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رئيسجمه�ور،پوياي�ی جنب�شدانش�جويیرا  سياسي
ثمرهفداکاریسهدانشجویآرمانخواهدانستوبابيان
اينکهدانشگاهمبارزدرکنارحوزهمبارز،هدفبزرگیرا
بهرهبریامام)ره(محققکردند،تصريحکرد:مسئوان
نمايندهواقعيتام�روزجامعهودانش�جوياننماينده
آين�دهمطلوبت�رواي�رانآزادت�روآبادترهس�تند.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر ریاست جمهوری ، دکتر 
حس��ن روحانی عصر سه   ش��نبه در مراس��م روز دانشجو در 
دانشگاه علوم پزشکی سمنان، با اشاره به اینکه نقد و نظر آزادانه 
دانشجویان در این جلسه، نش��انه توفیق جنبش دانشجویی 
است، اظهارداشت: نقد سازنده و دلسوزانه به نفع حال و آینده 
کشور است.  دکتر روحانی در واکنش به سخنان مطرح شده از 
سوی نمایندگان و قشرهای مختلف دانشجویی و تشکل های 
دانش��جویی، گفت: چه زمانی ما چنین فضایی داش��تیم که 
دانشجوی عزیز ما با آزادی کامل و با لحن دلخواه خود دولت 
را نقد کند. نقد حتماً حق شماست و نقد دلسوزانه و درست به 
نفع آینده کشور خواهد بود.  رئیس جمهور با بیان اینکه اداره 
کشور و جامعه حتی زمانی که دشمن غدار و ستمگری چون 
امریکا و صهیونیسم و هیچ دشمن و مشکلی نداشته باشیم، 
کار پیچیده و سختی است، گفت: به ثمر رساندن طرح تحول 
سامت، کار آس��انی نبود، اینکه در پنج سال گذشته حقوق 
کارکنان و کارمندان بیش از تورم بوده، کار آس��انی نیست و 
اینکه دریافتی  ها و مستمری  ها نسبت به پنج سال گذشته پنج 
برابر شده، کار آسانی نبوده است. دکتر روحانی با اشاره به اینکه 
روند تورمی از ۴۰ درصد سال ۹۲ به ۸ درصد در سال ۹۶ رسید، 
اظهارداشت: اگر قرار است جلوی امریکا بایستیم؛ مشکات 
و زخمی ش��دن و زخمی کردن هم جزو این رویارویی است و 
اینطور نیست که برای ما همیشه پیروزی بدون هزینه باشد. 

هم بدر داریم و هم احد. 
رئیس جمهور در ادامه س��خنان خود با تأکید بر اینکه میدان 
جنگ فشار و سختی دارد، گفت: در سنگر ماندن مانند در خانه 
ماندن نیست در جنگ باید خود را آماده کنیم. میدان جنگ 
فشار و س��ختی دارد و باید س��ختی های فراوان را هم تحمل 
کنیم.  دکتر روحانی تأکید ک��رد: به اعتراف همه متخصصان 
اقتصاد ما در بین سال های ۹۲ و ۹۶ از تورم ۴۰ درصد به 7 یا 
۸ درصد رسیدیم. حال سؤال اینجاست که چه شد در سال ۹۶ 
با مشکل تورمی جدید مواجه شدیم. اولین عامل بیماری های 
مزمن گذشته در اقتصاد بود که در یک مقطع آثار آن روشن تر 

و آشکارتر شد. 
رئیس جمهور با طرح این سؤال که چه کسانی مجوز مؤسسات 
اعتباری و بانک های خصوصی و خصولتی را صادر کردند، گفت: 

از کسانی سراغ بگیرید که ۳ میلیارد دار پول نفت را بردند و 
خوردند. در چه زمانی بود که مالباختگان این مؤسسات اعتباری 
به خیابان آمدند. چه کسی باعث ش��د که مردم آن همه زجر 
ببینند و چه کسانی مال مردم را تاراج و ظلم کردند. وقتی دولت 
یازدهم خواست مقابل آنها بایستد، در مقابل دولت قرار گرفتند 

و نامه نود امضایی فرستادند که به اینها دست نزنید. 
رئیس جمهور تصریح کرد: در کنار این عوامل، دشمن  ترین افراد 
با ایران در امریکا قدرت را به دست گرفتند. البته ما هیچ زمانی 
اعتماد صد در صد به امریکا و دیگران نداشته و نداریم. اعتماد ما 
همیشه نسبی بوده است. پیغمبر اسام)ص( هم در مکه با کفار 
قرارداد )صلح حدیبیه( امضا کرد ولی اعتماد هم به آنها نداشت. 
فتح المبین مربوط به همین قرارداد است. اما همان هایی که با 
پیغمبر)ص( قرار داد امضا کردند نقض عهد کردند. ما هم اگر 

طرفمان نقض عهد کرده تکلیف و وظیفه دیگری داریم. 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مذاکره ما درس��ت بوده است، 
گفت: این مذاکرات به اتفاق همه مس��ئوان، اع��م از دولت، 
رهبری، مجلس و شورای نگهبان انجام شد و همه با هم این کار 

را کردیم و بسیار هم کار درستی بوده است. 
دکتر روحانی با بیان اینکه  »قبل از برجام دنیا ایران را محکوم 
می کرد و امروز امریکا را«، گفت: برجام راه را برای نفت، تجار و 
بانک  ها باز کرد و سرمایه زیادی وارد کشور شد . آیا این پیروزی 

نیست و نباید به این پیروزی افتخار کنیم؟
رئیس جمهور در ادامه در مورد تورم در سال جاری گفت: ما دو 
راه بیشتر نداریم، یا باید در برابر امریکا تسلیم شویم و ادعای 
نادرست و صحیح آنها را قبول کنیم تا تحریم  ها برداشته شود و 
یا باید بایستیم و مقاومت کنیم. سال گذشته امریکا هشت بار 
مستقیم و امسال سه بار غیر مستقیم درخواست مذاکره داشت، 

بر مبنای عزت مردم نپذیرفتم. 
دکتر روحانی تأکید کرد: ایران به دنبال استقال و آزادی است و 

از تحریم  ها نهراسیده و در مقابل دشمن می ایستیم. 
رئیس جمهور در پاسخ یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه دولت 
چه کار کرده است، گفت: شما هم باید بگویید دانشگاه برای 
کشور چه کار کرده است. چون همه ما در نفع و ضرر جامعه با 

هم هستیم. امروز روز آزمایش همه ماست. 
دکتر روحانی تأکید کرد: همه باید دست به دست هم دهیم و در 
برابر تورم، مشکات اقتصادی و توطئه های خارجی بایستیم. 
اینطور نیست که دولت، مردم و مجلس به تنهایی اقدام کنند. 

همه باید در کنار هم باشیم و دست به دست هم دهیم. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنان خ��ود به موضوع 
FATF اشاره کرد و اظهار داش��ت: البته فعًا در این مرحله 
بحث FATF نداریم. آنچه امروز داریم چهار ایحه در مورد 
پولشویی و تروریس��م مالی است. رؤس��ای قوا به اتفاق لوایح 

چهارگانه مرتبط را تأیید کرده اند؛ راه حل مشکات شفافیت 
است نه جنجال و FATF خوب باشد یا بد، زیرساخت و ازمه 

ارتباط مالی با بانک های جهانی است. 
دکتر روحانی افزود: نباید اجازه دهیم جنجال بیهوده در مورد 
این لوایح راه بیفتد ما به تصویب این لوایح چهارگانه نیاز داریم. 

باید با پولشویی مبارزه کنیم و راه آن شفافیت است. 
رئیس جمهور با طرح این سؤال که می خواهیم با بانک های دنیا 
همکاری کنیم یا نه، گفت: در حال حاضر که امریکا این همه 
فشار آورده است،دهها بانک دنیا از کشورهای دوست که با آنها 
تعامل داریم، به ما اعام کردند که اگر در FATF عضو نباشید، 
نمی توانیم همکاری کنیم.  دکتر روحانی در ادامه سخنان خود، 
یادآور شد: شرایط امروز کشور بحرانی نیست، اما بسیار سخت 
و مشکل است. معضات و مش��کات فراوانی داریم. شما هم 
عنوان می کنید که در دانشگاه  ها مش��کات وجود دارد و این 
درست اس��ت. من به دکتر غامی وزیر علوم که اینجا حضور 
دارند، بار  ها گفته ام روبه روی زندانی کردن دانشجو به بهانه های 
سیاسی بایستد.  رئیس جمهور با تأکید بر اینکه من امروز اینجا 
هستم تا سخنان شما دانشجویان را بشنوم، گفت: این جمع 
برای این بود که شما آزادانه مطالب خود را بیان کنید و من هم 
خواسته های شما را بشنوم. نمی گوییم همه مشکات حل شده 
و دولت در همه زمینه  ها موفق بوده است. دکتر روحانی خطاب 
به دانشجویان تأکید کرد: ش��ما البته باید دولت و قدرت را در 
کشور نقد کنید زیرا قدرت اگر نقد نشود، فسادآفرین است. همه 
باید انتقاد و نقد را بپذیریم.  رئیس جمهور در عین حال تصریح 
کرد: بهتر است نقدتان بدون پیشنهاد نباشد. راه حل پیشنهاد 
بدهید. شما دانشجو هستید و اینجا مرکز تحقیقات و علم است. 
در انتقاد از مشکات اقتصادی که مطرح می کنید راه حل هم 
ارائه دهید.  دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید 
کرد: قانون اساسی دستاورد بزرگ انقاب است، اگر به همه آن 
عمل شود مشکات هم حل می شود و رئیس جمهور باید بتواند 

در برابر تخلف از قانون اساسی تذکر دهد. 
رئیس جمهور با بیان اینکه شما پای صندوق های رأی رفته اید 
و رأی داده اید ۴۰ میلیون نفر رأی دادند که رئیس جمهور بتواند 
به تخلف قانون اساسی تذکر دهد، گفت: در مسائل بسیار مهم 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی؛ قانون اساسی مسیر همه پرسی از 
مردم را به عنوان یک ظرفیت پیش رو گذاشته است و اشاره دارد 
در اینگونه مسائل اختافی موضوع را به رأی عمومی بگذارید. 
البته باید مجلس تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کند. 
دکتر روحانی تأکید کرد: برای ما هیچ بن بستی وجود ندارد، 
قانون اساسی برای ما راه را گشوده است. من نقد شما را دنبال 
خواهم کرد، ش��ما هم به تذکر خود ادام��ه دهید و مطمئناً با 

وحدت، اتحاد و یگانگی قطعاً امریکا را شکست خواهیم داد. 

مسئولسياست خارجیاتحاديه  جهان
اروپاگفتکههرچندبروکس�لوواش�نگتندر
برخیمواردازجمل�هپروندهاي�ران،اختافات
آش�کاریدارند،امااينمس�ائلمانعهمکاریو
ب�ود. نخواه�د نزدي�کطرفي�ن ش�راکت
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا روز سه   شنبه گفت هرچند این اتحادیه و دولت 
کنونی امریکا در مسائل مختلف اختاف نظر  هایی 
دارند، اما روابط میان طرفین همچنان مس��تحکم 
است و همکاری نزدیک طرفین با قدرت ادامه دارد. به 
گزارش رویترز، موگرینی در بخشی از صحبت هایش 
در مورد روابط میان بروکس��ل و واش��نگتن، با بیان 
اینکه طرفین امنیت مشترک و سرنوشت مشترکی 
دارند، گفت:»نمی خواهم وس��عت و عمق اختاف 
نظرهایمان با دولت کنونی ایاات متحده را دست کم 
بگیرم: این اختافات وجود دارند و آشکار هم هستند. 
بعضی از اوقات آنها آنقدر آشکارند که مسائل دیگر زیر 
سایه آنها قرار می گیرند و این مسئله مایه شرم است«. 
موگرینی افزود: »این مسئله در مورد ایران یا در مورد 
اورشلیم )قدس( صادق است. به اعتقاد ما، این دولت 
تصمیماتی گرفته که برخاف منافع جمعی یا امنیت 
جمعی ما هستند؛ نه فقط امنیت و منافع اروپا، بلکه 
امنیت و منافع ایاات متحده. ما همچنان معتقدیم که 
کشور بزرگی چون امریکا نباید به قوانین بین المللی 
و ساختارهای چندجانبه به چشم یک محدودیت یا 

مانعی بنگرد که باید آن را از سر راه برداشت. از دید ما، 
چندجانبه گرایی تضمینی برای صلح و امنیت جهانی 
و همچنین بهترین ابزاری اس��ت که برای پیشبرد 
منافع ملی خود و از جمله به عقیده من، منافع امریکا، 
در اختیار داریم«. با وجود این اختاف نظرها، موگرینی 
در مورد همکاری میان اتحادیه اروپا و امریکا گفت:»با 
این حال، ورای این اختاف نظرها، همکاری ما با ایاات 
متحده در اکثر پرونده   ها همچنان بسیار نزدیک است. 
هیچ یک از قدرت های جهان تا این حد به هم نزدیک 
نیستند. اتحادیه اروپا به طرزی فوق العاده به ایاات 
متحده نزدیک است. هیچ کس نمی تواند در این مورد 
هیچ تردیدی داشته باش��د، طبیعی است. اتحادیه 
اروپا بزرگ ترین ش��ریک تجاری ای��اات متحده، 
بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی در اقتصاد ایاات 
متحده اس��ت و فراتر از آن، آنچه ما را به هم پیوند 
می دهد، به مراتب بیشتر از آن چیز  هایی است که 
میان ما فاصله می اندازد«. مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا سپس به یادآوری روابط فراآتانتیک 
میان اروپا و امریکا پ��س از جنگ جهانی پرداخت 
و گفت: »تمام اینها برای من حاکی از آن است که 
آینده اروپا و امری��کا، یکی هس��تند و این وظیفه 
ماست که اطمینان یابیم که روابط فرآتانتیک - 
حتی در این برهه حس��اس- در آینده نیز بار دیگر 
نقطه قدرت دو سوی آتانتیک باشد. من اطمینان 
دارم که ما همچنان نزدیک   ترین شرکا و دوستان 

روی زمین خواهیم بود.«

جزئي�اتدخلو ايح�ه  اقتصادي خ�رج
بودجهسالآيندهنش�انمیدهدمنابععمومی
رشد12/3درصدیداش�تهودرآمدنفتنيزدر
ش�رايطتحريمحدود14درصدافزاي�شدارد.
به گزارش ف��ارس، ایحه بودج��ه ۹۸ و ارقام کان 
آن در هیئت دول��ت نهایی و تصویب ش��د. به زعم 
کارشناسان و مسئوان سال آینده یکی از سخت   ترین 
شرایط بودجه ای برای کشور خواهد بود به دلیل آنکه 
تحریم   ها منجر به کاهش شدید صادرات نفت ایران 
شده و از آنجایی که درآمدهای ارزی نفت در بودجه 
سهم قابل ماحظه ای دارد، بنابراین سازمان برنامه 
و بودجه و دولت را با چالش و مضایق از حیث منابع 

روبه رو کرده است. 
   درآمدنفتامسالچقدراست؟

طبق گفته بهروز نعمتی س��خنگوی هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسامی برای س��ال ۹۸ قیمت نفت 
حدود 5۴ دار خواهد بود که کمتر از امسال برآورد 
شده اس��ت.  بنابراین با یک ضرب و تقسیم ساده از 
میزان صادرات )با دو سناریوی صادرات یک میلیون 
بشکه و 1/5 میلیون بشکه در روز( با نرخ محاسباتی 
و قیمت هر بشکه نفت پیش بینی می شود در بودجه 
س��ال آینده رقمی بین ۲7 تا ۳1 میلیارد دار منابع 
ارزی حاصل ش��ود که عدد آن کمت��ر از منابع ارزی 

حاصل شده در هشت ماهه امسال است. 
   ماليات126هزارميلياردیبرایسالآينده

یکی دیگر از منابع بودجه مربوط به مالیات   ها است. 
1۲۶ هزار میلیارد تومان از مح��ل مالیات و ۲۶ هزار 
میلیارد تومان نیز از محل حقوق و عوارض گمرکی 

درآمد برای سال آینده وصول می شود. 
رقم درآمد مالیاتی در سال جاری 11۴ هزار میلیارد 
تومان مصوب ش��د که البته حدود 1۰ هزار میلیارد 
تومان طبق آمارهای رسمی در شش ماهه امسال با 
عدم تحقق روبه رو اس��ت.  قطعاً افزایش درآمدهای 
مالیاتی از طریق مقابله با ف��رار مالیاتی، نظام مند و 
شفاف کردن معافیت های مالیاتی و توسعه پایه های 
مالیاتی جدید که در دنیا شناخته شده هستند اعم 
از مالیات بر عائدی س��رمایه، اماک و سایر بخش   ها 
و مجموع درآمد می تواند منابع پایداری نس��بت به 

دارایی های مالی و سرمایه ای ایجاد کند. 
   افزاي�ش20درصدیحق�وقکارمنداندر

سال9۸
در بخش جاری عم��ده هزینه   ها مرب��وط به حقوق 
و دس��تمزد و پس از آن س��ایر هزینه   ها است. طبق 
صحبت های محمدباقر نوبخت که هفته گذشته در 
حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران مطرح 
شد سال آینده ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد 

پیش بینی شد.  

قانونبازنشستگانرااصاحکنيد
تانيازيبهاجازهرهبرينباشد

اينقانونبازنشستگان،يکقانونبسيارخوبياست.اينازآنقوانينياستکهمابهآناحتياجداشتيم،
جايشهمخاليبود.اينقانوندرواقعحلقهبستهمديريتيراکهگاهياوقاتدربعضيازجاهاسالهايسال
طولميکشد،اينحلقهمديريتيبستهرابازمیکند،ميش�کند،راهرابرايجوانهاميگشايدکهبتوانند
خودشانرابرس�انندبهمراکزمديريتي.بنابرايناصلقانون،قانونخوبياس�تمنتهااطاققانون،اطاق

درستينيست| صفحه2

رهبرانقابدرجلسهدرسخارجفقه:

بازی موشكی شورای امنیت روی نعش برجام
امریکا از برجام خارج شد و نحوه اجرای آن هم به شکلی است که چیزی 
جز نعش آن باقی نمانده ولی شورای امنیت، همین توافق را دستمایه 
یک بازی جدید علیه ایران کرده است. توافقی که قطعنامه ۲۲۳1شورای امنیت 
سازمان ملل آن را به یک تعهد الزام آور بین المللی تبدیل کرد، حاا بهانه ای شده 
در دس��ت وزیر خارج��ه امریکا که با اس��تناد ب��ه آن، ایران را مته��م به نقض 
قطعنامه های شورای امنیت کند و اروپاییان هم در جلسه پشت درهای بسته 
شورای امنیت، به اس��تناد به آن ایران را به میز پاس��خگویی بکشانند. نشست 

فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل دیش��ب پشت درهای بسته برگزار شد؛ 
نشس��تی که انگلیس و فرانسه با استناد به س��خنان مایک پمپئو وزیر خارجه 
امریکا درخواست برگزار ش��دن آن را داده اند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
امریکا ، روز یک    شنبه در توئیتر ادعا کرد که ایران یک فروند موشک بالستیک 
قادر به حمل کاهک هس��ته ای را آزمایش کرده و آن را مغایر قطعنامه شماره 
۲۲۳1 ش��ورای امنیت خواند، قطعنامه ای که امریکا با خ��روج از برجام، آن را 

عامدانه نقض کرده است. | صفحه15

 بانک مرکزي پس از تنش هاي فراوان توانسته مسیر خود را در کنترل 
بازار ارز پیدا و نقش خود را در حفظ این بازار تثبیت کند. دخالت نکردن 
بانک مرکزي یکي از اصلي ترین عوامل التهابات ارزي بود. 1۳۹۰ قلم 
کااي وارداتي از مجموع 7 هزار قل��م کااي وارداتي از واردات ممنوع 

شد که در کاهش تقاضاي ارزي مؤثر بود. | صفحه12

توقف اشتباهات قیمت ارز را کاهش داد
بازار عزم خود را  برای ثبت دار 10 هزار تومانی جزم کرد

دي
صا

اقت

پلیس پایتخت با اقدام هاي اثر گذار خود موفق شده به فعالیت ۳۰ ساله 
داان ارزي در میدان فردوسي، چهارراه استانبول و خیابان منوچهري 
خاتمه ده��د.  از ابتداي برخورد پلی��س با داان ارز و س��که، ۴۰۰ نفر 
دستگیر شدند که ۹۳ نفر از این داان با حساب هاي نجومي راهي زندان 

شدند.  | صفحه14

به فعالیت 30 ساله داان ارزي پایان دادیم
فرمانده پلیس تهران:

ث
واد

ح

هشدار 
نفت  دربرابر نفت

روحاني:
جلوينفتمانرابگيرندهيچنفتيازخليجفارسصادرنميشود

کشور بحراني نخواهد شد، از تحریم  ها نمي هراسیم و مقابل امریکا می ایستیم

  دیروز یکی از آقایان بعد از درس تش��ریف آوردند جلو 
بعد از درس که می بینید همین طور یُسرعوِن إلینا! و با 
اوقات تلخی تمام گفتند که این بازنشسته هایی که طبق 
قانون باید برکنار بشوند، اینها را برمی گردانند و این را به 
پای شما می نویسند، یعنی به پای من. ]البته[ این محبت 
است، این نشان دهنده  این است که این برادرمان نسبت 
به اینکه یک چیزی را به ما نس��بت می دهند که ایشان 
نمی پسندد، ناراحت است. منتها اشکالش این بود که سر 
من داد می کشید! من هم به ایشان یک قدری تند گفتم 
آقا! چرا داد می کشید؟! به هرحال ما خواستیم از ایشان 

هم معذرت خواهی کنیم.

 دست ليبراليزم فرهنگي را 
از تهران کوتاه کنيد

پیروز حناچی، ش��هردار تهران اعام کرده است که کارهای 
فرهنگی اولویت او برای پایتخت خواهد ب��ود. این در ظاهر 
و بدو امر حرف قشنگی است، اما چون سابقه ایشان عمرانی 
بوده است و دوس��تان ایش��ان نیز انتخاب بین او و آخوندی 
را »فینال لیبرال ه��ا« نامیدند و خود او نی��ز در روز اول کار، 
تفسیری بی ربط از سوره ناس به دست داد، باید دید آیا مفهوم 
عمیق فرهنگ احتمااً در آینده پایتخت به چالش کش��یده 
می شود و دریای فرهنگ در ساحل شهرداری عمقی ندارد یا 
شهردار جدید، وجه فرهنگی عمیقی دارد که ناشناخته مانده 
است. از این رو باید به شهردار جدید توصیه کرد اتاق فکری از 
اعاظم فرهنگی کشور تشکیل دهد تا مبادا کارهای فرهنگی 

شهرداری سر از ناکجا در بیاورد. 
همین تشکیل اتاق فکر نشان خواهد داد که منظور شهردار 
از فرهنگ چیس��ت. اگر یک اتاق نمایش��ی از کار درآمد که 
چند س��لبریتی با سگ های ش��ان، چند آوازخوان با موهای 
دم اسبی ش��ان، چن��د روش��نفکر میانمایه با ش��ال گردن و 
پیپ های ش��ان و نهایتاً یکی دو اس��تاد خموش و خسته دل 
از پیران منسوب به فرهنگ! به اتاق ایشان راه یافتند، معلوم 
می شود که همان فینال لیبرال  ها درست بوده است. پیام های 
آقای حناچی در شبکه های اجتماعی در یکی دو روز گذشته 
هم نشان نمی دهد که منظور ایشان از فرهنگ دقیقاً چیست. 
هدیه دادن به یک نوازنده در مترو و اس��تفاده از دوچرخه به 
جای خودرو، اگرچه قابل تقدیر اس��ت ام��ا معنی کار عمیق 

فرهنگی نمی دهد. 
اگر مشاوران و اتاق فکر فرهنگی پایتخت ایران اسامی، معنی 
عمیق کار فرهنگی را درک نکرده باشند، کار در سطح باقی 
خواهد ماند و به ساختن یک سالن تئاتر جدید، چند کتابخانه 
و فرهنگس��رای خالی! و چند تغییر نام خیابان  ها و کوچه  ها 
بسنده خواهد شد. به ویژه آنکه شورای شهری که پشت سر 
اوست، در کار فرهنگی مثل بقیه امور، بی مایه است و نمی تواند 

شهردار را برای یک شهر فرهنگی حمایت و راهنمایی کند. 
اگر اتاق فکر فرهنگی شهرداری پایتخت ترکیبی از متفکران 
تاریخ و تمدن ایران و اسام، متخصصان معماری و شهرسازی، 
جامعه شناسان، فیلسوفان، نماینده ای از استادان دانشگاه های 
صنعتی، نماینده ای از روزنامه نگاران و نماینده بازار باش��د، 
شاید در وهله اول به شهردار تهران توصیه کنند که بهترین 
کار فرهنگی در تهران اتفاقاً چیزی اس��ت ک��ه به عنوان کار 
فرهنگی شناخته نمی ش��ود اما چون آرامش روحی و روانی 
مردم پایتخت را به همراه خواهد آورد، هر کار فرهنگی دیگری 
را ارتقا خواهد داد و برای آن ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد 
که آن »کاستن از بار ترافیکی تهران « است که قیمتی برای 
آن نمی توان گذاشت. پس هر چه هزینه دارید و هر چه فکر 
دارید، اول خرج ترافیک ته��ران کنید. یک خط جدید مترو 
در تهران، شخصیت فرهنگی شهروندان را هم ارتقا می دهد. 
همان طور که هنوز برای همه این یک سؤال جدی است که 
چرا شخصیت مردم در مترو- در زیر زمین- بااتر از شخصیت 

آنان در خیابان ها - در روی زمین- است؟! 
چنین اتاق فکری احتمااً از ش��هردار جدید تهران خواهند 
خواس��ت فکری به حال »ش��تاب حرکت« در تهران شود. 
تهران شهر پر شتابی است، شهری که »»فرهنگ آهستگی « 
ندارد و بسیاری از شهروندان آن مشغول دور باطل هستند و 
مانند کسانی که چیزی را گم کرده باشند، در بیشتر ساعات 
شبانه روز شتابان به این سو و آن سو می روند. حرکت شتابان 
این گروه اثر روانی و آنی روی گروه دیگری می گذارد و عده 
بیشتری را وارد این شتاب بی س��رانجام می کند. این معضل 
چیزی نیست که با چند کار فرهنگی نمایشی حل شود. اگر 
اقتصاد بسامان باشد، امید به حفظ ایمان مردم هم مي رود، 
همان طور که در مقابل »نزدیک است که فقر، مردم را کافر 
کند«  و هیچ فرهنگی بااتر از ایمان نیست، پس باید بهترین 
کار فرهنگی شهرداری را کمک به کم کردن هزینه های مردم 
و ایجاد شناخت در آنان نسبت به بازیابی خویشتن در عصر 

پرشتاب کنونی دانست. 
این دو توصیه، یعنی کاستن از شتاب تسلسلی بی سرانجام و 
کمک به کاهش هزینه های شهری مردم، اتفاقاً با لیبرالیسم 
میانه ای ندارد، بنابراین اگر انتخاب شهردار تهران از میان دو 
لیبرال انجام شده باشد و کسی در این میان اهمیتی ندهد که 
یک پایتخت اسامی باید دنبال چه باشد، معلوم است که این 
بی توجهی ش��کل پایتخت را عوض خواهد کرد. جایی که با 
شهرهای اطرافش ۲۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای 
داده است و یک کانش��هر جهانی با ابعاد انسانی و فرهنگی 

بسیار ویژه است. 
آقای شهردار! اگر دنبال کار فرهنگی هستید، برای ایمان مردم 
کاری کنید. مشاوران تان را از میان نخبگان متعهد به شعائر 
دینی برگزینید و دست فراموشخانه لیبرالیزم فرهنگی را که 

از چندي پیش به تهران دراز شده کوتاه کنید. 

سر مقاله
غامرضا صادقيان

عذرخواهيامامازشاگرد

قهرمانی ها را برای ایران 
کنارنگذاشته اند!

علياصغرحسنزادهدرگفتوگوبا
»جوان«:انتظاراتازفوتسالباارفته
وبايدبهاينرش�تهبيشترتوجهشودو
نگاههابهتيمتغييرکند.حمايتهابايد
قطعاًبيشترشودتاموفقيتهايفوتسال

تداومداشتهباشد| صفحه6

مجري تلویزیون سلیقه مدیران 
شبکه ها را نشان می دهد

اکبرعالميدرگفتوگ�وبا»جوان«:
مجريبرنامهتلويزيونی،ويترينسليقه
مديرانشبکهمحسوبميشود.مجري
س�ليقه،نوعرفتاروکرداروحتينحوه
لباسپوش�يدنرابهفرزن�دانحافظ،
سعديوعطارنشانميدهد| صفحه16
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چهارشنبه 14 آذر 1397 | 27 ربيع ااول 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5532 مسئله اي به نام حكم حكومتي
در سال 88 و روزهاي نخس��ت پس از انتخابات دهم رياست جمهوري 
و درس��ت زماني كه فتنه گران با ش��ائبه تقلب در حال شبهه افكني در 
خصوص نتايج انتخابات بودند، رهبر معظم انقاب اسامي نمايندگان 
نامزدهاي انتخاباتي را فراخوانده و ضمن استماع مطالب ادعايي آنها به 
بيان برخي نكات مهم پرداختند. بنابر آنچه حاضران جلسه نقل كرده اند، 
يكي از محورهاي بيانات معظم له بيان خاطره اي مربوط به س��ال 76 و 
مذاكرات رئيس جمهور وقت با ايشان است كه اين خاطره از زبان معظم له 
چنين نقل شده كه نامزد پيروز انتخابات دوم خرداد » نيز وقتي سال 76 
مي خواستند كانديداي رياست جمهوري شوند، آمدند پيش بنده و گفتند 
كه بنده عقيده ام اين است كه رهبري بايد در چارچوب قانون اساسي عمل 
كند. بنده به ايشان گفتم بسيار مطلب خوبي است ولي شما كسي خواهي 
بود كه در آينده بيش��ترين تقاضاها را براي استفاده از اختيارات فراتر از 
قانون اساسي رهبري جهت حل مشكات كشور خواهيد داشت. در طول 
سال هاي رياست جمهوري، ايش��ان بارها نامه مي زدند كه فان مطلب 
را تنها شما مي توانيد حل كنيد و بنده مي نوش��تم كه با توجه به اينكه 
درخواست شما در چارچوب قانون اساسي نيست، مكتوب بنويسيد كه 
موضوع از طريق اختيارات فراتر از قانون اساسي رهبري حل شود و ايشان 

بارها و بارها چنين مطلبي را مكتوب كردند. «
رهبر انقاب در ادامه خطاب به حاضران جلسه مي فرمايند: »شما ببينيد 
اين اختيارات رهبري در انتخابات مختلف مثل تأييد انتخابات مجلس 
تهران و يا تأييد صاحيت كانديداي رياست جمهوري و... تاكنون به نفع 
چه جرياني بيشتر به كار گرفته شده است. در همين جمع اكثر دوستان 
در زمان تصدي خود بر پست هاي مختلف در مواقع بحراني كشور، همين 
درخواس��ت ها را به صورت مكتوب براي اس��تفاده از اختيارات رهبري 

داشته اند. «
اخيراً نيز تصويب قانون منع به  كارگيري بازنشستگان، بار ديگر موضوع 
استمساك كارگزاران نظام به اصل وايت مطلقه فقيه براي حل چنين 
معضاتي را مطرح كرد. حضرت ام��ام خامنه اي نيز در بي��ان اخير در 
ابتداي درس خارج فقه خود به رجوع مس��ئوان در مواردي اين چنين 

اشاره كردند. 
در اينج��ا بايد خاطرنش��ان ك��رد كه مطلقه ب��ودن وايت ب��ه معناي 
درهم ريختگي ساختار و بي انضباطي در حكمراني نيست. در ساختار قانون 
اساسي نيز مسيرهايي جهت اِعمال اين حق وجود دارد.   مطابق اصل 110 
قانون اساسي »حل معضات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست«،  
بر عهده رهبري است، البته قيدي دارد و آن »از طريق مجمع تشخيص 
مصلحت نظام« است. اين بدان معناست كه تمايل اوليه قانون گذار بر حل 
مشكات باخرد جمعي و با مشاركت كارگزاران نظام است. بر اين اساس 
است كه اتفاقاً بيشتر احكام حكومتي امام و رهبر معظم انقاب اسامي بر 

اساس درخواست خود مسئوان قوا صادرشده است. 
به طور كلي حض��رت امام خمين��ي )ره( و حضرت آي��ت اه خامنه اي 
)مدظله العالي( در سيره حكومتي خود دو اصل را همواره مدنظر داشته اند: 
1- دادن فرصت انتخاب گري به مردم براي مش��اركت جويي بيشتر در 
حاكميت و نيز تجربه آموزي در انتخاب هاي مختلف كه با تنفيذ مكرر آراي 
مختلف مردم در انتخابات رياست جمهوري تبلوريافته است. 2- استفاده 
حداقلي و صرفاً اضطراري از اختيارات وايت مطلقه و حكم حكومتي و 

عمدتاً به صورت مقطعي و با حدود معين. 
اين چنين است كه حضرت امام در پاسخ جمعي از نمايندگان مجلس در 
خصوص اختيار مجمع تشخيص مي نويسند: » ان شاء اه تصميم دارم در 
تمام زمينه ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت 
كنيم. آنچه در اين سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. 
مصلحت نظام و اسام اقتضا مي كرد تا گره هاي كور قانوني سريعاً به نفع 
مردم و اسام بازگردد. « همين امر در سيره رهبر معظم انقاب اسامي 

نيز به كرات مشاهده مي شود. 
اما نكته در خور توجه آن است كه برخي از مديران كه خود درخواست ورود 
رهبري به مواردي از اين دست را دارند، در فضاي سياسي و رسانه اي تاش 
مي كنند خود را منتقد اين اقدام معرفي كنند و در واقع مسئوليت پيشنهاد 
خود براي گذر موقت از موازي��ن قانوني را نمي پذيرند. از آن گذش��ته، 
تجربه نش��ان داده اس��ت كه برخي حتي به دوگانه انگاري حاكميت و 
جنجال سازی عليه حكم حكومتي نيز پرداخته اند كه نمونه آن را می توان 
در انتخابات رياس��ت جمهوري 1384 ديد كه جريان تجديدنظرطلب 
مدعي نفي حكم حكومتي بود، اما در عمل از فوايد آن استفاده كرد و نامزد 

اين جريان در رقابت هاي انتخاباتي حضور يافت. 
نكته بس��يار مهمي كه معظم له در بيانات اخير ني��ز به مجلس توصيه 
مي نمايند خود در خور توجه بس��يار است. ايشان مي فرمايند »بهترش 
هم همين است كه خود نمايندگان محترم مجلس قانون را جوري ترتيب 
بدهند و اصاح كنند كه ديگر اين اشكاات پيش نيايد، مجبور نشوند كه 
به اجازه  رهبري متوسل بش��وند. « در واقع اگر كارگزاران نظام در قواي 
مختلف تدابير و تصميمات خود را به گونه اي دورانديش��انه، مستحكم 
و كم  نقص اتخاذ كنند، در بسياري از موارد نيازي به بهره گيری ازحكم 
حكومتي و عبور موقت از موازين معمول نيست. بدين ترتيب بايد گفت 
نوك پيكان مطالبه همه كساني كه گاه گاه در جايگاه ادعاي حقوق مردم، 
حكم حكومتي را آماج انتقادات خود قرار مي دهند، بايد متوجه كارگزاران 

در سه قوه و نقايص در تصميمات آنان باشد. 

محمدجواد اخوان

رهبر معظم انقاب اس�امي در ابتداي جلس�ه درس خارج فقه 
ضمن تأكيد ب�ر اهميت و ل�زوم اج�راي قانون من�ع به كارگيري 
بازنشس�تگان، توضيحات�ي در خص�وص برخ�ي خأه�اي اين 
قانون و درخواس�ت هاي برخي مسئوان از ايش�ان براي كسب 
مجوِز ابقاي تعداد مع�دودي از مديران بازنشس�ته، بيان كردند. 
به گزارش پايگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبري، متن بيانات رهبر 
معظم انقاب در جلسه درس خارج فقه كه صبح ديروز برگزار شد، به 
اين شرح است: ديروز يكي از آقايان بعد از درس تشريف آوردند جلو �� 
ِ  معظم له و  بعد از درس كه مي بينيد همين طور يسرعوِن إلينا ��  )خنده 
حضار( و با اوقات تلخي تمام گفتند كه اين بازنشسته هايي كه طبق قانون 
بايد بركنار بشوند، اينها را برمي گردانند و اين را به پاي شما مي نويسند، 
يعني به پاي من. ]البته[ اين محبت است، اين نشان دهنده  اين است 
كه اين برادرمان نسبت به اينكه يك چيزي را به ما نسبت مي دهند كه 
ايشان نمي پسندد، ناراحت اس��ت. منتها اشكالش اين بود كه سر من 

ِ  معظم له و حضار(. من هم به ايشان يك قدري  داد مي كش��يد )خنده 
تند گفتم آقا! چرا داد مي كشيد؟! به هر حال ما خواستيم از ايشان هم 

معذرت خواهی كنيم. 
طلبه: من معذرت مي خواهم. ببخشيد.  معظم له: خيلي خب، ما هم 
از شما معذرت مي خواهيم.  اين قانون بازنشستگان، يك قانون بسيار 
خوبي است. اين از آن قوانيني است كه ما به آن احتياج داشتيم، جايش 
هم خالي بود. اين قانون در واقع حلقه  بسته  مديريتي را كه گاهي اوقات 
در بعضي از جاها سال هاي س��ال طول مي كشد، اين حلقه  مديريتي 
بسته را باز می كند، مي شكند، راه را براي جوان ها مي گشايد كه بتوانند 
خودش��ان را برس��انند به مراكز مديريتي. بنابراين اصل قانون، قانون 
خوبي است منتها اطاق قانون، اطاق درستي نيست، يعني اينكه هر 
بازنشسته اي بايد به كار گرفته نشود، اين اطاق درست نيست. چون 
بعضي از افراد هستند بله، مثاً 30 سال هم خدمت كرده اند، بازنشسته 
هم شده اند، فرض كنيد كه 20 ساله بوده، 18 ساله بوده استخدام شده، 

حاا هم يك مردي 48 ساله، ۵0 ساله است، وقت كارش است و تجربه  
خوبي هم پيدا كرده، جايگزين هم ندارد؛ اين است ديگر؛ قانون اين را 
هم شامل می شود، اما شمول قانون نسبت به اين جور آدم هايی كه كم 
و بيش پيدا می شوند، ممكن است زياد هم نباشند، درست نيست. خب 
حاا ]آن[ مسئول، آن مدير چه كار كند برخاف قانون؟ اينجا به فكر 
وايت فقيه مي افتند كه بااخره ولي فقيه اجازه بدهد. مي آيند از ما سؤال 
می كنند، ما هم مواردي را، بنده اينهايي را كه ]نسبت به آنها[ مي آيند 
سؤال می كنند كه نمی شناسم، مگر بعضي معدودشان را؛ ممكن است 
دو نفر، سه نفرشان را بشناسيم؛ معدودي از آنها را می شناسيم، آنهايي را 
هم كه نمي شناسيم، اگر به آن مدير اعتماد داشته باشيم قبول می كنيم. 
مسئله اين است و اا اصل اين قانون، قانون خوبي است، بايد هم اجرا 
بشود و بهترش هم همين است كه خود نمايندگان محترم مجلس قانون 
را جوري ترتيب بدهند و اصاح كنند كه ديگر اين اشكاات پيش نيايد، 

مجبور نشوند كه به اجازه  رهبري متوسل بشوند. 

رهبر انقاب در جلسه درس خارج فقه:
قانون بازنشستگان را  اصاح کنيد  تا نيازي به اجازه رهبري نباشد

روحاني: جلوي نفت مان  را  بگيرند، هيچ نفتي از خليج فارس صادر نمي شود
هشدار  نفت  در برابر نفت

رئي�س جمهور كش�ورمان ب�ار ديگر هش�دار 
داد: امري�كا بداند م�ا نفت مان را مي فروش�يم 
و خواهي�م فروخ�ت و امري�كا ق�ادر نيس�ت 
جلوي صادرات نف�ت ايران را بگي�رد و بدانند 
اگر روزي بخواهد جلوي نفت اي�ران را بگيرد، 
نفت�ي از خلي�ج ف�ارس ص�ادر نخواهد ش�د. 
دكتر روحاني كه به استان سمنان سفر  كرده است، 
روز گذشته در اجتماع مردم شاهرود افزود: سخنم 
را مي خواهم از اينجا آغاز كنم، امروز، روز آزمايش 
و امتحان بزرگ تاريخي براي ما ملت ايران اس��ت. 
امروز، روزي است كه براي اولين بار بعد از 40 سال 
مبارزه با دشمن ظالم و ستمگر امريكا به پيروزي هاي 
كم نظيري دست يافته ايم و ملت بزرگ ما نخواهد 
گذاش��ت دش��من لبخند بر لبانش نقش ببندد. 
وي گفت: امريكا به دنبال كودتا در كش��ور ما بود و 
ناموفق بود. امريكا به دنبال تجزيه ايران و جدا كردن 
خوزستان و حمله از طريق عفلق يان بود و ناموفق 
بود. امريكا دنبال تحريم اين س��رزمين و شكستن 
قدرت ايران بود و ناموفق بود. رئيس جمهور تأكيد 
كرد: امروز چرا امريكا اين همه از ملت ايران و ايراني ها 
و ملت بزرگ ايران عصباني است؟ ايران قدرتمند 
غيرقابل تحمل براي امريكايي ها و صهيونيست ها 
اس��ت و ملت بزرگ و غيوري كه در برابر آنها هرگز 
سر فرود نياورده اند و نخواهند آورد. وي تصريح كرد: 
امريكا خواس��ت و اعام كرد كه ايران را از صادرات 
نفت محروم مي كند، امريكا خواس��ت و اعام كرد 
كه ايران را از تبادل تجاري با دنيا باز مي دارد، امريكا 
مي خواست و اعام كرد كه ايران را در منطقه و جهان 
منزوي خواهد كرد، امريكا خواست و اعام كرد كه 
در منطقه اهدافي كه دارد به آن اهداف دست خواهد 

يافت اما ملت بزرگ ما در تمام اين صحنه ها ثابت 
خواهد كرد ك��ه ملت ايران پي��روز نهايي اين نبرد 

خواهد بود. 
    امريكا قادر به قطع روابط تجاري ايران با 

جهان نيست
رئيس قوه مجريه اظهارداش��ت: امري��كا بداند ما 
نفت مان را مي فروشيم و خواهيم فروخت و امريكا 
قادر نيس��ت جلوي صادرات نفت ايران را بگيرد و 
بداند اگر روزي بخواهد جلوي نفت ايران را بگيرد، 
نفتي از خليج ف��ارس صادر نخواهد ش��د. امريكا 
مي خواهد رابطه ما را با جهان تضعيف كند، رابطه 
ملت ايران ام��روز از هر زمان ديگ��ر در غرب ايران 
با عراق و تركيه، در ش��مال با آذربايجان، روسيه و 
قزاقستان و تركمنستان، از ش��رق با افغانستان و 
پاكستان و از جنوب با عمان، قطر و كويت روابطي 
صميمي داريم و خواهيم داشت و امريكا قادر نيست 
رابطه ما با ملت هاي منطقه را كه در طول قرن ها در 
كنار هم به عنوان همسايه اي مهربان و عزيز بوديم، 
جدا بس��ازد. روحاني با تأكيد بر اينكه امريكا قادر 
نيس��ت روابط تجاري ما را با منطقه و جهان قطع 
كند، تصريح كرد: امريكا بايد بداند در سراس��ر اين 
سرزمين مردم ما با كشورهاي منطقه و جهان روابط 
فرهنگي شان، اقتصادي شان و روابط سياسي شان را 
حفظ خواهند كرد. ما ارتباطات مان را با همسايگان، 
كشورهاي اسامي و جهان توس��عه خواهيم داد. 
امريكا تاش مي كند اروپا را از ايران جدا كند و تاش 
مي كند چين، هندوستان و همسايگان ايران را از ما 
جدا كند و ايران هراسي را در منطقه ترويج مي كند. 
ما دشمن هيچ ملتي از همس��ايگانمان نيستيم و 
نخواهيم بود. روحاني اظهارداشت: امريكا نمي تواند 

بين ما و همسايگان و كشورهاي اسامي تفرقه، نزاع 
و دشمني ايجاد كند. ما روابط مان را با جهان، روز به 
روز گسترش خواهيم داد. امريكا اين بار حداقل در دو 
تا سه  زمينه ناموفق خواهد بود. اولين عدم موفقيت 
امريكا آن اس��ت كه در اين مبارزه با ملت و قدرت 
ايران، كشورهاي جهان و سياستمداران از او حمايت 
نكردند جز يكي دو كشور كوچك و رژيم منحوس 
صهيونيستي هيچ كشوري در دنيا از امريكا حمايت 
نكرد. هم��ه تحريم هاي امري��كا را محكوم كردند. 
امريكايي ها در مجمع عمومي سازمان ملل شكست 
خوردند. امريكايي ها در سازمان ملل، شوراي امنيت 

و دادگاه بين المللي اهه شكست خوردند. 
    ايران را قدرتمندتر از گذشته مي سازيم

روحاني با تأكيد بر اينكه نيروهاي مسلح ما، رهبري 
ما و اركان نظام ما فقط براي ايران امنيت نياوردند، 
اظهارداشت: براي امنيت عراق، سوريه، لبنان هم به 
ملت هاي منطقه كمك كرده اند و امروز ايران تاش 
مي كند تا مردم مظلوم يمن را در برابر متجاوزين 
آل س��عود در صحنه نبرد نظامي و سياسي پيروز 
سازد. ملت يمن هم پيروز خواهد شد، آل سعود و 

امريكا شكست خواهند خورد. 
رئيس جمهور اضاف��ه كرد: ما براي رش��د ايران، 
توسعه ايران، عظمت ايران، هرآنچه داريم توسط 
دولت، مجلس، قوه قضائيه و نيروهاي مس��لح و 
در رأس آن رهبري كمك خواهن��د كرد تا ايران 
قدرتمندتر از گذشته را بس��ازيم. ما نمي گذاريم 
دشمنانمان ايران را به شكس��ت بكشانند. ايران 
س��رزمين مق��دس، عبادت��گاه حق، س��رزمين 
مواي مان علي بن موس��ي الرضا )ع(، س��رزمين 
ولي عصر، سرزمين قرآن و س��رزمين مردانگي و 

ايستادگي اس��ت. رئيس قوه مجريه خاطرنشان 
كرد: ايران س��رزمين پربركتي است كه دشمنان 
ما قادر نيستند اين سرزمين و ملت را به شكست 
بكش��انند. ما ارتباط مان را برخ��اف ميل امريكا 
روز به روز قوي تر خواهيم ساخت، برخاف ميل 
امريكا تجارت مان را با دنيا توس��عه خواهيم داد 
و صادرات مان را توس��عه مي دهيم. م��ردم ما در 
هفته هاي آت��ي ش��اهد خواهند بود ك��ه در اين 
ش��رايطي كه امريكا مي خواس��ت ما نتوانيم يك 
بودجه متعادل س��الم به مجلس شوراي اسامي 
تقديم كنيم ان شاءاه در 2۵ آذرماه امسال دولت 
بودجه سال آينده را تقديم مجلس شوراي اسامي 

خواهد كرد. 
    كااه�اي اساس�ي را با قيمت مناس�ب 

تضمين مي كنيم
رئيس جمهور تصري��ح كرد: ما در بودجه س��ال 
آينده كااهاي اساس��ي مردم را با قيمت مناسب 
تضمين خواهي��م كرد؛ ما در بودجه س��ال آينده 
حقوق بگيران را كه حقوق ثابت دارند و در فش��ار 
هس��تند در حد توان و امكان كمك خواهيم كرد 
و حقوق هم��ه حقوق بگيران و بازنشس��تگان را 
ان ش��اءاه 20 درصد اضافه خواهي��م كرد. ما در 
بودجه س��ال آينده براي اش��تغال مردم، حركت 
توليد م��ردم و صنعت و كش��اورزي و خدمات در 
سراسر كش��ور تاش خواهيم كرد. ما شاهد يك 
تحول بسيار خوب در سال آينده در زمينه مسكن 
خواهيم بود ت��ا نگراني هاي م��ردم براي صاحب 
مسكن ش��دن خانه اولي ها و بافت هاي فرسوده 
تأمين شود و مردم ش��اهد چنين تحولي در سال 
آين��ده خواهند ب��ود. رئيس جمهور ب��ا تأكيد بر 
اينكه ما با فقر مطلق مبارزه خواهيم كرد، تصريح 
كرد: به تمام وعده هايی كه در انتخابات سال ۹6 
به شما ملت ايران داده ام عمل خواهيم كرد البته 
از وعده مان عقب نش��يني نخواهيم كرد، آنچه به 
مردم قول داديم عمل خواهيم كرد البته شرايط ما 
شرايطي است كه هماهنگي، وحدت، همكاري و 
انسجام بايد بيش از گذشته در ميان ما مردم باشد. 
روحاني خاطرنشان كرد: با انس��جام و وحدت از 
اين مشكل تاريخي عبور خواهيم كرد. من باز هم 
تأكيد مي كنم كشور در بحران نيست و در بحران 
نخواهد بود. ابر تورم ما را تهديد نخواهد كرد، ابر 
بيكاري ما را تهديد نخواهد كرد، عده اي نادانسته 
اين حرف ها را در روزنامه ها و تبليغات نزنند اما ما 
مشكاتي داريم و بايد مردم ما مشكات را بدانند، 
دست به دست هم بدهيم و از مشكات عبور كنيم 
همانطور كه در ماه هاي گذش��ته قدم هاي خوبي 
مردم ما برداش��تند. وي ادام��ه داد: يك مقداري 
فشارها كمتر شده اما در عين حال هنوز بايد كار 
زيادي انجام گيرد تا فشار در زندگي از دوش مردم 
عزيز ما برداشته شود. تاش و اميد ما اين است كه 
روند صعودي تورمي كه در ماه هاي گذشته مردم 
را آزار مي داد كاهش دهيم و يك مقدار مردم آرام تر 
باشند و در برابر دشمنانمان بايستيم و بتوانيم به 

پيروزي نهايي دست پيدا كنيم. 

چرا »توقف تعهدات برجامي«
 بهترين راهكار حقوقي است

1- امريكا به همراه فرانسه و انگليس بار ديگر جمهوري اسامي ايران را با 
طرح تكراري »آزمايش موشكي« ناقض قطعنامه 2231 معرفي و خواهان 

برگزاري جلسه شوراي امنيت سازمان ملل شده اند.
 اينكه اروپ��ا- امريكا به برجامي و قطعنامه اي اس��تناد حقوقي مي كنند 
كه يكي از آن)برجام( خارج شده و ديگري هيچ كدام از تعهدات مندرج 
در آن را اجراي��ي نمي كند در حقوق بين الملل يك پديده نادر به ش��مار 
مي آيد؛ اينكه يكي از طرفين توافق بين المللي بدون پرداخت كمترين 
هزينه مالي و حقوقي، از آن خارج مي شود و )با همراهي ديگر همپيمانان( 
طرف مقابل را به استناد همان توافق به نقض متهم مي كند. شكل گيري 
اين پديده كمياب در حقوق بين الملل، ضرورت »تعليق تعهدات برجامي 
توس��ط ايران« و »خروج موقت ايران از برجام« را به عنوان يك برخورد 
حقوقي-ديپلماتيك از سوي طرف ايراني مطرح مي كند و چنانچه بعد از 
اين گزاره هاي اين چنيني مورد توجه وزير امور خارجه قرار نگيرد، بر اساس 
ماده 37 يا همان مكانيسم ماشه طرف هاي غربي مي توانند شش قطعنامه 

گذشته را احيا و حمله نظامي به ايران را سندسازي كنند.
 بر اساس علم حقوق، ايران طبق متن برجام، غيرصلح آميز بودن فعاليت هاي 
هسته اي را تا قبل از۹4/04/23 به صورت ضمني و تلويحي پذيرفته اما 
مهم تر از آن گس��تره ضعف هاي موجود در متن برجام- قطعنامه 2231 
اين امكان را براي طرف مقابل ايجاد كرده است و »تعليق تعهدات« توسط 
ايران و »خروج موقت از برجام« به مثابه فرار از دام هاي متعددي است كه 
امريكايي ها براي ايران تدارك ديده اند. به واقع كشورهاي غربي بر اساس 
متن برجام و خوداظهاري به كاررفته توس��ط ايران در متن، هزينه هاي 
حقوقي-سياسي-دفاعي ايران را در قالب عالي ترين نهاد بين المللي پيگيري 
مي كنند. اين مسئله )ناقض قطعنامه 2231 معرفي كردن ايران( از جمله 
هزينه هاي ناشي از برجام است، بدين معنا كه بعد از پذيرش سند توافق نامه 
هس��ته اي توس��ط ايران، امريكا و اروپا تاكنون بيش از پنج بار آزمايش 
موشكي ايران را نقض متن قطعنامه 2231 تفسير كرده اند، مسئله اي كه 
پيش از آن به اين شكل سابقه نداشته است. يكي از دايلي كه اتفاقاً وجوب 
»تعليق تعهدات برجامي توسط ايران« و »خروج موقت از برجام« را اثبات 
مي كند تفسير يكجانبه غرب از متن و روح برجام و قطعنامه 2231 است 
كه خروجي اين رويكرد »هزينه تراشي« توأم با متعهد نگه داشتن ايران به 
مفاد قطعنامه و برجام است در عين آنكه خود از آن خارج شده اند. برجام و 
متن قطعنامه 2231، اجازه تفسير موسع را به طرف های غربي داده است تا 
كوچك ترين فعاليت هاي ايران در حوزه انرژي، دفاعي، نظامي و هسته اي 
را نقض برجام – قطعنامه معرفي كرده و با ابزار هاي حقوقي- سياس��ي، 

تحريم هاي ضدايراني را توسعه دهند. 
براي تشكيل جلسه ش��وراي امنيت به دليل وجود مؤلفه اي نظير »عدم 
ضمانت اجراي طرف مقابل جهت اجراي تعهدات«، »پذيرش صاحيت 
تام ااختيار ش��وراي امنيت در تفاس��ير و رفع اختاف��ات متن برجام«، 
»تعهدات كل��ي، مبهم و قابل تفس��ير امريكا و تعهدات  عين��ي ايران«، 
»تفسيرپذير بودن متن قطعنامه 2231- برجام« و»نبود تضمين كافي 
از س��وي امريكايي ها براي اجراي تعهدات خود«، »فقدان مجازات كافي 
و بازدارنده براي طرف مقابل در صورت نق��ض يا تخلف از متن برجام« و 
»كم توجهي به مبادات تجاري و اقتصادي كه به وسيله دار انجام مي شود 

و ضرورت تصريح به چنين مسئله اي در متن برجام« مي باشد. 
2- اما تعليق تعهدات توس��ط ايران و خروج موقت ايران از آن مي تواند از 
دام هايي نظير »نگه داشتن ايران ذيل فصل هفتم طبق قطعنامه2231«، 
»ايجاد بهانه هاي جديد و منطبق بر مفاد قطعنامه2231براي امريكايي ها 
نظير تخلف القا كردن آزمايش موش��كي ايران«، »چهارچوب مند سازي 
رفتار هسته اي-دفاعي ايران طبق نظام دلخواه امريكا«، »معطل نگه داشتن 
اقتصاد كشور به اميد گره گشايي برجام« و»ايجاد ركود در كسب وكار«، 

»نبود سرمايه گذاري خارجي« تا حدود بسياري جلوگيري كند. 
3- قباً گفته شده تصور اينكه امريكا به خروج از برجام بسنده كرده، اشتباه 
است چرا كه اياات متحده با هماهنگي اروپا در تاش است تا تعليق ايران 
ذيل فصل هفتم را ملغي كند. و بر اس��اس اينكه طرف ايراني بايد اجراي 
تعهدات خود را متوقف كند بايد نسبت به گزاره هايي كه در ادامه مي آيد 
متمركز شود. ايران »در قالب بيانيه اي رسمي خبر از »خروج مشروط«  از 
توافق هسته اي دهد«، »براي اخذ تضمين عيني، مكتوب با قابليت اجرا از 
اروپا ضرب ااجل كوتاه مدت تعيين كند«، »با توجه به اينكه ماهيت شش 
قطعنامه ضدايراني شوراي امنيت به استناد، الف-گزارش هاي يازده گانه 
سازمان انرژي اتمي، ب- بسته شدن پرونده PMD، ج- اعترافات پيوسته 
و مستمر مقامات ارشد كشورهاي غربي از روز امضاي اجراي برجام به اين 
سو، رنگ باخته است و در شرايط موجود چنين ادعايي فاقد اعتبار مي باشد. 
بنابراين طرف ايران��ي مي تواند در قالب طرح ش��كايت از مراجع قضايي 
پيش بيني شده در حقوق بين الملل و با طرح موضوع در قالب نامه نگاري 
با رئيس سازمان انرژي اتمي،  دبيركل سازمان ملل، نسبت به خنثي سازي 
احياي مكانيسم ماشه و به روزرس��اني شش قطعنامه اقدام نمايد. طرف 
ايراني طبق مفاد كنوانسيون معاهدات وين، خروج امريكا از برجام را بايد به 
منزله»خاتمه« برجام عنوان و آن را عموميت دهد تا تاش تشكيل جلسه 
شوراي امنيت كه با هدف »رويه سازي حقوقي«در عرصه بين المللي دنبال 

مي شود تا حدودي خنثي شود. 

سردار غيب پرور:  
بچه هاي بسيج بن بست شكن هستند

نمی خواه�م بگويم ك�ه كار آس�اني در اين فضا )فض�ای مجازی( 
داريم، ما وارد يك عرصه سخت ش�ديم اما عرصه اي كه مي دانيم 
انتهاي آن بن بست نيست. بچه هاي بسيج بن بست شكن هستند. 
سردار غامحس��ين غيب پرور، رئيس سازمان بس��يج مستضعفين در 
گفت وگو با شبكه اطاع رسانی دانا؛ درباره لزوم حضور نيروهاي بسيج در 
فضاي مجازي گفت: فضاي مجازي يكي از واقعيات امروز جامعه ماست و 
مي تواند به عنوان يك فرصت باشد. تا به امروز ما فضاي مجازي را تاريك 
و تهديد ديده ايم، به واسطه اينكه ما به عنوان يك فرصت به اين فضا نگاه 
نكرده ايم. اگر ورود پيدا كنيم مي توانيم اين فض��ا را به نفع انقاب مورد 
استفاده قرار دهيم؛ به نظرمي رسد كه اين شدني و ميسر است. وي درباره 
هجمه دشمن در فضاي مجازي افزود: هجمه دشمن در فضاي مجازي 
را نبايد كتمان كرد. دشمن يك هجمه پر رنگ و لعابي در اين فضا دارد و 
بسياري از ظرفيت هاي اين عرصه به دست صهيونيست هاست و ساليان 

سال در اين عرصه سرمايه گذاری كرده اند. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين ادامه داد: نمي خواهم بگويم كه كار آساني 
در اين فضا داريم، ما وارد يك عرصه سخت شديم اما عرصه اي كه مي دانيم 
انتهاي آن بن بست نيست. بچه هاي بسيج بن بست شكن هستند. وي درباره 
برنامه دعوت از فعاان فضاي مجازي براي اولين گردهمايي فعاان اين 
عرصه گفت: چيزي نزديك به هزار نفر را در اين چند روزه دعوت كرديم و 
گرد هم آورديم. ما چيزي حدود 10 هزار نفر در كشور فعال فضاي مجازي 
داريم و از آنها هزار نفر در اين همايش گرد هم آمدند.  ای كاش فضا و امكانات 
بيشتر بود اما اين شروعي براي اين ادامه اين دست اقدامات بود. سردار غيب 
پرور با اشاره به اينكه بسيجيان در جنگ نرم در مقابل ضدانقاب چه نقشي 
مي توانند ايفا كنند، گفت: رمز كار يك كلمه است ما جوانان مان را باور كنيم. 
در سال هاي دفاع مقدس فرمانده تيپ و قرارگاه ها حدود 23 سال و 24 
سال سن داشتند. چرا چون كشور و نظام و در رأس همه آنها امام بزرگوار 
جوانان را باور كرد. امروز هم در رأس نظام جمهوري اسامي مقام معظم 

رهبري جوانان را بيش از همه ما باور كرده اند. 

ژه
وی

 شوخيهایمطهری 
نتيجهپروپاگاندايبيبيسينيست؟!

علي مطهري، نايب رئيس مجلس مدعي ش��ده كه »بخشي 
از دايل خروج ترامپ مخالفاني بودند كه با كارش��كني اجازه 
ندادند برجام درست اجرا شود. « اين اولين بار نيست كه مطهري 
ناكامي برجام را تقصير ديگران مي اندازد تا دولت را تبرئه كند. 
پيش از اين حتي آزمايش هاي موشكي را مخل برجام دانسته 
بود! اين بار اما واكنش بهمن كلباسي، خبرنگار بي بي سي  بازتاب 
گسترده ای داشته، واكنش هايي در فضاي مجازي كه به علي 
مطهري مي گويد حتي خبرنگار بي بي سي هم كه هميشه حامي 
غرب و عليه ايران است، موضوع را دريافته، اما نايب رئيس مجلس 
ايران مي خواهد هميشه در جاده خاكي براند! بهمن كلباسي در 
مورد اين موضع علي مطهري مي نويسد: »اين شوخي ها چيست 
كه نايب رئيس مجلس ايران مي كند؟ تأسيسات هسته اي كه 
سهل است، اگر ايران همه موشك هايش را بار مي زد، مي رفت 
كاخ س��فيد تحويل مي داد، باز ترامپ، بولتون و پمپئو با فشار 
نتانياهو و حمايت و تشويق شديد ميلياردر اسرائيلي-امريكايي 
شلدون ادلسون از برجام خارج مي شدند. « حد تجاهل و تغافل 
علي مطهري به جايي رسيده كه ديگر دشمني ترامپ و بولتون 
و نتانياهو را خبرنگار بي بي سي بايد به او يادآور شود. خبرنگار 

بي بي سي هم البته صادق نيست كه اگر بود، همين موضع را 
در رسانه اش مي گرفت و نه در صفحه   شخصي توئيترش. علي 
عليزاده در اين مورد مي نويسد: »موضع نايب رئيس مجلس نه 
فقط ضدملي وخودزني كه چنان از بديهيات سياست پرت است 
كه خبرنگارBBC آن را ش��وخي خوانده؛  دو سؤال: كلباسي 
چرا تابه حال جرئت بيان همين نقد را درBBC نداشته؟ اين 
ميزان پرتي و بيسوادي از سياست بين الملل محصول ۹سال 
پروپاگانداي BBC نيست؟ براي شخص بهمن كلباسي احترام 
قايلم. اما معتقدم نمی توان در توئيتر با تيراژ چند ده هزار واقعيت 
سياست سلطه را افش��ا كرد و بعد در يكي از استعماری ترين 
رسانه هاي تاريخ زبان فارسي با تيراژ چند ده ميليون كار كرد كه 
وظيفه اش تحميق روزانه توده های طبقه متوسط ايران درباره 

سياست خارجي است. «

  بایدبهجايروحاني
ازجهانگيريحمایتميكردیم

وزير تعاون دولت خاتمي معتقد است كه اصاح طلبان نبايد 
سرنوشت خود را به سرنوش��ت دولت روحاني گره مي زدند. او 
البته نمي گويد آيا اصاً امكان گره نزدن بود؟ گره اي كه از قبل 
انتخابات زده شد و بهتر است حاا بپرسيم آيا مي توانند اين گره 

را باز كنند و مسئوليت دولت روحاني را نپذيرند؟

او ب��ا تأييد س��خن حجاريان كه نبايد سرنوش��ت خ��ود را با 
سرنوش��ت دولت روحاني گره مي زديم، گفت��ه كه »اين يك 
اشتباه اس��تراتژيك بود كه به واسطه هيجانات افراطي برخي 
از اصاح طلبان ش��كل گرفت. يعني درست است كه پيروزي 
آقاي روحاني در انتخابات پيروزي اصاح طلبان بود، اما پيروزي 
اصاح طلبي نبود. اما متأسفانه برخي به دليل اهداف شخصي كه 
داشتند اين جو تند را به راه انداختند كه پيروزي آقاي روحاني، 
پيروزي اصاح طلبي اس��ت و آرام آرام فضا به سمتي رفت كه 
همين گروه، دول��ت آقاي روحاني را ي��ك دولت اصاح طلب 
معرفي كردند. اين گروه تا جايي پيش رفتند كه عنوان كردند 
عملكرد آقاي روحاني حتي از عملكرد آقاي خاتمي در دوران 
رياست جمهوري، قوي تر بوده است. « معني سخنان صوفي 
اين است كه تا وقت پيروزي با روحاني هستند و در مشكات 

رهايش مي كنند!
صوفي حتي معتقد است در انتخابات ۹6 اشتباه كردند و بايد 
به جاي روحاني از جهانگيري حمايت مي كردند: »در مجموع در 
انتخابات سال گذشته همه اشتباه كردند. از يك سو اصاح طلبان 
بايد از آقاي جهانگيري حمايت مي كردند و ايشان را به عنوان 
كانديداي نهايي اصاح طلبان معرفي مي كردند و از سوي ديگر 
اصاح طلبان دو آتيشه حامي آقاي روحاني هم اشتباه كردند. «

محمد اسماعيلي

جواد اريجاني: 
اظهارات ظريف

 ماله کشی  روي خرابي هاي برجام بود
دبير ستاد حقوق بش�ر قوه قضائيه مش�كات اقتصادي كشور را 
»فتنه اقتصادي« مي خواند كه بر افت شديد كارآمدي دولت سوار 
شده است و مي گويد: در فتنه 88 هدف اين بود كه با كشيدن مردم 
در خيابان و سردادن شعار »رأي ما را پس بدهيد« نظام از بين برود. 
محمدجواد اريجاني در گفت وگو با تسنيم، مشكات اقتصادي كشور 
را »فتنه اقتصادي« خواند كه بر افت شديد كارآمدي دولت سوار شده 
است و گفت: در فتنه 88 هدف اين بود كه با كشيدن مردم در خيابان 
و س��ردادن ش��عار »رأي ما را پس بدهيد« نظام از بين برود. امروز نيز 
همين هدف را دنبال مي كنند و دوست دارند مردم را به خيابان بياورند 
و به جاي اينكه مردم بگويند »رأي ما كجاس��ت؟« بگويند»پول و نان 
ما كجاست؟«.  اريجاني با بيان اينكه هيچ كدام از دوستان اصاحات 
دلشان با رئيس جمهور و دولت نيست و از كام آنها به راحتي مي توان 
به اين واقعيت رسيد، اضافه مي كند: آنها دنبال تطهير خود از خيانت 
برما شده در فتنه 88 هستند. دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، برجام 
را توافقي كم  فايده  و پر ضرر توصيف كرده است كه نتوانسته مشكات 
كشور را حل كند و در ادامه مي گويد: مشكات ما مشكات نرمي نبود 
كه با شعر و شاعري بتوان آن را حل كرد. رئيس پژوهشگاه دانش هاي 
بنيادي، نحوه اظهارات ظريف درباره وجود پولشويي گسترده در كشور 
را »بين الغي«  خواند و توضيح داد: احتمااً آقاي ظريف مي خواس��ته 
بگويد كه ابي هاي سنگيني براي پيوستن به FAFT صورت گرفته و 
پول خوبي در اين راه صرف شده است. البته درست نيست كه مخالفان 
خود را با اين نوع اتهامات سنگين مورد هجمه قرار دهيد. به هر صورت 
اواً اين اظهارات درست نيست ثانياً براي كشور پرضرر است. وي گفت: 
طرح اين موضوع به نحوي ماله كشيدن روي خرابي هاي برجام است و 

قدم هاي بعدي را در پيش دارد. 

فرج صمدی|  ايرنا



 ثروتمندان حدود ٣درصد از درآمدشان را به هتل و 
رستوران اختصاص مي دهند. اين در حالي است كه 
آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد، ضعيف ترين 
دهك يعني فقرا تنها 0/5درصد از درآمدش��ان را 
صرف رستوران و هتل مي كنند، اما چندي پيش بود 
كه ناصر حسيني تبريزي، رئيس اتحاديه چلوكباب 
و چلوخورش از ريزش قابل تأمل رس��توران رفتن 
مردم به دليل افزايش 50درصدي قيمت مواداوليه 
خبر داد. به گفته وي، رس��توران هاي شمال ش��هر 
تهران حدود ٣0درصد و رستوران هاي جنوب شهر 
٦0تا ٧0درصد مش��تريان خود را از دست داده اند. 

با اين وجود اغذيه فروش��ي هاي دوره گرد هميشه 
مشتريان خود را دارند؛  مشتريان آنها كارگران فصلي 
و روزمزدي هستند كه وقتي گرسنگي به سراغ شان 
مي آيد، تنها گزينه اي كه براي سيركردن شكم شان 
دارن��د، همي��ن اغذيه فروش��ي هاي دوره گ��ردي 
اس��ت كه حاا با گران شدن هزينه رس��توران ها و 
اغذيه فروشي هاي داراي مجوز بازار كارشان نسبت به 
قبل بهتر شده كه بدتر نشده! در كنار اغذيه فروشان 
سيار كه با چرخ هاي كوچك براي خودشان دكه هاي 
موقت برپا مي كنند كافه ون ها هم مدتي اس��ت به 
جمع اغذيه فروشان سيار اضافه شده اند؛  كافه هايي 

كه البته مشتريان خاص خودش��ان را دارند. حاا 
آنطور كه مديرعامل شركت س��اماندهي صنايع و 
مشاغل شهرتهران خبر داده، قرار است اغذيه فروشان 

سيار فاقد مجوز جمع آوري شوند. 
  بازار شبانه جگركي هاي سيار

خيابان دماون��د و ميدان امام حس��ين)ع( يكي از 
پاتوق هاي جگركي هاي سيار اس��ت. از دم دماي 
غروب بساط دكه هاي كوچك شان را پهن مي كنند 
و كسب و كارشان تا نزديكي هاي صبح ادامه دارد. 
تعدادشان آنقدر زياد اس��ت كه گاهي در كنار هم 
رديف ش��ده اند، اما انگار درآمدش��ان چندان بد 

نيس��ت و گويا هر چند چرخ براي يك نفر اس��ت 
و بعضي از فروش��ندگان هم مالك كار نيس��تند؛ 
 كارگرند و حقوق كارگري شان را مي گيرند  وقتي 
به بساطش��ان دقت كنيد، پيش��خواني دارند كه 
سيخ هاي كوچك جگر،  خوش گوشت،  دنبه و ديگر 
اجزاي گوسفند رويش چيده شده و در گرما و سرما 
در معرض دود و ديگر آلودگي هاي محيط اس��ت 
و منقلي كه سفارش مش��تري را روي آن مي پزند 
و به قول خودش��ان آتش ذغال منقل همه چيز را 

ضدعفوني مي كند. 
  سه تكه كباب 5هزارتومان!

چهارراه ولي عصر و پارك دانشجو هم پاتوق گروهي 
ديگر از همين اغذيه فروشي هاست. شايد نزديكي 
به پارك موجب شده تا اينجا تنوع بيشتري را شاهد 
باشيم. از آش دوغ و رش��ته گرفته تا كباب لقمه و 
فافل اوضاع بهداش��تي اينجا هم چندان مساعد 
نيست. يكي از دكه ها در گوش��ه خيابان با دست 
مخلوط گوشتي را كه در قابلمه اي روحي قرار دارد 
زير و رو مي كند. نه يخچالي هست و نه معلوم است 
در اين مخلوط چه تركيباتي وجود دارد! با اين حال 
سه تكه كباب با نان به قيمت 5هزار تومان خيلي ها 
را ترغيب مي كند، دل به دريا بزنند و اين مدل تغذيه 

را هم امتحان كنند. 
اما در اين ميان، برخي از ون ها ه��م به اين ماجرا 
اضافه شده اند. ون هايي كه بيشتر در حوالي خيابان 
باب همايون مي توان آنها را پيدا كرد. بعضي هايشان 
كافي ش��اپ و برخ��ي ديگر فس��ت فود هس��تند. 
چندان ارزان فروش نيستند و مشتري هاي خاص 
خود را دارند و گويا بعضي هايش��ان مجوز دارند و 
نظارتي بر عملكرد و اوضاع بهداشتي ش��ان است. 
غذافروش��ي هاي سيار ش��بانه در همه جاي شهر 
پخش هستند، غالباً زير پل ها و زيرگذرها،  اطراف 
بازارها، دور و بر امامزاده ها و مناطق يياقي نظير 

دركه، دربند، توچال و لواسانات. 
روزگذشته حميدرضا تحصيلي، مديرعامل شركت 
ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران به فعاليت 
غيرمجاز برخي از ون كافه ها در س��طح شهر اشاره 
كرد و از جمع آوري تمامي ون كافه هاي فاقد مجوز 
متخلف در سطح مناطق بيست و دو گانه خبر داد. 
تحصيل��ي ضم��ن تأكي��د بر برخ��ورد ج��دي با 
عرضه كنندگان س��يار ك��ه به ص��ورت غيرمجاز 
در س��طح ش��هر فعاليت مي كنن��د، تصريح كرد: 
در اي��ن راه نيازمند همياري دس��تگاه هايي چون 
 وزارت بهداش��ت، نيروي انتظام��ي و اتاق اصناف 

تهران هستيم. 
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صنعت کنکور حاضر به شفاف سازی نیست

 پرشدن شكم و خالي شدن سامت فقرا 
در دكه هاي سامت فروشي!

با گراني هاي اخير بازار اغذيه فروشي هاي سيار و غيرمجاز گرم تر از قبل شده است

اگرچ�ه آموزش و پ�رورش س�عي دارد از برد 
رس�انه اي واژه مافيا براي مؤسسات كنكوري 
بهره ب�رداري كن�د، ب�ا اي�ن ح�ال ابهام�ات 
دنباله داري در توضيح مافياي كنكور از سوي 
مدي�ران ارش�د آموزش و پرورش بي پاس�خ 
مي ماند كه نشان مي دهد  به رغم اصرار اهالي 
خيابان شهيد قرني تهران، فعاليت مؤسسات 
كنك�وري آنطورها هم كه مي گويند نس�بتي 
ب�ا س�ازمان هاي هزارتوي جنايت�كار جزيره 
سيس�يل ايتاليا در قرن 19ندارن�د. گو اينكه 
سررش�ته تخلفاتي ه�م ك�ه در فعاليت آنها 
مش�اهده مي ش�ود در مجوزهايي اس�ت كه 
مدي�ران آموزش و پ�رورش ام�كان تمديد يا 
لغوشان را دارند. در همين راستا يكي از ابهامات 
عدم صراح�ت آموزش و پ�رورش در معرفي 
مؤسس�ات متخلف با ذكر نام و نحوه فعاليت 
اس�ت. ديگر ميزان درآم�د آموزش و پرورش 
از س�ود حاصل از فعاليت مؤسسات كنكوري 
است و س�ومين ابهام هم مربوط به اين است 
كه چرا آموزش و پرورش مجوز اين مؤسسات 
را ابطال نمي كند ي�ا از طريق مراجع قضايي و 
انتظامي آنها را مورد پيگرد ق�رار نمي دهد؟! 

  
آموزش و پرورش چند سالي است در زمينه هاي 
مختلف نقش س��پرباي دولت را بازي مي كند 
و به ج��اي انجام وظايف ذاتي خود س��عي دارد، 
هزينه ه��اي م��ادي و معنوي دول��ت را كاهش 
دهد. اين وزارتخانه بعد از مسئله جذب معلم از 
طريق آزمون و كاهش ظرفيت پذيرش دانشگاه 
فرهنگيان و توسعه مدارس غيردولتي كه تمام 
و كمال در زمين دولت ب��ازي مي كرد، بازي در 
زمينه حذف كنكور را هم به گونه اي انتخاب كرد 
كه دولت نيز از آن نفع ببرد. انحراف افكار عمومي 
از زمينه هاي اقتص��ادي و اجتماعي كه تحصيل 
در دانشگاه ها را به تنها گزينه پيش روي جوانان 
تبديل كرده از آن جمله اس��ت. ع��اوه بر اينكه 
باا بردن س��هم خود از گردش مالي مؤسسات 
كنكوري هم به نوبه خود كمكي است در راستاي 
كاهش هزينه هاي دولت. ابهامات مزمن و بدون 
پاسخ در مورد مافياي كنكور نشان از تير مافيا در 

تاريكي نظارت و مديريت است. 
  كنكور دسته خود را مي برد!

كنكور ك��ه روزگاري ب��راي تحق��ق عدالت در 
دسترس��ي عمومي به امكانات آموزش عالي در 

كشور راه اندازي شده تا با ايجاد يك رقابت عادانه 
منابع محدود را به دست مستحقان آن برساند، 
 امروز به نماد ناعدالتي آموزشي بدل شده و حتي 
بس��تري براي نابرابري هاي بزرگ تر، عميق تر و 
وخيم تر ش��ده اس��ت. آموزش و پرورشي ها اين 
نابرابري كنكوري را مافيا مي نامند و ادعا مي كنند با 
محدودكردن ضريب نفوذ كنكور در فرآيند جذب 
دانشجو دست مافيا هم از سر نظام تعليم و تربيت 
كوتاه مي شود. عبدالرس��ول عمادي سرپرست 
معاونت آموزش متوس��طه آموزش و پرورش در 
توضيح اين مطلب گفت: مافياي كنكور وجود دارد 
و معتقديم اگر قانون س��نجش و پذيرش كنكور 
اجرا شود، مي تواند تب كنكور را كنترل كند. وي 
كه در مناظره گونه اي در خبرگزاري فارس و در 
حضور ابراهيم خدايي، معاون وزير علوم و رئيس 
سازمان سنجش س��خن مي گفت، افزود: وقتي 
جريان بزرگي مانند كنك��ور را داريم تب كنكور 
كاهش پيدا نمي كند و مافيا فعال تر مي شوند، به 
همين دليل است كه وقتي بحث سوابق تحصيلي 
مطرح مي شود، عده اي فشار وارد مي كنند و البته 

زورشان هم زياد است. 
  كنكور،  تك گزينه چهار گزينه اي آينده!

در ادامه خدايي با اشاره به اينكه دايلي وجود دارد 
كه كنكور همچنان حساس است، بيان كرد: يكي از 
مهم ترين راه هاي منزلت اجتماعي ورود به دانشگاه، 
رشته هاي خاص اس��ت؛ يعني مي خواهم بگويم 
همه چيز مربوط به سنجش نيست. دليل ديگر 
اين است كه سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي 
كش��ور به دليل ناتواني، فرصت ه��اي ديگري را 
در اختيار جوانان قرار ن��داده و دانش آموزان تنها 
راه ورود به جامع��ه را دانش��گاه مي دانند. دليل 
بعدي اين است كه براساس سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش نتوانس��تيم مهارت را به بچه ها 
ياد دهيم و راه هاي متنوعي را جلوي پاي بچه ها 
نگذاش��تيم. وي تأكيد كرد: من با حذف كنكور 
كاماً موافقم، اما مصاحبه هاي دوپهلويي مي بينيم 
كه نوك حمات به سمت سازمان سنجش است 
و من واقعاً نمي فهمم س��ازمان سنجش كجاي 
كار اين مؤسسات است و مؤسسات چه ربطي به 
سازمان سنجش دارند؟ ۹0درصد كارها در حوزه 
آموزش و پرورش اس��ت. رئيس سازمان سنجش 
خطاب به عمادي گفت: قانون به شما اجازه داده 
مجوز دهيد، اجازه داده اينها را تعطيل كنيد، اجازه 

داده جلوي تبليغات را بگيريد، خب انجام دهيد!

  تلخ و ش�يرين كنك�ور براي آم�وزش و 
پرورش!

خدايي ادام��ه داد: طب��ق ماده٣ ص��دور مجوز 
مؤسس��ات آموزش��ي و نظارت بر آنه��ا برعهده 
آموزش و پرورش اس��ت، درآمد اين مؤسس��ات 
را ما ه��م نمي دانيم، دوس��تان آموزش و پرورش 
مي دانند كه 4 - 5 درصد از درآمد اين مؤسسات را 

آنها دريافت مي كنند. 
خدايي گفت: ما براي ٦ميليون نفر آزمون برگزار 
مي كنيم كه ۱۲5ميليارد تومان درآمد دارد و به 
لحاظ قانون مقداري از آن كسر مي شود و ۱05تا 

۱۱0ميليارد تومان باقي مي ماند. 
رئيس سازمان سنجش و آموزش كشور خطاب 
به عمادي گفت: من كل درآمد سازمان سنجش 
از آزمون ها را گفتم، شما چرا نگفتيد كه چقدر از 

مؤسسات آموزشي درآمد داريد؟
بنابراين گ��زارش اين گفت و گو نش��ان مي دهد 

آموزش و پ��رورش چنانچ��ه مي نماي��د عزم��ي 
براي كنار گذاش��تن كنك��ور از فرآيند پذيرش 
كنكور ندارد و با وجود تك��رار دو ابهام در ميزان 
درآمد آموزش و پ��رورش از فعاليت مؤسس��ات 
كنكوري و چرايي عدم برخ��ورد قضايي با آنها از 
هر زباني كه بيان مي شود، هيچ يك از مسئوان 
آموزش و پرورش در هر سطحي عزم پاسخگويي به 
آن را ندارند. همچنين كنكور اگرچه تلخي هايي به 
كام نظام تعليم و تربيت مي ريزد، اما با درآمدهاي 

خود كام برخي را شيرين نگه مي دارد. 
البته مناظره روزگذش��ته خدايي و عمادي تنها 
توپخانه فع��ال عليه كنك��ور نب��ود. كيلومترها 
آنطرف تر در شمال شهر تهران و در مراسم افتتاح 
انديش��كده دانش پژوهان ج��وان نيز محمدرضا 
مخبردزفولي دبير شوراي عالي انقاب فرهنگي 
نيز از ل��زوم حذف كنكور و شكس��ت غول هفت 

سر آن گفت. 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

محمدرضا باقري با انتش�ار اين عكس ك�ه در آن ظريف از وزير 
بهداشت خواسته دختر سفير ايران در رومانی را كه مأموريتش 
پايان يافته به يكی از دانش�گاه های داخلی انتقال دهد ،توئيت 
كرد:  نامه خسروپناه زشت و غيرقابل توجيه بود، اين نامه آقاي ظريف 
هم نقض عدالته، هر چند شايد خاف قانون نباشه. متأسفانه در دوره اي 

زندگي مي كنيم كه استفاده از رانت، جرم كه هيچ شرم هم ندارد.

بهاره اميني با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: حناچي ش��هردار 
تهران، پس از پيوس��تن به پويش سه ش��نبه  هاي  بدون خ��ودرو ديروز 
 در تاري��خ ۱٣آذر ۹٧، مس��ير من��زل تا دفت��ر كارش را ب��ا دوچرخه 

طي كرد. 

محمدصادق جهان بخش با انتش�ار اين عك�س توئيت كرد: هر 
كسي ادعاي حمايت از معلوانش ميشه، بدونه كه كارخونه فيروز توسط 
يه مدير معلول و با كارگران معلول توي قزوين هست كه محصوات با 
كيفيتي داره و جوايز داخلي و خارجي زيادي هم كسب كرده؛ حاا به 

جاي آبغوره گرفتن بياييد، واقعاً از كسب و كار معلوان حمايت كنيد.

زهرا كشوري با انتشار اين عكس توئيت كرد: 4٦نفر از خبرنگاران و 
نويسنده هاي اسپانيا به دعوت بخش خصوصي به ايران آمدند و يك هفته 
از جاذبه هاي مسير سنتي گردشگري ايران يعني فارس، يزد، اصفهان و 
تهران ديدن كردند. گردشگران اسپانيايي از جمله گردشگراني هستند 
كه بي توجه به تحوات سياسي داخلي، منطقه اي و جهاني همچنان به 

ايران مي آيند.

كبري آس�وپار با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: اين سوي حياط 
برگريزان درخت انجير است؛ آن سو فصل رسيدِن درخت پرتقال. پاييز 
براي همه مرگ نيست؛ مي شود كه فصل رسيدن باشد، اگر بخواهيم... 

پريچهر توئيت كرد: در كش��ورهاي انگليس، فرانسه، آلمان و سوئد 
سن »مس��ئوليت كيفري« به ترتيب ۱0، ۱٣، ۱4و ۱5سالگيه، اما كف 
سن ازدواج ۱٦و۱۸سال؛ سؤال من از نمايندگان كپي كار مجلس اينه كه 
وقتي اينها هنوز درباره »پايان كودكي« اختاف نظر دارند، چرا ما بايد 

كوركورانه قوانينشون رو كپي كنيم؟

صالح ابراهيمي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: كي گفته غرب 
تو رفاه كامله و مردمش غرق در نعمتن؟! توي همه ايس��تگاه هاي مترو 
حداقل ۱0 تا بي خانمان اينجوري هست، كلي ها هم زير پل ميخوابن و 

توي سطل آشغال به دنبال غذا مي گردن.

سيدامير سياح توئيت كرد: نماينده مجلس نبايد به خرج شركت ها 
و سازمان ها سفر خارجي برود، نبايد از وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي 
حقوق بگيرد، نبايد از اشخاص داخلي و خارجي هديه دريافت كند، نبايد 
به وزرا و شركت هاي  دولتي براي استخدام و وام همشهريانش نامه بدهد.

عليرضا سزاوار

غفلت از خاكي كه از آن زنده ايم
ام��روز روز جهاني خ��اك اس��ت. از دس��ت رفتن رطوبت خ��اك در 
عمده مس��احت كش��ورمان، با يك نگاه سيس��تمي مهم ترين مسئله 
محيط زيستي اس��ت. اين امر مهم متأس��فانه در پيگيري تشكل ها و 
جريان هاي محيط زيستي كشورمان كامًا از قلم افتاده است. فرسايش 
خاك، فرونشست زمين، گس��ترش بيابان و آنچه تهديدي سرزميني 
در عمده مس��احت كش��ور اس��ت، جلوه هايي از نامهرباني ما با خاك 

ايران است. 
نخستين قدم براي آنكه خاك را بشناسيم، اين است كه به جانداربودنش 
يقين داشته باشيم. خاك متولد مي شود، رشد مي كند، نفس مي كشد، 
دوره هاي كودكي و جواني و بلوغ دارد و در آخر اينكه مي تواند شاداب و 

پرتوان يا خسته و ناتوان باشد. 
متأسفانه فعاان محيط زيستي اين مسئله بسيار مهم را فروگذاشته و 
درگير مسائلي عمدتاً فرعي و صرفاً دراماتيك و بعضاً نمايشي و سياسي 
هستند. محيط زيستي هاي ما غالباً خاك و مسائل آن را نمي شناسند، 
همين كه حدود ۱٣ميليون هكتار از خاك مرغوب كش��ورمان بدون 
نظارت كافي جهاد كشاورزي بر مصرف كود و سمومش به زير كشت 

آبي مي روند؛ يكي از دايل بي توجهي به اين امر مهم است. 
اخيراً هم معتبرترين نشريه علمي جهان)nature( با توجه به تحقيقات 
دو دانشمند ايراني نس��بت به خطر فرونشست خاك در تهران هشدار 

داد. 
مطالعات »مهدي متقي« و »محمود حق شناس حقيقي« با استفاده از 
اطاعات و عكس هاي ماهواره اي ۱5سال اخير نشان مي دهد كه جلگه 

غربي تهران همه ساله در حدود ۲5سانتيمتر فرو مي رود. 
ميزان غرق شدن بخش جنوب غربي شهر كه فرودگاه بين المللي امام 
هم در آن قرار دارد، حدود پنج سانتيمتر در سال است. اين ميزان فرو 
رفتن را مي توان يكي از بااترين نرخ هايي دانس��ت كه در جهان امروز 

در حال وقوع است. 
خاك هاي مرغوب به سادگي آلوده مي شوند و متأسفانه وزارت كشاورزي 
به عنوان متوالي امر، نگاه بهره بردارانه به آن دارد. محيط زيستي هاي 
ما و كنشگران آن نيز با تش��ويق به دوچرخه سواري و گورخرها و غيره 

سرگرم هستند!
 در كشور ما صاحبان زمين مي توانند هرقدر خودشان تشخيص دهند 
از نهاده هاي كشاورزي استفاده كنند. هيچ سيستم پايش و اندازه گيري 

مصرف نهاده ها به خصوص كود و سم وجود ندارد. 
خاك در طول تاريخ همواره نماد وطن پرستي بوده است. گسترش كشاورزي 
ناپايدار مثل اصرار به كش��ت گندم در دوران اصاح��ات و دوران اعتدال، 
موجب شده ايران با ركورد حداقل سالي دو ميليارد تن، يكي از صدرنشينان 
فرسايش خاك در جهان باشد. با اتخاذ سياست هاي درست، بيش از اين 

خاك مان را به قتل نرسانيم كه گريبانگير خودمان خواهد شد. 

  معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست از نهايي شدن »ايحه 
منع حيوان آزاري« در كميس��يون زيربنايي دولت خبر داد و گفت: با 
تصويب اين ايحه 5تبصره به ماده ٦٧۹ قانون مجازات اسامي افزوده 

خواهد شد. 
  رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران خواستار رسيدگي فوري 
به وضعيت گرمخانه ها و مددسراهاي مستقر در مناطق مختلف شهر 

تهران شد. 
  با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسامي، مبلغ ٣۲هزار ميليارد 
ريال مربوط به ع��وارض ش��هرداري ها و دهياري ه��ا از محل فروش 
فرآورده هاي نفتي موضوع ماده ٣۸ قانون مالي��ات بر ارزش افزوده به 
حساب تمركز وجوه وزارت كش��ور واريز مي شود تا به نسبت پرداخت 

منابع و مصارف موجود براساس مقررات قانوني توزيع شود. 
  مديركل بهداش��ت، درمان و ام��ور بيمه كميته ام��داد گفت: همه 
مددجويان تحت حمايت كميته امداد از بس��ته وي��ژه خدمات بيمه 

تكميلي درمان برخوردار هستند. 
  سرپرست سازمان تأمين اجتماعي با اش��اره به طرح اصاح قانون 
بودجه سال ۹٧ در مجلس ش��وراي اسامي گفت: نمايندگان مجلس 
شوراي اسامي در بررس��ي اين طرح پرداخت ۲هزار و ۲00 ميليارد 
تومان بابت بيمه رانندگان حمل و نقل عمومي درون و برون ش��هري 

را تصويب كردند. 
  ش��هردار منطقه ۱۸ در مورد فروچا له هاي رها ش��ده در اين بخش 
افزود: در اين زمين ها كه حدود ۲50 تا 400هكتار مساحت دارد، قرار 
بود پروژه هاي مناسبي اجرا ش��ود كه انجام نشد، بنابراين بايد با ايجاد 

فضاي سبز لكه هاي به وجود آمده را برطرف كنيم. 
  وزير آموزش و پرورش ب��ا بيان اينكه دوره آم��وزش عمومي دوره 
شكوفايي استعدادهاي برتر در نوجوانان است، گفت: توجه بيش از اندازه 
به اين موضوع نوعي عطش كاذب و ناپاي��دار ايجاد مي كند كه اهداف 

آموزش عمومي را در معرض خطر قرار مي دهد. 
  مديرعامل سازمان نوسازي ش��هر تهران با اشاره به اهميت بررسي 
شيوه هاي جايگزين احداث پاركينگ هاي سنتي و رمپي در بافت هاي 
فرس��وده، بر ضرورت بررس��ي امكان س��نجي بهره ب��رداري از انواع 

پاركينگ هاي مكانيزه و نيمه مكانيزه در اين بافت ها تأكيد كرد. 
  رئيس پژوهشكده غدد درون ريز دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
با بيان اينكه اكثر گره ها و سرطان هاي تيروييدي همراه با كم كاري و 
پركاري تيروييد نيستند، گفت: در ۹0 تا۹5 درصد افراد كه گره تيروييد 

دارند، ضايعه خوش خيم است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  2

خورش�يد كه كم كم س�رش را زير لحاف ش�ب فرو مي ب�رد و هوا كه 
گرگ و ميش مي شود، كركره هاي اغذيه فروشي هاي سيار باا كشيده 
و روز كاري شان آغاز مي شود. اما بعضي هايشان گل كارشان سرظهر 
اس�ت و نزديك به هنگامه نهار. همه چيز در بساطشان است  از جگر و 
خوش گوشت گرفته تا دنبه و كباب لقمه. برخي آش رشته و برخي ديگر 
آش دوغ؛ فافل يا غذاي خانگي در ظرف هاي يكبار مصرف يونوليتي 
هم در بساط بعضي هايشان پيدا مي شود و از آنجايي كه قيمت هايشان 

با قيمت مغازه هاي رسمي و مجوزدار اغذيه فروشي تفاوت قابل توجهي 
دارد، بازارش�ان همچنان در س�ردي بازار س�اير اصناف در بحبوحه 
گراني هاي اخير، گرم و گيراست. انگار محفلي هستند تا كارگران روز 
مزد يا رهگذراني كه در جيب شان به سختي 10 هزار تومان پيدا مي شود 
براي يك وعده هم كه شده شكم شان را سير كنند؛  همان كساني كه دو 
دو تا چهارتاي خرج و دخل شان اجازه نمي دهد تا درباره بهداشتي بودن 
يا نبودن خوراكي هاي اغذيه فروشي هاي سيار و دوره گرد تأملي كنند. 

ر  ور س 
رساز ر ر  ش ز

رب ا  ربا رساز  ر ک ر  ش

رب  ا  ربا ا  رساز س ر ک ر  ش

ی ا ز

ي  م ان  راخ ي ف آك

ا  وضی

ي  اسه آ   ش

ا  اسه  ش

طرح: محمود تبريزی
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 مهران ابراهيميان

 فروش دار و يوروی قاچاق 
در مرزهاي آذربايجان غربي

غرب�ي  آذربايج�ان  حكومت�ي  تعزي�رات  كل  مدي�ر 
قاچ�اق  ري�ال  ميلي�ارد   390 از  بي�ش  محكومي�ت  از 
داد.  خب�ر  اس�تان  در  س�ال جاري  ابت�داي  از  ارز  و  كاا 
به گزارش »ايسنا«، محمد اقوامي با اش��اره به ارجاع 2968 پرونده در 
بخش قاچاق كاا و ارز در اس��تان اظهار كرد: اين ميزان جريمه براي 
متخلفان 2 ه��زار و 906 پرون��ده مختومه در حوزه قاچ��اق كاا و ارز 
آذربايجان غربي در نظر گرفته شده اس��ت. وي تصريح كرد: در بخش 
قاچاق كاا و ارز در سال جاري افزايش 26 درصدي پرونده هاي وارده 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته را شاهديم.

 فقط 5درصد شركت ها
در اقتصاد ايران حسابرسي مي شوند؟
اسارت شفافيت در قلعه شركت ها

براس�اس آمار ها ايران بيش از يك ميليون و 300هزار ش�ركت 
ثبتي دارد ك�ه گويا تع�داد اش�خاص حقوقي فع�ال در حدود 
650هزار واحد اس�ت ك�ه از اين تعداد ش�ركت تنه�ا 32هزار 
و 500واح�د حسابرس�ي مي ش�ود، اين آمار ها نش�ان مي د هد 
كه اي�ران در ح�وزه ش�فافيت راه بس�يار درازي دارد، به ويژه 
آنك�ه برخ�ي از نماين�دگان مجل�س معتقدند كه ع�ده اي در 
براب�ر ش�فافيت ب�ه ش�دت مقاوم�ت مي كنن�د و حت�ي براي 
حف�ظ رانت ه�اي اطاعات�ي ه�واي يكديگ�ر را ني�ز دارن�د. 
به گزارش »جوان«، دبير كل جامعه حس��ابداران رسمي در حالي بر 
لزوم راه اندازي جنبش ملي پاسخگويي و شفافيت تأكيد دارد و معتقد 
است شفافيت و حساب خواهي بايد به مطالبه ملي تبديل شود كه در 
اقتصاد ايران تعداد انبوهي از شركت ها ثبت شده است كه با اين حجم از 
شركت ها و عقب ماندگي نظام حسابداري و حسابرسي »شفافيت«در 

اقتصاد به يك آرزو تبديل شده است. 
د ر حالي كه تا س��ال 93 كش��ور عراق تنها 50 هزار شركت ثبت شده 
داشت، ايران در همان سال به گفته سرپرست اداره كل ثبت شركت ها 
و مؤسس��ات غير تجارتي بيش از ي��ك ميليون و 300 هزار ش��ركت 
ثبت شده داش��ت و حاا دبير كل جامعه حس��ابداران رسمي با اشاره 
به اعام مرجع ثبت ش��ركت ها، تعداد اشخاص حقوقي فعال در كشور 
را 650هزار واحدمعرفي مي كند كه تنها 300ه��زار واحد اظهار نامه 
مالياتي در سال به س��ازمان امور مالياتي كشور تسليم مي شود و فقط 
كمتر از 5درصد آنها)32500واحد( حسابرس��ي مي ش��وند. از منظر 
استانداردهاي بين المللي در زمينه شفافيت و پاسخگويي، اين نسبت 

شاخص قابل قبولي نيست. 
اين آمارهاي بسيار مهم از حجم شركت ها در اقتصاد ايران در شرايطي 
عنوان مي شود كه اقتصاد ايران سال ها اس��ت كه در ركود تورمي قرار 
گرفته است و بايد ديد ثبت ش��ركت هاي جديد به چه علت در اقتصاد 
انجام مي گيرد و با اين حجم از شركت ها كه متعلق به اشخاص حقيقي 
و حقوقي است چه زماني قرار است از طريق انتشار نظام مند اطاعات 
شركت ها و حسابداري و حسابرسي آنها اقتصاد ايران طعم شفافيت را 
بچشد، شفافيتي كه گويا عده اي منافع خود را در آن نمي بينند و به رغم 
آنكه ماده6 قانون اصل44 كه به قانون شفافيت شبه دولتي ها معروف 
شده است،  صراحتاً به شفاف سازي تأكيد داشته است، اما تاكنون تغييري 

در اين حوزه به چشم نمي خورد.
باز خوان��ي ماجراي درگي��ري در همايش اس��تانداردهاي بين المللي 

گزارشگري مالي. 
براي درك بهتر وضعيت شفافيت در اقتصاد بايد اتفاقي در تاريخ اقتصاد 

ايران را باز خواني كنيم. 
اس��فندماه س��ال 95 بود كه محمد رضا پور ابراهيمي، نايب رئيس 
وقت كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اس��امي در همايش 
استاندارد بين المللي گزارشگري مالي به صراحت از كارشكني ها 
براي شفاف س��ازي اقتص��اد ايران خب��ر داد و گفت:»متأس��فانه 
ماحظه كاري ها رواج يافته، همه هواي هم را دارند و اين رويه اجازه 
نمي دهد واقعيت هاي اقتصاد ايران روشن شود. ما با احدي تعارف 
نداريم، اگر مديري بخواهد اطاعاتش را افشا نكند،  حتماً با استناد 
به ماده236 آيين نامه داخلي مجلس از طريق دستگاه قضايي عليه 
او اقدام خواهيم كرد. حدود 7هزار مؤسسه خيريه در ايران فعالند 
كه كار اقتصادي مي كنند، اما حتي يك خط صورت مالي در مورد 

عملكرد آنها وجود ندارد«. 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس رس��يد اعام كرد: بخش مهمي 
از مشكات اقتصادي ايران ناشي از ش��فاف نبودن عملكرد اقتصادي 
شركت هاست و قبل از اينكه به سيس��تم گزارشگري مالي بين المللي 
)IFRS( بپردازيم بايد اقتصاد را شفاف كنيم و شركت هاي شبه دولتي 
را ملزم كنيم كه در م��ورد نحوه فعاليت هاي اقتصادي ش��ان گزارش 

بدهند. 
   قانون شفافيت شبه دولتي ها چيست؟

محمد رضا پور ابراهيمي با استناد به اصاحيه ماده6 قانون اصل44 كه 
به قانون شفافيت شبه دولتي ها معروف شده است، ادامه داد كه مجلس 
از سال آينده به طور منظم از سازمان بورس و اوراق بهادار درباره نحوه 
انتشار اطاعات شركت ها و نهاد هاي عمومي گزارش خواهد خواست. 
انتقاد هاي پور ابراهيمي در ادامه اظهار داش��ت كه سازمان حسابرسي 
در سال86 با افشاي اطاعات مربوط به دريافتي هاي مديران مخالفت 
كرده بود كه اين سخنان پور ابراهيمي با انتقاد رئيس سازمان حسابرسي 

روبه رو شد و سهيلي پور گفت:جاي اين حرف ها اينجا نيست. 
   اخراج حسابرس در ش�ركت خصوصي و تهديد حسابرس 

در شركت دولتي
اكبر سهيلي پور، رئيس سازمان حسابرسي هم در اين مراسم، خطاب 
به رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: تحت فش��ار گذاشتن 
حسابرس��ان به جاي اصاح قانون قديمي تجارت كه مربوط به س��ال 

1347 می باشد، كار درستي نيست. 
وي در ادام��ه اظهار داش��ت كه در بخ��ش خصوصي و ش��به دولتي، 
حس��ابرس ها پيش نويس گزارش هاي حسابرسي مالي را تهيه و ارائه 
مي كنند، اما به دليل نقص قانون تجارت، كسي به اين گزارش ها توجهي 
نمي كند و مديران شركت ها به حسابرس مي گويند كه برو به اميد خدا. 
وي عنوان داشت در بخش دولتي هم وقتي حسابرس ها سند سازي ها 
و سودهاي موهوم را افشا و شناسايي مي كنند، با تهديد برخي مديران 

مواجه مي شوند.

مطالبه هاي انتخاباتي در بودجه ممنوع! 
قرار بود كه بودجه سال 98 فردا به مجلس تقديم شود، اما با توافق مجلس و 
دولت تقديم بودجه به 10 روز بعد موكول شده اما بد نيست در اين 10 روز و 
در هنگام بررسي بودجه مطالبه هاي تحميلي به بودجه در نخستين بودجه 
پس از بازگشت تحريم ها با احتياط بيشتري طرح شود و پيشنهادات كامًا 
منطبق با شرايط موجود و واقعيت هاي درآمدي باشد. نگاهي به اعداد و ارقام 
درآمدي در بودجه پيشنهادي سال 98 نشان مي دهد كه اين بودجه به شدت 
تحت تأثير درآمدهاي نفتي بوده و س��الي سخت و انقباضي پيش رو داريم. 
آنچنان كه برآوردها و اخبار از منابع آگاه نشان مي دهد بودجه كشور با درآمد 
نفتي در محدوده 27 تا 32 ميليارد دار و با احتساب ميانگين وزني هر دار 
5700 تومان بسته شده است. همچنين س��هم دولت از اين مقدار تنها 16 
ميليارد است و با توجه به تعهد بودجه اي در واردات 25 قلم كااهاي اساسي 
با ارز 4200 توماني كه سهمي در حدود 14 ميليارد دار دارد، در عمل سطح 
درآمدي دولت بسيار محدود تر از امسال است كه تا همين اان يعني گذشت 

هشت ماه بيش از 40 ميليارد دار آمد كسب كرده است. 
 در چنين بودجه اي و با توجه به ش��رايط تورمي پيش آمده در سال جاري 
بديهي است كه افزايش حقوق كاركنان دولت نيز 20 درصد پيشنهاد شده 
و در عمل در حدود 200 تا 230 هزار ميليارد تومان از بودجه صرف پرداخت 
كاركنان دولت خواهد ش��د.  به عبارت بهتر تخصيص بودجه از يك بودجه 
توزيعي كه در سه ، چهار سال گذشته، سازمان برنامه و بودجه و مجلس را به 
يك محل چانه زني براي تخصيص بودجه بدل كرده، در بخش درآمدي كامًا 
به يك بودجه تحريمي تغيير شكل داده و از اين رو بسيار حايز اهميت است 
كه منابع در اختيار در سال بعد به شكل بهينه تري نسبت به چهار سال قبل 
مصرف شوند و هزينه هاي غير ضروري با شدت بيشتر و قاطعيت حدف شوند. 
از اين رو بايد در اين بودجه نهادها، افراد و بخش هاي مختلف در چانه زني هاي 
قبلي كه سعي در كسب بيشتر از كيك بودجه داشته اند، تجديد نظر كرده و با 
درك شرايط جديد )و حتي احتمال كاهش فروش نفت از سطح 1/5 ميليون 

بشكه(، تقاضاهاي خود را مديريت كنند. 
 در اين ميان اما نكته اي قابل تأمل و درس��ت در نقط��ه مقابل اين ضرورت 
انكار ناپذير وجود دارد و آن هم انتخابات نمايندگان مجلس در س��ال آينده 
اس��ت كه خود مي تواند به عوامل مطالبه گري و فش��ار به اع��داد و ارقام در 
بخش هزينه ها بدل ش��ود.  از اين رو در اين باره آزموني سخت را پيش روي 
همه نمايندگان مجلس داريم كه از يك س��و در تاشند تا خود را به عنوان 
نماينده اي مطالبه گر در جهت منافع كشور و حوزه انتخاباتي خود جلوه دهند 
و از س��وي ديگر با تصميمات مطالبه گرانه و تحميل آن به بودجه انقباضي، 
خود در عمل باعث افزايش تورم مي شوند. به نظر مي رسد براي اين منظور 
نمايندگان مجلس در يك تقسيم بندي كليدي در مطالبه هاي بحق و ناحق 
و در يك طبقه بندي مطالب��ات ضروري و آني و قابل تعويق بايد دس��ت به 
مطالبه گري در بودجه و صحن مجلس بزنند و از پيشنهادات هزينه زا كه در 

بودجه بار مالي دارند، بپرهيزند. 
 بديهي است هر گونه تشديد مطالبه گري براي اقشار، گروه هاي مختلف و يا 
حوزه هاي انتخاباتي نه تنها فشار بودجه اي و در نهايت تحميل تورم بيشتر را 
به كل جامعه منجر خواهد شد، حتي در چنين شرايطي كه واقعاً دولت توان 
افزايش درآمدهاي بيش��تر از محل هاي ديگري مانند ماليات را هم ندارد، 
ممكن است افزايش سطح مطالبات به مشكات اجتماعي و حتي اعتراضات 

صنفي و منطقه اي دامن بزند.

جزئيات ايحه بودجه س�ال 98 كل كش�ور 
نشان مي دهد، دولت وام قرض الحسنه ازدواج 
جوانان را 15 ميليون تومان مانند سال جاري 
تصويب كرده و به مجلس ارسال خواهد كرد. 
بر اين اس��اس در بند »الف« تبص��ره 16 ايحه 
بودجه سال آينده آمده است: به منظور حمايت 
از ازدواج جوانان بانك مركزي جمهوري اسامي 
موظف اس��ت كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري 
كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع 
كليه منابع در اختيار پس انداز، جاري و س��پرده 
قرض الحس��نه بانك ها در پرداخت تس��هيات 
قرض الحس��نه مش��اركت ك��رده و تس��هيات 
قرض الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت 
قرار دهند. تسهيات قرض الحسنه ازدواج براي 
هر يك از زوج ها در س��ال 1398، 150 ميليون 

ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله است. 
   امكان افزايش وام ازدواج وجود دارد

اين تصميم در شرايطي اتخاذ شده كه بررسي ها 
نش��ان مي دهد منابع قرض الحس��نه در اختيار 
بانك ها امكان افزاي��ش مبل��غ وام ازدواج تا 30 
ميليون تومان را مي دهد. گفتني است، سپرده هاي 
موجود و مصرف نش��ده قرض الحسنه پس انداز، 
بازپرداخت اقس��اط تس��هيات قرض الحسنه، 
افزايش س��پرده هاي قرض الحس��نه پس انداز و 

بخش اندكي از سپرده هاي قرض الحسنه جاري، 
چهار منبعي اس��ت كه مي تواند براي اعطاي وام 
قرض الحسنه مورد استفاده قرار گيرد. اين منابع 
مردمي طبق قانون بايد در مصارف مش��خص از 
جمله وام ازدواج استفاده شود و بانك حق دخل 
و تصرف در آن را ندارد. بررس��ي هاي انجام شده 
نش��ان مي دهد منابع قرض الحس��نه جديد در 
اختيار بانك ها در س��ال آتي از مح��ل اين چهار 
منبع، در مجموع 56 هزار ميليارد تومان خواهد 
بود كه مي تواند وام ازدواج 30 ميليون توماني را 
پوش��ش دهد و 20 هزار ميليارد تومان مازاد آن 
نيز به ساير مصارف قرض الحسنه برسد. 10هزار 
ميليارد تومان از محل منابع موجود كه وام داده 
نشده اس��ت، 13 ه��زار ميليارد توم��ان از محل 
بازپرداخت اقس��اط تس��هيات قرض الحسنه، 
18هزار ميليارد تومان از محل افزايش حداقلي 
س��پرده هاي قرض الحس��نه پس انداز و 15 هزار 
ميليارد تومان نيز از محل 10 درصد سپرده هاي 
قرض الحسنه جاري، اين 56 هزار ميليارد تومان 

را تشكيل مي دهد. 
حتي در صورتي كه س��پرده هاي قرض الحسنه 
جاري ني��ز در نظر گرفته نش��ود، س��پرده هاي 
قرض الحس��نه پس انداز كف��اف وام ازدواج 30 
ميليون توماني را داده و 5 هزار ميليارد تومان از 

آن نيز مازاد خواهد بود. 
   هزينه هايي كه هر روز باا مي رود

ثابت نگه داشته ش��دن ميزان وام قرض الحسنه 
ازدواج در حالي است كه در حال حاضر با توجه 
به نوسان قيمت ارز و تأثير آن در بهاي تمام شده 
لوازم خانگي، تورم، مسكن و نظاير آن ارزش اين 
رقم كاهش يافته و منطبق با ش��رايط روز كشور 
نيست. بر اين اساس تنها خريد پنج قلم اجناس 
ضروري براي شروع يك زندگي، يا يك كيفيت 
متوس��ط هزينه اي در حدود 22 ميليون تومان 

براي يك زوج به همراه دارد. 
بر اس��اس بررس��ي هاي ص��ورت گرفت��ه، يك 
تلويزيون LED 32 اينچ 2 ميليون و 200 هزار 
تومان، يك LED هوشمند 43 اينچ با قيمت 4 
ميليون و 400 هزار تومان و يك LED هوشمند 
55 اينچ با امكانات مختلف و قيمت 9 ميليون و 

500 هزار تومان در بازار قيمت مي خورند. 
همچنين يخچال و فري��زري ايراني كه ابعادش 
اندكي كوچك ت��ر از ح��د معمول اس��ت، يك 
ميلي��ون و700 هزار تومان قيم��ت دارد. خريد 
يك يخچال و فريزر دوقلوي ايراني نيز 6 ميليون 
و 500 هزار تومان هزينه دارد. اين در حالي است 
ك��ه يخچال فريزرهاي سايدباي س��ايد خارجي 
قيمت هاي بيش تري دارند و ب��راي مثال نمونه 

معمولي يك برند ك��ره اي قيمت��ي معادل 22 
ميليون و 900 هزار تومان دارد. 

ماش��ين لباس ش��ويي هاي موجود در بازار نيز 
نمونه هاي مختل��ف ايراني و خارجي را ش��امل 
مي ش��ود. يك ماش��ين لباس ش��ويي ايراني 6 
كيلوگرمي 3 ميليون و 875 هزار تومان قيمت 
دارد. يك ماش��ين لباس ش��ويي خارجي هشت 
كيلوگرمي از قيمتي مع��ادل 7 ميليون و 650 
هزار تومان برخوردار است و يك نمونه خارجي 
ديگر با همين ظرفيت و قابليت هاي بيش تر 13 
ميليون و 650 هزار توم��ان براي عروس و داماد 

آب مي خورد. 
عاوه بر اين اجاق گاز از نوع روميزي سه ش��عله 
با قيمت 590 هزار تومان در بازار عرضه مي شود 
و نمونه ايراني فردار با قيمت يك ميليون و950 
هزار تومان ارزش گذاري ش��ده و نمونه خارجي 
با دو فر قيمتي ح��دود 4 ميلي��ون و 650 هزار 

تومان دارد. 
جاروبرقي هاي خارجي نيز شامل مواردي از نوع 
س��طلي با قيمت 850 هزار تومان و نمونه هاي 
جديدتر با قيمت يك ميليون و 55 هزار تومان و 

2 ميليون و 890 هزار تومان است. 
اگر عروس و دام��اد بخواهند ي��ك تخته فرش 
ماش��يني 12 متري در خانه خود داشته باشند، 
بايد بين 3 ميليون و 830 هزار تومان تا 4 ميليون 

و 680 هزار تومان براي آن هزينه كنند. 
يك دس��ت مبل هفت نفره ايراني هم 5 ميليون و 
755 هزار تومان قيم��ت دارد و نمونه هاي خارجي 
قيمت هاي��ي ح��دود 10 ميليون تومان را ش��امل 
مي شود. سرويس ظروف چيني 102 پارچه ايراني 
يك ميلي��ون و 140 ه��زار توم��ان و 121 پارچه 
ايراني نيز 3 ميليون و 700هزار تومان قيمت دارد. 
همچنين سرويس قابلمه و تابه از 255 هزار تومان تا 
يك ميليون و 660 هزار تومان در بازار پيدا مي شود. 
بنابراين اگر بخواهيم قيمت ميانگين براي خريد 
اقام اصلي جهيزي��ه كه در اين گ��زارش به آن 
اشاره شد، آن هم با يك كيفيت متوسط و اكثراً 
مدل هاي ايران��ي را در نظر بگيري��م، هر زوج به 
بيش از 30 ميليون تومان وجه نقد نياز دارند. به 
اين مبلغ بايد هزينه هاي خريد ديگر اقام مورد 
نياز منزل و از همه مهم تر باي��د مبلغ مربوط به 
رهن يك واحد مس��كوني را ني��ز اضافه كرد كه 
قطعاً مجموع اين مبالغ بيش از 60 ميليون تومان 
خواهد ش��د كه اين رقم دقيقاً دو برابر مجموع 

وامي است كه به زوج ها پرداخت مي شود. 
از اين رو دولت اگر به دنبال ترويج ازدواج در ميان 
جوانان و رفع موانع اين اقدام است، بايد متناسب 
با شرايط اقتصادي فعلي جامعه تسهيات مربوط 
به ازدواج را به يك رقم معقول براي شروع زندگي 

نرمال برساند.

به رغم افزايش هزينه هاي زندگي

وام قرض الحسنه ازدواج 15 ميليون تومان ثابت ماند 
60 ميليون تومان حداقل مبلغ مورد نياز براي تشكيل يك زندگي است

ي  س�خنگو صنعت برق   خبر
از پيش�نهاد افزايش 50 ت�ا ۷0درصدي 
قيمت برق پرمصرف ها از خرداد 98 خبر 
داد و گف�ت: 16 تا 20 درصد مش�تركين 
برق كش�ور، پرمصرف هايي هستند كه 
بي�ش از 50 درص�د از كل ب�رق توليدي 
درنيروگاه ه�ا را مص�رف مي كنن�د. 
به گزارش »تسنيم«، محمود رضا حقي فام با 
اشاره به اينكه 85 درصد مشتركين كشور در 
الگوي مصرف قرار دارند،  افزود: اين تعداد از 
مشتركين هم با وجود اينكه بخش بيشتري 
را به خود اختصاص داده اند، اما 50 درصد برق 
را مصرف مي كنند كه از نظر منطقي و عدالت 

در مصرف بايد اين شرايط اصاح شود. 

وي تغيير تعرفه هاي مشتركين پرمصرف 
در بدترين ش��رايط براي مش��تركاني را 
كه بس��يار بيش��تر از الگوي مصرف قرار 
دارند، افزايش 50 تا 70 درصدي در قبض 
نسبت به س��ال گذشته دانس��ت و گفت: 
تغيير تعرفه ها براي چهار ماه از سال و در 
زمان پيك مصرف يعني از خرداد تا پايان 

شهريور است. 
س��خنگوي صنعت برق با بيان اينكه توافق 
دولت با اين اتفاق، منافع كلي كشور را تأمين 
خواهد كرد، ادامه داد: با بروز خاموش��ي در 
كش��ور همه افراد متضرر مي شوند بنابراين 
مي ت��وان ب��ا كاه��ش مص��رف در بخ��ش 
پرمصرف ها، تأمين برق مطمئني را در كشور 

انجام دهيم. 

حقي فام با تأكيد برضرورت كاهش مصرف 
پرمصرف ها در زمان پيك گفت: برنامه ريزي 
ما در نظ��ام تعرفه اي به نحوي اس��ت كه با 
مق��داري مديري��ت مص��رف در باره��اي 
سرمايشي مي توان پرمصرف ها را به محدوده 

خوش مصرف ها منتقل كرد. 
وي با اشاره به اينكه پيشنهاد وزارت نيرو در 
خصوص تعرفه پرمصرف ها در كميسيون هاي 
تخصصي دولت مطرح شده است، ادامه داد: 
با توجه ب��ه ماحظات درنظر گرفته ش��ده 
اميدواريم اي��ن پيش��نهاد در صحن دولت 

تصويب شود. 
س��خنگوي صنعت ب��رق اف��زود: درصورت 
تصويب اين پيشنهاد، زمان مناسب تا خرداد 
98 وجود دارد تا برنامه هاي آموزش��ي ازم 

ارائه شود كه مردم بتوانند در شش ماه باقي 
مانده رفت��ار مصرفي خ��ود را تنظيم كنند 
كه در اين صورت تعداد مش��مولين كاهش 
خواهد يافت و ش��ايد نيازي به اجراي نظام 

تعرفه اي جديد نباشد. 
حقي فام تعيين رق��م افزايش قيمت را براي 
مش��تركين پرمصرف نسبت به ش��هر آنها 
متغير دانس��ت و ادام��ه داد: اميدواريم اين 
وضعيت و تغيير قيم��ت بازدارندگي ازم را 

داشته باشد. 
وي 22 ت��ا 24 هزارم��گاوات از مصرف برق 
پرمصرف ها را متعلق به وس��ايل سرمايشي 
دانست و گفت: اگر تمهيدات ازم انجام شود 
صرفه جويي 1500 مگاواتي معادل 3 ميليارد 

دار صرفه جويي خواهد شد.

پيشنهاد افزايش تا ۷۰درصدي قيمت برق پرمصرف ها از خرداد ۹۸

جعفر تكبيري
  گزارش   یک

جوان
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مهدی  پورصفا
   گزارش   یک

واکنشخبرنگاربيبيسيبهشوخيهايعليمطهري!
علي مطهري نماينده تهران و عضو ليست اميد در 
مجلس، مهمان برنامه »فرمول يك« بود و در اين 
برنامه اظهاراتي را درباره مس��ئله برجام مطرح 
كرد. وي در اين برنامه مقصر اصلي خروج ترامپ 
از برجام را داخلي ها دانسته است. بهمن كلباسي خبرنگار بي بي سي در 
صفحه ش��خصي خود در توئيتر به اظهارات اخي��ر علي مطهري نايب 
رئيس مجلس شوراي اسامي واكنش نشان داد و نوشت: اين شوخي ها 
چيس��ت كه نايب رئيس مجلس مي كنه؟ برجام كه هيچ تاسيس��ات 
هس��ته اي كه س��هله، اگر ايران همه موش��ك هايش را هم بار مي زد، 
مي رفت كاخ س��فيد تحويل مي داد باز ترامپ، بولتون و پمپئو با فشار 
نتانياهو و تشويق شديد ميلياردر اسرائيلي و امريكايي شلدون استون از 

برجام خارج مي شدند. 
........................................................................................................................

چراروحانيپنجشنبهوجمعهبهسفراستانينميرود؟
مجيد قرباني يك كاربر فضاي مجازي طي توئيتي تصويري از حضور 
دانش آموزان در سفر استاني رئيس جمهور به ش��اهرود را به اشتراك 
گذاشت و نوشت:  اي كاش روحاني پنج شنبه جمعه ها بره سفر استاني 

كه بچه ها به درس و مشقشون برسن.
........................................................................................................................

اگرتوصیههايبموقعرهبرانقابنبود
عزت اه ضرغامي ديروز با انتقاد از عملكرد رؤساي جمهور در دور زدن 
قوانين، توصيه هاي مقام معظم رهبري را راهگشاي اين اتفاق خواند و 
تأكيد كرد اگر توصيه هاي رهبر انقاب نبود، نمي شد جلوي اين دور 
زدن ها را گرفت. ضرغامي در پست توئيتري خود نوشت: »آنقدري كه 
رؤساي محترم جمهور با تشخيص فردي، قانون را دور زده يا مقابل آن 
ايستاده اند، ولي فقيه از حكم حكومتي قانوني استفاده نكرده است! اگر 
توصيه هاي بموقع رهبر انقاب به آنان نباشد، فاتحه قانون در كشور 

خوانده مي شد.«
........................................................................................................................

درسهايعذرخواهيرهبرانقابازيکطلبه
محسن مهديان فعال رسانه اي در كانال تلگرامي خود درباره حواشي 

درس خارج ديروز رهبر معظم انقاب يادداشتي را منتشر كرد. 
رهبرانقاب در حاش��يه درس خارج دي��روز اينط��ور فرمودند: ديروز 
يكي از آقايان بعد از درس تش��ريف آوردند جلو و ب��ا اوقات تلخي تمام 
گفتند كه اين بازنشسته هايي كه طبق قانون بايد بركنار بشوند، اينها را 
برمي گردانند و اين را به پاي شما مي نويسند، يعني به پاي من. ]البته[ 
اين محبت است، منتها اشكالش اين بود كه سر من داد مي كشيد. من 

هم به ايشان يك قدري تند گفتم آقا! چرا داد مي كشيد؟! 
به هر حال ما خواستيم از ايشان هم معذرت خواهي كنيم. بعد هم در 
ادامه توضيح دادند كه قانون اخير مجلس درباره بازنشس��تگي، قابل 
دفاع اس��ت، اما مواردي هم وجود دارد كه شايد ازم باشد از خدمات 
مدير باتجربه بعد از بازنشستگي هم استفاده شود. اما همه اين ماجرا 
و اين رفت و برگش��ت كامي، درس��ي اس��ت آموزنده در سياست و 
اخاق. يكم: يك طلبه در نهايت محبت و دلس��وزي، بر س��ر امامش 
فرياد مي كش��د و اعتراض مي كند. دوم: رهبر انقاب نسبت به تندي 
طلبه تذكر پدران��ه مي دهند و بع��د از همين تذكر ني��ز عذرخواهي 
مي كنند. سوم: رهبر انقاب، اعتراض طلبه را پشت بلندگو مي آورند 
تا اگر ديگراني هم معترض باش��ند، صداي اعتراض شان شنيده شود 
و عذرخواهي خودش��ان را هم نه به گوش طلبه كه علني مي كنند تا 
فرهنگ حكمراني شود. چهارم: موضوع را توضيح مي دهند تا َمدَرس 
پاسخگويي براي مسئوان جمهوري اسامي باش��د. دقت كنيم كه 
طلبه محترم سؤال نكردند، اعتراض داشتند. رهبري توضيح دادند تا 

شبهه برطرف شود و موجب عصبانيت و اعتراض فراهم نشود. 
و اما يك جمله كه توضيحش بماند براي بعد. 

خيلي وقت ها بلند شدن صداي اعتراض و فرياد كشيدن برسر امام و بعد 
از آن به »پشت بلندگو« كشيدن ماجرا، ناشي از كم كاري من و امثال 

من است كه در نقش رسانه اي مان كوتاهي مي كنيم.

عضوفراکسیونوايي:
 اظهارات »ظريف« درباره پولشويي 

فرار به جلو بود
عضوفراکس�یوننمايندگانواييمجلسگف�ت:اظهاراتوزير
امورخارجهدربارهپولش�وييسیاس�تيجزفرارروبهجلونبود.
به گزارش مهر، محمدج��واد ابطحي نماينده مردم خميني ش��هر در 
نطق ميان دستور روز گذشته در جلسه علني مجلس شوراي اسامي، 
اظهارداش��ت: هر كجا منويات وايت را عملياتي كرديم، نصرت الهي 
هويدا شد اما اعتماد به نهادهاي بين المللي و غربي راه به جايي نمي برد 

و نبايد دل به ساحت كفر و نظام سلطه ببنديم. 
وي ادامه داد: در عجب هستم كه چرا با وجود حادثه تروريستي اهواز، 

برخي همچنان اصرار به پيوستن به معاهده ننگين CFT دارند!
عضو فراكسيون نمايندگان وايي مجلس تصريح كرد: آقاي ظريف اصًا 
حق با شماست و ما دچار پولشويي گسترده هستيم، اما چرا كانتينرهاي 
بزرگ جهاني مواد مخدر و تجارت اعضاي بدن و زنان و كودكان به جاي 
ايران، در بانك هاي سوئيس سرمايه گذاري مي شود؟ چرا كسي با سوئيس 
به عنوان مركز پولشويي دنيا كاري ندارد؟ ابطحي ادامه داد: حتي اگر فرضاً 
ما دچار پولشويي هستيم، چرا بايد ديگران اين مشكل را براي ما برطرف 
كنند، مگر ما عاجزيم؟ در حالي كه خودمان قانون پولشويي مصوب سال 
۸۶ داريم و بايد همان را اجرايي كنيم اما گويا در تفكر افرادي چون ظريف، 
ايراني ها عاجز هستند و توان اداره كشور را ندارند و مثل دوران قاجار و 
پهلوي، خارجي ها بايد كشور را اداره كنند. وي گفت: از سوي ديگر مشاور 
ارشد كدام وزير است كه با سوءاستفاده از سربرگ اداره مبارزه با پولشويي 

درخواست اقامت در كانادا را مي كند؟
عضو فراكسيون نمايندگان وايي مجلس با بيان اينكه رئيس جمهور، 
رئيس شوراي عالي مبارزه با مواد مخدر و قاچاق كااست و بايد با اين 
مشكات مبارزه كند، ادامه داد: از س��وي ديگر يكي از وظايف وزارت 
اقتصاد و اطاعات مبارزه با پولشويي است و اين اظهارنظر ظريف صرفاً 

سياست فرار رو به جلو است. 
وي تصريح كرد: از سوي ديگر چرا فرياد مظلومان يمن، نيجريه و ميانمار 
را نمي شنويد و وزارت امور خارجه تحركي درباره اين جنايت ها انجام 
نمي دهد؟ ابطحي با بيان اينكه تا چه زماني بايد سياست وادادگي در 
مقابل غرب را ادامه دهيم، اظهارداشت: وزير گستاخ انگلستان، آزادانه 
به ايران آمد و توهين هايي كرد و به راحتي هم برگشت و هيچ برخوردي 
با وي صورت نگرفت. وي متذكر شد: آقاي ظريف آيا بر اين باور هستيد 
كه امريكا از برجام به دليل آنكه به نفع ايران بود خارج شد!؟ در حالي كه 
امريكا به اين دليل از برجام خارج شد كه مطمئن بود چه در برجام بماند 
و چه نماند، ايران در برجام مي ماند و شما حتي جرئت اعمال ماده ۳۷ 
قرارداد برجام را هم نداريد. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
خاطرنشان كرد: از س��وي ديگر بحث فرهنگيان و رتبه بندي معلمان 
بايد جدي گرفته شود و به رغم آنكه معلمان زيادند اما زيادي نيستند و 
بايد به مشكات آنها توجه شود. وي با خطاب قرار دادن رئيس مجلس، 
تأكيد كرد: آق��اي اريجاني چرا تحقيق و تفحص از مجلس ش��وراي 
اسامي اجرايي نمي شود و بهتر اس��ت شفافيت را از خود مجلس آغاز 
كنيم چراكه انتصاب هاي زيادي در مجلس صورت مي گيرد و هزينه هاي 

كاني مي شود كه ازم است اين تحقيق و تفحص عملياتي شود.

»تحري�ف«ازجمل�همهمتري�نتاکتیکه�ايي�ک
جري�انسیاس�يداخل�يجه�تمب�ارزهب�احاکمی�ت
اس�ت. اس�امي انق�اب گفتم�ان ب�ا ضدي�ت و

 يكي از عناصر مهم و كليدي گفتمان انقاب اسامي مبارزه با 
نظام سلطه، ايستادگي در برابر تهديد و تحريم ستيزي جامعه 
مي باشد و جريان مورد اشاره اين عنصر را با ابزارهاي مختلف از 
جمله »تحريف تاريخ« تضعيف مي كند و به عنوان يكي از عوامل 

افزايش مشكات اقتصادي كشور از آن ياد مي كند. 
تحريف وقايع صدر اس��ام و حتي تحريف انديشه ها و تفكرات 
بنيانگذار انقاب اسامي در همين جهت به كار گرفته مي شود، 
كمااينكه طي سال هاي اخير به كرات از سوي افراد و رسانه هاي 
اين جريان ش��نيده مي ش��ود كه جامعه امروز و شرايط كنوني 
كش��ور يادآور زمان حيات امام حس��ن مجتبي)ع( مي باشد و 
راهكار برون رفت كش��ور از مش��كات موجود مب��ارزه با نظام 
سلطه و پايداري بر اصول و مباني انقابي يا دفاع از مظلومان و 

ستمديدگان لبنان، يمن، سوريه و... نيست. 
اين طيف تاش مي كن��د اصل پاي��داري و مقاوم��ت در برابر 
تحريم- تهديد را هزينه زا و مال آور براي جامعه تفسير كند و 
استمرار شرايط فعلي را براي اداره كشور غيرممكن قلمداد كند، 
حتي گاه براي سازش با غرب، واقعه عاشورا نيز مورد تحريف قرار 
گرفت و حضرت امام خميني به عنوان رهبري معرفي ش��د كه 
مخالف مبارزه مستمر با امريكا و جهان غرب است. اين جماعت 
با صنعت خاطره س��ازي حضرت امام)ره( را فردي كه بر اساس 
شرايط خاص سال هاي نخست پيروزي انقاب اسامي، مبارزه 
با امريكا را تجويز كرد و اساس��اً اراده اي براي طواني شدن اين 

مسئله نداشت! معرفي مي كند. 
عواملاصلیپذيرشصلحتوسطامامحسن)ع(

»خيانت فرماندهان در پي تطميع و تهديد معاويه«، »فقدان 
فهم سياس��ي مردم و عدم هوشياري سياس��ي« و »تعداد كم 
شيعيان كه در صورت وقوع جنگ تش��يع از اساس با انقراض 
مواجه مي ش��د« از جمله مهم ترين دايل صلح امام حسن)ع( 

ياد شده است. 
از شخص امام حسن)ع( درباره چرايي صلح پرسيده شد، ايشان 
در جواب فرمودند: »شما در جنگ صفين با پدرم در حالي كه 

دين شما جلوي دنياي شما بود، شركت كرديد ولي امروز صبح  
كرديد در حالي كه دنياي شما جلوتر از دين شماست.« طبيعي 
است زماني كه »دنيا« محور زندگي ياران اصلي امام حسن)ع( 
قرار مي گيرد، اين تفك��ر در ايه هاي مختلف اجتماعي آن روز 
نيز قرار مي گيرد و استقامت و پايداري در برابر فشار دشمنان 
جاي خود را به انعطاف و س��ازش مي دهد و ي��اران امام)ره( به 
راحتي تطميع شده و به امام حسن)ع( فشار آوردند تا پيشنهاد 

صلح معاويه را بپذپرد. 
به همين دليل است كه بسياري از حلقه اول ياران امام حسن)ع( 
به ايش��ان خيانت كرده و به حمايت و تبعيت از معاويه متمايل 
مي شوند. در تاريخ نقل مي ش��ود كه ياران امام حسن)ع( فوج 
فوج به لشكر معاويه ملحق مي شوند چراكه خوي اشرافي گري و 

دنياطلبي در ميان آنها بسيار فراگير شده است. 
تبلیغاتمسمومبرایمتشنجکردنجامعه

»ش��ايعه پراكني « نيز يكي ديگر از تاكتيك ه��اي معاويه براي 
وادار كردن امام حسن)ع( به صلح بود، به طوري كه يكي از علل 
پذيرش صلح توسط امام گسترش ش��ايعه در ميان لشكر امام 

حسن)ع( و اثرگذاري آن در بين لشكريان عنوان شده است. 
به عنوان نمون��ه زماني كه امام حس��ن)ع( در مدائن مجروح 
مي شود، دس��ته اي از طرف معاويه به ماقات امام آمدند و با 
ايشان صحبت كردند و بعد از صحبت با ايشان در بين مردم 
شايعه كردند كه ايشان به نفع معاويه كناره گيري كرده اند و 
از اين به بعد معاويه امام مس��لمين اس��ت و به كارگيري اين 
تاكتيك منجر به شورش در اردوگاه ياران امام حسن)ع( شده 

و دوقطبي را شكل مي دهد. 
اگر چه برخي از ش��رايط فعلي كش��ور با دوران امام حسن)ع( 
همپوشاني دارد اما بايد گفت، اوضاع فعلي با شرايط زمان امام 
مجتبي)ع( قابل مقايسه نيست، چراكه امام در آن مقطع زماني 
اكثريت افراد خود را از دس��ت مي دهند و تعداد قليلي از ياران 
واقعي ايشان باقي مانده و بر مبارزه با معاويه تأكيد مي كنند و 
مردم از اطراف ايشان متفرق ش��ده و به سمت معاويه گرايش 
پيدا كرده بودند و در چنين ش��رايطي امام حسن مجتبي)ع( 
چاره ديگري جز پذيرش صلح نداشتند، نكته ديگر آنكه شرايط 
و مفاد مذاكره و س��ند مورد تفاهم را امام تعيي��ن كرده بود نه 
معاويه، يعني در اوج عزتمندي و صابت امام حسن)ع( حاضر 

به پذيرش صلح شد. 
اين در حالي اس��ت كه جماعتي در داخل كشور صلح با غرب 
ملی(  را تنها براي صلح و تأمين مناف��ع حزبي)نه تأمين منافع 
پيگيري مي كنند، بدين معنا كه اين جماعت قدرت اجرايي و 
غير اجرايي فراوان و گس��ترده اي براي مرتفع كردن مشكات 
اقتصادي مردم دارند، اما با مديريت ضعيف و ناتوان از يكس��و 
نارضايتي هاي عمومي را در ميان اقشار جامعه گسترده كرده و از 
سوي ديگر شرايط را براي تحميل مذاكرات مجدد غيربرجامي 

به نظام فراهم مي كنند. 
سازشباغربخواستهحزبیاست

با يك بررسي س��اده جامعه ش��ناختي مي توان پي برد كه 
نمي توان نشاني از غربت امام حس��ن)ع(  در شرايط فعلي 
جامعه جس��ت وجو كرد، اگرچه برخي از سياس��تمداران و 
سابقون به سمت دنياگرايي رفته و نسبت به دهه اول انقاب 
اس��امي دچار دگرديسي سياس��ي- اجتماعي شده اند اما 
چنين ش��رايط و اوضاعي را نمي توان به كل جامعه تعميم 
داد، مهم تر آنكه تجربيات حاصل از برجام از نقض اين سند 
بين المللي گرفته تا تضمين هاي پوشالي مقامات غربي براي 
اجراي تعهدات برزمين مانده، امروز جامعه ايراني را به اين 
يقين رسانده است كه مذاكرات بر سربرگ هاي اقتدار كشور 
نمي تواند بهبود اوض��اع اقتصادي و معيش��تي را به همراه 
بياورد و آنچه شرايط كش��ور را تغيير خواهد داد، مديريت 

انقابي و جهادي است.

رفاهزدگیدلیلمتقنیبرایتعديلاستکبارستیزینیست
»تحريف تاريخ« برای تحمیل مطالبات حزبی
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رئیسکمیسیونامورداخلي کشوروشوراهادرمجلسبا   بهارستان
اش�ارهبهايحهاصاحقانونانتخاباتگفت:اينايحه
تاکنونازسويدولتبهمجلسارسالنشدهاستومادر
حالحاضرطرحاص�احقانونانتخاب�اتمجلسرادر

کمیسیوننهاييکردهايم.
»محمد جواد كوليوند« در گفت وگو با ميزان با اش��اره به ايحه 
اصاح قانون انتخابات گفت: اين ايحه تاكنون از س��وي دولت 
به مجلس ارسال نش��ده اس��ت و ما در حال حاضر طرح اصاح 
قانون انتخابات مجلس را در كميس��يون نهايي كرده ايم. رئيس 

كميسيون امور داخلي كشور و شورا ها تصريح كرد: اين طرح ۲۹ 
ماده دارد و موضوع اس��تاني و شهرستاني شدن انتخابات در اين 

طرح گنجانده شده است. 
اين نماينده مجلس ادامه داد: به تناس��ب اين فرايند بايد هيئت 
اجرايي استان ها شكل گيرد و تبليغات نامزد ها هم اصاح شود. 
همچنين به تناسب اين فرآيند بايد جرائم انتخاباتي تغيير كند، 

البته شرايط نامزد ها هم در اين طرح تا حدودي مورد اصاح قرار 
گرفته است. 

وي در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه آيا اين طرح به دور بعدي 
انتخابات مجلس مي رسد يا خير؟ گفت: بله، مطمئن باشيد اين 

طرح تا دو هفته آينده در صحن مطرح خواهد شد. 
رئيس كميس��يون امور داخلي كش��ور و ش��ورا ها با اشاره به 

ايرادات ش��وراي نگهبان به اين طرح بيان داشت: ما جلساتي 
درباره اين موضوع با ش��وراي نگهبان داش��ته ايم. اين ش��ورا 
مواردي را به عنوان ايراد ذكر كرده اس��ت كه ما آنها را اصاح 
كرديم، البته اين شورا هنوز هم مواردي را به عنوان ايراد مطرح 
مي كند كه اميدواريم بتوانيم با ادامه جلسات اين موضوعات 
را حل و فصل كنيم. كوليوند در ادامه با اشاره به طرح افزايش 
تعداد نمايندگان مجلس گفت: در حال حاضر ۵۰ امضا براي 
در اولويت دستور قرار گرفتن طرح افزايش تعداد نمايندگان 
مجلس جمع آوري ش��ده اس��ت كه مي تواند اين طرح را در 

دستور صحن قرار دهد.

کولیوند:
 طرح اصاح قانون انتخابات مجلس نهايي شد

نگاهيبهتحواتکش�ورنشانميدهدبخشي
ازجري�انرس�انهايکش�ورقصدداردخش�م
م�ردمازعملک�ردتکنوکراته�اب�هخصوص
درس�الهاياخی�رراتحقی�رکندوب�اآدرس
اش�تباهدرص�ددجهتده�يب�هتحلیلهاي
موج�ودازفض�ايحاک�مب�رجامع�هاس�ت.
اين روزها در كمپين اصاح طلبان سخنان گوناگوني 
در هراس از آينده ش��نيده مي ش��ود؛ آين��ده اي كه 
قرار است، شكستي ديگر همانند سال ۸4 براي آنها 
رقم بخورد و بار ديگر كنت��رل نهادهاي انتخاباتي به 
خصوص در مجلس و شوراي شهر از دست آنها خارج 
شود. نگاهي به مصاحبه هاي اخير بزرگان اصاح طلب 
چه در رسانه هاي كاغذي و چه در رسانه هاي مجازي 
نشان دهنده حجم وسيع اين نگراني است، به عنوان 
مثال بهزاد نبوي در گفت و گو ب��ا روزنامه كارگزاران 
در هشداري به اصاح طلبان خواستار جدي گرفتن 
تهدي��دات موجود علي��ه اصاح طلبان ش��د. در اين 
مصاحبه بهزاد نبودي با اشاره به مشكات و معضات 
موجود در اردوگاه اصاح طلبان اين نكته را گوش��زد 
مي كند كه در صورت عدم توافق اصاح طلبان امكان 

تكرار انتخابات سال ۸4 وجود دارد. 
اشاره بهزاد نبوي نيز به مطرح شدن چند كانديدا 
از س��وي اصاح طلبان و به ميان آم��دن همزمان 
هاشمي رفسنجاني، مهدي كروبي و مصطفي معين 
بود. با وجود اينكه س��ال ها از آن انتخابات گذشته 
اما ب��ه نظر مي رس��د مجهوات اين روي��داد براي 
اصاح طلبان آنچنان غير قابل باور اس��ت كه هنوز 
دايل شكست خود را در عدم كارايي تاكتيك های 

انتخاباتي مي جويند. 
مطرح كردن مسائلي همچون عدم توافق كانديداها يا 
دخالت برخي از نهادها در جريان انتخابات بي توجهي 
به همان مس��ائلي اس��ت كه هم اكن��ون نيز حضور 

اصاح طلبان را در سنگرهاي قدرت تهديد مي كند. 
نگاهيبهتجربههايسیاسي

مهم ترين برچسب نشريات اصاح طلب براي تحقير 
عدم محبوبي��ت خ��ود در طبقات مختل��ف جامعه 
اطاق واژه پوپوليسم به آن است. جالب اين است كه 
اصاح طلبان گاه مدعي مي شوند اين خشم عمومي 
در چارچوب همان شرايطي است كه در نقاط مختلف 
دنيا روي مي دهد؛ از به قدرت رسيدن دونالد ترامپ 
در امريكا تا ظهور احزاب دس��ت راس��تي در اروپا كه 
نشانه هاي فراواني از آن را مي توان ديد. جالب اين است 
كه با در نظر گرفتن همين ادعا باز نوك پيكان انتقاد به 

سمت اصاح طلبان باز مي گردد. 
در دنياي غرب كمپين ها و احزاب پوپوليستي اغلب 
مانند عامت هشداِر بحران سياسي عمل مي كنند. 

در اروپ��ا و اياات متحده جنبش هاي پوپوليس��تي 
در آن زمان هاي��ي بس��يار موفق بوده ان��د كه مردم 
هنجارهاي سياسي رايج را كه هيئت حاكمه و سران 
سياسي وقت از آنها دفاع و حمايت مي كنند، مغاير 
با اميدها، هراس ها و دغدغه هايش��ان مي دانستند. 
پوپوليس��ت ها اي��ن دغدغه هاي مغف��ول را به زبان 
مي آورند و آنها را در قالب سياستي مطرح مي كنند 
كه مردم را عليه نخبگاِن انعطاف ناپذير مي شوراند. 
بدين طريق، پوپوليس��ت  ها به كاتاليزورهايي براي 
تغيير سياس��ي بدل مي ش��وند. كمپين ها و احزاب 
پوپوليست بالطبع از طريق برخي مطالبات خود به 
مشكات اش��اره مي كنند؛ مطالباتي كه احتمااً در 
شرايط سياس��ي وقت تحقق نمي يابند. آنچه سبب 
شده هم اكنون در دنياي غرب پوپوليست ها بتوانند 
به قدرت اصلي تبديل شوند، همان عدم شنوا بودن 
احزاب و گروه ها در مقابل درخواس��ت هاي مردم به 

خصوص در حوزه اقتصادي بوده است. 
در چند دهه اخير كه جهش عظي��م پس از جنگ 
پايان يافته است، احزاب اصلي در غرب با آغوش باز 
برنامه نئوليبراِل تحرك آزاد س��رمايه و كار را براي 
رسيدن به شكوفايي و آباداني اجرا كرده اند. رهبران 
سياس��ي نيز از افزايش مهاجرت استقبال كردند تا 
وقتي كه متوجه ش��دند رأي دهندگان امريكايي از 
مهاجرت غيرقانوني آشفته  شده اند و رأي دهندگان 
اروپايي هم از جوامع مهاجري كه آنها را زمينه جرم 
و بعدها تروريسم مي پنداشتند برآشفته اند. در اروپا، 
احزاب اصلي ايده پول واح��د را پذيرفتند تا زماني 
كه فهميدند طي ركود ب��زرگ ۲۰۰۸، اين موضوع 
وضعيت نامطلوبي پيدا كرده است. در اياات متحده 
هر دو ح��زب توافقات »تج��ارت آزاد« را پذيرفتند 
تا وقتي كه دريافتند بس��ياري از عموم مردم از اين 

توافقات حمايت نمي كنند. 
مانند احزاب پوپوليس��ت اصلي در اياات متحده، 
احزاب اروپايي در عرصه ه��اي انتخاباتي عمل و از 
»مردم« در برابر »هيئ��ت حاكمه« يا »نخبگان« 
دفاع مي كردند. جبهه ملي فرانسه مي گويد نماينده 
»م��ردم فرودس��ت« و »اعضاي فراموش ش��ده« 
در براب��ر طبقه نخب��گان اس��ت. در فناند، حزب 
فناندي ها مي گويد خواس��تار »دموكراسي « اي 
است كه بر رضايت مردم بنا شده باشد و از نخبگان 
يا بوروكرات ها منبعث نشود. در اسپانيا، پودموس 

در برابر »كاست« از »مردم« دفاع مي كند. 
چالشحاکمیتبوروکراتهادرايران

در ايران ني��ز به طرز جالب��ي اي��ن اصاح طلبان و 
كارگزاران بوده اند كه همواره از حكومت تكنوكرات ها 

بر روندهاي اجرايي كشور دفاع كرده اند و آن را ابزاري 
براي مقابله با بهبود و رفاه اقتصادي دانسته اند، حتي 
كار تا آنجا جلو رفته است كه حزب كارگزاران رسماً به 
عنوان يك حزب سياسي دموكرات ليبرال مسلمان 
معرفي ش��ده اس��ت. با اين حال رويكرد اين احزاب 
در داخل كش��ور در خصوص حكوم��ت نخبگان و 
تكنوكرات ها تاكنون به روندی تبديل شده است كه 

هيچ كس نمي تواند از آن دفاعي كند. 
افزايش سنگين تورم، شكس��ت ايده برجام و انتشار 
خبرهاي گوناگون از مطرح شدن فسادهاي مختلف 
در كش��ور از جمله حقوق هاي نجومي به ش��دت هر 
گونه اعتماد به اين طبقه نخبه و حاكم را با مش��كل 
روبه رو كرده اس��ت. افزايش تعداد فقرا در كشور كه 
نتيجه مس��تقيم تاثير سياس��ت هاي دولت روحاني 

در كنترل نقدينگي ب��وده و همچنين معطل ماندن 
طرح هايي همچون مسكن مهر مردم را با اين سؤاات 
جدي مواجه كرده كه آيا زمان هر گونه تغيير در فضاي 
سياسي كش��ور فرا نرسيده اس��ت. نظرسنجي هاي 
مختلف نيز گواه اين مسئله است كه محبوبيت دولت 
به كف رس��يده اس��ت. بي كفايتي هاي كنوني حتي 
صداي برخي از فعاان اصاح طلب را نيز درآورده است. 
نمونه روشن چنين انتقاداتي را مي توان در كنگره روز 
پنج ش��نبه حزب كارگزاران و انتقادهاي تند لياز از 

اعضاي اقتصاددان اين حزب ديد. 
در اين جلس��ه لياز با اشاره به ش��رايط فعلي اقتصاد 
كشور آن را نتيجه مستقيم تحريم ها و عدم مديريت 
كشور دانست و گفت: رذيانه ترين دروغ اين است كه 
بگوييم تورم 4۰درصدي امروز حاصل تحريم است، در 
حالي كه چنين نيست. ش��بكه بانكي كشور به عنوان 
مركز فساد در كشور مقصر اس��ت. نرخ تورم در شش 
ماه گذش��ته بيش از مجموع نرخ تورم در س��ال هاي 
گذشته دولت روحاني بوده و بي عملي دولت روحاني 
در اين مورد عجيب اس��ت. لياز با بي��ان اينكه بعد از 
تحريم ها، مجموعه عملكرد نظام اقتصادي كش��ور به 
 گونه اي ناشيانه عمل كرد، گفت: انگار ما يك مشت بچه 
دبيرستاني را از پش��ت ميز بيرون كشيده و خواستيم 
مسئوليت داشته باشند، انگار نه انگار كه ما مجرب ترين 

ملت جهان در برخورد با تحريم ها هستيم. 
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران تصريح كرد: 
همي��ن اان اوضاع اقتصادي ما نس��بت ب��ه دو ماه 
پيش خيلي بهتر شده اس��ت. اقتصاد ايران را اگر به  
صورت طبيعي رها كنيم عملكردي بس��يار بهتر از 
آنچه امروز دارد، خواهد داشت. اقتصاد ايران دچار 
بحران دخالت هاي بيجاست. همين بارش هاي اخير 
به  نظر من تا نيم درصد سرانه توليد داخلي را افزايش 
مي دهد كه بخش��ي از كمبود فروش نف��ت ايران را 
جبران خواهد كرد.  جالب اين اس��ت كه س��خنان 
لياز به طرز جالبي با س��خنان برخي اصولگرايان 
همپوش��اني دارد كه نقاط ضعف موج��ود را نتيجه 

عملكرد دولت مي دانند. 
زماندفاعمردم

حاا سؤال اين اس��ت كه زدن برچسب پوپوليسم آيا 
همان آدرس غلطي نيس��ت كه اصاح طلبان در پي 
آن به دنبال نشان دادن ناكارآمدي خود هستند. اين 
ناكارآمدي تاكنون در حوزه ه��اي مختلف خود را به 
خوبي نشان داده اس��ت. واقعيت اين است كه مهلت 
براي اصاح طلبان در اين حوزه به سر آمده و سال آينده 
زمان انتخابات مجلس است؛ زماني كه رأي دهندگان به 
خصوص در طبقات پايين دست از منافع خود در مقابل 

طبقه نخبگان دموكرات دفاع خواهند كرد.

سؤالايناستکهزدن
برچس�بپوپولیسمآيا
هم�انآدرسغلط�ي
نیستکهاصاحطلبان
درپيآنبهدنبالنشان
دادنناکارآم�ديخود
هستند.اينناکارآمدي
تاکن�وندرحوزهه�اي
مختل�فخ�ودراب�ه
خوبينش�اندادهاست
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اگر تا ديروز فوتسال ايران 
سعيد احمديان

      گفت وگو
با نام وحيد شمس�ايي و 
محمدرضا حيدريان در 
آسيا شناخته شده بود، امروز اين علي اصغر حسن زاده 
است که فوتسال ايران در آسيا را به نام او مي شناسند. 
حسن زاده که در سال هاي ۲۰14، ۲۰16 و ۲۰1۷ جايزه 
مرد سال فوتس�ال آس�يا را دريافت کرده بود، هفتم 
آذرماه براي سومين س�ال متوالي و چهارمين دوره به 
اين افتخار رسيد تا پرافتخارترين فوتساليست اين قاره 
در کسب جايزه بهترين بازيکن سال شود. فوتساليست 
قمي تيم ملي کش�ورمان که اکنون در باشگاه شنزن 
نانلينگ چين عضويت دارد، در يك سال اخير به همراه 
مس سونگون ورزقان به  عنوان قهرماني ليگ قهرمانان 
آسيا رس�يد و در جام ملت هاي فوتسال آسيا نيز جام 
قهرماني را بااي س�ر برد و همچني�ن جايزه بهترين 
بازيکن اين رقابت ها را دريافت کرد تا امسال هم جايزه 
بهترين بازيکن سال را با توجه به اين عملکرد به خانه 
ببرد و به پرافتخارترين بازيکن فوتساليس�ت ايران و 
آسيا تبديل شود. حسن زاده در گفت وگو با «جوان» از 
روزهاي پرافتخارش در فوتس�ال صحبت کرده است.

    
تبريك مي گوييم براي چهارمين بار به عنوان 
مرد سال فوتسال آسيا انتخاب شديد. روزي 
که فوتسال را شروع کرديد به چنين روزي فکر 
مي کرديد؛ چهار عنوان بهترين بازيکن س�ال 

آسيا که سه دفعه آن متوالي بود. 
خيلي خدا را ش��کر مي کنم که اي��ن اتفاق افتاده اس��ت و 
توانس��ته ام چنين افتخاراتي را براي کش��ورم کسب کنم. 
واقعيتش اين است روزي که فوتسال را شروع کردم به چنين 
مسائلي فکر نمي کردم، فقط به تمرين و تاش براي بهتر شدن 
فکر مي کردم، اينکه بتوانم بازيکن خوبي براي هم تيمى هايم 
چه در سطح باشگاهي و چه ملي باشم. اين عناوين هم همه 
آن ملي است و متعلق به من تنها نيست و خدا را شکر مي کنم 

که به عنوان نماينده فوتسال ايران به اين عناوين رسيدم. 
آقاي کي روش هم انتخابتان را به عنوان بازيکن 

سال آسيا تبريك گفت، غافلگير نشديد؟
خيلي خوشحال شدم که سرمربي تيم ملي فوتبال هم اين 
نگاه را دارن��د که اين عنوان يک عنوان ملي اس��ت و  وقتي 
شنيدم آقاي کي روش پيام داده اند، روحيه بيشتري گرفتم. 
فوتسال را از منطقه نيروگاه قم شروع کرديد، 
منطقه اي ک�ه محروميت و کمب�ود امکانات با 
آن عجين اس�ت اما ب�ا وجود اين مش�کالت، 
چهره ه�اي مطرح�ي را در حوزه هاي مختلف 
به کشورمان معرفي کرده که شما يکي از اين 

چهره ها هستيد. 
قطعاً همينطور است. با وجود کمبودها در اين منطقه خيلي 
از ورزشکاران موفق شهر قم از اين منطقه هستند و اين نشان 
مي دهد که کمبود امکانات و محروميت ها هيچ وقت مانع 
رشد استعدادها نيست و خيلي خوشحالم که من هم از اين 

منطقه رشد کردم و به اينجا رسيدم. 
به نظر مي رسد همين سختي ها و مرارت هايي که 
بچه هاي اين منطقه قم با توجه به محروميت ها 
کشيده اند، نقش زيادي در معرفي افراد موفق و 

پرافتخار از اين منطقه داشته است.
شما لطف داريد اما در بقيه ش��هرها هم مشاهده مي کنيد 
بچه هايي را که در مناطق پايين تر و محروم تر رشد کردند. 
همين بچه ها به خاطر همين شرايط سخت  وقتي به موفقيت 
و موقعيتي مي رسند، قدردان آن هستند و آن را حفظ کنند و 

اين سبب مي شود تا موفقيت ها تداوم داشته باشد. 
با توجه به اينکه اکثر بچه ها بيش�تر فوتبال را 
انتخاب مي کنند، چه ش�د که شما فوتسال را 

انتخاب کرديد؟ 
کًا خانواده اي ورزش��ي داش��تم و هم��ه برادرهايم آقا 
محس��ن، علي آقا، محمد آقا و آقا مهدي  فوتسال بازي 
مي کردند و تماشاي بازي آنها سبب شد تا من هم به اين 

رشته عاقه پيدا کنم. 
از روزي که فوتسال را در قم با وجود کمبودهايي 

که داشت شروع کرديد، صحبت مي کنيد. 
فوتسال در قم خيلي محبوب است و بازيکنان زيادي از قم 
در فوتسال رشد کرده  و توانسته اند به تيم ملي راه پيدا کنند. 
در مورد مشکاتي که زمان شروع فوتسالم در قم با توجه به 
کمبود امکانات داشتم، خيلي نمي خواهم به گذشته برگردم 
اما همين که توانستم از اين شهر رشد کنم خيلي خوشحالم. 
اينکه همه از منطقه نيروگاه که مردم خونگرمي دارد صحبت 

مي کنند، براي من باعث افتخار است. 
در فاصله 14 سال حضورتان براي تيم ملي بيش 
از 1۰۰ بازي انجام داده ايد. از اولين مس�ابقه اي 
صحبت کنيد که پيراهن تيم ملي پوش�يديد، 

حتماً احساس ويژه و خاصي داشتيد. 
پوشيدن پيراهن مقدس تيم ملي چه زماني که براي اولين 
بار براي تيم ملي بازي کردم و چه امروز که بازي مي کنم، 
واقعاً براي من افتخار بزرگي است. اينکه اولين بازي باشد يا 
مسابقه صد و چندم براي من فرقي نمي کند. قطعاً اولين بار 
که پيراهن تيم ملي را پوشيدم، احساس غرور به من دست 
داد و سعي کردم هميشه طوري رفتار کنم که سرباز خوبي 

براي تيم ملي کشورم باشم و قدر آن را بدانم. 
به رغم اينکه 13 سال اس�ت در تيم ملي بازي 
مي کني�د و اين هم�ه افتخار و عنوان کس�ب 
کرده ايد، همچنان مانند مسابقه اول ملي تان 

احساس غرور داريد و پرانگيزه هستيد؟
قطعاً همينطور اس��ت و حتي اين انگيزه بيشتر هم شده 
است. قهرماني ها و افتخاراتي که با تيم ملي فوتسال کسب 
مي کنيم به من انگيزه بيش��تري مي دهد که در مسابقات 
آينده تاش بيشتري براي موفقيت تيم ملي انجام بدهم و 

بازيکن تأثيرگذاري براي تيم ملي کشورم باشم. 
باش�گاه ها نقش زي�ادي در تقوي�ت تيم ملي 

فوتسال دارند و به نوعي پشتوانه  فوتسال ملي 
هستند. در ايران باشگاه ها توانسته اند در اين 
مسير موفق باش�ند و ليگ فوتسال توانسته 

پشتوانه تيم ملي باشد؟
قطعاً تاثير دارد. اگر باش��گاه ها از نظر کيفيت باا باش��ند 
و بازيکنان از نظر رواني و مالي  تأمين باش��ند، تأثيرش را 
در رده ملي نش��ان مي دهد. هر موقع ليگ خوب و پويايي 
داش��تيم، تيم ملي فوتس��ال هم قطعاً ب��ه موفقيت هاي 

بيشتري دست پيدا کرده است. 
و اين توج�ه ازم به باش�گاه ها چه از س�مت 
فدراس�يون فوتبال و چه اسپانسرها صورت  

مي گيرد؟
قطعاً نقش حمايتي حاميان مالي در فوتسال پررنگ است 
و اين مسئله بايد مورد توجه جدي مسئوان فوتبال قرار 
بگيرد. وقتي اسپانسرها تيم هاي باشگاهي را حمايت کنند، 
قطعاً بازيکنان از نظر مالي بهتر مي توانند کار کنند و تأثير 
بيشتري داشته باشند و اين مسئله مي تواند به داشتن يک 

تيم ملي خوب منتهي شود. 
در حالي به نقش حمايتي مسئوان و حاميان 
مالي اشاره کرديد که به نظر مي رسد فوتسال 
به اندازه افتخارات زيادي که در س�طح جهان 
و آسيا به دست آورده است، مورد حمايت قرار 
نگرفته و همواره افتخارات فوتسال زير سايه 
توجه بيش از حد فدراس�يون ب�ه فوتبال قرار 

گرفته است.
در همه ادوار اين نوع نگاه به فوتسال وجود داشته و خواست 
همه ملي پوشان فوتسال است که توجه بيشتري به تيم ملي 
شود، چون واقعاً فوتسال در صورت حمايت بيشتر پتانسيل 

باايي براي گرفتن نتايج بهتر در سطح جهان دارد. 
اين نگاه با توجه به کسب مدال برنز تاريخي در 
جام جهاني فوتسال که براي اولين بار در تاريخ 
ورزش ايران در رش�ته هاي تيمي اتفاق افتاد، 

تغيير کرده است؟
نگاه ها به فوتسال پس از اينکه در جام جهاني 2016 سوم 

ش��ديم، بهتر و متفاوت تر شده اس��ت. با اين حال اگر به 
قهرماني جهان فکر مي کنيم بايد اين حمايت ها بيشتر شود 
و امکانات و اردوهايي درخور افتخاراتي که فوتسال کسب 
مي کند، براي تيم ملي تدارك ديده شود تا اين موفقيت ها 

تداوم داشته باشد. 
با وجود موفقيت تاريخي ت�ان در جام جهاني، 
پاداش ه�اي وع�ده داده ش�ده مس�ئوان 
فدراس�يون فوتبال و وزارت ورزش براي اين 
افتخار با تأخير چند ساله پرداخت شد. اين در 
حالي است که پاداش فوتبالي ها که به مراتب 
نسبت به فوتسالي ها بيشتر است، با کمترين 
تأخير پرداخت مي شود و اين نشان مي دهد که 
فوتسال همچنان براي فدراسيون فوتبال حکم 

يك ناپدري را دارد!
پاداش هايمان هر چند ب��ا تأخير پرداخت ش��د اما مانند 
هميشه نس��بت به فوتبالي ها اندك است و ملي پوشان در 
اين باره زياد صحبت کرده اند اما اين اتفاق تکرار مي شود و 

تغييري صورت نمي گيرد. 
اين دلسردکننده نيست؟

قطعاً مي تواند مؤثر باشد اما بچه هاي ملي پوش فوتسال هيچ 
وقت به پاداش ها توجهي ندارند و برايشان اهميتي ندارد. 
سرباز تيم ملي هستيم و سعي مي کنيم که پرچم کشورمان 

را در ميادين بين المللي به اهتزاز دربياوريم. 
شما در حال حاضر در ليگ چين بازي مي کنيد و 
چيني ها سرمايه گذاري گسترده اي در فوتسال 

انجام داده اند. 
باش��گاه هاي چيني س��رمايه گذاري زي��ادي را با جذب 
بازيکنان برزيلي، ايراني و... انجام داده اند تا ليگ کشورشان 
از نظر کيفي ارتقا پيدا کن��د. اان مربيان تيم ملي برزيل 
در ليگ چين فعاليت مي کنند و اين نش��ان دهنده هدف 
بلندمدتش��ان براي قرار گرفتن در بي��ن تيم هاي مطرح 
دنياس��ت. نه تنها در چين بلکه در کل آسيا فوتسال روز 
به روز پيش��رفت مي کند. اينکه يک تيم ويتنامي در جام 
باشگاه هاي فوتسال آسيا به فينال مي رسد، نشان دهنده 
سرمايه گذاري آسيايي ها در اين رشته است. بقيه کشورها 
بيکار ننشسته اند و با سرمايه گذاري که انجام مي دهند به 

دنبال ارتقاي فوتسال کشورشان هستند. 
و اين مي تواند قطعاً يك زنگ خطر براي فوتسال 

ايران باشد. چه انتظاري از مسئوان داريد. 
در چنين شرايطي اينکه ما بگوييم حاا چون قهرمان آسيا 
هستيم، کار راحتي داريم، اينطور نيست و بايد تاش و توجه 
بيشتري در فوتسال ايران براي حفظ جايگاهمان در آسيا 
صورت بگيرد. توجه بيشتر همه امکانات اردويي و بازي هاي 
تدارکاتي است که بايد بيشتر از قبل در برنامه ريزي هايي که 

براي فوتسال مي شود، صورت بگيرد. 
اما مهرماه بود که بازي تدارکاتي مهم تيم ملي 
فوتسال با برزيل لغو ش�د، اين در حالي است 
که بازي با تيمي مانند برزيل مي توانست براي 

فوتسال خيلي مفيد باشد. 
همينطور است، بازي با تيم هاي بزرگي مانند برزيل مي تواند 
به رشد فوتسال کمک کند و در اين بين بازيکنان جوان تر با 
حضور در چنين مسابقاتي آبديده تر مي شوند تا با تجربه اي 
که در اين رقابت هاي دوس��تانه با تيم هاي مطرح کس��ب 

مي کنند، براي بازي هاي رسمي آماده تر شوند. 
با توجه به اينکه به فوتسال به اندازه افتخاراتش 
توجه نمي شود و برخالف فوتبال قراردادهاي 
خيلي پايين تري در باشگاه ها بسته مي شود، 
وسوس�ه نش�ديد تا مانند وحيد شمسايي و 
محمدرضا حيدريان حضور در فوتبال چمني 

را هم تجربه کنيد؟
نه، پيشنهادهايي داشتم اما چون رشته تخصصي ام فوتسال 
است و در اين رشته تاش کرده ام، عاقه اي نداشتم که به 

فوتبال بروم، چون از فوتسال بازي کردن لذت مي برم. 
حتمًا تصدي�ق مي کنيد که فوتس�ال ايران با 
توجه ب�ه پتانس�يل باايي ک�ه دارد، موضوع 

|6| روزنامه جوان |  ش��ماره 5532 ربي��ع ااول 1440   27  | چهار ش��نبه 14 آذر 1397 

88498432سرويس ورزشي

فوتسال در آسيا در حال پيشرفت است 
و اينکه م�ا بگويي�م دوره قبلي قهرمان 
شده ايم حاا کار آساني پيش رو داريم، 
اصًال اينطور نيس�ت و بايد تالش�مان را 
بيشتر کنيم که موفق ش�ويم. انتظارات 
از فوتس�ال باا رفته و بايد به اين رشته 
بيشتر توجه شود و نگاه ها به تيم تغيير 
کند. حمايت ها بايد قطعًا بيشتر شود تا 

موفقيت هاي فوتبال تداوم داشته باشد

گفت وگوي «جوان» با علي اصغر حسن زاده مرد سال فوتسال آسيا و پرافتخارترين بازيکن قاره کهن

قهرمانى ها را براى ايران كنارنگذاشته اند!
به فوتسال و افتخاراتش احترام بگذارند

موفقيت ها و افتخارات فوتسال ايران در آسيا نشان دهنده پتانسيل 
باايي اس��ت که کش��ورمان در اين رشته ورزش��ي دارد و يکي از 
مهم ترين برنامه هاي تيم ملي در اردوهاي پيش رو، فرصت دادن به 
بازيکنان جوان و جوياي نام است. در همين راستا در تورنمنت هاي 
بين المللي، تيم ملي با ترکيبي از جوانان و با تجربه ها به اين مسابقات 
اعزام مي شود و در چنين تورنمنت هايي بدون شک کسب تجربه، 
اعتماد به نفس و محک خوردن بازيکنان حائز اهميت بوده و نتيجه 
برايمان مهم نيست. به بازيکنان جواني که به ترکيب تيم ملي اضافه 
مي ش��وند بايد زمان داد و هر چه بازي هاي تدارکاتي بيشتري به 
ميدان بروند، مي توانند با کسب تجربه بيشتر خودشان را نشان دهند. در اين مسير بازي تدارکاتي 
با تيم هاي بزرگ خيلي به ما کمک مي کند، مسئله اي که با توجه به مشکات موجود کمتر عملي 
مي شود. از يک طرف بايد قبول کنيم که با همه تيم ها نمي توانيم بازي کنيم و از طرفي با توجه 
به اينکه ايران تيم پرقدرتي اس��ت، نبايد به بازي با هر تيمي تن بدهد. از طرف ديگر بايد قبول 
کنيم که با توجه به شرايط کشور، حريفان تدارکاتي سخت به کشورمان مي آيند. با اين حال با 
وجود چنين مصائبي فوتسال ايران همواره يکي از پاي ثابت هاي مراسم هاي انتخاب برترين هاي 
سال آسياست و با وجود مشکاتي که در راه آماده سازي داريم ملي پوشان فوتسال و کادر فني 
هميشه تاششان را براي گرفتن بهترين نتايج به کار مي برند و وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال 
به دليل اين افتخارات بايد به فوتسال احترام بگذارند و حمايت هاي ازم را براي اجرايي شدن 
برنامه هايمان براي مسابقات قهرماني آسيا در سال آينده و جام جهاني 2020 ليتواني انجام دهند 
و ما هم تاش مي کنيم بهترين کيفيت را داشته باشيم. البته عاوه بر حمايت هايي که بايد صورت 
بگيرد، براي ادامه سير صعودي فوتس��ال و حفظ جايگاه فعلي اش بايد ليگ و باشگاه ها تقويت 
شوند، به خصوص که با سرمايه گذاري چيني ها و ساير کشورها، زنگ خطر براي کشورمان به صدا 
درآمده است. تيم ملي هر کشور متأثر از ليگ است اما در ليگ ايران هيچ تيمي نمي آيد هزينه 
کند، چون صرفه اقتصادي ندارد. در اين راستا فدراسيون فوتبال و کميته فوتسال با برنامه هايي 

که در نظر مي گيرند، بايد سرمايه گذاران را راغب به فعاليت در فوتسال کنند.
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 اكبر اوتي را بيشتر از 

اكبر برج ميالد دوست دارم

دستغيب جايي در

 مجلس خبرگان ندارد
آيت اهللا کعبي در گفت وگو با «جوان»:

س���رم�رب�ي   

تي��م ش��هرداري 

زمان��ي  تبري��ز: 

ک��ه در راه آه��ن 

 ني��ز ابومس��لم  
و

س��رمربي ب��ودم 

مقابل استقال و 

پرسپوليس خوب نتيجه گرفتيم، اميدوارم 

 تبريز  در 
اين هفته ه��م باتيم ش��هرداري

مقابل پرس��پوليس خوب نتيج��ه بگيريم. 

البته پرس��پوليس علي دايي مثل قبل اين 

تيم بي رمق نيست! اما اين طورها هم نيست 

که بخواهيم حريف دست و پا بسته اي براي 

اين تيم باشيم. 

  من مربي اي هس��تم که تا لب س��قوط 

مي روم، اما س��قوط نخواهم کرد! حتي اگر 

بدترين ش��رايط را داش��ته باش��م، اما تيم 

را حفظ مي کن��م.  من وظيف��ه ام را انجام 

مي دهم. وقتي درحال س��قوط هستي بايد 

از لحاظ روح��ي ش��رايط را تقويت کني و 

شايد در آن مسائل فني خيلي به کار نيايد 

و مسائل روحي رواني شرايط بهتري ايجاد 

خواهد کرد

گفت وگوي «جوان» با  اکبر ميثاقيان
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روانشناسان در گفت و گو با «جوان»:

سيد محمد خاتمي:

تحريك فرصت طلبان 

4هشدار كارشناسان به دولتبراي گراني مايحتاج مردم

3

2

تعطيلي بازار تهران در اعتراض 

به هتك حرمت قرآن
3امروز  صورت مي گيرد

روزنامه صبح هرايرانى

كتب آسماني را به آتش مي كشند 

رئيس جمهور در همايش هم انديشي ايران و آفريقا:چون وعده آزادي و عدالت داده اند

گنبد جديد حرمين شريفين كاظمين رونمايي شد

به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در اين همايش با بيان اينکه 

رمعنا، اثرگذار و ارزشمند است، گفت: 
اجاس امروز بسيار پ

آفريقا و ايران داراي مش��ترکات فراواني هس��تند. فرهنگ 

شار از حوادث تلخ و شيرين، 
خ پرفراز و نشيب و سر

غني، تاري

استعدادهاي شگرف انساني، مواجهه گسترده با استعمارگران 

و جهان خواران و تحمل ضعف ها و فشارهاي آنان، اعتقاد به 

ارزش هاي وااي الهي و انس��اني از جمل��ه توحيد، عدالت، 

برادري، عاقه قلبي و احساس عش��ق و محبت به يکديگر، 

احترام به ملت ها و انسان ها، سرزمين هاي حاصلخيز و منابع 

گسترده مادي و اميد به آينده درخشان بشري تنها بخشي از 

رقرار کرده است. 
مشترکات ماست که پيوندهاي عميقي را ب

ن و ب��رادران تاريخي و 
ما همواره احس��اس کرده ايم که يارا

فرهنگي هستيم که در يک جبهه قرار داريم. 

ي اف��زود: مي دانيد که نظام حاکم بر جهان تحت س��لطه  
و

همان استعمارگران و برده داران س��ابق است که از يک سو 

براي تداوم بهره برداري رايگان از ثروت ملت ها و از سوي ديگر 

ک و غير قابل دفاعشان اما اين 
براي پاك کردن گذشته  تاري

ي زيبا، طراحي و مستقر شده است. 
ار با شعارها

ب

و بنا بر س��نت الهي 
رئيس جمهور ادامه داد: خوش��بختانه 

م از آفريقايي، آس��يايي و 
و مقاومت ملت هاي مس��تقل اع

امريکاي جنوبي، نظم موجود به پايان راه رس��يده اس��ت. 

احمدي نژاد افزود: احساس مشترك ما نياز جهان به نظم 

و مديريت جديدي اس��ت که بر پايه  پاکي، عدالت، احترام 

به حق��وق و کرامت انس��ان ها، ملت ها و عش��ق و برادري 

استوار باشد. 

ريق��ا و ايران اين ظرفيت را دارند 
رئيس جمهور ادامه داد: آف

که با تکيه بر داشته هاي تاريخي و عايق عميق خود به طور 

مش��ترك براي تحقق اين آرمان بزرگ قدم هاي شايس��ته 

روز آفريقا به رغم دشمنان تاريخي 
بردارند. وي ادامه داد: ام

و غارتگران حرفه اي، زنده، بيدار و پرنش��اط و پراميد است. 

فريقا با درايت و هوش��مندي و ش��ناخت درس��ت 
بزرگان آ

ن آفريقا و ملت هاي 
توانمندي هاي عظيم و ظرفيت هاي بي پايا

ه آفريقا در 
آن و با تقويت همگرايي و وحدت و با برپايي اتحادي

اه آفريقا و صيانت از حقوق مردم مظلوم 
مسير بازيابي جايگ

اين قاره و نقش آفريني سازنده در مناسبات جهاني حرکت 

ن نيز با شناخت درست زمان 
د افزود: ايرا

مي کند. احمدي نژا

ظير خود و 
و ظرفيت هاي آن و همچنين توانمندي هاي کم ن

با تکيه بر فرهنگ و تمدن و استعدادهاي شگفت خود زنده و 

بيدار است و در جهت احياي مناسبت هاي عادانه و انساني 

در جهان حرکت مي کند. 

ور افزود: از جان��ب ملت اي��ران اعام مي کنم 
رئيس جمه��

هي��چ محدودي��ت و مانعي ب��راي توس��عه همکاري ها در 

حداکثر ممکن وجود ندارد و ما آماده استقبال از برادران و 

ه آفريقا در 
خواهرانمانان براي برپايي اجاس سران اتحادي

تهران هستيم. وي گفت: با افتخار اعام مي کنم ملت ايران 

ي آفريقا و براي 
ن خود را برا

آماده است تا همه  تجربيات و توا

ساختن فردا به مش��ارکت بگذارد. وي افزود: خوشبختانه 

روز به روز به تعداد دوس��تان ما در جبه��ه عدالت طلبان و 

آزادي خواهان واقعي اضافه و جبهه  سلطه طلبان ضعيف تر 

و ضعيف تر مي شود. 

ور افزود: پيام پيامبران و کتب آسماني را به آتش 
رئيس جمه

مي کشند؛ چرا که در آن وعده  تحقق آزادي و عدالت داده شده 

ده و هرگز به رسميت شناخته نشده اند. 
و ستمگران رسوا ش

عصباني اند؛ چرا که مس��ير ملت ها در نقطه مقابل خواس��ت 

ت اما حقيقت اين است که 
ن قرار گرفته اس��

ضدانس��اني آنا

سرنوشت محتوم آنان اضمحال است.

كارت زرد ايران به آمانو
صالحي: بهتر است مديرکل آژانس مقررات را دوباره بخواند

ه اعتبار او خدشه وارد مي کند بلکه 
سخنان آمانو نه تنها ب 19

ت. آمانو يا دانسته  اين 
توهين به ساير بازرسان آژانس اس

اظهارات را بيان کرده است يا ندانسته. حال اگر دانسته  چنين 

سخناني گفته، اشتباه بزرگي مرتکب شده و بسيار خطرناك 

است چرا که نشان مي دهد فشار سياسي به او وارد شده و او نيز 

به اين فشارها، تمکين کرده است.  اين حق کشورهاست که از 

فهرس��ت بازرس��ان آژانس، تعدادي از آنان را انتخاب کنند، 

همچنانکه بس��ياري از کش��ورهاي غربي، برخي از بازرسان 

کشورهاي آسيايي را از فهرست خود حذف مي کنند. چنانچه 

ه، ايراد بزرگي به او وارد 
آمانو ندانسته اين اظهارات را بيان کرد

رد تا با مقررات آژانس آشنايي پيدا کند. 
است و بايد وقت بگذا

ي بر س��ر تصدي مدير کلي 
ن آمانو و آقاي منت

هنگامي که بي

د، آمانو نتوانست در اولين رأي گيري ها، رأي 
آژانس رقابت بو

ازم را کسب کند و علت عدم کسب رأي ازم اين بود که ممکن 

��رار گي��رد
اس��ت وي تح��ت فش��ار برخ��ي کش��ورها ق

شوراي هماهنگي تبليغات اسامي در پي اهانت آشکار به ساحت 

مقدس قرآن مجيد با صدور اطاعيه اي ضمن فراخوان عمومي 

از امت بزرگ اسام و همه مسلمانان و آزادگان جهان خواست 

پس از اقامه نماز جمعه اين هفته امواج خروشان و توفان خشم 

ن آميز و کينه توزانه به 
خود را از اي��ن اقدام جنو

و انزجار و نفرت 

جهانيان نشان دهند و وحدت و اتحاد و انسجام امت رسول اهللا را 

در آزموني ديگر به نمايش گذارند.

جمعه، اعتراض جهاني 

به هتك حرمت 
قرآن كريم

سمفوني مقاومت را 

براي پايداري مردم ساختم

م��ن نوازن��ده تار 

نيستم که بتوانم 

با يک خواننده در 

سالن هاي مختلف 

کار بکنم. مي دانم 

که چگون��ه بايد 

حماسي بنويسم 

و توان نوش��تن ترانه را ندارم  و هيچ  وقت 

هم دس��تمزد هاي آنچناني که ش��ما فکر 

مي کنيد، نگرفته ام و اگر دستمزد ساانه ام 

را ب��ر 12 ماه س��ال تقس��يم کن��م از يک 

ماشين نويس هم کمتر دستمزد گرفته ام

نقطه ثقل اسالم هراسي

اهانت جنون آميز ايادي استکبار به ساحت قرآن 

کريم که متأسفانه در سايه حمايت سران کاخ 

سفيد و دستگاه امنيتي آن کشور صورت گرفت، 

نقطه ثقل اسام هراسي نظام سلطه است که طي 

س از پيروزي انقاب 
س��ال هاي اخير و به ويژه پ

ي راهبردهاي غرب تبديل 
اسامي به محور اصل

شده است.

پس از اوج گيري حرکت انقاب اسامي و اقبال 

مسلمانان و مستضعفين جهان به سمت انديشه 

بار در آغاز 
ناب اسام ناب محمدي(ص)، استک

کوشيد تا با ايجاد جريان موازي اسام امريکايي 

ده متبلور شده بود در 
که در نماد وهابيت و القاع

مقابل حرکت انقاب اسامي بايستد که توفيقي 

نيافت و از همين رو مقابله مس��تقيم با اسام را 

هدف قرار داد.

کمتر کسي است که سخنان بوش پس از ماجراي 

لو در نيويورك 
مش��کوك حمله به برج هاي دوق

 بر آغاز دور جديد جنگ هاي صليبي را از ياد 
مبني

برده باشد. بوش با تصور اينکه با بهانه جويي از آن 

حادثه که توسط ايادي شريک تجاري اش طراحي 

ود، قادر خواهد بود پرونده اسام را 
و اجرا شده ب

مختومه کند، با طراحي حمله به افغانستان، عراق 

و تهديد ايران مصائب س��همگيني را بر جهان 

اسام تحميل کرد، اما به رغم آن به جاي پرونده 

اسام، اين پرونده نئومحافظه کاران در امريکا بود 

که بسته شد و آنها جاي خود را به کساني دادند 

که اينبار به جاي جنگ س��خت، با جنگ نرم و 

مقابله با متن انديش��ه ها و آرمان هاي اسام به 

مقابله با امام برخاسته اند.

سران کاخ س��فيد که همزمان با اهانت به قرآن 

چند پرونده ديگر را عليه حرکت انقاب اسامي 

د، با س��ياه نمايي و القاي سوء  نسبت 
گش��وده ان

به قرآن و مقدس��ات اس��امي اهداف زير را پي 
گرفته اند:

1-  مقابله با حرکت روزافزون اقبال به اسام در 

کشورهاي غربي و به ويژه در جهان مسيحيت

2-   انحراف مسلمانان از توجه به مسائل اصلي 

نظير حرکت فلسطين و...

3-  کش��اندن تقاب��ل مذهبي مي��ان توده هاي 

اجتماع��ي و فرصت يابي براي مقابل��ه با اقبال 

روز افزون به سمت اسام در کشورهاي غربي

از اين منظر است که سران کاخ سفيد را در يک 

حرکت دوپهلو در مواجهه ما اسام مي توان ديد، 

يعني در عين اينکه اوباما براي جلب افکار عمومي 

مسلمانان با حضور در مصر يا ترکيه، بر ضرورت 

احترام به اس��ام و مسلمين س��خن مي گويد، 

کلينتون نيز در سخنان اخير خودش مهم ترين 

تهديد امريکا را گسترش تفکر انقاب اسامي در 

ام کرده و براي مقابله با 
کشورهاي خاورميانه اع

اين حرکت فراخوان مي دهد که اهانت به قرآن 

کريم مي تواند متأثر از اين حرکت باشد.

مقام معظم رهبري در پيامشان با اشاره به ابعاد 

ميز يادآور شدند:«اين حادثه و 
اين اهانت جنون آ

حوادث پيش از آن به روشني نشان مي دهد که 

آنچه امروز آماج حمله نظام استکبار جهاني است 

م عزيز و قرآن مجيد است. صراحت 
اصل اس��ا

مستکبران در دشمني با جمهوري اسامي ناشي 

از صراحت ايران اس��امي در مقابله با استکبار 

و تظاهر آنان به دش��من نبودن با اسام و ديگر 

مسلمانان، دروغي بزرگ و فريبي شيطاني است. 

آنان با اسام و هر آن کس که بدان پايبند است و 

هر آنچه نشانه مسلماني است دشمن اند.»

و کام آخ��ر اينکه اي��ن حادثه ب��ا همه تلخي 

نشان دهنده صحنه اي ديگر از شکست استکبار 

در مقابل منطق روشن اس��ام است و به تعبير 

زيباي مقام معظم رهبري، اي��ن حادثه در دل 

خود حامل بش��ارتي بزرگ اس��ت. «خورشيد 

پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش��نده تر 

خواهد شد» اين حادثه چهره فريب استکبار را 

افشا خواهد کرد.

چهرهمجيد انتظامي در نشست مطبوعاتي:
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 آگهي مناقصه عمومي
(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 8

نوبت دوم

آگهي مناقصه
 شماره 89/24

نوبت اول

شركت مخابرات استان آذربايجان شرقيرجوع به صفحه 15

 (سهامي خاص)

با نهايت تأس�ف و تأثر مصيبت وارده را به جنابعالي تس�ليت عرض نموده و از خداوند 

متعال سالمتي و عمر با عزت براي شما و ساير بازماندگان و رحمت الهي براي آن فقيد 

از دست رفته آرزومنديم.

جناب آقاي حميدرضا نجف پور

مديركل و كاركنان امور شعب استان ايالم  
 معاونت محترم اعتبارات و تجهيز منابع موسسه مالى و اعتبارى مهر

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
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دکتر محمود احمدي نژاد در همايش هم انديشي ايران و آفريقا که در ساختمان حافظيه    سياسي

سعدآباد برگزار شده اس�ت، اظهار کرد: آينده روشن از ماس�ت، آينده اي که در آن از 

تحميل، تجاوز، سلطه و سلطه گري و استعمار و استعمارگري خبري نيست. 

سرمقاله

عباس حاجي نجاري

روزنامه سياسي، اجتماعي

  و  فرهنگي صبح ايران
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اعتراض ايران به درج 

 اطالعات محرمانه 

در گزارش آژانس

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها

خطايي كه تكذيب كردند

رئيس كل بانك مركزي:

 تسهيالت مسكن 

نبايد افزايش يابد

  گزارش آمانو  به  علت فاش کردن جزئيات 

درباره فعاليت هاي فني معمولي 
س��يار زياد 

ب

فعاليت هاي صلح آميز هسته اي در تناقض با 

حفاظت از اطاعات محرمانه حساس متعلق 

به کشورهاي عضو است.   اگرچه اين امر ثابت 

مي کند که آژانس به تمامي مواد و تأسيسات 

هسته اي ايران دسترسي کامل داشته و لذا اين 

ادعا که «ايران همکاري ازم را مبذول نداشته 

است» نادرست و گمراه کننده است.

  اين گزارش  به طرزي بي  سابقه و در تناقض با 

ماهيت تخصصي و مستقل آژانس از بخش هايي 

ه غي��ر قانوني 1929 ش��وراي امنيت 
از قطعنام��

ي کرده و با اتخاذ چنين رويکرد اشتباهي 
کپي بردار

قطعاً از اساسنامه خود منحرف شده است

در نامه اي به آمانو اعالم شد
بين الملل
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ايران   مركز ترانزيت 

اينترنت منطقه  مي شود

  محمود خس��روي: برنامه اي در دستور 

 مرکز ترانزيت 
اجرا داريم تا بتوانيم ايران را به

اينترنت در منطقه تبديل کنيم. قصد داريم 

با خريد تجهيزات و توس��عه ش��بکه، محور 

عبور و اتصال شبکه اينترنت شمال – جنوب 

و غرب- شرق کشور  باشيم.

ظ آپلود در مکان170 
   کشور ايران از لحا

وازلح��اظ دانلود در مکان172 دنياس��ت.  

پهناي باند ورودي به ايران از دو منبع عمده 

تأمين مي ش��ود، يکي ماهواره ها و ديگري 

فيبر نوري. پهن��اي بان��د ورودي به ايران 

توسط ش��رکت ارتباطات زيرساخت تهيه 

مي شود و قيمت فروش آن به شرکت هاي 

ارائه کننده خدمات اينترنتي، يکي از دايل 

قيمت بااي دسترسي به اينترنت در ايران 

دانسته مي شود

مدير عامل شركت ارتباطات زير ساخت 

در گفت وگو با «جوان»:

اقتصادي
15

قرآن سوزي نشانه 

درماندگي غرب است

رئيس اداره سياس��ي سپاه پاس��داران انقاب 

اس��امي گف��ت: زماني ک��ه کتاب آس��ماني 

مس��لمانان را اين گونه به آتش مي کشند، در 

واقع با اين حرکت نشان مي دهند که از لحاظ 

منطق به پايان رسيده و به بن بست رسيده اند. 

و با برنا، در خصوص 
سردار جواني در گفت وگ

تعرض به حرمت قرآن کري��م در امريکا و در 

سپتامبر گفت: اين اقدامي 
سالروز واقعه 11 

اس��ت که نه تنها از سوي مس��لمانان بلکه از 

وده و ما شاهد 
سوي تمام اديان الهي محکوم ب

ت غيرمعقول و 
هس��تيم که چگونه اين حرک

غيرمنطقي محکوم شد. 

فزود: اما اينکه چرا اين عمل در امريکايي 
وي ا

که دم از حقوق بشر و آزادي مذاهب مي زند، 

اتف��اق مي افتد ب��ه پ��روژه اسام هراس��ي 

برمي گردد که از چند سال قبل در غرب کليد 

خورد و متأسفانه حاکميت ها در کشورهاي 

ن پروژه بودند. 
ي و در امريکا پشت سر اي

غرب

ي سپاه ادامه داد: اين مسئله 
س اداره سياس

رئي

يک واقعيت غيرقابل انکار است که حکومت ها 

در کش��ورهاي غربي در يک برنام��ه کاماً از 

ي را آغاز و 
قبل طراحي ش��ده اسام س��تيز

تاش کردند يک چهره خش��ن از اسام ارائه 

کنند. سردار جواني گفت: يک نمونه غيرقابل 

انکار آن در طراحي و انتش��ار کاريکاتورهاي 

ت پيامبر بود 
موهن نسبت به س��احت حضر

ت و غيرقابل قبول مورد 
که اين حرکت زش��

ي ق��رار گرفت و اخيراً 
حمايت دولت هاي غرب

آن کاريکاتوريس��ت دانمارکي از سوي خانم 

مرکل در آلمان تقديرش��د. وي افزود: دليل 

برخورد آنها با دين اسام به اين برمي گردد که 

امروز اسام سياسي ناب در حال تجديد حيات 

است و دل ها را به سمت خود جلب مي کند و 

توجه به سمت اسام روزافزون است و ما شاهد 

اين مسئله هستيم. 

رئيس اداره سياسي س��پاه پاسداران انقاب 

اس��امي ادامه داد: آنها به دنبال اين هستند 

که اسام  هراسي را گسترش بدهند و با ترسيم 

چهره خش��ن از اس��ام مانع گرويدن افراد 

ديگري به اسام شوند.

رئيس اداره سياسي سپاه :

 مايكل مور: 

 جاي برج هاي دوقلو  

بايد مسجد بنا شود
«م��ن مخالف س��اخت 

مس��جد دو س��اختمان 

ف ت��ر از برج هاى 
آن طر

دوقل��و هس��تم»،  اي��ن 

نخس��تين جمله مايکل 

�ور در واکنش به اق��دام کش��يش ديوانه 
م�

امريکايى (ب��ه قول دخترش!) اس��ت.  ادامه 

جمله کارگردان امريکاي��ى غافلگير کننده 

است:  «من مى خواهم که مسجد را روى محل 

برج هاى دوقلو بسازند.» 

 او از جمله آخرين اهالى فرهنگ است که به 

 جونز اعتراض مى کند. مايکل مور 
اقدام ترى

 خود را با عکسى از ايران تزئين کرده 
مطلب

اس��ت؛  عکس��ى از همدردى مردم ايران با 

س��پتامبر. 
قربانيان حم��ات مرگبار 11 

 عنوان مطل��ب او به قدر کافى گوياس��ت: 

 «اگر مسجد ساخته نشود،  ديگر امريکايي  

وجود ندارد. » 

اما چرا بايد مس��جد به جاى برج ها ساخته 

شود؟ مور به اين پرسش چنين پاسخ مى دهد: 

 «چون من تنها به آن امريکايى اعتقاد دارم 

که از کس��انى ک��ه قربان��ى نفرت پراکنى و 

پيش داورى ها هستند، حمايت مى کند.»

فرهنگي
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ويژه ها

ورزشي

اقتصادي

خواندنى ها

  در ديدارهاي بهزاد نبوي با ميرحسين 

چه گذشت؟ |صفحه2

 دور جديد فعاليت ها براي احياي جنازه 
فتنه|صفحه2

   مهاجران افغان يـا عوامل اطالعاتي 

انگليس؟   |صفحه2

  تطهير كشيش افراطي در سايت يك 

مشاركتي|صفحه 2

  ساخت فيلم ضدايراني در ايران!|صفحه 2

   وضعيت مبهم كيا، دومين خودروساز 

كره جنوبى در بازار ايران |صفحه4

 طرح اتاق جنگ نرم 

عليه 13 ميليون دانش آموز

شكايات مهدي هاشمي انتقام    از 

رسانه هاي ارزشي است

«جوان» گزارش مي دهد

كارشناسان سياسي در گفت وگو با «جوان»:
 پيش بيني تأثيرات جراحي يارانه ايخوف و رجا در بانك ها

در بانك ها و بازار پولي
4

3

6

  متكي:  ديكتاتوري نظامي 

19در واكنش به اظهارات مداخله جويانه كلينتونذات تفكر سنتي امريكاست

روزنامه صبح هرايرانى

در صورت آزاد گذاش��تن ميزان تس��هيات 

خريد، قيمت مسکن با افزايش شديد مواجه 

خواه��د ش��د.رئيس کل بانک مرک��زي در 

ب ، درباره 
گفت وگو با مهرب��ا بيان اين مطل��

روند تس��هيات پرداختى به بخش مسکن 

گفت:«تسهيات پرداختى به بخش مسکن 

بيش از ميزانى که در بسته سياستى- نظارتى 

ده بود، پرداخت شده است.»
امسال تعيين ش

محمود بهمنى با اشاره به  اينکه تصميم گيرى 

و پرداخت تسهيات عاوه بر ايجاد تقاضا در 

بخش خريد مسکن ، تقاضاى ديگرى نيز در 

بخش احداث و توليد مسکن ايجاد مى کند، 

تصريح کرد:« در هر دو حالت اين موضوع بر 

قيمت مسکن تاثير گذار خواهد بود.»

وى تأکيد کرد:« اگر تسهيات خريد مسکن 

آزاد گذاش��ته ش��ود، به طور قطع يکباره بر 

ن تأثير خواهد گذاشت 
افزايش تقاضاى مسک

و باابردن تقاضا بدون افزايش عرضه ، چيزى 

جز افزايش شديد قيمت نمى تواند در برداشته 

باشد.» بهمنى درباره رشد اجاره بهاى مسکن 

نيز اظهارداشت:« در بسته امسال 20 درصد 

تس��هيات قابل پرداخت به جامع��ه بايد به 

بخش مس��کن اختصاص مى يافت که بيش 

از اين رق��م اختصاص يافته اس��ت. » رئيس 

کل بانک مرکزى ب��ا تأکيد ب��ر اينکه منابع 

نظام بانکى محدود است، اظهارداشت:« اگر 

منابع سيستم بانکى قابل توجه بود، يکى از 

راهکارها در اين باره آزادس��ازى تس��هيات 

در بخش خريد نيز ب��ود، بنابراين مجبوريم 

که فقط به بخش احداث مس��کن تسهيات 

پرداخت کنيم.»

وى تأکيد کرد:« حتى اگر تمام سياست هاى 

ن را نيز قانع کننده 
اجرا شده در بخش مسک

نداني��م، اين نتيجه حاصل ش��ده اس��ت که 

محدود کردن تس��هيات خريد مس��کن در 

ى تأثير نبوده 
کاهش قيمت ه��اى مس��کن ب

اس��ت.» بهمنى در بخش ديگرى از سخنان 

ره تغيير نرخ س��ود بانکى با اجراى 
خود دربا

طرح هدفمن��دى يارانه ها گف��ت:«  پس از 

اجراى طرح هدفمندى يارانه ها و مش��خص 

شدن آثار آن، نرخ هاى عقود مبادله اى اعام 

خواهد شد، ضمن اينکه نرخ عقود مشارکتى 

نيز مشخص است.»

وى با بيان اينکه بخشى از افزايش قيمت ها 

گردد، عنوان 
به قدرت و تقاضاى مردم باز مى 

کرد:«با اج��راى اين طرح، تورم بس��يار باا 

د افتاد. در همين حال، با افزايش 
اتفاق نخواه

م را ني��ز بايد در 
قيمت ها ق��درت خريد مرد

نظر گرفت.»

با اجراي برنامه پزشك خانواده شهري  

پرداخت از جيب مردم كاهش مي يابد

فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار با كتب درسي ممنوع است  

آغاز توزيع كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در تهران

با اجراي  برنامه    جامعه

ک خانواده 
پزش

ش��هري عاوه بر گس��ترش خدمات 

پيشگيري،  پرداخت از جيب مردم در 

زمينه سامت بسيار کاهش مي يابد.  

م مقام معاون 
 دکتر محمد شريعتي،  قائ

بهداشتي وزير بهداشت و رئيس مرکز 

توسعه شبکه و ارتقاي سامت وزارت 

بهداشت در نشستي با خبرنگاران به 

تشريح جزييات چگونگي اجراي برنامه 

پزشک خانواده در شهرها پرداخت و 

گفت:  هر چند طبق قانون مقرر شده 

بود که برنامه پزش��ک خان��واده طي 

برنامه چهارم توسعه در شهرهاي زير 

1 هزار نفر کشور اجرايي شود،  اما 
00

ير رفاه در 
به دليل عدم هم��کاري وز

ک خانواده 
دوره قبل،  عماً برنامه پزش

در شهرها تا پايان برنامه چهارم توسعه 

محقق نشد. 

 وي اج��راي برنامه پزش��ک خانواده 

را نيازمن��د هم��کاري س��ه جانبه 

و رفاه و معاونت 
وزارتخانه هاي بهداشت 

برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست 

جمهوري عن��وان کرد و ادام��ه داد: 

 خوش��بختانه پس از حضور مهندس 

ت رف��اه بارقه هاي 
محصول��ي در وزار

اميدي ب��راي اجراي برنامه پزش��ک 

خانواده شهري شکل گرفت. 

�ور از آغاز س��ال 1389 
 به اين منظ�

جلسات متعددي با حضور مسئوان 

رگزار و حرکت جديدي براي 
مربوطه ب

ک خانواده شهري آغاز شد.  
اجراي پزش

 شريعتي به امضاي تفاهمنامه اجراي 

برنامه پزش��ک خانواده در شهرها از 

سوي وزراي بهداشت و رفاه اشاره کرد 

و افزود:  پس از امضاي اين تفاهم نامه، 

 تدوين دس��تورالعمل نظ��ام ارجاع و 

پزش��ک خانواده در مناطق ش��هري 

 ه��زار نفر 
(ش��هرهاي بين 20 تا 50

جمعيت) ازم بود. 

 به اي��ن منظ��ور پ��س از برگ��زاري 

جلس��ات متعدد با وزراي بهداشت و 

رفاه،  بيمه ها و معاونت برنامه ريزي و 

نظارت راهبردي رياس��ت جمهوري 

طي روزهاي  گذشته اين دستورالعمل 

تصويب شد و اکنون در حال اباغ به 

دانشگاه هاي علوم پزشکي استان هاي 

سيستان و بلوچستان،  چهار محال و 

بختياري و خوزستان است. 

 وي با بي��ان اينکه اين دس��تورالعمل 

بايد طوري تهيه مي ش��د که پزشک 

خانواده ش��هري به سرنوشت پزشک 

خانواده روستايي گرفتار نشود،  ادامه 

داد:  عليرغم آنکه اجراي برنامه پزشک 

انواده در روستاها در تأمين  پزشک و 
خ

ارتقاي خدمات ارائه شده در روستاها 

ار موثر ب��ود،  اما مطل��وب نظام 
بس��ي

سامت کشور نبود و با کاستي هايي 
روبه رو بود. 

 با بررس��ي اين کاس��تي ها سعي شد 

نواقص اين ط��رح در ش��هرها تکرار 

نش��ود.  ش��ريعتي،  توافق ب��ا بيمه ها 

ب��راي ارائ��ه برنامه پزش��ک خانواده 

در ش��هرها را ساده ندانس��ت و ادامه 

خان��واده روس��تايي 
داد:  در پزش��ک 

خدمات پيشگيرانه اي نظير خدمات 

روانشناسي باليني و تغذيه لحاظ نشده 

بود و از طرف ديگر بيمه هاي کش��ور 

حور بوده و 
گ��ر و درمان م

اغلب بيمارن

نوعاً در پوش��ش خدمات پيشگيري 

مشکل دارند. 

 اين در حالي اس��ت ک��ه در ماده 91 

قانون برنامه چهارم توس��عه صريحا 

لحاظ شده که بايد بيمه هاي سامت 

ايجاد شوند.  وي در اين باره ادامه داد: 

 در مجموع پس از ارائه شواهد کافي 

براي خدمات در نظر گرفته ش��ده در 

ک خانواده شهري،  بااخره 
برنامه پزش

دس��تورالعمل مربوطه ب��ه تصويب 

رس��يد.  در تصويب اين دستورالعمل 

و متقاعد کردن بيمه ها براي پذيرش 

وزير رفاه و 
اوه بر وزير بهداشت،  

آن ع

يکي از معاونان وي نقش برجس��ته و 

کليدي داشتند.  

تجار:  اين سناريويى تنظيم شده است 20

   زمانى:  توهين كنندگان منتظر پاسخ خداوند باشند

   رفيعى:  عظمت اسالم باالتر از اين توهين هاست

   زريان:  اين كار از امريكايى ها  بعيد نبود

   نجفيان:  دشمنان اسالم محكوم به نابودى هستند

   بكتاش:  آنها درخت تفرقه را آبيارى مى كنند

   اطاعتى:  اين كشيش از جايى خط مى گيرد

    مظفرى:  زنگ خطر به صدا درآمده است

   توكلى:  از اين موضوع نبايد گذشت

 واكنش هنرمندان ايران 

به اقدام كشيش امريكايي

اطالعيه بسيار مهم
 قابل توجه 

كليه فعاالن اقتصادي

رجوع به صفحه 3

نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي
(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 15

نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي 
شماره07/م ن/89   

موضوع: شناسايي پيمانكار 

براي طبخ و توزيع غذا

رجوع به صفحه 4

نوبت اول

 توزيع کتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در يک هزار 

و 200 کتابفروشي تهران آغاز شد. 

سيداحمد حسيني مديرکل چاپ و توزيع کتب درسي وزارت 

ک هزار و 130 عنوان کتاب 
آموزش و پرورش به  ايرنا گفت: «  ي

درسي با شمارگان بيش از 135 ميليون جلد در مدارس سراسر 

ه داد: «  توزيع کتاب هاي درسي 
کشور توزيع مي شود.»   وي ادام

ورماه آغاز شده است.»   وي ادامه 
در استان ها در هفته اول شهري

داد: «  کتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در چهار هزار و 

200 کتابفروشي استان ها توزيع مي شود.»

مدي��رکل چ��اپ و توزيع کت��ب درس��ي وزارت آموزش و 

پرورش گفت: «  مبناي قيمت کتاب هاي درسي راهنمايي 

و دبيرستان براس��اس قيمت هاي پش��ت جلد کتاب هاي 

درسي است.» 

حسيني اضافه کرد: «  قيمت کتب درسي به صورت پوستر 

ها قرار گرفته است و آنان موظفند که 
يار کتابفروشي 

در اخت

قيمت ها را در محل مناسبي نصب کنند.»

د   کرد: «فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار 
   وي تأکي

با کتب درسي ممنوع است. »  به گفته حسيني،   توزيع کتب 

هريور و در تهران 
درسي ابتدايي در شهرستان ها از هشتم ش

رماه آغاز شده است.
از 15 شهريو

رهبر معظم انقالب در پيامي با اشاره به طراحي اتاق فرمان هاي صهيونيستي افشا كردند

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف

مطالعه اين روند شرارت که در    سياسي

اين سال ها با عمليات جنايت بار 

در افغانستان و عراق و فلسطين و لبنان و پاکستان همراه 

بود، ترديدي باقي نمي گذارد که طراحي و اتاق فرمان آن 

در دستان سران نظام سلطه و اتاق فکرهاي صهيونيستي 

است که از بيش��ترين نفوذ بر دولت امريکا و سازمان هاي 

 نيز ب��ر دولت انگلي��س و برخي 
امنيت��ي و نظام��ي آن و

دولت هاي اروپايي برخوردارند. 

اينها همان کساني اند که پژوهش هاي حقيقت ياب مستقل 

روز به روز بيشتر انگشت اتهام در ماجراي حمله به برج ها 

سپتامبر را به سوي آنان متوجه مي کنند. 
در 11 

آن ماج��را بهان��ه حمله ب��ه افغانس��تان و ع��راق را به 

رئيس جمهور جنايتکار وقت امريکا داد و او اعان جنگ 

ها، ديروز اعام 
ص بنابر گزارش 

ي کرد و همان شخ
صليب

 با ورود کليسا به صحنه، 
کرده است که اين جنگ صليبي

کامل شد. 

هدف از اقدام نفرت انگيز اخير آن است که از سويي مقابله 

با اسام و مسلمانان در جامعه مسيحي به سطوح همگاني 

ش��ود و با دخالت کليس��ا و کشيش، رنگ 
مردم کش��يده 

مذهبي گرفته و پش��توانه اي از تعصب��ات و تعلقات ديني 

بيابد و از سوي ديگر ملت هاي مسلمان را که از اين جسارت 

بزرگ به خش��م آمده و جريحه دار مي ش��وند از مسائل و 

 و خاورميانه غافل سازد. 
تحوات دنياي اسام

اين اقدام کينه توزانه؛ نه آغاز يک جريان، بلکه يک مرحله از 

روند طواني مدت اسام ستيزي به سرکردگي صهيونيسم 

و رژيم امريکا است. اينک همه سران استکبار و ائمه الکفر در 

م قرار گرفته اند. 
برابر اسا

اسام، دين آزادي و معنويت انسان و قرآن کتاب رحمت و 

حکمت و عدالت است؛ وظيفه همه آزاديخواهان جهان و 

ه در کنار مسلمانان با سياست 
همه اديان ابراهيمي است ک

پليد اسام ستيزي با اين شيوه هاي نفرت بار مقابله کنند. 

سران رژيم امريکا نمي توانند با سخنان فريبنده و ميان تهي، 

خود را از اتهام همراهي با اين پديده زشت تبرئه کنند. 

سال هاست که مقدسات و همه حقوق و حرمت ميليون ها 

مسلمان مظلوم در افغانستان و پاکستان، عراق و لبنان و 

فلسطين زير پا گذاشته شده است.

سير و زير شکنجه، 
 صدها هزار کشته، ده ها هزار زن و مردم ا

ده و ميليون ها معلول و آواره 
هزاران کودك و زن ربوده ش

و بي خانمان، قرباني چه چيزي ش��ده اند؟ و ب��ا همه اين 

مظلوميت ها، چرا در رس��انه هاي جهاني غرب، مسلمانان 

را مظهر خشونت و قرآن و اس��ام را خطري براي بشريت 

وانمود مي کنند؟ چه کس��ي باور مي کند ک��ه اين توطئه 

گس��ترده بدون کمک و دخالت حلقه هاي صهيونيستي 

درون دولت امريکا ممکن و عملي است؟!

برادران و خواهران مسلمان در ايران و سراسر جهان!

ازم مي دانم اين چند نکته را به همه متذکر گردم:

اواً: اي��ن حادثه و حوادث پيش از آن به روش��ني نش��ان 

ه امروز آماج حمله نظام اس��تکبار جهاني 
مي دهد که آنچ

عزيز و ق��رآن مجيد اس��ت؛ صراحت 
اس��ت اصل اس��ام 

مس��تکبران در دش��مني با جمهوري اس��امي ناشي از 

صراحت ايران اسامي در مقابله با استکبار است و تظاهر 

آنان به دشمن نبودن با اس��ام و ديگر مسلمانان،  دروغي 

بزرگ و فريبي شيطاني است. 

آنان با اس��ام و هر آنکس که بدان پايبند است و هر آنچه 

نشانه مسلماني است، دشمن اند. 

ثانياً: اين سلسله کينه توزي ها با اسام و مسلمين، ناشي از 

آن است که از چند دهه پيش تاکنون نور اسام از هميشه 

ده تر و نف��وذ آن در دل ها در جهان اس��ام و حتي در 
تابن

غرب از هميشه بيشتر شده است. ناشي از آن است که امت 

اسام از هميشه بيدارتر ش��ده و ملت هاي مسلمان اراده 

کرده اند زنجيره هاي دو قرن استعمار و تجاوز مستکبران 

را پاره کنند. 

ن و پيامبر عظيم الشأن صلي اهللا عليه و آله، 
حادثه اهانت به قرآ

ل خود حامل بش��ارتي بزرگ اس��ت. 
با هم��ه تلخي، در د

خورش��يد پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش��نده تر 

خواهد شد. 

ثالثاً: همه باي��د بدانيم که حادثه اخير ربطي به کليس��ا و 

مسيحيت ندارد و حرکات عروس��کي چند کشيش ابله و 

زدور را نبايد به پاي مسيحيان و مردان ديني آنان نوشت. 
م

ما مس��لمانان هرگز به عمل مش��ابهي در مورد مقدسات 

اديان ديگر دس��ت نخواهي��م زد. نزاع ميان مس��لمان و 

مسيحي در سطح عمومي، خواس��ته دشمنان و طراحان 

اين نمايش ديوانه وار اس��ت و درس قرآن به ما، در نقطه 

ن قرار دارد. 
مقابل آ

ن امروز دولت امريکا و 
و رابعاً: طرف مطالبه همه مسلمانا

 اگر در ادعاي دخالت نداشتن خود 
سياستمداران آنند. آنها

صادقند بايد عوامل اصلي اين جنايت ب��زرگ و بازيگران 

م ميليارد مس��لمان را به درد 
ميداني آن را که دل يک و ني

آورده اند، به گونه اي شايسته به مجازات برسانند. 

والسالم علي عباداهللا الصالحين 

سيدعلي خامنه اي 

22/ شهريور/1389

  ديروز خيلي ها از شنيدن محتواي يک نامه 

سعيدلو  شوکه شدند !

رهبر معظم انقالب در پيامي با اشاره به طراحي اتاق  فرمان هاي صهيونيستي افشا كردند

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف
صهيونيسم اتاق فكر توهين به قرآن

رهب��ر معظ��م 

انقاب اسامي 

درپ��ي اهانت ب��ه قرآن 

ش��ريف در چند منطقه  

امريکا، ب��ا صدور پيامي 

پش��ت صحنه اين اقدام 

نفرت انگي��ز را تش��ريح 

کردند. متن کامل پيام 

حضرت آيت اهللا خامنه اي 

بدي��ن ش��رح اس��ت:

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

قال اهللا العزيز الحکيم: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون 

ت عزيز ايران - امت بزرگ اسام!
مل

ن آميز و نفرت انگيز و مشمئز کننده به قرآن مجيد در کشور امريکا 
اهانت جنو

که در سايه امنيت پليسي آن کش��ور اتفاق افتاد، حادثه تلخ و بزرگي است که 

نمي توان آن را تنها در حد يک حرکت ابلهانه از س��وي چند عنصر بي ارزش و 

مزدور به حساب آورد.

 اين يک اقدام محاسبه شده از سوي مراکزي اس��ت که از سال ها پيش به اين 

د قرار داده 
طرف، سياست اسام هراسي و اسام س��تيزي را در دستور کار خو

ه مبارزه با اسام و قرآن 
بزار تبليغاتي و عملياتي، ب

يوه و هزاران ا
و با صدها ش��

پرداخته اند. 

اين حلقه ديگري از زنجيره ننگيني است که با خيانت سلمان رشدي مرتد آغاز 

شد و با حرکت کارتونيست خبيث دانمارکي و ده ها فيلم ضد اسام ساخته شده 

هاليوود ادامه يافت و اکنون به اين نمايش نفرت انگيز رسيده است. 
در 

پشت صحنه اين حرکات شرارت بار چيست و کيست؟ |ادامه در همين صفحه

واكنش مراجع

 کشتن کساني که 

اقدام ب��ه آتش زدن 

قرآن کرده اند واجب 
  دول و مل��ل جهان است

باي��د امري����کا را از 

اي��ن ديوانگ��ي و غرور 

  آت��ش زدن قرآن استکباري نجات دهند 

مجيد سبب مي شود 

که شخص مرتکب آن 

مهدورالدم باشد

اهانت كنندگان به قرآن مهدورالدم اند

حادثه اخير ربطي به كليسـا 

و مسـيحيت ندارد و حركات 

عروسكي چند كشيش ابله و 

مزدور را نبايد به پاي مسيحيان 

و مـردان ديني آنان نوشـت. 

ما مسـلمانان هرگـز به عمل 

مشـابهي در مورد مقدسـات 

اديان ديگر دست نخواهيم زد

به جوان
 دوباره
 نگاه كن

سياسي

2
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استعداديابي در آن اهميت ويژه اي پيدا مي کند 
تا با بازنشستگي ستاره هايي مانند علي اصغر 
حسن زاده، پشتوانه کافي براي آينده تيم ملي 
داشته باشيم، آيا به مس�ئله استعداديابي در 

ايران آن اهميت ازم داده مي شود؟
فوتسال در کشورمان محبوبيت زيادي دارد و در حال حاضر 
فوتس��ال ملي از بازيکناني با سن مناس��ب و تجربه کافي 
بهره مند است اما براي پشتوانه سازي بايد استعداديابي خوبي 
صورت بگيرد تا به تدريج به تيم ملي تزريق شوند. با توجه به 

اينکه امسال بازي رسمي نداريم، فرصتي فراهم شده تا در 
ترکيب تيم ملي جوانگرايي صورت بگيرد و  بازيکنان جوان 
در ترکيب تيم ملي در تورنمنت هاي مختلفي که امس��ال 
شرکت مي کنيم محک بخورند تا با حضور در اين مسابقات 

به تجربه شان اضافه شود.  
سال آينده مسابقات قهرماني آسيا و انتخابي 
جام جهاني ترکمنس�تان را پي�ش رو داريم و 
بايد براي جام جهاني ۲۰۲۰ ليتواني هم آماده 
ش�ويم. با توجه به فرصت باقي مان�ده تا اين 

رقابت ها و براي اينکه بتوانيم قهرماني آس�يا 
و برنز جام جهاني را تکرار کنيم، چه اقداماتي 

بايد صورت گيرد؟
فوتسال در آسيا در حال پيشرفت است و اينکه ما بگوييم 
دوره قبلي قهرمان شده ايم حاا کار آساني پيش رو داريم، 
اصًا اينطور نيست و بايد تاشمان را بيشتر کنيم که موفق 
شويم. انتظارات از فوتسال باا رفته و بايد به اين رشته بيشتر 
توجه شود و نگاه ها به تيم تغيير کند. حمايت ها بايد قطعاً 

بيشتر شود تا موفقيت هاي فوتبال تداوم داشته باشد.



گفتوگو
گفتوگوي»جوان«باخواهرشهيدبيتاهرضايي

ازشهداينيرويدريايي
شهادت برادرم نتيجه رزق حال بود

 صغريخيلفرهنگ
ايثارگریوفداکارینيرویدريايیارتش
جمهوریاسلامیايراندردوراندفاع
مقدسبرکسیپوشليدهنيست،بهحق
بايدگفتکهنيلرویدريايیتنهانيرويی
بودکهازکمکهایمردمیبیبهرهبودو
حماسههايزياديراخلقکردوشهداي
زياديرادراينراهتقديمنمود.درحالي
کهبهتازگيهفتمآذرروزنيرويدريايي
راپشتسلرگذاشلتهايمدرگفتوگوبا
عصملترضايليخواهرشلهيد،گذري
کوتاهبرزندگياينشهيددرياييداريم.

ابتداخودتلانرامعرفليکنيدواز
خانوادهبرايمانبگوييدکهشهيدي
چونبيتاهرضاييرادردامنخود

پرورشدادهاست.
من عصمت رضایی خواه��ر شهید بیت اه 
رضایی هستم. ب��رادرم در 24 مرداد 1346 
در روستای��ی به ن��ام یاغلی ب��واغ نزدیک 
مراغه و هشترود است��ان آذربایجان شرقی 
به دنی��ا آمد. بی��ت اه در س��ن 19 سالگي 
به خدمت سرب��ازی رفت و ی��ک سال بعد 
یعني  در تاریخ 9 فروردین 1366 به شهادت 
رسید. بی��ت اه فرزند اول خان��واده بود كه 
به افتخار شهادت نائل ش��د. از آنجا كه  در 
روستا زندگي مي كردیم، پدر و مادر به كار 
كشاورزي و دامداری مشغول بودند و از این 

راه رزق حال خانه شان را كسب مي كردند.
بیت اه 8، 9 ساله بود كه خانواده به تهران 
مهاجرت كرد. پدر ب��راي اینكه بتواند خرج 
خانه و خان��واده را بدهد رفتگ��ر شهرداري 
شد. بیت اه هم زماني ك��ه در روستا بودیم  
و هم  زماني كه به ته��ران مهاجرت كردیم 
كمک حال خانواده ب��ود. عصاي دست پدر 
و مادرمان بود. والدینم به رزق حال بسیار 
تأكید داشتند. مادرم هم ب��ر تربیت دیني 
و مكتبي بچه ها سف��ارش مي كرد. همیشه 
مي گفت دستورات دین��ي را رعایت كنید 
تا از خطا ه��ا دور بمانی��د. راستش شهادت 
بیت اه را از رزق حال و دسترنج خالصانه 

پدر و تربیت مادرمان مي دانم چراكه عاقبت 
به خیري بچه ها را به هم��راه دارد. شهادت 

برادرم نتیجه رزق حال بود.
چهزمانيبهخدمتسربازيرفت؟

سال 1365 براي خدم��ت به نیروی دریایی 
رفت. 19 س��ال داش��ت. با توجه ب��ه اینكه 
خدمت بی��ت اه در زمان جن��گ تحمیلي 
بود خانواده نگراني هاي زی��ادي داشتند. از 
طرفي بی��ت اه نورچشمي  خان��واده بود. نه 
تنها خان��واده بلكه بستگان ه��م او را بسیار 
دوست داشتند و عزیزكرده آنها بود. همیشه 
از خوبي و مهرباني و صفاي دل برادرم صحبت 
مي كردند و مي گفتن��د بیت اه برادر پدرش 
است. مگر مي شود فرزندي آن قدر هواي پدر 
و مادر خود را داشته باشد، حمایت شان كند و 
محترم بشمارد. اقوام همیشه به پدر و مادرم 
مي گفتند باید خدا را شاكر باشید كه فرزندي 
چون بی��ت اه را به شما هدیه ك��رده است. 
مادرم آن زمان 37 سال داشت. برادر خودش 
كه هم سن و سال بیت اه بود هم به خدمت 
رفته بود. تا آن زمان آنها از خانواده دور نشده 
بودند. این دوري ب��راي مادرم خیلي سخت 
بود. وقتي بستگان به بیت اه مي گفتند چرا به 
خدمت رفتي؟! پدرت دست تنهاست، خواهر 
و برادرانت كوچک هستند در پاسخ مي گفت 
نمي شود به خاطر مشكات شخصی،  وظیفه 
و خدمت به وطن را كنار گذاشت و اجازه داد 
دشمن وارد خانه مان  ش��ود. دوره آموزشي 
بیت اه سیرجان بود. بع��د از گذراندن دوره 

آموزشی به بندرعباس اعزام شد. 
ازسختيخدمتسربازيدرشرايط

جنگصحبتيميکرد؟
زمان جنگ دیر به دیر به سربازها  مرخصی 
می دادند، ه��ر وقت به مرخص��ي مي آمد از 
سختي هاي خدمت و دلتنگي هایش حرفي 
به ما نمي زد. فقط مي گفت مشكلي نیست، 
پیروز مي شوی��م. كم��ي  از هم خدمتي ها و 
رشادت بچه ها برایمان مي گفت. وقتي متوجه 
نگراني ما از اوض��اع جنگ و جبهه ها مي شد 
مي گفت همه باید به خدم��ت بروند. جنگ 
و غیرجنگ ندارد. نبای��د خاك و ناموس مان 

دست دشمن بیفتد.
شهادتايشانچطوررقمخورد؟

یک سالي از خدمت ب��رادرم گذشته بود. او 
در آشپزخانه كار مي كرد. همان روزي كه به 
شهادت رسید به آنها مي گویند چه كساني 
مي خواهند به سكوي ب��ارج بهرگان بیایند؟ 
بیت اه و چند نف��ر از دوستان��ش داوطلب 
مي شوند. دقایقي بعد از حضورشان  روي سكو، 
حمله هوایی دشمن آغاز مي شود. همان لحظه 
برادرم  یادش می افتد گاز آشپزخانه روشن 
است، به سمت آشپزخان��ه  حركت مي كند 
تا گاز را خاموش كند كه  موشكي نزدیكش 
اصابت مي كند و موج انفجار پرتابش مي كند 
و تركشي از زیر بغلش ب��ه قلبش مي خورد. 
همین باعث مجروحی��ت و خونریزي شدید 
او مي شود. بر اثر خونری��زی زیاد به شهادت 
می رسد. ب��رادرم به خاطر روش��ن بودن گاز 
جانش را  به خطر انداخت تا براي دوستانش 
اتفاقي نیفتد. برادرم  ایث��ار كرد. براي گفتن 
خبر شهادتش از طرف نیروي دریایي به خانه 
ما آمدند. ابتدا سراغ بستگان نزدیک مان را از 
همسایه ها گرفتند. بعد با عمویم صحبت كرده 
بودند و نهایتاً ما در جریان شهادت ایشان قرار 
گرفتی��م. پیكرش��ان را در یازدهم فروردین 
66 برایمان آوردند و روز بعد مراسم تشییع و 

خاكسپاري اش انجام شد.
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هروقتبلهمرخصليميآملداز
سختيهايخدمتودلتنگيهايش
حرفيبهمانمليزد.فقطميگفت
پيلروزميشلويم.کمليهلماز
رشلادتبچههابرايملانميگفت.
وقتيمتوجلهنگرانيملاازاوضاع
جنگميشلدميگفتنبايدخاك
وناموسماندستدشلمنبيفتد

  زينبمحمودیعالمی
وقتیخبرنلگارايرانلیيکیازرسلانههای
غربیمطلبلیدرخصوصشلهيدفهميدهو
نحوهشلهادتشمنتشلرکرد،خبرنداشلت
کهحماسهخلقشلدهتوسلط13سالههای
جنگآنقدرزياداسلتکهحتیدرتصوراو
نميگنجد.نوجوانهايیکهنفسحضورشان
درجبهههایجنگيکحماسلهبود.جانباز
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چطورشلدتصميمگرفتيدباآنسنو
سالکمبهجبههبرويد؟

من فرزند بزرگ خانواده هستم. سه خواهر و یک 
برادر دارم كه موقع جبهه رفتن برادرم یک ساله 
بود. به عنوان فرزند بزرگ خانواده نوعی استقال 
شخصیتی داشتم. در خان��واده مذهبی هم رشد 
یافته بودم. نه اینكه بگویم حزب اللهی چهار آتشه 
باشیم نه؛ ولی  مذهبی بودیم. پدرم همین اان با 
بیماری قلبی كه دارد، موقع اوج بیماری نمازش 
را مي خواند. حتی قبل از خواب نیم ساعت قرآن 
مي خواند و بعد مي خواب��د. از طرفی در اقوام مان 
بچه جبهه ای زیاد داشتیم. سه نفر از پسرهای دایی 
پدرم در دفاع مقدس به شهادت رسیدند. دایی ام 
هم در جبهه جانباز شد و ی��ک پایش را از دست 
داد. شهید منصور فقیهان جویباری پسرعمویم 
در جبهه به شهادت رسید. منصور بیست و اندی 
سال داشت كه س��ال 1365 در عملیات كربای 
4 در منطق��ه ام الرصاص به شه��ادت رسید. من 
هم در آن عملیات همرزمش ب��ودم. تازه 45 روز 
از عروسی اش مي گذشت. چند ماه بعد از شهادت 
منصور، فرزندش به دنیا آمد. پیكرش مفقود بود و 

موقعی برگشت كه نزدیک عروسی دخترش بود.
اولينجرقهتصميمتانکیزدهشد؟

یكی از دوستانم سال 1364 به شهادت رسید. بعد 
از آن عزمم را جزم كردم برای رفتن. من آن موقع 
تازه 13 ساله شده بودم. هر روز به سپاه مي رفتم 
و درخواست اعزام  مي دادم. حتی شناسنامه ام را 
دستكاری كردم. اولین بار ك��ه شناسنامه ام را به 
متولد سال 46 تغییر دادم مسئول اعزام گفت به 
تو نمي آید متولد 46 باشی، گفتم شاید شناسنامه 
اشتباه است. فردای آن روز شناسنامه ام را به سال 
47 تغییر دادم و با خودم به سپاه بردم. چهار روز 

مدام به سپاه مي رفتم تا آخرین روز  شناسنامه ام 
را متولد سال 49 كردم. هر كس مي دید متوجه 
مي شد شناسنامه دستكاری شده است. مسئول 
اعزام گفت اگر راستش را بگویی به جبهه مي برمت. 
گفتم ای��ن شناسنامه مال م��ن نیست. خاصه 
توانستم به آموزشی بروم ولی چون قدم كوتاه بود 
دو، سه بار هم از آموزشی من را برگرداندند. دفعه 
بعد كه برای اعزام رفته بودم دو تا بلوك گذاشتم و 
روی آن ایستادم. مسئول اعزام اولین نفری كه صدا 
زد من بودم. وقتی رفتم جلو، قدم كوتاه شد! من 
را انداخت داخل ماشین و برگرداند. یک هفته بعد 
پادگان المهدی چالوس اعزام داشت. رفتم آنجا 

آموزش دیدم و این بار توانستم اعزام شوم. 
اوليناعزامتانکجابود؟درچهعملياتی

حضورداشتيد؟
اولین بار به كردستان اعزام شدم. نزدیک شش ماه 
كردستان بودم. وقتی مي خواستم نگهبانی بدهم 
زیر پایم دو بلوك مي گذاشتم تا بتوانم نگهبانی 
بدهم. قدم به سنگر نمي رسید. از كردستان كه 
برگشتم  یک هفته هم در خان��ه نماندم. دوباره 
برگشتم جبهه و به عملیات كرب��ای4 رفتم. با 
سپاه محمد رسول اه اعزام شده بودم. در عملیات 
كربای 4 و 5 حضور داشتم. كربای 4 چند نفر 
از دوستانم شهید شدن��د. طلبه شهید جمشید 
جهانی بچه بهنمیر بود كه كنارم به شهادت رسید، 

حتی قسمت نشد پاكش را بیاورند چون خمپاره 
60 ب��ه او اصابت كرده بود و پیك��رش پودر شده 
بود. شهید رضی پیكرش در منطقه ماند و بعد از 
14 سال برگشت. زمانی كه مي خواستیم خط را 
بشكنیم بعثی ها قایق بچه ها را زدند و بسیاری از 
دوستانم آنجا شهید شدند. در كربای5 وقتی وارد 
عملیات شدیم پشت دریاچه ماهی یک كانالی بود 
كه 72 ساعت آنجا بدون آب و غذا ماندیم. موقع 
عقب نشینی همه چیز را رها كردی��م تا بتوانیم 
برگردیم و محاصره نشویم. ب��ه همین خاطر در 
آن 72 ساعتی كه داخل كانال بودیم هیچ غذایی 
همراه نداشتیم. چون عراق گرای كانال را داشت 
دقیقاً مي زد كنار كانال. 72 ساعت مثل زلزله همه 

جا مي لرزید. بعد از 72 ساعت نیروهایی جایگزین 
خط را شكستند و كانال را از ما تحویل گرفتند. 
آنجا خیلی از همرزمان مان شهید یا زخمي  شدند. 
یكی از دوستانم  رمضان داوری بچه جویبار بود كه 
به شدت مجروح شد. حتی فكر مي كردم شهید 
شده است. پیش خودم��ان گفتیم برمي گردیم 
جنازه اش را مي بریم ام��ا او زنده ماند و هفت ماه 
در كما بود. اان هم زنده اس��ت و به زندگی اش 
ادامه مي دهد. بعد كه خ��ط را تحویل نیروهای 
دیگر دادیم، در ادام��ه كربای5 حضور نداشتم. 
در این عملیات دوستان زیادی مثل شهید اصغر 
طالبی و شهید عیسی یوسف��ی را از دست دادم. 
غیر از كربای4 و 5 در كربای 8، بیت المقدس 7، 
عملیات ماووت عراق، پاتک شلمچه و والفجر10 

هم حضور داشتم. 
باآنسلنکمچندسالسلابقهجبهه

داريد؟بعدازجنگچهکرديد؟
من تا اسفند سال 69 در جبهه بودم. بعد از اتمام 
جنگ همچنان در منطقه خ��ط داشتیم. لذا تا 
17، 18 سالگی در منطقه ب��ودم. آن موقع هنوز 
سنم به سن سربازی هم نرسیده بود. بعد از جنگ 
نتوانستم در سپاه بمانم و استعف��ا دادم. هشت 
ماه به صورت بسیجی و چهار س��ال را به صورت 
پاسدار در جبهه بودم.  بع��د از استعفا اگر بیرون 
كار فرهنگی بود انجام م��ي دادم و در كنار پدرم 

كار مي كردم. قالب های تیر برق درست مي كردم. 
چند سالی كار كردم كه شیمیای��ی ام عود كرد. 
نمي توانستم كار جوشك��اری انجام بدهم. فقط 
25 درصد جانبازی ریه گرفتم. شیمیایی اعصاب، 
پوست، تركش در كمرم و موج انفجار در زانوهام 

را درصد نگرفتم.
پسمجروحيتشيميايیهمداشتيد؟

درکدامعملياتمجروحشديد؟
در كرب��ای 4 ریه هایم بر اثر بمب��اران شیمیایی 
دشمن آسیب جدی دید. سال 66 در پاتک شلمچه 
هم شیمیایی به پوستم آسیب رساند. در عملیات 

والفجر10 حلبچه عراق هم تركش خوردم. 
اگربخواهيمطیاينچندسالیکهجبهه
بوديديکخاطلرهراگلچينکنيد،آن

کدامخاطرهاست؟
در عملی��ات كرب��ای 4، ساع��ت 12 شب كنار 
رودخانه بودیم. آرامش زیادی در فضا موج مي زد. 
عملیات لو رفته بود اما هنوز درگیری شروع نشده 
بود. این عملیات توسط عوامل متعددی لو رفت. تا 
آنجایی كه من متوجه شدم، یكی از این نفوذی ها 
فردی به نام عباس داوری بود كه به عنوان پزشک 
میان بچه های پاسدار و رزمن��ده نفوذ كرده بود. 
خاصه عراق مي دانست قرار است عملیات كنیم 
و آماده بود. وقتی خط شكن های ما وارد خط عراق 
مي شدند و سر از آب بیرون مي آوردند، بعثی ها با 
قناسه آنها را مي زدند. آنج��ا خیلی شهید دادیم. 
مثًا از گردان مالک اشتر ك��ه همه خط شكن و 
غواص بودند، از 400 نیرو فقط 20 تا نیرو برگشت. 
بقیه شهید شدن��د. پیكرشان بع��د از چند سال 
برگشت. یادم است وقتی درگیری شدت گرفت، 
دشمن آن قدر گلوله زد كه انگار پایین رودخانه كًا 
آتش گرفته بود. ما حتی سوار بر قایق تا آن طرف 
اروند رفتیم ولی نگذاشتند پیاده شویم. عملیات 
چند ساعته لغو شده بود. بعثی ها دوطرف محور 
را باز كرده بودند و وقت��ی رزمنده ها داخل محور 
مي شدند پشت مح��ور را مي بستند ب��ا دولول و 
تک لول ض��د هوایی به ط��رف رزمنده ها شلیک 
مي كردند. م��ا در جنگ از نفوذی ه��ا و منافق ها 
صدمات زیادی خوردیم. در عملیات پاتک شلمچه 
منافقین باای سنگرهای دشمن مي رفتند و به 
فارسی از بچه ها مي خواستند باا بروند. رزمنده ها 
فكر مي كردند نیروهای خودمان هستند. تا بلند 
مي شدیم پیشروی كنی��م خاكری��ز را به رگبار 
مي بستند. پاتک شلمچه یك��ی از سنگین ترین 
پاتک های دشمن در دفاع مقدس بود. آنجا شهدای 
زیادی دادیم اما با همین جانفشانی ها هشت سال 

مقابل تهاجم شرق و غرب ایستادیم.
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وقتی انقاب پیروز شد، ما در محله )روستای( 
ده شیر اصفهان پایگاه بسیج راه اندازی كردیم. 
با وجود آنكه روستا جمعیت زیادی نداشت ولی 
حدود 80 الی 90 نفر از اهالی عضو بسیج شده 
بودند و به جد فعالیت مي كردند. در روستای ما 
شهی��د زارعی مسئول پایگاه ب��ود. خودش هم 
بسیج را راه اندازی كرد و پ��ای كار ایستاد. یک 
برادری هم داشتی��م به نام عب��اس عابدی كه 
ایشان هم در خوراسگان فعالی��ت مي كرد و با 
شهید زارعی ارتباط داشت. عابدی سر نترسی 
داشت و بعدها یك��ی از رزمندگان یل حاضر در 
غائله كردستان شد. ایشان با لوازم ابتدایی مثل 

زرمیخ و اكلیل و... مواد منفجره درست مي كرد 
تا در آموزشی از آن استفاده كنیم. یک بار مواد 
منفج��ره در هم��ان ساختمان بسی��ج منفجر 
شد، طوری ك��ه عابدی سخت مج��روح شد و 
سقف پایگاه هم خ��راب شد اما عاب��دی با این 
چیزها از میدان به در نمي شد و باز كار خودش 

را مي كرد. 
در روستای ما ی��ک عده بودند ك��ه دل شان با 
انقاب نبود. كمال یك��ی از همین افراد بود كه 
فعالیت ما در بسیج را به باد تمسخر مي گرفت. 
مثًا مي گفت مگر مسجد جای این بچه بازی ها 
است؟! اینجا قرار است نم��از بخوانند نه اینكه 
بچه های كم سن و سال ی��ک اتاقش را اشغال 
كنند و برای خودش��ان پایگ��اه درست كنند. 
خاصه به هر بهانه ای مي آمد و مزاحم كارمان 
مي ش��د. یک بار وقت��ی كمال به پایگ��اه آمد و 
حرف ه��ای همیشگ��ی را زد، شهی��د زارعی و 
عابدی سعی كردند او را به راه بیاورند. حرف شان 
این بود كه تو هم بیا و با بچه های انقاب همراه 
شو. به جای اینكه ات بازی دربیاوری و تمسخر 

كنی، تو هم یک گوشه ك��ار را بگیر و همراه ما 
باش. ولی كمال گوشش به این حرف ها بدهكار 
نب��ود. آن روز توپش از روزهای قب��ل پرتر بود. 
آن قدر حرف مفت زد تا اینك��ه همگی از كوره 
دررفتیم. عابدی اسلحه ام.ی��ک قدیمي اش را 
برداشت و لوله اش را روی سینه كمال گذاشت. 
مي خواس��ت او را بترساند ك��ه ناگهان دستش 
روی ماشه رفت و ناخواست��ه چكاند! در كمال 
تعجب اسلحه شلیک نك��رد. لحظه اي كه لوله 
تفنگ را پایین آورد، یكهو گلوله ای شلیک شد 
و زیر پای او و كمال به زمین اصابت كرد. كمال 
تا این صحنه را دید بدجوری ترسید و سریع از 

پایگاه خارج شد.
چند سال بعد یک بار ك��ه از جبهه به مرخصی 
آمدم، خب��ر غافلگیركنن��ده ای شنیدم. كمال 
اعدام شده بود. گوی��ا از او مق��دار زیادی مواد 
مخدر گرفت��ه بودند. خواست خ��دا بود آن روز 
گلوله عابدی شلیک نشود و چند سال بعد كمال 
تقاص كارهایش را با خفت پس بدهد و به عنوان 

یک قاچاقچی اعدام شود.

خاطرهایازرزمندهسيدمهدیحسينی
گلوله ای که شليک نشد

غامحسین بهبودی
  روايت

الي
انس

و مي
ي 

وان
ر ج

ن د
يها

س فق
 عبا

باز
 جان

   

ت
ي اس

زئين
س ت

  عک



88498471سبك زندگي
چهار  ش��نبه 14 آذر 1397 | 27 ربي��ع ااول 1440 || روزنامه جوان |  شماره 85532

به به و آفرين به بچه هاي خوب فراموش نشود  كام مهربانانه
معجزه مي كند

   سونا خاكپور*
انديشمندان تعليم و تربيت به مسئله محبت اهميت داده 
و از محبت به عنوان يكي از عوامل بس��يار مهم در تربيت 
فرزندان ياد مي كنند. خانواده يكي از مهم ترين عوامل مؤثر 
در رشد همه جانبه  كودك است و پدر و مادر ازم است تا 
جان فرزند را لبريز از مهر و محبت كنن��د. والدين با ابراز 
محبت نسبت به كودك به دلبستگي هاي كودك جهت 
مي دهند و حاصل آن ظهور شيفتگي عميق در او نسبت به 
والدين است. زماني كه اين شيفتگي حاصل شود، مي توان 
با ابراز محبت، كودك را به انجام دادن برخي رفتارها و با 
منع محبت، كودك را به ترك اعمالي برانگيخت، بنابراين 
مي توان محبت را يكي از عوامل ايجاد و تكوين شخصيت 
و هويت كودك دانس��ت. در ادامه به راهكارهاي كوتاه و 
مفيدي براي محبت به كودك اش��اره مي ش��ود. يكي از 
راه هاي محبت به كودك بوسيدن و نوازش اوست. از لحاظ 
فيزيكي به كودك نزديك باش��يد. او را در آغوش بگيريد. 
او را ببوسيد و نوازش كنيد. توجه كنيد كه چه زمان هايي 
كودك مايل است به شما نزديك باش��د و به نوازش شما 
نياز دارد. نه اينكه هر گاه كه خ��ود مايل بوديد به اين امر 
بپردازيد. بيان جماتي مثل »دوس��تت دارم«، »فدايت 
ش��وم« و... بس��يار اثربخش اس��ت. از معجزه كام غافل 
نش��ويد، چراكه يكي از بهترين راه هاي تش��ويق كودك، 
تشويق كامي اس��ت. مثًا وقتي فرزند شما كار خوبي را 
انجام مي دهد بگوييد: به به! متش��كرم... و در ادامه به كار 
خوبي كه كودك انجام داده است اش��اره كنيد تا ابهامي 
براي وي به وجود نيايد و موضوع كامل برايش روش��ن و 
شفاف شود. براي مثال» به به! آفرين كه كمد لباس هايت 

را مرتب كردي.«
بهزيستي كودكان مؤلفه هاي بسياري دارد كه احترام به 

كودك يكي از آنهاس��ت. پدر و مادراني كه به شخصيت 
فرزندان خود عاقه مند هس��تند بايد همواره به فرزندان 
احترام گذاشته و وجودش��ان را گرامي بدارند. احترام به 
كودك يكي از عوامل مهم در پرورش ش��خصيت كودك 
است. احترام به كودك شكل هاي فراواني دارد كه مي توان 
به احترام به نقطه نظراتش��ان و گوش دادن به كودكان، 
همبازي ش��دن با آنها و... اش��اره كرد. براي مثال بسيار 
مهم اس��ت هنگامي كه كودك خود را ص��دا مي كنيد از 
الفاظي مانن��د خانم، آقا، ج��ان دخترم، پس��ر خوبم و... 

استفاده كنيد. 
مشورت كردن با فرزندان نيز نشانه بزرگداشت و شخصيت 
قائل شدن براي اوست. اينگونه رفت��ار، توجه، انديشه و 
تفكر آنان را بارور مي سازد و استعدادهاي عقلي نهفته در 

وجودشان را به سوي خاقيت و نوآوري علمي و استقال 
فكري و نظر دادن در مسائل مختلف سوق مي دهد و 
توانايي هاي بالقوه آنان را آشكار ميسازد و در اداره زندگي 

در آينده، آگاه و توانمند ميگرداند. 
ممكن است به ذهن برسد كه مگر فرزند مي تواند در مقام 
مشاور قرار گيرد؟ ي��ا مگر فرزند مي توان��د كمك كند تا 
مشكل ما حل شود؟ در پاسخ باي��د گفت كه والدين بايد 
متناسب با س��ن فرزند در شرايط حقيق��ي و واقعي يا بنا 
به مصلحت در شرايط ساختگي با فرزندان خود مشورت 
كنند. البته بايد بداني��د در مواردي كه نمي توانيد در نظر 
خود تغيير ايجاد كنيد با فرزندان مشورت نكنيد. همچنين 
به كودك خود ياد دهيد كه نظر او، نظر نهايي نخواهد بود. 
نكته ديگر احترام به وسايل كودك است. كودك وسايل 
خود را دوست دارد و به آساني حاض��ر نمي شود آنها را با 
ديگران سهيم شود. چون حس مالكيت در كودكان بسيار 
قوي است و آنچه را كه دوست دارد و متعلق به خود مي داند 
را حاضر نيست به ديگران علي الخصوص كودك ديگري 
بدهد. پدران و مادران نبايد كودك را تحت فشار گذارند 
ي��ا او را سرزنش كنند. سرزنش در اي��ن مواقع جز در هم 

شكستن اعتماد به نفس كودك نتيجه ديگري ندارد. 
انتظاراتي كه فرات��ر از توانايي هاي كودك است و موجب 
مي شود كودك در نشان دادن شايستگي اش ناكام بماند 
و باعث ايجاد درماندگي مي شود. اين درماندگي مي تواند 
زمينه افسردگي، گوشه گيري و اف��ت تحصيلي را فراهم 
كند، مانع شادماني كودك و شكوفايي استعدادهاي كودك 
 شود و ميل به برقراري ارتباط با دنياي اطراف و دوستان و 
همكاسي ها را در وي كاهش مي دهد. در پايان بايد گفت 

تعادل و توازن كليد اصلي رشد و بالندگي كودك است. 
*روانشناس

سبک رفتار

يكي از راه هاي محبت به كودك بوسيدن 
و ن�وازش اوس�ت. از لح�اظ فيزيكي به 
كودك نزدي�ک باش�يد. او را در آغوش 
بگيريد. او را ببوس�يد و ن�وازش كنيد. 
توجه كنيد ك�ه چه زمان هاي�ي كودك 
مايل اس�ت به ش�ما نزديک باش�د و به 
نوازش ش�ما نياز دارد. ن�ه اينكه هر گاه 
كه خود مايل بودي�د به اين امر بپردازيد

    كودكان بزرگ در برابر هزار راه نرفته
 نوجوان را مي توان كودك بزرگ ناميد. او دوران 
گذار را طي مي كند. از طرفي كودكي و دنيايي 
رنگارنگ در پشت سر او قرار دارد كه در آن هيچ 
مسئوليتي نداشت و با خيال راحت بازي مي كرد 
و از طرفي هم مسير جواني و بزرگي و عاقل شدن 
در پي��ش روي او است. نه راه پ��س دارد و نه راه 
پيش، پس بايد كاري انجام ده��د. بايد هزار راه 
نرفته را طي كند و به قول معروف» بسيار سفر 
بايد تا پخته شود خامي«. او در مسيري قرار دارد 
كه بايد هويت اصلي خود را پيدا كند. بدن او در 
حال تغيير است. احساسات او پر رنگ و پر رنگ تر 
مي شوند. هورمون ه��اي او در حال تغيير شكل 
هستند. پس اصًا جاي تعجب ندارد كه آسمان 
خلق او گاهي ابري و گاهي آفتابي است. او به علت 
همين تغيير هورمون ممكن است به خود خلقي 
افسرده بگيرد يا گوشه گير شود و فقط به خواب 
تمايل داشته باشد. قطع��اً روزي بوده است كه 
خود شما هم غار تنهايي را به جمع شلوغ ترجيح 
داده ايد. لطفاً به او نگوييد كه افسرده يا خانواده 
گريز شده است. هي��چ نوجواني دوست ندارد از 
اصل،رگ و ريشه خودگري��زان باشد،بلكه فقط 
مي خواهد كمي تنهايي را تجربه كند و قضاوت ها 
و نقدهاي نابجا باعث مي شود تا او از خانه بگريزد 
و جمعي را انتخاب كند كه ب��ه او حس آرامش 

كاذب مي دهد. 
دوران نوجواني اصًا دوران بحران ها نيست،بلكه 
فقط كمي تغييرات بزرگ در آن اتفاق مي افتد و 
اين والدين هستند كه با نگراني هاي غيرمنطقي 
سعي دارند تا اين دوران را بحراني نشان دهند. 
اين دوران فقط به شنيده ش��دن نياز دارد. ازم 
نيست به او بگوييد كه مقبول رفتار نمي كني. ازم 
نيست به او تلقين كنيد كه عجيب و غريب است. 
فقط نياز دارد كه او را بشنويد. سعي كنيد فرق 
بين شنيدن و گوش دادن به نوجوان را متوجه 
شويد. قرار نيست تمامي كارها و درخواست هاي 
او را بپذيريد. شما بلد راه هستيد و بهتر صاح او را 
مي دانيد، اما نمي شود با دعوا و قضاوت اين صاح 
را به او نشان داد. همين كه او ببيند شما گوش 
شنوا داريد پس قانع مي شود كه كمي با شما راه 
بيايد. اين جاده كاماً دو طرفه است. او اگر احترام 
ببيند قطعاً احترام مي گ��ذارد. شما باتجربه تر 
هستيد، پس كمي صبر هم به اين تجربه اضافه 
كنيد. همين صبر شما خواهد بود كه زبان تند و 
تيز او را نرم مي كند و ياد مي گيرد كه براي طي 

كردن راه بايد كفش مذاكره را بپوشد. 
   نوجواناني در رؤياي قهرماني

اكث��ر نوجوانان رؤي��اي قهرمان ش��دن دارند و 
معمواً به بيراهه مي روند. والدين بايد به نوجوان 
خود ياد بدهند كه قهرمان واقعي از درون خود 
او رشد مي كند. او همه ساح هاي ازم را دارد، 
پس بايد براي آينده بجنگد و تاش كند. او بايد 
مبارزه با سختي ها، راه ها ، بيراهه ها و باا و پايين 
زندگي را ياد بگيرد و بل��د راه خود بشود و بداند 
كه چگونه عيار زندگي خود را باا ببرد. قهرمان 
يعني خود او و اين واژه وقتي معني دار مي شود كه 
هويت خود را بشناسد. براي اينكه هويت اصلي 
خود را پيدا كند بايد گام هايي را همراه با خانواده 
ب��ردارد. اولين گام مشورت ك��ردن است. اگر با 

نوجوان مشورت كنيد پ��س درك خواهد كرد 
كه بايد مسئوليت پذير باشد و سهمي در زندگي 
خانوادگي برعهده بگيرد. اين حس اثر بخشي به 
زندگي، او را قدرتمند مي كن��د. مشورت باعث 
افزايش عزت نفس نوجوان مي شود و عزت نفس 
يعني من مي توانم قهرمان باشم. دومين گام هم 
نگرش مثبت است كه بسيار به هويت فردي معنا 
مي بخشد. نگرش مثب��ت يعني نيمه پر و خالي 
ليوان را همزمان ديدن. نگرش مثبت يعني اينكه 
نيمه خالي چه كمبودهاي��ي دارد و چگونه بايد 
به نيمه پر رسيد، ام��ا خوش بيني فقط نيمه پر 
را ديدن و بي خبري از نيمه خالي است. نوجوان 
بايد بداند كه براي قهرمان شدن فقط خوش بيني 
كافي نيست بلكه بايد نگرش مثبت داشت. گام 
سوم و مهم ترين گام هم توانايي حل مسئله است. 
برداشتن اين سه گام يعني پرورش خود قهرماني. 
او اگر قهرمان باشد، هيچ وقت پرخاشگر نمي شود 
و حال و هواي طوفاني نخواه��د داشت، چراكه 

مي داند چگونه بحران را پشت سر بگذارد. 
   به آب و هواي متغير او عادت كنيم

تغييرات خلقي نوجوان تا ح��د زيادي يك امر 
طبيعي در اين دوران است و نبايد با قضاوت هاي 
نابجا عرصه را براي نوجوان تنگ كرد. اگر دوست 
دارد داد بزند پس او را به جايي ببريد كه خود را 
تخليه كند. مثًا با او به كوه برويد و از او بخواهيد 
هر چقدر ميل دارد فرياد بكشد. اگر دوست دارد 
سكوت كند پس او را ب��ه شنيدن يك موسيقي 
مايم و نوشيدن چ��اي عصرگاهي بدون حتي 
واژه اي حرف دعوت كني��د. سعي كنيد كمي با 
حال و هواي آفتابي و گاهي باراني او راه بياييد. 
براي هر مسئله اي جنگ نكنيد. يادتان باشد كه 
خانه ميدان جنگ نيست بلك��ه نوجوان بايد از 
سختي هاي زندگي به سكوت و آرامش خانه پناه 
بياورد. اگر خانه دليلي براي گريز از سختي باشد 

پس هيچ وقت خانه گريز نخواهد بود. 
   قرار بهتر از فرار است

هميشه به ياد داشته باشيد كه تعقيب و مراقبت 
با طبيعت سركش نوجوان سازگاري ندارد. اين 
جمله به معني رها كردن و عدم مراقبت از نوجوان 
نيست بلكه بايد هواي قدم هاي نوجوان را داشت، 
اما راه و رسم دارد. او در شرايطي قرار دارد كه فكر 
مي كند بزرگ شده و نيازي نيست براي كارهايش 
جواب پس بدهد. پس سعي كنيد به جاي والدين 
محاكمه گر كمي هم رفيق او باشيد. زبان او را ياد 
بگيريد و به او شيوه مذاكره كردن را ياد بدهيد. 
اگر نوجوان با شما رفيق شود پس ديگر از شما 
فرار نمي كند. او از ابراز كردن خواسته هاي خود 
در مقابل شما ديگر نمي ترسد چون مي داند يك 
رفيق هيچ وقت قض��اوت نمي كند بلكه به زبان 
خود كم و كاستي هاي او را بيان مي كند. پس اگر 
مي خواهيد او خانه گريز و فراري نباشد بايد قرار 

را به او ياد بدهيد. 
نوج��وان سع��ي مي كن��د ت��ا تصويرس��ازي و 
فرضيه سازي كند. شاي��د خيلي وقت ها فرضيه 
او مطابق ميل شم��ا نباشد اما هرگ��ز حق ابراز 
خويشتن را از او نگيريد. بگذاريد پيش شما خود 
را ابراز كند و نه در جمع��ي نامناسب يا در ميان 
دوستاني كه بالغ نيستند. قرار بهتر از فرار است. 
به ق��ول معروف »زب��ان استخواني ن��دارد اما 
مي تواند آن ق��در قدرتمند باش��د كه تمامي 
استخوان هاي يك نف��ر را بشكن��د« پس در 
استفاده از واژه ها در مقابل يك نوجوان بسيار 
دقت كنيد و با حرف ه��اي سنگين به شيشه 

احساسات او سنگ نزنيد. 
اگر احترام مي خواهيد پس مراعات او را كنيد، 
چون دوران نوجواني يعن��ي پرخاشگري خارج 
از كنترل. شما اين راه را طي كرده ايد پس اجازه 
دهيد كه او هم طي كند و فقط كفش مناسب را 
به او نشان دهيد. مراقب او باشيد اما نه به عنوان 

يك بازپرس بلكه مانند يك دوست. 

نسخه اي براي والديني كه فرزند نوجوان دارند
 مدارا با فرزندان معلق
 ميان كودكي و جواني

سبک تربيت

تعقي�ب و مراقب�ت ب�ا طبيعت 
س�ركش نوج�وان س�ازگاري 
ن�دارد. اي�ن جمل�ه ب�ه معن�ي 
ره�ا ك�ردن و ع�دم مراقبت از 
نوجوان نيس�ت بلكه بايد هواي 
قدم ه�اي نوج�وان را داش�ت

سبک ارتباط

مذاكره با فرزندان به جاي مجادله

آتشفشان آتشپاره ها را فعال نكنيد!
   بهنام صدقي

»بعضي وقت ها آرامش قبل از طوفان است و بعضي وقت ها خود طوفان. همه كلمات او آكنده 
از خشم و سركشي است. اصًا متوجه نمي شوم چرا حرف هاي من را درك نمي كند. او كامًا 
غير قابل كنترل است. او غير قابل پيش بيني شده است.« اين جمات را مي توان از والديني 
شنيد كه فرزند آنها در دوران نوجواني است. آنها دوران نوجواني را پر از بحران مي دانند. 
مي گويند هر روز براي آنها پر از سكوت و فريادهاي غيرمنتظره است. نوجوانشان گاهي به 
غار تنهايي خود پناه مي برد و گاهي خانه از دست صداي بلند او آرامش ندارد. نوجوان است 
و عالمي پر از تغييرات. دنياي جديد او اين شكلي است. همه فكر مي كنند او غيرطبيعي 

شده است و نوجوان فكر مي كند همه براي دنياي جديد او بيگانه اند. 

درون يک نوجوان شبيه به يک آتشفشان 
اس�ت پس با س�ركوب كردن هيجانات 
و احساس�ات او باع�ث مي ش�ويد ت�ا 
آتشفش�ان درون بعضي از به قول ش�ما 
آتش�پاره ها فعال ش�ود و هنگام فوران 
ديگر نمي تواني�د جل�وي آن را بگيريد. 
اگر دوس�ت دارد هيج�ان را تجربه كند 
پ�س در كنار او باش�يد تا با ش�ما در اين 
راه قدم بردارد و ن�ه يک همراه خطرناك

   نگين خلج سرشكي
نوجوان... جوان... گفتن اين دو كلمه بسيار آسان 
اما درك كردن آن بسيار دش�وار است. نه اينكه 
بخواهيم از اين دو مفهوم بترس�يم، اما نبايد در 
رابطه با آن اهم�ال كنيم. اگر ش�رايط نوجوان و 
جوان امروزي با يكي دو نسل گذشته فرق كرده 
اس�ت ش�ايد به تغيير رفتار خيلي از اطرافيان و 
تغييرات محيط اطراف ربط داش�ته باشد و همه 
ب�ار آن را نبايد روي دوش نوجوان گذاش�ت. در 
حقيقت گاه�ي رفتارهايي ناهنج�ار و عجيب از 
آنان مي بينيم، اما خود آنه�ا به طور كامل مقصر 
نيستند فقط مسئوليت بخش�ي از اين ماجرا بر 

دوش آنهاست. 
         

   او را در آينه رفتار خود ببينيم
رفتار والدين نقش پر رنگي را در دوران نوجواني فرزندان 
ايفا مي كند. مقايسه نسل جدي��د با نسل قديم به طور 
كامل اشتباه است. عباراتي كه ذكر آن عادت هميشگي 
والدين شده است:»من سن تو بودم كار داشتم، دستم 
تو جيب خ��ودم بود، دخ��ل و خرج س��رم مي شد« يا 
»ما كه همسن تو بوديم زندگي م��ان را شروع كرديم، 
خانه گرفتيم، زير ب��ار زندگي رفتي��م.« اين جمله ها 
نابودكننده ترين جمله ه��اي زندگي براي يك نوجوان 

است. 
اگر پدر و مادري در زمان نوجواني مسئوليت بپذيرند 
براي اين بوده است كه والدين آنها مسئوليت پذيري را 
به خوبي آموزش داده بودند. اگر نوجوان امروزي كمي 
سبك سر شده براي اين است كه والدين هم دل به دل 
راحتي و بي دغدغه بودن آنها داده اند. خيلي از رفتارهاي 
غير قابل قبول اين گروه سني در رفتارهاي والدين آنها 

ريشه دارد. 
اگر پدر و مادري به سيگار كشيدن نوجوان و جوان خود 
معترض هستند پس خود آنها هم نبايد اين كار را جلوي 
فرزند خود انجام دهند. اگ��ر والديني از پرخاشگري و 
سركشي نوجوان خود دلگير مي شوند پس بهتر است 
رفتار خود را تحليل كرده و ببينند كجاي كار در مقابل 

فرزند خود از ساح داد و فرياد به جاي مذاكره استفاده 
كرده اند. خيلي قبل ترها، پدر و مادرها حرمت بسياري از 
كارها را مقابل فرزند خود حفظ مي كردند، براي همين 
نوجوانان اجازه بي حرمتي را به خود نمي دادند. پس بهتر 

است رفتار فرزندان را در آينه رفتار خود ببينيم. 
   او اهل خطر كردن است، صبور باشيد

واقعيت اين است كه طبيعت نوج��وان نمي تواند روي 
خطر كردن چشم بپوشد، چون اي��ن طبيعت سرشار 
از شور و هيج��ان است و گاه��ي آرام مي گيرد و گاهي 
سركش مي شود، اما نوع رفت��ار و مقابله با اين طبيعت 
است كه آن را در نسل جديد بسيار عجيب جلوه مي دهد 
و در نسل گذشته كمي طبيعي تر. صبر والدين گذشته 
هم نسبت به والدين امروزي بيشتر بود و زباني نرم تر و 

نگاهي نافذتر داشتند. 
امروزه كار همه م��ردم اين شده است ك��ه به يكديگر 
اعتراض كنن��د و رفتار طرف مقاب��ل را عجيب بدانند. 
مخاطب اين حرف فقط والدي��ن نيستند بلكه نيمي از 
ماجرا مربوط به نوجوانان و جوانان است. بيشتر وقت ها، 
كارهايي از اي��ن گروه سني پر هيج��ان سر مي زند كه 
خطرناك و سبك سرانه نام مي گيرد. طبيعت اين گروه 
سني خطر را طلب مي كند. همه بزرگساان اين دوران 
را پشت سر گذاشته اند و هر كدام خطرآفريني هاي نسل 
خود را تجربه كرده اند كه شايد از نظر والدين آنها بسيار 
سبك سرانه و خطرناك بوده است، همان گونه كه اان 

درباره جوان و نوجوان خود فكر مي كنند. 
در نتيجه، والدين به جاي دندان بايد از دست براي باز 
كردن گره اين مشكل استفاده كنند. اگر والدين از همان 
ابتداي دوران كودكي در عوض ب��اج دادن به كودك، 
رفتاره��اي پرخاشگران��ه و ديگر روش ه��اي نادرست 
تربيتي از صحبت كردن منطق��ي استفاده كنند، هيچ 
وقت با سركشي و بي مبااتي دوران نوجواني فرزند خود 
رو به رو نخواهند شد. نوجوان جز شنيده شدن و درك 
شدن چيز ديگري نمي خواهد و بسياري از رفتارهاي پر 
خطر آنها فقط براي جلب توجه يا اعتراض به اين عدم 
شنيده شدن است، بنابراين فرياد، توهين، زنداني كردن 
در چهار ديواري اتاق و تنبيه نمي توانند راه هاي مناسبي 

براي كنترل كردن طبيعت آزادي طلب او باشند. هر چه 
عرصه را براي او تنگ تر كنيد بايد مطمئن باشيد كه او 

راه هاي بيشتري براي فرار پيدا خواهد كرد. 
   دو گوش ش�نواي فعال باش�يد ن�ه يک زبان 

خنثي 
پذيرفتن نظر مخالف هميشه كار دشواري است چون 
انسان ب��ه طور ذاتي تأيي��د شدن را دوس��ت دارد و نه 
روبه رو شدن با نظر مخالف، بنابراين نحوه ابراز مخالفت 
با نوجوان بسيار مهم است. اصلي ترين نكته رفتاري با 
چنين گروه سني اين است كه زب��ان آنها را بلد باشيد. 
پدر و مادر هميشه دايره لغات فرزند خود را بايد بهتر از 
هر شخصي ديگر بلد باشند چون خودشان آنها را تربيت 
كرده اند، اما متأسفانه بلد بودن فقط كافي نيست بلكه 

شنيدن هم براي درك كردن ازم است. 
 ابتدا بايد يك حرف را شنيد تا آن را درك كرد و بلد بود، 
اما والدين امروزي كمتر به اين مسئله توجه مي كنند. 
در نتيجه،  نشنيدن درست مي تواند عدم درك كردن 
و لحني متف��اوت را ايجاد كند و لح��ن متفاوت باعث 
مي شود تا شكل ابراز مخالف��ت عجيب و غريب شود و 
اصًا به م��زاج نوجوان سركش خوش نياي��د. در ادامه 
مخالفت هاي اشتباه و بحث كردن ه��اي مكرر تمامي 
مرزهاي احترام از بين م��ي رود و اينگونه است كه اين 
گروه سني بيشتر و بيشتر از والدين فاصله مي گيرد. در 
نتيجه، دوتا گوش شنواي فعال مي تواند مانع بسياري 

از بحث ها باشد. 
   با او رفاقت كنيد تا غرق نشود

يكي از بهانه هاي گروه سني نوجوان در مقابل اشتباه ها 
اين است ك��ه وقت��ي آب از سر گذشت پ��س گذشته 
است و يك وجب با ده وجب آن فرق��ي ندارد و شروع 
به پنهانكاري مي كنن��د، در صورتي كه اين حرف اصًا 
صحت ندارد. والدين بايد ب��ه فرزند خود ياد بدهند كه 
راه جبران راحت تر از غرق شدن و دست و پا زدن است. 
جلوي تبديل شدن خيلي از اتفاقات به فاجعه را مي توان 
گرفت و فقط كمي همت مي خواهد. يكي از دايل پنهان 
كاري و عدم بروز خطا اين است كه نوجوانان با والدين 
خود رفيق نيستند و كار را پيش كاردان نمي آورند. اگر 

والدين كمي زمينه ابراز و رفاق��ت را گسترده تر كنند 
شايد بتوانند خيلي زودتر به داد اين گروه سني حساس 
برسند. پس با وجود تمام تلخي ها اجازه دهيد تا نوجوان 
خطاي خود را ابراز كند تا دس��ت او را بگيريد و اجازه 

ندهيد كه در يك وجبي هم غرق شود. 
   با سركوب كردن، آتشفشان او را فعال نكنيد

درون يك نوجوان شبيه به يك آتشفشان است پس با 
سركوب كردن هيجانات و احساسات او باعث مي شويد 
تا آتشفشان درون بعض��ي از به قول شم��ا آتشپاره ها 
فعال شود و هنگام فوران ديگر نمي توانيد جلوي آن را 
بگيريد. اگر دوس��ت دارد هيجان را تجربه كند پس در 
كنار او باشيد تا با شما در اي��ن راه قدم بردارد و نه يك 
همراه خطرناك. سعي كنيد به او زمينه ازم براي تخليه 
هيجانات را بدهيد تا در جايي نامناسب و دور از چشم 
شما به تخليه خود نپردازد. اگر با او كنار بياييد مي توانيد 
مطمئن باشيد كه در كنار شما مي ماند و شما را پناهگاه 

امن خود مي داند. 
حرف هميشگ��ي اين گروه سني اي��ن است كه بزرگ 
شده ان��د و مي توانند خود را مديري��ت كنند، در حالي 
كه نمي دانند دني��ا از آنها بزرگ تر اس��ت و خطرهاي 
بزرگ تري در كمين آنهاس��ت. در نتيجه، اين وظيفه 
والدين است كه از راهي درست و به دور از تشويش اين 

خودبزرگ بيني را در قالبي منطقي شكل دهند. 
خودبزرگ بيني ناگهاني در اين گ��روه سني يك امر 
طبيعي است چون ناگه��ان از دني��اي كودكانه وارد 
سبك زندگ��ي اي مي شوند كه باي��د مسئوليت پذير 
شوند، پس فكر مي كنند خيلي بزرگ و دانا شده اند، در 
حالي كه اگر با واقع گرايي نسبت به مشكات زندگي 
آگاه شوند سعي مي كنند كه خود را كنترل كنند و اين 
آگاهي به چگونه رفتار كردن والدين بستگي دارد. اگر 
بينش آنها اصاح نشود پس در پي اين خودبزرگ بيني 
غيرمنطقي كارهايي را خواهند كرد ك��ه به نظر آنها 
عين بزرگي ك��ردن است و از نظ��ر ديگران خطرناك 
و سبك سري. در عوض مخالفت هاي نادرست كمي 
بينش آنها را اص��اح كنيد تا چاه و چال��ه را به خوبي 

تشخيص دهند. 



عليتقينژاد*

خأ قانونی در »استعفا« علیه شفافیت
طبق فرهنگ فارسي عميد، استعفا يعني »درخواست کناره گيري 
از کار و شغل.« از بعد حقوقي نيز همين معنا به  کار برده مي شود 
و اگ��ر وزيري بخواه��د از کار خود کناره گيري کن��د، تا زماني  که 
رئيس جمهور موافقت نکرده اس��ت، اواً بر اس��اس اصل »استمرار 
خدم��ات عمومي« در حقوق اداري، مش��غول ب��ه کار خواهد بود. 
ثاني��اً به دليل اينک��ه ذيل بحث اس��تعفا، قبًا نخس��ت وزيري و 
رئيس جمه��وري در کنار ه��م بودند و در متن اصل س��ابق 135 
قانون اساس��ي سال 58 چنين مقرر شده بود: »استعفاي دولت به 
رئيس جمهور تسليم مي شود و تا تعيين دولت جديد، نخست وزير 
به وظايف خود ادامه مي دهد« تا زمان تش��کيل دولت جديد و به 
 جهت هماهنگي امور اجرايي کشور و عدم پذيرش استعفا، همچنان 
بايد به وظايف عمل بش��ود. ثالثاً بر اس��اس بند2 نظريه تفسيري 
شماره 76/21/1144 مورخ 1376/5/13 شوراي نگهبان- که راجع 
به انتخاب رئيس جمهور جديد و عدم تش��کيل کابينه جديد است 
و هنوز وزيراني به مجلس معرفي نش��ده اند- اين طور بيان مي دارد: 
»وزراي موجود در فاصله مزبور بر مسئوليت باقي هستند و تشکيل 
و تصميم گيري هيئت وزيران تحت نظر رياس��ت جمهوري جديد 
ميس��ر است.« درست اس��ت که اينجا بحث استعفا مطرح نيست، 
اما هيچ فرقي با وضعيت اس��تعفا ندارد و وزرا تا پايان دوره رياست 

جمهوري قبلي، کماکان بر مسئوليت خويش باقي مي مانند. 
»حق بر اس��تعفا«، يکي از حقوقي اس��ت که وزير و هيئت وزيران 
مي تواند بنا به ش��رايط ش��خصي و قانوني، طبق اصل 135 قانون 
اساسي، استعفاي خود را تقديم رئيس جمهور کند. ماهيت حقوقي 
»اس��تعفا« مانند »عزل« اس��ت که وقتي محقق ش��د، وزير ديگر 
جايگاه و شخصيت حقوقي اي در هيئت وزيران ندارد که بخواهد بر 
اساس اصل 137 در برابر رئيس جمهور و مجلس مسئوليت داشته 
باشد. ذيل نظريه تفسيري شماره 1036 مورخ 1370/1/22 شوراي 
نگهبان بيان م��ي دارد: »...هيئت وزيران يا وزير مورد اس��تيضاح، 
هنگامي عزل مي ش��ود که اکثريت نماين��دگان رأي عدم اعتماد 
بدهند...« در واقع، اگر مجلس رأي عدم اعتماد به وزيري نداد، عزل 

وي منتفي است و هنوز مسئوليت وي پابرجاست. 
اينکه هر وزيري بخواهد از حق استعفاي خود بهره ببرد، ترديدي 
نيس��ت. هر زمان که اراده کند، مي تواند اس��تعفا بدهد اما مسئله 
اين است؛ حال که زمان خاصي براي استعفاي وزير معين نشده، 
آيا نس��بت به عملکرد وي تا قبل از اس��تعفا نبايد پاسخگو باشد؟ 
آيا اصًا  قانونگذار اساس��ي او را ملزم به پاسخگويي و شفافيت در 
عملکرد نکرده است؟ قانون اساسي صرفاً اشخاص واجد صاحيت 
و مس��ئول در مقطع زمان��ي حال را پاس��خگوي اقدامات قانوني 
مي داند و نه آنها که استعفايش��ان مورد پذيرش مقام مافوق قرار 
گرفته اس��ت. به  عبارتي ديگر، تنها وزير را مس��ئول مي داند و در 
صورت استعفا، ديگر شخصيت حقوقي وي نيز از بين خواهد رفت 
و پاسخگو بودن وي اثر حقوقي ندارد. بند2 نظريه تفسيري شماره 
3137 مورخ 1363/12/29 شوراي نگهبان نيز مؤيد همين مطلب 
است که بيان داشته است: »... و مسئوليت وزارتخانه ها فقط با وزرا 
يا نخس��ت وزيِر در حال تصدي او مي باشد.« چنانچه وزيري هنوز 
در دولت مس��ئوليتي دارد، او پاسخگوست و اگر به  واسطه استعفا 
يا عزل، رفع مس��ئوليت گرديد، عدم  پاسخگويي وي محرز است. 
البته اگر افراد يا نهادي به  واس��طه برخي مصوبات وزير مستعفي 
زيان دي��ده باش��ند، مي توانند طبق اصل 173 قانون اساس��ي، به 
ديوان عدالت اداري ش��کايت کنند. به نظر مي رسد خأ قانوني در 
اين برهه از زمان- از لحظه  پذيرش اس��تعفا و تعيين سرپرس��ت 
ت��ا رأي اعتماد مجلس به نامزد پيش��نهادي رئيس جمهور جهت 
تصدي کرسي وزارتخانه- به چش��م مي خورد و متأسفانه وزيري 
که مدت  زماني مس��ئوليت يک وزارتخانه را به عهده داشته است، 
بدون هيچ پاسخ منطقي اي يا شفافيت در عملکرد، از ِسَمت خود 
کناره گيري مي کند. در حالي  که در همين بحث ش��فافيت، اخيراً 
رهبر انقاب در جلس��ه درس خارج فقه فرمودند: »مسئوان جز 
در موارد نظامي، امنيتي و اموري که با دشمن مقابله داريم، بايد 
شفاف باشند و هيچ رازي را از مردم پنهان نکنند.« وزير مستعفي، 
بايد شفاف بگويد چقدر از برنامه هايش را انجام داده، چقدر را رها 
کرده و چه  مق��دار از آن با معطلي، سياس��ي کاري و جناح بازي، 

ناتمام مانده است!
* دانشجوي دكتري حقوق عمومي

  اگ�ر متهمي كه به دادگاه احضار ش�ده، امکان حضور در 
دادگاه نداشته باشد، بايد چه كار كند؟

متهمي که توسط مرجع قضايي احضار مي شود به دستور ماده 178 
قانون آيين  دادرسي کيفري مکلف به حضور در موعد مقرر مي باشد 
و اگر بدون عذر موجه حضور نيابد به حکم ماده 179 از همان قانون 

به دستور بازپرس جلب مي شود. 
طب��ق ماده 178 متهم مکلف اس��ت در موعد مقرر حاضر ش��ود و 
اگ��ر نتواند بايد عذر موجه خود را اعام کند. جهات زير عذر موجه 

محسوب مي شود:
الف- نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به گونه  اي که مانع از حضور 

شود. 
ب- بيماري متهم و بيماري س��خت والدين، همسر يا اواد وي که 

مانع از حضور شود. 
پ- همسر يا يکي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود. 

ت- ابتا به حوادث مهم از قبيل بيماري هاي واگيردار و بروز حوادث 
قهري مانند سيل و زلزله که موجب عدم  امکان تردد گردد. 

ث- متهم در توقيف يا حبس باشد. 
ج – ساير مواردي که عرفاً به تشخيص بازپرس عذر موجه محسوب 

مي شود. 
طبق تبصره اين ماده در س��اير م��وارد، متهم مي تواند براي يک بار 
پي��ش از موعد تعيين ش��ده، بازپرس را از علت ع��دم حضور خود 
مطلع س��ازد و موافقت وي را اخذ نماي��د که در اين مورد، بازپرس 
مي توان��د در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا س��ه روز مهلت را 
تمديد کند. همچنين ماده 179 نيز چنين بيان مي دارد متهمي که 
ب��دون عذر موجه حضور نيابد يا ع��ذر موجه خود را اعام نکند، به 
دستور بازپرس جلب مي شود. تبصره ذيل اين ماده نيز تصريح دارد 
 در صورتي که احضاريه اباغ قانوني ش��ده باشد و بازپرس احتمال 
دهد که متهم از احضاريه مطلع نش��ده است، وي را فقط براي يک 

بار ديگر احضار مي کند. 

| روزنامهجوان| شماره5532

88498440سرويساجتماعي

| 27ربی��عااول1440  | 9چهارش��نبه14آذر1397

اگر گذرتان به دادگاه ها افتاده باش�د يا در مس�ائل حقوقي گفت و ش�نودي داشته باش�يد، قطعاً اسم 
»كارشناسي« به گوش تان خورده است. »كارشناسی« از جمله مهم  ترين دايل اثبات است كه در غالب 
پرونده ها مورد استناد قرار مي  گيرد و  كمتر پرونده ای مي  توان پيدا كرد كه در آن موضوعات تخصصی كه 
نياز به بررسی فنی توسط كارشناس دارد، مطرح نباشد. از اين رو، ارجاع امور به كارشناس و صدور قرار كارشناسی به اقدامي  متداول 
در رسيدگی به دعاوی تبديل شده است. اقدامي كه در قوانين ايران »طريقيتی« است برای رسيدن قاضی به »علم«؛ هر چند كه بايد 
گفت در سال هاي اخير انتقاداتي در اين زمينه وارد شده است و به گفته سخنگوي دستگاه قضايي، تدوين دستورالعمل مشخص در اين 
رابطه ازم به نظر مي رسد تا با نظرات مختلف اعتماد مردم لطمه نبيند. »كارشناسي« در قوانين ايران و رويه دادگاه ها موضوعي است 

كه گروه حقوق روزنامه »جوان« آن را مورد بررسي قرار داده است.

 نظریه کارشناسی
بازوی دادرسی عادانه
»کارشناس« و »کارشناسی« در قوانین جاری چه جایگاهی دارند؟
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به طور کلی روند دادرسی سه مرحله دارد. نخست تشخيص 
موضوع، دوم تطبيق موضوع با قانون و س��وم صدور حکم 
خاص. در اين ميان مهم ترين مرحله، تش��خيص صحيح 
موضوع اس��ت که اگرچه از  وظايف  دادگاه  است اما بايد 
دقت داشت که در مواردی اين  تشخيص مرتبط با امور دادرسی فنی 
و تخصصی است. قانون نيز به اجبار و ضرورت در اين خصوص رجوع 
به کارشناسی را خواه جزئی يا کلی مقرر داشته است زيرا چنانچه اين 
مرحله به درس��تی انجام نشود، حتی به فرض تطبيق کامًا صحيح 
موض��وع با قانون در مراح��ل بااتر حکم به دليل عدم احراز صحيح 
موضوع نقض مي شود. اين مسئله در امور کيفری از اهميت و جايگاه 
ويژه تری برخوردار است. به عنوان مثال در معين کردن موضوعات و 
نيز ميزان آسيب وارده ارجاع به کارشناس )پزشکی قانونی و...( امری 
بديهی و رويه محاکم است که مستند آن مواد 130 و 136 و... قانون 

آيين دادرسی کيفری است. 

در نظام کيفری اس��امي  و نظام قضايی جمهوری اسامي  
ايران، نظريه کارشناس��ی در زمره دايل آش��کار اثبات جرم 
نيس��ت بلکه در تابعيت علم قاضی ق��رار دارد. قاضی هم در 
ارزيابی آن آزاد اس��ت و تکليف��ی در قبول نظريه برای خود 
نمي بيند. قاضی بر اساس اختيار وسيع خود در بررسی ادله، 
به سنجش نظريه کارشناس پرداخته و چنانچه آن را مطابق با واقع و 
صحيح تشخيص دهد يا ايراد و نقصی نبيند، مبنای صدور حکم خود 
قرار مي دهد، در غير اين صورت تصميم متناسب ديگری اتخاذ مي کند. 
نکته اينجاست در قوانين  کشور ما، ماده قانوني يا قاعده اي که به روشنی 
چگونگی اعتبار نظريه کارشناس را بيان کرده باشد، وجود ندارد. از طرف 
ديگر، قضات به لحاظ تحصياتی در زمينه فقه و حقوق دارای تخصص 
هس��تند. در س��اير موضوعات فنی همچون امور پزشکی، پيمانکاری، 
سوانح، تصادفات و بسياری موضوعات ديگر، نياز به نظر يک فرد خبره يا 
کارشناس برای روشن شدن موضوع دارد. امروزه با پيشرفت سريع علم و 
تکنولوژی، نقش کارشناسی در رسيدگی به پرونده های قضايی برجسته 

شده و اين امر به قاضی در تشخيص موضوع کمک مي کند.

استفاده از نظر کارشناسی مختص زمان حال نيست و در ادوار 
مختلف تاريخ در ايران و روم باستان و همچنين در صدر اسام 
مرسوم بوده است و برخی صاحب نظران در خصوص استفاده 
از نظ��ر اهل خبره ب��ه آيات قرآن کريم به ويژه آيه ش��ريفه 
»فاس��ئلوا اَهل الذِکِر اِن کنُتم اتعلمون« اس��تناد مي کنند؛ 
ب��ه اين معنی ک��ه از اهل تفکر و فن در اموری که نمي دانيد، س��ؤال و 
تحقيق کنيد. با استناد به نگاه فوق، امروزه به دليل پيچيدگی بيش از 
حد زندگی جوامع و نيز رشد علمي  انسان و اختراع ابزارهای دقيق، نقش 
کارشناسی در امر قضا هر روز پررنگ تر می شود. امروزه ديگر، جرايم ساده 
جوامع اوليه کمتر مشاهده می شود، به موازات پيچيدگی جوامع، جرايم 
نيز به ش��دت پيچيده شده اس��ت، به گونه ای که جرايم سنتی همانند 
سرقت، جعل، کاهبرداری و تخريب که در گذشته در فضای حقيقی رخ 
مي داد، جرايمي  س��اده به شمار مي رفت و ارتکاب آنها نيازمند تخصص 
يا برخورداری از س��واد نبود، بر اين اساس قاضی در تشخيص موضوع و 
انطباق آن با قانون با چالش و مشکل مواجه نمي شد اما در روند رسيدگی 
به جرايم نوپديد بر خاف جرايم سنتی پيشين، قاضی برای تشخيص 
موضوع نياز به نظريه متخصص دارد، وگرنه رسيدن قاضی به واقع دشوار 
يا ناممکن خواهد بود. به همين دليل اس��ت که کارشناس��ان در عمل، 

معاونان قاضی و دستگاه قضايی به شمار می روند. 

با توجه به شتاب فزاينده فناوری اطاعات جرايمي  جديد 
و متفاوت از جرايم س��نتی، به س��رعت در فضای مجازی 
بروز و ظهور يافته که به جرايم نس��ل سوم، جرايم فضای 
مجازی يا جرايم سايبری شهرت دارند. جرايمي  همچون 
تروريسم سايبری، بحران س��ازی سايبری و تخريب هايی که توسط 
ويروس ها و بدافزارها در اين فضا رخ مي دهد، جرايمي  است که زمان 
و مکان مشخصی ندارد و پيامدها و ميزان خسارت های ناشی از آنها 
متفاوت با جرايم رايانه ای است. مرتکبان اين جرايم تحت عنوان هکر 
و کراکر از س��طح باايی از تبحر و تخصص برخوردارند که مرتکبان 
جرايم رايانه ای در مقايس��ه با آنان افرادی عادی و غيرمتخصص به 
شمار مي روند. بديهی است تشخيص اين جرايم توسط قاضی، بدون 
کمک متخصصين مربوط امکان پذير نيس��ت و نقش کارشناس در 
رس��يدگی به پرونده های قضايی در اين موقعيت است که برجسته 

مي شود؛ نقشی که از اهميتی روزافزون هم برخوردار است.

از ديرب��از در قانون اصول موقتی محاکمات حقوقی که 
از متقدم ترين قوانين دوره قانونگذاری ايران است، قانون 
آيين دادرس��ی کيفری مصوب 1290 و قانون 1317، 
م��واد قانون��ی خاص کارشناس��ان به تصويب رس��يده 
اس��ت. اعتبار کارشناسی بر اس��اس هر يک از طرق سه  گانه در 
حّجيت آن در اقسام جرايم متفاوت است. كارشناسی به عنوان 
ش�هادت: در ديدگاه برخی از فقها کارشناس��ی شهادت دانسته 
ش��ده اما برخی از فقها، در ش��هادت، علم از طريق حس را شرط 
مي  دانند و به همين لحاظ، کارشناسی را از باب شهادت نمی دانند. 
همين ديدگاه نيز مورد پذيرش قانونگذار ايران است؛ چنان که در 
حقوق موضوعه ما نيز کارشناسی متمايز از شهادت دانسته شده 
اس��ت. بنابراين نمی توان کارشناس��ی را از باب شهادت در اثبات 
جرم معتبر دانست.  كارشناسي براي علم قاضي: کارشناسی 
وسيله رسيدن قاضی به علم است.  كارشناس به عنوان دليل 
مس�تقل: برای تعيين ميزان آسيب، تحقق جعل، قتل يا مرگ 
طبيع��ی بودن مورد مش��کوک و مانند آن، ک��ه از آن به تعيين 

موضوع تعبير مي شود. 

گفته مي شود نظرات کارشناسي براي قاضي موضوعيت 
ندارد و طريقيت دارد، اين در حالي است که علم قاضی 
در بس��ياري موارد از نظر کارش��ناس ش��روع شده و در 
نهايت هم منتهي به همان نظر کارشناسي مي  شود. برای 
نمونه، گفته می ش��ود آيا اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل عليه 

شخصی بر ارتکاب زنا، طريقيت دارد يا موضوعيت؟
در صورتی که طريقيت داشته باشد، يعنی اگر قاضی از هر طريق 
ديگری علم به ارتکاب زنا پيدا کرد می تواند ش��خص مورد نظر را 
مجازات کند اما اگر اقرار و شهادت شهود؛ موضوعيت داشته باشد، 
بدان معناس��ت که زنا طبق احکام ش��رعی فقط از اين دو طريق 
قابل اثبات اس��ت، و در گزينش اين دو روش در نظر شرع مقدس، 
مصالحی در کار بوده است.نظريه کارشناسی با توجه به ماده 265 
قانون آيين دادرسی مدنی و ماده 166 قانون آيين دادرسی کيفری 
جنبه طريقيت دارد و اماره قضايی است. امارات طبق قانون مدنی، 
اوضاع و احوالی هستند که به موجب حکم قانون يا به نظر شخص 
قاضی، دالت بر امری مي کنند و اين امارات شامل دو دسته امارات 
قانونی و امارات قضايی هستند؛ امارات قانونی يعنی اينکه اگر اماره 
به نفع يکی از اصحاب دعوا باش��د، نيازی به ارائه دليل و برهان در 
اثب��ات آن امر ندارد؛ مانن��د اماره تصرف به عنوان مالکيت، که اگر 
کسی ملکی را به عنوان مالک در تصرف داشته باشد، مالک فرض 
مي شود و نيازی به ارائه دليل و برهان ندارد. اما اماره قضايی به نظر 
قاضی بستگی دارد و بايد با دليل اثبات شود. بر اين اساس نظريه 
کارشناس��ی جزو اماره قضايی محسوب مي شود و تحت تأثير اين 
اماره و پررنگ ش��دن نقش کارشناس��ی، تأثير ادله سنتی همانند 

شهادت شهود و اقرار در حال کمرنگ شدن است.

در ماده 258 قانون آيين دادرس��ی مدنی مقرر ش��ده 
است که کارشناس بايد مورد وثوق قاضی باشد؛ به اين 
معنا که کارشناس مورد اطمينان باشد، شرايط عمومي 
 رازداری و امانت��داری در کار را لح��اظ کند. با مدنظر 
داشتن رضای الهی پاس��دار اين امانت باشد و خود را 
به واس��طه ارائه رأی و نظر کارشناسی در پيشگاه الهی مسئول 
بداند زيرا در ثواب و عقاب رأی قاضی ش��ريک است. همچنين 
کارشناس بايد از صاحيت ازم در حوزه های ارجاعی برخوردار 
باش��د و به معنای واقعی متخصص، متبحر، مجرب و مسلط به 
علوم در حوزه کارشناسی مربوطه باشد. مضاف بر اينکه نظريات 
کارشناس��ی بايد مقبول و مورد پذيرش قاضی باش��د و در واقع 
همچون رأی دادگاه تمام اقدامات، اس��تدال ها و اس��تنادات به 
قوانين و مقررات در آن موجود باشد. کارشناسان بايد با اشراف 
کامل به موضوع و به دور از مصلحت انديشی، ابهام، پيچيدگی و 

با اتکا به قانون و برهان مستدل، نظريه ها را ارائه دهند.
مطاب��ق م��اده 18 قانون کارشناس��ان رس��مي  دادگس��تری، 
وزارتخانه ها، ارگان ها و سازمان های دولتی، به استثنای مواردی 
که در قوانين و مقررات جاری کش��ور ب��ه گونه ای ديگر تعيين 
شده است، در امور کارشناس��ی، مکلفند از کارشناسان رسمي 
 اس��تفاده کنند اما ارجاع امر کارشناسی از ناحيه مراجع قضايی 
به کارش��ناس، تابع قانون آيين دادرسی است؛ از اين رو قاضی 
صرفاً به دليل احراز صاحيت کارشناس��ان، تکليفی ندارد که از 
نظرات کارشناسی کارشناسان با پروانه رسمي  استفاده کند و به 

طور قطع شرط خبرگی ارجح است.

به علت فنی بودن موضوعات ارجاعی به کارش��ناس و 
عدم آش��نايی کافی، قاضی عمًا غير از اعتماد بر نظر 
کارشناس��ان، راهی ندارد و گاه سرانجام حکم خود را 
بر نظريه کارشناسی مبتنی مي سازد و اين گونه تلقی 
مي شود که نظر کارشناس تعيين کننده حکم و سرنوشت پرونده  
است. از طرفی، پيشرفت های علمي  و صنعتی طرق کشف جرم 
جديد را در اختيار مي گذارد که در گذش��ته وجود نداش��ته اند. 
ب��ه عنوان مثال انگش��ت نگاری و آزمايش ه��ای مختلف جهت 
شناس��ايی مجرم به کمک مي آيند. موارد استعام از کارشناس، 
اصواً ايجاد س��ؤالی تخصصی بوده که خارج از حيطه اطاعات 
قاضی است. با اين حساب نظريه کارشناس، مستقيماً نمي تواند 
مستند حکم قرار گيرد بلکه چنانچه برای قاضی ايجاد علم کند 

حتماً بايد به عنوان يکی از قرائن علم آور در رأی ذکر شود. 

حال اين س��ؤال پيش مي آيد که آيا قاضي، به صرف اين 
که نظريه کارشناس برای وي علم آور نيست، مي تواند آن 
را رد کند؟  بس��ياری از حقوقدانان با تکيه بر اين ديدگاه 
که »نظريه کارشناسی جنبه طريقيت دارد يعني طريقی 
اس��ت جهت حصول علم قاضی« در پاس��خ به اي��ن ابهام معتقدند 
»رون��د قانونگذاری مؤيد اين مطلب اس��ت که قانونگ��ذار به دنبال 
تقويت نظرات کارشناس��ی در رسيدگی ها است و مطابق ماده 265 
قانون آيين دادرس��ی مدنی اگر نظريه کارش��ناس با اوضاع و احوال 
محقق و معلوم پرونده مطابقت نداش��ته باشد، دادگاه به آن ترتيب 
اث��ر نخواهد داد و قاض��ی آن را رد مي کند اما مقنن در قانون آيين 
دادرسی کيفری اعتبار بيشتری برای نظر کارشناس قائل شده و در 
اين قانون مقرر شده است اگر قاضی نظريه کارشناس را رد مي کند 
بايد دليل توجيهی داش��ته باشد. در ماده 166 قانون آيين دادرسی 
کيفری تصريح شده است چنانچه نظريه کارشناسی با اوضاع و احوال 
محقق و معلوم پرونده، مطابقت نداشته باشد، قاضی بايد با استدال، 
نظر کارشناسی را رد کند. اين امر بيانگر اين مطلب است که قاضی 
نمي تواند به س��ادگی از رأی کارشناس��ی عدول کن��د و در صورت 
رد غيرمس��تدل آن، رأی مذکور در مراجع بااتر نقض می ش��ود که 

نمونه هايی از آراي ديوان عالی کشور در اين خصوص وجود دارد.

در اين راستا نخستين مسئوليت کارشناسان بر اساس 
س��وگندی که در ابتدای فعاليت خويش ادا کرده اند، 
مس��ئوليت شرعی و اخاقی اس��ت؛ به اين مضمون 
که جز به راس��تی و درستی نظری ندهند، خاف و 
غيرواقع نگويند و تمام واقعيت را ابراز کنند و رازدار و امين باشند. 
ضمن اينکه قانونگذار برای کارشناس��ان مس��ئوليت های کيفری 
را نيز در نظر گرفته اس��ت. در ماده 37 قانون کارشناس��ان رسمي  
دادگستری آمده است: هرگاه کارشناس رسمي  با سوء نيت ضمن 
اظهار عقيده در امر کارشناسی بر خاف واقعيت چيزی بنويسد و يا 
تمام ماوقع را ذکر نکند و يا برخاف واقع چيزی ذکر کند، جاعل در 
اسناد رسمي  محسوب و مشمول مجازات سنگين مي شود. همچنين 
در ماده 167 قانون آيين دادرس��ی کيفری مص��وب 1392 و ماده 
264 قانون آيين دادرسی مدنی مقرر شده است که اگر کسی بر اثر 
تخلف و اقدام کارشناس متحمل خسارت شود، کارشناس موظف 
به جبران خس��ارت است؛ عاوه بر آن مسئوليت انتظامي  نيز برای 
کارشناسان مترتب است و دادسرا و دادگاه انتظامي  با تخلفات اين 

افراد برخورد مي کند.

ذبي��ح اه خداييان معاون حقوقی ق��وه قضاييه در 
اين رابطه بر رعاي��ت اصل نخبه گزينی در پذيرش 
و انتخاب کارشناس��ان رس��مي  دادگستری تأکيد 
دارد و در اظهار نظری در جمع کارشناس��ان گفت: 
با ارائه راهکارهای مؤثر از قبيل رتبه بندی کارشناس��ان، همانند 
وکا مي توان ظرفيت، توانمندی و بنيه علمي  آنها را افزايش داد. 
وی در ادام��ه با انتقاد از وجود اختافات فاحش در بعضی نظرات 
کارشناس��ی خاطرنش��ان کرد: اين امر از چالش های مهم در امر 
کارشناسی است به گونه ای که مسئوان عالی قضايی همواره بر 
رفع اين چالش و رعايت اصول حرفه ای و صنفی کار کارشناسی 
تأکيد داشته اند.   خداييان تدابيری از قبيل اعمال نظارت مستمر 
بر حس��ن انجام کار کارشناسی و همچنين تقسيم کار مناسب با 
استفاده از سيستم مکانيزه ارجاع را در رفع مشکات و چالش های 
موجود کانون کارشناسان مؤثر دانست و گفت: برخورد مقتدرانه و 

جدی با کارشناسان متخلف مي تواند مؤثر و راهگشا باشد.
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   نيما احمدپور
داري�وش همايون وزير اطاع�ات و جهانگردي 
در كابينه جمشيد آموزگار بود. او به رغم تمامي 
گردن فرازي در دوران اوج گيري انقاب اسامي، 
نهايت�ًا به مثابه طعم�ه اي قابل قربان�ي در برابر 
بقاي ش�اه و س�لطنت وي تش�خيص داده شد، 
هرچند كه اين ترفند نيز كارگ�ر نيفتاد و رژيم 
ش�اه به همان سرنوش�تي دچار ش�د ك�ه بايد 
مي ش�د. با اين همه سرنوش�ت همايون و اقران 
او در خور خوانش اس�ت. از اي�ن روي كه حتي 
خوش خدمتي در روزهاي سخت نيز، نمي تواند 
دل اربابان وابسته را نرم كند و نهايتًا آنان همان 
مي كنند كه به او كردند. اميد آنكه مقبول افتد. 

   
داريوش همايون در عداد آن طيف از كارگزاران رژيم 
پهلوي است كه از سربند خويش��اوندي با خانواده 
زاهدي رش��د كرد. حس��اب هوش وفرصت طلبي 
ش��خصي درجاي خود، اما اين خويشاوندي درآن 
تنعم، نقشي اساسي داش��ت. او در كابينه جمشيد 
آموزگار، وزارت اطاع��ات وجهانگردي را برعهده 
گرفت وسعي فراواني نمود در تلطيف فضاي نفرت 

از پهلوي و سلطنت. 
  همايون و باا گرفتن امواج انقاب 

همزم��ان با اوج گي��ري جريان انقاب اس��امي و 
گسترش دامنه  امواج آن در ميان طبقات مختلف 
مردم، مواضع همايون، در مقام س��خنگوي دولت 
در جهت حفظ س��لطنت و مقابله با مردم انقابي، 
آشكارتر و ش��فاف تر گرديد. همايون در اين مقطع 
با برخي اظه��ار نظرهاي خود ب��ه توجيه عملكرد 
نظامياني مي پ��ردازد كه به طور وحش��يانه مردم 
مخالف حاكمي��ت را مورد هدف گلول��ه خود قرار 
مي دادند. به رغم »س��خنان همايون در تلويزيون 
راجع ب��ه ل��زوم برق��راري حكوم��ت نظام��ي در 
اصفهان« كه موجبات خوش��امدگويي كارگزاران 
تخت طاووسي را فراهم آورده بود، ليكن در مجموع 
عملكرد وي، با وجود تاشي كه براي خوش خدمتي 
از خود بروز مي داد، باعث ناخرسندي مقامات ارشد 
نظام پهلوي، به ويژه ناخش��نودي ش��اه، شده بود. 
آنچه آخرين سفير حاكميت شاهنشاهي ايران در 
انگليس ذيل خاطرات روز21 مرداد1357 ش/ 12 

اوت1978 م آورده است، قابل تأمل مي باشد:
»امروز به ديدار داريوش هماي��ون وزير اطاعات 
رفتم تا مس��ائل مربوط به چگونگي كس��ب اطاع 
از فعاليت سياسي ناراضيان را با او هماهنگ كنم. 
شب قبل موقعي كه سخنان گيراي »همايون« را 
در تلويزيون راجع به لزوم برقراري حكومت نظامي 
در اصفهان ديدم، از لحن گفتار و آمارهاي دقيقي 
كه ارائه مي داد، خيلي خوشم آمد و هنگام ماقات 
كه در اين باب از او تمجيد كردم، در پاسخم گفت: 
»بهتر است اينها را به نخس��ت وزير هم بگويي«... 
البته من اطاع داش��تم كه جمش��يد آموزگار آن 
قدرها از رفتار وزير اطاعاتش راضي نيست و اكثراً 
او را به خاطر بعضي مسائل كه ناخشنودي شاه را به 

همراه داشته، سرزنش كرده است.« 

روز بعد  يعن��ي 22 م��رداد 1357 ، پروي��ز راجي 
به منظ��ور ديدار ب��ا جمش��يد آم��وزگار به محل 
نخست وزيري مي رود و در خاتمه  گفت وگوي خود 
تكاپوي اجرايي و اداري همايون را تحسين مي كند 
و در اين ميان پاسخ نخست وزير بسي تأمل برانگيز 
است كه از قول اعليحضرت اظهار مي دارد كه ايشان 
هميشه از همايون به عنوان وزير اطاعات نكبتي 

نام مي برند! متن گزارش از اين قرار است:
»در پاي��ان صحبت هايم��ان نيز مس��ئله  داريوش 
همايون را پيش كش��يدم و به آموزگار گفتم كه از 
ميان وزراي اطاعات، همايون ش��ايد تنها فردي 
باش��د كه ب��ه كارش واقع��اً تس��لط دارد. آموزگار 
ضمن اينكه گفته ام را تصديق كرد جواب داد: دلم 
مي خواس��ت اين حرف را به اعليحضرت مي زدي، 
چون ايش��ان هميش��ه از همايون به عن��وان وزير 

اطاعات نكبتي نام مي برند!«
  پايان وزارت و حركت به سوي سرنوشت

پ��س از واقع��ه 19 دي 1356 در ق��م، اعتراضات 

مردمي به ش��كل تحصن، راهپيمايي و اعتصابات 
آغاز ش��د و هر روز ش��دت آن افزايش مي يافت و 
موجب گسترش بحران براي رژيم شاه مي گشت. 
رژيم با تعويض دولت ها و تغيير سياس��ت ها براي 
مهار بحران تاش مي كرد، ولي تمام تاش هاي او 
بيهوده بود و اين تعويض ها خود بر گس��تره  بحران 
مي افزود. بنابراين اولين ثمره  مقاله مزبور بركناري 
دولت آموزگار در 5 شهريور57 بود كه با بركناري 
آموزگار، داريوش همايون ني��ز عزل گرديد و عمر 

385 روزه وزارت او نيز پايان يافت. 
با بركناري آموزگار از نخس��ت وزيري، محمدرضا 
شاه نخست وزيري را به جعفر ش��ريف امامي اعطا 
كرد. انتخ��اب ش��ريف امامي به منظور س��ازش با 
مخالفان مذهبي صورت گرفت، اما وي شخصيتي 
بدنام، مشهور به فساد و وابسته به فراماسونري بود. 
براي بدنامي او در نزد مردم همين بس كه او رياست 
بنياد پهلوي را سال ها برعهده داشت. پس از اينكه 
ش��ريف امامي به نخست وزيري رس��يد وي با ايراد 
سخنراني معروفي كه »من ش��ريف امامي 20 روز 
پيش نيستم« دولت آشتي ملي را تشكيل داد كه 
ظاهراً از مردم حمايت مي كرد و خود را از خاندان 
روحانيون معرفي مي كرد. از سياست هاي او مي توان 
به تغيير تقويم شاهنش��اهي به شمس��ي، بس��تن 
قمارخانه ها و مراكز فساد، انحال حزب رستاخيز، 
عزل مديران ناايق، آزادي مطبوعات و فعاليت هاي 
سياسي اش��اره كرد. بدين ترتيب روزنامه ها كه تا 
آن روز تحت كنترل شديد بودند، به چاپ مقاات 
انتقادي عليه دولت و افشاي فساد پرداختند. در اين 
مقطع روزنامه ها عمًا به يكي از كانون هاي مخالف 
با دولت تبديل ش��دند. البته اين رويكرد به دنبال 
ايجاد انحرافي در مبارزات بود تا مبارزات عليه شاه 
و رژيم به مبارزات عليه اطرافيان وي و دولت تبديل 
گردد. حت��ي درباريان و برخي نماين��دگان هم به 
اين ترفند روي آوردند. در روز س��يزدهم شهريور 
در حالي كه هنوز بيش از 10 روز از انتخاب شريف 
امامي نمي گذشت، تظاهرات عظيمي در تهران به 
مناسبت عيد فطر برگزار گرديد. در اين راهپيمايي 
براي اولين بار در سطحي گس��ترده شعارهايي بر 
ضد رژيم و شخص شاه مطرح شد. امام خميني نيز 
در پيام خود به مناسبت عيد فطر بر ادامه مبارزه تا 
سرنگوني رژيم تأكيد كرد. وسعت اين تظاهرات نه 
تنها شاه و دولتمردانش، بلكه تمام ناظران داخلي 
و خارج��ي را متعجب كرد؛ زيرا آنه��ا تصور چنين 
مخالفت عظيمي را نداش��تند. اين تظاهرات رژيم 
را هراس��ان كرد. بنابراين از آنجا كه فرداي آن روز 
نيز قرار بود راهپيمايي ديگري برگزار شود، جلسه 
هيئت  دولت با حضور شاه در شب هفدهم شهريور 
تشكيل شد. در اين جلسه تصميم بر اين شد كه با 
اعام حكومت نظامي، مانع از ادامه تظاهرات شوند. 
ارتش��بد اويس��ي، يكي از خش��ن ترين ژنرال هاي 
ش��اه نيز براي اجراي اين امر به فرمانداري نظامي 
تهران منصوب گش��ت و همزمان در تهران و چند 
ش��هر بزرگ، دس��تور حكومت نظامي صادر شد. 
صبح روز جمعه هفدهم ش��هريور مردم بي خبر از 
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داريوش همايون نيمه ش�ب 15 آبان 
در خانه خويش بازداشت شد و پس 
از آن مأم�وران فرمان�داري نظامي 
ته�ران وي را تحويل زن�دان دژبان 
مركز، واق�ع در پادگان جمش�يديه 
دادن�د. بي ش�ك همايون آن ش�ب 
به يادماندني را هرگز فراموش نكرد؛ 
ش�امگاهي كه در تمامي لحظات آن 
ديدگان همايون پلك نزد و تا صبح به  
انگيزه  دستگيري خود و هم قطارانش 
و عاقبت رژيمي مي انديشيد كه براي 
پايندگي اش از هيچ كوششي دريغ 

نورزيده بود

داريوش همايون در ع�داد آن طيف 
از كارگ�زاران رژيم پهلوي اس�ت كه 
از س�ربند خويش�اوندي ب�ا خانواده 
زاهدي رش�د ك�رد. حس�اب هوش 
وفرصت طلب�ي ش�خصي درج�اي 
خود، ام�ا اي�ن خويش�اوندي درآن 
تنعم، نقش�ي اساسي داش�ت. او در 
كابين�ه جمش�يد آم�وزگار، وزارت 
اطاع�ات وجهانگ�ردي را برعه�ده 
گرف�ت وس�عي فراوان�ي در تلطيف 
فضاي نفرت از پهلوي و سلطنت نمود

88498479گفتوگو

داريوش همايون و بااگرفتن امواج انقاب، يك روايت خواندني

 وقتي ديكتاتور 
ُعّمال خود را قرباني مي كند!

تصميمات شب گذشته هيئت دولت و در حالي 
كه نيروهاي نظامي ب��ا تانك ها و زره پوش هاي 
خود خيابان ها را پر كرده بودند، به سوي ميدان 
ژاله حركت كردند. در اي��ن ميدان نظاميان به 
روي مردم آتش گش��ودند و تعداد زيادي را به 
خاك و خون كشيدند. بدين ترتيب جمعه  سياه، 

خونين ترين روز انقاب پديد آمد. 
  آغاز قرباني كردن ياران ديروز

همان گونه كه اشاره ش��د پس از 17 شهريور، 
مخالفت ه��ا همچن��ان رو به گس��ترش بود و 
رژيم در روز س��يزدهم آبان ماه ني��ز تظاهرات 
دانشجويان دانش��گاه تهران را به خاك و خون 
كش��يد. تلويزيون نيز كه اكث��ر كاركنان آن با 
مردم همراه ش��ده بودند، تصاوي��ر تيراندازي 
به س��وي دانش��جويان را پخش كرد. افزايش 
بحران در حاكميت پهلوي س��بب ش��د تا در 
نيمه آبان ماه1357، كابينه جعفر شريف امامي 
نيز پ��س از70 روز نخس��ت وزيري در14 آبان 
سقوط كند و روز بعد  -15 آبان ماه- به دستور 
محمدرضا پهلوي يك دولت نظامي به رياست 
ارتش��بد غامرضا ازهاري 69 س��اله كه رئيس 
»ستاد بزرگ ارتشتاران« بود، در رأس آن قرار 
گيرد. در اين زمان شاه از سويي با فراخوان و به 
صحنه سياسي كشاندن ژنرال ها و در رأس آنان 
يك ارتشبد سالخورده، بي حوصله، ناتوان و بيمار 
قصد ايجاد رعب و وحش��ت در صفوف متحد و 
نيرومند مخالفان را داشت و از سوي ديگر همان 
روز با ظاهر ش��دن در تلويزي��ون و اعام اينكه 
صداي انقاب ملت ايران را شنيده است، نشان 
داد كه تا چه اندازه خود او از نارضايتي و خشم 

فراگير ملي ترسان و هراسان است. 
بام��داد دوش��نبه 15 آب��ان همزمان ب��ا روي 
كارآمدن دولت نظامي ازه��اري، روزنامه هاي 
اطاعات، كيهان و آين��دگان با يورش مأموران 
فرمانداري نظام��ي تهران به اش��غال درآمد و 
موج تازه اي از دستگيري ها آغاز گرديد. همان 
ش��ب به دس��تور ارتش��بد ازهاري، با استفاده 
از ماده 5 قانون فرمانداري نظامي ش��ماري از 
رجال كشوري و لش��كري بازداشت شدند. در 
ليست دستگيرشدگان مقامات گوناگوني اعم 
از نخس��ت وزير، وزير، معاون وزير، اس��تاندار، 
ش��هردار، مدير س��ازمان و ش��ركت و... ديده 
مي ش��دند. داريوش همايون پس از 71 روز كه 
از س��قوط كابينه آموزگار مي گذشت، در زمره 

دستگيرشدگان بود. 
  شب به يادماندني براي همايون

داريوش همايون نيمه ش��ب 15 آبان در خانه 
خويش بازداش��ت ش��د و پ��س از آن مأموران 
فرمانداري نظامي ته��ران وي را تحويل زندان 
دژبان مركز، واقع در پادگان جمشيديه )خيابان 
فاطمي غربي فعلي( دادند. بي ش��ك همايون 
آن ش��ب به يادماندني را هرگز فراموش نكرد؛ 
ش��امگاهي كه در تمامي لحظات آن ديدگان 
همايون پلك نزد و تا سپيده باز ماند و به خواب 
نرفت. دقايق و ثانيه هاي آن شب فراموش نشدني 
به كندي س��پري مي ش��د و يقين��اً همايون به 
انگيزه  دستگيري خود و هم قطارانش و عاقبت 
رژيمي مي انديش��يد كه ب��راي پايندگي اش از 
هيچ كوشش��ي دريغ نورزيده بود. بدون ترديد 
نقش هماي��ون در چاپ مقال��ه 17 دي1356 
روزنامه اطاع��ات، تهيه  بخش��نامه محرمانه 
تش��ديد سانس��ور، درگيري اش با سنديكاي 
نويس��ندگان و خبرنگاران مطبوع��ات، اعمال 
فشار و تضييقات بر روزنامه نگاران و ممنوع القلم 
ساختن ش��ماري از آنان و اعام جرم سنديكا 
عليه او، توجيه كاركرد دولت آموزگار در مقام 
س��خنگويي آن، همچنين حضور خط دهنده 
وي در حزب رستاخيز و سرانجام مشي و رويه  
روزنامه آيندگاِن او در حمايت از سياست هاي 
امريكا و اسرائيل در منطقه سبب متمركز شدن 
افكار عمومي جامعه بر روي او، به مثابه عنصري 

نفرت انگيز شد. 
  چه كساني همايون را بازداشت كردند؟

س��ؤالي كه در اينجا ش��ايد به ذه��ن خواننده 
خطور كند اين است كه چه كساني و چرا باعث 
بازداشت داريوش همايون ش��دند؟ در جواب 
مي ت��وان چنين گف��ت كه در ش��رايط آن روز 
جامع��ه، كارگ��زاران و مش��اوران پهلوي پس 
از بررس��ي اوضاع يكي از راهكارهاي اساس��ي 
براي كاهش و فرونشاندن خش��م مردم و آرام 
ساختن آنان را دستگيري جمعي از چهره هاي 
نامحب��وب، فاس��د و منف��ور مردم دانس��تند. 
انديش��ه اي كه به قولي در نخس��تين مرتبه به 
ذهن تيم تئوريسين پيرامون فرح خطور كرد. 
تيمي كه نفرات آن نقش مددكار فكري، فلسفي 
و جامعه شناختي »شهبانو« در »بنياد فرح« را 
عهده دار بود و نس��خه اصاح سيستم و مبارزه 
با مفاسد سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي را به 
منظ��ور خروج از بن بس��ت تجوي��ز مي كرد. از 
سوي همين تيم، نام همايون در فهرست نفرات 
بازداشتي گنجانده شده بود. چاره اي هم نبود، 
چراكه برق��راري مجدد آرامش ني��از به قرباني 
داش��ت. از عهده برادر همسر داريوش )اردشير 
زاهدي( نيز كاري س��اخته نبود. همايون يك 
ربع قرن بعد از وقايع 1332، اكنون بار ديگر در 
زندان است و اين بازداشت براي او كه تا چندي 
پيش از منظري نف��ر دوم دولت آم��وزگار بود 
معنا و مفهوم خاصي داشت. احمد علي مسعود 

انصاري در اين باره مي گويد:
»مسئله دستگيري رجال و وزيران پيشين نيز 
مسئله اي اس��ت كه منش��أ اصلي آن را بايد در 
دربار و بر اس��اس طرز تفكر ياران فرح دانست. 
بر اس��اس اين ش��يوه تفكر مي بايس��ت رجال 

پيشين دس��تگير مي ش��دند تا رضايت مردم 
جلب شود و اوضاع آرام گردد و در آرامش بتوان 
چهره ليبرال فرح را جانش��ين چهره خش��ن و 
ديكتاتور پيشين دربار س��اخت، و ضمناً با اين 
اقدام نشان داد كه قصد بر مبارزه با فساد است 
و اش��خاص فاس��د در هر مقامي كه باشند در 
معرض تعرضند. بر همين اساس بود كه هويدا، 
نيك پي، مهندس روحاني، دكتر شيخ ااسام، 
دكتر وليان، داريوش همايون، ارتشبد نصيري 
و گروهي ديگر دستگير شدند و به جز هويدا كه 
ظاهراً و آنطور كه ش��نيديم به توصيه و اصرار 
اردشير زاهدي دستگير شد، سايرين را تنها به 
توصيه فرح و بر اساس نظرات ياران او دستگير 

كردند.« 
  رواي�ت و تحليل هماي�ون از آنچه بر او 

رفته است
داريوش همايون پس از دستگيري در خاطراتش 

چنين مي نويسد:
»دوس��تانمان مي گفتن��د و در روزنامه ه��ا 
مي نوش��تند كه اينها را اعدام كنيد و در دولت 
مي رفتند و به شاه مي گفتند. شاه يك بار تسليم 
شده بود منتها نجفي وزير دادگستري رفته بود 
و گفته بود آخر دليلي ب��راي محاكمه و اعدام 
اينها ازم نيست. در مجلس داشتند مواد قانون 
دادرس��ي كيفري را پس و پيش مي كردند كه 
يك چيزي پي��دا كنند، و ما را ب��ه جرم قيام بر 
ضد امنيت و مصالح ملي و از اين حرف ها اعدام 
كنند. به هر حال، اينها مسلماً در آدم اثر خوبي 
نمي بخشد. اما تصور مي كنم مهم تر از اين، آن 
س��رخوردگي بود، آن چيزي كه انگليس ها به 
آن مي گوين��د: » Disappointment« آن 
خاف انتظار و آن يكه اي ب��ود كه نه من، بلكه 
خيلي از ماه��ا خورديم. كه آخر م��ا جزو يك 
رژيميم، توي يك تيم هس��تيم. چطور ممكن 
است ما كه زندگي مان را گذاشته ايم سينه سپر 
كرده ايم -دوره اي كه م��ن در وزارت اطاعات 
بودم، حقيقتاً دوره  سينه س��پر كردن بود، من 
هر روز در معرض بودم، هر روز با روزنامه نگاران 
ايراني و خارج��ي صحبت مي ك��ردم، توضيح 
مي دادم، دفاع مي كردم - آن وقت چطور ممكن 
اس��ت رژيمي خنجر را بردارد و بزند به س��ينه 
خودش. دش��منان را از زن��دان آزاد بكند، و در 
مقابل دوستانش را بگيرد بيندازد به زندان. اصًا 
براي من حيرت آور بود و م��ن نمي خواهم اين 
چيزها تكرار بشود. به نظر من اينها همه از يك 
چيز برخاست. از اينكه ما تمام تخم مرغ هايمان 
را به اصطاح در يك س��بد گذاشته بوديم. يك 
ملتي تمام تخم مرغ هايش را گذاش��ته بود در 
س��بد يك آدم. و آن يك آدم مي توانند مريض 
ش��ود، مي تواند ضعيف ش��ود، مي تواند سكته 
بكند، مي تواند از حالت  عادي اش خارج ش��ود. 
نمي شود سرنوش��ت يك ملت را داد دست يك 
نفر، حتي اگر نابغه دوران باشد. نابغه دوران هم، 
ممكن است مثل نادر ديوانه شود. نادر سال هاي 
آخر عمرش مس��لماً ديوانه اي بيش نبود، ولي 
خوب نادر هم بود. آخر نمي شود كه يك ملتي 
يك روز با نادر برود هند را فتح كند، يك روز با 
نادر شروع كند به قتل بهترين آدم هاي خودش 
و شوراندن همه مردم. اين سيستم اصًا درست 

نيست.« 
  روايت سفارت امريكا از دستگيري هاي 

فرمايشي
به هر حال پس از دستگيري همايون، فشار براي 
حضور كارگزاران دستگير شده نظام در دادگاه و 
محاكمه آنان از سوي گروه هاي مختلف جامعه 
ه��ر روز رو به افزاي��ش بود. در گ��زارش مورخ 
22 نوامبر1978/ 1 آذر1357 س��فارت امريكا 
در تهران ب��ه وزارت امورخارجه آن كش��ور در 
واش��ينگتن، نظرات بازاريان در مورد وضعيت 
جاري كش��ور و از جمله موضوع م��ورد بحث 

مطرح شده است:
»حاا كه برخي از اين افراد معروف مثل ژنرال 
نصيري، رئيس س��اواك و همايون، وزير سابق 
اطاعات، دستگير ش��ده اند بايستي به سرعت 
بازجويي شوند و به پاي ميز محاكمه برده شوند. 
گروه فكر مي كرد قوانين كاف��ي وجود دارند و 
دادگاه هاي ويژه جديد مورد نياز نمي باش��ند. 
دول��ت در تحقيق و بازجوي��ي از مخالفانش به 
س��رعت حركت مي نمايد. كندي در اين مورد 
فقط يك بهانه اس��ت. ب��ا اين همه هر كس��ي 
مي داند كه مقاله همايون در حمله به]آيت اه[ 
خميني در روزنامه اطاعات در ماه ژانويه بود كه 
جرقه عكس العمل مذهبيون را روشن ساخت. 
بنابراين همايون، مسئول تعداد زيادي كشتار 

است و بايستي براي آنان پاسخگو باشد.« 
در هر حال دولت ازهاري از دس��تگيري سران 
پهلوي نيز نتيجه اي نگرفت، جز اينكه طرفداران 
رژيم را متزلزل كرد. به همين دليل بسياري از 
ش��خصيت هاي وفادار به رژيم پهل��وي در اين 
دوره، ايران را ترك كردند. ب��ه هر روي بي ثمر 
ماندن تاش هاي دولت نظامي منجر به تمايل 
ازهاري براي بركناري از اين عنوان كه س��كته 
كرده و بيمار است از نخست وزيري كناره گرفت 

و بافاصله كشور را ترك و به امريكا فرار كرد. 
با اس��تعفاي ازهاري به روزهاي پاياني انقراض 
شاهنشاهي در ايران نزديك مي شويم. آخرين 
ضربه اصلي به رژيم، تظاهرات مردمي در تاسوعا 
و عاشورا در آذر سال1357 بود. تظاهرات روز 
عاشورا كه در20 آذر برگزار ش��د، بزرگ ترين 
راهپيماي��ي از ابتداي انق��اب مردمي بود كه 
آخرين اميدهاي طرف��داران رژيم را از بين برد 
و حتي دوس��تان امريكايي ش��اه به اين نتيجه 

رسيدند كه بقاي او ديگر امكان پذير نيست.

  شاهد توحيدي 
و  سرش��ت  بي تردي��د 
سرنوش��ت سرلشكر سابق 
تيم��ور بختي��ار، در زمره 
خواندني ترين شرح احواات 
در ميان كارگ��زاران رژيم 
پهلوي اس��ت. او در دوران 
جواني به ارتش پيوس��ت 
و به يمن خويش��ي با ثريا 
اس��فندياري بختياري، به 
رياس��ت س��ازمان امنيت 
كشور رسيد. با اين همه و پس از خوش خدمتي فراوان 
به محمدرضا پهلوي پس از 28 م��رداد، رفته رفته از 
او فاصله گرفت و مغضوب وي ش��د. بختيار سپس به 
يكي از مخالفان شاخص ش��اه مبدل گشت و با مدد 
رژيم عراق، توانست تش��كياتي را در آن كشور عليه 
محمدرضا پهلوي برپا س��ازد و نهايتاً توس��ط عوامل 
گسيل شده ش��اه در عراق، در ش��كارگاهي كه براي 
لختي تفرج ب��دان جا رفته بود، ترور ش��د. اخيراً اين 
سرنوشت خواندني، در اثر »پدر ساواك« از انتشارات 
مركز اسناد انقاب اس��امي بازخواني شده است. در 

مقدمه اين اثر مي خوانيم:
»سرلشكر تيمور بختيار، چنان كه از نامش پيداست، 
منتسب است به ايل بختياري و با ورود ثريا اسفندياري 
به عنوان ملكه به دربار محمدرضا پهلوي، با دربار همراه 
شد و چنان رشد نمود كه مأموريت تشكيل و رياست بر 
سازمان اطاعات و امنيت كشور )ساواك( به وي  واگذار 
شد. بختيار در دوران نفوذ خود در كشور، زمين هاي 
زيادي را مالك ش��د و ثروت هنگفتي به جيب زد كه 
اكنون با گذشت قريب به 50 سال، سرمايه كاني به 
حساب مي آيد. وي در مقام رياست ساواك جهنمي 
ظلم كرد و خون هاي بي گناهان را ريخت، اما زماني كه 
به اوج رسيد محمدرضا مانع او شد و از قدرت بسيارش 
هراسان گشت و... اما او كه به حد خود از يغماي ثروت 
ملي قانع نبود)؟!( بناي ناسازگاري گذاشت و در اندك 
زماني، تشكيات نظامي عليه رژيم را در خارج از كشور 
بنا نهاد؛ آنقدر دور برداشت كه حتي در پيغامي به امام 

خميني)ره( خواستار همراهي نهضت مردم انقابي با 
خود ش��د! ولي امام با تيزبيني خود و به دليل تفاوت 
انگيزه ها حتي نماينده وي را نيز به حضور نپذيرفت. 
اثر حاضر، روايتي است از آغاز تا فرجام تيمور بختيار؛ 

تقديم به جوانان ايران اسامي.« 
نويسنده اثر در آغاز پژوهش خويش، شرايط و وضعيت 
ايل بختياري در دوره  رضاشاه را پيش مي كشد و در 

اين باره مي نويسد:
»شايد بتوان گفت لرهاي بختياري تنها گروه قومي 
بودند كه علي رغم دستيابي بر مقامات عالي رتبه دولتي 
در دوران مش��روطه و همكاري نزدي��ك با رضاخان 
سردارس��په جهت س��ركوب ش��ورش ها و قيام هاي 
گوناگون در نقاط مختلف كشور، بعد از روي كارآمدن 
رضاشاه به شدت س��ركوب و از مناصب خود بركنار 
شدند. مهاجرت بختياري ها به تهران، به دايل مختلف 
)نمايندگي در مجلس شوراي ملي، وزارت و...( موجب 
ضعف طوايف بختياري شد و رضاشاه از همين ضعف 
براي محو نق��ش نظامي بختياري ها اس��تفاده كرد. 
رضاشاه با هدف محدود كردن قدرت ايات و عشاير، 
خوانين و س��رداران محلي و كنترل آنها با متاشي 
نمودن بنياد ايل نش��يني و در حقيقت با از بين بردن 
آثار بازمانده از دوران »پادشاهي« به دو هدف اساسي 
خود يعني تشكيل »قشون متحدالشكل« و »تمركز 
قدرت« دست يافت. رضاشاه براي دستيابي به اين دو 
هدف دو مانع اساسي بر س��ر راه خود داشت: »مانع 
نخست اس��معيل خان صولت الدوله قشقايي يكي از 
بانفوذترين سران ايل قش��قايي... و مانع دوم سردار] 
اسعد[ بختياري بود.« كه هر دو مانع توسط رضاشاه 
از بين رفتند. ناص��ر نجمي در مورد علل بازداش��ت 
جعفرقلي خان، سردار اسعد بختياري، كه مدتي نيز 
وزير جنگ رضاشاه بود و همراه تني چند از خوانين 
بختياري در سال1312 ش بازداشت شد، مي نويسد:

اين طور شايع ش��د كه او ]سردار اس��عد[ محرمانه 
ساح هاي وزارت  جنگ را براي بختياري ها فرستاده 
است. رضاشاه بعداً بر اس��اس گزارش آيرم گفته بود 
كه سردار اسعد مي خواس��ت محمدحسن ميرزا را از 
اروپا براي اجراي منظورهاي خاص سياسي به ايران 
آورده، ابتدا س��ران بختياري را وادار به شورش عليه 
پادگان هاي نظامي نموده و پس از نابود ساختن آنها 
و به چنگ آوردن تجهيزاتشان، عليه حكومت مطلقه 

رضاشاه قيام كند.«

نظري و گذري بر زندگينامه نوانتشار 
سرلشكر تيمور بختيار

زندگي و زمانه »پدر ساواك«
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ارديبهشت سال گذشته بود كه صنعت مبل و منبت 
ماير توانست در ليس��ت ميراث فرهنگي به ثبت 
ملي برسد. صنعتي پويا و درآمدزا كه فرصت هاي 
بس��ياري براي ص��ادرات و رقابت با كش��ورهايي 
چون ايتاليا را دارد. عاوه ب��ر اين با توجه به اينكه 
سال گذشته صنعت گران توانسته اند فروش 400 
ميليارد توماني را براي اين بخش به ثبت برسانند 
هم مش��خص اس��ت كه ظرفيت هاي بازار داخلي 
خوب و رضايت بخش است. اما با اين حال به يكباره 
خبرهايي در خصوص كمياب شدن مواد اوليه، گران 
شدن و معضاتي از اين دس��ت به توليدكنندگان 
مبل و منبت همداني رس��يد. آن هم در شرايطي 
كه قرار بود اين صنعت مرزهاي شهرستان ماير را 
كنار بزند و در مناطق ديگر استان نيز كارگاه هاي 
توليدكننده لوازم چوب��ي داير و همدان را به قطب 
اول مبل و منبت كشور تبديل كند. اما با اين شرايط 
پيش آمده نه تنها اميدي به كسب رتبه فروش سال 
گذشته نيس��ت، بلكه صنعت گران اين بخش نيز 
نگران اين هس��تند كه دير يا زود ناچار به تعطيلي 
كارگاه هايشان شوند. كارگاه هايي كه گفته مي شود 
تنها در شهرستان ماير براي نزديك به 30 هزار نفر 

اشتغالزايي كرده اند. 
   افزايش چند برابري قيمت

اين روزها وقتي حرف از كمبود مواد اوليه در ميان 

مي آيد، اولين چيزي كه به ذهن هر كسي خطور 
مي كند كمبود مواد اوليه در اثر تحريم هاس��ت. 
اين در حالي است كه به طور قطع مي توان گفت 
كه هي��چ ك��دام از تحريم ه��ا نمي توانند صنعت 
مبل و منبت همدان را با چنين مشكاتي مواجه 
كنند. در اي��ن خصوص بخ��ش دار بخش جوكار 
ماير با تأييد مطالب فوق ب��ه »جوان« مي گويد: 
»اكثر مواد اوليه مورد ني��از صنعت مبل و منبت 
همدان در داخل كش��ور توليد مي شود.« فرهاد 
جهانيان با اشاره به چوب، پارچه و ديگر مواد اوليه 
مصرفي در اين صنعت ادامه مي دهد: »جز مقدار 
محدودي از پارچه ها كه براي مبلمان هاي خاص 
به كار مي رود، مابقي همگي در همين نساجي هاي 
داخلي توليد مي ش��وند.« وي بي��ان مي كند: »با 
توجه به تبليغات خوبي كه در رس��انه ها صورت 
گرفت و جش��نواره هايي كه در اين راستا برگزار 
شد، خريداران مبل و منبت به سمت ماير آمدند 
و ثبت سفارشات نيز به همين ميزان افزايش يافت. 
اما با توجه به اينكه منبت كاري آن هم به ش��يوه 
سنتي زمان بر است، از همين رو كارگاه ها با مشكل 
زمان بن��دي مواجه ش��دند.«  وي تأكيد مي كند: 
» امس��ال تعداد غرفه هاي نمايشگاهي نسبت به 
سال گذشته سه برابر شده است و اين موضوع خود 
سندي بر پويا بودن اين صنعت است.« جهانيان 

اضافه مي كند: »تنها مش��كلي كه عاوه بر عدم 
هماهنگي تقاضا و عرضه وجود دارد، اين اس��ت 
كه طي يكسال گذشته چوب افزايش 2/5 برابري 
قيمت را تجربه كرده است. اين افزايش قيمت هم 

همسو با تمام گراني هاي ديگر است.«
   اختاف نظر متوليان بر سر مواد اوليه

در حال حاضر تنها در شهرس��تان ماير بيش از 
8 هزار كارگاه مبل و منبت ماير وجود دارد. اين 
را فرماندار شهرستان ماير به »جوان« مي گويد 
و با اشاره به اخباري كه در خصوص كمبود مواد 
اوليه در استان منتشر شده است، تأكيد مي كند: 
»قبل از بازگشت تحريم ها، براي مواد اوليه اي كه 
از طريق خارج از كشور تأمين مي شد چند تيم از 
اتاق بازرگاني استان به كشورهاي اطراف كه يكي 
از آنها ارمنستان است، فرستاده شد و قراردادهايي 
هم در همين زمينه منعقد ش��ده است.« باب اله 
فتحي اضاف��ه مي كند: »خوش��بختانه اكنون به 
راحتي واردات مواد اوليه از كش��ورهاي خارجي 
انجام مي ش��ود. عاوه ب��ر اين قرار اس��ت برنامه 
ريزي هايي هم در راستاي صادرات مبل و منبت 
به كشورهاي اطراف انجام شود.« اين مقام مسئول 
به صراح��ت تأكيد مي كند ك��ه در زمينه تأمين 
مواد اوليه هيچ مش��كلي وجود ندارد و كارگاه ها 
به خوبي به فعاليت خود ادام��ه مي دهند. با اين 

حال مراد ناصري، فرمان��دار نهاوند در گفت وگو 
با »جوان« مي گويد: »اينكه مي گويند مش��كلي 
در زمينه تأمين مواد اوليه وجود ندارد و صنعت 
گران همچون سال هاي گذشته به فعاليت خود 
ادامه مي دهند نيس��ت و كارگاه ها با مش��كاتي 
همچون تأمين چوب، پارچ��ه و ديگر مواد مورد 
نياز اين صنعت مواجه هستند كه بايد به سرعت 
از سوي مسئوان اس��تاني وكش��وری چاره اي 

انديشيده شود.«
   با انكار دردي دوا نمي شود

در كنار اين صحبت هاي ضد و نقيض مس��ئوان 
اس��تاني همدان در بخش هاي مختلف، نماينده 
م��ردم ماي��ر در مجلس ش��وراي اس��امي در 
گفت وگو ب��ا »جوان« به صراح��ت صحبت هاي 
فرمان��دار نهاون��د را تأييد مي كن��د و مي گويد: 
»به رغم اينك��ه صنعت مبل و منبت در اس��تان 
همدان از جايگاه ارزشمندي برخوردار است، اما 
متأسفانه صنعت گران اين بخش با معضل كمبود 
مواد اولي��ه و احتم��ال تعطيل ش��دن كارگاه ها 
مواجه ش��ده اند.« محمد كاظمي اضافه مي كند: 
»تاكنون هيچ برنامه اي از سوي متوليان استاني 
در راستاي كاهش مش��كات صنعت گران اين 
بخش انديشيده نشده است.« وي ادامه مي دهد: 
»اين نيز در حالي اس��ت كه س��ال گذشته اين 
صنعت درآم��د 400 ميليارد تومان��ي را نصيب 
اس��تان كرده اس��ت و امس��ال ركود بر آن سايه 
انداخته است.« كاظمي با اشاره به ضرورت ورود 
متوليان براي دادن ش��وك احيا ب��ه اين صنعت 
مي گويد: »ما از وزير صنع��ت، معدن و تجارت و 
مسئوان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
مي خواهيم با برنامه ريزي مشكات اين بخش را 
برطرف كنند.« عاوه بر ضرورت رفع اين معضات 
نماينده مردم ماير ادامه مي دهد: »ازم اس��ت 
ميراث فرهنگ��ي با دادن آموزش ه��اي به روز به 
صنعت گران بر اساس خواسته هاي بازار جهاني، 
شرايط را هم براي صادرات فراهم كنند.« با اين 
تفاسير و آن طور كه مشخص است،  صنعت مبل و 
منبت همدان اين روزها حال خوبي ندارد و انكار 
اين وضعيت از س��وي متوليان نه تنها دردي دوا 
نمي كند بلكه به تشديد مشكات و حتي احتمال 

افزايش بيكاري هم مي انجامد. 

  خراسان رضوي: مسئول سازمان بسيج رس��انه استان خواستار 
راه اندازي صفحه اي مخصوص دغدغه هاي دانش��جويي در رسانه هاي 
مكتوب و خبرگزاري ها ش��د.   عباس محمديان در اولين گردهمايي 
مديران رس��انه و دبيران تشكل هاي دانشجويي مش��هد كه با موضوع 
»بررسي رس��الت هاي مش��ترك جنبش دانشجويي و رس��انه ها« در 
دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، اظهار كرد: پيشنهاد مي شود كه 
ميزگردهاي مختلف با حضور تش��كل هاي دانشجويي و مسئوان در 
رسانه ها برگزار و اولين دبيرخانه رسانه اي دانشجويان راه اندازي شود 

زيرا اين خأ واقعاً احساس مي شود. 
  بوشهر: شهردار بوشهر از حمايت و همكاري شهرداري از هنرمندان 
بوشهري در راستاي اشاعه فرهنگ و هنر و ايجاد شور و نشاط بين مردم 
خبر داد.  سيدنورالدين اميري در نشست با هنرمندان و مسئوان اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسامي استان بوشهر گفت: هنرمندان سرمايه هاي 
ارزش��مند هر جامعه اي به ش��مار مي آيند از اين رو بايد تاش شود تا 
بتوانند شرايط مناسبي داش��ته باش��ند.  وي، هنرمندان را به عنوان 
سرمايه هاي فرهنگي اجتماعي شهر دانست و با تأكيد بر حمايت آنان 
افزود: بايد هنرمندان حمايت شوند تا با خاطري آسوده به فعاليت هاي 
فرهنگي خود پرداخته و بتوانند با تأثيري كه بر اجتماع مي گذارند از 

بروز آسيب هاي اجتماعي جلوگيري كنند. 
  فارس: مديركل ميراث فرهنگ��ي فارس گفت: بيش از 120 پروژه 
با حجم س��رمايه گذاري بالغ بر 18 هزار و 600 ميليارد ريال، در حوزه 
ايجاد و گسترش زير ساخت هاي گردشگري استان در حال اجراست و 
پيش بيني مي شود با بهره برداري از اين پروژه ها، بيش از 5 هزار و 200 

فرصت شغلي به صورت مستقيم و غير مستقيم فراهم شود. 
مصيب اميري اظهار داشت: استان فارس به دليل داشتن ظرفيت هاي 
گردشگري طي ساليان متمادي مورد توجه گردشگران داخلي و خارجي 
بوده اس��ت لذا به منظور رفاه گردش��گران ورودي به استان، اقدامات 
كارشناس��ي و برنامه ريزي هاي ازم در جهت جذب سرمايه گذاري و 

توسعه زير ساخت هاي گردشگري صورت پذيرفته است. 
 خراسان جنوبي: مديركل بهزيستي خراسان جنوبي گفت: 262 
مورد فرصت ش��غلي در هشت ماهه س��ال جاري براي معلوان استان 
فراهم شده اس��ت.  علي عرب نژاد اظهار كرد: خراس��ان جنوبي بعد از 
سيستان و بلوچستان و گلستان بيشترين ميزان معلوليت را دارد وي 
بيان كرد: بيشتر معلوليت ها در خراسان جنوبي مادرزادي است هر چند 
نقش حوادث ترافيكي در افزايش معلوليت را نمي توان ناديده گرفت. 

  لرستان: در راستاي ارج نهادن به نقش و جايگاه وااي كتاب و ترويج 
كتاب خواني در جامعه، يكي از ميدان هاي شهر خرم آباد، به نام »كتاب« 
نام گذاري شد.  با پيشنهاد و پي گيري هاي صورت گرفته توسط اداره 
كل كتابخانه هاي عمومي استان لرستان و با موافقت شهردار، تصويب 
اعضاي شوراي شهر و تأييديه فرمانداري خرم آباد، ميدان بعد از پل ۹ 

دي واقع در انتهاي خيابان 60 متري به نام »كتاب« نام گذاري شد.

همكاري ميراث و شهرداري جواب داد
يك گام تا جهاني شدن بندر كنگ هرمزگان

بندركنگ نام شهري در استان هرمزگان است كه بخشي از بندر 
لنگه به حس�اب مي آيد. اين ش�هرداراي جاذبه هاي گردشگري 
مختلفي است و بافت تاريخي نسبتًا بزرگي دارد. بيشتر تاريخچه 
بندركنگ به بندر بودن آن مربوط مي ش�ود. در گذشته اين شهر 
مكاني براي تجار بود و كشتي هاي بزرگي نيز در آن پهلو مي گرفتند 
كه از آنها براي تجارت به هند، بصره، ممباسا و كشور هاي آفريقايي 
اس�تفاده مي ش�د. حاا مديركل ميراث فرهنگي و گردش�گري 
هرمزگان از احتمال ثبت جهاني ش�دن اين بن�در خبر مي دهد. 

    
بندركنگ تا بندرعباس 165 كيلومتر فاصله دارد و مساحت كلي اين 
شهر 5 كيلومتر مربع است. در زمان هاي گذشته، پرتغالي ها بر خليج 
فارس و مناطق اطراف آن تسلط داش��تند و گفته مي شود كه در اين 
دوران، بندركنگ يكي از مراكز مهم دولت پرتغالي ها بوده است. در آن 
زمان در بندركنگ لنگرگاهي س��اخته شده بود كه كشتي هاي بزرگ 
پرتغالي ها در آنجا لنگر مي انداختند. ي��ك قلعه بزرگ به عنوان مركز 
حكومت در آنجا وجود داشت كه اكنون نيز آثاري از آن در كنار دريا در 

زمان جزر آب ديده مي شود. 
   كنگ با كمك تمام ايران جهاني مي شود

بندر كنگ آن قدر قدمت و اهميت دارد كه بتواند چش��م جهانيان را به 
س��مت خودش بگرداند و به همين خاطر مدي��ركل ميراث فرهنگي و 
گردشگري هرمزگان از احتمال ثبت جهاني شدن اين بندر خبر مي دهد.  
رضا برومند با اشاره به اينكه بندركنگ به عنوان پايگاه مركزي مناطق 
جنوبي كش��ور مد نظر اس��ت، مي گويد: »برگزاري همايش منطقه اي 
جنوب و همچنين ايجاد پايشگاه هاي وابسته در شهرستان هاي اطراف 
باعث گس��تردگي آثار ناملم��وس از بندركنگ به ديگر شهرس��تان ها 
مي شود.« وي استفاده از پتانسيل هاي ش��هرداران، دهياران، خيران و 
عاقمندان مردمي در حفاظت از ميراث ناملموس را مهم ارزيابي كرده 
و تصريح مي كند: »ثبت آثار ناملموس حتي توسط اشخاص عاقمند 

موجب ثبت و پويايي اين آثار مي شود.«
طي سال هاي اخير شهردار كنگ تاش هاي خوبي در راستاي حفاظت 
از بافت تاريخي اين بندر انجام داده است كه باعث شده مديركل ميراث 
فرهنگي و گردشگري هرمزگان، شهردار كنگ را به عنوان مدير پايگاه 
بندرتاريخي كنگ به سازمان ميراث فرهنگي پيشنهاد كند.  در همين 
رابطه ش��هردار بندر كنگ نيز ب��ا اعام آمادگي ب��راي مديريت پايگاه 
بندرتاريخي كنگ مي گويد: »از تمامي تاش و امكانات اين شهرداري 
براي ثبت جهاني بندركنگ استفاده مي كنيم.« ايوب زارعي با اشاره به 
اينكه در حال حاضر 320 بادگير در بندركنگ نياز به مرمت دارد، ادامه 
مي دهد: »اميدواريم با حمايت سازمان ميراث فرهنگي اين مهم صورت 
گيرد.« در حال حاضر وضعيت بافت تاريخي كنگ نس��بت به گذشته 
بهتر شده است و آگاهي مردم در زمينه حفاظت و ارزشمندي بافت هاي 

تاريخي بيش از پيش باا رفته است.  
در بندركنگ حدود 56 هكت��ار بافت تاريخي وج��ود دارد كه حركت 
و اس��كان در ميان آنها مي تواند براي گردشگران بس��يار هيجان انگيز 
باشد. خانه هاي سنتي، بادگير ها و منظره اي زيبا از دريا همگي سفر به 
اين شهر را خاطره انگيز تر مي كند. از جمله جاذبه هاي گردشگري اين 
منطقه مي توان به قلعه لشتان، موزه مردم شناسي، موزه شخصي محمد 
ابراهيمي، مجسمه لنج مسي، پارك جنگي، خانه هنرمندان، خانه صنايع 
دستي،  قلعه پرتغالي ها، خانه گلبتان، برج مدور، بركه پنج تا، بركه دريا 
دولت، بازار ماهي فروشان و جنگل هاي حفاظت شده آكاسياتورتليس 
اش��اره كرد.  در مورد يكي از ديدني هاي بندر كنگ خوب است بدانيم 
كه در سال 12۷3 لنجي شخصي در بندر كنگ ساخته شد كه ۷00 تن 
ظرفيت بار داشت. اين لنج ابعاد بس��يار بزرگي داشت و به همين دليل 
بخش زيادي از آن در زي��ر آب قرار مي گرفت و همي��ن بخش را نيز با 
ورق هاي مسي پوشانده بودند. اين لنج مسي براي مقاصد تجاري مورد 
استفاده قرار مي گرفت و 60 نفر سرنش��ين و 2 ناخدا داشت كه وسايل 
مختلف را به آفريقا، هندوستان، پاكس��تان و يمن حمل مي كرد. تنها 
بازمانده اين لنج نقل مي كند كه در سال 1323 يك هواپيماي ژاپني در 
مسير سفر از آن فيلم برداري كرد و روز بعد زيردريايي آن كشور به لنج 
حمله كرد و آن را از بين برد. در حال حاضر در همان بخشي كه اين لنج 
ساخته شده بود، تنديسي از آن را به ياد قربانيان آن حمله ساخته اند كه 

نمادي از حدود 113 سال پيش است.

بيمه روستايي، بي خاصيت ترين بيمه كشور!
در حال حاضر بيش از 32 ميليون نفر از جمعيت ايران در مناطق روستايي 
زندگي مي كنند و بر همين اس��اس صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، 
روستاييان و عشاير 14 سال قبل و به دنبال مصوبه دولت و در قالب برنامه 
چهارم توسعه تصويب شد و فعاليت آن در راستاي عمل به ماده 3 قانون 
اساسي شروع شد.  در همان زمان، تقويت بيمه اجتماعي، بسط بيمه هاي 
خدماتي براي كشاورزان، ارائه برنامه هاي سرمايه گذاري، توسعه اقتصادي 
كشاورزان، افزايش كارايي نيروي انساني، پيشگيري مهاجرت از روستا به 
شهر و به كارگيري متدهاي جديد كشاورزي از فعاليت هاي اين صندوق 
تعريف شد. اما حاا و با گذشت نزديك به 15 سال معلوم مي شود كه اين 
صندوق نتوانسته به تعهدات خود در قبال روستاييان و عشاير عمل كند 
و كمترين رضايت از آن، گواهي بر اين ادعاست.  روستاييان يكي از اقشار 
زحمت كش و پر تاش جامعه هستند، گرچه آنها شبانه روز در حال فعاليت 
و كسب منبع درآمد هس��تند اما امنيت شغلي چنداني ندارند و هميشه 
نگران آينده خود هس��تند.  يكي از دايل مهاجرت روستاييان به سمت 
شهرها اين است كه مهاجران انتظار دارند مانند شهرونداني كه در سطح 

شهرها زندگي مي كنند حمايت و از امنيت شغلي برخوردار باشند. 
حاا براي جلوگيري از مهاجرت ها و ايجاد امنيت رواني براي روستاييان 
و عشايري كه از امنيت شغلي مناس��بي برخوردار نيستند، بيمه شدن 
آنهاست. يعني يكي از الزامات توسعه رفاه اجتماعي، بيمه ها هستند، كه 
دولت با هدف حمايت از روستاييان، عشاير و كشاورزان كشور در سال 
1384 صندوقي را به نام »بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير« 
تأسيس كرد تا اين قشر از جامعه نيز زير پوشش حمايت هاي اجتماعي 
قرار بگيرند.  براساس قانون بيمه شدگان »كشاورزان، روستاييان و عشاير« 
مي توانند از مزاياي بيمه اجتماعي شامل بازنشستگي، كارافتادگي كلي، 
مستمري بازماندگان و نقل و انتقال بيمه اي برخوردار شوند، اما موضوع 
مهمي كه به دغدغه اصلي كشاورزان، و روستاييان تبديل شده، »ميزان 
پرداخت حق بيمه س��اليانه و مستمري« اس��ت كه در آينده قرار است 
دريافت  كنند. چراك��ه اين مقدار بس��يار ناچيز بوده و ب��ا اين وضعيت 
اقتصادي جوابگوي مايحت��اج آينده آنها نخواهد ب��ود.  طبق آئين نامه 
بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير )مصوب 1383/11/12 و اصاحيه 
1384/4/12هيئت وزيران( حق بيمه اجتماعي روس��تاييان و عشاير 
درصدي از درآمد مقطوع روس��تاييان يا عشاير هر منطقه است. تعريف 
روستا و عشاير نيز مطابق قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – 
مصوب 1362 – مي باشد. طبق ماده 2 آيين نامه كليه افراد روستايي و 
عشاير سرپرست خانوار و نيز دريافت كنندگان مستمري هاي پيري، از 
كار افتادگي كلي و فوت مشمول اين آيين نامه مي باشند. بيمه شده با 
پرداخت 10درصد حق بيمه سرانه خدمات درماني مصوب هيئت وزيران 
دفترچه بيمه خدمات درماني دريافت خواهد نمود و بقيه سرانه به عنوان 
كمك و سهم دولت توسط دولت پرداخت مي شود.  نگاهي به وضعيت 
پرداختي ها از طرف بيمه اجتماعي روستايي و كشاورزي نشان مي دهد 
كه بيمه شدگان حق دارند هميشه ناراضي و گله مند باشند. با اينكه اين 
بيمه اخيراً 10 درصد افزايش داشته، اما در خصوص بازنشستگان تحت 
پوشش آن كه ماهيانه 300 تا 400 هزارتومان دريافت مي كنند، نمي توان 

حرفي زد. مبلغ ناچيزي كه حتي قابل ابراز نيست، چه برسد به دفاع. 
متأسفانه بعد از گذشت سال ها و با اينكه تعاريف خوبي از ميزان حمايت 
و نحوه پرداخت ها به روس��تاييان و عش��اير در قانون ديده شده بود، باز 
هم به علت درس��ت اجرا نش��دن قوانين، حاا به  زعم اكثر كارشناسان 
بي خاصيت ترين بيمه كشور بيمه روستايي است. زيرا بيمه روستاييان 
در هيچ جا اعتبار ندارد. با اينكه براساس قانون بايد پرداخت پول از جيب 
مردم در حوزه درمان به زير 30 درصد كاهش يابد و ۷0 درصد آن را دولت 
بپردازد، ولي اكثر مردم و به خصوص قشر ضعيف در اين زمينه مشكات 
عديده اي دارند و بيمه ها هم پاس��خگو نيس��تند. به همين دليل بخش 
زيادي از مردم به علت ناتواني بيمه ها حتي حاضر نيستند خود را بيمه 
خويش فرما كنند.  كوتاه س��خن اينكه روستاييان و عشاير زحمت كش 
خواهان توجه بيشتر مسئوان هستند و انتظار دارند كه بيمه روستايي و 
عشايري آنها مانند بيمه تأمين اجتماعي اتخاذ شود، حتي اگر روستاييان 

مبلغ پرداختي شان ساليانه بيشتر از مقدار كنوني باشد. 

حوريه ملكي محمدرضا هاديلو

ب�ا وج�ود اينكه 
محمدرضا سوري

هنوز تعدادي از    گزارش 2
نه ه����اي  خا
آسيب ديده زلزله سال گذشته نياز به بازسازي 
دارند، حاا خبر ها حاكي از آن اس�ت كه زلزله 
امسال نيز به بس�ياري از خانه هاي اين منطقه 
خسارت قابل توجهي وارد كرده  كه نياز است تا 
قبل از فرا رس�يدن زمستان س�اخته يا مرمت 
ش�وند؛موضوعي كه موجب ش�د روزگذشته 
اس�تاندار كرمانش�اه در زمينه مي�زان قطعي 
خسارت اخير زلزله به برخي از اين مناطق اعام 
كند:»طب�ق آخري�ن برآورده�ا در زلزله 6/4 
ريشتري كرمانش�اه 6۰۰ واحد تخريب شدند و 
۳ه�زار و۵۰۰ واح�د ني�از ب�ه تعمي�ر دارند.«

    
21 آب��ان م��اه س��ال گذش��ته ب��ود ك��ه وق��وع 
زمين لرزه۷/3در اس��تان كرمانش��اه موجب ش��د 
تا تعداد قاب��ل توجهي از س��اختمان ها در مناطق 
مختلف فرو ريخته يا دچار خس��ارت شوند.  چند 
هفته پس از اي��ن زمين لرزه رئيس پژوهش��كده 
زلزله مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي 
اعام كرد:»آخرين آمار از ميزان خس��ارات زلزله 
كرمانشاه نش��ان مي دهد به حدود 83 هزار واحد 
آسيب وارد شده است.« علي بيت اللهي افزود:»در 
زلزله كرمانشاه از حدود ۹5 هزار واحد برآورد آماري 
صورت گرفت كه نش��ان مي دهد حدود 83 هزار 
واحد آسيب ديده اند و از اين تعداد حدود 18 هزار 
واحد دچار تخريب كامل شده اند. بقيه واحدها غالباً 
در بخش سيستم سازه س��الم مانده اند اما اجزايي 
مثل ديوارهاي جانبي يا تيغه ها فرو ريخته يا ترك 
خورده اند كه نياز به تعمير دارن��د.« وي ادامه داد: 
» از مسكن هاي مهر هم حدود هزار و ۷00 واحد از 
نوع تعميري است و حدود 40 واحد در اسام آباد 
غرب تخريب كامل ش��ده اند. در سرپل ذهاب كه 
عكس هاي آن بيشتر منتشر ش��ده است قسمت 

اسكلت آنها سالم به نظر مي آيد و صرفاً نياز به تعمير 
دارد. ۷8 مدرس��ه نيز در جريان زلزله كرمانش��اه 

تخريب شده اند كه از نوع بنايي فرسوده بودند.«
   زلزله 4 آذر فقط تخريب داشت 

حوالي ساعت 20 :۷  چهارم آذر بود كه زلزله اي به 
قدرت 6/4 ريشتر برخي از مناطق كرمانشاه را لرزاند.  
هرچند اين لرزش زمين تلفات جاني نداش��ت، اما 
در نهايت منجر به زخمي شدن بيش از ۷50 نفر و 
آسيب رسيدن به هزار و ۹00 روستا شد.  سرانجام 
روز گذشته بود كه استاندار كرمانشاه اعام كرد:»در 
زلزله 6/4 ريشتري كرمانش��اه 600 واحد تخريب 
ش��دند و 3هزار و500 واحد نياز به تعمير دارند.« 
هوشنگ بازوند با اشاره به آمار خسارت هاي هردو 
اين اس��تان افزود:»در زلزله ۷/3 ريشتري 21 آبان 
سال گذشته 1241 ميليارد تومان و در زمين لرزه 
6/4 ريشتري 4 آذر امسال نيز 268 ميليارد تومان به 
زيرساخت هاي استان خسارت وارد شد.« از آنجا كه 
تاكنون از خسارت 1241 ميليارد توماني زلزله سال 

گذشته به زيرساخت ها ۷00 ميليارد تومان آن اباغ 
شده و 48 درصد اين رقم تخصيص داده شده است 
اين مهم سبب شد تا استانداري كرمانشاه از دولت 
درخواست رديف بودجه كند.  استاندار با تأييد اين 
مهم اظهار داشت:»درخواست داريم  رديف مستقلي 
در بودجه سال آينده براي بازسازي زيرساخت هاي 
آسيب ديده اس��تان در نظر گرفته ش��ود و در اين 
زلزله متأسفانه شاهد نابود شدن طرح هاي هادي 
روستايي و آسيب جدي معابر شهري نيز بوديم كه 
براي جبران اين مشكات انتظار مي رود در بودجه 
سال آينده رديف مستقلي لحاظ شود.« بازوند بيان 
كرد:»همچنين درخواس��ت اختصاص 100 هزار 
تن قير رايگان براي بازس��ازي راه هاي روستايي و 
معابر شهري آسيب ديده و همچنين 30 هزار تن 
آهن با قيمت سابق براي بازسازي مناطق زلزله زده 
به استان را داريم تا كارها سريع تر دنبال شود.« به 
گفته اين مسئول طبق برنامه بايد تا سه ماهه سال 
آينده بازسازي واحدهاي روستايي به اتمام برسد كه 

تاش است اين كار زودتر و تا پايان امسال به نتيجه 
برسد و بازس��ازي واحدهاي شهري هم سال آينده 
به اتمام مي رس��د.   وي همچنين با اشاره به گراني 
مصالح ساختماني گفت: »در سفر اخير معاون اول 
رئيس جمهور خواستار تخصيص مبلغي بين 3 تا 5 
ميليون تومان كمك باعوض مجدد به افراد زلزله زده 

شديم كه اميدواريم در دولت تصويب شود.«
   علت تخريب ها از نگاه كارشناس

محل ساخت وس��از با توجه به ق��رار گرفتن روي 
گسل ها در كنار اس��تفاده از مصالح درجه يك و به 
كار بردن تمامي استانداردها در ساخت ساختمان ها 
از مواردي است كه مي تواند منجر به كاهش تلفات 
و خسارات در زلزله ها شود؛مسئله اي كه در بيشتر 

موارد مورد غفلت قرار مي گيرد. 
رئيس پژوهشكده زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرسازي با تأييد اين موارد بيان كرد:»اكيپ هاي 
ما براي بررسي دقيق تر به منطقه رفته اند تا مصالح، 
خاك س��اختمان ها و پي آنه��ا را بررس��ي كنند. 
برآوردهاي ما نشان مي دهد حتي در زون خط گسل 
زلزله در مناطق كوئيك، س��رپل ذهاب، روستاي 
پيران يا ازگله ساختمان هايي كه مقررات مهندسي، 
توصيه هاي آيين نامه 2800 و مقررات ملي ساختمان 
را رعايت كردند س��الم ماندن��د و دركمال تعجب 
مي بينيم سرپا هس��تند. اين نشان مي دهد كه اگر 
اين مقررات جدي گرفته شود تلفات بسيار پايين 
مي آيد.« علي بيت اللهي افزود:»نوع آسيب ديدگي 
ساختمان ها حاكي از آن است كه مصالح در منطقه 
به خصوص از نظر كيفيت بتن بس��يار پايين است. 
همچنين تغيير نقش��ه س��اختمان بعد ازگرفتن 
پروانه توس��ط مالكان در تش��ديد تخريب ها مؤثر 
بوده است؛چراكه اين تغييرات محاسبه شده نيست. 
يكسري ديگر از خسارات مربوط به ديوارهاي حائل، 
تيغه هاي درون خانه ها و همچنين ديوارهاي جانبي 
است كه به تير، ستون يا سقف و كف طبقات متصل 

نمي شوند و بر اثر لرزش فرو مي ريزند.«

هوار خسارت زلزله امسال بر سر خرابي هاي سال قبل كرمانشاه
 زلزله چند روز پيش در حالي اتفاق افتاد كه به گفته استاندار كرمانشاه 

برای خسارت ۱۲4۱ ميليارد توماني زلزله سال گذشته تاكنون فقط۷۰۰ ميليارد تومان اختصاص يافته است

به يكب�اره خبرهاي�ي در خصوص 
كمياب ش�دن م�واد اولي�ه، گران 
ش�دن و معضاتي از اين دس�ت به 
توليدكنندگان مبل و منبت همداني 
رسيد آن هم در شرايطي كه قرار بود 
اين صنعت مرزهاي شهرستان ماير 
را كنار بزند و همدان را به قطب اول 

مبل و منبت كشور تبديل كند
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قلب مبل و منبت همدان نيازمند  توجه مسئوان
 نماينده مردم ماير در مجلس در گفت وگو با »جوان«: 

صنعت مبل و منبت 4۰۰ ميليارد توماني همدان امسال با اهمال كاري متوليان در تأمين مواد اوليه با معضل ركود روبه روست

براي نخستين بار در پتروشيمی تبريز
 اكسيداسيون حرارتي 

با قابليت بازيابي انرژي انجام شد    
بزرگ ترين پروژه زيست محيطي به روش    آذربايجان شرقي
اكسيداسيون حرارتي با قابليت بازيابي 
انرژي در واحد ABS شركت پتروشيمي تبريز به  بهره برداري رسيد. 
مديرعامل پتروش��يمي تبريز گفت: واحد ABS ب��ه روش RTO براي 
نخستين بار در كشور، امروز در مجتمع پتروشيمي تبريز به بهره برداري 
رسيد.  سياوش درفش��ي افزود: واحد ABS پتروش��يمي تبريز، تحت 
 ABS كره جنوبي، پليمر Cheil- Samsung ليس��انس ش��ركت
)آكريلو نيتريل بوتادين استايرن مونومر ( توليد مي كند و ظرفيت توليد 
اين واحد 30 هزار تن در سال اس��ت.  وي ادامه داد: شركت پتروشيمي 
تبريز با هدف جامه عمل پوش��انيدن به تعهدات زيس��ت محيطي خود 
در قبال كاركنان و جامعه و به موازات اجراي پروژه هاي متعدد زيس��ت 
محيطي در كل مجتمع، اجراي پروژه فوق در واحد ABS را از سال 13۹5 
در دس��تور كار خود قرار داد.  مديرعامل پتروشيمي تبريز اظهار داشت: 
در روش اكسيداسيون حرارتي با قابليت بازيابي انرژي گازهاي فرآيندي 
اكسيد شده و پس از سوختن كامل به CO2 و H2O تبديل مي شوند، 
براي ايجاد دماي اوليه مورد نياز اكسيداسيون، انرژي ازم از طريق احتراق 
گاز طبيعي تأمين مي شود انرژي حاصل از اكسيداسيون گازهاي فرآيندي 

به حدي است كه واكنش با انرژي آزاد شده ادامه مي يابد. 

پرواز اراك –  تهران و بالعكس راه اندازي شد   
استاندار مركزي از راه اندازي پرواز اراك - تهران     مركزي 
و بالعك�س در ف�رودگاه اراك خب�ر داد. 
سيدعلي آقازاده در آيين راه اندازي پرواز تهران در فرودگاه اراك، گفت: 
 ATR اولين پرواز رسمي تهران به اراك و بالعكس توسط هواپيماهاي
جديد كه از محصوات برجام هستند با تاش همه مسئوان و به دنبال 
مذاكراتي كه طي 8 ماه گذشته انجام شد، راه اندازي شد.  وي ضمن ابراز 
اميدواري براي دائمي بودن اين پرواز، دائمي شدن آن را مستلزم حمايت 
همه مردم، دس��تگاه هاي دولتي و بخش خصوصي به ويژه كارخانجات 
توليدي اس��تان دانس��ت و افزود: واحده��اي توليدي صنعتي اس��تان 
مأموريت هاي زيادي ب��ه مقصد تهران دارند و باي��د از اين ظرفيت براي 
دائمي شدن اين پرواز استفاده كرد.  اين مقام ادامه داد: اين پرواز فعًا يك 
روز با چهار سورتي پرواز انجام مي شود و اگر استقبال خوبي از طرف مردم 
و بخش خصوصي صورت بگيرد حتماً تع��داد اين پرواز در ديگر روزهاي 
هفته افزوده خواهد شد.  وي با بيان اينكه همزمان با اين افتتاح، يك شبكه 
آموزشي هوايي هم در اين فرودگاه به بهره برداري رسيد گفت: اين مدرسه 
با استفاده از حدود 10 فروند هواپيماي سبك به عاقمندان خلباني در 
سطح كشور خدمات آموزشي ارائه مي دهد.  آقازاده افزود: اميد است در 
آينده نه چندان دور يكي از ايراين هاي جديد كشور كه قصد دارد در اراك 
شركت خود را مستقر كند، در اين فرودگاه حضور پيدا كند.  وي با بيان 
اينكه استان مركزي عاوه بر ارتباط خوبي كه در سطح كشور با تهران و 
ديگر استان ها دارد، به لحاظ ظرفيت هاي صنعتي و كشاورزي مثل گل و 
گياه مي تواند محصوات خود را به ويژه در حوزه گل و گياه مستقيماً از اين 

فرودگاه به خارج از ايران صادر كند و اين مهم در دستور كار است.

حال صنعت مبل و منبت همدان خوب نيست. صنعتي كه همين ارديبهشت 
سال گذشته به ثبت ملی رسيد و هنوز به روزهاي اوج خود نزديك نشده، افول 
را در پيش گرفته است. صنعت گراني كه سال گذشته توانستند بيش از 4۰۰ 
ميليارد تومان فروش را ثبت كنند، اين روزها درگير چانه زدن بر سر قيمت مواد 

اوليه هستند. موادي كه اغلب آنها در داخل كشور توليد مي شود و هيچ دليلي 
جز كم توجهي متوليان براي ناياب شدن آنها وجود ندارد. از همين رو ازم است 
هرچه سريع تر برنامه اي اساسي از سوي اداره صنعت، معدن و تجارت و همچنين 
اداره ميراث فرهنگي همدان براي جلوگيري از اين مشكل در نظر گرفته شود. 

88498441سرويس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك



نماينده ايران در اوپك با هش�دار نس�بت به 
عدم توافق در اوپك ب�راي كاهش توليد نفت 
گفت: اگر اوپ�ك و متحدان�ش نتوانند توليد 
نفت را تا حد قابل توجهي كاهش دهند، قيمت 
نفت تا ۴۰ دار در هر بشكه هم سقوط مي كند. 
به گزارش بلومبرگ، حسين كاظم پور اردبيلي، 
نماينده اي��ران در اوپك گفت: نياز اس��ت توليد 
حداقل 1/4 ميليون بش��كه در روز كم ش��ود تا 
جلوي عرض��ه بيش از ح��د نفت گرفته ش��ود. 
جمهوري اسامي ايران خودش در كاهش توليد 
شركت نمي كند و تحريم هاي امريكا بر صادرات 

آن همچنان باقيست. 
كاظم پور گفت: احتمااً اين گروه در نشست وين 
در آخر اين هفت��ه نتوانند به توافق��ي براي مهار 

عرضه نفت دست يابند. 
اين اظهارنظرها نش��ان دهنده اختاف در داخل 
اوپك اس��ت. با س��قوط قيمت نفت خ��ام در ماه 
گذشته، اوپك به دنبال كسب توافق براي سياست 
عرضه در سال آينده است. در حالي كه محمد بن 
س��لمان، وليعهد عربس��تان با واديمير پوتين، 
رئيس جمهور روسيه در مورد ادامه مديريت بازار 
موافق اس��ت، قطر در حركتي تعجب آور در روز 
دوش��نبه اعام كرد كه در س��ال 2019 از اوپك 
خارج خواهد شد. اين كار انسجام اوپك را تهديد 
مي كند. تصميم هاي اوپك بايد به اتفاق آرا گرفته 

شوند تا قابل اجرا باشند. 
كاظم پور گف��ت: »فكر نمي كنم آنه��ا به كاهش 
توليد فكر كنند. احتم��ااً مي خواهند بهانه هايي 

بياورند يا پيش��نهاد هايي روي مي��ز بگذارند كه 
مورد قبول ديگران نباش��د و بعد بگويند: بسيار 

خوب ! ما كه گفتيم.« 
ايران يك عض��و بنيانگذار اوپك، مجبور ش��د به 
خاطر تحريم هاي امريكا بر ص��ادرات آن، توليد 
خود را از 3/8 ميليون بش��كه در روز به حدود 3 
ميليون بشكه در ماه گذشته كاهش دهد. دونالد 
ترامپ تهديد كرده صادرات نفت ايران را به صفر 
مي رس��اند. معافيت هاي��ي كه امري��كا به برخي 
واردكنندگان نفت ايران داد اين ادعا را تضعيف 
كرد.، ول��ي اي��ن معافيت ها اجازه خري��د مقدار 

مح��دودي را مي دهند و مدت زم��ان محدودي 
دارند. 

كاهش قيمت نفت در دو ماه گذشته نه تنها براي 
ايران بلكه براي تمام توليدكنندگان گروه اوپك و 

غير عضو آن مشكل ايجاد كرده است. 
قيمت فعل��ي نفت خ��ام برنت ح��دود 61 دار 
در هر بش��كه اس��ت، يعني كمت��ر از آنچه اكثر 
توليدكنندگان براي تعادل بودجه داخلي ش��ان 
نياز دارند. ترامپ هم بر اوپك فش��ار مي آورد كه 

قيمت را از اين هم پايين تر ببرد. 
عربستان و روس��يه س��عي كردند با توافق براي 

تمديد قراردادش��ان براي مديريت بازار، كاهش 
قيمت نفت را مهار كنند، ول��ي آنها هيچ كاهش 
جدي��دي را در تولي��د نف��ت تأيي��د نكرده اند و 
مقامات ه��ر دو كش��ور مي گويند آنه��ا هنوز به 

توافق نرسيدند. 
كاظم پور شك دارد اوپك بااخره با تمديد قرارداد 
موافقت كند. او گفت: » كشورهايي كه در سه ماه 
گذشته بشكه هاي نفت را به بازار اضافه كرده اند 

بايد آن را كاهش دهند.« 
اوپك و متحدانش از س��ال 2017 موفق شدند با 
كاهش توليد، ذخاير اضافي بازار را حذف كنند و 
قيمت را باا ببرند، ولي در م��اه ژوئن اين روند را 
برعكس كردند و توليد را افزايش دادند. از آن زمان 
عربستان و روسيه توليدشان را بسيار باا برده اند. 
نگراني از عرضه بيش از حد دوباره باا گرفته است 
و نگراني از ميزان تقاضا هم باعث شد از ماه اكتبر 

قيمت نفت 30 درصد سقوط كند. 
كاظم پور اضافه كرد: »با شكستي كه در اين سه 
ماه داشته اند، شك دارم همكاري ادامه پيدا كند. 
چرا يك شكست نهادينه شده است؟ براي تمديد 

آن اتفاق آرا نيست.« 
او همچنين اخط��ار داد كه تحريم ها و س��قوط 
قيمت نفت مي تواند اوپك را با قدمت بيش از نيم 

قرن متاشي كند. 
كاظم پور گفت: »يك حس سرخوردگي به وجود 
آمده است، مخصوصاً بين توليدكنندگان كوچك، 
نه در س��طح قطر. س��قوط قيمت نفت و كاهش 

درآمد دليلي براي ترك اوپك است.« 

ب�ازار ارز در هفت�ه اي ك�ه گذش�ت، روزه�اي 
آرامي را پش�ت س�ر گذاش�ت و به رغم تاش 
داان ب�راي بازگردان�دن قيم�ت ارز ب�ه 
كانال 12 ه�زار توم�ان، اين تاش ن�اكام ماند. 
در اين هفته قيمت دار به س��وي م��رز 12 هزار 
تومان قدم برداشت، ولي هر چقدر از ابتداي هفته 
گذشت، عوامل بانك مركزي كه در نقش بازارساز 
ايفاي نقش مي كنند، اجازه اين رشد را به قيمت ها 
ندادند و كنترل بازار را همچنان در اختيار داشتند. 
هدف گذاري بازار ساز در اين هفته تثبيت نرخ روي 

كانال 11 هزار توماني بود. 
اما نكته مهم در خصوص قيمت ها در بازار اين هفته 
آنجا بود ك��ه پيش بيني هاي مختلفي در خصوص 
ورود دار به كانال 10 هزار تومان وجود داش��ت، 
اما اين اتفاق به وقوع نپيوس��ت. دلي��ل عدم وقوع 
اين اتفاق نيز آن بود كه ب��ازار در روزهاي ابتدايي 
هفته كانال 10 هزار تومان را قرباني كرد تا بتواند در 
آستانه سطوح بااتر توانايي بيشتري در مديريت 
نوس��انات داش��ته باش��د. به عبارت بهتر بازار ساز 
به دنبال آن اس��ت تا با تضعيف ق��درت داان در 

كانال 11هزار توماني، نقش آنان را در هنگام ورود 
قيمت ها به كانال 10 هزارتومان كمرنگ كند و اين 
اجازه را به آنان ندهد كه در اي��ن كانال تقاضا را به 

صورت كاذب باا ببرند. 
مشابه اين نظر را كارشناس��ان ارزي نيز داشتند و 
معتقد بودند كه بازارس��از در هفته اي كه گذشت 
تأكيد چنداني بر حفظ كانال هاي 10 هزار توماني 
نكرد تا بتواند در موقعيت بهتر و با عناصر بيشتري 

در برابر نوسان گيران ارزي مقابله كند. 
از اين رو بايد عنوان كرد كه طي دو روز باقي مانده 
تا اتمام اين هفته، اتفاق خاصي در حوزه قيمت ها 
صورت نمی پذيرد و م��ردم از ميان��ه هفته آينده 
و همزمان با باز ش��دن بازاره��اي جهاني، منتظر 
مش��اهده قيمت  دار در كانال 10 ه��زار توماني 

باشند. 
  اخبار خوش از شرق آسيا

اما نكته مهمي كه مي تواند ادامه روند كاهشي بازار 
را تضمي��ن كند، موضوع توافقي اس��ت كه رئيس 
بانك مركزي با چيني ها به عنوان بزرگترين خريدار 
نفت ايران انجام داد. همتي كه روز دوش��نبه براي 

مشاهده ميداني وضعيت صرافي ها به فردوسي رفته 
بود، ديروز هم با سفير چين در تهران ديدار كرد تا 
راهكاري براي دريافت ارز حاصل از فروش نفت به 

چين پيدا كند. 
بر اين اس��اس، رئيس كل بانك مركزي جمهوري 
اسامي ايران در ديدار با سفير چين و هيئت همراه 
در خصوص روابط بانكي و مالي دو كش��ور و نحوه 

ارتقاي اين روابط بحث و تبادل نظر كردند. 
سفير چين در اين ديدار ضمن اشاره به ثبات ايجاد 
شده در بازارهاي اقتصاد ايران اظهار داشت كه چين 
عاقه مند به بسط و گسترش روابط استراتژيك و 
بلندمدت با جمهوري اسامي ايران است و در اين 
راس��تا مذاكرات و برنامه ريزي هايي در دستور كار 
دولت چين و نهادهاي مختلف سياسي و اقتصادي 

آن قرار دارد. 
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اس��امي ايران 
ضمن تأكيد بر لزوم گسترش روابط مالي و بانكي 
دو كش��ور اظهار داش��ت با وجود تاش هايي كه 
اياات متحده امريكا براي قطع روابط بانكي و مالي 
جمهوري اسامي ايران انجام داده است، كشورهاي 

متعددي با ارائه راهكارهاي گوناگون روابط بانكي و 
مالي خود با ايران را حفظ كرده و توسعه مي دهند و 
شاهد آن هستيم كه اقدامات دولت امريكا نتوانسته 
اس��ت آثار مورد نظر آنها را بر اقتصاد ايران برجاي 
گذارد. دو طرف در اين ديدار بر لزوم تسريع در حل 
مشكات بانكي فيمابين و گسترش روابط اقتصادي 

در زمينه هاي گوناگون تأكيد كردند. 
  توقف اش�تباهات فاحش دولت قيمت ارز 

را كاهش داد
در اين ميان به نظر مي رسد كه بانك مركزي پس 
از تنش هاي فراوان توانسته مسير خود را در كنترل 
بازار ارز پيدا و نقش خود را در حفظ اين بازار تثبيت 
كند. اي��ن موضوع مورد تأكيد رئيس كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��امي نيز است و وي 
در گفت وگويي مي گويد كه از ابتدا مش��خص بود 
افزاي��ش بي رويه قيمت ارز ناش��ي از واقعيت هاي 

اقتصادي نبود، بلكه اثرات رواني بود. 
محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با تسنيم افزود: 
دخالت نكردن بانك مركزي يك��ي از اصلي ترين 
عوامل التهابات ارزي بود. 1390 قلم كااي وارداتي 
از مجموع 7 هزار قل��م كااي واردات��ي از واردات 

ممنوع شد كه در كاهش تقاضاي ارزي مؤثر بود. 
پورابراهيمي ادامه داد: باز گذاش��تن دست بانك 
مركزي بر مديريت بازار ارز از ديگر عوامل مؤثر بر 
كنترل بازار بود و اكنون آرامش نسبي حاكم است. 
وي افزود: ح��ذف ماليات واردات طا به كش��ور و 
اينكه پس از سه ماه و نيم اشتباهات فاحش دولت 
در حوزه ارزي اختياراتي هم به صرافي ها داده شد. 
مجموع اين عوامل و مديريت تقاضا موجب آرامش 

در بازار ارز شد. 
پورابراهيمي گفت: در شرايطي كه در جنگ نابرابر 
اقتصادي قرار داريم، مطالبه بانك مركزي مبني بر 
لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات، به حق است، 
اما مكانيسم اجرايي آن اش��كاات جدي دارد كه 

بايد برطرف شود. 
وي با گايه از دولت براي صدور متعدد بخشنامه هاي 
صادراتي گفت: اين موضوع سردرگمي ايجاد كرد. 
البته بخشنامه اخير مقداري اوضاع را بهبود بخشيد، 

اما اشكااتي هم دارد. 
پورابراهيمي ادامه داد: بايد نرخ تسويه صادرات را 
براس��اس نرخ واقعي اقتصاد انجام دهيم و در اين 

صورت صادرات، حدود دو برابر خواهد شد. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي 
تأكيد ك��رد: سياس��ت تك نرخي ش��دن ارز بايد 

عملياتي شود تا از رانت ها جلوگيري شود. 
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توقف اشتباهات قیمت ارز را کاهش داد
بازار عزم خود را برای ثبت دار 1۰ هزار تومانی جزم كرد

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

هشدار ایران به اوپک برای سقوط قیمت نفت
   گزارش 2

يوآن ارز غالب جهاني مي شود
ي�ك اقتص�اددان اع�ام ك�رد: مب�ادات ي�وآن در جه�ان 
بس�يار مناس�ب اس�ت و در آين�ده ارز غال�ب جهان�ي مي ش�ود. 
به گزارش راشاتودي، بر اساس نظر يك اقتصاد دان و استراتژيست اهميت 
جهاني ارز يوآن چين رو به افزايش است. وي مي گويد: در صورتي كه پكن 
سيستم مالي خود را به روي كشورهاي ديگر باز كند، جريان مبادات پول 
در بلندمدت رو به رشد است. ش��ي لو، اقتصاددان ارشد در بانك پاريباس 
اعام كرد: يوآن يك ارز بس��يار مهم در جهان مي ش��ود؛ چراكه چين به 
سرمايه هاي خارجي اجازه مي دهد وارد كشور شود و همچنين پروژه يك 
جاده و يك كمربند را كه يك ابتكار تجاري است، راه اندازي مي كند. لو به 
CNBC اعام كرد: ارزش ارز يوآن پايي��ن نمي آيد برخاف اينكه مردم 

اين مسئله را نمي پذيرند، اما ارز يوآن در طواني مدت غالب خواهد بود. 
سيستم مبادله مالي جهاني موسوم به سوئيفت در گزارش اخير خود اعام 
كرد: يوآن ششمين ارز داخلي پراستفاده در جهان است و بعد از دار كانادا 
قرار گرفته است. همچنين بانك HSBC اعام كرد: كه بازارها روي جنگ 
تجاري چين و امريكا متمركز هستند؛ چراكه فكر مي كنند بيشترين تأثير 

را روي ارزش يوآن خواهند داشت. 
........................................................................................................................

رويترز: خروج قطر از اوپك سیاسي است
رويت�رز با توجه ب�ه خروج روز گذش�ته قط�ر از عضوي�ت اوپك 
اع�ام ك�رد: تصمي�م قط�ر ي�ك مس�ئله سياس�ي اس�ت. 
شبكه تلويزيون رويترز اعام كرد: روز گذشته قطر از گروه كشورهاي 
صادركننده نفت )اوپك( خارج شد كه اين به هيچ عنوان مسئله فني 
نيست و به مسائل سياسي برمي گردد. در اين گزارش اعام شد كه 
قطر به دنبال چالش هاي سياسي كه با كشورهاي عربي دارد تصميم 
به خروج از اوپك گرفته است. دو روز پيش در بيانيه قطر اعام شده 
بود كه اوپك در حال حاضر با يك كشور هدايت مي شود و اين براي 
قطر قابل قبول نيست. به نظر مي رسد اشاره قطر به كشور عربستان 
بود كه در حال حاضر تيرگي روابط شديدي بين اين دو كشور حاكم 
است. رويترز اعام كرد كه اگرچه قطر به عنوان توليدكننده كوچك 
نفت در بين اوپكي ها محسوب مي شود، اما بزرگ ترين توليدكننده 
گاز LNG در جهان اس��ت و قص��د دارد صادرات خ��ود را به 100 
ميليون تن برس��اند. در همين حال، امارات متحده عربي اعام كرد: 
تصميم دوحه براي ترك اوپك نشان دهنده سقوط تأثير اين كشور در 
عرصه بين المللي اس��ت. انور گارگاش، وزير امور خارجه امارات گفت: 
»جنبه سياسي اين تصميم قطر براي ترك اوپك، به معناي قبول سقوط 

نقش اين كشور و تاثيرش در سايه انزواي سياسي اين كشور است.«
........................................................................................................................

تصمیم کانادا براي کاهش تولید نفت
قيم�ت  نف�ت در روز گذش�ته در انتظ�ار تصمي�م اوپ�ك و 
متح�دان ب�راي كاه�ش تولي�د نف�ت در اج�اس اي�ن هفت�ه و 
تصمي�م كاه�ش تولي�د نفت كان�ادا، به رش�د خ�ود ادام�ه داد. 
به گزارش رويترز، روز سه شنبه در انتظار تصميم اوپك و متحدان براي 
كاهش توليد نفت در اجاس اين هفت��ه و تصميم كاهش توليد نفت 

كانادا، قيمت هاي نفت خام به رشد خود ادامه داد. 
تاجران مي گويند: صلح 90 روزه بين امريكا و چين، همچنان بازارهاي 
جهاني را تقويت مي كند. روز گذش��ته قيمت پيش خريد هر بش��كه 
نفت خام تگزاس غرب امريكا، دابليوتي آي، با 40 س��نت يا 0/8 درصد 
افزايش به 53/35 دار رسيد؛ قيمت شاخص بين المللي نفت خام، برنت 
درياي شمال، 40 سنت يا 0/7 درصد باا رفت و به 62/09 دار رسيد. 
پس از توافق موقت واشنگتن و پكن بر س��ر اختافات تجاري، هر دو 
شاخص نفتي حدود 4 درصد در جلسه ديروز رشد كردند؛ ضمن اينكه 
سازمان كشورهاي صادركننده سوخت، اوپك، در 6 دسامبر در دفتر 
مركزي خود در وين اتريش، ديدار خواهد كرد تا در مورد يك سياست 
توليد مش��ترك توافق كنند. در همين تاريخ، سياس��ت توليد با غول 

غير اوپكي توليد نفت، روسيه، مذاكره خواهد شد. 
اين بانك گفت: كاهش روزانه 1/3 ميليون بشكه از توليد نفت اوپك و روسيه، 
براي معكوس كردن فرايند افزايش مداوم ذخاير انبارها مورد نياز است. اين 
تاش ها مي تواند قيم��ت نفت برنت را بااي 65 دار نگ��ه دارند. آنچه در 
كاهش عرضه مازاد نفت به اوپك كمك مي كند، كاهش شديد توليد نفت 
كاناداست. توليدكنندگان استان آلبرتاي كانادا توليد نفت خود را 325 هزار 

بشكه در روز كاهش دادند تا ذخاير اضافي انبارها استفاده شود. 
........................................................................................................................

 خريد ۱۰۰۰ فروند هواپیماي بوئینگ 
از سوی چین فقط در ۵ سال!

چي�ن در ظ�رف م�دت پن�ج س�ال گذش�ته 1۰۰۰ فرون�د 
هواپيماس�ازي  ش�ركت  اي�ن  از  بوئين�گ  هواپيم�اي 
اس�ت.  گرفت�ه  تحوي�ل  و  ك�رده  خري�داري  امريكاي�ي 
به گزارش ايسنا، مدير منطقه چين شركت بوئينگ به تازگي اعام كرده 
است كه اين كشور پهناور واقع در شرق آسيا در چهار دهه گذشته بالغ 
بر 2000 فروند هواپيماي كوچك و بزرگ از ش��ركت هواپيماس��ازي 
بوئينگ خريداري كرده است كه 1000 فروند آن تنها در پنج سال اخير 

تحويل ايراين هاي مختلف فعال در اين كشور داده شده است. 
وي با اش��اره به اينكه بوئين��گ 737 ماكس ك��ه روز جمعه تحويل 
ايراين چيني شيامن داده شد، دو هزارمين هواپيمايي بود كه در 40 
سال اخير از بوئينگ خريداري شده است. بوئينگ همچنين خاطر 
نشان كرده است كه يك فروند از هر چهار فروند هواپيمايي كه در خط 
توليد اين شركت وجود دارد، در نهايت به يك ايراين چيني فروخته 
و تحويل داده مي ش��ود و اين بدان معناس��ت كه چي��ن تحت تأثير 
جمعيت بس��يار باا، موقعي��ت ژئوپلتيكي و فعاليت ش��ركت هاي 
اقتصادي و تجاري متعدد در اين منطقه همچنان بزرگ ترين خريدار 
و مشتري اين غول هواپيماسازي امريكايي محسوب مي شود. بنابراين 
انتظار مي رود كه در سال هاي آينده اين روند همچنان رو به افزايش 
باشد و ايراين هاي چيني به منظور نوس��ازي ناوگان هوايي خود و 
به روزرساني و افزايش رقابت پذيري خود با ساير ايراين هاي فعال در 
جهان تقاضاي بيشتري در آينده براي خريداري و تهيه هواپيماهاي 

جديد بوئينگ داشته باشند.  
.......................................................................................................................
طرح افزايش مالیات بر سوخت در فرانسه 

تعلیق مي شود
ب�راي  فرانس�ه  دول�ت  تصمي�م  از  مطل�ع  مناب�ع خب�ري 
از  يك�ي  ك�ه  س�وخت  ب�ر  مالي�ات  افزاي�ش  تعلي�ق 
خواس�ته هاي معترض�ان ب�ه ش�مار م�ي رود، خب�ر مي دهن�د. 
به گزارش فارس، خبرگزاري فرانسه ديروز به نقل از منابع دولتي اين 
كشور اعام كرد كه »ادوارد فيليپ«، نخست وزير فرانسه افزايش ماليات 
سوخت را در اين كشور تعليق مي كند. در پي چندين هفته از ناآرامي  
در فرانسه، دولت اين كشور در سياس��ت خود تجديد نظر كرده و قرار 
اس��ت كه فيليپ اين موضوع را امروز به صورت رسمي اعام كند. اين 
خبر در شرايطي منتشر مي شود كه »امانوئل ماكرون«، رئيس جمهور 
فرانسه پيشتر بر اجراي سياس��ت هاي اصاح اقتصادي مورد نظر خود 
تأكيد داشت. اين موضوع يكي از خواسته هاي معترضان است. در طول 
اعتراض هاي اخير تظاهرات كنندگان، خواستار استعفاي ماكرون شده 
بودند. اعترضات در فرانسه نخست از مسئله افزايش قيمت سوخت آغاز 
شد، اما تظاهرات كنندگان در ادامه، موضوع اعتراضاتشان را به مسائل 
ديگري مانند افزايش هزينه هاي زندگي، كاهش قدرت خريد و در كل 

سياست هاي اقتصادي ماكرون گسترش دادند. 

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

83458ايراندارو
309301472فرآوريموادمعدنيايران

193792سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
8885420گروهصنعتيبوتان

6610312كاشيپارس
2383112داروييلقمان

9934464حملونقلبينالملليخليجفارس
4811223بيسكويتگرجي
2605120فوادآلياژيايران

216798كابلالبرز
6792301ذغالسنگنگينطبس

4732209آلومراد
16322700پارسخزر

4020172فنرسازيخاور
8737370صنايعجوشكابيزد

171872صنايعريختهگريايران
14108583نفتبهران
10683429گلوكوزان

3569142مهندسينصيرماشين
9608379باما

157562سيمانشاهرود
3576134كشاورزيودامپرويمگسال

3658136كاشيالوند
4736176گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

11173411داروپخش)هلدينگ
4399158لولهوماشينسازيايران

201772رينگسازيمشهد
162558داروسازيكوثر

277895سرماآفرين
4187143افست

4077136توليديچدنسازان
3608114سبحاندارو
260981صنعتيآما

303992گروهتوسعهصنعتيايران
9095272شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
150843ماشينسازينيرومحركه

302982سيماناروميه
5653153داروسازيابوريحان

235162لعابيران
4506118محورسازانايرانخودرو
4660121توسعهمعادنرويايران
213254پگاهآذربايجانغربي

290270سرمايهگذاريپارستوشه
91722بينالملليتوسعهساختمان

275666سيمانخزر
4953115آهنگريتراكتورسازيايران

8786185دودهصنعتيپارس
315066سيمانهگمتان
124626بانكتجارت

8927183فراوردههاينسوزايران
5899113درخشانتهران

5221100گروهمديريتسرمايهگذارياميد
350467بينالملليمحصواتپارس

6130115سيماناصفهان
220041داروسازيامين

432878كشتوصنعتپياذر
453777سيمانخوزستان

238040سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
198233مهركامپارس

469877فرآوردههاينسوزپارس
314050سايپاشيشه

588489صنايعپتروشيميكرمانشاه
7665107پاايشنفتاصفهان
121817سرمايهگذاريبهمن

586267صنايعپتروشيميكرمانشاه
361239قندثابتخراسان

113212واسپاريملت
314533آلومينيومايران

32712330سپنتا
10158زامياد

347426تكنوتار
286221مارگارين

716850معدنيوصنعتيگلگهر
693345داروسازياكسير

14368گروهداروييبركت
809545كارتنايران
311717كيميدارو

388121گروهداروييسبحان
997953فوادخوزستان
535027همكارانسيستم

1005650پارسدارو
507825تايدواترخاورميانه
18018بانكاقتصادنوين

249711ايرانخودرو
332114سايپاآذين

15626تامينسرمايهاميد
683426توليدمواداوليهداروپخش

11644سرمايهگذاريشاهد
619019مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

13484سيمانشمال
483314گروهصنعتيسپاهان

11483ليزينگايرانيان
26897بانكخاورميانه

35548سرمايهگذاريشفادارو
28786سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

25035حملونقلپتروشيمي)سهاميعام
43158كشتيرانيجمهورياساميايران

1049719دشتمرغاب
1512226داروسازيسينا

661611دادهگسترعصرنوين-هايوب
13322سيمانفارسوخوزستان

47477پشمشيشهايران
44646پتروشيميشازند

52577سرمايهگذاريداروييتامين
8691كمباينسازيايران

34063آبسال
86186داروسازيزاگرسفارمدپارس

190759شركتارتباطاتسيارايران
46322بهنوشايران

59092داروسازيفارابي
115213كربنايران

55221پاايشنفتتهران
114681قنداصفهان
136081نفتپارس

66240كارخانجاتداروپخش
114380فواداميركبيركاشان

155240گروهصنعتيملي)هلدينگ
87640گلتاش

17050ايراندارو
21590كاشيسعدي

79400اميران
26280صنايعسيماندشتستان

32530سيمانايام
16300سامانگستراصفهان

73630سيمانهرمزگان
32930تراكتورسازيايران

1-10166شهد
1-2910سرمايهگذارياعتبارايران

6-15890داروسازيزهراوي
1-2161داروسازيروزدارو

1-1900عمرانوتوسعهفارس
2-3746شيميداروئيداروپخش

4-5629پارسسويچ
6-7387سيمانآرتااردبيل

4-4542مليسربورويايران
2-1737قطعاتاتومبيلايران
6-4667امپپارسشهاب
20-14998صنايعشيمياييسينا

2-1492سيمانداراب
2-1468بانككارآفرين

2-1409ليزينگخودروغدير
39-25788سيمانبهبهان

3-1966سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
4-2392پارسمينو

3-1770سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
22-11752پاايشنفتبندرعباس

22-11044داروييرازك
3-1401گروهصنايعبهشهرايران
2-901سرمايهگذاريمسكن

4-1789سرمايهگذاريتوسعهملي
14-5969كاشيوسراميكحافظ
5-2101سرمايهگذاريمليايران

رئي�س س�ازمان ب�ورس ب�ا بي�ان اينك�ه 
آمادگ�ي ب�راي عرضه مج�دد نفت خ�ام در 
ب�ورس را داريم، گف�ت: اين كار ب�ه زودي و 
تا كمت�ر از ي�ك ماه ديگ�ر انجام مي ش�ود. 
به گزارش فارس، ش��اپور محمدي در پاسخ به 
اين س��ؤال كه عرضه جديد نفت خام در بورس 
از چه زماني خواهد بود، گفت: س��ازمان بورس 
پيش��نهاد داده كه يك برنامه عرضه منظم مثًا 
هر هفته يا ه��ر دو هفته يكبار از س��وي وزارت 
نفت تعيين ش��ود و در آن زمان بندي عرضه  را 
انجام دهد كه وزارت نفت هم در حال بررس��ي 
است. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان 
اينكه اين آمادگي از نظر بازار سرمايه وجود دارد، 
گفت: وزارت نفت ماحظات فني و بررسي ها را 
بايد انجام دهد و زم��ان عرضه را اعام كند. وي 

در پاسخ به اين سؤال كه آيا براي عرضه نفت در 
بورس مصوبه جديدي ازم است، بيان داشت: 
اگر مصوبه اي ازم باشد، وزارت نفت آن مصوبه 
را مي گيرد، اما از نظر بازار س��رمايه مصوبات ما 
كامل است. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار 
اظهار داشت: مصوبه راجع به اين مسائل را وزارت 
نفت براساس اختيارات قانوني كه دارد يا بايد از 
دولت بگيرد، يا بايد از مراجعي كه مركب از سه 
قوه هستند يا مراجعي كه اختيارات قانوني راجع 
به فروش نفت خام به ص��ورت ريالي بگيرد، در 
اين مواقع طبيعتاً وزارت نفت بايد مجوز بگيرد 
و وزارت نفت براي عرضه نفت در همه جا لزوماً 
نياز به مجوز ندارد، اما به هر حال دريافت مجوز 
براي عرضه نفت خام در بورس براساس تشخيص 

وزارت نفت است. 

 عرضه مجدد نفت خام در بورس تا کمتر از يك ماه ديگر
      خبر

طب�ق جزئي�ات ايح�ه بودجه س�ال آينده 
كل كش�ور س�قف معافيت مالياتي موضوع 
ماده 8۴ قانون ماليات هاي مس�تقيم همانند 
قان�ون بودج�ه س�ال 1397 بال�غ ب�ر 276 
ميليون ريال در س�ال تعيين ش�ده اس�ت. 
به گزارش فارس، همه ساله يكي از مباحثي كه 
در بسته دخل و خرج بودجه سال 98 بررسي و 
تعيين مي شود، مربوط به سقف معافيت مالياتي 
حقوق كارمندان و كارگران است. معافيت مالياتي 
مستقيماً با معيشت مردم در ارتباط بوده و ميزان 
اين معافيت مي تواند بخش��ي از كاهش قدرت 
خريد و معيش��ت جامعه را تحت تأثير قرار دهد.  
طبق جزئيات ايح��ه بودجه س��ال آينده كل 
كشور س��قف معافيت مالياتي موضوع ماده 84 
قانون ماليات هاي مستقيم همانند قانون بودجه 

س��ال 1397 بالغ بر 276 ميليون ريال در سال 
تعيين شده اس��ت. گفتني است، در حال حاضر 
به دليل نوسانات نرخ ارز در ماه هاي اخير به زعم 
كارشناسان قدرت خريد مردم به يك سوم قبل 
از نوسانات كاهش يافته، به همين دولت مجبور 
ش��د براي جبران و حمايت از اقش��ار كم درآمد 
بسته حمايتي در نظر بگيرد. طبق مقررات وضع 
شده كارمندان و كارگراني كه كمتر از 3 ميليون 
تومان درآمد دارند، نيز مشمول بسته حمايتي 
مي ش��وند، بنابراين اين موضوع ب��ا ثابت ماندن 
سقف معافيت مالياتي در تناقض است و احتمااً 
نمايندگان مجلس، آن را در بررسي هاي صحن 
مجلس و كميسيون هاي تخصصي افزايش دهند 
تا بخش��ي از قدرت خريد از دس��ت رفته از اين 

طريق جبران شود. 

معافیت مالیات حقوق کارکنان در بودجه ۹۸ ثابت ماند



صمد نيکخواه بهرامي صعود تيم ملي بسکتبال به جام جهاني 2019 
را افتخاري بزرگ خواند. وقتي پاي تيم 

ملي وسط باش��د، قضيه فرق مي کند و همه دست به دست هم 
مي دهند تا به هر شکل ممکن تيم کشورمان به هدفش برسد. 
در هفته هاي اخير خيلي ها تاش کردند تا با بزرگ جلوه دادن 
اتفاقات حاشيه اي تيم ملي بس��کتبال به اهداف خود برسند. 

دعوت نش��دن برخي از بازيکنان، غيبت يک چهره ش��ناخته 
شده و سفر هماهنگ شده کاپيتان تيم ملي )در پنجره پنجم 

رقابت هاي انتخابي حضور نداشت( از جمله حواشي بود 
که خوشبختانه از سوي کادر فني به خوبي مديريت 
شد و در نهايت نيز پس از شکس��ت مقابل استراليا، 
درخش��ش جوانان آينده دار ايران بليت مان را براي 
چين رزرو کرد. واکنش کاپيتان تيم ملي که اين روزها 
در امريکا بس��ر مي برد، پس از صعود به جام جهاني 
آب پاکي را روي دست کساني ريخت که از اختاف 
بازيکنان و کادر فني خوشحال مي شوند: »اين برد 
متعلق به همه بازيکنان ش��اغل در بسکتبال ايران 
است. بار ديگر قدرت بسکتبال ايران را به همه ثابت 

کرديم. زمان آن رس��يده که همگي دست به دست هم 
دهيم و براي پيشرفت بسکتبال تاش کنيم. اين بچه ها بايد 

در جام جهاني بدرخشند.« 

 پرس�پوليس ب�ا 
 دنیا حیدری
    گزارش

پيروزي در دومين 
بازي عقب افتاده 
خود به رده س�وم ج�دول  رده بندي بازگش�ت. 
شاگردان برانکو عصر ديروز با تک گل دقيقه 13 
شجاع خليل زاده، ذوب آهن اصفهان را شکست 
دادند تا با 27 امتياز و يک بازي کمتر نس�بت به 
تراکتور سازي 26 امتيازي جايگاه خود را از اين 
تيم پس بگيرند. پرسپوليس به رغم محروميت، 
مصدوميت و خستگي مفرطي که حاا به وضوح 
در س�اق هاي بازيکنان�ش ديده مي ش�ود روند 
پيروزي هاي خود را ادام�ه مي دهد و براي عقب 
نماندن از صف مدعيان لحظه اي غفلت نمي کند. 
منصوريان خوب مي دانس��ت که کار ساده اي در 
آزادي ندارد، نه چون تازه سکان هدايت ذوب را به 
دست گرفته و هنوز براي دانستن چم و خم اين تيم 
اصفهاني زمان نياز دارد، بلکه از آن جهت که بايد با 
مدافع عنوان قهرماني براي کسب سه امتياز بازي 
مبارزه مي کرد. تيمي که با هدف هت تريک قهرماني 
پا به ميدان مي گذارد و حاضر نيست به سادگي از 
امتيازهاي خود بگذرد، خصوصاً حاا که با توجه به 
عدم برگزاري برخي از بازي هاي ليگ، اين فرصت 
در اختيار رقباي��ش قرار گرفته تا آنه��ا خود را در 
رده هاي بااي جدول جاي دهند. به همين دليل 

هم بود که منصوريان ترجيح داد نيمه اول بيشتر به 
ارزيابي حريف بپردازد. البته اين محتاط بودن باعث 
شد دروازه تيم او يک مرتبه، آن هم در همان دقايق 

ابتدايي نيمه اول باز شود. 
    تقدير  از سيدجال با طرح موزائيکي

برگزاري بازي در وس��ط هفته مانع از آن شد که 
ذوبي ها با ورزش��گاهي ممل��و از جمعيت مواجه 
شوند، اما رابطه خوبي که بين برانکو و سکوها وجود 
دارد، باعث ش��د همان اندک تماش��اگران حاضر 
در ورزش��گاه نيز شب گذش��ته براي پرسپوليس 
سنگ تمام بگذارند. تماشاگراني که براي تقدير از 
سيدجال در پي خداحافظي از تيم ملي با اجراي 
طرح موزائيکي و نمايش عدد 4، ارادتشان به سيد 
پرسپوليس را به نمايش گذاشتند و يک بار ديگر 
نشان دادند که نايب قهرمان آس��يا در ليگ تنها 
نيست، حتي اگر بازي عقب افتاده آن وسط هفته 

برگزار شود. 
    باز هم خليل زاده

برانکو استاد موقعيت س��ازي در شرايط بحراني 
اس��ت. او ب��ا دس��ت بس��ته و نيمکت��ي خالي 
نايب قهرمان آسيا شد تا ثابت کند که هيچ کاري 
نش��د ندارد و با تاش مي توان ب��ه هر موفقيتي 
دست يافت. اين روحيه جنگندگي را مرد کروات 
پرسپوليس به تک تک شاگردانش نيز ياد داده 

اس��ت تا همواره حداکثر اس��تفاده را از حداقل 
موقعيت ها داشته باشند. مصداق بارز اين نگاه، 
گلزني شجاع خليل زاده در بازي با ماشين سازي 
بود، آن ه��م در ش��رايطي که به دلي��ل اوضاع 
نامناسب بدني و مصدوميت قديمي در واپسين 
دقايق بازي با نماينده تبريز وارد ميدان مي شود، 
اما با گلي سه امتيازي نشان مي دهد که مي توان 
حداکث��ر اس��تفاده را از حداق��ل موقعيت هاي 
موجود کرد. اتفاقي که روحي��ه او را براي بازي 
در آزادي طوري باا مي برد که يک بار ديگر در 
پرواز هوايي موفقيتي چشمگير دارد و در آزادي 
نيز خيلي زود تيمش را به گل مي رساند. شجاع 
که همواره مدعي پرش هاي بلند و بدون رقيب 
اس��ت، بعد از آنکه مدافعان ماشين سازي را در 
هفته گذشته جا گذاش��ت، ذوبي ها را نيز با اين 
روش خاص خود نقره داغ کرد تا ياران منصوريان 
به عنوان بازنده نيمه نخست راهي رختکن شوند. 
موفقيتي که پرسپوليس مديون اعتماد به نفسي 
اس��ت که برانکو به تک تک شاگردانش از جمله 
ش��جاع داده، اعتمادي که اجازه مي دهد مدافع 
سرخپوشان به قلب خط دفاع حريف نفوذ کند  
و با دس��ت پر به عقب برگردد. البته در اين بين 
همکاري خوب عاليشاه، استاد پاس هاي مناسب 

را هم نبايد فراموش کرد. 

   نيمه پربرخورد
نيمه دوم بازي پر برخورد تر از 45 دقيقه اول آغاز 
ش��د. ذوب آهن براي جبران گل خورده قدري رو 
به جلو    بازي مي کرد   اين فرصت را به پرسپوليس 
مي داد تا حمات خطرناک تري داش��ته باش��د، 
حماتي که يکي، دو بار رش��يد مظاهري را مانند 
نيمه اول وادار به نشان دادن واکنش کرد تا دروازه 

ذوب آهن بيشتر از يک بار باز نشود. 
هافبک هاي پرسپوليس ميانه ميدان را بهتر اداره 
مي کردند تا خط ميان��ي ذوب آهن، حتي با وجود 
محس��ن مس��لمان باانگيزه کاري از پيش نبرد. 
پرسپوليس در اين دقايق نتوانست از موقعيت هاي 
خود اس��تفاده کند تا برانکو در 15 دقيقه پاياني 
عليپ��ور، مهاج��م اول خ��ود را بيرون بکش��د و 
محمدامين اسدي 19 س��اله و جوان را جانشين 
او در خط حمله کند. همان بازيکني که هفته قبل 
دروازه ماشين سازي را باز کرد، اما گلش به اشتباه 

آفسايد اعام شد. 
در ادام��ه اخراج مي��اد فخرالدين��ي، کار مردان 
منصوريان را س��خت تر هم کرد تا پرسپوليس در 
روزي که مي توانس��ت حتي با گل هاي بيشتري 
پيروز شود با همان تک گل س��ه امتياز شيرين را 
کسب کند و از همه مهم تر با روحيه باا آماده مصاف 

روز يک شنبه هفته آينده با سپاهان شود. 

 بدعت ضدمنافع ملي فدراسيون فوتبال 
براي حل مشکات داخلي 

بدعت جديد فدراس��يون فوتبال قابل تأمل و البته جالب توجه است. 
مهدي تاج و همکارانش اين هفته ها رويه جديدي را در پيش گرفته اند، 
آن هم بدون توجه به قوانين داخلي کشور و بدون توجه به اينکه نبايد 
اختافات و بحث هاي داخلي را به بيرون بکشند. گويا اين روزها مديران 
فدراسيون فوتبال در يک عمليات انتحاري سعي دارند از طريق فشار 
خارجي به اهداف شان برسند، به خصوص که    چند هفته اي است رابطه 
آنها با وزارت ورزش و دولت شکراب شده است. نمونه آن هم ماجراي 
حق پخش تلويزيوني فوتبال است، حقي که سال هاست صداوسيما از 
دادن آن به باشگاه ها خودداري مي کند و مدعي است وقتي فوتبال ايران 
دولتي است، چرا بايد سازماني که از دولت بودجه مي گيرد به باشگاه ها 

پولي پرداخت کند. 
در اين مقال بحث بر سر حق يا ناحق بودن حق پخش تلويزيوني براي 
باشگاه هاي ايراني نيست، به خصوص که مخالفان حق پخش مي گويند 
مگر باش��گاه هاي ايران��ي در اصول ديگ��ر حرفه اي ش��ده اند که حاا 
مدعي اند با گرفتن حق پخش تلويزيوني يک باشگاه تمام عيار حرفه اي 
مي شوند. البته از آن سو هم موافقان معتقدند که دولت وقتي به صورت 
قانوني و مستقيم نمي تواند به باشگاه ها کمک کند، باشگاه هاي فوتبال 
تنها مي توانند روي پولي که از حق پخ��ش تلويزيوني مي گيرند براي 
هزينه هايشان استفاده کنند. با اين حال به رغم غيرقانوني بودن کمک 
به باش��گاه ها، دولت از طرق مختلف و دور زدن قانون ساانه چندصد 
ميليارد پول را به حساب باشگاه ها واريز مي کند تا عمًا فوتبال در ايران 

به صورت دولتي اداره شود. 
با اين حال همانطور که اش��اره شد، بحث بر س��ر اين نيست که حق با 
موافقان حق پخش تلويزيوني فوتبال اس��ت ي��ا مخالفان آن، موضوع 
بدعت جديد فدراس��يون فوتبال است که با کشاندن مشکات داخلي 
به فيفا و فدراسيون جهاني به دنبال گروکشي است، به خصوص که با 
کنار هم قرار دادن ش��واهد مختلف مي توان  دريافت که مهدي تاج و 
همکارانش بازي جديدي را در ورزش اي��ران آغاز کرده اند. مهدي تاج 
در حالي دوشنبه شب پس از جلسه هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال با 
تأکيد دوباره بر غيردولتي بودن فوتبال، کمک دولت را تنها يک يازدهم 
بودجه س��اانه فدراس��يون عنوان کرد که بافاصله در صحبت هايش 
ماجراي حق پخش تلويزيوني فوتبال را پيش کش��يد و مدعي شد که 
اگر صداوسيما حق پخش بدهد، فوتبال احتياج به کمک دولت ندارد. 
چند س��اعت بعد هم صحبت هاي مدير بازاريابي سازمان ليگ فوتبال 
روي خروجي خبرگزاري نزديک به فدراس��يون فوتبال مي رود که در 
آن مصاحبه درودگر در صحبت هايي تهديدگونه مدعي مي ش��ود اگر 
امسال ماجراي حق پخش تلويزيوني حل نشود، فوتبال ايران با خطر 

مواجه مي شود!
ديروز هم به صورت کاماً اتفاقي، خبرگزاري نزديک به فدراسيون فوتبال 
از نامه رئيس فيفا به حسن روحاني براي حل ماجراي حق پخش تلويزيوني 
خبر داد تا همه چيز حساب شده پيش برود و فدراسيون فوتبال اهرم ازم را 
براي فشار براي گرفتن حق پخش تلويزيوني در اختيار داشته باشد، اين بار 

هم با حربه تهديد مجلس و دولت با چوب فيفا! 
اقداماتي که نشان مي دهد فدراس��يون فوتبال که با قانون گريزي در 
ماه هاي اخير عمًا مقابل قانون مصوب مجلس نيز ايس��تاده، بار ديگر 
قصد دارد با چوب فدراسيون جهاني فوتبال مش��کاتي را که بايد در 

داخل کشور با مذاکره حل شود با فشار خارجي حل کند. 
البته هجمه فدراس��يون فوتبال براي علم ک��ردن ماجراي حق پخش 
تلويزيوني که از خواسته هاي جياني اينفانتينو است، آن هم در روزهايي 
که مهدي تاج و همکارانش با دولت به مشکل خورده اند و مي دانند بايد 
دور  بودجه دولتي را خط بکش��ند، قابل تأمل اس��ت، به خصوص که 
درخواست رئيس فيفا براي اجرايي شدن قانون حق پخش تلويزيوني در 
فوتبال ايران مربوط به چند روز اخير نيست و اينفانتينو در سفر زمستان 

گذشته به ايران نيز اين مسئله را مطرح کرده بود. 
اينکه چرا مسئوان فدراسيون فوتبال در 9 ماه گذشته از اين مسئله دم 
نزده اند و همزمان با به مشکل خوردنشان با دولت، نامه فيفا براي حق 
پخش تلويزيوني را رو کرده اند، بيانگر اين است که مديران فدراسيون 
فوتبال با توجه به اقدامات غيرقانوني شان براي تأمين   بودجه از طريق 
دولت به در بس��ته خورده اند و حاا مي خواهند يک اختاف و مسئله 
داخلي را به فيفا بکش��انند تا با بحران س��ازي به اه��داف خود در اين 
خصوص برس��ند. بدعتي که به نوعي قرباني ک��ردن منافع ملي براي 
منافع شخصي است که نسبت به آن بايد تأسف خورد و اميدوار بود که 
مديران فدراسيون با کوتاه آمدن از مواضع غيرقانوني براي هر مشکل 
داخلي، پاي نهادهاي بين المللي ورزش را به کشور باز نکنند و دست از 

بحران سازي بردارند. 

سعيد احمديان

ذوب آهن پرسپوليس را براي بازي با سپاهان گرم کرد
دومين گل 3 امتيازی شجاع برای سرخ ها

توپ طا بعد از 10 سال 
از چنگ مسي و رونالدو درآمد

مودريچ امپراتور جديد فوتبال جهان
 در مراس�م انتخ�اب بهترين ه�اي فوتب�ال از ن�گاه فران�س 
فوتبال، هافب�ک ک�روات رئال مادري�د ب�ه امپراتوري 10 س�اله 
ليونل مس�ي و کريس رونال�دو پاي�ان داد. اين مراس�م در حالي 
برگزار ش�د که خبر انتخ�اب مودريچ ي�ک روز زودتر رس�انه اي 
ش�ده بود. ضم�ن اينک�ه دو کاندي�داي ديگ�ر توپ ط�ا، يعني 
گريزم�ان و امباپ�ه به انتخ�اب هيئ�ت ژوري اعتراض داش�تند. 

     آرزويي که محقق شد
بازيکن 33 س��اله رئال مادريد با قهرماني در ليگ قهرمانان و صعود تيم 
ملي کرواسي به فينال جام جهاني، رأي دهندگان توپ طا را قانع کرد که 
شايستگي کسب اين افتخار را دارد. لوکا مودريچ توانست در اين رأي گيري 
کريس رونالدو، ليونل مسي، آنتوان گريزمان و کيليان امباپه را پشت سر 
بگذارد و با 753 امتياز جايزه ارزشمند فرانس فوتبال را به دست آورد. اگرچه 
نام رونالدو و مسي در اين ليس��ت به چشم مي خورد، اما تقريباً هيچ کس 
منتظر پيروزي آنها نبود. در بين نامزدها امباپه و گريزمان به خاطر قهرماني 
در جام جهاني خود را ايق توپ طا مي دانستند. مودريچ با توپ طايي 
که دريافت کرد، افتخاراتش در سال 2018 تکميل شد؛ بهترين بازيکن 
جام جهاني روسيه، بازيکن سال يوفا و he Best فيفا از ديگر افتخارات 

هافبک کروات است. 
     احساس منحصر به فرد

برنده توپ طاي 2018 پس از رس��يدن به اين موفقي��ت از رؤيايش 
براي رسيدن به اين آرزو س��خن گفت: »بردن اين جايزه يک احساس 
منحصر به فرد است و من بسيار افتخار مي کنم. وقتي کوچک تر بودم، 
رؤيايم اين بود که براي يک باشگاه بزرگ بازي کنم و اين جايزه را برنده 
شوم. حاا واقعاً افتخار مي کنم و از اينکه اين جايزه را به دست آورده ام، 
بسيار خوشحالم.« مودريچ به پايان سلطه 10 ساله اشاره و عنوان کرد: 
»رونالدو و مسي در سطحي خارق العاده هستند و در 10 سال گذشته 
توپ طا را بين خودشان تقسيم کردند، اما معتقدم بازيکنان ديگري 
چون ژاوي، اينيستا و اسنايدر هم مي توانس��تند به توپ طا برسند و 
شايسته  آن بودند. متأسفانه چنين نشد، ولي فکر مي کنم امسال نوبت 
اين بود که کسي غير از مسي و رونالدو برنده شود. اين پيروزي فوتبال 
است. جايزه ام را به تمام کساني که شايسته توپ طا بودند، ولي به آن 

دست پيدا نکردند، تقديم مي کنم.«
   بازنشستگي در رئال

مودريچ همچنين ابراز اميدواري کرد که در رئال مادريد بازنشسته شود: 
»دو سال از قراردادم باقي مانده و اميدوارم يک سال بيش از آن بازي کنم. 
باشگاه محبت زيادي به من نشان داده، دوست دارم در اينجا بازنشسته شوم. 
مي خواهم به لذت بردن از حضور در باشگاهي به اين بزرگي ادامه دهم. وقتي 
عنوان بهترين بازيکن جام جهاني را کسب کردم، گفتم که تمام عناوين 
فردي ام را با توپ طا عوض مي کنم. موفقيتي که در جام جهاني کسب 

کرديم براي کشور کوچکي مثل کرواسي اتفاق بزرگي بود.«
   DNA کهکشاني ها

رئيس باشگاه رئال مادريد از جمله کساني بود که از انتخاب مودريچ سر از 
پا نمي شناخت. فلورنتينو پرز پس از اين انتخاب در خصوص رابطه رئالي ها 
با توپ طا صحبت کرد: »مودريچ دهمين بازيکن رئال مادريد است که 
توپ طا را مي برد. ما 17 بار اين عنوان را کسب کرده ايم و به نظرم رابطه 
رئال و توپ طا، يک رابطه عاشقانه است. من مطمئن هستم که در آينده 
هم اين روند ادامه پيدا خواهد کرد. به نظرم بردن توپ طا با توجه به اين 
آمار در DNA رئال مادريد است. همانطور که قباً گفتم، اين يک داستان 
عاشقانه زيباست که اميدوارم سال ها ادامه داشته باشد. خيلي خوشحالم 
که مودريچ توپ طا را برده است. حاا او از سرتاسر دنيا مورد تمجيد قرار 
گرفته و به نظرم خيلي سخت است که شکي در شايسته بودن او داشت. من 
خيلي خوشحالم و مطمئنم هواداران رئال هم از اين بابت بسيار خوشحال 

هستند.«
    دلخوري گريزمان

آنتوان گريزمان اما نس��بت به انتخاب مودريچ ابراز تعجب کرد. مهاجم 
اتلتيکومادريد انتظار داش��ت برنده توپ طا يکي از بازيکناني باشد که 
جام جهاني را فتح کرده است. همين مس��ئله موجب شد تا گريزمان با 
طعنه از اين مس��ئله صحبت کند: » ليگ قهرمانان شايد از جام جهاني 
مهم تر باشد. با اين حال من جام جهاني را با توپ طا عوض نخواهم کرد.« 

شيوا نوروزي

توپي که جاي قهرماني جام جهاني را پر نمي کند!
 توپ طا به مودريچ رسيد، اما برخاف 
آنچ��ه به نظر مي رس��د اين ت��وپ لذت 
زيادي ب��راي او نداش��ت، چراک��ه لوکا 
مهم ترين پاداش عمرش، يعني قهرماني 
در جام جهاني را از دس��ت داده اس��ت. 
به هر حال جايزه توپ ط��ا به مودريچ 
رس��يد، بازيکني که از نظر بس��ياري از 
فوتبال دوستان شايسته کسب آن نبود. 
س��ال 2007 کاکا توپ ط��ا را به خود 
اختصاص داد و پس از آن يا مسي پيروز 
اين جدال بود يا رونالدو، اما امسال لئو در نظرسنجي فرانس فوتبال 
پنجم ش��د و کريس دوم. مودريچ در ج��ام جهاني خ��وب بود و در 
موفقيت هاي رئال هم نقش داشت. همانطور که از قبل گفته مي شد 
توپ طا به برنده نهايي رس��يد و اين بازيکن وقتي روي صحنه آمد 
به زبان انگليسي از خيلي ها قدرداني کرد. جالب اينجا بود که امباپه 
نااميدي اش از انتخاب مودريچ را صراحتاً بيان نکرد و حضور در مراسم 
را افتخاري بزرگ خواند. با تمام اينها بايد پذيرفت که بازيکن رئال در 
حد و اندازه هاي مسي يا رونالدو نيست. او در 56 ديداري که در سال 
2018 انجام داده، سه گل به ثمر رسانده و 11 پاس گل داده است. با 
توجه به آمار و ارقام بايد گفت که مودريچ پس از ياش��ين که در سال 
1963 اين جايزه را برد، ضعيف ترين برنده به شمار مي رود. اين بازيکن 
در جام جهاني فقط دو گل زد که يکي از آنه��ا را نيز به لطف پنالتي 
به ثمر رساند. البته نبايد فراموش کرد که بازيکنان هافبک به اندازه 
مهاجمان گلزني نمي کنند. اصواً در انتخاب برنده توپ طا به غير از 
توانايي هاي فردي به مواردي از جمله کسب موفقيت هاي بزرگ هم 
توجه مي شود. کنار زدن مسي و رونالدو ثابت مي کند که نسل ديگري 
از بهترين ها در راه هستند. از طرفي مودريچ که همچنان در رئال بازي 
مي کند، از اين به بعد با اميد بيش��تري به ميدان مي رود و احتمااً به 

کسب توپ هاي طاي بيشتري نيز مي انديشد. 

 هفتمي ايران در تنيس روي ميز جوانان جهان
تيم تنيس روي ميز جوانان ايران در رده هفت��م رقابت هاي قهرماني 
جهان استراليا قرار گرفت. در ادامه سومين روز رقابت هاي تنيس روي 
ميز قهرماني جوانان جهان در استراليا، ديروز تيم ايران براي کسب رتبه 
هفتمي به مصاف هند رفت و با پيروزي 3 بر 2 برابر اين تيم در رده هفتم 
اين تورنمنت ايستاد. تيم ايران در مرحله گروهي روسيه و نيوزيلند را 
شکست داد، اما در يک چهارم نهايي با شکست برابر فرانسه از صعود به 
نيمه نهايي بازماند. اين تيم در ادامه روز گذشته به امريکا باخت، اما با 

برتري برابر هند در رده هفتم تيمي قرار گرفت. 
 

فايده اي نداشت و         بازتاب
ح�رف ب�ه گ�وش 
مسئوان نرفت تا ملي پوش�ان کاراته براي باا 
بردن امتيازشان جهت کسب سهميه المپيک، 
مجبور شوند دست در جيب شان کنند و با هزينه 
شخصي به مس�ابقات کاراته وان چين بروند تا 
شانس خود را براي حضور در المپيک باا ببرند.  
گوش مس��ئوان ورزش بدهکار انتقادها نيست و 
اين هفته ها همواره در گوش ورزشکاران مي خوانند 
که کشور مشکل اقتصادي دارد و آنها پولي ندارند 
تا براي اعزام ورزشکار هزينه کنند، مي خواهد اين 

مسابقه يک رقابت نه چندان مهم بين المللي باشد 
يا مسابقه مهمي که امتيازهاي آن براي المپيکي 
شدن از نان شب هم واجب تر اس��ت. اين حکايت 
اين روزهاي ملي پوش��ان کاراته است که با توجيه 
مسئوان فدراس��يون که پولي در بس��اط ندارند 
با هزينه شخصي راهي مس��ابقات کسب سهميه 
المپيک ش��ده اند. مصائب کاراته کا هاي کشورمان 

در شرايطي است که اين رش��ته رزمي تازه وارد به 
المپيک با توجه ب��ه مدال آوري هاي جهاني اش در 
توکيو مي تواند يکي از رشته هايي باشد که کشورمان 
مي تواند روي مدال هاي آن حساب ويژه باز کند و 
چند مدال خوشرنگ به دست آورد.  با چنين شانس 
باايي، اما گويا مديران وزارت ورزش و فدراسيون 
هنوز به اهميت مدال هايي که اين رشته مي تواند 

در المپيک 2020 براي کش��ورمان کس��ب کند، 
پي نبرده اند، به طوري که ملي پوشان کاراته براي 
گرفتن س��هميه المپيک بايد از جيب شان هزينه 
کنند. خبرگزاري تسنيم ديروز نوشت، دوشنبه شب 
امير مهديزاده، هامون درفشي پور، حسين سمندر 
و ذبيح اه پورشيب براي حضور در اين مسابقات با 
هزينه شخصي عازم کشور چين شدند. سه ملي پوش 
کاراته کشورمان در مسابقات جهاني اسپانيا بعد از 
آنکه مسئوان فدراسيون کاراته به دليل مشکات 
مالي برنامه اي براي حضور در اين مسابقات نداشتند 
با هزينه ش��خصي در اين روي��داد حضور خواهند 
داشت تا شانس خود را براي کسب امتياز و صعود 
در رنکينگ المپيک امتحان کنن��د. اين در حالي 
است که از کادر فني تيم ملي کاراته هيچ مربي اي در 
اين سفر حضور ندارد و ملي پوشان کشورمان بدون 
حضور مربي با رقباي خود به رقابت مي پردازند. ساير 
ملي پوشان کشورمان هم به دليل مشکات مالي قيد 

حضور در اين مسابقات را زده اند. 

کاراته کاران
 براي المپيکي شدن 

از جيب شان هزينه کردند!
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نيم نگاه واليبالي ها به نيمکت مربيگري
گويا قرار است نسل تازه اي به جمع مربيان واليبال اضافه شود. اين را 
نفرات جوان و نام آش��ناي کاس مربيگري واليبال مي گويد، کاسي 
که ابتداي هفته با حضور 40 شرکت کننده از ميان مربيان بين المللي 
سراسر کشور و مدرسان فدراسيون واليبال تحت عنوان سمينار طراحي 
تمرين در واليبال پيشرفته برگزار شد و چهره هاي شاخصي چون مهدي 
بازارگرد و فرهاد قائمي ، ملي پوشان سابق در آن شرکت کردند. حضور 
بازارگرد که تنها چند روزي است از دنياي قهرماني خداحافظي کرده 
و ظريفي که البته هنوز تصميم به خداحافظي نگرفته در اين کاس ها 
نشان از نگاه نسل جوان واليبال به دنياي مربيگري دارد. نسلي که گويا 
قصد دارد قدم به قدم وارد عرصه مربيگري ش��ود و شايد در آينده اي 

خيلي نزديک نيمکت تيم هاي ليگ را از آن خود کند. 

سايمون کوپر

ESPN

جوانان بسکتبال در جام جهانی می درخشند

انگيزه مشترک وراميني ها و گنبدي ها در ليگ واليبال
       والیبال ش��هرداري ورامين 
ميزبان حساس ترين 
ديدار اين هفته ليگ برتر واليبال اس��ت. 
صدرنش��ين ليگ امروز در جريان هفته 
يازدهم رقابت ها، ش��هرداري گنبد را در 
پيش دارد. وراميني ه��ا در بازي آخر خود 
برخاف انتظارش��ان مقابل پيکان شکست 
خوردند تا براي جبران مافات محکوم به پيروزي 
بر گنبد  باشند. البته تيم مهمان نيز هفته پيش به 
کاله باخته و آنها نيز اميدوار به کس��ب برد در اين 

ديدار هستند. پيام خراسان در ديگر بازي با پيکان 
ديدار مي کند. پيام رده دومي در مصاف با پيکان رده 
س��ومي در صورت برتري جايگاهش را مستحکم 
مي کند. سايپا ديگر تيم خودروساز ليگ در تهران 
پذيراي شهرداري تبريز است. تيم پيمان اکبري در 
اين فصل عملکرد خوبي نداشته و سايپا جايگاهي 
بهتر از رده هشتم در اختيار ندارد. شهرداري اروميه 
به استقبال فواد سيرجان مي رود و شهرداري اراک 
هم در مصاف با درناي قعرنشين کار سختي نخواهد 

داشت. 
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نشان كردن دختران و پس�ران از نوزادي براي ازدواج در بزرگسالي 
ريش�ه در باوره�اي گذش�ته دارد كه پايبن�دي به آن به مش�كات 
بسياري منجر شده و خواهد ش�د. تاش براي حفظ بنيان خانواده و 
تأكيد بر پايبندي به اصول اخاقي و تمكين از مش�اوره هاي خانواده 
مي تواند به زندگي هاي ايده آل منجر ش�ود در غي�ر اين صورت بروز 
مش�اجره يا يك درگيري ممكن اس�ت ب�ه حادث�ه اي خونين منجر 
ش�ود. يكي از پرونده هاي قت�ل ك�ه روز گذش�ته در دادگاه كيفري 
يك اس�تان تهران بررس�ي ش�د ريش�ه در اصرار به وصلتي داشت 
ك�ه بني�ان آن در دوران نوزادي دختر و پس�ر گذاش�ته ش�ده بود. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، ماج��را از 
دي س��ال 94 ش��روع ش��د. آن روز 
مأموران پليس تهران از ناپديد شدن 
ناگهاني مردي به ن��ام مهران باخبر 
شدند. سارا، همسر او در توضيح ماجرا 
گفت: »چند ماهي بود از شهرستان به 
تهران آمده بوديم و شوهرم مشغول 
كار ب��ود. او روز قب��ل از خانه خارج 
شد اما هنوز برنگش��ته است. نگرانم 
اتفاق بدي افتاده باشد.« با اعام اين 
مفقودي، تاش براي پيدا كردن مرد 
جوان آغاز شده بود تا اينكه مأموران 
كانتري 170 كهريزك جسدي را 
در مس��ير رودخانه كن در روستاي 
جهان آباد كش��ف كردند. ب��ا انتقال 
جسد به پزشكي قانوني و تشخيص 
هويت مشخص شد جسد متعلق به 
مهران 32 س��اله است كه همسرش 
گم شدن او را به پليس خبر داده بود.  
به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل 
عمد تشكيل شد و در مراحل تحقيقات، كارآگاهان دريافتند، مهران و سارا 
ازدواجشان به خواسته خودشان نبوده است. آنها وقتي خيلي كوچك بودند 
قرار ازدواجشان از سوي خانواده هايش��ان گذاشته شده بود و وقتي بزرگ 
شدند بنا به خواسته آنها به عقد هم در آمدند. با اين فرضيه در ادامه تحقيقات 
مشخص شد سارا مدتها قبل با جواني به نام كيان رابطه داشته و اين داستان 
در روستايي كه آنها زندگي مي كردند پيچيده بود. به همين دليل پدر سارا 
خيلي زود او را ب��ه عقد مهران در آورد تا به قول خ��ود عمل كند. مأموران 
پليس بعد از به دست آمدن اين سرنخ سارا را بازداشت كردند. او در همان 
بازجويي هاي اوليه به قتل شوهرش با همدستي كيان اعتراف كرد و گفت: 
»ساعت سه صبح بود كه كيان به منزل ما آمد. در را باز كردم كه ناگهان كيان 
مرا هل داد و در حاليكه يك ميله آهني در دس��ت داشت گفت قصد دارد 
مهران را بكشد. شوهرم خواب بود كه كيان به داخل خانه رفت. نيم ساعت 
بعد بيرون آمد و ميله خوني بود.« متهم ادامه داد: »من كيان را كمك كردم 
و جسد را داخل يك كيسه پاستيكي در ماشين گذاشتم. بعد از آن كيان از 
من خواست در اين مدت با هم ارتباطي نداشته باشيم تا همراه مادرش براي 
خواستگاري بيايد.« با ثبت اعترافات متهم، كيان در مخفيگاهش شناسايي و 
بازداشت شد. او نيز به قتل اعتراف كرد و گفت: »با سارا نقشه قتل را كشيديم. 
او زمينه قتل را آماده كرد و گفت عشقم را به او ثابت كنم. نيمه شب حادثه 
به منزل آنها رفتم و طبق نقشه همراه سارا وارد اتاق شدم و با چكشي كه از 
چند روز قبل به سارا داده بودم تا در خانه مخفي كند، ضربه اي به سر مقتول 
زدم. پدر و مادر سارا در منزل كناري آنها زندگي مي كردند به همين دليل 
همزمان با ضربه او نيز يك بالش روي صورت مقتول فشار  داد تا صدايش بلند 
نشود. سپس جسد را از خانه خارج كردم و به كنار رودخانه اي رها كردم.« 
با اقرارهاي دو متهم پرونده كامل و به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده ش��د و صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به 
رياس��ت قاضي قربان زاده قرار گرفت. ابتداي جلسه اولياي دم درخواست 
قصاص كردند. سپس كيان در جايگاه قرار گرفت و گفت: »به تنهايي اينكار را 
كردم چون عاشق سارا بودم. نمي توانستم او را به خاطر قرار در دوران نوزادي 
فراموش كنم. مقتول وقتي فهميد به تهران آمد تا س��ارا را از من دور كند. 
همين مرا عصباني كرد و نقشه قتل او را كشيدم.« او در آخر گفت: »اظهارات 
اوليه در دادسرا دروغ بود و سارا در اين قتل نقشي نداشت و دروغ گفتم.« در 
ادامه سارا نيز در جايگاه حاضر شد و گفت: »سرنوشتم را قبول كرده بودم اما 
كيان قبول نمي كرد. او خودش مرتكب قتل شد و من نقشي نداشتم. « در 

پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

  محبوبه قربانی
»پليس پايتخت با اقدام ه�اي اثر گذار خود 
موفق شده به فعاليت 30 ساله داان ارزي در 
ميدان فردوسي، چهارراه استانبول و خيابان 
منوچه�ري خاتمه دهد. « س�ردار حس�ين 
رحيم�ي، فرمانده انتظامي ته�ران بزرگ با 
بيان اين موض�وع اعام كرد ك�ه از ابتداي 
برخورد پليس با داان ارز و سكه، 400 نفر 
دس�تگير ش�دند كه ۹3 نفر از اين داان با 
حس�اب هاي نجوم�ي راهي زندان ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار رحيمي در حاشيه 
اجراي طرح رعد 19 كه مأم��وران تحت امرش 
موفق به بازداشت 631 سارق و مالخر شده بودند 
به دو موضوع ترافيكي هم اشاره كرد. او با انتقاد از 
اينكه نبايد مردم را بابت يك تخلف دوبار جريمه 
كرد، گفت: كس��اني كه وارد محدوده ترافيك 
مي ش��وند، يكبار توس��ط پليس اعمال جريمه 
مي ش��وند، البته قانوني در شوراي شهر مصوب 
ش��ده مبني بر اينكه خودرويي ك��ه وارد طرح 
ترافيك مي شود دوباره بايد جريمه شود كه بناي 
اين قانون را نمي دانيم و نباي��د مردم براي يك 
تخلف دوبار جريمه شوند.  رئيس پليس تهران 
همچنين درباره حذف طرح زوج و فرد و افزايش 
محدوده طرح ترافيك هم گفت: »اين موضوع را 
از رسانه ها متوجه شديم و اگر طرحي عنوان شد 
بايد در مراجع قانوني به تصويب برسد و سپس 

اعام ش��ود. اين با قانون مغايرت دارد و اگر قرار 
باشد، كاري انجام شود پليس بايد نظر نهايي را 

بدهد؛ چراكه كار ترافيك با پليس است.«
همه چيز درباره طرح رعد 1۹

س��ردار رحيم��ي درب��ار جزئيات ط��رح رعد 
19 به خبرنگاران گف��ت: »در اين طرح 2۵4 
حكم قضايي به مرحله اج��را درآمد و 39 نفر از 
محكومان فراري دستگير شدند. در اين طرح 
با متاشي شدن 3۵ باند سرقت، 631 سارق و 
مالخر دستگير شدند كه از كل سارقان دستگير 
شده در اين طرح 324 نفر سابقه دار و 307 نفر 
براي بار اول دستگير شدند. همچنين 7هزار و 
220 فقره اموال سرقتي كشف و 141 دستگاه 
خودرو، 90 دستگاه موتور سيكلت نيز به ارزش 
7ميليارد و 602 ميليون تومان كش��ف شد.« 
رئيس پليس پايتخت با اشاره به مبارزه با قاچاق 
كاا اظهار داشت: »در اين مرحله از طرح رعد 49 
پرونده تشكيل ش��ده است كه در همين راستا 
32 نفر دستگير شدند. تعداد كل اموال مكشوفه 
709 هزار و 34۵ مورد بوده است. همچنين در 
اين طرح ش��ش باند قاچاق كااي ديگر نيز به 
ارزش 16 ميليارد و ۸10 ميليون تومان متاشي 
شد.« س��ردار رحيمي در ادامه گفت: »در اين 
طرح 10قبضه ساح شكاري و 43 ساح سرد 
نيز كشف شده است و اين طرح نسبت به ديگر 

طرح ها موفقيت بيشتر داشته است. « 

فرمانده پليس تهران:

به فعاليت 30 ساله 
داان ارزي پایان دادیم

حذف طرح زوج و فرد مغایر قانون است

31عضو يك شبكه سرقت كه اقدام به سرقت گسترده استيك هاي 
خودرو در نق�اط مختلف تهران مي كردند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده چندي قبل روي ميز كارآگاهان 
اداره بيستم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. بررسي هاي اوليه 
حكايت از اين داشت كه سرقت استيك انواع خودرو در نقاط 
مختلف شهر در حال افزايش است. كارآگاهان در بررسي هاي 
خود متوجه شدند كه همه سرقت ها از سوي اعضاي يك شبكه 
سرقت در حال انجام اس��ت. در جريان همين تحقيقات بود كه 
سردسته باند كه مجرم سابقه داري به نام حميدرضا بود شناسايي 
شد. تحقيقات درباره سردسته باند نش��ان داد كه او مدتي قبل 
شبكه سرقت استيك را در زندان راه اندازي و بعد از آزادي شروع 
به فعاليت كرده است. بعد از كامل شدن تحقيقات، كارآگاهان 
موفق شدند 31عضو اين ش��بكه را در جريان عمليات پليسي 
بازداش��ت كنند. متهمان در بازجويي ها اقرار كردند نيمه هاي 
ش��ب به صورت تيم هاي جداگانه اقدام به س��رقت اس��تيك 
خودروهاي پرايد و خودروهاي شاسي بلند كرده و اموال سرقتي 
را به انباري در خيابان نبرد منتقل مي كردند و در فرصت مناسب 
به مالخران مي فروختند. سردس��ته باند گفت: اعضاي باند من 
۵00 استيك سرقت كردند كه استيك هاي پرايد را به مبلغ 
۵0 هزار تومان و استيك خودروهاي لوكس را بين 200 تا 2۵0 
هزارتومان مي فروختيم.  بعد از اعتراف متهمان كارآگاهان راهي 
انبار شده و موفق به كشف 300 حلقه از استيك هاي سرقتي 
شدند.  سرهنگ سيد ش��مس الدين ميرزكي، معاون مبارزه با 
سرقت وسائط نقليه پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات 
بيشتر از اعضاي اين شبكه به دستور بازپرس شعبه سوم دادياري 
ناحيه 34 تهران در اداره 20 پليس آگاهي تهران بزرگ در خيابان 
وحدت اسامي در جريان است. وي از ش��اكيان خواست با در 
دس��ت داش��تن مدارك خود به اين اداره مراجعه كنند يا براي 

كسب اطاع بيشتر با شماره تلفن ۵10۵۵۵21 تماس بگيرند.

بازداشت 31 عضو شبكه 
سرقت استيك

مأم�وران پليس در ش�مال تهران جس�د س�وخته ش�ده 
كارگ�ر س�الخورده اي را در خان�ه مج�ردي اش كش�ف 
كردن�د كه پ�س از قت�ل، خان�ه اش آت�ش زده ش�ده بود. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه دوشنبه 12 آذر ماه قاضي محسن 
مدير روستا، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با 
تماس تلفني مأموران كانتري 123 نياوران از كش��ف جس��د 
مرد سالخورده اي در حادثه آتش سوزي با خبر و همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد.  تيم جنايي 
در محل حادثه با جسد خونين مرد سوخته شده اي روبه رو شدند 
كه بررسي ها حكايت از اين داشت اين مرد ابتدا با اصابت جسم 
سختي به س��رش به قتل رس��يده و بعد عامل يا عامان حادثه 
براي فريب مأموران اقدام به آتش سوزي عمدي محل مي كنند 
تا حادثه مرگ مرد سالخورده را سوختگي و خفگي با دود جلوه 
دهند.  بررس��ي هاي مأموران نش��ان داد مقتول، كارگر است و 
همراه تعدادي كارگر ديگر در اين خانه مجردي زندگي مي كرده 
اس��ت. همزمان با انتقال جسد به پزش��كي قانوني مأموران به 
دستور قاضي مدير روستا تحقيقات گسترده اي را براي شناسايي 

عامل يا عامان قتل كارگر سالخورده آغاز كردند.

قتل آتشين مرد سالخورده 
در خانه كارگري

دو كارگ�ر ش�هرداري قزوين در بل�وار خليج  ف�ارس اين 
ش�هر در تص�ادف ب�ا خ�ودروي زانتي�ا ج�ان باختن�د. 
سرهنگ مهرداد حس��ن پور، رئيس پليس راهور استان قزوين 
گفت: اين دو كارگر در بلوار خليج فارس مشغول كار بودند كه در 
تصادف با خودروي زانتياي عبوري دچار حادثه شدند. وي گفت: 
وقتي مأموران پليس و امدادگران در محل حاضر شدند معلوم 
شد يكي از كارگران به علت شدت جراحت جان باخته است و 
كارگر ديگر هم بعد از انتقال به بيمارستان فوت شد. سرهنگ 

حسن پور گفت: علت حادثه در دست بررسي است.

 مرگ 2 كارگر شهرداري 
در تصادف با زانتيا

اخال در بازار ارز كه چند ماهي است كش�ور به آن مبتا شده است، بازار 
كار تبهكاران را حسابي گرم كرده اس�ت. آنها با استفاده از فضاي موجود 
مش�غول ماهيگيري از اين آب گل آلود هس�تند و به هر شيوه اي كه شده 
س�رمايه گذاران حوزه را فريب داده و حساب هايش�ان را خالي مي كنند. 
يكي از متهماني كه پليس تهران به تازگي او را بازداشت كرده علي. ب نام 
دارد كه با معرفي خودش به عنوان كارمند بانك اعتماد مشتريان را جلب 
كرده و پول خوبي هم به جيب زده بود، اما هنگام فرار از كشور بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده 20 آبان ماه امسال روي ميز كارآگاهان اداره 14 
پليس آگاهي تهران قرار گرفت. بررس��ي هاي اوليه حكايت از اين داش��ت كه 
مردي به نام علي . ب، خودش را كارمند يكي از بانك ها معرفي كرده و به بعضي 
از مشتريان بانك وعده داده بود كه مي تواند به نرخ دولتي برايشان دار و سكه 
تهيه كند. او به اين شيوه موفق شده بود 4 ميليارد تومان از مشتريان كاهبرداري 
و فرار كند.  يكي از مالباخته ها ماجرا را اين طور ش��رح داد: اواخر مرداد ماه بود 
كه با علي آشنا شدم. او گفت كه كارمند بانك است و در زمينه دار هم فعاليت 
مي كند و سرمايه گذاري در اين زمينه سود بسيار خوبي دارد كه حرفش درست 
بود. او حواله هايي از بانك مركزي به من نش��ان داد كه براساس آن سكه و دار 
را به نرخ دولتي تهي��ه كرده بود. علي بعد از كلي ح��رف زدن در اين باره از من 
خواست در زمينه دار سرمايه گذاري كنم. من هم به خاطر جايگاهي كه داشت 
به او اعتماد كردم و 3۵0 ميليون تومان به حسابش واريز كردم. قرار شد كه چند 
روز بعد دارها را به من تحويل دهد. روز قرار وقتي با گوش��ي تلفن همراهش 
تماس گرفتم خاموش بود. بعد از آن ديگر هيچ خبري از او نشد تا اينكه تصميم 
به شكايت گرفتم.  در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان با بررسي حواله هايي 
كه علي به شاكيان نشان داده بود معلوم شد كه همه اين حواله ها قابي است. 

با كامل ش��دن تحقيقات پليس در اين باره متهم تحت تعقي��ب قرار گرفت و 
مشخص شد كه او به جزيره كيش فرار كرده است تا از طريق مرز دريايي از كشور 
خارج شود بنابراين مخفيگاه متهم شناسايي شد و كارآگاهان موفق به بازداشت 
متهم شدند.  س��رهنگ جهانگير تقي پور، معاون مبارزه با جعل و كاهبرداري 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تاكنون هشت نفر از شاكيان شناسايي شده اند 
و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسراي بازپرسي ناحيه ۸ تهران تحقيقات از 

متهم در اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

شكایت از تازه عروس  به اتهام قتل شوهر
تحقيقات درباره قتل مرد جواني كه خانواده اش 
ادع�ا مي كنند ت�ازه عروسش�ان پسرش�ان را 
مسموم كرده و به قتل رسانده است ادامه دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل مردي به اداره 
پليس رفت و مدعي ش��د كه عروسش با خوراندن 
قرص برنج، پسر او را به قتل رس��انده و از خانه اش 
گريخته اس��ت.  وي در توضيح ماج��را گفت: من و 
همسرم در يكي از روس��تاهاي شهرستان نيشابور 
استان خراسان رضوي زندگي مي كنيم. سال قبل 
پسرم با زن جواني آشنا شد و شهريور سال قبل با هم 
ازدواج كردند و براي زندگي به تهران آمدند. آنها در 
حوالي مارد خانه اي اجاره كردند و زندگي شان را 
ش��روع كردند. پس از اين پسرم هميشه به صورت 
تلفني با م��ن و مادرش ارتب��اط داش��ت. او ابتدا از 
زندگي اش راضي بود تا اينكه مدتي قبل به مادرش 
گفته بود كه با همس��رش اختاف پيدا كرده است. 

پسرم هر چند وقت يك بار با مادرش تماس مي گرفت 
و از همس��رش گله مي كرد. او مي گفت همسرش 
گاهي چن��د روزي خانه را ترك مي كن��د و به خانه 
مادرش مي رود و او را تنها مي گذارد و اين اواخر هم به 
من و مادرش گفت كه همسرش ناگهان بدون اينكه 
از او اجازه بگيرد چند روز ناپديد مي شود و بعد دوباره 
به خانه اش بر مي گردد و مدعي مي ش��ود كه خانه 
مادرش بوده است. من و مادرش هميشه او را نصيحت 
مي كرديم و دلداري مي داديم كه ابتداي زندگي است 
و بايد بيشتر به هم محبت كنيد تا زندگي تان شيرين 
شود اما پسرم مي گفت كه ديگر آرامش ندارد.  چندي 
قبل پسرم تماس گرفت و گفت با همسرش درگير 
شده است. پسرم گفت كه همسرش دير به خانه آمده 
و به همين سبب با هم درگير ش��ده اند كه ناگهان 
همسرش از داخل كيفش قرص برنج بيرون مي آورد 
و تهديد مي كند كه قصد دارد خودكشي كند. پسرم 

گفت كه او را آرام كرده و مانع خودكشي او شده و بعد 
هم آش��تي كرده اند اما از رفتار و كارهاي همسرش 
نگران اس��ت.  وي ادامه داد: صبح روز سه شنبه اول 
آبان ماه از نيشابور با پسرم تماس گرفتيم تا حالش 
را بپرسيم كه گفت وقتي از خواب بيدار شده متوجه 
شده همسرش ساعت ۵ صبح از خانه بيرون رفته و 
گوشي اش را هم خاموش كرده است. پسرم خيلي 
نگران بود تا اينكه خودش ساعت10:30 با ما تماس 
گرفت و گفت همسرش با او تماس گرفته و گفته در 
شهريار است و قرار است به دنبال او برود. ما نگران او 
شديم تا اينكه ساعتي بعد دوباره به پسرمان تلفن 
زديم كه متوجه شديم حالش خوب نيست. پسرم 
به مادرش گفته بود كه همس��رش را به خانه آورده 
و همسرش هم دوليوان نسكافه درست كرده است 
و با هم خورده اند كه ناگهان حالش بد مي ش��ود و 
همس��رش هم از خانه بيرون مي رود. در حالي كه 

پسرم با مادرش حرف مي زده است ناگهان گفته بود 
»مادر سوختم« و تلفن را قطع كرده بود. پس از اين ما 
از همسايه هاي او به صورت تلفني درخواست كرديم 
به خانه پس��رمان بروند و احوالش را بپرسند. وقتي 
همسايه ها وارد خانه مي شوند پسرم خيلي حالش 
بد بوده كه با اورژانس تماس مي گيرند و ابتدا پسرم را 
به بيمارستاني در مارد و از آنجا به بيمارستان لقمان 
در تهران منتقل مي كنند كه ساعتي بعد پسرم فوت 
مي كند و پزشكان اعام مي كنند پسرم با قرص برنج 
مسموم شده است. پس از اين خبري از عروسمان 
نداريم و اان از او به اتهام قتل پس��رم شكايت دارم.  
پس از ثبت اين ش��كايت از آنجايي ك��ه حادثه در 
شهرس��تان مارد رخ داده بود قاضي مدير روستا، 
بازپرس شعبه ششم دادسراي امور جنايي تهران با 
صدور قرار عدم صاحيت، پرونده را براي رسيدگي 

به شهرستان مارد ارجاع داد. 

 كاهبردار 4 ميلياردي 
در كيش مات شد

 ازدواج ناخواسته
 به قتل منجر شد

گفت وگو با متهمان

در حاشيه طرح رعد 1۹ با زن جواني كه روسري اش را روي سرش 
كشيده و كنار مرد جواني ايستاده بود باب گفت و گو را باز كردم. 
معمواً در اين طرح ها كمتر متهمان زن بازداشت مي شوند. مأمور 
بدرقه متهم گفت اين زن و مرد متخصص س�رقت رادار فاصله 
جلو )اكتيو كروز كنترل( ماشين هاي مدل باا از جمله جنسيس 
هستند كه بعد از سرقت هر قطعه را حدود 20 ميليون تومان به 
فروش مي رساندند. زن جوان كه سارا نام دارد از جواب دادن به 
سؤال ها طفره مي رود، اما هر طور شده زبانش به حرف مي آيد:

از چه زمانی مياد را مي شناختي؟
سه سال با هم آشنا بوديم اما من از كارهايش خبري نداشتم. 

چطور! همس�ايه ها به مأموران پليس گفته اند كه فكر 
مي كردند شما زن و شوهر هستيد چطور نمي دانستي؟ 

فيلم هايت نيز موجود است. 
)سكوت متهم(

قبول داري كه فقط طعمه بودي براي سرقت؟
)سكوت متهم(

مياد 2۵ ساله، همدست سارا اما به سؤال هايم اين طور جواب مي دهد:
سابقه داري؟

بله، به همين اتهام قبًا دستگير شدم و چند ماهي حبس كشيدم. 
با سارا چطور آشنا شدي؟

)سكوت متهم(
چطور با اين قطعه از خودروهاي گرانقيمت و سرقت آنها 

آشنا شدي؟
يكي از دوستانم به من ياد داد چطور آن قطعه را باز كنم و خودش هم 

آنها را مي خريد. 
از شيوه سرقت بگو. 

ابتدا خودروها را شناس��ايي مي كرديم و سارا با راننده طرح دوستي 
مي ريخت. بعد راننده را به رستوراني مي كشاند و وقتي سر او را گرم 
مي كرد من آن قطعه را از خودروي پارك شده او در جلوي رستوران 

باز مي كردم. 
چقدر مي فروختي؟
حدود 20 ميليون تومان. 

شنيده ام خودرو ات خيلي لوكس است ؟
دوست داش��تم ماشيني كه س��وار مي ش��وم لوكس باشد. قيمت 
خودروي ام باا نيس��ت ام��ا لوازمي ك��ه روي آن بس��ته ام ارزش 

خودروي ام را باا برده بود. 
چقدر؟

120 ميليون يا بيشتر. 

تا من را در گور بگذارند كاهبرداري مي كنم!
دو مجرم ديگر دو مرد ميانسال بودند كه با جعل شناسنامه و كارت 
ملي مبلغي بالغ بر 400 تا 500 ميليون تومان كاهبرداري كرده 
بودند. يكي از آنها مي گفت »تا موقعي كه به قبر بروم ادامه مي دهم!«

چند سال داري؟
42 سال.

متأهلي؟
خير با پدر و مادرم زندگي مي كنم.

سابقه داري؟
بله، همه آنها به خاطر كاهبرداري بود.

از شيوه كاهبرداريت بگو. 
با سرقت مدارك شناسنامه از خودروها، عكس آنها را برمي داشتيم 
و عكس خودمان را روي آن مي چسبانديم يا نوشته هاي شناسنامه 
را با مواد خاص پاك مي كرديم. س��پس به بان��ك مي رفتيم و به نام 
صاحب آن كارت عابربانك مي گرفتيم. اگر متصدي بانك كارت ملي 
مي خواس��ت يك برگه موقت براي تعويض كارت ملي به آنها نشان 
مي داديم كه پاي آن نيز مهر جعلي خورده بود. به اين ترتيب كارمند 
بانك اعتماد مي كرد و كارت عابر با رمز را در اختيار ما مي گذاش��ت. 
سپس با افراد تماس مي گرفتيم و آنها به بهانه برنده شدن در مسابقه 
وجهي را به آن كارت واريز مي كردند يا با كلك آنها را پاي دستگاه هاي 

عابر مي كشانديم. 
چرا هر بار آزاد شدي دوباره مرتكب خاف شدي؟

عادت كردم.
تا چه زماني ادامه مي دهي؟

»تا موقعي كه بروم در قبر!«

 سارا با شاكيان شام مي خورد 
من سرقت مي كردم

اشكان 35 ساله سارق سابقه داري است كه آخرين بار پس از دستگيري 
به پنج سال حبس محكوم شده بود اما پس از سپري كردن دو سال از 
حبسش با عفو مشروط از زندان آزاد شده بود. متهم سابقه دار در حالي 
كه به خاطر آزادي مشروطش با پا بند الكترونيكي از زندان آزاد شده بود 
با تشكيل باند چهار نفري اقدام به سرقت لوازم خودرو مي كرد. اين متهم 
همچنين چك هاي سرقتي را هم در بازار تهران خرج مي كرد تا اينكه 
در عملياتي از سوي مأموران پليس پايتخت شناسايي و دستگير شد. 

پس از آزادي چند مورد سرقت انجام دادي ؟ 
من اصاً سرقت نكرده ام. 

پس چرا دستگير شدي ؟ 
يك فقره چك سرقتي دستم بود كه مأموران مرا دستگير كردند. 

پس دسته چك سرقت كرده بودي ؟ 
نه، چك سرقتي هم دوستم امانت به من داد. 

دوربين هاي مداربسته محل سرقت و پا بند الكترونيكي 

همراه نشان داده كه شما در سرقت حضور داشتي ؟ 
)سكوت مي كند( 

اعضاي باند را از كجا مي شناختي ؟ 
من عضو باند نيستم. 

همدس�تت اعتراف كرده با هم از داخل خودرو چك 
سرقت كرديد ؟ 

)سكوت مي كند( 
اان چه حسي داري ؟ 

پشيمان هستم. 
معتادي ؟ 

بله، اعتياد گرفتارم كرد. 
 سابقه داري ؟ 

بله، به پنج سال حبس محكوم شدم كه پس از دوسال حبس با عفو 
مشروط آزاد شدم و به همين دليل پا بند الكترونيكي در پايم است.

 سارق سابقه داري كه با پا بند الكترونيكي
 به سرقت مي رفت



دولت فرانس�ه بااخ�ره مجبور ش�د در برابر 
معترض�ان که بی�ش از دو هفت�ه خیابان های 
مهم پاریس را به صحنه جنگ خیابانی تبدیل 
کرده بودند، عقب نش�ینی  کند و نخست وزیر 
فرانسه اعام کرد افزایش مالیات سوخت برای 
مدت ش�ش ماه به حالت تعلیق درآمده است. 
به گزارش »جوان« روز سه ش��نبه پیش از آنکه 
ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه از تعلیق شش 
ماهه مالیات س��وخت خبر بده��د، برخی منابع 
دولت فرانس��ه گفته بودند ک��ه امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور در مقاب��ل اعتراض��ات مردمی از 
درخواس��ت خود برای افزایش مالیات س��وخت 
کوتاه آمده اس��ت. بنابراین صحن��ه ازم چیده 
شده بود تا فیلیپ ضمن اعام خبر مذکور بگوید 
اقداماتی برای بهبود قدرت خرید مردم فرانس��ه 
اتخاذ کرده ایم و اینکه وضعیت معیشتی و درآمد 

کارگران بهبود یابد. 
به ای��ن ترتیب دول��ت امانوئ��ل ماک��رون که با 
اعتراضات پرش��دت نزدیک به س��ه هفته ای در 
مهم  ترین تصمیم اقتصادی اش روبه رو ش��ده به 
ناچار به سمت خواسته های معترضان درغلتید، 
به خصوص که نظر س��نجی   ها نش��ان می داد که 
معترض��ان از حمایت 72 درص��دی عموم مردم 
برخوردارند و از یک طیف سیاس��ی نیستند که 
دولت بتواند جنبه اقتصادی اعتراضات را نادیده 
بگی��رد و آن را به حرکت تخریبی سیاس��ی رقبا 

تقلیل دهد. 
 نخس��ت وزیر فرانسه در ادامه س��خنانش افزود: 
در خش��ونت های اخیر چهار تن کشته و صد   ها 
تن زخمی شدند و آس��یب های زیادی به اموال 

عمومی وارد شد. آنچه     شنبه گذشته رخ داد دیگر 
نباید تکرار شود. دولت آماده مذاکره است و باید 
بگویم کسانی که مرتکب جرمی شده اند، محاکمه 

خواهند شد. 
فیلیپ تصریح کرد: دولت س��ه برنامه اقتصادی 
اصلی در دست اجرا دارد که اولین آنها تعلیق شش 
ماهه افزایش مالیات حامل های انرژی است. دوم 
افزایش قیمت گاز و برق که قرار است از سال آتی 
)2019( اعمال شود تا به نتیجه رسیدن مذاکرات 
اعمال نخواهد شد و سوم اینکه مذاکراتی با تمامی 
گروه های ش��غلی و س��ندیکاهای کارگری برای 

کنترل اوضاع انجام خواهد شد. 
 عقب نشینی دولت از جنبه های مختلف می تواند 
توجیه پذیر باشد. به رغم آنکه معترضان در مقایسه 

با دوره های قبلی اعتراضات در فرانس��ه از تعداد 
قابل توجهی برخورد نبودند ام��ا در عین حال از 
خود شدت عملکردی نشان دادند که چهار کشته 
و صد   ها زخمی و زندانی به دنبال داش��ت و از آن 
مهم تر عوارض اقتصادی شدید در همین مدت نه 
چندان طوانی به جا گذاشت، به گونه ای که برونو 
ا مر وزیر دارایی تأثیر ناآرامی ها را »ش��دید « و 

ادامه دار خواند.
 امر در توضی��ح تأثیرات اقتص��ادی اعتراضات 
افزود: خرده فروشان شاهد افت 20 تا ۴0 درصدی 
میزان فروش در جریان تظاهرات بوده اند و بعضی 
رستوران   ها از افت 20 تا ۵0 درصد درآمد سخن 

می گویند. 
بماند ک��ه اعتراضات قابلیت س��رایت به س��ایر 

بخش های فرانسه را از خود نشان داد، به گونه ای 
که فرانسه روز دو   شنبه و سه    شنبه همچنین شاهد 
اعتراض دانش آم��وزان در حدود 100 مدرس��ه 
متوس��طه علیه اصاحات مربوط ب��ه آموزش و 

امتحانات بود. 
 همچنین بهره گیری رقیبان دولت فرانسه از نتایج 
این اعتراضات بر واهمه ه��ای ماکرون که قبل از 
ش��روع اعتراضات هم از کاهش شدید محبوبیت 
رنج می ب��رد، و آخری��ن نظرس��نجی   ها حداکثر 
محوبیتش را 2۶درص��د ارزیابی کرده اند، افزوده 
است. مارین لوپن، رهبر راس��ت افراطی فرانسه 
که قبًا تاش کرده بود از اعتراضات فاصله بگیرد، 
وقتی بوی نرم ش��دن مواضع دولت را استشمام 
کرد ، روز سه    شنبه گفت رئیس جمهور می تواند 
مالیات اضافه سوخت را لغو کند، بهای گاز و برق 
را پایین آورد و با تغییر قوانین به باا رفتن حداقل 
دستمزد و حداقل حقوق بازنشستگی کمک کند. 
واشنگتن پست در گزارشی نوشته است: »اکنون 
مخالفان ماکرون چه در منتهی الیه چپ سیاسی 
و چه در منتهی الیه راس��ت سیاس��ی از جنبش 
جلیقه زرد   ها حمایت می کنن��د و این کار را برای 
آنکه سیاس��ی خوانده شده و رد ش��وند، آسان تر 
می کن��د.«  در نهای��ت اختاف��ات در کابینه هم 
جدی بوده اس��ت و اعتراضات می تواند شکاف   ها 
را در کابینه عمیق تر س��ازد. از نشانه های شکاف 
کابینه که اتفاقاً ریش��ه اقتص��ادی و البته نتیجه 
امنیتی داشت، کناره گیری ژنرال پیر دی ویلیرز، 
سرپرست نیروهای مسلح فرانسه بود که به دلیل 
اختاف با امانوئل ماکرون رئیس جمهور بر س��ر 

کاهش بودجه صورت گرفت. 
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عقب نشینی 6ماهه ماکرون مقابل معترضان
افزایش قیمت سوخت در فرانسه فعا به تعویق افتاد

گراهام: اگر بن سلمان منبع ثبات است، تعریف بی ثباتی چیست!؟
به رغم حمایت ه�ای رئیس جمه�ور امری�کا از جنایات محمد 
بن س�لمان، س�ناتورهای کنگ�ره ولیعه�د س�عودی را منبع 
بی ثبات�ی در منطق�ه می دانن�د. لیندس�ی گراهام، س�ناتور 
ارش�د جمهوریخ�واه اظه�ارات وزی�ر خارج�ه ای�ن کش�ور 
علی�ه منتق�دان سیاس�ت های ری�اض را رد ک�رد و گفت که 
اگر بن س�لمان منبع ثبات اس�ت، تعریف بی ثباتی چیس�ت. 
 لیندسی گراهام، سناتور ارش��د جمهوریخواه در ادامه انتقادهای 
اخیرش از مواضع عربس��تان س��عودی به ویژه محمد بن سلمان، 
ادعای دولت دونالد ترام��پ مبنی بر اینکه مواض��ع دولت کنونی 
عربستان سعودی »منبع ثبات منطقه « است را رد کرد. لیندسی 
گراهام در یادداش��تی در روزنامه وال استریت ژورنال به رأی گیری 
هفته گذشته در سنای امریکا برای پایان جنگ در یمن اشاره کرد 
و نوشت:»هفته گذشته سنا به پیش بردن قطعنامه ای برای پایان 
دادن به حمایت امریکا از کارزار نظامی عربستان سعودی در یمن 
رأی داد. مایک پمپئو وزیر خارجه درباره این اقدام هش��دار داده و 
گفته بود که امریکا نباید حکومت سعودی را توبیخ کند چرا که با 

این کار، ائتاف ما تضعیف و ایران قدرتمند خواهد شد اما رأی گیری 
ما اصًا ربطی به این موضوعات نداشت. ۶۳ سناتور احساس کردند 
وقتی که منافع و ارزش های امریکا در مخاطره باشند، ما نمی توانیم 
ساکت بمانیم. جدا از اینکه آیا این قطعنامه نهایتاً تصویب می شود یا 
نه، مهم است که کنگره این سیگنال را نشان دهد که هیچ توجیهی 
برای رفتار اخیر س��عودی وجود ندارد. سناتور ارش��د کنگره با رد 
مواضع اعضای ارش��د دولت امریکا نوشت:»قتل جمال خاشقجی 
توسط رژیم سعودی، کارزار بی ماحظه نظامی آن در یمن، محاصره 
قطر و تاش هایش برای کنار زدن نخس��ت وزیر لبنان، همه اینها 
نش��ان دهنده غرور عجیب و غریب و بی توجهی اش به هنجارهای 
بین المللی است. اگر این اقدامات باعث می شود که محمد بن سلمان 
تبدیل به یک » منب��ع ثبات « در خاورمیانه ش��ود، من متنفرم که 
این را بگویم، اگر اینطور اس��ت پس اصا رفتار بی ثبات کننده چه 
شکلی است؟«. گراهام از جمله سناتورهای امریکا است که در دو 
ماه گذشته بیش��ترین انتقاد    ها را از مقامات سعودی داشته است و 
از دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا خواس��ته روابط واشنگتن با 

عربستان را کاهش داده و برای برکناری ولیعهد سعودی از قدرت 
تاش کند  .از س��وی دیگر، جینا هاسپل، رئیس سازمان اطاعات 
مرکزی امریکا )سیا( سه     شنبه شب قرار بود رهبران مجلس سنای 
کنگره این کش��ور را در جریان اطاعات و یافته های این سازمان 
درباره قتل روزنامه نگار منتقد سعودی قرار دهد. روزنامه گاردین 
پیش تر نوشته بود، کاخ سفید هاسپل یا هر مسئول دیگر سیا را از 
ارائه گزارش درباره قتل خاش��قجی به مجلس سنا بازداشته است. 
اما این عقب نشینی بعد از آن است که گروهی از قانونگذاران اخیراً 
انتقادات تندی از هاس��پل به دلیل حضور نیافتن در جلسه پشت 
درهای بسته سنا همزمان با مشارکت مایک  پمپئو و جیمز ماتیس، 
وزیران خارج��ه و دفاع امریکا جه��ت ارائه گزارش به س��نا درباره 
سیاست های امریکا در قبال عربستان وارد کردند. به نظر می رسد 
کاخ سفید و سیا درباره لزوم شنیدن اظهارات هاسپل مورد فشارهای 
کنگره قرار گرفته اند. این در سایه اعتقاد و ارزیابی های سازمان سیا 
درباره مسئولیت محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در قتل جمال 

خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول بوده است. 

امری�کا از برج�ام خارج ش�د و نح�وه اجرای 
آن هم به ش�کلی اس�ت که چی�زی جز نعش 
آن باق�ی نمانده ولی ش�ورای امنی�ت، همین 
توافق را دستمایه یك بازی جدید علیه ایران 
کرده است. توافقی که قطعنامه 2231شورای 
امنیت سازمان ملل آن را به یك تعهد الزام آور 
بین الملل�ی تبدیل ک�رد، حاا بهانه ای ش�ده 
در دس�ت وزیر خارج�ه امریکا که با اس�تناد 
به آن، ای�ران را متهم به نق�ض قطعنامه های 
ش�ورای امنیت کند و اروپاییان هم در جلسه 
پشت درهای بسته ش�ورای امنیت، با استناد 
به آن ایران را به میز پاسخگویی می کشانند. 
نشست فوق الع��اده شورای امنی��ت سازمان ملل 
دیشب پش��ت درهای بسته برگ��زار شد؛ نشستی 
كه انگلیس و فرانس��ه آن را با استن��اد به سخنان 
مایك پمپئو وزیر خارجه امریکا درخواست برگزار 
شدن آن را داده اند. مایك پمپئو، وزیر امور خارجه 
امریکا ، روز یك    شنب��ه در توئیتر ادعا كرد كه ایران 

یك فروند موشك بالستیك قادر به حمل كاهك 
هسته ای را آزمایش ك��رده و آن را مغایر قطعنامه 
شماره ۲۲۳۱ شورای امنی��ت خواند، قطعنامه ای 
كه امریکا ب��ا خروج از برج��ام، آن را عامدانه نقض 
كرده است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا 
نیز در پیامی توئیتری با طرح این ادعا كه ایران به 
تازگی موشك های بالستیك میان بردی را كه قادر 
به رسیدن به اسرائیل و اروپا هستند مورد آزمایش 
قرار داده است، گفت: این »اق��دام تحریك آمیز « 

غیرقابل تحمل است. 
در پی این ادعای طرف های امریکایی جرمی هانت، 
وزیر امورخارجه انگلیس در صفح��ه توئیتر خود 
نوشت :»من به شدت نسبت ب��ه آزمایش موشك 
بالستیك میان برد توسط ایران نگران شده ام. این 
اقدامی تحریك برانگیز و تهدیدآمیز بوده و در تضاد 
با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است. 
« وزیر خارجه انگلیس گفته ك��ه حمایت لندن از 
برجام ، به هیچ وجه از نگرانی انگلیس درباره برنامه 

موشکی نمی كاهد، برنامه ای كه او آن را »بی ثبات 
كننده « خوان��ده و گفته كه عزم لن��دن بر متوقف 
شدن آن است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه هم 
از آنچه ك��ه آزمایش موشکی ای��ران خوانده، ابراز 
نگرانی كرده و خواستار توقف آزمایش موشك های 
دارای قابلیت حمل كاهك هسته ای در ایران شده 
است. انگلیس و فرانسه هر دو ، با ارائه درخواستی 
به شورای امنیت سازمان ملل، خواستار برگزاری 
جلسه ای ب��رای بررسی این موض��وع شدند كه آیا 
آزمایش های موشکی جمهوری اسامی با قطعنامه 
شورای امنیت تعارض دارد یا نه، نشستی كه دیشب 
پشت درهای بسته برگزار شد. در حال حاضر، عاوه 
بر چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و امریکا به عنوان 
اعضای دائم، بولیوی، ساحل عاج، گینه استوایی، 
اتیوپی، قزاقستان، كویت، هلند، پ��رو، لهستان و 

سوئد هم عضو شورای امنیت هستند. 
  پاسخ ایران

بهرام قاسم��ی، سخنگوی وزارت ام��ور خارجه 

بدون تأیی��د یا تکذی��ب آزمای��ش موشکی كه 
مایك پمپئو به ایران نسبت داده، گفته كه هیچ 
قطعنام��ه ای در شورای امنی��ت برنامه موشکی 
یا آزمایش های موشکی ای��ران را ممنوع نکرده 
است. قاسمی خطاب به وزیر امور خارجه امریکا 
گفته است: »جالب و البته مضحك آنجاست كه به 
قطعنامه ای استناد می كنید كه با خروج یکجانبه 
و غیر قانونی تان از برجام نه تنها خود آن را نقض 
كرده اید بلکه دیگران را هم به نقض آن تشویق یا 
حتی اگر آن را اجرا كنن��د تهدید به تنبیه شدن 
و تحری��م می كنید.«  محمد ج��واد ظریف ، وزیر 
امور خارجه ایران نیز دی��روز در توئیتی نوشت: 
سوررئالیس��م اكنون خط مشی ای��اات متحده 
در سیاست خارجی اش ش��ده؛ در حالی كه خود 
قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنی��ت سازمان ملل 
متحد را نقض می كند  و حت��ی به تهدید آنهایی 
می پردازد كه نمی خواهند با اجرای تحریم های 
غیرقانونی ایاات متحده ای��ن قطعنامه را نقض 
كنند، حاا به غلط، ایران را دقیقاً به نقض همان 
قطعنامه متهم می كنند! وزیر خارجه همچنین 
در اظهارنظری جداگانه به این نکته اشاره كرده 
كه قطعنام��ه ۲۲۳۱ صرفاً موشك ه��ای دارای 
قابلیت حمل كاهك های هسته ای است در حالی 
كه ایران موشك ه��ای دارای كاهك هسته ای 
آزمایش نمی كند، ضم��ن اینکه به گفته ظریف، 
در این قطعنامه ، اصل ای��ن موشك    ها برای ایران 
ممنوع نشده بلکه از ایران خواست��ه شده از این 
نوع موشك     ها استفاده نشود. مارک فیتزپاتریك 
روز دو    شنبه در یادداشتی كه در تارنمای مؤسسه 
بین المللی مطالع��ات راهبردی منتش��ر شد، با 
تحریك  آمی��ز دانستن ای��ن آزمایش    ه��ا افزود: 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تنها »خواستار « 
انجام ن��دادن آزمایش موشك    های��ی شده است 
كه ب��رای حمل كاهك های هست��ه ای طراحی 
شده باشند. دبیر اجرایی این اندیشکده امریکایی 
ادامه داد: به همین دلیل در طول دو سال گذشته، 
امریکا و دیگ��ران در بیانیه های محکومیت خود 
گفته اند كه این اقدام »مخالف« یا در »تضاد « با 
قطعنامه شورای امنیت است. فیتزپاتریك اضافه 
كرد: با این حساب چرا امریکا اكنون ادعا می كند 
كه این آزمایش موشکی نقض قطعنامه است؟ به 
طور قطع مشاوران حقوقی وزارت خارجه به پمپئو 
توصیه كرده اند كه چنین عبارتی را مطرح نکند. 

  گزارش  2

   واکنش

 مذاكرات سوئد
 پایان جنگ یا چهره سازي براي متجاوز؟

رس��وایي قتل خاشقجي به دس��ت بن سلمان خش��م جهاني را آنچنان 
شعله ور کرد که حتي بس��یاري از اعضاي کنگره امریکا هم در کنار یک 
مطالبه جهاني براي توقف حمایت از متجاوزان سعودي و اماراتي و پایان 
دادن به کشتار و فاجعه انساني در یمن قرار گرفتند، موضوعی که امریکا 
را در تنگناي بیشتري قرار داد. حمایت از متجاوز و قاتل و تروریست هاي 
وهابي- تکفیري که س��عودي ها را در جهان مش��هور کرده، ترامپ را در 
جایگاه متهم جنایات جنگ��ي و فاجعه جنگي ق��رار داد. با اینکه تاش 
چندماه قبل براي مذاکرات سیاسي در ژنو به دلیل کارشکني سعودي ها 
و امریکایي ها بي نتیجه ماند، این بار ترامپ و تیم کاخ س��فید پرچمدار 
ضرورت مذاکرات یمن در سوئد شده اند و گریفیتس انگلیسي براي آغاز 
مذاکرات از روز پنج شنبه میانداري مي کند. ترتیباتي که تا به حال به اجرا 
گذاشته ش��ده، نش��ان مي دهد که جنگ تجاوزکارانه در یمن، ماهیتي 
امریکایي، صهیونیستي و سعودي دارد و تنها راه حل پایان دادن به کشتار 
روزانه و قحطي بیشتر از 20میلیون یمني، توقف مداخله خارجي و شروع 
مذاکرات یمنی- یمني است. دستور کار مذاکرات سوئد هم در کنار ماهیت 
تیم مذاکره کننده حکومت دست  نشانده منصور هادي که اختیاري براي 
پایان جنگ و مصائب مردم ندارند، به جاي آتش بس و برداش��ته شدن 
محاصره و قحطي سازي و کشتار مردم، روي آرام سازي محورهاي درگیري 

و شروع کمک رساني به مردم یمن هدفگذاري شده است. 
آرام سازي درگیري و کمک رساني، که البته متجاوزان آن را رعایت نخواهند 
کرد، فقط براي روتوش چهره عامان جنایت و کشتار و حامیان امریکایي و 
اروپایي آنان است تا خود را طرفدار مذاکره و صلح در یمن نشان دهند و در 
یک سناریوي مضحک، طرف هاي یمني را مقصر ادامه جنگ نشان دهند. 
با وجود اینکه انصاراه و ارتش یمن و کمیته هاي محلي دفاع از یمن توقف 
اقدامات نظامي را پذیرفته و پایبندي نشان دادند، حمات هوایي و زمیني 
سعودي ها و اماراتي ها در تمامي جبهه ها استمرار داشته و در روز گذشته، 
حتي امکانات محدود بندر حدیده بمباران شده تا روند هرگونه کمک رساني 

به مردم یمن غیرممکن باشد. 
مذاکرات سوئد تنها براي تکمیل یک ژست و چهره سازي براي ترامپ، غرب 
و متجاوزان است و س��کوت ریاض و امارات که هیچ گونه موضع حمایتي 
کامي و عملي براي پای��ان دادن به تجاوز ابراز نکرده اند، دلیل روش��ني 
است که مذاکرات س��وئد، رخدادي تاکتیکي است تا نیروهاي متجاوز که 
به مرخصي رفته اند، پس از سازماندهي جدید، مرحله جدیدي از جنگ  و 
تجاوز را آغاز کنند. راهبرد امریکا و متجاوزان س��عودي در یمن این است 
که یا با استمرار گفت و گوهاي خسته کننده و فشارهاي گوناگون قحطي و 
بیماري و کشتار، طرف هاي یمني را به زانو درآورند یا از طریق ادامه تجاوز 

و جنگ،  تجزیه یمن را به اجرا بگذارند. 
مسئله مهم این است که ترامپ و غرب، فرصت محدودي براي ادامه سیاست 
جنایتکارانه و تجزیه یمن در اختیار دارند و فشارهاي کنگره امریکا براي 
مهار ترامپ و تغییر نوع مناسبات با رژیم سعودي، اوضاع در یمن را تغییر 
خواهد داد. ترامپ مي داند که بن سلمان با شکست در یمن، هیچ شانسي 
براي بقا در قدرت ندارد و لذا اصرار بر حمایت از تروریس��ت هاي سعودي 
و محمد بن سلمان، قاتل وحش��ي، براي نجات و پیروزي سازي در یمن و 
امکان پذیر کردن امنیت رژیم صهیونیستي از طریق حاکمان سعودي است، 

که امروز مظهر تروریسم، وحشي گري و کشتار و جنایت هستند. 
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بشار اسد: دشمنی امریکا با كشورهای مستقل 
حد و مرز ندارد

رئیس جمهور سوریه در دیدار با وزیر خارجه کره شمالی تأکید کرد که 
هدف از جنگ و اعمال فشار علیه دمشق و پیونگ یانگ یکی است. 
به گزارش فارس، »ری یونگ هو« وزیر خارجه کره شمالی روز گذشته 

در دمشق به دیدار »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه رفت. 
در جریان این دیدار، اس��د تأکید کرد با وجود اختاف در نوع جنگ و 
فشار   هایی که سوریه و کره ش��مالی با آن مواجه هستند، ولی جوهر و 
هدف آن یکی است  .خبرگزاری رسمی سوریه )س��انا( به نقل از اسد 
گزارش داد که هدف از این جنگ   ها و فشارها، تضعیف کشور   هایی است 

که دارای استقال رأی هستند و در برابر طرح های غرب ایستاده اند. 
وی در ادامه اظهار داشت که این جنگ   ها محدود به سوریه و کره شمالی 
نیست، بلکه چنین جنگ    هایی برای ترسیم مجدد نقشه جهان است. 

رئیس جمهور سوریه در پایان تصریح کرد که دشمنی امریکا با تمامی 
کشورهای مس��تقل، حد و مرز جغرافیایی ندارد و شکست طرح های 
غربی و ایس��تادگی کشورهای مس��تقلی مانند س��وریه و کره شمالی 
می تواند عرصه بین الملل را تغییر دهد و مجدداً در آن موازنه برقرار کند.  
منابع خبری اعام کردند که احتمااً هدف از این سفر، تعیین جدول 
زمانی برای برگزاری نشست بین »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی 

و بشار اسد است. 
اسد چندی پیش به »مون جونگ نام « س��فیر جدید پیونگ یانگ در 
دمش��ق گفته بود که تمایل دارد به کره شمالی سفر و با رئیس جمهور 

این کشور دیدار کند. 

 عملیات انحرافی رژیم صهیونیستی
 در شمال سرزمین های اشغالی

رژیم صهیونیس�تی در ش�مال س�رزمین های اش�غالی گارد جنگی 
گرفت�ه و می گوید قص�د تخری�ب تونل ه�ای ح�زب اه را دارد و اما 
ناظ�ران احتمال ش�روع جنگ در جن�وب لبنان را به دلی�ل آمادگی 
و بازدارندگ�ی حزب اه بس�یار بعی�د می دانند و معتقدن�د اقدامات 
اخیر اس�رائیل با هدف منح�رف کردن اف�کار عمومی از مش�کات 
داخل�ی و شکس�ت از مقاوم�ت فلس�طینی ص�ورت می گی�رد. 
یوناتان کونریکوس، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی دیروز در کنفرانس 
کوتاه مطبوعاتی گفت:»ما آغاز عملیات »سپر شمالی« را اعام می کنیم 
که هدف آن جست وجو و نابودی تونل های مرزی است که »حزب اه « از 
لبنان به سمت اسرائیل حفر می کند. ما از وجود یک سری از این نوع تونل  ها 
باخبریم. تعداد آنها را اعام نمی کنم ولی این تونل  ها زیاد هس��تند.« این 
عملیات فقط در سرزمین های اشغالی انجام خواهند شد و شمال بلندی های 
جوان را نیز شامل خواهد شد. ارتش رژیم اسرائیل مدعی است که حزب اه 
این تونل   ها را با هدف اجرای عملیات ه��ای غافلگیر کننده علیه آنها حفر 
کرده است و به همین دلیل عملیات سپر شمالی را در سراسر مرز موسوم 
به »خط آبی« اجرا می کند. ارتش صهیونیس��تی برخی مناطق نزدیک به 
فنس های امنیتی در مرز لبنان ]که محل عملیات است[ از جمله »المطله « 
را منطقه ممنوع نظامی اعام کرده و همچنی��ن تعداد نظامیان حاضر در 
فرماندهی شمالی را برای مقابله با هرگونه درگیری احتمالی افزایش داده 
است. همچنین کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای بررسی وضعیت در 
مرز لبنان و عملیات تخریب تونل های ادعایی حزب اه جلس��ه اضطراری 

برگزار می کند. 
دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیس��تی نیز با متهم کردن حزب اه لبنان 
به نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت س��ازمان ملل مدعی شد که این 
جنبش از روستا  ها و مناطق غیرنظامی جنوب لبنان به عنوان پوششی برای 
حفر این تونل   ها استفاده کرده و با این کار جان شهروندان لبنانی را به خطر 
انداخته است. دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای به 
نقل از »بنیامین نتانیاهو« اعام کرد: »هر کس��ی که سعی کند به دولت 
اسرائیل صدمه بزند، بهای سنگینی را پرداخت خواهد کرد...  ما به اقدامات 
مخفی و آشکار دیگر برای تأمین امنیت اسرائیل ادامه می دهیم«. وزارت 
امور خارجه این رژیم اما در بیانیه خود، با مطرح کردن ادعایی عجیب، توافق 
هسته ای ایران را عامل و مقصر حفر شدن تونل های حزب اه دانسته است. 
در این بیانیه ادعا ش��ده اس��ت: »تونل های مرزی حزب اه، دلیل دیگری 
از س��تیزه جویی ایران اس��ت که می تواند با میلیارد  ها داری که از طریق 
توافق هسته ای به دست آورده، حزب اه را تأمین مالی کند.« این عملیات 
اسرائیل با دیدار بنیامین نتانیاهو با مایک پمپو، وزیر خارجه همزمان شد. 
در این دیدار دو ط��رف لحن تندی را اتخاذ کردن��د. »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه امریکا روز دو  ش��نبه در دیدار با »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیس��تی بار دیگر به حمایت تمام قد از تل آویو پرداخت و گفت 
واشنگتن به تاش برای فشار همه جانبه به ایران ادامه می دهد. بنا بر اعام 
»هیثر نوئرت « سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در این دیدار که در بروکسل 
برگزار شد، پمپئو بر »تعهد ایاات متحده به امنیت اسرائیل و حق مطلق 
اسرائیل برای دفاع از خود و مبارزه با جهت گیری ضداسرائیلی در سازمان 
ملل متحد« تأکید کرده است. نتانیاهو روز گذشته برای دیدار با پمپئو که 
جهت حضور در اجاس وزرای خارجه پیمان آتانتیک ش��مالی )ناتو( به 
بروکسل رفته، راهی این شهر شد. رس��انه های عبری زبان نوشته اند که او 
در این دیدار قصد داشته در مورد ایران و همچنین حزب اه لبنان با پمپئو 
صحبت کند. پایگاه »تایمز اس��رائیل « مدعی ش��ده که او در این دیدار به 
پمپئو گفته در صورتی که لبنان فعالیت حزب اه را محدود نکند، ممکن 

است مورد حمله قرار گیرد. 
  انحراف از واقعیت

در حالی که رژیم صهیونیستی تاش می کند عملیات نظامی و اتخاذ مواضع 
تند دیپلماتیک را نشان قاطعیت جدی خود بداند اما ناظران معتقدند این 
اقدامات بیش��تر با هدف منحرف کردن افکار عمومی از مشکات داخلی 
اس��رائیل صورت می گیرد. »امل سعد غریب« اس��تاد دانشگاه امریکایی 
بیروت در صحفه توئیتر خود نوشت: » بعید است اقدامات اسرائیل در امتداد 
مرزهای لبنان و دیدار نتانیاهو و پمپئو نش��انه یک تجاوز باشد. اینها همه 
هیاهو است. اسرائیل حتی نتوانست با حماس جنگ طوانی داشته باشد 
چه برسد به حزب اه که ذخایر تسلیحاتی زیادی دارد.« این استاد دانشگاه 
در ادامه خاطرنشان کرد: » نتانیاهو نیاز دارد توجه را از استیضاح احتمالی 
منحرف کند و اسرائیل پس از آتش بس با حماس و استعفای لیبرمن نیاز 

دارد نمایش زور دهد.«
  فرصت طلبی سعودی

تحرکات اسرائیل در مرزهای لبنان باعث امیدواری سعودی شده تا شاید 
یک جنگ محتمل، فش��ار  ها را از محمد بن س��لمان به دلیل قتل جمال 
خاشقجی بردارد. سفیر عربستان سعودی در امریکا در رشته توئیتی ایران 
را به قتل نخست وزیر پیشین لبنان و حمایت از فرقه گرایی در منطقه متهم 
کرد. خالد آل سعود نوشت: »رژیم ایران همچنان با ادبیات دوگانه که ادعای 
برائت از جنایات خود را دارد، به فریب دنیا ادامه می دهد...  ایران میلیون   ها 
سوری را کش��ته و آواره کرده، از فرقه گرایی در عراق حمایت کرده، به زور 
وارد سفارتخانه های داخل خاک خود شده و نخست وزیر ]پیشین[ لبنان را 
کشته است«. خالد در ادامه اتهامات خود با انتشار تصاویری از محمدجواد 
ظریف و سیدحسن نصراه ادعا کرد که طرح ایران برای منطقه »برپایی 
جمهوری بزرگ تحت رهبری وایت فقیه اس��ت« بنابراین عرب   ها نباید 
»ابزار طرح تخریب گرانه ایران که هدفش تکه کردن امت ما است« باشند. 
او با طرح این س��ؤال که »آیا عرب   ها تابع وایت فقیه خواهند شد یا تابع 
وطن و عربیت خود « ادامه داد که هرچن��د یمنی   ها به تبعیت از ولی فقیه 
سر سپرده اند اما س��ایر عرب   ها از وطن های خود تبعیت خواهند کرد. این 
ادعای مقامات سعودی در حالی است که آنها به دلیل اقدامات جنایتکارانه و 

نسنجیده خود تحت فشار دیپلماتیک و افکار عمومی جهان قرار دارند. 

بازی موشکی شورای امنیت روی نعش برجام

هاديمحمدي

  درخواست مرکل برای انتقال ندادن سفارتخانه ها به قدس 
صدراعظم آلمان در جریان تماس های تلفنی از بس��یاری از کش��ورهای 
اروپایی خواسته است تا از انتقال سفارت خود به بیت المقدس خودداری 
کنند. روزنامه جروزالم پس��ت به نقل از یک منبع مطلع نوشت:»توماس 
ساندل، مدیر موسس کمیته برای اس��رائیل در بروکسل در جریان پیامی 
ویدئویی اعام کرد که مرکل اقداماتی را پیگیری کرده است تا کشورهای 
اروپای مرکزی و ش��رقی را از تصمی��م برای انتقال س��فارت های آنان در 
سرزمین اشغالی از تل آویو به بیت المقدس منصرف کند«. ساندل که مدعی 
شده مرکل این اقدام را به منظور حفظ توافق هسته ای با ایران صورت داده 
است، در این مورد به جروزالم پس��ت گفت که مرکل از کاوس یوهانیس 
رئیس جمهور رومانی خواس��ته است تا سفارت کش��ورش را از تل آویو به 

بیت المقدس منتقل نکند. 

  روسیه در ۲۰۱۹ بیش از 4 هزار مانور برگزار می کند
وزیر دفاع روسیه سه    شنبه تأکید کرد این وزارتخانه در نظر دارد در 2019 
بیش از۴ هزار مانور نظامی و حدود ۸۵00 مانور تمرینی آموزشی برگزار 
کند. به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، سرگئی ش��ویگو در کنفرانسی 
تلفنی تأکید کرد: »تمرکز این برنامه    ها روی استفاده از تجربیات حاصل از 
استقرار نیرو   ها در درگیری های مسلحانه مدرن و آموزش فرماندهان برای 
مدیریت اثرگذار است. « ش��ویگو همچنین تأکید کرد وزارت دفاع روسیه 
به نظارت های اعام نشده از نیروها، خصوصا بررسی وضعیت آمادگی آنها 
در سال  آینده ادامه خواهد داد. روسای مناطق نظامی روسیه، فرماندهان 
شاخه های مختلف نیروهای مسلح روسیه و نمایندگان مقام    ها از جمهوری  
تاتارستان روسیه و مناطق پریمورس��کی و اسمولنسکی، از جمله کسانی 

بودند که در کنفرانس تلفنی با وزیر دفاع روسیه حضور داشتند. 

  پاکستان: دریافت وام به هر قیمتی را نمی پذیریم
وزیر خزانه داری پاکستان گفت:»به هر قیمتی خواهان دریافت وام از صندوق 
بین المللی پول نیستیم و با توجه به منافع مردم در این زمینه تصمیم گیری 
خواهیم کرد. « به گزارش خبرگزاری فارس، اس��د عم��ر وزیر خزانه داری 
پاکس��تان در کنفرانس اقتصادی کش��ورهای جنوب آس��یا گفت: بحران 
اقتصادی کشور در حال پایان یافتن است. وی افزود: منابع مالی برای جبران 
کمبود کسری بودجه امسال مشخص شده و در سال 201۸ و 2019 مشکلی 
نداریم. عمر تأکی��د کرد: بانک مرکزی برای تعیی��ن قیمت دار به صورت 

مستقل عمل می کند و دولت از سیاست های بانکی پشتیبانی می کند. 

  موگرینی: نگرانم » قانون جنگل « بر روابط بین الملل مسلط شود
رئیس سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا ت��رس و نگرانی خود را از تس��لط 
احتمالی قانون جنگل بر اجرای قانون در روابط جهانی ابراز کرد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، فدریکا موگرینی با بیان اینکه توافقات مهم بین المللی 
دچار چالش شده اند، گفت:»امروز، من نگران این هستم که باید تأیید کنیم 
چنین نظم نوین جهانی هرگز به درستی تحقق نیافته و بدتر از آن این است 
که خطر جدی، امروز این است که قانون جنگل جایگزین اجرای قانون شده 
اس��ت. همان توافقات بین المللی که به جنگ سرد پایان دادند، امروز زیر 
سؤال رفته اند.« به گفته موگرینی، به جای ارائه نظم نوین جهانی بهتر این 

است که برای جلوگیری از انحراف قوانین کنونی سرمایه گذاری شود. 
 

  زلمی خلیل زاد وارد پاکستان شد
زلمی خلیل زاد نماینده وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان برای 
رایزنی با مقامات پاکستانی به این کشور سفر کرد. به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک، رایزنی درباره مذاکرات صلح افغانس��تان و مذاکره با طالبان 
مهم  ترین محور سفر نماینده ویژه امریکا به پاکستان بیان می شود. خلیل زاد 
تاش خواهد کرد اعتماد مقامات سیاسی و نظامی پاکستان را برای کشاندن 
طالبان به پای میز مذاکره جلب کند. نماین��ده وزارت امور خارجه امریکا 
در امور افغانستان از 2 تا 20 دسامبر سفر دوره ای به کشورهای مختلف از 
جمله ازبکستان،ترکمنستان، روسیه،بلژیک، امارات متحده عربی، قطر، 

پاکستان و افغانستان دارد. 
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   محمدصادق عابديني
حاشيه هاي ايجاد شده در برنامه »من و شما« 
و نوع برخورد مجري برنامه با مسعود فراستي 
منتقد س�ينما، انتقاد هاي زي�ادي را به همراه 
داش�ته و ش�وراي نظارت بر صداوسيما نيز در 
واكنش به اين موضوع به رسانه ملي تذكر داده 
است. اين اتفاقات، بار ديگر لزوم توجه به جايگاه 
حس�اس مجري را و اينكه چط�ور يك مجري 
مي تواند آبروي حرفه اي يك سازمان را با چالش 
روبه رو كند، يادآور مي شود؛ موضوعي كه مدتي 
اس�ت با حضور چهره هاي غيرمرتبط با مقوله 
اجرا، در تلويزيون به حاشيه رانده شده است. 
 دكتر اكبر عالمي، چهره نام آشناي تلويزيون و مجري 
قديمي سیما، در گفت و گو با »جوان« درباره الزامات 
اج��را در تلويزي��ون مي گويد: »مجري ي��ك برنامه 
تلويزيونی، ويترين سلیقه مديران يك شبكه محسوب 
مي شود. مجري سلیقه، نوع رفتار و كردار و حتي نحوه 
لباس پوشیدن را به فرزندان حافظ، سعدي، موانا و 
عطار نیشابوري نشان مي دهد.«  عالمي مي افزايد: 
»حضور در برنامه هاي تلويزيوني بايد رسمیت داشته 
باشد حتي اگر تهیه كننده به ما بگويد كه اين برنامه 

يك گفت و گوي خودماني است.« 
اين مجري پیشكسوت تلويزيون، با اشاره به اتفاق 
رخ داده در آخرين قسمت پخش شده از برنامه »من 
و ش��ما«، مي گويد: »من رفتار مجري تلويزيون با 
آقاي فراستي را به هیچ عنوان نمي پسندم، به اين 
دلیل كه مج��ري برنامه با آقاي فراس��تي اختاف 
سني زيادي داشت و بايد حرمت نويسنده و منتقد 

را نگه مي داشت.« 
عالمي با بی��ان اينكه ما به عنوان مج��ري نبايد به 
هر قیمتي خود را بر س��ر زبان ها بیندازيم، تأكید 
مي كند: »آنچه مس��لم اس��ت اينكه سخن گفتن 
مس��عود فراس��تي را خیلي از بینندگان تلويزيون 
نمي پسندند، اما او دانش بسیار گسترده و وسیعي 
دارد و اگر او به برنامه اي دعوت مي شود بايد حرمت 

او را نگه دارند.«
   قواعد انتخاب مجري براي تلويزيون

گفته مي شود اسپانسرهاي برنامه هاي تلويزيوني 
در انتخاب عوامل اصلي برنامه ه��اي تلويزيوني و 
به خصوص انتخاب مجري نق��ش پررنگي دارند. 
اس��تاد عالمي در اين باره مي گويد: همیش��ه در 
رش��ته هاي گوناگون هنري، مي گويیم هنر مانند 
حساب و رياضیات داراي الگوريتم نیست يا مانند 
شیمي آلي نمي تواند داراي فرمول ثابت باشد و در 

عین حال هنر مي تواند داراي فرمول باشد، به اين 
معنا كه هر مجري برنامه تلويزيوني بايد يك »آن« 
داشته باشد.« مجري قديمي تلويزيوني، مي افزايد: 
»مجري مي تواند هنرپیش��ه س��ینما يا هر شغل 
ديگري داشته باشد ولي براي اجرا نیازمند اين است 
كه مطالعات وسیعي داشته باشد.«  وي با تأكید بر 
اينكه با برخ��ي از جوانگرايي هاي بدون ضابطه در 
حوزه اجراي برنامه هاي تلويزيوني مخالف اس��ت، 
مي گويد: »به نظر من جايز نیست در برنامه اي كه 
نقد تلويزيوني مي كند، جوانگرايي شود زيرا مجري 
مطلبي را مقابل دوربین مي گويد كه مردم آن را به 
عنوان نقد قبول مي كنند و آن جمله نبايد غیر قابل 
اتكا باشد.« عالمي تصريح مي كند: »مجري برنامه 
تلويزيوني بايد آنقدر مطالعات گسترده داشته باشد 
كه در زم��ان اجرا از آموخته هاي ذخیره ش��ده در 
ذهنش اس��تفاده كند.«  مجري برنامه تلويزيوني 
»هنر هفتم« با تأكید مجدد ب��ر اينكه جوانگرايي 
خوب اس��ت اما در برنامه ه��اي نق��د تلويزيوني، 
مي گوي��د: »اينكه هر برنامه س��ازي ب��راي جذب 
تماشاگر بیشتر از سلیقه ش��خصي براي انتخاب 
مجري از میان بازيگران سینما يا چهره هاي مشهور 
استفاده كند، نمي تواند در مرحله اول بد باشد، به 
اين شرط كه شخصي كه براي اجرا انتخاب مي شود 

داراي مطالعات وسیعي باشد.« 
  واكنش شوراي نظارت بر صداوسيما

چند روز بعد از انتشار ويدئوي رفتار ناپسند مجري 
برنامه »من و شما« با مهمان برنامه، شوراي نظارت 
بر صداوسیما، نس��بت به اين اتفاق واكنش نشان 
داد. به گزارش پايگاه اطاع رساني شوراي نظارت 
بر س��ازمان صدا و س��یماي جمهوري اس��امي 
ايران، اين ش��ورا در خصوص اتفاقات برنامه »من 
و شما« شبكه شما و برخورد خارج از عرف و ادب 
مجري اين برنام��ه، برخورد جدي ب��ا رفتارهاي 
اينچنیني را ضروري دانست. شوراي نظارت ضمن 
حمايت از برخورد جدي س��ازمان صدا و سیما با 

رفتارهاي اينچنیني، پیشتر در مكاتبه اي نسبت 
به هنجارش��كني هاي اين مج��ري و ضعف هاي 
وي از جمله »توان پايین در هدايت و جهت دهي 
مباحث«، »ضعف  در استفاده از زبان بدن«، »سطح 
پايین سواد و دايره واژگاني محدود« و »تاش براي 
تبديل خود به يك چهره از طريق هنجارش��كني 
در رس��انه ملي« تذكرات ازم را به سازمان صدا و 

سیما داده بود. 
  امكان حذف دائمي مجري »من و شما«

شبكه شما، تصمیم گرفته اين هفته از پخش برنامه 
»من و شما« جلوگیري كند و آرش ظلي پور، مجري 
اين برنامه را تا اطاع ثانوي از اجراي »من و ش��ما« 
محروم سازد. يك منبع آگاه، در گفت و گو با »جوان« 
درباره آخرين تصمیم رسانه ملي درباره برنامه »من و 
شما«، گفت: در طراحي برنامه »من و شما« احتمااً 
بازتعريف خواهد ش��د و تیم جدي��دي كار را ادامه 
خواهند داد. وي همچنین درباره تصمیم صداوسیما 
درباره ظلي پور، گفت: تصمیم فعلي بر عدم حضور 
اين مجري در برنامه حداقل براي چند هفته است 
و گزينه ديگري كه ممكن است اجرايي شود، قطع 
كامل همكاري با وي و انتخاب مجري جديد است. 

درباره بي اخاق��ي مجريان در تلويزي��ون پیش از 
اين بارها شاهد هشدارهاي دلسوزانه صاحبنظران 
بوده ايم كه اگر م��ورد توجه ق��رار مي گرفت قطعا 
ماجراي برنامه »من و شما« رخ نمي داد. براي مثال 
تقريبا سه ماه پیش محمدعلي میرعايي تهیه كننده 
و مدير نام آشناي تلويزيون در گفت و گو با تسنیم 
گفته بود: »متأس��فانه مجريان و صحبت هايي كه 
اين روزها روي آنتن تلويزي��ون انجام مي دهند در 
شأن وقار و متانت گذشته رس��انه ملي نیست. بايد 
مديران ما در صداوسیما نس��بت به اين رفتارهاي 
بیمارگونه تلويزيون تجديدنظر جدي داشته باشند. 
يك مجموعه فرهنگي رسانه اي همچون صداوسیما 
بعد از گذش��ت چهار دهه از انقاب اسامي بايد با 
ماهواره مبارزه كند، اين اتفاق بسیار دردناك است 
و بايد گفت وامصیبتا...! شاهد اين اتفاقات هستیم، 
چون مديريت، برنامه ريزي فرهنگي و روانشناسي 
فرهنگي نداريم. چرا بايد برنامه هاي غیرفرهنگي و 
شوخي هاي غیراخاقي كه تبعات عجیب ضدخانواده 

دارد، به خانه هاي مردم برود؟«
احمد میرعاي��ي تهیه كننده س��ريال »حضرت 
موسي)ع(« تصريح كرد: متأس��فانه تلويزيون ما 
امروز تمام س��عي و تاش خود را به كار بس��ته تا 
از طريق اسپانس��ر پول دربیاورد و به هر صورتي 
شده اسپانسرها را راضي نگه دارد. من فكر مي كنم 
چنین تلويزيوني بايد تعطیل شود و مردم هرچه 
مي خواهند به طريق س��لیقه و اعتقاد خودشان، 
نگاه كنند. مردم از تلويزيون توق��ع ندارند آنقدر 
ش��وهاي بي محتواي��ي روي آنتن بب��رد. مردمي 
كه ماه��واره مي بینند براي خودش��ان يك فیلتر 
ذهني گذاشته اند كه اين برنامه يا فیلم را كشوري 
ساخته و پرداخته كه دشمن و بیگانه است و براي 
اخاقیات مرزي نمي شناسد ولی همین مردم به 
پاي تماشاي تلويزيون كه مي رسد با اعتماد كامل 
خودشان و خانواده شان را به صداوسیما مي سپارند 
اما تلويزيون به غیر از جاذبه هاي واهي چیز ديگري 
ندارد. سؤال من و خیلي از همكارانم اين است كه 
مديران صداوسیما و دست اندركاران امر اين است 

كه واقعاً ما داريم به كجا مي رويم؟!

گفت وگوي »جوان« با دكتر اكبر عالمي درباره الزامات مجري تلويزيون 

 مجري تلويزيون
سليقه مديران شبکه ها را نشان می دهد

   مصطفي شاه كرمي
مدير راديو قرآن ضمن اشاره به اينكه شبكه قرآن يكي از 
دستاورد هاي مهم انقاب اسامي است، گفت: مقام معظم 
رهبري راديو قرآن را عامل رش�د قرآني كشور مي دانند. 
به گزارش »جوان«، احمد ابوالقاس��مي مدي��ر راديو قرآن در 
ابتداي نشس��ت خبري پیرامون ط��رح قرآن كت��اب زندگي 
)بشارت 1452( و تشريح برنامه هاي جديد راديو قرآن گفت: 
شبكه قرآن يكي از دستاورد هاي مهم انقاب اسامي است و در 
ديداري با مقام معظم رهبري، ايشان راديو قرآن را يك پديده 
تاثیرگذار در جامعه نام بردن��د و فرمودند كه راديو قرآن عامل 
بسیار مهمي در رشد قرآني كشور بوده است. اين رشد به حدي 

بود كه منجر به پرورش چندين استاد تاوت شد. 
وي درباره قرآن كتاب زندگي )بشارت 1452( عنوان كرد: اين 
طرح از ابتداي تابستان آغاز شد و البته طرح 1452سال هاي 
گذشته فقط در فصل تابستان برگزار مي ش��د، اما از امسال با 
توجه به فرمايشات رهبر انقاب درباره تربیت 10میلیون حافظ، 
فراگیر شد. رسانه ملي به خوبي اين طرح را مديريت مي كند و 

شبكه هاي مختلف در اين طرح سهیم هستند. 
 احمد فراهاني مدير گروه آموزش طي سخناني با بیان اينكه تا 
پیش از اين برنامه هاي تولیدي راديو قرآن براي ديگر راديو ها 
در اوق��ات قبل از اذان گاه  ها پخش مي ش��د، گف��ت: علت اين 
موضوع تايم زياد و بدون موسیقي بودن آيتم ها بود كه امسال 
برنامه هايی در س��ه دقیقه و به همراه موس��یقي ب��راي ديگر 
شبكه هاي راديويي تولید كرده ايم كه در زمان هاي مختلف از 

راديو هاي مختلف پخش مي شود. طي آماري كه از طرح امسال 
داشته ايم بیش از 6هزار نفر با تماس با راديو قرآن تحت آموزش 
قرار گرفته اند، البته قرار است دو كارشناس با استقرار در حرم 
حضرت عبدالعظیم حسني)ع( محفوظات شركت كنندگان را 

تحويل بگیرند. 
در ادامه رض��ا نباتي نماينده آموزش و پرورش طي س��خناني 
به طرح ارتق��اي آموزش روخواني قرآن اش��اره ك��رد و گفت: 
اين موضوع ط��ي زماني طواني در مدارس انجام مي ش��د كه 
يك آس��یب بود اما با اين طرح دانش آموزان در 33 روز تحت 
آموزش روخواني قرار مي گیرند كه اين طرح در 63هزار مدرسه 
در حال اجراست. ما سه سند باا دس��تي داريم كه يكي از آنها 
سیاست هاي اباغي رهبر معظم انقاب است و روخواني يكي از 
بند هاي آن است. همچنین يكي ديگر از برنامه هاي ما اين است 
كه مشغول ضبط تصويري كتب درسي قرآن توسط استاد وكیل 

و استاد سیف هستیم. 

رونمايي از نسخه كامل مستند ماندگار»براي آزادي«
مستند هاي انقابي در »سينما حقيقت« پخش مي شود

حكمت 44 
خوشا به حال كسی كه به ياد معاد 

باشد، براى حسابرسی قیامت كار 

كند، با قناعت زندگی كند و از خدا 

راضی باشد.

دم خروس »بي بي سي« عليه زنان ايراني از مقاله »سي ان ان« بيرون زد
رسانه ملكه رتبه مشاركت زنان ايراني را 3 رتبه پايين تر از عربستان مي داند

   مصطفي شاه كرمي
يكي دو روز پيش س�ايت فارسي رس�انه سلطنتي بي بي سي 
ط�ي انتش�ار گزارش�ي س�ياه نمايانه از اوض�اع زن�ان در 
جامعه كش�ورمان تمام ت�اش و هن�رش را ب�ه كار گرفت تا 
در فضاي رس�انه اي چهره اي بس�ته و ض�دزن ارائ�ه بدهد. 
در بخشي از گزارش جهت دار و سرتاسر وارونه بي بي سي فارسي 
كه با تیتر »مروري بر 60 سال اش��تغال زنان در ايران« و توضیح 
»نسبت اشتغال زنان در ايران و كشورهاي منطقه و اقتصادهاي 
هم گروه به درصد« منتشر شد، اين رسانه سلطنتي با دستمايه قرار 
دادن آمار و ارقامي برگرفته از تحقیق شخص مجهوال الهويه اي به 
اسم احسان سلطاني اوضاع مشاركت زنان در جامعه ايران را چند 

پله پايین تر از عربستان سعودي طراحي كرده بود!
در اين نمودار كذايي رتبه مشاركت زنان ايراني سه رتبه پايین تر از 
عربستان و حتي ذيل كشورهاي يمن و افغانستان نشان داده شده 
است. اين دروغ پردازي رسانه س��لطنتي بي بي سي در حالي است 

كه طبق آمار واقعي و قابل استناد منتش��ره، جمعیت زنان شاغل 
كشورمان بیش از 5میلیون نفر است كه در مقايسه با كشور سرشار 
از خفقان و انگاره هاي متحجرانه منبع��ث از تفكر منحرف و ضاله 
وهابیت اصًا قابل مقايسه نیس��ت.  بهترين سند براي رسوا كردن 
رسانه س��لطنتي بي بي س��ي و دروغ پردازي وقیحانه آن، گزارش 
و اظهارات س��عید زكريا خبرنگار شبكه س��ي ان ان امريكايي پس 
از سفرش به كش��ورمان است. براي تاباندن نور رس��وايي به زوايا و 
پستوهاي مملو از دروغ و تاريكي در ذهن مديران رسانه سلطنتي 
بي بي سي، بخشي از مقاله سعید زكريا را كه در سايت سي ان ان هم 
وجود دارد بازخواني مي كنیم.  زكريا در مقاله اي با اشاره به سفر خود 
به ايران نوش��ته: »زنان در جمهوري اسامي ايران به شدت تاش 
مي كنند تا زندگي مفیدي براي خود رقم بزنند. زنان ايراني با حجاب 
هستند و از قوانین دولتي در پوش��ش اندام خود اطاعت مي كنند، 
ش��مار زيادي از آنان به دانش��گاه مي روند و بعد از فارغ التحصیلي 
مشغول به كار مي ش��وند.« زكريا در بخش ديگري از مقاله اش كه 
مقايسه اي بین زنان جامعه ايران و عربس��تان است، نوشته است: 
»زنان سعودي به تازگي اجازه رأي دادن پیدا كرده اند، در حالي كه 
زنان ايراني از سال 1963 اجازه رأي دادن داشته اند. زنان سعودي از 
اين پس مي توانند در انتخابات شهرداري ها شركت كنند، اما زنان 
ايراني در سال 2010، 3 درصد از كرسي هاي وزارتخانه ها و 5 درصد 
از كرسي هاي مجلس را از آن خود كرده بودند. زنان ايراني دو برابر 
بیشتر از مردان وارد دانشگاه ها مي ش��وند و... در نهايت آمار نشان 
مي دهد 32 درصد از زنان ايراني در بازار كار حضور دارند اما شمار 

زنان شاغل در عربستان سعودي 21 درصد است.«

 امير اسماعيل آذر: 
زبان فارسي هرگز نخواهد مرد

اس�تاد ادبي�ات فارس�ي معتق�د اس�ت: اگرچ�ه برخ�ي 
فارس�ي  زب�ان  م�رگ  ب�ه  نس�بت  كارشناس�ان  از 
هش�دار داده ان�د، ام�ا اي�ن زب�ان هرگ�ز نخواه�د مرد. 
امیر اسماعیل آذر درباره وضعیت فعلي زبان فارسي به باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: با آمدن فضاي مجازي طبعاً اتفاق هايي 
براي زبان فارس��ي خواهد افتاد، البته از آنجا كه زبان فارس��ي 
پشتوانه بزرگي از شاعران و نويس��ندگان گذشته تا به امروز را 
دارد، هرگز نخواهد مرد، اما به مرور زمان با اتفاقات و تغییراتي 
مواجه مي شود. زبان فارسي همچون ديواري است كه هر چقدر 
براي خرابي آن تاش كنند اگر پشتوانه محكمي داشته باشد، 

خراب نمي شود. 
بنابراين گزارش در روز هاي اخیر میرجال الدين كزازي، استاد 
زبان و ادبیات فارسي در قالب يك مصاحبه نسبت به مرگ زبان 
فارسي هشدار داده و گفته بود: »اگر آيین ها و هنجار هاي زباني 
را پاس نداريم، بي گمان زبان بدين گونه آن پیكره س��نجیده و 
به آيین اش را از دس��ت خواهد داد و اندك اندك به آمیزه اي از 
واژه ها كه هیچ پیوند ساختاري و سنجیده اي با هم ندارند فرو 
خواهد كاست و كارايي زبان از دست خواهد رفت و مرگ زبان 

آغاز خواهد شد.«
 ...........................................................................................................

 حسين محب اهري 
با بيماري مبارزه مي كند

يك كارگ�ردان تئاتر درباره وضعيت جس�ماني حس�ين 
محب اهري كه در بيمارس�تان بستري اس�ت، اظهار كرد 
كه با تزريق خون و پاكت شرايط جسمي اين بازيگر بهتر 

شده است. 
مريم كاظمي كارگردان تئاتر كه سابقه همكاري طواني مدت با 
حسین محب اهري دارد، درباره وضعیت جسماني اين هنرمند 
كه سال هاست با بیماري سرطان مبارزه مي كند و بار ديگر در 
بیمارستان بستري شده است به مهر گفت: شب 12 آذرماه به 
همراه هیئت مديره خانه تئاتر و شهرام كرمي مديركل هنرهاي 

نمايشي به ماقات حسین محب اهري رفتیم. 
وي افزود: وي به دلیل اشتهاي كم، ضعف عمومي دارد ولي با 

تزريق خون و پاكت شرايطش بهتر شده است. 
اين كارگردان تئاتر درباره اينكه آيا محب اهري شیمي درماني 
مي ش��ود، عنوان كرد: بعد از بس��تري ش��دن آمپول هايي به 
محب اهري تزريق كردند كه در راستاي شیمي درماني است تا 
بدن به تعادل برسد و اگر نیاز به پیوند مغز استخوان باشد، بدن 

آمادگي اين پیوند را پیدا كند. 
 ...........................................................................................................

 مناظره هاي رضاشاهي
 با اجراي بهروز افخمي

برنامه »قبِل انقاب« با موضوع رضا ش�اه و با اجراي بهروز 
افخمي در مركز تلويزيوني حوزه هنري در حال توليد است. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، اي��ن مجموعه در قالب 
مناظره هاي تاريخي در 10 قسمت با موضوعات ارتش، ارتباط 
دولت ه��اي خارجي در به قدرت رس��یدن رضاش��اه، مذهب، 
تصرف زمین ها و... برگزار مي ش��ود. پیش از اين بهروز افخمي 
در مجموعه »كوچك جنگلي«، فیلم سینمايي »فرزند صبح« 
و يك فیلم ساخته نشده درباره »نهضت تنباكو«، تحقیقاتي در 
فضاي تاريخ معاصر داشته است. اين برنامه به كارگرداني مهدي 
نقويان و تهیه كنندگي محس��ن يزدي و مجري طرحي ياسر 

فريادرس روي آنتن مي رود. 
 ...........................................................................................................

 هشدار براي صدور مجوز توليد
 ۹ سريال خانگي

س�خنگوي انجم�ن ش�ركت ها و تهيه كنندگان مس�تقل 
سينماي ايران گفت: ارائه مجوز س�اخت ۹ سريال نمايش 
خانگي به توليد س�ينماي ايران لطمه جدي وارد مي كند. 
مرتضي شايس��ته اظهار كرد: هیئت مدي��ره انجمن در آخرين 
نشست خود كه با حضور تمام اعضا تشكیل شد، نسبت به صدور 
مجوز ساخت 9 سريال نمايش خانگي واكنش نشان داد و چنین 
رفتاري را اقدامي غیرمس��ئوانه خواند چراكه بازار كشش اين 
تعداد سريال را ندارد و شرايط تولید از جمله نیروي انساني جلوي 
دوربین و پشت دوربین و تجهیزات سینمايي چنین اجازه اي را 
فراهم نمي كند. وي افزود: هیئت مديره انجمن مستقل بر اين 
باور اس��ت كه چنین حركاتي در كنار ورود احتمالي پول هاي 
مشكوك قطعاً به زيان س��ینماي ايران خواهد بود. سخنگوي 
انجمن شركت ها و تهیه كنندگان مستقل سینماي ايران با بیان 
اينكه هیئت مديره انجمن امیدوار اس��ت كه حسین انتظامي 
معاونت سینمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي موضوع را مورد 
كارشناسي جدي قرار دهد، گفت: چنین فرآيندي حتي به شبكه 
نمايش خانگي نیز لطمه جدي وارد كرده و ارائه اين تعداد مجوز 

به گمان ما غیركارشناسانه بوده است.

نويد   پارسا     ديده بان

    محمد صادق عابديني
مهدي طباطبايي نژاد، دبير جشنواره سينما حقيقت از حضور 
11مستند در بخش سينماي مستند انقاب اسامي خبر داد 
كه در ميان آنها براي اولين بار نس�خه كامل مس�تند هاي 
»براي آزادي« و »طپش تاريخ« رونمايي و اكران خواهد شد. 
طباطبايي نژاد در نشست رس��انه اي دوازدهمین جشنواره 
فیلم مستند »س��ینما حقیقت«، گفت: »امسال 634 فیلم 
مستند به دبیرخانه جشنواره ارس��ال شد و پس از پايان كار 
هیئت انتخاب، 71 فیلم به بخش مسابقه ملي سینماحقیقت 
راه يافتند.« وي افزود: »از اين جمع، 27 مس��تند كوتاه، 20 
مستند نیمه بلند و 24 مستند بلند هستند. 29 فیلم هم در 

بخش جايزه شهید آويني حضور دارند.«
   اهداي 3 تنديس در بخش آويني 

دبیر جشنواره سینما حقیقت در توضیح برگزاري بخش »شهید 
آويني«گفت: »فیلم هاي بخش »شهید آويني« بدون قید زمان 
در يك بخش داوري خواهند شد و برخاف بخش مسابقه ملي، 
جايزه اي به عوامل فني داده نمي ش��ود. در اين بخش به سه اثر 
برگزيده تنديس طاي��ي، نقره اي و برنزي ش��هید آويني اهدا 
خواهد شد.« وي با اشاره به مشاركت»ايمیدو« )سازمان توسعه 
و نوس��ازي معادن و صنايع معدني ايران( در جش��نواره سینما 
حقیقت، گفت: در جشنواره امسال 16 فیلم در بخش مستندهاي 
معدن و صنايع معدني به نمايش درمي آيد كه برگزيدگان براي 
تولید اثر بعدي خود مورد حمايت س��ازمان توس��عه و نوسازي 

معادن و صنايع معدني ايران قرار خواهند گرفت. 
  رونمايي از نسخه بازسازي شده »براي آزادي«

دبیر جشنواره سینما حقیقت با اشاره به فرارسیدن چهلمین 
سالگرد پیروزي انقاب اس��امي، گفت: »به اين بهانه مروري 
بر سینماي مستند انقاب خواهیم داشت و 11 فیلم مستند 
در اين بخش نمايش داده خواهد شد.« طباطبايي نژاد با بیان 
اينكه براي نخستین بار نس��خه كامل و بازسازي شده مستند 
»براي آزادي« در جشنواره س��ینما حقیقت رونمايي خواهد 
شد، تأكید كرد: »نس��خه تلويزيوني اين مستند، نسخه كامل 
آن نیس��ت و حتي از نظ��ر تصوير نیز كیفیت خوب��ي ندارد.«  
دبیر جشنواره س��ینما حقیقت، درباره ديگر مستندهاي اين 
بخش گفت: »فیلم هاي مهم ديگري هم در اين بخش حضور 
دارند، مانند مستند »طپش تاريخ« كه از جمله گنجینه هاي 
مهم تاريخ انقاب اس��ت، نس��خه 146 دقیقه اي آن براي اين 
جش��نواره آماده ش��ده اس��ت. »تازه نفس ها« به كارگرداني 
كیانوش عیاري، »جست وجو 1« كار امیر نادري و فیلمي 90 
دقیقه اي از شش فیلمس��از جوان، ديگر فیلم هاي اين بخش 

هستند.« طباطبايي نژاد افزود: »در جشنواره امسال بزرگداشت 
»حسین ترابي« )كارگردان براي آزادي( و منوچهر مشیري )از 

كارگردانان طپش تاريخ( برگزار مي شود.«
  درخواست 4هزار فيلم خارجي برای حضور 

دبیر دوازدهمین جشنواره فیلم مستند »سینما حقیقت« با اشاره 
به درخواست بیش از 4هزار مستند از بیش از 100 كشور خارجي 
براي حضور در اين جش��نواره، گفت: »در نهايت 56 فیلم از پنج 
قاره جهان نمايش داده مي شود. هفت فیلم معتبر جهان در بخش 
ويژه و هشت فیلم در بخش پرتره داريم كه عمده آن سینمايي 
هستند.« وي با اشاره به سیاسیت جشنواره در مرور جشنواره هاي 
معتبر مستند در جهان، ادامه داد: »اين بخش امسال به جشنواره 
تسالونیكي يونان اختصاص يافته است و در اين بخش هفت فیلم 
روي پرده مي روند. همچنین به سیاق هر سال چشم انداز سینماي 
مستند يك كشور را هم داريم كه امسال به كشورهاي آلماني زبان 
اختصاص دارد و هفت فیلم در اين بخش نمايش داده مي شود.« 
طباطبايي نژاد با اعام خبر برگزاري همزمان جش��نواره سینما 
حقیقت در 12 شهر گفت: تعداد اين شهرها ممكن است تا روز 
برگزاري جشنواره افزايش پیدا كند.  مديرعامل مركز گسترش 
سینماي مستند و تجربي در پاسخ به سؤالي درباره هزينه هاي 
برگزاري دوره گذش��ته جشنواره س��ینما حقیقت، گفت: سال 
گذشته با میزباني از 60 مهمان بین المللي، حدود 2میلیارد تومان 
هزينه كرديم و امس��ال تمام س��عي مان بر اين است كه بتوانیم 
هزينه ها را كاهش دهیم، اما با توجه به شرايط فعلي و يادآوري 
اينكه هزينه بلیت و اسكان مهمانان خارجي كه سه برابر شده نیز 
به عهده جشنواره خواهد بود، قطعاً هزينه هاي ما افزايش خواهد 
يافت. با اين حال هدف ما بر اين است كه با حفظ كیفیت مطلوب 
برگزاري جشنواره، كمترين مخارج را داشته باشیم. دوازدهمین 
جشنواره سینما حقیقت با شعار »حقیقت بهترين راهنماست« 
كه از فرمايشات حضرت علي)ع( اس��ت، طي روزهاي 18 تا 25 

آذرماه 1397 در پرديس چارسو برگزار مي شود. 

نشست خبري طرح »قرآن كتاب زندگي« و برنامه هاي جديد راديو قرآن برگزار شد
شبكه قرآن يكي از دستاورد هاي مهم انقاب اسامي است

    تلويزيون

تهيه كننده تلويزيون مطرح كرد
تلويزيون نياز به »كميته انضباطي« دارد

تهيه كنن�ده فص�ل دوم »محكومي�ن« ب�ا اش�اره ب�ه آخري�ن وضعي�ت 
تولي�د اين س�ريال، از ضرورت تش�كيل كميت�ه انضباط�ي در تلويزيون 
براي رس�يدگي به برخ�ي اختاف�ات مي�ان تهيه كننده و عوام�ل گفت. 
بهروز مفید تهیه كننده سريال »محكومین2« درباره آخرين وضعیت تولید اين 
مجموعه كه اين روزها به كارگرداني سیدجمال سیدحاتمي در حال ضبط است، 
به مهر گفت: ما سال گذشته سريال »كوبار« را به كارگرداني فريدون حسن پور، 
به تولید رس��انديم كه اسفندماه از ش��بكه 2 پخش ش��د اما هنوز 10 درصد از 
بودجه اين سريال را نگرفته ام، البته مشكل بودجه نه تنها در صداوسیما بلكه در 
ديگر سازمان هاي كشور هم وجود دارد. وي اظهار كرد: اين مسئولیت بر عهده 
تهیه كننده است كه بودجه سريال را تأمین و حتي بخشي از بودجه را از خودش 
پرداخت كند اما برخي از بازيگران انتظار دارند تا پروژه اي تمام مي شود پول خود 

را كامل دريافت كنند كه اين امكانپذير نیست. 
تهیه كننده »محكومین2« درباره مشكاتي كه براي هر دو طرف تهیه كننده و 
بازيگر رخ مي دهد، تصريح كرد: يك راه اين است كه هیئتي مثل خانه سینما يا 
يك فضاي صنفي در صداوسیما وجود داشته باشد كه نمايندگان اصناف مختلف 
تلويزيون در آن حض��ور پیدا كنند. بايد يك كمیته انضباطي ش��كل بگیرد كه 
توسط سازمان صداوسیما جدي گرفته شود، آن وقت اين كمیته مي تواند جلوي 

سوءاستفاده هاي دوطرفه تهیه كننده و عوامل را بگیرد. 
مفید در پايان بیان كرد: متأس��فانه ما در صداوسیما چنین كمیته اي نداريم تا 
هركسي از وظیفه اش تخطي كند با او برخورد شود درحالي كه چنین كمیته اي 

بسیار ازم است.

مجري برنامه تلويزيونی، ويترين 
سليقه مديران ش��بكه محسوب 
مي ش��ود. مج��ري س��ليقه، نوع 
رفتار و كردار و حتي نحوه لباس 
پوش��يدن را به فرزن��دان حافظ، 
س��عدي و عطار نش��ان مي دهد


