بخش قابل توجهی از قطعات از ماه 
پایانی س��ال 96 در گمرک باقی مانده و در حال 
حاضر مسائل دست و پاگیر مزید بر علت شده تا 
ترخیص قطعات با موانعی جدی همراه شود. وی 
افزود: در صورت همت مسؤوالن گمرک در بنادر 
و ترخیص قطعات، یقینا قیمت ها با کاهش 50 
درصدی همراه خواهد شد. آنگونه که از اظهارات 
مقامات مس��ؤول در اتحادیه استنباط می شود، 
موض��وع پرداخت مابه التفاوت ن��رخ ارز، یکی از 
دالیل ظهور و بروز این نارسایی به شمار می رود. 
غالمرض��ا بخش��ی زاده، رئی��س اتحادیه صنف 
فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت 
تهران در گفت وگویی با رسانه ها گفت: از ابتدای 
س��ال جاری بنا بر تصمیم دستگاه های مربوط، 
اجازه ورود هیچگونه لوازم یدکی به کش��ور داده 
نشده و همین موضوع به کمبود چنین ادوات و 
قطعاتی در بازار منتهی شده است. وی می گوید: 
بس��یاری از کااله��ا در انباره��ای گمرک خاک 
می خورن��د و در صورت اج��ازه ترخیص، قطعا 

بخشی از مشکالت موجود رفع خواهد شد.

قیمت لوازم یدکی سر به فلک کشیده است

خطرات گرانی غیرطبیعی قطعات خودرو!
مواد پروتئینی از سبد مصرفی کم درآمدها در حال خارج شدن است

افزایش فشار هزینه  به دهک های کم و میان درآمدی جامعه

معیشت

مسکن

رئیس اتحادیه امالک استان تهران:

اتحادیه های صنفی حق قیمت گذاری بر ملک را ندارند
رئیس اتحادیه امالک اس��تان تهران گفت: 
طبق قان��ون، اتحادیه های صنفی یا مش��اوران 

قیمت گذاری  امالک ح��ق 
بر ملک را ندارند. مصطفی 
قلی  خس��روی در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، 
با بیان اینک��ه اتحادیه های 
صنف��ی و انجمن ه��ا  حق 

دخالت در قیمت گذاری مسکن را ندارند، اظهار 
کرد: اتحادیه های صنف��ی و انجمن های بخش 
مس��کن تنها می توانند قیمت مسکن را آنالیز 
کنند و هیچ دخالتی در قیمت گذاری واحدهای 
مسکونی یا واحدهای پیش ساخته شده ندارند. 
خسروی تأکید کرد: شرع از قوانین جلوتر است 
و قانون شرع می گوید: مالکیت محترم است و ما 
نمی توانیم روی مال کسی قیمت بگذاریم. وی 
گف��ت: فقط در صورتی که مصوبه ای از س��وی 
مجلس مبنی ب��ر قیمت گذاری ملک توس��ط 
انجمن های صنف��ی صادر ش��ود، اتحادیه های 
ام��الک ی��ا انجمن ه��ای صنف��ی می توانن��د 
قیمت گ��ذاری کنند. رئی��س اتحادیه امالک با 
بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار مسکن می تواند 
توازن در این حوزه را برقرار کند، گفت: با ایجاد 
عرضه و تقاضا در بازار مس��کن و افزایش تولید 
در ای��ن حوزه می توانیم رون��ق را در این بخش 
ایج��اد کنیم. وی ب��ا انتق��اد از افزایش قیمت 
مصالح ساختمانی در این حوزه گفت: متأسفانه 

هم  اکنون قیمت میلگرد بشدت باال رفته است 
و همین موضوع زمینه س��از کاهش تولید و کم 
س��ازندگان  انگیزه  ش��دن 
مسکن شده است. خسروی 
گف��ت: مس��ؤوالن بخ��ش 
دولتی باید هرچه س��ریع تر 
نظ��ارت خ��ود را بر ب��ازار 
مس��کن افزایش دهند، زیرا 
برخی دالالن با ورود به این حوزه س��عی دارند 

تنظیم بازار را به هم بریزند.
بازار کشش رشد بیشتر قیمت را ندارد ■

رئیس اتحادیه امالک اس��تان تهران گفت: تا 
پایان س��ال ثبات در بازار مس��کن ایجاد می شود 
و همی��ن موضوع نس��بت به چند ماه گذش��ته 
امیدوار کننده اس��ت. قلی خسروی در گفت وگو با 
می��زان، بیان کرد: کل میزان خری��د و فروش در 
تهران تنها یک درصد افزایش یافته و نس��بت به 
بازه زمانی سال گذشته رشد چندانی نداشته است. 
وی در ادامه افزود: میزان مبایعه نامه ها ۱۸ درصد 
و می��زان اجاره بها ۱6 درص��د در آبان ماه کاهش 
یافت��ه و این آمار ها در تهران بیش از کش��ور بوده 
و ما شاهد کاهش 22 درصدی معامالت هستیم. 
رئیس اتحادیه امالک اس��تان تهران تصریح کرد: 
کاهش قیمت مسکن در آینده نزدیک امکان پذیر 
نیس��ت، زیرا قیمت دالر با ارزان تر شدن هزار یا 2 
هزار تومان تأثیر چندانی بر این بازار ندارد مگر آنکه 
قیمت دالر به 3 هزار تومان یا ۴ هزار تومان برسد. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به 
اینکه میزان کالری مفید مصرفی هر عضو خانوار 
کارگ��ری ۴۷5 واحد کاهش یافته اس��ت، گفت: 
مص��رف مواد پروتئینی در س��فره کارگران رو به 

کاهش است. فرامرز توفیقی 
در گفت وگو با مهر، با اشاره به 
افزایش هزینه سبد معیشت 
کارگران به دلیل شرایط ویژه 
اقتصادی و فاصله دستمزد تا 
هزینه ماهانه گفت: مسؤوالن 

به گونه ای با اع��داد و ارقام صحبت می کنند که 
انگار توانس��ته اند ترم��ز تورم را بکش��ند. رئیس 
کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار با 
بیان اینکه تغییر نگرش نسبت به کاهش نرخ تورم 
به هیچ وجه با واقعیات و سفره کارگران همخوانی 
ندارد، افزود: وقتی آمار را با هم مقایسه می کنیم 
براحتی مشاهده می شود که تورم در انواع مختلف 
اع��م از تورم نقطه به نقطه یا ت��ورم یک فصلی یا 
ساالنه، فاصله ای فاحش و قابل توجه دارد. نماینده 
کارگران در شورای عالی کار افزود: در علم اقتصاد 
یک عبارت »تورم« و یک عبارت »جهش قیمتی« 
داریم؛ تورم به معنای شیب مالیم رشد قیمتی و 
جهش قیمتی به معنای افزایش قابل توجه و تند 
قیمت هاس��ت که امروز ما بدون اغراق از »تورم« 
به »جهش قیمتی« رس��یده      ایم. توفیقی با تاکید 
بر اینکه فشار هزینه ای به دهک میان درآمدی و 
پایین جامعه در حال اضافه ش��دن است، گفت: 
متاسفانه هیچ گونه تمهیداتی برای جبران افزایش 

هزینه معیشت کارگران و کاهش فاصله به وجود 
آمده بین دس��تمزد تا هزینه انجام نشده است. 
وی افزود: از طرف دیگر وقت کشی برای تشکیل 
ش��ورای عالی کار به منظور بررسی راهکارهای 
جب��ران معیش��ت جامع��ه 
کارگری به هیچ وجه صورت 
مسأله را پاک نمی کند، بلکه 
ضمن مواجه ش��دن با رکود 
تورم��ی، س��ود آن به جیب 
کارفرمای��ان و دود آن ب��ه 
چشم کارگر می رود. نماینده کارگران در شورای 
عالی کار افزود: با بررسی آمار و ارقام و جدول های 
مرکز آمار و بانک مرکزی مشاهده می شود خانوار 
کارگ��ری با کاهش دریافتی ۴۷5 کیلوکالری به 
ازای هر نفر در روز مواجه ش��ده است و از طرفی 
بیماری  های متابولیکی که افزایش چربی و چاقی 
یکی از نتایج زیان بار آن است، در جامعه در حال 
افزایش اس��ت. وی با بیان اینکه جامعه کارگری 
از دریافت مواد غذایی براس��اس هرم مورد تایید 
انستیتو تغذیه محروم ش��ده و در حال دریافت 
مواد نامناس��ب مضر برای سالمتی، خارج از این 
هرم است، گفت: متاسفانه مصرف مواد پروتئینی 
از س��بد خان��وار در حال خارج ش��دن اس��ت و 
خانواده ها به غذاهای پرچ��رب و غذاهای آماده 
روی آورده  اند که منجر به بیماری می شود. رئیس 
کارگروه مزد کانون عالی ش��وراهای اسالمی کار 
افزود: دولت و وزارت کار باید زودتر برای دستمزد 

کارگران فکری کنند.
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 اذان ظهر:   غروب آفتاب:              

 اذان مغرب:         نیمه شب شرعی: 

طلوع آفتاب:   اذان صبح فردا:  

11:54

17:11

5:30

16:51

23:10

6:59

افق تهران

روزنامه سیاسی ، فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی
صاحب امتیاز: مهرداد بذرپاش

   مدیرمسؤول: محمد آخوندی     سردبیر: رضا شکیبایي

نشانی : خیابان انقالب اسالمي، بین حافظ و خیابان ولیعصر)عج(  
کوچه سعید، پالک 9

روابط عمومي: 66413792       تحریریه: 66413783       
نمابر: 66414137    پیام گیر:  66413942  

سازمان آگهي ها: 61086163   پیامک:  10002231  

    info@vatanemrooz.ir  : پست الکترونیک

چاپ: شرکت رواق  روشن مهر

تقویم امروز

 

توافق وزارتخانه های صنعت و 
ارتباطات برای واردات موبایل

رئیس کمیته ارتباطات مجلس از توافق وزارت 
صنعت و ارتباطات برای واردات تلفن همراه خبر 
داد. رمضانعلی سبحانی فر در گفت وگو با خانه ملت، 
با اشاره به برخی مشکالت در واردات گوشی تلفن 
همراه، گفت: ش��رکت هایی که قبال تلفن همراه 
با ارز دولتی وارد کرده و پرونده داش��ته اند مجاز 
به واردات نبودند و برخی ش��رکت هایی که سال 
9۷ تاس��یس شده بودند بر اساس بخشنامه های 
وزارت صنعت اجازه واردات گوش��ی تلفن همراه 
را نداش��تند. رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی افزود: 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات 
و فناوری اطالعات نشستی برای بررسی واردات 
گوشی های تلفن همراه برگزار کردند که بر اساس 
نتیجه این نشست به شرکت های یادشده اجازه 
واردات گوش��ی داده ش��د. وی با اش��اره به تاثیر 
واردات ب��ر قیمت گوش��ی ادام��ه داد: با افزایش 
واردات، قیمت گوش��ی در ب��ازار کاهش یافته و 
س��یر نزولی می یابد. گفتنی اس��ت در چارچوب 
سیاست های ارزی در 3 ماه ابتدای سال بسیاری 
از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز ۴200 
تومانی اقدام به واردات گوشی کرده  بودند که پس 
از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به 
تخصیص ارز برای واردات این کاال ش��کل گرفت 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت س��فارش 
برای واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرد. در 
همین راستا محمدجواد آذری جهرمی در جریان 
بازدید رئی��س مجلس از پیش��رفت های دولت 
الکترونیک انتقاداتی نس��بت به ممنوعیت ثبت 
سفارش گوشی تلفن همراه مطرح کرد و از ارسال 

نامه ای به رئیس جمهور در این باره خبر داد. 

دفاتر ICT باید به دفاتر پیشخوان 
دولت تبدیل شوند

رئیس س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 
رادیویی با اعالم لغو پروانه 500 دفتر پیش��خوان 
بدون فعالیت، گفت: س��ازمان های خدمت رسان 
مانند ثبت احوال، تامی��ن اجتماعی و وزارت کار 
باید سرویس های خود را در این دفاتر ارائه کنند و 
نباید به صورت موازی دفاتری را راه اندازی کنند. 
حس��ین فالح جوش��قانی درباره آخرین وضعیت 
دفاتر پیشخوان گفت: بر اساس اساسنامه شرکت 
ملی پس��ت، س��اماندهی این دفاتر به س��ازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی س��پرده شده 
است که با بررسی های انجام شده تعداد بسیاری 
از پروانه ه��ای صادر ش��ده در این ح��وزه در حد 
ص��دور پروانه بدون هیچ اقدام��ی باقی مانده که 
بر همین اس��اس بالغ بر 500 پروانه لغو شد. وی 
راه اندازی دفتر و ارائه سرویس را 2 مشکل اصلی 
دفاتر پیش��خوان عنوان کرد و افزود: سازمان های 
خدمت رسان مانند ثبت احوال، تامین اجتماعی و 
وزارت کار باید سرویس های خود را در این دفاتر 
ارائه کنن��د و نباید به صورت م��وازی دفاتری را 
راه اندازی کنند. فالح با بیان اینکه پروانه این دفاتر 
از طریق سازمان تنظیم ارائه می شود و با تجهیز 
سیس��تم ها نظارت نیز به ص��ورت برخط انجام 
می ش��ود، اظهار کرد: در مجموع حدود ۱3 هزار 
دفتر پیشخوان و دفتر ICT  در کشور وجود دارد 
 ICT  که به دلیل تغییر ماهیت سرویس ها، دفاتر

نیز باید به دفاتر پیشخوان تبدیل شوند.

صل�ح ام�ام حس�ن)ع( ب�ا معاوی�ه ب�ن  ■
 ابي سفیان-41 ق

مهاجرت علماي ایراني مقیم عراق به ایران در  ■
پي اولتیماتوم روسیه به دولت ایران - 1290ش

مرگ »توماس هابز« فیلسوف و نظریه پرداز  ■
برجسته انگلیسي- 1679م

حمله نیروهاي انگلیسي به خارک و بوشهر  ■
در پي تصرف هرات توسط ایران- 1856م

 برگ�زاري کنفرانس س�ه جانبه »برمودا« با  ■
حضور آمریکا، انگلیس و فرانسه- 1952م

اخبار

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز

دالر آمریکا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دالر کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

12100

13650

15300

-

-

-

-

-

150

150

300

-

-

-

-

-

-

10/63

9200

165

145

-

-

200

-

-

تغییر  قیمت )دالر(نفت

وست تگزاس

برنت دریاي شمال

اوپک

62/30

58

-2/8

-1/25

53/63-2/73

تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طال

یک گرم طالی 18 عیار

یک گرم طالی 24 عیار

هر اونس طال

هر اونس نقره

3600000

3850000

1950000

1150000

-

-

-50000

-

-40000

-

-

348590

-

-

-

-

-9000

-

-

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران

شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر

شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول

شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

166304/4

8285/2

7268/1

1/94

2/58

2/15

122618/8

330804/8

151232/7

2/27

1/36

1/97

تغییرشاخص کلتاالر بین الملل

بورس داوجونز

نیکی ژاپن

بورس شانگهای

5800/1بورس استرالیا

-

-

-

25191

22177

2602

-

کالم نور

خداوند به برکت وجود پیامبر، کینه ها را 
دفن کرد و آتش دشمنی ها را خاموش 

نمود و پیوند برادری ایجاد کرد.
امام علی)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش

776

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش

-10

ح .  ایران دارو

س. نفت و گاز و پتروشیمي تأمین 

پتروشیمي پردیس

نفت  بهران  

کالسیمین  

توسعه  معادن  روي  ایران  

باما 

درخشان  تهران  

پاالیش نفت تبریز  

2126

14369

13525

7562

4539

9229

5786

15928

8/38

5/51

5/44

5

5

5

4/99

4/99

4/99

ح . الکتریک  خودرو شرق

لیزینگ  خودرو غدیر 

فروسیلیس  ایران

موتورسازان  تراکتورسازي  ایران  

سیمان  صوفیان

ح . فرآورده هاي  تزریقي   

قند لرستان   

تراکتورسازي  ایران  

بیمه ما 

720

1411

6911

4662

2422

5697

5927

3293

1715

-6/18

-4/69

-4/66

-4/57

-4/52

-4/4

-4/3

-3/98


