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 نگاهی به کتاب »ماه به روایت آه«
 اثر مرحوم استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد

رهبر انقاب روز گذشته در ابتدای جلسه درس خارج فقه تأکید کردند

ارادت  فاخر
 لزوم اصاح قانون 

منع به کارگیری بازنشستگان

دیدگاه

ری��ش و قیچی اقتصاد مملکت از س��ال 92 
به این سو، بیش��تر از اینکه دست وزیر اقتصاد، 
صنعت، کار و... باش��د، دست عباس عراقچی و 
محمدجواد ظریف بوده است. وعده های اقتصادی 
رنگارنگ آقای رئیس جمهور هم بیش��تر از آنکه 
مبتنی بر برنامه ریزی در وزارت صنعت، اقتصاد 
و... مطرح ش��ده باشند، بر اساس فن دیپلماسی 
همین آقایان طرح شده اند. لذا ما با اینکه ولی اه 
سیف را در مساله توزیع دار جهانگیری و محمد 
شریعتمداری را در مساله قاچاق 5 هزار خودروی 
لوکس مقصر می دانیم، نبای��د یادمان برود این 
تخلفات همه در پناه چتری که محمدجواد ظریف 
برای مسؤوان اقتصادی گسترده، رخ نمایی کرده 
اس��ت. محمدجواد ظریف نه به خاطر آنکه زیر 
قراردادی امضا انداخته که حق شکایت هم برای 
ایران در نظر نگرفته اس��ت، بلکه به خاطر چند 
سال آدرس غلط دادن به 80 میلیون ایرانی باید 
در پیشگاه تاریخ و قانون بازخواست شود. اینکه 
چش��م ها را برای نخستین بار به بیرون از مرز ها 
گرداند و افق نگاه جامعه ای که برای استقال و 
روی پای خود ایستادن انقاب کرد را عوض کرد.

از ای��ن منظر، اتهام پراکنی بدون س��ند آقای 
ظریف به کلیت کشور در روزهای اخیر در مقایسه 
با خطای اصلی او یک مساله کاما فرعی است. به 
بیان دیگر، اتهام زنی اخیر وزیر امور خارجه کشور 
به ایران! گام کوچکی در راس��تای همان خطای 
بزرگ او است و نباید مانع دیدن آن خطای اصلی 
شود. خطای اساسی آقای ظریف این بوده و هست 
ک��ه وقتی به قول خ��ودش »در اداره وزارت امور 
خارجه هم درمانده«، ریش و قیچی یک اقتصاد 
80 میلیونی را چند سال است در دست گرفته، 
رها هم نمی کند. اما خوشمزگی آرایشگری اقتصاد 
به سبک ایشان این است که وی مهم ترین راهبرد 
اص��اح اقتصاد ایران را، رف��ع بهانه های آمریکا و 
غ��رب می داند. در این واقعیت تلخ، نکته ظریفی 
نهفته اس��ت و آن اینکه ریش و قیچی اقتصاد ما 
در 5 سال گذشته، نه در دست آقای ظریف که به 

واقع در دست اروپا و آمریکا بوده است! 
ما ریش و قیچی اقتصاد را به دس��ت دشمن 
داده ایم، دش��من هم که ب��رای آدم قبا نمی دوزد 
اب��د، قیچ��ی را در پهل��و فرو می کن��د! نتیجه 
همین می شود که تورم چنین، ارز چنان و حتی 
پاس��پورت ایرانی هم بهمان شود! آقای ظریف با 
هنر دیپلماسی خود کاری کرده که نبض اقتصاد 
ما با بهانه های آمریکا و اروپا باا و پایین برود. این 
البته اشتباه سهوی وزیر امور خارجه یا مجموعه 
دول��ت نبوده، بلکه هدف اعام ش��ده آنان طی 5 
سال گذشته محسوب می شود. اگر یادتان باشد، 
آق��ای رئیس جمه��ور آنقدر به س��پردن ریش و 
قیچی اقتصاد ما به بیگانه تمایل داشت که »آب 
خوردن« م��ردم را هم به رفع بهانه های آنان گره 
زد. حاا اما همان آقای روحانی می گوید تحریم ها 
فرصت است و مذاکره با آمریکا هم دیوانگی است. 
معضات اقتصادی کش��ور اما مادامی که ریش و 
 قیچی اقتصاد در دست امثال محمدجواد ظریف

- و به واقع در دست غرب- باشد، حل نخواهد شد. 
حل معضات اقتص��ادی، تخصص اقتصادی 
می خواهد و مرد رزم، نه لبخند زدن به دشمن و 
مرد بزم! مدل اصاح اقتصاد به سبک آقای ظریف 
و عراقچی همین است که حاا 7 ماه بعد از خروج 
آمریکا از برجام به ما بگویند:»ایده های جدید اروپا 
برای تعامات تجاری در راه است!« در حالی که 
همین افراد پیش از این بارها و بارها برای اجرایی 
شدن بسته پیشنهادی اروپا ضرب ااجل تعیین 
کرده بودند! عراقچی شهریورماه گذشته صراحتا 
گفت��ه بود: »اروپایی ها  ت��ا 13 آبان وقت دارند و 
از این تاریخ به بعد فایده ای ندارد بخواهند انجام 
دهند!« شخص آقای روحانی هم یک روز پس از 
خروج آمریکا از برجام طی تماسی تلفنی خطاب 
ب��ه امانوئل مک��رون تاکید کرده ب��ود: »اروپا در 
شرایط کنونی فرصت بسیار محدودی برای حفظ 

برجام در اختیار دارد!«
چند روز بعد از این مکالمه، عباس عراقچی 
تصویر روشن تری از این »فرصت محدود« ارائه 
داده و به تلویزیون دولتی آلمان گفته بود: »دکتر 
روحان��ی محدودیت و بازه زمانی برای ما تعیین 
نک��رده و تنها گفته چند هفت��ه. اما من گمان 
نمی کنم گفت وگوها بیش از 4 هفته زمان ببرد«. 
حاا از آن زمان قریب 7 ماه گذش��ته و یک ماه 
اس��ت 13 آبان را هم پشت سر گذاشته ایم ولی 
آقای عراقچی مج��ددا از »ایده های جدید اروپا 

برای تعامات تجاری« برای ما سخن می گوید!
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 ریش و قیچی را 
از دشمن بگیرید!

کج ت��ر از »پی��زا« ب��رج زهرمار 
»ایفل« اس��ت! جمهوری چماق! 
ادوکلن های پاریس، ب��وی خون می دهد! خاک بر 
سر »سازمان ملل« که کمربند اسد علیه تکفیری ها 
را محکوم می کند اما بی رحمی پلیس فرانس��ه را 
نمی بین��د! اینج��ا در ایران اگر نی��روی انتظامی و 
بعض��ا هم همچون حکای��ت 9 دی، خود ملت در 
برابر فتنه گران دروغگو که لگد به 40 میلیون رأی 
زدند بایس��تند، حتما از مصادیق »خشونت« است 
اما در ش��انزه لیزه، هر جنایتی قابل عفو! بیچاره آن 
منورالفکران��ی ک��ه روی کراوات مکرون وحش��ی 
یادگاری نوش��تند! بیچاره آن کارگ��ردان که غرور 
مردمش را به کش��ور خروس نش��ان فروخت، بلکه 
در ک��ن، تحویلش بگیرند! خروش نش��ان! کجایی 
جناب ژان پل س��ارتر؟! حاا موس��م قرار گذاشتن 
در دیار کافه هاس��ت، البته اگر قبل از قهوه، کتک 
نخ��وری! کتک در مهد آزادی! آن هم به ش��هادت 
آزادی بی��ان روژه گارودی! و ج��ای زخ��م در بدن 
جلیقه زردها! اینجا در ایران، فتنه گر علیه صندوق 
آرا، منصب نش��ین هم بشود و باز فرانسه را ناظر بر 
تضارب آرا و احترام متقابل، به رخ جمهوری اسامی 
بکشد! خخخخخ! دم خروس، ناجور از پرچم فرانسه  
زده بیرون! کاش زین الدین زیدان، یک کله هم برود 
در سینه لیبرال � دموکراسی، بابت این همه دروغ! 
و این همه تبختر! و این همه غرور! و این همه شو! 
حق با »جال« بود که حتی در عصر فکل کراواتی ها 
نیز، هرگ��ز یک فنجان چ��ای قهوه خانه های دیار 
خود را به کافه های پاتوق روشنفکران ِمید � این � 
پاریس، نفروخت! حق با »شریعتی« بود که عوض 
شکوه  بردن نزد پایه های آهنی ایفل، سر بر در خانه  
گلی »علی« و »زهرا« می گذاش��ت و غم قرن ها را 
زار می گریست! هی مستر تقی زاده! دقیقا از کجا تا 
کجا باید غربی شویم؟! و فرنگی شویم؟! و فرانسوی 
شویم؟! حکام الیزه، ملت خود را کتک نزنند؛ ترحم 
ب��ه مردم ای��ران در برجام اروپایی، پیش��کش! دم 

»روح اه« گرم که ما را نسبت به نقاب چهره غرب، 
بیدار کرد! دم »سیدعلی« گرم که بی فرجام می داند 
نشست و برخاس��ت با این وحش��ی های اتحادیه 
اروپایی را! چقدر هم اتحاد! به دشداش��ه و کراوات 
نیس��ت! یک رگ بن س��لمانی در پیکر همه سران 
این اتحادیه هس��ت که از آزادی، فقط شعارش را 
می دهند! به جای تنباکو، بوی دود استخوان نحیف 
آدمیزاد می دهد پیپ منورالفکران پاریس نش��ین! 
بیچاره غرب زده های ما ک��ه هنوز هم می خواهند 
حس��اب فرانس��ه را س��فید کنند! کل عمرش��ان 
»مرسی مرسی« می گویند اما این جور وقت ها چنان 
چش��م بر فرانس��ه می بندند که گویا پاریس اصا 
پایتخت هیچ قبرستانی نیست! و من حاا می فهمم 
چ��را آن پیرمرد بروجردی، بدش آمد که در وصف 
شهرش از عبارت »پاریس کوچولو« بهره می برند! و 
حاا می فهمم چرا زنده یاد آل احمد، اصرار داش��ت 
»فرانسه« را اینجوری با تحقیر بنویسد؛ »فنارسه«! 
شگفتا! باتوم نیروی حافظ امنیت ما مقابل آنان که 
88 می خواستند انتخاباتی با آن عظمت را سرنگون 
کنند، حتی س��ر هیاری کلینتون را هم درد آورد 
ولی الساعه ال شده وزیر خارجه آمریکا! و کور شده 
دیده بان صلح حقوق بشر! و به  خواب  زده خودش را 
شورای امنیت! »شورای امنیت«! چه دروغ گنده ای! 
امنیت را حق بن س��لمان ها بدانی و سلیمانی ها را 
اما تروریس��ت! باید گل گرفت در سازمان ملل را! 
بای��د محکوم و محاکمه کرد این س��ازمان بی ملل 
را! نه بمب های بر س��ر اطفال یم��ن را ببینی و نه 
چماق های مکرون جاد را! و تنها و تنها زوم کنی 
روی موشک های حزب اه! و گردان های قدس! که 
مش��غول جهاد در برابر غاصب سرزمین خودشان 
هس��تند! و من مانده ام جوجه سلبریتی های ما که 

یمنی ها را آدم حس��اب نمی کنند، چرا اینجا برای 
مردم فرانسه، هیچ شمعی به نشان همدردی روشن 
نمی کنند؟! نکند دولت مکرون از 7 دولت آزاد است 
و هر چه زد، زد؟! نکند سیلی  خوردن مردمان اروپا 
فقط از داعش محکوم اس��ت؟! »نه غزه، نه لبنان« 
و ن��ه حتی م��ردم فرانس��ه؟! و آن وقت پرس��تش 
کورش، چون که پادش��اه آدم نوازی بود! یکی �  دو 
روز پیش، تولد »ج��ال« بود! و نه عجب که هنوز 
ه��م »غرب زدگی« فروش می رود! عنصر غرب زده، 
عاشق سلفی با ایفل اس��ت و افتخار به خط اتوی 
شلوار جانشینان سارکوزی! او حتی چشم بر ظلم 
دولت فرانسه به مردم فرانسه هم می بندد، چرا که 
چشمش پر از زرق و برق ادوکلن های مدین پاریس 
اس��ت؛ آنقدر که نه کارگر گاب قمصر خودمان را 
ببین��د، نه حتی کارگر فرانس��وی را! او خود کارگر 
کارخانه ستم س��ازی غرب اس��ت! و ب��ه حقوقی، 
جایزه ای، گندمی، س��یبی بر سر برج ایفل راضی! 
منظور عنصر غرب زده از »نه به خش��ونت« همان 
است که مراد سران غرب و FATF و CFT است! 
در این منظومه، تیر و کمان کودک اهل غزه و چفیه  
نصراه و تفنگ بچه های حاج قاسم، حتما مصداق 
خش��ونت حساب می ش��وند لیکن چماق مکرون، 
هویج! ولو بر سر فرانسوی های چشم آبی! اان باید 
می نوش��تی »قلعه حیوانات« را حضرت اورول! بله! 
دنیای غرب زده ها، قلعه وحشی ترین حیوانات است! 
عمری »نه« گفتن به »خش��ونت«، لیکن سوت و 
کف زدن برای آن نامرد که سر شیخ دردمند عصر 
مش��روطه را برد باای دار! و تاختن به »آل احمد« 
که چرا آن جمله مش��هور را در ش��رح مظلومیت 
آن ش��یخ شهید و نیز ش��رح بی وجدانی روشنفکر 
غرب زده نوش��ت! هان  ای مردم فرانسه! ثبت کنید 

در تاریخ که غم خوار ش��ما همین ما هس��تیم که 
غم خوار م��ردم غزه و لبنان و یم��ن و بحرین نیز 
هس��تیم! خیال تان راحت! از منورالفکران غرب زده 
هیچ کجای دنیا حمایتی نخواهید شد! حتی وقتی 
هم که شما را می برند تیتر یک، بیشتر نگران آنند 
که مبادا »ایفل« آس��یبی ببیند! عاقبت، همه حق 
و حقوق شان س��ر این برج است! و نگران که مبادا 
صدای قوقولی قوقول خروس فرانس��ه، در ابه ای 
خروش شما قطع ش��ود! از نظر سران چشم چران 
غرب، بش��که گنده ای چون بن س��لمان، باید هم 
حکایت گاو ش��یرده باشد اما چندی است گریبان 
فراعنه، افتاده دست شیران نر! گیرم فان سازمان 
زیرمجموع��ه آن عم��ارت نکره نیویورکی، قاس��م 
سلیمانی را تروریست بخواند اما آنکه تکفیری ها را از 
شجاعت خود و نیروهایش کفری کرده، همان است 
که هم برای دخترکان کرانه باختری، اشک می ریزد، 
هم برای گری��ه مظلومانه هر دخترک دیگری! ولو 
در قلب پاریس! اوج انسانیت غرب زده ها اما همین 
است که مثا اگر کارگردان هستند، ایران خودشان 
را س��یاه و پر از خشونت نشان دهند به پاریسی ها! 
به پاریسی ها که بارها و بارها رنگ جلیقه زردشان، 
س��رخ ش��د این روزها! خوش آمدی به دنیا جال! 
این دنیا هنوز هم قلم ت��و را می خواهد! قلم تویی 
که روش��نفکر بودی و اتفاقا پاریس هم رفته بودی 
اما هرگ��ز رو به برج زهرمار ایف��ل، نماز نخواندی! 
بوی خ��ون و آهن و دود می ده��د این روزها! قلم 
ب��ردار! قدم ب��ردار! برو و ببین و ب��از هم بنویس! و 
باز هم »فرانس��ه« را »فنارسه« بنویس، از بس که 
»دموقراضه« اس��ت این دموکراسی غربی! لخت تر 
از هر پادش��اهی! بشنوید! این فریاد اعتراض انسان 
طفل معصوم آخرالزمان است علیه مکاری مکرون ها 
و ترامپ ها و بن سلمان ها! هیهات! هیهات اگر بهشت 
شود دنیا، با وجود این رؤسای جهنمی! دنیا را و این 
جه��ان را و این مردمان را، مردی دیگر باید! مردی 

دیگر باید بیاید ... .

دموقراضه فنارسه!
حسین قدیانی
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ایران پس از کودتا نزدیک به ربع قرن در س��یطره کامل آمریکا 
و انگلیس ق��رار گرفت و دولت کودتای س��پهبد زاهدی با برقراری 
رابط��ه مجدد با دولت بریتانیا - که در س��ال 1331 س��فارتش در 
تهران بس��ته و روابط با آن قطع ش��ده بود - و سرس��پردگی کامل 
نس��بت به آمریکا عما این بس��تر را مهیا کرد. عمیدی، سخنگوی 
دول��ت وقت اوایل آبان ماه 32 در مصاحبه مطبوعاتی گفت: »در این 
70 روزی که از عمر دولت جدید می گذرد، بخوبی روش��ن ش��د که 
ایران در بین دولت های خارجی احترام شایس��ته خود را به دس��ت 
آورده اس��ت. چنانچه عاوه بر برقراری حسن رابطه با دولت آمریکا 
که منجر به اس��تفاده از کمک های ف��وری و اقتصادی و برنامه اصل 
4 ترومن و افزایش آن حتی در زمانی که کنگره آمریکا تعطیل بود 
شده، دولت انگلیس نیز خودش دست دوستی به سوی دولت ایران 

دراز کرده است«. 
دس��ت دوس��تی را در واقع چند روز قبل تر »آنتونی آیدن« وزیر 
خارج��ه انگیس دراز کرده بود. او در مجلس عوام این کش��ور اعام 
کرد: »انگلس��تان بار دیگر دست دوستی به سوی ایران دراز می کند 
و برای تجدید مناس��بات سیاس��ی میان 2 کشور از هر جهت آماده 
اس��ت.« البته عبداه انتظ��ام، وزیر امور خارج��ه دولت زاهدی هم 
از ه��ول هلی��م زود در دیگ افتاد و در واکن��ش به مواضع آیدن در 
گفت وگ��و با خبرن��گاران گفت: »اظه��ارات آیدن م��ورد قدردانی و 
مس��رت اس��ت. با توجه به اینکه اختاف موجود بین دولت ایران و 
کمپانی سابق نفت است، دولت ایران میل دارد چنین تصور کند که 
میان دولت ها و ملت های ایران و انگلس��تان کدورتی اساسی وجود 

ندارد که نتوان رفع کرد«. 
کم��ی قبل ت��ر از آن هم در 25 مهرماه، »هرب��رت هوور« معاون 
وزارت خارج��ه آمریکا در امور نفت به ایران س��فر ک��رده بود و در 

آغازین روز های حضورش در ایران به همراه »لویی هندرسن« سفیر 
آمری��کا در ایران به دیدار محمدرضا پهل��وی رفت. وی که 23 روز 
در ای��ران اقامت داش��ت، از پاایش��گاه ها و حوزه های مختلف نفتی 
ایران دیدار کرد و درباره مس��ائل مختلف نفت��ی با دولت برآمده از 
کودتا مذاکراتی داش��ت. در همین ای��ام اداره همکاری فنی آمریکا 
مبلغی حدود 4 میلیون و 700هزار یورو به عنوان کمک فنی آمریکا 
به وزارت دارایی ایران پرداخت کرد و زمینه س��از دوس��تی بیشتر 2 
دولت با یکدیگر بود. اما سوم آذرماه 32  دو اتفاق مهم رخ داد؛ اول 
آنکه »دنیس رایت« کاردار س��فارت انگلیس ب��ه تهران آمد. دولت 
کودتا در اطاعیه ای اعام کرد: »تجدید مناس��بات ایران و انگلیس 
در س��اعت معینی در تهران و لندن منتش��ر می شود«. آیزنهاور هم 
ب��ه میان آمد و گفت تمام تاش خ��ود را برای پیوند دوباره ایران و 
بریتانیا به کار خواهد بس��ت. در نهایت سرلش��کر زاهدی در پیامی 
خط��اب به مردم ایران اعام کرد: »دول��ت تصمیم گرفته با تجدید  
رواب��ط با انگلیس اختاف��ات موجود را با رعای��ت کامل قانون ملی 
ش��دن صنعت نفت حل کند«. بع��د از آن، روز چهارم آذر به  عنوان 
سالروز تجدید روابط ایران و انگلستان اعام شد. اتفاق دوم اما پایان 
محاکمه دکتر مصدق، نخس��ت وزیر برکنار شده، بود. مصدق که در 
س��ال های قبل تاش های زیادی را برای کوتاه کردن دست انگلیس 
از نف��ت ک��رده و به نوعی به نماد مبارزه با اس��تعمار بریتانیا تبدیل 
ش��ده بود، به 3 س��ال زندان مجرد محکوم ش��د. ریل گذاری مجدد 
وامداری و وابس��تگی کامل ایران به غرب در حال شکل گیری بود و 
تقدیم دودس��تی نفت کش��ور به انگلیس یکی از مهم ترین مصادیق 
آن به حساب می آمد. پیش از تعطیلی سفارت انگلیس و ملی شدن 
صنعت نفت، نفت ایران به نفع انگلستان جریان داشت و حتی حدود 
16 درص��د مبلغ نف��ت ایران که به موجب ق��رداد ظالمانه تحمیلی 
1933 به دولت ایران می رس��ید، به عناوین مختلف دوباره به کیسه 
انگلیسی ها برمی گشت، لذا با بازگشایی سفارت انگلیس در ایران بار 
دیگر شرایط غارت نفت ایران برای انگلیس فراهم می شد. کما اینکه 
پس از بازگشایی س��فارت انگلیس، قرارداد کنسرسیوم توسط رژیم 
پهلوی با طرفیت آمریکا و انگلیس بس��ته ش��د و باز هم نفت ایران 

توسط استعمارگران به غارت رفت. 
ام��ا قطع��ه آخر پازل نف��وذ و س��یطره آمریکا در ای��ران با خبر 
پنج��م آذرماه تکمیل ش��د. دربار پهلوی در اطاعی��ه ای اعام کرد 
نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا و همسرش به همراه هیاتی از 
همراه��ان 18 آذرماه به ته��ران می آیند و اقامت 3 روزه ای در ایران 
خواهند داشت. سفارت آمریکا در تهران با انتشار اطاعیه ای نوشت: 
»مسافرت نیکسون به ایران ارتباطی با مساله نفت ندارد.« اما هدف 
سفر نیکسون را از نطق چند ماه پیش آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا 
در کنگره کش��ور می توان دریافت: »بررس��ی نتایج نش��ان می دهد 
پیروزی سیاس��ی امیدبخش��ی در ایران نصیب قوای طرفدار تثبیت 

اوضاع و قوای آزادی شده است«.
سلس��له رخداد هایی که ذکر آن رفت همگی در به جوش آمدن 
خون دانش��جویان تاثیر داشت، البته دانشجویان قبل از این اتفاقات 
و 2 بار در مهرماه همان س��ال و به همراه بازاریان اعتصاب هایی در 
واکنش به اتفاقات پس��اکودتا داش��تند اما بازگشایی مجدد سفارت 
بریتانیا و س��فر نیکس��ون را خطر ج��دی برای منافع ملی کش��ور 
می دیدن��د و همین عاملی ش��د تا روزهای چهارده��م و پانزدهم و 
در نهایت ش��انزدهم آذرماه برای مبارزه با استعمار و استکبار دست 

به قیام بزنند.  

پهلوی بعد از کودتا و کشتن دانشجویان با کشور چه کرد؟

به سربازان تفهیم کرده بودند  با گرگ ها می رقصند!
همه دانشجویان توده ای هستند

دکتر مهدی بهادری نژاد، یکی دیگر از دانشجویان فنی 
دانش��گاه تهران اس��ت که واقعه 16 آذر را از نزدیک حس 
کرده است. او اس��تاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف و 
از چهره های ماندگار کشورمان در حوزه مهندسی مکانیک 
اس��ت. او واقعه را چنین نقل می کند:  »روز 16 آذر س��ال 
1332 من دانش��جوی سال دوم دانش��کده فنی بودم. در 
آن زم��ان حزب توده در دانش��گاه فعالیت زیادی داش��ت 
و تع��داد زیادی از دانش��جویان عضو این ح��زب بودند. به 

س��ربازان تفهیم کرده بودند که تمام دانش��جویان دانشگاه جزو حزب 
توده هستند. ... ]روز واقعه[ برخاف آنچه در دانشگاه مرسوم بود، تمام 
صحن دانشگاه تهران از سربازان شاه پر شده بود و اطراف دانشکده فنی 
س��ربازان مس��لح قدم می زنند. به خاطر دارم روز 15 آذر یک روز قبل 
از واقعه 16 آذر یکی از دانش��جویان از سربازی به شوخی پرسیده بود: 
»اگر یک تیر به گنجش��ک هایی که روی درخت هس��تند بزنید، چند 
گنجشک را می توانید بکشید؟« که سرباز به او گفته بود: »این تیر ارزش 
دارد، من تیر را به گنجش��ک نمی زنم، بلکه آن را به سینه یک توده ای 
می زنم!« ... در حالی که اس��تاد مشغول تدریس بود در کاس باز شد 
و 2 سرباز تنومند در شرایطی که یکی از مستخدم های دانشکده را به 
زور به همراه داشتند، وارد کاس شدند. سربازها به مستخدم می گفتند: 
»بگو چه کس��ی بود که به س��رکار فانی توهین کرد.« مستخدم هم 
می گفت: »من نمی دانم!« اس��تاد کاس به حضور آنها اعتراض کرد و 
اینکه باید احترام کاس را نگه دارید. س��ربازان به استاد توهین کردند 
که به ش��ما مربوط نیست، یکی از س��ربازها اسلحه اش را روی شقیقه 
مستخدم گذاشت و گفت: »بگو چه کسی بود که توهین کرد!« او هم  
از ترس دس��تش را به سمتی دراز کرد که چند دانشجو در آن قسمت 
حضور داشتند. سربازها یکی از دانشجویانی که در آن قسمت از کاس 

ب��ود را بی��رون بردند و رفتند. نظ��م کاس به هم ریخت 
و دانش��جویان از کاس بیرون رفتند. در این لحظه زنگ 
دانشکده که هنگام تعویض کاس ها نواخته می شد، قبل 
از پایان کاس به صدا در آمد، همه دانشجویان دانشکده 
از کاس ه��ا بیرون آمده و متوجه ش��دند چ��ه اتفاقی در 
دانش��کده رخ داده اس��ت... رئی��س وقت دانش��کده فنی 
دانش��گاه تهران »مهندس خلیلی« برای بچه ها سخنرانی 
ک��رد و گفت: »تا وقتی نتوانیم امنیت دانش��جویان را در 
دانش��کده حفظ کنیم، کاس های دانش��کده تعطیل است.« ... پس از 
مدتی از تیراندازی ها من و چند نفر از دانش��جویان که در دستش��ویی 
دانش��کده پنهان ش��ده بودند، به طبقه دوم رفتیم تا از دانشکده خارج 
شویم. اجازه ندادند و گفتند باید صبر کنید. دفتر دانشکده در این طبقه 
بود. حدود 12 دانش��جو بودیم که در این طبقه حضور داش��تیم، صبر 
کردیم تا اجازه دهند از دانش��کده بیرون رویم. صدای ناله می شنیدیم، 
حدس زدم دانش��جویی را شکنجه می کنند اما بعدها فهمیدیم صدای 
ناله های »احمد قندچی« یکی از دانشجویان که تیر به او اصابت کرده 
بود و در 17 آذر به شهادت رسید، بود ... خاطرم هست یک روز قبل از 
16 آذر من و چمران در کتابخانه بودیم که احمد قندچی پیش ما آمد 
و درباره تعیین رشته سال بعد با ما مشورت کرد تا اطاعاتی کسب کند 
و بتواند تعیین رش��ته کند«. بهادری نژاد درباره حال و هوای دانشکده 
فنی پس از این ماجرا چنین می گوید: »در دانشکده های دیگر دانشگاه 
تهران چندان خبری نبود، دانش��جویان دانش��کده فنی بیشتر از سایر 
دانشجویان تظاهرات برپا می کردند، پس از این ماجرا همه ناراحت بودند 
و فضای خفقانی در دانشگاه  حاکم شد، کسی نمی توانست حرف بزند. 
تظاهرات و سخنرانی ها به شکل محدود برگزار می شد و خفقان بر کشور 

حکمفرما بود. دانشگاه تهران حدود یک ماه تعطیل شد«.

محس�ن تاجی�ک: احتماا اینکه ب��رای مخاطبان فارس��ی زبان رادیو 
BBC »اکنون س��اعت 12 نیمه ش��ب« باشد یا »اکنون ساعت دقیقا 
12 نیمه شب«، خیلی تفاوتی نکند اما برای دولتی که BBC وابسته 
به آن اس��ت و می خواهد به کمک ابرقدرت بلوک غرب، علیه یکی از 
لیبرال ترین دولت های ایران کودتا کند، می شود رمز عملیات. مصدقی 
که می خواست با دست دوستی به آمریکا، دست انگلیس را از نفت کوتاه 
کند، با دستان مشترک انگلیس و آمریکا، خودش فیتیله پیچ شد. حاا 
اینکه تا سال ها رسمی ترین قرائت پهلوی از کودتای 28 مرداد، قیام ملی 
و خودجوش مردمی بوده و تا چه میزان مردم ایران چنین تحلیلی را 
باور کرده اند به کنار. اتفاقا »کاندولیزا رایس« وزیر خارجه اسبق آمریکا 
اخیرا در مقدمه کتاب خاطراتش نوشته: »تیترهای خبری روز و قضاوت 
تاریخی به ندرت یکی اند«. ش��اید او هم فرق تیترهای خبری روزهای 
پس از 28 مرداد و نطق »مادلین آلبرایت« وزیر خارجه دولت کلینتون، 
50 سال بعد از کودتا را شنیده باشد که گفت: »در سال 1953 میادی 
آمریکا نقش موثری در ترتیب دادن براندازی نخست وزیر محبوب ایران 
محمد مصدق داش��ت. دولت ]آمریکا[ معتقد بود اقداماتش به دایل 

استراتژیکی موجهند«. 
به هر صورت نس��خه مصدق در 28 مرداد 32 با پیش��نهاد ملکه، 

دارهای سیا و اوباش داخلی پیچیده شد. چند روز بعد هم شاه با سام 
و صلوات به ایران بازگشت اما باید هم سلطه انگلیس به شیرهای نفت 
ایران برمی گشت و هم آمریکا ثمره کودتایش را آنالیز می کرد. برقراری 
دوباره رابطه ایران و انگلس��تان و سفر نیکسون، معاون رئیس جمهور 
آمریکا به ایران را که هر دو آذرماه همان س��ال انجام شد، می توان در 
همین راستا تحلیل کرد اما واکنش منفی جریان دانشجویی به این دو 
اتفاق که منجر به واقعه 16 آذر دانشگاه تهران شد، تلنگری به جامعه 
ایرانی در دوران خفقان پس از کودتا بود تا بتواند راه و مس��یر خود را 

دوباره پیدا کند.     
ریخته ش��دن خون دانشجویان دانشکده فنی دانش��گاه تهران را 
می توان از 2 بعد تحلیل کرد؛ اول بی رحمی استبداد پهلوی در مقابل 
اعتراضات مدنی دانش��جویان که داعیه استقال کشورشان را دارند و 
دخالت اجنبی، احساسات ش��ان را جریحه دار می کند. شاه لشکری از 
نیروهای زرهی را به کف دانش��گاه می فرستد، دانشجویان را به خاک 
و خون می کشد، کشته شده ها را به مسگرآباد می برد و زندانی ها را به 
خارک تبعید می کند. شهید چمران که آن روزها در کسوت دانشجویی 
دانش��گاه تهران بود، می نویس��د: »یک��ي از دربانان دانش��گاه یک روز 
قبل از حادثه ش��نیده بود که تلفني به یکي از افس��ران گارد دانشگاه 

دستور مي رسد باید دانشجویي را شقه کرد و جلوي در بزرگ دانشگاه 
آویخت که عبرت همه شود و هنگام ورود نیکسون صداها خفه شود و 

جنبنده اي نجنبد«.
اما بعد دوم که معموا از آن غفلت می ش��ود، مبارزه با اس��تکبار و 
اس��تعمار است. استکبار و استعمار عواملی است که استبداد داخلی را 
تقویت می کند و به آن ج��رات می دهد تا اعتراضات مدنی را با گلوله 
تفنگ و تیزی س��رنیزه جواب دهد. دانشجویان دانشگاه تهران فردای 
واقعه در بیانیه ای می نویس��ند: »از همان ف��ردای اعام تجدید رابطه 
ننگین با استعمارگران انگلیس��ی فریاد اعتراض دانشجویان علیه این 
اقدام ضدملی بلند شد و همه دانشگاهیان شرافتمند دانشگاه یکصدا 
اعام کردند این اقدام خیانتکارانه را هرگز به رسمیت نخواهند شناخت... 
حکومت خائن شاه- زاهدی می خواست فریادهای استقال طلبانه را با 
گلوله خاموش کند ولی حساب نوکران این بار غلط از آب درآمد. شلیک 
جانگداز مسلسل ها که بی دریغ دانشجویان دلیر را مشبک می ساخت 
صدای خشم و اعتراض جوانان بیدار را خاموش نساخت«. )اسنادی از 
جنبش دانشجویی در ایران، مرکز اسناد ریاست جمهوری، جلد چهارم، 

صفحه 266( 
آنچه از اسناد و حوادث بر می آید این است که دانشجویان و معترضان 

آن روز بخوبی می دانس��تند اس��تبداد حاکم تنها نمودی از اس��تکبار 
کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس اس��ت و از خود اراده ای ندارد و شاه 
حاضر اس��ت در این خوش خدمتی به بیگانه برای بقای حکومت خود، 
خون جوانان سرزمینش را بر زمین بریزد. آنها می دانستند قدرت طلبی 
و منفعت طلبی در ذات استکبار و استعمار است و تره ای برای حاکمیت 
ملی کشورها خرد نمی کنند. این را در خاطرات مهدی بازرگان نیز بخوبی 
می توان دید هر چند خود بعد ها این تجربه را استفاده نکرد: »به جریان 
انداختن نفت ملی ش��ده ایران به بازار غرب، یک��ی از هدف های اصلی 
استعماگران آمریکایی- انگلیسی و متحدان غربی بود. اجرای این منظور 
مستلزم برقراری روابط مجدد ایران با انگلستان که از پاییز سال 1331 به 
ابتکار دولت محمد مصدق قطع شده بود و بازگشت دوباره انگلیسی ها به 
ایران بود... نشریات نهضت مقاومت از چند روز قبل خبر ورود قریب الوقوع 
»دنیس رایت« کاردار س��فارت بریتانیا به تهران و نیز انزجار و اعتراض 
خود را از تجدید روابط با دولت انگلس��تان اعام کرده بودند. تظاهرات 
دانشجویان نیز در اعتراض به تجدید روابط دولت با انگلیس و نیز اعتراض 
به ورود »ریچارد نیکسون« معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران بود و از 
روز شنبه 14 آذر با سخنرانی در کاس ها شروع شد«. )غامرضا نجاتی، 
60 س��ال خدمت و مقاومت، خاطرات مهدی بازرگان، مؤسسه خدمات 

فرهنگی رسا، ص 314( 
ب��ه هر ح��ال 16 آذر 32 را می ت��وان نقطه عطفی ب��رای جریان 
دانش��جویی دانس��ت، چرا که آنها برخاف بس��یاری از سیاس��یون و 
روشنفکران چپ و راست آن زمان که یا خود در شکل گیری کودتا نقش 
داش��تند یا در نهایت با دولت کودتا کنار آمده بودند، برای آرمان هایی 
مانند استقال طلبی، استبدادستیزی، استکبارستیزی و استعمارستیزی 
به میدان آمدند تا آنجا که خون ش��ان، س��نگفرش های دانشکده فنی 

دانشگاه تهران را رنگین کرد. 
روزی که نیکس��ون با دکترای افتخاری حقوق از همان محلی که 
خون دانش��جویان در آن جاری ش��ده بود، ای��ران را ترک می کرد، در 
مخیله اش هم نمی گنجید که یادبود این روز، نماد رس��وایی غرب در 
دخالت در امور کش��ورها خواهد شد. هر چند بعد ها حکومت پهلوی 
داغ و درفش بیشتری بر دانشجویان گذاشت و مقصر حادثه را دیگرانی 
معرف��ی و خود را تبرئه کرد اما هیچ کدام اینها باعث محبوبیت دولت 
کودتا نشد و موجب نشد که هر ساله دانشجویان ایرانی به ذات تجاوزگر 
استکبار که آن روز از آستین یک دولت برآمده از کودتا بیرون آمده بود، 
نیندیشند. 65 سال از 16 آذر 32 می گذرد و هنوز استکبار مسؤولیت 

این »به خاک و خون کشیدن« تاریخی را نپذیرفته است.

چرا و چگونه 3 دانشجوی ایرانی، پیش پای یک آمریکایی قربانی شدند!

برادر غرق خونه

چند صد دانشجو را به جان 4-3 نظامی انداخته اید!
علی اکبر سیاس��ی، رئیس وقت دانش��گاه تهران بود. او بعدها در کتاب »گزارش یک زندگی«، 
نگرش محمدرضا پهلوی و سرلشکر زاهدی را نسبت به واقع، اینگونه نقل می کند: »گزارش که به 
من رسید، بی درنگ با سپهبد زاهدی تلفنی تماس گرفتم و شدیداً اعتراض کردم: »با این حرکات 
وحشیانه مأموران انتظامی ش��ما،  من دیگر نمی توانم اداره امور دانشگاه را عهده دار باشم.« گفت: 
»متأسف خواهم بود، دولت رأساً از اداره امور آنجا عاجز نخواهد ماند.«... فردای آن روز، در جلسه 
رؤسای دانشکده ها،  2 ساعت درباره این جریان و خط مشی خود بحث کردیم. نخستین فکر این 
بود که جمعاً استعفا دهیم، بعد دیدیم این کناره گیری نتیجه قطعی اش این خواهد بود که آرزوی 
همیش��گی دولت ها بر آورده خواهد ش��د و استقال دانش��گاه را که قریب 12 سال در استقرار و 
اس��تحکامش زحمت کشیده بودیم، از بین خواهد برد و یک نظامی یا یک غیر نظامی قلدر را به 
ریاست دانشگاه خواهند گماشت. در نتیجه این مذاکرات و ماحظات تصمیم گرفته شد سنگر را 
خالی نکنم و به مقاومت بپردازم... از شاه وقت خواستم و در نظر داشتم نسبت به عمل جنایتکارانه 
قوای انتظامی اعتراض کنم. ش��اه مجال نداد و به محض رسیدن من، دست پیش گرفت و گفت: 
»این چه دس��ته گلی اس��ت که همکاران دانشکده فنی ش��ما به آب داده اند، چند صد دانشجو را 
ب��ه جان 4-3 نظامی انداخته اید که این نتیجه نامطلوب را به بار آورد؟« گفتم: »معلوم می ش��ود 
که جریان را آنطور که خواس��ته اند، ساخته و پرداخته، به عرض رسانده اند.« شاه گفت:  »به دروغ 
نگفته اند، عقل هم حکم می کند که جریان همین بوده است.« گفتم: »هر چه بوده،  نتیجه اش این 

است که 3 خانواده عزادار شده اند و دانشگاهیان ناراحت و سوگوارند«.

دانشجویان دستگیر شده به خارک تبعید شدند
از هفدهم آذرماه دانشجویان قصد اعتصاب 3 روزه ای را داشتند اما نیروهای نظامی 
در خیابان های منتهی به دانش��گاه حضور داشتند و اجازه حرکت اعتراضی نمی دادند. 
روزنامه اطاعات از قول فرمانداری نظامی پایتخت نوش��ت: »طبق تصمیم فرمانداری 
نظامی تهران دانش��جویان و دانش آموزانی که در تظاهرات دیروز دس��تگیر شده اند به 
جزیره خارک تبعید خواهند ش��د. دیروز 32 نفر از دانشجویان و دانش آموزان دستگیر 
ش��دند که 7 نفر آنها آزاد ش��دند و 25 نفر دیگر قرار اس��ت تبعید شوند«. این روزنامه 
همچنین به نقل از پزش��کی قانونی علت کشته ش��دن 3 دانشجو را اینگونه نقل کرد: 
»علت فوت 3 نفر از دانشجویان دانشگاه از طرف اداره پزشکی قانونی چنین تشخیص 
داده ش��ده است: 1- مصطفی بزرگ نیا دانشجوی دانشکده فنی بر اثر یک گلوله که از 
طرف راست قفسه سینه وارد شده و از زیر بغل چپ او خارج شده فوت کرده است. بر 
اثر این گلوله اس��تخوان بازوی وی به کلی خرد ش��ده و خونریزی زیاد باعث مرگ وی 
شده است. بر پشت شانه راست مقتول اثر زخم سرنیزه دیده می شد که تا 15 سانتیمتر 
زیرپوست فرو رفته بود. 2- مهدی شریعت رضوی دانشجوی مقتول دیگر فقط به علت 
زخم س��رنیزه فوت کرده است. سرنیزه استخوان ران راست وی را به کلی خرد کرده و 
ش��ریان ها را پاره کرده و در نتیجه خونریزی زیاد، مجروح درگذش��ته است. یک گلوله 
نیز به دس��ت راس��ت وی اصابت کرده که جلدی بوده و نمی توانسته باعث مرگ باشد. 
3- مقتول دیگر احمد قندچی نام دارد و به علت اصابت گلوله هایی که وارد شکم وی 
شده و احشای داخلی را پاره کرده، در گذشته است. دیروز و امروز اداره پزشکی قانونی 
با حضور نماینده دادسرای نظامی اجساد را معاینه کرد ولی هنوز گزارش رسمی در این 

زمینه تهیه نشده است«. )روزنامه اطاعات/ 17 آذر 1332(

نیکسون سخنرانی کرد
نیکسون بیس��ت و یکم آذرماه و در سومین روز از سفرش به ایران پا به دانشگاه تهران 
گذاشت. همان جایی که چند روز قبل دانشجویان را به رگبار بستند. جو التهاب و حکومت 
نظامی به گونه ای بود که ادارات، بانک ها، مدارس، شهربانی و... همه توسط نیروهای نظامی 
محافظت می شد. مراسم باشکوهی در استقبال از نیکسون در دانشکده حقوق برگزار شد. 
نیکسون هم چند دقیقه ای برای جماعت حاضر سخنرانی کرد: »ما باید در قبال آن عناصر 
خرابکاری که به احساسات پست بشر توسل جسته و ارزش های عالی اخاقی و معنوی آنان 
را تحقیر کرده و عش��ق به خانواده و عشق به میهن را مورد تمسخر قرار می دهند، خود را 
کاما حفظ کنیم. من به شما اطمینان می دهم ملت آمریکا کاما مصمم است نقش خود را 
در حفظ صلح به وجه احسن ایفا کند«. دولت کودتا که هر آنچه داشت برای خوش خدمتی 

به آمریکایی ها انجام داد، در نهایت یک دکترای افتخاری را تقدیم نیکسون می کند. 
صبح روزی که نیکس��ون قصد داش��ت برای سخنرانی به دانشگاه تهران برود، یکی از 
روزنامه ها در سرمقاله خود تحت عنوان »سه قطره خون« نامه سرگشاده اي به نیکسون 
می نویس��د. در این نامه سرگشاده ابتدا به س��نت قدیم ایراني ها اشاره می کند که هرگاه 
دوس��تي از سفر مي آید یا کس��ي از زیارت باز مي گردد یا شخصیتي بزرگ وارد مي شود، 
ایرانی��ان به فراخور حال در قدم او گاوي یا گوس��فندي قرباني مي کنند. آنگاه خطاب به 
نیکسون نوشته بود: »آقاي نیکسون! وجود شما آنقدر گرامي و عزیز بود که در قدوم شما 

3 نفر از بهترین جوانان این کشور یعني دانشجویان دانشگاه را قرباني کردند«.  

برای من شهادت ارجحیت دارد
فضل اه بزرگ نیا، برادر بزرگ تر مصطفی بزرگ نیا - یکی از شهدای 
16 آذر - درباره ویژگی های ش��خصیتی ب��رادرش و برخورد پهلوی با 
خان��واده او پس از ماجرا می گوید: »وی عاقه زیادی به مس��تضعفان 
و محرومان جنوب شهر داشت. شب های جمعه مواد غذایی می خرید 
و به جنوب ش��هر می رفت... از نظر روحی خیلی با شهامت بود. جمله 
مع��روف وی همین بود که می گفت: »م��رگ افتخارآمیز را از زندگی 
ننگی��ن بهتر می دانم.« در مبارزه علیه نظام )شاهنش��اهی( بی نهایت 
محکم بود. بارها به او می گفتیم اگر تو را بکشند فقط می نویسند درود 
به روان ش��هید. می گفت: »برای من ش��هادت ارجحیت دارد به اینکه 
در بس��تر بیماری بمیرم. تا موقعی که زنده ام علیه شاه مبارزه خواهم 
کرد.«... بااخره س��نت و قوانین خداوند درست بود، زیرا چیزی را که 
همیشه آرزو می کردم برآورده شد و آن مرگ عامان این واقعه بود و 
خدا را ش��کر می کنم که تیمور بختیار را کشتند و فضل اه زاهدی را 
همین طور و شاه هم که وضعش خیلی بدتر از مرگ است. یادم می آید 
که لش��کر زرهی بخش��نامه ای داد که آن را به سرلشکر مزین دادم و 
مضمون آن این بود که هر سرباز و افسری امروز کسی را بکشد ترفیع 
و پول نقد خواهد گرفت. آنها خواستند دانشگاه را آرام کنند تا نیکسون 
با آرامش خاطر به ایران بیاید... چند دفعه در حین مذاکرات به وسیله 
کانتری دستگیر شد که با دادن تعهد آزادش کردیم... از طریق علم، 
شاه به پدرم تسلیت گفت و پیغام داد 200 هزار تومان خون بها بدهند 
که جواب رد دادیم. بعد می خواستیم مجلس ختم و شب هفت بگیریم، 

مخالفت کردند«. )روزنامه کیهان/ آذر 59( 

احمد یک مذهبی بود
برادر احمد قندچی یکی دیگر از ش��هدای 16 آذر، واقعه را چنین 
توصیف می کند: »روزی که نیکسون معاون وقت آیزنهاور می خواست 
به تهران بیاید، ]احمد[ فعالیت شدیدی می کرد تا با راه انداختن یک 
تظاهرات مانع از ورود نیکس��ون ش��وند... پس از اینکه احمد زخمی 
ش��د، از باای س��قف لوله ش��وفاژ نیز ترکید و آبجوش نیز روی سر و 
صورتش ریخت و سوخت. سپس به وسیله عناصر رژیم به بیمارستان 
شماره2 نیروی مسلح شاهشاهی منتقل شد اما به علت نرساندن خون 
به بدنش و خونریزی ش��دید شهید شد... احمد یک مذهبی بود و در 
مبارزات ملی کردن صنعت نفت از آرمان های دکتر مصدق شدیدا دفاع 
می کرد«. )16 آذر 58/ روزنامه اطاعات( همچنین خواهر قندچی در 
این باره می گوید: »برادرم به سختی مجروح شده بود و تیر به کبدش 
خورده بود ولی به برادرم خون نرساندند. حتی برادرم تقاضا کرده بود 
با خواهرش ماقات کند، نگذاشته بودند. بااخره شهید شد«. )15 آذر 

59/ روزنامه جمهوری اسامی(

به ما اجازه برگزاری مراسم شب سوم را هم در خانه های مان ندادند
غامرضا شریعت رضوی، برادر بزرگ تر مهدی شریعت رضوی که در آن زمان دانشجوی سال چهارم پزشکی دانشگاه تهران بود، می گوید: »مهدی 
از دوره دوم دبیرستان در هر حال، یک عصبانیت و عصیان و طغیان نسبت به دولت حاکم، نسبت به اختاف طبقاتی، نسبت به توده های محروم 
و فقیر داشت... همیشه معترض بود به این وضع و همه را تشویق می کرد که باید قیام کرد... این فلسفه ایشان مبین این آیه قرآن است: »ان اه ا 
یغیروا ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم« و معتقد بود اگر مردم بجنبند، اگر ما نترسیم، پیروز می شویم... با وجود اینکه ما خانواده متوسطی بودیم، معتقد 
بود باید با مردم زندگی کرد. باید دردهای شان را شناخت. باید مشکات شان را دید... ساعت های آزادش را با مردم فقیر به سر می برد، درست عکس 
اینکه هنوز روشنفکران ما و حتی دست اندرکاران کشور آنطور که باید فقر را نمی شناسند... شهادت این 3 نفر در انقاب بزرگی که ما امروز داشته ایم، 
مقدمه ای بود بر اینکه مردم بیدار باشند.... بویژه دانشجویان خارج از کشور، روز 16 آذر را به عنوان روز قیام دانشجویی علیه حکومت فاسد پهلوی 
می شناختند... ما بعد از اینکه می خواستیم از بیمارستان برگردیم گفتند دانشگاه شلوغ شده و یک عده از دانشجویان را تیر زده اند. به هر حال ما رفتیم 
بیمارستان ارتش، جواب درستی ندادند، بعد جسته و گریخته گفتند که این 3 نفر کشته شده اند و منتقل شده اند به گورستان. ما رفتیم گورستان 
مسگرآباد، دیدیم سرباز هست و ما را راه ندادند. گفتند اگر اینجا آوردند، دفن شده اند. روز بعد شنیدیم که خودشان شبانه برده اند در گورستان دفن 
کرده اند. بعد او را توسط یکی از آشنایان از مسگرآباد آوردیم امامزاده عبداه و پهلوی قندچی و بزرگ نیا دفن کردیم... بعد از شهادت این 3 تن به ما 
اجازه برگزار کردن مراسم شب سوم در خانه های مان را هم ندادند ولی در مراسم چهلم به خاطر پافشاری زیادی که کردیم فقط 300 کارت که مهر 

حکومت نظامی روی آن خورده بود به من دادند. هر کس می خواست به طرف امامزاده عبداه برود کارتش را کنترل می کردند«.   
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ش��هید مصطفی چمران، یکی از نخبگان دانشگاهی 
ایران اس��ت که هنگام واقعه 16 آذر 32 دانشگاه تهران، 
دانشجوی سال دوم فنی بوده و با چشمان خود هر آنچه 
را رخ داده، دیده است. او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه 
تهران، با اس��تفاده از بورسیه تحصیلی به آمریکا می رود 
و با تاسیس انجمن اسامی دانشجویان ایران در آمریکا 
تاثیر بس��زایی در بیداری دانشجویان نسبت به استبداد 
پهل��وی دارد. چمران 9 س��ال پس از ماج��رای 16 آذر، 
جنایت پهلوی را در دانشکده فنی دانشگاه تهران اینگونه 

می نویسد:
»اعم��ال خائنانه دولت کودتا هر روز بر بغض و کینه 
مردم مي افزود و بر آتش خشم و غضب آنان دامن مي زد. 
از روز 14 آذر تظاهرات��ي ک��ه در گوش��ه و کنار به وقوع 
مي پیوس��ت وس��عت گرفت و در بازار و دانشگاه عده اي 
دستگیر شدند. روز 15 آذر مجددا تظاهرات بي سابقه اي 
در دانشگاه و بازار شکل گرفت. در دانشکده هاي پزشکي، 
حقوق و علوم و دندانپزش��کي، تظاه��رات موضعي بود 
و جلوي هر دانشکده مس��تقا انجام مي شد و سرانجام 
با یورش س��ربازان خاتمه مي یافت که عده اي دس��تگیر 
ش��دند. در بازار نی��ز همزمان با تظاهرات دانش��جویان، 
مردم دس��ت به اعتصاب زده ش��روع به تظاهرات کردند 
و عده اي به وس��یله ماموران نظامي گرفتار شدند. دولت 

بغض و کینه شدیدي به دانشگاه داشت، 
زیرا دانشجویان پرچمدار مبارزات ملي 

بودند و با فعالیت مداوم و موثر خود 
هیات حاکمه را به خطر و س��قوط 
تهدید مي کردند. دانشجویان مبارز 
دانشگاه نیز تصمیم گرفتند هنگام 

ورود »نیکسون«، ضمن دمونستراسیون عظیمي، نفرت و 
انزجار خود را به دستگاه کودتا و طرفداري خود را از دکتر 
مصدق نشان دهند. تظاهرات علیه افتتاح مجدد سفارت 
و اظهار تنفر به دادگاه »حکیم فرموده« همه جا به چشم 
مي خورد و وقوع تظاهرات هنگام ورود نیکس��ون حتمي 

مي نمود.
صبح شانزدهم آذر هنگام ورود به دانشگاه، دانشجویان 
متوجه تجهیزات فوق العاده س��ربازان و اوضاع غیر عادي 
اطراف دانش��گاه ش��ده و وقوع حادث��ه اي را پیش بیني 
مي کردند. نقش��ه پلید هیات حاکم��ه بر همه واضح بود 
و دانش��جویان حتي اامکان سعي مي کردند به هیچ وجه 
بهانه اي به دست بهانه جویان ندهند. از این رو دانشجویان 
با کمال خونسردي و احتیاط به کاس ها رفتند و سربازان 

به راهنمایي عده اي کارآگاه به راه افتادند.
حدود س��اعت 10 صبح موقعي که دانش��جویان در 
کاس ها بودند، چندین نفر از سربازان دسته »جانباز« به 
معیت زیادي سرباز معمولي رهسپار دانشکده فني شدند. 
ما در کاس دوم دانش��کده فني که حدود 160 دانشجو 

داش��ت، مش��غول درس بودیم. آقاي مهندس 
شمس استاد نقش��ه برداري تدریس مي کرد. 
صداي چکمه سربازان از راهروی پشت در به 
گوش مي رسید. عده اي از سربازان، دانشکده 
فني را به کلي محاصره کرده بودند تا کسي 
از میدان نگریزد. اکثر دانشجویان ناچار پا به 
فرار گذاردند ت��ا از درهاي جنوبي و غربي 
دانشکده خارج شوند. در این میان بغض 
یکي از دانش��جویان ترکید. او که مرگ 

را به چش��م مي دید و خود را کش��ته 
مي دانست دیگر نتوانست این 

همه فش��ار دروني را تحمل کند و آتش از سینه پرسوز 
و گدازش به شکل شعارهاي کوتاه بیرون ریخت: »دست 
نظامیان از دانشگاه کوتاه«. هنوز صداي او خاموش نشده 
ب��ود که رگبار گلوله باریدن گرفت و چون دانش��جویان 
فرصت فرار نداش��تند، به کلي غافلگیر شدند و در همان 
لحظه اول عده زیادي هدف گلوله قرار گرفتند. لحظات 
موحشي بود. دانش��جویان یکي پس از دیگري به زمین 
مي افتادند بویژه که بین محوطه مرکزي دانش��کده فني 
و قس��مت هاي جنوب��ي 3 پل��ه وجود داش��ت و هنگام 
عقب نش��یني عده زیادي از دانش��جویان روي این پله ها 
افتاده، نتوانستند خود را نجات دهند. بدین ترتیب 3 نفر از 
دوستان ما بزرگ نیا، قندچي و شریعت رضوي شهید و 27 

نفر دستگیر و عده زیادي مجروح شدند.
دانش��گاه تهران به پیروي از دانشکده فني و به عزاي 
شهداي آن در اعتصاب عمیقي فرورفت. بعدازظهر آن روز 
دانشجویان با کراوات سیاه از دانشکده حرکت کردند و با 
س��کوت غم آلود و ماتم زده رهسپار خیابان هاي مرکزي 
شهر شدند و بویژه در خیابان هاي اله زار و استانبول انبوه 
دانشجویان عزادار نظر هر رهگذري را جلب و او را متوجه 
این جنایت عظیم مي کرد. بیش��تر دانش��کده هاي 
شهرستان ها نیز براي پش��تیباني از دانشگاه تهران 
اعتص��اب کردن��د. تع��داد زی��ادي از س��ازمان هاي 
دانش��جویي خارج از کش��ور نیز به عمل 
وحش��یانه و خصمان��ه دولت بش��دت 

اعتراض کردند«.

به روایت یک شاهد عینی
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 چرا و چگونه 3 دانشجوی ایرانی ■
پیش پای یک آمریکایی قربانی شدند!

پایان امپراتوری 
مسی و رونالدو

مودریچ برنده توپ طای 2۰18 شد

 گزارشی درباره وضعیت باشگاه استقال 
در 5 سال اخیر

یادداشت امروز تیترهاي امروز

جهان امروز بی��ش از هر زمان دیگری دچار 
بحران مفاهیم اس��ت. اگر بپذیریم که مفاهیم 
عناصر اصلی تش��کیل دهنده بافت های متن�وع 
ادراک م�ا هس���تند، اذعان خواهیم داشت که 
مفاهیم به مثابه یاخته های مولکولی این بافت ب�ه 

فهم ما حیات و به نگاه ما جهت می بخشند.
تحول در مفهوم »جنگ«، گاه در کسوت بسط 
و توسعه مفاهیم قدیم جنگ و سازگار  سازی آنها 
با ش�رایط جدی�د و با هدف بازاندیشی مفهومی، 
پدیدار شده و گاه حاصل هم افزایی و بهره گیری 
از علوم مختل�ف در چارچوب نظریه های جدید 
نمایان ش��ده است. عبارت ترکیبی »جنگ های 
ن�وین« یا »جنگ های مدرن« در مقاطع مختلف 
زمانی در ادبیات نظامی و امنیتی بویژه در نیم قرن 
اخی�ر از جانب نظریه پردازان این حوزه، به منظور 
بیان همین تحوات و تغییرات بنیادی در ماهیت 

جنگ ها و منازعات انسانی مطرح  شده است.
»جوزف نای« معتقد است جنگ نرم شیوه 
جدیدی است که یک اقدام کننده بدون استفاده 
از زور به خواس��ته هایش جامه عمل می پوشاند 
و جنگ نرم مس��تلزم برخ�ورداری از قدرت نرم 
است که قدرت نرم خود واجد 2 توانمندی ویژه 
جذب و متقاعدسازی و ارضای ایدئولوژیک است.

نب��رد ادراکی، جنگ ش��ناختی، جنگ نرم، 
پروپاگاندا، جنگ رسانه ها و نبرد رسانه ای، تمام 
این عبارات هر یک به  نوعی بر مفاهیم نگرش و 
تفکر افراد جامعه و مدیریت افکار عمومی دالت 
داش��ته که خود در سطحی بااتر بیانگر مفهوم 
کلی هدایت و گمراهی است که در قرآن و کتب 
آسمانی به آن اشاره  شده است که در اینجا قصد 

تشریح و تبیین آن را نداریم.
  پروژه دلتا

سیاس��ت گذاران پنتاگون و س��یا در ایاات 
 متحده ب���ا به کارگیری 3 راهبرد دکترین مهار، 
نبرد رسانه ای و ساماندهی نافرمانی مدنی اتحاد 
شوروی را به فروپاشی و شکست واداشتند. این 
راهبرد بعده��ا در مناطق مختلف و علیه دیگر 
مخالفان آمریکا از جمله جمهوری اسامی ایران 

در منطقه خاورمیانه ادامه پیدا کرد.
مارک پالمر، یکی از راهبردشناسان معروف 
آمریکا، صراحتاً ب��ا ایده ته�اجم نظ�امی علی�ه 

جمهوری اسامی ایران مخالفت و...
ادامه در صفحه 12

دگردیسی در مفهوم جنگ
 از »جنگ شناختی« 

تا »ترور نرم«!
ماشاءاه ذراتی

www.vatanemrooz.ir
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با وجود دخالت کم سابقه مکرون در جریان اعتراضات 
دی ماه 96 ایران، چرا دولت حسن روحانی در قبال سرکوب 

اعتراضات مردمی در فرانسه سکوت کرده است؟

را بدهید جواب مکرون 

نعل به نعل!
 »وطن امروز« از همراهی دقیق  فرانسه با پروژه ضدایرانی ترامپ

 در 3 حوزه هسته ای، موشکی و تحریم ها گزارش می دهد

صفحه   5



اروپا مقابل زیاده خواهی آمریکا 
ایستادگی کند

تش��خیص  مجم��ع  دبی��ر 
مصلحت نظام با بیان اینکه 
توصیه ما به اروپا این اس��ت  
ک��ه برجام را ج��دی بگیرد، 
گف��ت: اروپ��ا بای��د در برابر 
زیاده خواهی آمریکا ایستادگی کند. به گزارش 
مهر، محس��ن رضایی پی��ش از ظهر دیروز در 
دیدار »میکائیل کلور« س��فیر آلمان در ایران 
با اش��اره به روند آهس��ته و کم تاثیر همکاری 
اروپاییان با ایران گفت: از اروپایی ها گله مندیم. 
اکنون چند ماه اس��ت به دنب��ال ایجاد کانال 
مالی هس��تند اما برخی کش��ورها در اتحادیه 
اروپایی همکاری مناسبی ندارند. اروپایی ها در 
صحبت  حمایت می کنند اما در عمل همکاری 
نمی کنند. این یک اش��تباه استراتژیک است 
که اروپایی ها مرتکب می ش��وند. انتظار داریم 
این پیام منتقل ش��ود ک��ه از نجابت ایرانیان، 
سوءاس��تفاده نش��ود. اروپا نبای��د فرصت این 
همکاری را از دست بدهد. رضایی با قدردانی از 
دعوت آلمان از هیأت نمایندگی مجمع اظهار 
داش��ت: ما باید گفتمان نخب��گان بین ایران 
و اروپ��ا را فراتر از سیاس��تمداران آغاز کنیم. 
شکست خوردگانی که از ایران به اروپا رفته    اند، 
نمایندگان ملت ایران نیس��تند. آنها اطاعات 
دقیقی از ایران ندارند یا به شما نخواهند گفت. 
وی گفت: توصیه ما این اس��ت ک��ه برجام را 
جدی بگیری��د. اروپا باید در برابر زیاده خواهی 
آمریکا ایستادگی کند. مردم شما نگاه شان به 
آمریکا عوض شده است.  دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: ما در ایران صبر زیادی از 
خود نشان داده      ایم. رهبری و مردم ما صبورانه و 
نجیبانه منتظر اقدام اروپا هستند. اگر همکاری 

نشود، اوضاع برمی گردد.

لزومی ندارد در رابطه با موشک ها 
پاسخگو باشیم

نیروهای  ارش��د  س��خنگوی 
اس��امی  جمهوری  مس��لح 
ایران در پاس��خ به سوالی در 
ادع��ای آمریکایی ها  با  رابطه 
مبنی ب��ر آزمایش موش��ک 
جدید توس��ط ای��ران گفت: لزوم��ی نمی بینیم 
درباره توانمندی  های موشکی به کسی پاسخگو 
باشیم. مگر آمریکایی ها هر سوالی از آنها پرسیده 
می ش��ود پاسخ می دهند؟ س��ردار شکارچی در 
گفت وگو با ایرنا، تاکید کرد: ما اگر نیاز به آزمایش 
و توس��عه توان موشکی داش��ته باشیم از کسی 
اجازه نمی گیریم و این کار را انجام می دهیم. وی 
افزود: آمریکایی ها موشک را برای تجاوز به دیگر 
کشورها، تسلط بر سرزمین ها و تامین منافع خود 
به قیمت له کردن م��ردم جهان می خواهند اما 
جمهوری اسامی در بحث موشک به هیچ عنوان 
چنین اهدافی را دنبال نمی کند. سخنگوی ارشد 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران تصریح 
کرد: ایران ب��رای حفظ منافع خود و جلوگیری 
از هرگونه تعرض نیازمند توس��عه توان موشکی 
است. وی با تاکید بر اینکه داشتن موشک یکی 
از الزامات اساسی جمهوری اسامی است، گفت: 
موش��ک را در حد نیاز دفاعی کش��ور به لحاظ 
کیفی و کم��ی تولید و آزمای��ش خواهیم کرد. 
س��ردار شکارچی همچنین در رابطه با ادعاهای 
مطرح ش��ده مبنی بر ه��دف قرارگرفتن مواضع 
ایران در س��وریه عنوان کرد: ما مواضع مستقلی 
در سوریه نداریم که کس��ی بخواهد هدف قرار 
دهد. ممکن است مواضع و پایگاه  های سوری ها 
را بمباران کنند و در این حمات به مستشاران 

جمهوری اسامی نیز آسیب برسد.

سردارطهرانیمقدم:
شهید طهرانی مقدم وایت پذیر 

و وایتمدار بود
برادر ش��هید حس��ن طهرانی مقدم گفت: 
ش��هید طهرانی مقدم وایت پذیر و وایتمدار 
بود. به گزارش مهر، سردار محمد طهرانی مقدم 
برادر شهید حس��ن طهرانی مقدم عصر دیروز 
در یادواره شهدای گمنام دانشگاه مالک اشتر، 
اظهار داشت: کارآمدی انقاب اسامی با تکیه 
بر مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی محقق 
می ش��ود که مصداق این موضوع فعالیت  های 
شهید حسن طهرانی مقدم اس��ت، زیرا زمانی 
که شهید طهرانی مقدم فعالیت  های تحقیقات 
موش��کی خود را آغاز کرد، در اوج تحریم ها و 
مش��کات اقتصادی قرار داشتیم اما به واسطه 
تکیه بر مدیریت جهادی به رتبه ششم موشکی 
در دنیا دس��ت یافتیم. وی اف��زود: اما مصداق 
عک��س این موضوع هم صنعت خودرو  س��ازی 
کش��ورمان است، زیرا بر اساس آمارهایی که 2 
س��ال پیش اعام شد تعداد کشته  های سوانح 
رانندگ��ی کش��ورمان بی��ش از ۸۰۰ هزار نفر 
است، در حالی که اگر تعداد تمام شهدای قبل 
از انق��اب تاکنون را جمع کنیم، تعداد آنها به 
۳۰۰ هزار نفر هم نمی رسد. سردار طهرانی مقدم 
همچنین تاکید کرد: شهید حسن طهرانی مقدم 

وایت پذیر و وایتمدار بود.

گروهسیاس�ی:حضرت آیت اه العظمی خامنه ای 
صبح دی��روز در ابتدای جلس��ه درس خارج فقه، 
ضمن تأکید بر اهمیت و ل��زوم اجرای قانون منع 
به کارگیری بازنشس��تگان، توضیحات��ی را درباره 
برخی خأهای این قانون و درخواست های برخی 
مس��ؤوان از ایشان برای کسب مجوز ابقای تعداد 

معدودی از مدیران بازنشسته بیان کردند.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، متن بیانات رهبر حکیم انقاب اسامی به 

این شرح است:
دیروز ]دوش��نبه[ یکی از آقای��ان بعد از درس 
تش��ریف آوردند جلو- بع��د از درس که می بینید 
همینطور یُسرعوِن إلینا ]خنده معظم له و حضار[-  و 
با اوقات تلخی تمام گفتند 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 نس��بت به اینکه یک چیزی را به 
ما نسبت می دهند که ایشان نمی پسندد، ناراحت 
اس��ت. منتها اش��کالش این بود که س��ر من داد 
می کش��ید. ]خنده معظم له و حضار[- من هم به 
ایشان یک قدری تند گفتم آقا! چرا داد می کشید؟! 
به هر حال ما خواستیم از ایشان هم معذرت خواهی 

کنیم.  
طلبه:من معذرت می خواهم. ببخشید.

معظمل�ه:بس��یار خ��ب! ما ه��م از ش��ما معذرت 
می خواهیم.

این قانون بازنشستگان، یک قانون بسیار خوبی 
اس��ت. این از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج 
داش��تیم، جایش هم خالی بود. این قانون در واقع 

حلقه بس��ته مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی 
جاها س��ال های س��ال طول می کش��د، این حلقه 
مدیریتی بسته را باز می کند، می شکند، راه را برای 
جوان ها می گشاید که بتوانند خودشان را برسانند 
به مراکز مدیریتی، بنابراین اصل قانون، قانون خوبی 
اس��ت، منتها اطاق قانون، اطاق درستی نیست، 
یعنی اینکه هر بازنشسته ای باید به کار گرفته نشود، 
این اطاق درست نیست. چون بعضی از افراد هستند 
بله، مثاً ۳۰ سال هم خدمت کرده اند، بازنشسته هم 
ش��ده اند، فرض کنید که 2۰ س��اله بوده، 1۸ ساله 
بوده، استخدام شده، حاا هم یک مردی 4۸ ساله، 
5۰ ساله است، وقت کارش است و تجربه خوبی هم 
پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون 
این را هم شامل می ش��ود اما شمول قانون نسبت 

به این جور آدم هایی که کم و بیش پیدا می شوند، 
ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست. خب! 
حاا ]آن[ مس��ؤول، آن مدیر چه کار کند برخاف 
قانون؟ اینجا به فکر وایت فقیه می افتند که بااخره 
ولی فقیه اجازه بدهد. می آیند از ما سؤال می کنند، ما 
هم مواردی را، بنده اینهایی را که ]نس��بت به آنها[ 
می آیند سؤال می کنند که نمی شناسم، مگر بعضی 
معدودش��ان را؛ ممکن است دو نفر، سه نفرشان را 
بشناسیم؛ معدودی از آنها را می شناسیم، آنهایی را 
هم که نمی شناسیم، اگر به آن مدیر اعتماد داشته 
باشیم قبول می کنیم. مس��اله این است و اا اصل 
این قانون، قانون خوبی است، باید هم اجرا بشود و 
بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم 
مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصاح کنند 

که دیگر این اشکاات پیش نیاید، مجبور نشوند که 
به اجازه رهبری متوسل بشوند.

قان�ون ■ اص�اح ب�رای اریجان�ی دس�تور
منعبهکارگیریبازنشستگان

رئیس مرک��ز پژوهش های مجلس از دس��تور 
دکت��ر اریجانی ب��ه این مرکز ب��رای تدوین طرح 
اصاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در پی 
فرمایش��ات دیروز مقام معظم رهب��ری خبر داد. 
کاظم جال��ی در گفت وگو با خان��ه ملت، با بیان 
اینکه در پی فرمایش��ات دیروز مقام معظم رهبری 
در درس خ��ارج فقه درباره قانون منع به کارگیری 
بازنشس��تگان، دکتر اریجانی ماحظات معظم له 
برای اصاح قانون را به بنده به عنوان رئیس مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس اعام کردن��د، گفت: بر این 
اس��اس مقرر شد با همکاری جمعی از نمایندگان، 
کارشناس��ان، پژوهشگران و معاون قوانین مجلس 
طرح��ی را جهت اصاح قان��ون مطابق نظر مقام 
معظم رهب��ری تدوین و آماده کنی��م. وی با بیان 
اینکه از معظم له برای اظهار محبت نسبت به اصل 
قانون تشکر و سپاسگزاری می کنیم، افزود: ایشان 
قان��ون را امری ازم و ضروری جهت اینکه جوانان 
و نیروهای تازه نفس جدی��د وارد عرصه مدیریتی 
کشور شوند دانستند، ضمن اینکه ایشان فرمودند 
این قانون باید به طور کامل اجرا شده و نباید معطل 
بماند و تاکنون نیز بخوبی اجرا ش��ده است. رئیس 
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسامی ادامه 
داد: بنابراین ما بررسی نکات و ماحظاتی که مقام 
معظم رهبری داشتند را هر چه سریع تر در دستور 
کار گروه کارشناسی قرار می دهیم و ان شاء اه آن را 
به مجلس و کمیسیون تخصصی ارائه خواهیم کرد.

دیروز سه ش��نبه موضوع بررسی 
ایرادات شورای نگهبان به مصوبه 
مجلس درب��اره الحاق به کنوانس��یون بین المللی 
مب��ارزه با تامین مالی تروریس��م در دس��تور کار 
مجل��س قرار گرف��ت. به گزارش »وط��ن امروز«، 
البته اخباری درباره بررسی این ایرادات در صحن 
علنی منتشر نشده اما دیروز معاون حقوقی حسن 
روحانی گف��ت اصاحاتی در مصوبه انجام ش��ده 
است. معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
»جلسات مجلس شورای اسامی و شورای نگهبان 
ب��رای بررس��ی CFT در حال برگزاری اس��ت«، 
گفت: یک س��ری اصاحات در حق رزروهایی که 
در ماده واحده الحاق آمده است، انجام شده است. 
لعیا جنیدی در گفت وگو با ایس��نا، درباره آخرین 
جلس��ات دولت، ش��ورای نگهبان و مجلس درباره 
ایحه CFT اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با شورای نگهبان جلسه 
مشترکی داشته اند و یک سری اصاحات در حق 
رزروهایی ک��ه در ماده واحده الحاق آمده اس��ت، 
انجام داده اند و در تاش هستند روی حق شرط ها 
به توافق برس��ند. وی درباره موض��ع دولت درباره 
اصاحات انجام شده در CFT بیان کرد: پیش از 
این درباره این اصاحات از دولت نظرخواهی شده 
بود. ما باید منتظر بمانیم تا متن نهایی این ایحه 
آماده ش��ود و سپس بررس��ی کنیم که نظر دولت 
تامین شده است یا نه. در مجموع روند مثبتی در 

بررس��ی این ایحه در حال طی شدن است. اشاره 
جنیدی به مثبت بودن اصاحات انجام شده گویای 
آن است که دولت نظر مساعدی به اصاحات انجام 
ش��ده دارد. با این حال اما هنوز سرنوشت ایرادات 
ش��ورای نگهبان به مفاد مصوبه CFT مش��خص 
نیس��ت. البته روز دوش��نبه جلسه کمیته بررسی 
 )CFT( ایحه مب��ارزه با تأمین مالی تروریس��م
برگزار شد. برخی نمایندگان مانند حجت ااسام 
مجتبی ذوالن��ور در روایت این جلس��ه معتقدند 
مجلس نس��بت به مصوبه خود اصرار خواهد کرد 
و ایرادات ش��ورای نگهبان را برطرف نخواهد کرد. 
ذوالنور درباره این جلس��ه به فارس گفت: مواردی 
که قرار بود آقای کدخدایی پیگیری کند در جلسه 
بررسی شد و چند دس��ته ایراد وجود داشت. وی 
افزود: برخی از این ایرادات ابهاماتی بود که شورای 
نگهبان عنوان کرده بود اگر این ابهامات رفع شود 
مشکلی وجود نخواهد داشت. بخشی از موارد هم 
ایراد در متن کنوانس��یون بود، مانن��د ماده ۶ که 
عنوان می دارد ترتیبی اتخاذ شود که کشورها حتی 
اگر ازم باش��د مواردی را که کنوانسیون خواسته، 
تحت پوشش سیاس��ی، حقوقی، دینی، اعتقادی، 
فرهنگی، قومی و ن��ژادی به هیچ وجه نتوانند دور 

بزنن��د و حتی کش��ورها موظفن��د قوانین داخلی 
متناس��بی را وضع کنند که نظرات کنوانسیون و 
FATF تأمین ش��ود. وی بر همین اساس اضافه 
ک��رد: بنابراین با فضایی ک��ه ایجاد کردند و جوی 
که ایجاد شد، موارد مدنظر در جلسه مطرح شد و 
شورای نگهبان هم بر مواردی که متن کنوانسیون 
مش��کل دارد ایراد گرفت که خاف شرع و قانون 
اساس��ی اس��ت و درباره مواردی هم که بر اساس 
نظر شورای نگهبان ازم بود ابهامات برطرف شود 
همین اتفاق افتاد. البته مواردی هم مخالف شرع و 
قانون اساسی است مانند قاعده نفی سبیل و اینکه 
می گویند ما اگر جایی قانون نداشته باشیم به عرف 
مراجعه می کنیم، که در این رابطه عرف بین المللی 
بر اساس عرف شرعی نیست و یک عرف غیرقابل 
قبول برای ما اس��ت یا به عنوان مثال مواردی که 
داوری ش��ود محاک��م آنها برای ما مش��روع تلقی 
نمی شود لذا این ایرادات شورای نگهبان قابل رفع 
نیس��ت. رئیس کمیته هسته ای مجلس در بخش 
دیگری از س��خنانش خاطرنشان کرد: نکته دیگر 
در جلس��ه امروز ]دیروز[ این بود ک��ه برای موارد 
رأی گیری انجام شد که ما ایرادات شورای نگهبان 
را برطرف کنیم یا مجلس بر نظر خود پافش��اری 

کن��د. وی افزود: اگر مجل��س بخواهد بر نظر خود 
پافشاری کند ایرادات شورای نگهبان رفع نخواهد 
ش��د اما اگر ایرادات شورای نگهبان در بسیاری از 
موارد رفع ش��ود اصل CFT باید رد شود چون ما 
نمی توانیم متن را تغییر دهی��م لذا رأی گیری در 
این رابطه انجام ش��د. ذوالنور ادامه داد: در برخی 
موارد که رأی گیری انجام می ش��د نصاب جلس��ه 
وجود داشت یا تصویب می شد که مجلس بر نظر 
خود پافشاری کند یعنی نظر شورای نگهبان تأمین 
نشود. وی همچنین تصریح کرد: متأسفانه دوستان 
ما در اکثریت بودند و از 1۶ نفر حاضر گاهی با 11 
و 12 رأی موارد تصویب می ش��د. در مواردی هم 
که برخی دوس��تان ما بی��رون بودند و نصاب ازم 
وجود نداش��ت متأس��فانه باز آن موارد رأی گیری 
می ش��د و به رغم اینکه بنده هم چندین بار تذکر 
 دادم که جلس��ه نصاب ن��دارد و رأی گیری خاف 
قانون اس��ت اما موارد را خ��اف قانون رأی گیری 
و تصویب کردند! رئیس کمیته هسته ای مجلس 
در ادامه تش��ریح جزئیات نشست کمیته بررسی 
ایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم خاطرنشان 
کرد: در مجموع امروز )دیروز( خروجی جلس��ه و 
کمیسیون امنیت ملی این بود که مجلس بر نظر 
خود درباره ایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
)CFT( پافش��اری کند و موضوع ارجاع به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پیدا می کند اما باید این 

ایحه مجدد در صحن مطرح و رأی گیری شود.

سیاسی 0 2

اروپایی ها می خواهند بدون هزینه 
از منافع برجام بهره مند شوند

وزی��ر ام��ور خارج��ه گف��ت: 
بدون  اروپایی ه��ا می خواهند 
هزینه ب��رای رفع نگرانی های 
مناف��ع  از  صرف��ا  امنیت��ی، 
برجام بهره مند ش��وند که این 
امکان پذیر نیست. محمدجواد ظریف در گفت وگو 
با خانه ملت، در توضیح ادعای اخیر رویترز درباره 
عدم پوشش فروش نفت در جریان مراودات مالی 
اتحادیه اروپایی با ایران اظهار داش��ت: بر اساس 
اطاعاتی که ما داریم اینگونه نیست، زیرا اگر پول 
نفت ایران به حسابی واریز نشود مشخص نیست 
پولی برای مراودات وجود داش��ته باشد، از سوی 
دیگر قس��مت عمده صادرات جمهوری اسامی 
ایران نفت اس��ت بنابراین به نظر می رسد برخی 
فضاس��ازی ها در حال شکل گیری است تا مردم 
را ناامی��د کنند. وزیر ام��ور خارجه تصریح کرد: 
جمهوری اسامی ایران همیشه بر توان داخلی 
خود تأکید داش��ته و از ای��ن رو تاش خود را با 
اروپایی ه��ا ادامه دادیم و بر این باوریم اروپایی ها 
در تاش برای ارتباط با ایران هستند. اروپایی ها 
معتقدند اجرای برجام برای امنیت آنها ضروری 
اس��ت لذا آنها برای تأمین امنیت خود و اجرای 
برج��ام باید هزینه کنند. وی یادآور ش��د: ما در 
تماس فنی با اروپایی ها هس��تیم تا این مکانیزم 
 SPV ویژه مالی برقرار شود، بنابراین امیدواریم
بتوان��د نیازهای کش��ور را در ح��د قابل قبولی 
تأمین کند. ظریف درباره مذاکرات با کشورهای 
1+4 پیرام��ون برجام گف��ت: اروپایی ها قرار بود 
این مکانی��زم را به عنوان اولین ق��دم راه اندازی 
کنن��د و تاکنون تاش هایی هم کرده اند. به نظر 
احتیاط بیش از حدی از طرف اروپایی ها احساس 
می شود، اروپایی ها می خواهند بدون هزینه برای 
رفع نگرانی های امنیتی، صرف��ا از منافع برجام 

بهره مند شوند که این امکان پذیر نیست.

رسیدگی آفکام به شکایت ایران 
از »ایران اینترنشنال«

نهاد ناظر بر رس��انه های صوتی و تصویری در 
بریتانیا اعام کرد به شکایت ایران از یک تلویزیون 
فارسی زبان مس��تقر در لندن رسیدگی می کند. 
به گزارش گاردین، »اف��کام« )OFCOM( که 
ن��ام مخفف نهاد نظارتی بر رس��انه های صوتی و 
تصویری در بریتانیاست، اعام کرد شکایت ایران از 
تلویزیون »ایران اینترنشنال« را مورد رسیدگی قرار 
می دهد. در بیانیه آفکام آمده است: این رسیدگی 
به معنای اثبات تخلف تلویزیون ایران اینترنشنال 
از قوانین رس��انه ای در بریتانیا نیست. تلویزیون 
»ایران اینترنشنال« در همان روز حمله تروریستی 
به نظامیان غیرمس��لح و غیرنظامیان در جریان 
رژه نیروهای مس��لح در شهر اهواز -۳1 شهریور 
97- با س��خنگوی گروه تروریستی جدایی طلب 
»ااحوازیه« مصاحبه کرد و این سخنگو در جریان 
 آن مصاحبه مس��ؤولیت این حمله تروریستی را 
ب��ر عهده گرفت. بر اس��اس قوانین رس��انه ای در 
بریتانیا و اروپا و بس��یاری از کش��ورهای جهان، 
مصاحبه با اعضای گروه های تروریس��تی تخلف 
محسوب می ش��ود. پس از این اقدام غیرحرفه ای 
تلویزیون »ایران اینترنشنال«، »حمید بعیدی نژاد« 
سفیر ایران در لندن اعام کرد سفارت جمهوری 
اسامی ایران در لندن، از این رسانه فارسی زبان به 

»آفکام« شکایت کرده است.

تشریح تصمیمات 
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان

محمدجواد جمالی نوبندگانی 
در حاشیه نشست علنی دیروز 
مجلس ش��ورای اس��امی در 
توضیح آخرین جلس��ه هیات 
نظارت بر رفتار نمایندگان در 
جمع خبرنگاران گفت: پرونده ش��کایت شورای 
نگهبان از محمود صادقی، نماینده مردم تهران 
در این جلسه مطرح شد. به گزارش خانه ملت، 
قوه قضائیه نیز از هیات نظارت درخواست کرده 
بود 11 شکایت از این نماینده را در هیات نظارت 
بررس��ی کند و اعضا نظر خود را اعام کنند، لذا 
اعضا درباره 1۰ شکایت همان نظر قبلی خود را 
ارائه کردند و به قوه قضائیه ارجاع شد. اما درباره 
ش��کایت شورای نگهبان قرار شد در جلسه ای با 
حضور نماینده مذکور، موضوع بررس��ی ش��ود. 
نماینده مردم فس��ا در مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: شورای نگهبان درباره ادعای محمود 
صادقی مبنی بر اینکه برخی افراد در پرونده های 
این شورا اعمال نظر می کنند، شکایت را به هیات 
نظارت ارائه کرده بود، لذا هیات این موضوع را در 
جلسه آتی بررسی خواهد کرد تا مشخص شود 
ادعای مذکور در حوزه وظایف نمایندگی بوده یا 
خیر. وی افزود: در جلسه امروز]دیروز[ ادعاهای 
نمایندگان درباره کمیس��یون اقتصادی مجلس 
بررس��ی ش��د، به موجب این ادعا برخی افراد با 
رانتی که به آنها داده ش��ده، از استیضاح وزیری 
صرف نظر کرده اند. مس��تند شاکی این نماینده 
روزنامه ای بود که ب��ه این موضوع پرداخته بود، 
لذا قرار شد اصل روزنامه و فایل صوتی به هیات 

نظارت برای اظهارنظر نهایی ارائه شود.

رهبرانقابروزگذشتهدرابتدایجلسهدرسخارجفقهتأکیدکردنداخبار

لزوم اصاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان
قانونمنعبهکارگیریبازنشستگانحلقهبستهمدیریتیرابازمیکند

اخبار

شماره2598 چهارشنبه14آذر1397وطنامروز

حس��ن روحانی 5 م��اه پس از  
نخس��تین تهدید نفتی خود در 
تیرماه گذش��ته، روز گذش��ته بار دیگر آمریکا را 
تهدید کرد اگر جلوی فروش نفت ایران را بگیرد، 

نفتی از خلیج فارس صادر نمی شود.
به گزارش »وطن امروز«، 12 تیرماه گذش��ته 
یعنی حدود 2 ماه پ��س از اعام خروج آمریکا از 
برجام و در ش��رایطی که این کشور اعام می کرد 
فروش نفت ایران را به صفر خواهد رساند، حسن 
روحان��ی در یک موضع   گیری کم س��ابقه تصریح 
ک��رد معنی ندارد نفت ایران صادر نش��ود و نفت 
منطقه صادر ش��ود. روحانی که در جمع ایرانیان 
مقیم سوییس سخن می گفت، با اشاره به ادعای 
آمریکایی ها مبنی بر جلوگی��ری از صادرات نفت 
ای��ران، گفت: این اصا معنی ندارد که نفت ایران 
ص��ادر نش��ود و آنوقت نفت منطقه صادر ش��ود. 
اظه��ارات روحانی در تیرماه از آن جهت مهم بود 
که دولت روحانی در 5 س��ال گذشته عمده تکیه 
خ��ود برای حل مش��کات را در مذاکره با آمریکا 
تعریف ک��رده و این مواضع او به نوعی تجدیدنظر 
در اعتماد به آمریکا تفسیر می شد. سردار سرلشکر 
قاس��م س��لیمانی، فرمانده نیروی قدس س��پاه 
پاسداران انقاب اسامی 1۳ تیرماه یعنی یک روز 
پس از آنکه حسن روحانی در سوییس تهدید نفتی 
را مطرح کرد، نامه ای به حسن روحانی نوشت و از 
موضع او در س��وییس حمایت کرد. »وطن امروز« 
14 تیرماه در گزارشی با عنوان »رمزگشایی نامه 
حاج قاسم به روحانی« تهدید نفتی ایران را بررسی 
کرد. در این رمزگش��ایی، دلیل آنکه حاج قاس��م 
سلیمانی مامور نوشتن نامه به روحانی شده توضیح 
داده شد. در بخش��ی از این گزارش آمده بود: »...

اینکه این نامه از س��وی سردار سلیمانی، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران )و نه سایر فرماندهان 

ارش��د نظامی ایران( نوشته 
ش��ده قابل تامل اس��ت. اگر 
تا پیش از این تصور می شد 
سیاست نظام برای جلوگیری 
از تحری��م نفتی، به تهدیدها 
در خلیج فارس و تنگه هرمز 

محدود می ش��ود اما نامه حمایت آمیز س��لیمانی 
ب��ه روحانی می تواند این پی��ام را مخابره کند که 
سیاس��ت ایران استفاده از همه ظرفیت های خود 
در منطقه اس��ت تا اگر زمانی صادرات نفت ایران 
متوقف ش��د، از تمام این ظرفیت ها استفاده شود 
ت��ا مانع صادرات نفت س��ایر کش��ورهای منطقه 
ش��ود«. روحانی همچنین  ۳1 تیرم��اه در دیدار 
روسای نمایندگی های جمهوری اسامی ایران در 
خارج از کشور تهدید نفتی را بیشتر توضیح داد و 
گفت تهدید ایران برای جلوگیری از صادرات نفت 
منطقه، به بس��تن تنگه هرمز محدود نمی شود و 
ای��ران »تنگه های دیگر« را نیز در اختیار دارد که 
می تواند برای انسداد حداکثری مجاری انتقال نفت 
از منطقه، از س��یطره خود بر این تنگه ها استفاده 
کند. به اعتقاد بیش��تر کارشناسان، این تهدیدات 
قاطع روحانی که با تضمین فرمانده سپاه قدس نیز 
همراه بود، در نهایت نتیجه داد و آمریکا ۸ کشور را 
از تحریم  نفتی ایران معاف کرد. 11 آبان ماه یعنی 
2 روز مانده به بازگشت دور دوم تحریم ها، آمریکا 
موافقت کرد به ۸ کشور از جمله چین، ژاپن، هند 
و کره جنوبی اجازه دهد به خرید نفت ایران پس از 

اعمال تحریم ها در 5 نوامبر ادامه دهند.

ای�رانپی�روزنهاییاین ■
نبرداست

ب��ا هم��ه اینها، حس��ن 
روحانی روز گذشته بار دیگر 
تهدی��د نفتی خ��ود را تکرار 
ک��رد. رئیس جمه��ور که در 
اجتماع مردم ش��اهرود سخن می گفت، با تأکید 
ب��ر اینکه آمری��کا بداند نفت مان را می فروش��یم 
و آنه��ا قادر نیس��تند و نمی توانند جلوی فروش 
نف��ت ایران را بگیرند، گف��ت: اگر آمریکا بخواهد 
روزی جل��وی فروش نفت ایران را بگیرد، نفتی از 
خلیج فارس صادر نمی ش��ود. روحانی با تأکید بر 
اینکه ملت ایران نخواهد گذاشت لبخند بر لبان 
دشمن نقش ببندد، افزود: آمریکا خواست و اعام 
ک��رد ایران را از ص��ادرات نفت محروم و از تبادل 
تجاری با دنیا باز داش��ته و ای��ران را در منطقه و 
جه��ان منزوی کرده و ب��ه اهدافی که در منطقه 
دارد، دست خواهد یافت اما ملت بزرگ ایران در 
تمام  این صحنه ها ثابت کرده و خواهد کرد پیروز 
نهایی این نبرد است. روحانی با بیان اینکه آمریکا 
به دنبال تضعیف رابطه ایران با دیگر کش��ورهای 
جهان است، گفت: امروز از هر زمان دیگر رابطه ما 
با همسایگان مان در غرب، شرق، شمال و جنوب 
کشور بیشتر و بهتر است و ما با همه دوستان مان 
روابطی صمیمی داریم و خواهیم داشت و آمریکا 
قادر نیس��ت رابطه ما را با ملت هایی که در طول 
قرن ه��ا دوس��تان عزیزم��ان بودند، بره��م بزند. 
رئیس جمهور ادامه داد: آمریکا قادر نیست روابط 

تجاری ما با منطق��ه و جهان را قطع کند و باید 
بداند در سراس��ر این سرزمین، ملت ایران روابط 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای 

منطقه و جهان حفظ خواهد کرد.
روابطایرانباجهانگسترشخواهدیافت ■

وی با بیان اینکه ارتباط خود را با همسایگان، 
کش��ورهای اس��امی و سایر کش��ورهای جهان 
توسعه خواهیم داد، گفت: آمریکا تاش می کند 
همس��ایگان ایران، اروپا، چی��ن و هند را از ایران 
جدا کند و ایران هراسی را ترویج می کند و این در 
حالی است که ما دشمن هیچ کدام از همسایگان 
خ��ود نبوده و نخواهیم بود. رئیس جمهور با بیان 
اینک��ه آمریکا نمی تواند تفرقه، نزاع و دش��منی 
میان ایران و همس��ایگان خود ایجاد کند، اظهار 
داشت: روابط ایران روز به روز با جهان گسترش 
خواه��د یافت. به گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی 
ریاست جمهوری، رئیس جمهور تأکید کرد: به رغم 
میل آمریکا، ارتباط، تج��ارت و صادرات خود را 
با جهان توس��عه می دهیم. روحانی با بیان اینکه 
در شرایطی که آمریکا می خواست نتوانیم بودجه 
متعادل و سالمی به مجلس ارائه کنیم در 25 آذر 
دولت بودجه سال آینده را تقدیم مجلس خواهد 
کرد، گف��ت: در این بودجه 4۳۳ ه��زار میلیارد 
توم��ان اعتبار برای بودجه عمومی س��ال آینده 
پیش بینی شده که با همت و ایثار ملت و وحدت 
دولت و مردم و تاش نمایندگان امیدواریم این 
بودجه مصوب و اجرا شود. رئیس جمهور با اشاره 
ب��ه اینکه در بودجه س��ال آینده ن��رخ کااهای 
اساس��ی م��ردم را ب��ا قیمت مناس��ب تضمین 
می کنیم، اظهار داشت: دولت به دنبال کمک به 
حقوق  بگیران اس��ت و در این راستا حقوق همه 
حقوق بگیران و بازنشس��تگان 2۰ درصد افزایش 

خواهد یافت.

روحانیدرجمعمردمشاهرود:
نگذارندایراننفتبفروشد

نفتیازخلیجفارسصادرنمیشود

دولت

درحقرزروهایمادهواحدهالحاقCFTانجامشد
CFTاصاحاتدر

بهارستان



نیرو
رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد

 بیمه های داخلی
جایگزین شرکت  های خارجی

رئی��س کل بیمه مرکزی درب��اره اقدامات بیمه 
مرکزی بعد از اعمال تحریم ها گفت: در کمتر از 
یک ساعت تمام ریسک  های شرکت  های بیمه ای 
داخلی را از شرکت  های بیمه ای بین المللی          ، تحت 
پوش��ش بیمه اتکایی بیمه مرکزی قرار دادیم و 
قراردادها را اصاح کردیم. غامرضا سلیمانی که 
در بیست وپنجمین همایش ملی بیمه و توسعه 
س��خن می گفت با بیان اینکه شاخص ضریب 
نفوذ بیمه در کشور ما 2/3 دهم درصد است که 
این رقم در مقابل کشور های پیشرفته رقم کمی 
است، افزود: رابطه صنعت بیمه با رشد و توسعه 
اقتصادی یک رابطه دو سویه است و رشد هر یک 
در گرو رشد دیگری است. وی با اشاره به اینکه 
بحث فناوریی و نوآوری و وجود استارت آپ ها در 
هر حرفه ای باعث رشد و توسعه آن حرفه شده 
است، گفت: 10 ش��رکت در زمینه استارت آپ 
وجود دارد و ش��رکت یازدهم هم در راه اس��ت 
و ش��رکت  های بیمه ای باید از این فرصت برای 
رشد صنعت بیمه استفاده کنند زیرا شرکت  های 
دانش بنیان و اس��تارت آپ ها به هر بخشی وارد 
شوند، سبب رشد آن قسمت می شوند. سلیمانی 
با اش��اره به اینکه باید پوش��ش  های بیمه ای در 
سطح کشور را تنوع بخشیم، گفت: بیمه زندگی 
نمادی از رش��دیافتگی مردم اس��ت و ما باید به 
جای گس��ترش س��رمایه  گذاری در مس��کن یا 
بازنشستگی- بیمه زندگی را در کشور  صندوق - 
گسترش دهیم. وی درباره اقدامات بیمه مرکزی 
بع��د از اعمال تحریم ها افزود: اولین صنعتی که 
تحت تاثی��ر تحریم ها قرار گرفت          ، صنعت بیمه 
بود و ما بافاصله با اقدامات یاد ش��ده شرایطی 
را فراهم کردیم که در حال حاضر هیچ شرکت 
بزرگی بدون پوش��ش بیمه ای نیست. در ادامه 
این مراسم معاون اول رئیس جمهور گفت: بعید 
اس��ت س��هم درآمد نفت در بودجه سال آینده 
بیش از 2۵ درصد باش��د. اس��حاق جهانگیری 
افزود: صنعت بیمه باید به سمتی برود که بتواند 
خدمات بیش��تر و با س��رعت بااتر و تسهیات 
بهت��ر در اختیار مردم قرار دهد. وی گفت: یکی 
از انتظارات جدی از صنعت بیمه این اس��ت که 
از بزرگ ترین سرمایه    اش که اعتماد مردم است 
حفاظت و حراست کند و با فرهنگسازی به مردم 
این اطمینان را بدهد که بیمه مهم ترین پشتوانه 
آنهاست. وی افزود: درباره بازار سرمایه نیز بیمه 
می تواند با پوشش ریسک بویژه برای کسانی که 
با سرمایه  های خود وارد این بازار می شوند به بازار 
سرمایه کمک کند. وی گفت: درباره بحث  های 
کشاورزی که با مشکاتی مثل سیل، خشکسالی 
و آف��ت مواجهند، صندوق بیم��ه فعالیت  های 

کشاورزی می تواند به آنها کمک کند. 
بیمه البرز ۱۰۰ درصد خصوصی می شود ■

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی اعام 
کرد: با تصویب دولت در بودجه سال آینده همه 
س��هام دولتی بیمه البرز واگذار و این شرکت به 
بخش خصوصی واگذار می شود. فرهاد دژپسند 
در این همایش بر ضرورت انتش��ار بهادارسازی 
اوراق بیم��ه تأکید کرد و ادامه داد: در ش��رایط 
تحریم، اینگونه روش های بیم��ه ای برای مردم 
و صنعت بیمه بسیار راهگش��ا خواهد بود. وزیر 
اقتص��اد با تاکید بر اینک��ه افزایش ضریب نفوذ 
صنع��ت بیم��ه فقط ب��ا اجباری ش��دن برخی 
رشته ها توسعه پیدا نمی کند، بر ضرورت حضور 
فناوری های اطاعاتی در صنعت بیمه تاکید کرد. 
دژپسند با تاکید بر اینکه دغدغه تحریم ها بویژه 
برای رکن اصلی اقتصاد یعنی س��رمایه گذاران و 
تولیدکنن��دگان باید برطرف ش��ود، اظهار کرد: 
صنعت بیمه باید بررسی کند چگونه می تواند این 
نگرانی ها را برطرف کند. بخش تولید کشور عاوه 
بر مسائل ارزی با مخاطراتی مانند »عدم النفع« 
هم مواجه اس��ت. دژپسند با بیان اینکه صنعت 
بیمه می توان��د موارد غیرقابل کنترل و غیرقابل 
پیش بینی را پوش��ش دهد، اضاف��ه کرد: اینکه 
فقط 2 سال رشد سرمایه گذاری در کشور مثبت 
باشد، عامت خوبی نیست و باید برای آن فکری 

اساسی کرد.

نماینده ایران در اوپک:
قیمت نفت به ۴۰ دار سقوط می کند

نماینده ایران در اوپک با هش��دار نسبت به 
عدم تواف��ق در اوپک برای کاهش تولید نفت، 
گفت: اگر اوپک و متحدانش نتوانند تولید نفت 
را تا حد قابل توجهی کاهش دهند، قیمت نفت 
تا ۴0 دار در هر بش��که هم س��قوط می کند. 
به گزارش بلومبرگ، حسین کاظم پور اردبیلی 
افزود: نیاز است تولید حداقل 1/۴ میلیون بشکه 
در روز کم شود تا جلوی عرضه بیش از حد نفت 
گرفته شود. جمهوری اسامی ایران خودش در 
کاهش تولید ش��رکت نمی کند و تحریم های 
آمریکا بر ص��ادرات آن همچنان باقی اس��ت. 
به گفته کاظم پور، احتماا این گروه در نشست 
وین در آخر این هفته نتواند به توافقی برای مهار 
عرضه نفت دس��ت یابد. هم اکنون ایران روزانه 

3/3 میلیون بشکه نفت خام تولید می کند. 

 افزایش تا ۷۰ درصدی
قیمت برق پرمصرف ها

سخنگوی صنعت برق از پیشنهاد افزایش ۵0 
تا ۷0درصدی قیمت برق پرمصرف ها از خرداد ۹۸ 
خبر داد. محمودرضا حقی فام در این باره گفت: 1۶ 
تا 20 درصد مشترکان برق کشور، پرمصرف هایی 
هستند که بیش از ۵0 درصد از کل برق تولیدی 
در نیروگاه ها را مصرف می کنند. وی تصریح کرد: 
تغییر تعرفه ها برای ۴ ماه از سال و در زمان پیک 
مصرف یعنی از خرداد تا پایان ش��هریور است. به 
گزارش تس��نیم، وی با اشاره به اینکه ۸۵ درصد 
مش��ترکان کش��ور در الگوی مصرف قرار دارند، 
افزود: این تعداد از مش��ترکان هم با وجود اینکه 
بخش بیش��تری را به خود اختصاص داده اند اما 
۵0 درص��د ب��رق را مصرف می کنن��د که از نظر 
منطقی و عدالت در مصرف باید این شرایط اصاح 
ش��ود. وی 22 تا 2۴ هزارم��گاوات از مصرف برق 
پرمصرف ها را متعلق به وسایل سرمایشی دانست 
که اگر تمهیدات ازم انجام ش��ود 1۵00 مگاوات 
برق معادل 3 میلیارد دار صرفه جویی خواهد شد.

16میلیارد یورو ارز صادراتی  برنگشت
مدیرکل سیاس��ت ها و مق��ررات ارزی بانک 
مرک��زی با اع��ام اینکه 1۵/۷ میلی��ارد یورو ارز 
صادرات غیرنفتی به اقتصاد کشور برنگشت، گفت: 
صادرکنن��دگان مکلفند ارز حاص��ل از صادرات 
را ب��ه چرخه اقتصادی کش��ور برگردانند. مهدی 
کس��رایی پور در گفت وگوی ویژه خبری با اشاره 
به اینکه اکنون مبنای قیمت گذاری گمرک، نرخ 
ارز در س��امانه نیما است، ادامه داد: بر اساس آمار 
۸ماهه گمرک، حدود 2۷/۸ میلیارد یورو صادرات 
غیرنفتی داشتیم که از این مبلغ ۶/۴ میلیارد یورو 
مربوط ب��ه میعانات اس��ت و 21/۴ میلیارد یورو 
باقی می ماند ک��ه از این رق��م ۵/۷ میلیارد یورو 
به س��امانه »نیما« وارد ش��ده است، یعنی حدود 
2۷ درص��د ارز حاصل از ص��ادرات. البته با توجه 
ب��ه اینکه صادرکنندگان 3 م��اه فرصت دارند ارز 
حاصل را به کشور برگردانند، شاید این رقم تغییر 
کند و بخشی از صادرات هم به عراق و افغانستان 
به صورت ریالی است، بنابراین 1۵/۷ میلیارد یورو 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کش��ور 
بازنگش��ته است. به  گفته وی، از ۵/۷ میلیارد یورو 
که به بازار س��امانه »نیما« وارد شده است تقریباً 
۸2 درصد مربوط به شرکت های پتروشیمی است.

بیمه

3اقتصاد

گروه اقتص�ادی: جزئیات بودجه س��ال آینده در 
حالی مطرح شده است که مرور اجمالی ارقام آن 
حاکی اس��ت این برنامه مالی برای شرایط تحریم 
نفتی تنظیم شده اس��ت. در نظر گرفتن کاهش 
درآمد نفتی با وجود افزایش تس��عیر نرخ ارز، در 
کنار فاصله گرفتن بیش از 100 درصدی نرخ دار 
ب��ازار آزاد و ایحه پیش��نهادی عدم افزایش قابل 
توجه درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمد گمرکی 
و کنترل رش��د هزینه های ج��اری از ویژگی های 
ایحه بودجه ۹۸ اس��ت. به گزارش »وطن امروز«، 
۴۸ ساعت از تصویب ایحه پیشنهادی بودجه سال 
آینده توسط هیات دولت می گذرد و تمام فعاان 
اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی چش��م به 
اعداد این س��ند راهبردی ساانه دوخته  و منتظر 
2۵ آذرم��اه، روز تقدی��م ایحه بودجه به مجلس 
شورای اسامی هس��تند؛ اعدادی که در روزهای 
اخیر و 2 هفت��ه قبل از تقدیم بودجه به مجلس، 
جس��ته و گریخته توسط مسؤوان دولتی مطرح 

شده اند. 
منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی ■

جالب ترین بخش بودجه هر سال، بخشی تحت 
عنوان »منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی« 
است. این رقم ریالی حاصل از ضرب نرخ تسعیر و 
رقم داری درآمد ارزی فروش نفت و فرآورده های 
نفتی است. آنطور که عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی و یکی از معاونان س��ازمان برنامه و 
بودجه مطرح کرده اند عدد نرخ تس��عیر ۵۷00 تا 
۵۸00 تومان مطرح ش��ده است. این یعنی رشد 
بیش از ۵0 درصدی نرخ تس��عیر نسبت به سال 
قبل، زیرا قیمت دار در سال جاری 3۸۵0 تومان 
تعیین ش��ده بود. تا پیش از ش��روع تحریم های 
آبان ماه یعنی در ۸ ماهه امس��ال میانگین قیمت 
هر بش��که نفت خام ۷0 دار بوده است و تا پایان 
ش��هریور حدود 2 میلیون و ۴00 هزار بش��که در 
روز نفت و میعانات فروخته ش��د. بنا بر آمارهای 
رسمی، 3۵ میلیارد دار در ۸ ماهه امسال درآمد 
نفتی وارد کش��ور شد. گزارش رسمی گمرک نیز 
نش��ان می دهد در این مدت بیش از 31 میلیارد 

دار صادرات غیرنفتی ثبت ش��ده اس��ت. قیمت 
نفت در بودجه سال جاری ۵۵ دار در نظر گرفته 
ش��ده بود و طبق گفته بهروز نعمتی، سخنگوی 
هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی، برای سال ۹۸ 
قیمت نفت ح��دود ۵۴ دار خواهد بود که کمتر 
از امس��ال برآورد شده است. بنابراین با یک ضرب 
و تقسیم س��اده از میزان صادرات )با 2 سناریوی 
صادرات یک میلیون بش��که و 1/۵ میلیون بشکه 
در روز( با نرخ محاسباتی و قیمت هر بشکه نفت 
پیش بینی می شود در بودجه سال آینده رقمی بین 
2۷ تا 31 میلیارد دار منابع ارزی حاصل شود که 
عدد آن کمتر از منابع ارزی حاصل شده در ۸ ماهه 

امسال است.
ارز کااهای اساسی؛ ۴۲۰۰ تومان ■

ب��ا ف��رض روال ع��ادی اگ��ر درآم��د ارزی 
31 میلی��ارد دار را ب��رای س��ال آین��ده در نظر 
بگیری��م، ب��ا س��هم ۵0 درص��دی رقم��ی حدود 
1۶ میلی��ارد دار آن عای��د دول��ت خواهد ش��د 
 ک��ه پیش بینی می ش��ود از این رق��م نیز حدود
1۴ میلیارد دار بابت کااهای اساسی هزینه شود 
که رقم محاسباتی آن طبق اظهارات رئیس جمهور 
در س��فر به آذربایجان غربی ۴200 تومان تعیین 

شد.
یارانه به کااهای اساسی ■

حسن روحانی در یکی از سفرهای استانی اخیر 
خ��ود اعام کرد نرخ ارز برای 2۴ کاای اساس��ی 
برای س��ال آین��ده هم ۴200 تومان مقرر ش��ده 
اس��ت، رقمی که 1۵00 تومان با نرخ ارز تس��عیر 

فاصل��ه دارد، در کن��ار این یک دوم ن��رخ ارز نیما 
است. مسؤوان دولتی معتقدند در رابطه با تأمین 
کااهای اساس��ی نگرانی وجود ن��دارد و افزایش 
قیمتی را شاهد نخواهیم بود. هزینه این اختاف 
ارزی بین 12 تا 1۵ میلیارد دار برای سال آینده 
برآورد شده است که باید از محل درآمدهای نفتی 

تامین شود.
مالیات ۱۲۶ هزار میلیاردی برای سال آینده ■

یکی دیگر از منابع بودجه مربوط به مالیات ها 
اس��ت. 12۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و 
2۶ هزار میلیارد تومان نیز از محل حقوق و عوارض 
گمرکی درآمد برای سال آینده وصول می شود. بنا 
بر این گزارش، رقم درآمد مالیاتی در سال جاری 
11۴ ه��زار میلیارد تومان مصوب ش��د که البته 
حدود 10 هزار میلیارد تومان طبق آمارهای رسمی 

در ۶ ماه امسال با عدم تحقق روبه رو است.
وضعیت مصارف بودجه ■

در سال جاری طبق قانون بودجه سال ۹۷ بالغ 
بر ۶2 ه��زار میلیارد تومان اعتبار عمرانی مصوب 
ش��ده که تاکن��ون نیز بیش از 32 ه��زار میلیارد 
تومان پرداخت شده است که این رقم بااتر از رقم 
مصوب ۶ ماه بودجه ۹۷ است. مسؤوان پیش بینی 
می کنند تا پایان س��ال بتوانند بی��ش از ۴0 هزار 
میلیارد توم��ان به طرح های عمرانی منابع تزریق 
کنند. همچنین طبق برآوردها، سال آینده 3 هزار 
میلیارد تومان بیش از رقم مصوب قانون بودجه ۹۷ 
اعتبار برای این بخش مدنظر قرار داده شده و عدد 
نهایی به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسید. دولت طبق 

قانون اختیار دارد در صورت نیاز 1۵ درصد از منابع 
نفت بیشتر استفاده کند.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان ■
در بخش جاری عمده هزینه ها مربوط به حقوق 
و دستمزد و پس از آن سایر هزینه ها است. طبق 
صحبت های محمدباقر نوبخت که هفته گذشته در 
حاشیه جلس��ه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
مطرح شد س��ال آینده 20 درصد افزایش حقوق 
و دستمزد پیش بینی شد. از طرفی طبق رویکرد 
مسؤوان برای کنترل رش��د هزینه های جاری و 
کمبود منابع بودجه، خبر می رسد رشد اعتبار سایر 
هزینه ها صفر در نظر گرفته شده است. هزینه های 
جاری از 2 بخش حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها 
تشکیل می ش��ود که س��ایر هزینه ها شامل امور 
جاری و مصرفی دستگاه ها تلقی می شود که برای 
س��ال آینده هزینه مصرفی دستگاه ها بدون رشد 
و در حد ارقام امس��ال باقی خواهد ماند. بررس��ی 
ارقام بودجه در ایحه بودجه ۹۷ نش��ان می دهد 
دولت پیشنهادات پرمعنایی به مجلس داده است. 
اگر نرخ پیشنهادی نفت کمتر از پارسال پیشنهاد 
ش��ده به علت افزایش بی��ش از ۵0 درصدی نرخ 
ارز اس��ت و این یعنی اینکه درآمد ریالی دولت از 
نفت ۵0 درصد افزایش پیدا می کند. دولت افزایش 
درآمد کم س��ابقه ای از باا رفتن ن��رخ ارز خواهد 
داش��ت؛ نرخی که شاید باعث ش��ود دولت برای 
نخستین بار کسری بودجه نداشته باشد؛ براحتی 
می توان گفت 3 عامل تأثیرگذار ایحه بودجه ۹۸ 

از نگاه دولت ارز، ارز و ارز است!

وطن امروز  شماره ۲598 چهارشنبه ۱۴ آذر ۱397

تجارت

به رغم اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی
بخش خصوصی با بخشنامه ارزی ۲7 آبان مخالف است

اگرچ��ه بخش��نامه جدید 
بان��ک مرک��زی مبنی بر 
بازگش��ت ارز صادراتی به شیوه جدید از ساعات 
ابتدایی انتشار مورد اعتراض فعاان اقتصادی قرار 
داشت اما وزیر اقتصاد می گوید این بخشنامه توافق 
صادرکنن��دگان بود. به گ��زارش مهر، محمدرضا 
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
در جلس��ه ش��ورای گفت وگوی دول��ت و بخش 
خصوص��ی در این ب��اره گف��ت: صادرکنندگان با 
بخش��نامه جدید بانک مرکزی در 2۷ آبان مبنی 
بر ارائه شیوه جدیدی در رفع تعهد ارزی صادرات 
و بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد مخالف 
هس��تند.  وی افزود: قرار بر ای��ن بود کارگروهی 
تشکیل شود که موضوع رفع تعهد ارزی صادرات 
را پیگیری کند که البته این جلس��ه برگزار شد و 
بانک مرکزی نیز به  رغ��م اینکه برخی اصاحات 
مناس��ب در بخش��نامه های قبلی خ��ود را انجام 
داد اما این بخش��نامه را عطف به ماسبق کرده و از 
فروردین ماه س��ال ۹۷ دارای قابلیت اجرا دانسته 
اس��ت. پورابراهیمی در این نشس��ت با اشاره به 
کاهش ن��رخ ارز گف��ت: برخی کااه��ا به دلیل 
چس��بندگی قیمت ها در اقتصاد ای��ران در مدت 

زمان طوانی تری از خود واکنش نش��ان می دهد 
و در ص��ورت اس��تمرار کاهش ن��رخ ارز، به نظر 
می رسد در 2 تا 3 ماه آینده  حتما شاهد کاهش 
قیمت ها باش��یم. وی ادامه داد: به رغم نگاه مثبت 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ب��ه حوزه صادرات 
غیرنفتی و دفاع از بخش خصوصی اما بخشنامه 
اخیر بانک مرکزی مش��کل آفرین شده است که 
بای��د درباره  آن تصمیم عاجل گرفت. س��خنان 
پورابراهیمی با واکنش فرهاد دژپسند، وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی و رئیس ش��ورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی همراه شد به نحوی که 
وی اظهار داشت: درباره بخشنامه اخیر صادراتی          ، 
وزارت صم��ت، نظرات بخش خصوصی را منتقل 
کرد. وی ادامه داد: بخش��نامه ارزی 2۷ آبان پس 
از نشستی که با بخش خصوصی برگزار شود تهیه 
ش��د و برگرفته از نظرات آن جلس��ه بود، چراکه 
آنچه پیش از آن جلس��ه و پ��س از آن در دولت 
مطرح ش��د، متفاوت بود. اما حسین ساح ورزی، 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه گفت: 
در آن جلسه هیچ گونه توافقی میان صادرکنندگان 
و بانک مرکزی انجام نشد و عطف به ماسبق شدن 
این بخشنامه مورد توافق بخش خصوصی نیست.

شورای گفت وگو

نفت

آمار تولید برخی کااهای صنعتی و صنایع معدنی
درصد تغییر۶ ماهه اول ۶۱39۶ ماهه اول ۱397واحد سنجشمحصول

۱۶-5۴۰/9۶۴3/9هزار دستگاهانواع سواری
۱5/8-۲7/۶3۲/7هزار دستگاهوانت

۲۱93۱759۲۴/7دستگاهاتوبوس، مینی بوس و ون
۱۰/7-۶۱85۶9۲7دستگاهکامیون کشنده

۶۲/۴-۱۴۶388دستگاهکمباین
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 »وطن امروز« از جزئیات ایحه بودجه 98 گزارش می دهد

ارقام معنادار در ایحه بودجه
 دولت در ایحه بودجه 98 بهای هر بشکه نفت را 5۴ دار

و دار را  58۰۰ تومان پیشنهاد داده است
منابع و مصارف پیشنهادی ایحه بودجه 98

بودجه سال 98بودجه سال 97عنوان
5۴ )دار(55 )دار(قیمت هر بشکه نفت خام 
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۱۲۶ هزار میلیارد )تومان(۱۱۴ هزار میلیارد )تومان(درآمد حاصل از مالیات 
۲۶ هزار میلیارد )تومان(۲9 هزار میلیارد )تومان(درآمد حاصل از گمرک 

33۴ هزار میلیارد )تومان(۲93/3 هزار میلیارد )تومان(اعتبارات هزینه ای 
۶5 هزار میلیارد )تومان(۶۲ هزار میلیارد )تومان(طرح های عمرانی 



عل�ی الب�رزی: س��ازمان جوانان هال احم��ر یکی از 
س��ازمان   هایی اس��ت که نه تنها نام جوانان را همواره 
در کنار خود دارد، بلکه ماهیت اصلی شکل   گیری آن 
برای جذب، سازماندهی و ساماندهی جوانان داوطلب 
برای فعالیت  های امدادی و خیرخواهانه اس��ت و این 
موضوع در اساس��نامه این س��ازمان هم آمده اس��ت. 
یکی از فعالیت  ه��ای اصلی اعضای این س��ازمان در 
بحث آموزش و امداد و نجات است که توسط جوانان 
عضو انجام می شود. هر چند در سال  های گذشته به 
باور برخی کارشناسان و صاحب نظران حوزه جوانان، 
فعالیت این س��ازمان آنطور که باید چشم گیر نبوده 
اس��ت یا در صورت فعالیت آنطور که باید به مردم و 
جامعه معرفی نشده است اما پتانسیل فعال جوانان،  
زمینه توجه بیشتر به فعالیت  های این سازمان مهم را 

بیشتر از گذشته مورد توجه قرار داده است.
برای آشنایی بیش��تر با فعالیت  های این سازمان 
مهم در زیرمجموعه جمعیت هال احمر، گفت وگویی 
با »ش��هاب الدین صابونچی« رئیس س��ازمان جوانان 
هال احمر انجام داده      ایم. حاصل این گفت وگو مطالب 
مهمی درب��اره فعالی��ت امدادگران ج��وان در زمان 
بحران و بویژه زلزله کرمانش��اه و همچنین چگونگی 
آموزش  ه��ای امداد و نجات در م��دارس و موضوعات 

دیگری بوده است.
***

 آقای صابونچی! برخی کارشناسان و صاحب نظران 
بر این باورند که سازمان مهمی به نام سازمان جوانان 
هال احمر مدتی اس�ت آنطور که باید نتوانس�ته در 
جامعه بروز و ظهور داشته باشد و بخشی از بدنه جامعه 
با فعالیت های این سازمان آنطور که باید آشنا نیست، 

نظر شما در این باره چیست؟
بله! موضوعی که اش��اره کردید درست است، من 
قصد معرفی مقص��ر در این موض��وع را ندارم و تنها  
دای��ل آن را تش��ریح خواهم کرد. بخش��ی از آن به 
ماهیت کار مرتبط می شود، نه تنها در هال احمر بلکه 
در بسیاری از س��ازمان های اجرایی دیگر، آن بخشی 
از سازمان که با موضوعات خبرساز مانند حوادث که 
افکار عمومی را بیشتر جلب می کند، درگیر است، به 
طور طبیعی از لحاظ رسانه ای جذابیت بیشتری داشته 

و معرفی و مشاهده بیشتری را در پی دارد.
اگر از افکار عمومی بپرسید، بخش عمده ای از مردم 
نخستین تصویری که پس از شنیدن کلمه هال احمر 
به ذهن ش��ان خطور می کند حوادثی همچون سیل 
و زلزله و امداد و نجات اس��ت، تع��داد اندکی از مردم 
هس��تند که هال احمر را با داروهای تک نسخه ای و 
نایاب ش��ناخته اند، تعداد کم دیگری هم هال احمر 
را با خدمات پزش��کی در حج و عتبات عالیات به یاد 
می آورند و بخش زیاد تصویر افکار عمومی مربوطه به 
این 3 بخش است. یکی از عواملی که باعث شده مردم 
هال احمر را با امداد و نجات بشناس��ند ماهیت این 
نوع حوادث و نزدیک بودن به زندگی روزمره اس��ت و 
بخش دیگر هم ناشی از ضعف در اطاع رسانی سازمان 
هال احمر اس��ت، این موضوع نیز وابسته به عواملی  
در س��ازمان جوانان و مناس��بات هال احمر بوده که 
نتوانسته خدمات را بخوبی اطاع رسانی کند. یکی از 
برنامه هایی که در دستور کار قرار گرفته این است که 
فعالیت های خوب را معرفی کنیم، بسیاری از افراد قبل 
از ما در این سازمان خدمت کرده و زحمات بسیاری 
داشته اند که برخی از آنان خدمات در حال حاضر نیز 
در جریان بوده و فعالیت های قابل دفاعی هم اس��ت، 
باید با تمام ظرفیت ها اعم از رسانه های رسمی، فضای 
مجازی، سایت ها و ش��بکه های اجتماعی به معرفی 
خدمات و دس��تاوردهای هال احم��ر بپردازیم،  چرا 
که بسیاری از جوانان از خدمات این سازمان بی اطاع 

هستند.
 با این اوصاف و با توجه به اینکه مبنای کار هال احمر 
فعالیت های داوطلبانه است، میزان استقبال جوانان از 
فعالیت های داوطلبانه در این چند س�ال چگونه بوده 

است؟ 
فلس��فه ایجاد س��ازمانی به نام جوانان این است 
که دروازه ورودی هال احمر ش��ود و نیروها را جذب 
و تربی��ت کرده تا در اختیار ماموریت های هال احمر 
قرار گیرند. هال احمر و صلیب س��رخ جهانی اصلی 

بر مبنای بشردوس��تی )که بحث های بی غرض و 
بی طرفی هم در کنار آن معنا می شوند( دارند. 
اگر امداد و نجات��ی در هال احمر وجود دارد 
مصداق همان بشردوستی بوده و فعالیت های 
از  مصادیق��ی  و س��امت محور  اجتماع��ی 
بشردوستی هس��تند. ماموریت ما در سازمان 

جوانان این اس��ت که افراد را از سنین کودکی، 
نوجوان��ی و جوانی جذب کنی��م )این جذب به 

معنای اس��تخدام نیست، چرا که تمام این افراد به 
صورت داوطلبانه فعالیت می کنند(، ابتدا مفاهیم پایه 
را به آنان آموزش داده، فلسفه هال احمر را به این 

افراد آموخته و س��پس مهارت ها را به آنان بیاموزیم.  
بیش��تر آموزش مهارت در قالب ط��رح امداد و نجات 
اس��ت، برای مثال فردی دانش��جوی پزشکی است و 
می خواه��د در این قالب در یک روس��تای دورافتاده 
ب��ه مردم خدمات��ی بدهد یا فرد دیگ��ری می خواهد 

آموزش هایی را به مردم ارائه دهد.
 اما پرسش من درباره میزان استقبال از فعالیت های 

سازمان جوانان بود.
اینکه به چه میزان اقبال عمومی وجود داشته به 2 
عامل بستگی دارد که یکی از آنها معرفی و بسترسازی 
اس��ت. در این بحث ضعف داش��ته و نتوانسته ایم در 
موارد بس��یاری اطاع رسانی خوبی داشته باشیم که 
این موضوع ناش��ی از عوامل گوناگونی مانند کمبود 
اعتبارات تا تغییرات سازمانی بوده است. نکته دیگر نیز 
به نشاط اجتماعی مرتبط می شود، مطالعات انجام شده 
نشان می دهد انگیزه کار داوطلبانه ارتباط عمیقی با 
نش��اط اجتماعی دارد، کمبود نش��اط اجتماعی نیز 
دایل گوناگونی اعم از مشکات معیشتی و اقتصادی، 
استرس ها و دغدغه های مختلف را شامل می شود که 
در جامعه وجود دارد، ش��اید برخی دغدغه های افراد 
جامعه نیز درس��ت و بجا نباشد اما در جامعه تسری 

پیدا کرده است. 
 یعنی بر این باور هستید که 
سبک زندگی رابطه ای مستقیم 

با فعالیت های داوطلبانه دارد؟
س��بک زندگی مهم است، 
در کش��ورهای توس��عه یافته 
اع��م از غ��رب و ش��رق، کار 
داوطلبان��ه یک ارزش اس��ت 
ک��ه در قالب ه��ای گوناگ��ون 
نظیر NGO انجام می ش��ود 
و یک امتی��از اجتماعی برای 

فرد به حس��اب می آید و ش��اید آن کار منفعت مالی 
هم برای فرد نداش��ته باش��د اما در رزومه فرد امتیاز 
ویژه ای به حساب می آید؛ متاسفانه این نکته در کشور 
ما به درس��تی تبیین نشده است. بحث انگیزش افراد 
برای حضور در هال احمر باید وجود داش��ته باش��د، 
باید برای هر داوطلب احترام ویژه ای قائل شد تا ببیند 
که فعالیت وی دیده می ش��ود و احساس تلف کردن 
وقت به وی دس��ت نده��د و فعالیت ها خروجی قابل 
ماحظه ای داشته اس��ت. یکی از رویکردهای جدید 
سازمان همین امور انگیزشی است که در حال انجام 

آن هستیم.
 در حال حاضر بیشترین جذب از چه طریقی انجام 

می شود؟
در مدارس و دانشگاه ها به صورت داوطلبانه است، 
در دانشگاه ها پروس��ه عضو شدن در تشکل ها آزادتر 
ب��وده و  افراد متقاضی خود دبی��ر انتخاب و فعالیت 
می کنند، پیش��نهاد فعالیت نیز می دهن��د که ما در 
آن امور هم به متقاضی��ان کمک می کنیم. عاوه بر 
دانش��جویان، کانون جوانان را در تمام استان ها داریم 
که افراد می توانند با مراجعه به هال احمر شهرش��ان 
عضو این کانون ها شوند. پیوستن به این کانون ها هیچ 
پیچیدگی و گزینش خاصی ندارد که دست و پا گیر 
باشد. این افراد اگر در آموزش های قبلی شرکت کرده 
باشند می توانند مهارت های بیشتری را فرا بگیرند و اگر 
تاکنون عضو هال احمر نبوده اند آموزش های پایه ای را 
دریافت می کنند، طرح های گوناگونی وجود دارد که 
افراد متقاضی می توانند در آنان مش��ارکت کنند. این 
نوع طرح ها مش��وقی است که به توسعه طرح کمک 
می کند، برای مثال شاید فردی به واسطه تحصیات 
دانشگاهی بخواهد در فعالیت های امدادی وارد شود یا 
ف��رد دیگری در بحث های اجتماعی یا حمایت روانی 

و تیم های سحر یا فعالیت های ترویجی شرکت کند.
م��ا روز 16 آذر مان��ور زلزل��ه را در خوابگاه ه��ای 
دانشجویی انجام خواهیم داد، در تمام این فعالیت ها 
هم آموزش و هم جذب نهفته اس��ت، در مناسبت ها 
و ایام گوناگون نیز در س��طح جامعه حضور مس��تمر 

داریم، بس��یاری از افراد بع��د از دیدن این فعالیت ها 
به عضویت در هال احمر عاقه مند می ش��وند. یکی 
از م��واردی که تاش در رون��ق آن داریم، بحث اردو 
است، حجم اردوهای برگزار شده در سال جاری بیشتر 
ش��ده و نزدیک به 10 هزار نفر در اردوهای کش��وری 
و منطقه ای ش��رکت کرده اند و استان ها و محل های 

گوناگونی  برای این اردوها برنامه ریزی شده بود.
 بیشترین استقبال از فعالیت های سازمان جوانان از 
طرف دختران ش�کل می گیرد یا پسران و از چه سن 
و از چه گروهی بیشتر متقاضی حضور در هال احمر 

هستند؟
در ای��ام گوناگون س��ال این آمار متفاوت اس��ت، 
برای مثال در ابتدای س��ال تحصیل��ی دانش آموزان 
و دانش��جویان جدیدالورود بیشتر متقاضی هستند، 
در تابس��تان که دانشگاه ها و مدارس فعالیت کمتری 
دارند مسیر جذب تغییر کرده و از طریق کاس های 
تابس��تانی در ش��عب هال احمر انجام می شود. این 
نوسان در طول س��ال یکسان نیست، هر تفاهمنامه 
جدیدی که با س��ازمان هایی نظیر دانشگاه آزاد شکل 
می گیرد متقاضیان جدیدی را به هال احمر اضافه و 

ظرفیت ها را بیشتر می کند.
 متقاضیان بیشتر خانم ها هستند یا آقایان؟

ب��ه ط��ور تقریب��ی تعداد 
متقاضیان زن و مرد یکس��ان 
هی��چ  هال احم��ر  و  اس��ت 
ندارد،  جنس��یتی  محدودیت 
در برخ��ی امور مانن��د امداد و 
نجات بیشتر متقاضیان آقایان 
هس��تند اما در مجموع تفاوت 
معناداری بین آقایان و خانم ها 
نیست. در مدارس این طرح را 
هم در م��دارس دخترانه و هم 
در مدارس پس��رانه اجرا می کنیم. در مس��ابقات هم 
رقابت های مجزایی برای دختران و پسران وجود دارد 
که شرکت کنندکان آن یکسان هستند، برای مثال  در 
برنامه کویرنوردی در ی��زد هم دختران حضور دارند، 

هم پسران.
 از ابتدای سال 97 چه میزان جذب متقاضی داشته اید؟

براس��اس آمارها در نیمه اول س��ال 97 در کانون 
دانش آموزی 114 هزار و 415 دختر و 99 هزار و 260 
پس��ر و در کانون دانشجویی 27 هزار و 759 دختر و 
21 هزار و 677 پسر جذب شده اند. در کانون های آزاد 
هم 87 هزار و 590 دختر و 86 هزار و 59 پسر در این 

مدت جذب شده اند.
 خبرهای�ی درب�اره طراح�ی یک اپلیکیش�ن برای 

فعالیت های سازمان جوانان داشتیم.
بله! در ح��ال طراحی یک اپلیکیش��ن کاربردی 
هس��تیم، این اپلیکیش��ن قابلیت عضو شدن سریع 
و بارگ��ذاری رزومه و س��وابق کاری ف��رد متقاضی را 
داشته و افراد می توانند آموزش های آناین را دریافت 
کنندهمچنین، ارتباط متقاضی با مجموعه را تسهیل 
کرده و می تواند برای افراد متقاضی تس��هیاتی ارائه 
دهد. با بس��یاری از سازمان ها و مراکز در حال رایزنی 
هستیم، یک نمونه از آن تفاهمنامه ها با سازمان فنی 
و حرفه ای است که در سطح کشور برخی افراد عضو 
س��ازمان بتوانند به صورت رایگان آموزش های فنی و 
حرفه ای را ببینند. امکان حضور در دوره های آموزشی 
بین المللی و فضاهای دیگری که برای هر فرد با توجه 

به رزومه و شرایطش تعریف می شود نیز وجود دارد.
 مدتی است فعالیت های سازمان جوانان در مدارس 

پررنگ تر است، آیا برنامه خاصی برای مدارس دارید؟
هر سال تعدادی از دانش آموزان 8 هزار مدرسه را 
آموزش می دهیم. اگر به طور متوس��ط هر مدرسه را 
30 تا40 نفر در نظر بگیریم هرساله در حال آموزش 
300 هزار نفر هس��تیم. این تنها یک  خدمت اس��ت 
که در حال انجام آن هس��تیم.  در بحث آس��یب های 
اجتماعی  به عنوان یکی از اعضای شورای اجتماعی 
کشور در بحث های پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

هم از نوع س��لبی و هم از نوع ایجابی در حال فعالیت 
مس��تمر هستیم و در همین راس��تا بیش از 50هزار 
نفر ب��ه صورت مدون با دوره های اس��تاندارد آموزش 
پیش��گیری از اعتیاد ش��رکت کرده ان��د. بخش دیگر 
خدمات ما در بحث ه��ای مهارت آموزی و کارآفرینی 
بوده که م��ردم از آن اطاعی ندارن��د و باید به مردم 
معرفی ش��ود. حضور ما در مدارس سازمان یافته تر و 
بهتر شکل گرفته است، زیرا تفاهمنامه های خوبی را 
در این زمینه با وزارت آموزش وپرورش امضا و اجرایی 
کرده ایم، یکی از تشکل های مصوب دانش آموزی طبق 
تصویب شورای عالی انقاب فرهنگی هال احمر بوده 

که فعالیت مستمری دارد. 
ت��اش در ب��اا بردن تن��وع و جذابی��ت فعالیت 
در م��دارس ب��وده و طرح دادرس، طرحی اس��ت که 
موضوعات  امیدوار کننده در آن در حال انجام است و 
نشانه های خوبی را از آن مشاهده می کنیم. برای مثال 
در ط��رح المپیاد نمونه که در ط��رح دادرس طراحی 
ش��ده اس��ت، تیم های دادرس در س��طح شهرستان 
تش��کیل شده و س��پس منتخبان در سطح استان و 
س��پس در سطح کش��ور با هم رقابت می کنند، این 
دانش آموزان از مدارس گوناگون نظیر نمونه، دولتی، 
غیرانتفاعی، اس��تعدادهای درخش��ان و از شهرهای 
گوناگ��ون با هم رقابت می کنند و افرادی از آنان جزو 
منتخبان کشوری می ش��وند. این طرح توانسته نفوذ 
خوبی را در بین مدارس داشته باشد و در حال توسعه 
کمیت و کیفیت طرح دادرس هستیم. در دانشگاه ها 
نیز تفاهمنامه هایی با وزارت علوم و وزارت بهداش��ت 
امضا کرده و مجوز ورود در تمام دانشگاه های کشور را 
داریم اما حضورمان در برخی نقاط پررنگ و در برخی 
نقاط کمرنگ است، زیرا در برخی نقاط سرمایه گذاری 
بیشتری را انجام داده ایم. برای مثال تفاهمنامه ای را با 
دانشگاه فرهنگیان امضا کرده ایم، یکی از ویژگی های 
این دانش��گاه دانش��جویان این دانش��گاه هستند که 
معلمان آینده هستند و این مفاهیم می تواند از طریق 

آنان در مدارس کل کشور فراگیر شود.
 فعالیت ه�ای داوطلبانه اعضای س�ازمان جوانان در 
زلزله کرمانشاه چگونه بود و این روزها در چه مرحله ای 

قرار دارد؟
در زلزل��ه کرمانش��اه امدادگران ب��ه چند صورت 
فعالیت کردند، تیم های امداد و نجات که عضو کانون 
جوانان بودند فعالیت های ارزش��مندی را انجام دادند. 
خدمت دیگر خدمت در پشت صحنه و لجستیک بود. 
این خدمت از تهی��ه چادرهای امدادی تا مهیا کردن 
امور زیرساختی دیگر فراگیر بود. یکی دیگر از خدمات 
هال احمر خدمت تیم سحر بود که خدمات اجتماعی 
و روان درمانی را به زلزل��ه زدگان ارائه دادند. چند روز 
پس  از وقوع زلزله و بعد از سپری کردن فاز اولیه امداد 
و نجات که 72 س��اعت پس از زلزله بود، تیم س��حر 
از اس��تان های گوناگون با حضور در مناطق زلزله زده 
نس��بت به رفع آسیب های روحی و روانی زلزله زدگان 
بویژه کودکان مشاوره دادند. اعضای کانون جوانان در 
برخ��ی امور در کنار مربی به کمک کودکان زلزله زده 
می پرداختند و بازی درمانی و  نقاش��ی درمانی را برای  
س��رگرمی و تغییر روحیه این کودکان آس��یب  دیده 
انجام می دادند. برای س��ایر اعض��ای خانواده نیز این 

همراهی توسط اعضای هال احمر انجام شد.
 اعض��ای هال احمر ت��ا ش��هریور 97 یعنی 11 
ماه پ��س از وقوع زلزله در مناطق حضور داش��تند و 
ب��ه مردم حت��ی در فعالیت های اولی��ه مانند نگارش 
نامه کمک می کردند تا ب��ار روانی زلزله تا حد امکان 
از این افراد برداش��ته شود به طوری که یونیسف نیز 
از ای��ن فعالیت تقدیر کرد و این موضوع باعث ش��د 
حمایت های روانی برجس��ته تر از امور دیگر در کمک  
به زلزل��ه زدگان مطرح ش��ود. در بازنگری س��ازمان 
جوانان در آینده، این موضوع هم بیش��تر مورد توجه 
قرار می گی��رد. برگ��زاری 100 اردوی تفریحی برای 
دانش آموزان س��رپل ذهاب و ث��اث باباجانی و اعزام 
آنان به س��فر مشهد از فعالیت های دیگری بود که در 
آس��تانه سال تحصیلی برای دانش آموزان انجام شد و 
90 درصد کودکان از استان خارج شده و به اردو رفته 
و به تفریح پرداخته اند. این اردوها نخستین اردوهایی 
بود که برای این دانش آموزان برگزار ش��د. در سالگرد 
زلزله نیز 17 هزار  بسته لوازم التحریر با کیفیت مناسب 
برای بچه های زلزله زده ارس��ال شد، یک سری اقام 
کمکی مردم کره جنوب��ی و هدایای ویژه مردم تهران 
نیز برای مردم کرمانشاه جمع آوری شده که توزیع آن 
برای مردم شروع شده است. پس از خروج  اکیپ های 
اعضای هال احمر از مناطق زلزله زده در شهریور 97، 
اعضای کانون جوانان استان کرمانشاه مسؤولیت کمک 
به زلزله زدگان را به عهده گرفتند. طرح سحر هم پس  
از زلزله کرمانشاه در مناطق زلزله زده اجرا شد که در 
بحث خدمات مش��اوره ای و روانی فعالیت های خوبی 

انجام شد.

اجتماعي 0 4

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد
تمدید مهلت ثبت نام کنکور دکترا

مش��اور عال��ی س��ازمان س��نجش گفت: 
مهلت ثبت ن��ام در آزم��ون ورودی دوره دکترا 
)نیمه متمرک��ز( س��ال 1398 ت��ا س��اعت 24 
پنجش��نبه 15 آذر 97 تمدید ش��د. حس��ین 
توکلی به مهر گفت: آزمون ورودی دوره دکترا 
)نیمه متمرکز( س��ال 1398 ب��رای پذیرش در 
دوره ه��ای روزان��ه، نوب��ت دوم، دانش��گاه آزاد 
اسامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان 
دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش عالی در روز 
جمعه سوم اسفند برگزار می ش��ود. وی افزود: 
به منظور فراهم کردن تسهیات ازم برای آن 
دسته از داوطلبان عاقه مند به ثبت نام در آزمون 
ورودی دوره دکترا )نیمه متمرکز( سال 1398 
که تاکنون نس��بت به ثبت نام اق��دام نکرده اند 
مهلت ثبت نام تا س��اعت 24 روز پنجشنبه 15 
آذر 97 تمدید می شود. مش��اور عالی سازمان 
سنجش گفت: همچنین داوطلبانی که تاکنون 
نسبت به ثبت نام در آزمون ورودی دوره دکترا 
)نیمه متمرکز( س��ال 1398 اقدام کرده اند نیز 
می توانند تا 15 آذرماه 97 نس��بت به ویرایش 

فرم ثبت نامی خود اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقاب اصفهان  اعام کرد
 بازداشت متهم

ماجرای آزار دانش آموزان

در پ��ی وق��وع حادثه آزار و اذیت جنس��ی 
تع��دادی از دانش آموزان دبس��تانی در ش��هر 
اصفهان و اعت��راض خانواده ها به این موضوع، 
مدی��ر ناحیه 4 آموزش وپرورش اصفهان گفت: 
تمام کادر مدرسه خانم هستند و متهم اصلی 

نایب رئیس انجمن اولیا و مربیان بود.
 به گزارش تس��نیم، بر اساس برخی اخبار 
منتش��ر شده، مادر یکی از دانش آموزان مدعی 
شده است: متهم بچه ها را درون سرویس های 
بهداش��تی برده و با تهدید چاقو به آنها تعرض 
کرده است. در پی این حادثه، خانواده ها مقابل 
مدرس��ه تجم��ع کرده ان��د و آموزش وپرورش 
می گوید متهم اصلی پرونده، نایب رئیس انجمن 
اولیا و مربیان بوده و از این عنوان سوءاستفاده 

کرده است. 
کریم کمال، مدیر ناحیه 4 آموزش وپرورش 
اصفه��ان درب��اره حادثه آزار و اذیت جنس��ی 
تعدادی از دانش آموزان دبستانی گفت: موضوع 
را با توجه به شکایت اولیا پیگیری کردیم و این 
دبس��تان پس��رانه بوده و در دوره اول فعالیت 
می کند، یعنی دانش آموزان کاس اول تا سوم 
دبس��تان در آن حضور دارن��د. وی افزود: تمام 
کادر مدرس��ه و مدیریت آن خانم ها هستند و 
متهم نایب رئیس انجم��ن اولیا و مربیان بوده 
و فرهنگی نیس��ت. همچنین مدیر مدرسه به 
دلیل کوتاهی در عملکرد خود عزل شده است. 
همچنین علی اصفهانی، دادس��تان عمومی و 
انقاب مرکز استان  در این باره گفته است: »در 
پی وصول گزارش��ی مبنی بر آزار و اذیت چند 
دانش آم��وز در یکی از مدارس ابتدایی اصفهان 
دستور ویژه قضایی صادر شد و متهم این پرونده 
که یکی از اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه 
بوده است با صدور قرار قانونی در بازداشت به سر 

می برد«.

تغییر رئیس سازمان حج و زیارت

حمید محمدی در ش��بکه اجتماعی خود 
اعام کرد بزودی علیرضا رش��یدیان جایگزین 

وی در سازمان حج و زیارت خواهد شد. 
به گ��زارش مهر، حمید محم��دی، رئیس 
فعلی س��ازمان ح��ج و زیارت از ترک پس��ت 
خود ب��ه دلیل فعالیت در حیطه دیپلماس��ی 
عمومی و جایگزینی علیرضا رشیدیان به جای 
خود خب��ر داد. محمدی در صفحه ش��خصی 
خود نوش��ت: بنا بر تقبل مسؤولیتی در حوزه 
دیپلماس��ی عمومی، بزودی برادر عزیزم حاج 
علیرضا رشیدیان سکاندار سازمان حج و زیارت 
خواهد شد. تجارب خوب وی استمرار حرکت 
در مسیر پیشرفت حوزه حج و زیارت کشور را 

نوید می دهد.

رئیس پلیس راهور تهران:
 پولی کردن زوج و فرد

 آثار مخربی دارد

رئی��س پلیس راهور ته��ران  گفت: نه پلیس 
و نه معاون��ت حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری 
ته��ران نمی توانند مح��دوده ط��رح ترافیک یا 
زوج و ف��رد را تغییر دهند بلکه این موضوع باید 
در ش��ورای ترافی��ک تهران مط��رح و درباره آن 
تصمیم گیری ش��ود.  به گزارش فارس،  س��ردار 
محمدرضا مهماندار اظهار داشت: موضوع کاهش 
ی��ا افزایش محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد از 
اختیارات ش��ورای ترافیک تهران است و با توجه 
به درخواست های سازمان های ذی ربط، موضوع 
افزای��ش محدوده های ترافیکی در دس��تور کار 
ش��ورای ترافیک ق��رار می گیرد و در این ش��ورا 
تصمیم گیری ازم اتخاذ می ش��ود. وی گفت: نه 
پلیس و نه معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
ته��ران نمی تواند محدوده طرح ترافیک یا زوج و 

فرد را تغییر دهد. 
س��ردار مهمان��دار گف��ت: به نظر می  رس��د 
گسترش طرح ترافیک و حذف زوج و فرد و پولی 
کردن آن آثار مخربی داشته باشد و باعث به هم 
ریختن بزرگراه های شمالی شهر می شود، در هر 
صورت هر تصمیمی که ش��ورای ترافیک در این 

باره بگیرد اجرایی می کنیم.

رئیس پلیس پایتخت  عنوان کرد
بازداشت 93 دال با حساب  نجومی

رئیس پلیس پایتخت از پایان کار داان سکه 
و ارز در خیابان  های منوچهری، فردوسی و چهارراه 
استانبول خبر داد.  به  گزارش ایسنا، سردار حسین 
رحیمی گفت: داان خیابانی ارز و سکه به پایان 
کارشان رسیده    اند، چراکه با اقدامات پلیس پس 
از 30 س��ال داان از چهارراه استانبول، خیابان 
منوچهری و فردوس��ی جمع آوری ش��دند. وی با 
بیان اینک��ه از ابتدای آغاز طرح برخورد با داان 
س��که و ارز بیش از 400 نفر از این افراد توس��ط 
پلیس دستگیر شدند، گفت: از این تعداد 93 نفر 
از داان که حس��اب های نجومی هم داشتند به 
زندان افتاده  اند و البته اقدامات پلیس در این باره 
ادامه دارد. رئیس پلیس پایتخت با اشاره به نظارت 
پلیس بر صرافی ها نیز گفت: در چند روز گذشته 
60 صرافی غیرمجاز و فاقد مجوز از س��وی بانک 
مرکزی به پلیس معرفی شده است، ما چند روز 
به این صرافی ها مهلت دادیم تا نسبت به دریافت 
مجوزه��ای ازم اقدام کنند، در غیر این صورت با 
این صرافی ها برخ��ورد خواهیم کرد. البته بیش 
از 150 صراف��ی نیز مجاز هس��تند که پلیس از 
فعالیت  های آنها حمایت می کند. به گفته رحیمی          ، 
در روزهای گذش��ته 4 باند جعل ارزهای خارجی 

نیز شناسایی و از سوی پلیس منهدم شده اند.

هوای پایتخت  در شرایط آلوده

روز گذشته شاخص آلودگی هوا در پایتخت 
به عدد 126 رسید تا تعداد روزهای آلوده آذرماه 
به 5 برسد. به گزارش »وطن امروز«، روز گذشته 
براساس گزارش  های شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران ش��اخص هوای کانش��هر تهران به عدد 
126 رس��ید و کیفیت هوا در ش��رایط »ناسالم 
ب��رای گروه  های حس��اس جامعه« ق��رار گرفت. 
بر اس��اس گزارش ها، کاهش میزان بارندگی در 
آذرماه، کاهش دما و افزایش غلظت ذرات معلق  
باعث شده تا روزهای آلوده پایتخت آذرماه تا روز 

گذشته به عدد 5 برسد.
رعایت محدوده طرح زوج و فرد از در منازل ■

بر اس��اس اعام کارگروه هماهنگی ش��رایط 
اضطراری آلودگی هوا با توجه به ش��دت آلودگی 
هوای تهران چهارشنبه محدوده طرح زوج و فرد 
از در منزل توس��ط شهروندان رعایت می شود و 
فعالیت بدن��ی در زنگ ورزش م��دارس ممنوع 
اعام شد. به گزارش تسنیم، در جلسه کارگروه 
هماهنگ��ی ش��رایط اضطراری آلودگ��ی هوا که 
در مح��ل اس��تانداری تهران به ریاس��ت معاون 
هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تانداری تهران و با 
حضور تمام اعضای کارگروه تشکیل شد، با توجه 
به گزارش اداره  کل هواشناسی و تأکید دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی مبنی بر پایداری جو 
و گزارش مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست 
و شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران، 
مقرر ش��د تمام محدودیت های ش��رایط هشدار 
موضوع دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا 
برای روز چهارشنبه مورخ 14 آذرماه اعمال شود 
و نیاز است تمام سازمان های اجرایی و اقشار مردم 

همکاری ازم را داشته باشند.

آوای شهرنبض جامعه
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 ابعاد گوناگون فعالیت های داوطلبانه جوانان
در گفت وگوی »وطن امروز« با رئیس سازمان جوانان هال احمر

 کار داوطلبانه
ارزش است

 ناگفته هایی از حضور جوانان داوطلب در زلزله کرمانشاه
 اعزام دانش آموزان مناطق زلزله زده کرمانشاه به مشهد

در کشورهای توسعه یافته اعم از غرب 
و ش�رق، کار داوطلبان�ه ی�ک ارزش 
اس�ت که در قالب های گوناگون نظیر 
NGO انج�ام می ش�ود و ی�ک 
امتیاز اجتماعی برای فرد به 
حس�اب می آید و شاید آن 
کار منفعت مالی هم برای 
فرد نداش�ته باشد اما در 
رزومه فرد امتیاز ویژه ای 
می آی�د؛  حس�اب  ب�ه 
متاس�فانه ای�ن نکته در 
کش�ور ما به درستی تبیین 

نشده است

آمار جذب سازمان جوانان در نیمه اول سال 97
پسر دختر کانون ها

99260 114415 کانون دانش آموزی

21677 27759 کانون دانشجویی

86059 87590 کانون آزاد

2381 656 کانون طاب

6666 5685 کانون روستایی

7236 12088 کانون غنچه های هال

223279 248193 جمع

یک�ی از عوامل�ی ک�ه باعث ش�ده 
مردم هال احم�ر را با امداد و نجات 
بشناسند ماهیت این نوع حوادث و 
نزدیک بودن به زندگی روزمره است 
و بخش دیگر هم ناش�ی از ضعف در 
اطاع رس�انی س�ازمان هال احمر 

است
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سیدعلی هدایتی: بیش از 3 هفته از اعتراضات گسترده مردم 
فرانسه نسبت به سیاست  های امانوئل مکرون، رئیس جمهور این 
کش��ور می گذرد. در این اعتراضات تاکنون 3 نفر کشته شده 
و صدها نفر نیز زخمی ش��ده   اند. اعتراضات جلیقه زردها آنقدر 
فراگیر بوده که به برخی کشورهای دیگر اروپا نیز سرایت کرده 

است.
 به گ��زارش »وطن امروز«، امانوئ��ل مکرون، رئیس جمهور 
فرانس��ه اما سیاست مش��ت و چماق را در مقابل معترضان به 
کار گرفته اس��ت. طی هفته  های اخیر تصاویر تکان دهنده ای 
از برخورد خش��ونت آمیز پلیس فرانسه با معترضان بویژه زنان 

معترض منتشر شده است. 
این رفتارهای خش��ونت آمیز پلیس فرانس��ه با معترضان 
فرانسوی البته در وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف، گویا 
ش��نیده و دیده نشده اس��ت. وزارت امور خارجه ایران تاکنون 
واکنش درخوری به این اعتراضات مردمی در فرانسه نشان نداده 
است. ضمن اینکه هنوز یک واکنش بین المللی از سوی وزارت 
امور خارجه ایران به این موضوع نشده و اگر هم در وزارت امور 
خارجه اظهاراتی درباره این اعتراضات مطرح شده، صرفا داخلی 
بوده است. به عنوان نمونه، محمدجواد ظریف دیروز در گفت وگو 
با یک رس��انه »داخلی« اشاره ای کوتاه و آرام به این اعتراضات 
داش��ت. س��خنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست خبری 
دوش��نبه ۱۲ آذر »در پاسخ به س��والی« درباره این اعتراضات، 
خواس��تار خویشتنداری طرفین شده بود)!( قاسمی اعتراضات 
مردمی را »خش��ونت و خرابکاری« دانست و البته خواستار آن 
شد پلیس فرانسه در مقابل این خشونت و خرابکاری، خشونت 
نشان ندهد! این رفتار و واکنش بیشتر از آنکه اعتراضی به رفتار 
دولت فرانسه باشد، در واقع نشان دادن انفعال و بی طرفی وزارت 
امور خارجه ایران است. حتی برخی کارشناسان می گویند این 
رفت��ار منفعانه وزارت امور خارجه ایران می تواند به مثابه یک 

چراغ سبز برای الیزه نیز تلقی شود.
در کنار ای��ن »ظریف کاری« وزارت ام��ور خارجه در قبال 
اعتراضات مردمی در فرانسه، دولت حسن روحانی نیز تاکنون 
در قبال برخورد خشونت آمیز دولت و پلیس فرانسه با مردم این 
کشور واکنشی نشان نداده است. گویا در پاستور نیز هنوز صدای 

اعتراضات فرانسوی ها شنیده نشده است.
اما چرا اکنون و در بحبوحه اعتراضات مردمی در فرانسه، این 
انتظار از دولت و وزارت امور خارجه ایران ایجاد شده تا نسبت 
به این اعتراضات مردمی و برخورد خشونت آمیز دولت فرانسه با 
آنها، واکنش نشان داده و با اتخاذ مواضع بین المللی، با خطاب 

قراردادن دولت فرانسه، نسبت به این رفتار الیزه انتقاد کنند؟
ای��ن مطالبه در واقع مطالبه ب��رای انجام یک اقدام متقابل 

است.
دولت حسن روحانی و وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف 
3 هفته پس از آغاز اعتراضات مردمی در فرانس��ه در حالی یا 
س��کوت کرده یا واکنش  های خوشایند الیزه می گیرند که در 
جریان اعتراض��ات دی ماه 96 در ایران نس��بت به ناکارآمدی 
دولت، دولت فرانس��ه علیه دولت حس��ن روحانی سنگ تمام 

گذاشت.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانس��ه، روز سه شنبه ۱۲ 
دی ۱396 یعنی چند روز پس از آغاز اعتراضات در چند شهر 
ایران، با حس��ن روحانی یک گفت وگوی تلفنی انجام داد و در 
این گفت وگو خواستار خویشتنداری در برخورد با معترضان در 

ایران شد.

هم��ان زم��ان خبرگ��زاری رویت��رز گ��زارش داد دفت��ر 
رئیس جمهوری فرانسه درباره محتوای این گفت وگو گفته است 
در ای��ن گفت وگوی تلفنی امانوئل مک��رون ضمن ابراز نگرانی 
از افزایش کشته ش��دگان اعتراضات در ایران از حسن روحانی 
خواسته است حق آزادی بیان و تجمع معترضان رعایت شود. 
ریاس��ت جمهوری فرانس��ه همچنین اعام کرد س��فر ژان ایو 

لودریان، وزیر خارجه این کشور به ایران به تعویق افتاده است.
این در حالی است که دفتر ریاست جمهوری ایران نیز درباره 
این مکالمه گفته است حسن روحانی در تماس تلفنی با همتای 
فرانسوی اش، سازمان مجاهدین خلق را به »تحریک و ترغیب به 
خشونت در ایران« متهم کرد و از دولت این کشور خواست که به 
گفته او، »وظیفه قانونی خود« را در قبال این گروه انجام دهد. بر 
اساس اعام دفتر رئیس جمهور ایران، حسن روحانی در این تماس 
تلفنی ضمن »تروریست« خواندن گروه سازمان مجاهدین خلق از 
دولت فرانسه خواست به گفته او، »در راستای مبارزه با تروریسم 

و خشونت به وظیفه قانونی خود در قبال این گروه« عمل کند.

تم��اس تلفنی مکرون با روحانی نش��ان می دهد فرانس��ه 
نه تنها در عالی     ترین س��طح، نسبت به دولت روحانی شورید و 
از اعتراضات برای فش��ار بر دولت ایران استفاده کرد، بلکه آنها 
سفر لودریان، وزیر خارجه خود به تهران را نیز به بهانه دفاع از 
مردم معترض لغو کردند! حاا آن رفتار فرانسه را مقایسه کنید 
با انفعال دولت ایران و وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف در 
قبال بیش از 3 هفته اعتراضات گسترده مردمی در فرانسه. چرا 
دولت روحانی و وزارت امور خارجه    اش حتی نمی توانند در این 

قبیل موضوعات، مقابله به مثل کنند؟
نیازت را فریاد نزن! ■

ایران و فرانس��ه هر کدام عضوی از توافق هسته ای یا همان 
برجام هستند. اما مقایس��ه رفتارهای ۲ کشور نشان می دهد 
فرانسه در مقابله با ایران هیچ ماحظه برجامی ندارد و همواره به 
بهانه  های مختلف از جمله اعتراضات دی ماه 96 در امور داخلی 
ایران دخالت می کند یا امتیازات جدیدتری به منافقین ساکن 
در این کشور می دهد. در مقابل اما دولت حسن روحانی تمام 

مناسبات خود با فرانس��ه را تابع برجام کرده است. از ماجرای 
حمایت  های ویژه جدید دولت مکرون از منافقین تا طرح ادعای 
بمب  گذاری در همایش منافقین و بستر  سازی برای دستگیری 
دیپلمات مظلوم ایرانی تا همین ماجرای اعتراضات گسترده مردم 
در فرانسه نش��ان می دهد وزارت امور خارجه ظریف، جسارت 
طرح اعتراض نس��بت به دولت فرانسه را ندارد، چرا که به نظر 
می رس��د از نگاه وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی اولویت 
برجام اس��ت و ممکن است هر گونه اعتراضی در این حوزه ها، 
منجر به فروپاشی بنای لرزان برجام شود. همین مقایسه بخوبی 
ماهیت برجام و نس��بت دولت روحانی با این توافق رو به مرگ 
را مش��خص می کند. برجام هیچ ماحظه و محدودیتی برای 
دولت فرانسه ایجاد نکرده و دولت مکرون همانند اسافش به 
ه��ر بهانه ای در امور ایران دخالت می کن��د اما در مقابل، گویا 
برجام بندهای فراوانی بر سیاست خارجی و دیپلماسی دولت 
حسن روحانی زده اس��ت و این دولت با ماحظه برجام، توان 
مقابله به مثل با فرانسه را ندارد. به عنوان مثال، نمی تواند مانند 

رفتار دولت فرانس��ه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته، 
اکنون نسبت به خش��ونت پلیس فرانسه نسبت به اعتراضات 
مردم در این کشور معترض شود. یا به عنوان نمونه دیگر، دولت 
روحانی نمی تواند یک دیپلماسی فعاانه و عزتمندانه را در قبال 
دس��تگیری دیپلمات ایرانی در آلمان ی��ا اخراج دیپلمات  های 

ایرانی از هلند دنبال کند.
بر همین اس��اس، این مقایس��ه باعث می ش��ود ی��ک برآورد 
خطرناک در کشورهای مقابل بویژه تروئیکای اروپا تقویت شود و 
آن برآورد، نیاز بیش از اندازه دولت روحانی به حفظ برجام ولو در 
هر حد و اندازه ای است! در واقع رفتار منفعانه و دیپلماسی لرزان 
دولت روحانی در جریان مذاکرات هس��ته ای منجر به برجام این 
نگرش را ایجاد کرد و حاا به مرور این نگرش و برآورد نزد اروپایی ها 
از رفتار دولت ایران، تثبیت و تقویت شده است و این همان نگرشی 
است که باعث خروج دولت آمریکا از برجام شد؛ چرا که بر اساس 
برآورد دولت آمریکا از رفتار دولت ایران طی مذاکرات هسته ای و 
پس از برجام، دولت ایران بشدت نیازمند توافق و برجام بوده است. 
بر همین اس��اس این دولت تحت هر شرایطی مایل به ماندن در 
توافق هسته ای است. دونالد ترامپ براساس همین برآورد، با خیال 
راحت از برجام خارج شد، چرا که معتقد  بوده است دولت روحانی 

با خروج آمریکا از برجام، از این توافق خارج نخواهد شد. 
ای��ن برآورد خطرن��اک نزد آمریکا و تروئی��کای اروپا باعث 
می ش��ود چش��م انداز برجام و ماج��رای SPV نیز روش��ن و 
امیدوارکننده نباشد. وقتی طرف مقابل فکر می کند دولت ایران 
بش��دت نیازمند توافق ولو در هر سطحی است، قاعدتا نگران 
خروج ایران از برجام و ش��رایط برنامه هس��ته ای ایران پس از 
خروج از برجام نخواهد بود. متاس��فانه رفتار دولت روحانی در 
ماجرای تضمین  های اروپایی و راهکارهای عملیاتی نیز نسبت 
مناس��بی با 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت نداش��ته است. 
درحالی که اروپایی ها متعهد ش��دند تا 4 نوامبر سازوکارهای 
اج��رای تعهدات خ��ود در برجام پس از خ��روج آمریکا از این 
توافق را ارائه دهند اما حاا بر اس��اس اظهارات علی اریجانی، 
رئیس مجلس، اروپایی ها برای انجام این تعهدات کاری نکردند. 
اروپایی ها نه تنها تعهدات خود در برجام را اجرا نکرده  اند، بلکه با 
گذشت یک ماه از 4 نوامبر نیز آنها هیچ برنامه ای برای اجرای 
تعهدات خ��ود ارائه نکرده   اند. این در حالی اس��ت که ۷ ماه از 
خروج آمریکا از برجام می گذرد و اگر اروپا واقعا انگیزه و اراده ای 
برای حفظ برجام و اجرای تعهدات برجامی خود داشت براحتی 
می توانس��ت تعهدات برجامی خ��ود را اجرا کند و این موضوع 

نیازی به بازی SPV نداشت.
بر این اساس، رفتار منفعانه و نیازمندانه وزارت امور خارجه 
و دولت حس��ن روحانی در قبال همین ماجرای SPV نیز باعث 
شده هم آمریکا و هم تروئیکای اروپا به این برآورد که دولت ایران 
بش��دت نیازمند حفظ برجام است، بیشتر پی ببرند. طرف  های 
اروپایی ح��اا می بینند این نیاز دولت ایران باعث ش��ده وزارت 
امور خارجه ظریف نس��بت به بدعهدی  های مکرر اروپا در قبال 
برجام واکنش اعتراض آمیز قابل ماحظه ای از خود نشان ندهد، 
با ماجرای برخوردهای غیرقانونی با دیپلمات  های ایرانی در اروپا، 
با ماحظه و احتیاط برخورد می کند و حتی در جریان اعتراضات 
مردمی جلیقه زردها نیز اقدام به مقابله به مثل با فرانسه به خاطر 

دخالت الیزه در جریان اعتراضات دی ماه 96 در ایران، نمی کند.
آیا فرانسه یا به طور کلی تروئیکای اروپا و آمریکا با مشاهده این 
رفتار دولت روحانی و وزارت امور خارجه ظریف، نسبت به معطل 

نگه داشتن ایران به بهانه برجام، نگرانی به خود راه می دهند؟!

گ�روه سیاس�ی: در ادامه رویکرد دولت فرانسه در همراهی با 
سیاست های ضدایرانی آمریکا، این کشور با ادبیاتی شبیه به 
وزیر خارجه آمریکا خواستار توقف آزمایش های موشکی ایران 
شد و آن را ناسازگار با قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت سازمان 

ملل متحد خواند.
به گزارش »وطن امروز«، ۲ روز پس از آنکه مایک پمپئو، 
وزی��ر خارجه آمریکا با انتش��ار بیانی��ه ای در توئیتر آزمایش 
موش��کی ایران را که به ادعای او اخیرا انجام ش��ده، محکوم 
کرد، دفتر ریاس��ت جمهوری فرانسه نیز نسبت به این مساله 
ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف آزمایش موشک های دارای 

قابلیت حمل کاهک هسته ای در ایران شد.
نکته جالب توجه در این میان استناد هر ۲ کشور آمریکا و 
فرانسه به قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت برای محکوم کردن 
برنامه موش��کی ایران بود. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه اخیر 
ضدایرانی خود آزمایش موش��کی ایران را تخطی از قطعنامه 
۲۲3۱ ش��ورای امنیت س��ازمان ملل اعام کرده بود.  انیس 
ون��در مول، س��خنگوی وزارت خارجه فرانس��ه نی��ز در این 
زمینه اعام کرد: »فرانس��ه یادآور می ش��ود برنامه موشکی 
ایران با قطعنامه ۲۲3۱ ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد 
)که س��ال ۲۰۱۵ به تصویب رسید( سازگار نیست«. استناد 
این ۲ کش��ور به قطعنامه ۲۲3۱ برای محکوم کردن برنامه 
موش��کی ایران در ش��رایطی صورت می گیرد ک��ه به اذعان 
جامع��ه جهانی، قطعنامه ۲۲3۱ پیش از این با خروج آمریکا 
از برجام و به دنب��ال آن اعمال تحریم های جدید علیه ایران 
نقض ش��ده و عما موضوعیتی ندارد. این، نکته ای بود که در 
پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به پمپئو هم به آن 
تصریح ش��ده است. قاسمی در واکنش به ادعای وزیر خارجه 
آمریکا که آزمایش های موشکی ایران را نقض قطعنامه ۲۲3۱ 
شورای امنیت دانست، خطاب به پمپئو گفته است: »جالب و 

البته مضحک آنجاست به قطعنامه ای استناد می کنید که با 
خروج یکجانبه و غیرقانونی تان از برجام نه تنها خود آن را نقض 
کرده اید، بلکه دیگران را هم به نقض آن تشویق یا حتی اگر آن 

را اجرا کنند تهدید به تنبیه و تحریم می کنید«.
از س��وی دیگر قطعنامه ۲۲3۱ ش��ورای امنیت با لحنی 
غیرالزام آور تنها از ایران خواسته موشک هایی را که برای داشتن 
قابلیت حمل کاهک هسته ای طراحی شده  است، آزمایش 
نکند. ایران نیز بارها تصریح کرده هیچ کدام از موشک هایش 

برای حمل کاهک هسته ای طراحی نشده  است.
تاش چند ساله فرانسه علیه برنامه موشکی ■

همراهی دقیق و گام به گام فرانس��ه با آمریکا در موضوع 
موشکی ایران البته محدود به موضع گیری اخیر آنها در قبال 
آزمایش موشکی ایران نبوده و نیست. از زمان روی کارآمدن 
ترامپ و تاکید او مبنی ب��ر اینکه باید مذاکرات مکمل برای 
برجام صورت گیرد تا موضوعات موش��کی و منطقه ای ایران 
هم به آن افزوده ش��ود، دولت های اروپایی و بویژه فرانسه هر 
چند در ظاهر بر حمایت از برجام تصریح داشتند اما هیچگاه از 
مطالبه محدود سازی برنامه موشکی یا حضور منطقه ای ایران 
عقب نش��ینی نکردند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
شهریورماه سال گذش��ته در نطق خود در سازمان ملل پس 
از به اصطاح دفاع��ش از برجام گفت: امیدوارم بتوانیم پس 
از ۲۰۲۵ برنامه موش��کی ایران را محدود کنیم. این را دیروز 
به همتایان ایرانی و آمریکایی ام هم گفتم. وی افزود: امیدوارم 
بتوانیم روی محدود کردن برنامه موشک های بالستیک ایران 

هم کار کنیم. رئیس جمهور فرانس��ه  ۵ اردیبهشت 9۷ پس 
از دی��دار و مذاکره با رئیس جمه��ور آمریکا باز هم اعام کرد 
کشورش معتقد اس��ت باید محدودیت های بیشتری هم در 
حوزه هسته ای و هم در حوزه های موشکی و منطقه ای علیه 
ایران اعمال ش��ود. عاوه بر این لودریان، وزیر خارجه فرانسه 
نهم ش��هریورماه گذشته در جمع س��فرای این کشور تاکید 
کرد: ایران باید خواسته های مطرح شده از سوی اروپا از جمله 
گفت وگو درباره مس��أله موش��کی و منطقه ای را بشنود. وی 
همچنین در این جلسه به سفر خود به تهران در بهار امسال 
اش��اره کرد و گفت: در تهران گفت��م اقدامات ایران در نهایت 
ریس��ک تقابل و درگیری را افزایش می دهد... ما در راستای 
مناف��ع همه، همچن��ان از ایجاد یک چارچ��وب گفت وگوی 
جامع که به مسأله هسته ای پس از سال ۲۰۲۵، موشک های 
بالس��تیک و فعالیت های ثبات زدای رژیم ایران در آن منطقه 
بپردازد، حمایت خواهیم کرد! وزیر خارجه فرانسه همچنین 
چند روز پیش از آن در نشس��ت مشورتی غیررسمی وزرای 
خارجه اتحادیه اروپایی در وین اتریش هم اظهاراتی مش��ابه 
مطرح کرد. وی گفت: ایران از مذاکره با اروپایی ها درباره مسائل 

موشکی و منطقه ای »راه گریزی« ندارد.
»وط��ن امروز« 3۱ تیرماه امس��ال در گزارش��ی با عنوان 
»مختصات برجام اروپایی« نسبت به همراهی فرانسه و ۲ عضو 
دیگر تروئیکای اروپا با ترامپ هش��دار داده بود؛ هشداری که 
با موضع گیری اخیر فرانس��ه در قبال آزمایش موشکی ایران 
و مطابق��ت حداکثری آن با موضع آمریکا اکنون ثابت ش��ده 

است. در این گزارش آمده بود: »تاکید مقامات اروپایی مبنی 
بر مذاکره با ایران بر سر »موارد بیشتر« در کنار برجام بیانگر 
استمرار بازی تروئیکای اروپا در زمین واشنگتن است. هدف و 
منظور آنگا مرکل، امانوئل مکرون و ترزا می   از گشودن فصول 
جدید مذاکره با ایران، تحدید توان موش��کی و کاهش قدرت 
منطقه ای ایران اس��ت، ضمن آنکه تروئیکای اروپا نیم نگاهی 
نیز به دائمی کردن محدودیت های هس��ته ای ایران و اعمال 

بازرسی های آژانس از اماکن نظامی کشورمان دارد«.
همراهی با آمریکا حتی در تحریم ها ■

عاوه بر هم رأیی فرانسه با آمریکا در موضوع موشکی ایران، 
فرانسه در موضوع هسته ای و تحریم ها هم  نعل به نعل مطالبات 
دولت ترامپ را پیگیری و بر آن تاکید کرده است. نقشه اصلی 
ترامپ علیه ایران، خروج کاخ س��فید از برجام و اعمال مجدد 
تحریم ها علیه ایران و در عین حال نگه داشتن ایران در برجام 
و در نتیجه تداوم تعطیلی برنامه هسته ای ایران است تا تهران 
در نهایت راضی به مذاکرات جدید درباره موضوعات موشکی و 
منطقه ای شود. رویکرد فرانسه از زمان خروج آمریکا از برجام 
نیز بر محور همین ۲ نقشه ترامپ استوار بود. فرانسه در این 
مدت از ی��ک طرف بارها و بارها بر ل��زوم ادامه برجام تاکید 
داشت و با این رویکرد در کنار سایر طرف های اروپایی برجام، 
دولت روحانی را هم مجاب به ماندن در برجام کرد؛ امری که 
ادامه تعطیلی صنعت هسته ای ایران را که خواسته ترامپ بود 
به دنبال داشت، البته فرانسه و ۲ کشور اروپایی دیگر در مقوله 
تعهدات برجامی نیز حسن نیت نشان ندادند که نمونه اخیر آن 

خلف وعده در ارائهSPV بود. از زمان خروج آمریکا از برجام ۷ 
ماه می گذرد و به رغم مذاکرات گسترده، هنوز کانال ویژه مالی 
اروپا ثبت و اجرایی نشده است. این در حالی است که مقامات 
کشورمان مهلت اروپا برای ارائه بسته مشوق مالی به ایران را 
چند هفته و حداکثر ۲ ماه )یعنی تا اواخر تیرماه( اعام کرده 
بودند.  از سوی دیگر بسته ضدتحریمی اروپا نه تنها در مدت 
ضرب ااجل ۲ ماهه تهران ارائه نش��د که حتی فرارسیدن 4 
نوامبر و ش��روع دور دوم تحریم های آمریکا نیز اروپا را مجاب 
نک��رد تا به قول خود به ایران درباره ارائهSPV  پایبند بماند. 
اکنون دیپلمات های اروپایی زمان اجرایی شدن SPV  را اوایل 

سال آینده میادی اعام می کنند!
مجموعه این اقدامات کش��ورهای اروپایی و بویژه فرانسه 
باعث شده است اکنون هم صنعت هسته ایران به واسطه ادامه 
برجام همچنان تعطیل بماند، هم مطالبه محدودسازی برنامه 
موشکی به صورت همزمان از سوی آمریکا و اروپا دنبال شود 
و هم به واس��طه خلف وعده در ارائهSPV در ش��رایطی که 
تحریم ها بازگشته، ایران خود را از همراهی مالی و پولی اروپا 

محروم ببیند. 
به این موارد می توان همراهی فرانسه با آمریکا درباره نگرانی 
از وضعیت برنامه هسته ای ایران پس از اتمام بازه زمانی برجام 
یعنی تا س��ال ۲۰۲۵ را هم افزود؛ چنانکه مکرون شهریورماه 
96 در دیدار با روحانی در حاش��یه اجاس سازمان ملل درباره 
موضع دولت جدید آمریکا در قبال برجام، جانب ترامپ را گرفت 
و ادعای ترامپ مبنی بر نگرانی درباره وضعیت برنامه هسته ای 
ایران پ��س از اتمام بازه زمانی برجام یعنی تا س��ال ۲۰۲۵ را 
تایید کرد. در آن دیدار مکرون، رئیس جمهور فرانسه چشم انداز 
مذاکرات هس��ته ای جدید با ایران بعد از سال ۲۰۲۵ را مطرح 
کرد و به روحانی هشدار داد تهران باید تحریک آمریکا از طریق 

فعالیت های منطقه ای    اش را متوقف کند.

 با وجود دخالت کم سابقه مکرون در جریان اعتراضات دی ماه 96 ایران
 چرا دولت حسن روحانی در قبال سرکوب اعتراضات مردمی در فرانسه سکوت کرده است؟

جوابمکرونرابدهید

»وطن امروز« از همراهی دقیق  فرانسه با پروژه ضدایرانی ترامپ در 3 حوزه هسته ای، موشکی و تحریم ها گزارش می دهد

نعل به نعل!
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ی��ادم می آید همی��ن چند وقت 
پیش ف��ردی که زمان��ی همکار 
»حس��ن روحانی« در ابداع کلی��دواژه »کلید« به 
ش��مار می رفت، گفته بود حسن روحانی در مقام 
مقایسه، از دیگر همتایان خود سخنورتر است! در 
این واقعیت البته من هم ش��کی ندارم! مساله اما 
این است که اواً مسائل اساسی کشور با سخنوری 
حل نمی شود و ثانیاً زیاد سخن گفتن، همیشه کار 
دست آدم می دهد! مثاً مردم می پرسند: چرا آدمی 
که همین چند س��ال پیش گفت��ه: »مگر اقتصاد 
دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟ و 
مگر می توان در یک برنامه تلویزیونی گفت نرخ دار 
باید به ۷۰۰ تومان تقلیل پیدا کند؟«، حاا چنین 
چکشی در پی مدیریت بازار ارز است؟ مگر سابق بر 
این، مشکل آشفتگی بازار ارز از نگاه فرد موردنظر، 
»خودشیفتگی ها، بی ثباتی ها، عدم مشورت و عدم 
استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور« نبود؟! اان 
»اقتصاد دستوری«، همان ابزار علمی است یعنی؟ 
یا چی؟! یا اینکه آدمی که می گفت »مملکت نوکر 
نمی خواهد؛ مدیر می خواهد!« چه ش��ده است که 
بع��د از چند س��ال می گوید اتفاق��ا مملکت نوکر 

می خواهد و چیزی بااتر از نوکری نیست؟!
اگر غلط نکنم، چند ماه پس از اجرایی ش��دن 
برجام ب��ود که دیگر رئیس جمه��ور واژه »کلید« 
را تکرار نک��رد! روحانی حت��ی در مناظرات اخیر 
ریاس��ت جمهوری هم وقتی مش��غول لوله کردن 
سیلوهای موش��کی و 4۰ سال تاریخ نظام بود، باز 
هم از »کلید« معروفش در سال 9۲ یک کلمه هم 
نگفت! جالب اینک��ه در آن مناظرات هیچکدام از 
رقبای جناب روحانی هم از او در این زمینه سوال 
نکردند! بعدتر گلواژه هایی چون آفتاب تابان برجام، 
ابر شتابان برجام، گش��ایش های روزانه برجام و ... 

نیز مثل اینکه تاریخ مصرف ش��ان از نظر روحانی 
تمام ش��ده باشد، یکی یکی به خاطره ها پیوستند. 
کم کم حتی از اصل مذاکره با کدخدا هم با عنوان 
دیوانگی یاد ش��د، ش��انس فقط یار بود که در آن 
مقطع، جناب شان دوباره سراغ تفسیر دروس کربا 

و عاشورا نرفتند!  
کنار هم قرار دادن این واقعیات به ما می گوید 
باید هنر جابه جایی کلمات و تغییر زمین بازی را 
هم به جمع مهارت های سخنوری حسن روحانی 
افزود. متاسفانه اما باید بگویم این فن شریف هم، 
در حل مسائل کشور کاربردی ندارد! بر این اساس 
ظاهراً باید فکر دیگری برای رتق و فتق امور کرد؛ 
باطناً اما اینگونه نیس��ت! چرا که دولت و شخص 
رئیس جمهور ابداً چنین دیدگاهی نداشته و ندارند. 
حسن روحانی اتفاقاً از ابتدای سال 9۲ معتقد بوده 
است یگانه راه حل مسائل کشور همین حرف زدن 
است، آن هم نه با کسانی که هر فحش و فضیحتی 
می توان به آنها نس��بت داد و اساس��اً شناس��نامه 
ندارند)!( بلکه با بزرگانی که »کلید« دنیا دست شان 
اس��ت و »کدخدا« بوده، هس��تند و خواهند بود! 
روحانی آن روزها می گفت: »بنده معتقدم مذاکره 
ب��ا آمریکا راحت تر از مذاکره با اروپاس��ت، چرا که 
اروپایی ها ب��ه دنبال آقا اجازه از آمریکا هس��تند. 
آمریکایی ها کدخدای ده هستند با کدخدا بستن 

راحت تر است«.   
ح��اا اما همو نظ��ر دیگ��ری دارد و معتقد به 
منزوی کردن »کدخدا« است! و حتی معتقد است 
»آقااجازه ها« باید به کدخدا فشار بیاورند و صدالبته 
با ثبت چرخش��ی تاریخی در روابط بین الملل، در 
تیم ما نام نویسی کرده، روبه روی کدخدا صف آرایی 

هم بکنند!
خب! البته ما شاید چش��م مان کور است یا به 

قول رئیس جمهور عینک نزده ایم تا گشایش های 
روزانه برجام را ببینیم! شاید هم بس حسودی مان 
می ش��ود، اینقدر »حرف« های دول��ت را تخریب 
می کنیم.   اه اعلم! بدون عینک هم اما شاید بتوان 
برخی چیزهای کوچک را دید! مثا اینکه ۵ سال 
بعد حرف زدن دوس��تان، رکود همچنان بر گلوی 
اقتصاد چنگ انداخته ولی ما از کشور دوست و برادر 
ترکیه، کود انسانی وارد می کنیم! نحوه کار کردن 
جناب رئیس جمهور اما شاید مهم ترین مساله ای 
باشد که می توان با چشمان غیرمسلح هم دید! وزیر 
محترم ارتباطات اخیراً در توضیح اش��تباه آماری 
ارائه شده از سوی رئیس جمهور گفته است: »فکر 
می کنم بیان ۲ میلیون شغل یک اشتباه لفظی از 
آقای رئیس جمهور بود که با خستگی های ایشان 

همراه شده است«. 
چندی پیش »عبداه ناصری« مش��اور رئیس 
دول��ت اصاحات در توضیح نح��وه فعالیت روزانه 
روحانی و خس��تگی های او گفته ب��ود: »روحاني 
در مقایس��ه با همه روسای جمهوری پیشین بعد 
از انق��اب، چه آنهایی ک��ه همانند بنی صدر عزل 
شدند و چه آنهایی که همانند رجایی شهید شدند 
و چ��ه بقیه که بودند، وقت براي دولت نمي گذارد. 
مي گویند او از س��اعت 9:3۰ صبح تا ۱9 س��ر کار 
اس��ت! این را تردید ندارم و یک��ي از اعتراضات و 
انتقاداتي اس��ت که دوس��تان روحاني به او دارند. 
ناطق ن��وري در همین زمینه ب��ه روحاني اعتراض 
ک��رده و گفته: من که اان فقط یک حوزه علمیه 
در لواس��ان دارم، از ساعت 6:3۰ صبح آنجا حاضر 
مي ش��وم و شما باید کمي زودتر بروید و به سخن 
وزراي تان گوش کنید!« ناصری در ادامه گفته بود: 
»رئیس جمهور حوزه هاي کلیدي کشور را شوخي 

گرفته است«. خدا قوت آقای رئیس جمهور!

حرف زدن هم خستگی دارد؟!
محمود  صدری

دیدگاه محمدتقی جواهری:  اخیرا نشریه 
»وال اس��تریت ژورنال«، گ��زارش 
قابل تاملی را درباره تعامل مشترک ایاات متحده 
آمریکا و تروئیکای اروپایی بر س��ر توافق هسته ای 
با ایران منتش��ر کرده اس��ت. وال اس��تریت ژورنال 
جزئیاتی از همکاری های آمریکا و اروپا برای رسیدن 
به یک توافق سیاسی احتمالی جهت اصاح توافق 
هسته ای برجام را مورد بررسی و تحلیل قرار داده 
اس��ت. بر اس��اس این گ��زارش، در هرگونه توافق 
احتمالی میان واشنگتن و تروئیکای اروپایی، ایران 
از ساخت موشک های بالستیک قاره پیما یا آزمایش 
آنها منع ش��ده و بار دیگر بر دسترس��ی آژانس به 
سایت های ایران از جمله سایت های نظامی تأکید 
خواهد ش��د! همچنین اروپا بر سر موضوع »تاریخ 
انقضای برخی محدودیت های هسته ای علیه ایران« 
نیز معتقد اس��ت این اختاف را می توان با تعیین 
ماک هایی برای برنامه هس��ته ای صلح آمیز ایران 
و هش��دار به این کشور درباره هرگونه انحراف این 
برنامه به س��مت مقاصد نظام��ی حل وفصل کرد. 
همچنین دیپلمات های اروپایی به مذاکرات خود با 
آمریکا، بر سر فعالیت ها و سیاست های منطقه ای 

جمهوری اسامی ایران ادامه خواهند داد. 
خبرگزاری »آسوش��یتدپرس« نی��ز از تهیه 4 
س��ند پیش        نویس از س��وی مقامات آمریکایی و 
اروپایی خبر داده اس��ت که در آنها، به نگرانی  های 
ترامپ درباره برجام پاس��خ داده ش��ده اس��ت. در 
این اس��ناد  که ش��امل یک بیانیه کلی و 3 متن 
فرعی اس��ت، قرار است این نکته تصریح شود که 
معاهدات بین الملل��ی غیر از برجام از دس��تیابی 
ایران به ساح های هس��ته ای در سال های پس از 
انقضای برجام جلوگیری می کند. به عبارت بهتر، 
( نیز  بندهای موس��وم به غروب آفت��اب)
اثر و کارآمدی خود را در معامله مشترک سیاسی 
واشنگتن و تروئیکای اروپایی از دست خواهد داد 
و ش��اهد اعمال محدودیت های��ی فراتر از آنچه در 
برجام تعیین شده، در قبال فعالیت های هسته ای 

صلح آمیز کشورمان خواهیم بود. 
1- ش��واهد و مس��تندات موجود نش��ان می دهد 
تروئی��کای اروپایی          ، عما به همه درخواس��ت های 
»دونال��د ترامپ« درباره »تغییر توافق هس��ته ای« 

تن داده اس��ت. نتیجه یک س��ال معامله مشترک 
»امانوئل مک��رون«، »ترزا م��ی« و »آنگا مرکل« 
ب��ا ترامپ بر س��ر برج��ام، پذیرش صری��ح تمام 
خواسته  های رئیس جمهور ایاات متحده در قبال 
برجام بوده است. در این میان، اساسا اهمیتی ندارد 
که تروئیکای اروپایی نامی از »تغییر برجام« به میان 
نیاورده یا قصد دارد چنین اقدامی را در قالب »توافق 
ثانویه« صورت دهد. آنچه مهم اس��ت اینکه نه تنها 
برجام به صورت مش��ترک از س��وی آمریکا و اروپا 
نقض شده، بلکه ماهیت این سند حقوقی نیز تحت 
تاثیر یک معامله سیاسی چهارجانبه، تغییر یافته 
است. خروجی مذاکرات آمریکا و تروئیکای اروپایی 
نش��ان می دهد اصلی     ترین دغدغه اتحادیه اروپایی 
طی یک س��ال اخیر، حفظ برج��ام و جلوگیری از 
تغییر آن نبوده و در این میان، رس��یدن به طرحی 
مشترک برای کسب رضایت کاخ سفید موضوعیت 
و اصالت داش��ته اس��ت. یعنی در حقیقت به جای 
کس��ب رضایت ته��ران، به دس��ت آوردن رضایت 
ترامپ، مدنظر اروپاییان بوده است)!( پایگاه خبری 
»یوروپن لیدرشیپ« در تحلیل رفتار اروپا می نویسد: 
»کشورهای اروپایی و بویژه 3 کشور آلمان، انگلیس 
و فرانسه در منگنه سختی قرار گرفته   اند. آنها از یک 
طرف قصد دارند توافق هسته ای را نجات دهند و از 
سوی دیگر نمی خواهند اتحاد درون آتانتیکی خود 

]با ایاات متحده[ را تضعیف کنند«.
2- سال ۲۰۱۲ میادی، زمانی که بحران اقتصادی 
در اروپ��ا ش��دت گرفته بود، »هلموت اش��میت« 
صدراعظم اس��بق آلمان جمات تکان دهنده ای را 
درباره عوامل و ریش��ه  های وق��وع این بحران بیان 
کرد: »مرکل و س��ارکوزی ]رئیس جمهور اس��بق 
فرانس��ه[ در قبال بحران اقتصادی یونان واقع بین 
نبوده   اند. تامل و درنگ مرکل و سارکوزی در حل 
مسأله یونان، باعث ایجاد بحران مالی در اروپا شد. 
رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان حداقل از 
ژانویه ۲۰۱۰ از بحران مالی یونان آگاهی داشتند اما 

همچنان دست روی دست گذاشتند«.
هم اکن��ون در س��ال ۲۰۱۸ میادی به س��ر 
می بریم. اگرچه ظاهرا ماهیت بحران اقتصادی اروپا 
با موضوع برجام متفاوت اس��ت اما سران اروپایی 
در حال تکرار همان خطای گذشته خود در قبال 

توافق هسته ای با ایران هستند. همان گونه که سال 
۲۰۱۲، اعتبار اقتصادی اروپا پای نگاه انتزاعی و از 
باا به پایین سارکوزی و مرکل قربانی شد، این بار 
نیز بر س��ر موضوع برجام، اعتبار امنیتی اروپا پای 
معامله سیاس��ی آنها با آمریکا در حال ذبح شدن 
اس��ت. تروئیکای اروپایی نه تنها ب��ا اقدامات یک 
س��ال اخیر خود برجام را به سیبل بازی مشترک 
خ��ود و آمریکا تبدیل کرده    ، بلکه عواقب و تبعات 
»تسلیم پذیری در برابر آمریکا« را در آینده سیاسی 
- امنیتی خود نادیده انگاشته است. سیاستمداران 
اروپایی تص��ور کرده  اند جایگزینی پ��روژه »مهار 
برجامی آمریکا« با  »تعامل سیاسی با آمریکا بر سر 
برجام«، هزینه  های بازی آنها را در نظام بین الملل 
کاهش داده و در عین حال، اتحاد درون آتانتیکی 
آنها با واش��نگتن را حفظ خواهد کرد در صورتی 
 که سران اروپایی متوجه شکل   گیری آشکار رابطه 
»غال��ب/ مغل��وب« میان خود و آمری��کا در درون 
ناتو نیستند. واشنگتن در آینده  نزدیک به واسطه 
تسلیم پذیری اروپا در مقابل خود، امتیازات دیگری 
را بر سر موضوعات متعدد بین المللی از تروئیکای 
اروپایی و به طور کلی ۲۸ عضو اتحادیه اروپایی طلب 
خواهد کرد. بدون شک در آن زمان، سران اروپایی 
متوجه عواق��ب و تبعات معامله یکطرفه آمریکا با 

خود بر سر برجام خواهند شد. 
3- بدون ش��ک          ، هرگونه رس��میت بخشیدن به 
توافق مش��ترک ایاات متحده آمری��کا و اروپا بر 
س��ر برجام، به مثابه تکمیل بازی واش��نگتن در 
اعم��ال خواس��ته  های خود به تروئی��کای اروپایی 
خواهد بود. هم اکنون زمان آن رس��یده اس��ت تا 
جمهوری اس��امی ایران به همراه ۲ کشور چین 
و روس��یه، ضمن به رسمیت نش��ناختن توافقات 
چهارجانبه ش��کل گرفته میان واشنگتن و اروپا، 
جبهه متحدی را در برابر غرب تشکیل دهند. هر 
اندازه در این موضوع تعلل شود، به واسطه تبلیغات 
سیاسی و پروپاگاندای رسانه  های غربی و فرافکنی 
مشترک مقامات آمریکایی و اروپایی          ، مقابله با این 
روند سخت      تر خواهد ش��د؛ موضوعی که دستگاه 
دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان باید در این 
برهه حساس و تعیین کننده، آن را درک کند؛ البته 

بدون »گفتاردرمانی« و در عمل!

معامله سیاسی برای حفظ یک سند حقوقی!

اروپا چگونه بازی را باخت؟
نگاه میهمان

اروپازانوزد
  رئیس جمهور فرانسه 
شرط  های رئیس جمهور 
آمریکا برای عدم خروج 
 رسمی از برجام را پذیرفت

  بر اساس اظهارات مکرون، 
در کنار برجام یک توافق 
جانبی با محوریت دائمی 
 شدن تحریم  های هسته ای،

محدود شدن برنامه موشکی 
و تغییر سیاست  های 

منطقه ای ایران نیز باید 
شکل بگیرد

  روحانی: اگر اروپایی ها 
قصد دارند ترامپ را راضی 

نگه دارند، این کار را از جیب 
خود انجام دهند و ما اجازه 

نمی دهیم از جیب ملت ایران 
ترامپ را راضی کنند

  شمخانی: گفت وگوی 
مجدد درباره پایان دوره 
محدودیت فعالیت های 

صلح آمیز هسته ای ایران به 
معنای نابودی برجام است

صفحه   2

صفحه   13

صفحه   2

صفحه   15

تکرار اتهامات علیه ایران در اولین سخنرانی ترامپ در سازمان ملل

نفسنمایندهایران
دراسکارشد

اعانجنگآمریکابهجهان
ازتریبونصلح

روزنه

 صفحه   13

می خواستم این یادداشت را چند 
روز پیش بنویسم؛ نشد! اما وقتی 
۲ روز قبل اتفاقی عک��س دانش آموزان هرمزگانی 
دس��ت و پا قطع ش��ده را دیدم، طاقتم طاق ش��د. 
شرمنده ش��دم، دیدم تا دیر نشده، باید حرفی زد. 
خدا را چه دیدی؛ شاید حرص و ولع جاده ها آخر مرا 
هم بلعید. شما را هم... خدا ان شاءاه به خانواده  های 
ما صبر بدهد اما خواهش می کنم هوای دل نازک 
بعضی ها را داشته باشید. لطفا! تکرار می کنم: لطفا! 
اگر عجله هم داشتید، از این اتوبوس  های سرراهی 
س��وار نش��وید. بروید مثل بچه  های خوب، از دفتر 
ترمینال بلیت بگیرید. چرا؟ پرسیدن دارد؟ زبانم ال 
می خواهید وس��ط عزا با بیمه نبودن تان، موجبات 
نگرانی جناب وزیر راه را هم فراهم کنید؟ خجالت 

بکشید!... ممنون!  
حاا که بحمداه مسأله اصلی حل شد، خوب 
اس��ت هنوز که هم��ه زنده     ایم و تا دیر نش��ده، در 
باب تلفات ج��اده ای و علل آن حرفی بزنیم. حرف 
حس��اب! رئیس پلیس راهور ناجا همین چند روز 
پیش گفته است: »هر هفته به تعداد جان باختگان 
س��قوط یک هواپیمای بوئینگ با 3۰۰ مسافر، در 
 جاده ه��ا تلفات داری��م«. به عبارت دیگ��ر، روزی

4۲/۵ انس��ان! این قربانیان، فارغ از اینکه دلواپس 
باشند یا نه، فارغ از اینکه مسلمان باشند یا نه، فارغ 
از اینکه در لواس��ان زندگی کنن��د یا در خانه  های 
مزخرف مس��کن مهر، فارغ از اینکه هر چی! به هر 
حال انس��انند. می بینید بعضا زوج  های جوان برای 
آوردن بچه، چقدر حساب و کتاب می کنند؟ بله! اگر 
با عینک توسعه ای و حساب و کتاب دنیایی هم نگاه 
کنیم، برای پرورش هر یک از 4۲/۵ نفری که روزانه 
در جاده  های کش��ور مرگ را در آغوش می کشند، 

خیلی هزینه شده است. گیرم که بیمه هم باشند!
گزارش��ی در همین زمینه می گوید مرگ ومیر 
ناشي از سوانح رانندگي ساانه 6 میلیارد دار هزینه 

بر اقتصاد ایران تحمیل مي کند. در ۱4 سال گذشته، 
3۱۵ هزار و ۲64 شهروند ایرانی بر اثر سوانح رانندگی 
در جاده  های کش��ور  جان خود را  از دست داده   اند. 
آماری دیگر در همین زمینه: سوانح رانندگی در ایران 
ساانه 3۰۰ هزار معلول به جا می گذارد و 9۰ درصد 
ضایعات قطع نخاعی کشور بر اثر تصادفات جاده ای 
پدید می         آید. یک آمار دیگر: طبق بررسی مرکز آمار 
ایران، از 64 میلیون سفر انجام شده در تابستان سال 
9۲ در س��طح کشور، تنها 6۰۰ هزار سفر با هواپیما 
انجام شده است. در حالی که در همین مقطع زمانی، 
تعداد س��فرهای صورت گرفته در سطح جاده  های 

کشور بیش از 6۰ میلیون سفر بوده است. 
بین��ی و بین اه، اگر ش��ما وزیر راه باش��ید، چه 
می کنید؟ 36 میلیارد دار خرج می کنید تا هواپیمای 
آکبند بخرید و برای ورود آن به کشور جشن پاگشا 
راه بیندازی��د که برجام، زنجیره��ای تحریم را پاره 
کرد و ک��ذا؟! در قرارداده��ای خرید هواپیما، حتی 
 ب��ا فرض تحق��ق فاینان��س خارجی، ما ابت��دا باید
۱۵ درص��د ق��رارداد را بپردازی��م. ظاه��را مجموع 
قرارداده��ای ای��ن ح��وزه، 36 میلی��ارد دار خرج 
برخواهد داشت. این بار که سوار اتوبوس شدید، بیکار 
ننش��ینید و ۱۵ درصد را خودتان حس��اب و کتاب 
کنید. این را هم در نظر داشته باشید که هم اکنون 
4۰۰ ه��زار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام صنعتی 
وجود دارد و ده ها هزار واحد تولیدی در کشور منتظر 
خط اعتباری ارزی هستند. هواپیما اما چیز دیگری 
اس��ت! ماها که البته ش��اید هرگز سوار نشویم، این 
چیزها را نمی فهمیم. ای��ن ماها، بیش از 9۵ درصد 

جمعیت کشور هستند. 
همین ژن  ه��ای معمولی که احتم��اا خود یا 

بستگان شان، ساکن مسکن مزخرف  مهر هستند و 
روزانه در جاده ها پرپر می شوند. کسانی که متاسفانه 
به رغم تذکرات چون منی، به مراقبت  های بیمه ای 
حین س��فر هم کمتر توجه می کنن��د! من که از 
نزدیک هواپیما دیده   ام، به ش��ما می گویم هواپیما 
خیلی بزرگ اس��ت. باید رفت و دید! برجام به هر 
حال باید خودی نش��ان م��ی داد. بگذریم...! مزیت 
راهبردی      تر هواپیما اما این است که دیگر نگرانی ها 
بابت بیمه نبودن مسافران را به صفر خواهد رساند. 
می فهمید؟... صفر! ش��اید احساس کنید من دارم 
خیلی     آش را شور می کنم. به هر حال، سهم فرهنگ 
ترافیکی و خودروسازها کجا می رود؟ باز همین چند 
روز قب��ل، رئیس پلیس راهور درباره تاثیر مردم بر 
حوادث رانندگی گفته است: »سال گذشته ۱۲۰۰ 
وسیله نقلیه در تصادفات فوتی حضور داشتند که 
حدود نیمی از آنان مقصر نبودند. در مجموع تعداد 
رانندگان پرخطر حدود 3۰۰۰ نفر اس��ت در حالی 
که ما بی��ش  از ۲۰ میلیون خودرو، ۱۱/۵ میلیون 

موتوسیکلت و ۲۷ میلیون گواهینامه فعال داریم«.
واقعیت این اس��ت که ما به رغم تمام مشکات 
موجود در این حوزه، طی سال های گذشته همزمان 
با رشد چندین برابری وسایل نقلیه در راه  های کشور، 
در زمینه کاهش تلف��ات جاده ای هم رکورد زده      ایم. 
مسأله ای که نمی تواند ناش��ی از چیزی جز توسعه 
فرهنگ ترافیکی، توسعه ش��بکه اورژانس جاده ای 
در دولت  های نهم و دهم و البته! توسعه قابل توجه 
راهسازی در همان دولت ها باشد. باور نمی کنید، با 
یک جست وجوی کوتاه اینترنتی، آمارها را ببینید. 
درباره خودروسازها حق با شماست. اینجا هم البته 
پراید وسیله است و مقصر اصلی فرانسوی ها هستند 

البته. ما از آنها خیلی خوش مان می         آید. زنده باد پژو! 
مرده باد طنز »دکتر س��ام«! بگذارید به اصل ماجرا 
برگردیم. اردوهای دانش آموزی فعا متوقف ش��ده، 
آیین نامه برگزاری ش��ان هم در حال اصاح است. تا 
آیین نامه اصاح نش��ده اما اتوب��وس دیگری در دره 
آبعلی س��قوط می کند تا ۱۱ نفر از 4۲/۵ نفر تلفات 

آن روز را به خود اختصاص دهد.
واقعیتی که نشان می دهد اشکال اصلی را نباید در 
آیین نامه برگزاری اردوهای دانش آموزی جست وجو 
کرد. بد نیس��ت بدانید مرحوم مریم میرزاخانی هم 
 ژنی معمولی داشت و اتوبوس س��وار بود! اسفندماه

۷6 اتوب��وس حام��ل او و دیگر دانش��جویان نخبه 
ش��رکت کننده در بیس��ت ودومین دوره مسابقات 
ریاضی دانشجویی دچار حادثه شد. حادثه ای که 6 
نفر از نخبگان المپیادی همسفر میرزاخانی را به کام 
مرگ فرستاد. مریم اما زنده ماند، مرگ اما همچنان 
می ت��ازد! از قضا، دانش آموزان مظلوم هرمزگانی نیز 
بی استعداد نبودند. رهبر حکیم انقاب تیرماه 9۵ در 
جمع دانشجویان گفته بودند: »خب! این گفته شد 
که حاا به جای اینکه جاده را درست کنند می روند 
سراغ هواپیما؛ این حرف درستی است، یعنی ما هم 
این اشکال را داریم؛ منتها این را توجه داشته باشید 
و م��ن هم بارها قبا گفته ام ک��ه رهبری نمی تواند 
در تصمیم گیری های موردی دستگاه های گوناگون 
دولتی مدام وارد بش��ود و مدام بگوید این باشد، این 
نباشد؛ این نمی شود. نه قانون این اجازه را می دهد، 

نه منطق این اجازه را می دهد«. 
حاا اما عباس آخوندی دوباره وزیر راه وشهرسازی 
شده است. واقعیتی که نشان می دهد فعا خبری از 
تغییر رویکردها نیست، لذا خواهش می کنم همزمان 
با رعایت ماحظات بیمه ای در جهت رفع نگرانی  های 
مقام عالیه وزارت، لطفا! تکرار می کنم: لطفا! اگر این 
روزهای پایانی ش��هریورماه قصد مس��افرت دارید، 

بیشتر مواظب خودتان باشید. ممنون!

مقصر اصلی حادثه سقوط اتوبوس دانش آموزان کیست؟
حسن رضایی

نگاه امروز
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»صیاد« از امروز در بانک ها

آغاز هفته هفتم لیگ با مصاف سرنوشت ساز 
استقال � ذوب آهن
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رونماییشد

جسورانه اما بی دقت
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این هفته سراغ »جهانگیر الماسی« بازیگر و  ■
کارگردان سینما و تئاتر، »فرهاد عظیما« کارگردان  

انیمیشن های نبرد خلیج فارس و راشل کوری و 
»اکبر صحرایی« نویسنده ادبیات پایداری رفته ایم

ازتولدمسیح
سرداربیسر تا

هفته گردی »وطن امروز« با هنرمندان انقاب

نقدی بر گشت وگذار تصویری حسین شمقدری در 
خیابان  های اروپا در قالب مستند »انقاب جنسی«

تیترهاي امروز

آزادی و آزادی بی��ان واژه ه��ای دهان پرکن��ی 
هس��تند که به دور از بار معنایی و گستره ای که 
در برمی گیرن��د، بعضی ها با آن پز روش��نفکری 
می دهند، عده ای وجودش را انکار می کنند تا ژست 
اپوزیس��یون بگیرند و تعدادی هم جاری و ساری 
شدن آن  را وعده می دهند تا بتوانند نظر مردم را 

جلب کنند و بر منصب قدرت تکیه بزنند.
اما مس��اله ای که قابل تأمل اس��ت اینکه اگر 
همین روشنفکر، اپوزیسیون و اقلیت برای جایگاه 
مهمی انتخاب ش��وند تا چه حد می توانند میان 
ح��رف و عمل خود درباره آزادی تناس��ب ایجاد 
کنند. بیرون گود نشس��تن و لنگش کن گفتن 
آس��ان اس��ت اما قرار گرفتن در میان��ه  میدان 
آش��کار می کند که فرد، »مرد عمل اس��ت« یا 

»ابن الحرف«.
ق��درت طعمه ای وسوس��ه کننده اس��ت که 
صاحبش از س��هیم شدن آن با بقیه هراس دارد 
و برای دوری از تعمیم آن به همگان و استحکام 
اقت��دار خود به ابزاره��ای مختلف برای خاموش 
کردن ص��دای مخالف��ان و منتقدان متوس��ل 

می شود.
در ط��ول 4 س��ال عملکرد دول��ت یازدهم، 
به رغم اینکه دکتر روحانی در ابتدا با طرد برخورد 
گازانبری و حقوقدان خواندن خود در قامت ناجی 
آزادی و آزادی بیان ظاهر ش��د اما با توهین های 
متعدد به منتقدان و نس��بت دادن عبارت هایی 
نامناسب به آنها، مهر مردودی خود را بر پرونده  
ای��ن عملیات نجات زد. همیش��ه ب��ه منتقد به 
چش��م رقیبی نگاه کردند که قصد دارد آنها را از 
جایگاه شان به زیر بکشد ولی به عنوان مثال درباره 
توافق هسته ای اگر به جای زدن برچسب دلواپس، 
گوشی شنوا برای شنیدن نقدهای خیرخواهانه 
بود ش��اید اان در موقعیتی ق��رار نمی گرفتیم 
که آمریکا هرچه بیش��تر اعم��ال تحریم کند ما 
مخلصانه تر متعهد به توافق هسته ای باشیم حتی 

اگر او بخواهد از برجام خارج شود!
4 سال تصویر مخدوشی از آزادی ترسیم شد 
و اگر این را در کنار مشکات اقتصادی و ناکامی 
توافق هسته ای و موارد دیگر بگذاریم، دولت برای 
بقای خود، چاره را در زیر پا گذاش��تن یکسری 
پرنس��یب اخاقی برای کس��ب پرستیژ موقت 
سیاسی دید تا بازهم آرای بیشتر مردم در سبد 

آنها باشد. 
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آزادیبرهنگی
برهنگیآزادی
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رئیس جمهور فرانسه  در دیدار روحانی خواستار مذاکره درباره وضعیت  برنامه هسته ای ایران بعد از دوره زمانی برجام شد

بهدنبالمحدودیتمادامالعمر!
  وایتی: تجدید مذاکره هسته ای به   هیچ  وجه انجام نمی شود

امانوئ��ل مکرون  آنچه آق��ای 
درباره ضرورت مذاکره بر س��ر 
وضعیت برنامه هسته ای ایران 
بعد از سال ۲۰۲۵ گفته است، 
یک نشانه خوب برای وضعیت 
وفاداری اروپایی ها به برجام و قواعد آن نیس��ت. 
آقای مکرون خوب می داند سلف او در مذاکرات 
هسته ای بر سر چه چیزی توافق کرده است ولی 
حاا برخاف برجام و قواعد آن خواستار مذاکره 
بر س��ر برنامه هسته ای ایران پس از سال ۲۰۲۵ 

است.
آقای مکرون در واقع همان خواس��ته ترامپ 
را به آقای روحانی گفته اس��ت. ترامپ از همان 
ابتدای ریاست جمهوری وعده های انتخاباتی اش 
درباره برجام را یادآوری کرد. برنامه اصلی ترامپ 
برای برجام، استفاده حداکثری از منافذی بود که 
اوبام��ا در این توافق ایجاد ک��رده بود. به صورت 
مشخص ترامپ روی ۲ موضوع تمرکز کرده است. 
ابتدا گزاره نظارت که از طریق آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و با تمرکز بر مفاد پادمان آن را مطرح 
کرده اس��ت. ماجرای س��فر نیکی هیلی، سفیر 
آمریکا در س��ازمان ملل و طرح موضوع بازرسی 
از مراکز نظامی ایران در همین راستا انجام شد و 
متاسفانه آقای آمانو نیز گفت مراکز نظامی ایران 
طبق ان پی تی، در دس��ترس آژانس قرار دارد. در 

این حوزه شرایط برای ترامپ فراهم است.
اما مح��ور دومی که ترامپ دس��ت روی آن 
گذاشت، باز بودن انتهای برجام یا اصطاحا همان 
بند »غ��روب آفتاب« اس��ت. در برجام وضعیت 
برنامه هس��ته ای ایران پس از اتمام دوره زمانی 
۱۰ساله مشخص نشد و حاا ترامپ به دنبال آن 
است تا با فشار بر ایران، محدودیت های هسته ای 
در برج��ام را از ی��ک دوره ۱۰ س��اله تبدیل به 

محدودیت های مادام العمر کند.
آنچه آقای مکرون، رئیس جمهور فرانس��ه در 
نیویورک به آقای روحانی گفته، در واقع تقویت 
همین محور دوم نقشه ای است که ترامپ برای 
برجام کشیده است. مکرون می گوید باید درباره 
وضعی��ت برنامه هس��ته ای ایران پس از س��ال 
۲۰۲۵ مذاک��ره و نگرانی ه��ای ترام��پ برطرف 
شود. خب! مشخص است که این موضع فرانسه 
در واقع باز کردن میدانی اس��ت که از یک طرف 
مقوم زیاده خواهی آمریکا اس��ت و از طرف دیگر 

نشان دهنده وفادار نبودن به برجام.
مذاکره درباره برنامه هس��ته ای ایران پس از 
برجام، در واقع خاف مبانی مذاکرات هس��ته ای 
طی 4 س��ال گذشته اس��ت. این را آقای مکرون 
می داند. ایران و ۱+۵ طی 4 سال گذشته براساس 
یک بس��تر و مبانی مش��خص مذاک��ره کرده و 
به برجام رس��یدند. ق��رار بود طرفی��ن داده ها و 
ستانده هایی معقول مبادله کنند )که البته طرف 
ایرانی با ضعف خود س��تانده های بسیار کمتری 
نسبت به ستانده های طرف مقابل دریافت کرد(. 
ای��ران برای ۱۰ س��ال برنامه هس��ته ای خود را 
تعطیل یا نیمه تعطیل کرد برای اینکه بهانه جویی 
ط��رف مقابل برط��رف و در مقاب��ل تحریم های 
ظالمانه هسته ای برداشته شود. این مبنای توافق 
برجام بود. هر آنچه در جزئیات برجام و وضعیت 

تعهدات آن رخ داد در قالب این بستر رخ داد. 
ام��ا آنچه حاا ترامپ و این��ک آقای مکرون 
می گوین��د خاف قاعده و مبنای برجام اس��ت. 
اینکه ایران پس از دوره برجام با برنامه هسته ای 
خود چه می کند، اساسا چه ربطی به برجام دارد 
که حاا یکی از شروط بقای آمریکا در برجام شده 

است؟
از طرف دیگر وضعیت برنامه هسته ای ایران 
باید براساس قواعد و قوانین بین المللی سنجیده 
ش��ود. محدودیت های برجام صرفا یک آوانس با 
خیال رفع نگرانی های ساختگی آمریکا و برداشتن 
رژی��م تحریم های ظالمانه بوده اس��ت، بنابراین 
طرح مذاکره درباره برنامه هسته ای ایران پس از 
دوره زمانی برجام، در واقع تکرار همان ادعاهای 
اوباما قبل از برجام و در واقع به معنای بازگشت 
اختاف هسته ای به اواخر دهه ۸۰ شمسی است! 
حاا ش��ما تصور کنید اگر قرار بود 4 س��ال 
قبل در آستانه مذاکرات هسته ای در دوره جدید، 
طرف ۱+۵ با ادبیات فعلی ترامپ و مکرون درباره 
برنامه هسته ای ایران وارد مذاکره می شد، اساسا 
امکان مذاکره یا توافق وجود داشت؟ خیر! مذاکره 
ب��رای محدودیت دائمی برنامه هس��ته ای ایران 
یعنی فش��ار برای نادیده گرفتن حقوق قانونی و 

بین المللی یک کشور! 
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گزارش هاآرتص از واکنش ایرانیان به سخنان ضدایرانی در صحن سازمان ملل فرمانده کل سپاه در واکنش به اظهارات ضدایرانی ترامپ در سازمان ملل:

خفهشونتانیاهو!
خفهشوترامپ!

بایدمحاسباتآمریکا
رااصاحکنیم

گزارش

با اینک��ه دونالد ترامپ موضع 
خ��ود را درباره ای��ران و برجام 
ش��فاف ک��رده، موض��ع آقای 
روحانی چندان شفاف نیست. 
ترام��پ به طور کام��ا واضح 
تعابیری بی شرمانه علیه ایران به کار برده و وزیر 
خارجه او گفته اگر برجام اصاح نشود آمریکا از 
آن خارج خواهد شد. آمریکایی ها وقتی از اصاح 
برجام سخن می گویند طبعا نظر به بدتر کردن 
آن دارند و گزینه های این موضوع هم از همین 
حاا علنی شده و روشن است اما متقابا، آنچه 
آقای روحانی گفته این اس��ت که اگر آمریکا از 
برجام خارج ش��ود »ای��ران گزینه های خودش 
را خواهد داش��ت«. نه آقای روحانی و نه تیم او 
هرگز علنا نگفته اند این گزینه ها دقیقا چیست. 
آنچه اکنون اهمیت حیاتی دارد این است که این 
گزینه ها کاما شفاف شود و برای مردم توضیح 

داده شود چه چیز به نفع ایران است.
ابتدا اجازه بدهید ببینیم در آمریکا چه چیزی 
در ح��ال رخ دادن اس��ت. دولت آمریکا با وجود 
اینکه می گوید راهبرد خود را درباره ایران نهایی 
نکرده اما گزینه شفافی را روی میز گذاشته است. 
آمریکا می گوید در صورتی که برجام اصاح نشود 
آن را ت��رک خواهد کرد. مقصود از اصاح برجام 
در اینجا، آنگونه که انبوه اطاعات در دس��ترس 
می گوید این اس��ت که اوا بند انقضا در برجام، 
یعن��ی آن بندی که می گوی��د محدودیت های 
برج��ام در زم��ان مش��خصی در آینده منقضی 
خواهد ش��د، حذف ش��ود. این به معنای دائمی 
کردن محدودیت های برجام و مادام العمر کردن 

تعطیلی برنامه هسته ای ایران است. 
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اینراهکه
میروی...

     مهدی محمدی     

 صفحه     3

ژنهایخوب
نفتیمیشوند!

به دستور وزیر صنعت صورت گرفت

زنگنه به وعده خود عمل کرد

تعویقاجرایطرح
حذفقیمتکاا

فرود به وقت تهران
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 استخدام فرزند نماینده مجلس  ■
در یکی از شرکت های وزارت نفت

 مردم پارس آباد مغان بامداد  ■
 دیروز ساعت ها قبل از اعدام قاتل 

در محل اجرای حکم حاضر شده بودند

 دبیر انجمن شیرینی و شکات: تعویق ■
  اجرای طرح حذف قیمت یک ماهه است
  و طبق تصمیم وزارت صنعت، این طرح 

از اول آبان  ماه اجرایی خواهد شد

اخراج متخصصان از ستاره خلیج فارس ■

پایان فیلمبرداری »پرواز به وقت شام« ■
پرده گشایی از ماه پرخون ■

تجلیل از نجابت خط ■

قاتلآتنابهدار
مجازاتآویختهشد

صبح روز گذشته در مأعام 

 گشت و گذار »وطن امروز«
 در رویدادهای فرهنگی هفته

یادداشت امروز تیترهاي امروز

 گزارشی از یکصدمین عصرانه ادبی 
خبرگزاری فارس

عصرانههایادبی
بهایستگاهصدمرسید

س�عید ناصری: روز سه شنبه در روزگاری که 
بسیاری از برنامه های فرهنگی، دورقمی نشده 
و به دایل ارضی و س��ماوی بسیار، نیمه تمام 
می مانند، شاهد رس��یدن برنامه عصرانه های 
ادب��ی خبرگزاری فارس به ع��دد ۱۰۰ بودیم. 
برنام��ه ای که به گفت��ه کامران پارس��ی نژاد، 
حتی جزو رس��الت های تعریف ش��ده و مورد 
انتظار از این خبرگزاری نبوده است. برنامه ای 
که علی القاع��ده جزو وظایف و رس��الت های 
س��ازمان ها و نهادهای فرهنگی ای اس��ت که 
برای همین کارها تأس��یس شده اند و بودجه 

دریافت می کنند. 
روال ای��ن عصرانه ها اینگونه اس��ت که هر 
بار از یکی از چهره های فرهنگی- ادبی جبهه 
انقاب که مورد غفلت و بی مهری اغلب عامدانه 
رس��انه ها قرار گرفته است، تقدیر شده و برای 
آثارش رونمایی گرفته می ش��ود. برنامه ای که 
نخس��تین اجرای آن فروردین 9۲ برگزار شد 
و همگان منتظر بودند تا ببینند قرعه رندترین 
شماره این عصرانه ها به نام کدام یک از اهالی 
فرهن��گ و ادب رقم می خ��ورد که در اقدامی 
غافلگیرانه و قابل تحس��ین، این شانس نه به 
نام یک نفر که به نام همه 99 چهره تقدیر شده 
قبل��ی خورد که ب��رای پاسداش��ت و دیداری 
مجدد دعوت شده بودند. بنر مراسم نیز منقش 

به تصاویر چهره های تقدیرشده بود. 
   قدر داشته های مان را نمی دانیم

دکتر غامعلی حدادعادل، چهره فرهنگی- 
سیاس��ی دعوت ش��ده ب��ه این نشس��ت، در 
سخنانی کوتاه ضمن اش��اره به همزمانی این 
نشست با روز ملی شعر و ادب پارسی و تجلیل 
از شخصیت ملی شهریار، به مقایسه ۲ جریان 
مدافع انقاب و جریان روشنفکری در حمایت 
و پاسداش��ت داشته ها و چهره های فرهنگی و 
ادبی منس��وب به خودش��ان پرداخت. به باور 
رئی��س فرهنگس��تان، »جریان روش��نفکری 
و مخالف��ان ما از دیرباز ت��ا همین امروز هوای 
همدیگ��ر را داش��ته و دارند، برخ��اف ما که 
عموم��اً کاری ب��ه کار یکدیگ��ر نداریم و قدر 
داشته های مان را نمی دانیم«. وی یکی از دایل 
عدم باور ب��ه خودی ها را نوعی خودباختگی و 
احس��اس حقارتی دانس��ت که بر اس��اس آن 

هرچه خودمان داریم به چشمان نمی آید. 
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و مقامات  دارایي مس��ؤوان 
از جمله  عالي رتب��ه کش��ور 
مسائلي اس��ت که براي قاطبه مردم از اهمیت و 
حساسیت خاصي برخوردار است؛ تا جایي  که این 
مورد مهم، مي تواند نشانگر فاصله طبقاتي مسؤول 

مملکت با قشر متوسط یا ضعیف جامعه باشد.
آنها که قبل از شروع جدي فعالیت قانوني شان، 
خ��ود را خادم ملت معرفي مي کنن��د، ابتدا باید 
مش��خص کنند منظورش��ان از ملت چه کساني 
هستند؟ آیا منظور از ملت کساني است که گلوگاه 
اقتصادي و فرهنگي را تا خرخره تصاحب کرده اند 
و احدي را از روند فعالیت هاي خیمه شب بازي شان 
مطلع نمي کنند و هیچ گاه پاس��خگوي مطالبات 
مردم و مراجع قانون��ي هم نخواهند بود و فرار را 

بر قرار ترجیح مي دهند؟!
در راس��تاي اجراي اصل ۱4۲ قانون اساسي 
که مقرر م��ي دارد »دارایی رهبر، رئیس جمهور، 
معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان 
آنان قب��ل و بعد از خدمت، توس��ط رئیس قوه 
قضائیه رس��یدگی می ش��ود که بر خاف حق، 
افزایش نیافته باش��د« دفتري ب��ه عنوان »دفتر 
اص��ل ۱4۲ قانون اساس��ي« زیر نظر رئیس قوه 
قضائیه تشکیل شد تا دستورالعمل اجرایي اصل 
مذکور را به نحوي شایسته جامه عمل بپوشاند. در 
ماده سوم این دستورالعمل اجرایي، چنین مقرر 
شده است: »مقامات مشمول میزان دارایی خود 
و همسر و فرزندان خویش را در اظهارنامه هایی 
ک��ه با امضای رئیس قوه قضائیه و توس��ط دفتر 
ارس��ال می شود توصیف کرده و ظرف مدت ۱۵ 
روز از تاری��خ وصول به دفتر تس��لیم می کنند«. 
چنانک��ه ماحظه مي ش��ود از جمل��ه مقامات 
مشمول، وزرا هستند که باید طبق قانون اساسي 
و دستورالعمل یادش��ده، میزان دارایي خود و... 
را به رئیس قوه قضائی��ه اعام کنند. نکته قابل 
توجه اینکه ظرف م��دت ۱۵ روز باید این اعام 
دارایي توسط وزیر صورت بگیرد و نه هر زمان که 

خودشان صاح بدانند!
از طرفي، به لطف نظام جمهوري اسامي ایران، 
ماده دوم »قانون رس��یدگي ب��ه دارایي مقامات، 
مس��ؤوان و کارگزاران جمهوري اسامي ایران« 
ک��ه پس از ارجاع به مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام به تصویب نهایي رس��ید، مقرر مي دارد »به 
منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسؤوان 
جمهوری اسامی ایران و ارتقای سامت اداری از 
تاریخ ازم ااجرا شدن این قانون، یکی از شرایط 
تصدی س��مت های موضوع این قانون،  تعهد به 
ارائه فهرس��ت دارایی های خود، همسر و فرزندان 

تحت تکفل، در قالب  خوداظهاری به قوه قضائیه 
است«.

در اینجا نکات مهمی وجود دارد که به اختصار 
نوشته مي شود:

1- آیا طبق دستورالعمل اجرایي، در طول ۱۵ روز 
فرصت تسلیم دارایي به رئیس قوه قضائیه، آقاي 
وزیر یا وزیران مربوط وقت کافي نداشته و ندارند 

که به اصل مهم قانون اساسي عمل کنند؟!
2- در ماده دوم قانون رسیدگي به دارایي مقامات، 
سخن از خوداظهاري به قوه قضائیه است. در واقع 
یکي از شرایط تصدي سمت وزیر را در این ماده 
متذکر ش��ده اند و اگر وزیري حاضر نشد خودش 
دارایي اش را اعام کند، یعني حق ندارد مدیریت 

وزارتخانه اي را برعهده بگیرد!
3- حال که دولت دوازدهم ش��روع شده،  آنها که 
هنوز اقدامي در راس��تاي  شفافیت مالي صورت 
نداده اند، صاحیت خدمت در دولت را دارند یا نه؟

4- آیا  مجلس با استفاده از ابزار نظارتي شدیدي 
چون  اس��تیضاح نمي توان��د مانع جدي و قطعي 
فعالیت وزیري شود که به قانون تمکین نمي کند؟

5- سوال مهم تر اینکه دولت و رئیس دولتي که 
خود را قانونم��دار معرفي مي کند، چرا در مقابل 
تخلف وزی��ر خود اقدامي نمي کن��د و وزیرش را 

توبیخ یا عزل نمي کند؟
اینکه در دولت هاي سابق هم چنین تخلفاتي 
صورت مي گرفت، دلیل نمي شود قانون گریزي در 
دولت هاي حال و آینده هم ادامه داش��ته باشد و 

ملت از درآمد و دارایي  وزرا باخبر نشوند.
اگر دولتي ها معتقدند همه  چیز باید ش��فاف 
باشد و مساله محرمانه اي مابین مردم و مسؤوان 
وجود ندارد- جز مس��ائل امنیت��ي- پس نباید از 
خوداظهاري لیست اموال خود ترسي داشته باشند 
و این موضوع مهم، در میان اخبار پراکنده فضاي 

مجازي و حقیقي گم شود!
و اما پیش��نهادي که در راس��تاي همان ماده 
دوم قانون رس��یدگي به دارایي مطرح مي ش��ود، 
این اس��ت: هر وزیري که مي خواهد در هر دولتي 
فعالی��ت کند و از مجلس رأي اعتماد بگیرد، باید 
قبل از اینکه توس��ط رئیس جمه��ور به مجلس 
معرفي ش��ود،  لیست اموال و دارایي اش به رئیس 
قوه قضائیه تسلیم شود تا بعد از انتخاب شدنش به 
وزارت فان وزارتخانه، مشکل جدي در حیطه امر 

اجرایي شکل نگیرد.
به نظر مي رسد باید ضمانت اجرایی کافي براي 
این موضوع لحاظ شود تا شعار شفافیت در تمام 
زمینه هاي اقتصادي، فرهنگ��ي، اجتماعي و... در 

حد حرف باقي نماند.

روز حساب و کتاب رسیده!

دیدگاه
      علی تقی نژاد      
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 نقشه آمریکا، فرانسه و رژیم صهیونیستی برای از بین بردن انقضای برجام  
و دائمی کردن محدودیت های هسته ای ایران و اعمال محدودیت های موشکی علنی شد

برجامگروگانغروبآفتاب
صفحه   2

5سیاسی وطن امروز  شماره 2523    شنبه 10 شهریور 1397

گروه سیاس�ی: همزمان با فرمایشات رهبر انقاب 
در دیدار هیات دولت مبن��ی بر اینکه در ماجرای 
برجام از اروپا قطع امید کنید، وزیر خارجه فرانسه 
بار دیگر مواضع طلبکارانه این کشور در قبال ایران 
را تکرار کرد. لودریان در جمع س��فرای این کشور 
گفت حفظ برجام مس��اله ای مربوط به اس��تقال 
اروپا اس��ت، با این حال ایران هم باید خواسته های 
مطرح ش��ده از سوی اروپا از جمله گفت وگو درباره 
مسأله موش��کی و منطقه ای را بشنود. به گزارش 
»وطن امروز«، نگاهی بر مواضع اروپایی ها از ابتدای 
مذاکرات هسته ای تاکنون بخوبی همراهی اروپا با 
آمریکا را در قبال ایران نش��ان می دهد اما در میان 
کشورهای اروپایی، فرانسه به صورت ویژه تری این 
هماهنگی را چه در ادبیات و چه در عمل ابراز کرده 
و نشان داده است. این مساله البته به ماه  های اخیر 
مربوط نمی شود و حتی پیش از زمان خروج رسمی 
ترامپ از برجام نیز این هماهنگی کاما مش��هود 
بود. فرانس��وی ها حاا مواضع ش��ان درباره برجام 
و تاکید بر مذاکره در خصوص مس��ائل موشکی و 
منطقه ای را ش��فاف      تر مطرح می کنند. به گزارش 
فارس، »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه فرانس��ه روز 
چهارشنبه هرچند از لزوم حفظ توافق هسته ای با 
ایران صحبت کرد اما در عین حال گفت ایران باید 
خواسته های کشورهای غربی را نیز بشنود. بر اساس 
متنی که در س��ایت وزارت خارجه فرانسه منتشر 
ش��ده، لودریان که چهارش��نبه گذشته در پاریس 
در گردهمایی س��فرای فرانس��ه صحبت می کرد، 
بار دیگر گفت ایران باید درباره مس��ائل موشکی و 
منطقه ای و همچنین وضعیت برنامه هسته ای خود 
پس از س��ال ۲۰۲۵، با غ��رب گفت وگو کند. وی 

گفت: »در ارتباط ب��ا ایران، از تاش های مان برای 
حفظ برجام مطلع هستید. با اراده به این تاش ها 
ادام��ه می دهیم، چراکه بح��ث ثبات بین المللی و 
استقال اروپا مهم اس��ت. هنوز چند مسأله فنی 
باقی مانده که باید حل ش��ود اما اراده ازم وجود 
دارد«. لودریان س��پس ادام��ه داد: »اما رژیم ایران 
هم باید وقتی ما درخواستی مطرح می کنیم، این 
خواسته ها را بشنود. من این را در جریان سفری که 
بهار امسال به تهران داشتم هم مطرح کردم. آنجا 
گفتم اگر سوریه از خط قرمزهای ما عبور کند، با 
تبعاتی مواجه می شود. این تبعات هم اتفاق افتاد«. 
به نظر می رس��د اشاره لودریان، به حمله موشکی 
و هوایی فروردین ماه امسال به سوریه است. حمله 
مشترک آمریکا، فرانسه و انگلیس به چند نقطه از 
س��وریه پس از آن انجام شد که کشورهای غربی 
مدعی شدند در منطقه »غوطه شرقی« سوریه از 

تسلیحات ش��یمیایی استفاده شده است. وزیر 
خارجه فرانسه در ادامه صحبت هایش درباره 
ایران، گفت: »من گفتم اقدامات ایران درنهایت 

ریس��ک تقاب��ل و درگی��ری را افزایش 
می دهد... ما در راس��تای 
مناف��ع هم��ه، همچنان 
از ایج��اد ی��ک چارچوب 
گفت وگ��وی جامع که به 
مسأله هس��ته ای پس از 
سال ۲۰۲۵، موشک های 
بالس��تیک و فعالیت های 
ایران  رژی��م  ثب��ات زدای 
در آن منطق��ه بپ��ردازد، 

حمایت خواهیم کرد«.

تکرار مواضع طلبکارانه در وین ■
وزیر خارجه فرانسه همچنین روز پنجشنبه پیش 
از نشست مشورتی غیررسمی وزرای خارجه اتحادیه 
اروپایی در وین اتریش هم اظهاراتی مشابه مطرح کرد. 
وی گفت ایران از مذاکره با اروپایی ها درباره مس��ائل 
موش��کی و منطقه ای »راه گریزی« ندارد. به نوشته 
خبرگزاری فرانس��ه، او گفت: »ایران از مذاکره درباره 
3 موضوع مهم مایه نگرانی ما راه گریزی ندارد... ازم 
اس��ت گفت وگو انجام شود، ازم است ایرانی ها از این 
مسأله مطلع باشند«. نکته قابل تامل اینکه اظهارات 
لودریان در حالی مطرح می ش��ود که »یوکیا آمانو« 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 
)۸ شهریور( بار دیگر تایید کرد ایران به مفاد تعهداتش 

ذیل توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ متعهد بوده است.
واکنش قاسمی به اظهارات لودریان ■

س��خنگوی وزارت امورخارجه در 
واکنش ب��ه اظهارات وزی��ر خارجه 
فرانس��ه گفت در این ش��رایط آنان 
را هی��چ گزی��ر و گری��زی از انجام 
تعهدات ش��ان و ایران و ایرانی را نیز 
گزیر و گریزی جز بی اعتمادی نیست. 
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه در واکنش به اظهارات 
اخیر وزیر خارجه فرانس��ه 
اظه��ار داش��ت:  مذاکرات 
توافقی  ب��ه  برجام ک��ه 
مستحکم و بین المللی 
از  نش��انی  انجامی��د 
حس��ن نیت ای��ران و 
پایبن��دی ب��ه اص��ل 

گفت وگو و ت��اش در جهت بهره   گیری از روش  های 
منطقی و مس��المت آمیز بود که می توانست مبنایی 
اصولی و خردمندانه برای سنجش میزان حسن نیت 
و پایبندی کش��ورهای غربی به تعهدات خود باشد 
که با خ��روج یکجانبه یکی از مدعیان غوغاس��اار، 
زیاده جو و زیاده گو و کاستی و کاهلی دیگران، کارنامه 
غیرقابل قبولی از خود به  جا گذاشته   اند. قاسمی گفت: 
جمهوری اسامی ایران همواره نشان داده از گفت وگو 
و مذاکره هراس و واهمه ای نداش��ته و ندارد و به آن 
معتقد است اما در شرایطی که نتایج آن همه تاش 
و کوشش همه جانبه ایران و دیگر قدرت  های جهانی 
با قلدری و از سر زیاده خواهی توسط برخی شرکای 
وزیر امور خارجه فرانسه بسادگی در برابر عدم توانایی 
آنان نقض می ش��ود و دولتمردان اروپایی هم بیشتر 
تاکنون به اعام مواضع سیاس��ی و تکرار آنها بسنده 
کرده و نتوانس��ته  اند در جهت ارائه تضمین  های ازم 
و کافی مورد انتظار اقدام چشمگیری برای حفظ یک 
توافق بین المللی- که به عنوان مهم ترین دس��تاورد 
دیپلماسی عصر حاضر به شمار می رود- انجام دهند، 
دلیل          ، ضرورت، اعتبار و اعتمادی برای مذاکره آن هم 
برای موضوعات غیرقابل مذاکره باقی نمی ماند. وزیر 
خارجه فرانس��ه می داند در این ش��رایط و بر اساس 
تفاهمات انجام ش��ده قبلی، آنان را گزیر و گریزی از 
انجام تعهدات ش��ان نیس��ت و ایران و ایرانی را نیز تا 
عدم انجام تمام تعهدات آنان، هیچ گزیر و گریزی از 
بی اعتمادی به آنان نیست. قاسمی تاکید کرد: درباره 
برنامه موشکی کشورمان هم مجددا تاکید می کنیم 
این برنامه دفاعی، بومی و مشروع است و برای حفظ 
و حراست از کیان کشور و مردم ایران حیاتی است و 

به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.

لودریان بار دیگر بر مهم ترین مطالبه آمریکا درباره برجام تأکید کرد

فرانسهموشکهاومنطقهرامیخواهد!
نما

فرانسهبرمدارآمریکا
در  فرانس�وی ها  اقدام�ات  و  مواض�ع  بررس�ی 
مذاکرات هس�ته ای تا امروز نش�ان می دهد تمام 
هش�دارها و پیش بینی  های منتقدان برجام کاما 
مبتنی بر واقعیات بوده است. فرانسه نعل به نعل 
مطالب�ات دولت ترامپ در قبال برجام را پیگیری 
و بر آن تاکید کرده است. نقطه عطف این موضوع 
را بای�د دیدار حس�ن روحان�ی و امانوئل مکرون 
]اواخر ش�هریور 96[ در حاش�یه مجمع عمومی 
س�ازمان مل�ل دانس�ت. مک�رون در آن دی�دار 
صراحتا خواس�تار مذاکره درباره وضعیت برنامه 
هس�ته ای ایران بع�د از دوره زمانی برجام ش�د. 
موضوعی که دونالد ترامپ در اوایل حضورش در 
کاخ س�فید بر آن تاکید و موض�وع دائمی کردن 
محدودیت  های برنامه هسته ای ایران در برجام را 
مطرح ک�رد. از همین رو مک�رون در حقیقت در 
ای�ن دیدار که روحانی به منظ�ور رایزنی بر حفظ 
برج�ام در آن ش�رکت ک�رده بود ادع�ای ترامپ 
مبنی بر نگرانی درباره وضعیت برنامه هس�ته ای 
ای�ران پس از اتمام بازه زمانی برجام یعنی س�ال 
2025 را تایید کرد. همان موقع  رویترز با اش�اره 
به این دی�دار گزارش داد مک�رون در این دیدار 
به روحانی گفته اس�ت ازم است درباره وضعیت 
برنامه هس�ته ای ای�ران پ�س از 2025 مذاکره و 
توافق شود. رویترز همچنین تایید کرد اظهارات 
مک�رون، موضع آمریکایی ها درب�اره برجام بوده 
اس�ت. این ن�گاه مش�ترک ترامپ و مک�رون بر 
بندهای موس�وم به »غ�روب آفت�اب« در برجام 
مطرح شد. موضوعی که همان موقع در نطق های 
رؤس�ای جمهور آمریکا و فرانس�ه و نخست وزیر 
رژیم صهیونیس�تی در مقر عمومی سازمان ملل 
علن�ی ش�د. ترامپ در این ب�اره گفته ب�ود: »اگر 
توافقی در انتها پوششی را برای انجام یک برنامه 
هسته ای ]برای ایران[ فراهم آورد، ما نمی توانیم 
به آن پایبند بمانیم. توافق هسته ای ایران یکی از 
بدترین و یکسویه ترین توافقاتی است که ایاات 

متح�ده تاکن�ون وارد آن ش�ده اس�ت. به کام 
صادقانه، این توافق مایه شرمس�اری برای ایاات 
متحده اس�ت«. بنیامی�ن نتانیاهو، نخس�ت وزیر 
رژیم صهیونیس�تی نیز در نطق خود در سازمان 
مل�ل این موض�وع را به ص�ورت واضح تری بیان 
ک�رد. او در این ب�اره گفت�ه بود: بنده�ای غروب 
آفتاب، س�ایه ای تاریک بر جه�ان خواهد افکند 
و ایران را ظرف یک دهه در آس�تانه کش�ورهای 
دارن�ده س�اح های هس�ته ای قرار خواه�د داد. 
مکرون نی�ز همان زمان در نط�ق خود در مجمع 
عموم�ی س�ازمان ملل اگرچ�ه بر موض�وع لزوم 
حف�ظ برجام تاکی�د کرد اما موضعی مش�ترک با 
ترام�پ و نتانیاه�و گرف�ت. وی در این باره گفت: 
امی�دوارم بتوانی�م پس از 2025 برنامه موش�کی 
ایران را محدود کنیم. این را به همتایان ایرانی و 
آمریکایی ام هم گفتم. وی افزود: امیدوارم بتوانیم 
روی محدود کردن برنامه موش�ک های بالستیک 
ای�ران هم کار کنیم. ما بای�د روی راهکاری برای 
دوره پ�س از 2025 کار کنی�م. نکت�ه قابل توجه 
درباره فرانس�وی ها اینکه آنها بیش�ترین مواهب 
را از برجام نس�بت به دیگر کش�ورهای اروپایی 
دریافت کرده   اند. اما از تک�رار و تاکید بر مواضع 
همسو با آمریکایی ها چه در حوزه مذاکره مجدد 
درباره برجام و چه درباره موش�ک و منطقه دریغ 
نمی کنن�د. این موضوع طی ماه  های گذش�ته نیز 
 بارها مشاهده شده اس�ت. رئیس جمهور فرانسه 
5 اردیبهش�ت 97 پ�س از دی�دار و مذاک�ره ب�ا 
رئیس جمهور آمریکا بازهم  اعام کرد کش�ورش 
معتقد اس�ت باید محدودیت های بیشتری هم در 
حوزه هس�ته ای و ه�م در حوزه های موش�کی و 
منطق�ه ای علیه ایران اعمال ش�ود. موضوعی که 
وزیر خارجه این کش�ور باز هم بر آن تاکید کرد. 
آنچه مسلم اس�ت اروپا ]و به طور خاص فرانسه[ 
مس�ؤول پیش�برد اهداف آمریکایی ه�ا در قبال 

سرنوشت برجام است.

همراهی دقیق و گام به گام فرانسه با نقشه علیه ایران در جریان برگزاری مجمع عمومی سران سازمان ملل در سال2017 آشکار شد
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ایران پس از کودتا نزدیک به ربع قرن در س��یطره کامل آمریکا 
و انگلیس ق��رار گرفت و دولت کودتای س��پهبد زاهدی با برقراری 
رابط��ه مجدد با دولت بریتانیا - که در س��ال 1331 س��فارتش در 
تهران بس��ته و روابط با آن قطع ش��ده بود - و سرس��پردگی کامل 
نس��بت به آمریکا عما این بس��تر را مهیا کرد. عمیدی، سخنگوی 
دول��ت وقت اوایل آبان ماه 32 در مصاحبه مطبوعاتی گفت: »در این 
70 روزی که از عمر دولت جدید می گذرد، بخوبی روش��ن ش��د که 
ایران در بین دولت های خارجی احترام شایس��ته خود را به دس��ت 
آورده اس��ت. چنانچه عاوه بر برقراری حسن رابطه با دولت آمریکا 
که منجر به اس��تفاده از کمک های ف��وری و اقتصادی و برنامه اصل 
4 ترومن و افزایش آن حتی در زمانی که کنگره آمریکا تعطیل بود 
شده، دولت انگلیس نیز خودش دست دوستی به سوی دولت ایران 

دراز کرده است«. 
دس��ت دوس��تی را در واقع چند روز قبل تر »آنتونی آیدن« وزیر 
خارج��ه انگیس دراز کرده بود. او در مجلس عوام این کش��ور اعام 
کرد: »انگلس��تان بار دیگر دست دوستی به سوی ایران دراز می کند 
و برای تجدید مناس��بات سیاس��ی میان 2 کشور از هر جهت آماده 
اس��ت.« البته عبداه انتظ��ام، وزیر امور خارج��ه دولت زاهدی هم 
از ه��ول هلی��م زود در دیگ افتاد و در واکن��ش به مواضع آیدن در 
گفت وگ��و با خبرن��گاران گفت: »اظه��ارات آیدن م��ورد قدردانی و 
مس��رت اس��ت. با توجه به اینکه اختاف موجود بین دولت ایران و 
کمپانی سابق نفت است، دولت ایران میل دارد چنین تصور کند که 
میان دولت ها و ملت های ایران و انگلس��تان کدورتی اساسی وجود 

ندارد که نتوان رفع کرد«. 
کم��ی قبل ت��ر از آن هم در 25 مهرماه، »هرب��رت هوور« معاون 
وزارت خارج��ه آمریکا در امور نفت به ایران س��فر ک��رده بود و در 

آغازین روز های حضورش در ایران به همراه »لویی هندرسن« سفیر 
آمری��کا در ایران به دیدار محمدرضا پهل��وی رفت. وی که 23 روز 
در ای��ران اقامت داش��ت، از پاایش��گاه ها و حوزه های مختلف نفتی 
ایران دیدار کرد و درباره مس��ائل مختلف نفت��ی با دولت برآمده از 
کودتا مذاکراتی داش��ت. در همین ای��ام اداره همکاری فنی آمریکا 
مبلغی حدود 4 میلیون و 700هزار یورو به عنوان کمک فنی آمریکا 
به وزارت دارایی ایران پرداخت کرد و زمینه س��از دوس��تی بیشتر 2 
دولت با یکدیگر بود. اما سوم آذرماه 32  دو اتفاق مهم رخ داد؛ اول 
آنکه »دنیس رایت« کاردار س��فارت انگلیس ب��ه تهران آمد. دولت 
کودتا در اطاعیه ای اعام کرد: »تجدید مناس��بات ایران و انگلیس 
در س��اعت معینی در تهران و لندن منتش��ر می شود«. آیزنهاور هم 
ب��ه میان آمد و گفت تمام تاش خ��ود را برای پیوند دوباره ایران و 
بریتانیا به کار خواهد بس��ت. در نهایت سرلش��کر زاهدی در پیامی 
خط��اب به مردم ایران اعام کرد: »دول��ت تصمیم گرفته با تجدید  
رواب��ط با انگلیس اختاف��ات موجود را با رعای��ت کامل قانون ملی 
ش��دن صنعت نفت حل کند«. بع��د از آن، روز چهارم آذر به  عنوان 
سالروز تجدید روابط ایران و انگلستان اعام شد. اتفاق دوم اما پایان 
محاکمه دکتر مصدق، نخس��ت وزیر برکنار شده، بود. مصدق که در 
س��ال های قبل تاش های زیادی را برای کوتاه کردن دست انگلیس 
از نف��ت ک��رده و به نوعی به نماد مبارزه با اس��تعمار بریتانیا تبدیل 
ش��ده بود، به 3 س��ال زندان مجرد محکوم ش��د. ریل گذاری مجدد 
وامداری و وابس��تگی کامل ایران به غرب در حال شکل گیری بود و 
تقدیم دودس��تی نفت کش��ور به انگلیس یکی از مهم ترین مصادیق 
آن به حساب می آمد. پیش از تعطیلی سفارت انگلیس و ملی شدن 
صنعت نفت، نفت ایران به نفع انگلستان جریان داشت و حتی حدود 
16 درص��د مبلغ نف��ت ایران که به موجب ق��رداد ظالمانه تحمیلی 
1933 به دولت ایران می رس��ید، به عناوین مختلف دوباره به کیسه 
انگلیسی ها برمی گشت، لذا با بازگشایی سفارت انگلیس در ایران بار 
دیگر شرایط غارت نفت ایران برای انگلیس فراهم می شد. کما اینکه 
پس از بازگشایی س��فارت انگلیس، قرارداد کنسرسیوم توسط رژیم 
پهلوی با طرفیت آمریکا و انگلیس بس��ته ش��د و باز هم نفت ایران 

توسط استعمارگران به غارت رفت. 
ام��ا قطع��ه آخر پازل نف��وذ و س��یطره آمریکا در ای��ران با خبر 
پنج��م آذرماه تکمیل ش��د. دربار پهلوی در اطاعی��ه ای اعام کرد 
نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا و همسرش به همراه هیاتی از 
همراه��ان 18 آذرماه به ته��ران می آیند و اقامت 3 روزه ای در ایران 
خواهند داشت. سفارت آمریکا در تهران با انتشار اطاعیه ای نوشت: 
»مسافرت نیکسون به ایران ارتباطی با مساله نفت ندارد.« اما هدف 
سفر نیکسون را از نطق چند ماه پیش آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا 
در کنگره کش��ور می توان دریافت: »بررس��ی نتایج نش��ان می دهد 
پیروزی سیاس��ی امیدبخش��ی در ایران نصیب قوای طرفدار تثبیت 

اوضاع و قوای آزادی شده است«.
سلس��له رخداد هایی که ذکر آن رفت همگی در به جوش آمدن 
خون دانش��جویان تاثیر داشت، البته دانشجویان قبل از این اتفاقات 
و 2 بار در مهرماه همان س��ال و به همراه بازاریان اعتصاب هایی در 
واکنش به اتفاقات پس��اکودتا داش��تند اما بازگشایی مجدد سفارت 
بریتانیا و س��فر نیکس��ون را خطر ج��دی برای منافع ملی کش��ور 
می دیدن��د و همین عاملی ش��د تا روزهای چهارده��م و پانزدهم و 
در نهایت ش��انزدهم آذرماه برای مبارزه با استعمار و استکبار دست 

به قیام بزنند.  

پهلوی بعد از کودتا و کشتن دانشجویان با کشور چه کرد؟

به سربازان تفهیم کرده بودند  با گرگ ها می رقصند!
همه دانشجویان توده ای هستند

دکتر مهدی بهادری نژاد، یکی دیگر از دانشجویان فنی 
دانش��گاه تهران اس��ت که واقعه 16 آذر را از نزدیک حس 
کرده است. او اس��تاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف و 
از چهره های ماندگار کشورمان در حوزه مهندسی مکانیک 
اس��ت. او واقعه را چنین نقل می کند:  »روز 16 آذر س��ال 
1332 من دانش��جوی سال دوم دانش��کده فنی بودم. در 
آن زم��ان حزب توده در دانش��گاه فعالیت زیادی داش��ت 
و تع��داد زیادی از دانش��جویان عضو این ح��زب بودند. به 

س��ربازان تفهیم کرده بودند که تمام دانش��جویان دانشگاه جزو حزب 
توده هستند. ... ]روز واقعه[ برخاف آنچه در دانشگاه مرسوم بود، تمام 
صحن دانشگاه تهران از سربازان شاه پر شده بود و اطراف دانشکده فنی 
س��ربازان مس��لح قدم می زنند. به خاطر دارم روز 15 آذر یک روز قبل 
از واقعه 16 آذر یکی از دانش��جویان از سربازی به شوخی پرسیده بود: 
»اگر یک تیر به گنجش��ک هایی که روی درخت هس��تند بزنید، چند 
گنجشک را می توانید بکشید؟« که سرباز به او گفته بود: »این تیر ارزش 
دارد، من تیر را به گنجش��ک نمی زنم، بلکه آن را به سینه یک توده ای 
می زنم!« ... در حالی که اس��تاد مشغول تدریس بود در کاس باز شد 
و 2 سرباز تنومند در شرایطی که یکی از مستخدم های دانشکده را به 
زور به همراه داشتند، وارد کاس شدند. سربازها به مستخدم می گفتند: 
»بگو چه کس��ی بود که به س��رکار فانی توهین کرد.« مستخدم هم 
می گفت: »من نمی دانم!« اس��تاد کاس به حضور آنها اعتراض کرد و 
اینکه باید احترام کاس را نگه دارید. س��ربازان به استاد توهین کردند 
که به ش��ما مربوط نیست، یکی از س��ربازها اسلحه اش را روی شقیقه 
مستخدم گذاشت و گفت: »بگو چه کسی بود که توهین کرد!« او هم  
از ترس دس��تش را به سمتی دراز کرد که چند دانشجو در آن قسمت 
حضور داشتند. سربازها یکی از دانشجویانی که در آن قسمت از کاس 

ب��ود را بی��رون بردند و رفتند. نظ��م کاس به هم ریخت 
و دانش��جویان از کاس بیرون رفتند. در این لحظه زنگ 
دانشکده که هنگام تعویض کاس ها نواخته می شد، قبل 
از پایان کاس به صدا در آمد، همه دانشجویان دانشکده 
از کاس ه��ا بیرون آمده و متوجه ش��دند چ��ه اتفاقی در 
دانش��کده رخ داده اس��ت... رئی��س وقت دانش��کده فنی 
دانش��گاه تهران »مهندس خلیلی« برای بچه ها سخنرانی 
ک��رد و گفت: »تا وقتی نتوانیم امنیت دانش��جویان را در 
دانش��کده حفظ کنیم، کاس های دانش��کده تعطیل است.« ... پس از 
مدتی از تیراندازی ها من و چند نفر از دانش��جویان که در دستش��ویی 
دانش��کده پنهان ش��ده بودند، به طبقه دوم رفتیم تا از دانشکده خارج 
شویم. اجازه ندادند و گفتند باید صبر کنید. دفتر دانشکده در این طبقه 
بود. حدود 12 دانش��جو بودیم که در این طبقه حضور داش��تیم، صبر 
کردیم تا اجازه دهند از دانش��کده بیرون رویم. صدای ناله می شنیدیم، 
حدس زدم دانش��جویی را شکنجه می کنند اما بعدها فهمیدیم صدای 
ناله های »احمد قندچی« یکی از دانشجویان که تیر به او اصابت کرده 
بود و در 17 آذر به شهادت رسید، بود ... خاطرم هست یک روز قبل از 
16 آذر من و چمران در کتابخانه بودیم که احمد قندچی پیش ما آمد 
و درباره تعیین رشته سال بعد با ما مشورت کرد تا اطاعاتی کسب کند 
و بتواند تعیین رش��ته کند«. بهادری نژاد درباره حال و هوای دانشکده 
فنی پس از این ماجرا چنین می گوید: »در دانشکده های دیگر دانشگاه 
تهران چندان خبری نبود، دانش��جویان دانش��کده فنی بیشتر از سایر 
دانشجویان تظاهرات برپا می کردند، پس از این ماجرا همه ناراحت بودند 
و فضای خفقانی در دانشگاه  حاکم شد، کسی نمی توانست حرف بزند. 
تظاهرات و سخنرانی ها به شکل محدود برگزار می شد و خفقان بر کشور 

حکمفرما بود. دانشگاه تهران حدود یک ماه تعطیل شد«.

محس�ن تاجی�ک: احتماا اینکه ب��رای مخاطبان فارس��ی زبان رادیو 
BBC »اکنون س��اعت 12 نیمه ش��ب« باشد یا »اکنون ساعت دقیقا 
12 نیمه شب«، خیلی تفاوتی نکند اما برای دولتی که BBC وابسته 
به آن اس��ت و می خواهد به کمک ابرقدرت بلوک غرب، علیه یکی از 
لیبرال ترین دولت های ایران کودتا کند، می شود رمز عملیات. مصدقی 
که می خواست با دست دوستی به آمریکا، دست انگلیس را از نفت کوتاه 
کند، با دستان مشترک انگلیس و آمریکا، خودش فیتیله پیچ شد. حاا 
اینکه تا سال ها رسمی ترین قرائت پهلوی از کودتای 28 مرداد، قیام ملی 
و خودجوش مردمی بوده و تا چه میزان مردم ایران چنین تحلیلی را 
باور کرده اند به کنار. اتفاقا »کاندولیزا رایس« وزیر خارجه اسبق آمریکا 
اخیرا در مقدمه کتاب خاطراتش نوشته: »تیترهای خبری روز و قضاوت 
تاریخی به ندرت یکی اند«. ش��اید او هم فرق تیترهای خبری روزهای 
پس از 28 مرداد و نطق »مادلین آلبرایت« وزیر خارجه دولت کلینتون، 
50 سال بعد از کودتا را شنیده باشد که گفت: »در سال 1953 میادی 
آمریکا نقش موثری در ترتیب دادن براندازی نخست وزیر محبوب ایران 
محمد مصدق داش��ت. دولت ]آمریکا[ معتقد بود اقداماتش به دایل 

استراتژیکی موجهند«. 
به هر صورت نس��خه مصدق در 28 مرداد 32 با پیش��نهاد ملکه، 

دارهای سیا و اوباش داخلی پیچیده شد. چند روز بعد هم شاه با سام 
و صلوات به ایران بازگشت اما باید هم سلطه انگلیس به شیرهای نفت 
ایران برمی گشت و هم آمریکا ثمره کودتایش را آنالیز می کرد. برقراری 
دوباره رابطه ایران و انگلس��تان و سفر نیکسون، معاون رئیس جمهور 
آمریکا به ایران را که هر دو آذرماه همان س��ال انجام شد، می توان در 
همین راستا تحلیل کرد اما واکنش منفی جریان دانشجویی به این دو 
اتفاق که منجر به واقعه 16 آذر دانشگاه تهران شد، تلنگری به جامعه 
ایرانی در دوران خفقان پس از کودتا بود تا بتواند راه و مس��یر خود را 

دوباره پیدا کند.     
ریخته ش��دن خون دانشجویان دانشکده فنی دانش��گاه تهران را 
می توان از 2 بعد تحلیل کرد؛ اول بی رحمی استبداد پهلوی در مقابل 
اعتراضات مدنی دانش��جویان که داعیه استقال کشورشان را دارند و 
دخالت اجنبی، احساسات ش��ان را جریحه دار می کند. شاه لشکری از 
نیروهای زرهی را به کف دانش��گاه می فرستد، دانشجویان را به خاک 
و خون می کشد، کشته شده ها را به مسگرآباد می برد و زندانی ها را به 
خارک تبعید می کند. شهید چمران که آن روزها در کسوت دانشجویی 
دانش��گاه تهران بود، می نویس��د: »یک��ي از دربانان دانش��گاه یک روز 
قبل از حادثه ش��نیده بود که تلفني به یکي از افس��ران گارد دانشگاه 

دستور مي رسد باید دانشجویي را شقه کرد و جلوي در بزرگ دانشگاه 
آویخت که عبرت همه شود و هنگام ورود نیکسون صداها خفه شود و 

جنبنده اي نجنبد«.
اما بعد دوم که معموا از آن غفلت می ش��ود، مبارزه با اس��تکبار و 
اس��تعمار است. استکبار و استعمار عواملی است که استبداد داخلی را 
تقویت می کند و به آن ج��رات می دهد تا اعتراضات مدنی را با گلوله 
تفنگ و تیزی س��رنیزه جواب دهد. دانشجویان دانشگاه تهران فردای 
واقعه در بیانیه ای می نویس��ند: »از همان ف��ردای اعام تجدید رابطه 
ننگین با استعمارگران انگلیس��ی فریاد اعتراض دانشجویان علیه این 
اقدام ضدملی بلند شد و همه دانشگاهیان شرافتمند دانشگاه یکصدا 
اعام کردند این اقدام خیانتکارانه را هرگز به رسمیت نخواهند شناخت... 
حکومت خائن شاه- زاهدی می خواست فریادهای استقال طلبانه را با 
گلوله خاموش کند ولی حساب نوکران این بار غلط از آب درآمد. شلیک 
جانگداز مسلسل ها که بی دریغ دانشجویان دلیر را مشبک می ساخت 
صدای خشم و اعتراض جوانان بیدار را خاموش نساخت«. )اسنادی از 
جنبش دانشجویی در ایران، مرکز اسناد ریاست جمهوری، جلد چهارم، 

صفحه 266( 
آنچه از اسناد و حوادث بر می آید این است که دانشجویان و معترضان 

آن روز بخوبی می دانس��تند اس��تبداد حاکم تنها نمودی از اس��تکبار 
کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس اس��ت و از خود اراده ای ندارد و شاه 
حاضر اس��ت در این خوش خدمتی به بیگانه برای بقای حکومت خود، 
خون جوانان سرزمینش را بر زمین بریزد. آنها می دانستند قدرت طلبی 
و منفعت طلبی در ذات استکبار و استعمار است و تره ای برای حاکمیت 
ملی کشورها خرد نمی کنند. این را در خاطرات مهدی بازرگان نیز بخوبی 
می توان دید هر چند خود بعد ها این تجربه را استفاده نکرد: »به جریان 
انداختن نفت ملی ش��ده ایران به بازار غرب، یک��ی از هدف های اصلی 
استعماگران آمریکایی- انگلیسی و متحدان غربی بود. اجرای این منظور 
مستلزم برقراری روابط مجدد ایران با انگلستان که از پاییز سال 1331 به 
ابتکار دولت محمد مصدق قطع شده بود و بازگشت دوباره انگلیسی ها به 
ایران بود... نشریات نهضت مقاومت از چند روز قبل خبر ورود قریب الوقوع 
»دنیس رایت« کاردار س��فارت بریتانیا به تهران و نیز انزجار و اعتراض 
خود را از تجدید روابط با دولت انگلس��تان اعام کرده بودند. تظاهرات 
دانشجویان نیز در اعتراض به تجدید روابط دولت با انگلیس و نیز اعتراض 
به ورود »ریچارد نیکسون« معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران بود و از 
روز شنبه 14 آذر با سخنرانی در کاس ها شروع شد«. )غامرضا نجاتی، 
60 س��ال خدمت و مقاومت، خاطرات مهدی بازرگان، مؤسسه خدمات 

فرهنگی رسا، ص 314( 
ب��ه هر ح��ال 16 آذر 32 را می ت��وان نقطه عطفی ب��رای جریان 
دانش��جویی دانس��ت، چرا که آنها برخاف بس��یاری از سیاس��یون و 
روشنفکران چپ و راست آن زمان که یا خود در شکل گیری کودتا نقش 
داش��تند یا در نهایت با دولت کودتا کنار آمده بودند، برای آرمان هایی 
مانند استقال طلبی، استبدادستیزی، استکبارستیزی و استعمارستیزی 
به میدان آمدند تا آنجا که خون ش��ان، س��نگفرش های دانشکده فنی 

دانشگاه تهران را رنگین کرد. 
روزی که نیکس��ون با دکترای افتخاری حقوق از همان محلی که 
خون دانش��جویان در آن جاری ش��ده بود، ای��ران را ترک می کرد، در 
مخیله اش هم نمی گنجید که یادبود این روز، نماد رس��وایی غرب در 
دخالت در امور کش��ورها خواهد شد. هر چند بعد ها حکومت پهلوی 
داغ و درفش بیشتری بر دانشجویان گذاشت و مقصر حادثه را دیگرانی 
معرف��ی و خود را تبرئه کرد اما هیچ کدام اینها باعث محبوبیت دولت 
کودتا نشد و موجب نشد که هر ساله دانشجویان ایرانی به ذات تجاوزگر 
استکبار که آن روز از آستین یک دولت برآمده از کودتا بیرون آمده بود، 
نیندیشند. 65 سال از 16 آذر 32 می گذرد و هنوز استکبار مسؤولیت 

این »به خاک و خون کشیدن« تاریخی را نپذیرفته است.

چرا و چگونه 3 دانشجوی ایرانی، پیش پای یک آمریکایی قربانی شدند!

برادر غرق خونه

چند صد دانشجو را به جان 4-3 نظامی انداخته اید!
علی اکبر سیاس��ی، رئیس وقت دانش��گاه تهران بود. او بعدها در کتاب »گزارش یک زندگی«، 
نگرش محمدرضا پهلوی و سرلشکر زاهدی را نسبت به واقع، اینگونه نقل می کند: »گزارش که به 
من رسید، بی درنگ با سپهبد زاهدی تلفنی تماس گرفتم و شدیداً اعتراض کردم: »با این حرکات 
وحشیانه مأموران انتظامی ش��ما،  من دیگر نمی توانم اداره امور دانشگاه را عهده دار باشم.« گفت: 
»متأسف خواهم بود، دولت رأساً از اداره امور آنجا عاجز نخواهد ماند.«... فردای آن روز، در جلسه 
رؤسای دانشکده ها،  2 ساعت درباره این جریان و خط مشی خود بحث کردیم. نخستین فکر این 
بود که جمعاً استعفا دهیم، بعد دیدیم این کناره گیری نتیجه قطعی اش این خواهد بود که آرزوی 
همیش��گی دولت ها بر آورده خواهد ش��د و استقال دانش��گاه را که قریب 12 سال در استقرار و 
اس��تحکامش زحمت کشیده بودیم، از بین خواهد برد و یک نظامی یا یک غیر نظامی قلدر را به 
ریاست دانشگاه خواهند گماشت. در نتیجه این مذاکرات و ماحظات تصمیم گرفته شد سنگر را 
خالی نکنم و به مقاومت بپردازم... از شاه وقت خواستم و در نظر داشتم نسبت به عمل جنایتکارانه 
قوای انتظامی اعتراض کنم. ش��اه مجال نداد و به محض رسیدن من، دست پیش گرفت و گفت: 
»این چه دس��ته گلی اس��ت که همکاران دانشکده فنی ش��ما به آب داده اند، چند صد دانشجو را 
ب��ه جان 4-3 نظامی انداخته اید که این نتیجه نامطلوب را به بار آورد؟« گفتم: »معلوم می ش��ود 
که جریان را آنطور که خواس��ته اند، ساخته و پرداخته، به عرض رسانده اند.« شاه گفت:  »به دروغ 
نگفته اند، عقل هم حکم می کند که جریان همین بوده است.« گفتم: »هر چه بوده،  نتیجه اش این 

است که 3 خانواده عزادار شده اند و دانشگاهیان ناراحت و سوگوارند«.

دانشجویان دستگیر شده به خارک تبعید شدند
از هفدهم آذرماه دانشجویان قصد اعتصاب 3 روزه ای را داشتند اما نیروهای نظامی 
در خیابان های منتهی به دانش��گاه حضور داشتند و اجازه حرکت اعتراضی نمی دادند. 
روزنامه اطاعات از قول فرمانداری نظامی پایتخت نوش��ت: »طبق تصمیم فرمانداری 
نظامی تهران دانش��جویان و دانش آموزانی که در تظاهرات دیروز دس��تگیر شده اند به 
جزیره خارک تبعید خواهند ش��د. دیروز 32 نفر از دانشجویان و دانش آموزان دستگیر 
ش��دند که 7 نفر آنها آزاد ش��دند و 25 نفر دیگر قرار اس��ت تبعید شوند«. این روزنامه 
همچنین به نقل از پزش��کی قانونی علت کشته ش��دن 3 دانشجو را اینگونه نقل کرد: 
»علت فوت 3 نفر از دانشجویان دانشگاه از طرف اداره پزشکی قانونی چنین تشخیص 
داده ش��ده است: 1- مصطفی بزرگ نیا دانشجوی دانشکده فنی بر اثر یک گلوله که از 
طرف راست قفسه سینه وارد شده و از زیر بغل چپ او خارج شده فوت کرده است. بر 
اثر این گلوله اس��تخوان بازوی وی به کلی خرد ش��ده و خونریزی زیاد باعث مرگ وی 
شده است. بر پشت شانه راست مقتول اثر زخم سرنیزه دیده می شد که تا 15 سانتیمتر 
زیرپوست فرو رفته بود. 2- مهدی شریعت رضوی دانشجوی مقتول دیگر فقط به علت 
زخم س��رنیزه فوت کرده است. سرنیزه استخوان ران راست وی را به کلی خرد کرده و 
ش��ریان ها را پاره کرده و در نتیجه خونریزی زیاد، مجروح درگذش��ته است. یک گلوله 
نیز به دس��ت راس��ت وی اصابت کرده که جلدی بوده و نمی توانسته باعث مرگ باشد. 
3- مقتول دیگر احمد قندچی نام دارد و به علت اصابت گلوله هایی که وارد شکم وی 
شده و احشای داخلی را پاره کرده، در گذشته است. دیروز و امروز اداره پزشکی قانونی 
با حضور نماینده دادسرای نظامی اجساد را معاینه کرد ولی هنوز گزارش رسمی در این 

زمینه تهیه نشده است«. )روزنامه اطاعات/ 17 آذر 1332(

نیکسون سخنرانی کرد
نیکسون بیس��ت و یکم آذرماه و در سومین روز از سفرش به ایران پا به دانشگاه تهران 
گذاشت. همان جایی که چند روز قبل دانشجویان را به رگبار بستند. جو التهاب و حکومت 
نظامی به گونه ای بود که ادارات، بانک ها، مدارس، شهربانی و... همه توسط نیروهای نظامی 
محافظت می شد. مراسم باشکوهی در استقبال از نیکسون در دانشکده حقوق برگزار شد. 
نیکسون هم چند دقیقه ای برای جماعت حاضر سخنرانی کرد: »ما باید در قبال آن عناصر 
خرابکاری که به احساسات پست بشر توسل جسته و ارزش های عالی اخاقی و معنوی آنان 
را تحقیر کرده و عش��ق به خانواده و عشق به میهن را مورد تمسخر قرار می دهند، خود را 
کاما حفظ کنیم. من به شما اطمینان می دهم ملت آمریکا کاما مصمم است نقش خود را 
در حفظ صلح به وجه احسن ایفا کند«. دولت کودتا که هر آنچه داشت برای خوش خدمتی 

به آمریکایی ها انجام داد، در نهایت یک دکترای افتخاری را تقدیم نیکسون می کند. 
صبح روزی که نیکس��ون قصد داش��ت برای سخنرانی به دانشگاه تهران برود، یکی از 
روزنامه ها در سرمقاله خود تحت عنوان »سه قطره خون« نامه سرگشاده اي به نیکسون 
می نویس��د. در این نامه سرگشاده ابتدا به س��نت قدیم ایراني ها اشاره می کند که هرگاه 
دوس��تي از سفر مي آید یا کس��ي از زیارت باز مي گردد یا شخصیتي بزرگ وارد مي شود، 
ایرانی��ان به فراخور حال در قدم او گاوي یا گوس��فندي قرباني مي کنند. آنگاه خطاب به 
نیکسون نوشته بود: »آقاي نیکسون! وجود شما آنقدر گرامي و عزیز بود که در قدوم شما 

3 نفر از بهترین جوانان این کشور یعني دانشجویان دانشگاه را قرباني کردند«.  

برای من شهادت ارجحیت دارد
فضل اه بزرگ نیا، برادر بزرگ تر مصطفی بزرگ نیا - یکی از شهدای 
16 آذر - درباره ویژگی های ش��خصیتی ب��رادرش و برخورد پهلوی با 
خان��واده او پس از ماجرا می گوید: »وی عاقه زیادی به مس��تضعفان 
و محرومان جنوب شهر داشت. شب های جمعه مواد غذایی می خرید 
و به جنوب ش��هر می رفت... از نظر روحی خیلی با شهامت بود. جمله 
مع��روف وی همین بود که می گفت: »م��رگ افتخارآمیز را از زندگی 
ننگی��ن بهتر می دانم.« در مبارزه علیه نظام )شاهنش��اهی( بی نهایت 
محکم بود. بارها به او می گفتیم اگر تو را بکشند فقط می نویسند درود 
به روان ش��هید. می گفت: »برای من ش��هادت ارجحیت دارد به اینکه 
در بس��تر بیماری بمیرم. تا موقعی که زنده ام علیه شاه مبارزه خواهم 
کرد.«... بااخره س��نت و قوانین خداوند درست بود، زیرا چیزی را که 
همیشه آرزو می کردم برآورده شد و آن مرگ عامان این واقعه بود و 
خدا را ش��کر می کنم که تیمور بختیار را کشتند و فضل اه زاهدی را 
همین طور و شاه هم که وضعش خیلی بدتر از مرگ است. یادم می آید 
که لش��کر زرهی بخش��نامه ای داد که آن را به سرلشکر مزین دادم و 
مضمون آن این بود که هر سرباز و افسری امروز کسی را بکشد ترفیع 
و پول نقد خواهد گرفت. آنها خواستند دانشگاه را آرام کنند تا نیکسون 
با آرامش خاطر به ایران بیاید... چند دفعه در حین مذاکرات به وسیله 
کانتری دستگیر شد که با دادن تعهد آزادش کردیم... از طریق علم، 
شاه به پدرم تسلیت گفت و پیغام داد 200 هزار تومان خون بها بدهند 
که جواب رد دادیم. بعد می خواستیم مجلس ختم و شب هفت بگیریم، 

مخالفت کردند«. )روزنامه کیهان/ آذر 59( 

احمد یک مذهبی بود
برادر احمد قندچی یکی دیگر از ش��هدای 16 آذر، واقعه را چنین 
توصیف می کند: »روزی که نیکسون معاون وقت آیزنهاور می خواست 
به تهران بیاید، ]احمد[ فعالیت شدیدی می کرد تا با راه انداختن یک 
تظاهرات مانع از ورود نیکس��ون ش��وند... پس از اینکه احمد زخمی 
ش��د، از باای س��قف لوله ش��وفاژ نیز ترکید و آبجوش نیز روی سر و 
صورتش ریخت و سوخت. سپس به وسیله عناصر رژیم به بیمارستان 
شماره2 نیروی مسلح شاهشاهی منتقل شد اما به علت نرساندن خون 
به بدنش و خونریزی ش��دید شهید شد... احمد یک مذهبی بود و در 
مبارزات ملی کردن صنعت نفت از آرمان های دکتر مصدق شدیدا دفاع 
می کرد«. )16 آذر 58/ روزنامه اطاعات( همچنین خواهر قندچی در 
این باره می گوید: »برادرم به سختی مجروح شده بود و تیر به کبدش 
خورده بود ولی به برادرم خون نرساندند. حتی برادرم تقاضا کرده بود 
با خواهرش ماقات کند، نگذاشته بودند. بااخره شهید شد«. )15 آذر 

59/ روزنامه جمهوری اسامی(

به ما اجازه برگزاری مراسم شب سوم را هم در خانه های مان ندادند
غامرضا شریعت رضوی، برادر بزرگ تر مهدی شریعت رضوی که در آن زمان دانشجوی سال چهارم پزشکی دانشگاه تهران بود، می گوید: »مهدی 
از دوره دوم دبیرستان در هر حال، یک عصبانیت و عصیان و طغیان نسبت به دولت حاکم، نسبت به اختاف طبقاتی، نسبت به توده های محروم 
و فقیر داشت... همیشه معترض بود به این وضع و همه را تشویق می کرد که باید قیام کرد... این فلسفه ایشان مبین این آیه قرآن است: »ان اه ا 
یغیروا ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم« و معتقد بود اگر مردم بجنبند، اگر ما نترسیم، پیروز می شویم... با وجود اینکه ما خانواده متوسطی بودیم، معتقد 
بود باید با مردم زندگی کرد. باید دردهای شان را شناخت. باید مشکات شان را دید... ساعت های آزادش را با مردم فقیر به سر می برد، درست عکس 
اینکه هنوز روشنفکران ما و حتی دست اندرکاران کشور آنطور که باید فقر را نمی شناسند... شهادت این 3 نفر در انقاب بزرگی که ما امروز داشته ایم، 
مقدمه ای بود بر اینکه مردم بیدار باشند.... بویژه دانشجویان خارج از کشور، روز 16 آذر را به عنوان روز قیام دانشجویی علیه حکومت فاسد پهلوی 
می شناختند... ما بعد از اینکه می خواستیم از بیمارستان برگردیم گفتند دانشگاه شلوغ شده و یک عده از دانشجویان را تیر زده اند. به هر حال ما رفتیم 
بیمارستان ارتش، جواب درستی ندادند، بعد جسته و گریخته گفتند که این 3 نفر کشته شده اند و منتقل شده اند به گورستان. ما رفتیم گورستان 
مسگرآباد، دیدیم سرباز هست و ما را راه ندادند. گفتند اگر اینجا آوردند، دفن شده اند. روز بعد شنیدیم که خودشان شبانه برده اند در گورستان دفن 
کرده اند. بعد او را توسط یکی از آشنایان از مسگرآباد آوردیم امامزاده عبداه و پهلوی قندچی و بزرگ نیا دفن کردیم... بعد از شهادت این 3 تن به ما 
اجازه برگزار کردن مراسم شب سوم در خانه های مان را هم ندادند ولی در مراسم چهلم به خاطر پافشاری زیادی که کردیم فقط 300 کارت که مهر 

حکومت نظامی روی آن خورده بود به من دادند. هر کس می خواست به طرف امامزاده عبداه برود کارتش را کنترل می کردند«.   
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ش��هید مصطفی چمران، یکی از نخبگان دانشگاهی 
ایران اس��ت که هنگام واقعه 16 آذر 32 دانشگاه تهران، 
دانشجوی سال دوم فنی بوده و با چشمان خود هر آنچه 
را رخ داده، دیده است. او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه 
تهران، با اس��تفاده از بورسیه تحصیلی به آمریکا می رود 
و با تاسیس انجمن اسامی دانشجویان ایران در آمریکا 
تاثیر بس��زایی در بیداری دانشجویان نسبت به استبداد 
پهل��وی دارد. چمران 9 س��ال پس از ماج��رای 16 آذر، 
جنایت پهلوی را در دانشکده فنی دانشگاه تهران اینگونه 

می نویسد:
»اعم��ال خائنانه دولت کودتا هر روز بر بغض و کینه 
مردم مي افزود و بر آتش خشم و غضب آنان دامن مي زد. 
از روز 14 آذر تظاهرات��ي ک��ه در گوش��ه و کنار به وقوع 
مي پیوس��ت وس��عت گرفت و در بازار و دانشگاه عده اي 
دستگیر شدند. روز 15 آذر مجددا تظاهرات بي سابقه اي 
در دانشگاه و بازار شکل گرفت. در دانشکده هاي پزشکي، 
حقوق و علوم و دندانپزش��کي، تظاه��رات موضعي بود 
و جلوي هر دانشکده مس��تقا انجام مي شد و سرانجام 
با یورش س��ربازان خاتمه مي یافت که عده اي دس��تگیر 
ش��دند. در بازار نی��ز همزمان با تظاهرات دانش��جویان، 
مردم دس��ت به اعتصاب زده ش��روع به تظاهرات کردند 
و عده اي به وس��یله ماموران نظامي گرفتار شدند. دولت 

بغض و کینه شدیدي به دانشگاه داشت، 
زیرا دانشجویان پرچمدار مبارزات ملي 

بودند و با فعالیت مداوم و موثر خود 
هیات حاکمه را به خطر و س��قوط 
تهدید مي کردند. دانشجویان مبارز 
دانشگاه نیز تصمیم گرفتند هنگام 

ورود »نیکسون«، ضمن دمونستراسیون عظیمي، نفرت و 
انزجار خود را به دستگاه کودتا و طرفداري خود را از دکتر 
مصدق نشان دهند. تظاهرات علیه افتتاح مجدد سفارت 
و اظهار تنفر به دادگاه »حکیم فرموده« همه جا به چشم 
مي خورد و وقوع تظاهرات هنگام ورود نیکس��ون حتمي 

مي نمود.
صبح شانزدهم آذر هنگام ورود به دانشگاه، دانشجویان 
متوجه تجهیزات فوق العاده س��ربازان و اوضاع غیر عادي 
اطراف دانش��گاه ش��ده و وقوع حادث��ه اي را پیش بیني 
مي کردند. نقش��ه پلید هیات حاکم��ه بر همه واضح بود 
و دانش��جویان حتي اامکان سعي مي کردند به هیچ وجه 
بهانه اي به دست بهانه جویان ندهند. از این رو دانشجویان 
با کمال خونسردي و احتیاط به کاس ها رفتند و سربازان 

به راهنمایي عده اي کارآگاه به راه افتادند.
حدود س��اعت 10 صبح موقعي که دانش��جویان در 
کاس ها بودند، چندین نفر از سربازان دسته »جانباز« به 
معیت زیادي سرباز معمولي رهسپار دانشکده فني شدند. 
ما در کاس دوم دانش��کده فني که حدود 160 دانشجو 

داش��ت، مش��غول درس بودیم. آقاي مهندس 
شمس استاد نقش��ه برداري تدریس مي کرد. 
صداي چکمه سربازان از راهروی پشت در به 
گوش مي رسید. عده اي از سربازان، دانشکده 
فني را به کلي محاصره کرده بودند تا کسي 
از میدان نگریزد. اکثر دانشجویان ناچار پا به 
فرار گذاردند ت��ا از درهاي جنوبي و غربي 
دانشکده خارج شوند. در این میان بغض 
یکي از دانش��جویان ترکید. او که مرگ 

را به چش��م مي دید و خود را کش��ته 
مي دانست دیگر نتوانست این 

همه فش��ار دروني را تحمل کند و آتش از سینه پرسوز 
و گدازش به شکل شعارهاي کوتاه بیرون ریخت: »دست 
نظامیان از دانشگاه کوتاه«. هنوز صداي او خاموش نشده 
ب��ود که رگبار گلوله باریدن گرفت و چون دانش��جویان 
فرصت فرار نداش��تند، به کلي غافلگیر شدند و در همان 
لحظه اول عده زیادي هدف گلوله قرار گرفتند. لحظات 
موحشي بود. دانش��جویان یکي پس از دیگري به زمین 
مي افتادند بویژه که بین محوطه مرکزي دانش��کده فني 
و قس��مت هاي جنوب��ي 3 پل��ه وجود داش��ت و هنگام 
عقب نش��یني عده زیادي از دانش��جویان روي این پله ها 
افتاده، نتوانستند خود را نجات دهند. بدین ترتیب 3 نفر از 
دوستان ما بزرگ نیا، قندچي و شریعت رضوي شهید و 27 

نفر دستگیر و عده زیادي مجروح شدند.
دانش��گاه تهران به پیروي از دانشکده فني و به عزاي 
شهداي آن در اعتصاب عمیقي فرورفت. بعدازظهر آن روز 
دانشجویان با کراوات سیاه از دانشکده حرکت کردند و با 
س��کوت غم آلود و ماتم زده رهسپار خیابان هاي مرکزي 
شهر شدند و بویژه در خیابان هاي اله زار و استانبول انبوه 
دانشجویان عزادار نظر هر رهگذري را جلب و او را متوجه 
این جنایت عظیم مي کرد. بیش��تر دانش��کده هاي 
شهرستان ها نیز براي پش��تیباني از دانشگاه تهران 
اعتص��اب کردن��د. تع��داد زی��ادي از س��ازمان هاي 
دانش��جویي خارج از کش��ور نیز به عمل 
وحش��یانه و خصمان��ه دولت بش��دت 

اعتراض کردند«.

به روایت یک شاهد عینی
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ادامه از صفحه اول
... اعام ک��رده ایران به لحاظ 
وسعت سرزمینی، کمی�ت جمعیت، کیفیت نی�روی 
انس�انی، امکان�ات نظ�امی، من�ابع طبیع�ی سرش�ار 
و موقعی���ت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه 
و نظام بین الملل به قدرتی کم نظیر تبدیل  شده که 
دیگر نمی توان با یورش نظامی و جنگ نظامی با آن 
ب��ه مقابل�ه پرداخ�ت، بلک�ه تنه�ا راه مقابله با نظام 
جمهوری اس��امی پیگیری مکانیسم های جن�گ 
ن�رم و اس�تفاده از فن�ون عملیات روانی تبلیغاتی با 
استفاده از 3 تاکتیک دکترین مهار، نبرد رسانه ای و 
س�اماندهی و پشتیبانی از نافرمانی مدنی است که آن 

را »پروژه دلتا« نام نهادند.
جنگ شناختی ■

جنگ ش��ناختی مبتنی بر روانشناسی ای است 
که انس��ان را موجودی پردازش کنن��ده اطاعات و 
مسأله گش��ا تلقی می کند. این دیدگاه در پی تبیین 
رفتار از راه مطالعه ش��یوه هایی است که شخص به 
اطاعات موجود توجه می کند، آنها را تفسیر می کند 
و به کار می برد. در این دیدگاه بیش از آنکه بر امیال، 
نیازها و انگیزه تأکید ش��ود، بر اینک��ه افراد چگونه 
اطاعات را کس��ب، تفس��یر و به کارگیری می کنند 
تأکید می شود. برخاف روانکاوی، تکیه گاه شناختی 
نه بر انگیزه ها و احساس��ات و تعارضات نهفته، بلکه 
بر فرآیندهای ذهنی اس��توار است. ژنرال »وینسنت 
اس��توارت« از تفنگداران دریایی ای��اات  متحده و 
مدیر آژانس اطاعات نظامی آمریکا موسوم به »دیا« 
آگوس��ت 2017 اش��ارات محدود اما مهمی درباره 

جنگ شناختی دارد:
جنگ شناختی، عاملی تعیین کننده در نبردهای 
امروزی اس��ت. امروز عرصه های نبرد لزوماً فیزیکی 
نیست، بسیاری اوقات ما در وضعیت جنگی هستیم 
که وابسته به حرکت نیروهای محرکه نظامی نیست. 
ما در مواجهه با تغییر در ویژگی های نبرد هس��تیم. 
اگر اطاعات را کنترل نکنید یا چرخه تصمیم گیری 
شما مختل باشد و قابلیت های شناختی شما تحلیل 
رفته باشد، در آن صورت پیروز نخواهید شد و قادر به 
مبارزه مؤثری نخواهید بود. در جنگ های مدرن قرن 
21، عامل موفقیت، پیروزی در عرصه اطاعات است، 
Dec i  ننچه اصطاح��اً آن را فضای تصمیم گیری

sion Space نام می نهیم. این مقام نظامیi امنیتی 

بلندپایه آمریکایی تأکید می کند جنگ ش��ناختی 
پدیده ای اس��ت که به طور عمومی آن را جنگ های 
نس��ل پنجم می خوانیم. امروز مخالفان بالقوه ما از 
فضای اطاعاتی به منظور نبرد در سطوح شناختی 
بهره می گیرند. نبرد مدرن، نبرد شناختی است. برای 

موفقیت باید کوشید تا اطاعات را کنترل کنیم:
 Those That Win The Fight For«
»Information Will Win It All

به عن��وان یک نمونه درب��اره ایران، اندیش��کده 
مطالعات امنی��ت اس��رائیل )INSS( در مطلبی با 
عنوان »سیاست ایاات متحده در تغییر رژیم ایران« 
در تاریخ 19 مرداد 96 اس��تفاده همزمان از »فشار 
اقتصادی« و »پروپاگاندا« که اساس آن بر پایه اصول 
جنگ شناختی است را به عنوان 2 راهبرد تغییر رژیم 

در ایران معرفی می کند:
 Using Economic Pressure And«
»Propaganda To Foment Unrest

تنها ایران میدان نبرد نیست! ■
آبان 96 ترزا می، نخست وزیر انگلیس در ضیافت 
س��اانه مرکز مالی لندن با بیان اینکه روسیه برای 
ایجاد اختال در کشورهای غربی از اطاعات به عنوان 
ساح استفاده می کند، گفت که اقدامات روسیه نظم 
 جهانی را تهدید می کند! مرکز تحلیلی مارتینز سنتر 
)Martens Center( در ش��ورای تصمیم گی��ری 
بروکس��ل در گزارش��ی با عنوان »خ��رس با لباس 
گوس��فند« اذعان کرده بود، مطبوعات و رسانه های 
روسیه که مؤثرترین آنها اس��پوتنیک، راشاتودی و 
راسیسکایا گازتا هستند، نفوذ زیادی بر افکار عمومی 
شهروندان اروپایی دارند و این احساس نگرانی از نفوذ 
رس��انه ای روسیه به سطح مسائل کان سیاسی نیز 

رسیده است!
اندیشکده ش��ورای آتانتیک در گزارشی در سال 
Agent of Infl i( »2017 با عنوان »مأمور نف��وذ

ence( به بررس��ی ابع��اد فعالیت های ش��بکه آر تی 

روس��یه در آمریکا پرداخت. این اندیش��کده آمریکایی 
 در ادبیاتی کم س��ابقه این رس��انه روس��ی را ابزار نفوذ 
 سیاس��ی )Political Influence( روسیه دانسته و 
ه��دف از ایجاد آن را انتش��ار »دیس اینفورمیش��ن« 
 ی��ا همان اخب��ار جعل��ی و تخریب ارزش ه��ای غرب 

)Western Values( در سراسر دنیا عنوان می کند!
این اندیش��کده با اش��اره به انتش��ار اخبار دروغ و 
 )Conspiracy Theories( توطئ��ه  تئوری ه��ای 
توسط رسانه روسی آن را بخشی از »اکوسیستم اخبار 
جعلی« )Disinformation Ecosystem( روسیه 
نام نهاده که طی 12 سال گذشته با حمایت های دولت 

روسیه رشد یافته است!
اندیش��کده آمریکایی رند در گزارش اخیر خود در 
خرداد امس��ال با عنوان »درس های��ی از دیگران برای 
عملیات های آینده ارتش آمریکا در بس��تر یک محیط 
اطاعاتی« به تجزی��ه  و تحلیل عملیات اطاعاتی 12 
بازیگر عرص��ه بین المللی پرداخت��ه و از ارتش آمریکا 
خواس��ت با توجه ب��ه نکات راهبردی ای��ن گزارش در 
خط مشی خود تجدیدنظر کند. از میان این 12 بازیگر 
عرصه بین المللی، یکی هم ایران اس��ت که در فصل 7 

گزارش به آن پرداخته  شده است.
»محیط اطاعاتی« از نظر نویسندگان این گزارش، 
راهبردهای رسانه ای را شامل می شود و برآیند گزارش 
نشان می دهد نه تنها شبکه ها و پخش سنتی آنها از نگاه 
سیاست گذاران رند، خطر محسوب می شود که فعالیت 
این شبکه ها در فضای مجازی نیز تا آن اندازه تأثیرگذار 

بوده که در گزارش به آن اشاره  شده است.
ورود به دوران »ترور نرم«! ■

اینها تنها مقدمه و گوشه هایی از وضعیت جدیدی 
بود که در عرصه جنگ رس��انه ای ام��روز با آن مواجه 
هستیم و هر روز گسترش و افزایش شدت نبرد در این 
میدان را ش��اهدیم. بستن و تعلیق رسمی حساب های 
فیسبوک، توئیتر، یوتیوب و اینستاگرامی که محتوای 
آنها لزوماً منطبق با سیاست های غرب و آمریکا نیست 
نش��ان از ورود س��خت )در مقابل نبرد نرم( دش��من و 
اس��تفاده از بستر فیزیکی س��رورهای این شبکه های 
اجتماعی در یک نبرد نرم است. این یعنی غرب و آمریکا 
رفته رفته وارد سطح جدیدی از جنگ شناختی می شوند 
که در آینده ابعاد وسیع تری خواهد یافت؛ جهانی که با 
عدول آشکار از شعارهای پیشین لیبرالi دموکراسی، 
مفهوم��ی به نام »آزادی بیان« در بس��تر ش��بکه های 
اجتماعی، دیگر معنا نخواهد داش��ت و اگر صدای شما 
در مخالفت با ارزش های نظام سلطه از حدی فراتر رود 
براحتی حساب شما مسدود یا »دیلیت اکانت« خواهد 

شد؛ پدیده ای که می توان آن را »ترور نرم« نامید.
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2- تغییرات مدیریتی 

نتایج تحقیقات علمی با تایید نظر کارشناسان 
ورزش��ی و مدیریتی نشان می دهد تغییر مدیریت 
در نتیجه گیری تیم های ورزش��ی موثر اس��ت. در 
تازه تری��ن تحقیق ک��ه در فصلنام��ه پژوهش در 
مدیریت ورزشی منتشر ش��ده، آمده است: ثبات 
مدیرعامل باشگاه تأثیر معناداری بر بهبود عملکرد و 
تغییرات پیاپی مدیرعامل تاثیر معناداری بر کاهش 
عملکرد باش��گاه داشته اس��ت. تحلیل یافته های 
ای��ن پژوهش از این فرضیه حمایت کرد که ثبات 
مدیریتی و عدم تغییرات پیاپی، با ایجاد زمان کافی 
برای مدیران جهت پیاده س��ازی برنامه ها و تحقق 
اهداف بلندم��دت و کوتاه مدت، در نهایت، موجب 
بهبود عملکرد باش��گاه خواهد شد. استقال در 5 
سال گذشته از این ناحیه بشدت آسیب دیده است. 
تغییرات هیات مدیره و مدیرعامل و حتی تغییرات 
زیاد در راس ورزش کش��ور موجب ش��د این تیم 
هم��واره با تاطم و عدم ثبات روبه رو باش��د و این 
تغییرات مدیریتی، تغییر کادر فنی را هم به همراه 
داش��ت که از عوامل مهم ناکامی این باشگاه بوده 
اس��ت. وزارت ورزش به عنوان متولی این باش��گاه 
در 5 س��ال گذش��ته تغییرات زیادی در مدیریت 
این باشگاه اعمال کرده که در سال های قبل از آن 
سابقه نداشته است. در این 5 سال، 5 نفر مدیریت 
استقال را برعهده داشتند؛ علی فتح اه زاده، بهرام 
افشارزاده، حسنی خو، رضا افتخاری و امیرحسین 

فتحی. 

3- رفتارهای تبعیض آمیز دولت و وزارت ورزش 
بی تردید اکث��ر هواداران اس��تقال یکی از 
مهم ترین علل ناکامی اس��تقال در مقایسه با 
پرسپولیس را رفتارهای تبعیض آمیز نمایندگان 
دول��ت در وزارت ورزش و جوان��ان ب��ا ای��ن 2 
باش��گاه می دانن��د. آنها دایلی هم ب��رای این 
ادع��ای خود دارن��د. آنها معتقدن��د روحانی به 
عنوان رئیس جمهور برای حل مش��کل باشگاه 
پرسپولیس با باشگاه ریزه اسپور ترکیه و فرار از 
محرومیت، با اردوغان رئیس جمهور این کشور 
مذاک��ره کرد. آنها همچنین به دس��تور وزارت 
ورزش برای توقف یارگیری اس��تقال در فصل 
نقل وانتقاات لیگ ش��انزدهم اشاره می کنند و 
عدم برخ��ورد قانون��ی وزارت ورزش با موضوع 
جعل ق��رارداد طارمی را هم نش��انه دیگری بر 
رفت��ار تبعیض آمیز بی��ن 2 باش��گاه می دانند. 
هواداران اس��تقال در مطالبی ک��ه در فضای 
مجازی منتش��ر می کنن��د، معتقدن��د: در این 
مدت که پرس��پولیس از نقل وانتقاات محروم 
بود به نظر می رس��ید این استقال است که از 
پنجره نقل وانتقاات محروم شده و حساب های 
این تیم به دایل نامعلوم مس��دود ش��ده است 
به طوری که مدیران اس��تقال نتوانس��تند با 
بازیکنانی ک��ه با آنها مذاک��رات نهایی خود را 
انج��ام داده بودند، تمدید کنن��د در حالی که 
تی��م رقیب، در حال خریده��ای میلیاردی بود 
و بدون هیچ مش��کل و س��نگ اندازی بسادگی 
دس��ت روی هر بازیکنی که گذاش��ت، مس��یر 

انتقال��ش به پرس��پولیس هموار ش��د؛ آنها به 
وزارت ورزش پیشنهاد دادند لیست هزینه های 
2 تیم اس��تقال و پرسپولیس در ابتدای فصل 
را اعام کنند تا مش��خص شود کدام تیم، برای 
فصل هجدهم هزینه بیشتری انجام داده است؟! 
هواداران اس��تقال دلیل دیگری هم برای این 
تبعیض دارند. آنها با انتشار تصویری در رسانه ها 
و فضای مجازی اعام کردند آبی پوشان قبل از 
روی کار آمدن دولت روحانی در میان 100 تیم 
مطرح جهان جای داش��ته اند ولی اکنون و بعد 
از گذش��ت 5 سال به بااتر از رتبه 300 سقوط 
کرده اند و این در حالی اس��ت که در طول این 
5 فصل پرس��پولیس از رتبه 600 به زیر 200 

صعود کرده است.
به هرحال استقال در 5 سال اخیر شکست ها 
و ناکامی های فراوانی را تجربه کرده است. تیمی 
که در س��ال های قب��ل از آن در یک دوره چند 
ساله 3 بار قهرمان لیگ شده بود حاا در این 5 
سال شکس��ت خفت بار 6 بر یک مقابل العین و 
شکست 4 بر 2 مقابل پرسپولیس را تجربه کرده 
و تقریب��ا در همه رویدادهایی که حاضر ش��ده 
ناکام مانده است. این نمونه ای از نتایج مدیریت 
دولت تدبیر و امید اس��ت آن هم در مجموعه ای 
با قدمت طوانی و با میلیون ها هوادار و سابقه ای 
درخش��ان. هواداران استقال باید منتظر باشند 
با پایان کار ای��ن دولت بتوانند روزهای اوج تیم 
محبوب ش��ان را شاهد باش��ند. البته این انتظار 

ممکن است برای آنها طوانی باشد.

ادامه از صفحه اول
ای��ن  نیس��ت  معل��وم   
ایده ه��ای تازه ب��ا آن SPV که اروپایی ه��ا آن را 
برای مان رونمایی هم نکردند و حتی حاضر نشدند 
میزبانی آن را هم در کشورشان بپذیرند، فرق دارد 
یا نه؟! یک چیز اما مثل روز روشن است و آن اینکه 
با دست فرمان آقایان ظریف و عراقچی، موی اقتصاد 

اصاح نمی شود هیچ، همگی هم دچار پیسی شده، 
کچل می شویم. 

ولی اه س��یف، رئیس کل وقت بانک مرکزی 
فروردی��ن 95 ب��ه تلویزیون بلومب��رگ گفته بود: 
»برجام تا کنون »تقریباً هیچ« دستاورد اقتصادی 
برای ایران نداشته است«، آقایان اما تا توانستند به 
ماس��تمالی این سخن و خرد کردن دهان و دندان 

منتقدان پرداختند، بلکه به بت برجام اسائه ادبی 
نشده باشد. راه اصاح اقتصاد اما این نیست آقایان! 
راه برداشتن تحریم هم این نیست که شما می روید! 
اول قب��ول کنید ریش و قیچی اقتصاد را از آقایان 
وزارت ام��ور خارجه بگیرید، دوم، برای برداش��تن 
تحریم، ب��ه جای عجز و اب��ه و ضرب ااجل های 

توخالی، اقدام عملی کنید! این برای هزارمین بار!

از »جنگ شناختی« تا »ترور نرم«! بایی که دولت بنفش بر سر آبی ها آورد

ریش و قیچی را از دشمن بگیرید!

دیدگاه ورزشی

یادداشت امروز



13 فرهنگ و هنر

سینمای جهان

نظر شورای نظارت بر صداوسیما 
درباره برخورد با مجری »من و شما«

ش��ورای نظارت بر س��ازمان 
صداوس��یما درب��اره اتفاقات 
برنامه »من و شما«ی شبکه 
شما، بر لزوم برخورد جدی با 
رفتارهای اینچنینی خارج از 
عرف و ادب تأکید کرد. به گزارش »وطن امروز«، 
ش��ورای نظارت بر س��ازمان صداوسیما درباره 
اتفاقات برنامه »من و ش��ما«ی ش��بکه ش��ما 
و برخ��ورد خ��ارج از ع��رف و ادب مجری این 
برنامه، برخورد جدی با رفتارهای اینچنینی را 
ضروری دانست. شورای نظارت ضمن حمایت 
از برخورد جدی سازمان صداوسیما با رفتارهای 
اینچنین��ی، پیش تر در مکاتبه ای نس��بت به 
هنجارشکنی های این مجری و ضعف های وی 
از جمل��ه »توان پایین در هدایت و جهت دهی 
مباح��ث«، »ضعف  در اس��تفاده از زبان بدن«، 
»سطح پایین سواد و دایره واژگانی محدود« و 
»تاش برای تبدیل خود به یک چهره از طریق 
هنجارشکنی در رس��انه ملی« تذکرات ازم را 
به سازمان صدا و سیما داده بود. گفتنی است 
روز گذشته برخی رسانه ها با وارونه جلوه دادن 
اتفاق��ات پیش آمده در زمین��ه قطع همکاری 
شبکه شما با مجری برنامه »من و شما«، این 
موضوع را ناش��ی از فشارهای رسانه ای معرفی 
کردن��د، این در حالی اس��ت که ب��ا اعام نظر 
ش��ورای نظارت بر صداوس��یما مشخص شد 
تصمیم بر قطع هم��کاری با ظلی پور، صرفا به 

دلیل اعتراض رسانه ها نبوده است.

بهروز افخمی با »قبل انقاب« 
به تلویزیون می آید

به��روز افخمی با برنام��ه ای درباره رضاش��اه به 
تلویزیون می آید. به گزارش »وطن امروز«، برنامه 
»قبل انق��اب« که در مرک��ز تلویزیونی حوزه 
هنری در حال تولید است، در فصل اول به دوره 
حکومت رضاشاه پهلوی می پردازد. این مجموعه 
در قالب مناظره های تاریخی در 10 قس��مت با 
موضوعات ارتش، ارتباط  دولت های خارجی در 
به قدرت رسیدن رضاشاه، مذهب، تصرف زمین ها 
و... برگزار می شود. پیش از این بهروز افخمی در 
مجموعه کوچک جنگلی، فیلم سینمایی فرزند 
صبح و یک فیلم س��اخته نش��ده درباره نهضت 
تنباکو، تحقیقاتی در فضای تاریخ معاصر داشته 
اس��ت. این برنامه به کارگردانی مهدی نقویان و 
تهیه کنندگی محس��ن یزدی و مجری طرحی 

یاسر فریادرس روی آنتن خواهد رفت.

انتصاب معاون فضای مجازی 
سازمان صداوسیما

رئیس رسانه ملی در حکمی 
»معاون فضای مجازی سازمان 
صداوس��یما« را منصوب کرد. 
ب��ه گ��زارش »وطن ام��روز«، 
رسانه  رئیس  علی عس��گری، 
ملی در حکمی »محمد شریف خانی« را به عنوان 
»معاون فضای مجازی س��ازمان صداوس��یما« 
منصوب کرد. محمد شریف خانی متولد 1۳۵۵ 
و دارای مدرک دکترا در رش��ته برق - کامپیوتر 
از دانشگاه واترلوی کاناداست. وی دانشیار و عضو 
هیأت علمی دانش��کده برق دانش��گاه صنعتی 
شریف است و مسؤولیت هایی نظیر رئیس مرکز 
فضای مجازی س��ازمان صدا و سیما و معاونت 
تنظی��م مقررات صوت و تصوی��ر فراگیر فضای 
مجازی را در کارنامه خود دارد. تأسیس سامانه 
تلویزیون اینترنتی تلوبیون به عنوان موفق ترین 
امتداد رس��انه ملی در فضای مج��ازی، از دیگر 
س��وابق معاون جدید فضای مجازی س��ازمان 

صداوسیما است.

 »مینو« از شنبه روی آنتن 
شبکه یک سیما

س��ریال تلویزیونی »مینو« به 
کارگردانی »امی��ر پوروزیری« 
از ش��نبه 1۷ آذرماه هر ش��ب 
روی آنتن ش��بکه یک س��یما 
خواهد رفت. به گزارش فارس، 
»مهدی همایونفر« تهیه کننده سریال »مینو« که 
پیش تر »آشوب« نام داشت، درباره زمان پخش 
این مجموعه تلویزیونی گفت: طبق هماهنگی های 
انجام شده پخش این سریال از شنبه 1۷ آذرماه 
آغاز خواهد شد. این سریال شبه ها از شبکه یک 
سیما پخش می ش��ود و امیدوارم مخاطبان این 
س��ریال را که زحمات بس��یاری برای تولیدش 
کشیده ش��ده، دوس��ت داشته باش��ند. سریال 
۲۷ قسمتی »مینو« در بوس��تان وایت، آبادان، 
خرمشهر، شهرک سینمایی دفاع مقدس و شهرک 

سینمایی غزالی تصویربرداری شده است.

تام هنکس:
هالیوود، روایت نادرست از جنگ 

عراق و افغانستان ارائه می دهد
»تام هنکس« ستاره سینما و 
دارنده جایزه اس��کار به انتقاد 
از روایت نادرس��ت هالیوود از 
جنگ های عراق و افغانستان 
پرداخت. به گزارش فارس به 
نقل از واشنگتن تایمز، »تام هنکس« هنرپیشه 
اس��کاری گفت: هالیوود اغلب آن جایی نیست 
که تولید کنندگان فیلم بخواهند داستان واقعی 
جنگ عراق و افغانستان را در آنجا بسازند. ستاره 
فیلم »نجات سرباز رایان« با موضوع جنگ دوم 
جهانی به کارگردانی »اس��تیون اس��پیلبرگ« 
اخیرا در رویداد »بنی��اد الیزابت دال« به انتقاد 
از هالیوود در ارائه نادرس��ت روایت ها به طیف 
گس��ترده مخاطب��ان پرداخت و در ای��ن باره 
گفت: »نمی دانم آیا هالیوود می تواند داس��تانی 
موثق درباره عراق و افغانس��تان که خیلی بهتر 
و درس��ت تر توسط فیلم های مس��تند و اخبار 
رسانه ها منتشر شده، خلق کند یا خیر. این کار 
سختی است و همیشه در این باره بحث کرده ایم 
که بهترین جا برای ارائه و روایت این داستان ها 
کجاست؟ و بارها و بارها به این نتیجه رسیده ایم 

هرجا باشد، در فیلم های هالیوودی نیست«.

اعام فهرست ۲۰ نامزد بخش 
جلوه های بصری اسکار

آکادم��ی عل��وم و هنرهای 
سینمایی نام ۲0 فیلم را برای 
رقابت در بخ��ش جلوه های 
بصری نودویکمین دوره جوایز 
اس��کار اعام کرد. به گزارش 
مهر به نق��ل از هالیوود ریپورت��ر، »آکوامن«، 
»پلنگ سیاه« و »انتقامجویان: جنگ ابدیت« از 
فیلم های شاخص حاضر در این لیست است. این 
فهرست اواخر این ماه تا قبل از اعام نامزدها به 
10 فیلم کاهش خواهد یافت. نامزدهای نهایی 
نودویکمین دوره جوایز اسکار روز سه شنبه ۲۲ 
ژانویه ۲01۹ )۲ بهمن( اعام می ش��ود. براین 
اساس »مرد مورچه ای و زنبورک«، »آکوامن«، 
»انتقامجویان: جنگ ابدیت«، »پلنگ سیاه«، 
»بامبلبی«، »کریس��توفر رابی��ن«، »جانوران 
شگفت انگیز: جنایات گریندل والد«، »نخستین 
انسان«، »شگفت انگیزان ۲«، »دنیای ژوراسیک: 
س��قوط پادش��اهی«، »ماموریت: غیرممکن- 
فال اوت« و »سولو: داستانی از جنگ ستارگان« 

برخی آثار حاضر در این فهرست است.

گردهمایی یکصد کتابفروش
 در دهمین نشست خوشه

دهمین نشس��ت کش��وری 
کتابفروشان خوشه پنجشنبه 
و جمعه در ته��ران با حضور 
اعض��ای این انجم��ن برگزار 
خواه��د ش��د. ب��ه گ��زارش 
»وطن امروز«، دهمین نشست ساانه انجمن 
کتابفروش��ان جبهه فرهنگی انقاب اسامی 
»خوش��ه«، با حضور بیش از یکصد کتابفروش 
از سراس��ر کشور، پنجشنبه و جمعه 1۵ و 1۶ 
آذر در مجتمع سرچشمه تهران برگزار خواهد 
ش��د. حاضران در این نشست سراسری درباره 
موضوعاتی مانند انتق��ال تجربیات و ایده های 
نو در کتابفروش��ی، حضور تأثیرگذار در فضای 
مج��ازی و ش��بکه های اجتماع��ی، بررس��ی 
مشکات و مسائل روز کتابفروشان، کارگاه های 
آموزشی و... بحث و تبادل نظر خواهند کرد. در 
این گردهمایی حجت ااسام پناهیان سخنرانی 
خواهد کرد. این مراس��م در مجتمع ش��هدای 

انقاب اسامی سرچشمه برگزار می شود.

رونمایی از مستند »اتاری در بیروت« 
در حوزه هنری

مراس��م رونمایی از مس��تند 
»اتاری در بیروت« امروز در 
حوزه هنری برگزار می ش��ود. 
به گ��زارش »وطن ام��روز«، 
مراس��م رونمایی از مس��تند 
»ات��اری در بی��روت« تازه ترین س��اخته جواد 
موگویی، پژوهشگر و مستندساز کشورمان عصر 
امروز )1۴ آذر( در حوزه هنری برگزار می ش��ود. 
در این برنامه مسعود د ه نمکی و حسن عباسی 
به عنوان میهمان و کارش��ناس حضور خواهند 
داش��ت. مس��تند »اتاری در بی��روت« به یک 
دوره از مذاکرات دولت سازندگی با آمریکایی ها 
 در زم��ان بوش پ��در می پ��ردازد، مذاکراتی که 
در سال ۶۹ انجام شده و سومین دور از مذاکرات 
دولت سازندگی در دهه ۶0 با آمریکایی هاست 
که مربوط به درخواست آمریکایی ها از ایران برای 
کمک به آزادی گروگان های آمریکایی در لبنان 
بود. موگویی پیش از این مستند هایی مانند نیمه 
ش��ب۲۴ آوریل، پرونده ناتمام و نف��وذی را در 
پرونده کاری خود دارد. این مستند امروز ساعت 
1۵ در سالن سوره حوزه هنری رونمایی می شود.

حس�ام آبن�وس: ابوالفضل زرویی نصرآب��اد؛ نامی که 
حاا باید یک پیش��وند »مرحوم« ه��م به ابتدای آن 
اضافه کنیم و اینطور بخوانیمش: »مرحوم ابوالفضل 
زرویی نصرآب��اد«. ام��ا همین که نام ای��ن مرحوم به 
زبان می آید هر ش��نونده ای )البته هر شنونده ای هم 
ک��ه نه، چون مگر اهالی فرهن��گ و هنر به خصوص 
ادبیات در میان مردم چقدر شناخته ش��ده هستند( 
یاد وجه طنز ش��خصیت ادبی او می افتد. شخصیتی 
که با اشعار طنزش سال ها خاطرات خنده دار و البته 
تلنگرآمیزی برای مان ساخت. او طنز را نه ابزاری برای 
تسویه حساب سیاسی، بلکه به روشی برای بیدار شدن 
جامعه در برابر اتفاقات دور و برشان تبدیل کرد. با این 
حال اگر گاهی گزنده س��رود )که ویژگی طنز همین 
گزندگی و غیرخنثی بودن است، البته با رعایت ادب 
و احت��رام( اما همان هم خنده ب��ه لب ها آورد ولی با 
خداحافظی تلخی که داشت همه را حسابی گریاند. اما 
بهانه این یادداشت نوشتن از زرویی و وجوه طنزآمیز 
ادبیات او نیس��ت، بلکه او آثاری ه��م دارد که کاما 
مخاطب ناآشنا با خود را غافلگیر می کند. اگر به کسی 
بگوییم او نثری جدی با درونمایه مذهبی دارد شاید 
آنهایی که مرحوم زرویی نصرآباد را نمی شناسند، باور 
نکنند که از آن طبع شوخ و طناز، چنین نثر لطیف و 
روانی جوشیده باشد. باید از نخستین  مواجهه خودم 
با کتاب »ماه به روایت آه« حرف بزنم. مگر می ش��ود 
با متنی مواجه نشد و از آن حرف زد. البته که شدنی 
اس��ت ولی در هر صورت کار ساده ای نیست. من هم 
ابت��دا یکی از آنهایی بودم که وقتی ش��نیدم مرحوم 
زرویی نصرآباد نثر مذهبی دارد باورم نشد، چون تصویر 
من از زرویی نصرآباد )اصا در زبان نمی چرخد بگوییم 
»مرحوم« زرویی نصرآباد( ب��ه کتاب »اصل مطلب« 
بازمی گردد که اش��عار طنز او در روزنامه همش��هری 
را شامل می شد؛ اش��عاری که بارها و بارها خواندم و 
برخی را با صدای بلند برای نزدیکان قرائت کردم. برای 
همین بود وقتی با کتاب »ماه ب��ه روایت آه« روبه رو 
شدم چشمانم را مالیدم که اگر خواب می بینم بیدار 
ش��وم اما وقتی دیدم بیدارم و خبری از رویا نیس��ت، 
باور کردم که قرار اس��ت ب��ا نثری از »مانصرالدین« 
روزگارمان روبه رو باشم که می خواهد از حضرت عباس 
بن عل��ی)ع( حرف بزند. عادت کرده ام حین خواندن 
قضاوتی نکن��م و چند مرتبه ای ک��ه حین خواندن، 
متنی را قضاوت کردم بعدا پشیمان شدم. دو زانو در 
برابر نثر صیقل خورده زرویی نصرآباد نشستم. هم نثر 
خاصیتی داشت که خواننده را به ادب وا می داشت و 
هم شخصیتی که نثر برای توصیف او به خدمت گرفته 
ش��ده بود، مظهر ادب بود و بی ادبی در برابرش کمال 
دنائت و پس��تی. زرویی که دیگر چند روزی است در 
میان ما نیست، در این کتاب حق مطلب را ادا کرده 
بود، ادای دینی ب��ه صاحب نام خویش که در وصف 
نگنجد یا قلم چون من، یارای توصیف نثر و شخصیتی 

مانند زرویی نصرآباد را ن��دارد. روایتی ملموس از ماه 
بنی هاش��م با ظرفیت های نثر فارس��ی، اتفاقی است 
که در »ماه به روایت آه« خواننده با آن روبه رو ش��ده 
است؛ موضوعی که در میان نویسندگان یا به آن توجه 
نشده یا اگر بخواهیم مثال بزنیم جز معدود آثاری که 
برخ��ی قوام و ق��درت ازم را برای بیان جایگاه رفیع 
خاندان وحی ندارند، اثر دیگری در میان نیست. شاید 
پیش از زرویی نصرآباد تنها سیدمهدی شجاعی باشد 
که از ظرفیت های نثر فارسی و ظرافت های آن برای 
توصیف خاندان رسالت مآب سود برده است. ابوالفضل 
زرویی نصرآباد به مخاطب خود نشان داده که هر سخن 
جایی و هر نکته مکانی دارد. او که به طنازی ش��هره 
است در برابر برادر باوفای سیدالشهدا)ع( ادب پیشه 
کرده و با نثری فاخر و س��الم به روایت ماه دست زده 
است. او در کتابش پا را از حدود و خطوط قرمز فراتر 
نگذاشته و همواره مسیر ادب پیموده تا اثری به قدر 
بضاعتش در توصیف مقام رفیع س��قای دشت کربا 
خل��ق کند. خلق اثر دینی همواره یکی از موضوعات 
پرمناقش��ه در میان اهل ادب بوده و میان طیف ها و 
جریان ه��ای مختلف ادبی موضوعی بوده که بارها بر 
سر آن به مجادله برخاسته اند. زرویی نصرآباد در »ماه 
ب��ه روایت آه« تاش کرده نه به ورطه غلو افتاده و نه 
درصدد تخفیف جایگاه اولیای دین باشد. این نویسنده 
کوش��ش کرده روایتی از حضرت عب��اس)ع( را با به 
خدمت گرفتن نثری پخته به خواننده ارائه کند تا پس 
از پایان کتاب عاوه بر اینکه لذت رویارو شدن با نثر 
فارسی برایش فراهم شده، تصویری ارادتمندانه توام با 
عقانیت از ش��خصیت کتاب در ذهن خواننده نقش 
ببندد. یکی از نکاتی ک��ه در روایت های دینی دیده 
می ش��ود این اس��ت که ما کمتر راوی دشمن داریم. 

احتم��اا در مرور تاریخ با روایت هایی که دش��منان 
اهل بیت)ع( راوی آنها هس��تند روبه رو شویم که به 
جایگاه، مقام و منزلت این خاندان اشاره می کنند اما 
ای��ن روایت در میان عامه رواج ندارن��د اما زرویی در 
این کتاب تاش کرده تصویری از قمربنی هاشم)ع( 
از زبان دش��من را نیز به نمایش دربیاورد که نشان از 
توانای��ی او در خلق چنین روایتی دارد؛ روایتی که در 
آن خواننده از زاویه دشمن شاهد تصویر مروی است و 
این ابتکاری خاقانه و البته هنرمندانه است که در نثر 
زرویی نصرآباد می توان آن را به تماشا نشست. پایبند 
بودن به منابع و اس��تنادات تاریخ یکی دیگر از وجوه 
این کتاب است. زرویی نصرآباد در توصیف شخصیت 
علمدار کربا نه تنها عاطفه و خاقیت را به کار بسته 
تا اثری متفاوت عرضه کند، بلکه تاش خود را صرف 
کرده تا از چارچوب مستندات تاریخی نیز پا را فراتر 
نگذارد تا خدش��ه ای به شخصیت اصیل کتابش وارد 
نش��ود؛ 1۲ روایتی که خواننده را ب��ا خود به روزگار 
پی��ش از کربا می برد و تاش می کند او را در رویارو 
شدن با شخصیت درخشان حضرت عباس)ع( عمق 
ببخش��د. زرویی نصرآباد در »ماه به روایت آه« همت 
خ��ود را صرف این کرده که بدون اغراق و زیاده گویی 
تصویری از قمر بنی هاش��م)ع( را به خواننده نش��ان 
دهد. نکته ای که همین جا باید به آن اش��اره ش��ود 
این اس��ت که با وجود ارادت وصف نشدنی ایرانیان به 
مقام عباس بن عل��ی)ع( اما غیر از این کتاب و یکی 
دو م��ورد دیگر، اثری درخور این جایگاه، در س��ابقه 
ذهنی خوانندگان نثر فارس��ی دیده نمی شود و خب 
زرویی نصرآباد با »ماه به روایت آه« توانسته این افتخار 
را نصیب خود کند که یکی از انگشت ش��مار راویان 
تمثال حضرت ابوالفضل العباس)ع( در نثر فارس��ی 

باشد، آن هم روایتی قابل استناد که از ظرفیت های نثر 
فارسی بهره برده و خواننده را در یک تجربه فوق العاده 
از خوانش نثر متقن فارس��ی شریک می کند. با مرور 
کارنامه مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد عاوه بر اینکه 
قالب های نثر و نظم به چشم می آید که این موضوع، 
خواننده هوشمند را یاد س��عدی شیرازی می اندازد، 
تنوع مضمون نیز چشمگیر است که این رنگین کمان  
مضامین نشان دهنده افق های گسترده در ذهن و زبان 
این ادیب اس��ت، که ۲ س��احت طنز و غیرطنز را در 
کارنام��ه خود ج��ای داده و در هر دو نیز در بااترین 
سطح قرار دارد. این توانایی در میان اهالی ادبیات اگر 
هم موجود باشد کمتر خودنمایی می کند که هم در 
نثر و هم در نظم دست به طبع آزمایی بزنند و در واقع 
یکی را که در آن چیره دست تر هستند علنی می کنند 
و دیگ��ری را با خود به خلوت می برند، ولی ابوالفضل 
زرویی نصرآباد ه��ر دو را به جلوت آورده و در معرض 
قض��اوت و داوری مخاطب قرار داده اس��ت. به اذعان 
داوران منصف و البته صاحب صاحیت داوری، او در 
هر دو زمینه نه تنها موفق است، بلکه معیارهای یک اثر 
برجسته و البته برگزیده را دارد. »ماه به روایت آه« اثر 
متفاوت ابوالفضل زرویی نصرآباد را که در 1۹۶ صفحه 
نگارش یافته، نشر کتاب نیستان منتشر کرده است. 
شاید باید این متن و متن های مشابه آن در روزگاری 
که مرحوم زرویی نصرآباد در قید حیات بود نوش��ته 
می شد تا هم بداند آثارش چه تاثیری بر ذهن و زبان 
مخاطبان گذاشته و هم اینکه انگیزه تولید نمونه های 
موف��ق دیگری پیدا کند. هرچند هیچ کس��ی گمان 
نمی کرد که زرویی نصرآباد در جرگه کسانی باشد که 
زیر پنجاه س��ال دنیا را برای اهل دنیا می گذارد و به 

دیار باقی می شتابد.

تلویزیون
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رونمای��ی از چ��اپ دوم و نقد و 
بررسی کتاب »کمیل هنوز زنده 
است« به همت نشر مجنون در محل ترنجستان 
بهشت برگزار شد. به گزارش »وطن امروز«، حمید 
بنا، نویس��نده کتاب درباره رون��د تولید آن اظهار 
داش��ت: ماهیتا کتاب »کمیل هنوز زنده اس��ت« 
متولد یک گروه تلگرامی اس��ت. گردان کمیل را 
گروهی در فضای مج��ازی راه اندازی کرده بودند 
و بهان��ه جمع آوری خاطرات همی��ن گروه بود تا 
اینکه این خاطرات به دس��ت بنده رسید و نهایتا 
تبدیل به کتاب شد. وی سخت ترین بخش پروژه 
این کتاب را تکمیل تاریخچه دانست و گفت: یکی 
از کارهای سخت در عرصه دفاع مقدس استخراج 
تاریخ است، چرا که در حال حاضر نیز درباره یک 
عملیات گاهی نظرات مختلفی بیان می ش��ود از 
ای��ن رو یکی از دش��وارترین بخش ها این بود که 
ما همچون همپای صاعقه به آرشیو نشریه کمان 

مراجعه کردیم تا این تاریخ را به دست آوریم.

گلعل��ی بابای��ی نی��ز در 
این برنامه اظهار داش��ت: به 
همه دوس��تانی ک��ه زحمت 
تهی��ه کتاب »کمی��ل هنوز 
 زنده اس��ت« را کش��یده اند، 
خسته نباش��ید می گویم، به 

واقع همین طور است که کمیل هنوز زنده است؛ 
زنده است که همه می خواهند به نحوی خودشان 
را به این گردان وصل کنند. اخیرا فیلمنامه ای به 
من داده اند که آن هم درباره گردان کمیل اس��ت 
و امیدواریم اثر خوبی برجا بماند. بابایی افزود: هر 
اقدام��ی که درباره ثبت تاری��خ و خاطرات جنگ 
باش��د فی النفس��ه قاب��ل ارزش و احترام اس��ت 
و از ای��ن نظر، کار آقای بنا قابل تقدیر اس��ت. به 

نظر من خاط��رات تلگرامی 
مشکات و ضعف هایی دارد 
که شاید در خاطرات رودررو 
نباشد. نمی شود ایراد گرفت 
که چ��را گویا نیس��ت چون 
رودررو نبوده است. نویسنده 
کتاب »ش��اهین بر آفتاب« ادامه داد: به دوستان 
گ��ردان کمی��ل توصیه می کنم ای��ن خاطرات را 
به عنوان نُقل مجالس گردان داش��ته باش��ند اما 
اصل کار ش��ما تاریخ نویسی جنگ و گردان است 
و بای��د آن چیزی را ک��ه بوده ثبت و ضبط کنید 
تا جلوی تحریف ها گرفته ش��ود. متاسفانه پشت 
تریبون نمی شود خیلی چیزها را گفت اما برخی 
قهرمان س��ازی ها، واقعیت ندارد و خیلی ها که در 

گ��ردان و کانال کمیل بودند ه��م می گویند این 
وقایع کجا بود که ما ندیده و نش��نیده ایم، لذا در 
کنار جمع آوری خاطرات باید به تاریخچه گردان 
هم بیشتر اهتمام کرد. محمد شادانلو، از منتقدان 
ادبی نیز پیرامون »کمیل هنوز زنده است« اظهار 
داشت: اسم کتاب جذاب است، چرا که پیش زمینه 
سینمایی با فیلم »پرواز در شب، داریم اما کتاب و 
تصویر آن حتی محوریت داستان، رمان و مستند 
بودن را به مخاطب نمی رساند، بنابراین باید روی 
جلد زیرعنوانی قید شود.  طرح جلد کتاب اجرای 
ضعیف��ی دارد و مانند کارهای دهه ۶0 اس��ت. به 
گفته این منتقد، در این کتاب با 1۸ نفر از اعضای 
گردان کمیل مصاحبه شده است، بنابراین توقعم 
بااتر از این بود، چنین گردانی،  گردان بزرگی است 
و اصوا اینگونه کتاب ها که خاطرات مجرد در آنها 
کار می ش��ود از سوی ناش��ران متعدد کار شده و 
کتاب های بسیاری از این سبک داریم اما نخستین  

مرحله شکل تدوین است.

چاپ دوم کتاب »کمیل هنوز زنده است« رونمایی شد

خاطرات تلگرامی گردان کمیل 
کتاب

نگاهی به کتاب »ماه به روایت آه« اثر مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد

ارادت فاخر

دبیر دوازدهمین جشنواره سینما حقیقت در توجیه حذف مستند »راه طی شده«:
حذف نکردیم، رأی نیاورد!

واکنش عجیب مدیر  تئاتری به تذکر نمایندگان مجلس مبنی بر گسترش ابتذال در تئاتر
نماینده های مجلس تحقیق نکرده اند!

روز گذش��ته نشس��ت رسانه ای 
دوازدهمین جش��نواره »سینما 
حقیقت« در محل مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی برگزار شد. به گزارش مهر، محمدمهدی 
طباطبایی نژاد، دبیر جش��نواره با ارائه گزارشی از 

جشنواره عنوان کرد: امسال 
حدود ۶۵0 فیلم مستند به 
دبیرخانه ارسال شد که شامل 
۷0 فیلم بلند، ۲۶۹ نیمه بلند 
و ۳۹۵ مستند کوتاه بود که 
در تقس��یم بندی ۲ تغیی��ر 

داشتیم. روال این بود که مستندها بر مبنای زمان، 
ب��ه  ۳0 دقیقه، ۴0 دقیقه  و ۶0 دقیقه به عنوان 
مستند کوتاه، نیمه بلند و بلند تقسیم می شد که 
ترجیح دادیم امسال تغییر در زمانبندی فیلم ها 
به س��یاق »ایدف��ا« ایجاد کنیم. دبیر جش��نواره 
»س��ینماحقیقت« عنوان کرد: در بخش ش��هید 
آوین��ی ۲۹ فیلم رقابت می کند ک��ه تفاوت این 
جایزه با مسابقه ملی این است که در بخش آوینی 

جوایز بدون در نظر گرفتن مدت زمان فیلم داده 
می ش��ود، ضمن اینکه عوامل تولید اثر در رقابت 
قرار ندارند. طباطبایی نژاد افزود: یکی از مهم ترین 
بخش های این جشنواره مربوط به چهلمین سال 
پیروزی انقاب اسامی است که 11 فیلم در این 
بخش به نمای��ش درمی آید. 
وی اظه��ار کرد: جش��نواره، 
پروپاگان��دا درباره  فیلم های 
اف��راد سیاس��ی را پخ��ش 
نمی کند چون این جزو ذات 
جشنواره نیس��ت، البته اگر 
فیلم س��مپات از این نوع افراد باش��د به نمایش 
درمی آی��د. طباطبایی نژاد در ادامه این نشس��ت 
در ش��رایطی عامل عدم انتخاب مستند »راه طی 
شده« ساخته علی ماقلی پور را عدم کسب رای 
توس��ط هیات انتخاب جشنواره و کیفیت کم اثر 
دانسته که براساس شنیده ها بسیاری از آثار حاضر 
در این دوره از جش��نواره کیفیت کمتری از این 

مستند دارند.

مدیرعام��ل خانه تئات��ر درباره 
تذکر نمایندگان مجلس شورای 
اس��امی درباره وضعیت تئاتر ب��ه وزیر فرهنگ و 
ارش��اد اسامی گفت: نمایندگان مجلس نخست 
بای��د آگاه بش��وند که نس��بت به چ��ه چیز نظر 

می دهن��د، به نظ��ر من این 
آگاه��ی طی گفت وگویی که 
با چند نماینده داشتم، وجود 
نداشت. گیل آبادی که پیش 
از این  بیشتر از فعالیت های 
هنری ب��ر مناصب مدیریتی 

تکیه داش��ته در گفت وگو با ف��ارس با بیان اینکه 
تذکر نمایندگان مجلس مبنی بر رش��د مفاهیم 
مبتذل در تئاترهای خصوصی غیرکارشناس��ی و 
حاصل جوسازی است، اظهار داشت: خوب نیست 
که کار کارشناسی صورت نگیرد و نظرات عده ای 
بتواند بر فضای سیاست گذاری و اجرا تأثیر بگذارد 
و موجب تشویش اذهان عمومی شود. وی با کنایه 
به نماین��دگان این تذکر ک��ه پژوهش و تحقیق 

نکرده اند، اظهار داشت: البته موافقم که ارتباط بین 
ما و مجلس  باید دوس��ویه باشد، هم ما باید این 
ارتب��اط را برقرار کنیم هم مجلس، اما چیزی که 
روشن اس��ت اینکه آقایان نمایندگان مجلس که 
نمایندگان منتخب مردم هستند قبل از اظهارنظر 
باید کار کارشناسی منظم و 
جدی داشته باشند و نظرات 
مختل��ف را ااق��ل بگیرن��د 
و بع��د از س��وال و رس��یدن 
ب��ه نتیجه گی��ری و اجم��اع 
درباره اش اظهارنظر کنند، این 
اتفاق اگر نیفتد، همه لطمه می خورند.  البته به نظر 
می رس��د مدیرعامل خانه تئاتر که اثر اخیر او نیز 
با حواش��ی و انتقادات فراوانی روبه رو شد، به جای 
کنایه به تذکر نمایندگان مجلس که پیش از این 
از زبان عمده دغدغه مندان تئاتر نیز بیان شده، باید 
پاسخگوی مسائل مبتابه این هنر اصیل باشد و در 
صدد رفع آنها برآید. اتفاقی که به توجیه جایگزین 

آن شده است.

تئاترمستند

اخبار
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برتری یک بر صفر پرسپولس برابر ذوب آهن
رکورد منصوریان مقابل برانکو شکست

پرسپولیس در دیداری معوقه از هفته یازدهم 
لیگ برتر فوتبال مقابل ذوب آهن به برتری رسید 
تا با 3 امتی��از این دیدار به جایگاه س��وم جدول 
رده بندی برس��د و فاصل��ه اش با ص��در را کمتر 
کن��د. دیروز در دیدار معوق��ه هفته یازدهم لیگ 
برتر فوتبال، پرس��پولیس و ذوب آهن اصفهان در 
ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم رفتند که این 
مس��ابقه در نهایت با نتیجه یک بر صفر به س��ود 
سرخپوش��ان تهران به اتمام رسید. این چهارمین 
دیداری است که پرسپولیس در این فصل با نتیجه 
یک بر صفر به پیروزی می رس��د. در این بازی باز 
هم شجاع خلیل زاده )۱۵( برای پرسپولیس گلزنی 
کرد ت��ا رکورد شکس��ت ناپذیری منصوریان برابر 
برانکو با این نتیجه بش��کند. نکته قابل توجه این 
مسابقه عاوه بر تقابل برانکو ایوانکوویچ و علیرضا 
منصوریان س��رمربی ذوب آهن، رویارویی محسن 
مسلمان بازیکن پیشین پرس��پولیس و کاپیتان 
ذوب آهن با تیم سابقش بود. پرسپولیس در نیمه 
اول کنترل بازی را در اختیار داشت و توانست در 
دقیقه ۱۵ با ضربه سر شجاع خلیل زاده به گل اول 
برسد. سرخپوشان عاوه بر این گل موقعیت های 
خوب دیگری هم داشتند که قدرش را ندانستند. 
علی علیپور در دقیقه ۲۲ با یک ضربه سر دروازه 
ذوب آهن را تا آستانه بازشدن پیش برد ولی رشید 
مظاهری دروازه بان ذوب آهن با عکس العملی خوب 
ای��ن توپ را از روی خط دروازه به کرنر فرس��تاد. 
علیپور در دقیقه 3۰ هم در موقعیتی تک به تک 
با مظاهری قرار گرفت ول��ی دروازه بان ذوب آهن 
بخوبی این موقعیت را هم مهار کرد. در نیمه دوم 
این ذوب آهن بود که بازی را هجومی تر آغاز کرد تا 
کار را به تساوی بکشاند اما بعد از گذشت ۱۰ دقیقه، 
ب��ازی از تب و تاب افتاد و ۲ تیم بازی کم کیفیتی 
را به نمایش گذاشتند. پاس های پی در پی اشتباه 
بازیکنان ۲ تیم باعث ش��د موقعیت س��ازی روی 
دروازه ها کمتر شود و ۲۲ هزار تماشاگر ورزشگاه 
و بینندگان تلویزیونی شاهد دیدار سردی باشند. 
علی علیپور که در نیمه نخست ۲ موقعیت خوب 
را از دس��ت داده ب��ود، در دقیقه ۷۷ در موقعیتی 
تک به تک با دروازه بان ذوب آهن قرار گرفت ولی 
س��رعت زیاد توپ او باعث شد رشید مظاهری با 
یک تکل، مانع گلزنی مجدد پرسپولیس شود. افت 
عجیب علیپور باعث ش��ده هواداران پرسپولیس 
منتظر نیم فصل دوم و حضور مهاجمان تازه نفس 
باشند. برانکو در ۱۲ دقیقه پایانی برای کنترل بازی 
و اخراج نشدن علیپور که بسیار بد بازی می کرد و 
عالیش��اه که از سوی داور کارت زرد گرفته بودند، 
این دو بازیکن را تعویض کرد و محمدامین اسدی 
و سعید حسین پور به جای آنها وارد زمین شدند. 
همچنین در دقیقه ۸۷ میاد فخرالدینی بازیکن 
ذوب آه��ن با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج 
شد تا ذوبی ها در لحظات پایانی با یک بازیکن کمتر 
بازی کنند. پرسپولیس با این برد ۲۷ امتیازی شد 
و با یک بازی کمتر نسبت به سپاهان و پدیده، در 
رده س��وم جدول قرار گرفت. ذوب آهن هم با این 
باخت، ششمین شکست این فصل را تجربه کرد 
و با ۱۲ امتیاز در رده چهاردهم جدول جا گرفت.

همه  بازگشتند
رسول خادم بازنگشت!

خیلی از مس��تعفی های فدراسیون کشتی از 
جمله نایب رئیس بان��وان که پس از جانبداری از 
رسول خادم اس��تعفا داده بود، تصمیم گرفته اند 
در س��کوت به فدراسیون بازگردند و فعالیت شان 
را از س��ر بگیرند. پس از دومین استعفای رسول 
خادم از ریاست فدراسیون کشتی که البته این بار 
دیگر با بازگشت او به فدراسیون همراه نبود، تعداد 
زیادی از مسؤوان فدراسیون و اعضای شوراهای 
فنی استعفای خود را از ادامه حضور در فدراسیون 
کشتی اعام کردند اما با گذشت تنها چند روز هر 
کدام ش��ان به کار بازگشتند و اصا مشخص نشد 
برای چه اس��تعفا دادند و برای چ��ه آنقدر زود به 
کار بازگش��تند؟پس از بازگشت مسؤوان اجرایی 
فدراسیون به کار و نفراتی همچون رئیس سازمان 
لیگ، اعضای شوراهای فنی که برخی از آنها نیز از 
مورد مشورت قرار نگرفتن در انتصاب سرمربیان 
تیم های ملی گایه داش��تند، نایب رئیس بانوان 
فدراسیون کشتی نیز همانند دفعه قبل پیشاپیش 
دیگران برای جانبداری از رسول خادم استعفا داد 
اما او نیز خیلی زود به کار بازگشت تا کشتی بانوان 
پس از مدتی باتکلیفی شاهد حضور مسؤول شان 
باش��د! در جایی که رس��ول خادم س��ال ها برای 
راه اندازی و توس��عه کش��تی در بخش های دیگر 
در ایران زحمات زیادی را متحمل ش��ده است، به 
حال خود رها کردن کشتی بانوان برای یک ماه و 
سپس بازگشت چندباره به فدراسیون کشتی قطعا 
از مهم ترین ایرادات نایب رئیس بانوان فدراسیون 
کش��تی است. حال سوال اینجاست؛ در جایی که 
خادم به کار بازنگشته است چرا این افراد از تصمیم 
خود منصرف شده و بار دیگر به فدراسیون کشتی 
بازگش��ته اند و چرا در رشته مهمی چون کشتی 
شاهد چنین تصمیمات احساسی هستیم که قطعا 
می تواند به این رش��ته ضربه وارد کند. در دنیای 
ورزش حرفه ای دیگر چنین رفتارهایی جایی ندارد 
و اگر هم تصمیمی گرفته می شود باید تا پایان پای 

آن تصمیم ایستاد.

مودریچ برنده توپ طای 2۰18 شد
پایان امپراتوری مسی و رونالدو

لوکا مودریچ به سلطه کریستیانو رونالدو 
و لیونل مسی پایان داد و توپ طای فوتبال 
جهان را به دس��ت آورد. با نزدیک ش��دن به 
پایان س��ال ۲۰۱۸ میادی، دوش��نبه شب 
مراسم توپ طا برگزار ش��د و لوکا مودریچ 
توانس��ت ب��رای نخس��تین بار ای��ن جایزه را 
کسب کند و به سلطه ۱۰ ساله لیونل مسی 
و کریس��تیانو رونال��دو پایان ده��د. هافبک 
رئال مادرید به  همراه تیمش در سال ۲۰۱۸ 
توانس��ت فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود و در 
جام جهانی نیز به کرواس��ی کم��ک کرد به 
بااتری��ن افتخار خود دس��ت یابد و به دیدار 
نهایی جام جهانی برس��د. مودریچ پیش تر در 
مراس��م بهترین های فیفا نیز عنوان بهترین 
بازیکن س��ال را به دست آورد. دیوید ژینوا، 
بازیکن سابق تیم ملی فرانسه این جایزه را در 

پاریس به مودریچ اهدا کرد. 

از شوکر تا لوکا
شبی که مودریچ بهترین بازیکن 

جهان شد
ابوالفضل کریم آبادی: گلوی��ش را صاف کرد، 
مک��ث کرد، ت��اش کرد تا صحب��ت کند اما 
بغ��ض گلوی��ش نمی گذاش��ت! لب هایش را 
که تکان داد، اش��ک ها سرازیر شد. گفته بود 
از آن لحظ��ه ای ک��ه نامش ج��زو بهترین ها 
بوده در ش��هر آرزوهایش قدم زنان راه را طی 
می کرده، درخان��ه    اش بارها تمرین کرده بوده 
ک��ه معج��زه ای رخ داده و او باات��ر از زیدان 
بهترین بازیکن جهان شده. باز هم مکث کرد، 
گفت نمی توانم جلوی اشک هایم را بگیرم اما 
من تمام این مدت در شهر آرزوهایم شب ها را 
صبح کردم و دیگر تحمل نکرد و دس��تش را 
بر لنز دوربین ها گذاشت و رفت. رفت و رفت. 
دیگر فرصتی به او نرسید تا بار دیگر در شهر 

آرزوهایش قدم بزند و خوش بگذراند.
این قس��متی از قصه »داور ش��وکر« بود، 
همان ش��بی که زیدان ب��ا ۲۴۴ رای بهترین 
بازیکن س��ال لقب گرفت و او با ۶۸ رای دوم 
ش��د. ۲ رای بیش از رونالدو نازاریو اما کس��ی 
نمی گوی��د دوم کیس��ت و کس��ی در آینده 
توجهی نخواهد کرد و این را همه می دانستیم.

اما یکی بود یکی نبود، پس��ری بود با یک 
توپ که پارکینگ  های شهر را استادیوم فرض 
کرده و از آن س��و به س��وی دیگ��ر می دوید، 
خانواده    اش جان می کندند تا او را به آرزویش 
برس��انند. لوکا  مودریچ بزرگ و بزرگ      تر شد 
و کشورش کاما استقال پیدا کرده و نامش 
کرواس��ی بود. دیگر خبری از ش��لیک نبود، 
خب��ری از تظاهرات نبود، نه نبود و کرواس��ی 
دیگر ب��رای آنها بود، ب��رای او و خانواده اش... 
مودریچ قد کش��ید، موهایش بلند      تر ش��د، به 
لندن رفت و درخش��ید، اوج گرفت و اوج، به 

مادرید رفت و عضوی از کهکشانی ها شد... .
اما از دوران اوجش فاصله گرفت، مارکا در سال 
۲۰۱۲  او را بدتری��ن خرید الیگا معرفی کرد اما 
او نی��ش و کنایه ها را ب��ه هیچ گرفت، طعنه ها را 
فراموش کرد و باز هم مانند دوران کودکی با عشق 
به آرزویش فک��ر می کرد، قدم به قدم به هدفش 
نزدیک ش��د تا اینکه یکی از بزرگان کهکشانی ها 
لقب گرفت. به خود ک��ه آمد، امید اول کراوت ها 
برای جام جهانی شده بود، با شرکا به فینال رسید 
اما مقابل فرانس��ه زانو زدند، ب��ازی را باختند و او 
مانند ی��ک کودک گریه می کرد، بهترین بازیکن 
جام لقب گرفت اما هیاهویی نداش��ت، لبخندی 
بر لب هایش نبود اما ایمان داشتیم او شانس اول 
توپ طاس��ت، درک کرده بودیم که او می تواند 
طلسم افسانه   »رونالدو- مسی« را بعد از ۱۰ سال 

خاتمه بدهد... .
نامش را با زیبایی خاص همه شنیدند، همه 
کیف کردند، برایش دست  زدند، هم تیمی هایش 
ذوق زده شدند و خانواده    اش از خوشحالی چند 
قطره اش��ک ش��وق ریختند. همه بودند. همه 
ب��زرگان به غی��ر از آن دو، هم��ان دو که خود 
می دانستند امسال خبری از آنها نیست. دیگر 
خبری از جدال آنها نیس��ت. ش��بی که هرگز 
کسی اهمیتی به بودن آنها نداد. کسی نگفت 
چرا رونالدو و مس��ی حضور ندارند. آنها چشم 
گرد کرده بودند که افس��انه جدی��د فوتبال را 
ش��اهد باشند؛ افس��انه ای که ش��اید تک ساله 
باشد اما همانی است که به خیلی از داستان ها 
خاتمه داد. قطعا در طول این ۱۰ سال بزرگانی 
چون مودریچ بودند که می توانستند این جایزه 
را تصاح��ب کنند ام��ا حق آنها خورده ش��د. 
مانند ریبری، اینیس��تا و نویر اما حاا او است 
که بهترین اس��ت. بدون هیچ شک و تردیدی، 
بدون هیچ کنایه و تعجبی، بدون هیچ حقی که 

پایمال شود و خدا این بار آنجا بود... .

خبر اخبار

محمد س�هیلی: زمانی که حسن روحانی در 
س��ال ۱39۲ رئیس جمهور ش��د و در حال 
تشکیل دولت یازدهم بود، استقال تهران به 
عنوان قهرمان لیگ برتر فوتبال در فصل قبل 
)لیگ دوازدهم(، لی��گ جدید را آغاز کرد اما 
همزمان با عمر ۵ س��اله دولت بنفش، اوضاع 
آبی های پایتخت هر روز بدت��ر از دیروز بوده 
است. استقالی ها نه تنها رنگ قهرمانی را در 
دولت تدبیر و امید ندیده اند که معتقدند این 
دولت عمدا با حمایت بیش از اندازه از رقیب 
س��نتی آنها، به دنبال تضعیف آبی هاست. در 
این گزارش تاش می کنی��م عملکرد دولت 
روحانی را در قبال اس��تقال که با نارضایتی 
شدید هواداران میلیونی آن همراه بوده است، 

بررسی کنیم. 
جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱39۲ جواد نکونام 

کاپیتان استقال جام قهرمانی دوازدهمین دوره لیگ 
برتر را در حضور 9۰ هزار استقالی در ورزشگاه آزادی 
باای سر برد و این آخرین قهرمانی آبی های پایتخت 
در لیگ برتر فوتبال ایران اس��ت. استقال در فاصله 
س��ال های ۱3۸۴ تا ۱39۲ سه بار قهرمان لیگ برتر 
شده بود و امیر قلعه نویی در لیگ دوازدهم موفق شد 
اس��تقال را به سومین قهرمانی در لیگ برتر فوتبال 
برس��اند. در مرداد ۱39۲ یعنی همزمان با آغاز دولت 
روحانی، استقال لیگ س��یزدهم را به عنوان مدافع 
عنوان قهرمانی آغاز کرد اما در پایان این سال عنوانی 
بهت��ر از پنجمی کس��ب نکرد. روند پرفراز و نش��یب 
اس��تقال در طول ۵ س��ال عمر دولت های یازدهم و 
دوازدهم همچنان ادامه داش��ته و این تیم از ۱۵ جام 
ممکن فقط یک جام حذفی را تصاحب کرده اس��ت. 
عدم توج��ه دولت به این تیم مردمی که مش��کات 
فراوانی از جمله مس��ائل مالی را به همراه داش��ت از 
مهم ترین علل ناکامی آبی پوش ها در ۵ سال گذشته 
اس��ت. اگرچه وزارت ورزش مرداد امسال در بیانیه ای 
نتایج 3 سال اخیر استقال را تاریخی! دانست و وزیر 
ورزش و جوانان هم اعام کرده اس��ت استقال هیچ 
مش��کل مالی ندارد اما مس��ؤوان باشگاه، کادر فنی، 
بازیکنان و هواداران استقال از برخورد ناعادانه دولت 
و وزارت ورزش با تیم شان و وضع مالی آشفته باشگاه 
گایه دارند اما در این ۵ سال دقیقا بر استقال تهران 

چه گذشت؟ 
لیگ سیزدهم 92-93 ■

استقال که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
در س��ال 9۲ قهرمان لیگ برتر ش��ده بود، برای لیگ 
سیزدهم با مشکات مالی فراوانی روبه رو بود. با توجه 
به اینکه وزیر ورزش تا مدت ها مشخص نشد، وزارت 
ورزش هم توجهی به مس��ائل این باش��گاه نداش��ت. 
مش��کات مالی موجب شد اس��تقال در یارگیری و 
تمدید قرارداد بازیکنان با مشکات جدی روبه رو شود 
و تعدادی از بازیکنان ملی پوش و تاثیرگذار استقال 
هم از جمله مجتبی جباری و پژمان منتظری از تیم 
جدا ش��دند. در ادامه این فصل استقال که به جمع 
۴ تیم برتر آس��یا هم رس��یده بود به علت مشکات 
ش��دید مالی و نبود متولی مش��خص برای ورزش در 
دولت روحانی، در براب��ر نماینده کره جنوبی باخت و 
از رس��یدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا بازماند. آنها 
س��پس در مرحله گروهی مس��ابقات لیگ قهرمانان 
آس��یا در دوره دوازده��م  حتی از گ��روه خود صعود 
هم نکردند و وداعی زودهنگام با مس��ابقات داشتند. 
در پایان لیگ برتر س��یزدهم هم استقال با سقوطی 
آش��کار در س��ال اول دول��ت بنفش، ب��ه رده پنجم 
بسنده کرد. اس��تقال در جام حذفی هم با شکست 
مقابل مس کرمان از دور مسابقات کنار رفت. حاصل 
تاش آبی ه��ای تهرانی در س��ال اول دولت روحانی 
ناکامی مطلق در مس��ابقات داخلی و بین المللی بود. 

لیگ چهاردهم 93-94 ■
ناکامی های استقال در این سال هم ادامه داشت. 
آنها به علت کس��ب مقام پنجم در دوره قبل سهمیه 
حضور در بازی های لیگ قهرمانان آس��یا را از دست 
داده بودند و فقط در مسابقات لیگ برتر و جام حذفی 
شرکت داش��تند. در جام حذفی استقال با شکست 
در مرحله یک چهارم نهایی حذف شد و در مسابقات 
لیگ هم با یک پله سقوط دیگر در رده ششم جدول 
مسابقات قرار گرفت. سال دوم دولت تدبیر و امید هم 

برای استقال اصا خوش یمن نبود. 

لیگ پانزدهم 94-95 ■
فصل 9۵-9۴ هفتادمین س��ال فعالیت باش��گاه 
اس��تقال تهران بود. پیش از ش��روع مسابقات امیر 
قلعه نویی از استقال جدا شد و پرویز مظلومی سکان 
هدایت این تیم را برعهده گرفت. عدم حمایت وزارت 
ورزش و جوانان که این ایام درگیر حواشی فدراسیون 
فوتب��ال بود و مش��کات مالی عدیده، موجب ش��د 
اس��تقال در جذب بازیکنان تراز اول ناموفق باش��د. 
اس��تقال ناچار به جوانگرای��ی روی آورد و در میان 
بی توجهی دولت و وزیر ورزش��ی ک��ه به ضدفوتبال 
معروف شده بود در نهایت به عنوانی بهتر از سومی در 
لیگ برتر دست نیافت. آنها که سهمیه حضور در آسیا 
را هم از دست داده بودند، در جام حذفی با شکست در 
فینال مقابل ذوب آهن اصفهان، سومین سال ناکامی 
را پش��ت سر گذاش��تند. یکی از مهم ترین علل افت 
استقال در میانه این فصل جدایی ۲ هافبک تاثیرگذار 
این تیم یعنی ریوالدو و جاسم کرار به علت مشکات 
مال��ی ب��ود. در حالی که 3 س��ال از دول��ت روحانی 
می گذش��ت و اس��تقال حتی موفق به کس��ب یک 
جام هم نش��ده بود و هواداران این تیم دولت را مقصر 
می دانستند. آنها در مسابقات مختلف با شعارهای خود 
از دولت و وزیر ورزش می خواستند به استقال کمک 

کنند یا این تیم را رها کنند.
لیگ شانزدهم 95-96 ■

لیگ ش��انزدهم برای اس��تقال با کابوس 3 سال 
شکس��ت مطلق آغاز ش��ده ب��ود و وزارت ورزش که 
هیچ کمکی برای حل مش��کات نک��رده بود در آغاز 
این فصل و پس از آمدن علیرضا منصوریان به عنوان 
س��رمربی و استقبال هواداران از این انتخاب، با شوک 
مدیریتی جدید اس��تقال را وارد بحرانی دیگر کرد. 
وزی��ر ورزش به دنبال مدیرعاملی منص��ور قنبرزاده، 
مدیر پیشین نفت تهران بود و انتشار این اخبار موجب 
شد هواداران استقال با وجود انتقاداتی که نسبت به 
عملکرد بهرام افش��ارزاده داشتند، با برپایی تجمعاتی 
در برابر س��اختمان وزارت ورزش نسبت به تحوات 
م��داوم و عدم ثبات مدیریت در اس��تقال بش��دت 
اعتراض کنند. هواداران استقال چند روز بعد تجمع 
اعتراضی بزرگ تری در برابر ساختمان مجلس برگزار 
کردند و از نمایندگان خواس��تند محم��ود گودرزی، 
وزیر ورزش را اس��تیضاح کنند. پس از برپایی تجمع 
اس��تقالی ها در برابر مجلس، رضا حس��نی خو مدیر 
حراست وزارت ورزش ضمن غیرقانونی دانستن تجمع 
هواداران و تهدید تلویحی افشارزاده، از اقدام حقوقی 
وزارت ورزش ب��ه عنوان نماینده دولت علیه هواداران 
معترض خبر داد. ۱۲ مرداد ۱39۵ یعنی روز ش��روع 
چهارمین سال دولت روحانی و ۲ هفته پس از شروع 
مسابقات لیگ، هیات مدیره استقال اعام کرد پس 
از هماهنگ��ی ب��ا وزیر ورزش، رضا حس��نی خو مدیر 
حراست وزارت ورزش به عنوان مدیر جدید استقال 
و نایب رئیس هیات مدیره باش��گاه انتخاب شده است. 
عنوان حس��نی خو، در اس��تقال در ابتدا مدیرعامل، 
سپس سرپرست مدیرعامل و دوباره مدیرعامل اعام 
شد که نش��ان از ناهماهنگی و س��ردرگمی نماینده 
دول��ت در ورزش داش��ت. در نهایت هم حس��نی خو 
پ��س از تنها 3 روز بنا بر آنچه وجود »افراد کارآمدتر، 
ایق تر و متخصص تر« برای مدیریت باشگاه استقال 
برشمرد، از سمت مدیرعاملی استقال استعفا کرد و 
رضا افتخاری مدیرعامل استقال شد. استقال در این 
فص��ل برای 3 جام مبارزه می کرد ک��ه در هر 3 جام 

ناکام ماند. آنه��ا در جام حذفی در مرحله یک چهارم 
نهایی مغلوب نفت تهران ش��دند و دست شان از جام 
کوتاه ماند. در مس��ابقات آسیایی هم در مرحله یک 
هشتم نهایی با شکست در مقابل العین امارات حذف 
شدند و در لیگ برتر هم به نایب قهرمانی بسنده کردند. 
و این به معنای ۴ سال ناکامی آبی ها در دستیابی به 
ج��ام قهرمان��ی در دول��ت اول روحانی ب��ود. یکی از 
بزرگ ترین رس��وایی های مس��ؤوان ورزش��ی دولت 
یازدهم در این فصل برای اس��تقال رخ داد و آن هم 
محرومیت آبی ها از نقل وانتقاات بود. استقال که به 
خاطر عدم پرداخت مطالبات عادل شیحی آن هم به 
مبلغ فقط ۴۷ هزار دار محکوم به این محرومیت شده 
بود، نامه ای تحریف ش��ده از سوی فدراسیون فوتبال 
دریافت کرده بود. در حالی که فیفا اعام کرد استقال 
از نقل وانتقاات بعدی محروم است، فدراسیون فوتبال 
ترجم��ه ای تحریف ش��ده از این نامه را برای باش��گاه 
اس��تقال فرستاد که در آن عنوان شده بود استقال 
هنوز محروم نشده و در صورت عدم پرداخت مطالبات 
ای��ن بازیکن محروم خواهد ش��د. بدین ترتیب همه 
بازیکنانی که برای نیم فصل دوم در نظر گرفته ش��ده 
بودند از جمله جپاروف، نتوانستند به استقال کمک 

کنند و دست آنها از جام کوتاه ماند.
لیگ هفدهم 96-97 ■

در این فصل اس��تقال در میانه راه با منصوریان 
خداحافظی کرد و ش��فر سکان هدایت استقال را بر 
عه��ده گرفت. آنها در 3 جبهه لیگ برتر، جام حذفی 
و لیگ قهرمانان آسیا حضور داشتند و بااخره در این 
سال در جام حذفی قهرمان شدند. آبی های تهرانی در 
لیگ هم به مقام س��وم بسنده کردند و در رقابت های 
آسیایی هم با صدرنشینی از گروه خود صعود کردند. 
آنها در ادامه با شکست مقابل السد قطر در مرحله یک 
چهارم نهایی از لیگ قهرمانان آسیا هم حذف شدند تا 
در پایان ۵ سال مدیریت دولت های یازدهم و دوازدهم 
بر این تیم مردمی، فقط یک جام آن هم از نوع حذفی 

به کلکسیون افتخارات استقال تهران اضافه شود. 
لیگ هجدهم 97-98 ■

در آغاز شش��مین س��ال دولت بنفش هم باشگاه 
اس��تقال بار دیگر با بحران مدیریتی روبه رو ش��د و 
س��یدرضا افتخاری ج��ای خود را به فتح��ی داد. در 
نخستین جلسه های تمرین تیم بسیاری از بازیکنان 
و حتی اعضای کادر فنی تیم حاضر نبودند. همچنین 
وضعیت تمدید قرارداد تعدادی از بازیکنان فصل قبل 
تیم نامشخص بود که این امر انتقادات هواداران باشگاه 
را در پی داشت. ۱9 تیر تیم استقال راهی اردوی ترکیه 
شد اما مشخص شد 3 نفر از مربیان و 3 بازیکن تیم 
ممنوع الخروج بوده اند و اجازه خروج از کشور را نیافتند. 
شنبه ۲3 تیر، جمعی از هواداران استقال در اعتراض 
به عملکرد ضعیف مدیریت باشگاه در تمدید قرارداد با 
بازیکنان و خرید بازیکنان جدید در مقابل ساختمان 
وزارت ورزش، مالک باشگاه، تجمع کردند و خواستار 
ماقات با ش��خص وزیر ورزش شدند. وزیر ورزش در 
میان هواداران استقال حاضر نشد و در ادامه با حضور 
نیروهای انتظامی تعدادی از هواداران دستگیر شدند. 
استقال به عنوان قهرمان جام حذفی باید در مسابقه 
سوپرجام ۲9 تیر به مصاف پرسپولیس می رفت. باشگاه 
اس��تقال که در اردوی پیش فصل در ترکیه بود، در 
این مس��ابقه حاضر نشد و سازمان لیگ هم نتیجه را 
3 بر صفر به سود پرسپولیس اعام کرد. بدین ترتیب 
استقال نخس��تین جام را هم در این فصل از دست 

داد. در لیگ برتر هم هم اکنون در پایان هفته 
چهاردهم، اس��تقال در مکان پنجم جدول 
قرار دارد. وضع کنونی اس��تقال و مشکات 
این باش��گاه به گونه ای اس��ت ک��ه نمی توان 
دورنمای مثبتی برای آنها در فصل جاری نیز 
پیش بینی کرد مگر اینکه معجزه ای روی دهد.

مهم ترین علل ناکامی استقال در دولت  ■
تدبیر و امید 

این خاصه ای بود از آنچه در دولت روحانی 
بر سر استقال و هوادارانش آمد. در حالی که 
قرمزه��ای پایتخت ۲ ب��ار قهرمان لیگ برتر 
شدند و به فینال آسیا راه یافتند، هواداران آبی 
فقط شاهد ناکامی تیم محبوب شان بودند. آنها 
دولت را مقصر این وضع می دانند و معتقدند 
دولتی ها عمدا به استقال بی توجهی می کنند 
و هوای تیم رقیب را بیشتر دارند. آنها عملکرد 
دولت و وزارت ورزش را در جریان حضور پرسپولیس 
در فینال لیگ قهرمانان آسیا تبعیض آمیز می دانند و 
معتقدند اگر همین حمایت ها از استقال می شد، تیم 
آنها هم موفق تر عمل می کرد اما اگر بخواهیم نگاهی 
کلی به علل مش��کات اس��تقال در ۵ سال گذشته 
داشته باشیم می توان به چند نکته اساسی اشاره کرد. 

1- مشکات مالی و عدم حمایت دولت 
قطعا یکی از مهم ترین علل ناکامی های اس��تقال 
در ای��ن س��ال ها مش��کات مالی در ابت��دای فصل و 
ناتوانی در جذب بازیکنان مناس��ب بوده است. اگر چه 
در یک س��ال اخیر بر اس��اس ادعای مسؤوان دولتی 
وضع مالی اس��تقال و پرسپولیس بهتر شده و بخش 
زیادی از مش��کات مالی قبلی حل وفصل شده است 
اما هر روز ش��اهد خبرهایی مبنی بر وجود مشکات 
مالی، اعتصاب بازیکن��ان و جریمه های بین المللی به 
علت عدم پرداخت مطالبات بازیکنان خارجی هستیم. 
الیاس حضرتی، نماینده لیست امید تهران در مجلس 
چندی پیش در مصاحبه ای که ایرنا منتشر کرد، گفته 
بود : باش��گاه اس��تقال تهران با ۱۷۰ میلیارد تومان 
بدهی، در آستانه فروپاشی است که این بدهی نتیجه 
س��وءمدیریت مجموع��ه وزارت ورزش و جوانان بوده 
اس��ت. وی که در تشریح علل س��وال از وزیر ورزش و 
جوانان سخن می گفت، افزود: مسعود سلطانی فر، وزیر 
ورزش و جوانان، باید نظارت جدی تر بر نحوه مدیریت 
باشگاه  های زیر نظر این وزارتخانه داشته باشد. شنبه 
همین هفته ایسنا در گزارشی نوشت: در حالی که عضو 
هیات مدیره باشگاه استقال پیش از این اعام کرده بود 
که اوضاع مالی استقال در ۷۰ سال اخیر بی سابقه بوده 
است، کاپیتان استقال از عدم پرداخت حقوق بازیکنان 
به مدت ۵-۴ ماه خبر داد تا مش��خص شود مشکات 
مالی همچنان در این باش��گاه وجود دارد. سیدمهدی 
رحمتی، کاپیتان استقال به خبرنگاران گفت وضعیت 
این تیم آن طور که به نظر می رسد گل و بلبل نیست. 
 او از مش��کات مالی استقال خبر داد و افزود: »تنها
۲۰ درصد از قراردادها را گرفته ایم و نزدیک به ۵-۴ ماه 
 اس��ت پرداختی از سوی باشگاه نداشته ایم. شرایط ما

س��خت اس��ت و نیاز به حمایت داریم. از شخص وزیر 
ورزش نیز می خواهم به اسپانسر فشار بیاورد تا دست 
تیم را خالی نگذارد«. این صحبت های کاپیتان استقال 
در حالی مطرح شد که اکبر ملکی، عضو هیات مدیره 
باشگاه در مجمع عمومی باشگاه استقال که با حضور 
وزیر ورزش برگزار ش��د، اعام کرده بود مشکل مالی 
از نظ��ر ریالی ندارند و وضعیت مالی آنها در تاریخ ۷۰ 
ساله استقال بی سابقه است! البته تنها صحبت های 
رحمتی مشخص نمی کرد صحبت های ملکی اشتباه 
است. درس��ت 3 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی، 
حساب های باشگاه استقال به خاطر بدهی های سابق 
مسدود و جلوی پرداختی های اسپانسر به باشگاه گرفته 
شده بود. همانطور که گزارش ایسنا مشخص می کند 
به رغم ادعای مسؤوان دولتی، هنوز هم مشکل اصلی 
باشگاه استقال که در همه ۵ سال گذشته گریبانگیر 
این باشگاه بوده وجود دارد. البته وزیر ورزش هم معتقد 
است استقال هیچ مشکل مالی ندارد. سلطانی فر به 
عنوان نماینده دولت ۲۲  آبان گفت: خوشبختانه هیچ 
مشکل مالی تیم های استقال و پرسپولیس را تهدید 
نمی کند. در همان روزها معاون ورزشی باشگاه استقال 
از مش��کات مالی باش��گاه گفت و افزود: مش��کات 
مالی اس��تقال و پرس��پولیس همیش��ه وجود دارد. 
ادامه در صفحه 12

گزارشی درباره وضعیت باشگاه استقال در 5 سال اخیر

بایی که دولت بنفش بر سر آبی ها آورد

اعض��ای هیات رئیس��ه فدراس��یون فوتبال در 
حالی تاکید کرده اند ب��رای ماندن بر مواضع قبلی 
اص��رار دارن��د و منتظر اع��ام نظ��ر وزارت ورزش 
هس��تند که بین خودشان هم برای ماندن یا رفتن 
اختاف نظر دارن��د. پس از آنکه ماندن مهدی تاج 
 در فدراسیون فوتبال قطعی شد، مهم ترین موضوع

تعیین تکلیف اعضای بازنشسته هیات رئیسه بود که 
باید مسؤولیت ش��ان را ترک می کردند. مهدی تاج، 
علی کفاش��یان، حیدر بهاروند، محمود اسامیان، 
محمود ش��یعی، عبدالکاظ��م طالقان��ی، فریدون 
اصفهانیان، لیا صوف��ی زاده و هدایت اه ممبینی 
اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هستند که 
در بین آنها صوفی زاده و ممبینی بازنشسته نیستند 
اما س��ایر نفرات باید تابع قان��ون منع به کارگیری 
بازنشسته ها باشند. در حالی که قرار بود فدراسیون 

فوتبال ب��ا برگ��زاری مجمع 
تکلی��ف بازنشس��ته هایش را 
مش��خص کند، نشس��ت روز 
هیات رئیسه  اعضای  دوشنبه 
و  داد  افزای��ش  را  ابهام��ات 
مشخص نیس��ت تا پایان روز 

۱۵ آذر که مهلت تعیین ش��ده برای ترک پس��ت 
بازنشسته هاست، تکلیف فدراسیون نشینان مشخص 
خواهد شد یا خیر. هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در 
پایان جلسه روز دوشنبه خود اعام کرد: »با اشاره به 
ارسال ۲ نامه قبلی به وزیر ورزش و جوانان مبنی بر 
ادامه فعالیت هیات رئیسه فدراسیون بار دیگر ضمن 

تاکید بر رعایت قانون و اولویت 
ب��ودن در انتظ��ار اعام نظر 
وزی��ر ورزش و جوانان جهت 
ادامه فعالیت خود هستند تا 
طبق نظر وزی��ر ورزش عمل 
گردد«. این تصمیم در حالی 
از س��وی هیات رئیسه به طور رسمی اعام شد که 
خبرنگار مهر کس��ب اطاع کرد بین اعضا اختاف 
نظر ش��دیدی وج��ود دارد و ب��رای اتخاذ تصمیم 
نهایی دچار دودستگی شده اند. درحالی که برخی 
عنوان کرده اند علی کفاشیان هدایت کننده ماجرای 
تصمیمات هیات رئیسه برای ماندن است اما وی به 

همراه مهدی تاج جزو موافقان ترک پست اعضای 
هیات رئیس��ه هستند. اما در جبهه مخالف گروهی 
قرار دارند که سردس��ته آنها مس��ؤولیت مهمی در 
فوتبال دارد و بشدت مخالف رفتن بازنشسته هاست. 
سردس��ته گروه مخالفان که سابقه چندانی هم در 
مدیریت فوتبال ندارد و در دوره جدید مس��ؤولیت 
مهم��ی گرفته اس��ت، به همراه چن��د عضو دیگر 
هیات رئیسه موافق ماندن هستند. اتفاقات روزهای 
اخی��ر وضعیت فوتبال را با ابهام��ات زیادی مواجه 
کرده و بعید به نظر می رسد وزارت ورزش بخواهد 
به طور رس��می پاسخ هیات رئیسه را بدهد. وزارت 
ورزش پی��ش از ای��ن بارها اعام کرده ب��ود درباره 
فدراسیون فوتبال باید اعضای مجمع تصمیم بگیرند 
اما با وضعیت فعلی مشخص نیست چه اتفاقی رخ 

خواهد داد.

دودستگی در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال
تاج و کفاشیان در گروه موافق

یادداشت
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فرانسه با امانوئل مکرون، یک جام جهانی را در 
زمین فوتبال برد اما در همه عرصه  های دیگر داخلی 
و خارجی جز شکس��ت چیزی عایدش نشد. پس 
از شکس��ت در باقی نگاه داش��تن آمریکای ترامپ 
در پیمان  های بین المللی، جلب حمایت واشنگتن 
از اتحادیه اروپایی، کسب امتیازی مهم از بریتانیای 
پسابریگزیت، رهبری اتحادیه اروپایی          ، احیای اقتصاد 
رو به ورشکستگی فرانسه، ایجاد ثبات سیاسی در 
فرانس��ه توس��ط حزب حاکم »آن مارش«          ، موازنه 
قوا با اقتدار روزافزون روس��یه در شرق اروپا و البته 
بی آبرویی اخیر پاریس به خاطر رسوایی هم پیمان 
جدید مک��رون یعنی بن س��لمان در ماجرای قتل 
خاشقجی، حاا  شورش »جلیقه زردها«ی طبقات 
فرودست علیه تغییرات اشرافی در قوانین اقتصادی 
که از پاریس به دومین ش��هر بزرگ فرانسه یعنی 
مارسی هم کشیده شده، چنان دولت مکرون را به 
عنوان نوکر بی اختیار روتشیلدها به چالش کشیده 
که عما زمام امور از کنترل کاخ الیزه خارج ش��ده 
و طبق آخرین ش��نیده ها از کریدورهای قدرت در 
پاریس، یک شورای حکومتی اضطراری اما مخفی 
همانند آنچه در یازدهم سپتامبر در واشنگتن شکل 

گرفته بود، در فرانسه روی کار آمده است.
ب��ا گذش��ت کمت��ر از 3 هفت��ه از اعتراضات 
خستگی ناپذیر مردم حاشیه نشین و شهرستانی  های 
کم بضاعت علی��ه افزایش بهای س��وخت و برنامه 
اصاح��ات اقتصادی مک��رون- که کارشناس��ان 
فرانسوی شدت و جدیت آن را از انقاب اجتماعی 
سال 1968 به این سو بی سابقه دانسته اند- پاریس 
تبدیل به ش��هری جنگ زده و نیم��ه تعطیل زیر 
آس��مانی تی��ره و تار از دود و آتش ش��ده اس��ت. 
دانش آموزان بیش از 100 مدرس��ه هم با تعطیلی 
م��دارس خود به معترضان پیوس��تند. حتی بازی 
خانگی باش��گاه پاری س��ن ژرمن هم در این شهر 
آشوب زده لغو شد. »آنی هیدالگو« شهردار پاریس 
دیروز به تلویزیون »فرانس 3« گفت آش��وب  های 
اخیر 3 تا 4 میلیون یورو به پاریس آسیب زده است. 
این اعتراضات که نش��ریه آمریکای��ی تایم آن را به 

جنگ داخلی تشبیه کرده و یورونیوز، انقابی جدید 
در اتحادیه اروپایی خوانده بود، حداقل 4 کش��ته و  
1043 زخمی بر جا گذاش��ت ک��ه فقط 222 نفر 
آنها نیروهای امنیتی بوده   اند. پلیس فرانس��ه بیش 
از 1424 نفر را نیز بازداش��ت کرده اس��ت. جنگ 
خیابان��ی 100 هزار جلیقه زرد با پلیس در ش��هر 
پاریس در ابتدای هفته که به »شنبه سیاه« مشهور 
شد در حالی رخ داد که مکرون 40 هزار مایل دورتر 
از پایتخت در اجاس جی 20 بوئنوس آیرس خود 
را به حل مسائل بین المللی نظیر واسطه گری برای 
آشتی جنایتکاری مثل بن سلمان با غرب سرگرم 
ک��رده بود. رئیس جمهور صورتی فرانس��ه که نرخ 
مقبولیت��ش در کمتر از 2 س��ال از روی کار آمدن 
به مرز بی س��ابقه 6 درصد رس��یده اس��ت، خیلی 
دیر از آرژانتین بازگش��ت و وقتی هم که بازگشت 
مجبور شد به دستور شورای حکومتی اضطراری، 
س��فر برنامه  ریزی شده    اش به صربستان را لغو کند 
تا در جلس��ه فوق العاده الیزه رو در روی نخس��ت 
وزی��ر»ادوارد فیلیپ« و وزیران ارش��د و اقتصادی 
کابین��ه، آنها را مجبور کند ب��ه جای خودش فعل 
»غلط کردم« را صرف کنند. دیروز فیلیپ به عنوان 
رئیس کابینه از تعلیق 6 ماهه طرح افزایش مالیات 

بر س��وخت خبر داد که به مثابه پذیرش شکست 
مکرون بود، چرا که رئیس جمهور تنها 5 روز پیش 
در نشس��تی خبری مدعی ش��ده بود هرگز از این 
طرح در مقابل اعتراضات کوتاه نخواهد آمد. او حتی 
همانند یک دیکتاتور معترضان را تهدید به سرکوب 
ش��دید کرد. اما نخست وزیر دیروز گفت: »دولت 3 
برنامه اقتصادی اصلی در دست اجرا دارد که اولین 
آن تعلیق 6 ماهه افزایش مالیات حامل های انرژی 
اس��ت. موضوع دوم بحث افزایش قیمت گاز و برق 
اس��ت که قرار بود از سال آتی )2019( اعمال شود 
که تا به نتیجه رسیدن مذاکرات اعمال نخواهد شد 
و س��وم اینکه مذاکراتی با تمام گروه های شغلی و 
س��ندیکاهای کارگری برای کنت��رل اوضاع انجام 
خواهد ش��د«. اما این تنها شکست مکرون نبوده و 
نخواهد بود؛ به نظر می رس��د این جوانک که یک 
سال و نیم پیش با ابی بانکداران صهیونیست در 
قحط الرجال سیاست فرانس��ه به قدرت رسید، در 
نتیجه معاش��رت بیش از حد با ولیعهد جنایتکار 
سعودی، به سرنوش��تی همانند او یعنی بی ثباتی 
ناش��ی از بی سیاس��تی در رأس قدرت مبتا شده 
باش��د. تعویق 6 ماهه نخس��تین فاز از اصاحات 
اقتصادی مکرون آن هم بر اثر بزرگ     ترین ش��ورش 

معیش��تی تاریخ اتحادیه اروپایی در کش��وری که 
خ��ود را محور اتحادیه می خواند، بهای گزافی را به 
مش��روعیت حاکمیت فرانسه تحمیل می کند که 

اولین اثرش را خود مکرون متحمل شده است.
مکرون که در انتخابات ریاست جمهوری 2016 
نیز به خاطر پایین     ترین میزان آرای ممکن مرحله 
اول ب��رای یک رئیس جمهور فرانس��ه)23 درصد(          ، 
به فقدان مقبولیت کافی متهم می شد، حاا طبق 
نظرسنجی موسسه آیفوپ فقط با 6 درصد مقبولیت 
به کارش در الی��زه ادامه می دهد. میزان مقبولیت 
رئی��س کابین��ه او یعنی فیلیپ نیز ب��ا 10 درصد 
کاهش به 26 درصد رسیده است. فیلیپ دیروز در 
حالی تصمیم جدید دولت را مبتنی بر اقداماتی برای 
بهبود قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشتی 
و درآمد کارگران کشور دانست که لحن تهدیدگر 
رئیسش را همچنان حفظ کرده بود. او گفت: »در 
خشونت های اخیر 4 تن کشته و صدها تن زخمی 
شدند و آسیب های زیادی به اموال عمومی وارد شد. 
آنچه در شنبه گذشته رخ داد دیگر نباید تکرار شود. 
به گفته او دولت آماده مذاکره اس��ت و باید بگویم 
کسانی که مرتکب جرمی شده اند، محاکمه خواهند 
ش��د«. این در حالی اس��ت که در روزهای گذشته 
مکرون و وزیر کشورش، معترضان را خرابکار خوانده 
بودند اما حاا با عقب نشینی آنها، این انتظار برای 
افکار عمومی به وجود آمده که دولت فرانس��ه باید 
از جامعه عذرخواهی کند. در حقیقت رئیس جمهور 
فرانس��ه با »خرابکار« خواندن معترضانی که طبق 
تازه     ترین نظرسنجی ها حمایت 84 درصد جامعه را 
پشت س��ر خود دارند، دست به یک انتحار سیاسی 
زد. به همین دلیل همان گونه که از ادامه اعتراضات 
و ناآرامی ها در پاریس و دس��ت کم 2 ش��هر بزرگ 
دیگر فرانس��ه پیداست، تظاهرات معیشتی جلیقه 
زرده��ا به پایان نرس��یده و از این پس به موجی از 
اعتراضات اجتماعی و سیاسی علیه نامشروع بودن 
رئیس جمه��ور، پارلمانی که حزب مک��رون در آن 
اکثریت را داراست و کابینه شکست خورده، تعمیم 

خواهد یافت.

دولت فرانسه با تعلیق اصاحات اقتصادی          ، مقابل تظاهرات جلیقه زردها عقب نشینی کرد

شکست مکرون          ، رئیس جمهور نامشروع
خلیج فارس

پشت پرده خروج قطر از اوپک چیست؟
جنگ اقتصادی تمیم علیه بن سلمان

گ�روه بین المل�ل: در ش��رایطی که در س��ایه 
فرمانبرداری محض رژیم سعودی از آمریکا، این 
روزها تنها نامی از اوپک باقی مانده است، قطر 
اعام کرد اوایل س��ال آینده میادی به شکلی 
رسمی از این نهاد اقتصادی خارج خواهد شد. 
سعد شریده الکعبی، وزیر امور انرژی قطر، روز 
دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی، ضمن اعام 
این خبر، تصریح کرد تصمیم قطر برای خروج 
از اوپک سیاسی نیس��ت، بلکه برای تمرکز بر 
تولید گاز مایع است که کشور قطر بزرگ ترین 
صادرکننده آن در جهان به ش��مار می رود به 
طوری ک��ه صادراتش از آن به 77 میلیون تن 
در سال رسیده است و می خواهد آن را به 110 
میلیون تن در سال 2024 برساند. در حالی که 
به نظر نمی رسد این توجیه قطر برای خروج از 
اوپک بس��یاری را چه در داخل اوپک یا خارج 
از این سازمان متقاعد کند، چرا که عضویت و 
نقش فعال قطر در اوپک از سال 1961 با وجود 
اینکه یکی از اعضای کوچک سازمان اوپک بوده 
و تولید نفت آن روزانه 600 هزار بش��که است، 
نمی تواند مانعی برای توسعه میدان های گازی 
این کش��ور و افزایش صادرات آن باش��د. این 
تصمیم قطر درست چند روز پیش از برگزاری 
نشس��ت تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در 
وین اتریش به منظور دستیابی به توافق درباره 
کاهش احتمالی تولید نفت صورت گرفته است. 
ناظران بر این مساله تأکید دارند که مهم ترین 
دلیل خروج قطر از اوپک مربوط به سیاست و 
رفتارهای عربس��تان سعودی در این سازمان و 
همچنین تنش های آن با قطر اس��ت. یکی از 
معضل هایی که اوپک اکنون با آن مواجه است، 
این است که اعضا در نشست های این سازمان 
تصمیم هایی با هدف ممانعت از سقوط قیمت 
نفت اتخاذ می کنند اما نگاه سیاسی عربستان 
سعودی به نفت سبب می ش��ود که ریاض در 
عمل تصمیم های اوپک را اجرایی نکند و مطابق 
با سیاست های دولت آمریکا برای کاهش قیمت 

نفت حرکت کند. 
عبدالصمد العوضی، کارشناس بین المللی 
کویت��ی در امور انرژی که نماینده این کش��ور 
در سازمان اوپک به مدت 21 سال بود، بر این 
باور است که تصمیم قطر برای خروج از اوپک 
در وهله نخست تصمیمی اعتراضی است. وی 
ب��ه روزنامه »رأی الی��وم« گفت که دولت قطر 
احس��اس می کند 3 کشور عربستان سعودی، 
آمریکا و روسیه بر بازارهای انرژی و قیمت آن 
در حال حاضر س��یطره دارند؛ امری که باعث 
شده نقش س��ازمان اوپک در این زمینه افول 

کند. 
م��روان اس��کندر، کارش��ناس اقتصادی 
لبنان هم معتقد اس��ت دوحه می خواهد به 
همس��ایگان خود یعنی عربس��تان، امارات و 
بحرین بگوید: ما سعی کردیم با هم باشیم اما 
به نظر می رس��د شما نمی خواهید، لذا دوحه 
این تصمیم را اتخاذ ک��رد تا اعام کند کمر 
همت بسته است تا در جنگی اقتصادی و البته 
کاما جدی با عربس��تان حاضر ش��ود. با این 
تفاسیر می توان گفت با خروج رسمی قطر از 
اوپک در واقع یکی از ماموریت های آمریکایی 
محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی پایان خواهد 
یاف��ت. دونالد ترامپ، اخیرا از بن س��لمان در 
پایین آوردن قیمت نفت به او مجددا دستور 
داد قیمت نف��ت را از این مقدار هم پایین تر 
بیاید. بنابر آنچه گذش��ت روشن می شود که 
با خروج قطر از اوپک یکی از 2 پایه س��تون 
اهمیت بن س��لمان برای ترام��پ فروخواهد 
ریخت و پس از آن این س��وال باقی می ماند 
که ترامپ همچنان با تکیه بر ستون باقیمانده، 
یعنی فروش ساح به بن سلمان چقدر حاضر 
خواه��د بود ب��رای حمایت از س��لطنت آتی 
ولیعهد جوان س��رمایه گذاری کند؟ از سوی 
دیگر، برخی دیپلمات ها در منطقه خلیج فارس 
می گویند بعید نیس��ت قطر متعاقب چنین 
تصمیمی، دس��ت به اق��دام بزرگ ت��ری در 
روزهای آینده بزند، یعنی خروجش از شورای 
همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس را که 
نشست ساانه س��ران آن یکشنبه آینده در 
ریاض برگزار خواهد ش��د، اعام کند. تا این 
لحظه هنوز قطر آمادگی خود برای مشارکت 
در این نشست را اعام نکرده و نیز اعام نکرده 
اس��ت که تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر 
ریاس��ت هیأت این کشور را در نشست سران 
به عهده می گیرد یا خیر؟ خروج قطر از اوپک 
با توجه به نقش محدود آن در این س��ازمان 
موجب فروپاشی این سازمان نمی شود اما اگر 
قطر تصمیم بگیرد از شورای همکاری خلیج 
فارس که هم اکنون دچار بحران های ش��دید 
داخلی است، خارج شود، آنگاه شرایط متفاوت 

خواهد شد.

چهارگوشه

 موگرینی: نگرانم قانون جنگل 
بر روابط بین الملل مسلط شود

رئیس سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپایی 
ترس و نگرانی خود را از تسلط احتمالی قانون 
جنگل بر اجرای قانون در روابط جهانی ابراز کرد. 
فدریکا موگرینی گفت توافقات مهم بین المللی 
دچار چالش شده اند و ادامه داد: امروز من نگران 
این هستم که باید تایید 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 است. 
همان توافقات بین المللی که به جنگ س��رد 
پایان دادند، امروز زیر س��وال رفته اند. به گفته 
موگرینی، به جای ارائه نظم نوین جهانی بهتر 
این است که برای جلوگیری از انحراف قوانین 

کنونی سرمایه گذاری شود.

توافق انصاراه و ائتاف سعودی 
برای تبادل اسرا

مس��ؤوان جنبش انصاراه یمن و ائتاف 
متجاوز س��عودی- اماراتی دوشنبه شب بر سر 
تبادل اس��را ب��ه توافق رس��یدند. منابع یمنی 
می گویند ب��ه موجب ای��ن توافقنام��ه، همه 
بازداشت ش��دگان یمن��ی یا کش��ورهای عضو 
ائتاف سعودی طی چند مرحله و طبق جدول 
زمانی آزاد می شوند. در این توافقنامه آمده است 
که صلیب سرخ س��ازمان ملل طرف میانجی 
در مس��اله تبادل اسرای دوطرف است. مارتین 
گریفیتس، نماینده سازمان ملل در امور یمن 
چندی پیش در ش��ورای امنیت این س��ازمان 
اع��ام کرده بود طرف ه��ای درگیر در یمن در 
آینده نزدیک در سوئد گرد هم می آیند و قبل 

از آن قرارداد مبادله اسرا را امضا خواهند کرد.

تحرکات نظامی آمریکا در قاره سیاه
مجله اینتر س��یپت، اسنادی درباره حضور 
نظامی آمریکا در قاره آفریقا منتش��ر کرد که 
بر اس��اس آن آمریکا 30 مرکز را در 4 کش��ور 
آفریقایی به پایان رس��انده یا در صدد پایان آن 
اس��ت. طبق این گزارش، مشابه مرکز نظامی 
جیبوتی، آمریکا در آگادیز نیجر در غرب آفریقا 
پایگاه پهپادی ایجاد می کند که هزینه آن بالغ 
بر 100 میلیون دار می شود. نظامیان آمریکایی 
در 34 منطقه در قاره آفریقا حضور دارند. طبق 
اسناد این مجله آمریکایی، حضور نظامی آمریکا 
در ش��رق آفریقا در سومالی، در ساحل آفریقا، 
لیبی، گینه و دریاچه چاد است. آمریکا حدود 
7000 نظام��ی در قاره آفریقا دارد و به ش��کل 
فزاینده پهپادها را مستقر کرده است تا دست به 

یورش و حمات بزنند.

مواجهه  بن سلمان با روح خاشقجی
ولیعه��د  آکت�ای*:  یاس�ین 
س��عودی، محمد بن سلمان، 
پس از واقع��ه دلخراش قتل 
ب��رای  خاش��قجی  جم��ال 
نخستین بار از عربستان خارج 
ش��د. او اول به امارات عربی متحده س��فر کرد 
تا با رفیق خود، محمد بن زاید، ولیعهد امارات 
دیدار کند و س��پس برای حضور در نشس��ت 
جی 20 به آرژانتین رفت. همه جهان کنجکاو 
بودند که در جی 20 با محمد بن سلمان چگونه 
برخورد می ش��ود. چرا؟ به خاطر آنکه درست 
پس از قتل خاشقجی، نام ولیعهد عربستان به 
عنوان مظنون درجه یک این پرونده در اذهان 
جهانی برجسته ش��د. خود محمد بن سلمان 
کاری ک��رد که در انزوای جهان��ی قرار بگیرد. 
تصور می کنم هیچکس در جهان نتوانسته باور 
کند که قتل خاش��قجی بدون دستور یا بدون 
اطاع محمد بن س��لمان صورت گرفته است. 
بر اس��اس اطاعاتی که به دست آمده، جمال 
خاش��قجی در آن قتل وحشیانه در عرض 7/5 
دقیق��ه جان خود را از دس��ت داد و همه چیز 
برای او به پایان رسید اما واقعیت این است که 
در 2 ماه گذشته مسؤوان، آمران و عامان قتل 
او هنوز هم کابوس می بینند. آنها در ش��رایط 
سخت و دشواری قرار گرفته اند و انگشت اتهام 
جامعه بین الملل به سوی آنها دراز شده است. 
قطعاً محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
پیش از سفر به آرژانتین و حضور در جمع سران 
کشورهای عضو جی 20 بارها به این فکر کرده 
که به این سفر برود یا نه؟ نتیجه نهایی این بوده 
که اگر به سفر نرود در گونه ای انزوای بین المللی 
قرار می گیرد و به همین خاطر س��فر کرد اما 
چنانکه دیدیم در جی 20 فقط وادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه به او سام داد و دیگران 
ترجیح دادند از کنار او بگذرند و وی را تحویل 
نگیرند. دیدیم که بن سلمان در سفر به تونس و 
مصر هم تنها از طرف سران و نمایندگان دولت 
مورد اس��تقبال قرار گرفت و مردم این کش��ور 
مواضع س��ختی علیه او اتخاذ کردند، بنابراین 
می توان گفت محمد بن سلمان هر جا که برود 

با روح جمال خاشقجی روبه رو می شود.
* ستون نویس روزنامه ینی شفق
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آماده باش ارتش صهیونیستی در مرز با لبنان

مدیر سیا راز جنایت بن سلمان را در سنا برما می کند؟
خاشقجی، نقطه ضعف ترامپ مقابل کنگره

پهپادهای ترکیه ای النصره برای حمات شیمیایی

پایان بی نتیجه تور خارجی ولیعهد سعودی
سفر بن سلمان به اردن لغو شد

گ�روه بین المل�ل:  ارت��ش رژیم 
صهیونیس��تی روز گذشته اعام 
کرد عملیات برای شناس��ایی و تخری��ب تونل های 
ادعایی گروه  مقاومت لبنان را که زیر مناطق شمالی 
فلسطین اشغالی حفر شده اند، آغاز کرده است. ارتش 

صهیونیس��تی با ادعای اینکه 
از  جنبش مقاومت ح��زب اه 
مناطق جنوبی لبنان، تونل هایی 
را زیر مناطق شمالی فلسطین 
اش��غالی حف��ر ک��رده، از آغاز 
عملی��ات موس��وم به »س��پر 

شمالی« خبر داد. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی 
با اعام خبر آغاز این عملیات، مدعی شد: »حفر این 
تونل ها، نقض فاحش حاکمیت اسرائیل است«. ارتش 
رژیم اسرائیل مدعی است که حزب اه این تونل ها را 
با هدف اجرای عملیات های 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 صهیونیستی برخی مناطق نزدیک به فنس های 

امنیتی در مرز لبنان )که محل عملیات است( از جمله 
»المطل��ه« را منطقه ممنوعه نظام��ی اعام کرده و 
همچنین تعداد نظامیان حاضر در فرماندهی شمالی 
را برای مقابله با هرگون��ه درگیری احتمالی افزایش 
داده است. دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی نیز 
با متهم کردن حزب اه لبنان به 
نقض قطعنامه 1701 شورای 
امنیت س��ازمان مل��ل، مدعی 
ش��د این جنبش از روستاها و 
مناطق غیرنظامی جنوب لبنان 
به عنوان پوشش��ی برای حفر 
این تونل ها استفاده کرده و با این کار جان شهروندان 
لبنانی را به خطر انداخته اس��ت. این در حالی است 
که پیشتر یک وبگاه صهیونیس��تی مدعی شده بود 
رئیس جمهور لبنان با کمک حزب اه، از همتای روس 
خود درخواست کرده که جهت محدود کردن فعالیت 
نیروی هوایی رژیم صهیونیستی، آسمان این کشور هم 
تحت پوشش سامانه های پدافندی مستقر در سوریه 

قرار گیرد.

رئیس س��ازمان اطاعات مرکزی آمریکا س��رانجام 
برای ارائه گزارش رس��می درباره حقایق قتل جمال 
خاشقجی به مجلس سنا رفت. به گزارش وال  استریت 
ژورن��ال، »جینا هاس��پل« صبح روز سه ش��نبه به 
وقت نیویورک در نشس��تی با رهبران س��نا، آنها را 
در جری��ان داده ها و نتیجه گیری های موجود س��یا 
درباره قتل روزنامه نگار منتقد عربستانی توسط رژیم 
س��عودی قرار خواهد داد. این در حالی بود که کاخ 
سفید، هاسپل یا هر مسؤول دیگر سیا را از گزارش 
رسمی به سنا درباره قتل خاشقجی بازداشته بود اما 
انتشار غیررسمی فرازها و اسنادی از تحلیل دستگاه 
اطاعاتی آمریکا درب��اره این جنایت در روزنامه ها و 
ش��بکه های تلویزیونی عما دونالد ترامپ را مجبور 
به عقب نش��ینی ک��رد، به طوری ک��ه او در آخرین 
موضع گیری خود در  این رابطه پذیرفت که گزارش 
سیا حاوی اطاعات درستی است. همچنین واکنش 
تند اهالی کنگره و حتی بسیاری از جمهوری خواهان 
از هاس��پل به دلیل حضور نیافتن در جلسه پشت 
درهای بسته سنا همزمان با مشارکت مایک  پمپئو 
و جیمز ماتیس، وزیران خارجه و دفاع آمریکا جهت 
ارائه گزارش مزبور، به انتقادات تندی از سیاست های 
واش��نگتن  در قبال سعودی منجر شد که ترامپ را 

بیش از پیش به عقب نشینی واداشت.
س��ناتورها و اعضای خانه نمایندگان به رهبری 
لیندسی گراهام، سناتور هم حزبی ترامپ که شدیدا 
به برکناری بن سلمان از سلسله مراتب قدرت سعودی 
اعتقاد دارد، تهدید کردند اگر  مدیر س��یا در کنگره 

درباره قتل خاشقجی شهادت ندهد، تدابیری اتخاذ 
 کنند؛ از جمله رای ندادن به بودجه پیشنهادی دولت 
برای س��ال 2019 .گراهام پیش از آمدن هاسپل به 
سنا خطاب به ترامپ گفت: »دیگر نباید بیش از این 
از هم پیمان سعودی ات بخواهی عرف های متمدنانه را 
نقض کند. شکست در توبیخ محمد بن سلمان چراغ 
سبزی به سرکشان است که مخالفان شان را بکشند«.

این در حالی اس��ت که یک روز پیش از جلسه 
مستقیم مدیر سیا با سران سنا، »بروس ریدل« مقام 
اطاعاتی سابق این س��ازمان که در حال حاضر در 
موسسه تحقیقاتی بروکینگز فعال است به روزنامه 
نیویورک تایمز گفته بود داده های س��یا تقریبا جای 
هیچ ش��کی باقی نمی گذارد که ولیعهد سعودی از 
طریق تماس های مکرر یازده گانه و ش��نود ش��ده با 
سعود القحطانی، دستیار ارشدش، خود عملیات ترور 

خاشقجی را مدیریت کرده است. 

گ�روه بین المل�ل: یک هفته 
پ��س از حمات ش��یمیایی 
تروریست ها در استان ادلب که به مصدوم شدن 
بیش از 100 غیرنظامی منجر شده است، منابع 
محل��ی در ادلب ف��اش کردند گروه تروریس��تی 

النص��ره ب��ا ه��دف انج��ام 
جدید  ش��یمیایی  حماتی 
علیه غیرنظامیان و پایگاه های 
ارت��ش س��وریه 100 فروند 
پهپاد تهیه کرده اس��ت. این 
تروریست های  گفتند  منابع 

النصره این پهپادها را از یک تاجر ترک خریداری 
کرده اند. 

طب��ق این گزارش، پهپادها از ش��هرک حارم 
در نزدیک��ی مرزهای ترکیه به یکی از پایگاه های 
جبهه النصره در ش��هرک معره مصرین واقع در 
9 کیلومتری ش��مال ش��هر ادلب منتقل شده و 
تروریست های مراکشی و لیبیایی آنها را تحویل 
گرفتند. منبع محلی در ادلب افزودند: تروریست ها 

با نظارت یک کارشناس انگلیسی در حال اعمال 
تغییراتی در ساختار پهپادها هستند تا وزن آنها را 
کاهش داده و این پهپادها قادر به حمل گلوله هایی 
حاوی مواد شیمیایی باشند. جبهه النصره در 30 
آگوست گذشته 200 فروند پهپاد را که از ترکیه 
وارد خاک سوریه شده بودند، 
از منطقه س��رمدا در حومه 
ادلب به پایگاه خود در محله 
المهندسین شهر ادلب منتقل 
کرده و کارشناسان ترکیه ای 
و چچنی اصاح��ات فنی و 
الکترونیکی را روی این پهپادها انجام دادند. جبهه 
النصره با همکاری سازمان کاه سفیدها در چند 
هفته اخیر یک ش��بکه انباره��ای کوچک حاوی 
مواد ش��یمیایی را در منطقه عاری از ساح ادلب 
و اط��راف آن ایجاد ک��رد تا حمات تحریک آمیز 
شیمیایی خود را همزمان با آغاز درگیری در هر 
یک از جبهه های حومه حلب، حماه و ادلب شروع 

کند.

سفر محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی به اردن که 
قرار بود عصر دوشنبه انجام شود تا مدت نامعلومی 
ب��ه تعویق افتاد. در همین راس��تا، منابع آگاه اردنی 
اعام کردن��د رزرو هتل امان که ق��رار بود، میزبان 
ولیعهد س��عودی و هیات همراه باش��د، لغو ش��ده 
اس��ت. بر اساس گزارش منابع اردنی، علت لغو سفر 
بن س��لمان به این کشور مش��خص نیست. در عین 

ح��ال برخی منابع محلی اردنی اعام کردند س��فر 
عبداه دوم، پادش��اه اردن به واشنگتن و حضور در 
مراسم تشییع جنازه جورج بوش پدر، می تواند یکی 
از عوامل لغو این س��فر باش��د. بن سلمان که متهم 
اصلی در قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
است از اول آذرماه برای رهایی از انزوای ناشی از این 
رس��وایی، ریاض را به مقصد امارات، بحرین، تونس، 
مصر، الجزایر و موریتانی ترک کرد ولی این س��فرها 
با حواش��ی و اعتراضات مردمی بی س��ابقه ای همراه 

ب��ود؛ در همین ارتب��اط بی��ش از 100 روزنامه نگار 
مصری با امضای توماری، مخالفت خود را با س��فر 
ولیعهد سعودی به کشورشان اعام کردند. اتحادیه 
روزنامه نگاران تونس نیز با صدور نامه ای سرگش��اده 
به الباجی قائد السبسی، رئیس جمهوری این کشور 
به جنایات جنگی و ضد بش��ری رژیم سعودی علیه 
یمن اشاره و تاکید کرد سفر بن سلمان با هدف پاک 
ک��ردن پرونده خونینش در جنایت های وحش��یانه  
انجام می ش��ود. در تونس، بن س��لمان اجازه حضور 
همه خبرنگاران را در جلسه کوتاه خبری نداد و هیچ 
خبرنگاری اجازه س��وال از او را پیدا نکرد و همزمان، 
معترضان تونسی به ولیعهد سعودی لقب »ابومنشار« 
)پدر اره( دادند. از س��وی دیگر، بن س��لمان قرار بود 
پ��س از تونس عازم مراکش ش��ود اما به دلیل عدم 
اس��تقبال رسمی محمد ششم شاه مغرب از وی در 
فرودگاه، دیدار این ش��اهزاده سعودی به این کشور 
نیز لغو شد. اما حضور محمد بن سلمان در نشست 
س��ران گروه جی 20 نیز این موضوع را مورد تایید 
ق��رار داد که او با بدترین انزوای سیاس��ی در عرصه 
بین المللی مواجه است. با این حال، ولیعهد سعودی 
پس از مشارکت بسیار پرحاشیه در نشست آرژانتین، 
به الجزایر رفت تا شاید در این کشور بتواند اهداف بر 
باد رفته خود در سفرهای پیشین را جبران کند اما 
حضور وی در این کشور نیز مخالفت های زیادی را به 
همراه داشت. بن سلمان سرانجام دوشنبه شب پس از 
سفر 2 روزه به الجزایر، این کشور را بدون دستاوردی 

ملموس ترک کرد.

فتنه تکفیریانه عنکبوت

سقوط سعودی
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قاب روز
مهاجران مکزیکی گرفتار در باران و سیل در نزدیکی مرز آمریکا

بازار

گزارش

گ�روه اقتص�ادی: بانک ه��ا آنقدر اج��رای قانون 
بخشودگی جرایم بانکی را به تعویق انداختند که 
نمایندگان مجلس مجبور شدند مصوبه ای سفت 
و سخت تر را برای اجبار بانک ها به تمکین از قانون 
تصویب کنند؛ طبق مصوبه دی��روز، نمایندگان 
مجلس ب��ار دیگر بان��ک مرک��زی را موظف به 
بخشودگی سود تسهیات کمتر از 100 میلیون 
تومان  کردند. به گ��زارش »وطن امروز«، مصوبه 
بخشودگی جرایم دیرکرد تس��هیات زیر 100 
میلیون تومان در س��ال 1395 تصویب شده بود 
اما تقریبا هیچ بانک��ی این مصوبه را اجرا نکرد و 
جریمه دیرکرد تس��هیات بانکی بیش از پیش 
شد. نمایندگان مجلس با اعتراض وام گیرندگان، 
این مصوبه را تا پایان س��ال 1396 تمدید کردند 
اما بانک ها باز نتوانستند از جریمه دیرکرد وام ها 
بگذرن��د و عدم اج��رای این قانون موجب ش��د 
نمایندگان ب��از هم اجرای این قان��ون را تمدید 
کنند.  این بار اعام شد قانون بخشودگی جرایم 
بانک��ی تا پایان س��ال 1397 تمدید می ش��ود و 
نمایندگان که مطمئن بودند بانک ها باز هم این 
قان��ون را اجرا نخواهند کرد، روز گذش��ته قانون 
جدیدی را به تصویب رس��اندند تا بانک مرکزی 
در صورت عدم اجرای این قانون متخلف محسوب 
ش��ود. در نشست علنی دیروز پارلمان در جریان 

بررسی جزئیات طرح اصاح 
قان��ون بودجه س��ال 97 با 
بن��د »8« این ط��رح درباره 
تسهیات  سود  بخشودگی 
ب��ا 186 رأی مواف��ق و 4 
رأی ممتنع از مجموع 230 

نماینده حاضر در جلسه موافقت شد. نمایندگان 
همچنین در جریان بررسی بند »7« طرح مذکور 
درباره حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل شرایط 
پرداخ��ت بدهی آنها به جهت ابهامات موجود در 
ای��ن بند با 186 رأی مواف��ق، 6 رأی مخالف و 3 
رأی ممتنع از مجم��وع 230 نماینده حاضر در 
جلسه با ارجاع به کمیسیون موافقت کردند. بند 
»8« مصوب طرح مذکور عبارت است از: »سقف 
بخشودگی سود تسهیات زیر یک میلیارد ریال 
مشروط به بازپرداخت اصل تسهیات و بخشش 
جریمه های متعلقه 73 هزار و 200 میلیارد ریال 
تعیین می گردد. هر یک از مشموان بخشودگی 
سود تس��هیات زیریک میلیارد ریال می توانند 
از زم��ان تصوی��ب این قانون صرفا ی��ک فقره از 
بخش��ودگی س��ود تس��هیات موضوع این بند 
اس��تفاده کنند. بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران موظف اس��ت ب��دون رعایت مبلغ حداکثر 
تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ها به تفکیک 
هر بانک مندرج در ج��دول ضمیمه تبصره 35 
قانون اصاح بودجه سال95 کل کشور به اجرای 
طرح بخشودگی سود تسهیات زیر یک میلیارد 
ری��ال اق��دام نماید. تس��هیات اتحادیه مرکزی 
تعاونی های عشایری ایران در صورت بازپرداخت 
اصل آن مش��مول بخشودگی س��ود و جریمه و 
استفاده از مفاد این حکم می شود«. در بند »7« 
این طرح که به کمیسیون ارجاع شد، آمده است: 
»به منظور حمایت از تولیدکنندگان دارای مجوز 
بهره ب��رداری از وزارتخانه ه��ای ذی ربط، بانک ها 
و موسس��ات اعتباری غیربانکی مکلفند چنانچه 
تولیدکنن��دگان مذکور بدهی سررس��ید ش��ده 
خود در پایان س��ال96 را تا پایان اس��فندماه 97 
تسویه نمایند، اصل و سود خود را مطابق قرارداد 

و بدون احتساب جریمه به میزان مابه التفاوت نرخ 
وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در 
قرارداد دریافت و بدهی آنها را تس��ویه کنند، در 
صورت اس��تنکاف بانک های عامل از اجرای این 
حکم، بانک مرکزی مکلف است نسبت به اعمال 
م��اده 44 قانون پولی و بانکی درب��اره آنها اقدام 
کند«. به گزارش »وطن ام��روز« طبق ماده 44، 
بانک ه��ای متخلف باید جریمه بپردازند یا اینکه 
در هیات انتظامی بانک ها محاکمه شوند.  مرجع 
رس��یدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور 
حکم به مجازات ه��ای انتظامی، هیأت انتظامی 
بانک ه��ا خواهد بود که مرکب اس��ت از نماینده 
دادس��تان کل، یک نفر نماینده کانون بانک ها و 
یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب 
شورا. دبیرکل بانک مرکزی سمت دادستان هیأت 

را خواهد داشت.
تذکر 70 نماینده برای اجرای قانون ■

تابس��تان امس��ال 70  نماینده مجلس برای 
رس��یدگی به عدم اجرای قانون بخش��ش سود 
و جرایم دیرکرد وام  های بانکی به هیأت رئیس��ه 
مجل��س نام��ه نوش��تند. محمدمه��دی مفتح، 
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسامی درباره وضعیت بخشش 
سود و جرایم دیرکرد وام  های بانکی گفته بود: در 
بودجه سال 96 مصوبه ای در 
مجلس برای بخش��ش سود 
و جرای��م دیرک��رد وام  های 
بانکی کمتر از 100 میلیون 
تومان تصویب شد. بر اساس 
مصوبه مذکور در صورتی که 
بدهکاران بانکی  اصل وام معوق خود را تس��ویه 
کنند، بانک ها بر اس��اس قانون مجلس موظفند 
س��ود و جرایم دیرکرد وام را ببخشند، البته اگر 
می��زان وام کمتر از 100 میلیون تومان باش��د. 
منابع ازم برای بخش��ش س��ود وام  های بانکی 
کمت��ر از 100 میلی��ون توم��ان از محل تجدید 
ارزیابی دارایی  های خارجی بانک مرکزی پرداخت 
می ش��ود و جرای��م دیرکرد وام ها نیز بخش��یده 
می شود. متاسفانه بانک ها قانون بخشش سود و 
جرایم دیرک��رد وام  های بانکی را اجرا نمی کنند، 
البته در این راس��تا به بانک مرکزی و بانک های 
دیگر چندین بار تذکر داده شده است. وی افزود: بر 
اساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اس��امی، تقاضایی در رابطه با عدم اجرای قانون 
بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر 
از 100 میلیون تومان توس��ط بانک ها به امضای 
70 نماینده مجلس رسیده و تقدیم هیأت رئیسه 
مجلس شده تا رفتار بانک مرکزی در این باره مورد 
بررسی کمیسیون ذی ربط در مجلس قرار بگیرد. 
بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس باید 
گزارش کمیس��یون مربوطه درب��اره عدم اجرای 
قانون بخش��ش س��ود و جرایم دیرکرد وام  های 
بانکی کمتر از 100 میلیون تومان در صحن علنی 
قرائت و به قوه قضائیه ارسال شود، البته مذاکراتی 
با مسؤوان پارلمانی بانک مرکزی قبل از تدوین 
درخواس��ت مذکور انجام شده بود تا در نشستی 

موضوع بررسی شود که این جلسه برگزار نشد.
حاا 5 ماه بعد از این تذکر، نمایندگان قانون 
جدیدی را به تصویب رساندند و باید دید آیا بانک 
مرک��زی و بانک ها این بار زیر بار قانون می روند و 
این مصوبه را اجرا می کنند یا باز هم برای اجرای 

آن بهانه می آورند.

مجلس برای بخشودگی جرایم دیرکرد وام های زیر 100 میلیون قانون جدید وضع کرد
تکرار مصوبه ای که بانک ها آن را اجرا نمی کنند!

یک نماینده مجلس شورای اسامی مطرح کرد
حقوق بگیران ثابت، بازندگان اصلی تورم

معیشت

بورس

بازار سرمایه باز هم قرمزپوش شد
افت ۶۰۲ واحدی  شاخص بورس 

بازار س��رمایه با افت 602 واحدی مواجه شد. 
به گزارش تس��نیم          ، در جریان دادوستدهای دیروز 
بازار س��رمایه تعداد یک میلی��ارد و 321 میلیون 
س��هم و حق تقدم به  ارزش 429 میلیارد تومان در 
115 هزار نوبت دادوس��تد شد و شاخص بورس با 

افت 602 واح��دی در ارتفاع 
165 ه��زار و 701 واحد قرار 
گرفت. بیش��ترین اثر منفی 
بر افت دماس��نج بازار سهام 
به نام نماده��ای گروه مپینا، 
بان��ک مل��ت و پتروش��یمی 

پارس تامین شد و در مقابل نمادهای معاماتی گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید، پاایش نفت اصفهان 
و معدنی و صنعتی گل گهر با رشد خود مانع افت 
بیشتر شاخص بورس ش��دند. شاخص های اصلی 
بازار س��رمایه هم روز منفی  را پشت سر گذاشتند 
به طوری که شاخص قیمت )وزنی- ارزشی( 175 
واحد، کل )هم وزن( 53 واحد، قیمت )هم وزن( 37 
واحد، آزاد شناور 507 واحد و شاخص های بازار اول 
و دوم به ترتیب 297 و 1908 واحد افت کردند. بر 
اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم 
با معامله 804 میلیون ورقه به ارزش 421 میلیارد 
تومان در 130 هزار نوبت، آیفکس 5 واحد رش��د 

کرد و در ارتفاع 1829 واحد قرار گرفت.
بورس کاا نقش�ی در قیمت گذاری کاا و  ■

محصوات ندارد
رئیس سازمان بورس گفت: بورس کاا نقشی 

در قیمت گذاری ندارد و برخی قیمت را بر اساس 
احکام دریافتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به بورس کاا ارائه می دهند. به گزارش تس��نیم، 
ش��اپور محمدی در جلسه ش��ورای گفت وگوی 
دولت با بخش خصوصی با بیان اینکه بورس کاا 
نه خریدار و فروشنده را تایید 
و ن��ه قیمت گذاری می کند، 
اظهار ک��رد: اگر می خواهیم 
کااها را در کوچه و خیابان 
معامله کنیم بسم اه؛ بورس 
کاا چیزی جز ش��فافیت و 
رقاب��ت ندارد. معاون وزیر اقتص��اد افزود: این در 
ش��رایطی اس��ت که در این رابطه ده ها نامه به 
معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، وزیر اقتصاد و حتی رئیس جمهور نوشتیم 
که س��قف قیمتی در بورس کاا برداشته شود، 
چرا که سود آن تنها به جیب واسطه ها می  رفت. 
محمدی با بیان اینکه ما خواستار برداشته شدن 
سقف قیمتی هستیم، تصریح کرد: در این رابطه 
وزیر س��ابق صنعت، معدن و تجارت، معاون اول 
رئیس جمه��ور و جعفر س��رقینی مع��اون وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت کمک کردند تا اکنون 
س��قف قیمتی نداشته باش��یم.  رئیس سازمان 
بورس اضافه کرد: س��ازمان بورس آمادگی دارد 
هر توافقی که بخش خصوصی با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت انجام می دهد را پیاده سازی کند، 

پس چیزی را به بورس کاا نسبت ندهید. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی گفت: کارمندان، کارگران، بازنشستگان 
و معلم��ان ک��ه ج��زو حقوق بگی��ران جامعه 
محسوب می شوند بازندگان اصلی تورم هستند. 
احمد انارکی محمدی در گفت وگو با خبرگزاری 

خانه مل��ت  درباره افزایش 
حق��وق در س��ال آین��ده 
گفت: کارمندان، کارگران، 
بازنشس��تگان و معلم��ان 
ک��ه ج��زو حقوق بگی��ران 
می شوند  محسوب  جامعه 

بازن��دگان اصلی تورم هس��تند و بش��دت از 
نوسانات و افزایش قیمت ها رنج می برند. عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسامی 
ادام��ه داد: حقوق بگی��ران صب��ور ک��ه حامی 
کش��ور و نظام بوده و هس��تند نیاز به حمایت 
مناس��ب دارند تا وضعیت معیشت شان بهبود 
یابد. نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس 
ش��ورای اس��امی افزود: التهابات در بازارها و 
تورم، صاحبان دارایی را از جیب مردم غنی تر 
کرده اس��ت و نباید فراموش کرد سوداگران و 
داان از ش��رایط ملتهب سودهای کانی به 
دست می آورند. انارکی محمدی ادامه داد: برای 
کمک به قشر حقوق بگیر شاید مهم ترین اقدام، 
ایجاد ثبات و کنترل تورم باشد، چراکه افزایش 
حقوق با وجود ت��ورم در افزایش قدرت خرید 
موثر نخواهد بود و سفره حقوق بگیران روزبه روز 

کوچک تر می شود.

کاهش شدید ارزش پس انداز برای خرید خانه ■
وی تصریح کرد: کمک های غیرنقدی و ایجاد 
تسهیات مناسب در جهت تهیه کااهای ضروری، 
می تواند کمک کند اما آنان که به امید خرید خانه 
در بانک مس��کن س��پرده گذاری کرده اند نه تنها 
صاحب مسکن نشده اند، بلکه 
پول های ش��ان نیز بی ارزش 
ش��ده اس��ت و برای خرید 
خانه به ش��رط ایجاد ثبات، 
دوباره باید سال ها کار کنند 
و منتظ��ر باش��ند و کس��ی 
پاس��خگوی آنان نیس��ت. انارکی محمدی گفت: 
اقتص��اد توانمند و پویا یعن��ی اقتصاد مقاومتی، 
که در آن تولید و ص��ادرات غیرنفتی در اولویت 
اس��ت، در این صورت نرخ رش��د تولید بیشتر از 
ن��رخ نقدینگی بوده و ت��ورم یک رقمی و محدود 
و اش��تغال پایدار در دسترس اس��ت. در چنین 
ش��رایطی تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و 
درآمد س��رانه نیز صعودی شده و سطح اشتغال 
باا می رود و این همان درآمد مناسب و رفاه برای 
همه مردم است. در چنین شرایطی حقوق بگیران 
و قش��ر آسیب پذیر در وضعیت پایدارتری بوده و 
می توانند با تمام توان در جهت رش��د و توس��عه 
حداکثری کش��ور تاش کنند. عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اس��امی افزود: تاش 
همگانی در جهت رس��یدن به ثبات اقتصادی و 
کسب درآمدهای پایدار، در فراهم کردن آرامش 

برای خانوارها موثر است.
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امکان افزایش میزان وام ازدواج 
به ۳۰ میلیون تومان 

رئیس کمیت��ه اقتص��اد مقاومتی مجلس 
شورای اسامی گفت: امکان افزایش مبلغ وام 
ازدواج به 30 میلیون تومان با استفاده از منابع 
قرض الحسنه مردم در بانک ها وجود دارد. رحیم 
زارع در گفت  وگو با خانه ملت درباره وام ازدواج 
جوانان گفت: تسهیل ازدواج یک اولویت است 
و در این راس��تا با توجه به هزینه های ازدواج، 
وام ازدواج که تنها حمایت کش��ور از تش��کیل 
خانواده اس��ت، باید افزایش یابد. وی ادامه داد: 
موضوع وام ازدواج 30 میلیون تومانی در بودجه 
98 پیگیری می شود. عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��امی ادامه داد: بر اساس 
بررس��ی های انجام ش��ده، امکان افزایش مبلغ 
مبلغ وام ازدواج به 30 میلیون تومان با استفاده 
از منابع قرض الحس��نه مردم در بانک ها وجود 
دارد، بنابرای��ن انجام این مه��م در بودجه 98 
مطرح و دنبال خواهد شد. این نماینده مجلس 
افزود: در راستای اینکه تسویه اقساط وام ازدواج 
30 میلیون تومان برای جوانان س��خت نشود، 
باید مدت بازپرداخت تس��هیات به 10 سال 
افزایش یابد و ش��رایط پذیرش ضامن تسهیل 
شود. زارع گفت: وام ازدواج 30 میلیون تومانی 
بخشی از مش��کات و موانع اقتصادی جوانان 
برای تشکیل خانواده را برطرف می کند. رئیس 
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسامی 
افزود: برای اعطای وام ازدواج 30میلیون تومانی 
با بازپرداخت 10 س��اله به 1/2 میلیون جوان 
در س��ال 98، به 36 هزار میلیارد تومان منابع 
قرض الحسنه نیاز است که بر اساس بررسی های 
انجام شده، منابع قرض الحسنه جدید در اختیار 
بانک ه��ا در س��ال آینده در مجم��وع 56 هزار 
میلیارد تومان اس��ت ک��ه می تواند بازپرداخت 
وام ازدواج 30 میلیون تومانی را جوابگو باشد و 
حدود 20 هزار میلیارد تومان مازاد آن نیز صرف 

سایر مصارف قرض الحسنه شود. 

رحلت فقیه بزرگوار و مدرس کبیر آیت  اه  ■
»سیدمحمدباقر درچه اي اصفهاني« - 1302ش

درگذش�ت ریاضیدان، فیلس�وف و حكیم  ■
عالیقدر »میرزا طاهر تنكابني«- 1320 ش

 تولد »ابوالعا معري« شاعر و ادیب عرب -  ■
363 ق

حمله  س�پاهیان ش�اه  عباس ب�راي آزادي  ■
جزیره  هرمز از دست بیگانگان- 1031ق

رحلت آیت اه العظمي »سیدمحسن حكیم«  ■
زعیم حوزه  علمیه نجف اشرف- 1390 ق

بازگشت ناپلئون به فرانسه پس از شكست  ■
روسیه و آغاز اضمحال ناپلئون- 1812م

درگذشت »الكساندر دوما« )پدر( نویسنده  ■
نامدار فرانسوي- 1870م

تول�د »وال�ت دیزني« نق�اش و تهیه کننده  ■
کارتون و فیلم- 1901م

درگذشت نلسون ماندا          ، رئیس جمهور سابق  ■
آفریقای جنوبی- 2013 م

خبر

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریكا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11900

13250

14600

3037

-

-

1681

2250

-200

-350

-700

-

-

-

-

-

-

9/37

9000

184
161

-

-90

-200

-
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

62/30
58

-
-

53/63-

تغییر قیمت )تومان( سكه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سكه

ربع سكه

سكه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3550000

3750000

1950000

1150000

-

-45000

-100000

-

-

-

-

339350

-

1228 )دار(
-

-

-11000

-

-

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

165701/7
8253/1

7239/3

-0/36
-0/39

-0/40

122321/3
328896/1

150733/3

-0/24

-0/58

-0/33

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیكی ژاپن
بورس شانگهای
5800/1بورس استرالیا

-
-
-

25191

22177

2602
-

کام نور

قلم نعمتی است بزرگ از سوی کردگار 
و قلم اگر نبود، سیاست و دیانتی استوار 
نمی شد و زندگی خوشی در روزگار نبود.

رسول اه)ص(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
834

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-9/86

ح.  ایران دارو 
فرآوري  مواد معدني  ایران

سرمایه  گذاري  البرز
گروه  صنعتي  بوتان

کاشي  پارس  
دارویي  لقمان

حمل ونقل بین المللي خلیج فارس 
بیسكویت  گرجي
فواد آلیاژي ایران

30930

1937
8885

6610

2383

9934
4811

2605

7/47
5

4/99
4/96

4/95

4/93

4/9

4/86

4/83

ح. الكتریک  خودرو شرق
ح. حفاري شمال

نیرومحرکه
موتورسازان  تراکتورسازي  ایران

پتروشیمي  آبادان
تولیدمحور خودرو 

بیمه ما  
نورد آلومینیوم  

سرمایه گذاري  غدیر

649

1314

2297
4451

4405

2530

1643
2569

1700

-8/24

-4/53

-4/53
-4/49

-4/28

-4/2

-4/14

-4/12  سام وطن
  66413942

دریافت پيام هاي شما از سراسر كشور


