
قدرت ها بر سر بيانيه هم توافق نکردند

پس از ماقات با رئيس سيا

 سخنگوي سازمان غذا و دارو: 
 سلبريتي محترم به كار خود بپردازد 

و دارو و درمان را به اهلش واگذارد

بن بست  موشكی 
 شورای امنیت 

حول ایران

سناتورهای امريکايی: 
به قاتل بودن بن سلمان 

يقين   پيدا كرديم

بيشترين هزينه بايد 
 براي فيلمنامه شود 

اما برعکس است

 ناتو از ایران 
كمك خواست

پر شدن جيب  سلبريتي ها  
اين بار با تبليغ داروي مرگ!
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 گفت وگوي »جوان« با پروانه معصومي 

بازيگر پيشکسوت

امريکا در بن بست افغانستان

پس از ماقات با رئيس سيا
سناتورهای امريكايی: به قاتل بودن بن سلمان يقين   پيدا کرديم

به همت آستان قدس رضوی صورت گرفت
برگزاری دومين کنگره پزشكان قلب ايران و اروپا با حضور 500 پزشک از 21 کشور جهان

اراده واگذاري پرسپوليس و استقال وجود دارد

هاسپل، رئيس سيا برای   جهان ترام�پ نگذاش�ت جينا 
توضي�ح علنی درب�اره پرون�ده خاش�قجی و نقش 
بن س�لمان در آن، به س�نا برود. در عوض، هاسپل، 
سه       شنبه شب در يك جلسه پشت درهای بسته سنا 
حاضر شد؛ جلسه ای كه البته خيلی از سناتور      ها هم 
در آن حضور نداش�تند. بعد از ماقات پشت درهای 
بسته با هاسپل، س�ناتور      ها گفته اند ديگر ترديدی 
ندارند كه محمد بن سلمان پشت قتل جمال خاشقجی 
بوده است. »باب كوركر«، رئيس كميته روابط خارجی 
مجلس سنا گفته كه اگر جلسه توجيهی با رئيس  سيا 
 جلس�ه دادگاه بود، بن س�لمان را ظ�رف 3۰ دقيقه
می ش�ناخت.  مج�رم  قت�ل  اي�ن  باب�ت   
به گزارش »ج��وان«، رئیس س��ازمان اطاعات مرکزی 
امریكا سرانجام قبول کرد که سناتورهای ارشد امریكایی 
را در جریان جزئی��ات قتل روزنامه نگار منتقد س��عودی 
قرار دهد، البته پش��ت درهای بسته. این جلسه سه       شنبه 
شب برگزار شد. از محتوای آن چیزی به بیرون درز نكرده 
ولی نمایندگانی که در این جلسه بوده اند، می گویند دیگر 
برای شان شكی باقی نمانده که عامل قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی، ش��خص بن سلمان، ولیعهد 
عربستان بوده اس��ت. »لیندسی گراهام « س��ناتور ارشد 
امریكایی که در هفته های بعد از قتل خاشقجی، نام او بیش 

از دیگران بر سر زبان هاست، گفته که پیش از جلسه توجیهی 
با رئیس سیا هم بر این باور بوده که محمد بن سلمان مسئول 
قتل خاشقجی است ولی این جلسه را در حالی ترک کرده که 
اطمینان باایی داشته که باور او درست بوده است. گراهام 
در واکنش به اپوش��انی مقام های امریكایی که اشاره ای 
مستقیم به ترامپ است، گفته است: »فقط کسی که خودش 
را به خواب زده می تواند به این نتیجه برسد که هماهنگی 
و سازماندهی این قتل تحت فرمان محمد بن سلمان انجام 
نگرفته است.« گراهام گفته که »عربستان  جزو متحدان 
راهبردی ما است و ارزش دارد که رابطه مان را نجات دهیم، 
اما این کار نباید به هر قیمتی صورت بگیرد.« او می گوید: 
»در صورتی که کارهای بن سلمان را نادیده بگیریم و به آنها 
رسیدگی نكنیم، به جایگاه خودمان در دنیا و امنیت ملی مان 
خدشه  بیشتری وارد می کنیم. نمی توانم محمد بن سلمان را 

شریكی قابل اتكا برای ایاات متحده ببینم.« 
 گراهام تصریح کرد: » اگر حكومت سعودی برای مدت زمان 
طوانی دست این مرد باشد، تجارت با عربستان سعودی را 
دشوار می دانم، چون فكر می کنم او دیوانه و خطرناک است 
و رابطه  ]امریكا و عربستان[ را به مخاطره انداخته است.« 
 او گفته است :»تا زمانی که محمد بن سلمان در این کشور 
مسئول اس��ت من نمی توانم از فروش ساح به عربستان 
سعودی حمایت کنم.«  باب کورکر هم که در جلسه با خانم 
هاسپل حاضر بوده، گفته که اگر جلسه توجیهی با رئیس  

سیا جلسه دادگاه بود، محمد بن سلمان را ظرف ۳۰ دقیقه 
بابت این قتل مجرم می شناخت. کورکر همچنین گفته 
است تردیدی وجود ندارد که محمد بن سلمان، خاشقجی 
را به قتل رسانده اس��ت. رابرت منندز، سناتور دموکرات 
امریكایی گفت بعد از این جلسه بیشتر از گذشته مطمئن 
شده که امریكا بایستی مسئله جنگ یمن و قتل خاشقجی 
را مورد بررس��ی قرار دهد. او هم گفت: »بعد از این جلسه، 
فقط نظراتی که داش��تم تقویت شدند. « س��ناتور ریچاد 
بلومنتال، عضو ارشد مجلس س��نا از علنی نبودن جلسه 
سه       شنبه شب رئیس سیا با سناتور      ها به شدت انتقاد کرده 
و گفته که جلسه استماع گزارش جینا هاسپل باید علنی 
برگزار       می ش��د. بلومنتال در صفحه شخصی توئیتر خود 
نوشت: » محمد بن سلمان مسئول قتل وحشیانه و ازپیش 
برنامه ریزی شده خاشقجی است و دولت ترامپ نیز در حال 
اپوشانی آن اس��ت.«  روزنامه » لوپن۲۱ « فرانسه درباره 
دلیل ماجراجویی سیا علیه بن سلمان در حالی که ترامپ 
همچنان به اپوشانی ادامه می دهد، نوشت: » سیا معتقد 
است که امریكا بهای سنگینی پرداخت کرده تا ولیعهد را 
به عنوان یک شاهزاده جنگ در منطقه نشان دهد اما این 
جنگ به ظهور مجدد القاعده در منطقه منجر شد. «روزنامه 
فرانسوی مذکور نوش��ت: . س��یا همچنین از تاش های 
بن سلمان برای انعقاد قرارداد      هایی با روسیه از جمله خرید 

اس۴۰۰ خرسند نبود. 

آميختگی تاريخ دانشجويی با استكبار ستيزی 
16 آذر که ب��ه عنوان روز 

رسول سنائی راد 
  يادداشت

دانشجو در تقویم ملی ما 
ثبت شده، یادآور رشادت 
جامعه دانش��جویی کش��ور در برابر مداخله استعماری 
امریکا و سابقه استکبارستیزی جوانان برومندمان است؛ 
جوانان دانشجویی که در فضای سرکوب و خفقان بعد از 
کودتای ننگین 28 مردادماه س��ال 1332، سفر معاون 
رئیس جمه��ور امریکا را برای تثبی��ت رژیم دیکتاتوری 
پهلوی برنتافته و با برپایی تظاهرات و اعتراض به حضور 
نیکسون در دانشگاه تهران که قرار بود از سوی رژیم به 
پاس طراحی و اجرای کودتا به دکت��رای افتخاری نائل 
آمده و پاداش دریافت دارد، جانانه ایستادند و با ایثار جان 
طبل رس��وایی کودتاچی��ان را به ص��دا درآورده و ننگ 
حمایت امریکا از رژیم کودتایی و وابستگی این رژیم به 
بیگانه را در حافظه تاریخی مردم با ما نهادینه ساختند. 

این حادث��ه خونی��ن، تاریخ دانش��جویی را ب��ا روحیه 
استکبارستیزی و مبارزه با مداخله استعماری بیگانگان و 
در رأس آنها امریکایی   ها پیوند داد. به گونه ای که پژواک 
آن در اعتراضات مردمی با پیش��گامی دانش��جویان به 
ایحه کاپیتواس��یون در آغاز نهض��ت انقابی حضرت 
امام خمینی)ره( در سال 1343 و تسخیر انه جاسوسی 

امریکا در سال 1358 قابل رؤیت است. 
جانمایی روحیه استکبارس��تیزی و مقابله با مداخات 
اس��تعماری امریکا در حافظه تاریخی مردم کشورمان 
و به ویژه جوانان موجب ش��کل گیری و ماندگاری نوعی 

مقاومت در برابر تجدید ارتباط و برقراری دوباره مناسبات 
سیاس��ی با امریکا ش��ده که عوامل دیگری نیز به قوام، 

استحکام و تداوم آن کمک کرده است. عواملی چون:
1- ادامه مداخات امریکا در حمایت از رژیم س��رکوبگر 
پهلوی که با حضور گسترده پس از کودتای 28 مرداد در 
عرصه های گوناگون از تشکیل دستگاه مخوف ساواک تا 
مراکز فکری و برنامه ریزی کش��ور تشدید شده و پس از 
سقوط رژیم دیکتاتوری پهلوی با حمایت از ضدانقاب و 
محمدرضای فراری تا حمایت از کودتاچیان و همراهی 
با صدام در تجاوز به خاک ایران و امروزه همراهی با رژیم 
صهیونیستی و آل س��عود و مدیریت تروریسم تکفیری 

علیه کشورمان همچنان استمرار داشته است. 
2- ماهیت دینی و ملی استکبار ستیز و مبارزه با تهاجم 
بیگانه بر مردم کش��ورمان به ویژه جوانان و دانشجویان 
که با برخ��ورداری از آگاهی و قدرت تحلیل سیاس��ی، 
از مداخات اس��تکباری امریکا و ظلم و وقاحت س��ران 
کاخ سفید نسبت به کشورشان شناخت و فهم سریع تر 
و افزون تر داش��ته و مرجع س��ایر گروه ها و اقشار نیز به 

حساب می آید. 
3- رشادت و شجاعت ازم برای ایستادگی در برابر تفرعن 
و روحیه استکباری امریکا در جوانان و دانشجویان که در 
پیوند با آموزه های مکتبی و انقابی پس از انقاب اسامی 
نیز تقویت ش��ده و الهام بخش جوانان سایر کشور  ها نیز 

بوده است. 
4- ش��فافیت و وضوح اقدامات و رفتارهای استکباری و 

ظالمانه امریکا و سران کاخ سفید در سایر کشور  ها به ویژه 
کش��ورهای پیرامونی و منطقه غرب آسیا که حمایت از 
کشتار مردم مظلوم یمن، حمایت از پایتختی قدس برای 
اشغالگران فلسطینی، انتقال داعش به افغانستان و تداوم 
ناامنی برای ادامه مداخله و اشغالگری، تاش برای تجزیه 
خاک سوریه و عراق و...  نمونه  ها و مصادیق فعلی این نوع 
مداخات ظالمانه و استکباری اس��ت که مولد نفرت و 

بیزاری از سران امریکایی است. 
5- جسارت و خیره سری سران کاخ سفید در ظلم و اهانت 
به مردم شریف ایران اس��امی و اقدامات ضدایرانی مثل 
تروریست نامیدن مردم کشورمان، گرسنه و مفلوک نامیدن 
مردم برای القای اثرگذاری تحریم ه��ای ظالمانه، تاش 
آشکار برای ضربه زدن به توان موشکی، نفوذ منطقه ای پس 
از محدودسازی هسته ای،  نقض آشکار برجام و استفاده از 
ادبیات تهاجمی و...  که به بی اعتمادی مردم از جمله جوانان 
دانشجو به امریکا و نفرت از سران کاخ سفید دامن می زند. 

از این رو در حالی که از یک سو آموزه های دینی و ملی در 
جامعه ما پمپاژ عزت، استقامت و نفی ذلت و ظلم پذیری 
می کند، رفتار امریکایی  ها از کودتای 28 مرداد و حمایت 
از کودتاچیان در 16 آذر س��ال 1332 ت��ا نقض برجام و 
تشدید تحریم های ظالمانه در سال 1397 از سوی دیگر، 
محرک غیرت ملی و مول��د نفرت نزد ایرانی��ان به ویژه 
جوانان غیور و بصیرمان ب��وده و بی اعتمادی به امریکا را 
تقویت کرده و ماهیت ظالمانه و گرگ صفت سران کاخ 

سفید را به اثبات رسانده است. 

دومين كنگره بين المللی  پزش�کان قلب اي�ران و   ايران
اروپا با حضور 5۰۰ فوق تخص�ص، متخصص و جراح 
قلب از 21 كشور جهان به همت آستان قدس رضوی 
در بيمارستان رضوی مشهد در حال برگزاری است. 
روز گذش��ته دومین کنگره بین المللی پزش��کان قلب 
ایران و اروپا با حضور 500 ف��وق تخصص، متخصص و 
جراح قلب با حضور حجت ااسام رئیسی، تولیت آستان 
قدس رضوی در بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشهد 
آغاز به کار ک��رد.  به گزارش » جوان «، 300 س��خنرانی 
با موضوع��ات جدید در ای��ن گردهمایی علم��ی انجام 
می شود که 200 سخنرانی توسط اس��تادان خارجی و 
100 سخنرانی توسط پزشکان داخلی در 50 بخش ایراد 
خواهد ش��د.  در این کنگره که با نگاه وی��ژه ای در حوزه 
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در بیمارستان فوق تخصصی رضوی انجام می پذیرد. 
در نشست های دومین کنگره علمی پزشکان قلب ایران 
و اروپا بیمارستان رضوی از تعداد زیادی از بیمارانی که 
به طور معمول از طریق کاتتریسم و آنژیوگرافی درمان 
می ش��وند، حین عمل جراح��ی تصویربرداری ش��ده و 
به صورت زنده روی صفحه نمایش به ش��رکت کنندگان 

ارائه می شود. 
همچنین تعدادی از جراحی های ویژه که در بیمارستان 
قلب ش��هید رجایی تهران، بیمارس��تان کوثر ش��یراز و 
بیمارس��تان کینگ فیصل عربس��تان پیش تر انجام و از 
آنها فیلم برداری شده است، در طول این کنگره    ها برای 

شرکت کنندگان نمایش داده می شود. 
   افزاي�ش دوبراب�ری تولي�د دارو برای اقش�ار 

كم درآمد
حجت ااسام سید ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس 
رضوی در مراسم افتتاحیه این کنگره با اشاره به مسئله 
دارو و توجه به درم��ان خصوصاً برای اقش��ار کم درآمد 
جامعه، این فعالیت را از اولویت های کاری آستان قدس 

رضوی و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در دوره جدید 
عنوان کرد که با توجه به تعیی��ن این اولویت طی مدت 
زمانی کوتاه ظرفیت تولید داروی آستان قدس رضوی به 

دو برابر افزایش یافته است. 
وی افزود: درمانگاه    هایی را در شهرستان های مختلف در 
دست تأسیس    داریم و بنیاد سامت رضوی در خراسان 
بزرگ به دنبال کمک ب��ه مجمع های خیرین و مراکزی 

است که مشکاتی در این زمینه دارند. 
تولیت آس��تان قدس رضوی با تأکید ب��ر اینکه معاونت 
علمی آس��تان قدس رضوی مأموریت کار دانش بنیان، 
علمی و فناوری را در همه حوزه    ها به ویژه مسئله سامت 
بر عهده دارد، افزود: همکاران ما تاش می کنند از جهت 
علمی و کار دانش بنیان جایگاه مش��هد را ارتقا بخشند 
که در واقع ارتقای سامت کشور اس��ت و برگزاری این 
قبیل کنگره    ها گام    هایی در جهت تبادل تجربیات علمی 
و آش��نایی جهان با پیشرفت های کش��ورمان در حوزه 

سامت است. 
   حركت در مسير تحقق مرجعيت علمی

 Caspian Meeting در قال��ب کنگ��ره بین الملل��ی
2018 کارگاه عمل��ی دو روزه در خصوص بیماری های 

قلب جنین برگزار می ش��ود که س��ه مدرس برجسته، 
»پروفس��ور ُگرلین ش��ارلند« از انگلس��تان، »پروفسور 
جوانا دنگل« از لهس��تان و »دکتر ابراهیمی« از امریکا 
در آن ب��ه تدریس مباح��ث بیماری ه��ای قلب جنین 
 Iran می پردازند.  همچنین در حاشیه کنگره بین المللی
CTO Meeting 2018 س��مپوزیوم نارسایی قلبی، 

 در بیمارستان فوق تخصصی رضوی در مشهد در حال 
برگزاری است. 

»سرطان شناس��ی و قلب«، »عفونت های ماهیچه قلب 
و بیماری های ماهیچه قلب«، »افزایش فش��ار ش��ریان 
ری��وی«، »نوآوری ه��ای درمانی در نارس��ایی قلب « و 
»نوآوری    ها در پیوند قلب«، عناوین نشس��ت  های این 

سمپوزیوم به شمار می رود. 
از دیگر موضوعاتی که در این سمپوزیوم مطرح می شود، 
می توان به داروهای جدید برای درمان قلب، چگونگی 
کنترل بیم��اران مبتا به نارس��ایی قلب��ی، چگونگی 
آماده کردن بیم��اران مبتا ب��ه نارس��ایی قلبی برای 
اقدامات جراحی غیرقلبی، کم خونی در بیماران مبتا به 
نارسایی قلبی، فهرستی برای پیوند قلب و عوارض جانبی 
پیوند قلب اش��اره کرد. رئیس انجمن اکوکاردیوگرافی 
ایران با بیان اینکه همکاری علمی پزش��کان قلب ایران 
و اروپا در بیمارس��تان رض��وی یکی از ب��ا ارزش    ترین 
کنگره    ه��ا در حوزه قلب و عروق کش��ور اس��ت، گفت: 
برگزاری این قبیل کنگره    ها نقش مؤثری در به روزرسانی 
 علم کنترل، پیش��گیری اولی��ه و ثانوی��ه بیماری های 

قلبی – عروقی دارد. 
دکتر نیلوفر س��میعی با اش��اره به اینکه ب��رای تمامی 
پزش��کان امکان حضور در مراکز خارجی و کس��ب این 
دانش    ها وجود ندارد، ادام��ه داد: برگزاری این کنگره    ها 
در کشور فرصت بسیار خوبی برای بهره مندی پزشکان 
کشورمان از دانش روز دنیاس��ت.  دکتر رضا سعیدی، 
مدیر عامل بیمارس��تان رضوی نیز با بیان اینکه آستان 
قدس رضوی تصمیم دارد دانش بنیان اداره ش��ود و در 
مسیر رسیدن به مرزهای دانش و کسب مرجعیت علمی 
حرکت کند، گفت: با راه ان��دازی معاونت علمی و بنیاد 
س��امت، گام های مؤثر و بزرگی در این راستا برداشته 
شده و آس��تان از هیچ کوشش��ی فروگذار نکرده است.  
وی ادامه داد: بیمارستان رضوی تاش دارد مقدمات و 
الزامات پیش��رفت علمی را بیش از پیش فراهم کند و با 
گردهم آوردن فرهیختگان علم پزشکی جهان در مسیر 

ایجاد نشاط علمی گام بردارد. 

مديركل ورزش حرفه ای  و امور باشگاه های كشور   ورزشي
درخص�وص اينکه خصوصی س�ازی دو تي�م مطرح 
پايتخت چقدر طول می كش�د، گف�ت: بايد مراحل 
قانونی، فرهنگی، زيرساختی و حقوقی فراهم شود. 
افش��ین داوری در گفت وگ��و ب��ا ف��ارس درب��اره 
خصوصی سازی در فوتبال گفت: بخش عمده تیم های 
لیگ به بخش خصوصی واگذار ش��ده، همچنین، طبق 
صحبت های اخی��ر جهانگیری، مع��اون رئیس جمهور 
تیم های برتر پایتخت نیز باید در این راستا قدم بردارند 

و از این قاعده مستثنی نیستند. 
مدی��رکل ورزش حرفه ای و امور باش��گاه های کش��ور 
درخصوص اینکه خصوصی سازی دو تیم مطرح پایتخت 

چقدر زمان می برد، گفت: باید مراحل قانونی، فرهنگی، 
زیرساختی و حقوقی فراهم شود، ولی با این وجود اراده 
این کار وجود دارد که همه باش��گاه   ها با توجه به در نظر 
گرفتن تمام جوانب و زیرس��اخت   ها به بخش خصوصی 

واگذار شوند. 
وی افزود: منابع دولتی درخص��وص هزینه   ها و درآمد 
محدودیت   هایی دارند که در صورت واگذاری باشگاه   ها و 
تیم   ها به بخش خصوصی این محدودیت   ها رفع می شود، 
چراک��ه هیئ��ت مدیره آن بخ��ش در م��ورد تخصیص 
اعتبارات در هر زمین��ه ای تصمیم می گیرد و همچنین 

آنها خدمات بهتری را به مردم ارائه می دهند. 
داوری ادامه داد: از طرفی این احتمال وجود دارد که در 
صورتی که توانایی باشگاه بیشتر شود، انگیزه مخاطب 

بیش��تر می ش��ود که در نهایت درآمد باش��گاه افزایش 
می یابد. 

وی با اشاره به اینکه 20 هزار باشگاه مجاز در کشور مشغول 
به فعالیت هس��تند، افزود: متأس��فانه بخش عمده ای از 
باشگاه   ها بدون مجوز در کشور فعالیت می کنند که در این 
رابطه اراده بر این قرار گرفته که مراحل تأسیس   و تمدید 
باشگاه   ها تسهیل شود تا سرمایه گذاران به سمت باشگاه های 
خصوصی سوق داده شوند. مدیرکل ورزش حرفه ای و امور 
باشگاه های کشور درخصوص اشتغال زایی در این زمینه نیز 
بیان کرد: اگر هر باشگاه 10 نفر نیرو را استخدام کند برای 
200 هزار نفر ش��غل ایجاد می شود، همچنین، اگر در روز 
100 نفر از هر باشگاه استفاده کنند، روزانه بالغ بر 2 میلیون 

نفر می توانند در سامت جامعه تأثیرگذار باشند. 

يادداشت هاي امروز

آمیختگی تاريخ دانشجويی با استکبار ستیزی 
رسول سنائی راد  

1

رسالت جنبش دانشجويي 
از 16 آذر 1332 تا امروز / حسن رشوند

2

وقت کشی در استکهلم
 احمد کاظم زاده 

15

رهبر انقاب در پيامي به اجاس سراسري نماز:

مدارس را به نمازخواني 
نوجوانان مزین كنید

   نماز آنگاه که با خش��وع و حضور گزارده شود جامعه را به 
صاح و سداد در زبان و عمل مي کش��اند و اعتا مي بخشد. 
بخش مهمي از گرفتاري ها و آلودگي هاي ما براثر نپرداختن 

به این حقیقت هشدار دهنده است |  صفحه 5

ويژه هاي جوان  

 فرصتي براي اثبات ادعاي تقلب
صفحه 2 فرمان شورش 
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سال بيستم- شماره 5533 - 16 صفحه
قيمت:5۰۰تومان

 رانت ارزي 18میلیارد داري
سرگردان بین عرایض دولتي

   اقتصادي

اظهارات متناقض رئيس جمهور درباره متفق القول بودن همه اقتصاددانان دولت بر سر ارز 42۰۰توماني مورد قبول همه اقتصاددانان دولت نيست!

ايحه » دولت كليد« پشت در هاي  »قفل مجلس« تصويب شد!
  تعدادی از نمایندگان مخالف CFT با هدف از حد نصاب انداختن )آبستراکسیون( 

قصد خروج از مجلس را داشتند که با در قفل شده مواجه شدند |  صفحه 2
  نمایندگان ضمن اصاح برخي ایرادات شوراي نگهبان به ایحه CFT بر نظر خود 

در سایر موارد اصرار کردند تا سرنوشت ایحه به مجمع تشخیص سپرده شود

ران��ت 18 میلی��ارد داری اوایل امس��ال را هیچ کس گ��ردن نمی گیرد! 
رئیس جمهور دی��روز برای دومی��ن بار در ی��ک هفته اخیر، درب��اره دار 
4200تومانی عرایضی مطرح نمود و اگرچه چند روز پیش به طور ضمنی 
آن را به »اشتباه بانک مرکزی « و »فرمول های غلط اقتصاددانان « نسبت 
داد اما دیروز در چرخشی آش��کار، ارائه ارز 4200 توماني را تصمیم »همه 

مسئوان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور« دانست! سخنی که مسعود 
نیلی، دستیار ارشد سابق اقتصادی رئیس جمهور و ولی اه سیف، رئیس کل 
سابق بانک مرکزی، آن را قباً نپذیرفته اند و حرف دیگری می زنند! از طرفی 
اسحاق جهانگیری که او را باید »قهرمان دار 4200 تومانی« و رانت ایجاد 
ش��ده نامید هم در زمان خود، عرایض دیگری داشت و عبدالناصر همتی، 

رئیس کل بانک مرکزی نیز در آغاز کار تلویحاً دار 4200 تومانی را »نقشه 
امریکایی ها« نامید.  در مجموع 18 میلیارد دار  به نرخ 4200 تومان که به 
سوءاستفاده گرترین بخش اقتصاد کشور تزریق شد و واردکنندگان به جای 
واردات با این ارز و فروش آن در داخل، ارز  ها را در بازار آزاد فروختند، آنقدر 

رانت سنگیني است که هیچ کس زیر بار آن نرود.  |  صفحه 4

16آذر، روز دانشجو گرامي باد
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جنبش هاي دانشجويي براي اصاح وضعيت كشور و ايجاد تغيير در برخي 
سياست ها، از اموري است كه در قرن بيستم و با گسترش دانشگاه ها در جهان 
رشد و بسط يافت. در ايران نيز با گسترش دانشگاه ها در دهه  1330 ، اولين 
حركت هاي دانشجويي شكل گرفت. يكي از اولين حركت هاي دانشجويي 
سازمان يافته در كشور را در واقعه 16 آذر 1332 مشاهده مي كنيم. از اين 
رو 16 آذر يادآور يك واقعه  تاريخي است كه هر س��اله در اين روز به عنوان 
روز دانشجو، آرمان ها و خواسته هايي كه جريان هاي دانشجويي كشور در 
دهه هاي گذشته به دنبال آن بوده اند، مورد توجه قرار مي گيرد. 16 آذر در 
واقع حركتي از سوي دانشجويان براي مقابله با هر گونه انحراف و اقداماتي 
است كه بر خاف منافع و مصالح ملت و در راستاي اهداف نظام سلطه طي 
مي شود. حادثه 16 آذر در كمتر از چهار ماه بعد از كودتاي 28 مرداد 32 رخ 
داد كه در آن كودتا، دولت ملي مصدق س��رنگون و ش��اه به كمك كودتاي 
امريكايي – انگليسي بر سر كار بازگشت. در همين مدت چهار ماه اتفاقات 
مختلفي در كشور رخ داد كه هر يك باعث و زمينه ساز انحرافات فراواني بود. 
تسلط ديكتاتوري محمدرضا بر كشور، سلطه يافتن امريكا، از ميان رفتن 
استقال ملي، بازگشت استعمار انگليس كه در طول چند سال قبل از آن با 
دولت ملي مصدق درگير بود، از بين رفتن واقعي صنعت ملي نفت و... تنها 
مصاديقي از اين اتفاقات است. در چنين شرايطي وقتي اعام شد كه معاون 
رئيس جمهور كودتاگر امريكا قصد ورود به ايران را دارد تا نتايج كودتا را از 
نزديك مشاهده كند، جنبش دانشجويي براي مقابله با امريكاي كودتاگر و در 
جهت دفاع از استقال به حركت در آمد و اعتراضات دانشجويي منجر به آن 
شد كه حكومت سركوبگر پهلوي جمع زيادي از دانشجويان را به خاك و خون 
بكشد كه در اين ميان سه دانشجو )مصطفي بزرگ نيا، احمد قندچي و مهدي 
شريعت رضوي (كشته و بسياري ديگر زخمي و دستگير شدند. اين واقعه هر 
چند قدري دير صورت گرفت اما ماهيت و رويكرد اصلي ضد اس��تعماري، 
استقال طلبانه، ضد امريكايي، حق خواهانه و ضد استبدادي جنبش هاي 
دانشجويي در ايران را پايه گذاری كرد. دير بودن اين امر از اين رو بود كه اگر 
جريان دانشجويي مانند ساير جريان هاي سياسي كشور در آن زمان تلقي 
صحيحي از وضعيت كشور داشتند، عاج واقعه را قبل از وقوع مي كردند و مانع 
شكل گيری كودتايي مي شدند كه ربع قرن استبداد و دست نشاندگان امريكا 
را در ايران مسلط كردند. با توجه به اين سابقه درخشان از جنبش دانشجويي 
ايران، تاش جريان هاي رس��انه اي و فرهنگي امريكايي در خارج و داخل 
كشور بر اين اس��ت تا اين واقعه را به نفع جريان غربگرا و امريكايي مصادره 
كند. واقعه اي ضد امريكايي كه در آن دانشجويان به جرم مخالفت با سلطه  
امريكا كشته شدند و عامل اين كشتار نيز حكومت كودتاگري بوده است كه 
به دست امريكا بر سر كار آمده بود امروز به گونه ديگر روايت مي شود و جريان 
غربگرای رخنه كرده در ميان جنبش سالم دانشجويي تاش مي كند تا از 
اين مناسبت تاريخي ضد امريكايي با زدن نعل وارونه، براي حمايت از غرب و 
امريكا در دانشگاه های كشور استفاده كند. آنچه امروز بايد به آن توجه جدي 
شود تاش وقيحانه غربگرايان در ايران براي مصادره جنبش هاي دانشجويي 

و روز دانشجو به نفع امريكا و غرب است. 
اين در حالي است كه در طول چهار دهه گذشته جنبش واقعي دانشجويي 
همواره پرچمدار گفتمان انقابيگري بوده و مبتني بر رهنمودهاي امامين 
انقاب اسامي، رسالت ها و مأموريت های زير را بر دوش خود احساس و براي 
تحقق آن بي وقفه تاش مي كند كه از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره 
كرد:  1- نقش آفريني در فراگيرسازي گفتمان انقابي گري ؛2 - افزايش 
بصيرت و سطح آگاهي سياسي و ديني؛ 3- اعام مواضع به هنگام و داشتن 
تحليل درست از شرايط كشور وتاش دشمن در جنگ نرم؛ 4- رسالت تبيين 
گري و آگاه سازي جامعه؛ 5- فساد ستيزي و مطالبه عدالت و 6- ميدان داري 

در جنبش نرم افزاری و ... 
در عين حال، جنبش دانشجويي در مسير انجام رسالت تاريخي و تمدن ساز 
خود با آف��ات و آس��يب هايي چون دور ش��دن از آرمان ه��ا، افراطي گري، 
سطحي نگري، شعارزدگي، جناحي شدن و نفوذ رو به رو است كه بايد براي 
جلوگيري از آلودگي به اين انحرافات نيز چاره انديش��ي كند. رهبر معظم 
انقاب اسامي سال ها پيش در جمع دانشجويان دانشگاه شريف )78/9/1( 
به برخي از آفاتي كه جنبش دانشجويي ممكن است بدان مبتا گردد، اشاره 

كردند كه عبارتند از: 
نف�وذ و بهره ب�رداري از جنبش دانش�جويي. يك��ي از آفات حركت 
دانشجويي اين اس��ت كه عناصر و مجموعه هاي ناباب به آن طمع بورزند 
و بخواهند از آن سوءاستفاده كنند.  دور ش��دن و پشت كردن به آرمان ها و 
فراموش كردن آنها نگرش سطحي به پديده ها. آنجا كه مي فرمايند ؛ يكي 
ديگر از آفات مهم جنبش دانشجويي، سطحي شدن است. عزيزان من! از 
سطحي انديشي به شدت پرهيز كنيد. خصوصيت دانشجو، تعمق و تدقيق 

است. هر حرفي را كه مي شنويد، رويش فكر و دقت كنيد. 
افتادن در دام احزاب سياسي. يكي ديگر از آفات جنبش دانشجويي، به 
دام احزاب و گروه ها افتادن است. مواظب باشيد، اختاپوس خطرناك احزاب 
و گروه هاي مختلف به سراغتان نيايد و شما را به دام نيندازد. از آن مجموعه 
آزادانديش، اغل��ِب خصوصيات مثبت را خواهند گرفت؛ كه اگر اين ش��د، 
آن وقت انسان در خدمت دشمنان انقاب قرار مي گيرد و چيز خطرناكي 
مي شود و زندگي و سرمايه و آينده انسان حقيقتاً به باد مي رود و انسان دچار 

حسرت مي گردد. 
گم كردن اهداف. تشكل هاي دانشجويي مواظب باشند هدف هايشان را 
گم نكنند. هدف های اصلي تشكل هاي دانشجويي همان چيزهايی است 
كه روي طاق بلند جنبش دانشجويي نوشته شده: ضديت با استكبار، كمك 
به پيشرفت كش��ور، كمك به اتحاد ملي، كمك به پيشرفت علم، حضور و 
شركت در مبارزه و پيكار همگانِي ملت ايران براي غالب آمدن بر توطئه ها و بر 

دشمني ها؛ اينها هدف اصلي است؛ اين را بايد فراموش نكنند. )87/9/24(

حسن رشوند

ت�وان موش�كي جمه�وري اس�امي اي�ران اكن�ون ب�ه 
گون�ه اي بي بدي�ل در منطق�ه و حوزه ه�اي راهب�ردي و 
اس�تراتژيك به اي�ران ح�ق وت�و داده اس�ت و اي�ن موضوع 
را دش�منان جمه�وري اس�امي اي�ران ني�ز مي دانن�د. 
حشمت اه فاحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس در گفت  و گو با فارس در تشريح نشست كميسيون 
متبوعش با حضور سردار حاجی زاده اظهار داشت: نشست كميسيون 
امنيت ملي در خصوص ارزيابي توان موش��كي جمهوري اس��امي 
ايران و برنامه هاي آينده اين حوزه بود كه مي توان آن را جلس��ه اي 
بسيار خوب در حوزه حمايت هاي بودجه اي مجلس ارزيابي كرد. وي 
افزود: حداقل حمايت هايي كه از توان موشكي، پدافندي و پهپادي 
جمهوري اس��امي ايران ص��ورت مي گيرد، به ص��ورت حداكثري 
مؤلفه های امني��ت، دفاع و پدافند ملي كش��ور را ارتقا داده اس��ت. 

وي افزود: توان موشكي جمهوري اس��امي ايران اكنون به گونه اي 
بي بديل در منطقه و حوزه هاي راهبردي و استراتژيك به ايران حق 
وتو داده است و اين موضوع را دشمنان جمهوري اسامي ايران نيز 
مي دانند. فاحت پيشه با اش��اره به فعاليت و پيشرفت هاي ايران در 
حوزه پدافندي، ادام��ه داد: عاوه بر توان ب��ااي پدافندي ايران در 
مقابل برخي از مدعي��ان منطقه اي، مي توان گف��ت كه حتي هيچ 
هواپيماي امريكايي نيز از گزند توان پدافندي جمهوري اسامي ايران 
مصون نيست و اين يك دستاورد مهم و جدي است. وي با اشاره به 
توان جمهوري اسامي ايران درحوزه پهپادي، گفت: عاوه بر اينكه 
جمهوري اسامي ايران از لحاظ عملياتي، نظامي، امنيتي و اطاعاتي 
در زمره كشورهاي برتر دنيا است در حوزه پهپادي نيز به فناوري هاي 
تكنولوژيكي رسيده اس��ت. وي افزود: اكنون در مسائل توسعه اي، 
بارور كردن ابرها، اكتش��افات و به ويژه در حوزه امنيت و اطاعات و 

پوشش مرزي سپاه پاسداران انقاب اسامي ايران از توان پهپادي 
استفاده های خوبي مي برد كه قابل توسعه و گسترش است.

فاحت پيش��ه اظهار داشت: اگر توان جمهوري اس��امي ايران را با 
كشورهاي منطقه مقايسه كنيم، خيلي از كش��ورهاي منطقه اعم 
از دوستان و دش��منان ما در منطقه فقط امسال، شش برابر بودجه 
عمراني ايران هزينه خريدها تسليحاتي آ نها بوده است. نماينده مردم 
اس��ام آباد غرب در مجلس بيان كرد: اين شرايط نشان مي دهد كه 
سرمايه گذاری جمهوري اسامي ايران در حوزه هاي انساني، فناوري 
و تجهيزاتي توان موش��كي، پهپادي و پدافندي عاوه برصرفه هاي 
راهبردي سياس��ي و اس��تراتژيك، از صرفه اقتصادي بس��يار باا و 
غيرقابل انكاری هم برخوردار بوده اس��ت، به همين دليل معتقديم 
بايد در زمينه بودجه اي به توان موشكي، پهپادي و پدافندي توجه 

اساسي شود.  

رئيس كميسيون امنيت ملي:  توان موشكي در مسائل راهبردي به ايران حق وتو داده است

CFT به مصلحت سپرده شد
ايحه»دولت کلید« پشت درهای » قفل مجلس«  تصويب شد

روز گذشته مجلس ش�وراي اسامي با اندكی 
اصاح و اصرار  ب�ر مصوبه قبلي خ�ود ايحه 
الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تروريسم 
مالي را ب�ه مجمع تش�خيص مصلح�ت نظام 
فرس�تاد.  ت�ا ايح�ه »دول�ت كليد« پش�ت 
دره�ای »قف�ل مجل�س« تصوي�ب ش�ود!
داستان بررس��ي پذيرش كنوانسيون هاي مقابله 
با پولش��ويي دوباره به نقطه اول آن يعني مجلس 
شوراي اسامي رسيد. پس از اينكه لوايح گوناگون 
مرتب��ط ب��ا اس��تانداردهاي مقابله با پولش��ويي 
توانس��ت به نقطه نهايي آن يعني بررسي ايحه 
پذيرش ايران در كنوانسيون CFT برسد، شدت 
اختاف نظرها و به خص��وص خروج دولت امريكا 
از برجام سبب ش��د تا اين ايحه نزديك به چهار 
ماه در مجلس شوراي اس��امي متوقف بماند. با 
وجود  شك و ش��بهه هايي كه  در خصوص امكان 
ايج��اد كانال مال��ي اتحاديه اروپا ب��راي مقابله با 
تحريم هاي امريكا  وجود دارد، با اين حال با اصرار 
دولت بررسي اين ايحه بار ديگر در مجلس آغاز 
شد تا اينكه در نهايت با تصويب مجلس اين ايحه 
به ش��وراي نگهبان قانون اساس��ي فرستاده شد. 
س��پس اين ايحه با چندين اشكال مهم از سوي 
شوراي نگهبان بازگردانده شد. در كنار اين مجمع 
تشخيص مصلحت نظام نيز در چند مورد مهم اين 
ايحه را بر خاف سياست هاي كلي اباغي از سوي 
مقام معظم رهبري دانست. درنهايت كميسيوني 
متشكل از نمايندگان مجلس و چندين وزارتخانه با 
اصاح اشكاات وارد شده از سوي شوراي نگهبان، 
اين ايحه را مجدداً به صحن علني مجلس شوراي 
اسامي فرستادند؛ مصوبه اي كه در نهايت با رأی 
دوباره نمايندگان به تصويب رس��يد و به مجمع 

تشخيص مصلحت نظام رفت. 
   موافقان و مخالفان چه گفتند

 CFT روز گذش��ته به رغم اينكه اين ب��ار  ايحه
در مجلس به تصويب رسيد، صحن علني شاهد 

مجادات نمايندگان موافق و مخالف بود. 
در ابتدا محمد دهق��ان نماينده م��ردم طرقبه، 
چن��اران و ش��انديز در مخالف��ت ب��ا اصاحات 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
نسبت به ايرادات ش��وراي نگهبان، اظهار داشت: 
زماني كه ط��رح يا ايحه اي ب��ه تصويب مجلس 
مي رسد و به ش��وراي نگهبان ارس��ال مي شود و 
اين شورا ايرادي به برخي بندهاي آن نمي گيرد، 
كميسيون تخصصي مجلس نمي تواند نسبت به 
موضوعاتي كه درباره آنها ايرادي گرفته نش��ده، 
وارد رسيدگي مجدد ش��ود. وي افزود: در تبصره 
م��اده واحده اين ايحه نوش��ته ش��ده كه دولت 
جمهوري اسامي ايران صرفاً پس از خارج شدن 
از ليست س��ياه گروه ويژه مالي FATF مي تواند 
س��ند الحاق را توديع كند. شورا نس��بت به اين 
مصوبه اي��رادي نگرفته و فقط خواس��ته عبارت 
»ليس��ت س��ياه« از ابهام درآيد.  فقط در داخل 
كشور عبارت »ليست سياه« مطرح است كه بايد 
به »كشورهاي غيرهمكار« تغيير كند زيرا عبارت 

ليست سياه وجود ندارد. 
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تأكيد 
كرد: كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس برخاف آيين نامه، تبصره اي را كه مجلس 
تصويب ك��رده، حذف ك��رده و در ذيل آن متني 

180 درجه مخالف تبصره آورده است. 
در مقابل بهروز برزگر كلشاني عضو كميسيون 
امني��ت ملي و سياس��ت خارج��ي مجلس در 

موافقت با اصاحيه كميس��يون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي، گفت: تصوي��ب اين ايحه 
پاسخ قاطع به دش��مناني اس��ت كه به دنبال 
تحريم ايران هستند بنابراين ما نبايد بهانه اي 
به دست آنها دهيم و خودتحريمي را رقم بزنيم. 
وي با اش��اره به وضعيت اقتصادي و سياس��ي 
كنوني كش��ور، افزود: ما براي ف��روش نفت و 
كمك به دولت نياز به تصويب اين ايحه داريم 
بنابراين نبايد در مس��ير دش��من بازي كنيم، 
به ويژه آنكه در س��ال 98 با مشكاتي روبه رو 
خواهيم بود ك��ه مجلس نبايد مس��بب آن ها 

باشد. 
   نبايد شعار انتخاباتي بدهيم

اش��كاات و ايرادات وارد ش��ده ب��ه اين ايحه 
تنها محدود به س��خنان نماين��دگان موافق و 
مخالف نبود و بس��ياري از نقدها در قالب تذكر 
در صحن علني مطرح ش��د. سيدحسين نقوي 
حس��يني، نماينده مردم ورامين در مجلس با 
اس��تناد به ماده 194 آيين نامه داخلي مجلس 
گفت: تصميم براي منافع ملي گرفته مي ش��ود 
بنابراي��ن ش��وراي نگهب��ان به عن��وان حافظ 
جمهوريت و مجمع تشخيص مصلحت نظر خود 
را درباره ايحه CFT ارائه كردند بنابراين نبايد 
ش��عار انتخاباتي بدهيم. نقوي تصريح كرد: در 
تصويب كاپيتواسيون هم مقامات دولتي همين 
حرف ها و وعده ها را دادند و در جريان تصويب 

برجام نيز چنين وعده هايی به مردم داده شد. 
حشمت اه فاحت پيش��ه، رئيس كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در تذكر 
ش��فاهي خود با اس��تناد به ماده 79 آئين نامه 
داخلي مجلس، در واكنش به اظهارات دهقان 

بيان ك��رد: آقاي دهق��ان بيان كردن��د به زعم 
شوراي نگهبان ايرادات CFT غيرقابل اصاح 
و خاف امنيت و منافع كش��ور است در حالي 
كه آقاي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان 
در جلس��ه بررس��ي ايرادات CFT مطرح كرد 
در صورت عدم رفع ايرادات موجود، اين ايحه 
خاف منافع ملي است اگر ايرادات برطرف شود 
خافي وجود ندارد. وي بيان كرد: اين ايرادات 
با اجماع افرادي از مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام و شوراي نگهبان برطرف شد؛ جناب آقاي 
شاهرودي به آقاي اريجاني نامه اي نوشت كه 
دو نفر از مجمع تشخيص مصلحت در كارگروه 

بررسي ايرادات CFT حضور داشته باشند. 
   وقتي رئيس مجلس وارد دعوا مي شود!

ش��ديدترين دعوا بر س��ر تذكر نماينده مردم 
اروميه به وجود آمد. نادر قاضي پور طي اخطاري 
گفت: در روند ايحه الحاق ايران به كنوانسيون 
مبارزه با تأمين مالي تروريس��م )CFT( افراد 
ضعيف النفس مشخص شدند و ما برادران عزيز 
ضعيف النفس را ش��ناختيم، ما ه��ر چه داريم 
از اس��ام اس��ت. قاضي پور در ادامه گفت: ما با 
هرگونه ايحه اي كه مغاير با شرع نظام مقدس 
جمهوري اس��امي باش��د مخالفيم. مس��عود 
پزشكيان در واكنش��ي كه دور از شأن رياست 
مجلس بود،  نسبت به اين مسئله واكنش نشان 
داد و گفت: ترس��و كساني هس��تند كه در اين 
مملك��ت زندگي مي كنن��د، فق��ر و بدبختي و 
گرسنگي به وجود مي آيد و خود را به كوچه علي 
چپ مي زنند و پشت تريبون از فقر و گرسنگي 

دفاع مي كنند.
 عامل فقر و گرسنگي و بدبختي سياست غلط 
ماست كه بايد اصاح شود. پزشكيان يادآور شد: 
عامل اين موضوع كساني هستند كه ندانسته و 
ناآگاهانه فرياد مي كشند نه كساني كه بر اساس 
آگاهي مي خواهند از سرنوش��ت كش��ور دفاع 
كنند. اي��ن چه ربطي به كاپيتواس��يون دارد. 
در آنجا س��گ امريكايي هم محترم است. ولي 
اينجا هم ما مي گوييم قان��ون تصويب كنيم و 
سرمايه گذار و تاجر تسليم نشود. ما در مجلس با 
قدرت ايستاده ايم و رأی مي دهيم تا مردم بدانند 
چه كسي اين وضع اقتصادي را برايشان به وجود 

آورده است. 
در نهايت نمايندگان ب��ا 125 رأي موافق، 59 
رأي مخالف و شش رأي ممتنع از مجموع 206 
نماينده حاضر در جلسه اين ايحه را به مجمع 

تشخيص مصلحت ارجاع دادند. 
    درهای بس�ته به روی آبستراكسيون 

نمايندگان 
از حواش��ی ديگ��ر جلس��ه ديروز خان��ه ملت، 
 CFT تصميم تعدادی از نماين��دگان مخالف
برای خ��روج از مجلس با ه��دف از حد نصاب 
انداختن )آبستراكسيون( مجلس  بود، تا مصوبه 
را از رس��ميت بيندازند، اما به گفته حسينعلی 
حاجی دليگانی، با دستور اريجانی كه رياست 
جلسه را به عهده داشت، گيت های ورودی بسته 
شد، تا نمايندگان نتوانند از صحن خارج شوند.

در بيانيه احزاب و تشكل هاي انقابي 
در سالگرد 16 آذر مطرح شد

ذلت ناپذيري
 پیام 65ساله مبارزه ملت ايران است

احزاب، گروه ها و تش�كل هاي انقاب�ي در بيانيه اي به مناس�بت 
16 آذر ، روز دانش�جو، تأكي�د كردن�د: جنب�ش دانش�جويي 
ام�روز ني�ز مث�ل 16 آذر ۳۲ در ت�داوم پوياي�ي خ�ود مظه�ر 
اس�تقال خواهي، استكبارس�تيزي و عدالت خواه�ي اس�ت. 
به گزارش جوان، در بخش��ي از اين بيانيه تصريح ش��ده اس��ت: خط 
مبارزه 65س��اله از 16آذر32 تا 16آذر97 يك پيام دارد و آن هم پيام 
ذلت ناپذيري ملتي بزرگ اس��ت. برخي امروز اگر ترامپ به ايران بيايد 
حاضرند دانش��جويان را هم زير پاي��ش ذبح كنند. اي��ن ميزان ارادت 
برخي به امريكا يا از سر جهل تاريخ است يا از سر وادادگي. استفاده از 
ديپلماسي متناسب با عزت و جايگاه تاريخي مردم ايران، با هدف توسعه 

روابط با هم پيمانان بايد بيش از پيش در دستور كار قرار گيرد. 
اين بيانيه مي افزايد: امروز به روشني می توان يك خط مبارزه 65 ساله از 16 
آذر 32 تا 16 آذر 97 ترس��يم كرد. 16 آذر نمادي است از حراست استقال 
سياسي كشور، پرچمي بلند براي مبارزه با اس��تبداد و نشاني براي تحقير 
استعمار. دانشگاه و دانشگاهيان در طول ايام پس از پيروزي انقاب اسامي نيز 
همچنان اين پيشتازي را با اشغال سفارت امريكا، مركز جاسوسي و براندازی 
نظام نوپاي اسامي، حضور گسترده در دفاع مقدس و فعاليت در حوزه هاي 
سازندگي كشور و توليد علم و فناوري حفظ كردند. برخي امروز اگر ترامپ به 
ايران بيايد حاضرند دانشجويان را هم برپايشان ذبح كنند. اين ميزان ارادت 

برخي به امريكا يا از سر جهل تاريخ است يا از سر وادادگي. 
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: سال 1397 هم در انتهاي اين 
دوره طواني، نقطه عطفي در اين پيكار 65 ساله است كه شيطان بزرگ 
در حالي كه نشانه هاي بارز افولش، خواب را از چشمان رهبران فكري آن 
ربوده است، با تجميع همه امكانات، جنگ اقتصادي و جنگ رسانه اي 
و تكرار بدعهدي هاي هميشگي، و استفاده از تنبلي و سستي بريدگان، 
عافيت طلبان و برگشتگان از مسير اهداف انقاب اسامي، در پي ضربه 
زدن به ملت ايران اس��ت. قدرت بااي دفاع��ي و منطقه اي جمهوري 
اسامي، جرئت حتي انديشه به اعمال تجاوز و تعدي نظامي را از ذهن 
دشمنان خارج كرده اس��ت. در پايان اين بيانيه آمده است: ما، احزاب، 
گروه ها و تشكل هاي انقابي، معتقديم كه امروز نيز جنبش دانشجويي 
در ت��داوم پويايي خ��ود مظهر اس��تقال خواهی، استكبارس��تيزي و 
عدالت خواهی اس��ت. اين روز را نقطۀ اتكايي براي جامعه دانشگاهي، 
و الهام بخش در حيات سياس��ي و اجتماعي آن مي دانيم، و اطمينان 
داريم دلس��وزان دانش��گاهي با ايمان راس��خ، در پيش��اني حمايت از 
انقاب اس��امي وآرمان هاي بلند جامعه ايراني خواهد ايستاد و اجازه 
خودنمايي به غرب، امريكا، صهيونيست و ارتجاع منطقه در نااميدسازي 
مردم ايران از مس��ير عزتمند چهل س��اله نخواهد داد. از دستگاه هاي 
حاكميتي و دولتي هم انتظار داريم با باور عميق به بزرگي ملت ايران 
و بهره گيري از ظرفيت هاوقابليت هاي بي بديل اين كش��ور بزرگ و با 
ميدان دادن به نخبگان و جوانان دانش��گاهي براي ورود جهادگونه به 
عرصه حل مشكات مردم، و استفاده از ديپلماسي متناسب با عزت و 
جايگاه تاريخي مردم ايران، با هدف توسعه روابط با هم پيمانان، بتوانند 
مأموريت اداره كشور را به نحو درستي پيش ببرند، و بدانند همه ما در 

صورت حركت در اين جهات، پشتيبان و حامي آنها خواهيم بود. 

مشايي در دادگاه تجديدنظر حاضر نشد
جلس�ه دادگاه تجديدنظ�ر اس�فنديار رحي�م مش�ايي ب�ا 
وجود اعام قبل�ي و اب�اغ وقت، ب�دون حضور وي برگزار ش�د. 
به گزارش فارس، جلس��ه دادگاه تجديدنظر اس��فنديار رحيم مشايي 
رئيس دفتر رئيس جمهور سابق روز گذشته در شعبه 36 تجديدنظر 
دادگاه انقاب به رياست قاضي زرگر و مستشاران شعبه برگزار شد. با 
وجود اعام قبلي و اباغ وقت دادگاه، متهم پرونده از حضور در جلسه 
محكمه خودداري كرد اما وكاي وي در اين جلسه حضور يافتند و به 

دفاع از اتهامات مشايي پرداختند. 

قاليباف در جمع دانشجويان:
وعده های پوچ و اشرافي گري

 با دوري  از مردم شروع مي شود
عضو مجم�ع تش�خيص مصلحت نظ�ام با بي�ان اينكه م�ردم در 
تنگناي معيش�تي، بيكاري، گراني و تورم هس�تند، گفت: توجه 
به آزادي هاي اجتماع�ي در چارچوب قانون حق مردم اس�ت، اما 
داشتن سفره  مناسب، داشتن كار و درآمد حقوق اساسی تری است. 
به گزارش ف��ارس، محمدباقر قاليب��اف در جمع دانش��جويان ضمن 
گراميداشت ياد شهداي 16 آذر، گفت: دانش��جوياني مانند بزرگ نيا، 
شريعت رضوي و قندچي شهيد شدند تا به ما ايستادن، استكبارستيزي، 
استقال، مبارزه با استبداد، دست رد به سينه غرب گرايان زدن و روحيه 
جهادي را بياموزند. وي كه در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر 
كرمان سخن مي گفت، افزود: دانشجويان در حركت هاي مختلف نقش 
آفرين و پيشگام هستند، چرا كه توان روحي و جسمي و پشتوانه علمي 
دارند، علم بدون عمل، وبال و زحمت است و عمل بدون علم هم گمراهي 
و انحراف در پي دارد. نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ادامه داد: مشكل اصلي كش��ور و مردم چيست؟ بعد از 
گذشت چهار دهه از پيروزي انقاب، از ظرفيت استثنايي دانشجويان 
براي حل چه مشكلي بايد استفاده شود؟ همه ما آموخته ايم كه شناخت 
دقيق مسئله و سابقه آن و تحليل روند شكل گيري آن، مهم ترين قدم 

در حل مسئله است. 
قاليباف با بيان اينكه در حوزه كاركردي و ساختاري كه وظيفه دولتمردان 
بوده است، كارنامه متفاوتي داريم، تأكيد كرد: در برخي از بخش ها خوب 
و در بخشي ضعيف بوده ايم. به عبارتي در رشد كمي و كيفي علمي، حوزه 
دفاعي و صنايع وابسته به آن، در افزايش قدرت ملي و منطقه اي، مبارزه 
با ظلم و احياي عزت و وحدت امت اسامي كارنامه قابل قبولي داريم. در 
گسترش بي رويه ابعاد دولت و فربه شدن آن، در اقتصاد و بخش هايي از 
حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي، اما ضعف ها و ناكارآمدي هاي جدي داريم. 
وي در تشريح دايل عدم تحصيل كارنامه موفق در حوزه هاي مطروحه 
اظهار كرد: اين ناكارآمدي دو دليل دارد؛ اول ضعف مديريت و دوم تفكر 
غيرانقابي و اميد به بيگانه . اين عوامل در سطح اداره كشور و تصميم گيري 
و سياستگذاري باعث ناكارآمدي مي شود. عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ادامه داد: حاا اگر كسي اين مشكات را داشته باشد و بخواهد پيوسته 
در قدرت هم باقي بماند، نتيجه اش مي شود دوري از مردم. دوري از مردم 
يعني نزديكي به بيگانه، بي عدالتي، نفاق، دش��من را دوست پنداشتن، 
دروغ، وعده های پوچ، اش��رافي گري و در يك كام، وضعيتي اس��ت كه 
اميرالمومنين)ع( در چرايي زوال دولت ها عنوان مي كنند: »تمس��ك به 
فروع، ضايع كردن اصول، تقدم اراذل و دور كردن افاضل« قاليباف افزود: 
اين جريان و تفكر بيش از سه دهه سكان اداره و مديريت كشور را در حوزه 
اقتصاد در دست داشته و اقتصاد دولتي و ش��به دولتي را گسترش داده 
است؛ اقتصادي كه در دست خود اين آدم هاست، يا اگر خصوصي كرده اند، 
در اختيار افراد محدود و همان چهاردرصدی هاس��ت. مردم در تنگناي 
معيشتي، بيكاري، گراني و تورم هستند و ارزش دارايي و سرمايه هاي آنان 
دست كم نصف شده است. قاليباف در پايان با تأكيد بر توان مردمي در حل 
مشكات پيش رو، گفت: توجه به مسئله، داشتن برنامه و همدلي مي تواند 

ما را از اين گردنه عبور دهد. 

ژه
وی

 فرصتيبراياثباتادعايتقلب 
محمدرضا خاتمي اخيراً به دليل ادع��اي تقلب 8 ميليوني 
در انتخابات رياست جمهوري سال 88 به دادگاه فراخوانده 
شده اس��ت. ش��ايد اصاح طلبان ديگري همچون او باشند 
كه همچنان و به رغم اذعان امث��ال مصطفي تاج زاده به عدم 
امكان تقلب در انتخابات هاي ايران، باور به تقلب در انتخابات 
رياست جمهوري خرداد 88 داشته باشند. به نظر مي رسد اين 
احضار و الزام محمدرضا خاتمي به ارائه اسناد و مدارك تقلب 
فرصت خوبي باشد كه اصاح طلبان اگر همچنان بر ادعاي 
تقلب اصرار دارند، آن را اثبات كنند. خاتمي اخيراً در برنامه 
اينترنتي »رو در رو« و در پاسخ به سؤالي درباره انتخابات 88 
مدعي شده بود كه در ستاد انتخابات وزارت كشور و در زمان 
تجميع و اعام آراي نهايي انتخابات، تعداد 8 ميليون رأي به 
آراي احمدي نژاد اضافه شده است تا انتخابات به مرحله دوم 
نرس��د. او البته اذعان دارد كه حتي بدون اين 8 ميليون رأي 
هم احمدي نژاد رأي بيشتري از موسوي داشت، اما انتخابات 
به دور دوم كشيده مي شد. به نظر مي رس��د سال به سال به 
تعداد قصه هايي كه اصاح طلبان در مورد افس��انه تقلب 88 
مي سازند، اضافه مي شود. حال محمدرضا خاتمي براي ارائه 
استنادات خود در مورد اين ادعا به دادستاني احضار شده است. 
طبق قاعده جديد قوه قضائيه مقرر شده است چنانچه افراد 

حقيقي يا حقوقي ادعاها يا اتهام زني هايي را متوجه سايرين 
كنند بايد ظرف مدت 10 روز، اس��ناد و مدارك خود را ارائه 
نمايند. آيا اين دادگاه فرصتي براي ارائه دايل و مس��تندات 

نيست؟ اگر دليل و سندي باشد!

 فرمانشورش
س��عيد حجاريان، تئوريس��ين اص��اح طلبان اخي��راً در 
گفت وگويي وضعيت كارگران، معلمان و بازنشس��تگان را 
بحراني توصيف كرده و س��پس گفته كه »ه��ر يك از اين 
اقشار مس��تعد اعتراض و حضور در خيابان هس��تند. زيرا 
امروزه الگوي غارت تغيير پيدا كرده و ديگر منحصر به يك 
مؤسسه مالي متخلف و گران  فروشي لوازم كاميون ها نيست 
و عموميت يافته است. شايد از اينها هم فراتر برويم و بحران 
دارو كشور را فرا بگيرد. به  نحوي كه سامتي و حيات افراد 
به ش��دت تحت خطر قرار بگيرد... در شرايط »عام البلوي« 
امكان دارد مردم و نيروه��اي نظامي مقاب��ل يكديگر قرار 
بگيرند زيرا سياس��ت خياباني مي ش��ود. اين  نشانه ها به ما 

مي گويند، دورنماي روشني نخواهيم داشت... «
اين سخنان بيش��تر از آنكه رنگ تحليل داش��ته باشد، بوي 
تحريك مي ده��د. يك كارگر ي��ا معلم يا بازنشس��ته وقتي 
اين عب��ارات را بخواند فضاي ذهني او ح��س عقب افتادن از 

همكارانش خواهد بود كه به ادعاي حجاريان براي حضور در 
خيابان مستعد هستند. از طرفي او برخاف آنچه از دعوت به 
وحدت و آرامش فضا و دوري از سياه نمايي در سخنان روحاني 
ديده مي ش��ود، فضايي آش��وب خيز از جامعه ايران تصوير 
مي كند. آش��وبي كه در همين مصاحبه معلوم مي ش��ود كه 
اصاحات به آن نياز دارد، وقتي حجاريان در پاسخ به اين سؤال 
كه » استراتژي   هاي شما براي پيشبرد پروژه اصاح چيست« 
از نافرماني مي گويد: »تاكتيك  اصلي اصاحات، سازماندهي 
نيروها از پايين  است. اين روش در گسترش  احزاب، سازمان 
آهنين، بسيج  توده اي و انواع سازمان هاي مردم نهاد متجلي 
مي شود و حتي بعضي مواقع مي توان به نافرماني مدني فكر 
كرد. اساساً معتقدم فشار از پايين با انتخابات پديد نمي آيد. 
پس بايد گفت، پروژه اصاحات به انتخابات گره نخورده است. 
زيرا انتخابات به معن��اي كنوني آن، مص��داق گدايي قدرت 
است.« حال روشن است كه صحبت از تهديد نظام و تحريك 
مردم اس��ت، تئوري و تحليلي در كار نيس��ت و تئوري پرداز 
اصاحات آشوب طلب شده است. حجاريان سال 84 در پاسخ 
به عده اي كه او را جانباز اصاحات مي خواندند، گفته بود كه 
»كدام جانبازي؟! بايد اصاحات ديگري ساخت. اصاحات 
بعدي به خون بيش��تري احتي��اج دارد. « و چهار س��ال بعد 

آشوب هاي فتنه سبز راه افتاد. 

زاكاني در جمع دانشجويان: 
نگاه به بیگانه از اشتباهات برخي مسئوان است

عدم خودباوري، توجه به خارج از كشور، نگاه به دست بيگانه و عدم 
اتكا به مردم از اشتباهاتي اس�ت كه در بين مسئوان ما وجود دارد. 
به گزارش فارس، عليرضا زاكاني در جمع دانشجويان دانشگاه اميركبير با 
بيان اينكه ما نسبت به گذشته افتخار مي كنيم، اما نسبت به آنچه نشديم 
غبطه مي خوريم، گفت: ما اگر مي توانستيم در اين 40 سال 100 متر راه 
بياييم 10 متر راه آمده ايم كه بخشي از اين به دليل بلد نبودن طي كردن 
مسير بوده و بخشي هم به خاطر اين بوده كه مسئوان كشور درك درستي 
از مكتب امام نداشته اند، محقق ش��دن مكتب امام را در دستور كار خود 

قرار ندادند. 
زاكاني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: دولتي ها مي گويند براي 
اينكه سرمايه و تكنولوژي خارجي ها را بياوريم نيازمند اين هستيم كه با آ نها 
به تفاهم برسيم با اين وجود اين تفاهم يعني اينكه ما توانمندي هاي خود 
را به فروش بگذاريم مثل بحث هسته اي يا برجام يك منطقه اي يا برجام 
دو، دفاعي يا برجام سه و حقوق بشر يا برجام پنج تا بتوانيم خواست آن ها را 
تأمين كنيم در هر حال اين يك نگاه و راه طي شده غلط است كه تا به حال 
جواب نداده است. زاكاني تصريح كرد: يك نگاه ديگر هم در كشور وجود 
دارد كه مي گويد بايد به توانمندي هاي مردم و داشته هاي داخلي خود تكيه 
كنيم و اين ظرفيت ها ظرفيت هاي بي نظيري هستند كه مي توانند در كشور 
جهش به وجود بياورند، اما مسئوان به اين ظرفيت ها توجه ندارند. وي 
گفت: عدم خودباوري، توجه به خارج از كشور، نگاه به دست بيگانه و عدم 

اتكا به مردم از اشتباهاتي است كه در بين مسئوان ما وجود دارد. 

مهدي پورصفا
  گزارش

محسن آزاده|خانه ملت  



روزي ك�ه وزارت 
زهرا چيذري

ب�راي   گزارش يک بهداش�ت 
واكس�ن  تبلي�غ 
HPV دست به دامن سلبريتي ها شد و كمپين راه 
انداخت، ش�ايد فك�رش را نمي كرد ك�ه اين كار 
مجوزي خواهد ش�د ب�راي دخالت ه�اي بعدي 
چهره هاي اين گروه در امر س�امت و بازاريابي و 
تبليغات دارويي! اما  حاا سلبريتي هايي كه براي 
برخي تبليغات پايشان به حوزه سامت باز شده 
بود، اين بار بي توجه به اين وزارتخانه رأس�اً وارد 
جريان تازه اي شده اند كه مي تواند سامت جامعه 
را به بازي بگيرد. تبليغ آمپول »نالوكسان« براي 
مقابله با اعتياد از سوي يكي ديگر از سلبريتي ها 
آخرين دستاورد اين پديده در كشور است كه با 
واكنش جدي پزشكان،  داروسازان و اهالي سامت 
مواجه شده است. انگيزه يا انگيزه هاي پشت پرده 
اين ماجرا، هر چه كه باشد مسائل مادي و درآمد 
بيش�تر در دل آن مي گنج�د. اظه�ارات ناهيد 
خداكرمي، عضو شوراي شهر درباره درخواست 
پول هاي گزاف از سوي سلبريتي ها براي پيوستن 
به كمپين » نه به پاستيك «  نشانگر آن است كه 
سلبريتي ها تنها جايي سر و كله شان پيدا مي شود 
كه پاي منافع شان در ميان باشد. بگذريم از اينكه 
با سپري شدن بيش از يك سال از ماجراي زلزله 
كرمانشاه هنوز تكليف كمك هاي مالي جمع شده 
به نام زلزله زدگان از س�وي برخي س�لبريتي ها 

روشن نيست!

پديده سلبريتي ها در كشورمان هر روز ابعاد تازه تري 
پيدا مي كند. ماجرا ديگر تنها ب��ه تاش اين افراد 
براي هديه دادن گرين كارت امريكا به فرزندانشان 
و درگيري ه��اي لفظي با دنبال كنندگانش��ان در 
ش��بكه هاي اجتماعي و اظهارنظرهاي سطحي و 
تندشان در حوزه هاي سياسي محدود نمي شود. 
آنها تبديل به پديده اي شده اند كه تمام ابعاد جامعه 
را تحت الشعاع قرار داده و مي رود تا خود به معضلي 
فرهنگي و اجتماعي تبديل شود. هر چند جريان 
جمع آوري كمك براي زلزله زدگان كرمانشاه و ابهام 
سرنوشت پول هاي جمع شده از سوي برخي از اين 
چهره ها نشان داد، برخي اعضاي اين پديده استعداد 
عجيبي در شاراتانيزم اقتصادي هم دارند. نمونه 
ديگر اين شاراتانيزم را مي توان در اظهارات ناهيد 
خداكرمي وقتي درباره نتيجه دعوت از سلبريتي ها 
براي پيوس��تن به كمپين ه��اي فرهنگي اينگونه 
توضيح داد: در اين حوزه به غير از پرويز پرستويي 
هيچ كدام از هنرمندان حاضر به همراهي با ما نشدند 

و حتي متأسفانه برخي از آنها دستمزد و هزينه هاي 
گزافي را از ما طلب مي كردند ك��ه پرداخت آن از 

عهده شوراي شهر برنيامد. 
 يار سلبريتي ياسمن اشكي 

كشته شدن يك سگ يا گربه كافي است تا صفحات 
مجازي سلبريتي ها را حمايت از حقوق حيوانات پر 
كند، اما همين سلبريتي ها در جايگاهي ديگر وقتي 
بنا بر خودنمايي باش��د، پالتوي پوس��ت حيوانات 
كمياب و در معرض انقراض را مي پوشند و خود را 
نمايش مي دهند. اما با تمام اينها ايك هاي كاربران 
و روي خوش برخي سازمان ها و نهاد به اين پديده 
براي پيشبرد اهدافشان خودش باب ورود آنها را به 
حوزه هاي تخصصي تر هم باز كرده اس��ت. اين بار 
مهناز افشار با توليد يك ويدئو و اشتراك آن از طريق 
شبكه هاي اجتماعي از مردم خواسته براي مبارزه 

با اعتياد آمپول »نالوكسان« تزريق كنند! وي كه 
پيش از اين نيز با حواش��ي مرتبط با واردات شير 
خشك فاسد از سوي همسرش ياسين رامين بر سر 
زبان ها افتاده بود، در پويش هايي نظير »بدسرپرست 
تنهاتر اس��ت« هم در كنار ياسمن اشكي معروف 
برنامه ماه عسل به عنوان س��خنگو حضور داشت. 
اما اين بار ظاهراً خانم بازيگر خودش رأساً اقدام به 
تبليغ دارويي كرده كه خطرات مصرف خودسرانه 
آن اعضاي جامعه پزشكي و داروس��ازان را نگران 

كرده و به واكنش واداشته است. 
 داروي�ي ب�راي مص�رف در اورژانس هاي 

بيمارستاني
كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و داروي 
وزارت بهداشت درباره نالوكسان مي گويد: هر چند 
آمپول نالوكس��ان ب��راي اوردوز موادمخدر كاربرد 

داشته باشد، اما استفاده آن عموماً بيمارستاني و با 
تجويز پزشك است چراكه ممكن است حين تزريق 
عوارض خطرناك و حتي مرگ آوري براي بيمار در 
پي داشته باشد.  به گفته وي، كاربرد اصلي اين دارو 
در موقعيت هاي اورژانسي است كه در اورژانس هاي 
بيمارستاني، پيش بيمارستاني،  اتاق عمل و ريكاوري 
اس��تفاده مي ش��ود. در كيف و ترالي ه��اي احياي 
پيشرفته وجود دارد و يكي از موارد مصرف آن احياي 
افرادي است كه موادمخدر مصرف كرده اند، اما بدون 
عوارض نبوده و مصرف آن تحت نظر پزش��ك و با 
امكانات اورژانس است و به هيچ وجه تجويز و مصرف 
خودسرانه ندارد.  سخنگوي سازمان غذا و دارو تأكيد 
مي كند: مصرف اين دارو مي تواند عوارض قلبي در 
پي داشته باشد و تجويز آن توسط افراد غيرپزشك و 

غيرمتخصص تخلف است. 
سيدعلي فاطمي، نايب رئيس انجمن داروسازان 
ايران نيز در واكنش به موج ايجادش��ده در فضاي 
مجازي و معرفي اين آمپول مي گويد: نوع تزريقي 
»نالوكس��ان«، ي��ك داروي ض��د مس��موميت با 
موادمخدر است كه از آن براي تشخيص اعتياد هم 
مي توان استفاده كرد، اما تزريق خودسرانه نالوكسان 
مي تواند بسيار خطرناك باشد. ضمن اينكه اين دارو 
تأثيري در رفع مس��موميت با داروهاي خواب آور 
مانند كلونازپ��ام و موادمحرك مانن��د كوكائين، 
اكستازي و شيش��ه ندارد و متأسفانه شاهد شيوع 
چنين حرف هاي بي پايه اي در ميان مردم از سوي 

برخي چهره هاي غيرعلمي هستيم. 
فاطمي با اش��اره به اينك��ه آمپول نالوكس��ان در 
داروخانه هاي بيمارستاني و براي بخش مسمومان 
در دس��ترس اس��ت، تأكيد كرد: نالوكس��ان جزو 
داروهاي بدون نس��خه يا OTC نيس��ت كه مردم 
بتوانند آن را راحت از داروخانه ها تهيه كنند، بلكه 
حتماً به تجويز پزش��ك نياز دارد و بايد تزريق آن 
زيرنظر پزشك انجام شود؛ چون اس��تفاده از اين 
دارو مي تواند باعث بروز عايم سندروم شديد قطع 

مصرف موادمخدر و تشنج در فرد معتاد شود. 
 به كار خودت برس!

سخنگوي سازمان غذا و دارو با تأكيد بر اينكه تبليغ 
و فروش اين دارو در فضاي مجازي نيز تخلف است، 
تصريح مي كند: سلبريتي محترم به كار خود بپردازد 

و دارو و درمان را به اهلش واگذارد. 
با وجود اين، چنانچ��ه تبليغ اي��ن دارو در فضاي 
مجازي جرم محسوب مي شود، آيا صيانت از سامت 
مردم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را ملزم به 
اقامه دعوي عليه فردي نمي كند كه چنين جرمي 

را مرتكب شده؟ 
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ماه هاست كه سازمان تعزيرات بر طبل ناكارآمدي قوانين اين نهاد نظارتي مي كوبد، اما به رغم دهن كجي متخلفان نسبت به جريمه ها
همچنان نهادهاي قانونگذاري ضرورتي براي اصاح قانون نمي بينند

قوانينتعزيراتمتخلفانرابهتخلفتشويقميكند

پر شدن جيب سلبريتي ها اين بار با تبليغ داروي مرگ!
سخنگوي سازمان غذا و دارو: سلبريتي محترم به كار خود بپردازد و دارو و درمان را به اهلش واگذارد

»قوانين س�ازمان 
نيره ساري

تعزيرات بازدارنده   گزارش  2
نيست.« چند وقتي 
مي شود كه اين جمله از سوي مسئوان سازمان 
تعزيرات مطرح مي ش�ود؛ جمله اي كه ش�بيه 
مطالبه از نهادهايي چون مجلس شوراي اسامي 
يا مجمع تش�خيص مصلحت نظام است تا با به 
روزرساني قوانين حوزه تخلفات صنفي، دست 
اين نهاد را براي نظارت بازتر كنند. آنها مي گويند: 
مجازات هاي نق�دي در عين حال ك�ه كارآمد 
نيس�ت، عامل بازدارنده اي هم براي متخلفان 
محس�وب نمي ش�ود؛ اما ب�ه رغ�م دهن كجي 
متخلفان نسبت به جريمه ها، همچنان نهادهاي 

قانونگذاري ضرورتي براي اصاح نمي بينند. 
جريمه يكي از ابزار هاي اصلي س��ازمان تعزيرات در 
برخورد با متخلفاني اس��ت كه در حق مردم به انواع 
مختلف اجحاف مي كنند. يكي از تخلفاتي كه بيشتر از 
ساير موارد رخ مي دهد، گران فروشي است. موضوعي 
چندوجهي كه نه تنها ش��كايات مردمي را به همراه 
دارد بلكه بازار را دچار تنش مي  كند. به همين منظور 
دستگاه هاي نظارتي سعي مي كنند تا با قوانين جاري 
متخلفاني كه كاايي را بي��ش از نرخ مصوب عرضه 
مي كنند، برخورد داشته باش��ند؛ اما اين برخورد ها 
بازدارنده نيست و چرايي آن به ناكارآمدي قوانيني 

برمي گردد كه ازمه آن به روزرساني است. 
   اذعان  به ناكارآمدي قوانين

مهرماه امسال بود كه سخنگوي سازمان تعزيرات 
گفت: »قوانين مبارزه با احتكار بازدارنده نيست و 

اصاح قوانين ضروري است.« طبق گفته وي، يكي 
از مطالبات سازمان تعزيرات به ويژه در چندماهه 
اخير از مجلس شوراي اسامي و مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، اصاح و به روزرس��اني قوانين در 
حوزه تخلفات صنفي اس��ت.  رايگاني در كسوت 
سخنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي مي گويد: 
جريمه گران فروشي دارو طبق قانون، ۵هزار تومان 
است يعني بيشتر شبيه يك شوخي است تا اينكه 
بازدارنده باشد. وي در ادامه تأكيد دارد: رسيدگي 
به تخلفات دارو و درمان، تعرفه هاي بيمارستاني و 
مراكز جراحي يك دغدغه جدي است؛ اما دست ما 

براي رسيدگي به اين تخلفات بسته است چراكه 
مجازات ها بازدارنده نيس��ت و در بخش احتكار و 
قاچاق نيز همين مشكل وجود دارد. وي به عنوان 
مثال  اذعان دارد مجازات هاي نق��دي احتكار در 
عين حال كه كارآمد نيست، عامل بازدارنده اي هم 
براي ارتكاب اين جرم از سوي محتكران محسوب 

نمي شود. 
   دهن كجي متخلفان به جريمه ها

تأييد صحبت هاي وي وقتي است كه همين چند 
روز پيش دهن كجي يكي از مديران شركت لبني 
نسبت به جريمه س��ازمان تعزيرات رسانه اي شد. 

مديرعامل اين شركت اذعان داش��ت كه با توجه 
به گراني شير خام و مواداوليه براي توليد لبنيات، 
امكان اعمال نرخ گذاري تعيين شده از سوي سازمان 
حمايت، قابل انجام نيست و همچنان اين تخلف 

گران فروشي ادامه خواهد داشت. 
هوشيار فقيهي، معاون برنامه ريزي و اقتصادي اتاق 
اصناف نيز در برنامه »تيتر امشب« ويژه شبكه خبر 
در ميزگردي با موضوع نظارت بر بازار بر اين نكته 
تأكيد كرد كه قوانين در نظارت بايد بازنگري شود، 
چون س��اختار ها در حوزه جريمه و توزيع نتيجه 
نمي دهد. وي در اين راس��تا اظهار داشت: ساختار 
دالي و واس��طه گري قانون را مس��كوت گذاشته 
اس��ت، اكنون ما 97ه��زار پرونده براي س��ازمان 
تعزيرات فرستاده ايم.  البته اين اظهارات در حالي 
است كه محمد محمدي، عضو هيئت مديره انجمن 
ملي حمايت از حقوق مصرف كننده، در پاس��خ به 
اين سؤال كه آيا اين ضعف عملكرد تعزيرات ناشي 
از قوانين و اختيارات است يا ضعف در اجرا، عقيده 
دارد كه قوانين ناقص است ولي مهم اين است كه با 
همين قوانين ناقص كار مفيد و قوي انجام شود كه 

به اين مهم توجه جدي نمي  شود. 
در نهايت بايد گفت: تقريباً بيش از 30 سال از تبيين 
و وضع اين قوانين گذشته اس��ت و بازنگري در آن 
صورت نگرفته است. قوانيني كه بازدارنده نبودن 
آنها متخلفان را ترغيب ب��ه تخلف مي كند چراكه 
جرايم بايد متناسب و تأثيرگذار باشد و تأثيرگذاري 
جرايم بايد به حدي باشد كه متخلف ديگر مرتكب 

تخلف نشود.

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 پيروز حناچي، شهردار تهران توئيت كرد: به كارگيري افراد كاردان 
براي راهبري سازمان شهرداري تهران، اصلي ترين راهبرد ساماندهي اوضاع 
شهر است. پريروز كه توفيق ديدار رهبر معظم انقاب حاصل شد و ايشان 
هم بر لزوم استفاده از نيروهاي متخصص و جهادي و توجه به هويت فرهنگي 

و معماري اسامي ايراني تأكيد فرمودند، در عزم خود راسخ تر شدم. 

 امين اسدي اين عكس را توئيت كرد.

 جواد نيكي ملكي با انتشار اين عكس توئيت كرد: اين دست 
برادرزاده  چهار ماهه  من است كه در اثر س��وءتغذيه جان داد! پدرش 
برادر ديني من و توست تا حاا ۸۵هزار برادرزاده و خواهرزاده  ديگر ما 

هم به خاطر محاصره يمن جان داده اند.

 سجاد توئيت كرد: رفتار بعضي از سلبريتي ها رو مي بينم، احساس 
مي كنم اين كشور رو غنيمتي مي دونن كه تا دير نشده بايد هر چقدر 

مي تونن بردارن و بدرود بگن.

  محمدجواد محمدزاده توئيت كرد: گوجه كيلويي شش تومن، 
مرغ كيلويي ۱۲تومن، گوشت كيلويي ۸0تومن و... هزينه  زندگي ظرف 
چندماه دو برابر شده و مسئوان طوري خونسردند كه انگار هيچ اتفاقي 
نيفتاده و اين ما مردم هس��تيم كه به بدترشدن هر روزه  وضعيت فقط 

عادت مي كنيم. حتي اگر زير فشار له بشيم. 

  محمود رواق�ي توئيت كرد: محرومين به داي��ل گوناگون كمتر 
ورزش مي كنند، بيشتر س��يگار مي كشند و غذاي ناس��الم مي خورند. 
پژوهشي منتشر شد كه نشان  مي دهد نه تنها اين رفتارهاي ناسالم باعث 
مرگ ومير محرومان مي شود، بلكه اثر بد اين رفتارها بر محرومان بيشتر 
است. براي مثال، آسيب سيگار بر فرد محروم بيشتر از يك فرد داراست. 

  نويد بحران زاده با انتشار اين عكس توئيت كرد: بركه اي كه 
اين گاندو توش زندگي مي كرده، خشك شده اهالي روستاي كلراهي 
كه نزديك اين بركه زندگي ميكنن اين گاندو رو از مرگ نجات دادن و 

تحويل اداره محيط زيست چابهار دادند.  

 مازيار بيژني با انتش�ار اين طرح توئيت كرد: پوش��ش خبري 
آشوب هاي اخير پاريس فقط به سبك مسيح علي نژاد.

  يك كاربر توئيت كرد: نانوايي در شهر يزد، ساعت 3بعدازظهر نان در 
بيرون نانوايي گذاشته و دستگاه پوز براي پرداخت و يك ظرف براي پرداخت 
نقدي هم هست. هيچ فردي هم در نانوايي نيست، مردم نان سنگك آزادپز 

هزار و ۵00 تومني را بر مي دارند و هزينه را پرداخت مي كنند. 

  فاطمه تزار با انتشار اين عكس توئيت كرد: ديروز دختر سه ساله 
يكي از همكاران سابقم مرد و من به اين قطعه بهشت زهرا فكر مي كنم كه 
هزار هزار ريسه و چراغ رنگي و عروسك و باب اسفنجي هم آنجا را شاد 

نمي كند. تضاد عجيبي است زندگي و مرگ در قطعه كودكان.

  رئيس بيمارستان س��ينا با بيان اينكه دانش��مندان و شركت هاي 
دانش بنيان از تحريم به عنوان يك فرصت استفاده كرده اند، گفت: يك 
شركت دانش بنيان ايراني توانسته است دستگاه جراحي رباتيك بسيار 
پيشرفته اي را توليد كند. وي با بيان اينكه از جراحي هاي درون بين در 
رش��ته هاي اورولوژي، گوارش و زنان و زايمان مي توان استفاده كرد، 
گفت: حدود ۲۵سال است كه از آغاز استفاده جراحي هاي اپاراسكوپي 
مي گذرد و اس��تفاده از اين روش هاي درماني و معرفي اين روش ها در 
۱0سال اول با دشواري هايي همراه بود كه خوشبختانه اكنون ما از اين 

روش ها به نحو احسن استفاده مي كنيم. 
 مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير 
گفت: امسال طبق قانون كساني را كه ۶9س��ال سن و ۱۱سال سابقه 

بيمه  پردازي دارند، بازنشسته مي كنيم. 
 يك متخصص گفت: استفاده از انار، آب انار و مركبات به دليل داشتن 
ويتامين C و آنتي اكسيدان فراوان سيستم ايمني را تقويت كرده و در 

جهت مقابله با آلودگي در بدن مؤثر است. 
 معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران 
گفت: دستورالعملي به پيمانكاران جمع آوري زباله خشك اباغ كرده  ايم 
تا به زباله گردها اجازه ندهند، بر سر مخازن بروند؛ اگر به موردي برخورد 

كنيم، قرارداد پيمانكار فسخ مي شود. 
 مديرعامل سازمان تاكس��يراني ش��هر تهران با بيان اينكه قرار بود 
امس��ال ۱0هزار خودرو در تهران نوسازي ش��ود، گفت: تاكنون فقط 

700تاكسي نوسازي شده است. 
 معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پ��رورش گفت: هيچ اجباري 
براي حض��ور دانش آموزان در برنامه هاي روزهاي پنج ش��نبه و جمعه 

مدارس نيست. 
 مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري تهران گفت: ورود 

قليان به پارك ها ممنوع است و به افراد تذكر مي دهيم. 
 رئيس س��ازمان مدارس غيردولتي و مش��اركت هاي مردمي گفت: 
آموزشگاه هاي علمي آزاد نظارت مي شوند، اما اگر مردم نسبت به تخلفي 

در مؤسسه اي مطلع هستند، اطاع دهند تا پيگيري كنيم. 
 دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به ضرورت توجه به ايجاد 
اشتغال و كسب مهارت به افرادي كه در كمپ ها اعتياد را ترك مي كنند، 
گفت: در مراكز جديدي كه براي درمان، بازپروري و بازتواني معتادان 
راه اندازي مي شود، به موضوع كسب مهارت و ايجاد شغل براي اين افراد 
توجه خواهد شد. وي همچنين گفته است كه مصرف موادمخدر عامل 

۵۵درصد طاق در كشور است. 
 مدير روابط عمومي اورژانس تهران با اشاره به استقرار ۱4آمبوانس 
و چهار اتوبوس آمبوانس در ميادين اصلي پايتخت به دليل تش��ديد 
آلودگي هوا گفت:  هموطن��ان در صورت داراب��ودن عائمي همچون 
س��رگيجه، تهوع و تنگي نفس به نزديك ترين پايگاه اورژانس مراجعه 

كنند. 
 سرپرست سازمان تأمين اجتماعي گفت: دفترچه هاي درماني تأمين 

اجتماعي در مراكز ملكي سراسر كشور تا پايان آذر حذف مي شود. 
 معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه براي ورود 
غيرقانوني به محدوده طرح ترافيك شهرداري فردي را جريمه نمي كند، 

گفت: فقط عوارض ورود به محدوده را دريافت مي كنيم. 

سودجوياني كه درد را 
به جاي درمان مي فروشند

تجهيزات ارتوپدي دس��ت دوم به هيچ وجه قابل استفاده نيست و طبق 
قانون اين وسايل پس از خروج از بدن بيمار بايد توسط بيمارستان امحا 
شوند، اما اكنون بخشي از اين تجهيزات غيرمجاز به صورت غيرقانوني در 

شبكه هاي مجازي براي فروش عرضه مي شوند. 
محمد رازي، رئيس انجم��ن ارتوپدي ايران در ارتب��اط با فروش برخي 
تجهيزات ارتوپ��دي در فضاي مجازي به صورت دس��ت دوم اعام كرد: 
»خريد وسايل دس��ت دوم ارتوپدي مي تواند منجر به عوارضي براي فرد 

مصرف كننده شود.«
گاهي اوقات تجهيزات پزشكي خارج ش��ده از بدن بيمار ممكن است، به 
بيمار تحويل داده شود كه همين موضوع باعث بروز اين مشكات خواهد 
شد.  اين لوازم پس از مصرف در بدن دچار تغييرات فيزيكي و مكانيكي يا 
شيميايي مي شوند. به عنوان مثال، پاك استفاده شده در بدن بيمار اگر 
مجدد استفاده شود، پس از اس��تفاده مجدد در بدن بيمار قبل از جوش 

خوردن و اتصال استخوان ممكن است دچار شكستگي شود. 
مدت هاست كه استفاده از فضاي مجازي، راهي مناسب براي سودجويان 
جهت ف��روش داروه��اي تقلبي ش��ده و در ح��ال حاضر اي��ن قضيه با 
پيشرفت هايي به ساير عرصه هاي پزشكي هم رسيده كه فروش تجهيزات 

و لوازم غيرمجاز ارتوپدي نمونه اي جديد در اين زمينه است. 
شبكه هاي اجتماعي  اينس��تاگرام و تلگرام به بس��تري محبوب براي  
فروش��ندگان داروهاي  تقلبي  و غيرمجاز تبديل شده و كاهبرداران 
و س��ودجويان فضاي  س��ايبري ، به فروش داروهاي جعل��ي، تقلبي، 
تاريخ گذشته و داروهاي فاقد كيفيت ازم در بستر اينترنت و فروش 
آناين دارو اقدام مي كنند.  البته پليس فتا در اين زمينه هشدار داده و 
تأكيد كرده كه هرگونه فروش دارو يا ابزار پزشكي به صورت اينترنتي  
و همچني��ن ميزباني خدمات اينترنت��ي و واگ��ذاري  درگاه بانكي  به 
فروشندگان دارو به  صورت اينترنتي ممنوع بوده و پيگرد قانوني را در 
برخواهد داشت. همچنين از آنجا كه تهيه هرگونه دارو و لوازم پزشكي 
به صورت مستقيم با سامتي شهروندان و آحاد جامعه در ارتباط است، 
اينگونه محصوات بايد ب��ه تأييد وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 

پزشكي و تحت نظارت سازمان غذا و داروي كشور باشد. 
بنابراين كاربران فضاي مجازي بايد هرگونه دارو و لوازم پزشكي را از 
طريق داروخانه و اماكن مجاز فروش   تهيه كنند تا دست كاهبرداران 
و فرصت طلبان فضاي سايبر از رس��يدن به مقاصد شوم كاهبردارانه 
كوتاه شود.  س��ودجويان حتي ممكن است، براي موجه نشان دادن و 
فريب افراد، از تصاوير جعلي مدارك پزشكي هم استفاده كنند. آنها با 
اين كار به راحتي خودش��ان را متخصص جا مي زنند و برخي كاربران 
هم بدون هيچ تجسسي به سادگي حرف شان را باور مي كنند و فريب 
مي خورند.  با وجود اينكه تجهيزات پزشكي به عنوان وسايلي كامًا نو 
به مصرف كنندگان معرفي مي شود، اما استفاده از شبكه هاي مجازي و 
عدم توانايي در پيگيري افرادي كه در اين فضا حضور دارند، اين امكان 
را فراهم مي كند كه به راحتي اين تجهيزات تقلبي به فروش برسند. به 
همين دليل حتي در برخي از موارد هم مش��اهده شده، اصًا مدركي 
براي فرد صادر نشده و افراد كاهبردار بعد از گرفتن پول ديگر پاسخگو 

نيستند و متواري مي شوند. 

عليرضا سزاوار

از هر چه بگذريم، س�خن از رانت خوش تر اس�ت! آن هم رانت 
خوب و مملو از آس�ايش نماين�دگان خانه مل�ت جهت تردد 
در خطوط وي�ژه كه يكبار چندس�ال پيش ب�ا مخالفت برخي 
نمايندگان به س�رانجام نرس�يد، اما طبق گفته ه�اي يكي از 
نماين�دگان مجلس ب�ار ديگر در حال به بار نشس�تن اس�ت. 
ظاهراً سازمان اداري مجلس در نامه اي به نمايندگان اعام كرده، 
اگر تمايل دارند خودروي آنها از خط ويژه عبور كند، شماره خودرو 
را براي انجام هماهنگي و اقدام��ات ازم جهت صدور مجوز اعام 
كنند.  پيش از اين سال به سال به جمعيت شهر تهران افزوده مي شد، 
اما ديگر به مدد بي فكري هاي مسئوان و بازگذاشتن دروازه هاي 
شهر، ساعت به ساعت بر جمعيت اين شهر افزوده مي شود. طبيعي 

است كه يك شهر گنجايش اين حجم جمعيت و ماشين را نداشته 
باشد. به دنبال اين مهم نيز طبيعي است كه نماينده خود را محق 
بداند مثل ساير مردم وقت خود را در ترافيك تلف نكند! اما واقعاً چرا 

خودروي نماينده مجلس بايد بتواند از خط ويژه عبور كند؟
احس��نت به اين مجلس��يان كه قصد دارند، حدود 300ماشين را 
تافته اي جدا بافته از ملت بدانند، اما مگر نه اينكه اينها از جنس ملت 
و نماينده يك مردم هس��تند، پس اگر قرار باشد با رانت ويژه خود 
را مستثني از نيازهاي روزمره مردم بدانند، كي و كجا درد مردم را 

بايد احساس كنند؟!
اگر قرار به چني��ن اقدامي باش��د، پس ي��ك نماين��ده چگونه با 
موقعيت هاي روزمره مردم از جمله ترافيك و آلودگي دست و پنجه 

نرم مي كند؟! مگر نه اينكه خط ويژه  براي تسهيل رفت و آمد مردم 
خصوصاً طبقات متوسط به پايين جامعه ايجاد شده است؟! آيا نبايد 

به همين حداقل ها براي مردم احترام گذاشت؟!
برخي مي گويند، نماينده بايد به جلس��ه يا پرواز خود برسد، اما آيا 
مردم در اين شهر زندگي نمي كنند؟! مردم جلسه و پرواز ندارند؟! 
اما قطعاً تك تك اين افراد زيرپوست پرترافيك اين شهر كه به مدد 
بي همتي همين نمايندگان هر روز شلوغ تر مي شود، زودتر از مبدأ 

حركت مي كنند كه نيازي به عبور از خط ويژه نداشته باشد!
اين اقدام در حالي است كه نقليه مجلس شوراي اسامي اين مجوز 
را دارد كه در صورت اضطرار با همان چند خودروي سازماني امكان 

تردد در خط ويژه  را براي نمايندگان فراهم سازد. 

ويراژ نمايندگان در خطوط ويژه
چرا خودروي نماينده مجلس بايد بتواند از خط ويژه عبور كند؟

  سرک
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از حدود 4۰ ميليارد دار درخواس�ت پذيرفته ش�ده از سوي 
صندوق توسعه ملي براي ارائه تسهيات ارزي تا كنون حدود 
۱۶ ميلي�ارد دار به بخش ه�اي مختلف پرداخت شده اس�ت. 
به گزارش »ايسنا«، از سال ۱۳۹۰ كه صندوق توسعه ملي به طور 
رسمي شكل گرفت و در قانون بودجه س��هم آن از منابع ناشي از 
فروش نفت و فرآورده هاي آن مش��خص شد س��اانه بنا به درصد 
تعيين ش��ده منابع به آن واريز مي ش��ود و منابع آن در محل هاي 
تعريف ش��ده در قانون در قالب تس��هيات به كار گرفته مي شود. 
تسهيات صندوق توس��عه ملي به دو بخش ارزي و ريالي تقسيم 
مي ش��ود و مطابق با اساسنامه صندوق اس��تفاده كنندگان از اين 
تسهيات را فعاان اقتصادي بخش خصوصي، تعاوني و بنگاه هاي 
اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غير دولتي تشكيل مي دهند. 
آخرين گزارش از عملكرد صندوق توسعه ملي در پرداخت تسهيات 
ارزي نش��ان مي دهد كه مبلغ كل تس��هيات ارزي پذيرش شده 
توسط صندوق )اعام وصول شده( تا پايان شهريور امسال حدود 
۴۰ ميليارد ۳۹۵ ميليون دار بوده اس��ت كه از اين رقم حدود ۳۷ 
ميليارد و ۷۴۷ ميليون دار به مرحله تخصيص رسيده و به عبارتي 

بانك مركزي نامه مسدودي آن را صادر كرده است. 
از مجموع تسهيات ارزي كه مسدود شده حدود ۲۲ ميليارد و ۴۱ 
ميليون دار به طرح هاي بخ��ش خصوصي، ۹۴ ميليون دار براي 
طرح هاي بخش تعاوني و ۱۵ ميليارد ۴۴ ميليون دار به طرح هاي 

بنگاه هاي اقتصادي متعلق به مؤسس��ات عموم��ي غير دولتي و تا 
۵۶۹ ميليون دار در ساير موارد تخصيص يافته است. از كل مبلغ 
مس��دود ش��ده يعني از ۳۷ ميليارد و ۷۴۷ ميليون دار كه براي 
پرداخت تسهيات از طريق قراردادهاي عامليت ارزي است، حدود 
۱۶ ميليارد و ۸۶۰ ميليون دار با همكاري بانك هاي عامل و بانك 

مركزي به مرحله پرداخت قطعي به متقاضيان رسيده است. 
اما عاوه بر اين تس��هيات حدود ۱۱ ميليارد و ۳۵۰ ميليون دار 
براي اعطاي تس��هيات در اجراي طرح هاي ملي مربوط به حوزه 
آب، خاك و كشاورزي اختصاص پيدا كرده است. بررسي عملكرد 
اين بخش از اين حكايت دارد كه ۸ ميلي��ارد دار براي طرح هاي 
مهار و تنظيم آب هاي كشور، يك ميليارد ۵۰۰ ميليون دار براي 

طرح هاي احيا و توس��عه اراضي كشاورزي استان هاي خوزستان و 
ايام، ۵۰۰ ميليون دار براي طرح هاي آبياري تحت فش��ار، ۵۰۰ 
ميليون دار براي آبرساني به روستاها و همچنين ۳۵۰ ميليون دار 
براي تكميل طرح انتقال آب به اراضي سيستان مسدود شده است. 
همچنين ۳ ميليارد و ۲۰۸ ميليون دار براي اجراي بند )د( از تبصره 
)۴( قانون بودجه سال جاري اختصاص پيدا كرده است كه طبق اين 
بند قانوني دولت مجاز است حدود ۱۴ هزار و ۳۸۰ ميليارد تومان 
از منابع صندوق را برداشت كرده و به چند بخش اختصاص دهد از 
جمله صدا و سيما، تقويت بنيه دفاعي، بازسازي مناطق زلزله زده، 
طرح هاي آبرساني روستايي، توليد واكسن س��ينه پهلو و عفونت 

كودكان و رفع مشكل برق و مقابله با ريزگردهاي خوزستان. 
همچنين در مجموع مبلغ��ي معادل ۱۰ ميلي��ارد و ۸۳۰ ميليون دار 
براس��اس س��اير تكاليف محوله به صندوق توس��ط مراجعه قانوني، به 
طرح هاي مربوط اختصاص پيدا كرده و مسدود شده است. در اين بين 
مي توان اشاره كرد به بخشي از منابعي كه در سال جاري دولت با توجه به 
مجوزهايي كه دريافت كرد توانست منابعي از صندوق را براي به كارگيري 
در برخي بخش ها مورد استفاده قرار دهد. تسهيات دريافتي از صندوق 
توسعه ملي بعد از مدت تنفسي كه براي آن تعيين مي شود با سود ۶ درصد 
بازپرداخت خواهد شد. اين در حالي است كه تسهيات دريافتي دولت با 
سود ۳/۵ درصد برمي گردد و آنطور كه رئيس صندوق توسعه ملي اعام 

كرده است، تسويه بدهي دولت از سال آينده انجام خواهد شد.

سرنوشت درخواست ۴۰ ميليارد دار وام ارزي

 امريكا معافيت تحريمي عراق را 
تمديد مي كند

كارش�ناس  ط�راح تحريم ه�اي اي�ران معتق�د اس�ت، امري�كا 
ب�ا ه�دف بلندم�دت كاه�ش وابس�تگي ع�راق ب�ه اي�ران، 
معافي�ت بغ�داد از تحريم ه�اي جدي�د را تمدي�د می كن�د. 
به گزارش سي ان بي س��ي، دونالد ترامپ در ماه نوامبر، به عراق براي 
خريد انرژي از ايران، معافي��ت ۴۵ روزه داد و با احتمال بروز بي ثباتي 
بيشتر در اين كش��ور، اكنون انتظار مي رود امريكا به اين كشور اجازه 
تجارت با ايران را بدهد بر اس��اس ش��رايطي كه هنوز تصميم گيري 
نشده است. اما تحريم ها يك فوريت جديدي ايجاد كرده تا آن چيزي 
كه بغداد و واشنگتن مدت هاس��ت به دنبال آن هستند، انجام شود و 
آن كاهش وابستگي اقتصادي اين كشور به تهران است. ريچارد نفيو، 
كارشناس تحريم ها براي مذاكره با ايران در سال هاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ 
وزارت خارجه امريكا به سي ان بي سي گفت: »من فكر مي كنم امريكا 
تاش مي كند تا راه حلي براي ع��راق بيابد. . . دول��ت امريكا مي داند 
كه عراق كشور كليدي اس��ت در رقابتي كه ميان امريكا و ايران آغاز 

شده است.«
وي افزود: پس از خرج ميلياردها دار در س��ال هاي جنگ و اش��غال، 
واش��نگتن منافع واقعي در موفقيت عراق دارد. »يك��ي از مهم ترين 

منافعش اين است كه جلوي ايران سدي ايجاد كند. « 
وزارت خارجه كه تاكنون تصميم رس��مي در م��ورد معافيت ها اعام 
نكرده است، به درخواس��ت براي اظهارنظر پاس��خ فوري نداد. ايران، 
سومين ش��ريك بزرگ تجاري عراق است و س��اانه ۱۳ ميليارد دار 
تجارت بين مرزي با ايران دارد و دو كش��ور با اكثريت ش��يعه روابط 
فرهنگي، مذهبي و جغرافيايي قوي دارند و به رغم اينكه عراق دومين 
توليدكننده بزرگ اوپك است، اما به تأسيسات گاز طبيعي ايران براي 
بيش از ۴۵ درصد توليد برق خود وابسته است كه اكنون با تحريم هاي 
امريكا مي تواند به مسئله بغرنجي براي اين كشور تبديل شود. به گفته 
تحليلگران، بدون ادامه معافيت از تحريم هاي ايران، عراق يك س��وم 

نيروي برق توليد خود را يك شبه از دست مي دهد. 
........................................................................................................................
رقم پيشنهادي مجلس براي افزايش حقوق 

بيش از ۲۰ درصد است
رئيس كميس�يون اقتصادي مجلس با اش�اره به پيش�نهاد دولت 
براي افزايش ۲۰ درصدي حقوق س�ال ۹۸ گفت: ب�ه احتمال زياد 
ميزان پيشنهادي مجلس براي افزايش حقوق نسبت به پيشنهاد 
دولت بيشتر اس�ت، اما فعًا نمي توانيم عدد دقيقي را اعام كنيم. 
به گزارش »تس��نيم«، محمد رضا پورابراهيمي ب��ا حضور در تحريريه 
بخش خبري ۲۱ شبكه يك س��يما با بيان اينكه در بودجه سال آينده 
سياس��ت هاي حمايتي در نظر مي گيريم، تأكيد كرد: قيمت كااهاي 
اساسي در بودجه سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ نبايد تغيير كند و هر گونه 
افزايش قيمت سوخت كه منجر به افزايش تورم و كاهش قدرت خريد 

مردم شود از نظر مجلس كنار گذاشته خواهد شد. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اس��امي با اشاره به اينكه 
هنوز ايحه بودجه س��ال آينده به مجلس ش��وراي اس��امي تقديم 
نشده اس��ت، افزود: عدد و رقم هاي مطرح ش��ده درب��اره اين بودجه، 
غيررسمي است. پس از ارائه رسمي ايحه بودجه از سوي رئيس جمهور 

به مجلس، درباره آن اظهارنظر و تصميم گيري مي كنيم. 
پورابراهيمي با اش��اره به محدوديت هاي فروش نفت و شرايط خاص 
اقتصادي كشور ادامه داد: مجلس س��عي مي كند با احتياط بودجه را 

بررسي كند. 
وي با بيان اينكه تغيير نرخ ارز يكي از مؤلفه هاي اصلي بودجه سال ۹۸ 
خواهد بود، اضافه كرد: ابتدا پيش��نهاد دولت را در اين زمينه مبنا قرار 

مي دهيم و سپس متناسب با نرخ هاي اقتصاد آن را بررسي مي كنيم. 
پورابراهيمي افزود: با توجه ب��ه اختصاص ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ توماني 
به كااهاي اساس��ي، قيمت اين كااها در س��ال ۹۷ حداكثر بايد ۵ تا 
۱۰ درصد نسبت به سال ۹۶ تغيير مي كرد، اما بر اساس آمارها حدود 
۷۰ درصد افزاي��ش يافته و اين به اين معناس��ت كه دول��ت در حوزه 

سياست هاي نظارتي، موفق عمل نكرد. 
وي با بيان اينكه دولت مكلف به نظارت اس��ت، تأكيد كرد: در بودجه 
سال ۹۸ حتماً وارد اين بحث مي شويم. پيشنهاد نخست ما اين است 
كه دولت نظارت هاي خ��ود را به نحوي اعمال كن��د كه خروجي آن، 
قيمت كااهاي اساس��ي متناس��ب با نرخ ارز ۴ هزار تا ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومان باش��د، اما در صورتي كه با دولت در اين زمينه به توافق نرسيم 
پيشنهاد ما پرداخت مابه التفاوت يارانه كااهاي اساسي از طريق كارت 

اعتباري به مردم است. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي، موضوع حقوق و 
دس��تمزد را از جمله دغدغه ها اعام و اضافه كرد: در بودجه سال ۹۷، 
حدود ۳۰۰ هزار ميلي��ارد تومان منابع مربوط ب��ه بودجه هاي جاري 
اس��ت. پيش بيني دولت اين است كه حقوق و دس��تمزد در سال ۹۸، 

۲۰درصد افزايش يابد. 
پورابراهيمي افزود: انتظار ما از دولت اين اس��ت ك��ه خروجي كار به 
گونه اي باشد كه بخشي از قدرت خريد مردم از طريق افزايش حقوق در 
سال ۹۸ جبران شود. وي اضافه كرد: به احتمال زياد ميزان پيشنهادي 
مجلس براي افزايش حقوق نسبت به پيشنهاد دولت بيشتر است، اما 

فعًا نمي توانيم عدد دقيقي را اعام كنيم. 
پورابراهيمي درباره سوخت و انرژي گفت: ميانگين مصرف روزانه بنزين 
كشور ۸۵ ميليون ليتر است و پيش بيني ما اين است كه ۱۰ درصد آن 
قاچاق مي شود و بخشي هم مربوط به مصرف نامتعارف جامعه به علت 

پايين بودن نرخ آن است كه اين موضوع قابل استمرار نيست. 
وي افزود: موضوع كارت سوخت در دستور كار قرار دارد. درباره 
نرخ س��وخت در س��ال ۹۸ بايد مؤلفه هاي مختلف��ي را در نظر 
بگيريم. اگر افزايش قيمت بخواهد موجب رشد تورمي قيمت ها 
و كاهش قدرت خريد مردم شود از نظر مجلس قابل قبول نيست. 
وي ادامه داد: روش ها و پيش��نهادهاي مختلف��ي براي كنترل 
مصرف س��وخت وجود دارد كه در حال كار كارشناس��ي است. 
پورابراهيمي تأكيد كرد: هر گونه افزايش قيمت سوخت كه منجر 
به افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم شود از نظر مجلس 

كنار گذاشته خواهد شد.

 برگزاري جلسه شوراي عالي مسكن 
بعد از ۵ سال تعطيلي

ش�وراي  جلس�ه  آخري�ن  از  س�ال  پن�ج  حالي ك�ه  در 
عال�ي مس�كن مي گذرد، خبره�ا ب�ه نق�ل از وزي�ر راه و 
شهرس�ازي حكاي�ت از برگ�زاري ش�وراي عال�ي مس�كن 
ب�ا حض�ور رئيس جمه�ور و تي�م اقتص�ادي دول�ت مي ده�د. 
به گزارش »فارس«، محمد اسامي وزير راه و شهرسازي در حالي به 
تازگي اعام كرده است كه به زودي اولين جلسه شوراي عالي مسكن با 
حضور رئيس جمهور و تيم اقتصادي دولت برگزار خواهد شد كه خبرها 

حاكي از تعطيلي اين شورا طي بيش از پنج سال مي دهد. 
بنابراين گزارش، شوراي عالي مسكن در دولت يازدهم و دوازدهم هنوز 
يك جلسه هم برگزار نشده است و ظاهراً مخالفت كننده اصلي برگزاري 

جلسات شوراي عالي مسكن وزير سابق راه و شهرسازي بود. 
با توجه به وضعيت نابه سامان بخش مس��كن و تأكيدات مقام معظم 
رهبري و جدي ش��دن دولت براي تكميل واحدهاي مسكن مهر قرار 
است، ش��وراي عالي مس��كن با حضور رئيس جمهور اين مشكات را 

بررسي و برطرف كند. 
پيش تر اس��امي وزير راه و شهرس��ازي از برگزاري جلس��ات بررسي 
مشكات مسكن مهر خبر داده و در صفحه اينستاگرام خود نوشته بود:  
»در راستاي انجام مأموريت  و پاسخ به عزيزاني كه متقاضي مسكن مهر 
هستند و خصوصاً در صفحه اينستاگرام بنده مطالبي در اين خصوص 
مي نويس��ند، بايد عرض كنم از اين به بعد هر شنبه از ساعت ۷ تا ۸/۵ 
صبح جلسه برگزار شد و هر بخش گزارش خود را داد. به زودي با بررسي 
و تصويب راهكارها تصميم هاي گرفته شده به اطاع هموطنان عزيز 

خصوصاً متقاضيان مسكن مهر خواهد رسيد.«
با توجه به ماقات خصوصي وزير راه و شهرسازي با مقام معظم رهبري 
به نظر مي رسد عزم دولت در تكميل مسكن مهر و حل مشكات بخش 

مسكن اقشار كم درآمد و ساخت مسكن براي محرومان جدي است. 
وزير راه و شهرس��ازي در حاشيه جلس��ه امروز هيئت دولت در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه دولت براي كاهش قيمت مسكن 
چه برنامه اي دارد، گفت: بازار مسكن تابعي از شرايط اقتصادي است و 
متأثر از تحواتي است كه در بازار ارز رخ داد و الزاماً به خود بازار مسكن 
مربوط نمي شود. مهم اين است ما در جريان توليد مسكن براي اقشار 
متوسط و كم درآمد، برنامه متنوعي داشته باشيم و به آنان كمك كنيم 

تا صاحب مسكن شوند. 
........................................................................................................................

 افزايش تعرفه برق پرمصرف ها
تنها در ۴ ماه تابستان

معاون هماهنگي توزيع توانير با اشاره به موافقت كميسيون هاي 
تخصصي دولت ب�ا افزايش تعرفه ب�رق پرمصرف ها ك�ه صرفًا ۱4 
درصد مش�تركين هس�تند، گفت: اگر دولت تصويب كند اجراي 
افزايش تعرفه برق از اول خردادماه تا پايان شهريورماه خواهد بود. 
محمود رضا حقي فام در گفت وگو با »فارس« در پاسخ به اين سؤال كه 
گفته مي ش��ود ظاهراً دولت با افزايش تعرفه برق پرمصرف ها مخالف 
است، گفت: پيشنهاد افزايش تعرفه برق پرمصرف ها از كميسيون هاي 
تخصصي دولت عب��ور كرده و تأييد شده اس��ت، بنابراين قرار اس��ت 

پيشنهاد در هيئت دولت مطرح و به آن رأي داده شود. 
وي افزود: تا آنجاي��ي كه بنده اطاع دارم كميس��يون هاي تخصصي 
دولت با پيش��نهاد وزارت ني��رو براي اص��اح و افزاي��ش تعرفه برق 
موافقت كرده و آن را تأييد كرده اند، ام��ا اطاعي از اينكه دولت با آن 
مخالف باش��د، ندارم. س��خنگوي صنعت برق با تأكيد بر اينكه قطعاً 
پيشنهاد اصاح و افزايش تعرفه برق پرمصرف ها براي افزايش درآمد 
شركت هاي توزيع برق نيس��ت، تصريح كرد: در پيشنهاد ارائه شده به 
دولت براي اصاح تعرفه هاي برق پرمصرف ها موضوع افزايش تعرفه 
مربوط به چهار ماه اوج مصرف است و از اول خرداد تا پايان شهريورماه 

را در بر خواهد گرفت. 
حقي فام ادامه داد: هدف از اين برنامه تنها كاهش ميزان مصرف برق 

پرمصرف ها و ملحق شدن اين گروه به خوش مصرف ها است. 
وي اضافه كرد: در پيش��نهاد ارس��الي وزارت نيرو به رئيس جمهور و 
دولت به صراحت اعام شده است كه اين برنامه تنها محدود به چهار 
ماه از سال است و قرار نيس��ت كه اين افزايش تعرفه مشمول قبوض 

تمام مشتركان برق شود. 
حقي فام خاطرنش��ان كرد: ۸۶ درصد مش��تركان برق مش��مول اين 
طرح افزايش تعرفه پرمصرف ها نخواهند ش��د، بنابراين اگر دولت در 
زمان مناس��ب اين طرح را به تصويب برس��اند ۱۴ درص��د مابقي هم 
مي توانند ب��ا آموزش و تبليغات ازم به جرگ��ه كم مصرف ها در فصل 

تابستان بپيوندند. 
به گفته وي، اگر اين طرح به درستي اجرا شود مي توانيم ميزان مصرف 
برق را در فصل تابستان كنترل كنيم و ش��ايد حتي درآمدها كاهش 

هم داشته باشد. 
........................................................................................................................

وضعيت ايران در شدت انرژي چگونه است؟
بر اساس آمار منتشر شده بانك جهاني نمودار شدت انرژي ايران در 
چند سال اخير روندي تقريباً صعودي دارد؛ يعني نه تنها شدت انرژي 
كاهش پيدا نكرده بلكه در بازه ۱4 س�اله افزايش پيدا كرده است. 
به گزارش »مهر«، حس��ين جعفري، كارش��ناس انرژي با بيان اينكه 
شدت انرژي شاخص مناسبي براي مقايسه بين دو كشور نيست، گفت: 
علت نامناسب بودن اين شاخص اين است كه عاوه بر بهره وري مصرف 
انرژي و توليد ناخالص داخلي، عامل دما نقش بسيار تعيين كننده اي در 
تعيين مقدار آن دارد. به عنوان مثال كشور سردي مثل روسيه داراي 
شدت انرژي باايي است زيرا انرژي بسياري براي گرمايش در اين كشور 

استفاده مي شود كه امري اجتناب ناپذير است. 
وي ادامه داد: براي مقايس��ه دو كش��ور با يكديگر از نظر شدت انرژي 
بايد توجه ش��ود كه آيا اين دو كش��ور از نظر آب و هوايي شبيه به هم 
هستند يا خير. به عبارتي ديگر يعني نمي توان شدت انرژي روسيه را 
با عراق مقايسه كرد و نتيجه گرفت كه روسيه در اين شاخص وضعيت 

بدي دارد. 
به گفته اين كارشناس انرژي براي مقايس��ه ايران با ساير كشورها نيز 
بايد به اين نكته كه دما در ايران چه ميزان است، توجه كرد. نكته اي كه 
در اكثر تحليل ها به آن توجهي نمي شود و صرفاً گفته مي شود وضعيت 

ايران در اين شاخص بد است، زيرا چند برابر ميانگين جهاني است. 
در شرايط فعلي كه اكثر كشورهاي توسعه يافته در حال كاهش دادن 
ش��دت انرژي خود هس��تند و اين امر را يكي از پروژه هاي اصلي خود 
تعريف كرده اند، ايران نيز باي��د به اين موضوع توجه ويژه اي داش��ته 
باشد و كاهش شدت انرژي را در دس��تور كار خود قرار دهد. گرچه در 
اكثر برنامه ها و قانون هاي سال هاي اخير كاهش شدت انرژي به چشم 

مي خورد، اما در عمل تقريباً هيچ نمودي نداشته است.

ادامه از صفحه اول
اين روزها تنش هاي ارزي كشور در حال فروكش 
كردن اس��ت و بانك مركزي تاش گسترده اي 
را ب��راي بازگرداندن آرام��ش به ب��ازار ارز آغاز 
كرده است، اما در اين ميان مهم ترين نقطه تاريك 
اين بحران ارزي، موضوع قيمت گذاري دستوري 

ارز ۴۲۰۰ توماني و نحوه تخصيص آن است. 
اقدامي كه بسياري از كارشناس��ان در آن زمان بر 
اشتباه بودن آن صحه گذاشتند و همين روند باعث 
شكل گيري رانت هاي مختلف و حيف و ميل شدن 

مقادير زيادي از درآمدهاي ارز كشور شد. 
درس��ت در همان زمان به كارگيري اين سياست 
اش��تباه ۱۸ ميلي��ارد دار ارز ۴۲۰۰ تومان��ي به 
متقاضيان اختصاص يافت كه بخشي از اين حجم 
ارز ص��رف واردات كااهاي غير ض��روري، بخش 
ديگري هم بدون انجام واردات كاا از كشور خارج 

شد و يا با قيمت ارز آزاد فروخته شد. 
در اي��ن ميان نكت��ه مهم اين اس��ت ك��ه به رغم 
تأكيد كارشناس��ان در خصوص قيم��ت گذاري 
۴۲۰۰ تومان��ي دار توس��ط دول��ت و همچنين 
اثبات غلط بودن سياست هاي ارزي دولت، به نظر 
مي رسد از رئيس كل بانك مركزي و دستيار ويژه 
اقتصاد تا خود رئيس جمهور به جاي پاسخگويي در 
خصوص اقدامات اشتباه اين سياستگذاري سعي 
در فرار از قبول مس��ئوليت دارند. بر اين اس��اس، 
رئيس جمهور در جريان يك سخنراني در استان 
سمنان، در خصوص علت نرخ گذاري اشتباه ارزي 
در فروردين ماه امس��ال مي گويد: »توطئه امريكا 
را در فروردين ديديم و در نشس��تي اقتصادي در 
سطح ملي با حضور مسئوان، معاونان و مشاوران 

اقتصادي كشور تصميمي به اتفاق آرا گرفتيم، در 
آن نشست از همه سؤال شد و اگر يك نظر مخالف 
بود، نمي پذيرفتم«. رئيس جمهور سپس مي گويد: 
»تمام وزيران، معاونان و مش��اوران در آن نشست 
تأكيد داشتند كه ارز تك نرخي شود، در آن نشست 
همه به اتفاق معتقد بودند ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان 

تمام نيازمندي كشور كامل تأمين مي شود.«
   سيف مخالف بود! 

جالب اينجاست كه چندي پيش ولي اه سيف، 
رئيس كل پيشين بانك مركزي در مصاحبه اي 
تفضيلي ب��ا ي��ك رس��انه صحبتي ب��ر خاف 
گفته هاي روحاني انج��ام مي دهد و از مخالفت 
و س��پس اس��تعفاي خود در زمان تصميم دار 
۴۲۰۰ تومان خبر داده ب��ود. در اين مصاحبه، 
هنگامي مصاحبه كننده از س��يف در مورد يكي 
از موارد اختاف نظرش با رئيس جمهور س��ؤال 
مي كند، وي به مصوبه ۲۲ فروردين در مورد ارز 
۴۲۰۰ توماني اشاره مي كند و مي گويد: »مثًا 
همين مصوبه ۲۲ فروردين كه ارز ۴۲۰۰ توماني 
را پايه گ��ذاري كرد. بايد بگوي��م از لحظه اي كه 
تصميم دولت در اين خصوص اباغ ش��د، من و 
همكارانم تاش كرديم با سرعت و دقت مقررات 
و بخش��نامه هاي ازم را طوري تغيير يا اصاح 
كنيم كه كمترين آس��يب به اقتص��اد و فعاان 
اقتصادي وارد ش��ود. . . برخي تصميمات خارج 
از بانك اخذ ولي براي بانك مركزي ازم ااجرا 
مي ش��وند. مثًا همين مصوبه ۲۲ فروردين كه 
ارز ۴۲۰۰ توماني را پايه گذاري ك��رد. . . اين را 
هم اان مي توانم بگويم كه در طول مسئوليتم 
در بانك مركزي چند مورد پيش آمد كه استعفا 

و تقاضاي كناره گيري كردم و آخرين مورد آن 
همين فروردين سال جاري بود كه البته اين بار 

هم مورد موافقت قرار نگرفت.«
بنابراين مش��خص اس��ت كه رئي��س كل بانك 
مركزي پس از اس��تعفا قطعاً در خصوص علت 
اس��تعفاي خود به رئيس جمهور توضيح داده و 
البت��ه رئيس جمهور هم نمي توانس��ته در مورد 
عدم موافقت ركن اصلي تصميم گير سياس��ت 
ارزي كش��ور درخصوص نرخ گذاري ارز آگاهي 
نداش��ته باش��د. به همين خاطر به نظر مي رسد 
كه گفته هاي حسن روحاني در اين خصوص كه 
گفت »اگر يك نظر مخالف بود نمي پذيرفتم. « 

خاف واقع است. 
   نيلی اصًا نبود!

اما نه فقط ولي اه س��يف، بلكه به نظر مي رسد كه 
مسعود نيلي به عنوان دستيار اقتصادي رئيس جمهور 

در مخالفت با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. 
نيلي اخيراً در مصاحبه اي كه با هفته نامه تجارت 
فردا داشته است، اگرچه به صراحت در اين خصوص 
س��خن نگفته اما در دو بخ��ش از مصاحبه تلويحاً 
نرخ گذاري دستوري روي ارز را شماتت مي كند و 
مي گويد: » تا آنجا كه به خاطر دارم، بدون استثنا، 
همه رؤساي دولت هاي ما، در زمينه نرخ ارز، قائل به 
ارتباط ميان تورم و نرخ ارز نبوده اند و تمايل جدي 

قلبي آنها، حتي كاهش نرخ ارز بوده است. 
نيلي در جايي ديگر از اين مصاحبه هم مي گويد: 
»نظرم اين بود كه سركوب نرخ ارز باعث جهش 
آن مي ش��ود؛ قاعدتاً آقاي روحاني چنين نظري 
نداشتند. اين يكي از موارد مهم تفاوت نگاه بود. 
البته اين موض��وع در بي��رون از دولت هم مورد 

اختاف است. همان اختاف كه در محافل درباره 
نرخ ارز وجود دارد، درون دولت هم وجود دارد. از 
ابتداي دولت يازدهم آقاي روحاني نظرشان اين 
بود كه نرخ ارز اگر كاهش پيدا نمي كند حداقل 
افزايش پيدا نكند. خيلي هم در اين زمينه مصر 
بودند. استدال من اين بود كه نظام دونرخي ارز 
اصواً معني اش اين اس��ت كه شما مي خواهيد 
اما نمي توانيد. مي خواهيد يعن��ي عدد پايين و 
نمي توانيد يعني عدد باا. اگر مي ش��د روي نرخ 
ارز آزاد كنترل كامل اعمال ك��رد كه اصًا نظام 
ارزي دونرخي نمي ش��د.« وي همچنين در اين 
مصاحبه به صراحت مي گويد كه از قبل از اين اعام 
نه فقط رئيس جمهور را نمي ديده بلكه در جلسات 

هم شركت نمي كرده است. 
   سرانجام تناقض گويی ها

بنابراي��ن م��رور گفته هاي اي��ن دو مهره ارش��د 
اقتصادي دولت نش��ان مي دهد كه تصميم دولت 
براي نرخ گذاري ۴۲۰۰ تومان��ي روي قيمت دار 
در فروردين ماه امس��ال كه در حقيقت س��ركوب 
قيمت ارز و ايجاد فرصت طايي براي رانت خواران 
بوده اس��ت كه حاض��ر به قب��ول مس��ئوليت آن 
نيستند، اتفاقي كه ضربه اي سخت به اقتصاد كشور 
زد و منابع ارزش��مند ارزي را كه مي توانس��ت در 
روزهاي تحريم به كمك دولت بيايد به ابزاري عليه 
كشور تبديل كرد. شايد تناقض گويی های اقتصادی 
در س��خنرانی های اخير دكتر روحانی ناش��ی از 
بی بهره شدن از نظرات مشاور مطمئن اقتصادی و 

غالب شدن نگاه سياسی در سخنان وی است. 
دكتر نيلی، دستيار ارشد سابق رئيس جمهور در 
آخرين مصاحبه خود در اين باره گفته بود:...  روی 
سخنان ايشان ]روحانی[ خيلی حساس بودم. اينكه 
سخنان ايشان حساب شده باشد و بتواند از طريق 
سخنان سنجيده و درست، هدايت فكری اقتصادی 
جامعه را به عنوان يك سياستمدار بر عهده بگيرند. 
شايد اگر يك نفر سخنرانی های ايشان را در چند 
ماه اخير با س��خنرانی های دولت يازدهم مقايسه 

كند متوجه تفاوت اساسی شود.«
همچنين بد نيس��ت دكت��ر روحاني اس��تناد به 
س��خناني كه ديروز در س��فر به س��منان خود 
بيان كرد ه اند، بيش��تر توضيح دهند كه چه طور 
فرمول هاي اقتصادي غلط در گذشته باعث گراني 
نرخ ارز ش��ده و مورد تجديد نظر قرار بگيرند، اما 
فرمول ها و نظ��رات اقتصاد دانان و كارشناس��ان 
اقتصادي درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني كه منجر 
به تزريق ميلياردها دار ارز از سوي بانك مركزي 

شد، درست است ؟ 
در پايان بد نيس��ت ي��ادآوري كنيم: چن��د نفر از 
اخالگران كه حجم گ��ردش مالي همه آنها كمتر 
از يك ميليارد دار بوده به مجازات اعدام محكوم 
ش��دند و حكم واردكنندگان موبايل نيزدر هفته 
آينده صادر خواهد شد، اما همچنان در ابه اي اين 
نوع اظهار نظر ها، كسي مسئوليت تصميمات غلطي 
را كه منجر به ظهور  اين پديده ها و هدر رفت بيش 

از ۱۰ ميليارد دار شد، نمي پذيرد.

رانت ارزي 18ميليارد داري سرگردان بين عرايض دولتي
 اظهارات متناقض رئيس جمهور درباره متفق القول بودن همه اقتصاددانان دولت

 بر سر ارز 4۲۰۰توماني مورد قبول همه اقتصاددانان دولت نيست!

سرپرست معاونت  س�اخت راه آهن   عمران
در شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و 
نقل كشور گفت: براي مشاركت شركت ايركون 
هند در ساخت خط آهن چابهار- زاهدان هنوز 
نرس�يده ايم.  مش�خصي  الگ�وي  ب�ه 
عباس خطيب��ي در گفت وگ��و با » مه��ر« درباره 
س��رمايه گذاري هندي ه��ا در س��اخت خط آهن 
چابهار � زاهدان گفت: ما با ش��ركت ايركون هند 
تفاهمنامه داريم كه با ش��ركت LPG هند كه در 
حوزه توسعه زيرس��اخت ها و اپراتوري بندر شهيد 
بهشتي چابهار فعال است، متفاوت است. وي افزود: 
از ابتداي اجراي پروژه راه آهن چابهار � زاهدان هم 
به دنبال جذب س��رمايه از منابع مختلف عاوه بر 
بودجه دولت��ي بوده ايم. اگرچ��ه از زماني كه طرح 
شروع شد، توانست منابع دولتي خوبي جذب كند و 

ما كار را با سرعت مناسبي به پيش برديم. اگر تا اين 
حد پروژه پيشرفت داشته، به دليل داشتن منابع 
مالي است وگرنه انجام اين حجم كار غير ممكن بود. 
سرپرست معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر 
و فرودگاه هاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل و نقل كشور ادامه داد: با اين حال مي دانستيم 
كه مناب��ع بودجه اي براي اج��راي اين طرح كافي 
نيس��ت و بايد از س��اير روش ها براي دستيابي به 
منابع اس��تفاده كنيم. خطيبي يادآور ش��د: سال 
گذشته مذاكراتي با شركت ايركون هند داشتيم 
كه منجر به امضاي يك تفاهمنامه در اواخر بهمن 
سال گذشته در ارتباط با سرمايه گذاري اين شركت 
به صورت فاينانس در احداث بخشي از خط آهن 
چابهار � زاه��دان و همچنين همكاري با پيمانكار 
ايراني در خصوص مباحث روس��ازي و تجهيزات 

اين محور ريلي شد.

همكاري هند در ساخت راه آهن چابهار- زاهدان

جعفر تكبيري
  گزارش   یک

    اقتصادکان
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   فيل ليبرال ها؛ كاسه و كوزه دموكراسي

محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي طي يادداشتي نوشت: 
تيتر و سرمقاله روزنامه سازندگي )ارگان مطبوعاتي حزب اشرافي كارگزاران( 
نشان مي دهد اين حزب اعتقادي به مردم و مردم سااري ندارد. اين همان سنت 
ليبرالي غرب توتاليتر )تماميت خواه( است كه هر جا مهار مردم از دستش در 
رفت، برچسب پوپوليس��م )عوام زدگي و عوام گرايي( بر پيشاني اراده مردم و 
دموكراسي بچس��باند. فرقي هم نمي كند اين عدم تمكين مردم از ليبرال هاي 
اقتدارگرا و تماميت خواه، در ميان كشورهاي مستقل شرقي اتفاق بيفتد يا در 
فرانسه عليه دولت ماكرون يا در انتخابات امريكا. در همين امريكا وقتي هياري 
كلينتون مشهور به »دروغگويي« و ترامپ معروف به »ديوانگي« ته سبد انتخابات 
ماندند و مردم در اعتراض به دموكرات ها و برخي جمهوريخواهان، مجبور شدند به 
ترامپ رأي دادند، آنجا هم ادعا شد پوپوليسم پيروز شده، حال آنكه نوع تبليغات 
طرفين هر دو پوپوليستي بود. تبليغات 10سال قبل درباره سياهپوست متفاوتي 
به نام اوباما نيز بر مبناي عوام فريبي و پوپوليسم بود و بسياري از وعده هاي وي يا 

تصويري كه از وي براي آرزوانديشي ساخته شد، وارونه از آب درآمد. 
طيف مدعي ليبراليسم در ايران، بيش از آنكه رنگ و بوي دموكراسي داشته 
باشند، ميل به خودكامگي و اشرافيت سياسي )اليگارشي( دارند و معتقد 
به دموكراسي مديريت شده هستند. آنها )مهاجراني، عبداه نوري و...( در 
سال 75 دنبال دستكاري قانون اساسي و ابقاي هاشمي براي سومين بار در 
رياست جمهوري بودند كه با مخالفت رهبر انقاب روبه رو شدند، سپس در 
محافل خصوصي خواستار محدود كردن انتخابات و كاهش مشاركت مردم 
براي تضمين نتيجه صندوق شدند اما باز هم به ديوار محكم مخالفت رهبر 
انقاب خوردند. همين ها سال 88 با حمايت غرب، شورش اشرافيت عليه 
جمهوريت را ترتيب دادند كه با حماسه و بصيرت خود مردم به شكست 
و سرشكستگي اش��رافيت انجاميد. حاا روزنامه همان اشرافيت، جنبش 
مردم در فرانسه را »پوپوليسم« مي نامد و تخطئه مي كند. آنها دو سال قبل، 
ماكرون را اوباماي فرانسوي ناميده بودند. آنان نه تنها يانكو فيل و انگلوفيل 
بلكه فرانكوفيل هم هس��تند و حاا كه فرانس��ه )قبله ليبرال دموكراسي 
مدعايي شان( به دست خود مردم فرانسه به هم ريخته، احساس مي كنند 

كاسه و كوزه خودشان به هم ريخته است. 
در بزرگي جنبش چند هفته گذش��ته فرانس��ه همين بس كه سايت 
راديو فرانسه نوشت: »پاريس، روزهاي سياهي را مي گذراند. ماكرون، 
با بزرگ ترين بحران دوران رياست جمهوري خود مواجه شده. بنجامين 
گريوو سخنگوي دولت، تظاهرات خشن پاريس را بدترين تظاهرات دهه 
اخير اين كشور ارزيابي كرد. بسياري، اين شرايط را مانند شرايط انقاب 
توصيف كرده اند. روزنامه ليبراسيون فرانس��ه در گزارشي مي نويسد، 
ش��ايد بتوان جنبش جليقه زردها را قيامي غيرمس��لحانه خواند كه از 

حمايت بيشتر از 80 درصد ملت فرانسه برخوردار است.« 
........................................................................................................................
   واكنش كرباسچي به دوچرخه سواري شهردار جديد تهران

غامحس��ين كرباسچي ش��هردار اس��بق تهران در 
اينستاگرام خود درباره دوچرخه سواري حناچي در 
روز سه ش��نبه هاي بدون خودرو واكنش نشان داد. 
كرباسچي نوش��ت:  اي كاش آقاي حناچي به جاي 
دوچرخه صبح زود بدون ترافيك با ماش��ين مي رفت در دفتركارش و 
پيگيري و تاش مي كرد كه زودتر صده��ا واگن معطل مانده مترو به 
خطوط مترو ملحق شوند كه صدها هزار مسافر مترو راحت تر و سريع تر 

برسند و ده ها هزار اتومبيل كمتر بيرون بيايند.

عضو هيئت رئيسه مجلس خبر داد
استيضاح ظريف از حد نصاب افتاد

15 نفر از امضاكنندگان طرح استيضاح محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه امضاهاي خود را پس گرفتند و اين استيضاح از حد نصاب افتاد. 
»عليرضا رحيمي« عضو هيئت رئيسه مجلس ش��وراي اسامي عصر ديروز در 
گفت وگو با ايرنا، افزود: اين استيضاح هم اكنون داراي 9 امضاي نمايندگان است 
و ديگر قابل طرح در مجلس نيست. وي يادآور شد: پس گرفتن امضاي نمايندگان 
هنوز به طور رسمي به هيئت رئيسه مجلس اعام نشده است. طرح استيضاح 
وزير امور خارجه با امضاي 24 نماينده و در 11 محور سه ش��نبه هفته گذشته 
تقديم هيئت رئيسه مجلس شد. هيئت رئيسه مجلس اين طرح استيضاح را براي 
بررسي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجس ارجاع داد كه اعضاي 
اين كميسيون در جلسه يك شنبه اين هفته كه با حضور ظريف برگزار شد، مقرر 
كردند در مورد استيضاح وزير امور خارجه تا دو هفته ديگر بررسي هاي بيشتري 
انجام شود. حسينعلي حاجي دليگاني عضو شوراي مركزي فراكسيون نمايندگان 
وايي مجلس دهم طراح اين استيضاح است كه اين استيضاح به دليل اينكه تنها 
9 امضا دارد ديگر قابل بررسي نيست چراكه يك امضا از نصاب قانوني كم دارد. 
براساس آيين نامه داخلي مجلس طرح استيضاح وزيران بايد حداقل به امضاي 
10 نفر از نمايندگان مجلس برس��د. پيش از اين »محمدجواد ابطحي« عضو 
فراكسيون نمايندگان وايي مجلس، به ايرنا گفته بود: مجتبي ذوالنور رئيس 
كميته هسته اي و عضو فراكسيون نمايندگان وايي مجلس در حال رايزني براي 

پس گرفتن امضاي استيضاح كنندگان وزير امور خارجه است. 
........................................................................................................................

در اعتراض به بودجه آب استان
نمايندگان اصفهان استعفا كردند

يك عضو مجم�ع نماين�دگان اصفه�ان از اس�تعفاي نمايندگان 
اين اس�تان خب�ر داد و گفت كه اين اق�دام در اعت�راض به حذف 
بودج�ه مرب�وط ب�ه آب اس�تان اصفه�ان انج�ام ش�ده اس�ت. 
حجت ااسام سيدناصر موسوی ارگاني در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: نمايندگان اس��تان اصفهان در نامه اي به صورت دسته جمعي 
به آقاي اريجاني دايل استعفاي خود را مطرح كردند. وي توضيح 
داد: دليل استعفا وعده هاي آقاي روحاني به مردم استان اصفهان و 
تبليغات انتخاباتي در س��ال هاي 92 و 9۶ براي جاري شدن آب بود 
كه هيچ قدمي براي آب استان اصفهان و احياي زاينده رود برداشته 
نشده اس��ت. از آن طرف پروژه هايي كه از قبل در دستور كار بوده و 
رديف در بودجه داش��تند را حذف كردند. نماينده فاورجان يادآور 
ش��د: اين آبي بوده كه صرفاً براي آش��اميدن مردم اس��تان اصفهان 
صرف مي شده و هيچ ارتباطي با كش��اورزي و مسائل ساير صنايع و 
كارهاي توليدي ندارد. موسوي ارگاني مجدداً تأكيد كرد: ما به دليل 
وعده هاي رئيس جمهور به مردم اصفهان و حذف رديف هاي بودجه اي 

مربوط به استان اصفهان استعفا كرديم. 
  نامه نمايندگان به معناي كناره گيري نيست

نماينده ارامنه اصفهان و جنوب ايران در مجلس شوراي اسامي گفت: 
نامه اي كه به رئيس مجلس توسط نمايندگان اين استان نوشته شده و 
امضاي من نيز پاي آن است، به معناي اعام كناره گيري نيست. ژرژيك 
آبراميان در گفت وگو با ايرنا تصريح كرد: اين نامه به رياس��ت مجلس 
نوشته شده و اصل موضوع اين است كه معضل اصلي استان اصفهان 
يعني تأمين آب تا به حال حل نشده است. وي افزود: در بودجه سال 
آينده كه به مجلس خواهد آمد بار ديگر براي احياي رودخانه زاينده رود 
اعتبارات ملي در نظر گرفته نش��ده و اين اعتبار در رديف هاي مرتبط 
لحاظ شده است. نماينده ارامنه اصفهان و جنوب ايران اضافه كرد: ما 
براي اينكه بتوانيم از حداقل حقوق شهروندان دفاع كنيم با وزير نيرو 
و مسئوان برنامه و بودجه صحبت هايي انجام داديم. آبراميان با بيان 
اينكه تاكنون نمايندگان اصفهان در مجلس كناره گيري خود را اعام 
نكرده اند، توضيح داد: اين يك نامه اي است كه خطاب به رئيس مجلس 
نوشته شده كه اگر به اين پيش��نهادها به صورت مؤثر ترتيب اثر داده 

نشود نمايندگان اصفهان مجبور به كناره گيري هستند.

رئيس جمهور در اجاس سراسري نماز:

امروز در سطح جهان ظهور و بروز دين با حجاب و نماز است
   گزارش  یک

دكتر حسن روحاني صبح ديروز در بيست و هفتمين 
اجاس سراس��ري نم��از كه ب��ا عنوان »ش��يوه ها و 
مهارت هاي دعوت به نماز« در دانشگاه سمنان برگزار 
شد، با تأكيد بر اينكه »نماز، يك عبادت صرف يا يك 
فرع دين مثل ساير فروع نيست، بلكه نماز تمامي چهره 
اسام است«، اظهارداش��ت: نماز صورت اسام است. 
ايمان به خدا، اعتقاد به حق و عمل به دستورات الهي 
جوهر دين است، اما نماز پرچم دين به شمار مي رود 
و همانگونه كه كشورهاي جهان با پرچم شان شناخته 
مي شوند، دين بدون نماز قابل شناخته شدن نيست. 

وي با تجليل از تاش ها و خدمات ارزنده حجت ااسام 
والمسلمين قرائتي در س��تاد اقامه نماز و در راستاي 
ترويج فرهنگ نماز در كشور، گفت: ايشان با بيان شيوا 
و ساده خود گاهي مسائل بسيار سنگين عقيدتي را با 
مثال هاي ساده براي مردم بيان مي كنند و اين توفيقي 

است كه خداوند نصيب وي كرده است. 
رئيس جمهور اف��زود: از ديني كه پي��روان آن در 24 
ساعت شبانه روز بارها خداوند را با رحمت و رحمانيتش 
ياد مي كنند، خش��ونت، بداخاق��ي و تهمت بيرون 
نمي آيد. اگر اخاق ما با نماز تناسب ندارد، مطمئناً در 

جايي مشكل داريم و بايد آن را برطرف كنيم. 
رئيس جمهور با اش��اره به اينكه قرآن ب��راي آرامش 
ما بيان كرده كه در مش��كات جزع و فزع نكرده و به 
واسطه راحتي ها و دس��تاوردها دچار حرص نشويم، 
تأكيد كرد: هيچ چي��زي جز نماز و تكي��ه به لطف و 
رحمت خداوند نمي تواند يك مل��ت بزرگ را در برابر 

قدرت ها و ابرقدرت ها حفظ كند. 
   نماز در دوران قبل انقاب ن

شانه ايستادگي بود
روحاني با اش��اره به اينكه در دوران پيش از انقاب، 
نماز جماعت با جوانان، معناي انقابي بودن، مذهبي 
بودن و روشنفكر معتقد بودن را داشت، گفت: پيش از 
انقاب جو خاصي در دانشگاه ها حاكم بود به گونه اي 

كه در كل دانش��گاه تهران تنها ي��ك دختر خانم با 
روسري در محيط دانشگاه بود، اما در همان شرايط 
هنگام نماز بس��ياري از دختران دانشجو مي آمدند 
و ب��ا اس��تفاده از چادرهايي كه وجود داش��ت، نماز 
مي خواندند. نماز عامت ايمان و اسام و البته در آن 

دوران نشانه ايستادگي و مذهبي بودن بود. 
روحاني با اشاره به اينكه در آن دوران افرادي مانند 

بازرگان و س��حابي كه در اروپا درس خوانده بودند، 
وقتي به كش��ور آمدند ب��ه واس��طه مذهبي بودن 
احساس كردند كه بايد نماز ظهور و بروز پيدا كند، 
گفت: اينها انسان هاي متديني بودند كه بعضاً نماز 
شب شان ترك نمي شد و در دانشگاه تهران با وجود 
اينكه مسجد وجود داشت در دانشكده فني نمازخانه 
درس��ت كردند تا افراد بتوانند نماز اول وقت را بجا 

آورند. رئيس جمهور نماز را نشان دهنده قدرت دين 
دانست و اظهار داشت: نمايش و شعائر دين در بعضي 
مواقع ضروري است و بايد علني باشد. نماز را مي شود 
خصوصي خواند، اما اصل نماز بر مبناي جمعي بنا 
شده است. نماز مظهر دين و قدرت ماست و امروز در 
سطح جهان ظهور و بروز دين با حجاب و نماز است. 
خصلت ها و ارزش هايي مانند اداي امانت، راستگويي 

و خدمت به مردم همه جزو رفتارهاي انساني به شمار 
مي رود، اما عامت دين در جهان حجاب و نماز است. 
وي خاطر نشان كرد: افراد فراواني در پيروزي انقاب 
نقش داشتند، اما كس��اني پاي انقاب ايستادند و 
فداكاري كرده و برنگش��تند كه اهل نم��از بودند و 

اتكای آنها به نماز بود.  
   دين عامل حركت، جنبش، انقاب، استقال، 

آزادي و عزت كشور است
روحاني تاش ها و اقدامات ستاد اقامه نماز را مهم و 
ارزشمند دانست و افزود: نماز بايد از كانون خانواده 
و درون خانه ها آغاز ش��ود، چراكه اس��اس و بنيان 
تربيت نماز در خانواده است و رفتار و عمل والدين، 
فرزندان را دعوت به نماز مي كند. در دوران انقاب 
بس��ياري از زنان و دختران خودش��ان داوطلبانه 
حجاب را انتخاب كردند به واسطه آنكه در آن جاذبه 
مي ديدند و مي فهميدند كه دي��ن عامل حركت، 
جنبش، انقاب، اس��تقال، آزادي و عزت كش��ور 
است. وي با بيان اينكه ابزار شدن نماز براي گزينش 
و استخدام و پست، تأسف آور است چراكه نماز نشانه 
عظمت انسان است، اظهار داشت: ناراحتم از اينكه 
در گزينش ها سؤااتي از جوانان مي كنند كه گاهي 
آنها را مجبور به دورويي خواهد كرد و اين در حالي 
است كه دين ما اينگونه نيست و شكل ديگري آن را 
معرفي كرديم. نماز وظيفه، افتخار و عظمت انسان 
و نيايش و استعانت از خداوند است و نبايد آن را در 

مسائل ريز و جزئي ببريم. 
روحاني افزود: اگر مي خواهيم نماز را ترويج كنيم 
كه البته تاكنون در اين راستا اقدامات و تاش هاي 
خوبي انجام شده اس��ت، بايد از خانواده و مدرسه 
ش��روع كنيم. به جاي ص��رف هزينه هاي مختلف 
در بخش هاي گوناگون بايد هم��ه اين هزينه ها را 
در دبستان انجام دهيم چراكه در دبستان شاكله و 

شخصيت ها ساخته مي شود. 

رياست جمهوري 

»سانس�ور« وقاي�ع تاريخ�ي ب�ا ماهي�ت استكبارس�تيزي يك�ي از مهم تري�ن 
روش ه�اي جماع�ت تجديدنظرطلب جه�ت مخالفت ب�ا اصل انقاب اس�امي 
و ت�اش ب�راي دگرگون ش�دن گفتم�ان آن اس�ت تا نس�ل هاي ج�وان انقاب 
اس�امي ارتباط عاطفي- اعتق�ادي خود با انقاب اس�امي را از دس�ت بدهند. 
برجسته كردن مناسبت هاي غير انقابي مانند روز ممانعت از خشونت عليه زنان كه يك 
نامگذاري كامًا فمنيسم و غربي اس��ت از جمله مصاديق رفتار اين جماعت مي باشد، در 
مقابل تئوريسين ها و رس��انه  های اين جناح واقعه اي مذهبي- انقابي را كامًا در محاق 
برده تا به صورت نرم اصالت اينگونه رخدادها را كه بزرگداشت آنها مي تواند به زنده ماندن 
آنها كمك كند دچار خدشه كنند، البته »روايت انحرافي« و برجسته كردن بخش هايي 
از يك واقعه تاريخي نيز يكي ديگر از تاكتيك هاي مرس��وم اين جناح براي تقويت اهداف 
خود نظير »عادي سازي روابط ميان ايران و غرب« است كه بايد از آن تحت عنوان تاش 
براي »تغيير ماهيت رخدادهاي مذهبي – انقابي«ياد كرد. به عنوان نمونه روز بزرگداشت 
شهيد مدرس رسانه هاي پرشمار اين جريان مهم ترين خصيصه شهيد مدرس را كه همان 
مخالفت با سياست هاي ضدمنافع ملي رضاخان است سانسور می كنند و به روايت جهت 
دار از زندگي مدرس مي پردازند يا وقايع با محتواي استكبارس��تيزي مانند شهادت ميرزا 
كوچك خان جنگلي را به شكل فزاينده اي سانسور مي كنند. روز 1۶ آذر هر سال از جمله 
مناسبت هايی است كه جريان تجديدنظرطلب بنا به دايلي نمي تواند آن را سانسور كند و 
در مقابل تاش مي كند چنين روزي را به بستري براي آشوب آفريني و غائله سازي در مراكز 
علمي و آموزش��ي تبديل كند. در واقع شخصيت ها و رسانه هاي طيف تجديدنظرطلب نه 
تنها روايت صحيح از 1۶ آذر 1332 را انعكاس نمي دهند بلكه با حجم انبوهي از مطالب و 
سخنراني ها تاش مي كنند آشوب آفريني در دانشگاه هاي كشور را به عنوان يك اصل به 
قشر جوان امروزي آموزش دهند. بيان سخنان راديكالي و ساختارشكنانه توسط مدعوين 
دانشگاه هاي كشور در طول سال هاي پس از پيروزي جريان اصاحات در سال 7۶ تاكنون 

به همين دليل به عنوان يك روش ويژه مورد توجه رهبران اين جريان بوده است. 
   مروري كوتاه بر واقعه 16آذر

چند صباحي بعد از كودتاي 28 مرداد س��ال 1332 كه با طراحي س��رويس هاي جاسوسي 
امريكا و انگليس دولت قانوني مصدق سقوط كرد، نيكسون معاون رئيس جمهور وقت امريكا 
از طرف آيزنهاور قرار شد به ايران سفر كند و فضل اه زاهدي نخست وزير كودتا، طرح بهبود 
روابط با انگليس را كه به دليل تنش ها بر سر موضوع ملي كردن صنعت نفت متوقف شده بود، 

اجرايي كرد. اين دو موضوع، گايه هاي قشر دانشجوی كشور را به شدت افزايش داده بود و به 
همين دليل در روز 14 آذر 1332 با ورود دنيس رايت، كاردار جديد سفارت انگليس به ايران 
دانشجويان دانشكده هاي حقوق و علوم سياسي، دندانپزشكي، فني، پزشكي و داروسازي در 
دانشكده هاي خود تظاهرات برپا كردند و فرداي اين روز، تظاهرات اعتراضي دانشجويان به 
خارج از دانشگاه كشيده شد كه همين مسئله منجر به درگيري شديدي ميان مأموران انتظامي 
رژيم پهلوي و دانشجويان شد. رفتارهاي غيرانساني مأموران رژيم پهلوي عليه دانشجويان و 
سپس دستگيري بسياري از دانشجويان، بر گستره درگيري ها افزود و به همين دليل رژيم 
تصميم گرفت تا با استقرار دائمي گروهي از نظاميان در محوطه دانشگاه آرامش از دست رفته 
را به دانشگاه برگرداند. فضاي امنيتي حاكم در دانشگاه باعث شد روز 1۶ آذر 1332، نيروهاي 
لشكر 2 رزمي به دانشگاه تهران اعزام شوند و در نهايت تنش ميان دانشجويان و نظاميان افزايش 
يافت و نيروهاي نظامي به سمت دانشجويان تيراندازي كردند. شهادت احمد قندچي، مهدي 
شريعت رضوي و مصطفي بزرگ نيا حاصل فضاي امنيتي رژيم در دانشگاه بود و جالب است 
دو روز بعد نيكسون در همان دانشگاه دكتراي افتخاري حقوق دريافت كرد! در واكنش به اين 
اتفاق تلخ يكي از روزنامه ها در سرمقاله خود تحت عنوان »سه قطره خون« نامه سرگشاده اي 
به نيكسون نوشت. در اين نامه سرگشاده ابتدا به سنت قديم ايراني ها اشاره شده بود كه »هرگاه 
دوستي از سفر مي آيد يا كسي از زيارت بازمي گردد يا شخصيتي بزرگ وارد مي شود، ما ايرانيان 

به فراخور حال در قدم او گاوي، گوسفندي قرباني مي كنيم«، سپس خطاب به نيكسون گفته 
شده بود كه »آقاي نيكسون، وجود ش��ما آنقدر گرامي و عزيز بود كه در قدوم شما سه نفر از 

بهترين جوانان اين كشور يعني دانشجويان دانشگاه را قرباني كردند.«
   تطهير دوگانه

از بدو پيروزي انقاب اسامي به ويژه بعد از روي كارآمدن دولت اصاحات تاكنون جناح 
خوش بين به غرب كه پ��روژه تطهير همزمان رژيم پهلوي و نظام س��لطه را مورد توجه 
قرار داده اند به صورت منسجم تاش كرده اند تا روز استكبارستيزي درج شده در تقويم 
رسمي كشور كه به مناسبت 1۶ آذر 1332 رقم خورده را به بستري براي دوقطبي سازي 
دانشجو – انقاب تبديل كنند، كمااينكه با مرور سخنان چهره هاي سياسي اين جناح كه با 
دعوت تشكل هاي دانشجويي وابسته صورت گرفته عموماً سخنان هنجارشكنانه به چشم 
مي خورد، به عنوان نمونه شكوري راد همانند بسياري ديگر از همفكران خود به جاي آنكه 
سخناني متناسب با ماهيت 1۶آذر) استكبارستيزي( عنوان كند، اهداف و خواسته هاي 
جناحي را كه مي تواند منتهي به رويارويي قشر جوان در برابر نظام اسامي شود به زبان 
مي آورد. وي در سخناني در س��ال 93 در دانشگاه تهران مي گويد: »اين جمعيت دل در 
گرو كساني دارند كه امروز در زندان هس��تند و براي آزادي آنها لحظه شماري مي كنند. 
حال كساني كه يوس��ف ما را در بند و حصر كردند بدانند كه اگر يوسف زندان كشيد، به 
عيارش افزوده شد. او توبه نخواهد كرد و پيغام داده است كه نگران من نباشيد. من نگران 
وي هستم و به عنوان يك پزشك بايد بگويم كه آنها از نظر وضعيت جسمي اوضاع خوبي 
ندارند. آنها نياز به مراقبت پزشكي و درمان و نور آفتاب دارند. آيا كساني كه افراد را بدون 

قاضي به زندان مي برند، مسلمان هستند؟«
تاش براي تبديل كردن محيط هاي علمي و آموزشي به باشگاه هاي سياسي در حالي است 
كه با روي كارآمدن دولت يازدهم در س��ال 92 بارها رهبرمعظم انقاب اس��امي نسبت به 
سوءاستفاده هاي جناح هاي سياسي از قشر جوان كشور هشدار داده اند؛ معظم له بزرگ ترين 
آفت فضاي علمي كشور- طي سخنراني خود در سال 93- را اينگونه بيان مي فرمايند: »آرامش 
دانشگاه ها، زمينه ساز و شتاب بخش حركت علمي كشور است و اگر خداي ناكرده اين آرامش 
ضربه بخورد، حركت علمي متوقف مي شود و ايران به عقب بازمي گردد.« معظم له در ادامه 
مي فرمايند: »... مسئوان ذيربط و مديران دانش��گاه ها بايد با جديت از تبديل مراكز علمي 
به محل جوان و فعاليت هاي جريان هاي سياس��ي جلوگيري كنند... تبديل دانشگاه ها به 

باشگاه هاي سياسي سم مهلك حركت علمي كشور است.«

»سانسور« مناسبت های استكبارستيزانه روش ثابت تجديدنظرطلبان

تبديل روز استکبارستيزی به آشوب آفرينی در دانشگاه ها

گزارش  2 |  امیرعباس رسولی

حضرت آي�ت اه خامن�ه اي در     خبر
پيامی به بيست و هفتمين اجاس 
سراسري نماز، اين اجاس ساانه را نشانه حق گزاري در برابر 
فريضه نماز خواندند و درباره اهميت نماز افزودند: نماز آنجا 
كه با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به صاح و سداد در 
مي بخش�د.  اعت�ا  و  مي كش�اند  عم�ل  و  زب�ان 
متن پيام رهبر انقاب اسامي به اجاس سراسري نماز كه صبح 
ديروز در استان سمنان برگزار شد و آيت اه شاهچراغي نماينده 

ولي فقيه در سمنان آن را قرائت كرد به شرح زير است. 

بسم اه الرحمن الرحيم
و صلي اه علي محمد و آله الطاهرين

اجاس ساانه نماز از سوئي نش��انه حق گزاري در برابر فريضه  اي 
اس��ت كه مي تواند بر همه اعمال و فرايض ديگر، روح بدمد و آنها 
را كارآمد كند: »إن ُقِبلَت ُقِبَل ماِس��واها« و از سوي ديگر خدمت 

بزرگي اس��ت به آنان كه حِق اين هديه الهي را ندانس��ته و در آن 
س��هل انگاري مي كنند. نماز آنگاه كه با خش��وع و حضور گزارده 
شود جامعه را به صاح و س��داد در زبان و عمل مي كشاند و اعتا 
مي بخش��د. بخش مهمي از گرفتاري ها و آلودگي ه��اي ما براثر 
نپرداختن به اين حقيقت هشدار دهنده است. از اين رو ترويج نماز 

با همه شيوه هاي اثرگذار، در ش��مار وظايف بزرگي است كه همه 
بايد بدان اهتمام ورزيم و شما دست اندركاران اين اجاس به ويژه 
عالم مجاهد جناب حجت ااسام آقاي قرائتي بحمداه در اين راه 

از توفيق الهي بهره مند شده ايد. 
آموزش و پرورش مي تواند در اين عرصه از اثرگذارترين ها باش��د. 
مدارس را مزين كنيد به نمازخواني نوجوانان، اين برترين تضمين 

براي سامتي آينده جامعه است. 
والسام عليكم و رحمه اه و بركاته
سيدعلي خامنه اي/ 1۳ آذر 1۳۹۷ 

رهبر انقاب در پيامي به اجاس سراسري نماز:
مدارس را به نمازخواني نوجوانان مزين كنيد

دكتر روحاني در جمع همشهريانش در حسينيه شهداي سرخه:
انقاب در ايران از سمنان شروع شد!

حسن روحاني در سفرهاي اس�تاني معمواً در مركز استان و 
به ندرت در برخي شهرهاي بزرگ اس�تان حضور مي يابد اما 
در سفر به استان سمنان او در زادگاه خود يعني شهر سرخه 
حضور يافت، ب�ه زيارت مزار پ�در و مادرش رف�ت و در جمع 
همشهريانش س�خنراني كرد. اغراق هاي او در سخنراني اش 
براي مدح سرخه و استان سمنان تا جايي پيش رفت كه شروع 
انقاب در ايران را از اين سرزمين دانست! و حتي در مورد زبان 
محلي شهرش گفت: »زبان زيباي محلي سرخه از افتخارات 
ماست.« سخنان روز سه شنبه روحاني در جمع مردم شاهرود 
مبني بر انتقال آب خزر به استان سمنان با اعتراض تند نماينده 
رشت مواجه ش�د كه به روحاني يادآور شد رئيس جمهور كل 
ايران است و نه فقط رئيس جمهور سمنان. نمايندگان استان 

اصفهان هم فرداي سخنان روحاني در شاهرود جملگي به دليل 
عملي نشدن وعده هاي انتخاباتي روحاني در مورد آب استان 
اصفهان استعفا كردند. با اين حال او در سرخه هم وعده داد كه 
»وعده به مردم سرخه آب سالم و پايدار تا تابستان ۹۹ است.«

حجت ااسام والمسلمين دكتر حس��ن روحاني روز چهارشنبه 
در جمع همش��هريان خود در حسينيه ش��هداي سرخه، توسعه 
زيرساخت هاي گردشگري استان سمنان و سرخه را ضروري خواند 
و اظهار داشت: سرزمين پربركت سرخه پرورشگاه انسان هاي عالم، 
عارف و مجاهد همچون آيت اه فيض و حجت ااسام والمسلمين 
نطنزي است. هر چند همه استان ها و همه ايران انقابي بوده اند، 
اما اين واقعيت است كه انقاب در ايران از اين سرزمين شروع شد. 
مردم سرخه معروف به ايمان بودند و يكپارچه پاي انقاب بوده اند 

و امروز هم هستند. روحاني كه سخنانش با تشويق پي درپي مردم 
حاضر در محل سخنراني همراه بود، گفت كه هر لحظه به وطن و 
ديارم عشق ورزيده ام و در برابر لطف و محبت شما كلمه اي ندارم و 
با لهجه سرخه اي گفت كه »خيلي دوست تان دارم«،»من هميشه 
به سرزمين و وطن و زادگاهم عش��ق مي ورزم. اگر صدها روز در 
محله هاي مختلف س��رخه قدم بزنم، نمي توان��م خاطرات دوران 

كودكي را بيان كنم.« 
وي در ادامه با بيان اينكه ديار كوير، ديار تشنه است و مردم حداقل 
يك آب آشاميدني سالم و پايدار از مسئوان مي خواهند، با اشاره 
به حضور آقاي اردكانيان وزير نيرو در اين سخنراني، گفت: وعده 
آقاي اردكانيان به مردم سرخه اين است كه تابستان 99، ان شاء اه 
آب سالم و پايدار به س��رخه خواهد آمد و اين آب پايدار براي 30 

سال آينده سرخه را تضمين مي كند. 
دكتر روحاني در ادامه به زبان س��رخه اي اشاره كرد و گفت: زبان 
زيباي محلي سرخه از افتخارات ماست. در دوران جنگ همواره 
بي س��يم چي ها از اين زبان اس��تفاده مي كردند و در اين اواخر در 
مذاكرات هس��ته اي نيز ما از اين زبان اس��تفاده كردي��م. از زبان 
س��رخه اي زيباتر اخاق، ايمان، محبت و فداكاري مردم سرخه 
اس��ت. افتخار مي كنم كه در اين ديار به دنيا آم��دم و در كودكي 

اينجا بزرگ شدم. 
در ديدار رئيس جمهور با مردم سرخه تعدادي از همكاسي هاي 
دوران كودكي رئيس جمهور در جمع مردم حضور داش��تند كه 
يك به يك به رئيس جمهور معرفي و رئيس جمهور با آنها ديدار و 

خاطرات گذشته را زنده كرد.

   خبر
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88498436سرويس فرهنگي

  سارا نیکویی
اخی�راً جمع�ي از کارگردان�ان و بازیگ�ران 
س�یما با رهبر انقاب دیدار کردن�د. در ادامه 
مباحثي ک�ه در آن دیدار مطرح ش�د، رهبري 
یادداش�تي را منتش�ر و تأکید کردند که براي 
دفاع از عظمت، فرهنگ و ش�کوه ملت ایران، 
هنر باید میدان دار باش�د. در ای�ن خصوص و 
نیز در شرایط کنوني س�ینما که با آثار مبتذل 
در اکران دس�ت و پنجه نرم مي کن�د با پروانه 
معصومي بازیگر پیشکسوت گفت و گو کردیم. 

    
اخیراً رهب�ر انقاب درباره محت�واي آثار 
سینمایي و تلویزیوني یادداشتي منتشر  و 
رهنمودهایي دادند و دغدغه هایي را مطرح 
کردند. برداشت شما به عنوان سینماگر از 

رهنمودها و یادداشت ایشان چه بود؟
فكر مي كنم بس��يار واضح اس��ت. احس��اس من 
اين اس��ت كه س��ينما آنطور كه شايسته است به 
دغدغه هاي جامعه نپرداخته است بلكه بسيار كم 
پرداخته است. رهبري دغدغه هاي فرهنگي خود 
درباره جامعه را بارها و بارها مورد تأكيد قرار داده اند 
بنابراين آنچه مورد نظر رهبري است، كامًا روشن 
و واضح اس��ت. حاا با ديدار اخير و يادداشتي كه 
پس از آن ديدار منتشر كرده اند بار ديگر منويات 

خود را خيلي صريح و روشن بيان كرده اند. 
به نظ�ر ش�ما مهم تری�ن ضع�ف آثار 

سینمایي و تلویزیوني ما چیست؟
10سال و شايد هم بيش��تر است كه مي گوييم ما 
مشكل قصه داريم، مشكل نوشتن داريم، مشكل 
ديالوگ نويس��ي داريم. البته نويسنده هاي خيلي 
خوبي ه��م داريم ام��ا از آنجا كه س��عي مي كنيم 
كمترين هزين��ه را براي قصه ص��رف كنيم، اكثر 
قصه ها ضعيف هس��تند. در حالي كه ديده ش��ده 
در خيلي از فيلم ها و سريال ها وقتي كه قصه قوي 
باشد، حتي اگر كارگرداني قوي نباشد، فيلمبرداري 
درجه يك نباشد، بقيه عوامل هم ضعيف باشند- 
بازي بازيگرها را نمي گويم چون آنها بيش از ساير 

عوامل به چشم مي آيند- باز هم آن فيلم و سريال با 
قصه جلو مي رود ولي به محض اينكه قصه در يك 
فيلم و سريال شل و لق باشد، فيلم انگار جايي گير 
مي كند، متوقف مي شود و جلو نمي رود. متأسفانه 
سينما و سيما كمترين هزينه را براي قصه نويسي 
مي دهند. در حالي كه در فيلم و سريال مهم ترين 
نكته اين است كه داس��تان خوب و درست نوشته 
شود و همه ابعاد را در نظر بگيرد. اگر سوژه به روز 
باش��د بايد نگارش قصه هم به روز باشد. اگر سوژه 
تاريخي اس��ت، داس��تان هم تاريخي روايت شود 
آن هم تاريخ درس��ت. اگر اين چيزها درست شود 

مي توانيم كارهاي خوبي هم داشته باشيم. 
سینما و سیما رسالت فرهنگي دارند. باید 
مردم را به سمت فضایل اخاقي و معنویات 
رهنمون باشند اما اینطور نیست، چرا؟ آیا 

سیاستگذاري ها درست نیست؟
بله، اان ما درگير يك جنگ بي سروصدا هستيم. 
هم سياستگذاري ها و هم فيلمسازها نقش دارند. 
اان فيلم هايي روي پرده س��ينما ها نمايش داده 

مي شود كه مبتذل هستند. به راحتي ميان بازيگران 
الفاظ و كلمات ركيك رد و بدل مي شود و متأسفانه 
بعضاً خوب هم فروش مي كنن��د. حاا اين فروش 
خوب دليل اين نيس��ت كه مردم متوجه نيستند 
ي��ا اينگونه فيلم ها را مي پس��ندند بلك��ه مردم در 
هر حال س��رگرمي مي خواهند. مي روند س��ينما 
تا فان فيلمي ك��ه معتقدند خوب هم نيس��ت را 
ببينند. دو ساعتي مي نش��ينند و تماشا مي كنند، 
بعد مي گويند، فيل��م چقدر مزخ��رف بود!ولي به 
هر حال دو ساعت دغدغه هاي زندگي را فراموش 
مي كند. هم��ان را هم غنيم��ت مي دانند. بااخره 
سينما براي خيلي ها نوعي سرگرمي است و واقعاً 
هم است اما بايد سرگرمي و تفريح سالم باشد. زماني 
سينما رفتن يك تفريح سالم بود، زن و شوهر با هم 
مي رفتند، همه اعضاي خانواده ب��ا هم مي رفتند، 
فرهنگ سازي خوبي هم بود. براي اعضاي خانواده 
لذت بخش و آموزنده بود. ولي حاا بچه ها با ديدن 
برخي فيلم ها، تكه كام هايي ياد مي گيرند كه بسيار 
بد است. البته كم كم ذائقه هاي مردم و جامعه هم 

تغيير مي كند، كما اينكه تغيير كرده است. 
البته ای�ن موارد ب�ه فیلم ها و س�ینما 
منحص�ر نمي ش�ود، در تئات�ر هم این 

مسائل هست بلکه بیشتر است. 
من تئاتر نمي روم، چون دور از مركز هستم. مدتي 

است كه در روستا زندگي مي كنم. 
ب�ه عن�وان ی�ک بازیگ�ر قدیم�ي و 
پیشکسوت به مش�تاقان بازیگري چه 

توصیه اي دارید؟
دنبال شهرت در بازيگري نباشند. شهرت زودگذر 
است. آنچه برايشان مي ماند محبوبيت است بايد 
محبوب باشند تا مردم دوستشان داشته باشند. هم 
و غمشان اين نباشد كه فقط مشهور شوند. اين دو 
خيلي با هم تفاوت دارند. شهرت با محبوب بودن 
و دوست داشته شدن توس��ط مردم تفاوت دارد. 
رفتار بازيگر مهم است. به عنوان بازيگري كه مردم 
او را دوس��ت دارند بايد الگو باشند. خط قرمز ها را 
رعايت كنند. هم تلويزيون و هم سينما يك خطوط 
قرمزي دارند كه بازيگران بايد آنها را رعايت كنند، 
اگر نكنند مورد توجه مردم قرار نمي گيرند، به او 
احترام نمي گذارند. باي��د به مردم احترام بگذارند 
تا مردم هم به آنها احت��رام بگذارند. برخي اوقات 
مي بينيم كه رابطه برخي بازيگران و مردم خوب 
نيست، بي ادبانه با مردم برخورد مي كنند كه بايد 
تأس��ف بخوريم. بايد طوري باشد كه وقتي مردم 
بازيگري را مي بينند بگويند اين هماني است كه 
فان نق��ش را در فان فيلم بازي ك��رده و خيلي 
خوب هم بازي كرده و او را تحسين كنند نه اينكه 

نوعي بيزاري بجويند. 
اان کاري در دست اجرا دارید؟

نه، كاري كه جديد باشد ندارم. آخرين كارم همان 
»ش��رايط خاص« بود كه قرار اس��ت پخش شود. 
آرزوي موفقيت ب��راي همه دارم. ب��ه هم احترام 
بگذاريم و بزرگي و كوچكي را رعايت كنيم. هميشه 
آدمي بر خر مراد سوار نيست، يك وقتي از آن پياده 
مي ش��ويم. طوري نش��ود كه همديگر را بزنيم و 

پايين بيندازيم.

بیشترين هزينه بايد براي فیلمنامه شود اما برعکس است
گفت وگوي »جوان« با پروانه معصومي، بازیگر پیشکسوت

نویسنده کودک و نوجوان گفت: با از بین رفتن 
انحصار حوزه ادبیات ک�ودک و نوجوان پس از 
انقاب، فضاي خوبي براي تولید فکر آغاز شد. 
محمد ميركياني، نويس��نده كودک و نوجوان در 
خصوص داس��تان هاي كودک و نوج��وان پس از 
انقاب اسامي گفت: پس از انقاب اسامي و از 
آغاز دهه 60 بود كه فضاي خوبي براي توليد فكر و 
فرهنگ آغاز شد و انحصار از حوزه ادبيات كودک 
و نوجوان برداشته ش��د.  وي افزود: قبل از انقاب 
اسامي انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان، دو ناشر خصوصي و يك ناشر مذهبي در 
زمينه ادبيات كودک و نوجوان فعاليت مي كردند. 
 ميركياني با اشاره به اينكه ادبيات كودک و نوجوان 
در دوران قبل از انقاب از نظر سطح هنري پايين 
بود، اظهار داشت: ناشران در شهرستان به صورت 
پراكنده در زمينه ادبيات كودک و نوجوان فعاليت 
مي كردند. پ��س از انقاب به دلي��ل اهميتي كه 
كار ك��ودک و نوجوان در كش��ور پيدا ك��رده بود 
مجموعه هاي فع��ال در زمينه ك��ودک و نوجوان 
افزايش يافتند.  وي با بي��ان اينكه تعداد زيادي از 

نويسندگان كودک و نوجوان در عرصه اين ادبيات 
ظهور كردند، گفت: ناش��ران كودک و نوجوان در 
كشور گسترده شدند و انحصار كتاب هاي كودک 
و نوجوان از يك ناش��ر برداشته شد.  اين نويسنده 
كودک و نوج��وان ادام��ه داد: انتش��اراتي مانند 
اميركبير پيش از انقاب در زمينه ادبيات كودک 
و نوجوان فعاليت مي كرد اما اين فعاليت كم بود و 
چندان گسترده نبود.  وي با اشاره به اينكه پس از 
دهه 60 ناشران وارد عرصه كودک و نوجوان شدند، 
بيان كرد: خانواده ها پ��س از دهه60، براي كتاب 

كودک اهميت زيادي قائل شدند. برخي كتاب ها با 
بن مايه هاي مذهبي گسترش پيدا كرد وكتاب هايي 
درباره اس��تقال طلبي ايراني��ان در حوزه كودک 
نوشته ش��د و نگارش كتاب هايي با اين موضوع به 
ش��دت رونق پيدا كرد.  ميركيان��ي گفت: نگارش 
كتاب هايي درباره مبارزه با ظلم و اش��رافي گري و 
برپايي عدالت در جامعه در حوزه كودک و نوجوان 
بسيار گسترده شد و پرداختن به داستان هاي دفاع 
مقدس و ژانرهاي دفاع مق��دس در آثار كودک و 

نوجوان پس از انقاب اسامي ديده مي شود. 

انحصار ادبيات کودک و نوجوان بعد از انقاب شكسته شد

   معصومه طاهری 
اعتراضات و آشوب هاي فعلي فرانس��ه ظاهراً يك اتفاق غيرعادي و 
ساده نيست. ايرانيان خارج از كش��ور كه در فضاي مجازي هستند 
و پيج هاي مختلفي دارند بارها در اين رابطه مطلب نوشته  و موارد 
جالبي را ذكر كرده اند.  نكته مهم درباره حوادث فرانس��ه س��كوت 
سلبريتي ها و شخصيت هاي معروف رسانه  اي فرانسه است؛ اظهاراتي 
كه گاه مي تواند آتش حوادث را بيشتر و تندتر هم بكند. درحالي كه در 
ايران چهره هاي مشهور پست ها و مطالبي را منتشر مي كنند كه عمداً 
يا سهواً منجر مي شود امنيت ملي را به خطر بيندازند مانند فتنه 88 
كه رسماً و عمًا با اپوزيسيون همراه شده بودند و با پز روشنفكري بر 
آتش آشوب ها مي دميدند. سؤال اينجاست چرا و چطور چهره هاي 
مشهور و حتي جهاني فرانس��ه در حوزه س��ينما و ورزش اين نوع 

حضورهاي نامتعارف را حداقل تا اين اندازه ندارند؟!
البته همه مي دانيم كه بيش��تر اهداف اين چهره ها ديده ش��دن 
آنهاست چه آنكه مسعود فروتن نويس��نده، مجري و كارگردان 
سينما هم در مصاحبه اي به اين مسئله اشاره كرده است كه گاهي 
برخي بازيگران براي ديده شدن جنجال آفريني مي كنند و وارد 
برخي حاشيه ها مي شوند.  اما چرا در حوادث و آشوب هايي كه در 
غرب رخ مي دهد شاهد نظر دادن س��لبريتي ها عليه منافع ملي 
و كشورشان نيس��تيم؟! بي ترديد سياست هاي پنهان دولت هاي 
غربي در كنت��رل چهره هاي مش��هور مؤثر باش��د. چندي پيش 
جدولي از زندگي برخي از چهره هاي مش��هور سينما و تلويزيون 
در كش��ورهاي خارجي از جمله امريكا منتشر شد كه بيش از هر 
چيز جدا از بحث هاي هويتي، مسئله درآمد آنها از صنعت معيوب 
سينما را زير سؤال برد. در دعواي مجازي فرخ نژاد و عليزاده، دو 
نكته از مس��تندات عليزاده عليه اين بازيگر س��ينما جالب بود؛ 
اول زندگي خانواده فرخ نژاد در امريكا كه وي را واداش��ته از پول 
ملي براي مخارج خانواده اش در امريكا هزينه كند. جالب آن كه 
بازيگران ماليات نمي دهند اين يعني از دستمزدهاي نجومي آنها 
چيزي براي مردم و فقيران كنار گذاشته نمي شود؛ اين درحالي 
است كه هنرپيش��ه ها در اروپا از جمله فرانس��ه بايد ماليات هاي 
س��نگيني بپردازند و شايد همين سياس��ت پنهان باعث كنترل 
سلبريتي ها در اروپا شده باشد؛ چه آنكه مي بينيم شخصيتي مانند 
ژرارد دپارديو كه به يك چهره تاريخي و ملي فرانسه تبديل شده 
و در سطح جهاني هم شناخته شده است براي فرار از ماليات هاي 
س��نگين دولت به روس��يه نقل مكان كرده و تغيير تابعيت داده 
است.   به نظر مي رس��د مجموعه آنچه گفته شد نياز به بررسي و 
دقت بيشتري به خصوص در عرصه ماليات هنرمندان دارد. آنها 
كه فقرا را واسطه ديده ش��دن خود قرار مي دهند چرا نبايد سهم 
خود را از بيت المال براي توانمندسازي فقرا بپردازند، در حالي كه 
از همان بيت المال و سينماي دولتي دستمزدهاي كان دريافت 
مي كنند. از اين طريق مي توان بر حكومت بادبادكي سلبريتي ها 

در جنجال آفريني وحاشيه سازي هم پايان داد. 

 راه حلي براي پايان دادن
 به جنجال آفرينی سلبريتي ها

   حسن روانشید
صفويان زماني كه پايتخت تازه خ��ود را در اصفهان اينگونه غمبار 
مي ديدند با كمك مش��اوران  انديش��مند و فرهيخته اي همچون 
شيخ بهايي كه در دربار خود داشتند تصميم گرفتند باغ هاي فراوان 
در حاش��يه بزرگ ترين ميدان بازي چوگان و دولت خانه خود را به 
محلي براي تفريح و تفرج عامه مردم اين شهر تبديل كنند كه پس از 
سال ها تاش معماران و دست اندركاران، رؤياي چهارباغ به حقيقت 
مي پيوندد تا عاوه بر داشتن مس��يري ويژه براي عبور چهارپايان، 
پياده راه و جويب��اري دلنواز به  منظور عبور و م��رور و تفريح و تفرج 
اهالي شهر در آن داشته باشد كه اين آبنماي پر از ماهي هاي رنگارنگ 
با فواره هاي خود، فضا را روح انگيزتر نش��ان دهد. پس از مهيا شدن 
چهارباغ همه اهالي شهر به  سوي آن جلب شدند تا اوقات فراغت را در 
اين بوستان زيبا سپري كنند. آنچه بيش از همه در اين گلستان جلب  
توجه مي كرد، وجود كاخي عظيم در ورودي و كنار دولت خانه صفوي 
به نام جهان نما بود كه در زمان ظل السلطان قاجار حاكم اصفهان به 
دليل واهي ديده شدن حرمسراي حاكم از بااي برج آن تخريب شد 
اما در سه دهه اخير كه قرار شد خط مترو از عمق چهارباغ عبور كند 
پس از گذشت 260 سال پايه هاي اين كاخ تاريخي در عمق 20  متري 
دروازه دولت نمودار مي ش��ود و خاطره كاروانسراي تحديد در كنار 
خود را كه ۳۷ سال پيش توسط شهرداري وقت تخريب تا به جاي آن 
مجتمع تجاري ايجاد شود زنده مي كند! چهارباغ اين يادگار به جا مانده 
از هنر و سليقه ممتاز معماران دوران صفويه كه امروز شهرت جهاني 
دارد نه  تنها براي مردم اصفهان بلكه براي همه ايرانيان و كساني كه 
از اقصي نقاط دنيا به اين بوستان آمده و در طول آن قدم زده اند مملو 
از خاطرات خوب و دلپذير و شيرين است. مدرسه علميه و كتابخانه 
فرهنگ و دهها اثر ديگر به  جا مانده از دوران صفويه در آن هنوز هم 
پابرجاست تا اعجاز هنر در آن س��ياحان و جهانگردان را به تعجب و 
تحسين وادارد. شايد اگر طراحان و مجريان اين پروژه براي انجام آن 
به  جاي استفاده از تحصيلكردگان دانشگاهي اما كم تجربه در زمينه 
معماري و شهرسازي به  س��وي فرهيختگان و همچنين نقشه هاي 
باقي مانده از آن و نمونه هايي در شهر رم ايتاليا مي رفتند، مي توانستند 
زمينه را براي استفاده بردن هر چه بهتر و بيشتر از اين تغييرات فراهم 
كنند تا مجبور نشوند ركود در واحدهاي شرقي اين خيابان را پس از به 
پايان رسيدن اجراي طرح پياده راه كردن تازه در انديشه بهره برداري 
از سرمايه گذاري هاي انجام شده باشند و سعي كنند تا مردم كانشهر 
اصفهان و گردشگران داخلي و خارجي را كه از اجراي اين طرح دلزده 
شده اند به اين سو بكشانند كه باز هم مسير را اشتباه رفته و همچنان 
به سوي آزمون  و خطاهاي ناموفق گذش��ته مي روند. به جاي اينكه 
محيط را مفرح كرده و فضايي شاد ايجاد كنند تا جشنواره هاي مختلف 
طالب اجرا در چهارباغ باشند، آثار و بقاياي قبرستان تخت فواد را كه 
تنها به درد موزه ها مي خورد در آن مستقر مي كنند تا اين سوهان روح، 
شهروندان و جهانگردان و گردشگران را هر چه بيشتر آزرده و افسرده 
كنند! فراموش نكنيم اتفاقات و شوک هاي اقتصادي اخير را كه آحاد 
جامعه براي رهايي از آنها نيازمند محيط هاي شاد و مفرح مي باشند.

 فضاي دلنواز چهارباغ را 
مخدوش نکنيد!



وادي کتاب

معرفی کتاب شهدای محراب و دفاع مقدس
بوسه شهید مدنی بر دست یک رزمنده

  غامحسین بهبودی
ش�هیدان آی�ت اه سیداس�داه مدنی، 
آی�ت اه سیدعبدالحس�ین دس�تغیب، 
آیت اه ش�یخ محمد صدوق�ی و آیت اه 
عطاءاه اشرفی اصفهانی، هر چهار نفر از 
شهدای محراب هستند که نقش بی بدیلی 
در دفاع مقدس ایفا کرده اند. گذشته از نقش 
تبیینی و روش�نگری در خصوص جنگ، 
این شهیدان به مناس�بت های مختلف در 
جبهه های جنگ حضور مي یافتند و باعث 
قوت قلب رزمندگان مي شدند. اخیراً مرکز 
اس�ناد و تحقیق�ات دفاع مق�دس به قلم 
مهدی بهرامي  کتابی تحت عنوان شهدای 
محراب و دفاع مقدس منتشر کرده است 
که نگاه�ی به داش�ته های آن مي اندازیم.

فصل اول کتاب با آیت اه شهید اسداه مدنی 
شروع مي ش��ود. نویسنده ابت��دا شمه ای از 
زندگینامه شهدای محراب را ابتدای هر فصل 
ارائه مي دهد. معرفی شهدا مختصر و مفید به 
دوران مبارزات انقابی آنها نی��ز مي پردازد. 
سپس در بخش دوم دیدگاه های هر شهید در 
خصوص دفاع مقدس بیان مي شود. در مورد 
شهید مدن��ی مي خوانیم: »او ب��ر این عقیده 
است که نباید جنگ ای��ران و عراق را جنگ 
دو ملت فرض کرد. بلک��ه جنگ اسام و کفر 
است. این مسئله از طرق مختلفی قابل اثبات 
است. یک شخصیت ضددینی صدام و دیگری 
حمایت های همه جانبه جبه��ه کفر از ارتش 

بعثی عراق.«
خارج از ح��وزه اندیشه و تبیی��ن ارزش های 

دفاع مقدس، در حوزه عمل نیز شهید مدنی 
فعالیت های بسی��اری جهت کمک به جبهه 
داشت. آیت اه مدن��ی در برگزاری جلسات 
مشورتی با سایر ائمه جمعه پیرامون جنگ ید 
طوایی داشت. یکی از محسنات جلسات این 
بود که موضع محکمي  در خصوص اختافات 
داخلی که توسط ملی گرایان و عوامل بنی صدر 
ایجاد شده بود صادر مي ش��د. از طرف دیگر 
آیت اه مدن��ی شخص��اً در جبهه ها حضور 
مي یاف��ت. نمونه ب��ارزش در قضیه محاصره 
سوسنگرد بود. ایشان با اطاع از شرایط بغرنج 
مدافعان سوسنگرد، وضعیت آنها را به حضرت 
امام گزارش مي دهد و امام نیز فرمان معروف 
»سوسنگرد باید تا ف��ردا آزاد شود« را صادر 

مي کنند. همچنی��ن از آی��ت اه مدنی نقل 
مي شود که وقتی یوس��ف زارع از رزمندگان 
ارتشی یکی از هواپیماهای بعثی را سرنگون 
مي کند، وی دست زارع را مي بوسد و مي گوید: 
»من به عنوان نماینده امام خمینی این دستان 

را مي بوسم.«
فصل دوم کتاب به شهید دستغیب مي پردازد. 
صرف نظر از بی��ان زندگینامه وی که چون 
شهید مدن��ی و دیگر شهدای مح��راب در 
ابتدای فص��ل آورده مي ش��ود، نویسنده از 
وی که در صراح��ت کام شهره ب��ود، نقل 
قول های جالبی مي آورد. دستغیب مي گوید: 
»اگر کس��ی بی تفاوت باش��د و بگوید خب، 
آمدند که آمدند، بردند ک��ه بردند، کشتند 
که کشتند، چنین افرادی مشمول فرمایش 
موا هستند که مي فرمایند کسی که در برابر 
منکر، حرکتی نکند؛ جلو منکر را نگیرد و اگر 
نمي تواند ااقل به دلش خشمگین نباشد، او 

مرده زندگان است.« 
یکی از کارهایی که شهید دستغیب در جهت 
حمای��ت از جبهه ها انجام م��ي داد عیادت از 
مجروح��ان جنگ ب��ود. وی به عن��وان یک 
خطی��ب، از تریب��ون نماز جمع��ه هم سعی 
مي کرد عموم مردم را به عیادت از مجروحان 

جنگ تشویق کند. 
شهید آیت اه صدوقی نیز در حوزه اندیشه، 
ارزش های جن��گ همانند ایث��ار، شهادت و 
مقاومت را به خوبی تبیین مي کرد. سخنرانی 
آیت اه صدوقی در خصوص مقام شهید یکی 
از به یادماندنی تری��ن سخنرانی ه��ای ایشان 
پیرامون دفاع مقدس است: »به محض اینکه 
شهید در میدان جنگ روی زمین درمي غلتد 
در کنار دو حورالعین ق��رار مي گیرد. این دو 
حورالعین چه مي کنند؟ این دو غبارهایی که 
بر صورتش نشسته است، را پاک مي کنند و 
اولین بشارتی که به وی مي دهند مي گویند 

مرحبا بک.«
آیت اه اشرفی اصفهانی از علمایی بود که با 
حضور و سکونت در یکی از استان های مرزی و 
جنگ زده، باعث قوت قلب مردم و رزمندگان 
بود. وی که نماینده امام در غرب و امام جمعه 
کرمانشاه بود، در شرایط جنگی در این استان 
حضور یافت و باعث ش��د کرمانشاه به عنوان 
یکی از استان های مقاوم در برابر دشمن مطرح 
شود. در کتاب شهدای محراب و دفاع مقدس 
مي خوانیم: آیت اه  هاشم��ي  رفسنجانی در 
مورد آی��ت اه اشرفی در مصاحب��ه ای بیان 
مي کند که کرمانش��اه آن زمان به نوعی خط 
مقدم جبهه بود. گرچ��ه نیروهای دشمن را 
عقب زده بودیم، ولی باز ه��م آنجا نقطه داغ 
جبهه بود. حضور آیت اه اشرفی اصفهانی در 
آن منطقه به دستور امام باعث شد مردمي  که 
قصد مهاجرت داشتند، مهاجرت نکنند و این 
طور شد که کرمانشاه و غرب، با انفاس قدسي 
این شهید همیشه در خدمت دفاع مقدس و 

انقاب بود.
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آیت اه اشرفی اصفهانی از علمایی 
بود که با حضور و س�کونت در یکی 
از اس�تان های م�رزی و جنگ زده، 
باعث قوت قلب مردم و رزمندگان 
بود. وی که نماین�ده امام در غرب و 
امام جمعه کرمانشاه بود، در شرایط 
جنگی در این اس�تان حضور یافت

  احمد محمدتبریزی
هنگامی که بعثی ها به کش�ورمان حمل�ه کردند، احمد 
کش�وری که در جبه�ه کردس�تان مجروح ش�ده بود، 
در انتظ�ار آخری�ن عمل جراح�ی برای بی�رون آوردن 
ترکش از س�ینه اش ب�ود ام�ا روز بعد از ش�نیدن خبر 
تجاوز صدام، عازم سفر ش�د. به او گفته بودند که بماند 
و پس از عمل جراحی برود اما ج�واب داده بود: »وقتی 
اس�ام در خطر باش�د، من این س�ینه را نمی خواهم«. 
او به جبهه رفت و چون گذش�ته، سلحش�ورانه جنگید 
به طوری ک�ه بیابان های غرب کش�ور را به گورس�تانی 
از تانک ه�ا و نفربره�ای م�زدور دش�من تبدی�ل کرد.

 شلیک اولین گلوله
داستان حضور شهی��د احمد کش��وری در جبهه های نبرد 
ترکیبی از عش��ق و دلدادگی است. ماج��رای مرد شجاعی 
که یکه تنه با دشمنان می جنگید و هیچ گاه دست از مبارزه 
برنداشت و خست��ه نشد. بنده��ای پوتین��ش در روزهای 
جنگ هیچ گاه ب��ه قصد استراحت شل نش��د چراکه احمد 
و همرزمانش در دف��اع از کشور در مقاب��ل دشمن متجاوز 
استراحت نمی شناختند و باید تا پای جان برای نجات دین و 
وطن مبارزه می کردند. حتی با بدنی مجروح که هنوز دردش 
بهبود نیافته. استراحت و نشستن براي این نسل از جوانان 
حرام بود  چراکه آنها هر لحظه خ��ود را مکلف به حضور در 

صحنه می دانستند. 
جنگ برای شهید احمد کش��وری خیلی قبل تر شروع شد. 
شهید فاح��ی در خاطره ای تعریف می کن��د که م ن  ش ب  ي  
ب ر ا ي  مأم وری ت  س خ ت  ي  در ک ردس ت  ان  د اوطل ب  خ و اس ت م،  ه ن وز 
س خ ن م  ت م  ام  ن ش ��ده  ب ود ک ه  ی ک  ي   از ص ف  ب ی ��رون   آم د و گ ف ت  
م ن   آم  اده ام  و دی دم  خ ل ب  ان  ک ش ��ور ي  اس ت. شهید کشوری 
اولین خلبان هوانیروز ارتش جمهوری اسامی بود که اولین 
گلوله را به سوی اهداف و مواض��ع ضدانقاب در کردستان 

شلیک کرد. 
کشوری آن روزها پیشتاز بود و با پیشت��ازی خودش بقیه 
را نیز همراه می ک��رد. وی در آن روزه��ای سخت در جمع 
دیگر خلبان��ان هوانیروز می گفت: »م��ن هلی کوپتر مسلح 
را برم��ی دارم و می روم و از تهدیدهایی ک��ه همه می کنند، 
نمی ترسم. علیه معارضی��ن انقاب اسام��ی نوپای ایران 
وارد عمل می شوم.« جانانه ه��م وارد عمل شد و کردستان 

را نجات داد. 
 جان فشانی برای کردستان

یک هفت��ه از پیروزی انقاب بیشتر نگذشت��ه بود که غائله 
کردستان آغاز ش��د. شهید کش��وری از نخستین لحظات 
شروع بحران وارد عمل شد و نقشی تأثیرگذار داشت. وقتی 
ساح های پادگان مهاباد توسط ضدانقاب غارت شد،  شهید 
کشوری به سنندج رفت تا حادثه پادگان مهاباد در سنندج 
تکرار نشود و ساح های لشکر 28 سنندج غارت نشود چراکه 
دامنه توطئه در کردستان خیلی گسترده بود و هدف اصلی 
احزاب ضدانقابی دموکرات و کومل��ه جدایی کردستان و 

تأسیس دولت مستقل بود.
زمانی که ضدانقاب سیم خاردار اطراف پادگان را پاره کرد و 
وارد بخشی از پادگان شد و تعدادی از سربازان را به شهادت 
رساند، شهید کشوری و کمک خلبان او از زمین بلند شدند و 
ضدانقاب را سرکوب کردند. دوستانی که آن روز در پادگان 
سنندج حض��ور داشتند ، نقل می کنند ک��ه احمد کشوری 
با مشاه��ده این صحنه اع��ام کرد که من بلن��د می شوم و 
ضدانقاب که پادگان را محاصره کرده اند را با راکت و گلوله 
20 میلیمت��ری می زنم و اگر این ک��ارم اشتباه بود حاضرم 
مسئوان من را دستگیر و محاکمه و اعدام کنند، تا کردستان 

برای ایران بماند. 
ضدانقاب در دومین گ��ام در آخرین روزهای اسفند 57 به 
سراغ پادگان  سنندج رفتند. ضدانقاب پادگان را به محاصره 
خود درآورد ولی به برکت حضور شهیدان کشوری و شیرودی 
و دیگر خلبانان شجاع هوانیروز، محاصره پس از یک هفته 
شکسته شد. جاده ها، گلوگاه و تنگه های ارتباطی سنندج که 
توسط ضدانقاب بسته شده بود و نیروهای زمینی به راحتی 
نمی توانستند خودشان را به پادگ��ان برسانند و در شرایط 
خلبانان هوانیروز مهم ترین نقش را داشتند. یکی از خلبانانی 

که آن زمان نیرو و مهمات به پادگان سنندج منتقل می کرد، 
نقل می کند که وقتی خلبانان هلی کوپترهای 214 ترابری 
در سنندج مورد اصابت گلوله ضدانقاب قرار گرفتند، تازه 
متوجه شدیم که بحران کردستان یک قضیه داخلی نیست 
و ربطی به مردم کرد ندارد. قضیه همان کسانی هستند که 

طرح تجزیه کردستان را در سر می پرورانند. 
 ناجی کردستان

احمد کشوری در ماجرای غائله کردستان در کنار شهیدان 
چمران و فاحی مهم ترین نقش را ایفا کردند. شهید چمران 
در خصوص نقش شهیدان کشوری و شیرودی گفته که آن 
دو شهید به طوری بر مواض��ع ضدانقاب شیرجه می زدند 
که آنها را می ترساندند و ف��راری می دادند. می  گفت: »این 
دو خلبان نقشه دقی��ق جنگی ما در کردست��ان هستند.« 
دکتر مصطفی چمران شهید کش��وری را ستاره درخشان 
غرب نامیده بود. شهید شیرودی نیز همیشه این جمات را 
در وصف دوست و همرزمش، شهید کشوری بیان می کرد: 
»احمد استاد من بود. اسام را فرات��ر از همه چیز می دید. 
معتقد بود وقتی که امام حسین)ع( جانش را برای دین فدا 

کرد، دیگر حرفی برای ما باقی نمی ماند.«
شهید احمد کشوری را فاتح و ناجی کردستان لقب داده اند. 
کسی که برای تکه تک��ه نشدن خاک ایران ه��ر کاری که 
توانست را انجام داد و مردم کردزبان محلی روایتگر شجاعت 
این خلبان هوانیروز در روزهای ناآرام شهرشان هستند. آنها 

فرام��وش نکرده اند که شهید کشوری ب��رای نجات جان 
مردم بی دفاع با تمام جانش مقابل ضدانقاب ایستاد و 

توطئه هایشان را خنثی کرد. 
با وجود خستگ��ی و جراحت هایی که ضدانقاب بر 
جسم احمد باقی گذاشته ب��ود، با تهاجم سراسری 
رژیم بعث عراق، شهید کشوری به پایگاه هوانیروز 
کرمانشاه بازگشت و فرماندهی تیم آتش هوانیروز 
مستقر در استان ای��ام را به عه��ده گرفت. شهید 

کشوری با یک تیم متشکل از س��ه فروند هلی کوپتر 
کبری و پشتیبانی شبانه از مرزه��ای غربی کشور 

محافظت می کرد و دشم��ن بعثی را 
آماج موشک ه��ای خود قرار 

می داد. 
از  آزاد  علی محم��د 
مسئ��وان استانداری 
ای��ام می��زان ایث��ار و 
فداکاری ای��ن خلبان 
هوانی��روز را چنی��ن 
نقل می کن��د: »احمد 
کش��وری در روزهای 
آخر عمر پربرکتش به 
استانداری ایام مراجعه 

کرد و گف��ت می خواهد 
خان��واده اش را به این شهر 

بیاورد. این تصمیم برای م��ن باورنکردنی بود. چون بخشی 
از مناطق غربی کشور ب��ه اشغال دشمن درآم��ده بود و از 
هر جهت احساس خطر می شد. معم��واً در آن برهه اغلب 
مردم از مناطق جنگی به مناطق امن نقل مکان می کردند 
ولی تفکر شهید کشوری این نب��ود. اول فکر می کردیم این 
خواسته احمد در حد حرف باشد اما چند روز بعد با پافشاری 
او تصمیم گرفتیم جایی برای خانواده ایشان در نظر بگیریم. 
هر بار که از عملیات برمی گش��ت می پرسید خانه چه شد؟ 

می خواهم آن را به ایام منتقل کنم.«
 جنگ فقط برای اسام

در کنار شجاعت، ساده زیستی شهید کشوری زبانزد دیگر 
نیروها بود. یک شب که تعدادی از خلبان ها مشغول خوردن 
شام بودند، صحبت از جنگ شد. یکی می گفت من به خاطر 
حقوقی که به ما می دهند می جنگ��م. یکی دیگر می گفت 
من به خاطر بنی صدر می جنگم. یکی می گفت من به خاطر 
خودم می جنگم و دیگری گفت من به خاطر ایران می جنگم. 
شهید کشوری گفت من همه این ها را قبول ندارم تنها چند 

تا را قبول دارم و گفت من به خاط��ر خدا می جنگم. جنگ 
برای خداست، م��ا نباید بگوییم که ما ب��ه خاطر فان چیز 
می جنگیم. مگر ما بت پرست هستیم؟! ما به خاطر خدا، به 
خاطر اسام می جنگیم. اس��ام در خطر است نه بنی صدر. 
اسام در خطر است، ما به خاطر اسام می جنگیم و جنگ ما 

فقط به خاطر اسام است.
احمد الگوی یک مسلمان کامل و به کمال رسیده بود. شهید 
تیمسار فاحی به زیبایی درباره ایش��ان می گفت: »احمد 
فرشته ای بود در قال��ب انسان.« بستگ��ان شهید کشوری 
از آیت اه مدنی، اولین شهید محراب نق��ل کرده اند: »من 

حاضرم پشت سر خلبان احمد کشوری نماز بخوانم.«
او چنان مبارزه با کفر را با زندگی خود عجین کرده بود که 
دیگر هیچ چیز و هیچ کس برایش کوچک ترین مانعی نبود، 
حتی مریم سه ساله و علی سه ماهه اش. هر بار که صحبت 
از فرزندانش و عاق��ه او به آنها می شد می گف��ت آنها را به 
قدری دوست دارم که جای خ��دا را نگیرند. هر کار سخت 
و دشواری را که انج��ام می داد، کوچک می شم��رد و آن را 
وظیفه می دانست. از کارهای دیگ��ران و قشرهای مختلف 
در جبهه ها، خصوصاً پاس��داران قدردانی بسیار می کرد. به 
برادران پاسدار عاقه وصف ناشدنی داشت و مبارزه آنان را از 
خالصانه ترین مبارزات بعد از صدر اسام می دانست. یک بار 
پوتینی از برادر پاسداری به عنوان هدیه گرفته بود و هرگز 
این چکمه رزم را از خود دور نمی کرد. می گفت: »من این را از 
یکی از خالصان درگاه احدیت که روحانیت و جهاد و شهادت 

از چهره و نگاهش می بارد، گرفته ام.«
 احسنت پسرم

بااخره 15 آذر 1359 موعد آخرین مأموریت احمد کشوری 
فرامی رسد. او در این عملیات به همراه دیگر خلبانان هوانیروز 
ده ها تانک و نفربر ارتش عراق را ب��ه آتش می کشد و در راه 
بازگشت با دو فروند هواپیمای میگ عراقی مواجه می شوند 

و مورد هدف  قرار می گیرند. 
کشوری هلی کوپت��ر آسیب دیده را تا خ��اک ایران هدایت 
می کند و به زمی��ن می نشاند ولی ش��دت آسیب دیدگی و 
شعله های آت��ش چنان بود که پیکر احم��د هنگام برخورد 
هلی کوپتر با زمین در میان آتش می سوزد و روح بلند باای 
او تا آسمان پر می کشد. آخرین سخنانی که از شهید کشوری 
چند لحظه قبل از شهادت از داخل هلی کوپتر شنیده شد این 

بود: »امام را دریابید.« او این جمله را سه بار تکرار کرد.
مادر شهید درباره این روز تلخ می گوید: »...از تلویزیون اعام 
کردند یک خلبان زبردست و شج��اع هوانیروز در تنگه بینا 
در استان ایام به شهادت رسیده است. وقتی این خبر اعام 
شد به همسرم گفتم این احمد است که شهید شده. همسرم 
با پرخاش گفت معلوم هست چه می گویید؟ وقتی این خبر 
منتشر شد، به آشپزخانه رفتم و به دور از چشم همسرم به  
آرامی گریه کردم. تلویزیون تا مدت دو روز بدون اینکه نامی 
از احمد ب��رده باشد، از شجاعت ه��ا و حماسه های کم نظیر 
احمد در کردست��ان و جبهه های غرب کشور مطلب پخش 
می کرد اما دیری نپایید که از ارتش به خانه زنگ زدند و خبر 

قطعی شهادت احمد کشوری را به ما اعام کردند.«
مادر شهی��د در خاطره دیگری دوست��ی پسرش با شهید 
شیرودی و سهیلیان را چنین بیان می کند: »برای انتقال 
پیکر فرزن��د شهیدم احمد ب��ه تهران، هم��راه همسرم و 
فرزندانم ب��ه کرمانشاه رفت��م. در ات��اق فرماندهی پایگاه 
هوانیروز که نشسته بودم، شهی��د علی اکبر شیرودی وارد 
شد و به او گفتم از این پس شما باید ج��ای احمد را برای 
ایران پر کنید اما مواظب خودتان باشید که دیگر داغ شما 
را نبینم. شیرودی در جواب گف��ت: »بعد از احمد زندگی 
برای من معنی ندارد«. در حقیقت فرزندم احمد و علی اکبر 
شیرودی و سهیلیان با هم سوگند یاد ک��رده بودند که تا 
آخرین نفس از میه��ن اسامی دفاع کنن��د. 40 روز بعد 
از احمد کشوری، سهیلیان شهید ش��د و پنج ماه بعد هم 

شیرودی به شهادت رسید«.
فاطمه سیاخوری، مادر شهید، هنگامی که بر بالین پیکر 
فرزند رشیدش در بهشت زهرا حضور پیدا کرد، در حالی که 
عکس او را می بوسید و پرچم جمهوری اسامی را که با دست 
خود دوخته بود، در دست داشت با چشمانی اشک بار،  رو به 

تابوت دردانه اش می گفت: »احسنت پسرم... احسنت...«

یادکردي از خلبان شهید احمد کشوری به مناسبت 15 آذر سالروز شهادتش 

»ستاره درخشان غرب« کابوس ضدانقاب بود
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همهمارانتخواريم! خاف،كوچك و بزرگش 
خاف است

   كسري محمديان
در يك مس�ابقه كه چندين ش�ركت كننده دارد تمام 
شرايط مسابقه براي شركت كنندگان آن يكسان است 
و اگر هر يك از شركت كنندگان كاري يا حركتي خارج 
از قوانين مسابقه انجام دهد كه ش�رايط مسابقه را به 
هم بزند قطعًا مسابقه را به س�متي مي كشاند كه اصًا 
خوشايند نيست. مثل بازيكنان يك ورزش تيمي كه 
اگر فقط يك�ي از بازيكنان تيم دوپينگ كرده باش�د 
كل بازيكنان آن تيم از دور مس�ابقه خارج مي ش�وند 
و شرايط مسابقه به نفع شركت كنندگان ديگر تغيير 
مي كند. خاف، خاف است، حال يك نفر آن را انجام 
داده باشد يا تمام گروه، فرقي ندارد مجازات براي تمام 
تيم است. همه تصور مي كنند دوپينگ و تقلب كردن 
فقط در يك مس�ابقه معني پيدا مي كند، در حالي كه 
هر يك از ما در تمام زندگي خود م�دام در حال انجام 
ماراتن هاي مختلف هستيم و خود از آن آگاه نيستيم. 
اگر هر كدام به راس�تي و درس�تي اعتقادي نداش�ته 
باش�يم و تقلب هاي ريز و به ظاهر بي اهميتي را انجام 
دهيم در واقع هم�ان دوپينگ هاي مس�ابقه را انجام 
داده ايم و قطعًا شرايط مسابقاتي را كه در كار و زندگي 
در حال انجامش هس�تيم را به ه�م مي زنيم. ما خاف 
مقررات مسابقه عمل كرده ايم. خاف كوچك و بزرگ 
ندارد و چه اختاس ميلياردي باش�د، چه پارتي بازي 
براي استخدام، هر دو خاف است و كساني كه مرتكب 
آن مي شوند رانت خوارند و فرد دوم در شرايطش قرار 
بگيرد اختاس ميلياردي هم مي كند! به مثال هاي اين 

مطلب دقت كنيد. 
         

   مناقصه هايي پر از تقلب و رانت
به مناقصات كوچك و بزرگي ك��ه در سطح كشور به صورت 
خصوصي و عمومي انجام مي ش��ود دقت كنيد. شركت هاي 
مختلف براي برنده شدن دست به چه كارهايي كه نمي زنند. 
از هزاران ترفند و دوز و كلك استف��اده مي كنند تا برنده اين 
مسابقه شوند. آنها آگاهانه شرايط مسابقه را به نفع خود تغيير 
مي دهند. آنها با انجام كارهاي خاف قانون مناقصه، با رشوه 
و رانت برنده اين ميدان مي شوند اما در اين ميان كساني كه 
اعتقادي به اين دوز و كلك ها ندارن��د يا اصًا بلد نيستند آن 
را انجام بدهند در يك جن��گ نابرابر بازي را مي بازند و از دور 

اين ميدان نابرابر خارج مي شوند حتي اگر شايستگي بيشتري 
براي احراز داشته باشند. يكي از دوستانم تعريف مي كرد:»در 
يك مناقص��ه خصوصي از مسئول مربوط��ه خواستم كمكم 
كند و اطاعاتي را در اختيارم قرار دهد تا بتوانم تمام شرايط 
را طوري فراهم كنم كه به نتيج��ه دلخواه آنان نزديك باشد. 
از تمام راه هاي ممكن و ب��ا تمام تكنيك هايي كه مي دانستم 
سعي كردم تا اين اطاعات را به دست بياورم اما نشد. مسئول 
مربوطه ب��ه شدت معتقد ب��ود كه همه باي��د در يك شرايط 
يكسان در اين مسابقه خصوصي شركت كنند و او نمي تواند 
با دادن اين اطاعات در حق ديگ��ران اجحاف كند. او به من 
گفت اين كار تقلب است و او اصاً راضي نيست حقي از ديگران 
ضايع شود. او راست مي گفت كار من همان تقلب است كه در 
واقع براي اينكه زشتي اين كار به رخم كشيده نشود آن را در 
لفافه اي از واژه ها و تعابير زيبا مي پيچانم و خود را گول مي زنم. 
خود را گول مي زنم تا به خودم بقبوانم من كار اشتباهي انجام 
نمي دهم اما من هم مانند ديگران هم به خودم دروغ مي گويم 

و هم به ديگران كلك مي زنم.« 
   همه دنبال راه هاي ميانبر هستيم

رانت هايي كه بسياري از م��ردم به دنبال پيدا كردن آن براي 
خود هستند تا در روز مبادا از آن به نفع خود استفاده كنند، 
در واقع همان تقلب كردن است. وقتي از طريق پارتي و رانت 
براي كاري وارد يك مجموع مي شويم در حالي كه در خصوص 

موضوع فعاليت آن مجموعه هيچ علم و دانشي نداريم در واقع 
با دور زدن مسابقه استخدام، ديگراني كه مستحق آن جايگاه 
هستند را به ناحق از دور خ��ارج كرده ايم. تصور مي كنيم كه 
اصاً كار اشتباهي انجام نداده ايم، بلكه با امتيازي كه داشته  ايم 
روي صندلي نشسته ايم، صندلي ك��ه اصًا مال ما نيست. در 
واقع ما حقي كه اصًا براي ما نبوده است را با زرنگي صاحب 
شده ايم. در واقع بسياري از ما ب��ه افرادي تبديل شده ايم كه 
مرتب در حال جست وجو براي پيدا كردن راه هاي دور زدن 

و تقلب كردن هستيم. ما هم��ان تقلبي را انجام مي دهيم كه 
ديگران نيز براي دور زدن ما و برنده ش��دن انجام مي دهند. 
اين يعني بي اعتمادي و همه درگير اين بي اعتمادي هستيم. 
وقتي هر يك از ما بدون توجه به منافع ديگران به دنبال سود 
و منفعت خود هستيم، وقتي هر يك از ما فقط به برنده شدن 
خود به هر شكل ممكن فكر مي كنيم و اص��ًا برايمان هيچ 
اهميتي ندارد ك��ه در حق ديگران چق��در اجحاف مي كنيم 
طبيعي است كه سن��گ روي سنگ بند نمي ش��ود. هر روز 
بيشتر از روز قبل به يكديگر دروغ مي گوييم و بيشتر از قبل 
در گرداب بي اعتمادي فرو مي رويم ام��ا بدتر از بي اعتمادي 
اين روزها همين تقلب ها و دور زدن هايي است كه اين روزها 

فراوان ديده مي شود. 
   سهامدار ترويج بي اخاقي در جامعه نشويم

بسياري از ما تصور مي كنيم اگر صاف و صادق باشيم ديگران 
از اين صداقت ما سوءاستفاده مي كنند و ما هميشه از ديگران 
عقب مي مانيم. چون هيچ كدام از ما دلمان نمي خواهد پخمه 
به نظر بياييم. پس براي اينكه پخم��ه و بي دست و پا به نظر 
نياييم هر ترفندي را ياد مي گيريم و به كار مي بريم تا بازنده 
ميدان زندگي نباشيم، در حالي كه اين اصًا برد نيست. اگر 
كمي، فقط كمي واقع بينانه به موضوع نگ��اه كنيم و عينك 
منفعت طلبي را از چشمان خود برداريم مي بينيم كه ما يك 
بازنده واقعي هستيم. ما تص��ور مي كنيم با زرنگي، بازي را به 
نفع خود تمام كرده ايم در صورتي كه ما براي رسيدن به هدف 
به خودم��ان دروغ گفته  و سر خودمان ك��اه گذاشته ايم. به 
راستي اين هدف چقدر ارزشمند است ك��ه ما خود را به دره 
بي اخاقي مي اندازيم و در تباهي سقوط مي كنيم. حتي اگر 
رسيدن به هدف ميلياردها سود و منفعت به جيب ما سرازير 
كند آيا ارزش سقوط دارد؟ فقط براي لحظه اي به هدفي كه 
به آن رسيده ايد فكر  و خود را قضاوت كنيد كه براي رسيدن 
به آن چه چيزهايي را از دس��ت داده و چه بهايي را پرداخت 
كرده ايد؟ به خودمان رحم كني��م. به آينده فرزندانمان رحم 
كنيم. به جامعه اي ك��ه در آن زندگي مي كنيم رحم كنيم. با 
خود روراست و صادق باشيم. ما در برابر جامعه خود مسئول 
هستيم. براي منفعت خود فرهنگ تقل��ب كردن را مرسوم 
نكنيم. نگذاريم با رفتار ريز و درشت ما قباحت و زشتي يك 
كار خاف بريزد. با خاف هاي ريز و درش��ت خود سهامدار 
ترويج بي اخاقي در جامعه نشويم و نسل هاي آينده را متقلب 

و رانت خوار بار نياوريم. 

سبك رفتار

به مناقصات كوچك و بزرگي كه در سطح 
كش�ور به ص�ورت خصوص�ي و عمومي 
انجام مي ش�ود دقت كنيد. شركت هاي 
مختل�ف ب�راي برنده ش�دن دس�ت به 
چ�ه كارهايي ك�ه نمي زنن�د. از هزاران 
ترفن�د و دوز و كلك اس�تفاده مي كنند 
تا برنده اين مسابقه ش�وند. آنها با انجام 
كارهاي خاف قانون مناقصه، با رش�وه 
و ران�ت برن�ده اين مي�دان مي ش�وند

كتاب »رازهايي كه هر آدمي بايد بداند« نوشته 
ليا جعفري در س��ال 1396 به همت انتشارات 
نسل نو انديش و در 120 صفحه در رده كتاب هاي 
روانشناسي منتش��ر شده و ب��ا قيمتي مناسب 
در اختيار عاقه مندان ق��رار گرفته است. از ليا 
جعفري آثار ديگري هم چون روز تاريك)مؤسسه 
انتشارات اميركبير(، مينا و شب آخر)انتشارات 
قدياني( و زندگي در بلوره��اي نمك )براساس 
زندگي و خاطرات امير سرتيپ دوم خلبان والي 

اويسي( در بازار كتاب موجود است. 
موضوع اصلي كت��اب »رازهايي ك��ه هر آدمي 
بايد بداند« راه و رس��م زندگي است و شامل 15 
فصل با عناوين مختلف مي باشد. اين 15 مقاله 
مجموعه مطالبي را در ب��ر مي گيرد كه نگارنده 
به صورت پراكن��ده و در تاريخ هاي مختلف، اما 
به لحاظ محتوايي مرتبط و هدفمند در صفحه 
سبك زندگ��ي روزنامه »ج��وان« منتشر كرده 
است. نگارنده با ويراي��ش و تغييراتي اندك اين 
مجموعه را در اختيار عاقه مندان قرار داده است 
و براي كساني كه مجال مطالع��ه اين 15 مقاله 
را در صفحه سبك زندگ��ي نداشته اند، فرصتي 
است تا به صورت يكجا و در قالب يك كتاب آن را 
مطالعه كرده و از سير منطقي و منسجم مطالب 

بهره مند شوند. 
عناوي��ن فصل ه��ا عمدتاً ب��ه ص��ورت سؤالي 
مطرح شده و رويكرد نوشته ه��ا نقد نگرش ها و 
رفتارهايي است كه به ه��ر دليلي نياز به اصاح 
دارد و با ذك��ر مثال هايي از تج��ارب شخصي، 
به ارائه راه حل هايي براي بهب��ود آنها پرداخته 
است. به عنوان مثال در مقال��ه نخست كتاب با 
عنوان سؤالي »بايد چ��وب بااي سرمان باشد« 
آم��ده است:»نمي داني؟فهميدن��ش ك��ار زياد 
سختي نيست. همي��ن اان نگاه كن به خودت، 
ب��ه دست هاي��ت و گوش هايت. در ح��ال انجام 
چه كاري هستند، با دست ديگ��رت كه روزنامه 
را در دست ندارد، زبال��ه درون پياده رو يا محل 
كار مي ريزي؟ گوش هايت چطور؟ به حرف هاي 
همكاران يا همسايگانت كه بخواهي نخواهي به 
گوشت مي رسد، گوش مي دهد و دقت مي كند؟ 
يا كارهاي ديگري از اين قبيل انجام مي دهي كه 
شاي��د از بيانش خجالت بكش��ي؟... اگر سرمان 
به كار خودمان است و فك��ر مي كنيم اشتباهي 
نداريم، شايد واقعاً همين طور باشد. از طرفي شايد 
دلمان نمي خواهد بپذيريم كه خطاكاريم اما اگر 
فكر مي كنيم كه اان يا گاه��ي خطا مي كنيم، 
پس شايد وقت��ش رسيده كه كمي ه��م به آنها 
فكر كنيم... براي اينك��ه خودمان را بشناسيم و 
ببينيم كه واقعاً نيازي به چوب��ي بااي سرمان 
داريم يا نه، بايد با خودم��ان روراست باشيم. نه 
اينكه خودمان را زير سؤال ببريم و شخصيتمان 
را به ميز محاكمه بكشاني��م، نه. فقط خودمان و 

رفتارمان را بررسي كنيم.« 
در مقاله دوم به موضوع اهمي��ت هديه دادن به 
ويژه به اعضاي درجه يك خان��واده مي پردازد. 
در مقاله سوم با عنوان »چرا ازدواج نمي كني؟« 
دست روي نگ��رش جوانان در آستان��ه ازدواج 
درباره تجرد و تأهل و تأثير آن در ازدواج نكردن 

گذاشته است. 
در مقاله چه��ارم با عنوان »پدر! م��را ببوس« با 
موضوع محبت به فرزند، مي خوانيم:»فكر مي كني 
فرزندانت بزرگ شده ان��د و ديگر از اين حرف ها 

گذشته كه دست نوازش بر سر آنها بكشي؟ اگر 
درگير اين حرف ها با ذهنت هستي، پس كمي 
هم با قلبت درگير شو. كمي ه��م به صداي آن 
گوش بده. ببين در قواني��ن قلب تو محبت سن 
و سال مي شناسد؟ آيا قلب تو براي اينكه دست 
نوازش بر سر فرزندانت بكشي، جنسيت تعيين 
مي كند؟ آيا قلبت خوشحال است از اينكه ذهن 
تو توانسته دست ها و آغوش گرمت را از فرزندانت 

دور كند؟ پدر با توام...«
مقاله پنج��م به موض��وع بخش��ش پرداخته و 
نويسنده در جايگ��اه راوي اول شخص مثالي از 

زندگي خود را محور قرار داده است. 
مقاله ششم با عنوان »سپاسگزاري عاشق را هم 
عاشق تر مي كن��د« به موض��وع اهميت و نقش 
تأثيرگذار توجه ك��ردن و قدرداني ب��ه ويژه در 
زندگي مشترك پرداخته اس��ت. موضوع مقاله 
هفتم نيز ب��ا عن��وان »خودم��ان را از پس غبار 
فراموشي كشف كنيم« تأكي��د بر خودشناسي 
در تعامل با ديگ��ران دارد. مقاله هشتم با عنوان 
»براي چه سبكي به دنيا آم��ده ايم؟« مخاطب 
را به واقع بيني در باره شرايط زندگي اش دعوت 
مي كند. عن��وان مقاله نهم »پ��اداش خوب كار 
كردن مردم را مي دهيم؟« اس��ت. در اين مقاله 
مي خوانيم:»همه ما وقتي ب��ا شخصي برخورد 
مي كنيم كه كارش را به درستي انجام نمي دهد، 
واكنش منفي نشان مي دهي��م و اگر خيلي آدم 
منصفي باشي��م، ممكن است تنها ب��ا كمي غر 
زدن و اي��راد گرفتن از او جري��ان را تمام كنيم. 
اما وقتي با شخصي سر و ك��ار پيدا مي كنيم كه 
كار كردنش حرف ندارد چ��ه؟ آيا از او به صورت 
ويژه اي تشكر مي كنيم؟ شايد در دل بگوييد خب 
او دستمزدش را مي گي��رد و من ازم نيست كه 
كاري انجام بدهم!اتفاق��اً همينطور هم هست و 
او از بابت انج��ام كارش دستم��زد مي گيرد. اما 
آن شخصي كه كارش را كام��ل انجام نمي دهد 
يا كم كاري هايي دارد هم بابت كارش دستمزد 
مي گيرد. ح��اا اگر كمي دقي��ق شويم متوجه 
مي شويم كه به اين راحتي نبايد با بي تفاوتي از 
كنار اين قضيه گذشت. مگر ن��ه اينكه دل ما با 
اين بي تفاوتي كمي احساس نارضايتي مي كند؟ 
همين احساس، اين يقين را در ما زنده مي كند 
كه ما مسئوليم. همه ما مسئوليم. در برابر رفتار 
ديگران مسئوليم و مي توانيم با عملكرد خود آن 

را تقويت يا سركوب كنيم.«
مقاله دهم با تيت��ر سؤالي »فداك��اري مسخره 
است؟« ب��ه موضوع ايث��ار و فداك��اري در قبال 
ديگران مي پ��ردازد. در مقاله يازده��م با عنوان 
»معيار انتخ��اب همسر چيست؟« ب��ه جوانان 
توصيه مي كند ك��اه خود را قاض��ي كنند كه 

هدفشان از ازدواج چيست. 
مقاله دوازدهم با عنوان »من خوب كار مي كنم« 
ب��ه موض��وع درستك��اري پرداخت��ه است.»با 
حرف هايمان مي توانيم خوشبخت شويم« عنوان 
مقاله سيزدهم است. در اين مقاله مي خوانيم:»... 
انجام هر كاري در خاطر هوشمند هستي، ماندني 
است. چيزي از خاطر هستي فراموش نمي شود. 
حتي اگر ناخودآگاه و بدون نيت واقعي خودمان 
را بدبخت خطاب كنيم، هستي هم همين پيام 
را از ما مي شنود. وقتي به پيرام��ون خود اين را 
اشاعه مي دهيم ك��ه من بدبخت هستم، هستي 
هم همان را دريافت مي كند و جريان زندگي را 
نسبت به پيامي كه شنيده است براي ما درنظر 
مي گيرد... وقتي حرفي مي زنيم كه بار منفي دارد، 
نتيجه منفي هم به دنبال خواهد داشت. وقتي به 
ديگري حرف ناصحيحي را ياد مي دهيم، نتيجه 
يادگيري آن اشتباه به زندگ��ي خود ما هم وارد 
مي شود...« مقاله چهاردهم ب��ا عنوان »خانواده 
همسرت را دوست داري؟« ب��ه موضوع تعامل 
با خان��واده و فاميل همسر پرداخت��ه و آخرين 
مقاله نيز با عنوان »راز خودمان را كشف كنيم« 
مخاطب را به تعمق و خودشناسي در باره مسائل 

و مشكاتش دعوت مي كند. 

كتابي مناسب براي آنهايي كه با خود روراست هستند
رازهاييكههرآدميبايدبداند

كتاب زندگي

رويكرد نوش�ته ها نقد نگرش ها 
و رفتارهاي�ي اس�ت ك�ه به هر 
دلي�ل ني�از ب�ه اص�اح دارد 
و با ذك�ر مثال هاي�ي از تجارب 
ش�خصي، به ارائ�ه راه حل هايي 
براي بهبود آنها پرداخته اس�ت

سبك ارتباط

حكايت آنان كه از دوستي هاي ظاهري براي خود كاهي مي بافند

رفيق بي كلك باش، مال دنيا ارزش ندارد

    حسين گل محمدي
»تقريباً همه ما در زندگي مشكاتي داريم كه با برطرف شدن آنها احساس خوشبختي 
مي كنيم اما بيشتر ما نمي توانيم تش�خيص دهيم كه مشكل واقعي از كجا سرچشمه 
مي گيرد!« ليا جعفري، نويسنده كتاب »رازهايي كه هر آدمي بايد بداند« با اين عبارات 
كه در پشت جلد كتاب نوشته شده است، مخاطبان خود را به خواندن كتابي دعوت 

مي كند كه به گفته خودش مناسب براي آنهايي است كه با خود روراست هستند. 
او ادامه مي دهد: در اين كتاب س�عي كرده ام در قالب مثال و تجربه كمك كنم ريشه 
مشكات خود را پيدا كنيد؛ مش�كاتي كه در روابط، ش�غل و... پيش روي شما قرار 

مي گيرند... 

همه گله و شكايت داريم كه دوستي هاي 
امروزي مثل دوستي هاي قديم ريشه دار 
و محكم نيست. اعتراض مي كنيم كه همه 
در رابطه ها و دوس�تي هاي خود به دنبال 
سود و منفعتشان هس�تند، به هيچ كس 
نمي شود اعتماد كرد و بايد مراقب باشي 
كاهت را برندارند و... خب چه كس�ي يا 
چه كس�اني در ايجاد اين وضعيت دخيل 
هس�تند؟ آيا افراد فرازميني به اعتماد و 
دوس�تي ها و رابطه هاي ما لطمه زده اند؟

    مريم ترابي
براي هر كدام از ما در زندگي موقعيت هايي پيش 
مي آيد كه مجبور مي ش�ويم كس�ي باش�يم كه 
هيچ وقت نبوديم. بايد كارهاي�ي را انجام دهيم 
كه هيچ وقت انج�ام نداده ايم. رفتارهايي را بايد 
از خود نشان دهيم كه هيچ وقت در فكرمان هم 
نمي گنجيد كه روزي اين رفتارها از ما ديده شود 
ولي گاهي زندگي م�ا را چنان در چ�رخ و فلك 
خ�ودش مي چرخاند ك�ه س�رگيجه مي گيريم. 
س�رگيجه از اين همه چالش�ي كه ما را درونش 
انداخته اس�ت و ما بايد با دراي�ت خود تصميم 
بگيريم كه چگونه با كمتري�ن هزينه و كمترين 
خس�ارت از اين چالش جان س�الم ب�ه در بريم. 
چالش هاي زندگي همان موقعيت هايي هستند 
كه ما را بر سر دوراهي قرار مي دهد. دوراهي هايي 
كه يا بايد از خط قرمزه�ا و محدوديت هايي كه 
هميشه براي خود قائليم رد شويم يا در حاشيه 
امن زندگي خود بمانيم و از خير انجامش بگذريم 
و به نتيجه ظاهراً خوبي كه البته مثل يك سراب 

به ما چشمك مي زند نرسيم. 
            

    چرا پاچه خواري؟ چرا تظاهر به دوستي؟
فرض كنيد نبض انجام كاري كه شما تمام تاش خود 
را براي به انجام رساندن آن به كار گرفته ايد در دستان 
يك فرد باشد. يعني اين فرد با تصميمات خود مي تواند 
نتيجه كار را به نفع شما يا به ضرر شما تغيير دهد. اگر در 
چنين موقعيتي قرار بگيريد چه مي كنيد؟ معمواً اكثر 
افراد جامعه براي به سرانجام رساندن كار خود از فنون 

پاچه خواري ، رشوه دادن و... استفاده مي كنند. در واقع 
بايد گفت قبح استفاده از اي��ن روش در جامعه ريخته 
و اگر كسي انجام ندهد از نظ��ر خيلي ها رفتار عجيب 
و غريبي داشت��ه است. حال اگر شم��ا از دسته افرادي 
باشيد كه اهل پاچه خواري و رشوه دادن  است چگونه 
رفتار مي كنيد؟هميشه بازي زندگ��ي با همين دسته 
افراد است. افرادي كه پايبند به اصول اخاقي هستند و 
معتقدند كارها بايد از راه درست و صحيح آن به سرانجام 
برسد و تمام تاش خود را به كار مي گيرند تا كار از راه 
منطقي و قانون��ي آن پيش برود. اف��رادي كه اهل دور 
زدن و زيرآبي رفتن و رشوه دادن هستند كه تكليفشان 
مشخص است، اما آناني كه اهل اي��ن كارها نيستند و 
هميشه كارها را از راه درست و منطقي و قانوني آن انجام 

مي دهند احتمااً با چالش هايي مواجه خواهند شد. 
يكي از دوستان من كه در كار بيمه است مي گفت:»پروژه 
بزرگي كه مي توانست از نظر مال��ي زندگي من را زير 
و رو كن��د، فقط به خاط��ر خ��ودداري از پاچه خواري 
از دست دادم. م��ن را مقصر مي دانند ك��ه بلد نيستم 
پاچه خواري كنم. مديران باادستي به من مي گويند 
تو بايد با اين خانم چنان دوست باشي كه بتواني همان 
نتيجه دلخواهت را از او بگيري! چرا ت��ا به حال با اين 
خانم يك كاف��ي شاپ نرفته اي؟! چرا ب��ا او به مهماني 
نرفته اي؟! هن��وز تاريخ تولدش را ه��م نمي داني؟! اي 
بابا، پس مطمئن باش كه هيچ وقت كارهايت به نتيجه 
نمي رسد... اين همه تاش و زحمتي كه كشيدم فقط 
بند يك نرخ بيمه است كه اين خانم بايد به من بگويد. 
حال اين خانم روزي كه اين عدد كذايي را مي گويد اگر 
از دنده راست بلند شده باشد ي��ا از دنده چپ، در اين 

ميان نقش تعيين كنن��ده اي دارد. مي گويند بايد با او 
دوست باشم تا دماي حال او را بدانم. چقدر مضحك و 
مسخره است دوستي ظاهري كه فقط براي منفعت من 
شكل مي گيرد. وقتي پاي سود و منفعت در ميان است 
چه نقش هايي را كه بايد بازي كنيم. از يك طرف نتيجه 
زحماتم هر روز به باد مي رود و از يك طرف روح و روان 
و شخصيت خودم در اين چرخه در حال له شدن است. 
چرا بايد اينچنين باشد؟ او هم يك كارمند است مثل 
همه كارمندهاي سازم��ان. همانطور كه هر كارمندي 
وظيفه اي را بر عه��ده دارد او هم همينطور است؟ يك 
سؤال مهم اينجا مطرح مي شود كه اگر مي شود يك نرخ 
خوب و مناسب داد تا پروژه اي به نتيجه برسد چرا اين 
خانم اين كار را انجام نمي دهد؟ و اگر هم نمي شود كه 
بايد براي همه يكسان باشد و اينطور نباشد كه ديگري 
بتواند از اين مزيت استف��اده كند ولي از آنجايي كه در 
كشور ما فرهنگ ناز كشي��دن و بي جهت به كساني پر 
و بال دادن به يك عرف تبديل شده است اين وضعيت 
و شرايط هم ايجاد مي شود. اگر كسي جنبه و ظرفيت 
اين پروبال دادن و اهميت دادن را نداشته باشد مي شود 
همين كه اكنون در محل كار ما ايجاد شده است. بايد 
به كارمندي كه فقط وظيف��ه اش يك، دو دو تا چهار تا 
ساده است رشوه بدهم، بناي دوست��ي را با او بگذارم و 

رفيق بي كلك نباشم!« 
    مگس دور شيريني نباشيم

همه ما از دوستي هاي پوچ و سودجويي ها و بي اعتمادي 
در جامعه بيمار دادمان درآمده است. اين در حالي است 
هر كدام از ما به نوعي در اين وضعيت دخيل هستيم. 
همه گله و شكاي��ت داريم كه دوستي ه��اي امروزي 

مث��ل دوستي هاي قدي��م ريشه دار و محك��م نيست. 
اعتراض مي كنيم كه هم��ه در رابطه ها و دوستي هاي 
خود به دنبال سود و منفعتشان هستند، به هيچ كس 
نمي شود اعتم��اد كرد و بايد مراق��ب باشي كاهت را 
برندارند و... خب چه كسي يا چه كساني در ايجاد اين 
وضعيت دخيل هستند؟ آيا افراد فرازميني به اعتماد و 
دوستي ها و رابطه هاي ما لطمه زده اند يا خود ما براي 
سود و منفعت بيشتر با كس��ي دوست شديم كه فقط 
بتوانيم به واسطه او پول بيشتري به دست بياوريم و به 

قول معروف مگسي دور شيريني باشيم؟ 
اما يك نكته را فراموش نكنيم؛ اين قانون روزگار است كه 
اگر مي خواهيد به چيزهايي برسيد كه تاكنون نداشته ايد 
بايد آدمي باشيد كه تاكنون نبوده ايد. اما سؤال مهم اين 
است كه آيا آن خواسته ارزش��ش را دارد كه خودتان را 
زيرپايتان له كنيد؟ يا به عبارتي ديگر، به چه قيمتي از 
خود بگذريم و كسي ديگر شويم؟ اين كسي ديگر بودن 
در زندگي ما قطعاً تبعاتي را به هم��راه دارد كه ما بايد 
آنها را هم در نظر بگيريم. اگر ما كارهايي را انجام دهيم 
كه در تمام دوران زندگي خ��ود آن را نفي مي كرديم به 
خودمان چه جوابي بايد بدهيم؟! اگر ما به عنوان پدر و 
مادر به الگو بودن خود اعتقاد داريم و تمام تاش خود 
را مي كنيم تا فرزن��دان صالحي بزرگ كني��م، با انجام 
كارهايي كه هميشه انجام ندادن آن را به فرزندان خود 
گوشزد مي كرديم، آن وقت چه جوابي به فرزندان خود 
بايد بدهيم. اگر هر كدام از م��ا به عواقب و تبعات كاري 
كه انجام مي دهيم فقط كمي فكر كنيم قطعاً بسياري از 
رفتارهاي اشتباه از ما سر نخواهد زد. براي سود و منفعت 

بيشتر وجدان خود را درگير نكنيم. 



  نيما احمدپور
پرواضح است كه هر رفتاري در پي ايده اي مي آيد. 
كردار پهلوي ها نيز از ذهنيت هاي القايي اطرافيان 
و به عب�ارت روش�ن تر عوامل انگلي�س و امريكا 
نش�ئت مي گرف�ت. در مجموعه روايات�ي كه در 
پي مي آيد، اين منظر بيش�تر بس�ط يافته است.

   
وابس��تگی به قدرت های بیگانه و استبداد دو ویژگی 
اساسی سلسله پهلوی به شمار می آمد و بدیهی است 
که چنین نظام��ی در اجرای سیاس��ت ها و طراحی 
برنامه های خود مرتکب تخلفات و اشتباهات فاحش 
و فراوانی ش��ود. نتیج��ه طبیعی چنی��ن طرح ها و 
سیاس��ت هایی پدید آم��دن نابس��امانی در تمامی 
عرصه ه��ای جامعه ب��ود و این نابس��امانی ها به نوبه 
خود به افزای��ش کجی ها و نقص ها در سیاس��ت ها 
و برنامه ه��ای آتی منجر می ش��د. در ای��ن فصل با 
نمونه های گوناگونی از سیاست ها و طرح های ناقص 
آکنده از تخلفات و خطاهای عصر پهلوی که بر زبان و 

قلم درباریان آمده است، آشنا می شویم.
  رضاخان، اولين خشت كج

رضاخان فردي عامي و بي س��واد بود ام��ا کارنامه او 
نش��ان مي دهد که رفتار وي از ی��ك طراحي دقیق 
نشئت گرفته اس��ت اما این طراحي از کجا مي آمد و 
چه کساني متولي آن بودند؟ شاید بهتر باشد جواب 
را از زبان ملکه  پهلوی بشنویم: »البته رضا اهل نماز 
و روزه و این قبی��ل امور نبود. به اصط��اح ُهرُهری 
مذهب بود اما یك اعتقادات س��نتی داش��ت و مثل 
همه مردم، که از مرگ و دنیای دیگری که باید به آن 
برویم وحشت داریم، یك نوع خوف از مرگ و مطالب 
مربوط به پس از مرگ داش��ت. به نظر من خیلی از 
مرگ می ترس��ید. به همین خاطر حرف های مربوط 
به بهش��ت و جهنم را اوایل ازدواج مان قبول داشت 
و در روزهای عزاداری لب به کنیاک- که مش��روب 
مورد عاقه اش بود- نمی زد. حتی قبل از رسیدن به 
پادشاهی، دنبال دسته سینه زن راه می افتاد و یکی 
دو بار هم در جوانی قمه زده بود اما کم کم حرف های 
فروغی در او اثر کرد و کار به جایی رسید که به کلی 
منکر بهشت و جهنم شد و می گفت در آن دنیا آتشی 
وجود ندارد بلکه این آتش را، ما از این دنیا با خودمان 
می بریم، بهشت و جهنم را خود انس��ان در این دنیا 
برای خ��ودش می س��ازد! و از این قبی��ل حرف ها... 
حس��ینقلی خان اس��فندیاری ش��وهر خواهرم- که 
پزش��ك مخصوص رضا بود- اعتقادی به حرف های 
مذهبی نداشت و حتی با عزاداری امام حسین)ع( هم 
مخالف بود و می گفت در هیچ جای دنیا مردم برای 
دشمنان خودشان عزاداری نمی کنند)!( این عرب ها 
دشمن ملت ایران بوده اند و به ما حمله کرده اند و جان 
و مال و ناموس ایرانیان را مورد تعرض قرار داده اند... 
و از این قبیل حرف ه��ا می زد. رضا ای��ن حرف ها را 
می پسندید و می گفت من نمی فهمم چرا مردم برای 
عرب ها عزاداری می کنند؟! رضا زرتشتی نبود و اوایل 
تظاهر به دینداری می کرد اما بعدها از دین و مذهب 
اسام رویگردان شد و می گفت اس��ام دین اعراب 

بادیه نشین است چه دخلی دارد به ایرانی ها!«
هم او درباره پیش��رفت تمدن اروپای��ی در ایران به 
دست همسرش می گوید: »آتاتورک توانست ترک ها 
را تا ح��دودی اروپایی کند اما رضا نتوانس��ت همان 
برنامه های آتاتورک را در ایران پیاده کند. ما خودمان 
پیشقدم کشف حجاب شدیم. من و اشرف و شمس 
با س��ر باز و بدون چادر و چاقچور، در جش��ن کشف 
حجاب ش��رکت کردیم اما مردم به ج��ای آنکه از ما 
تبعیت کنند، نسبت های ناجور به ما می دادند و اشعار 

جلف در هجو ما سرودند و چه کارها که نکردند!«
  حكايت ارتش قوي رضاخاني

س��اختن و پرداختن ارتش قوي و منسجم از جمله 
دستاویزهاي رضاخان براي تفاخر به کارنامه خویش 
بود اما اینکه واقعیت ماجرا چیست، بشنوید از زبان 
ملکه پهل��وی در رابطه ب��ا ارتش ق��وی و نیرومند 
رضاخان!: »ش��وهرم رضا در طول مدت س��لطنت 
خود، که 20  سال طول کش��ید، خیلی تاش کرد 
ارتش��ی منظم و قوی ب��رای ایران درس��ت کند اما 
متأس��فانه، این ارتش در همان ساعات اولیه حمله 
متفقین تار و مار شد. فرماندهان ارتش در سرحدات 
که دیده بودند توان مقاومت در برابر قوای متفقین 
را ندارند، خودشان از جلو فرار کردند و سربازها هم 

از پشت سرشان!«
ه��م او در خص��وص ارت��ش پرق��درت رضاخان! 
می افزاید: »فرمانده��ان ارتش هم ک��ه تا آن روز 
برای گرفتن پ��ول و بودجه و امکان��ات و درجه و 
سایر امتیازات مرتباً شعار می دادند که ارتش ایران 
چنین و چنان است و می تواند جلوی همه نیروهای 
همسایه را س��د کند، با کمال وقاحت و بی شرمی 
آب پاکی را روی دست رضا ریخته و به او می گویند 
کاری از دس��ت ارتش برنمی آید و باید تسلیم شد! 
رزم آرا و س��رتیپ عب��داه هدایت هم با ش��دت و 
حرارت اس��تدال می کنند که ارت��ش ایران حتی 

نمی تواند یك ساعت مقاومت کند!«
بدیهی اس��ت، چنین حکومتی با چنی��ن بنیان ها و 
سیاست های کج و نابسامان، س��رانجامی جز تبعید 
خفت بار بنیانگذار آن به دس��ت قدرت های خارجی 

نخواهد داش��ت. ملکه پهل��وی در خص��وص اصرار 
رضاخان بر این سیاس��ت ها، حت��ی در هنگام تبعید 
می نویسد: »به قم که رسیدیم اطرافیان توصیه کردند 
شب را در قم بخوابیم و فردا صبح حرکت کنیم. رضا 
که همیش��ه مایان )روحانیون( را تحقیر می کرد، از 
ماندن در قم ابراز انزجار کرد و حاضر نش��د در قم از 
ماشین ها پیاده شویم. رضا در طول سلطنتش، لباس 
ماها )روحانیون( را از تن آنها درآورده و آنها را مجبور 
کرده بود کاهی شوند و کاه پهلوی بر سر بگذارند!«

  محمدرضا پهلوی، معمار تمدنی ويران
سیاست های غلط و انحرافی شاه یا محصول اقدامات 
و فش��ارهای قدرت های بیگانه بود یا ناش��ی از افکار 
به دور از واقعیت و جاه طلبان��ه او! مینو صمیمی )از 
اعضاي دفتر فرح دیبا( در توصیف پروژه های انقاب 
 س��فید و اصاحات ارضی- که از پر س��ر و صداترین 
اقدامات ش��اهانه بود- می نویسد: »نتیجه اصاحات 
ارضی شاه بدان جا کش��ید که در اواسط دهه 1970 
ایران از یك کشور خودکفا در محصوات کشاورزی، 
به صورت واردکننده مواد غذایی درآمد و همراه با آن 
به خاطر راکد ماندن کارهای روستایی، کشاورزان به 
س��رعت جذب مجتمع های صنعتی و کارخانجاتی 
ش��دند که هر روز در اطراف ش��هرهای بزرگ مثل 
قارچ از زمین س��ردرمی آوردند. ظاهر قضیه نیز این 
طور نش��ان می داد که چون دولت ایران امید خود را 
به سودآوری تولیدات کشاورزی به کلی از دست داده 
است لذا آینده ای برای کشور جز از طریق روآوردن به 
صنعت و تجارت منصور نخواهد بود. با آغاز برنامه های 
اصاحات ارضی، ابتدا هزاران هزار کارگر روستایی که 
برخاف کشاورزان امکان خرید یا دستیابی به سهام 
اراضی مزروعی را نداشتند، سیل آسا در جست وجوی 
شغل روانه شهرها ش��دند و پس از چندی به دنبال 
آنها کشاورزان نیز، که می دیدند شرایط زندگی شان 
بعد از زمین دار ش��دن بهبود نیافته، رو به ش��هرها 
آوردند تا حداقل بتوانند ضمن فراهم کردن وضعیت 
مطلوب تری برای تحصیل کودکان ش��ان، خود نیز 
از امکانات رفاهی ش��هری مثل س��ینما، تلویزیون، 
رستوران، پارک و فروشگاه های بزرگ بهره مند شوند. 
هجوم روس��تاییان باعث گس��ترش حلبی آبادهای 

متعدد در حاشیه شهرها شد«.
صمیمی در ادامه می افزاید: »در اواخر سال 1352، 
قیمت نفت افزایش یافت و فروش نفت ایران از سالی 
5 میلیارد دار به 20 میلیارد دار رس��ید و ایران به 
یکی از کشورهای ثروتمند جهان تبدیل شد، ولی بالغ 
بر نصف جمعیتش را افراد بی سواد تشکیل می دادند و 
کماکان در فهرست کشورهای عقب افتاده جا داشت. 
این در حالی بود که شاه متعاقب افزایش درآمد ایران 
به جای هرگونه اقدامی در راه اعتای فرهنگ کشور 
پروژه های صنعتی را نسبت به گذشته تا چهار برابر 
اضافه کرد و نیز با هدف تبدی��ل ایران به یك قدرت 
بزرگ نظامی در خاورمیانه، مبالغ کانی را برای خرید 

اسلحه و تجهیزات جنگی از امریکا اختصاص داد«.
برای ریش��ه یابی چنین اقدامات خسارت باری کافی 
اس��ت به نکته ای مهم توجه کنید ک��ه در خاطرات 
علی  امینی به آن اشاره شده است: »محمدرضا شاه 
عقیده اش این بود که تجربه، حرف مفت است. مرتب 
به استفاده از جوان ها اصرار می کرداما این جوان باید 
پخته باشد تا متصدی امور ش��ود. در این سال های 
اخیر، هر کس از امری��کا و انگلیس آم��ده بود وزیر 

می شد، بدون آنکه مدارجی را طی کند!«
  خاندان سلطنت، فعاِل مايشاء!

از دیگر زمینه های بروز و ظهور سیاست ها و اقدامات 
ویرانگر درب��ار پهلوی، آزاد گذاردن دس��ت خاندان 

فري�ده ديب�ا:» اواي�ل ازدواج ف�رح 
با محمدرض�ا، دخترم مطال�ب را به 
محمدرضا منتقل می ك�رد اما خيلی 
زود متوجه شد شاه فقط دوست دارد 
خبرهای خ�وب و خوش�حال كننده 
بش�نود. حتی اگر اي�ن مطالب دروغ 
محض باشد! رؤياپردازی و دروغ گويی 
از اوايل نخست وزيری هويدا سرعت 
گرفت و كم كم به اوج خود رس�يد!«
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منش فكري و عملي پهلوي نخست و واپسين در آيينه روايت اطرافيان

 عطش سیری ناپذیر 
به شنیدن تملق و چاپلوسی
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س��لطنت در تمامی امور بود. فریدون هویدا در 
این رابطه می گوید: »یکی از مهم ترین ضعف های 
ش��اه را باید در روابط او با خانواده و دوس��تانش 
جس��ت وجو کرد و نیز توجه داش��ت که رفتار و 
کردار اعضای خانواده های س��لطنتی و دوستان 
و اطرافیان ش��اه در تخریب پایه های س��لطنت 
وی بی تأثیر نبوده است. چون این عده هر کاری 
که میل داش��تند انج��ام می دادند و ش��اه بدون 
اندیشیدن به پیامد اعمالشان همواره از خطاهای 
آنان چشم پوش��ی می کرد. مضاف��اً اینکه به نظر 
می رس��ید او از همه اعضای خانواده، اطرافیان، 
مقامات کشوری و ژنرال هایش نیز وحشت داشت 
و اگر می خواست تذکری هم به آنها بدهد معمواً 

این وظیفه را به دیگران محول می کرد.«
فریده دیبا در خاطرات خود، ب��ه مطلب مهمی 
درباره کارگزاران عصر پهلوی اشاره کرده است، 
کارگزارانی که مجری و تأییدکننده سیاس��ت ها 
و اقدامات نابخردانه دربار بودن��د: »من از اینکه 
می دیدم دوران نخس��ت وزیری هویدا پی  در پی 
تمدید می شود یا ریاس��ت مجلس  شورای  ملی 
پیوسته در دست مهندس عبداه ریاضی است، 
بی اندازه شگفت زده می شدم. یك بار به دخترم 
)فرح( گفتم مگ��ر در مملکت 20میلیونی ایران، 
آدمی دیگر پیدا نمی شود که ریاست مجلس  سنا 
همیشه باید در اختیار ش��ریف امامی باشد. فرح 
گفت این افراد کبریت بی خطرند و امتحان خود 
را داده اند. محمدرضا در ارتش نیز همین سیاست 
را دنبال می کرد، امرا و فرماندهان ارتش مشتی 
افراد پیر و پاتال و به راستی بی عرضه بودند، شاه 
به ویژه در ارتش، س��عی می کرد افراد بی عرضه و 
نوکرصفت و بله قربان گو و حقی��ر را مصدر امور 
کند. من در مراسم رسمی یا مهمانی ها می دیدم 
که چط��ور افس��ران عالی رتبه ارتش دس��ت یا 
حتی کفش محمدرضا را می بوسند. محمدرضا 
از اینکه گروه��ی از فرمانده��ان بلندپایه ارتش 
با آن لباس های پ��رزرق و برق، جل��وی او صف 
می کشیدند و به ترتیب دستش را می بوسیدند، 
بس��یار لذت می برد. این افس��ران فاق��د هر نوع 
شخصیت بودند، در واقع ارتش به یك تشکیات 
نمایشی تبدیل شده بود؛ ارتش��ی که همه  چیز 

داشت به جز افراد زبده و باغیرت«.
دیب��ا در ادامه  توضیحات خود م��ی آورد: » من 
تنها در یك مورد محمدرض��ا را مقصر می دانم 
و آن انتصاب افراد زبون و ذلیل و خائن و نامرد 
به فرمانده��ی و مناصب ارتش اس��ت. عباس 
قره باغی هم مانند هویدا تمای��ات بیمارگونه 
جنسی داش��ت و گزارش های بس��یار از رکن 
دو ارتش و ضداطاع��ات در م��ورد ارتباطات 
نامش��روع و زننده او با نظامیان واصل می شد. 
تقصیر و یگانه تقصیر بزرگ محمدرضا، این بود 
که از این گونه افراد نامرد و مخنث برای تصدی 
مشاغلی استفاده می کرد که مختص مردان، آن 

هم مردان مرد بود!«
  فساد فراگير، امري طبيعي!

بدیهی است استبداد پادش��اهی و تمرکز کامل 
ق��درت در یك فرد ت��ا چه میزان ب��ه پیدایش و 
گسترش فس��اد دامن خواهد زد. مینو صمیمی 
در این باره چنین نوشته اس��ت: »موقعی که در 
تشکیات دربار پس��ر رضاش��اه به کار مشغول 
ش��دم، علناً دیدم که هیچ ک��دام از وزرا و رجال 
کشور از بابت افشای عدم کارآیی و فساد موجود 
در سازمان تحت سرپرس��تی خود، اصًا ترسی 
به دل راه نمی دهن��د و تنها از ای��ن بابت مطیع 
دستورات شاه هس��تند که می ترسند مبادا شاه 
آنها را از مقامشان معلق کند تا به جای شان فرد 

مطیع تری را بنشاند«.
ح��ال اگ��ر در چنی��ن فضایی ف��ردی جرئت 
اظهارنظر به خود می داد به سخت ترین شکل 
ممکن مورد مجازات قرار می گرفت. پرویز راجی 
)سفیر وقت ایران در لندن( در این مورد نوشته 
اس��ت: »طی کنفرانس ژانویه 1977 در قطر، 
مصوبه ای گذشت که بر اساس آن، از میان تمام 
کش��ورهای صادرکننده نفت فقط ایران دچار 
محدودیت در فروش نف��ت و در نتیجه کاهش 
درآمد شده بود اما این مسئله توسط رسانه های 
ایران به عنوان یك پیروزی بزرگ وانمود شده 
بود. دوستم )پرویز مینا از مقامات وزارت نفت( 
در این باره می گفت تصمیم داشتم واقعیت امر 
را طی گزارشی به اطاع شاه برسانم ولی هویدا 
مرا احضار کرد و تذکر داد که ش��اه به قدری از 
این مسئله آزرده خاطر است که حاضر نیست 
حتی یك کلمه راجع به آن بشنود و بعد از آن 
گفت عبدالمجی��د مجیدی )رئیس س��ازمان 
برنامه  و  بودجه( که چند روز پیش، این مسئله 
را با شاه در میان نهاده بود از او جواب خفه شو را 

تحویل گرفت«.

هنگامی ک��ه کوچك ترین نظ��ر مخالف چنین 
پاس��خی دریافت کند دیگر، حت��ی درباریانی 
مانند مینو صمیمی نیز نمی توانس��تند خود را 
خادم یك چهره سیاسی تصور کنند: »روزگاری 
تفاوتی بین ش��اه و ملت قائل نب��ودم و خود را 
خادم هر دو می دانس��تم ولی امروز با آگاهی به 
رفتار و خصوصیات شاه، هرگز نتوانستم این فرد 
عیاش و هوس باز را حتی به عن��وان یك چهره 
سیاسی جدی بپذیرم، چه رسد به آنکه او را رهبر 
ملتی به حس��اب آورم. به نظر من شاه، دقیقاً به 
شیوه همان حکامی گام برمی داشت که وانمود 
می کرد آنها را پس از انج��ام اصاحات خود به 

کلی برانداخته است«.
احساس پشیمانی از خدمت در دستگاهی این 
چنین آکنده از اش��تباه و خطا، دامنگیر پرویز 
راجی نیز شده اس��ت: »تا مدتی من و امثال من 
تبلیغاتی را که توسط شاه صورت می گرفت باور 
می کردیم ولی حاا احساس می کنیم تمام آن 
آرزوها و تبلیغات خواب و خیال��ی بیش نبود و 
تبدیل ایران به پنجمی��ن قدرت صنعتی جهان 
نیز، بی��ش از حد مس��خره به نظر می رس��د. با 
توجه به ای��ن رویدادها، از خودم می پرس��م آیا 
این حوادث درس عبرتی برای شاه بود یا نه؟ آیا 
او با توجه به عل��ل نارضایتی مردم از حکومتش 
تصمیمی به محدود کردن فعالیت های خانواده 
سلطنت خواهد گرفت؟ آیا آن عده از اطرافیان 
خود را که همواره مورد اعتراض مردم هستند، از 
حول و حوش خود دور خواهد ساخت و آیا درک 
کرده که وج��ود قمارخانه ها و ش��بکه دختران 
تلفنی، برای نش��ان  دادن پیش��رفت های ایران 
چندان ض��روری به نظر نمی رس��د؟ آیا متوجه 
شده که بهتر است ثروت مملکت به جای خرید 
اسلحه، در امور حیاتی مثل رونق کشاورزی به 

مصرف برسد؟«
  شاه به راه خود، ملت به راه خود!

وج��ود فاصله می��ان ش��اه و حقای��ق جامعه، از 
جمله اصلی تری��ن دایل اجرای سیاس��ت های 
غلط و نادرس��ت بود. به تعبیر فری��دون هویدا: 
»دیدگاه های شاه، تا چند ماه قبل از سقوطش، 
همواره ب��ه صورتی بود ک��ه گویی بی��ن خود و 
حقیقت یك پرده آهنین کشیده باشد. او مسائل 
مملک��ت را صرف��اً از ورای یك دریچ��ه محدود 
می نگریس��ت و ی��ا از طریق س��خنان درباریان 
متمل��ق و چاپلوس با رویدادهای کش��ور آش��نا 
می ش��د. به همین جهت بود که در سال 1976 
توانس��ت با رضایت خاطر ف��راوان اعام کند که 

فساد را در مملکت ریشه کن کرده است«.
فریدون هویدا در گوشه ای دیگر از خاطرات خود 
در خصوص دید بسیار محدود شاه چنین نوشته 
است: »در ماه های آبان و آذر 1357، شاه که خود 
را از همه طرف در محاصره می دید، هم افسوس 
می خورد که چرا دیر از خواب غفلت بیدار ش��ده 
و قبًا به واقعیت ها توجه نکرده و هم حیرت زده 
بود که چرا م��ردم، این همه درباره او ناس��پاس 
ش��ده اند. اطرافیانش نقل می کنند که ش��اه در 
چنین ش��رایطی به مراتب بیش از گذشته، خود 
را سست و زبون و بی هدف و باتکلیف احساس 
می کرد و این در حالی بود که ستاره او به آرامی رو 

به افول می رفت«.
بر همین اساس، عجیب نیست اگر فردی مانند 
پرویز راج��ی از خدمت در چنی��ن درباری این 
گونه احس��اس ناراحتی کند: »بعد از فرار ش��اه 
از ای��ران، در 27 دی 1357، بر من معلوم ش��د 
که ش��اه و همه کس��انی که مانند م��ن همواره 
در مأعام از ش��اه حمایت کرده ایم، واقعاً به راه 
خطا رفته ایم و قضاوت تاریخ و نسل های آینده 
درباره ما چیزی جز محکومیت و سرزنش اعمال 
نابخردان��ه ای که مرتکب ش��ده ایم نخواهد بود 
و بهایی که برای اشتباهات ش��اه باید پرداخت 
سرنگونی سلس��له او، انهدام نظام شاهنشاهی 
و طرد کامل همه خدمتگ��زاران رژیم پهلوی از 

صحنه سیاسی است«.
  شاه دوست دارد خبرهای خوب بشنود!

در این میان، فریده دیبا عامل دیگری را زمینه ساز 
بروز اقدامات غلط و در نتیجه، س��قوط سلطنت 
پهلوی می داند: »در تمام س��ال های گذشته، با 
خود اندیشیده ام که چرا اساس سلطنت در ایران 
به لرزه درآمد و بنیان های شاهنشاهی فروریخت. 
پاسخ های گوناگون به خاطرم رس��یده اند اما به 
نظرم مهم ترین عامل فاس��د ش��دن ارکان نظام 
همانا دروغ بود. به ویژه در این س��ال های پایانی، 
همه به ه��م دروغ می گفتند. ما ه��م که مجبور 
نبودیم دروغ بگوییم، هرگز از ما سؤالی نمی شد. 
من هر چه را که به نظرم می رس��ید با دخترم در 
میان می گذاشتم. اوایل ازدواج فرح با محمدرضا، 
دخترم مطالب را به محمدرض��ا منتقل می کرد 
اما خیلی زود متوجه ش��د شاه فقط دوست دارد 
خبرهای خوب و خوش��حال کننده بشنود. حتی 
اگر این مطالب دروغ محض باشد! رؤیاپردازی و 
دروغ گویی از اوایل نخست وزیری هویدا سرعت 

گرفت و کم کم به اوج خود رسید!«
و سرانجام کارنامه چنین حکومتی به روایت پرویز 
راجی جز این نخواهد بود: »کارنامه س��ال های 
حکومت شاه عبارت است از اتخاذ سیاست های 
اقتص��ادی فاجعه انگیز، اش��تباهات ف��راوان در 
اولویت دادن به مسائل غیرضروری، غرور و تفرعن 
در امور نظامی، عشق مفرط به ساح های آتشین 
و پرنده، عطش س��یری ناپذیر به شنیدن تملق و 
چاپلوسی، بی احساسی کامل نسبت به احساسات 
مردم کش��ور و س��خنرانی های پر از گزافه گویی 
ممتد ]این مسائل[ سبب شد که دیگر هر مرجع 
و مقامی چه در داخل و چه در سطح بین المللی 

برای شاه دلسوزی نکند«.

  شاهد توحيدي
اث��ر تاریخي- پژوهش��ي 
»مرغ در طوف��ان« که به 
زندگي سیاس��ي ش��اپور 
بختی��ار مي پ��ردازد، در 
زمره تحقیقاتي است که 
اخیراً از سوي مرکز اسناد 
انقاب اسامي نشر یافته 
اس��ت. دیباچه ای��ن اثر، 
نمادي از منظر نویسنده 
کتاب به موضوع پژوهشي 
اوس��ت: »بازگش��ت از اصول و مبانی فکری، گاه 
عنوان توبه به خود می گیرد که بازگش��تی است 
به خویش��تن خویش و به س��وی خدا، اما ممکن 
است بازگشت، عنوانی دیگر نیز به خود گیرد که 
در این صورت بازگش��ت کننده را نامی نمی توان 

نهاد جز خائن!
نام ش��اپور بختیار در تاریخ معاص��ر ایران، یادآور 
خائنی است که عاوه بر بازگشت از اصول و مبانی 
فکری خود به عن��وان یك نیروی اپوزیس��یون و 
علیه رژیم پهل��وی و فروغلتیدن در دامان ظلمت 
شاهنشاهی به عنوان آخرین نخست وزیر شاه، به 
مردم و آرمان های ملی و میهنی خود- آنچه سال ها 
زیر علمش و برایش س��ینه زده بود- پشت کرد و 
رأی به قتل عام مردم بی گناه و آزادی خواه میهنش 
داد. او خائنی است که حقوق و حقانیت ملتش را 
دید، آن را نادی��ده گرفت و زیر پا له کرد! ش��اپور 
بختیار، نامی غی��ر قابل دفاع اس��ت؛ قطعاً نه تنها 
برای مردم و انقابیون، بلکه برای سلطنت طلبان 
و شاه دوستان و حتی برای دوستان دوران مبارزه 

و همپالکی هایش.
درجه این چرخش به حدی است که حتی سولیوان 
سفیر س��ابق امریکا در ایران، در کتاب خاطراتش 
بختی��ار را متهم می کند که همراه با برژینس��کی 
به دنبال رویارویی مس��تقیم نیروه��ای نظامی با 
انقاب بوده اند؛ مطلبی که خود بختیار صراحتاً به 
آن اشاره نمی کند اما نمی توان از نظر دور داشت 

که به هر روی، آخرین تیر ترکش شاه برای خروج 
از بن بس��تی که در آن گرفتار ش��ده بود، ش��اپور 

بختیار بود.
س��ولیوان در مورد اولی��ن برخوردش ب��ا بختیار 
چنی��ن می گوید: »ف��ردای روزی ک��ه بختیار در 
مقام نخست وزیری مستقر ش��د، برای اولین بار با 
او ماقات کردم. در ای��ن دیدار و دیدارهای بعدی 
بختیار را بیشتر شبیه یك فرانسوی یافتم تا یك 
ایرانی؛ او از زبان های خارجی فقط به فرانس��وی 
صحبت می کرد. با وجود اینک��ه از گفت وگوهای 
خود با شاه این طور استنباط کرده بودم که بختیار 
بیشتر نقش یك محلل برای خروج قانونی شاه از 
ایران را بازی می کند، از مذاکرات خود بختیار در 
کمال ش��گفتی به این نتیجه رسیدم که او خود را 
چیز دیگری می پندارد. او با لحنی پراحس��اس از 
نقشه های خود برای دولتش صحبت می کرد و از 
طرح های خود برای ربودن انقاب از دست آیت اه 
خمینی سخن می گفت. او تصور می کرد با خروج 
شاه از ایران می تواند رهبری ملت ایران را به دست 
بگیرد. او قدرت و نفوذ آیت اه خمینی را دست کم 
گرفته بود و در یکی از ماقات ها به من گفت در نظر 
دارد برای ماقات با آیت اه به پاریس برود و به او 
پیشنهاد کند که به داشتن یك مقام مذهبی خارج 
از قلمرو دولت اکتفا کند و کار سیاست و دولت را 
به او بسپارد«. س��ولیوان نه بختیار را مرد میدان 
مبارزه با مشکات عظیم آن روز ایران می دانست و 
نه به توانایی ارتش در اقدام به یك کودتای نظامی 

و سرکوب انقاب اعتقاد داشت.
آنتونی پارس��ونز درباره بختیار در کتاب خاطرات 
خود چنی��ن می نویس��د: س��ولیوان در یك پیام 
خصوصی برای من بختیار را مردی مصمم اما دارای 
افکار دن کیشوتی نامید که در قمار خطرناکی وارد 
شده و بیش از اندازه روی توانایی های خود حساب 
می کن��د. او همچنین نوش��ت که بختی��ار فردی 
رام نشدنی اس��ت و به توصیه های ما چندان اعتنا 
نمی کن��د. نظامی ه��ا در عین حال ک��ه خواهان 
پشتیبانی از او بودند، برای حمایت از تهدیدهای او 

علیه مخالفان آمادگی نداشتند.« 
به هر روي، اث��ر موجِز »مرغ درطوفان« نوش��ته 
آسیه باکری، از جمله آثاری است که در بازشناسی 
زندگی و زمانه آخرین نخست وزیر دوره پهلوي  به 
ن��گارش  درآمده و مي توان��د در جهت دهي ذهن 
همگان ب��ه ویژه جوان��ان درباره این ش��خصیت 

سیاسي- تاریخي مؤثر افتد.

حاشيه اي بر انتشار زندگينامه سياسي 
شاپور بختيار

حاات »مرغ در طوفان«

  شاپور بختيار در آغازين روزهای نخست وزيری

وابس�تگی ب�ه قدرت ه�ای بيگانه 
و اس�تبداد دو ويژگ�ی اساس�ی 
سلس�له پهل�وی به ش�مار می آمد 
و بديه�ی اس�ت كه چني�ن نظامی 
در اج�رای سياس�ت ها و طراح�ی 
برنامه های خ�ود مرتكب تخلفات و 
اش�تباهات فاحش و فراوانی شود. 
نتيج�ه طبيع�ی چني�ن طرح ها و 
سياست هايی پديد آمدن نابسامانی 
در تمام�ی عرصه ه�ای جامعه بود
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رهنمود

شناخت استعدادها
  خوشبختانه كارها تا حاا در همه زمينه ها 
خوب پي��ش رفته اس��ت. نگذاري��د كه اين 
چيزهايى كه عوامل پيشرفت در اينجا بوده به 
هم بخورد؛ اين مسئله ثبات مديريت، تكميل 
برنام��ه، دورى از فضاهاى سياس��ى. يعنى از 
مهم ترين كارها اين است كه اين انگيزه هاى 
سياسى اى كه مشاهده مي كنيد نگذاريد در 
اين مجموعه نفوذ كند؛ حيف اس��ت، خراب 
مي كن��د. و همين طور كه تاكن��ون بحمداه 

خوب بوده، همين طور خوب نگه داريد.
  ما خيلى از استعدادها را كه در كشورمان 
وجود دارد نمى شناس��يم؛ ميدان را باز كنيم 
براى اينكه اين اس��تعدادها ش��ناخته بشوند 

و بيايند.
بيانات رهبر انقاب در جمع نخبگان- 
بهمن ۹۳

  مترجم: علی طالبی
دس�تگاه هاي  ديگ�ر  و  تبلت  ه�ا 
محاس�باتي س�يار، بخش�ي از زندگي 
روزمره هس�تند، ام�ا اس�تفاده از آنها 
براي افراد مبتا به فلج مش�كل است. 
تحقيق�ات محققان نش�ان مي  دهد كه 
يك رابط مغ�زي- رايان�ه  اي مي  تواند 
افراد مبت�ا به فل�ج را قادر س�ازد كه 
تنها با فكر ك�ردن در مورد حركت  هاي 
مكان نم�ا و كليك ها، از يك دس�تگاه 
تبل�ت در دس�ترس اس�تفاده كنن�د. 
طي مطالعات محقق��ان، فعاليت عصبي 
توسط يك حسگر كوچك واقع در نواحي 
حركتي بيمار ثبت ش��د كه درنهايت اين 
بيماران توانستند از برنامه هاي پركاربرد 
تبلت ش��امل ايميل، چت، پخش موزيك 
و برنامه ه��اي به اش��تراك گذاري ويدئو، 

استفاده كنند. 
ش��ركت كنندگان با خانواده، دوس��تان، 
اعضاي تي��م تحقيقاتي و همكارانش��ان 
ارتباط برق��رار كردند. آنه��ا وب را مرور 

كردن��د، آب و ه��وا را بررس��ي كردن��د 
و به طور آناي��ن خريد كردن��د. يكي از 
ش��ركت كنندگان كه موس��يقيدان بود 
قطعه اي از بته��وون با ن��ام »غزلي براي 
ش��ادي« را توس��ط ي��ك راب��ط پيانوي 

ديجيتالي نواخت. 
دكتر جيمي هندرس��ون، نويسنده ارشد 
اين مقاله و ي��ك جراح مغ��ز و اعصاب از 
دانشگاه استنفورد مي گويد: »سال هاست 
كه برين  گيت به ارتق��اي علوم اعصاب و 
مهندسي عصب كمك كرده است تا دريابد 
چگونه افرادي كه توانايي حركتي خود را 
از دست داده اند را قادر سازيم دستگاه هاي 
خارج��ي را تنها ب��ا فكر ك��ردن در مورد 
حركت بازو يا دس��ت خود كنترل كنند. 
ما اين مطالعه را فراه��م كرديم تا بدانيم 
چطور توانايي هاي اف��راد را بازگردانيم تا 
دقيقاً همان فناوري ه��اي روزمره اي كه 
قبل از شروع بيماري به آن عادت داشتند 
را به كار برند. ديدن اينكه شركت كنندگان 
خود را ب��روز مي دهند يا درس��ت همان 

ترانه اي كه مي خواهند گوش دهند را پيدا 
مي كنند، شگفت  انگيز است.«

دكتر هندرسون در ادامه مي گويد: »اين 
كه شركت كنندگان از ميان تكاليفي كه 
از آنها خواس��تيم انجام دهند راه خود را 
پي��دا مي كنند خوش��حال كننده بود، اما 
جذاب ترين و شادي آور ترين بخش مطالعه 
زماني بود كه آنها درست همان چيزي كه 
مي خواستند را انجام مي دادند- با استفاده 
از برنامه هاي مورد پسندشان براي خريد، 
ديدن ويدئو يا تنها چت كردن با دوستان. 
يكي از شركت كنندگان در شروع آزمون 
به ما گفت كه يكي از چيز هايي كه او واقعاً 
مي خواس��ت انجام دهد نواخت��ن دوباره 
موس��يقي بود و بنابراين دي��دن اينكه او 
توس��ط ي��ك صفح��ه كلي��د ديجيتالي 

مي  نوازد، خارق العاده بود.«
محقق��ان در ادام��ه مي گوين��د: »اي��ن، 
پتانسيل زيادي براي بازگرداندن ارتباط 
مطمئن، س��ريع و غني به ش��خصي كه 
س��ندروم قفل ش��دگي داش��ته و قادر به 

صحب��ت نمي باش��د، دارد. اين ن��ه تنها 
مي تواند تعامات فزاينده ا ي با خانواده و 
دوس��تان آنها فراهم كند بلك��ه مي  تواند 
مجرايي را براي توضيح كامل تر مس��ائل 
بهداش��تي در حال انجام توسط مراقبين 
فراهم كند. زماني كه من ش��خصي را در 
بخش مراقبت ه��اي ويژه عصبي مي بينم 
كه يك سكته حاد داشته و توانايي حركت 
و برق��راري ارتباط را از دس��ت داده، دلم 
مي خواهد بتوانم بگويم بسيار متأسفم كه 
اين اتفاق افتاده اما مي توانيم توانايي شما 
را براي استفاده از فناوري هايي كه قبل از 
اين اتفاق اس��تفاده مي كرديد بازگردانيم 
و ش��ما از فردا دوباره ق��ادر خواهيد بود 
از آنها اس��تفاده كنيد، و م��ا به گفتن اين 
جمله: »حتي زماني كه م��ا به دنبال يك 
راه درمان هستيم هرگز توانايي برقراري 
ارتباط را از دست نخواهي داد« به شخص 
بيماري ك��ه ALS در او تش��خيص داده 

شده، نزديك تر مي شويم.«
منبع: ساينس ديلي

روز
وير 

تص

پژوهش�گران كش�ورمان ب�ه نانوفرمواس�يوني 
از ي�ك ن�وع داروي ضددرد دس�ت يافتند ك�ه قادر 
است با ايجاد يك ساختار ژل ش�ونده در محل، دارو 
را به ص�ورت كنترل ش�ده در مح�ل درد آزاد كن�د. 
دكتر امي��ر آزادي گف��ت: در اي��ن تحقيق ب��ا ارائه يك 
فرمواسيون نانوس��اختار، ش��رايطي فراهم كرديم كه 

آزادس��ازي داروي ترامادول در محل درد تحت كنترل 
قرار گرفته و اثرگذاري دارو به حد بهينه برس��د. كنترل 
آزادسازي دارو موجب مي شود تا اثربخشي دارو افزايش 
يابد و ميزان داروي مورد نياز براي تسكين درد به حداقل 
مقدار برسد. بنابراين عوارض جانبي دارو كاهش  يافته و 
هزينه درمان نيز كم مي شود. نانوفرمواسيون ايجاد شده 

داراي س��اختاري موس��وم به »پرونانوژل« است؛ به اين 
معني كه دارو در فرم محلول فاقد ساختار نانو است و پس 
از تزريق به بدن بيمار در پاس��خ به دماي بدن به يك ژل 
نانوساختار حاوي دارو تغيير حالت مي دهد. اين ژل قادر 
است داروي به دام افتاده در نانوس��اختارهاي خود را در 

بازه هاي زماني مشخص آزاد كند. 

آزادسازي داروي مسكن در محل درد با ساختارهاي هوشمند ژل شونده

 تبلت با رابط مغزی - رایانه ای 
به کمک افراد فلج می آید

آی تی

فناوری

و حاا دوربين زير صفحه نمايش!
گفت��ه مي ش��ود متخصصان س��ازنده 
گوش��ي هاي هوش��مند تصميم دارند 
مدل ه��اي جديدي ب��ه ب��ازار عرضه 
كنند كه ديگر از »ناچ« خبري نباش��د 
و دوربي��ن، يك س��وراخ در زير صفحه 
نمايش باش��د. توليدكنن��دگان بزرگ 
گوشي هاي هوشمند طي يكي دو سال 
اخير سعي در ساخت گوشي هاي بدون 
حاشيه داش��ته اند كه تاكنون به »ناچ« 
)notch( دست يافته اند كه تبديل به محبوب ترين راه براي نصب دوربين هاي جلو و حسگرها 
شده است. با اين حال، به نظر مي رسد كه به زودي با يك طرح كامًا جديد روبه رو خواهيم شد، 
چراكه هوآوي يك تيزر به نمايش گذاشته است كه نشان از يك حفره دايره اي براي تعبيه دوربين 

در گوشه سمت چپ باا و زير صفحه نمايش دارد. 

درمان »كربويي« با كاشت الكترود در بيني
»پروتز كاش��ت حلزوني« با تحريك 
الكتريك��ي اعص��اب ش��نوايي، افراد 
ناشنوا را قادر به ش��نيدن مي سازد و 
اكنون محققان به دنبال اس��تفاده از 
اين فناوري براي بازيابي حس بويايي 
هستند. چندين س��ال است كه افراد 
ناشنوا از طريق كاشت پروتز حلزوني 
قادر به شنيدن هس��تند و اين روش 
هم عملكرد خوبي داش��ته اس��ت اما 
افرادي كه حس بويايي خود را از دست داده اند چه بايد بكنند؟ اكنون محققان دريافته اند كه 
مي توان با كاشت ايمپلنت الكتريكي، حس بويايي اين افراد را دوباره بازگرداند. پروتز كاشت 
حلزوني، ابزاري الكترونيكي است كه از طريق جراحي در گوش داخلي قرار گرفته و احساس 
شنيدن صدا در افراد ناشنوا يا كم شنواي عميق را فراهم مي كند. كاشت حلزوني تنها شكل 
از مداخات پزشكي اس��ت كه مي تواند به واسطه تحريك الكتريكي عصب شنوايي مقداري 
از شنوايي را به فرد ناشنواي مطلق بازگرداند. اين فناوري به طور خاص براي برطرف كردن 
آسيب برخي سلول هاي عصبي بيني كه سبب آنوس��مي يا كربويي در افراد مي شود، مورد 

استفاده قرار مي گيرد.
 -----------------------------------------------------------------------

عينكي كه اشيا را براي نابينايان به حرف مي آورد
دانشمندان يك عينك واقعيت افزوده 
ابداع كرده اند كه مي تواند راه را به افراد 
نابينا نشان دهد و اشيايي را كه بر سر 
راه مي بيند به كاربر بازگو كند. از اين 
پس افراد نابينا با عينك جديد »كارا« 
مي توانن��د مس��ير خ��ود را به راحتي 

بپيمايند.
 ه��دف در بلندم��دت اين اس��ت كه 
هدست هايي مجهز به سيستم »كارا« 
در بسياري از محيط ها قابل استفاده و مفيد باش��د و نابينايان بتوانند به راحتي در مكان هاي 

مختلف رفت وآمد كنند. 
 -----------------------------------------------------------------------

ترميم سريع زخم با بانداژ الكتريكي
پژوهش��گران نوعي بانداژ الكتريكي 
اب��داع كرده اند كه مي توان��د زخم را 
زودت��ر از ح��د معمول درم��ان كند. 
جريان هاي الكتريك��ي مي توانند به 
درمان زخم هاي قديمي كمك كنند 
اما واحده��اي الكتروتراپي كه اكنون 
وجود دارند، بسيار سنگين و پيچيده 
هس��تند؛ در نتيجه دانشمندان براي 
حل اين مشكل، نوعي بانداژ الكتريكي 
ابداع كرده اند كه نيروي آن از حركت بدن تأمين مي ش��ود. اين بانداژ كه توسط گروهي از 
پژوهشگران ابداع شده، اجزاي الكترونيكي موسوم به »نانوژنراتور« را در بر دارد كه مي توانند 

حركات قفسه سينه فرد را هنگام تنفس ثبت كنند. 
اين فرآيند به توليد پالس هاي الكتريكي با شدت كم مي انجامد كه از باند نشئت مي گيرند و 
به الكترود درون باند مي رسند. اين فرآيند در مرحله بعد به بافت مجروح مي رسد. اين بانداژ 
در آزمايش روي موش ها توانست زخم هاي پوستي عميق كه ترميم آنها معمواً 12 روز زمان 
مي برد را در طول سه روز درمان كند. بررسي هاي صورت گرفته نشان داد پالس هاي اين بانداژ، 
برخاف جريان شديدي كه از ابزار الكتروتراپي منتقل مي شود، هيچ خطري به همراه ندارد 
و به بافت، آسيب نمي زند. به عاوه اين جريان مايم، بهتر مي تواند سلول هاي فيبروباست 
پوست را به آماده شدن و توليد مايع زيست ش��يمي مورد نياز براي رشد بافت، تشويق كند. 
دانشمندان در حال حاضر، نقش پالس هاي الكتريكي را در درمان زخم ها بررسي مي كنند. آنها 
قصد دارند اين فناوري را روي خوك ها آزمايش كنند و نانوژنراتورها را براي به دست آوردن 

انرژي از حركات بدن تنظيم كنند. 

دستاورد

پزشكی

 توليد رنگي كه از انسان 
در برابر امواج الكترومغناطيسي 

محافظت مي كند
فناوران دانش بنيان اصفهان موفق به ساخت 
رنگ محافظ در برابر امواج الكترومغناطيسي 
ش��دند. انتش��ار و تداخل امواج نه تنها براي 
تجهيزات الكترونيكي مزاحمت ايجاد مي كند، 
بلكه براي سامت جوامع بشري نيز مضر است. 
سيستم هاي راداري، امواج مايكروويو، راديويي 
و پست هاي فش��ار قوي روي سامتي افرادي 
كه در نزديكي اين ايستگاه ها زندگي مي كنند، 

اثرات نامطلوب دارند. 
بر اس��اس اعام محققان، مقاومت سايش��ي 
مناس��ب، قابل اس��تفاده در س��طوح داخلي، 
خارجي و مق��اوم در برابر رطوبت و ش��رايط 
مختلف آب و هوايي، داراي چسبندگي خوب 
به س��طوح مختل��ف مانند س��طوح پليمري، 
سيماني، سطوح س��اختماني و غيره، خشك 
ش��دن س��ريع در دم��اي محي��ط و مي��زان 
پوش��ش دهي هفت تا 1۰ متر مرب��ع به ازاي 
هر ليتر در س��طح، از جمل��ه ويژگي هاي اين 

رنگ است. 

 قطره چشمي غشاي آمنيوتيك
 اميدي براي درمان 
آسيب هاي قرنيه

محققان روي��ان قطره  چش��مي س��اخته اند 
كه باع��ث تكثير س��لول هاي بني��ادي قرنيه 
مي شود و مي توان از آن براي درمان برخي از 
بيماري هاي قرنيه استفاده كرد. در تحقيقات 
سال گذشته، محققان رويان با همكاري ديگر 
مراكز تحقيقاتي، قطره  چشمي عصاره  غشاي 
آمنيوتيك را توليد كردند. نيلوفر شايان اصل 
و دكتر فرهاد نج��ات از محققان پژوهش��گاه 
رويان به منظور تأثير قطره  چش��مي غش��اي 
آمنيوتيك در بهبود آس��يب هاي قرنيه در دو 

مرحله انجام دادند. 
يافته ه��اي اين پژوهش نش��ان داد ك��ه قطره  
چش��مي عص��اره  آمنيوتي��ك انس��اني باعث 
تكثير سلول هاي بنيادي قرنيه شد. همچنين 
استفاده از اين قطره چشمي طول درمان را از 
چهار روز به س��ه روز كاه��ش داد و ورم پلك، 
ورم ملتحمه و عفونت نيز در مقايس��ه با گروه 
كنترل كاهش پيدا ك��رد. همچنين هيچ گونه 
ناهنجاري غيرطبيعي نيز مشاهده نشد. به گفته  
پژوهشگران اين طرح: »قطره  چشمي عصاره  
غش��اي آمنيوتيك انس��اني تكثير سلول هاي 
بنيادي قرني��ه را افزايش مي ده��د و بهبودي 
اپيتليوم قرني��ه را بدون هي��چ عارضه  جانبي 
تس��ريع مي كند و مي تواند به عنوان مكمل در 

سلول درماني قرنيه استفاده شود.« 

 دستاورد

تشخيص سريع عفونت با حسگر ابداعي 
دكتر »محمد ظريفي« موفق به ابداع يك زيست حسگر شده است كه مي تواند در كمترين زمان 
ممكن وجود باكتري ها را در نمونه هاي آزمايش��گاهي اعام كند. به طور معمول تعيين اينكه 
آيا باكتري مضر در نمونه هاي آزمايشگاهي بيمار وجود دارد يا نه، دو تا پنج روز طول مي كشد. 
در اين زمان، هرگونه عفونتي كه در بدن بيمار باش��د مي تواند خيلي بدتر ش��ده و پيش��رفت 
كند. اين زيست حسگر با ارسال يك س��يگنال مايكروويو 2/5 گيگاهرتزي از ميان يك نمونه 
آزمايشگاهي مايع موجود در يك كانال ميكروس��يال كار مي كند و با تجزيه و تحليل تغييرات 
دامنه رزونانس و فركانس آن س��يگنال، حسگر قادر اس��ت هم باكتري را شناسايي كند و هم 
غلظت آن را در نمونه اندازه گيري كند. هنگامي كه اين دس��تگاه روي نمونه هاي مايع حاوي 
غلظت هاي مختلف از باكتري اي. كولي در سطوح  pH مختلف آزمايش شد، تقريباً بافاصله 

نتايج دقيقي توليد كرد. 

  مترجم: رضا محمدی
اگر فك�ر مكي�دن پس�تانك نوزادتان 
براي تميز كردن آن و ق�رار دادن آن در 
دهان نوزادتان ش�ما را منزجر مي كند، 
دوب�اره ب�ه آن فك�ر كني�د. تحقيقات 
جديد انج�ام ش�ده نش�ان مي دهد كه 
گذاش�تن پس�تانك فرزندتان در دهان 
ب�راي پاك ك�ردن آن باعث مي ش�ود تا 
فرزندتان كمتر ب�ه آلرژي مبتا ش�ود. 
اليان ابو جود يكي از محققان طرح مي گويد: 
آزمايش روي 1۸۴ كودك نشان داد والديني 
كه پس��تانك را با دهان خود تميز كرده اند 
دچار اگزما يا آلرژي نمي ش��وند. ما با 12۸ 
مادر صاحب نوزاد، طي يك دوره 1۸ ماهه 
چندين بار مصاحبه كرديم و از آنها س��ؤال 
كرديم كه چگونه پس��تانك فرزندان خود 
را تميز مي كنند. م��ا دريافتيم كه فرزندان 
مادراني ك��ه پس��تانك را مي مكند، نوعي 
پادتن مرتبط با پاس��خ  هاي حساسيتي در 
بدن ايج��اد مي كنند. اگرچه اس��تثنائاتي 

وجود دارد، اما كمتر باعث حساسيت   و آسم 
حساسيتي مي شود. 

از 12۸ مادر ك��ه مصاحبه هاي متعددي را 
انجام دادند، 5۸ درصد، اس��تفاده معمول 
از پستانك را توس��ط نوزادان خود گزارش 
دادند. در ميان كس��اني كه كودكش��ان از 

پستانك استفاده مي كردند، ۴1 درصد تميز 
كردن آن را توسط ضدعفوني كردن گزارش 
دادند. 72 درصد شستن پستانك با دست 
و 12 درصد مكيدن پستانك توسط والدين 

را گزارش دادند. 
محقق��ان در ادام��ه مي گوين��د: »برخي از 

متخصصان به اين مورد اشاره مي كنند كه در 
اثر كمبود قرار گرفتن در معرض ميكروب ها، 
نوزادان در برابر آلرژي هاي بي ضرر نيز بسيار 
آسيب پذير مي ش��وند. پژوهشگران اعتقاد 
دارند كه قرار گرفتن در معرض باكتري هاي 
دهان والدين در سنين خردسالي، سيستم 
ايمني نوزاد را فعال  مي سازد و به كاهش خطر 
ابتا به آلرژي ها منجر مي شود. ما مي دانيم 
كه برخي باكتري ها در اوايل زندگي، رش��د 
سيستم ايمني را تحريك مي كند و ممكن 
اس��ت بعداً ب��دن را در براب��ر بيماري هاي 
حساسيت زا محافظت كند. مكيدن پستانك 
توسط والدين مي تواند مثالي از روشي باشد 
كه والدين ممكن است ريزجانداران سالم را 

به كودك خود منتقل كنند.« 
پيش از اين متخصص��ان دريافته بودند كه 
شيردهي پستاني به واكنش سيستم ايمني 
نوزاد كمك مي كند و مي تواند نش��انه هاي 

آلرژي را به تأخير بيندازد. 
منبع: ساينس ديلي

كاهش آلرژي در نوزادان با مكيدن پستانك



چندي پيش جهادگران سه گروه جهادي شمس 
پايگاه مقاومت مسجد امام سجاد )ع( ورامين، 
محبان الزهرا)س( تهران و گ�روه جهادگران 
سامت اس�تان البرز طي يك اردوي يكروزه 
در شهرستان ورامين توانس�تند به هزار و 20 
نفر از مردم محروم اين منطقه خدمات رايگان 
پزشكي، دندانپزشكي، مامايي، فيزيوتراپي، 
طب اسامي، حجامت و زالو درماني ارائه دهند.
در اي�ن اردوي درماني بي�ش از 50 متخصص 
و دانش�جوي پزش�كي حضور داش�تند كه با 
استقبال خوبي از س�وي مردم مواجه شدند.

    
اين اردوي يكروزه كه توس��ط سه گروه جهادي 
ش��مس پايگاه مقاومت مس��جد امام سجاد )ع( 
ورامي��ن، محب��ان الزه��را)س( ته��ران و گروه 
جهادگ��ران س��امت اس��تان الب��رز در منطقه 
خيرآباد ورامين برگزار ش��د، بيش از 50 پزشك 
و دانشجوي ترم آخر رش��ته هاي دندانپزشكي، 
ماماي��ي، فيزيوتراپي، طب اس��امي و حجامت 
به معاين��ه و درمان بيم��اران نيازمند پرداختند. 
براساس آمار موجود بخش هاي ترميم دندان هاي 
پوسيده، مش��اوره دندانپزشكي، غربالگري فشار 

خون، قند خون و تجويز دارو از س��وي پزشكان 
عمومي و ماماها بيشترين تعداد مراجعه كننده ها 
را در اين دوره داشته است. همچنين ازم به ذكر 
است  اين اردو قرار است دو مرحله اي باشد و در 
مرحله اول آن كه در مدرس��ه آزادگان خيرآباد 
انجام شده، در بخش طب ايراني- اسامي نيز به 
بيماران در شاخه هاي مزاج شناسي و تشخيص، 
فصد، حجامت، ماس��اژ و زال��و درماني خدمات 
درماني ارائه شده اس��ت. گفته مي شود  به زودي 
مرحل��ه دوم اي��ن اردوي جه��ادي در تاريخ 23 
آذرماه  امسال در همان منطقه خيرآباد ورامين 
برگزار ش��ود. از اين رو با توجه به استقبال خوبي 
كه مردم از حضور اين جهادگران داش��ته اند و با 
توجه به خدمات تخصص��ي متنوعي كه از طرف 
اين سه گروه ارائه شده است، پيش بيني مي شود 
طي دوره دوم اين اردوي پزشكي بر شمار كساني 
كه خدمات درماني دريافت مي كنند تا حد قابل 

توجهي افزوده شود. 
   مردم در انتظار حضور دوباره بسيجيان

منطقه خيرآب��اد ورامي��ن كه به عن��وان هدف 
جهادگران مشخص شده اس��ت، يكي از مناطق 
محروم حاش��يه اي تهران در شهرستان ورامين 

شناخته مي ش��ود كه جمعيتي بالغ بر 50 هزار 
نفر دارد. از همين رو در چند سال اخير اردوهاي 
جهادي بس��ياري در اين منطقه چه در راستاي 
ارتقاي س��طح س��امت مردم و چ��ه در بخش 
توانمندسازي مردم خيرآباد در زمينه اقتصادي 

حضور يافته اند. 
در اين اردو نيز عاوه بر سخنراني حجت ااسام 
سبيلي در رابطه با مهارت سبك زندگي به مدت 
30 دقيقه، متخصصان طب اس��امي توانستند 
به 210 نفر خدمات درماني ارائ��ه دهند و 116 
نفر را حجامت و 45 نفر را به ش��يوه زالو درماني، 
 درمان كنند. عاوه بر خدمات طب اس��امي كه 
به مردم اين منطقه ارائه ش��ده اس��ت،  همانطور 
كه قبل تر اشاره ش��د، در بخش مشاوره پزشكي 
به 168 نف��ر، در بخ��ش مامايي ب��ه 96 نفر، در 
بخش پزش��كي ب��ه 127 نفر، در بخ��ش معاينه 
و مش��اوره دندانپزش��كي به 103 نفر، در بخش 
ترميم دن��دان به 84 نف��ر و در بخش جرمگيري 
دندان به 46 نفر خدمات دندانپزشكي ارائه شده 
است. مضاف بر اين تعداد 25 نفر نيز توانستند از 
خدمات فيزيوتراپي و ارتوپدي برخوردار ش��وند 
كه مجموع مردم محرومي ك��ه خدمات رايگان 

درماني دريافت كرده اند به يكه��زار و 20 نفر در 
مرحله اول مي رسد. رقمي كه پيش بيني مي شود 
در مرحله دوم با افزايش چشمگيري مواج شود، 
چراكه مردم ورامين به خصوص منطقه خيرآباد 
بي صبران��ه در انتظار حضور دوباره بس��يجيان و 
جهادگران از خودگذشته سازمان بسيج سازندگي 
هستند. نيروهايي كه با اولويت قرار دادن كمك به 

همنوعان خود، راه الهي را در پيش گرفته اند. 
   بسيج تا پايان محروميت ها در كنار مردم 
مي توان گفت اين گروه ه��اي جهادي به صورت 
خودجوش و آتش به اختي��ار اين منطقه محروم 
را براي محروميت زدايي انتخاب كرده اند و تمام 
هزينه هايي هم كه آنها در اين دوره براي درمان 
مردم مناطق مح��روم صرف كرده ان��د از طريق 
كمك هاي مردمي جمع آوري شده است، بنابراين 
به رغم اينكه اي��ن نيروهاي جهادگ��ر همواره و 
در هر ش��رايطي باز هم دس��ت از كار نمي كشند 
و به فعاليت ه��اي محروميت زدايي خ��ود ادامه 
مي دهند، اما با اين حال ازم اس��ت مسئوان و 
دستگاه هاي اجرايي براي افزايش خدمت رساني 
از اين گروه ها با تمام ت��وان حمايت كنند و راه را 

براي محروميت زدايي باز بگذارند. 
ازم به ذكر اس��ت به رغم اينكه اين اولين دوره 
از فعاليت س��ه گروه جهادي در منطقه خيرآباد 
ورامين است، اما اين نخس��تين باري نيست كه 
وراميني ها از اين خدمات رايگان نيروهاي جهادي 
برخوردار مي شوند. پيش از اين نيز در سال هاي 
گذشته بارها و بارها بس��يجيان كمك رساني به 
اين مردم را به عنوان مسير زندگي خود انتخاب 
كرده اند. همين ش��هريور و مهرماه امس��ال نيز 
گروه هاي جه��ادي در قال��ب رزماي��ش اقتدار 
عاشورايي 2 توانس��تند گرد محروميت را از اين 

شهرستان كنار بزنند. 
در اين راستا سرگرد سعيد تاجيك فرمانده سپاه 
ورامين با اشاره به خدماتي كه در شهريور و مهرماه 
ارائه شده اس��ت، مي گويد:»22 گروه جهادي در 
قالب رزمايش اقتدار عاشورايي 2 در زمينه توزيع 
غذا در بين محرومان فعاليت كردند و نزديك به 
2هزار پرس غذا، 850 قطعه گوشت در قالب نذر 
و غيره، 400 بسته لوازم التحرير، 722 سبد كاا 
كه ارزش هر كدام بيش از 300 هزار تومان، هفت 
كارت هديه و يك مورد رهن به مبلغ 70 ميليون 
ريال را به مردم محروم ارائه دادند.« البته اين تمام 
خدماتي نيست كه از سوي بسيجيان و نيروهاي 
س��پاهي به مردم ارائه داده شده و آخرين بار هم 
نيس��ت كه اين نيروهاي جهادي دس��ت مردم 

مناطق محروم را مي گيرند. 

بسيجي آبادگر است
بسيج پديده اي اجتماعي است كه منحصر به يك جامعه ويژه با تفكري خاص 
نيست. هر چند كه هر جامعه اي بسيج را در چارچوب ايدئولوژي خاص خود 
تعريف و تحليل مي كند اما شاخصه هاي كلي و مشتركي در جوامع وجود 

دارد كه مي تواند سطوح مختلفي از بسيج را مطرح و ارائه كند. 
 البته بسيج به معناي اسامي آن نيز ويژگي هاي منحصربه فرد خود را 
داراست و مي تواند در كنار مشخصه هاي كلي و مشترك بسيج مفهومي را 
شكل دهد. تشكيل بسيج در نظام جمهوري اسامي ايران از بركات و الطاف 
جليه خداوند تعالي بود كه بر ملت عزيز و انقاب اسامي ايران ارزاني شد. در 
حوادث گوناگون پس از پيروزي انقاب به خصوص جنگ تحميلي نهادها 
و گروه هاي فراواني با ايثار و خلوص و فداكاري و شهادت طلبي، كشور و 
انقاب اسامي را بيمه كردند. ولي در حقيقت اگر بخواهيم مصداق كاملي 
از ايثار و خلوص و فداكاري و عشق به ذات مقدس حق و اسام ارائه دهيم، 

چه كسي سزاوارتر از بسيج و بسيجيان خواهند بود؟
 هنوز آواي ملكوتي امام خميني )ره( و بيان پر صابت و استوار و دلنوازش، 
جان ها و دلهايمان را معطر و روش��ن مي كند و روزنه اي به عالم ملكوت 
مي گش��ايد تا در تار و پود اين جهان نپيچيم و اوج و تعالي مسير الي اه 
را به نظاره بنشينيم. آنجا كه مي فرمايند »من همواره به خلوص و صفاي 
بسيجيان غبطه مي خورم و از خدا مي خواهم تا با بسيجيانم محشور گرداند، 

چراكه در اين دنيا افتخارم اين است كه خود بسيجي ام«. 
 در مكتب امام خميني )ره( بس��يجيان همان مجاهداني اند كه عرفان و 
حماسه را با هم درآميخته و بسان خود او كه افتخارش را به بسيجي بودن 
مي دانست، مقصد خويش را لقاي الهي برگزيده اند و چند صباحي درنگ 
در اين دنياي فاني را عرصه جانبازي و جانفشاني و عشقبازي در راه حضرت 
حق مي دانند.   بسيج در منظر ملت ما يادآور جانفشاني ها، رشادت ها، از 
خود گذشتگي ها و فتوحات داور مرداني است كه اقتدار و گمنامي را با 
هم در آميختند و جمع اضداد را در زيباترين شكل و با ارزش ترين محتوا به 
نمايش گذاشتند. بسيج رمز اقتدار ملت ما در اوج تنهايي كشورمان بود و با 
هيمنه خود آنچنان رعبي در قلب و روح دشمنان ايجاد كرده بود كه آنها از 

نام و چهره و آرمان بسيج وحشت داشتند. 
 بسيج، انقاب اس��امي را بيمه كرد و در برابر هجمه هاي بنيان برافكن 
استكبار جهاني و ضد انقاب هاي داخلي در اوان پيروزي انقاب با پايداري و 
استقامت از آرمان ها و ارزش هاي اسامي انقاب جانانه دفاع كرد و پيروزمند 
بيرون آمد. روشن اس��ت كه اين انقاب و اين نهضت پر هيمنه، بدون در 

اختيار داشتن داور مردان و زنان بسيجي هرگز به پيروزي نمي رسيد. 
 بسيجيان سلحشور ما با فرهنگ وايت و عاشورا در دوران هشت سال دفاع 
مقدس ثابت كردند كه بازوي پر توان ايران اسامي در حمايت از ملت ايران 
و دستاوردهاي شكوهمند انقاب اسامي مي باشد و توانستند به ياري 
حضرت حق، طلسم قدرت مستكبران جهاني را در هم بشكنند.   امروزه 
نيز بسيج، رمز و راز تداوم انقاب اسامي و كشور و ملتمان و در يك كام، 
اكسير حيات آن است و بسيجيان نيز قدرتمندتر و آگاه تر و با بصيرت تر از هر 
زمان ديگري آماده حضور در همه عرصه هاي انقاب مي باشند گرچه امروزه 
متأسفانه بسيج و بسيجيان مورد كم لطفي و ناسپاسي و ناباوري مسئوان 
قرار گرفته اند اما حضور بس��يج در ميدان هاي س��ازندگي و عرصه هاي 
فرهنگي و عرصه هاي علمي كشور ضرورتي اجتناب ناپذير است كه غفلت 
از آن، صدمات مهلكي و جبران ناپذيري بر حيات انقاب و استقال كشور 

وارد خواهد. بسيج در كار آباد كردن دنياست ولي خود اهل دنيا نيست. 
* بسيجي فعال- خراسان رضوي

احسان خداشناس*

هنوز بحث بزهاي 
سجاد مرسلي
مورسيا كه توسط    گزارش 2

بنياد مستضعفان 
وارد قلعه گنج كرمان ش�ده و زندگي بسياري از 
مردم ضعيف اين منطقه را متحول كرد، داغ بود كه 
ادامه اجراي اين طرح در قزوين نش�ان داد اين 
بنياد عزمش را جزم كرده ت�ا در مناطق محروم 
كش�ور اقدامات عملي مؤث�ري در جهت ايجاد 
اقتصاد پايدار بردارد. البته به گفته رئيس بنياد 
مستضعفان انقاب اسامي كشور، اين بنياد در 
راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري ما در بنياد 
مستضعفان مصمم است تا در يك منطقه محروم 
آباداني و توسعه را طوري مدنظر داشته و اجرا كند 
كه به شكل همه جانبه اين توسعه اتفاق بيفتد. به 
همين خاطر در سال جاري و براي سال آينده نيز 
25 ميليارد تومان تسهيات با نرخ سود 8 درصد 
با رويكرد اشتغالزايي به متقاضيان مناطق محروم 
در اس�تان هاي مختل�ف پرداخ�ت مي ش�ود. 

    
رد پاي اقدامات بنياد مستضعفان در ملك شاهي 
اي��ام، چال��دران آذربايجان غربي و ش��هرهاي 
محروم��ي در كهگيلويه و بويراحمد و خراس��ان 
ش��مالي به خوب��ي به چش��م مي خ��ورد كه در 
عرصه ه��اي اش��تغالزايي و اج��راي طرح ه��اي 
آباداني و پيش��رفت اقدامات خوب��ي را به انجام 
رسانده اس��ت.  حاا از گرمي در اس��تان اردبيل 
خبر مي رسد كه بس��ياري از طرح هاي زود بازده 
و تأثيرگذار در زندگي و معيش��ت مردم از طرف 
بنياد مستضعفان در دستور كار قرار گرفته است.  
پرداخت تس��هيات با نرخ س��ود پايين از جمله 
كارهايي است كه طي سال هاي اخير در مناطق 
محروم اجرا شده اس��ت و بر اساس گزارش هاي 
بنياد، در سال جاري و براي س��ال آينده هم 25 
ميليارد تومان تس��هيات با نرخ سود 8 درصد با 
رويكرد اشتغالزايي به متقاضيان مناطق محروم 
در اس��تان هاي مختلف پرداخت مي ش��ود.  در 
همين رابط��ه رئيس بنياد مس��تضعفان انقاب 
اسامي كشور كه حاا شهرستان گرمي در استان 

اردبيل را براي كمك و رفع محروميت هايش مد 
نظر قرار داده اس��ت، با بيان اينكه به صورت ويژه 
براي اين شهرستان 15 ميليارد تومان تسهيات 
كم بهره اشتغالزا پرداخت خواهيم كرد، مي گويد: 
»طي دو سال گذشته هر سال 20 ميليارد تومان 
تسهيات به استان ها پرداخت شده و اين رقم را 
در سال جاري و براي س��ال آينده به 25 ميليارد 
تومان افزايش مي دهيم.« محمد سعيدي كيا كه 
در شهرستان گرمي حضور دارد با ابراز خرسندي 
از اينكه به اين نقطه كشور آمده، خواستار آغاز يك 
حركت جهادي در مس��ير توسعه اين شهرستان 
مي شود و ادامه مي دهد: »ما در قالب طرح آباداني 
و پيشرفت مناطق محروم س��عي داريم براساس 
رويكرد مردمي و اعتمادي كه به مردم داريم بدون 
دادن شعار يا كار سياس��ي حركت زيربنايي را به 
انجام برسانيم تا به تدريج اين اعتماد و همراهي 
مردم نيز تقويت ش��ود.« وي تأكيد مي كند: »ما 
بدون همراهي اهال��ي مناطق محروم نمي توانيم 
اقدامات و فعاليت ها را به س��رانجام برس��انيم و 
بدون اينكه به اعتبار زيادي احتياج داشته باشيم 
با عش��ق و عاقه كارها را به پيش برده و درصدد 

محروميت زدايي واقعي هستيم.«
    هدف، معيشت پايدار مردم است 

رئيس بنياد مس��تضعفان انقاب اسامي كشور 
جهت گيري اصلي مجموعه تحت امرش را توجه 
به معيشت پايدار مردم و ايجاد اشتغال در مناطق 
محروم عن��وان مي كند كه با اج��راي طرح هاي 
مختلف توس��عه اي و اقتصادي اين اهداف دنبال 
مي شود.  سعيدي كيا مي گويد: »در ملك شاهي 
اي��ام، چال��دران آذربايجان غربي و ش��هرهاي 
محروم��ي در كهگيلويه و بويراحمد و خراس��ان 
ش��مالي طرح هاي آباداني و پيشرفت را پيگيري 
كرده و به ش��كل رسمي در شهرس��تان محروم 
گرمي در اس��تان اردبيل اجراي اين طرح را آغاز 
مي كنيم.« وي ادامه مي ده��د: »در اين طرح با 
هماهنگي اس��تانداري، فرمانداري، نمايندگان 
منطقه و همه مسئوان اجراي اين طرح را پيگيري  
مي كنيم به طوري كه در گام اول ضمن شناسايي 
مشكات منطقه با همكاري مشاور نسبت به تهيه 
طرح عمران و آباداني اقدام��ات ضروري را انجام 
مي دهيم.« وي جهت گيري اصلي را در كنار تأمين 
معيش��ت پايدار مردم ارتقاي توان روستاييان با 

آموزش هاي فني و حرف��ه اي و كارآفريني اعام 
كرده و در مورد زمان بندي اجراي اين طرح تأكيد 
مي كند: »كار در اين مناطق طواني و محدود به 
يك زمان خاص نيست و   سعي مي كنيم به صورت 
درازمدت با بسترسازي هايي كه انجام مي دهيم، 
در مسير رفع محروميت ها و توانمندسازي مردم 
گام برداريم كه اين يك حركت مناسب و زمان بر 
است و قطعاً در سال هاي طواني ما اهداف مورد 

نظر را به پيش خواهيم برد.«
   قلعه گنج سند موفق توانمند سازي ها

قلعه گن��ج گ��زارش خوب��ي از عملك��رد بنياد 
مس��تضعفان در مناطق محروم و توانمند سازي 
ساكنان آن است. جايي كه به گفته مسئوان اين 
بنياد، حدود سه سال است كه در قلعه گنج كرمان 
طرح  كامل آباداني و پيش��رفت در حال اجراست 
و خروج بنياد از اين منطقه ب��ه تدريج و با فراهم 
ش��دن تمام س��اختارهاي اجتماعي و توسعه اي 
اتفاق خواهد افتاد.  به همين منظور رئيس بنياد 
مستضعفان انقاب اسامي كشور هم از احصاي 
مشكات و اولويت بندي براي حل آنها در مناطق 
محروم و روستايي خبر داده و مي گويد: »در يك 
استراتژي مديريتي س��عي كرديم تا مردم را در 
انتخاب هدف گذاري ها و انتخاب يك مدير توانمند 
در پيشبرد كارها در مناطق محروم و روستايي آزاد 
گذاشته تا به شكل درست و منطقي اين انتخاب ها 
انجام شود.«  سعيدي كيا ادامه مي دهد: »ساكنان 
اين مناطق با پس اندازي كه در ارقام مختلف بين 
5 تا 20 هزار تومان به شكل ماهانه انجام مي دهند، 
صندوقي را راه اندازي كردند تا با همكاري بانك 
سينا به تناس��ب رقم پس انداز تسهياتي نيز به 
روس��تاييان پرداخت شود تا اش��تغال خانگي و 
كوچك راه اندازي شود.« وي خاطرنشان مي كند: 
»در سه سال گذشته در قلعه گنج 5 ميليارد تومان 
منابع مالي انجام شد و به تناسب آن ما نيز بيش 
از 4 ميليارد و 300 ميليون تومان به اين صندوق 
كمك كرديم، 10 ميليارد تومان منابع جمع آوري 
ش��ده و به ميزان 14 ميليارد تومان تسهيات به 

متقاضيان پرداخت شود.«

 ايجاد معيشت پايدار در مناطق محروم شهرستان گرمی
با 15 ميليارد تومان سرمايه گذاري بنياد مستضعفان
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 خدمات درماني رايگان پزشکان متخصص بسيجی
به 1000 وراميني

 در اردوي يكروزه بسيجيان در منطقه خيرآباد ورامين
 بيش از 50 پزشك و دندانپزشك، ماما، متخصص طب اسامي و حجامت به معاينه و درمان بيماران پرداختند

  خراسان جنوبي: مسئول ميراث فرهنگي شهرستان ني ريز گفت: 
سومين نمايش��گاه سراسري صنايع دس��تي و هنرهاي سنتي با حضور 
هنرمندان 28 استان كشور و 110 غرفه، در محل دائمي نمايشگاه هاي 
بين المللي خراسان جنوبي در بيرجند برپا شده است. حميدرضا هادي 
افزود: برگزاري نمايشگاه هاي صنايع دس��تي داخلي و خارجي فرصتي 
مغتنم است كه هنرمندان ضمن معرفي آثار خود به مردم ديگر استان ها و 
كشورها، با عرضه آنها به رونق بيش از پيش اين هنر- صنعت كمك كنند. 
   كرمان: مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري جنوب استان كرمان 
گفت: 15 هكتار از اراضي ملي كهنوج و هش��ت هكت��ار از اراضي ملي 
شهرس��تان جيرفت رفع تصرف شد. محمدحسن كردس��تاني افزود: 
در راس��تاي حفاظت از حقوق بيت  المال 23 هكتار از اراضي كهنوج و 
جيرفت به دولت به ارزش 47 ميليارد ريال در منطقه علي آباد كهنوج و 
روستاي طرج جيرفت با همكاري پاسگاه انتظامي كهنوج و فرماندهي 
يگان حفاظت و پاسگاه ويژه حفاظت از منابع طبيعي جيرفت رفع تصرف 

شد و به اموال دولت باز گردانده شد. 
   كاشان: رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كاشان 
گفت: تورگردان ها از كشورهاي فرانسه، آلمان، پرتغال، اسپانيا، بلژيك، 
اتريش، هلند، روسيه، آرژانتين، برزيل، پرو، امريكا و كاستاريكا در قالب يك 
سفر تركيبي از شهرهاي قم، نطنز، يزد، كرمان، شيراز و اصفهان بازديد و 
بعد عازم كاشان شده اند. مهران سرمديان افزود: از ابتداي سال 97 تاكنون 
بيش از 40 هزار گردشگر خارجي از اماكن تاريخي و طبيعي كاشان بازديد 
كرده اند كه اين آمار افزايش 15 درصدي حضور گردش��گران خارجي را 

نسبت به سال 96 نشان مي دهد. 

زنجان، قطب نساجي كشور است    
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت    زنجان
اس�تان زنجان از تبديل اين استان به 

قطب نساجي كشور خبرداد. 
ناصر فغفوري گفت: تا پايان امس��ال  15 طرح بزرگ صنعتي اس��تان به 
بهره  برداري مي رس��د كه از اين تعداد 11 فقره سرمايه گذاري جديد و 2 
فقره مربوط به بازسازي و نوسازي و 2 فقره نيز جزو واحدهاي تعطيل بوده 
كه مجدد به چرخه تولد بازگشته اند.  وي با اشاره به عدم افزايش واحدهاي 
غيرفعال جديد در طي سال گذشته در استان زنجان، افزود: با پيگيري ها 
و مساعدت مسئوان ملي و استاني، زمينه بازگشت 29 واحد صنعتي به 
چرخه توليد فراهم شد كه مراسم آغاز به كار مجدد دو واحد صنعتي برگزار 
خواهد شد.  فغفوري، اس��تان زنجان را از قطب هاي مهم صنايع نساجي 
كشور دانس��ت و تصريح كرد: صنعت نس��اجي از صنايع مولد اشتغال در 
استان محسوب مي شود و به جهت تأثير مستقيم آن بر روند اشتغال استان، 
اقدامات مهمي در زمينه بازسازي و نوسازي اين صنعت انجام گرفته است و 

با نوسازي دو واحد نساجي 85 نفر به اشتغال اين دو واحد افزوده شد. 

 اعزام 44 زائر اولي صومعه سرا 
به مشهد مقدس    

فرمانده سپاه شهرستان صومعه سرا از     گيان
اعزام 44 زائر بار  اولي اين شهرستان به 

مشهد مقدس خبر داد. 
سرهنگ پاسدار كيا عاشوري گفت: زائران اعزامي در قالب اولين مرحله 
اردوي زيارتي به مشهد مقدس با عنوان طرح مهر درخشان رضوي به 
مدت 6 روز توفيق زيارت حضرت ثامن اائمه را پيدا مي كنند.  وي اظهار 
داشت: برنامه اين طرح با همكاري آستان قدس رضوي و سازمان بسيج 
مستضعفان تنظيم شده و شامل افرادي مي شود كه بااتر از 40سال سن 
داشته يا به دليل مشكات مالي تاكنون توفيق تشرف به آستان مقدس 
رضوي را نداشته اند.  فرمانده سپاه صومعه سرا ادامه داد: برنامه اعزام زائران 
بار اولي تنها اختصاص به اعضاي بسيج نداشته و افراد غير بسيجي نيز در 
صورت شناسايي فرماندهان حوزه هاي مقاومت بسيج شهرستان، توفيق 
زيارت حرم رضوي را خواهند داشت.  سرهنگ عاشوري ابراز اميدواري 
كرد اين طرح كه با اس��تقبال مردم وايت مدار صومعه سرا روبه رو شده 
در مدت باقيمانده سال جاري ادامه يابد.  وي هدف از اجراي اين طرح را 
شناخت سيره و روش ائمه معصومين به خصوص امام رضا عليه السام و 

ترويج فرهنگ رضوي در بين مردم و بسيجيان عنوان كرد. 

 ارائه خدمات رايگان پزشکي– ورزشي 
در روستاهاي اسامشهر   

در راس�تاي خدمات رس�اني به محرومان     اسامشهر
جامعه از سوي نيروي ايثارگر بسيجي، به 
همت سازمان ورزش بسيج سپاه سيدالشهدا استان تهران گروه جهادي 
)ورزشي( شهيد خواجه صالحاني با حضور در روستاهاي لهك و سيميون 
شهرستان اسامشهر، خدمات پزشكي ورزشي رايگان ارائه نمودند. 
عباس زورمند مديرسازمان ورزش بسيج سپاه سيدالشهدا استان تهران، 
در اين باره گفت: در راستاي مصوبات هيئت انديشه ورز سازمان بسيج 
استان تهران، به منظور پيشگيري و درمان مشكات ساختار اسكلتي 
جوانان و نوجوانان و ارائه خدمات پزشكي ورزشي به افراد نيازمند، گروه 
جهادي ورزشي امروز در 2 روستاي محروم شهرستان اسامشهر حضور 
يافته و خدمات رس��اني مي نمايد.  وي بيان كرد: گروه جهادي شهيد 
مدافع حرم س��عيد خواجه صالحاني كه متشكل از 25 نفر متخصصان 
و كارشناسان ورزشي و اساتيد دانش��گاهي هستند، خدمات پزشكي، 
فيزيولوژي ساير خدمات مورد نياز را، پس از ارزيابي و شناسايي افراد 
داراي اختاات جسماني ارائه مي كنند.  وي با اشاره به اينكه پيشگيري 
از بروز حركات مانع از بروز اختاات جس��مي مي ش��ود، تأكيد كرد: 
بسياري از مشكات ساختار اسكلتي و اختاات جسمي انسان از قبيل 
پاي پرانتزي، پاي ضربدري، قوس كمر، لوتوزگردن و... در اثر رفتارهاي 
نادرس��ت در زمان كودكي و نوجواني ش��كل مي گيرد، كه در صورت 
پيشگيري و شناسايي عوامل ايجاد اين مشكات مي توان به راحتي آنها 
را درمان كرد.  مدير سازمان ورزش بسيج استان تهران، افزود: درمان 
اين عارضه هاي جسمي در دوران كودكي بسيار راحت و كم هزينه است 
در صورت عدم توجه و گذشتن زمان و افزايش سن ، ضمن سخت شدن 

درمان ، افراد بايد هزينه هاي سنگيني را صرف نمايند. 

برداشت آزمايشي زعفران در زابل    
رئيس اداره ترويج جهاد كشاورزي     سيستان و بلوچستان
زابل از آغاز برداش�ت زعف�ران از 
اراضي زير كش�ت آزمايش�ي اي�ن محص�ول در زابل خب�ر داد. 
بهرامي گفت: با توجه به س��ازگاري زعفران با اقليم شمال سيستان و 
بلوچستان و به منظور ترغيب كشاورزان، كشت الگويي زعفران از سه 
سال پيش در 2 هكتار از اراضي روستاي قاسم آباد بنجار آغاز شد .  وي 
با بيان اينكه پياز زعفران رايگان بين كشاورزان توزيع شده است، افزود: 
به طور متوسط هر كشاورز 2 هزار متر مربع از زمين هاي خود را به كشت 
اين گياه اختصاص داده است .  اين مسئول به كشاورزان منطقه شمال 
سيستان و بلوچستان توصيه كرد، با توجه به خشكسالي هاي اخير، تغيير 
الگوي كشت را در دستور كار قرار دهند .  بهرامي گفت: متوسط برداشت 

زعفران در كشور 6 كيلوگرم در هكتار و عمر پياز زعفران 7 سال است. 

 كرج به دنبال دريافت عوارض 
از خودروهايش    

شهردار كرج بر ضرورت پيگيري براي     البرز
دريافت عوارض خودرو به عنوان يكي 

از منابع درآمدي شهرداري تأكيد كرد. 
علي اصغر كمالي زاده گفت: بدون شك تعامل شهرداري با فرماندهي 
انتظامي استان مسير خدمت رساني به شهروندان را هموارتر مي كند. 
وي افزود: تعارضي بين وظايف مديريت ش��هري و اموري كه از سوي 
پليس راهور پيگيري مي ش��ود وجود ندارد و اين دو در يك مسير كه 
همان خدمت رساني به مردم است گام بر مي دارند.  كمالي زاده در بخش، 
ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به اتخاذ راهكارهايي براي افزايش 
درآمدهاي شهرداري گفت: يكي از اين راه ها پرداخت عوارض خودرو 
است كه تاكنون از سوي شهروندان صورت نگرفته است.  اين مسئول 
گفت: براي وصول اين عوارض به پش��تيباني مناسب پليس راهور نياز 
داريم.  وي با اشاره به اقدامات شهرداري در بحث ايمن سازي مسيرهاي 
درون شهري گفت: در اين راس��تا طي چند هفته گذشته 40هزار متر 

رنگ آميزي خط كشي معابر درون شهري انجام گرفته است. 

 موقوفات خراسان رضوي 
الکترونيکي بايگاني مي شود    

معاون حقوقي و ثبتي اداره كل اوقاف     خراسان رضوي
و امور خيري�ه خراس�ان رضوي از 
راه اندازي بايگاني الكترونيك موقوفات خراس�ان رضوي تا پايان 

سال 97 خبر داد. 
حجت ااسام ذاكري گفت: با توجه به راه اندازي سامانه جامع موقوفات از 
سال 90 و در راستاي راه اندازي بايگاني الكترونيك، از ابتداي سال حدود 70 
درصد كار اسكن، بارگذاري و دسته بندي تصاوير كليه پرونده هاي بايگاني 
ادارات اوقاف انجام شده و تا پايان سال به اتمام مي رسد.  وي، تصريح كرد: 
اين برنامه با هدف تسهيل در انجام امورات، پاسخگويي سريع، به موقع و 
دقيق به مراجعان، جلوگيري از بروز آسيب هاي چرخش پرونده هاي فيزيكي 
در سطح ادارات و حفظ و نگهداري اس��ناد و مدارك وقفي انجام مي شود.  
حجت ااس��ام ذاكري با بيان اينكه انجام صحيح و دقي��ق كار با نظارت 
مستمر گروه نظارتي صورت مي پذيرد، اظهار داشت: تأمين تجهيزات ازم 
براي انجام با كيفيت اسكن اوراق، آموزش نيروهاي اجرايي كار و راه اندازي 
3 قرارگاه متمركز در مركز اس��تان براي بارگذاري تصاوير، دسته بندي و 
نام گذاري تصاوير در س��امانه جامع موقوفات كشور از اقدامات انجام شده 
است.  وي با بيان اينكه تاكنون بيش از 6 ميليون و 700 هزار برگ از اسناد 
اسكن و در سامانه جامع موقوفات بارگذاري شده است، افزود: پيش بيني 

مي شود كه اين عدد تا پايان اين پروژه به بيش از 8 ميليون برگ برسد. 

 افزايش 73 درصدي صادرات 
از مرز اينچه برون    

مديركل راه آهن شمال ش�رق2  از     گلستان
افزايش رشد 7۳ درصدي صادرات 
اداره كل راه آهن شمال ش�رق2 از ابتداي امسال تاكنون خبر داد. 
محمدرضا قرباني گفت: از ابتداي امس��ال تاكنون، 76هزار و 718 تن 
كاا از طريق مرز ريلي اينچه برون با كشورهاي قزاقستان، تركمنستان، 
چين، قرقيزستان، ازبكستان و روسيه مبادله شده است.  وي افزود: از اين 
ميزان 51 هزار و 299 تن مربوط به واردات بوده و همچنين از اين ميزان 
435 تن محموله ترانزيتي و 24ه��زار و 984 تن آن مربوط به صادرات 
محموات غيرنفتي از طريق مرز ريلي اينچه برون است.  مديركل راه آهن 
شمال ش��رق2 اعام كرد: تناژ كل صادرات از راه آهن شمال شرق2 در 
مقايسه با مدت مش��ابه سال گذش��ته 73 درصد افزايش داشته است.  
قرباني اظهار كرد: از ابتداي امس��ال تاكنون 141ه��زار و 781 تن كاا 
توسط 2433 دس��تگاه واگن بارگيري و 85هزار و 398 تن بار توسط 
1463 دستگاه واگن تخليه شده است كه اين ميزان بيانگر افزايش 543 

درصدي تناژ تخليه اين اداره كل نسبت به مدت مشابه سال 96 است. 

88498441سرويس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك



توليد مركب�ات و كيوي در س�ال جاري افزايش 
يافت�ه و وزارت صنعت و تجارت ذخيره س�ازي 
ميوه ش�ب عي�د را به عه�ده گرفته اس�ت. اين 
درحاليس�ت كه در حال حاضر به منظور كاهش 
زي�ان باغ�داران، س�ازمان تع�اون روس�تايي 
ب�ا خريد ه�اي تضميني ت�اش مي كن�د قيمت 
مركبات در باغ ها به زير ۲ هزار تومان كاهش نيابد. 
وزارت جهاد كش��اورزي به عن��وان متولي توليد هر 
ساله وظيفه ذخيره سازي ميوه شب عيد را بر عهده 
داشته و در ايام نوروز با توزيع به موقع تاش مي كرد 
قيمت ها كاهش يابد. اما امسال ذخيره سازي ميوه 
شب عيد را وزارت صنعت و تجارت به عهده گرفته 
است. به عبارت ديگر در ش��رايطي كه قيمت انواع 
ميوه در هفته اخير به شدت افزايش يافته است، بيم 
آن مي رود كه اين روند در روزهاي پاياني سال و ايام 
نوروز نيز ادامه داشته باشد و قيمت ها افزايش يابد؛ 
چراكه ذخيره س��ازي و توزيع ميوه به وزارتخانه اي 
سپرده ش��ده كه اين روزها به هيچ وجه پاسخگوي 
افزايش قيمت كااهاي تحت مديريتش  نيس��ت، 
چه رسد به ميوه ش��ب عيد كه سال هاست به عهده 
وزارت جهاد كشاورزي است.  محمدعلي طهماسبي، 
معاون امور باغباني وزارت جهادكشاورزي در حاشيه 
همايش روز جهاني خاك در جم��ع خبرنگاران، از 
محدوديت كشت دو محصول خيار و فلفل در فضاي 
آزاد خبر داد و گفت: بنا به دستور وزير جهاد، كشت 
دو محصول خيار و فلفل تا سال ۱۴۰۰ در فضاي باز 

با محدوديت هايي روبه رو مي شود. 
وي درباره آخرين وضعيت ذخيره سازي بازار ميوه 
شب عيد گفت: ذخيره سازي ميوه شب عيد را وزارت 

صمت بر عهده گرفته اس��ت. امس��ال ميوه به ويژه 
مركبات و كيوي به حدي توليدش��ان زياد است كه 
باغداران با كاهش قيمت در باغات روبه رو شده اند و 
هم اكنون سازمان تعاون روستايي براي جلوگيري از 
كاهش قيمت وارد ميدان ش��ده است و تا زماني كه 

بازار به تعادل برسد خريدها ادامه خواهد داشت. 
وي با انتق��اد از اخت��اف قيمت ميوه از س��ر باغ تا 
خرده فروش��ي ها گفت: متأس��فانه هميش��ه از اين 
فاصله چند برابري قيمت ها دو گ��روه توليدكننده 
و مصرف كننده متضرر هس��تند كه به نظر مي رسد 
باغ��داران و توليدكنن��دگان باي��د خ��ود چاره اي 

بينديشند. 

  مع�اون وزير جه�اد: ص�ادرات مركبات به 
عراق

همچنين رئيس سازمان تعاون روستايي در حاشيه 
اين همايش با تأكيد ب��ر اينكه قطعاً اجازه نخواهيم 
داد قيم��ت مركب��ات در باغات از كيلوي��ي 2 هزار 
تومان پايين تر بيايد، گف��ت: هم اكنون قيمت اين 
محصوات در باغ، به ازاي هر كيلوگرم بين ۱۵۰۰ تا 

۱۶۰۰ تومان است. 
حسين ش��يرزاد افزود: از روز گذشته اتحاديه هاي 
منطقه اي و روس��تايي، خريد توافقي مركبات را با 
قيمت كيلويي ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان آغاز كرده اند و 
اين قيمت به حدود ۱۹۰۰ تومان نيز خواهد رسيد. 

معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه خريد 
توافقي مركبات در حال حاضر سِر درخت و همچنين 
در س��ردخانه ها انجام مي ش��ود، گفت: هم اكنون 
اتحاديه هاي مرك��زي و تعاوني هاي ملي در منطقه 
حاضرند و مس��ئوان نيز بر فرآين��د خريد نظارت 
دارند، بنابراين باغداران با خيال راحت برداشت خود 
را انجام دهند؛ چراكه ب��ه زودي قيمت ها به ميزان 

منطقي خواهد رسيد. 
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي كشور با 
اشاره به اينكه پرتقال هاي خريداري شده، هم اكنون 
در حال حمل به كانشهرها هستند، افزود: مذاكرات 
با تجار عراقي ش��روع و توافقات انجام ش��ده كه بر 
مبناي آن، قراردادهايي در حال امضا ش��دن براي 

صادرات اين محصوات به عراق است. 
شيرزاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
رصد بازار گوجه در برخي مناطق كش��ور از جمله 
فارس، بوشهر، جيرفت و كهنوج اضافه كرد: بازار اين 
محصول كامًا در كنترل اس��ت و قيمت گوجه در 
استان بوشهر سر مزرعه بين ۱۸۰۰ تا 2۰۰۰ تومان 
اس��ت.  معاون وزير جهاد كش��اورزي افزود: قيمت 
گوجه ُربي روز گذشته در بوشهر و فارس، در مزرعه 
۹۵۰ تومان بوده و ام��روز بين ۹۶۵ تا ۱۱۶۵ تومان 

معامله شده است. 
وي ادامه داد: در صورتي ك��ه ميادين ميوه و تره بار 
با ما همكاري كنند، تعادل قيمتي ايجاد مي شود و 
گوجه در كانشهرها به قيمت ۳۰۰۰ تا ۳2۰۰ تومان 
به مصرف كنندگان عرضه مي ش��ود، بنابراين جاي 
هيچ گونه نگراني براي مصرف كنندگان و همچنين 

كارخانه هاي رب وجود ندارد. 

هر روز از يك گوش�ه بازار و در يك كاا قيمت ها 
افزايش مي يابد يا قرار اس�ت كاه�ش پيدا كند 
و در اين ميان عده اي س�ود جو ب�راي خود از اين 
بلبش�و كيس�ه مي دوزن�د، در حالي ك�ه در حق 
توليد كننده واقعي و مردم اجحاف مي ش�ود، اما 
دولت به دليل نداش�تن يك نگاه جام�ع هر روز 
به يك بخش فش�ار مي آورد، بي آنك�ه بداند در 
اين اعمال فش�ار حق رعايت ش�ده اس�ت يا نه! 
اگرچه با اعم��ال تحريم هاي دش��من و محدوديت 
درآمدهاي نفتي بخشي از افزايش قيمت ها طبيعي 
اس��ت، اما نگاهي به ميزان افزايش قيمت ها به رغم 
تخصيص حدود ۱۴ ميلي��ارد دار با قيمت ۴2۰۰ 
تومانی در كااهاي اساسي و يارانه براي توليد برخي 
قيمت ها غيرمنطقي بوده و ارجاع ۱۳۹ هزار پرونده به 
سازمان تعزيرات نشانه اي واضح از سودجوياني است 
كه در اين فضا به دنبال ايجاد فشار بيشتر به مردم و 

پر كردن كيسه خود هستند. 
به نظر مي رس��د بزرگترين مشكل دولت تصور غلط 
ش��يرين ش��دن دهان با حلوا حلوا گفتن و نداشتن 
نگاهي جام��ع، واقع بينانه و مبتني ب��ر اطاعات و 
داده هاي منطقي است كه اصطاحاً نه سيخ بسوزد و 
نه كباب ! يعني طوری عمل شود كه  نه توليد كننده 
واقعي را در اين شرايط ذبح كنيم و نه به رغم اين همه 
يارانه تخصيصي از سوي دولت فشار بيش از حد به 

مردم وارد كنيم. 
  تفاوت گراني با گرانفروشي 

موسوي، معاون سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان ب��ا حضور در برنامه تيتر امش��ب 
در اين باره مي گويد: ما بايد گراني و گرانفروشي را از 
هم تفكيك كنيم؛ گراني اتفاقي است كه ممكن است 
زياده  خواهي باشد كه بنگاه اقتصادي داشته باشد كه 
بر اس��اس قوانين برخورد ازم انجام مي شود، اما از 
لحاظ گران بودن قيمت كااها عوامل مؤثر بر قيمت 
تمام شده كاا موجب گراني كاا مي شود كه سازمان 
حمايت به عنوان يك دس��تگاه حاكميتي بر اساس 
تعاملي كه با سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف 

و س��ازمان صنعت، معدن و تجارت انجام مي دهد و 
بر اساس فرآينده هاي تعريف ش��ده ورود مي كند و 

پرونده تشكيل و در نهايت رأي صادر مي شود. 
متأسفانه اين بخش از كاركرد نظارتي و تفكيك گرانی 
و گرانفروشی به خصوص در حوزه اصناف براي كنترل 
قيمت ها به ش��دت ضعيف ش��ده و اصناف ترجيح 
مي دهند در رسيدگي به شكايات گرانفروشي فقط 
سعي در اخذ رضايت مشتري هايی  بكنند كه شكايت 
كرده اند.  همچنين مشكل ديگري كه در چرخه توليد 
تا توزي��ع وجود دارد، بي توجهی به فش��ار هزينه اي 
به توليد كنندگان واقعي اس��ت كه با كم فروش��ي، 
كوچك تر شدن بسته بندي ها و گراني هاي بي مجوز 
خود را تطبيق مي دهن��د و در عين حال جريمه هم 

مي شوند. 
   صدای درد يا پر رويي؟

آخرين مص��داق عجيب اين موض��وع كارخانجات 
لبنيات��ي هس��تند ك��ه اين روزه��ا كم فروش��ي يا 

گرانفروشي  مي كنند!
معلوم نيست موضع گيري هاي اخير لبنياتي ها ناشي 
از درد و افزايش قيمت تمام شده محصواتشان است 
يا بي تناس��بي جرايم با مجازات كه به رغم اعمال ۷ 
ميليارد تومان جريمه، آنها همچنان بر گراني تأكيد 
مي كنند.  هر چند معمواً در سال هاي گذشته نيز 
ابتدا گراني لبنيات از سوي س��ازمان حمايت انكار 
شده و بعد از مدتي بي س��رو صدا به لبنياتي ها مجوز 
افزايش قيمت داده اند.  بررسي قيمت هاي مصوب با 
قيمت هاي رسمي كه بانك مركزي آن  را رصد كرده 
زواياي ديگري از تخلفات لبنياتي ها را نشان  مي دهد، 
به عنوان مثال در آخرين مصوبه س��تاد تنظيم بازار 
براي لبنيات قيمت ماس��ت ۹۰۰ گرمي كم چرب و 
پرچرب ۳۸۰۰ و ۴۰۰۰ تومان تعيين ش��ده بود، اما 
جديدترين جدول ارزيابي بانك مركزي قيمت ۶۰۷۷ 
تومان را براي اين محصول ثبت كرده است كه اتفاقاً 
نسبت به سال گذشته ۷۵/۱درصد گران تر شده است 
كه اگر كم فروشي ها و كوچك شدن بسته بندی ها را 
نيز به آنها بيفزاييم احتمااً افزايش قيمت آنها بسيار 

بيشتر از اين خواهد بود. 
به گفته سيد ياس��ر رايگاني، س��خنگوي س��ازمان 
تعزيرات حكومتي، مديرعامل يكي از ش��ركت هاي 
لبني كه تخلف ۶۸ ميليارد ريالي اش كش��ف شده 
بود در واكن��ش به برخورد و جريم��ه در نظر گرفته 
شده برايش اينگونه پاسخ نمي داد كه »امكان اعمال 
نرخ گذاري تعيين شده از سوي س��ازمان حمايت، 
وجود ندارد و همچنان اين تخلف گرانفروشي ادامه 

خواهد داشت و به گرانفروشي ادامه مي دهيم!«
در اين شرايط مشخص نيست س��ازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزيرات 
چگونه وظايف خ��ود را انجام مي دهند كه متخلفان 
اجازه چنين اظهارات و موضع گيري هايي را به خود 
مي دهند، زيرا كارخان��ه داران لبنياتي نظر ديگري 
دارند.  ي��ك كارخان��ه دار در گفت وگو ب��ا »جوان« 
مي گويد: قيمت تمام ش��ده براي ما بيشتر از قيمت 
مصوب است و نمي دانم چرا سازمان حمايت حاضر 
به اعام قيمت هاي جديد نيست، در حالي كه مي داند 
ما مش��كات زيادي داريم.  وي مي گويد: من ۴۰۰ 
ميليون تومان جريمه شده ام، اما نمي توانم قيمت را 
پايين تر بياورم، زيرا در صورت اعمال اين كار ناگزير 

بايد كارخانه را تعطيل كنم. 
نكته جالب توجه اين اس��ت كه مغ��ازه داران نيز در 
گفت وگو با خبرنگار »جوان« معتقدند كه اين روزها 
به بهانه هاي مختلف از نهادهاي نظارتي به ايش��ان 
مراجعه مي كنند و آنه��ا مجبورند با روش ديگري با 
آنها برخورد كنند.  اگرچ��ه روزنامه جوان نمي تواند 
اين ادعاي آنها را تأييد كند، اما برخي اخبار از جمله 
بازرسان دروغين در اصفهان يا در شهر هاي ديگر كه 
به دام افتاده اند، مي تواند از مصاديق زير سبيلي هاي 

پرداختي در اين روزها به شمار  آيد. 
  گراني كااهاي اساسي و وارداتي چرا؟ 

نكته قابل تأمل ديگر در بازار كااهاي اساسي است 
كه دولت بايد بيش از پيش نس��بت به اين موضوع 
ورود كند. در حالي كه دولت حدود ۱۴ ميليارد دار 
ارز۴2۰۰ توماني براي واردات كااهاي اساسي در نظر 

گرفته، اما ما شاهد افزايش قيمت در بخش لبنيات ، 
گوشت ها و خوراكي هاي اساسي هستيم كه انتظار 

مردم در اين باره برخورد قهري تر و جدي تر است. 
همچنين به گفته وزير ارتباطات بايد قيمت گوشي 
تلفن همراه حدود ۳۰ در صد كاهش يابد، اما تعلل 
دس��تگاه هاي مربوط در توزيع ۶۰۰ هزار گوشي در 
گمرك باعث ش��ده تا افزايش قيمت ها در اين بازار 

افسارگسيخته و من درآوردي باشد. 
 رئي��س اتحاديه فروش��ندگان تلفن هم��راه تهران 
مي گويد: با توجه به كاهش نرخ ارز، اقدامات مشترك 
مثبت وزيران صنعت و ارتباط��ات با نهادهاي ديگر 
براي ترخيص گوشي هاي توقيفي در گمرك ها، به 
طور حتم بازار موبايل به سمت كاهش قيمت و رونق 
پيش خواهد رف��ت.  ابراهيم درس��تي افزود: اكنون 
۶۰۰ هزار دستگاه موبايل در گمرك در توقيف است 
كه در صورت عرضه و نيز اختص��اص ارز نيمايي به 
واردكنندگان شاهد بازگشت قيمت موبايل به نرخ 

اوليه خواهيم بود. 
همين وضعيت در بازار لوازم خانگي صادق است، با 
اين تفاوت كه هنر اصناف توزيعي و توليدي در يك 
همگرايي مشكوك منجر به هيچ شكايت ارجاعي به 
سازمان تعزيرات نشده است. در حالي كه گزارشات  
تصويری متع��ددي از قيمت هاي خ��ارج از عرف و 
پرداخت قيمت لوازم خانگي از دو دس��تگاه پوز  در 

رسانه ها منعكس شده است. 
گويي منافع در بازارهايي كه گردش مالي آنها زياد 
است با چشم پوشي بيشتري از سوي نهاد هاي ناظر 
مواجه است. آنچنان كه ياس��ر رايگاني، سخنگوي 
س��ازمان تعزيرات حكومت��ي مي گوي��د: در مورد 
واحدهاي توليدي در بخش لوازم خانگي پرونده اي 
به سازمان تعزيرات ارائه نشده كه اين نشان دهنده 
اين است كه وقتي پرونده اي ارائه نشده حتماً تخلفي 
نبوده است.  به نظر مي رسد به رغم وجود دستگاه هاي 
متعدد نظارتي و سياست گذاري در حوزه تنظيم بازار 
در وزارتخانه هاي مختلف بازارها در چنين شرايطي 
كه باي��د كامًا مديريت ش��ده عمل كنن��د با نوعي 
رها شدگي مواجه هس��تند كه منافع عده اي خاص 
در اين رها شدگي است. بايد دولت به طور جدي تري 
در اين باره تصميم بگيرد به خصوص اين جديت در باره 
نحوه بازرس��ي در اصناف بايد با عنصر اقدام س��ريع 
صورت بگيرد، زيرا بازرس��ان به دليل آنچه هوشيار 
فقيهي، معاون برنامه ريزي و اقتصادي اتاق اصناف به 
آن اشاره كرده انگيزه ازم را براي برخورد با متخلفان 
صنفي خود ندارند و كافي است تا پاي درد دل اصناف 
توزيعي بنشينيد و بشنويد كه بازرسان و بازرس نما ها 

چگونه برخورد مي كنند. 
معاون برنامه ريزي و اقتصادي ات��اق اصناف افزود: 
در واقع در نظام س��اختار فعلي وظايف خود را انجام 
داده ايم. در سه س��ال گذشته س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي از ۵۰ميلياردي كه در نظر گرفته است 
حدوداً رقم ي��ك ميلي��ارد و ۸۰۰ ميلي��ون تومان 
اختصاص داده ش��ده كه پرداخت هم نش��ده است. 
اين رقم حتي براي حقوق پايه ۱۹۱۸ بازرس ما نيز 
كافي نيست.  او مي گويد: آمار و ارقام نشان مي دهد 
كه بازرسي ها به صورت دقيق انجام مي شود. دولت 
اگر انتظار تحول در اين بخش را دارد حتماً در بودجه 

اختصاصي نيز تغييراتي انجام دهد. 
وي افزود: قوانين بايد در نظارت بازنگري شود، چون 
ساختار ما در حوزه جريمه و توزيع نتيجه نمي دهد. 

به عبارت ديگر ضعف نظارتي در بخش توزيع كاماً به 
حقوق بازرسان گره خورده كه رفتار آنها در مواجه با 

اصناف نيز نمود عيني دارد. 
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جعفر تكبيري

گزارش »جوان« از نبود نگاه جامع براي حل گرانی های بی ضابطه توليد تا توزيع 

 قوانين در حوزه نظارت بر بازارها كارآمد نبوده و بازرسان انگيزه ازم را براي ساماندهي ندارند 

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

آزمون و خطا  در ذخيره سازي ميوه شب عيد، اين بار در وزارت صمت 
رئيس سازمان تعاون روستايي: اجازه افت قيمت مركبات را به كمتر از ۲۰۰۰ تومان در باغات نمي دهيم

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوات پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185امپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوادآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

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

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوادخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوادكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

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

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پاسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايام 
6184115پارس سرام 

8106149اميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني اماح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

پيشنهادمسكوبهآرژانتينبرايحذفدار
س�فير روس�يه در آرژانتي�ن گف�ت: مس�كو ب�ه آرژانتي�ن 
پيش�نهاد داده اس�ت ت�ا در مب�ادات تج�اري بي�ن دو كش�ور 
دار را ح�ذف ك�رده و از ارزه�اي مل�ي اس�تفاده ش�ود. 
به گزارش راشاتودي؛ ديميتري سئوكتيستوف، سفير روسيه در آرژانتين 
گفت: مسكو به آرژانتين پيشنهاد داده است تا در مبادات تجاري دوجانبه 
با اين كش��ور دار حذف ش��ده و از ارزهاي ملي اين دو كش��ور استفاده 
شود.  گزارش ها حاكي از آن اس��ت مقامات آرژانتين نيز در حال بررسي 
اين طرح هس��تند. اين ديپلمات روس ادامه داد: ما پيشنهاد مي دهيم تا 
نه تنها آرژانتين بلكه ديگر ش��ركاي تجاري ما به طور مشترك همكاري 
كرده و با عبور از دار به سمت استفاده از ارزهاي ملي نظير پزو و روبل در 
پرداخت هاي خود روي بياورند.  ديميتري سئوكتيستوف ادامه داد: شايد 
يورو بتواند جايگزيني براي ارز مبناي مبادات به جاي دار بين آرژانتين و 
روسيه مورد استفاده قرار گيرد.  وي همچنين گفت: دولت آرژانتين معمواً 
توافقات تجاري خود را بر مبناي دار مي بندد و به همين دليل است كه آنها 
هنوز به روبل روسيه به عنوان گزينه اي براي جايگزيني دار نگاه نمي كنند.  
سفير روسيه در آرژانتين مي گويد: اما هم اكنون ما در حال مبادله ارزي در 
بسياري از كشورها هستيم و در آينده آرژانتيني ها مشكلي نخواهند داشت 

و هر وقت كه بخواهند مي توانند روبل را به دار تبديل كنند.  

جايگاهايراندرپاياندادنبههژمونيدار
اين روزها اخبار مختلفي از سرتاسر جهان در خصوص تصميم كشورها 
به جايگزيني دار و رجوع به ساير ارزها در حوزه تجارت شنيده مي َشود. 
اتفاقي كه باعث شده پايه هاي س��لطه دار در سراسر جهان به لرزه در 
بيايد و حتي خوش بين ترين اقتصاددانان امريكايي نيز نس��بت به اين 

روند دچار نگراني شده اند. 
اين اتفاق در شرايطي افتاده كه اياات متحده نيز خود با شكل دادن به 
جنگ هاي متعدد اقتصادي با غول ه��اي تجاري جهان از جمله چين، 
اروپا و روسيه روند تضعيف دار را شدت بخشيده و اين انگيزه را در ميان 
غول هاي تجاري جهان به وج��ود آورده كه آنان نيز به صف متقاضيان 
حذف دار از چرخه اقتصادي خود و رجوع به ارز جايگزين بپيوندند. در 
بين كشورهاي جهان دو كشور روسيه و چين در اين راستا به صورت 
مصمم و پيوس��ته با ارائه راهكارها، راه اندازي ابزارها و س��ازوكارهاي 
مختلف، در حال كاهش نقش دار در اقتصاد خود و به دنبال آن اقتصاد 

جهاني هستند. 
براي مثال كش��ور چين در نظر دارد ت��ا ارز ملي خود يعن��ي يوآن را 
بين المللي كرده و از اين طريق وابستگي خود به سيستم پولي و مالي 
بين المللي كه تحت اختيار دار و سامانه هاي آن است را كاهش دهد. 
درست همين دو روز قبل بود كه يك اقتصاد دان عنوان كرده بود اهميت 
جهاني ارز يوآن چين رو به افزايش است و در صورتي كه پكن سيستم 
مالي خود را به روي كشورهاي ديگر باز كند، جريان مبادات پول در 

بلندمدت رو به رشد خواهد رفت. 
برنام��ه چين در اين ح��وزه به اين ترتيب اس��ت ك��ه در مبادات 
بين المللي به ويژه مبادات نفت و ان��رژي در جهان نقش ويژه اي 
ايفا كند و از اين طريق يوآن را در اين مبادات جايگزين دار كند 
و عمًا با افزايش تقاضاي مباداتي يوآن ش��هرت جهاني اين ارز را 
افزايش دهد. در همين ارتباط گفته مي شود كه چين پيماني را با 
ايران به امضا رسانده كه بر اس��اس آن هزينه خريدهاي نفتي خود 
از ايران را به ارز ي��وآن پرداخت كند و ايران نيز با اس��تقبال از اين 
موضوع، روز يك شنبه 2۸ مردادماه يوآن را جايگزين دار در سامانه 
نظارت ارزي خود )س��نا( كرد. عاوه بر اي��ران، چين با بيش از ۳۵ 
كشور پيمان پولي دوجانبه منعقد كرده و از طرفي در حال متقاعد 
نمودن كش��ورهاي نفتي خليج فارس از قبيل امارات، عربس��تان و 
ساير كشورهاي عضو اوپك براي كنار گذاشتن سيستم پتروداري 

از مبادات نفتي است. 
روسيه نيز ش��رايطي مش��ابه چين داش��ته و عاوه بر آن با امريكا دچار 
تنش هاي سياسي و اقتصادي است. بنابراين به دنبال اين است كه از طريق 
كنار گذاشتن دار و سيستم هاي وابسته به آن به مقابله با امريكا و سلطه 
دار پرداخته و اثر تحريم هاي اعمال ش��ده از طريق اين كشور را كاهش 
دهد. در اين راستا مي توان به حذف دار از بندرهاي اين كشور، پيمان پولي 
دوجانبه گس��ترده با چين و مبادله با ارزهاي ملي از آن طريق، راه اندازي 
يك سيستم جايگزين سوئيفت و اقداماتي از اين دست اشاره كرد.  در اروپا 
نيز شرايط چنين اس��ت و اروپايي ها كه سال هاست به دنبال خلق قدرت 
براي واحد پولي خود يعني يورو هستند، اين فرصت را مغتنم شمرده اند 
و در حال ترويج تجارت با يورو با كشورهاي خارج از اين اتحاديه هستند. 
جالب اينجاست كه اروپا سال هاست كه تسويه حساب هاي تجاري خود را 
در داخل اتحاديه با ارز يورو انجام مي دهد.  حال نكته مهم اينجاست كه 
اين اتفاقات مهم در حوزه تضعي��ف دار يك موقعيت بي نظير براي ايران 
است كه بتواند تحريم هاي ناعادانه امريكا را بي اثر كند و با عقد پيمان هاي 
تجاري بر پايه ارز سوم با كشورهاي مختلف از جمله روسيه، چين، هند، 
اتحاديه اروپا و تركيه عمًا يك گام بزرگ در مسير تقويت اقتصادي خود 
و كمك به پايان دادن هژموني دار بردارد. اتفاقي كه مي تواند يك مبارزه 

عملي عليه امريكا در حوزه اقتصادي باشد. 

قيمتهركيلوواتساعتبرقچقدراست؟
ب�ر اس�اس محاس�بات انجام�ي توس�ط انجم�ن انرژي ه�اي 
تجديدپذير متوس�ط قيمت تمام ش�ده هر كيلووات ساعت برق 
تولي�دي نيروگاه هاي حرارتي كش�ور پ�س از ح�ذف يارانه هاي 
س�وخت و احتس�اب هزينه هاي زيس�ت محيطي براب�ر با ۷۲۰۹ 
ريال اس�ت. از اين ميزان 1۵۶۹ ريال هزينه هاي س�رمايه گذاري 
اولي�ه، بهره ب�رداري و نگه�داري و ۴۳1۷ ري�ال هزينه ه�اي 
س�وخت و 11۲۳ري�ال هزينه ه�اي زيس�ت محيطي اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، منظ��ور از قيمت اقتص��ادي برق، احتس��اب كليه 
هزينه هايي است كه به احتساب كشور براي توليد يك كيلووات ساعت 
تحميل مي شود. اين شامل هزينه هاي خارجي و يارانه اي است كه دولت 
بايد بابت توليد برق پرداخت كند. در اين راستا آرش رئيسي، كارشناس 
اقتصاد انرژي معتقد است كه اجزاي تش��كيل دهنده هزينه توليد هر 
كيلو وات ساعت برق توليدي نيروگاه ها شامل هزينه هاي سرمايه گذاري 
اوليه و تعميرات و نگهداري، هزينه هاي سوخت مصرفي و هزينه هاي 

آلودگي محيط زيست است. 
بر اس��اس گفته ه��اي وي، در اين محاس��بات توجه به اي��ن نكته كه 
سوخت مصرفي نيروگاه هاي برق در كش��ور همانند ساير بخش هاي 
اس��تفاده كننده از انرژي، از يارانه زيادي برخوردار است، اهميت دارد؛ 
چراكه در سال گذشته براي توليد برق در كشور ۱۳ ميليارد دار يارانه 
پرداخت شده كه در حدود ۸/۵ ميليارد دار آن مربوط به گاز طبيعي 
است.  همچنين در ايران ميانگين قيمت برق ۶۰ تومان معادل 2 سنت 
به ازاي هركيلووات ساعت انرژي است؛ به همين دليل بسياري معتقدند 
كه افزايش تعرفه هاي ب��رق مي تواند موجب مديريت مصرف ش��ود. 
در همين راس��تا نيز چندي پيش موضوع افزايش تعرفه برق از سوي 
وزارت نيرو به مجلس پيشنهاد شد و در حال حاضر نيز اين مسئله در 
كميسيون هاي مختلف مجلس در حال نقد و بررسي است تا بر اساس 
گفته هاي س��خنگوي صنعت برق، پرمصرف ها از ترس ميزان جريمه 

مجبور به اعمال مديريت مصرف برق شوند. 

بهناز قاسمی 
  گزارش  2



در آغ�از هفت�ه 
سعيد احمديان

    گزارش
پانزده�م لي�گ 
برت�ر ف�ردا در 
مهم ترين بازي ها، اس�تقال در رشت مهمان 
سپيدرود است و پديده شگفتي ساز ليگ در 
مش�هد از ماشين س�ازي پذيراي�ي مي كند. 
ليگ برتر فوتبال به هفته پاياني نيم فصل اول رسيد، 
رقابت هايي که در هفته هاي اخير تحت تأثير اعتراض 
برخي تيم ها به داوري ها بود. شديدترين اعتراض ها را 
قرمزها و برانکو داشتند که در صحبت هايي تند پس از 
بازي عقب افتاده پرسپوليس و ذوب، چنين اتفاقاتي 
را شرم آور دانس��تند. در چنين شرايطي بازي هاي 
هفته پانزدهم ليگ برتر از امروز آغاز مي شود تا ليگ 
با انجام بازي هاي اين هفته و مسابقات عقب افتاده 

برخي تيم ها به نيمه راه برسد. 
    سپيدرود رشت – استقال، جمعه ساعت 15

ورزشگاه سردار جنگل رشت عصر جمعه ميزبان نبرد 
سپيدرود و استقال است و علي کريمي و شاگردانش 
رخ به رخ با شاگردان ش��فر مي شوند. مصافي که با 
توجه به نشستن علي کريمي روي نيمکت رشتي ها 
براي آبي ها که ستاره تيم رقيب ش��ان را بااي سر 
حريف امروزشان مي بينند، حساسيت دوچنداني 
هم پيدا کرده تا اين ب��ازي به کري خواني قرمزها و 

آبي هاي پايتخت تبديل شود. 
 سپيدرود با علي کريمي در فصل جديد هم پرفراز 
و نش��يب نتيجه مي گيرد. آنها در حالي به نيمه راه 

ليگ هجدهم رسيده اند که مانند فصل پيش يکي 
از تيم هايي هستند که در صورت ادامه اين روند در 
نيم فصل دوم تنها بايد منتظر قضا و قدر باشند تا به 
ليگ دسته اول سقوط نکنند. سپيدرود تا پيش از 
بازي هاي هفت��ه پانزدهم با 10 امتي��از از 14 بازي 
در رده ماقبل جدول رده بندي قرار دارد. شاگردان 
کريمي که آمار نااميد کنن��ده اي در ليگ هجدهم 
از خود بجا گذاش��ته اند با 21 گل خورده و تفاضل 
گل منفي 14 ضعيف ترين خط دفاعي ليگ را دارند 
و مدافعان اين تيم نيز در ليگ امس��ال به کمترين 

تيمي نه گفته اند. 
س��پيدرود در حالي براي مصاف با استقال آماده 
مي شود که هفته گذشته در دربي مازندران مقابل 
نساجي به تس��اوي 2-2 رس��يد و حاا شاگردان 
کريمي در ورزشگاه خانگي شان براي عبور از شرايط 
نااميدکننده اي که در ليگ هجدهم داش��ته اند، به 
دنبال يک پاي��ان خوب در نيم فصل هس��تند تا با 
ريکاوري که در تعطي��ات طواني مدت نيم فصل 
انجام مي دهند، در نيم فصل دوم تيم شان را از منطقه 

سقوط دور کنند. 
البته سپيدرودي ها در حالي به آبي ها رسيده اند 
که اين تيم با شفر دوباره روي دور برد افتاده و اين 
بدترين خبر براي تيم علي کريمي است. استقال 
اين هفته ها برخ��اف هفته هاي اول فصل خوب 
نتيجه مي گيرد و شاگردان شفر دو بازي اخيرشان 
را با پيروزي پشت سر گذاشته اند تا در بازي فردا 

به دنبال س��ومين برد باش��ند، به خصوص که با 
توجه به امتيازهايي که اس��تقال در هفته هاي 
اول فصل از دست داد، از جمع مدعيان جدا شد، 
اما ش��اگردان ش��فر با نتايجي که در چند هفته 
اخير گرفته اند، در حال نزديک شدن به مدعيان 
هستند و براي اينکه اختاف هشت امتيازي شان 
را با صدر کمتر کنن��د، ديگر فرصتي براي امتياز 
از دست دادن ندارند و بايد با دست پر از رشت به 

تهران برگردند. 
نگاهي به روند رو به جلوي استقال در بازي هاي اخير 
نشان مي دهد شفر که در ابتداي ليگ، استقال را با 
ترکيب هاي مختلف به ميدان مي فرستاد، توانسته به 
ترکيب اصلي مدنظرش دست پيدا کند تا آبي ها با 
ثبات بيشتري در ادامه بازي هايشان در ليگ راهي 
ميدان ش��وند، به خصوص که برخاف بازي هاي 
گذشته، اس��تقالي ها کمتر دغدغه گلزني دارند 
و مهاجمان اين تيم راه دروازه ه��اي حريف را پيدا 
کرده اند. در خط دفاعي نيز با وجود مشکاتي که تيم 
شفر در اول فصل داشت، در هفته هاي اخير مستحکم 
نشان داده و در سه بازي اخير در ليگ، استقال گلي 
دريافت نکرده تا مهاجمان سپيدرود فردا کار سختي 

در شش قدم آبي ها پيش رو داشته باشند. 
   پديده – ماشين سازي، جمعه ساعت 14

تيم شگفتي س��از ليگ هجدهم در هفت��ه پاياني 
نيم فصل ميزبان ماشين سازي تبريز است. پديده 
هرچند هفته گذشته مقابل سپاهان پس از هفته ها 

باخت و ص��در جدول را تنها ب��ه خاطر تفاضل گل 
پايين تر به سپاهان واگذار کرد، اما شاگردان يحيي 
گل محمدي برخاف پيش بيني هايي که مي شد 
در ليگ هجدهم فوق الع��اده نتيجه گرفته اند. آنها 
در هفته پانزدهم در مصاف با ماشين سازي به دنبال 
جبران شکست هفته قبل هستند تا در صورت توقف 

سپاهان دوباره به صدر جدول برگردند. 
در طرف ديگر ماشين س��ازي ه��م چندان حريف 
دست و پا بس��ته اي نخواهد بود. اگرچه شاگردان 
مهاجري هفته گذشته مقابل پرسپوليس باختند، 
اما کارنامه شان نشان مي دهد که استاد و رکورددار 
تساوي گرفتن هس��تند و مي دانند چطور با امتياز 
زمين ب��ازي را ت��رک کنن��د و اين يعن��ي يحيي 
گل محمدي چندان هم نبايد به س��ه امتياز کامل 

بازي مقابل حريف تبريزي پديده مطمئن باشد. 
   پيکان – نساجي، امروز ساعت  15:15

در اولين مسابقه هفته پانزدهم پيکان و نساجي به 
مصاف هم مي روند. دو تيمي که براي فرار از شرايط 
بحراني شان احتياج مبرمي به سه امتياز اين مسابقه 
دارند. چهار باخت و يک مساوي نتيجه پيکان در پنج 
بازي اخير است که شاگردان مجيد جالي را وارد 
بحران کرده است. در سوي ديگر نساجي هم که در 
رده دوازدهم جدول قرار دارد، روند پرافت و خيزي را 
در ليگ هجدهم تا امروز تجربه کرده است تا مسابقه 
دو تيم بحران زده ليگ هجدهم حساس��يت هاي 

زيادي داشته باشد. 

با حرمت شكني دنبال امكانات نباشيد
اصًا حرکت خوبي نيس��ت که براي گرفتن امکانات و بودجه به تخريب 
يکديگر روي آوريم. رشته هاي مدال آور و المپيکي ايران سال هاست که با 
اين معضات دست به گريبان هستند و سال هاست که  با  وجود تمامي اين 

مسائل در حد توانشان مدال آوري مي کنند.
ورزشکاران المپيکي ايران شرايط را خوب درک مي کنند و خوب مي دانند 
که در چم و خم اوضاع کنوني چگونه بايد آم��اده حضور در آوردگاه هاي 
جهاني شوند، تفاوتي هم نمي کند کشتي گير باشند يا تيرانداز، خودشان 
هم هيچ وقت يکديگر را مقايسه و قضاوت نمي کنند، اما آنچه که در مديريت 

ورزش ديده مي شود، باعث تأسف است.
اينکه يک مدير يا رئيس براي جلب نظر و حمايت موفقيت ها و تاش هاي 
ديگران را زير سؤال ببرد، مسئله ساده اي نيست. موضوع به حرمت شکني 

برمي گردد، به کوچک نمايي موفقيت هاي بقيه و بزرگ  جلوه دادن خود. 
تيراندازان، کشتي گيران يا ورزشکاران رشته هاي رزمي براي کسب موفقيت 
تاش مي کنند، سنگين ترين تمرينات را پشت سر مي گذارند و شرايط 
سخت اردوها را تحمل مي کنند، در نهايت هم با مدال آوري نتيجه زحمات 
خود را مي گيرند که البته فقط و فقط در حد همان مدال و همان روزهاي 
پرسروصداي کسب مدال باقي مي ماند. حاا رؤساي فدراسيون ها به جاي 
اينکه به دنبال گرفتن حق قهرمانان و پاداش  هاي معوقه و سروسامان دادن 
به اوضاع نابه سامان اردوها و مراحل آماده سازي و تمرينات باشند، دنبال 
مقايسه کردن هستند که بله فان رشته فقط اين را و آن را مي خواهد، اما ما 

فان را مي خواهيم و فان را!
نکته اينجاست که رؤس��ا به جاي تدبير و مديريت درست براي گرفتن 
امکانات و بودجه س��راغ تخريب يکديگر و ناچيز خواندن موفقيت هاي 

رشته هاي ديگر مي روند.
حتي آنهايي که ورزش و اخبار آن را هم دنبال نمي کنند، خوب مي دانند 
که کش��تي به عنوان ورزش اول اين آب و خاک بيشترين موفقيت ها و 
بيشترين مدال آوري ها را در تاريخ ورزش کشور داشته است. همه هم 
خوب مي دانيم که تمرين خشک تيراندازي چه مضراتي دارد. مي دانيم 
که اسلحه بدون فش��نگ و س��اچمه چيزي در حد چوب دستي است 
و نمي توان با چوب دس��تي در تيراندازي المپيک يا مس��ابقات جهاني 

مدال گرفت.
مسئله اينجاست که رفع اين معضات و مشکات که مربوط به يک رشته 
هم نمي شود بايد از طريق مراجع ذي صاح دنبال شود. رئيس فدراسيون 
هر کدام از اين رشته ها بايد از راهش براي حل  معضات و مشکات وارد 
شود، نه اينکه با تمسخر از شرايط رشته اي ديگر صحبت کند و بخواهد 

موفقيت هاي آن را زير سؤال ببرد.
ايراد کار اينجاس��ت که وزارت ورزش و کميته ملي المپيک اينقدر در 
رسيدگي به وضعيت رش��ته هاي مدال آور کوتاهي کرده اند که کار به 
اينجا کشيده شده است. اينقدر به تيراندازي رسيدگي نکرده اند و اينقدر 
فريادهاي قهرمانان اين رشته شنيده نشده که حاا کار به مقايسه رسيده، 
آن هم چه مقايسه اشتباهي، مقايسه بين کشتي و تيراندازي که ناگفته 

پيداست کدام يک برنده اين مسابقه اشتباه است.
تيراندازي ايران و تيراندازان زن و مرد کشورمان به رغم تمامي معضات 
پا به پاي رقبا پيش رفته اند و با وجود شرايط نابرابر با آنها، نتايجي کسب 
کرده اند که باعث حيرت شده است. مقايسه آنها اما با رشته اي چون کشتي 
و قهرماناني چون کش��تي گيران که به نوبه خود اگر نسبت به تيراندازان 
شرايط بدتري نداشته باشند،  بهتر هم ندارند، يک اشتباه وحشتناک است 

که فقط مي تواند از يک مدير احساسي يا نابلد سر بزند.
حفظ حرمت ه��ا در ورزش از همه چيز واجب تر اس��ت. حرف هايي که 
ديروز رسانه  اي شد، نه به کار تيراندازي مي آيد و نه به سود کشتي است. 
هر دو  اين رشته ها براي موفقيت ايران و افتخارآفريني کشورمان تاش 
مي کنند. وظيفه وزارت ورزش و کميته ملي المپيک است که به وضعيت 
آنها رسيدگي کنند و اجازه ندهند اين مقايس��ه هاي بي جا و نادرست 

ورزش کشور را به حاشيه ببرد.

فريدون حسن

آبي ها در رشت به دنبال صيد سومين برد متوالي 
تاش پديده براي بازگشت به صدر در هفته پانزدهم ليگ برتر

محمد جمشيدي،   ملي پوش   بسکتبال
  در گفت وگو با »جوان«:

همه تيم  در صعود به جام جهانی  ستاره بودند
پيروزي حياتي مقاب�ل فيليپين ج�ان تازه اي به بس�کتبال ملي 
ايران داده است. با اينکه پيش از اعزام تيم ملي به استراليا و آغاز 
پنجره پنجم رقابت هاي انتخابي جام جهاني 2019 برخي حواشي 
ايجاد ش�ده مش�کاتي را به وج�ود آورده بود، اما خوش�بختانه 
آسمانخراش ها با پشت س�ر گذاش�تن چالش هاي به وجود آمده 
در مانيل خوش درخش�يدند و با غلبه بر فيليپين صعود تيم ملي 
به جام جهاني چين را قطعي كردند. محمد جمشيدي با كسب 26 
امتياز نقش پررنگي در اين پيروزي داشت، اما ملي پوش بسکتبال 
غلبه بر فيليپين در دقاي�ق پاياني را حاصل كار جمعي دانس�ت. 

   استفاده از تجربه
جمش��يدي تاش تمام اعضاي تيم ملي را عامل برت��ري ايران مقابل 
فيليپين خواند. ملي پوش بسکتبال کشورمان در گفت وگو با »جوان« 
به اين مسئله اشاره کرد و گفت: »تک تک اعضاي کادر فني و تيم ملي 
به يک اندازه در اين موفقيت نقش داش��تند. کار ما تيمي است و همه 
س��تاره بودند. هم تيمي هايم و مربيان تيم ملي به من اعتماد کردند و 
توپ بيش��تري در اختيارم قرار دادند، اينکه توانستم امتياز بيشتري 
کسب کنم، به اين معني نيست که من سهم بيشتري در پيروزي مقابل 
فيليپين داشتم. در واقع برتري برابر فيليپين نتيجه کار و تاش گروهي 
بود. همه دست به دست هم داديم و در نهايت هم به هدفمان رسيديم. 
با عملکردم در اين بازي جواب اعتماد کادر فني و بچه هاي تيم را دادم. 
در بين بازيکناني که در اردو حضور داش��تند، تجربه من بيشتر بود و 

خوشحالم که توانستم از تجربه ام براي تيم ملي استفاده کنم.«
      جا پاي بزرگان

ملي پوش بسکتبال در خصوص غيبت بازيکنان قديمي نيز اظهار داشت: 
»نفرات باتجربه تيم ملي که در اين اردو حضور نداشتند، همگي بازيکنان 
بزرگي هستند که هميشه الگوي ما بوده اند و به خاطر مشکاتي که داشتند 

به اين اردو نيامدند. خوشبختانه نفراتي که سال ها پشت سر آنها بودند 
و از بازي در کنار نفراتي چون صمد نيکخواه و حامد حدادي چيزهاي 
زيادي ياد گرفتند، توانس��تند جاي خالي شان را پر کنند. آنها نشان 
دادند که مي توانند جايگزين خوبي براي نفرات باتجربه باشند و باز هم 

مي توان به آنها اعتماد کرد.«
    فاصله با استراليا

بازيکن پست سه تيم ملي ايران ابراز اميدواري کرد با حمايت هواداران 
دو بازي آخر را با پيروزي پشت سر بگذارند: »استراليا واقعاً تيم خوبي 

است و حقيقت را بايد بپذيريم که بسکتبال اين کشور با تمام کشورهاي 
آسيايي فاصله زيادي دارد. با اين حال غلبه بر استراليا غيرممکن نيست. 
بدون شک بازي در تهران به نفع ماست. در مصاف با استراليا بسياري از 
شوت هايمان گل نشد و با اينکه موقعيت هاي خوبي داشتيم، نتوانستيم 
نتيجه ازم را بگيريم و بدشانس بوديم. اميدوارم در بازي برگشت در تهران 
اين مشکل را نداشته باشيم. قطعاً در هر دو بازي همه اعضاي تيم ملي براي 

کسب پيروزي به ميدان مي روند.«
   رفقاي واقعي

محمد جمشيدي همدلي در تيم ملي را فوق العاده عنوان کرد و از تاشش 
براي رسيدن به پيروزي سخن گفت: »من از ديد خودم حرف مي زنم. اين 
را مي دانم که تمام بازيکنان با هم رفيق هستند. به شخصه هيچ مشکلي در 
تيم نديدم و بقيه مي توانند در مورد مسائل ديگر صحبت کنند. هر دفعه که 
به زمين مي روم با تمام توان بازي مي کنم. هميشه تاش مي کنم تا بهترين 
بازي ام را ارائه دهم. بازي با فيليپين اولين بازي ملي من نبود و مطمئن 
باشيد آخرين بازي ملي ام هم نيست. هر بار در هر بازي وظيفه اي به من 

محول شده که سعي کرده ام به بهترين شکل آن را انجام دهم.«
    به دنبال سهميه المپيک

بازيکن تيم ملي بس��کتبال در پايان صحبت هايش به سختي هاي جام 
جهاني 2019 اشاره کرد و گفت: »اگر بخواهيم صادقانه در مورد اين موضوع 
حرف بزنيم بايد بگويم که رفتن به جمع هشت تيم برتر جهان نيازمند 
برنامه اي 20 ساله است که البته پياده کردن اين برنامه هم سخت خواهد 
بود. در جام جهاني 2019 يک سهميه المپيک توزيع مي شود و مي توانيم 
با گرفتن سهميه به المپيک صعود کنيم. با برنامه ريزي خوب مي توانيم به 
اين هدف برسيم. همانطور که گفتم همه ما تاش مي کنيم بهترين نتيجه 

را بگيريم، اما بايد ببينيم با چه تيم هايي همگروه مي شويم.«

شيوا نوروزي

 جريمه داوران ايراني در حد اشتباهاتشان نيست
کميته داوران در همه جاي دنيا با داوراني 
که اشتباه مي کنند، برخورد مي کند، اين 
برخورد حذف��ي اس��ت و داوران حتي به 
دس��ته پايين تر نيز تبعيد مي شوند. البته 
عموم مردم و جامعه ورزش اين برخورد را 
نمي بينند و اخبار آن رس��انه اي نمي شود. 
مقامات رسمي مثل رئيس کميته داوران 
يا رئيس دپارتمان داوري نسبت به واکنش 
مربيان موضع گيري مي کنند و اين طبيعي 
اس��ت که از داوران حمايت ش��ود، چراکه 
در غير اين صورت جايگاه داوري متزلزل مي شود. در کشورهاي اروپايي 
و  ژاپن عاوه بر محروميت، جريمه نقدي نيز براي داوران در نظر گرفته 
مي شود. داوران آنها حرفه اي هستند و حرفه اي هم پول مي گيرند. بنابراين 
اشتباهات تأثيرگذارشان با جريمه هاي سنگين مواجه مي شود. در ايران، اما 
قضاوت شغل دوم داوران است و آنها خيلي زود فراموش مي کنند که چگونه 
قضاوت کرده اند و در آينده چگونه قضاوت خواهند کرد! در واقع جريمه اي 
براي داوران وجود ندارد و فقط از دو يا سه هفته قضاوت محروم مي شوند. 
داوران مي دانند که بعد از دو، سه هفته  دوباره به آنها قضاوت داده مي شود. به 
عاوه اينکه اعتراضات مربيان به داوري در ليگ برتر فوتبال ايران و همچنين 
ساير ليگ هاي حرفه اي دنيا وجود دارد. با اين حال در ليگ هاي اروپايي و 
حرفه اي اين فرهنگ جا افتاده و اعتراضات به داوران تند و خشن نيست. 
آنها به طور رسمي نامه مي زنند و اعتراض شان را اعام مي کنند، نه اينکه 
در جو استاديوم داور را خفه کنند. در فوتبال ما اين مسئله برعکس است، 
داوران و کمک داوران اشتباهاتي مرتکب مي شوند که اين مسئله انکارناپذير 
است، ولي در کنار اين موضوع هجمه هاي زيادي عليه داوران ايجاد شده 
است. در صورتي که راه حلش اين است که تيم ها اعتراض شان را به گوش 
فدراسيون برسانند تا داوران درجه يک را براي بازي هايشان در نظر بگيرند. 
اين اعتراض ها نتايج بازي ها را تغيير نمي دهد، اما موجب مي شود در آينده 

با حساسيت بيشتري داوران اين تيم ها انتخاب شوند. 

 مسئوان قول دادند 
بي توجهي  به کاراته تكرار نشود 

مسائل مالي، بزرگ ترين دغدغه اين روزهاي کاراته است. تيم ملي براي 
رسيدن به المپيک 2020 توکيو بايد مسيري را که تعريف شده، طي 
کند و يکي از اين مسيرها حضور در مسابقات کاراته  وان سري  آست. 
کمبود بودجه اما مانع از حضور در اين رقابت ها ش��ده است. مسئله اي 
که هروي، س��رمربي تيم ملي نيز آن را تأييد مي کند: »متأس��فانه به 
دليل مس��ائل مالي، امتيازهاي کاراته  وان س��ري  آ چين را از دس��ت 
داديم، اما مس��ئوان قول داده اند در ادامه راه شاهد چنين مشکاتي 
نباشيم.« کاراته وان سري آ شانگهاي چين، همان رقابت هايي است که 
ملي پوشاني چون ذبيح اه پورشيب، امير مهديزاده و هامون درفشي پور 
به دليل کمبود بودجه با هزينه ش��خصي راهي آن شده اند. اتفاقي که 
سرمربي تيم ملي مي گويد مس��ئوان قول داده اند ديگر تکرار نشود: 
»مسابقات تکرار نمي شوند و اميدوارم مسئوان توجه بيشتري به رشته 
تازه المپيکي شده کاراته داشته باشند تا کار به روزهاي پاياني کشيده 
نشود. س��ال آينده هفت مرحله ليگ  جهاني کاراته  وان و چهار مرحله 
کاراته وان سري  آست که مس��ئوان براي حضور در اين رقابت ها قول 
داده اند تمام قد از کاراته حمايت کنند. امي��دوارم به قولي که داده اند، 

پايبند باشند.«

بانوي تيرانداز ايران 
خوش��رنگ ترين 
م��دال خ��ود را 
تقدي��م امام رضا )ع( و برادرش��ان کرد. س��ميرا 
ارم، دختر نقره اي تيم ملي تيراندازي جانبازان و 
معلوان رقابت هاي پاراآسيايي جاکارتا که طاي 
انفرادي و تيمي مسابقات جهاني کرواسي را هم در 
کارنامه افتخارات دارد، هر دو طاي خود را تقديم 
امام هشتم و برادر ايشان ش��اهچراغ کرد. ارم در 
خصوص تقديم ک��ردن مدال هايش به آس��تان 
قدس رضوي و موزه شاهچراغ به »جوان« گفت: 
»مس��ابقات جهاني 2015 کرواس��ي، نخستين 

رقابت هاي بين المللي بود که در آن شرکت کردم 
و مدال ه��اي آن برايم ارزش زيادي داش��ت. در 
نخس��تين حضورم در رقابت هاي بين المللي به 
لطف خدا توانس��تم به دو طا در بخش انفرادي 
و تپانچه بادي 10 متر دست يابم و از آنجايي که 

امام رضا)ع( و ش��اهچراغ برادر هستند، تصميم 
گرفتم خوش��رنگ ترين مدال هايي را که تاکنون 
گرفته ام به اين دو بزرگوار تقديم کنم.« البته ارم 
دليل اصلي اين کار خود را ج��دا از ارادتي که به 
ائمه دارد، نذري مي خواند که مادرش سال ها قبل 

کرده بود: »از بچگي به ائمه ارادت داشتم و همواره 
در کارهايم از آنها ياري طلبيده ام. خدمت کردن 
به ائمه، افتخار بزرگي است، اما جرقه اين تصميم 
را نذري که مادرم برايم کرده بود، زد. مادرم وقتي 
کودک بودم نذر کرده بود ک��ه من براي يک روز 
هم که شده خادمي امام رضا)ع( را بکنم. افتخار 
بزرگي که تا امروز نصيبم نشده است. اين نذر براي 
سال ها قبل است، اما يک روز مادر با يادآوري آن 
گفت که سال ها قبل چنين نذري کرده و همين 
مسئله مرا به فکر انداخت تا مدال هايم را به امام 
هشتم و برادر ايش��ان تقديم کنم. شايد اين تنها 
کاري بود که مي توانستم براي ابراز ارادت و عاقه 
خود به امام هشتم و برادر بزرگوارشان انجام دهم. 
اميدوارم اين اتفاق بار ديگر تکرار ش��ود و اين بار 
بتوانم طاي رقابت هاي پارالمپيک را به محضر 

امام رضا)ع( تقديم کنم.«

خوشرنگ ترين مدالم را
 به امام رضا  )ع( تقديم کردم 

بيرانوند سفير نماز شد
عليرضا بيرانون��د، گل��ر ملي پوش پرس��پوليس بدون ش��ک يکي از 
فوتباليست هايي است که نامش را مدام مي توان به بهانه هاي مختلف 
شنيد. دروازه بان بي ادعايي که يک بار با شاهکار در جام جهاني روسيه 
چشم ها را به خود خيره کرد و بار ديگر هم با حضور در بين برترين هاي 
قاره آسيا که البته اين مسئله به ش��کلي عجيب ملغی شد. حاا اما نام 
دروازه بان پرس��پوليس در اجاس سراس��ري نماز در استان سمنان 
است که مطرح شده، آن هم با تقدير رئيس جمهور و انتخاب او از سوي 
روحاني به عنوان سفير نماز. انتخابي که حاا مسئوليت بيرانوند را به 
خصوص در قبال جواناني که چشم به او دوخته اند چند برابر مي کند، 
چراکه زيباترين عبادت حق نماز است. نمازي که ستون دين و معراج 
مؤمن اس��ت و همه آنهايي که در اقامه باشکوه تر نماز تاش مي کنند، 
بي ترديد در اس��تحکام دين خداوند و عروج انس��ان ها به سوي خالق 
مهربان کوشيده اند و حاا بيرانوند با مسئوليتي به مراتب سنگين تر از 

قبل در اين مسير گام برمي دارد.

حيدر سليماني

  کارشناس داوري

برتر شدن من  نتيجه  قهرمانی در آسيا بود 
درخشش فرزانه توس��لي در جام ملت هاي فوتس��ال بانوان آسيا که 
قهرماني ايران را به دنبال داشت، سايت فوتسال پلنت را بر آن داشت تا 
نام گلر ايران را در ليست 10 نفره برترين دروازه بانان جهان در سال 2018 قرار دهد. 
کانديداي کسب عنوان بهترين گلر جهان، افتخار قابل توجهي براي دروازه بان تيم 
ملي فوتسال بانوان ايران است. البته توسلي معتقد است که براي کسب اين عنوان 
بايد بيشتر ديده شد: »تيم ملي در تورنمنت و بازي هاي جهاني حضور نداشت و 
قطعاً اين انتخاب به خاطر قهرماني آسيا بود. از اينکه نه تنها من، بلکه فوتسال 
بانوان ايران ديده مي شود، واقعاً خوشحال هس��تم و فکر مي کنم قهرماني در 
جام ملت ها کاري کرد که تک تک بازيکن تيم ملي 
در جهان ديده ش��وند. برخاف تمام بي ميلي ها 
و بي رغبتي هايي که به فوتس��ال بانوان مي شود، 
بازيکنان هميشه تاش شان را کر ده اند و بهترين 
عملکرد را داشته اند. شايد اين عنوان فردي 
باشد، ولي اگر مجموعه يک تيم عملکرد خوبي 
نداشته باش��د، اين عناوين فردي هم کسب 
نمي شود. شايد اگر در آسيا قهرمان نمي شديم، 
من هم جزو 10 بازيکن برتر نبودم، اما براي اينکه 
بتوان عنوان بهترين گلر فوتسال بانوان جهان را 
به دست آورد بايد بيشتر ديده شد که ازمه آن حضور 
در مسابقات مختلف اس��ت.«در ادامه تکميل فهرست 
بهترين ها در ساير پست ها در سايت فوتسال پلنت، نام 
اعتدادي ديگر ملي پوش فوتسال زنان ايران هم در 
بين بهترين بازيکنان قرار گرفت تا روند درخشش 

بانوان فوتسال کشورمان ادامه داشته باشد. 

دعوای تيراندازها و کشتی گيرها!
اظهارنظر عجيب رئيس          خبر
فدراسيون تيراندازي 
واکنش جامعه کشتي را به دنبال داشت. دادگر در 
صحبت  هايي دور از انتظار گفته است: »تيراندازي 
مثل کشتي نيست که فقط يک دوبنده بخواهد، بلکه 
هر تيرانداز روزانه 500 هزار توم��ان هزينه دارد.« 
ابراهيم جوادي، پيشکسوت کشتي و دارنده چهار 
مدال طاي جهان ، ام��ا با انتقاد ش��ديد از رئيس 
فدراسيون تيراندازي گفت که افتخارات کشتي کجا 
و افتخارات تيراندازي کجا؟!  او عنوان کرد: »حرمت ها 
را بايد حفظ کرد. ما هيچ وقت قصد حرمت شکني 
نداريم، اما اين حرف ها باعث ايجاد اختاف و حاشيه 
مي ش��ود. ما هم مي توانيم بگوييم تيراندازان يک 

تفنگ دست مي گيرند و تير در مي کنند. مگر چه 
مي کنند که اين همه هزينه مي خواهند، با اين همه 
هزينه در المپيک چه کرد ه اند؟ با روزي 500 هزار 
تومان مي توانند يکي از افتخارات کشتي را به دست 
آورند؟ مگر هر کس دوبنده پوش��يد، کش��تي گير 
مي شود؟ کشتي گير سال ها زحمت مي کشد، عرق 
مي ريزد و زجر مي کشد تا براي کشور افتخارآفريني 
کند، حتي جانش را هم فدا مي کند. برادر 18 ساله 
من روي تشک کشتي قطع نخاع شد و جانش را از 
دست داد. نمي دانم دادگر چطور چنين حرف هايي را 
زده است. آنها طاقت تماشاي تمرينات کشتي را هم 
ندارند، چه برسد به انجام دادن آن. بيان کردن اين 

حرف ها حرمت شکني است!«

       چهره
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 دنيا حيدری
   بازتاب 



بي احتياطي مادرب�زرگ هنگام رانندگي با س�واري پرايد 
م�رگ او و زخم�ي ش�دن دو ن�وه اش را به همراه داش�ت. 
اين حادثه روز گذشته در محور چترود به زرند در استان كرمان اتفاق 
افتاد و زماني كه مأموران پليس در محل حاضر شدند مشخص شد كه 
راننده كه زني ميانسال بود به علت شدت جراحت جان باخته است 
و دو نوه 6 و 9 ساله اش هم كه زخمي شده بودند كه به بيمارستان 
منتقل شدند.  سرهنگ يوسف نجفي، رئيس پليس راه شمال استان 

كرمان علت حادثه را عدم توجه راننده به جلو اعام كرد. 

 مرگ مادر بزرگ 
در واژگوني خودرو

نيروهاي يگان حفاظت ميراث فرهنگي استان چهارمحال 
و بختياري و مازندران 75 ش�يء تاريخي ب�ا قدمت هزاره 
اول پي�ش از مي�اد و عص�ر آهن كش�ف و ضب�ط كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار س��رتيپ دوم امير رحمت اللهي، 
فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي كشور در بيان جزئيات اين 
خبر گفت: »چندي قبل يگان حفاظت ميراث فرهنگي چهارمحال 
و بختي��اري در جريان نگهداري تعداد زيادي اش��ياي عتيقه در 
خانه اي در شهركرد قرار گرفتند و براي بررسي موضوع وارد عمل 
شدند.«  وي افزود: »تيم عمليات يگان حفاظت با همكاري عوامل 
انتظامي پس از دستگيري متهم 10 شيء تاريخي مربوط به هزاره 
اول قبل از مياد، دو قبضه اسلحه ش��كاري، 667 عدد فشنگ و 
مقاديري مواد مخدر از متهم كش��ف و ضبط كردند.« وی گفت: 
»در اقدامي مشابه نيز از سوي يگان حفاظت استان مازندران در 
عملياتي موفق به كشف و ضبط 65 شيء تاريخي مربوط به عصر 
آهن، هخامنشي و ساساني شدند.« افراد دستگيرشده به همراه 
پرونده براي سير مراحل قانوني به مقام قضايي تحويل داده شدند. 

 كشف 75 شيء  تاريخي 
عصر آهن و ساساني

 بازداشت سوداگران مرگ
 با شليك گلوله

دخت�ر 16 س�اله اي ك�ه ب�راي ف�رار از 
ملحفه ه�ا  از  اس�تفاده  ب�ا  خانه ش�ان 
طنابي درس�ت كرده ب�ود از طبق�ه چهارم 
خانه ش�ان س�قوط ك�رد وج�ان باخ�ت. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��اعت 8 صبح ديروز 
قاضي منافي آذر، بازپرس ويژه قتل دادس��راي 
امور جنايي ته��ران با تماس تلفن��ي مأموران 
كانتري 128 تهران نو از مرگ مشكوك دختر 
نوجواني ب��ا خبر و همراه تيم��ي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي راهي محل ش��د.  تيم 
جنايي در محل حادثه كه ساختمان مسكوني 
پنج طبقه اي در خيابان بال حبش��ي در شرق 
تهران بود با جسد دختر 16 ساله اي به نام پروانه 
روبه رو شدند كه بررسي ها حكايت از اين داشت 
وي از پنجره اتاقش در طبقه چهارم ساختمان 
به داخل خيابان س��قوط ك��رده و به كام مرگ 
رفته است.  تحقيقات مأموران نشان داد دختر 

16 ساله كه دانش آموز دوره دبيرستان بود مدتي 
قبل با پسر جواني ارتباط دوستانه برقرار مي كند 
تا اينكه پدر و مادرش متوجه موضوع مي شوند. 
پدر اين دختر روز حادثه وقتي متوجه مي شود 
دخترش قرار است پس��ر مورد عاقه اش را در 
خيابان ماقات كند وي را داخل اتاقش حبس 
مي كند، اما دختر نوجوان كه اصرار به ماقات با 
دوستش دارد براي فرار از خانه تعدادي ملحفه 
و پارچه را به هم گره زده تا از اين طريق طنابي 
درس��ت كند و از پنجره اتاقش با آن به بيرون 
فرار كند. وي پس از درس��ت كردن اين طناب 
از پنجره اتاق��ش آويزان مي ش��ود و با گرفتن 
طناب قصد پايي��ن آمدن دارد ك��ه ناگهان به 
پايين سقوط و فوت مي كند.  همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اين حادثه جسد دختر نوجوان 
براي انجام آزمايش هاي ازم به دستور قاضي 

منافي آذر به پزشكي قانوني فرستاده شد. 

 مرگ غم انگيز دختر نوجوان 
هنگام فرار از خانه

رئي�س پلي�س مب�ارزه با م�واد مخ�در ته�ران ب�زرگ، 
از كش�ف 5۰ كيلوگ�رم ان�واع موادمخ�در حش�يش و 
تري�اك در تعقيب و گري�ز با س�وداگران مرگ خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار ما،  سرهنگ محمد بخشنده توضيح داد: ساعت 
5 صبح روز گذشته مأموران پليس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ 
در محدوده بهشت زهرا به يك خودروي پژو ۴05 مشكوك شده و 
به راننده فرمان ايست دادند، اما راننده با افزايش سرعت به سمت 
آزاد راه تهران-  قم متواري شد. با آغاز تعقيب و گريز، مأموران پليس 
با تجهيزات هشداري به راننده فرمان ايست دادند اما او بدون توجه به 
دستور پليس به مسيرش ادامه داد. همزمان مأموران با به كار گيري 
قانون استفاده از ساح اقدام به شليك تير هوايي كردند و در حالي 
كه به تعقيب خودروي متهم ادامه مي دادند يك خودروی سواري 
تيگو به خودروي پليس نزديك شد تا مانع ادامه مأموريت پليس 
شود كه در اين زمان با اقدام سريع مأموران، استيك هاي خودروي 
تيگو مورد هدف قرار گرفت و اين خودرو در محدوده آزاد راه متوقف 
شد.  سرهنگ بخشنده گفت: در ادامه تعقيب و گريز با خودروي پژو 
۴05، استيك هاي عقب اين خودرو نيز با شليك گلوله مورد هدف 
قرار گرفت كه راننده با توجه به سرعت زياد خودرو و عدم توانايي در 
كنترل خودرو با گاردريل كنار مسير برخورد كرده و متوقف مي شود.  
وي با اشاره به دستگيري سرنشينان هر دو دستگاه خودروي تيگو 
و پژو ۴05 گفت: مأموران پليس پس از دستگيري سرنشينان هر 
دو دستگاه خودرو در بازرسي از خودروي پژو ۴05 موفق به كشف 

28 كيلوگرم حشيش و 20 كيلوگرم ترياك شدند.

6۰ كارگر كه در حادثه آتش سوزي مجتمع تجاري 
رزمال تهران گرفتار شده بودند با اطفاي حريق 

نجات يافتند. 
حادثه آتش سوزي در اين مجتمع 25 طبقه در بزرگراه 
شهيد خرازي، ساعت 12 روز گذش��ته اتفاق افتاد و 
لحظاتي بعد از آن آتش نش��انان از چهار ايستگاه در 
محل حاضر شدند. مهدي داوري، مدير عامل سازمان 
آتش نشاني در توضيح ماجرا گفت: در جريان حادثه، 
آتش سوزي در طبقه همكف و از يك موتور ژنراتور آغاز 
و به دو ژنراتور ديگر و سپس به سقف هاي كاذب طبقه 
اول و دوم و بخش هايي از نماي ساختمان سرايت كرده 

بود. همزمان با حضور آتش نش��انان آنها به سرعت به 
چند گروه تقسيم شدند و عمليات مهار آتش را آغاز 
كردند و همزمان گروهي ديگر نيز براي نجات بيش 
از 60نفر از كارگران كه در راهروها در ميان دود ناشي 
از آتش س��وزي محبوس ش��ده بودند، اقدام كردند و 
همگي را با اس��تفاده نردبان و راه پله ها به محل امن 
منتقل كردند. وي گفت: آتش نش��انان بعد از تاش 
موفق به مهار آتش شدند. مديرعامل آتش نشاني گفت: 
سه كارگر در جريان حادثه دچار سوختگي سطحي 
شده بودند كه به بيمارستان منتقل شدند. وي گفت: 

تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد. 

مهار آتش   در مجتمع تجاري رزمال
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 نجات از طناب دار 
با مراسم قسامه

مردي كه به اتهام قتل مادر س�الخورده اش بازداش�ت ش�ده 
بود با انجام مراس�م قس�امه موفق ب�ه نجات از قصاص ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، دي  س��ال 95، مردي مأم��وران پليس را از 
مرگ مشكوك مادرش باخبر كرد و گفت:»براي خريد بيرون رفته 
بودم اما وقتي برگشتم ديدم مادرم روي زمين افتاده است. هر چه 
صدايش كردم جوابي نشنيدم. جلوتر رفتم و تكانش دادم متوجه 

شدم نفس نمي كشد.« 
با توضيحات مرد ج��وان، مأموران به آدرس من��زل مادر آن مرد 
رفتند و با انتقال جس��د زن 95 س��اله به نام خديجه به پزش��كي 
قانوني دريافتند زن سالخورده در حاليكه آثار ضرب و جرح روي 
بدنش نمايان بود بر اثر ضربه مغزي فوت كرده است.  به اين ترتيب 
تحقيقات، با موضوع قتل عمد آغاز ش��د و فرزن��دان مقتول مورد 
تحقيق قرار گرفتند تا اينكه يكي از دخت��ران مقتول به مأموران 
گفت: »برادرم بعد از طاق همس��رش با م��ادرم زندگي مي كرد. 
نگهداري از مادرم به خاطر كهولت سن مشكل بود به همين دليل 

آنها بارها با هم درگير ش��ده بودند و از آنجائيكه مادرم ناتوان بود 
و نمي توانس��ت از خودش دفاع كند احتم��ال مي دهيم قتل كار 
برادرمان باشد.« بعد از اين توضيحات، پسر ۴1 ساله مقتول به نام 
محمود بازداشت شد. او در بازجويي ها جرمش را انكار كرد و گفت از 
قتل مادرش خبر ندارد.  با انكارهاي متهم اما بنا به گواهي دختران 
مقتول برادر آنها روانه زندان ش��د و پرونده به شعبه ششم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي به 
پرونده اولياي دم براي برادرشان درخواست قصاص كردند. سپس 

متهم بار ديگر با انكار جرمش از خودش دفاع كرد. در آخر هيئت 
قضايي پرونده را لوث تشخيص داد و حكم به برگزاري مراسم قسامه 
داد.  بنابراين پرونده صبح ديروز بار ديگر روي ميز هيئت قضايي 
همان شعبه به رياست قاضي شقاقي قرار گرفت. با اعام رسميت 
جلسه نماينده دادستان كيفر خواست را قرائت كرد. سپس متهم 
در جايگاه قرار گرفت و 50 بار قس��م خورد در قتل مادرش نقشي 
نداشته است. بعد از اجراي مراسم خواهران وي نيز اعام گذشت 

كردند. به اين ترتيب متهم به زودي آزاد خواهد شد. 

پس�ران آتش اف�روز ك�ه ب�ا آت�ش زدن ش�هروندان در فضاه�اي س�بز 
اق�دام ب�ه تفري�ح مي كردن�د تح�ت تعقي�ب پلي�س ق�رار گرفتن�د. 
به گزارش خبرنگار ما، روز گذش��ته كليپ كوتاهي به سرعت در فضاي مجازي 
منتشر شد كه سه پس��ر جوان اقدام به مستندس��ازي از آتش زدن شهرونداني 
كردند كه مشغول استراحت در فضاهاي سبز بودند. براساس فيلم منتشر شده 
به نظر مي رسد كه زمان وقوع حادثه نيمه هاي تابس��تان باشد؛ چراكه عامان 
حادثه و كساني كه از سوي آنها هدف قرار گرفته اند همگي لباس تابستانه به تن 
دارند. قربانيان حادثه زير درختان پارك ها در سايه مشغول استراحت هستند كه 
يكي از متهمان روي آنها ماده آتشين ريخته و سپس با روشن كردن فندك فرار 
مي كند. فرد دوم هم با گوشي تلفن همراهش مشغول مستند سازي از وقوع حادثه 
هولناك است. همچنين به نظر مي رسد فضاي سبز موجود در پارك هاي بزرگ در 
جنوب تهران باشد. در همگي صحنه هاي حادثه عامل حادثه مردي جوان است 
كه فيلم بردار او را مهدي صدا مي زند و فرد ديگري هم آنها را همراهي مي كند. در 
آخرين صحنه مهدي بعد از آتش زدن آخرين قرباني خودش را به همدستش كه با 
موتور كنار بزرگراه در انتظار اوست مي رساند و با هم از محل دور مي شوند. هچنين 
به نظر مي رسد كه همه حوادث در يك روز اتفاق افتاده باشد؛ چراكه زمان وقوع 
حادثه نيمه روز است و در همه حوادث لباسي هم كه مهدي در همه صحنه ها به 
تن دارد با هم تفاوتي نداشته است.  به دنبال انتشار فيلم، مركز اطاع رساني پليس 
تهران بزرگ هم اعام كرد كه تيم ويژه اي براي شناسايي متهمان تشكيل شده 
است. اين مركز از شهرونداني كه از متهم خبر دارند درخواست كرد اطاعات خود 

را به مركز فوريت هاي پليس گزارش كنند.

فرمانده نيروي انتظامي گفت: از ابتداي سال 
جاري تاكنون در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذش�ته جرائم در فضاي مج�ازي 71 درصد 
رش�د داش�ته اس�ت كه نگران كننده است. 
وي با تأكيد ب�ر پيچيدگي جرائ�م در فضاي 
مجازي افزود: مردم نخستين افرادي هستند 
كه مي توانند با هوش�ياري در فضاي مجازي 
مان�ع از كاهبرداري افراد س�ودجو ش�وند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار سرتيپ »حسين 
اشتري« فرمانده ناجا صبح ديروز در حاشيه نشست سراسري رؤساي پليس فتاي 
سراسر كشور در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: جرائم سايبري نسبت به سال 
گذشته رشد 71 درصدي داشته است. يكي از موضوعاتي كه با زندگي مردم عجين 
شده، فضاي مجازي است و همه مردم به شكلي با آن سروكار دارند؛ لذا پليس بايد 
با برنامه، امنيت اين فضا را برقرار كند.  سردار اشتري با اعام پيچيدگي جرائم در 
فضاي مجازي افزود: مردم نخستين افرادي هستند كه مي توانند با هوشياري و 
آگاهي در فضاي مجازي مانع از كاهبرداري به افراد سودجو شوند و به همين 
سبب آگاهي و اطاع رساني به مردم يكي از مهمترين دغدغه هاي پليس براي 
پيشگيري از هرگونه سوءاستفاده افراد كاهبردار در اين فضا است.  سردار اشتري 
با بيان اينكه پليس فتا در 1۴6 نقطه از كشور اس��تقرار دارد، گفت : ان شاء اه تا 
پايان امسال تعداد مراكز پليس فتا بيشتر خواهد شد و ما در نظر داريم در تمامي 
شهرهاي با بيش از 150 هزار جمعيت حتماً مراكز پليس فتا را داير كنيم كه اين 
امر در سال آينده محقق خواهد شد.  وي در ادامه  آمار كاهبرداري هاي تلفني 
و اينترنتي و برداشت غير مجاز از حس��اب ها را نگران كننده دانست و گفت : در 
همين راستا تمهيداتي را در نظر گرفتيم كه با پيگيري پليس و دستورالعمل هايي، 

استفاده از رمزهاي يك بار مصرف به بانك ها اباغ شده است. 
مي دهد  41 درصد جرائم سايبري در تلگرام رخ 

رئيس پليس فتاي ناجا هم در حاش��يه همايش 
نشست سراسري رؤساي پليس فتا كشور با بيان 
اينكه از ابتداي سال تاكنون ۴1 هزار جرم در فضاي 
مجازي گزارش شده است و پيش بيني ما اين است 
كه تا پايان سال اين مقدار به 58 تا 59 هزار فقره 
برس��د، گفت: ۴1 درصد از جرائم در حوزه تلگرام، 
2۴ درصد در اينستاگرام اس��ت و خوشبختانه به 
دليل فيلترينگ تلگرام درصد وقوع جرائم در اين 
بخش از فضاي مجازي كاهش پيدا كرده اس��ت. 
همچنين 35 ميليون نفر از هاتگرام و طاگرام اس��تفاده مي كنند كه موضوعات 
مجرمانه در آنجا قرار دارد.  وي گفت: بيش��ترين جرائم در فضاي مجازي برداشت 
غيرمجاز است. در همين زمينه هماهنگي هايي با دادستاني و بانك مركزي صورت 
گرفته است تا بانك ها رمزهاي يكبار مصرف را در اختيار كاربران قرار دهند.  رئيس 
پليس فتاي ناجا ادامه داد: ۴00 ميليون كارت بانكي در كشور وجود دارد و هر ايراني 
بالغ بر پنج الي شش كارت در اختيار داشته و از تسهيات آنها استفاده مي كند. امنيت 
اين كارت هاي بانكي يكي از مباحث جدي است كه چه در ساختار كارت و چه در رمز 
بايد در نظر گرفته شود.  رئيس پليس فتاي ناجا با بيان اينكه با هماهنگي هاي صورت 
گرفته 32 بانك بايد رمز يك بار مصرف براي شهروندان تهيه كنند و در اختيار آنان 
قرار دهند، گفت: بانك ها در اين زمينه اطاع رساني هاي ازم را انجام داده اند و مردم 
براي اينكه بتوانند رمز يك بار مصرف را دريافت كنند بايد به بانك مراجعه كرده و 
سيستم ازم را فعال كنند و در صورتي كه بانك اين تسهيات را در اختيار مشتريان 
قرار ندهد اگر خس��ارتي براي كاربران حادث شود بانك بايد پاسخگو باشد.  وي با 
بيان اينكه پس از استفاده از رمزهاي يك بار مصرف در حوزه بانكداري الكترونيك 
در مرحله بعد به سراغ  اي تي ام ها خواهيم رفت، گفت: پس از آن سعي مي كنيم از 
رمزهاي يك بار مصرف براي پوزهاي خريد نيز استفاده شود.  وي با اشاره به كسب و 
كارهاي جديد يا استارتاپ ها گفت: استارتاپ ها رشد 3هزار و 200 درصدي داشتند 
و اگرچه ما اين استارتاپ ها را حمايت مي كنيم اما قانون مشخصي در خصوص آنها 
وجود ندارد و به همه اين كسب و كارهاي جديد در فضاي مجازي تأكيد مي كنيم كه 

بايد اطاعات كاربرانشان را در داخل كشور ثبت كنند نه در كشورهاي بيگانه. 
سردار هاديانفر با بيان اينكه امنيت در فضاي مجازي يك محصول نيست بلكه 
يك فرآيند نسبي است، گفت: ۴2 هزار هميار پليس فتا در حال حاضر به پليس 
فتا كمك مي كنند، همچنين به 210 هزار دانش آم��وز آموزش هايي در حوزه 

فضاي مجازي ارائه شده است.

 پسران آتش افروز 
تحت تعقيب پليس

فرمانده نيروي انتظامي:

افراد زيادي هس�تند كه براي فرار از مش�كات 
زندگي يا تفري�ح و س�رگرمي يا تجويز نس�خه 
دوس�تان براي اغري و زندگي پر تحرك و ش�اد 
به مواد مخدر شيش�ه پن�اه مي برند. اي�ن افراد 
اگر چه در ابت�داي مصرف زندگي سرخوش�ي را 
تجربه مي كنن�د اما زمان�ي كه به شيش�ه آلوده 
مي ش�وند نه تنها ديگ�ر از سرخوش�ي و تحرك 
خبري نيست بلكه زندگي ش�ان سرشار از توهم 
و بدبيني و بيماري هاي رواني مي شود و در نهايت 
هم زندگي شان به حادثه هولناكي رقم مي خورد 
مثل مردي كه در توهم ناش�ي از مصرف شيش�ه 
مدعي اس�ت پدرش به خوابش مي آم�ده و او را 
در عالم رؤيا كتك مي زده است و به خاطر همين 
او را به قتل رس�انده و جسدش را سوزانده است. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 2 بامداد روز دوشنبه 
دوازدهم آذر ماه قاضي مدير روستا، بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
كانتري 123 نياوران از كشف جس��د سوخته مرد 
سالخورده در آتش س��وزي خانه اش با خبر و همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل 
شد.  تيم جنايي در محل حادثه كه ساختمان ويايي 
دو طبقه قديمي بود با جس��د مرد 60 ساله اي به نام 
صمد روي مبل داخل پذيرايي طبقه دوم روبه رو شدند 
كه به شدت س��وخته بود. مأموران دريافتند ساعتي 
قبل همسايه ها موضوع آتش س��وزي خانه مرد فوت 
شده را به آتش نش��اني اطاع داده كه پس از اطفاي 
حريق مأموران با جسد صاحبخانه روبه رو مي شوند. 

بررسي ها نش��ان داد صمد كه مدتي قبل همسرش 
به خارج از كشور رفته است همراه پسر جوانش به نام 
فيروز در خانه اش زندگي مي كرده كه پس از حادثه 
فيروز به طرز مرموزي ناپديد ش��ده است.  از آنجايي 
كه احتمال مي رفت آتش سوزي عمدي است جسد 
براي معاينات ازم به پزشكي قانوني فرستاده شد كه 
پزشكي قانوني اعام كرد صمد قبل از آتش سوزي با 

اصابت جسم سختي به سرش به قتل رسيده است. 
با اعام نظريه پزش��كي قانوني پرون��ده وارد مرحله 
تازه اي شد و كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي براي 
شناس��ايي عامل يا عامان حادثه تحقيقات خود را 
آغاز كردن��د.  تحقيقات مأموران نش��ان داد مقتول 
با پسرش كه معتاد به شيشه اس��ت باهم اختافات 
زيادي دارند به طوريكه هر چن��د وقت يك بار با هم 
درگيري داش��ته اند. بدين ترتيب مأموران فيروز را 
به عنوان مظنون حادثه تحت تعقي��ب قرار دادند تا 
اينكه 5:30 عصر روز سه شنبه وي را در حالي كه به 

خانه شان برگشته بود شناسايي و بازداشت كردند. 
صبح ديروز متهم ب��راي تحقيق به دادس��راي امور 
جنايي تهران منتقل ش��د. وي مقاب��ل قاضي مدير 
روس��تا به قتل پدرش اعتراف كرد. همچنين متهم 
براي بررسي س��امت روحي و رواني اش به پزشكي 
قانوني معرفي ش��د.  س��رهنگ كارآگاه علي وليپور 
گودرزي، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي 
تهران بزرگ، با اع��ام اين خبر گف��ت: متهم براي 
تحقيقات بيش��تر در اختيار كارآگاه��ان اداره دهم 

پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

گفت وگو با متهم
خودت را معرفي كن ؟

فيروز هستم 30 ساله.
به چه كاري مشغولي؟

من قبًا لوله كشي س��اختمان كار مي كردم كه 
مدتي بعد در رستوراني ش��روع به كار كردم اما 

اخراج شدم و بيكار بودم. 
معتادي ؟ 

به قيافه ام مي خورد كه معتاد باشم. 
گفته شده كه شيشه مصرف مي كني ؟ 

)سكوت مي كند.( 
با پدرت تنها زندگي مي كردي ؟ 

بله، 10 سال قبل مادرم با پدرم اختاف پيدا كرد و 
از هم جدا شدند. يك خواهر دارم كه ازدواج كرد و 

پس از آن من و پدرم با هم زندگي مي كرديم. 

با پدرت اختاف داشتي ؟ 
بله، اختاف داشتم به همين دليل از او جدا شدم 
و شش ماهي تنها زندگي مي كردم تا اينكه اصرار 

كرد و دوباره به خانه مان برگشتم. 
چه اختافي با پدرت داشتي ؟ 

چند سالي بود كه خواب هاي آشفته مي ديدم و 
خيلي اذيت مي شدم. هر ش��ب مردي به خوابم 
مي آمد و مرا كتك مي زد. او مي گفت كه من بايد او 
را پيدا كنم اما نشاني از او نداشتم تا اينكه فهميدم 
آن مرد پدرم است كه پس از جدا شدن از مادرم 

هر شب به خوابم مي آيد و مرا اذيت مي كند. 
به همين خاطر او را به قتل رساندي ؟ 
بله، من از قبل تصميم گرفتم پدرم را با اسلحه 
بكشم اما اسلحه نداش��تم و مجبور شدم او را با 

چكش به قتل برسانم. 
در مورد حادثه توضيح بده ؟ 

آن شب با پدرم مش��اجره كردم و به طبقه اول 
آمدم. پس از آن به پمپ بنزين رفتم و مقداري 
بنزين خريدم و به خانه برگشتم. تكه اي سنگ 
برداشتم و به طبقه باا رفتم كه ديدم پدرم در 
حال تماشاي تلويزيون است. از پشت سر چند 
ضربه اي با س��نگ به س��رش زدم كه خونين و 
بي حال ش��د و در ادامه با چكش��ي كه در خانه 
داشتيم چند ضربه به سرش زدم و در پايان هم 

خانه را با بنزين آتش زدم. 
چرا آتش زدي ؟ 

مي خواستم پليس فكر كند كه بر اثر آتش سوزي 
فوت كرده است. 

بعد كجا رفتي ؟ 
بعد بيرون رفتم كه دوباره تصميم گرفتم به خانه 
برگردم و آتش را خاموش كنم كه ديدم پليس 

جلوي در خانه ما است و ترسيدم و فرار كردم. 
پشيمان نيستي ؟

نه، من حتي قصد داش��تم پس از قتل پدرم به 
سراغ عمويم بروم و او را هم به قتل برسانم و بعد 

هم به زندگي خودم پايان بدهم. 
چرا عمو ؟ 

به او گفته بودم براي من كار پيدا كند كه گوش 
نمي داد. 

چرا به خانه برگشتي ؟ 
به خانه مان آمدم كه ببينم پدرم چه شده است 

كه مأموران مرا دستگير كردند. 

 اعتراف پسر شيشه اي
يكي از سرقت هاي ش��ايع در تهران س��رقت خودرو است.  به قتل آتشين پدر

تبهكاران براي ارتكاب هر جرمي نيازمند وسيله نقليه هستند 
و از آنجايي كه امكان شناسايي متهمان از طريق شناسايي 
خودرو بااست آنان براي انجام مقاصدشان اقدام به سرقت 
خودرو مي كنند. بررسي هاي پليس حكايت از اين دارد كه 
بيشتر خودروهاي سرقت شده در تهران مربوط به خودروهاي 
ساخت داخل يعني پرايد و خودروهاي پژو است. مهم ترين 
عامل سرقت خودروهاي توليد داخل را مي توان پايين بودن 
ضريب ايمني اعمال شده از سوي كارخانه هاي سازنده عنوان 
كرد و همچنين ضعف شديد ضريب امنيتي قفل خودروها از 
يك سو و زياد بودن تعداد خودروها از سوي ديگر مزيد بر علت 
شده است كه سبب كاهش نيافتن سرقت خودرو شده است. 
همچنين استدال هايي همچون از رده خارج شدن توليد 
بعضي خودرو ها يا طراحي قفل ه��اي ايمني براي توليدات 
آينده از سوي كارخانه هاي سازنده نيز در پايين نيامدن آمار 
وقوع سرقت خودرو نقش داشته است. سرقت به عنوان يكي 
از مسائل اجتماعي نه تنها متأثر از جنبه هاي مختلف حيات 
بشري است بلكه بر آنها تأثير گذار خواهد بود. اين امر يكي 
از معضات جامعه است كه به ويژه در شهر تهران به صورت 
جدي تر مطرح است.  بسياري از اين سرقت ها موجب مرگ 
و مجروح شدن زيادي شده و مش��كات عديده اجتماعي ، 
رواني و اقتصادي را به وجود آورده اس��ت. طبق اطاعات به 
دست آمده سرقت لوازم  خودرو به عنوان يكي از اولويت هاي 
مهم در بحث جرائم اجتماعي در اين كان شهر مطرح و قابل 
بحث است كه نيازمند تحقيق و كار عملي براي رفع آن است. 
بنابر شواهد و مدارك تحقيق در اين زمينه ضروري به نظر 
مي رسد و با توجه به آنكه سرقت لوازم خودرو از مسائلي است 
كه معمواً  ذهن و وقت مس��ئوان امنيتي و سياس��ي شهر 

تهران را به خود مشغول كرده است. 
سهل الوصول بودن و امكان تبديل لوازم سرقتي به پول در 
كوتاه ترين زمان ممكن  ارتكاب جرم را به عنوان شايع ترين 
جرائم در ش��هر تهران مطرح كرد و موجب ش��ده سرقت 
خودرو و لوازم محتويات داخل خودرو به صورت صدر نشين 
تمامي بزه هاي موجود در شهر تهران جايگاه نخستين خود 

را در پنج اولويت جرائم شهر تهران حفظ كرده است.
* معاونت اجتماعي فاتب_ اداره برآورد اجتماعي 

 سرقت خودروها
از ضعف قفل خودروسازان است

    یادداشت

ليا حيدري*

 جرائم سايبري
 71 درصد رشد داشته است

بيشترين جرائم در فضاي مجازي برداشت غيرمجاز است



وزیر خارجه امریکا با این ادعا که روس    ها پیمان 
منع موشک های میان برد هسته ای)INF(  را 
نقض کرده اند، اع�ام کرد که روس�یه 60 روز 
زمان دارد ک�ه بازگردد. روس     ه�ا در باا    ترین 
سطح یعنی از زبان رئیس جمهورشان واکنش 
نش�ان دادن�د و ضم�ن هش�دار، ای�ن ادعا را 
توجیه�ی دیرهن�گام برای خ�روج که قبلش 
تصمیمش گرفته ش�ده است، دانس�تند. در 
چنین ش�رایطی پیم�ان س�ازمان آتانتیک 
شمالی موس�وم به ناتو در همان مسیر دلخواه 
امریکا و برای باورپذیر س�اختن داستان نقض 
پیمان موش�کی هس�ته ای میان برد توس�ط 
مس�کو، مدعی توسعه یک س�امانه موشکی 
از س�وی روس    ها ش�د که اروپ�ا و بخش    هایی 
از اقیان�وس اطل�س را به مخاط�ره می اندازد. 

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا که در نشست 
وزیران خارجه کش��ورهای عضو سازمان پیمان 
آتانتیک شمالی )ناتو( شرکت کرده گفته است 
که » ای��اات متحده اعام می کن��د که از تخطی 
عملی روسیه از پیمان تسلیحات میان برد هسته ای 
آگاه است و در نظر دارد اجرای این پیمان را ظرف 
60روز آینده متوقف کند مگر اینکه روسیه به طور 
کامل و به شکلی قابل راس��تی آزمایی اجرای این 

پیمان را از سر بگیرد.«
وی افزوده است که تخلف روس��یه از این پیمان 
به طور جدی امنیت ایاات متحده را به مخاطره 
می اندازد و به این ترتیب، امریکا نباید » اس��یر « 
پیمانی باشد که توانایی آن کشور در بروز واکنش 

مناسب به این نوع تهدیدات را تضعیف می کند.
وزیر خارجه امریکا گفت که » تخلفات روس��یه از 
این پیمان را نباید جدای از انگاره وسیع تر موارد 
قانون گریزی روس��یه در نظر گرفت و فهرس��ت 
اقدامات ش��رم آور روس��یه بس��یار طوانی است 
که اقدامات آن کشور در گرجس��تان، اوکراین و 
سوریه، دخالت در انتخابات، سوء قصد به ]سرگی[ 
اسکریپال ]در بریتانیا[ و حاا مداخله در تنگه کرچ 
تنها معدودی از آنهاست.«  وی افزود که در مقابل، 
ایاات متحده به طور کامل و حتی با وسواس به این 

پیمان عمل کرده است. 
مایک پمپئو گفت ک��ه از س��ال ۲0۱۳ تاکنون، 

ایاات متحده در س��طوح مختل��ف از جمله در 
عالی     ترین سطح نگرانی خود را نسبت به تخلفات 
روسیه دست کم در ۳0 مورد به اطاع مقامات آن 
کشور رس��انده و افزود: » در تمامی موارد، پاسخ 
روسیه یکی بوده است؛ انکار هرگونه تخلف، مطالبه 
اطاعات و ای��راد اتهامات متقابل و بی اس��اس. «  
سایر کشورهای عضو ناتو هم با صدور یک بیانیه 
مش��ترک گفته اند که روس��یه با تولید و استقرار 
شبکه های موشکی 9M729 از تعهدات خود شانه 
خالی کرده است. سیستمی که امریکا و ناتو به آن 
اشاره می کنند -9M729- به روسیه امکان خواهد 
داد کشورهای ناتو را با ساحی اتمی و بدون فوت 

وقت زیاد هدف قرار دهد. 
در بیانیه ناتو آمده اس��ت: » ما در حمایت و تأیید 
یافته های ایاات متحده در این مورد که روسیه 
عمًا این پیمان را نادیده گرفته است، متفق القول 
هس��تیم. «  دبیرکل ناتو هم گفته اس��ت که » به 
روسیه آخرین فرصت داده شده است تا به نحوی 
قابل راس��تی  آزمایی اجرای کام��ل این پیمان را 
اثبات کن��د و در عین حال، ما بای��د آماده قبول 
این واقعیت باشیم که ممکن اس��ت این پیمان 
لغو شود.«  پیمان منع کاربرد تسلیحات میان برد 
هس��ته ای در س��ال ۱۹۸۷ بین دونال��د ریگان، 
رئیس جمهور وقت امریکا و میخائیل گورباچف، 

آخرین رهبر جمهوری اتحاد ش��وروی امضا شد 
و پس از فروپاشی شوروی، دولت روسیه تمامی 
تعهدات شوروی از جمله در این مورد را برعهده 
گرفت.  براساس این پیمان، توسعه و کاربرد تمام 
موشک های هسته ای و غیرهسته ای کوتاه برد و 
میان برد)برد ۵00 تا ۵۵00 کیلومتر(به استثنای 

موشک های دریایی ممنوع شد. 
این پیمان نخس��تین قرارداد کنترل تسلیحات 
هسته ای موش��کی راهبردی در جهان به حساب 
می آید که با توجه به اینکه در دوره جنگ سرد بین 
دو ابرقدرت )ش��وروی و امریکا( امضا شده بود، از 
اهمیت بسیار باا و حیاتی برخوردار شده است.  تا 
سال ۱۹۹۱ )۱۳۷0( حدود ۲ هزار و ۷00 موشک 
نابود شدند ضمن اینکه دو کشور اجازه بازرسی از 

تأسیسات یکدیگر را داشتند. 
 واکنش روسیه

اظه��ارات وزیر ام��ور خارجه ای��اات متحده در 
خصوص اولتیماتوم به روسیه، واکنش وادیمیر 
پوتین را در پی داش��ت.  به گزارش اس��پوتنیک، 
وادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در واکنش 
به اظهارات مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایاات 
متحده، گفت: »طب��ق معمول، ای��اات متحده 
هیچ شواهدی مبنی بر اینکه روسیه پیمان منع 
موشک های هسته ای میان برد را نقض کرده است، 

ارائه نکرده است و بیانیه مطبوعاتی مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه ایاات متح��ده،  تا حدودی دیر 
است.« پوتین در ادامه اظهار داشت: بیانیه پمپئو تا 
حدودی دیر است، زیرا طرف امریکایی اعام کرد 
که قصد دارد از پیمان منع موشک های هسته ای 
میان برد خارج ش��ود و اکنون به دنبال توجیهی 
برای اینکه چرا باید این کار را انجام دهند، هستند.  
به گفته رئیس جمهور روس��یه، مهم  ترین توجیه 
واشنگتن این است که مس��کو » چیزی را نقض 
می کند، در عین حال، طبق معمول، ش��واهدی 
از نقض از طرف ما ارائه نش��ده است. « همچنین 
س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه خبر داد 
که سفارت امریکا در مس��کو یادداشتی را مبنی 
بر تعلیق اجرای پیمان موشکی به وزارت خارجه 
روسیه ارس��ال کرده اس��ت.  »ماریا زاخارووا« در 
کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خ��ود در محل این 
وزارتخانه خاطرنش��ان کرد: در این یادداشت که 
روز گذشته به ما تحویل شد، طرف امریکایی اعام 
کرده است که در صورت اجرا نشدن مفاد پیمان 
منع موشک های هسته ای کوتاه برد و میان برد از 
سوی مسکو، واشنگتن پس از 60 روز اجرای آن را 
به تعلیق در می آورد.  وی افزود: امریکا روسیه را به 
نقض این پیمان متهم کرده اما هیچ مدرکی را برای 
اثبات ادعای خود ارائه نکرده، در حالی که روسیه 
این پیمان را به طور کامل اجرا کرده است.  زاخارووا 
در عین حال تصریح کرد: روسیه برای مذاکره در 
مورد این پیمان و حفظ و اجرای آن آمادگی دارد. 

 مخالفت پکن با چند جانبه شدن پیمان 
وزارت خارجه چی��ن ضمن مخالف��ت با مواضع 
امریکا درباره لزوم چند جانبه ش��دن پیمان منع 
موشک های میان برد اتمی )INF(اعام کرد که 
این یک توافق دوجانبه بین واشنگتن و مسکو بوده 
است.  به گزارش »اسپوتنیک«، »گنگ شوآنگ« 
روز چهار    شنبه تصریح کرد که این پیمان دو جانبه 
بین اتحاد جماهیر شوروی و امریکا بسته شده بود.  
اظهارات این مقام پکن در حالی مطرح ش��ده که 
پیش تر »آناتولی آنتونوف« سفیر روسیه در امریکا 
در اظهارنظری درباره این پیمان گفته بود که عاوه 
بر چین، باید کش��ورهای عضو ناتو و »اول از همه 
فرانسه و بریتانیا« هم عضو پیمان منع موشک های 

میان برد اتمی شوند. 
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امریکا  به روس ها 2 ماه اولتیماتوم داد به پیمان موشک هاي میان برد برگردند

60 روز تا شروع رقابت موشکی جنگ سرد

فرانسه و انگلیس    گزارش  یک
ب�ا ط�رح ادعای 
آزمایش موش�کی ایران در ش�ورای امنیت با 
فشار امریکا تاش کردند روند فشار امنیتی بر 
ایران را آغاز کنند اما در متهم کردن ایران به 
نقض قطعنامه 2231 ش�ورای امنیت اجماعی 
بین اروپا و واشنگتن وجود نداشت و این جلسه 
که س�عی داش�ت قطعنامه ای علی�ه ایران به 
تصویب برساند، بدون صدور بیانیه پایان یافت؛ 
نشستی که شکاف    ها بین شرق و غرب بر سر 
برنامه موش�کی ای�ران را بیش�تر علنی کرد. 

نشست غیرعلنی ش��ورای امنیت درباره برنامه 
موش��کی ایران که به اصرار فرانس��ه و انگلیس 
سه     شنبه شب برگزار شد، بدون هیچ نتیجه ای 
پایان یافت. فرانس��ه و انگلیس دو    شنبه شب با 
ارسال نامه ای به شورای امنیت خواستار تشکیل 
نشست غیرعلنی این شورا برای بررسی موضوع 
ادعای��ی آزمایش موش��کی ایران ش��ده  بودند. 
نماینده دائم کویت در سازمان ملل که ریاست 
دوره ای شورای امنیت را برعهده دارد، پس از این 
نشس��ت در جمع خبرنگاران گفت که اجماعی 
میان اعضای شورای امنیت در خصوص موضوع 
ادعایی آزمایش موشکی ایران، وجود ندارد. پایان 
بی نتیجه این نشست عصبانیت واشنگتن را در 
پی داشته اس��ت. به گزارش خبرگزاری رویترز، 

نیکی هیل��ی، نماینده امریکا در س��ازمان ملل 
درباره برنامه موشکی ایران گفت: »آزمایش اخیر 
یک موشک بالستیک از سوی ایران خطرناک و 
نگران کننده بود، اما عجیب نبود. جامعه جهانی 
نمی تواند هر بار که ایران قطعنامه های سازمان 
ملل را با بی پروایی زیر پا می گ��ذارد، این رفتار 
را نادیده بگیرد.«  او گفت: » اگر ش��ورای امنیت 
واقع��اً می خواهد ایران را پاس��خگو بشناس��د و 
قطعنامه هایش را اعمال کن��د، حداقل باید این 
آزمایش موشکی تحریک  آمیز را یک صدا محکوم 
کند.«  نیکی هیلی پیش از برگزاری این نشست، 
از شورای امنیت خواس��ته بود آزمایش ادعایی 

موشکی ایران را محکوم کند. 
بررسی برنامه موش��کی ایران در شورای امنیت 
پس از آن انجام شد که مایک پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا      شنبه  شب گذشته مدعی شد که ایران به  
تازگی یک موش��ک میان برد بالستیک آزمایش 
کرده که قادر اس��ت کاهک ه��ای متعدد حمل 
کند. پمپئو ب��دون ارائه هیچ گونه س��ندی، ادعا 
کرد این آزمایش در تناقض ب��ا قطعنامه ۲۲۳۱ 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل بوده است. در پی 
این ادعا، متحدان اروپای��ی امریکا هم ایران را به 
نقض این قطعنامه متهم کردند و پرونده موشکی 
ایران را روی میز شورای امنیت بردند اما برخاف 
ادعاهای خود مدرکی دال ب��ر نقض قطعنامه در 

دست نداشتند. 

 شکاف در جبهه غرب 
اگرچه فرانسه و انگلیس تحت فشار امریکا خواستار 
برگزاری چنین نشستی شده بودند اما  بر سر نحوه 
مقابله با برنامه موشکی ایران با واشنگتن اختاف 
نظ��ر دارند. فرانس��وا داتره، نماینده فرانس��ه در 
شورای امنیت پس از پایان جلسه غیرعلنی شورای 
امنیت تنها با ابراز نگرانی از آزمایش موشکی ایران، 
آن را محکوم کرد اما تأیی��د نکرد که این آزمایش 
را نقض قطعنامه می دان��د. کارن پیرس، نماینده 
انگلیس در سازمان ملل هم گفت:»ما این آزمایش 
موشکی را با قطعنامه ۲۲۳۱ ناسازگار می دانیم«. 
وی در پاسخ به این پرس��ش که به صراحت اعام 
کنید آیا این آزمایش نقض قطعنامه است یا خیر، 
تنها گفت:»باید اطاعات را بررس��ی و درباره آن 
اظهار نظر کنیم«. کارل وان استروم، سفیر هلند 
هم درب��اره آزمایش موش��کی ایران تنه��ا به این 
مس��ئله اکتفا کرد که »ما آن را با برجام ناسازگار 

می دانیم.«
موضوع ادعایی آزمایش های موشکی ایران یکی 
از موضوعاتی است که در دوران مذاکرات برجام، 
پس از آن و نیز قطعنامه ۲۲۳۱ مطرح شده بود. 
در این چارچوب امری��کا و اروپ��ا از این موضوع 
نخ نما برای اعمال فش��ار بر ایران بهره گرفته اند. 
موضوع آزمایش های موش��کی ایران برای اولین 
بار درقطعنامه ۱۹۲۹سازمان ملل در سال ۲0۱0 
مورد اش��اره قرار گرف��ت و از آن زم��ان تاکنون، 

اروپا و امریکا پرونده موشکی را جزو اولویت های 
راهبردی ق��رار داده اند. در راهب��رد جدید دولت 
امریکا که سال گذشته تدوین شد، موضوع دفاع 
موش��کی ایران به کانون توجه مقامات پنتاگون 
تبدیل شده اس��ت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا که در اجرای سیاس��ت به صفر رس��اندن 
صادرات نفتی ایران موفقیتی کسب نکرده است، 
سعی دارد اینگونه وانمود کند که ایران به توافق 
هسته ای و قطعنامه های ش��ورای امنیت پایبند 
نبوده است، تا بدین ترتیب به توافقی جامع تر بر 

سر برنامه هسته ای ایران دست پیدا کند. 
به رغم خروج واشنگتن از توافق هسته ای ایران و 
۱+۵، برجام هنوز پابرجاست و کشورهای اروپایی 
به دنبال ایجاد س��از وکار ویژه مال��ی برای عبور 
از تحریم های یکجانبه امریکا هس��تند. هرچند 
موضوع آزمایش های موشکی بار دیگر در دستور 
کار امری��کا و اروپا ب��رای افزایش فش��ار بر ایران 
قرارگرفته است، اما قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ اشاره ای 
به عدم آزمایش موشکی از س��وی ایران نداشته 
و تنها به آزمایش موش��ک ب��رای حمل کاهک 
هسته ای پرداخته است؛ چیزی که مقامات ایرانی 
بار    ها نسبت به آن واکنش نشان داده و گفته اند که 
آزمایش های موشکی ایران نقض قطعنامه نبوده و 

به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. 
 موضع مسکو 

روس��یه که هم��واره از مواضع ای��ران در توافق 
هس��ته ای و برنامه موش��کی حمایت کرده، در 
نشست سه     شنبه شب هم بار دیگر بر این موضع 
تأکید کرد. به گ��زارش خبرگزاری تاس، فئودور 
استرژیژوفسکی، سخنگوی رسمی دفتر نمایندگی 
روسیه در سازمان ملل گفت:» انگلستان و فرانسه، 
در جلسه شورای امنیت س��ازمان ملل که برای 
بحث در مورد آزمایش موش��ک های بالس��تیک 
در ایران تشکیل شده بود، مدرکی مبنی بر نقض 
قطعنامه این شورا از س��وی ایران ارائه ندادند«. 
استرژیژوفس��کی گفت:»مقام ه��ای روس��ی در 
نشست شورای امنیت به جای تحریم های جدید، 
غرب را به گفت وگو بر اساس احترام با ایران دعوت 
کردند«. وی در ادامه گفت:»ما اعتقاد نداریم که 
ایران با انجام آزمایشات موشکی، قطعنامه شماره 
۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض کرده است، چرا که 
این سند تنها خواستار توقف آزمایشات موشکی 
در ایران شده بود اما برخاف آنچه که غربی     ها ادعا 
می کنند آن را ممنوع اعام نکرده است.« روسیه 
که بر سر مس��ائل مختلف جهانی با امریکا و اروپا 
دچار تنش شده است، بر س��ر مسئله موشکی و 
هسته ای ایران هم با غربی    ها اختاف دارد و بار    ها 
اعام کرده است که آزمایش های موشکی ایران 
ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ نیس��ت و این یک مسئله 
داخلی برای ایران اس��ت که قابلیت بررس��ی در 

شورای امنیت را ندارد. 

  گزارش  2

وقت کشی  در  استکهلم 
دور جدید تاش های مارتین گریفیتس، نماینده سازمان ملل در امور 
یمن برای ایجاد گفت وگو میان طرف های درگی��ر در یمن این بار در 
استکهلم پایتخت سوئد آغاز شده است. هیئت انصاراه روز سه       شنبه 
به همراه مارتین گریفیتس با یک هواپیمای کویتی صنعا را به مقصد 
استکهلم ترک کرد و در عین حال موفق شد حرف خود را در خصوص 
انتقال ۵0 تن از مجروحان خود به مسقط پایتخت عمان برای مداوا به 
کرسی بنشاند و قرار است نمایندگان دولت مستعفی عبدربه منصور 

هادی نیز پنج  شنبه در مذاکرات حاضر شود. 
با وجود اینکه انصاراه در موقعیت برتر نظامی قرار دارد اما همواره در 
مذاکرات سیاسی برای حل بحران پیش��گام بوده و به همین علت هم 
زودتر در مذاکرات حاضر شده است اما به دایل مختلف چنین جدیتی 
در طرف مقابل دیده نمی شود. از جمله اینکه این طرف نه مردم یمن 
بلکه ائتاف متجاوز به رهبری عربس��تان را نمایندگی می کند که نه 
در داخل این ائتاف و ن��ه در میان این ائت��اف و همپیمانان آن هیچ 
اجماعی برای ورود به مذاکرات دیده نمی شود . امارات به عنوان یکی از 
دو ستون ائتاف متجاوز از این دور از مذاکرات استقبال کرده اما چنین 
استقبالی از طرف عربس��تان مشاهده نمی ش��ود. در داخل عربستان 
هرچند برخی از اعضای خاندان س��عودی که ام��روزه در برابر محمد 
بن س��لمان قرار گرفته اند تمایل خود را برای پایان جنگ یمن نش��ان 
داده و اعام کرده اند که از همان ابتدا نیز با این جنگ مخالف بودند اما 
هیچ نشانه ای از تمایل محمد بن س��لمان به عنوان آغازگر جنگ یمن 
برای پایان آن دیده نمی شود و وی همچنان برای خرید زمان و گرفتن 
زمین قبل از ورود به مذاکره تأکید می کند و به همین دلیل هم دستور 
ازسرگیری حمات هوایی به رغم نشست استکهلم صادر کرده است. به 
نظر می رسد محمد بن سلمان که در ماجرای قتل خاشقجی بیشترین 
حمایت را از جانب رژیم صهیونیستی کسب کرد ، به شدت تحت تأثیر 
منافع و ماحظات این رژیم عمل می کند که با توقف جنگ یمن موافق 
نیست و از این نگران است که با توقف این جنگ و آرامش نسبی در سایر 
حوزه های بحرانی همچون سوریه بار دیگر بحران فلسطین در سیبل 
توجه جامعه جهانی قرار گیرد و فشار      ها را روی این رژیم متمرکز کند. 
همین تمایل در راستگرایان حاکم بر دولت ترامپ )که ارتباط نزدیکی با 
این رژیم دارند( دیده می شود اما با این حال شکاف های داخلی در امریکا 
و شکست جمهوریخواهان در انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان 
تا حدودی دست دولت ترامپ را برای ادامه حمایت از محمد بن سلمان 
بسته است و در جریان نشست روز سه       شنبه رئیس سیا با هشت تن از 
نمایندگان مجلس سنا درباره ماجرای قتل خاشقجی مشخص شد که 
دولت ترامپ با چه موانع و مشکاتی حتی در میان اعضای جمهوریخواه 
مواجه اس��ت و این افراد به ش��دت نگران ادامه حمایت های بی حد و 
حصر دولت ترامپ از اقدامات محمد بن سلمان در یمن و در برخورد با 
مخالفان و رقبای خود هستند. درچنین شرایطی هیئت اعزامی دولت 
مستعفی )که در عمل خواسته های ائتاف متجاوز به رهبری عربستان 
را در نشست استکهلم نمایندگی می کند( حرفی برای گفتن نخواهد 

داشت و لذا به احتمال زیاد دوباره به وقت کشی خواهد پرداخت. 
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 انحراف مشکات داخلی تل آويو
 با سپر شمالی 

تنها چیزی ک�ه اس�رائیلی    ها از عملیات پر س�ر و صدای »س�پر 
ش�مالی« در امتداد مرزهای لبنان به دس�ت آورده اند، ویدئویی 
اس�ت که آنها از ی�ک غیرنظامی در داخ�ل تونل�ی گرفته اند که 
بدون اینکه آس�یبی به او برس�د موفق به فرار می شود. دستگاه 
تبلیغاتی رژیم صهیونیستی به ویژه در ش�بکه های مجازی بار   ها 
این فیلم را بازنش�ر دادند؛ مسئله ای که نش�ان می دهد عملیات 
تل آویو بیش از اینکه روی زمین در جریان باشد در فضای مجازی 
و برای انحراف افکار عمومی از مش�کات داخلی در جریان است. 
»ما ح��زب اه را غافلگیر کردیم قب��ل از اینکه او بتوان��د غیرنظامیان 
اس��رائیلی را عافلگیر کند. به آنچه ما از طریق ویدئو از یک تونل حفر 
شده تهاجمی از لبنان به اسرائیل گرفته ایم، نگاه کنید. « این جمله به 
همراه ویدئویی در حساب توئیتری ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به 

»نیروهای دفاع اسرائیل « بود. 
به گزارش »ج��وان« در این ویدئو ی��ک غیرنظامی ب��ه دوربینی کار 
گذاشته در تونلی نزدیک می ش��ود که ناگهان دستگاه حفرکن شروع 
به کار می کند و در نتیجه فرد غیرنظامی س��ریع ف��رار کرده و از تونل 
خارج می ش��ود. این تمام آن چیزی اس��ت که در ویدئو منتشر شده 
دستگاه تبلیغاتی وزارت جنگ اسرائیل دیده می ش��ود اما فیلم بار   ها 
توسط عوامل اسرائیلی منتشر شد و از طرفداران خود خواستند تا آن 
را بازنشر دهند.  انتشار یک روز پس از آن صورت می گیرد که اسرائیل 
اعام کرد عملیات تحت عنوان »سپر شمالی« را برای نابودی تونل های 
حزب اه در امتداد مرزهای جنوبی لبنان آغاز می کند. همزمان مقامات 
اسرائیلی و امریکایی در دیدار با یکدیگر لحن تهاجمی اتخاذ کرده و برای 
حزب اه خط و نشان کشیدند. سعودی    ها همانند قبل به اسرائیلی    ها و 
امریکایی   ها ملحق شدند و شروع به حزب اه هراسی کردند. در همان 
روز شروع عملیات به اصطاح سپر ش��مالی »خالد بن سلمان « برادر 
ولیعهد عربستان و سفیر این کشور در واشنگتن طی چندین پیام نوشت 
که »ایران حزب اه لبنان را ایجاد کرد تا خنجری در پشت عرب باشد 
و حزب اه کامًا تحت امر وایت فقیه ب��وده و مأموریت های تخریبی 
و تروریس��تی در منطقه بر عهده حزب اه ب��وده و از آن در جنگ های 

طایفه ای درعراق و سوریه استفاده می کند.«
هرچند حزب اه و رژیم صهیونیس��تی در آماده باش هستند و سکوت 
بر مرزهای جنوبی لبنان حاکم اس��ت و تنها صدای دس��تگاه حفاری 
اسرائیلی شنیده می ش��ود اما در رسانه    ها و ش��بکه های مجازی رژیم 
صهیونستی کارزار گسترده ای برای این عملیات به راه انداخته است. 
ناظران معتقدند اسرائیل به دنبال جنگ نیس��ت و این همه هیاهوی 
رس��انه ای احتمااً با هدف منحرف کردن افکار عمومی اس��رائیلی از 
مش��کات داخلی بنیامین نتانیاهو هم به دلیل فس��اد و هم به دلیل 

شکست اخیر در مقابل حماس صورت می گیرد. 
به گ��زارش فارس، »امین حطیط« کارش��ناس مس��ائل راهبردی و 
امنیتی و ژنرال بازنشس��ته ارتش لبنان به ش��بکه »فلسطین الیوم« 
گفت: »نتانیاهو به سبب بحران هایی که گرفتار آن شده به این عملیات 
نیاز داشت تا آینده سیاسی خود را حفظ کند؛ او که پس از »آویگدور 
لیبرمن« مس��ئولیت وزارت جنگ را نیز بر عهده گرفته، می خواهد 
اینگونه جلوه دهد که در مقابله با خطری که علیه رژیم صهیونیستی 
وجود دارد، بیدار است. او که در غزه و س��وریه ناامید شده و از جنگ 
علیه حزب اه لبنان ناتوان است می خواهد ادعا کند اقدامی پیشگیرانه 
انجام داده تا جلوی خطر تهدید کننده را بگیرد.«  وی س��پس گفت: 
»این اقدام نمایشی مرا به یاد داستان جنگ آسیاب های بادی )بخشی 
از داستان دن کیشوت که در آن شخصیت داستان، آسیاب های بادی را 
با دیو اشتباه می گیرد و به جنگ آنها می رود( می اندازد؛ نتانیاهو اکنون 
در بن بست گرفتار شده؛ در سوریه »دست بسته« و در غزه »محاصره 
شده « است، در داخل با پرونده های فساد روبه رو است به همین دلیل 
به سمت لبنان آمده و ادعا می کند تونل    هایی در مرزهای شمالی وجود 
دارد تا اینگونه از مهلکه داخلی ر   ها شود و توجه اسرائیلی    ها را به سمت 

دیگر منحرف کند. 

امریکا در بن بست افغانستان
ناتو از ايران کمك خواست

همه نش�انه    ها حاکی از به بن بست رس�یدن امریکا در افغانستان 
اس�ت. تنها چند روز بعد از اینکه رئیس جمه�ور امریکا به همتای 
پاکس�تانی اش نامه نوش�ت ت�ا از نفوذ اس�ام آباد ب�راي متوقف 
ک�ردن طالبان اس�تفاده کن�د، وزیر دف�اع امریکا هم خواس�تار 
پای�ان یافتن 40 س�ال جن�گ در افغانس�تان ش�ده و البته گفته 
که حضور س�ربازان امریکای�ی در افغانس�تان را باز ه�م تمدید 
می کند. دبیرکل نات�و هم از کش�ورهای منطقه از جمله روس�یه 
و ایران خواس�ت به برق�راری صلح در افغانس�تان کم�ک کنند. 
همین چند روز قبل بود که دونالد ترامپ به عمران خان، رئیس جمهور 
پاکستان نامه نوش��ت و خواهان »حمایت« اس��ام آباد در مذاکره با 
طالبان افغانستان ش��د تا به گفته خودش جنگ ۱۷ ساله افغانستان 
تمام شود. البته وزارت اطاعات پاکس��تان از این نامه استقبال کرده 
و گفته که »پاکستان همیش��ه حامی حل و فصل اختافات از طریق 
سیاست بوده است.« با این حال، نامه ترامپ نشان دهنده به بن بست 
رسیدن اس��تراتژي  امریکا در افغانستان اس��ت؛ موضوعی که آن را 
می توان در لحن وزیر دفاع ترامپ و موضع ناتو هم سراغ گرفت. جیمز 
ماتیس دیروز با گفتن اینکه ۴0 س��ال جنگ کافی اس��ت و زمان آن 
رسیده که همه قدم در این مس��یر]پایان جنگ[ بگذارند، استیصال 
کش��ورش را به لحن آورد. او گفت که از همه از جمله س��ازمان ملل، 
نارندا مودی، نخست وزیر هند، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان 
و دیگرانی که برای حفظ صل��ح و بهتر کردن وضعیت در اینجا تاش 
می کنند، مي خواهد از پایان جنگ حمایت کنند . او در حالی گفت »ما 
خودمان در این مسیر هستیم « که بر ادامه حضور سربازان امریکایی 
تأکید کرد. البته ماتیس در اشاره به »همه« سخنی از ایران و روسیه 
به میان نیاورد، ولی این درخواس��ت را به دبیرکل ناتو س��پرد. ینس 
اس��تولتنبرگ دبیرکل ناتو هم از فرصت صحبت در حاشیه نشست 
وزرای خارجه ناتو استفاده کرد تا از کشورهای منطقه از جمله روسیه 
و ایران درخواس��ت کند به برقراری صلح در افغانستان کمک کنند. 
دبیرکل ناتو گفت:» طالبان از طریق نظامی به پیروزی نخواهد رسید. 
این گروه باید بر سر میز گفت وگوهای صلح با دولت افغانستان حاضر 
شود. سازمان ناتو از روند صلح به رهبری افغانستان حمایت می کند و 
از کشورهای منطقه از جمله ایران و روسیه نیز می خواهد در روند صلح 

افغانستان نقش ایفا کنند.« 
 تاکتیك طالبان

طالبان هرچند ب��رای مذاکره اع��ام آمادگی کرده، ولی ب��ا تأکید بر 
پیش شرط »خروج امریکا« و همچنین ادامه سیاست بی ثبات سازی در 
نقاط مختلف افغانستان، طرف های مذاکره از جمله دولت افغانستان 
و امریکا را دچار سردرگمی کرده است. »ذبیح اه مجاهد« سخنگوی 
طالبان چند روز قبل گف��ت که طالبان  به وزیر دفاع و س��ایر مقامات 
امریکایی نشان خواهد داد که مردم افغانستان درباره خروج نیروهای 
خارجی از کشورش��ان مصمم هس��تند:» خروج از افغانس��تان برای 
ژنرال های امریکایی     یک انتخاب نیس��ت بلکه نیروه��ای امریکا و ناتو 
راهی جز خروج از این کشور ندارند. « جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا 
در واکنش به این موضع گفت که امریکا به دنبال توافق با گروه طالبان 
است اما در نظر ندارد که نیروهای خود در افغانستان را کاهش داده یا از 
این کشور خارج کند. مجاهد عاوه بر تأکید بر پیش شرط خروج گفته 
که همزمان با تداوم راه حل سیاسی، به آنچه که مبارزه مسلحانه خوانده 
نیز ادامه می دهد:» تاش های سیاسی به معنای توقف مبارزه مسلحانه 
علیه نیروهای امریکایی     و ناتو نیست. « به همین دلیل است که همزمان 
با ادامه راهکارهای سیاسی، ناآرامی    ها در نقاط مختلف افغانستان ادامه 
دارد، به طوری که از چند روز پیش تاکنون صد    ها خانواده در شهرستان 
پش��تونکوت واقع در این وایت در محاصره طالبان قرار دارند. جاوید 
بیدار س��خنگوی والی فاریاب گفته که که طالبان سه روستا را در این 

منطقه محاصره کرده که تعداد آنها به ۵00 تا 600 خانواده می رسد. 
در چنین شرایطی اس��ت که ژنرال »کینت مکینزی« که به تازگی به 
فرماندهی نظامیان امریکایی تعیین شده نوشت که وی در کمیته نظامی 
مجلس سنای امریکا گفته است که تلفات نظامیان افغان نیز زیاد است. 
وی گفته که جنگ افغانستان به بن بست رسیده و تلفات غیرنظامیان 
قابل تحمل نیست ولی در عین حال، خواستار همکاری بیشتر امریکا با 
نیروهای افغان شده تا آموزش و عملیات آنها بهبود یابد و همزمان با آن 

نسبت به خروج زودهنگام امریکا از افغانستان هشدار داده است.

قدرت ها بر سر بیانیه هم توافق نکردند

بن بست موشکی شورای امنیت حول ايران

احمدکاظمزاده

 پوتین و ترامپ به عراق سفر می کنند
یک منبع عراقی خبر داد که رؤسای جمهور روسیه و امریکا قصد دارند 
در ماه های آتی به عراق سفر کنند. به گزارش وبگاه خبری »الغد برس « 
عراق یک منبع سیاس��ی بلندپایه عراق روز چهار   شنبه گفته است که 
»میخائیل بوگدانوف فرس��تاده ویژه رئیس جمهور روسیه در دیدار با 
عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق گفته که پوتین قصد دارد برای 
تقویت روابط بغداد و مسکو در حوزه های امنیت، تسلیحاتی، اقتصاد، 
بازرگانی، انرژی و س��رمایه گذاری به عراق سفر کند«. طبق گفته این 
منبع، دونالد ترامپ هم قصد دارد برای سرکشی به نیروهای امریکایی 
و دیدار با مسئوان عراقی و آغاز مرحله ای جدید در خاورمیانه به بغداد 

سفر کند و عراق یکی از تکیه گاه های اصلی خواهد بود. 

 تظاهرات 30 هزار نفری در تل آویو به خشونت علیه زنان 
دهها هزار نفر با شرکت در تظاهراتی در تل آویو، خشونت و جنایت علیه 
زنان در فلسطین اشغالی را محکوم کردند. دهها هزار نفر سه    شنبه شب 
در اعتراض به خشونت و جنایات علیه زنان در میدان »رابین « تل آویو 
تجمع کردند. بر اس��اس گزارش »آی ۲۴«، دهها س��ازمان، مدرسه و 
ارگان هایی نظیر شهرداری    ها در اعتراض به خشونت علیه زنان دست 
به اعتصاب زدند. فعاان اجتماعی و دهه��ا نفر از نزدیکان زنان قربانی 
شده نیز در این تظاهرات حضور داش��تند. فعالیت    ها در راستای اقدام 
به خشونت علیه زنان از ابتدای هفته جاری آغاز شد و سه    شنبه به اوج 
خود رسید. بر اساس گزارش    ها از ابتدای سال ۲0۱۸ حدود ۲۴ زن در 

فلسطین اشغالی کشته شده اند. 

 اعتراضات » جلیقه زردها « در فرانسه ادامه می یابد
با اینکه دولت فرانس��ه برای پای��ان دادن به اعتراض��ات چندهفته ای 
» جلیقه زردها « افزایش مالیات س��وخت را که قرار ب��ود از یکم ژانویه 
اعمال شود، به تعویق انداخت، آنان قصد دارند اعتراضات خود را ادامه 
دهند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، بنژامن کوشی، یکی از اعضای 
» جلیقه  زردها « اظهار کرد این جنبش قص��د دارد اعتراضات خود را 
ادامه دهد و تأکید کرد که تظاهرات آنان باید به طور مسالمت آمیز ادامه 
یابد. او در این باره گفت:»جلیقه  زرد ها    ش��نبه آینده چهارمین اقدام را 
برگزار خواهند کرد اما چیزی که برای من مهم است این است که این 
جنبش باید مسالمت آمیز و بدون خشونت باشد. تحصن ۵ هزارنفری 
جلیقه  زرد   ها در میدان کاپیتول می توانس��ت نس��بت ب��ه این تصاویر 
خش��ونت آمیز تأثیر بیشتری بر مس��ئوان دولتی داش��ته باشد. باید 
همبستگی و حمایت ۸۵ درصدی فرانسوی    ها را حفظ کنیم«. کوشی 
تأکید کرد:» تعلیق افزایش مالیات سوخت چیزی که آنان به دنبالش 
هستند، نیس��ت و به دنبال  لغو کامل افزایش مالیات سوخت و انرژی 

هستند که قرار است از یکم ژانویه ۲0۱۹ اعمال شود.«

علیقنادی
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    مصطفي شاه كرمي
جمعي از س�ينماگران در نام�ه اي خطاب به 
رئيس جمهور، وزير فرهنگ و ارشاد اسامي و 
رئيس سازمان سينمايي خواستار لغو »پروانه 
ساخت« براي توليد آثار سينمايي شدند. اين 
موضوع سال هاست همزمان با تغيير مديران 
و مسئوان س�ينمايي وزارت ارش�اد دوباره 
اوج مي گي�رد و مج�دداً فراموش مي ش�ود. 
در بخشي از متن اين نامه كه بیش از 2۰۰ سینماگر 
آن را امضا كرده اند، آمده اس��ت: »با توجه به اصل 
س��وم قانون اساس��ي و... همچنین باور به ش��أن و 
منزلت حرفه اي و نگاه مسئوانه فیلمسازان، ما امضا 
كنندگان اين نامه خواستار پايان بخشیدن به نگاه 
ُخردپندار و محجورانگاِر حاكمیت به فیلمس��ازان 
هس��تیم، از اين رو در پايین ترين سطح ِ مطالبات، 
خواهان ثبت آثار سینمايي براي مجوز ساخت، خارج 
از هرگونه كنترل شكل و محتوا در راستاي اختیاري 
كردن دريافت »پروانه س��اخت« فیلم س��ینمايي 
هس��تیم... انتظار داريم نس��بت به لغو مصوبه الزام 
س��ینماگران به دريافت »پروانه ساخت« براي آثار 
س��ینمايي، همت گمارند.« در همین رابطه و براي 
تبیین هر چه بیشتر زواياي پیدا و پنهان درخواست 
سینماگران و ضرر و فايده مترتب بر فرض احتمالي 
قبول يا رد آن با محمدصادق كوشكي، استاد دانشگاه 
و فعال فرهنگي به عنوان مخالف و همچنین صادق 
كرمیار به عنوان موافق و يكي از امضاكنندگان نامه 

مورد اشاره به گفت وگو نشستیم. 
   هنرمند نيازی به مجوز ندارد

صادق كرمیار به عنوان يكي از امضاكنندگان اين 
نامه خطاب به دولت، رئیس جمهور، وزير ارش��اد و 
رئیس سازمان سینمايي و به منظور حذف الزام اخذ 
مجوز ساخت براي تولید فیلم به »جوان« مي گويد: 
وقتي هنرمندي مي خواهد يك اثر هنري تولید كند، 
نیازي ندارد كه از كسي مجوز يا اجازه بگیرد!؟ يك 
هنرمند مي خواهد يك فیلم بسازد يا يك مجسمه 
درست كند و در كل مي خواهد يك اثر هنري خلق 
كند، اصًا نی��ازي به اين ندارد ك��ه از جايي اجازه 
بگیرد. اجازه براي زماني است كه قرار باشد دولت 
يك سرويسي به فردي بدهد يا يك سرمايه و وامي 
را در اختیارش بگذارد، آنجا حق دارند بگويند كه 
دولت بايد براي ساخت و تولید آن مجوز صادر كند. 
وقتي يك فیلم ساخته شد و قرار بر اكران يا عرضه 
آن گرفته شد، آن وقت است كه بايد بررسي كنند 

كه با امنیت ملي و... در تضاد نباشد. 
كرمیار مي گويد: سال هاست ما نگران سوءاستفاده ايم 
و ب��راي اينكه چنی��ن اتفاقي نیفت��د مي گويیم كه 
مجبوريم محدوديت ايجاد بكنیم و هیچ نتیجه اي 

هم از اين روند نگرفته ايم!؟ كساني كه اان در حاشیه 
قرار گرفته اند به واسطه همین مجوز گرفتن ها دچار 
عزلت و گوشه نشیني شده اند. با عوض شدن دولت ها 
س��ايق و جهت ها عوض مي ش��ود و هیچ ارزش و 
جايگاهي براي هنرمن��د مبني بر اينك��ه هنرمند 
خودش عقلش مي رس��د و ب��ه ان��دازه كافي دانش 
دارد، قائل نیستند. دلس��وزي هنرمندان اگر بیشتر 
از اندازه اي كه مسئوان ارش��اد دلشان براي كشور 
مي سوزد نباشد، قطعاً كمتر نخواهد بود. مسئوان 
به خاطر محدود ش��دن حیطه قدرت ش��ان با اين 
درخواس��ت ها مخالفت مي كنند وگرنه اين از نظر 
عقلي درست نیست كه يك هنرمند مي خواهد برود 
اثري را تولید كند اما مجوزش را بايد از دولت بگیرد. 
كرمیار در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا با واگذاري 
مسئولیت صدور مجوز س��اخت به جايي مانند 
خانه سینما موافق هستید؟ اظهار داشت: خیر. 
اگر قرار باشد صدور اين مجوز از ارشاد گرفته شود 
و به جايي مثل خانه سینما اعطا شود، اصًا قابل 
قبول نیست و خود وزارت ارشاد اين كار را انجام 
بدهد، بهتر از اين است كه كار به جايي مثل خانه 
سینما واگذار شود. نكته اصلي اين است كه ما با 
اصل دادن مجوز مخالفیم، حاا چه از جانب دولت 
باشد و چه از سوي خانه سینما يا هر جاي ديگري! 
چه اينكه گاهي اوقات خانه سینما حتي از وزارت 

ارشاد ديكتاتور مآبانه تر عمل مي كند.
   برای رب گوجه هم مجوز ازم است

دكتر محمدصادق كوشكي اس��تاد دانشگاه و فعال 
حوزه فرهنگي در رابط��ه با الزام رعاي��ت قانون در 
همه حوزه ها ب��ه خصوص عرصه تولی��دات هنري 
مي گويد: اولین وظیفه اي كه در هم��ه جاي دنیا و 
براي تمامی مكاتب سیاس��ي و... نس��بت به دولت 
تعريف شده، ايجاد نظم است. ايجاد نظم يعني تاش 
براي استاندارد كردن و منظم كردن همه عرصه هاي 
زندگي بشر. در بین همه دولت هاي جهان يا در مورد 
نظريه سیاسي هیچ نقطه مشتركي نیست مگر اينكه 
همه آنها به ايجاد استاندارد و نظم از سوي دولت ها 
اعتقاد دارند. دولت ها در اين رابطه هر چه زمان به جلو 
مي رود سختگیري هاي بیشتري را اعمال مي كنند، 

مثًا براي تولید يك ماده غذايي در سطح رب گوجه 
كه با سامتي جس��مي مردم در ارتباط است، بايد 
ده ها مجوز مختلف صادر بشود، يعني اين كارخانه 
مجوز ساختش را بايد از وزارت صنايع، مجوز تولید 
ماده غذايي را از وزارت بهداش��ت و مجوز استاندارد 
محصولش را باي��د از اداره اس��تاندارد بگیرد، يعني 
براي تولید و عرضه يك قوط��ي رب گوجه چندين 
سازمان و وزارتخانه و... توأمان هم مجوز صادر كرده و 
هم نظارت داشته اند. حاا اگر اين پروسه و روند اخذ 
مجوزهاي قانوني و ازم��ه صورت نگیرد چه اتفاقي 
مي افتد؟ ممكن اس��ت سامت جس��مي بخشي از 
مردم جامعه به خطر بیفتد. ب��ه كام ديگر وظیفه 
دولت است كه مراقب سامتي جسم مردم جامعه 
باشد. اين فعال فرهنگي در ادامه با طرح اين سؤال كه 
آيا كااهاي فرهنگي شأن و جايگاه شان از رب گوجه 
كمتر است يا بیشتر؟! تأكید مي كند: مصرف كننده 
كااهاي فرهنگي ذهن و روح آدم هاست و كااهاي 
خوراكي مصرف كننده اش معده انسان هاست، بايد 
ببینیم آيا ذهن انسان به اندازه معده انسان ارزش و 
احترام دارد يا خیر؟! حاا فرض كنید عده اي بیايند 
و بگويند كه پروسه مجوز گرفتن به نوعي توهین به 
سلیقه مصرف كننده جامعه است و با اين كار جلوي 
تولید محصوات متنوع براي عرضه و فروش گرفته 
مي ش��ود! چرا نمي گذاريد كه ما محصوات متنوع 

تري را در جامعه به فروش برسانیم؟! 
م��ردم صاح��ب عق��ل هس��تند، متخصصن��د، 
تحصیلكرده اند، خودشان مي توانند كدام رب گوجه 
يا محصول غذايي سالم است يا نیست! بنابراين كار 
دولت، وزارت صنايع، وزارت بهداشت و اداره استاندارد 
دخالت كردن است! گزينشي برخورد كردن است! اگر 
از كسي خوششان بیايد، مجوز مي دهند و اگر از كسي 

بدشان بیايد مجوز نمي دهند!؟
 مخالفان نظارت كاای استاندارد نمی سازند

وي در ادامه خاطر نش��ان مي كند: ط��رح اينگونه 
س��ؤاات نیازي به جواب عقايي خاصي ندارد، چه 
اينكه بچه هاي دبس��تاني هم مي دانن��د كه يكي از 
وظايف دولت نظارت و حفاظت از س��امتي مردم 
جامعه است و نمي شود سامت جامعه را به افرادي 
واگذار كند كه ممكن است در بین آنها هر جور آدمي 
وجود داشته باشد. كس��اني با مجوز گرفتن مشكل 
دارند كه كاايشان استاندارد نیست. كساني با نظارت 
مش��كل دارند كه محصواتشان فاس��د است. تنها 
كساني از نظارت دولت بر تولیدات مثًا مواد غذايي 
مي ترسند كه در حال تولید جنس فاسد هستند و 

سامتي و بیماري مردم برايشان اهمیتي ندارد. 
كوشكي با تأكید بر اينكه ما معتقديم ارزش ذهن 
مردم از معده آنها بسیار بیشتر است، مي افزايد: اگر 
قرار باشد كه نه اس��تانداردي و نه مجوز و نظارتي 
وجود داشته باشد، تكلیف ذهن و روح جامعه در 
برابر آثار چنین افرادي چیس��ت؟ آيا هنر اينقدر 
فاخر و ارزشمند نیست كه ما استانداردهايي را كه 
براي مواد غذايي داريم به صورت قوي تر و محكم تر 
داشته باشیم و حتي براي محافظت و حراست از 

هنر آنها را چندين برابر كنیم؟! 
اين استاد دانشگاه اظهار مي دارد: دولت از افرادي 
كه ادعا مي كنند داراي يك سطحي از توانايي در 
يك حوزه اي هستند، آزمون مي گیرد و در صورت 
صحت مدعا به آنها مدرك رس��مي و مورد تأيید 
خودش را مي دهد تا س��طح واقعي و توانايي آنها 
براي همگان معلوم ش��ود! حاا بر يك سینماگر 
دولت نبايد نظارت داشته باشد؟ يعني ارزش هنر از 

پايش و تأيید صحت يك مدعا كمتر است؟ 

در گفت وگوي »جوان« با دو چهره موافق و مخالف لغو مجوز ساخت فيلم مطرح شد

اول ساخت بعد نظارت يا بالعكس؟!

   محمد صادقي
از 10عنوان كتاب صوتي با موضوع مش�اركت زنان در مقاطع 
انقاب اس�امي و نقش آنان در دفاع مقدس در راديو نمايش 
رونمايي ش�د. اين آثار با همكاري س�ازمان حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي مش�اركت زنان در دفاع مقدس توليد شده است. 
در اين مراس��م، محمدرضا قرباني مدير راديو نمايش با اش��اره به 
اس��تقبال از برگزاري مراس��م كتاب هاي صوتي در سال گذشته، 
گفت: با پیگیري خانم مجتهد زاده رياست س��ازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي مشاركت زنان در دفاع مقدس و با وجود تعهدي كه 
راديو نمايش به حوزه دفاع مقدس دارد، كتاب هاي جديد صوتي در 
خصوص نقش زنان به همت هنرمندان راديو نمايش تولید و براي 
ارائه آماده شد. قرباني افزود: نگاه راديو نمايش به دفاع مقدس، نگاه 
تقويمي و مناسبتي نیس��ت و اين در حالي است كه موضوع دفاع 
مقدس به صورت روزانه و مس��تمر در جدول پخش راديو نمايش 
پوشش داده مي شود، عاوه بر آن نقش مؤثر زنان و بانوان در مقاطع 
قبل و بعد از انقاب همواره مورد تأكید برنامه سازان و هنرمندان 
اين مجموعه است. نقش زنان در دفاع مقدس و استمرار آن تا امروز 
كه به بیان خاطرات همسران ش��هداي مدافع حرم مي پردازيم بر 
هیچ كس پوش��یده نیس��ت و امیدواريم بتوانیم با اين آثار الگوي 

مناسبي به دختران جوان و نوجوان امروز ارائه دهیم. 
وي افزود: امیدواريم با حمايت سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
مشاركت هاي زنان در دفاع مقدس، تولیدات ما در زمینه كتاب هاي 
صوتي دفاع مقدس عاوه بر كشور عزيزمان در ساير كشورها معرفي 

و جهاني شود. 

در ادامه اين جلس��ه زهرا كوهس��اري معاون فرهنگي س��ازمان 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي مشاركت زنان در دفاع مقدس با بیان 
اينكه انقاب اسامي ايران به هنر نیازمند است و ابزارهاي هنري 
ماندگارترين ابزار اباغ پیام هستند، تأكید كرد: هر فرهنگي كه در 
قالب هنر ريخته شود ماندگاري بیشتري خواهد داشت، براي همین 
ضرورت آن احساس شد كه آثار سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
مشاركت زنان در دفاع مقدس از نسخه هاي مكتوب به كتاب هاي 
صوتي تبديل شود كه خوشبختانه با همكاري آقاي قرباني مدير 
كل هنرهاي نمايشي و راديو نمايش توانستیم همكاري مبني بر 
تولید كتاب هاي صوتي را كه از سال گذشته آغاز شده ادامه دهیم 
و امیدواريم طرح محبوبه ها كه در اين خصوص و با توجه به میزان 

نقش زنان در دفاع مقدس مطرح شده است به نتیجه برسد. 
در پايان با حضور مسئوان س��ازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
مشاركت زنان در دفاع مقدس و مسئوان راديو نمايش از 1۰ كتاب 

صوتي در اين حوزه رونمايي شد.

يادداشتي بر فيلم »خانم يايا«
اين فيلم اصًا خنده دار نيست، سركاري است!

حكمت 45
اگر با شمش��یرم بر بُن بینی مؤمن 

بزنم كه مرا دش��من بدارد، دشمن 

نخواهد داشت! و اگر تمام دنیا را بر 

منافق بريزم كه مرا دوست بدارد، 

دوست نمی دارد!

انتقاد تند عليرضا قزوه از سبك زندگي سلبريتي ها
سلبريتي ها در حد مليجك اند اما جاي موانا نشسته اند

    هادي عسگري
عليرضا قزوه، ش�اعر و نويس�نده از بها دادن بي�ش از حد به 
سلبريتي ها و س�بك زندگي آنها در رسانه ها انتقاد كرد و آن 
را باعث ايجاد تعريف غلط از هنرمند در ميان مردم دانس�ت. 
قزوه كه مهمان برنامه تلويزيوني »شب روايت« بود، تغییر تعريف 
هنرمند در جامعه را نقشه استعمار دانست و گفت: »استعمار است 
كه تعاريف را عوض مي كند تا جايي كه امروزه هنرمند بزرگي مثل 
ابوالفضل زرويي به حاشیه رانده مي شود و سلبريتي ها جايش را 
مي گیرند.« اين ش��اعر ادامه داد: »درد امثال زرويي اين نبود كه 
چرا در ش��مال تهران زندگي نمي كرد، بلكه درد او بي توجهي به 
هنرمند اصیل و تغییر در تعاريف هنر اصیل است. مسلماً كسي كه 
اپوزيسیون و مخالف نظام باشد، هم از توبره مي خورد و هم از آخور. 
ابوالفضل زرويي همین كه جلوي رهبر انقاب شعر خواند و همین 
كه حضرت را دوست مي داشت، گويا برای بعضی ها يك ضربه بود 

و نمی توانستند تحمل كنند.«

وي با انتقاد از پررنگ ش��دن بی��ش از حد س��لبريتي ها، گفت: 
»ش��ومن ها امروز جاي هنرمند را گرفته ان��د. ضربه هايي كه هنر 
ما از س��لبريتي ها خورده كم نیست و چه بس��ا اينها استعمار نو و 
فرا استعمار هستند.« قزوه با اشاره به اينكه نبايد افرادي كه هیچ 
مايه ای از هنر ندارند را هنرمند نامید، گفت: »به قبل تر نگاه كنید و 
ببینید چرا اسم شعراي ما از فردوسي، حافظ، سعدي و... همچنان 
با عظمت باقي مانده است، مگر آن موقع سلبريتي ها نبودند اما چرا 
نامي از آنان ديگر نیست چون در واقع ملیجك بودند نه هنرمند. 

ملیجك ها امروز آمده اند و مواناها كنار رفته اند.«
نويسنده رمان »برادر انگلیس«، با تأكید بر اينكه بايد نبض جامعه 
را گرفت و مشكات جامعه را گفت، ادامه داد: »ولي ما را جوري بار 
مي آورند كه مي گويند ساكت شويد اما شب انتخابات چه كسي 
تصمیم مي گیرد همان سلبريتي ها چون فالوورها و ادا اطوارشان 

زياد است اما سوادشان شايد در حد ديپلم باشد.«
قزوه با بیان اينكه به مردم مي گويم فريب سلبريتي ها را نخورند، گفت: 
»چرا بايد يك بچه چشم خوش��گل بیايد و همه دوره اش كنند. اين 
هنرمند نیست بلكه هوس مند است. اينها هیچ چیزی براي جامعه 

ندارند اما دنبال الگو هستند. اين فرهنگ مردمي بايد تغییر كند.«
برنده جايزه س��ال كت��اب جمهوري اس��امي با انتق��اد از تولید 
برنامه هايي با محوريت زندگي سلبريتي ها گفت: »اين برنامه هاي 
عجیب و غريب در مورد س��لبريتي ها را جمع كنید. برنامه اي كه 
دنبال دعوت از فاني اس��ت كه از سگ و گرين كارت بچه هايش 
بگويد.« »شب روايت« برنامه اي گفت وگومحور با اهالي قلم است 

كه از شبكه 4 سیما پخش مي شود.

مديري با »هيوا« در شبكه نمايش خانگي 
مهران مديري، با انتش�ار يادداش�تي از آغ�از پيش توليد 
س�ريال »هيوا«، وي�ژه ش�بكه نمايش خانگي خب�ر داد. 
مديري درباره س��ريال جديدش نوشت: »سام. يك هیوا در راه 
است... س��ريال 15 قس��متي با نام »هیوا« براي شبكه نمايش 
خانگي. 1۰ روز اس��ت كه پیش تولید را آغاز كرده ايم. همكاري 
دوباره با پیمان قاسم خاني و گروهي فوق العاده از بازيگران و عوامل 
پشت دوربین كه تصورمي كنم اثري تحسین برانگیز ساخته شود. 
از روز شنبه، 17 آذرماه، فیلمبرداري را آغاز مي كنیم.« مديري در 
انتهاي يادداشتش با اشاره به اينكه »هیوا« يك كمدي اجتماعي 

است، از اين سريال به عنوان يك شاهكار نام برده است. 
 ...........................................................................................................

 وزير ارشاد: در حال مذاكره 
براي تغيير محل جشنواره فجر هستيم

حاش�يه  در  ارش�اد  وزي�ر  صالح�ي،  س�يدعباس 
احتم�ال  از  دول�ت،  هيئ�ت  جلس�ه  برگ�زاري 
تغيي�ر مح�ل برگ�زاري جش�نواره فج�ر خب�ر داد. 
صالحي گفت: جشنواره فیلم فجر شاهد اتفاقات خوبي خواهد بود. 
ديگر جشنواره هاي فجر از جمله تئاتر و موسیقي نیز شوراهاي 
سیاستگذاري خود را مشخص و شروع به كار كرده اند. وزير ارشاد 
ادامه داد: امسال به مناسبت برگزاري چهلمین سالگرد پیروزي 
انقاب اسامي، شاهد اتفاقات خوبي در جشنواره هاي فرهنگي 
و هنری با تولید و ارائه آثار ارزشمند، با محتواي فاخر خواهیم بود. 
با مجموعه هايي مذاكراتي صورت گرفته و همچنان ادامه دارد، 
لذا اگر به نتیجه برسد كه اين جشنواره در محل جديد و درغیر 

اين صورت در محل هاي قبلي برگزار خواهد شد. 
 ...........................................................................................................

پرده آخر به موزه سينما رفت
فيلم ه�اي س�ينمايي »ش�ب بيس�ت و نه�م« و »پ�رده 
آخ�ر« در م�وزه س�ينماي اي�ران، روي پ�رده مي رون�د. 
در هش��تمین جلس��ه از ويژه برنامه »نمايش گزيده  چهل س��ال 
سینماي ايران« كه امروز در موزه سینما برگزار مي شود، دو فیلم 
سینمايي »ش��ب بیس��ت و نهم« به كارگرداني حمید رخشاني و 
»پرده آخر« س��اخته واروژ كريم مس��یحي كه از جمله فیلم هاي 
مهم ژانر سايكودرام سینماي ايران هستند، روي پرده مي روند. در 
اين اكران ها »سیدحسن حسیني« و »میاد دارايي« در نشستي 
با اعضاي سینماتك موزه سینما، به ترتیب از زمانه و ساختار »شب 
بیس��ت و نهم« و »پرده آخر« س��خن مي گويند. بر پايه اين خبر، 
»شب بیست و نهم« ساعت 15 و »پرده آخر« ساعت 17 در سالن 

سینمافردوس موزه سینما اكران مي شوند. 
 ...........................................................................................................
آغاز به كار باشگاه دانشجويان گردشگري 

همزمان با 16 آذر
همزم�ان ب�ا فرارس�يدن 16 آذر »باش�گاه دانش�جويان 
گردش�گري« ب�ا ه�دف مه�ارت آم�وزي و ايج�اد پيوند 
دانش آموخت�گان ب�ا صنع�ت آغ�از ب�ه كار مي كن�د. 
داور بزرگ نیا مديركل میراث فرهنگي اس��تان تهران با اعام 
اين خبر، گف��ت: دانش��جويان گردش��گري در تمامي مقاطع 
مي توانند عضو »باش��گاه دانش��جويان گردش��گري« شده و با 
دوره هاي آموزشي نظیر كارگاه هاي عملي عملیات تور و نظارت 
بر تاسیسات گردشگري آشنا شوند. بزرگ نیا ادامه داد: عضويت 
در باشگاه براي دانشجويان بدون هزينه بوده و تمامي كاس ها 
به صورت رايگان براي اعضا برگزار مي شود. شهرام علیمحمدي 
معاون گردشگري استان تهران نیز با رو به رشد خواندن صنعت 
گردشگري در جهان گفت: گردشگري صنعتي بسیار عملیاتي 
و پوياس��ت و بازار كار نیازمند حضور افرادي اس��ت كه بتوانند 
آموخته هاي خود را با واقعیت ه��اي روز جامعه اجرايي كنند. 
علیمحمدي گفت: براي تحقق توسعه پايدار گردشگري نیازمند 
حضور بیشتر فارغ التحصیان دانش��گاهي در بدنه مديريتي و 
اجرايي تاسیسات گردشگري در اس��تان تهران هستیم. تمام 
تاش ما حمايت از طرح هاي دانش��جويي به وي��ژه طرح هاي 

دانش بنیان و استارت آپ هاي گردشگري است. 
 ...........................................................................................................
اعام جايزه مردمي »پرستوهاي خان طومان« 

در جشنواره عمار
در بخ�ش فراخوان هاي مردم�ي نهمين جش�نواره عمار، 
خانواده شهيد سعيد كمالي از مازندران، جايزه اي با عنوان 
جايزه مردمي »پرس�توهاي خان طومان« را براي بهترين 
اثر اين جشنواره با موضوع »كودك و نوجوان« اعام كرد.

خانواده ش��هید س��عید كمالي از مازندران، جايزه اي با عنوان 
جايزه مردمي »پرس��توهاي خان طومان« را براي بهترين اثر 
اين جشنواره با موضوع »كودك و نوجوان« اعام كرد. شهید 
مدافع حرم حاج سعید كمالي متولد س��ال 1369 بود كه در 
هفتم ارديبهش��ت ماه س��ال 1395 در منطق��ه خان طومان 
سوريه و در جريان يكي از عملیات هاي مبارزه با نیروهاي گروه 

تروريستي داعش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

محمد صادقي     ديده بان

     محمدرضا بحراني
هم�ان ط�ور ك�ه در پوس�تر فيل�م »خان�م ياي�ا« 
ذك�ر ش�ده، اي�ن فيل�م اص�ًا خن�ده دار نيس�ت.

»خانم يايا« به كارگرداني عبدالرضا كاهاني فیلمي است 
س��رد، كم اتفاق و بي فراز و نش��یب كه با داس��تان نحیف 
و اغ��رش، توانايي ج��ذب مخاطب عام را ن��دارد و مردم 
معمواً از نیمه هاي فیلم يا سالن را ترك مي كنند يا ترجیح 
مي دهند با گوش��ي هايش��ان كار كنند! اين عكس العمل 
مخاطب، شايد به نحوه تبلیغات فیلم برمي گردد كه در آن 
تاش ش��ده »خانم يايا« را فیلمي كمدي جا بزند. حضور 
عطاران، فرخ نژاد، حیايي و استفاده از لوكیشن پاتايا همگي 
عواملي هستند كه مخاطب را به سالن كشانده اما انتظارات 

او را برآورده نمي كند. 
ناصر )با بازي رضا عط��اران( و مرتضي )با بازي حمید فرخ 
نژاد( دو تاجر خرده پا هستند كه براي خريد جنس به چین 
سفر كرده اند و در برگشت سر از پاتايا درآورده اند اما قادر به 
استفاده از هیچ كدام از تفريحات پاتايا نیستند. زني به نام 

يايا آنها را همراهي مي كند. او همواره حي و حاضر است. 
از شروع فیلم يك فضاي سنگین با چاشني فانتزي بر روابط 
آدم ها حاكم است. ناصر و مرتضي طي فیلم در يك گیجي و 
مبهوتي به سر مي برند. آنها هركدام به تنهايي طالب ارتباط 
برقرار كردن با خانم يايا هستند: خانم يايا ما شما رو دوست 
داريم اما امكان و توانايي اين ارتباط به شكلي نامرئي از آنها 
سلب شده است. آنها به پاتايا آمده اند؛ جايي كه هرزگي به 

عنوان اصلي ترين جاذبه گردشگري قلمداد مي شود. 
ناصر و مرتضي طالب اين هرزگي هستند اما دستي نامرئي 
جلوي آنه��ا را گرفته و اين باعث به وج��ود آمدن وضعیت 
باتكلیفي براي آنها شده است. اين باتكلیفي در جزء جزء 
رفتار آنها هويداس��ت: درماندگي، خوددرگیري، احساس 
تنهايي و بي پناهي را ما در میمیك صورت، گفتار و رفتار آن 

دو در سراسر فیلم مشاهده مي كنیم.
 اما اين »دست نامرئي« چیست؟ چه چیزي باعث مي شود 
ناصر و مرتضي در عین فراهم ب��ودن موقعیت و اصرارهاي 
خانم يايا نتوانند با او رابطه برقرار كنند؟ چه چیزي باعث 
مي شود جش��ن آب پاش��ي در پاتايا براي ناصر و مرتضي 
همچون ي��ك كابوس جلوه گر ش��ود؟ چه چی��زي باعث 
مي ش��ود ناصر هنگام سفارش دادن نوش��یدني، اين همه 
وس��واس به خرج دهد كه حتماً نوش��یدني اش غیرالكلي 

باشد؟
فیلمساز براي اينها پاسخي ارائه نداده است. شايد اين به 

نظام اخاقي جامعه اي مربوط باشد كه ناصر و مرتضي در 
بطن آن رشد كرده اند؛ نظام اخاقي كه همواره همچون 
يك عذاب وج��دان آن دو را همراهي مي كن��د و به آنها 
اجازه بروز رفتارهاي ممنوعه نمي دهد. همین امر باعث 
بروز وضعیت باتكلیفي در آنها ش��ده است. آنها چیزي 
را مي خواهند؛ چیزي كه در دس��ترس اس��ت ولی به آن 
نزديك نمي شوند و خود را محروم مي كنند اما براي اين 
سیر و تحول دروني هیچ اتمسفر دراماتیكي وجود ندارد 
و اساساً فیلمس��از مانند آثار پیش��ینش به خود زحمت 

قصه گويي نداده است. 
طرحي در ذهن داش��ته كه فكر مي كرده اگ��ر تبديل به 
فیلم شود چیز خوبي از كار درخواهد آمد اما چون حوصله 
همت و احتمااً دانش قصه گويي و ساخت دراماتیك براي 
طرحش را نداش��ته با حذف كردن اين پیش زمینه ازم 
براي فیلمبرداري آن اقدام كرده و معلوم است كه نتیجه 
آن چیزي جز توهین به تماشاگر نیست اما اتفاق ديگري 
كه فیلمساز به آن روي آورده تا احتمااً فروش فیلمش را 
بدون زحمت تضمین كرده باشد، استفاده از پوسترهايي 
اس��ت كه مخاطب با ديدن آن گمان مي ب��رد كه بیننده 
فیلمي كمیك خواهد بود، هر چند روي پوس��تر نوش��ته 
شده باشد »اين فیلم اصًا خنده دار نیست« ولي مخاطب 
اساساً يا اين جمله را نمي بیند يا آن را جدي نمي گیرد و 
زماني كه در سالن سینما منتظر خنديدن است به تدريج 
عرق سردي روي پیشاني اش مي نشیند و متوجه مي شود 
فیلمساز كاه گشادي سر او گذاش��ته است. اين مسئله 
بي ترديد به همین اعتبار اندك سینماي ايران نزد تماشاگر 
نیز بیش از پیش آس��یب مي زند. اگر مسئوان سینمايي 
دلشان براي سینما مي سوخت قطعاً اجازه نمي دادند در 
اين وضعیت نه چندان مطلوب كس��ي اينگون��ه با اعتبار 

اغر شده سینما بازي كند.

10 كتاب صوتي در حوزه زنان و دفاع مقدس رونمايي شد
خاطرات همسران شهداي مدافع حرم، الگوي خوبي براي دختران

    كتاب

 نويسنده كتاب »شهيد حججي«
اين  بار كتاب »شهيد حداديان« را مي نويسد

محمدعلي جعفري نويسنده چندين كتاب از جمله »سربلند« كه به زندگي 
شهيد حججي مي پردازد، اين بار كتاب »ش�هيد حداديان« را مي نويسد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، محمدعلي جعفري نويسنده كه پیش از اين آثاري 
چون »عمار حلب«، »قصه دلبري«، »خانه مغايرت« و »شغل شريف« را نوشته بود 
اين  بار كتاب شهید امنیت محمد حسین حداديان را به پايان مي رساند. بر اساس 
اين گزارش، جعفري به تازگي نیز كتابي صريح درباره شهید محسن حججي نوشته 

و آن را از سوي انتشارات شهید كاظمي روانه بازار كتاب كرده است. 
اين نويسنده در گفت وگو با تسنیم گفت: جرقه اولیه اين كار از پیام يك مخاطب 
شروع شد كه برايم نوشت: »با »عمار حلب« و »قصه دلبري« ما را هم گرفتار كرديد... 
يك جوري گرفتار كرديد كه تمام زندگي مان ب��ه هم ريخت! و چه به هم ريختن 
شیريني... خدا مي داند با خواندن سربلند چه بر سرمان مي آيد... حاا كه »سربلند« 
به چاپ رسیده است، مي خواهم پیش��نهاد دهم گرفتار يك محمدحسین ديگر 
شويد... يك محمدحسین از جنس دهه هفتادي ها! بدجوري آدم را گرفتار مي كند، 
آنقدر كه روضه مجسم شب هشتم مي شود براي تمام ماه ها. .. اين محمدحسین 
با ديگران يك فرق اساس��ي دارد! اگر محمدحس��ین محمدخاني ما و حاج عمار 
سوري هاو عراقي ها در قلب حلب به حسین پیوست، محمدحسین حداديان شب 
شهادت حضرت مادر، در قلب تهران به دست كساني ارباً اربا شد كه ذكر علي علي 
بر لب داشتند و كینه علي در قلب شان مي جوشید... محمد حسین را دراويش اسیر 

كردند، به مسلخ كشاندند، شهید كردند و بعد هلهله سردادند... 
 جعفري گفت: در میانه نگارش كتاب هستم و در اين كتاب قصه شهادت محمد 

حسین چهره واقعي دراويش را به خوبي نشان مي دهد. 

كساني با نظارت مشكل دارند كه 
محصواتشان فاسد است. تنها 
كساني از نظارت دولت  مي ترسند 
ك��ه در حال توليد جنس فاس��د 
هس��تند و س��امتي و بيماري 
مردم برايش��ان اهميت��ي ندارد


