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سينمايي كه هنرمندش در خرج روزانه مانده 
براي عده اي سود برج سازي دارد 

عدالت خواهي  از رهبري 
چگونه؟

عدالت خواهي از مفاهيم اساسي 
اسام و عالم بشريت است كه هيچ 
پديده انس��اني به پيچيدگي آن 
نيس��ت. پرچمدار عدالت  آرماني 
را اميرالمؤمني��ن)ع( مي داني��م 
اما در عين ح��ال مي پذيريم كه 
نه تنها او موفق ب��ه اجراي عدالت 
نشد كه جان خويش را نيز در اين 
راه فدا نمود. شايد مهم ترين دليل 
پيچيدگي عدالت، قابليت تفسير 
موّسع، قدرت توجيه و تنوع خوانش از آن باشد. فرض كنيد صد 
نفر در يك سالن جمع ش��ده اند و فردي با مراجعه به آنان اظهار 
مي دارد: بنده مي خواهم يك فق��ره وام 10ميليون توماني را به 
يك مس��تحق تقديم كنم. بدون ترديد اكثريت مطلق آن جمع 
با زبان توجيه گر خود را مستحق وام و عدم دريافت آن را مصداق 
بي عدالتي مي دانند. حال آن فرد چه بايد بكند تا عدالت را رعايت 

كرده باشد؟
ازجمله گزاره هاي مؤثر در فهم عدالت  توزيعی، نگرش سياسي 
اس��ت. عدالت مقوله بنيادين اس��ت اما وقتي در تفس��ير آن تا 
180درجه اختاف وجود دارد، رهبري چگونه  مي تواند نگرش ها 
را قانع كند؟ به مثال هاي زير توجه نماييد تا بحث حالت انتزاعي 
به خود نگيرد. فرزند نزديك ترين ي��اور و همراه رهبري )مرحوم 
هاش��مي رفس��نجاني( به دادگاه فرا خوانده و محكوم مي شود. 
هاشمي توقع دارد رهبري مداخله كند. اما رهبري وارد نمي شود. 
فرداي اين ماجرا عده اي مواجهه رهبري را عين عدالت مي دانند 
و عده اي ديگر معتقدند، اواً حكم سياس��ي است، ثانياً به خاطر 
يك عمر زحمات هاشمي براي انقاب و كشور بايد رهبری وارد 
می شدند و كمك می كردند. حاا چه بايد كرد؟ در مثالی ديگر 
رهبری برای تخفيف و عفو افرادي مانند عبداه نوري، كرباسچي 
و احمد منتظري و... وارد ش��دند. فردای آن عده اي ايش��ان را به 
بي عدالتي و دخالت در حكم قاضي متهم و عده اي اقدام شان را عين 
عدالت و رأفت دانستند. حاا رهبري اجراي عدالت كرده است يا 

بي عدالتي را رواج داده است؟ كدام طرف را بايد راضي كند؟
اما اينكه عدالت خواهي از چه خاستگاهي طرح مي شود نيز مهم 
است. توسط سياسيون، مس��تضعفين، دانشجويان، انقابيون، 
اپوزيسيون و. . . هركدام از عدالت در كشور فهم و تفسيري دارند 
كه با ديگري 180درجه متفاوت است. حال رهبري بايد با كدام يك 

همسو باشد؟
بدون تردي��د عدالت خواهي در ايران از س��ه جايگاه مش��خص 

برمي خيزد:
1- عدالت خواهي پشت سر رهبري

2- عدالت خواهي همراه رهبري
3- عدالت خواهي در مقابل رهبري

دسته اول توصيه و دستورات عدالت خواهانه رهبري را از دستگاه ها 
مطالبه مي كند، دسته دوم كدهاي عدالت خواهي رهبري را باعث 
تنظيم نگرش عدالت خواهانه خود و محيط به عنوان فصل الخطاب 
مي داند و س��ومي رهبري را عامل اصلي بي عدالتي ها در كشور 
مي داند. نيروهاي مؤمن به انقاب اس��امي در ك��دام گروه قرار 
مي گيرند؟ آنان كه قرار است در روز حادثه به فرمان همين رهبر 
سر دهند، در كدام دسته قرار گرفته اند و اصواً  افراد كدام دسته در 

روز حادثه دچار ترديد نخواهند شد؟
اما اينكه رهبري براي اجراي عدالت چه مي كنند و چه بايد بكنند 
و كجاي اين درياي تفسير از عدالت خواهي ايستاده اند، مهم است. 
براي فهم آن بايد شاخص ها و چارچوب مشخصي را ارائه كرد تا 
از رسوب احساسات، عقده ها، منافع فردي، ناكامي هاي شخصي 
و گروهي و. . . به پروسه عدالت خواهي جلوگيري شود. براي فهم 
كان عدالت در جمهوري اسامي بايد شاخص هاي علمي را به كار 
گرفت و البته بايد پذيرفت كه عدالت همه جانبه اجرا نمي شود 
كه اگر اين بود، رهبري به خاطر ضعف عدالت در كش��ور رس��ماً 
عذرخواهي نمي كردند. اما وقتي مي فرمايند مشروعيت بنده و 
شما به عدالت است، صداقتي را در خود مي بينند وگرنه زير پاي 
خود را نمي زدند. شاخص كان براي فهم سطح و ميزان اجراي 
عدالت در اشل حكومت حجم طبقه متوسط است. هرقدر طبقه 
متوسط بزرگ تر و طبقه پايين و بااي اقتصادي كوچك تر باشد، 
قطب نماي حكومت عدالت را نشان مي دهد. ميليون ها تحصيلكرده 
شهرنشين، با رفاه نسبي نشان از عدالت اجتماعي در كان نظام 
جمهوري اسامي است. اما شاخص هايي كه مي توان با آن تمركز 

رهبري بر عدالت را سنجيد چيست؟ 
1- رهبري تعيين كننده سياست هاي كلي نظام: يكي از راه هاي 
درك جايگاه عدالت در انديشه رهبري واكاوي سياست هاي كلي 
نظام است. سياست هاي كلي تجلي عملي و عيني وايت فقيه 
در اداره كشور است. عدالتخواهان مي توانند اين سياست ها را از 
بعد عدالت محك بزنند و ارزياب��ي نمايند. علم، اقتصاد، آموزش 
و پرورش، بهداش��ت و درمان و. . . نمونه هايي از آن است. عدالت 
در متون اين سياس��ت ها چه جايگاهي دارد؟ مي توان اين را به 

كرسي هاي آزادانديشي كشاند و به نقد و نظر پرداخت. 
بقيه در صفحه 2

 به نفع نفت ايران

افتتاح  مجتمع دانشجويي امام رضا)ع(  در مشهد

غي�ر اوپ�ک در    اقتصادي اعض�ای اوپک و 
مجموع برای كاهش روزانه 1/2  ميليون بشکه 
نفت موافقت كردند . در اين توافق كشورهای 
ايران، ليبي و ونزوئا از كاهش توليد در قالب اين 
توافق معاف  شدند. به اين ترتيب تصميم اخير 
اوپکي ه�ا و غير اوپکي ه�ا   به نف�ع و كام  همه  
توليدكنندگان  به خصوص اي�ران خواهد بود. 
همچنين عاوه بر واكنش مثبت بازار و افزايش 
بيش از 5 درصدي  قيمت هر بش�که نفت، اين 
نشس�ت به نوع�ي دهن كجي به  درخواس�ت 
توئيتي ترام�پ بود كه اوپکی ه�ا را به افزايش 
تولي�د تش�ويق می ك�رد و از امريکايی ه�ا 
می خواس�ت از قيمت پايين نفت ل�ذت ببرند!

رئيس جمهور امريكا در آستانه ديدار رسمی اوپك و 
متحدانش، از اين گروه خواسته بود توليد نفتشان را 
در سال ميادی آينده كاهش ندهند زيرا اين اقدام 

قيمت جهانی نفت را باا خواهد برد.
دونالد ترامپ در توئيتی نوش��ت: اميدوارم اوپك به 
عرضه نفت به همين منوال ادامه دهد و توليد خود 

را محدود نكند.
با اين حال با توافق  صورت گرفته  تا لحظه تنظيم اين 
گزارش، قيمت جهانی نفت  با افزايش 5/46 درصدی 

به رقم 63 دار و 34 سنت رسيد.
 بر اساس اين توافق كشورهاي اوپك 800 هزار بشكه 
و كشورهاي غير اوپك توليد خود را  400 هزار بشكه 
كاهش خواهند داد.  مدت زمان اين توافق شش ماهه 
اس��ت و كاهش توليد 2/5 درصدی اعضای اوپك 
از ابتدای س��ال آتی ميادی )حدود 20 روز ديگر( 

عملياتی خواهد شد.

كاظم غريب آبادی، س��فير ايران نزد دفتر سازمان 
ملل متحد در وين در گفت وگو با خبرنگاران گفت: 
اعضای اين سازمان با  كاهش سهميه توليد برای اعضا 
و معاف نمودن كشورمان از اين كاهش توليد موافقت 
كردند. زنگنه  نيز در واكنش به  تصميم  اوپك گفت:  
با مذاكرات سخت و پيچيده  آنچه كه ما مي خواستيم  
اتفاق افتاد و تصميم  اخير هم به  نفع اوپك و هم به  

نفع ملت ايران بود .
زنگنه روز پنج شنبه هفته گذش��ته  در گفت وگو با 
CNBC گفته بود:  كاهش توليد نفت در ش��رايط 
تحريم خط قرمز ايران است و ايران توليد نفت خود را 

كاهش نخواهد داد.
وی گفته بود به دليل تحريم هاي��ی كه عليه ايران 
اعمال ش��ده، ايران هيچ گونه كاه��ش توليد انجام 
نخواهد داد اما از اوپك حمايت می كند تا بتوانند اعضا 
را مديريت كنند.  وزير نفت گفته بود: ايران در ماه 
قبل هيچ گونه افزايش توليد نداشته است بنابراين 
كشورهايی كه در ماه گذشته توليد خود را افزايش 

داده اند، بايد توليد خود را كاهش دهند.
به گفته منابع آگاه، اعضای اوپك روز پنج شنبه بر 
سر كاهش توليد به توافق رسيده بودند اما پيش از 
تصميم گيری برای رقم دقيق كاهش توليد، منتظر  

تعهد روسيه نسبت به كاهش توليد شدند.
به همين منظور، الكساندر نواك، وزير انرژی روسيه 
برای صحبت ب��ا واديمير پوتي��ن، رئيس جمهور 
روسيه به سن پترزبورگ رفت و روز گذشته نواك 
برای مذاكره مجدد با اعضای اوپك به وين باز گشت 
كه بخش��ي از كاهش توليد نفت را برعهده گرفت .  
گفتني است،  هم زمان  با توافق صورت گرفته ارزش 

روبل  روسيه نيز با جهش مواجه شد. 

مجتمع دانشجويي     ايران 
امام رضا)ع( كه به 
همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوي در 
زميني به مساحت 5 هزار مترمربع و با ظرفيت 
اسکان 400 نفر احداث ش�ده بود، روز گذشته 
)جمع�ه 16 آذرماه( همزمان با روز دانش�جو با 
حضور توليت آستان قدس رضوي افتتاح شد. 
پذيرايي و اس��كان دانش��جويان، ايج��اد فضاهاي 
تعاملي همچون كافه كتاب ب��ا كاربري گعده هاي 
كتاب مح��ور، پاتوق انديش��ه با كارب��ري برگزاري 
كرسي  هاي آزادانديش��ي و مناظرات دانشجويي از 
جمله كاركردهاي اين مجموعه فرهنگي دانشجويي 
است.  در اين مراس��م توليت آستان قدس رضوي 
گفت: هرس��ال بيش از 10 هزار مجموعه اردويي 
به مشهد مقدس س��فر مي كنند كه بايد براي آنها 
برنامه ريزي صورت گيرد تا در كنار زيارت از فرصت 
به وجود آمده براي تعالي فكر، انديشه و معرفت افزايي 
استفاده ش��ود.   مديرعامل مؤسسه جوانان آستان 
قدس رضوي هم با بيان اينكه بر اساس تفاهم نامه 
منعقد شده با نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، 

سه مركز اردوگاهي آس��تان قدس رضوي ساانه 
ميزبان 20 هزار دانشجو خواهند بود، ايجاد فضاي 
معرفت افزايي براي اقشار مختلف جامعه را اهداف 
اصلي اين مؤسسه عنوان كرد و گفت: به دنبال اين 
هستيم كه با ايجاد زيرساخت هاي ازم، مشهد به 
پايگاه معرفتي براي جوانان و نوجوانان سراسر كشور 

تبديل شود. 
مجتبي مختاري ادامه داد: هم اكنون امكان ميزباني 
روزانه هزار نفر در اردوگاه هاي آستان قدس رضوي 
فراهم شده اس��ت كه اين رقم با بهره برداري از فاز 
توسعه اي باغ بيلدر و باغ بيرم آباد كرمان به 2 هزار 

نفر مي رسد. 
در اين برنامه از بهجت قاس��مي همس��ر ش��هيد 
هسته اي دكتر شهرياري، فرشته روح افزا همسر 
ش��هيد دكتر احمد حاتمي عض��و هيئت علمي 
پژوهشكده و س��امانه هاي حمل و نقل فضايي و 
دكتر رضا روستا آزاد رئيس سابق دانشگاه صنعتي 

شريف تجليل شد. 
همچنين براي نخس��تين بار »جوان رضوي« به 
شش نخبه ايراني از ديگر برنامه هاي جانبي افتتاح 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
 شنبه  17 آذر 1397   -    30 ربيع ااول 1440
سال بيستم- شماره 5534 - 16 صفحه

قيمت:500تومان

سر مقاله

عبداه گنجي

مديرمسئول

گزارش اختصاصي »جوان« از دومين كنگره
 بين المللي پزشکان قلب ايران و اروپا 

تبادل اطاعات 700 
متخصص قلب و عروق جهان 
در بيمارستان رضوي مشهد
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   نوبخت : در بودجه سال آينده اينگونه برنامه ريزي 
شده كه منابع ۴۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني كه براي 
هدفمندي يارانه ه�ا در نظر گرفته ش�ده به صورت 
استاني توزيع شود؛ چراكه بخشداران و فرمانداران 
بهتر مي توانند اقشار مناطق خود را شناسايي كنند و 

به آنها يارانه نقدي بپردازند. 

   در ش�رايطی كه نماينده امريکا در سازمان ملل 
برای تصويب قطعنامه پيشنهادی اش عليه مقاومت 
فلسطين در غزه حتی به تهديد كشور    ها متوسل شد، 
مجمع عمومی سازمان ملل اين قطعنامه را رد كرد تا 
نيکی هيلی در واپسين روزهای مأموريت خود شاهد 

شکستی تاريخی در حمايت از اسرائيل باشد.

 روز پنج شنبه استان سيستان و بلوچستان ش�اهد يک اقدام كور تروريستي ديگر بود. يک 
انفجار انتح�اري مقابل س�تاد فرماندهي نيروي انتظامي شهرس�تان چابهار كه ب�ا يک خودرو 
بمب گذاری ش�ده انجام ش�د. از همان دقايق اوليه پ�س از حمله اين س�ؤال در ذهن مخاطبان 

شبکه هاي خبري ايجاد ش�د كه چرا چابهار؟ اولين نکته در مورد چابهار موقعيت اين بندر مهم 
در استان سيستان و بلوچستان و تاش براي استفاده از ابزار تروريسم براي ايجاد شکاف هاي 

قوميتي و مذهبي در ميان مردم اين خطه از ايران بود.| صفحه 5

ظریف: جنایت چابهار بی مکافات نخواهد ماند
تروریسم اقتصادی  به چابهار  معاف  از تحریم ها زد!

به نفع نفت ایران
نشست ديروز اوپک با معافيت ايران از كاهش 800 هزار بشکه اي توليد نفت و افزايش 5 درصدي قيمت به نفع ايران تمام شد 

  اعضای اوپك و غير اوپك توليدكننده نفت برای كاهش روزانه 1/2  ميليون بشكه 
نفت موافقت كردند . در اين توافق كشورهای ايران، ليبي و ونزوئا از كاهش توليد در 

قالب اين توافق معاف  شدند.

 زنگنه:  كاهش توليد نفت در شرايط تحريم خط قرمز ايران بود، با مذاكرات سخت 
و پي�چيده  آنچه ما مي خواس�تيم  اتفاق افتاد و تصمي�م  اخير هم به  نفع اوپك و هم 

همين صفحهبه  نفع ملت ايران بود

پاریس پادگان شد 
امروز  ۸۹ هزار نیروی پلیس  و خودروهاي زرهي ارتش
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پيام رئيس سازمان بسيج به مناسبت روز دانشجو
 دانشجوي بسيجي

 با تروريسم اقتصادي مقابله خواهد كرد
يقين واثق داريم دانش�جوي بسيجي 
اي�ران اس�امي و سراس�ر گيت�ي ب�ا 
مرجعي�ت علم�ي و توليد عل�م ديني 
و بومي خواه�د توانس�ت در مقابله با 
تروريس�م اقتصادي ايادي مس�تكبر 
قد علم كرده، تحريم هاي جنايتكارانه 
را دور بزند و با س�ختي ها مقابله كند. 

به گزارش خبرگزاري بس��يج، سردار غامحس��ين غيب پرور، رئيس 
سازمان بسيج مستضعفين در پيامي به مناسبت فرارسيدن يوم اه 16 
آذر و روز دانشجو نوشته است: هر صفحه اي كه از تاريخ پر افتخار انقاب 
رقم مي خورد، نسل فرهيخته و دانشجوي بيدار جوان و مؤمن و انقابي 
با درك و تحليل سياسي خود بيش از پيش با انديشه هاي شوم و ضد 
انساني نظام سلطه عليه ملت بسيجي ايران اس��امي آشنا مي شوند. 
بازنمايی 16 آذر مملو از عملكرد فاسد و مكانيزم سياسي عقب افتاده و 
ضد بشري سردمداران زورگوي امريكايي است كه از گذشته تا به حال 
فقط مدعي دروغين حقوق بشر، دموكراسي و جنبش هاي مدني بوده و 
اكنون به تعبير رهبر فرزانه انقاب از اينكه ايران اسامي به طرف شان 
نمي رود زنجير مي جوند. ضمن گراميداش��ت ياد و نام ش��هداي عزيز 
دانشجو و تهنيت اين روز تاريخي، يقين واثق داريم دانشجوي بسيجي 
ايران اسامي و سراسر گيتي با مرجعيت علمي و توليد علم ديني و بومي 
خواهد توانست در مقابله با تروريسم اقتصادي ايادي مستكبر قد علم 
كرده، تحريم هاي جنايتكارانه را دور بزند و با سختي ها مقابله كند. در 
پايان اين پيام تصريح شده است: آنچه چراغ راه همه دانشجويان بصير 
انقابي اس��ت تأس��ی به فرامين ناخداي بصير كشتي انقاب حضرت 
امام خامنه اي )مدظله العالي( اس��ت كه آرمانگراي��ي، صدق و صفا و 
خلوص، رهايي از وابستگي هاي گوناگون حزبي و سياسي، ظلم ستيزی 
و استكبارس��تيزی و منطق و بينش صحيح را توشه راه خوانده اند و بر 

تجهيز به آنها تأكيد فرموده اند.

نگاهي اجمالی به جنبش دانشجويي، ويژگی ها و آفات

      خبر

88498443سرويس  سياسي
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حسن روحاني عصر روز سه شنبه 1٤ آذرماه گذشته در مراسم روز دانشجو در 
دانشگاه علوم پزشكي سمنان با تأكيد بر موضوع »اف  اي تي اف« اظهار كرد: 
رؤساي قوا به اتفاق، لوايح چهارگانه مرتبط را تأييد كرده اند؛ راه حل مشكات 
شفافيت اس��ت نه جنجال و »اف اي تي اف« خوب باشد يا بد، زيرساخت و 
ازمه ارتباط مالي با بانك هاي جهاني است. موضوع شفافيت همواره مورد 
تأكيد روحاني به عنوان نامزد انتخاباتي در س��ال های ۹۲ و ۹6 و به  عنوان 
رئيس جمهور بوده است. ايشان در سال ۹۲ و در كوران تبليغات انتخاباتي 
گفته بود: »اساس كشور بايد بر اساس قانون و اداره آن داراي شفافيت باشد و 
اين مي تواند اعتماد ازم را در يك جامعه به وجود آورد. بايد با شفافيت با مردم 
حرف زد، بايد آمارها دقيق باشد تا ما بتوانيم از پيچ تاريخي به خوبي عبور 
كنيم و بتوانيم حماسه  سياسي و اقتصادي را بيافرينيم. « وي همچنين گفته 
بود: »اساساً اولين شرط دولت شايسته و كارآمد در كنار شفافيت، پاسخگويي 
است؛ دولت بايد ضمن شفافيت در همه امور به مردم پاسخگو باشد«.  عدم 
شفافيت و يا بهتر است بگوييم گزينشي عمل  كردن در حوزه شفافيت در 
دولت يازدهم و دوازدهم حقيقت تلخي است كه بارها و بارها مورد اعتراض 
مردم و اصحاب رسانه و اقشار مختلف به ويژه دانشجويان، استادان، روحانيون 
و فرهيختگان جامعه بوده است. بسياري از مردم و اصحاب رسانه امروز به 
اين باور رسيده اند كه موضوع شفافيت در حوزه پاسخگويي به مردم، از حد 
حرف و سخنان زيباي روحاني تجاوز نكرده است. آقاي روحاني طي شش 
سال گذشته دهها بار از ضرورت شفافيت و ضرورت برنامه ريزی و ساماندهي 
»نظام شفافيت اطاعات« سخن گفته است. به جرئت مي توان گفت مواضع 
و عملكرد روحاني و تيم همراهش در باره پرهيز از محرمانگي، شفافيت و 
پاسخگو بودن در برابر مردم واجد سه ويژگي متناقض و دوگانه است: اول 
آنكه در بين تمامي رؤساي جمهور، روحاني بيشترين تأكيد را بر شفافيت و 

پرهيز از محرمانگي به عنوان حق مسلم مردم داشته است.
دوم، آنكه قرائن و شواهد و مقايسه عملكرد رؤساي جمهوري نشان مي دهد 
كه ايشان و دولتش بيش��ترين ميل و موارد محرمانگي )كمي و كيفي( و 
فرار از پاسخگويي را داشته اند. و بااخره س��وم، آنكه در حوزه اجرا شاهد 
دوگانگي برخورد در دولت اعتدال هس��تيم و عدم شفافيت در مواجهه و 
برخورد با نظام بين الملل به كلی رنگ باخته و دولت ايشان خود را عميقاً به 
پاسخگويي به آنان مقيد و ملزم دانسته  است. تاش دولت يازدهم و دوازدهم 
در پنهان سازي تمامي قراردادها از يك سو و همراهي و همكاري با مجامع 
بين المللي و اصرار بر تأمين رضايت آنان از طريق شفاف سازي در موضوع 
همكاري شفاف با آژانس بين المللي انرژي هسته اي، پولشويي، مسائل مالي 
و... از سوي ديگر از ويژگي هايي بارز دولت ايشان است، در همين حال مردم 
در اين باره قراردادهاي خارجي كه هيچ گاه علني نشدند كاماً نامحرم بوده 
است. قراردادهايي كه اتفاقاً با خروج امريكا از برجام، همه آنها لغو و از دستور 
كار خارج شدند، بدون اينكه ايران بتواند هيچ خسارتي از بدقولي و بدعهدي 
طرف مقابل دريافت كند. قراردادهاي پژو و ايرباس و اف اي تي اف از جمله 
اين محرمانه ها است و سؤال جدي در پسامحرمانگي قراردادهاي خارجي 
اين  اس��ت كه چرا بايد در دولتي كه مدعي شفافيت و آگاهي مردم است، 
قراردادهاي خودرويي يا خريد هواپيماهاي مسافربري محرمانه اعام شود 
و اينك نيز هيچ گزارشي از آثار و پيامدهاي آن قراردادها منتشر نمي شود. 
اگرچه »شفافيت و حقوق مردم« دو عبارت كليدي در شعارهاي روحاني 
براي پيروزي در انتخابات بوده و هست ولي اين ديدگاه در جامعه ترويج شده 
كه دولت جز با پنهان كاري و اجراي سياست محرمانه، نمي تواند چرخ خود 
را به حركت درآورد. تعداد محرمانه هاي دولت روحاني بسيار زياد است كه 

در زير براي نمونه به برخي از آنها اشاره مي شود.
- گم شدن ميلياردها تومان اعتبار مسكن مهر

- سودهاي ساانه اعتبارات مسكن مهر
- واقعيت هاي پنهان پروژه خط اعتباري اس پي وي

- آمار واقعي نجومي بگيران و نحوه برخورد با آنان
- قراردادهاي نفتي منعقده با شركت هاي چندمليتي

- نرخ واقعي رشد اقتصادي
- پرداخت غرامت در قضيه قرارداد گازي با تركيه

- دريافت غرامت از شركت پژو
- آمار چك هاي برگشتي

- آمار ارز فروخته شده در مركز مبادات ارزي
- گزارش كيفيت بنزين وارداتي

- آمار كشته شدگان در صنعت نفت
- برداشت هاي متعدد ميلياردي از صندوق توسعه ملي

- شفاف سازي در ميزان بودجه محقق شده
- عدم شفافيت بودجه نهاد رياست جمهوري

- ميزان واردات بنزين
- قرارداد با ايرباس

- جزئيات توافق با ۵+1
- قرارداد با بوئينگ امريكا

- وضعيت جريمه ايران در قرارداد كرسنت
- قرارداد با پژو فرانسه.

بررسي عملكرد شش ساله دولت روحاني نش��ان مي دهد كه اين دولت 
بيشتر از آنچه به شفافيت عاقه داشته باشد، به محرمانه بودن عاقه دارد؛ 
از انعقاد قراردادها گرفته تا عدم تمايل وزرا و رئيس جمهور براي مصاحبه 
با رسانه هاي منتقد. در خاتمه همان گونه كه مقام معظم رهبري در مراسم 
افطاري ۲٤ خرداد ماه ب��ا انتقاد از »بايد بش��ود « هاي روحاني فرمودند: 
»مخاطب »اين بايد بشودها« كه آقاي روحاني گفتند خود آقاي روحاني 
است. « در موضوع شفافيت كه آقاي روحاني به هر مناسبتي بر آن تصريح و 
تأكيد كرده و هشتگ محرمانه نداريم راه انداخته، بايد بگوييم مخاطب اين 

هشتگ شخص آقاي روحاني و دولت ايشان است.

سيد عبداه متوليان

در تاريخ معاصر ايران كمتر ظلم، س�تم، زورگويي و بی عدالتی 
عليه ملت ايران س�راغ داريم كه پاي امريكا در آن نبوده باشد. 
به گزارش فارس، آيت اه محمدعل��ي موحدي كرماني، امام جمعه 
موقت تهران با اش��اره به 16 آذر روز دانشجو افزود: در تاريخ معاصر 
ايران كمتر ظلم، س��تم، زورگوي��ي و بی عدالتی علي��ه ملت ايران 
سراغ داريم كه پاي امريكا در آن نبوده باشد. رژيمي كه با سركوب 
سرخپوس��تان روي كار آمده و ۲۲0 هزار نفر مردم ژاپن را در حمله 
اتمي نابود كرده و ظلم هاي زيادي در گوانتانامو انجام داده، خود را 
مدافع حقوق بش��ر و صلح مي داند. آيت اه موحدي كرماني گفت: 
امريكا از بدو پيروزي انقاب اسامي از هيچ اقدامي عليه ملت ايران 
كوتاهي نكرده است كه مي توان به حمايت از صدام و تشويق حمله اش 
به ايران، سرنگوني هواپيماي مسافربري و تحريم هاي ظالمانه امروزه 
اشاره كرد. اين در حالي است كه باوجود همه اين خباثت ها، امريكا 
ركورددار شكست در برابر مردم شجاع و بصير ايران اسامي است كه 

قطعاً در توطئه هاي اخير هم شكست خواهد خورد. 
امام جمعه موقت تهران در ادامه با بيان اينكه بحران يمن وخيم ترين 
بحران انساني است، افزود: هواپيماهاي امريكايي با بمب هاي بسيار 
قوي مردم يمن را مي كش��ند، در حالي كه ۲۲ ميليون يمني نياز 
فوري به كمك هاي دارويي، بهداشتي و غذايي دارند و هر كسي كه 
بويي از انسانيت داشته باشد، نمي تواند تصاوير اين موضوع را ببيند. 
وي با بيان اينكه امريكايي ها با كمال بي ش��رمي ايران را به ارسال 
موشك به يمن متهم مي كنند، گفت: امريكايي هاي جاد طوري 
مردم يمن را محاصره كرده اند كه نمي توان كمك هاي بهداشتي، 
دارويي و غذايي به آنها داد. در حالي كه ادعاي ارس��ال موشك به 
يمن از سوي ايران را مطرح مي كنند. موحدي كرماني اظهار داشت: 
دستگاه ديپلماسي بايد نقش فعال تري را در خصوص يمن ايفا كند 
و با حضور ج��دي در عرصه هاي بين الملل��ي ضمن محكوم كردن 
جنايت هاي صهيونيستي،  امريكايي و سعودي، دنيا را از شرايط به 

وجود آمده در يمن مطلع كنند. امام جمعه موقت تهران در ادامه 
با تأكيد بر رسيدگي به اقشار فقير و آسيب پذير جامعه خاطرنشان 
كرد: دولت،  مجلس، قوه قضائيه و ديگر دس��تگاه ها بايد نسبت به 
كاهش هزينه هاي جاري اقدام كنند، چرا كه وجود ريخت و پاش، 
سفرهاي متعدد داخلي و خارجي، برگزاري اجاس ها و سمينارهاي 
مختلف و بسياري ديگر از هزينه ها در شرايط فعلي ضروري نيست. 
وي همچنين گفت:  مدتي است بانك مركزي با تدبير مناسب بازار 
ارز را كنترل كرده است كه قابل تقدير است و اميدوارم ادامه يابد. 
آيت اه موحدي كرماني گفت: زماني كه قيمت دار در جامعه رو به 
افزايش بود همه كااها گران شد اما حاا كه دار ارزان شده خبري 
از ارزاني كااها نيست و حتي چندين برابر شده و منجر به نگراني 
و افزايش هزينه هاي طبقه متوسط جامعه شده است كه مي طلبد 
نظارت ها در اين بخش افزايش ياب��د. البته اصناف متعهد بازار هم 

بايد به دولت كمك كنند. 

آيت اه موحدي كرماني: 
ظلمي در تاريخ معاصر ايران نيست كه پاي امريكا در آن نباشد

زينب شريعتي
  گزارش

  سرمقاله

جنبش دانشجويي، ضد سلطه، عميق و مستقل

دو روز در روزهاي س��ال وجود دارد كه گفت وگو 
درباره جنبش هاي دانشجويي را داغ مي كند؛ يكي 
16 آذر كه روز دانشجوس��ت و يكي از اصلی ترين 
دريچه هاي گشوده شده براي شناخت دانشجويان، 
جنبش هاي دانشجويي است و طبيعي است در روز 
دانشجو از جنبش دانش��جويي صحبت شود. روز 
ديگر، روزي در ماه مبارك هر سال كه دانشجويان 
مهم��ان رهبر معظم انق��اب در حس��ينيه امام 
خميني مي شوند و رهبري به تفصيل، پاي صحبت 
نمايندگان تشكل هاي دانشجويي مي نشينند و 
آنها هم پاي صحبت هاي رهبري. شايد به جرئت 
بتوان گفت هيچ مقام عالی رتبه ای در ايران به قدر 
رهبري پاي سخنان نمايندگان جنبش دانشجويي 
ننشسته و ارتباط مستمر با آنان نداشته است. همه 
ديدارها هم در بيت رهبري انجام نشده است؛ بلكه 
رهبري بارها در ميان دانش��جويان در دانشگاه ها 
حضور يافته اند و يا در سفرهاي استاني در جمع 
دانشجويان حاضر شده اند. همين است كه حتي 
بدون در نظ��ر گرفتن جايگاه سياس��ي حضرت 
آيت اه خامنه اي مواضع ايشان را در مورد جنبش 
دانشجويي مهم مي كند و در روز دانشجو و با نگاهي 
به ديدارهاي هر ساله رهبري با دانشجويان مي توان 

به »بيداري دانشجويي« پرداخت. 
  جنبش بيداري

»بيداري دانشجويي« اصطاحي است كه رهبري 
آن را تعبي��ر درس��ت تر »جنبش دانش��جويي« 
مي دانند و همين تعبير نشان مي دهد نگاه ايشان 
به جنبش دانشجويي، حركتي براي بيداري است 
و حركتي كه خود بيدار اس��ت: »دانش��جويان! 
بيدار بمانيد... دانش����جويي كه اصًا نفهمد در 
دنيا چه مي گذرد، اين دانشجو، دانش��جوي زمان 
خودش نيست؛ مرد زمان خودش نيست. « و آن را 

تعبير به بيداري دانشجويي می كنند: »آنچه امروز 
به آن، حركت دانشجويي، يا جنبش دانشجويي 
گفته مي ش��ود؛ يا ب��ه تعبير بهتر و رس��اتري كه 
مي توان برايش انتخاب كرد: بيداري دانشجويي 
و احساس مسئوليت دانشجويي. اين مقوله  بسيار 
مهمي است؛ صد درصد هم دانشجويي است. چرا 
مي گوييم صد درصد دانش��جويي اس��ت؟ چون 
بسياري از احساسات، درخواس��ت ها و انگيزه ها 
ممكن است در قشر دانشجو وجود داشته باشد، 
اما به خصوصيت دانشجويي او ارتباط مستقيمي 
نداشته باشد؛ مثل دغدغه  شغل. شايد دانشجويي 
وجود نداشته باشد كه دغدغه  شغل و آينده نداشته 
باش��د؛ ليكن اين به حيثيت دانشجويي دانشجو 
ربطي ندارد. اين مربوط به هر جواني است؛ دانشجو 
هم نباشد، اين دغدغه را دارد... اما آن چيزي كه من 
اسمش را »بيداري دانشجويي« مي گذارم و امروز 
در بين دانشجويان و غيردانشجويان معمول است 
و به آن »جنبش دانشجويي« مي گويند، مخصوص 
قشر دانش��جو - به حيث دانش��جو - است؛ يعني 
متعلق به همه  جوانان نيس��ت؛ متعلق به همين 
جوان قبل از محيط دانشجويي هم نيست؛ متعلق 
به اين جوان بعد از دوره دانشجويي هم نيست. اين 
متعلق به محيط دانشگاه است؛ متعلق به همين 

چهار سال، پنج سال، شش سال است... «
  ويژگي هاي بيداري دانشجويي

رهبر انقاب طي ديدارهاي متعدد با دانشجويان 
ويژگي هايي را براي جنبش دانشجويي يا همان 
بيداري دانشجويي برشمرده اند. ويژگي هايي كه 
جنبش دانش��جويي را به گفتمان سازي خواهد 
رساند. اول آنكه اين جريان دانشجويي با ارتجاع 
روش��نفكري مبارزه كند و ارتجاع روشنفكري را 
اينگون��ه توصيف می كنند: »برگش��تن به دوران 

بيماري روشنفكري؛ برگشتن به دوران بي غمي 
روشنفكران؛ برگشتن به دوران بي اعتنايي دستگاه 
روشنفكري و جريان روشنفكري به همه سّنت های 
اصيل و بومي و تاريخ و فرهن��گ اين ملت. امروز 
هر كس اين پرچ��م را بلند كند، مرتجع اس��ت؛ 
ولو اسمش روشنفكر و شاعر و نويسنده و محقق 
و منتقد باش��د. اگر اين پرچم را بلند كرد - پرچم 
بازگشت به روش��نفكري دوران قبل از انقاب، با 
همان خصوصيات و با جهت گيری ضد مذهبي و 
ضد سّنتي - اين مرتجع است؛ اين اسمش ارتجاع 

روشنفكري است. «
دوم ويژگي ضداس��تكباري بودن اس��ت: »اين 
جنب��ش دانش��جويي در كش��ور م��ا در تاري��خ 
ثبت شده و ش��ناخته ش��ده  خود، هميشه ضد 
استكبار، ضد سلطه، ضد اس��تبداد، ضد اختناق 
و به ش��دت عدالتخواه بوده اس��ت. اين مميزات 
جنبش دانش��جوئي ما از روز اول اس��ت تا امروز. 
اگر كس��ي مدعي جنبش دانش��جويي باشد، اما 
اين مميزات را نداشته باشد، صادق نيست. دست 
جنبش دانش��جوئي نمی تواند در دست كساني 
باشد كه در فلسطين قتل عام می كنند، در عراق 
جنايت می كنند، در افغانس��تان م��ردم را از دم 
تيغ می گذرانند؛ اين جنبش دانشجويي نيست. 
جنبش دانشجويي خصلت و خاصيتش در كشور 
ما ااقل اينجور است - شايد در خيلي از كشورهاي 
ديگر هم باش��د - كه ضد استكباري، ضد سلطه، 
ضد ديكتاتوري و طرفدار عدالت است. شروع اين 
حركت يا مقطع شناخته شده  اين حركت، همين 

16 آذر است. «
ويژگي سوم استقال در فكر و عمل است: »مستقل 
بينديش��يم و وابس��ته نباش��يم« و »خصوصيت 
ديگر، آزادي و رهايي از وابس��تگي هاي گوناگون 

حزب��ي و سياس��ي و امث��ال اين هاس��ت. در اين 
مجموعه  حركت دانشجويي، انسان مي تواند اين 
خصوصيت را مشاهده كند كه اين هم يك شعبه 
از مصلحت گرايي اس��ت. « دانشجو در عين آنكه 
انديشه و تحليل سياسي دارد، بايد مستقل و آزاد از 
احزاب سياسی و فراتر از جناح ها بينديشد تا بتواند 
به بالندگي دانشگاه و جامعه كمك كند. در غيراين 
صورت در تنگناي مصلحت های سياسي و جناحي 

اسير مي شود و كاري از پيش نخواهد برد. 
ويژگي چهارم تقويت بنيه علمي است: »دانشگاه 
بايد بتواند يك جنبش نرم اف��زارِی همه جانبه و 
عميق در اختيار اين كشور و اين ملت بگذارد تا آن 
كسانی كه اهل كار و تاش هستند، با پيشنهادها و 
با قالب ها و نوآوری های علمِی خودی بتوانند بنای 
حقيقی يك جامعه  آباد و عادانه  مبتنی بر تفكرات 

و ارزش های اسامی را باا ببرند. «
  آفات جنبش دانشجويي

يكي از آفات جنبش هاي دانش��جويي س��طحي 
شدن است. اينكه جنبش دانشجويي تمامي شور 
و شعار باش��د و در هيجانات جواني خاصه شود: 
»عزيزان من! از سطحي انديش��ي به شدت پرهيز 
كنيد. خصوصيت دانشجو، تعمق و تدقيق است. 
هر حرفي را كه مي ش��نويد، روي��ش فكر و دقت 
كنيد... عده اي مي خواهند در هاي وهوي فريادها 
و ش��عارها و رنگ و لعاب هاي دروغين، مجموعه  
دانش��جويي را به اين سمت بكش��انند. اين براي 
جنبش و حركت دانشجويي خطر است. بايد فكر 
كرد. با فكر، انتخاب، انتخاب درستي خواهد بود. 
اگر در انتخاب اشتباه هم بكند، چنانچه انسان اهل 
فكر باشد، با او راحت تر مي شود حرف زد. آن آدمي 
كه اهل فكر نيس��ت، هرگونه انتخابي بكند، اگر 
اندك خطايي در آن باشد، نمي شود با او حرف زد و 
منطقي صحبت كرد؛ تسليم تعصب ها و ندانستن ها 

و جهالت هاي خودش است... «
يكي ديگر از آفت ها آن است كه دانشجو اجازه دهد 
كه به ابزار دست انس��ان هاي قدرت طلب تبديل 
ش��ود؛ عدالتخواهي و نقادي اش از بين مي رود و 
توجيه كنن��ده اقدامات افراد مي ش��ود: »يكي از 
آفات حركت دانشجويي اين اس��ت كه عناصر و 
مجموعه هاي ناباب به آن طمع بورزند و بخواهند از 
آن سوءاستفاده كنند... اگر مجموعه هاي سياسي 
قدرت طلب بدنيت بددل بدسابقه، طرف حركت 
دانشجويي آمدند و خودشان را به آن چسباندند و 

بر آن دست گذاشتند، اين مي شود آفت. «
  وظيفه سنگين و سخت

جنبش هاي دانش��جويي گرچه در م��رور زمان 
پخته تر و گسترده تر و متعدد شده اند، اما جامعه 
هم سطح تحليل و سواد بااتري دارد و از همين رو 
جنبش دانشجويي وظيفه سنگين تر و سخت تري 
دارد ت��ا بتواند حركت بيداري خ��ود را به جامعه 
منتقل كند. بايد در تقويت بنيه فكري خود تاش 
كند و پرچم دار مطالبه از مسئولين باشد. در اين 
مس��ير مي توان گفت جنبش دانشجويي مسير 
دشواري در پي دارد و هنوز تا رسيدن به جايگاه 
اصلي راه در پيش دارد. جرياني كه بتواند خود را 
از بند تعلقات جناح��ي برهاند و پرچم دار احقاق 

حق باشد.

عضو فراكسيون نمايندگان وايي: 
اروپا در اجراي تعهدات، فقط تظاهر مي كند

عضو فراكسيون نمايندگان وايي مجلس شوراي اسامي گفت: مجلس 
از دولت مي خواهد كه خروج��ي مذاكرات با اروپ��ا در بهبود وضعيت 

اقتصادي كشور نمود داشته باشد. 
محس��ن كوهكن در گفت وگو با مهر با انتقاد از ع��دم اجراي تعهدات 
اروپا پس از خ��روج امريكا از برج��ام، اظهار داش��ت: اروپايي ها صرفاً 
فرصت سوزي مي كنند و ما بايد اين مس��ئله را مورد توجه قرار دهيم. 
وي ادامه داد: مقامات اروپايي صرفاً در گفت وگوها و مصاحبه هاي خود 
تظاهر به اقدام مي كنند درحالي كه اين مسئله براي ما كفايت نمي كند 
و نبايد دلم��ان را به تظاهره��اي آنان خوش كنيم. عضو فراكس��يون 
نمايندگان وايي مجلس با تأكيد بر اينكه اروپايي ها وقت كشي  زيادي 
تاكنون كرده اند، تصريح كرد: بايد خروج��ي وعده های اروپا را ببينيم 
اما متأسفانه با گذشت چندين ماه از وعده آنان، ما چنين مسئله اي را 
نمي بينيم. كوهكن متذكر شد: البته مقامات اروپايي در اظهارات خود 
اقدامات ترامپ را محكوم كردن��د و از وي حمايت نمي كنند اما از نظر 
اقدام عملي، فقط تظاهر مي كنند و خروجي ملموسي از تعهدات آنان 
نمي بينيم. وي بيان كرد: اظهارات برخي از اعضاي كميسيون امنيت 
ملي مجلس و همچنين آقاي عراقچي به خوبي مؤيد آن اس��ت كه به 
دقيقه ۹0 نزديك مي شويم و بااخره مشخص مي شود كه اروپايي ها 
چه اقدامي مي خواهند انجام دهند. عضو فراكسيون نمايندگان وايي 
مجلس شوراي اسامي خاطرنشان كرد: مسلم است كه مجلس از دولت 
خروجي مذاكرات با اروپا را مي خواهد و اي��ن خروجي بايد به گونه اي 
باشد كه در شرايط تحريم، وضعيت اقتصادي كشور نابسامان نشود و 

بتوانيم بحران هاي پيش رو را بگذرانيم.

پيامدهاي كاهش بودجه دفاعي
صرف نظر از كاهش يا افزايش بودجه دفاعي كشور در سال آينده، چنانچه 
با نگاه تخصصي در مسائل دفاعي، امنيتي و نظامي به محيط آنارشيكال 
بين المللی، خصوصاً منطقه غرب آسيا كه يك محيط پيچيده، پر تهديد، 
سيال، غيرخطي و محل كشمكش قدرت های جهاني است، نگريسته 
ش��ود، مي توان دريافت كه كاهش بودجه دفاعي كشور چه پيامدها و 
تأثيراتی را براي سيستم دفاعي و امنيتي كشور به دنبال خواهد داشت. 
در محيط آشوبناك غرب آس��يا به دليل حضور استكبار جهاني، ما دائم 
شاهد انتقال آش��وب و درگيري از يك نقطه به نقطه ديگر هستيم و آنها 
با برنامه ها و ش��يوه های مختلف )از جنگ نرم تا نيابتي و تارش��گري( با 
كشمكش و ايجاد نزاع و درگيري بين كشورهاي منطقه به منظور تأمين 
منابع و منافع خود و هم پيمانانشان هستند و سال هاست كه در اين منطقه 
حضور نامشروع و غيرقانوني دارند. تنها كشوري كه در اين منطقه با نگاه 
به ارزش ها و آرمان های خود كه بر گرفت��ه از آموزه هاي ديني و انقابي، 
در مقابل زياده خواهی و روحيه استكباري آنها ايستاده است، جمهوري 
اسامي ايران است. از اين رو كشور ما همواره مورد تهديد اين كشورهاست. 
در چنين محيطي با اين مختصات و ويژگي ه��ا بنا به ماحظات و نكات 

ذيل الذكر، كاهش بودجه دفاعي به صاح كشور نيست: 
1- در رويكرد بازدارندگي كه رويكرد اصلي نيروهاي مسلح جمهوري 
اسامي ايران است، تقويت و ارتقاي سيس��تم دفاعي كشور در مقابل 
سيستم هاي آفندي دشمن، مس��تلزم تقويت و توسعه بودجه دفاعي 

كشور است. 
۲- بودجه دفاعي رقباي منطقه اي جمهوري اسامي ايران دائماً در حال 
افزايش است. اين در حالي است كه بودجه دفاعي كشور، طي سال های 

گذشته بسيار پايين تر از بودجه دفاعي اين كشورهاست. 
3- براي دفاع و حمايت از مس��تضعفان و مظلومان منطقه كه يكي از 
آرمان های انقاب اسامي است، بي شك حمايت و دفاع از اين موضوع، 

مستلزم افزايش بودجه دفاعي و امنيتي كشور است. 
٤- طول مرزهاي جمهوري اسامي ايران تقريباً 8700 كيلومتر است. 
براي برقراری امنيت پاي��دار مردمي در طول اين مرزه��ا و نيز ايجاد 
پايگاه هاي مرزي جديد و ارتقاي توان دفاع��ي و امنيتي در اين نقاط، 

بودجه دفاعي نيازمند تقويت و افزايش است. 
۵- كاهش بودجه دفاعي كشور در اين شرايط حساس منطقه اي چه 
پيامي را مي تواند به دشمنان منقل نمايد و اساساً دشمن چه برداشتي 

از اين كاهش مي تواند داشته باشد؟
6- با توجه به افزايش قيمت ارز، چنانچه بودجه س��ال گذش��ته براي 
سال آتي تصويب شود، در اين حالت ارزش ريالي بودجه دفاعي به يك 
سوم تنزل يافته اس��ت. بنابراين افزايش بودجه دفاعي براي سال آتي 

ضروري است. 
7- بر اس��اس نظر كارشناس��ان دفاعي و امنيتي يكي از اساسی ترين 
ش��اخصه اي كه بودجه دفاعي يك كش��ور را تعيين مي كند، شرايط 
محيطي و ميزان تهديدات است. حال س��ؤال اساسي اين است كه آيا 
بودجه دفاعي سال آتي براساس تهديدات و شرايط محيطي تنظيم شده 
است يا خير. آيا نظر كارشناسان و خبرگان دفاعي و امنيتي كشور در 

تنظيم بودجه دفاعي سال آينده در نظر گرفته شده يا نه.
8- يكي از نيازهاي ضروري و حيات بخش دفاع، تحقيق و توسعه است. 
در محيط بين المللی كنوني كه كشورهاي استكباري و متحدان آنان 
در حال دس��تيابي به انواع تجهيزات و امكانات و تسليحات پيشرفته 
نظامي هس��تند، آيا ما نيز نبايد با نگاه بازدارندگ��ي خود در تحقيق و 
توسعه براي مقابله با اين تهديدات و تجهيزات اقدام نماييم؟ اقدام در 
اين حوزه نيز مانند موارد قبل عاوه بر عزم و اراده راسخ، مستلزم اعتبار 

دفاعي كافي است. 
در هر حال، بخش دفاعي و امنيتي كشور تا پاي جان و با روحيه ايستادگي 
و مقاومت تحت تدابير حكيمانه رهبر معظم انقاب، در صحنه دفاع از 
آرمان ها و ارزش های انقاب اس��امي، ايس��تاده است وكاهش بودجه 
دفاعي و موارد ديگر خلل و تأثيری در اين عزم و اراده ندارد ولي با توجه 
به موارد مذكور كاهش بودجه دفاعي كشور)حتي با توجه به ماحظات 

مالي دولت( در اين شرايط به نفع و صاح كشور نيست. 
*دانشجوي دكتري مديريت راهبردي

مجتبي باستان*
وارده

      فارس: حزب مؤتلفه اسامي در دوازدهمين مجمع عمومي خود، با 
صدور بيانيه اي با اشاره به اينكه دولت بايد بپذيرد برجام مرده است و اميدي 
هم به اروپا براي احياي آن نيست، تأكيد كرد: دفاع از برجام درحالی كه 
دش��من به هيچ يك از تعهدات خود عمل نكرده و ب��ر دامنه تحريم ها و 

تهديدها مي افزايد، وهن ملت ايران است. 
      تسنيم: جبهه مردمي نيروهاي انقاب، در بيانيه اي به مناسبت 16 آذر 
تأكيد كرد: حضور دانشجويان كوشا در كنار استادان دلسوز و انقابي يكي از 

پرارزش ترين منابعي است كه جامعه اسامي ايران از آن بهره مند است. 
     مهر: محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در واكنش به 
حمله تروريستي چابهار تصريح كرد: چابهار پاره اي از وجود كوه پيكر ايران 

است، با سوزن خياطي به جنگ فيل رفتن، نتيجه اش روشن است.

ادامه از صفحه يک
۲- رهبري به مثابه الگوی حاكمان جامعه اسامی: 
در نظام ديني رهبران بايد در حوزه شخصي خود 
الگوي جامعه باش��ند كه عدال��ت ورزي و اجراي 
عدالت در حوزه شخصي، س��طح تقيد به مسئله 
عدالت را مش��خص می كند. خوشبختانه در فهم 
دوري رهبري و خانواده از زخارف دنيا بين دوستان 
و دش��منان انقاب اس��امي اجماع وجود دارد. 
رهبري به رغم 60 س��ال مجاه��دت از دنياي ما 
چيزي مطالب��ه نكردند؛ مانند طبقه متوس��ط و 
پايين تر زندگي مي كنند و هيچ موقع بيت المال 
مسلمين را به مثابه طعمه اي براي خود و خانواده 
نخواستند و نه تنها نخواستند كه حداكثر مراقبت 
را حتي در اس��تفاده خانواده از ماشين بيت المال 
تا ميوه درخ��ت درون منزل لحاظ مي كنند. پس 
ايشان الگويي از زندگي شخصي يك حاكم اسامي 
را ارائه كرده اند اما اينكه چرا ديگران الگو نمي گيرند 

باز بايد رهبري را شماتت و سرزنش كرد؟

3- رهبري به مثاب��ه توصيه كننده ب��ه اخاق و 
عدالت: شايد تأكيدات شفايي و كتبي رهبري بر 
عدالت چه در پيام ها چه در مواجهه با پلشتي ها و 
چه به عنوان مروج اخاق بيش از يك كتاب قطور 
باشد. پيام هشت ماده اي عدالت و مبارزه با فساد در 
سال 1381 و هزاران تذكر كه بعضاً از آن با عنوان 
»اوقات تلخي« با مسئوان نام مي برند مؤيد اين 
مسئله است اما اينكه چرا بر برخي اثر نمي كند بايد 
از نمونه تاريخي آن الهام گرفت. وقتي رأي علي)ع( 
خريداري نداشت، توصيه رهبر غير معصوم ما به 
طريق اولي مهجور خواهد ماند كه فرمود: »ا رأي 
لمن ايطاع«؛ من همه ويژگي هايي كه بايد داشته 
باشم را دارم اما نيستند كس��اني كه اين فرمان را 
اجرا كنند: »خدا پدرشان را بيامرزد آيا كسي از من 
جنگاورتر و در جبهه پرسابقه تر هست؟ من هنوز 
۲0سال نداشتم كه پاي در جبهه گذاشتم تا امروز 
كه 60 سال را پشت سر نهاده ام. اما چه كنم آنكه 
فرمانش را نبرند، انديشه اش را نيز از دست  دهد.«

بنابراين هيچ كس نمي تواند بگويد رهبري مستمراً 
بر اجراي عدالت در عيان و نهان تأكيد نمي كند اما 
يكي را دنيا گرفتار كرده، ديگري صحبت از مولوي 
يا ارشادي مي كند، سومي قانون را ماك مي داند 

نه توصيه رهبري را و. . . 
٤- رهبري به مثابه ناظر: اين بعد از نقش رهبري به 
صورت حقوقي- رسمي مغفول مانده است، ايشان 
هيچ بازوي حقوقي-س��اختاری مشخصي براي 
اجراي سياست هاي كلي نظام ندارند. سياست های 
كلي ظاهراً به قانون و دستور العمل دولت و مجلس 
تبديل مي  ش��ود و رهبري نيز مانند همه موظف 
به اجراي قانون اس��ت اما ب��از مي گويد »من هم 
برخي از اي��ن قوانين را قبول ن��دارم اما براي من 
ه��م ازم ااجراس��ت.« وقتي رهب��ري قانوني را 
قبول ن��دارد، يعني اي��ن قانون از سياس��ت هاي 
كلي نظام الهام نگرفته اس��ت اما چ��ه بايد كرد؟ 
اينجاست كه بايد سيستم مش��خصي بر اجراي 
»سياست هاي كلي نظام« كه عدالت نيز جوهره 

آن است نظارت كند.  اكنون كه مجمع تشخيص 
مصلحت مي خواهد چنين كند، باندها يا غربگراها 
فرياد بر مي آورند كه شوراي نگهبان شماره دو يا 
مجلس سنا شكل گرفته است. سؤال اساسي اين 
است كه اجراي عدالت در كشور از ناحيه رهبري 
چگونه باي��د رصد، كنترل و اصاح ش��ود؟ اينجا 
رهبري سازوكار نظارت مي خواهد يا نظارت ناكرده 

بايد پاسخگو باشد؟
آرايش سياس��ي كش��ور نيز دو نقش متعارض از 
رهبري - خصوصاً اين روزها- مطالبه مي كند. بخشي 
مي گويد: چرا رهبري به مشكات ورود نمي كند و 
ديگرانی كه سال هاس��ت پوس��تين دموكراسي و 
روشنفكري پوشيده اند، نقشی نمادين براي رهبري 
قائلند و ورود وي را ضد مردم سااري مي دانند. حال 
رهبري بايد كدام را عمل كند؟ قطعاً تشخيص خود 
را عمل مي كند اما گويي تشخيص بنده و يك جوان 
۲0ساله ماك است و رهبري صرفاً بايد مجري آنچه 

ما مي فهميم باشد وگرنه از عدالت دور شده است. 

عدالت خواهي  از رهبري چگونه؟



بيماري ايدز يك بيماري عفوني است؛  نخستين 
مورد ابتا به اين بيماري در كشورمان كودك 
پنج س�اله مبتا به بيم�اري هموفيلي بود كه 
با تزري�ق خون هاي آل�وده فرانس�وي به اين 
بيماري دچار ش�د. ه�ر چند حاا س�ال ها از 
اين حادث�ه مي گ�ذرد و پرون�ده مبتايان به 
تااس�مي و هموفيلي كه با اي�ن خون ها درد، 
رنج ايدز و هپاتيت C هم به دردهايشان اضافه 
شد، در ميان انبوه خبرها گم شد و خون هاي 
تزريقي به بيماران در كشورمان امروز يكي از 
سالم ترين خون هاست، اما هنوز هم دريافت 
خون براي بيماران با خطرهايي همراه اس�ت 
و بنا به تأكيد مديرعامل سازمان انتقال خون 
كس�اني كه خون دريافت مي كنند، پنج برابر 
بيم�اران ديگر ش�انس ابتا ب�ه عفونت هاي 
بيمارس�تاني را دارند. ام�ا اين تنه�ا يكي از 
وجوه ماجراس�ت؛  بخش ديگر اي�ن ماجرا به 
تعرفه گذاري براي خوني بازمي گردد كه مردم 
به رايگان اه�دا مي كنند، اما س�ازمان انتقال 
خون به انحاي مختلف در تاش اس�ت تا اين 
خون را بفروش�د! و ماجراي باا رفتن شانس 

عفونت بيمارس�تاني با تزريق خون پوششي 
زيبا و علمي براي عملي كردن اين ماجراست!

هنوز در كش��ورمان س��اختاري ب��راي پايش 
علل مرگ و ميرها وجود ن��دارد، اما طبق آمار 
ميزان عفونت بيمارس��تاني در ايران سه برابر 
استاندارد كشورهاي پيشرفته دنياست. آنطور 
كه حميد مهدي فيض آب��ادي، رئيس انجمن 
ميكروب شناس��ي ايران مي گويد: عفونت هاي 
بيمارستاني در كش��ور ما بين ۵تا ۱۵درصد و 
بعضاً بيشتر ش��يوع دارد. علي ايماني دبير اين 
انجمن نيز معتقد است: اگر ميزان عفونت هاي 
بيمارستاني زير ۵درصد باشد، قابل قبول است 
كه اين وضعيت در بيمارستان هاي كشورهاي 
توس��عه يافته مش��اهده مي ش��ود. وي تأكيد 
مي كند:  ميزان مرگ و مير ب��ر اثر عفونت هاي 
بيمارستاني در كشور موضوعي نيست كه بتوان 

آن را انكار كرد. 
 مديريت خون بيمار

علي اكب��ر پورفتح اه مديرعامل س��ازمان انتقال 
خون هم ماجراي عفونت هاي بيمارستاني را انكار 

نمي كند، به خصوص وقتي مي توان آن را بهانه اي 
براي كاهش مصرف خون در بيمارس��تان ها قرار 
داد. وي ب��ا تأكيد بر لزوم اج��راي مباحث مربوط 
ب��ه مديريت خ��ون بيم��ار در بيمارس��تان هاي 
كش��ور مي گويد: بايد توجه كرد كه ش��انس ابتا 
به عفونت هاي بيمارس��تاني در كساني كه خون 
دريافت مي كنند، حدود پنج برابر افزايش مي يابد. 
همچنين طول مدت بس��تري بيماراني كه خون 
دريافت مي كنند، نسبت به آنهايي كه خون دريافت 
نمي كنند به شدت افزايش پيدا مي كند. بنابراين 
تزريق خ��ون مي تواند هم براي بيم��ار عوارض و 
گرفتاري هايي به دنبال داش��ته باشد و هم هزينه  
س��نگيني را به نظام س��امت تحميل كند، زيرا 
طول بستري را افزايش داده و هزينه هاي بيمه ها و 
بيمار را نيز باا مي برد. به همين دليل در دهه اخير 
ادبيات جديدي در حوزه انتقال خون مطرح شده و 

آن هم ادبيات مديريت خون بيمار است. 
 تزريق خون خود بيمار به خودش 

نخس��تين س��ؤال در اين مقوله جديد چيستي 
مديريت خ��ون اس��ت. پور فت��ح اه در اين باره 
مي گويد:  در بحث مديريت خ��ون بيمار عناصر 

و اقدامات مختلفي وج��ود دارد كه اين اقدامات 
مي تواند قبل، حي��ن و بعد از عمل انجام ش��ود. 
يكي از بحث ها اين است كه قبل از عمل جراحي، 
كم خوني بيم��ار را مديريت كني��م.  مديرعامل 
سازمان انتقال خون در اين باره توضيح مي دهد: 
 در جراحي هاي انتخابي قبل از اينكه بيمار تحت 
عمل قرار گيرد، مي توانيم كم خوني اش را درمان 
كنيم. در كنار اين مسئله در حين عمل مي توانيم 
در صورت نياز از خون خود بيمار استفاده كنيم. 
امروزه دستگاه هايي وجود دارد كه مي تواند خون 
فرد را حي��ن عمل جراحي جم��ع آوري و به فرد 
تزريق كند. مديريت خونريزي حين عمل را انجام 
داده و كاري كنيم كه بيمار حداقل خونريزي را 
حين عمل داشته باشد. بعد از عمل هم مي توانيم، 
اقداماتي مانند اص��اح آنمي يا حتي جمع آوري 
خون بيمار را انجام دهيم. اين مجموعه اقداماتي 
است كه در سطوح بيمارس��تاني مي تواند براي 

مديريت خون بيمار انجام شود. 
 پشت پرده يك دلسوزي 

آمار كم خوني در ايران بااس��ت؛  اين موضوعي 
است كه آثارش تنها به بيماران نيازمند جراحي 
بازنمي گردد و براي افراد عادي نيز چالش زاست. 
پورفتح اه با اشاره به آمار مصرف ساانه حدود 
3/۵ ميليون ف��رآورده خوني و نزدي��ك به دو 
ميليون واحد گلب��ول قرم��ز در مراكز درماني 
كش��ور، دليل مصرف بااي خ��ون در ايران را 
نگاه نادرس��ت پزش��كان به اين ماجرا مي داند 
و معتقد اس��ت: تجويز تزريق خون در كش��ور 
غيرواقعي اس��ت! اين در حالي است كه به نظر 
نمي رسد، هيچ پزشكي در تجويز تزريق خون 
منفعتي داش��ته باش��د و جز در مواقع اضطرار 
براي بيمار خون تجويز ش��ود. به همين خاطر 
پش��ت پرده اين ماجرا به همان موضوع قديمي 
تاش سازمان انتقال خون براي فروختن خوني 

است كه خيرين به رايگان اهدا مي كنند. 
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در حالی كه مدارس غيردولتی به بهانه كاهش هزينه های دولت گسترش پيدا كرده اند، اما خالی ماندن ظرفيت شان 
باعث شده برای ادامه فعاليت، وبال بودجه دولتی شوند

مدارس غیردولتی وبال بودجه دولتی!

مديريت خون به نفع جيب سازمان انتقال خون!
سازمان انتقال خون به انحاي مختلف در تاش است تا خون اهدايي مردم را به بيماران بفروشد!

مديران سازمان مدارس غيردولتي با ارائه آمار 
از ظرفيت هاي خالي مانده مدارس غيردولتي، 
از اان دست به كار جلب بودجه دولتي براي 
م�دارس غيردولت�ي ش�ده اند تا ب�ا چنگ و 
دندان پروژه توس�عه م�دارس غيردولتي را 
زنده نگ�ه دارند.  اين در حالي اس�ت كه تنها 
توجيه توس�عه مدارس غيردولتي كاهش بار 
مالي دولت و هزينه هاي م�دارس دولتي بود. 

خصوصي سازي آموزش در كشور ما به يك نقطه 
مي رسد و آن هم شكست است. اگر قبول نداريد 
گفت و گوهاي رس��انه اي چن��د روز اخير مديران 
س��ازمان مدارس غيردولتي را ب��ا گفت و گوهاي 
مسئوان دانش��گاه هاي غيردولتي در سال هاي 
گذشته مقايسه كنيد.  در هر دوي اينها سهم بزرگ 
خصوصي سازي در نهايت به تعداد زيادي صندلي 
خالي و ورشكس��تگي منجر ش��ده است. مجتبي 
زيني وند، رئيس س��ازمان م��دارس غيردولتي و 
مشاركت هاي مردمي درخصوص وجود صندلي 
خال��ي در م��دارس غيردولتي به ف��ارس گفت: 
بين ۵۰۰تا ۸۰۰هزار صندل��ي خالي در مدارس 
غيردولتي داريم؛ ما در بحث خريد خدمات امسال، 
كمتر توانس��تيم ظرفيت مدارس را تكميل كنيم 
و اصًا كاري نكردي��م، زيرا بودج��ه ازم را براي 
اين موضوع در اختيار نداش��تيم.  وي اضافه كرد: 
اعتباري كه در اختيار داش��تيم را در بحث خريد 
خدمات براي تحت پوش��ش ق��راردادن مدارس 
دولتي در مناطق محروم هزينه كرديم، اما در زمينه 

صندلي خالي نياز به حمايت بيشتري داريم. 
  نان س�فره دولتي ها را ب�ه غيردولتي ها 

قرض مي دهيم!
با وجودي ك��ه آموزش و پرورش چيره ش��دن بر 
كس��ري بودجه مزمن را دليل اقبال بي س��ابقه 
خود به خصوصي سازي و خريد خدمات آموزشي 
عنوان مي كند، با اين حال مي بينيد كه اين مقام 
مسئول براي پركردن صندلي هاي خالي مدارس 
غيردولتي به بودجه دولتي چشم دوخته است. 

به بيان ديگر دولتي كه براي تخصيص بودجه به 
آموزش و پرورش دولتي فغانش به آس��مان بلند 
اس��ت، براي احياي مدارس غيردولتي با بودجه 
دولتي تنف��س مصنوعي مي دهد. حاا س��ؤال 
اينجاست، چرا اعتبارات خريد خدمات آموزشي يا 
تسهيات ارزاني كه در اختيار مدارس غيردولتي 
قرار مي گيرد، براي توسعه مدارس دولتي هزينه 

نمي شود؟ در عين حال آموزش و پرورش تاكنون 
گزارشي از عملكرد آموزش��ي و تربيتي مدارس 
غيردولتي و گردش مالي آنها و كمك مالي كه به 

دولت مي كنند، منتشر نكرده است. 
از طرف ديگر مجيد طهرانيان، مديركل مدارس 
غيردولتي ه��م از نهادهاي دولتي در اس��تان ها 
مي خواهد توس��عه هنرس��تان هاي غيردولتي 
را در دس��توركار قرار دهند. اين مقام مس��ئول 
در گفت و گ��و با ف��ارس اظه��ار كرد: براس��اس 
اطاعات س��امانه ش��هريه مدارس غيردولتي، 
هنرستان هاي غيردولتي كشور در سال تحصيلي 
آينده با ۵۱درص��د ظرفيت صندل��ي خالي در 
هنرستان هاي فني غيردولتي و ۵7درصد صندلي 

خالي در هنرستان هاي كاردانش مواجه است. 
وي با بي��ان اينك��ه آموزش و پرورش در س��ال 
تحصيلي 9۸- 97 حدود 79۰هنرستان فني و 
كاردانش دارد كه از اين آمار حدود 4۸۸كاردانش 
غيردولتي و 3۰2هنرستان فني غيردولتي است، 
افزود: با توجه ب��ه روديكردهاي دولت و اهميت 
توجه به آموزش هاي منجر به ش��غل در جامعه، 
توجه ب��ه هنرس��تان هاي فني باي��د در اولويت 
قرار گيرد.  طهرانيان گفت: از آنجا كه در س��ال 
تحصيلي آينده به دليل افزايش يك پايه تحصيلي 
به هنرس��تان ها و اجرم كمبود نيروي انساني 
متخص��ص و فضاي آموزش��ي در مجموعه هاي 
دولت��ي مواجه هس��تيم، يقيناً هنرس��تان هاي 
غيردولتي آماده پذيرش دانش آموزان عاقه مند 

هستند؛ البته با توجه به هزينه بااي آموزش هاي 
فني به دليل نيازمندي ب��ه فضاهاي كارگاهي، 
موادمصرف��ي و نيروي انس��اني متخصص يقيناً 
دولت بايد اين گروه از داوطلبان را مورد حمايت 
مالي قرار دهد.   وي با بيان اينكه هنرستان هاي 
غيردولتي كشور داراي ظرفيت پذيرش 27هزار 
دانش آموز و هنرس��تان هاي كاردان��ش داراي 
ظرفيت پذيرش 4۵هزار دانش آموز را در س��ال 
تحصيلي آينده هس��تند، اضافه ك��رد: بااترين 
ظرفيت هاي خالي هنرستان هاي فني وحرفه اي 
در اس��تان هاي خراسان ش��مالي با ۸۰درصد، 
آذربايجان ش��رقي با 7۰درصد، ف��ارس، تهران 
و اردبيل با 64درصد، س��منان، بوشهر، كرمان، 
گي��ان، قزوين و مازن��دران ح��دود ۵2درصد 
هستند.  مديركل مدارس و مراكز غيردولتي از 
عدم تأسيس هنرستان هاي فني در استان هاي 
آذربايجان غربي، اي��ام، چهارمحال بختياري، 
خراس��ان جنوبي، زنجان، كردستان، كرمانشاه، 
كهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان، همدان و عدم 
تأسيس كاردانش در استان هاي يزد و زنجان خبر 
داد و توصيه كرد: مسئوان محلي با مساعدت و 
حمايت هاي ازم بستر ورود بخش خصوصي به 

اين حوزه ها را هموار كنند. 
وي تصريح كرد: هنرستان هاي غيردولتي در 
صورت تأمين اعتبار خريد خدمات مي توانند 
كمبود نيروي انس��اني و فضاي آموزش��ي را 

تأمين كنند. 

  دست مدارس غيردولتي در جيب دولت!
ترجمه اين گفته ها اين مي ش��ود كه مسئوان 
سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي 
مردمي با شعار كاهش هزينه هاي دولت چشم به 
بودجه دولتي دوخته اند تا مانع شكس��ت پروژه 
توس��عه غيردولتي ها ش��وند. براي اين س��ؤال 
هم پاس��خي ندارند كه »اينها چه جور مدارس 
غيردولتي هستند كه براي ادامه فعاليت خود به 

بودجه دولتي نياز دارند؟«
ابد اگر ف��ردا روزي اه��داف توس��عه مدارس 
غيردولتي تأمين نش��ود، پرچمداران حمايت از 
توسعه اين مدارس عدم حمايت بودجه اي دولت 

را بهانه و با اين سپر خود را تبرئه مي كنند!
توسعه دولتي مدارس غيردولتي در حالي ادامه 
دارد كه در س��ال هاي اخير منتقدي��ن همواره 
نسبت به گس��ترش مدارس غيردولتي و تبعات 
طبقاتي و آموزش و تربيتي آن هشدار داده بودند.  
مضاف بر اينكه ظرفيت و بستر اجتماعي و قانوني 
خصوصي س��ازي آموزش و پرورش در جامعه ما 

وجود ندارد. 
  عبرت از شكست ليبراليسم آموزشي

بنا بر اين گ��زارش، چندي پي��ش نتايج يك 
بررسي جديد منتش��ر شد كه نشان مي دهد، 
دانش آموزان فارغ التحصيل از مدارس دولتي 
بيش از دانش آموزاني كه در مدارس خصوصي 
تحصيل كرده اند، در دانشگاه ها موفق تر عمل 

مي كنند. 
به گفته محققان، دانش آم��وزان فارغ  التحصيل 
از مدارس دولتي بيش از س��اير دانش آموزان در 
دانشگاه هاي دولتي قبول مي شوند و در رشته هاي 

خوب درس خود را به پايان مي رسانند. 
اين پژوهش كه به سرپرس��تي اس��تيون جونز، 
مدرس ارشد در دانشگاه منچستر صورت گرفته، 
تأكيد مي كند: دانش آموزان مدارس دولتي انگيزه 
بيشتري براي درس خواندن در رشته هاي برتر 

دانشگاه هاي سطح باا دارند. 
اين بررسي اولين مطالعه است كه نشان مي دهد، 
دانش آموزان فارغ التحصي��ل از مدارس دولتي 
نسبت به همتايان خود در مدارس خصوصي در 

دانشگاه ها موفق تر عمل مي كنند. 
هر چند اين نوع تحقيقات چن��دان مورد توجه 
مديران آموزش��ي ما قرار نمي گيرد، اما شكست 
ليبراليسم آموزشي در غرب مي تواند هشداري 

براي تقليد خصوصي سازي به شمار رود. 

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. 

 محمد قرباني با انتشار اين عكس توئيت كرد: اين ساختمان 
عظيم، ساختمان ستاد مركزي بنياد شهيد و امور ايثارگران هستش 
كه در خيابان طالقاني و جنب ساختمان ۱2طبقه فعلي بنياد شهيد، 
در حال ساخته. اواً مگه چند تا كارمند داري؟ دوماً شمايي كه ميگي 
پول بيمه درماني جانبازان و پدر و مادراي شهيد رو نداري، با چه پولي 

اين هيوا رو ميسازي؟

 مهدي قاسمي با انتشار اين عكس در سالگرد سقوط سي130 
حامل خبرنگاران توئيت كرد: گفته بودن يك هواپيماي باري خورده 
زمين. وقتي اين عكس رو گرفتم، نمي دونس��تم اين جنازه هاي دوستام 
هستن. مموري رو دادم به حبيب كه برسونه ايس��نا و از اون شنيدم اينا 
بچه هاي خودمونن. بعدش نتونستم عكس بگيرم و بازداشت شديم. حدود 
همين ساعت ها بود كه بعد از سه چهار ساعت بازداشت آزادمون كردن... 

 سيدمحمد حسيني با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: نمونه 
ديگري از آزادي بيان، تحمل مخالف، مدارا و احترام به نظرات ديگران! 
دانشگاه سيدني استراليا دكتر تيم اندرسون را بعد از 2۰سال تدريس 
در اين دانشگاه به جرم انتشار يك اينفوگرافي در نقد جنايات اسرائيل 

در غزه اخراج و ورود او به اين دانشگاه را ممنوع كرد! 

 محسن محبي توئيت كرد: تو كتابخانه ملي از هر پنج نفر به جرئت 
چهار نفر روي ميزهاش��ون كتاب زبان و منابع آيلتس و تافل ميبيني. 
ديالوگ ثابت همه توي بوفه شده: اپاي، رفتن، رزومه، ريكامند و اسم 
دانشگاه هاي خارجي جور واجور اين روزها به نظرم غمگين ترين نقاط 

شهرشده كتابخانه ملي و فرودگاه  امام خميني )ره(. 

 سارا سيدي توئيت كرد: در تحقيقي از ساقيان مشروبات الكلي 
معلوم ش��ده 9۰درصد مارك هاي برند و متداول مش��روب در ايران از 
شيش��ه هاي بازيافتي بوده و محتوايش از الكل طبي، ترامادول، شكر 

سوخته، اسانس و ادرار انسان است!

 افشين پرورش با انتشار اين عكس توئيت كرد: آموزش و پرورش 
اصفهان طي چند روز آينده قصد تخريب كامل اين بناي منحصر به فرد 
تاريخي را دارد. آدرس: خيابان شمس آبادي- مركز تحقيقات معلمان.

 مهدي مهرپرور توئيت كرد: حدود ۱۰۰ميليون ليتر بنزين توليد 
مي كنيم، 4۰ درصد در پاايش��گاه خليج فارس و 6۰درصد مابقي در 
پاايشگاه هاي ديگر. اگر زنگنه س��نگ نمي انداخت و چند پاايشگاه 
مثل خليج فارس مي ساختيم امروز به جاي صادرات نفت خام، بنزين 
صادر مي كرديم. آن وقت چه كسي مي توانست صادرات بنزين ايراني 

را صفر كند؟!

 كبري آس�وپار توئيت كرد: ف��ان بازيگر خانم به ق��ول وزارت 
بهداشت بايد حوزه درمان را به اهلش بسپارد. درست است؛ اما بهمن 
93 كه وزارت بهداشت همايش مبارزه با سرطان را با حضور همين خانم 
و بازيگران ديگر در تاار وحدت برگزار كرد و شوي سلبريتي راه انداخت، 

بايد فكر تبعات ورود بي سوادها به حوزه  سامت را مي كرد. 

 سيده راضيه حسيني با انتشار اين عكس توئيت كرد: براساس 
پژوهش مؤسسه رويترز تامپسون، امريكا »سومين كشور خطرناك دنيا 
براي زنان« از نظر »خشونت و آزار جنس��ي« هست. همين امريكايي 
كه قبله آمال غربگرايان وطني هست و براي زنان دنيا نسخه برابري و 

تساوي مي پيچه. 

نيره ساري

بازهم باران به داد مسئوان رسيد
بارش باران در روزه��اي اخير جاني دوباره به پايتخ��ت داد. باراني كه 
شاخص آلودگي هوا را از بااي ۱۵۰به محدوده هواي سالم برگرداند، 
اما ديو آايندگي باز هم برمي گردد و بايد چشم انتظار بارندگي باشيم؛ 

چراكه هيچ برنامه منسجمي براي مقابله با آلودگي هوا نداريم. 
متأسفانه پس از اين همه سال دس��ت و پنجه نرم كردن با آلودگي هوا، 
هنوز هيچ آيين نامه اي براي كاهش آلودگي هواي پايتخت وجود ندارد. 
فقط اينكه سازمان هواشناس��ي وظيفه دارد چهار روز قبل از شرايط 
اضطرار، وضعيت هشدار را اعام كند تا مس��ئوان تصميمات خود را 

بگيرند و اجرايي كنند. 
طبق آخرين گزارشي كه توس��ط مركز كنترل كيفيت هواي شهري 
تهران منتشر شده است، خودروهاي ديزلي سنگين و نيمه سنگين در 
شهر تهران مسئوليت توليد آاينده هاي اكسيدهاي گوگرد، اكسيدهاي 
ازت و ذرات معلق را برعهده دارند كه در اين ميان نقش اكس��يدهاي 
گوگرد و ذرات معلق بيشتر است.  آمارها نشان مي دهد، ميني بوس ها، 
كاميون ها و اتوبوس ها به ترتيب بيشترين سهم را در توليد اكسيدهاي 
گوگرد با درصد س��هم 39درصد، 34درصد و ۱9درصد دارا هس��تند.  
چندي قبل نهاونديان، معاون رئيس جمهور اع��ام كرد كه دولت در 
نظر دارد اين برنامه را سه ساله اجرا كند. در طرح جديد كل نياز ارزي 
اتوبوس ها و كاميون ها از محل صرفه جويي سوخت پرداخت خواهد شد 
و خودروسازان داخلي ديگر دغدغه تأمين ارز واردات قطعات كاميون ها 

را نخواهند داشت. 
از ديگر مش��كاتي كه به پايداري آلودگي هوا در كانش��هرها كمك 
كرده، منفعل بودن فراكس��يون محيط زيس��ت مجلس است. رياست 
اين فراكس��يون با محمدرضا تابش، نماينده دو ده��ه اخير اردكان در 

مجلس است. 
در وصف اين فراكس��يون همين بس كه در تازه ترين موضع گيري اش 
از دوچرخه س��واري فانتزي ش��هردار تهران تقدير كرد. يعني دريغ از 
دادن يك راهكار يا برداشتن گامي براي وضع قانوني عليه آلودگي در 

كانشهرها كه اين فراكسيون انجام دهد.
به ه��زار دلي��ل مي ت��وان ثاب��ت ك��رد در وضعي��ت موجود اساس��اً 
دوچرخه سواري در تهران زيانبار است. ما مي دانيم احتمااً زورتان به دو 
خودروساز وطني نمي رسد، دولت هاي قبلي، قبلي و قبلتر هم نرسيده 
بود. دولت هاي بعدي، بعدي و بعدتر هم نخواهد رسيد، اما مردم هواي 
پاك مي خواهند و ايمني در رفت و آم��د. بياييد انحصار توليد و واردات 
خودروهاي برقي و سازگار با محيط زيس��ت را به همين دو خودروساز 
بدهيد. مي توانند همانقدر درآمد داشته باش��ند. به شرطي كه توليد 
خودروهاي آاينده و ناايمن كنوني را كنار بگذارند. اصًا يك چيزي هم 

اضافه از پول نفت به آنها بدهيد، به خاطر سامت مردم مي ارزد. 

دادستان كل كشور مطرح كرد 
تاش نفوذي هاي اقتصادي

 براي پياده سازي اهداف دشمن 
ت�ا  خواس�ت  اطاع�ات  وزارت  از  كش�ور  كل  دادس�تان 
دس�تگاه هاي اقتص�ادي را رص�د كن�د و اظه�ار كرد: براس�اس 
اطاعاتي ك�ه داري�م، نفوذي ه�ا در بخش هاي مختل�ف اقتصاد 
كش�ور تاش مي كنند ضرب�ه اقتص�ادي دش�من را كاري كنند. 
حجت ااسام والمسلمين محسني اژه اي، در نشست بررسي مشكات و 
چالش ها در رسيدگي به پرونده هاي جرايم اقتصادي از اباغ آيين نامه موارد 
استجازه از مقام معظم رهبري خبر داد و گفت: در استجازه اي كه از رهبر 
معظم انقاب درباره تشكيل دادگاه هاي ويژه صورت گرفت، پيش بيني شد 
آيين نامه اي براي اين كار تنظيم شود كه اين آيين نامه در 3۵بند و ۸تبصره 
در هفته گذشته اباغ شد.  وي همچنين گفت: فعاً مبنا استجازه و آيين نامه 
آن است كه ازم ااجراست و بايد طبق آن عمل شود و در مورد هر چيزي كه 

در آيين نامه مصرح نبود، طبق قوانين و مقررات عمل مي شود. 
  كاهش مواعد اباغ، اعتراض و تجديدنظرخواهي

اژه اي به مواردي از اين استجازه اشاره كرد و گفت: مواعدي كه براي اباغ، 
اعتراض و تجديدنظرخواهي وجود دارد در اي��ن آيين نامه كاهش يافته 
است. به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدايي از ۱۰روز به پنج روز و همچنين 
زمان قرار اعتراض به دادنامه نيز كاهش پيدا كرده و احكامي كه توسط اين 
دادگاه ها صادر مي شود، به غير از اعدام قطعي است و بايد در دادسرا، دادگاه 
و ديوان عالي كشور شعب ويژه تشكيل شود.  اين در حالي است كه در همين 
راستا نيز حجت ااسام والمسلمين منتظري، خطاب به دادستان ها گفت: 
استجازه مقام معظم رهبري و هماهنگي هايي كه صورت گرفت، ابزاري 
ازم و ضروري بود كه فراهم شد؛ بنابراين هر ابهامي در اين زمينه داشتيد 
از معاون اول قوه قضائيه يا دادستاني كل كتباً يا تلفني استعام كنيد و طبق 
بخشنامه رياست قوه قضائيه در اس��تان هايي كه ضرورت تشكيل دادگاه 

وجود دارد، هماهنگي هاي ازم با معاونت اول قوه قضائيه صورت گيرد. 
  ابزار اطاعاتي در اختيار قوه قضائيه نيست

دادستان كل كشور در رابطه با نحوه برخورد با افرادي كه مجرم اقتصادي 
هستند يا مجرماني كه بستر نيل به اهداف دش��من را فراهم مي كنند يا 
كس��اني كه به دنبال منافع و رس��يدن به آاف و علوف، اين خيانت ها را 
مي كنند، به بيان توضيحاتي پرداخت و گفت: اب��زار اطاعاتي در اختيار 
واجا هست و انتظار ما اين است در اين زمينه با جديت و برنامه ريزي كار 
كنند. مجموعه اطاعاتي كه ما داريم اين اس��ت، دشمن در اين زمينه به 
سرعت، ش��دت و با برنامه ريزي كار  مي كند، بنابراين جزو وظايف جدي 
وزارت اطاعات، اطاعات سپاه و نيروي انتظامي است كه اينها را زمين گير 
كند و نگذارند اين خائنين به كشور، نظام و ملت بخواهند دانسته يا ندانسته 
اهداف دشمن را پياده كنند.  اين مسئول عالي قضايي افزود: ابزار اطاعاتي 
در اختيار قوه قضائيه نيست. قوه قضائيه وظايفي تعريف  شده براساس قانون 
اساسي و قوانين عادي دارد؛ منتها حتماً بايد از نيروي انتظامي، اطاعات 
سپاه و وزارت اطاعات اين حمايت و پشتيباني را بكنند تا آنها بتوانند با اتكا 

به دستگاه قضايي كار هاي خودشان را انجام دهند. 
  نفوذي ها در بخش هاي مختلف اقتصاد كشور

دادستان كل كشور در بخش ديگر اظهارات خود از وزارت اطاعات خواست 
تا دستگاه هاي اقتصادي را رصد كند.  وي تأكيد كرد: براساس اطاعاتي 
كه داريم نفوذي ها در بخش هاي مختلف اقتصاد كشور تاش مي كنند كه 
ضربه اقتصادي دشمن را كاري كنند و نبايد بگذاريم اينها بتوانند اهداف 

خودشان را محقق سازند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

  مديرعامل سازمان انتقال خون با تأكيد بر لزوم اجراي مباحث مربوط 
به مديريت خون بيمار در بيمارستان هاي كشور گفت: بايد توجه كرد 
كه شانس ابتا به عفونت هاي بيمارستاني در كساني كه خون دريافت 

مي كنند، حدود پنج برابر افزايش مي يابد. 
 معاون وزير آموزش و پرورش با اش��اره به اينكه از دي امسال تصحيح 
برگه هاي آزمون و ثبت نمرات به صورت الكترونيكي انجام شده و در نهايت 
در سامانه كارنامه صادر خواهد شد، گفت: اين مراحل استانداردسازي شده 

و ديگر امكان شكل گيري مافيا در اين حوزه وجود ندارد. 
 مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران گفت: اپليكيشن 
جمع آوري زباله هاي خشك در سال آينده در تمامي مناطق شهر تهران 

اجرايي خواهد شد. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  2

تزري�ق خ�ون مي توان�د 
هم ب�راي بيمار ع�وارض و 
گرفتاري هاي�ي ب�ه دنبال 
داش�ته باش�د و هم هزينه  
نظ�ام  ب�ه  را  س�نگيني 
س�امت تحميل كند، زيرا 
ط�ول بس�تري را افزايش 
داده و هزينه ه�اي بيمه ها 
و بيم�ار را نيز ب�اا مي برد

عليرضا سزاوار
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ركورد 5 ماهه قيمت طا شكست
قيمت ط�ا روز جمع�ه تحت تأثي�ر اف�ت ارزش دار امريكا 
افزايش يافت و در مسير ثبت بزرگ ترين افزايش هفتگي در 

۱۵ هفته اخير قرار گرفت. 
به گزارش »ايسنا«، هر اونس طا براي تحويل فوري در معامات روز 
گذشته بازار سنگاپور 0/2 درصد افزايش پيدا كرد و به 1239/90 دار 
رسيد. بهاي معامات اين بازار دو روز پيش تا مرز1244/32 دار پيش 
رفته بود كه بااترين ركورد در پنج ماه اخير ب��ود. طا با افزايش 1/5 
درصدي در هفته جاري با بزرگ ترين رشد هفتگي خود در بيش از سه 

ماه گذشته روبه رو است. 
در بازار امريكا، هر اونس طا براي تحويل در فوريه با اندكي افزايش در 
1244/2 دار ايستاد. بازارها منتظر انتشار گزارش اشتغال ماهانه امريكا 

براي ارزيابي روند سياست پولي اين كشور هستند. 
طا از اوج قيمتش در آوريل حدود 10 درصد كاهش پيدا كرده است، 
زيرا دار امسال به دليل جنگ تجاري امريكا و چين و افزايش نرخ هاي 
بهره امريكا، به دارايي مورد عاقه س��رمايه گذاران تبديل شده است. 
اين فلز ارزشمند به افزايش بيشتر نرخ هاي بهره امريكا حساس است، 
زيرا هزينه نگهداري اين فلز كه سوددهي ندارد، باا مي رود و جذابيت 

سرمايه گذاري كمتري پيدا مي كند. 
ش��اخص دار تحت تأثير نگراني ها نس��بت به بازده كمتر اوراق قرضه 

بلندمدت امريكا در معامات روز جمعه دچار افت شد. 
براساس گزارش رويترز، دار هفته گذشته پس از اينكه جروم پاول، 
رئيس بانك مركزي امريكا گفت: نرخ هاي بهره پايين محدوده خنثي 
هستند و انتظارات را براي پايان يافتن سيكل افزايش نرخ هاي بهره 
برانگيخت، تحت فشارهاي كاهش��ي قرار گرفت. بازارها اكنون روي 
چهارمي��ن دور افزايش نرخ هاي بهره امريكا در نشس��ت دس��امبر 
حساب مي كنند. در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره براي 
تحويل فوري تغيير چنداني نداشت و به 14/47 دار رسيد. هر اونس 
پااديوم براي تحويل فوري يك درصد كاهش پيدا كرد و به 1197 
دار رسيد. هر اونس پاتين براي تحويل فوري با 0/2 درصد كاهش، 

در 785/24 دار ايستاد. 
................................................................................................................

همتي تأكيد كرد
 تمركز جدي بانك ها به تأمين سرمايه

در گردش توليد
رئيس كل بانك مركزي بر توجه به توليد و رشد اقتصادي در جهت 
تقويت ارزش پ�ول ملي تأكيد ك�رد و در اين راس�تا تمركز جدي 
بانك ها به تأمين سرمايه در گردش بخش توليد را كليدي خواند. 
به گزارش »ايسنا«، عبدالناصر همتي با اشاره به ثبات نسبي در بازار ارز، 
بر تقويت تدريجي ارزش پول ملي تأكيد كرد و گفت: در كنار برنامه هاي 
بانك مركزي اكنون توجه جدي به توليد و رش��د اقتصادي بايد جزو 

اولويت هاي اصلي سياست هاي اقتصادي كشور باشد. 
وي افزود: در شرايط فعلي، تمركز جدي بانك ها به نحوه تأمين سرمايه 
در گردش توليد، بسيار كليدي است. رئيس  كل بانك مركزي تصريح 
كرد: توجه داشته باش��يم ضرورت اصاح نظام بانكي كه امري فوري 
اس��ت، ما را در مس��ير تضعيف بانك ها كه 90 درصد تأمين مالي را بر 
دوش دارند، قرار ندهد، بلكه سياست پولي به طور هدفمند در راستاي 

تقويت اين كاركرد تغيير يابد. 
همت��ي همچنين با اش��اره به درياف��ت خبرهايي مبني بر باز ش��دن 
كانال هاي مالي با كش��ورهايي كه نفت ايران را در اين برهه برداش��ت 
مي كنن��د، اظهارك��رد: با توجه ب��ه خبرهاي��ي مبني بر ع��زم جدي 
صادركنن��دگان در وارد ك��ردن ارز صادراتي خود ب��ه چرخه اقتصاد، 

نيازهاي وارداتي توليد به سرعت، تخصيص و تأمين خواهد شد. 
وي خاطرنشان كرد كه در سخت ترين شرايط تحريمي و جنگ تمام 

عيار اقتصادي قرار داريم.

 چه كااهايي ارز خود را 
از نيما گرفتند 

ابت�داي  از  نيم�ا  س�امانه  طري�ق  از  واردات  ارز  تأمي�ن 
فعالي�ت آن تاكن�ون ح�دود 6/8 ميلي�ارد ي�ورو بوده اس�ت. 
به گزارش »ايس��نا«، بانك مركزي اعام كرد از آغاز فعاليت س��امانه 
نيما تاكنون معادل 6/8 ميليارد يورو ارز بابت واردات كااها و خدمات 
مورد نياز كشور تأمين شده است. بر اساس اطاعات ارائه شده از سوي 
بانك مركزي ايران، محصوات برقي، الكترونيكي و مخابراتي با 1353 
ميليون يورو و ماشين آات، تجهيزات و قطعات خودروسازان با 1205 

ميليون يورو در رتبه هاي اول و دوم تأمين ارز سامانه نيما قرار دارند. 
همچنين بر اس��اس اين گزارش، براي واردات استيك، پاستيك و 
مواد و محصوات شيميايي و س��لولزي تاكنون 1132 ميليون يورو، 
تجهيزات حمل و نقل 677 ميليون يورو، صنايع معدني 435 ميليون 
يورو، كش��اورزي 253 ميليون يورو، محصوات غذايي، آشاميدني و 
دخاني 254 ميليون يورو، پتروش��يمي و گاز مايع 179 ميليون يورو، 
محصوات فلزي و لوازم خانگي 129 ميليون يورو، مواد معدني 138 
ميليون يورو، نساجي، چرم و پوشاك 113 ميليون يورو و ساير موارد 

966 ميليون يورو از سامانه نيما تأمين ارز شده است. 
آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي در حالي است كه اخيراً كسرايي پور، 
مدير كل سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي گفته بود كه تاكنون 
تنها 5/7 ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما وارد شده است 
و طبيعتاً ميزان تأمين ارز براي واردات نبايد تفاوت چشمگيري با ارز 
وارد شده داشته باشد. از سوي ديگر، آمار كل صادرات غيرنفتي ايران در 
سال جاري بيش از 27 ميليون يورو بوده كه با احتساب صادرات ريالي، 
ميعانات گازي و از اين دست موارد، بيش از 15 ميليارد يورو از پولي كه 
بايد بر اساس مقررات به سامانه نيما مي آمده، مشخص نيست كجاست 

و در خارج از اين سامانه فروخته شده است. 
رئيس كل بانك مركزي نيز چندي پيش گفته بود كه مش��خص نيست 
ارزهايي كه به س��امانه نيما وارد نشده كجاس��ت، اما اين در حالي است 
كه دولت ب��ا تغييرات سياس��ت هاي ارزي ص��ادرات در س��ال جاري از 
صادركنندگان براي فروش ارز حاصل از صادرات خود تعهد ارزي مي گيرند 
و با توجه به اينكه آمار كامل ثبت  سفارش ها و كااهاي واردشده در سازمان 
توسعه تجارت و گمرك ايران وجود دارد، پيگيري صادركنندگاني كه ارز 

خود را وارد سامانه نيما نكردند، كار چندان دشواري به نظر نمي رسد. 
................................................................................................................

 دفاع معاون رئيس جمهور 
از ۲۰ ميليون حقوق بگير

افزايش حقوق موجب تورم نمي شود
در حالي كه يك�ي از مهم تري�ن راه ه�اي توزيع ث�روت در ايران 
دستمزد است، عده اي بدون ارائه دادن سند و مدرك اين باور غلط 
را اشاعه داده اند كه رشد دستمزدها به تورم منتج مي شود، معاون 
رئيس جمه�ور در رد اين ادعاي غلط اظهار داش�ت:در س�ال ۷۰ 
مطرح ش�د اگر روند افزايش حقوق كاركنان متناس�ب با افزايش 
تورم ادام�ه پيدا كن�د با افزايش ش�ديد ت�ورم مواج�ه خواهيم 
ش�د،بنابراين براي مدت س�ه س�ال هيچ افزاي�ش حقوقي براي 
كاركنان دولت اعمال نشد، ولي سال ۷4 به تورم 4۹ درصد رسيديم. 
جمش��يد انصاري، معاون رئيس جمه��ور و رئيس س��ازمان اداري و 
استخدامي كشور در اختتاميه سومين كنفرانس مديريت منابع انساني 
در دانشكده مديريت دانش��گاه تهران گفت: ما در سال 97 با مسائلي 
در اقتصاد ملي مان مواجه شديم، اما همگي قبول داريم كه هزينه ها و 
قيمت ها در كشور به صورت معناداري افزايش پيدا كرده و قدرت خريد 

مردم، به ويژه مزدبگيران دولتي و خصوصي كاهش پيدا كرده است. 
معاون رئيس جمهور در ادامه گفت: حدود 75 ميليون نفر از جمعيت كشور 
داراي درآمد ثابت بوده و متأثر از نوساناتي كه در اقتصاد كشور رخ داده است، 
نه تنها دس��تمزد و درآمد آنان افزايش پيدا نكرده، بلكه قدرت خريدشان 
كاهش جدي پيدا كرده و تحت فشار هستند. مهندس انصاري با بيان اينكه 
از منظر بنگاه داري به تنها چيزي كه كمتر توجه مي شود، كرامت انسان ها 
و حق يك زندگي حداقلي است، گفت: وقتي در مورد افزايش 20 درصدي 
حقوق كاركنان با توجه به منابع مالي و امكان��ات دولت بحث مي كنيم، از 
جهت هاي مختلف مش��كات آن و تأثيرش در افزايش تورم به ما گوشزد 
مي شود، يعني در جايي كه ما براي جبران كاهش قدرت خريد به حداقل ها 
مي پردازيم، با اساتيد و نظريه پردازان اقتصادي به مشكل برمي خوريم و آنان 
اين كار را اقدام درستي نمي دانند، در حالي كه تجارب عملي ما عكس اين 
قضيه را نشان مي دهند. وي در ادامه با اشاره به چهار مقطع زماني گفت: ما 
در سال 70، نظام هماهنگ پرداخت را در كشور به تصويب رسانديم و ضريب 
ريالي 100 را براي حقوق كاركنان دولت تعيين كرديم و در س��ال 71 نيز 
اين ضريب ريالي را 20 ريال افزايش داديم. در آن زمان مطرح شد، اگر روند 
افزايش حقوق كاركنان متناسب با افزايش تورم ادامه پيدا كند با افزايش 
شديد تورم مواجه خواهيم شد، بنابراين براي مدت سه سال هيچ افزايش 

حقوقي براي كاركنان دولت اعمال نشد. 
نتيجه اين اتفاق اين بود كه ما در سال 74 به تورم 49 درصد رسيديم، 
يعني درس��ت در زماني كه به توصيه اقتصاددانان حق��وق كاركنان را 
براي مقابله با افزايش تورم اضافه نكرديم، شاهد بااترين نرخ تورم بعد 
از انقاب بوديم متوس��ط نرخ تورم در سال هاي 72 تا 75 به 30 درصد 
رسيد. مهندس انصاري افزود: در دولت اصاحات، دولت ساانه 30 واحد 
به حقوق كاركن��ان دولت خود اضافه كرد تا نس��بت به جبران كاهش 
قدرت خريد آنها اقدام كند كه بر خ��اف پيش بيني هاي اقتصاد دانان 
متوسط تورم از سال 75 تا سال 79، 17 درصد بود و كمترين نرخ تورم 
در سال 79، يعني 6/12 درصد بود؛ يعني برخاف نظريات اقتصاددانان، 
ما بيشتر از نرخ تورم، حقوق كارمندان و كارگران را افزايش داديم و در 
عوض نرخ تورم كاهش پيدا كرد. البته دولت وقت برنامه ها و كارهايي 
براي كاهش تورم در نظر گرفت، ولي با جسارت حقوق ها را نيز بيشتر از 
نرخ تورم افزايش داد و افزايش قدرت خريد كاركنان هم به رونق توليد 
و مصرف كمك كرد. رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره 
به گزارش مركز آمار گفت: همين اتفاق در س��ال 90 تا 96 افتاد، يعني 
زماني كه تورم 26 /4 درصد بود، دولت دهم حقوق كاركنان دولت را 15 
درصد افزايش داد و در س��ال بعد كه تورم به 28/6 درصد رسيد، باز هم 
حقوق ها را كمتر از تورم اضافه كردند، اما نتوانستند تورم را كنترل كنند 
و موفق نبودند. از س��ال 93 كه دولت تدبير و اميد براي جبران كاهش 
قدرت خريد كاركنان و مزدبگيران سياست افزايش حقوق بيش از نرخ 
تورم را در نظر گرفت و در كنار آن سياست هاي متعددي براي كنترل 
تورم آغاز كرد،  شاهد كاهش تورم و افزايش قدرت خريد كارمندان در 
چهار سال گذش��ته بوديم و وقتي تورم 14/8 درصد بود، ما 20 درصد 
اضافه حقوق داشتيم، در سالي كه تورم 11/3 بود، 14/3 افزايش حقوق 
داشتيم و در س��الي كه تورم 6/9 درصد داشتيم، 12 درصد حقوق ها را 
افزايش داديم و اين موضوع توجه به كارمندان و مزدبگيران و رضايت 

آنها را به دنبال داشت. 

 صورت هاي مالي مشكوك 
در خودرو سازان ! 

 بعد از اشتباه محاسباتي در صورت مالي سايپا كه هر خودرو آريو 
را 44 هزار تومان محاس��به كرده بود و تفاوت 254 ميلياردي آن 
را از راه و روش��ي خاص در صورت هاي مالي تراز كردند، اين بار 
نود اقتصادي در گزارشي پرده از صورت مالي زيان خودرو هايي 
در ايران خودرو برداش��ته كه اساس��اً قيمت ها خارج از ش��مول 

قيمت گذاري شورا بوده است! 
بر اس��اس عملكرد مالي، اين دو خودروس��از عمًا طبق قانون تجارت 
ورشكس��ته اند، با اين وج��ود حتي توليدات س��ال آينده خ��ود را نيز 

پيش فروش كرده اند. 
اگر چه در مورد شركت س��ايپا مديران اين شركت اعداد جابه جا شده 
را غير عمدي و اصاح كردند، با اين ح��ال در كنار اين موضوع تاش 
خودرو سازان در گران كردن محصواتشان بعد از ارائه صورت هاي مالي 

را نمي توان ناديده گرفت. 
نود اقتص��ادي در اين باره نوشته اس��ت: اينكه افزايش نرخ ارز س��بب 
افزايش مواد اوليه توليد خودرو شده است، شكي در آن نيست،بنابراين 
افزايش قيمت خريد مواد و قطعات بايد در دستور كار خودروسازان قرار 
گيرد، ولي اسناد و مدارك نشان مي دهد كه بخشي از ضررها و زيان ها 

متوجه عملكرد خود خودروسازان است نه متأثر از تحريم ها. 
به طور مثال گزارش مديريتي سال 96 شركت ايران خودرو به سازمان 
بورس نش��ان از آن دارد كه اين ش��ركت در برخي از خودروهايي كه 
قيمت آن شامل مصوبات شوراي رقابت نمي شود و خودروساز مي تواند 
براس��اس عرضه و تقاضاي بازار )بدون هيچ محدودي��ت قانوني( اين 
خودروها را به صورت سود ده به فروش برساند، زيان ده عمل كرده است. 
)اين زيان ناخالص است و بدون در نظرگرفتن هزينه هاي اداري و ساير 

هزينه ها است(
براساس سندي كه اين سايت ارائه كرده است، در سال 1396شركت 
ايران خودرو، 30هزار و 809 تعداد خودرو »دانگ فنگ« توليد كرده 
كه از اين تعداد 30هزار و 806 فروخته اس��ت. هزينه تمام ش��ده اين 
خودرو بيش از قيمت نهايي آن اعام شده است،بنابراين ايران خودرو 
1/209/902 ميليون ريال از بابت فروش اين خودرو در سال 1396 

زيان كرده است. 
همچنين توجه به اين نكته ضروري اس��ت كه در زم��ان زيان مذكور 

ثبت شده هنوز كشور دچار نوسانات شديد ارزي نشده بود؟ 
در خصوص دانگ فنگ همين وضعيت زيان دهي تا پايان س��ه ماه اول 
س��ال 1397 نيز ادامه يافته است و مش��مول زيان 367/161 ميليون 
ريالي شده اس��ت. جالب اينجا اس��ت كه فروش گروه دنا نيز در نقطه 
تقريباً سر به سر فروخته شده است، در حالي كه اين خودرو نيز مشمول 

قيمت گذاري شوراي رقابت نمي شود. 
مضافاً بر اينكه از كل 42/885 گروه دنا توليد ش��ده42/470 فروخته 
شده اس��ت. فروش اين خودرو در سه ماهه اول س��ال 1397، حدود 

309/376 ميليون ريال براي ايران خودرو زيان به بار آورده است
همين وضعيت براي هايما و ساير محصواتي كه خارج از قيمت گذاري 
شوراي رقابت بوده نيز رخ داده كه به نظر نهادهاي نظارتي بايد در اين 
باره بيشتر ورود كنند زيرا اساساً شركت هاي خودرو سازي بنگاه هاي 
خيريه نيستند كه در حوزه واس��طه گري خودروهاي خارج از شمول 

قيمت گذاري شوراي رقابت زيان ثبت كنند.

بازار ميوه و تره بار نيز ب�ه مافياي قدرت و 
ثروت آلوده است و كار به جايي رسيده است 
كه امروز بايد بگويي�م در كنار ورود برخي 
از مافي�اي ميوه ب�ه تج�ارت خودروهاي 
قاچاق، ب�ورس نامرئ�ي مي�وه و تره بار در 
كش�ور نيز ش�كل گرفته اس�ت، به طوري 
كه ش�بانه انواع ميوه در اين بورس خريد 
و فروش مي ش�ود با اين تفاوت كه عرضه 
و تقاض�ا تعيين كننده قيم�ت در اين بازار 
نيس�ت، بلكه ق�درت قيم�ت را تعيي�ن 
مي كند، حال رئيس سازمان مركزي تعاون 
روستايي به صراحت مش�كل گراني بازار 
ميوه را ميدان تره بار معرفي كرده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، ش��ايد خيلي س��اده از كنار 
بازار ميوه عبور كنيم، اما اين ب��ازار گردش مالي 
قابل ماحظه اي دارد و گاهي بين قيمت تمام شده 
تا قيمت فروش آنقدر فاصله است كه بازدهي اين 
بازار به ساير بازار ها تنه مي زند، در عين حال وقتي 
كشاورزي براي توليد محصول شبانه روز در سرما و 

گرما تاش مي كند، قيمت محصوات توليدي خود 
را از طريق رسانه ها در بازار و ميدان تره بار مشاهده 
مي كند، تعجب مي كند كه چگونه بهاي محصولي 
كه وي با قيمت نازلي به فروش رسانده است تا به 

ميادين تره بار برسد، آنقدر جهش مي كند. 
  تعيين قيمت توسط دال

بازار تره ب��ار ب��ازار نامرئي بورس ميوه اس��ت، با 
اين تفاوت ك��ه عرضه و تقاضا قيم��ت را تعيين 
نمي كند، بلكه قدرت و گاهي برخي از جريان هاي 
سياس��ي پر نفوذ در اين ب��ازار تعيين كننده بها 
هس��تند تا از اي��ن طريق بيش از پي��ش تأمين 
مالي ش��وند، پيرامون بازار ميوه و تره بار تهران 
حواش��ي زيادي وجود دارد تا جاي��ي كه حتي 
شايعه شد مافياي واردات يكي از ميوه ها چندين 
س��وله بزرگ خود را در بازار تره بار به پاركينگ 
خودروهاي لوكس تبديل كرده بود و از آنجايي 
كه اين رويداد همزمان شده بود با ماجراي قاچاق 
خودروه��اي لوكس طي ماه ه��اي اخير ظن آن 
مي رفت كه بازاري معروف نيز شايد دستي هم در 

تجارت غير قانوني خودرو داشته باشد. 
در اين ميان، كارشناس��ان بر اين باورند كه بين 
توليد كننده محصول ميوه ت��ا عرضه كنندگان 
نهايي اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته اند 
كه هم قيمت ميوه را افزايش مي دهند و هم اينكه 
ارزش افزوده ه��ا را به جيب مي زنن��د، از اين رو 
كشاورز مجبور است به دليل ضعف مالي كسب و 
كار خود را تعطيل كند يا اينكه محتاج تسهيات 
بانكي و نرخ س��ودهاي باا ش��ود، در اين ميان 
داان تنه��ا به دليل اينكه به منابع دسترس��ي 
دارند، ارزش افزوده ها را ب��ه جيب مي زنند و هر 

روز ثروتمند تر و قدرتمند تر مي شوند. 
رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي اعام كرد 
كه مش��كل بازار ميوه و تره بار را بايد در ميادين 
مركزي مي��وه وتره بار جس��ت وجو كرد؛ چراكه 
قيمت انواع ميوه از باغ و باراندازهاي ما متعادل 
است و اما وقتي به ميدان ميوه وتره بار مي رسد، 

ناگهان با رشد قيمت ها مواجه مي شويم. 
بازار ميوه و تره بار يكي از پرنوسان ترين بازارهايي 

بوده كه طي ماه ه��اي اخير م��ردم آن را تجربه 
كرده اند و بر اس��اس آخرين آم��ار بانك مركزي 
از متوس��ط قيم��ت خرده فروش��ي برخي اقام 
خوراكي در هفته منتهي به نهم آذر ماه امسال، 
سبد ميوه و تره بار با افزايش قيمت يك درصدي 
نسبت به هفته قبل از اين بررسي،6/1 درصدي 
نسبت به هفته مش��ابه ماه قبل و افزايش قيمت 
68/7 درصدي نسبت به هفته مشابه سال قبل 

مواجه شده است. 
حسين شيرزاد، رئيس س��ازمان مركزي تعاون 
روس��تايي، در اين باره كه چرا قيمت ميوه با اين 
نوس��انات تند رو به روست و مش��كل اين بازار را 
بايد در كجا جست وجو كرد،اظهار كرد: مشكل 
بازار ميوه و تره بار را بايد در ميادين مركزي ميوه 
وتره بار جست وجو كرد؛چراكه قيمت انواع ميوه 
از باغ و باراندازهاي ما متعادل اس��ت ولي وقتي 
به ميدان ميوه وتره بار مي رس��د، ناگهان با رشد 

قيمت ها مواجه مي شويم. 
وي افزود: همه تاش مان را مي كنيم كه قيمت 
انواع ميوه و تره بار از سر زمين و باغات تا ميدان 
مي��وه و تره بار كنترل ش��ود، اما وقت��ي كه اين 
محصوات به ميادين ميوه و تره بار مي رسد همه 
چيز تغيير مي كند و وقتي ميوه به دس��ت مردم 

مي رسد، با افزايش قيمت رو به رو شده است. 
رئيس س��ازمان مركزي تعاون روستايي با بيان 
اينكه مي��وه از باغ��داران با قيمت ه��اي پايين 
خريداري مي ش��ود، ادامه داد: توليدكنندگان و 
باغداران قيمت ميوه را افزاي��ش نداده اند و آنها 
بر اس��اس نرخ تورم س��اانه، درصدي نرخ تورم 
را ب��اا مي برند، اما هر اتفاقي در ح��وزه افزايش 
قيمت مي��وه و تره بار مانن��د گوجه فرنگي، پياز، 
سيب زميني، پرتقال و. . . مي افتد به ميادين ميوه 
و تره بار و فروشندگان آن محصوات بر مي گردد 

و به توليدكنندگان ربطي ندارد. 
در پايان به نظر مي رس��د ميادين ميوه و تره بار 
بايد مورد نظارت و كنترل قانوني و سيستماتيك 
و الكترونيكي ق��رار بگيرند، در غي��ر اين صورت 
اين بازار هم عامل تورم ميوه و تره بار مي ش��ود 
و هم اينكه ارزش افزوده هاي ناشي از تورم هاي 
دست ساز را به جيب مي زند در اين ميان برخي از 
فعاان و داان اين بازار تاجايي تقويت شده اند 
كه محصوات ميوه را پيش��اپيش با قيمت نازل 
پيش خريد مي كنند تا در زمان برداش��ت بعد از 
موج سازي روي قيمت محصول را با قيمت بسيار 

باا به فروش رسانند.

رئيس سازمان تعاون روستايي:

گرانی ميوه از بورس بازی داان در ميدان تره بار است

سهامداران عمده 
هادی  غامحسینی

بنگاه ها به نسبت   گزارش   2
از  ك�ه  س�همي 
بنگاه هايي چون بانك دارند از عوايد و امكانات 
حوزه تسهيات نيز بهره مي برند، در اين ميان، با 
توجه به اينكه بانك هاي تجارت، صادرات و ملت 
به ترتيب 4۰، 4۰و 3۰درصد از سهامشان به سهام 
عدالت اختص�اص دارد بايد در ح�وزه پرداخت 
تسهيات خرد به عامه مردم و به ويژه مشموان 
ط�رح س�هام عدال�ت اهتم�ام جدي داش�ته 
باشند، حس�ن اي�ن اق�دام اين اس�ت كه حجم 
مطالبات مع�وق بانك نيز ن�زول مي كند؛ چراكه 
تس�هيات خرد ب�ا كمتري�ن معوق�ات در بين 
مطالب�ات مع�وق بانك�ي كل هم�راه اس�ت. 
با توجه به نهادينه شدن تورم در گوشت و پوست و 
استخوان اقتصاد ايران، بهره مندي از تسهيات به 
دليل نرخ تنزيل ريال به خودي خود يك امتياز براي 
تقويت مالي به شمار مي رود، ش��اهد اين ادعا آنكه 
بس��ياري از بدهكاران بانكي از نظر اقتصادي حتي 
به رغم اعمال جرايم نفع خود را در بازنگرداندن منابع 
بانك مي بينند، از اين رو توزيع عادانه تس��هيات 
بانكي در بين خانوار و مردم صاحب اهميت است. 
چندي پيش مطرح شد كه دهها ميليون نفر تا كنون 
از تسهيات بانكي برخوردار نشده اند، اين امر نشان 
از توزيع ناعادانه تسهيات بانكي حكايت دارد، به 
ويژه آنكه 90 درصد تأمين مال��ي در اقتصاد ايران 
برعهده بانك اس��ت و عموم نقدينگ��ي در اقتصاد 
ايران ) در حدود 80درصد پول به همراه مشتقاتش( 
پيوسته در قالب س��پرده هاي بلند مدت مديريت 
مابه ازاي پرداخت درصدي سود در اختيار مديران 

بانكي بوده است. 
با توجه به اينكه در كنار توزي��ع ثروت از طريق 
يارانه و دستمزد، توزيع عادانه تسهيات بانكي 
نيز مي تواند به بهبود وضعيت اقتصادي طبقات 

مختلف جامعه منتج شود و حداقل كمي از زهر 
رشد بدون حجم نقدينگي توسط نظام بانكي را 
خنثي كند، از اين رو بانك ها و مؤسسات مالي و 
اعتباري بايد از اين پس در صورت هاي مالي خود 
به ش��كل دقيق انعكاس دهند كه چه ميزان وام 
خرد ارائه داده اند،  در اين ميان بانك هاي سهام 
عدالتي يعني بانك تجارت، صادرات و ملت بايد 
در رأس پرداخت وام هاي خريد قرار گيرند، زيرا 
بخش قابل ماحظه اي از سهامش��ان متعلق به 
مشموان سهام عدالت اس��ت و كم كم بايد اين 
مجموعه ه��ا در هزينه هاي ج��اري و غير جاري 
بي بازدهش��ان دقت فراواني كنن��د و در وصول 

مطالبات كان درنگ نكنند. 
اگر نگاهي به شركت هاي سهام پذير سهام عدالت 
بيندازيم متوجه مي شويم كه بانك هاي تجارت، 
صادرات و ملت به ترتيب 40، 40و 30درصد از 
سهامشان به س��هام عدالت اختصاص دارد و در 

حدود 50 ميليون نفر از مش��موان طرح سهام 
عدالت به نوعي در س��هام اين بنگاه ها مالكيت 
دارند كه فعًا اختيار دار اين س��هام در كرس��ي 
بانك هاي فوق نماينده دولت است كه اين امر از 
منظر حقوقي صاحب اشكال است، زيرا مالكيت 
در اسام محترم ش��ناخته شده است و توأمان با 
آن مالك صاحب حقوقي در م��ورد دارايي خود 
مي باشد كه خريد يا فروش يا تصميم گيري براي 

اداره دارايي جزو حقوق مالك به شمار مي رود. 
هر چند دولت مدعي است از محل سود بنگاه هاي 
بورسي و غير بورسي مشمول سهام عدالت هنوز 
نيمي از اقس��اط طرح جهت آزاد س��ازي سهام 
به دولت ارائه نشده اس��ت، اما اين امر بايد مورد 
حسابرسي دقيق قرار گيرد تا مشخص شود چرا با 
گذشت بيش از 10 سال سهام عدالت با اين حجم 
از دارايي ساانه حتي به اندازه 10درصد هم سود 
نداده است تا امروز با پرداخت كامل اقساط مورد 

ادعاي دولت شاهد آزاد سازي سهم باشيم. 
در حال حاضر اگر بدون حسابرس��ي دقيق هم 
ادعاي دولت را بپذيريم و نيمي از س��هام عدالت 
متعلق به 50 ميليون مش��مول س��هام عدالت 
باشد، بايد س��از و كاري پديد بيايد تا مردم هم 
در مديريت و هم در امتيازات و امكانات ناش��ي 
از فعاليت اين بنگاه ها س��هيم باشند كه اين كار 
مي تواند با تأسيس صندوق هاي سرمايه گذاري 
يا شركت هاي سرمايه گذاري همانند آب خوردن 

در كمترين زمان ممكن انجام شود. 
البته مي توان با تدبير و معامات س��هام، سهم 
سهام عدالت از يك بانك را به صددرصد افزايش 
داد و ساير سهام شركت هاي بورسي و غير بورسي 
را در پرتفوي سرمايه گذاري بانك جاي داد و از 
اين طريق مشموان هم از امتياز سهام بنگاه سهم 
ببرند و هم اينكه در حوزه تسهيات يا امتيازات و 

امكانات در مجموعه شركت ها نيز بهره ببرند. 
در واق��ع مي توان س��هام ي��ك بانك را به ش��كل 
صددرصد به تملك سهام عدالت درآورد و در حوزه 
جذب منابع و ارائه تسهيات و تأمين مالي نيز اين 
بانك مي تواند به دليل آنكه 50 ميليون نفر مشمول 
سهام عدالت هستند وضعيت بسيار ويژه اي را تجربه 
كنند. با توجه به اينكه در توزيع تس��هيات بانكي 
طي دهه هاي گذشته عدالت رعايت نشده است و به 
گفته مسئوان وزارت كار ميليون ها نفر تا كنون از 
تسهيات بانكي بهره نبرده اند تملك يك بانك براي 
سهام عدالت مي تواند در توزيع عادانه منابع و رفع 

فقر و نابرابري در كشور مثمر ثمر واقع شود. 
البت��ه بانك هاي ص��ادرات، تج��ارت و ملت كه 
همانطور گفته شد بخشي از سهامشان متعلق به 
مشموان سهام عدالت است از اين پس بايد در 
رابطه با ارائه تس��هيات بانكي منافع مشموان 
سهام عدالت را در اولويت قرار دارند و در حوزه 

وام هاي خرد بسيار فعال شوند.

بانكهايسهامعدالتيچهخدمتيبهمشموانسهامعدالتميكنند

هادی  حسینی
  گزارش   یک

سروش سيدجمالي | باشگاه خبرنگاران

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:  از ابتداي س�ال تا به امروز هزار و   صنعت
3۰۷ واحد صنعتي تعطيل كشور با ۱8 هزار و ۹۲۷ نفر اشتغال 
دوباره فعال شدند، طبق شناسايي ها و هدفگذاري هاي انجام 
شده بايد تا پايان سال اين آمار به يك هزار و 6۹3 بنگاه برسد. 
به گزارش »ايسنا«، رضا رحماني در ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي 
استان مركزي اظهار كرد: با توجه به اينكه تقويت صندوق بيمه از 
جمله مسائل مهم و ضروري است، در نتيجه اين موضوع بايد مورد 
توجه قرار گيرد و حمايت هاي ازم از آن انجام شود، از آنجايي كه 
نقشه راه بخش معدن كشور براي نخستين بار تدوين و اباغ شده 
در نتيجه به دنبال آن بايد تقويت صندوق بيمه و س��رمايه گذاري 
فعاليت هاي معدني و افزايش س��رمايه  اين صن��دوق با حمايت از 

فعاان اين حوزه مورد توجه قرار گيرد. 
وي ادامه داد: در وزارتخانه و دولت نخستين نكته اي كه تذكر داده 
شد، بحث حمايت از توليد و اشتغال بود كه به زودي به مجلس ارائه 
مي شود. حفظ توليد موجود يك تكليف شرعي و قانوني است كه 

نياز به بخشنامه و قانون ندارد و همه موظف به انجام آن هستند. 
وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: در دولت و مجلس بايد يك 
كارگروه تشكيل شود تا بتوان مشكل تأمين مواد اوليه را مرتفع كرد 
تا خطوط توليد در ماه هاي آتي تعطيل نشود بلكه آن بخشي هم كه 
بدون استفاده بوده فعال شود كه در اين راستا امسال يك سرفصل 

به نام بازسازي واحدهاي توليدي تعطيل شده داريم. 
رحماني اضافه كرد: از ابتداي س��ال تا به امروز ه��زار و 307 واحد 
تعطيل در كشور با 18 هزار و 927 نفر اشتغال دوباره فعال شدند، 

طبق شناس��ايي ها و هدفگذاري هاي انجام شده بايد تا پايان سال 
اين آمار به يك هزار و 693 بنگاه برسد كه از اين تعداد 55 مورد در 
استان مركزي است كه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، 
اس��تان مركزي در حال تبديل به ي��ك مدل الگويي براي س��اير 
استان ها اس��ت. رحماني بيان كرد: كااها به چند دسته اساسي، 
غيراساسي و ممنوعه گروه بندي مي ش��وند كه دولت در خصوص 
كااهاي اساس��ي گفته كه ارز اي��ن كااها را از درآم��د نفتي و ارز 
دولتي پرداخت مي كند كه در اين خصوص ارز سال 97 را پرداخت 
كرده و براي س��ال 98 نيز تضامين ازم را داده است، باقي كااها 
اولويت بندي ش��ده اند در زمينه فواد 2/5 برابر مصرف مان توليد 
داريم در نتيجه نبايد مشكلي داشته باش��يم، همچنين 1/5 برابر 

مصرف مس، توليد داريم.

1307واحدصنعتيدرسالجارياحياشد



عمليات كور تروریست ها در بندر استراتژیک چابهار با چه هدفی طراحی شد؟

تروریسم اقتصادی به چابهار معاف از تحریم ها زد!
ظریف: جنایت چابهار بی مکافات نخواهد ماند

5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5534 |  1440 ربي��ع ااول   30  |  1397 آذر   17 ش��نبه 

   گزارش  یک

   چهره ها

امي�دوار هس�تيم تا پایان س�ال مي�ادي جاري، بس�ته 
پيشنهادي اروپا اجرایي شود. 

به گزارش فارس، علي اكبر صالحي رئيس س��ازمان انرژي اتمي روز 
پنج شنبه در حاشيه دوازدهمين مجمع عمومي حزب موتلفه اسامي 
با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت 
بس��ته پيش��نهادي اروپا گفت: اروپايي ها مدتي است متعهد شده اند 
براي جبران خأ به وجود آمده در برجام، مكانيس��مي را ايجاد كنند 
تا بهره مندي ايران از شرايط اقتصادي برجام محقق شود. وي افزود: 
يكي از طرح هاي آنها مطرح كردن spv بوده كه اين پيشنهاد به گفته 
مقامات اروپايي در حال نهايي ش��دن اس��ت. از آنجا كه ايجاد اجماع 
ميان 27 كشور عضو اتحاديه اروپا كار آساني نيست، اروپايي ها اعام 
كرده اند تمام تاش خود را انجام خواهند داد. رئيس س��ازمان انرژي 
اتمي گفت: بر اس��اس وعده اي كه اروپايي ها داده اند، اميدوار هستيم 
تا پايان سال ميادي جاري، بسته پيشنهادي اروپا اجرايي شود. وي 
افزود: بر اساس خبري كه اخيراً دريافت كرده ام و كميسيونر اروپا نيز بر 

آن تأكيد داشت، از اين پس قرار است 
تمامي معامات نفتي اتحاديه اروپا با 
كش��ورهاي ديگر كه حجمي بالغ بر 
300 ميليارد ي��ورو را در بر مي گيرد، 
فقط با يورو انجام و دار كنار گذاشته 
ش��ود. صالحي گفت: تا پي��ش از اين 
اتحاديه اروپا 85 درصد از هزينه نفت 
خريداري شده از ديگر كشورها را به شكل دار پرداخت مي كرده كه با 
اين مكانيسم، از اين پس تمامي هزينه ها با يورو پرداخت خواهد شد. 
رئيس سازمان انرژي اتمي خاطرنشان كرد: اگر اين مكانيسم محقق 
شود، دار به عنوان واحد پولي جهاني در انزوا قرار خواهد گرفت و امريكا 
از شرايط يكه تازي خود در استفاده از دار جدا خواهد شد. صالحي در 
پاسخ به سؤالي مبني براينكه اگر بسته پيشنهادي اروپا انتظارات ايران را 
برآورده نكند چه تصميمي از سوي دولت اتخاذ خواهد شد، گفت: بسته 

پيشنهادي اروپا با مشاورت همكارانمان در ايران تدوين مي شود.

صالحي در جمع خبرنگاران:
SPV به گفته مقامات اروپايي در حال نهايي شدن است!

س�اخت بزرگ تری�ن پاایش�گاه ميعان�ات گازي جه�ان 
در ش�رایط تحریم نش�ان داد مدیری�ت و روحي�ه جهادي 
و ب�اور ظرفيت ه�ا و اس�تعدادهاي بوم�ي، راهبرده�اي 
خصمان�ه دش�منان در اعم�ال تحری�م را خنث�ي مي كند. 
به گزارش فارس، س��ردار عباداه عبداللهي فرمانده سابق قرارگاه 
سازندگي خاتم اانبيا)ص( در نشستی با دانشجويان دانشگاه علم و 
صنعت به مناسبت روز دانشجو، به تشريح اهميت و جايگاه مديريت 
جهادي و نقش آن در برون رفت از چالش ها ومش��كات پرداخت. 
س��ردار عبداللهي با تبريك روز دانشجو، س��اخت پاايشگاه ستاره 
خليج فارس به عنوان بزرگ ترين پاايشگاه ميعانات گازي جهان در 
شرايط تحريم را تجلي »ما مي توانيم« و نمادي از تاش و مجاهدت 
خستگي ناپذير فرزندان ملت توصيف و تصريح كرد: توكل به خدا، 
مديريت و روحيه جهادي و باور ظرفيت ها و استعدادهاي بومي، نه 
تنها اهداف پليد و راهبردهاي خصمانه دشمنان در اعمال تحريم هاي 
ظالمانه علي��ه نظام و ملت اي��ران را خنثي مي كن��د بلكه متضمن 

توسعه، پيشرفت و بالندگي كشور در 
عرصه هاي گوناگون خواهد بود. 

وي با تأكيد بر ل��زوم الگوپذيري از 
دوران دفاع مق��دس به عنوان نماد 
بارز به كارگيري مديريت جهادي و 
تفكر و روحيه بسيجي، اظهار داشت: 
همانگونه كه ملت ايران با مقاومت و 
جانفشاني، عزت، اقتدار و عظمتي مثال زدني را در دوران هشت 
سال دفاع مقدس فراروي همگان قرار داد، امروز نيز توجه و عمل 
به تدابير مقام معظم رهبري )مدظله العالي(، وحدت و همدلي و 
ايستادگي برابر توطئه ها و تحريم هاي دشمنان كه آخرين حربه 
آنان به شمار مي رود، ما را در برون رفت از مشكات اقتصادي ياري 
خواهد كرد. سردار عبداللهي تأكيد كرد: با وجود ظرفيت عظيم 
نسل جوان پرشور، انقابي، مستعد و متخصص در كشور، مي توانيم 

در زمينه هاي مختلف به خودكفايي برسيم.

سردار عبداللهي در دانشگاه علم و صنعت: 
خودباوري و مديريت جهادي ضامن پيشرفت كشور است

زينب  عامري

   مي شد به جاي نفت خام بنزین صادر كنيم اگر... 
مه��دي مهرپ��ور در توئيت��ي نوش��ته: ح��دود 
100ميليون ليت��ر بنزين تولي��د مي كنيم. 40 
درصد در پاايش��گاه خليج ف��ارس و 60 درصد 
مابقي در پاايشگاه هاي ديگر. اگر زنگنه سنگ 
نمي انداخت و چند پاايش��گاه مثل خليج فارس مي ساختيم امروز به 
جاي صادرات نف��ت خام، بنزين صادر مي كرديم. آن وقت چه كس��ي 

مي توانست صادرات بنزين ايراني را صفر كند؟!
........................................................................................................................

   آمار متناقض نوبخت
س��ياوش آقاجاني توئيت زده ك��ه هرچي فكر مي كنم چطور ميش��ه  
نوبخت ماه پيش درآمد نيم س��ال اول رو داراي 48درصد رشد خوانده 
بود حاا ميگه درآمد كشور ثلث ش��ده! به اين نتيجه مي رسم كه ابد 
اونجا مي خواست از عملكرد دولت تمجيد كنه، درآمد رو بر حسب ريال 
اعام كرده و امروز مي خواد حذف يا كاهش برخي رديف هاي بودجه رو 

توجيه كنه، بر حسب دار اعام مي كنه!
........................................................................................................................

   دليل ناامن سازي چابهار
 حسين كازروني در توئيتي نوشته: عمليات ناموفق تروريستي چابهار 
نشان مي دهد اتاق جنگ نظامي و تروريستي دشمن هم روي حوزه هاي 
اقتصادي ايران متمركز ش��ده. منطقه آزاد  چابهار با معافيت از تحريم 
جذابيت هاي زيادي براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي دارد و اين 

ناامن سازي در جهت كسادي سرمايه گذاري در اين نقطه مهم است.
........................................................................................................................

   متهم هميشه فراري!
 علي قلهكي در توئيتي نوشته: هميشه »سيف« از مهلكه فرار مي كنه.

1- س��ال 74 س��ر ماجراي اختاس 123ميلياردي بان��ك صادرات، 
گريخت و فاضل خداداد اعدام شد. 

2- س��ر بحران ارزي س��ال ۹7 هم در حالي كه عراقچي بازداش��ت و 
مظلومين اعدام شد، تنها سيف از خدمات دولتي منفصل گشت. تا وقتي 

»سيف ها« زمينگير نشوند، حلقه مبارزه با فساد ناقصه!
........................................................................................................................

   ناامن سازي چابهار براي اهداف اقتصادي
س��ينا رحيم پور توئيت زده كه چابهار قرار اس��ت يكي از شاهراه هاي 
اقتصادي و مباداتي درياي عمان باش��د. هند و افغانستان روي بندر 
چابهار حس��اب ويژه اي باز كرده اند. س��ال ها بود اين منطقه از امنيت 
برخوردار بود و حاا درست زماني كه قرار است اين بندر نقشی ويژه در 

اقتصاد بازي كند، شهر ناامن مي شود. هيچ چيز اتفاقي نيست.

روز پنج ش�نبه اس�تان سيس�تان و بلوچستان 
ش�اهد یک اقدام كور تروریستي دیگر بود. یک 
انفجار انتح�اري مقابل س�تاد فرماندهي نيروي 
انتظامي شهرس�تان چابه�ار كه با ی�ک خودرو 
بمب گذاری ش�ده انجام ش�د. از هم�ان دقایق 
اوليه پس از حمله این س�ؤال در ذهن مخاطبان 
ش�بکه هاي خبري ایجاد ش�د كه چ�را چابهار؟

اولين نكته در مورد چابهار موقعيت اين بندر مهم در 
استان سيستان و بلوچستان و تاش براي استفاده 
از ابزار تروريس��م براي ايجاد شكاف هاي قوميتي و 
مذهبي در ميان مردم اين خطه از ايران بود؛ همان 
گونه كه ش��بكه خب��ري »الحدث« از رس��انه هاي 
زيرمجموع��ه ش��بكه خب��ري العربي��ه در تيتري 
تفرقه افكنانه از انتقام بلوچ هاي تحت ستم در ايران از 
حكومت مركزي سخن گفت. با اين حال كمي دقت 
در ابعاد اين ماجرا نشان مي دهد ريشه هاي اين اقدام 
تروريستي در بازي بزرگي است كه در منطقه براي 

حكمراني اقتصادي به راه افتاده است. 
   همه چيز در مورد یک انفجار تروریستي 

زماني كه دود س��فيدي به همراه ص��داي مهيب از 
مقابل س��تاد فرماندهي نيروي انتظامي چابهار به 
هوا بلند شد و فيلم هاي آن به سرعت در شبكه هاي 
اجتماعي به نمايش درآمد، رس��انه هاي خبري به 
نقل از مسئوان خبر از يك حمله تروريستي دادند. 
بافاصله پ��س از انجام اي��ن حمله س��ردار پاكپور 
فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران انقاب اسامي 
در محل حادثه حضور يافت تا از نزديك بر نحوه مهار 

تبعات اين حمله نظارت داشته باشد. 
همچنين احمد علي موهبتي اس��تاندار سيستان و 
بلوچستان در تشريح جزئيات اين حادثه گفت: حادثه 
چابهار يك عمليات انتح��اري بوده و يك خودروي 
نيس��ان خودش را به در فرماندهي انتظامي چابهار 
مي زند تا بتواند به داخل مقر برود كه موفق نشده و 
منفجر مي شود. استاندار سيستان و بلوچستان افزود: 
يك نگهبان سرباز و يك افسر كادر كه در كيوسك 
پليس بودند به شهادت رسيد ه اند. شدت موج انفجار 
سبب آسيب رسيدن به خودروها، مغازه ها و منازل 
اطراف حادثه و مجروحيت بيش از 30 نفر شده است. 
موهبتي گفت: تعدادي از افرادي كه در س��اختمان 
انتظامي بوده اند و تعدادي از عابران مجروح شدند و 
در بيمارستان ها در حال مداوا هستند و حال عمومي 
اكثر مجروحان در مراكز درماني خوب اس��ت. نكته 
مهم در ماجراي تروريستي چابهار اين بود كه يكي 
از شهدا شيعه و ديگري سني بود، در حقيقت شيعه 
و سني هر دو قرباني يك اقدام كور تروريستي شدند 
و اين نشان مي دهد ادعاي حاميان تروريسم تا چه 

اندازه دور از واقعيت است. 
اندكي بعد از اين انفجار، گروهك تروريستي »انصار 

الفرقان« مسئوليت حمله به چابهار را برعهده گرفت؛ 
گروهكي كه ت��ا قبل از اين مس��ئوليت چند حمله 
تروريستي ديگر را در اين منطقه بر عهده گرفته بود. 
با وجود اين مسئله تحقيقات نهادهاي مسئول براي 

پيگيري عامان اين ماجرا ادامه دارد. 
سردار ايوب س��ليماني جانش��ين فرمانده نيروي 
انتظامي در همين باره گفت: نگهبانان شجاع مقر 
با هوشياري كامل و واكنش به موقع با سد كردن 
مسير و تيراندازي به سمت خودرو، مانع رسيدن 
آن به مقر شدند و خودرو پيش از در ورودي منفجر 
و فرد انتحاري به درك واصل ش��د. وي ادامه داد: 
بافاصله پس از اين اقدام نسبت به انجام طرح مهار 
در شهر چابهار و پيگيري پاك خودرو و شناسايي 
مالكان آن اقدام كرديم و در حال تحقيق هستيم 
و اميدواريم به زودي خبرهاي خوبي از شناسايي 
و دستگيري پش��تيبانان و عامان اين حادثه را به 

سمع مردم برسانيم. 
  پاسخ هاي كوبنده به حمات تروریستي

سردار رمضان ش��ريف سخنگوي س��پاه پاسداران 
انقاب اس��امي درخصوص عمليات تروريس��تي 

چابهار اظهار داشت: گروهك هاي تروريستي عمدتاً 
با سرويس هاي امنيتي بيگانه مانند كشور عربستان 
مرتبط هستند و همواره سعي دارند ناامني هايي را در 
مناطق مرزي ما ايجاد كنند. وي افزود: در اين مورد 
نيز يك خودروی انتحاري تاش مي كرده خود را به 
مقر نيروي انتظامي در چابه��ار وارد و تلفاتي ايجاد 
كند كه قبل از اينكه اقدام خاصي انجام دهد توسط 

مأموران نيروي انتظامي هدف قرار گرفته است. 
سخنگوي سپاه پاس��داران گفت: در اثر انفجار اين 
خ��ودرو تعدادي از پرس��نل انتظامي به ش��هادت 
رس��يدند و تعدادي ني��ز مجروح ش��دند و عوامل 

انتحاري نيز به هاكت رسيدند. 
ش��ريف گف��ت: معمواً اي��ن حمات تروريس��تي 
پاس��خ هاي كوبنده اي در بردارد و ع��اوه بر تلفات 
ميداني كه اين اف��راد مي دهند، رهگيري ش��ده و 

گروه هاي پشتيبان كننده آنها نيز تنبيه مي شوند. 
   جرثومه هاي فساد رسوا خواهند شد 

همچنين عبدالرض��ا رحماني فضلي وزير كش��ور 
در پيامي ب��ا محكوميت اين حادث��ه تصريح كرد: 
شكس��ت ننگين امري��كا و رژيم صهيونيس��تي و 

دولت هاي تروريس��ت حامي آنها در منطقه كه در 
اعمال تحريم هاي تحميلي و ظالمانه و س��وداي به 
زانو درآوردن اس��تقال و آزادي ملت ايران، ناتوان 
و عصباني ش��ده اند، موجب شده اس��ت تا با كمك 
مزدوران فريب خورده خ��ود، هموطنان عزيزمان 
را هدف قرار دهند و با ناامن نش��ان دادن مناطقي 
از كشور كه س��ند تمدن كهن و فرهنگ غني اين 
منطقه پرآوازه تاريخي اس��ت، مرهمي بر دردهاي 
التيام ناپذي��ر خ��ود بگذارند. در بخ��ش ديگري از 
اين پيام آمده اس��ت: جرثومه هاي ترور و وحشت 
كه اين روزها به ش��دت درگير فضاحت تاريخي و 
ماندگار خود در كشتن مردم در سفارتخانه هايشان 
هس��تند با چنين اقدامات رذيانه اي پرونده سياه 
خود را براي زمان سرنوش��ت سنگين تر مي كنند. 
تاريخ انقاب اسامي نش��ان داده است خون زنان 
و كودكان و مردان ايران زمين سرچشمه توفيقات 
الهي و پيروزي هاي درخشان نظام حق و روشنايي 

بر دشمنان شيطاني خواهد بود. 
همچنين محمدجواد ظريف وزير خارجه كشورمان 
در پيامي توئيتري در خصوص اين حمله نوش��ت: 

تروريس��ت هايي كه از خارج كشور پش��تيباني و 
حمايت مي ش��وند م��ردم بي گن��اه را در چابهار به 

شهادت رساندند و مجروح كردند. 
همانگونه كه در گذش��ته به روش��ني گفته ايم اين 
جنايات بي مكافات نخواهد ماند. در س��ال 2010، 
نيروهاي امنيتي ما افراط گراياني را از مسير امارات 
متحده عرب��ي رديابي كردن��د و ب��ه دام انداختند. 
سخنانم را به ياد داشته باشيد: ايران، تروريست ها و 

اربابانشان را به دست عدالت خواهد سپرد. 
حجت ااس��ام مجتبي ذوالنور عضو كميس��يون 
امني��ت ملي و سياس��ت خارج��ي نيز از بررس��ي 
اين حادث��ه در مجلس خبر داد و گف��ت: قطعاً بعد 
از سركش��ي نمايندگان ب��ه حوزه ه��اي انتخابيه، 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
حادثه تروريس��تي چابهار را مورد رس��يدگي قرار 
خواهد داد. وي افزود: الحمده هوشياري مأموران 
توطئه تروريست ها را خنثي كرد و آن اتفاقي كه قرار 

بود بيفتد و آنها به دنبال آن بودند، محقق نشد. 
   ضربه زدن به توسعه بندر چابهار 

نكته اي كه بع��د از تمام اين واكنش ها و س��خنان 
در مورد اين حمله قطعي به نظر مي رس��د، تاش 
دش��منان براي ضربه زدن به موقعي��ت اقتصادي 
بندر چابه��ار به خصوص در زماني اس��ت كه ايران 
تحت فشار شديدترين تحريم ها قرار گرفته است. 
بنا بر ارزيابي هاي صورت گرفته نقطه ثقل تجارت 
در منطق��ه از تنگه هرمز به س��مت درياي عمان و 
اقيانوس هند و همچنين تنگه باب المندب منتقل 
مي ش��ود، از همين رو بس��ياري از كشورها تاش 
مي كنند در اين منطقه براي خود جاي پاي محكمي 
فراهم كنند. امارات از جمله اين كشورهاس��ت كه 
تاش مي كند با در اختيار گرفتن خدمات ترانزيتي 
نقش خود را به بازيگر اصل��ي تبديل كند. حمله به 
كشور يمن و تاش براي كنترل سواحل جنوبي اين 
كش��ور و همچنين حمات مداوم به بندر الحديده 

يمن نيز بخشي از اين راهبرد محسوب مي شود. 
بندر چابهار به دليل معافي��ت از تحريم هاي امريكا 
و نقش��ي كه در ترانزيت كاا از منطقه درياي عمان 
به سمت افغانس��تان و آس��ياي ميانه ايفا مي كند، 
مهم ترين ب��رگ برنده اي��ران در بازي اس��ت. حاا 
روشن است كه دش��منان جمهوري اسامي ايران 
به دنبال هدف قرار دادن توس��عه اين بندر مهم به 
خصوص در منطق��ه درياي عمان هس��تند. القاي 
ناامني و شكاف هاي قوميتي در اين منطقه مي تواند 
سرمايه گذاران را از مشاركت در بسياري از مهم ترين 
پروژه هاي بنيادي از جمله توس��عه پتروش��يمي و 
بندر چابهار منحرف كند. به طور حتم با كمي دقت 
مي توان متضرران اصلي اين ماجرا را شناسايي كرد 

كه البته هميشه حامي تروريست ها بوده اند. 

خبرگزاري تسنيم

براي دفاع از ملت خودمان به سمت ساخت موشک رفتيم و از 
هيچ كس نيز براي تعيين بُرد موشک هایمان اجازه نمي گيریم. 
به گ��زارش مهر، اس��حاق جهانگيري، مع��اون اول رئيس جمهور 
در مصاحب��ه با خبرگ��زاري »كي��ودو« ژاپن با تأكي��د بر اهميت 
ايستادگي كشورهاي جهان در برابر سياست هاي امريكا، تأكيد كرد: 
امريكايي ها اصرار دارند سياست هاي يكجانبه خودشان را بر همه 
دولت ها و كمپاني هاي دنيا اعمال كنند و اصرار دارند اين سياست ها 
را با تهديد و تحريم ديگران در س��طح بين المللي تثبيت كنند. ما 
اميدواريم همه دولت ها از جمله دولت ژاپن در مقابل اين سياست ها 
ايستادگي و از توان خودشان استفاده كنند تا مانع يكجانبه گرايي 
امريكا شده و بتوانند استقال خودشان را در دنيا حفظ كنند. او با 
تأكيد بر ناتواني امريكا در به صفر رساندن فروش نفت ايران،  تصريح 
كرد: ما براي فروش نفت به راه هاي جديدي دس��ت پيدا كرده ايم 
و حتي اگر شركاي اصلي اقتصادي ما خريد نفت را كاهش بدهند، 
ش��ركاي جديدي پيدا كرده و به آنها نفت فروخته ايم و اين راه را 

ادامه خواهيم داد. 
جهانگيري در پاس��خ به اين س��ؤال خبرنگار ژاپني كه نظر برخي 
منتقدان چنين است كه سياست خارجي ژاپن بيش از حد به امريكا 
وابسته است و بايد مستقل تر و بي طرف تر باش��د و اين پيغام را به 
امريكا بفرستد كه از سياست يكجانبه گرايي اجتناب كند و ژاپن 
بايد از امريكا بخواهد كه بيش از پيش به هنجارهاي جهاني احترام 

بگذارد. به هر حال، همانطور كه مطلع هستيد ژاپن و امريكا ارتباطي 
قدرتمند و قوي با يكديگر دارند، ارزيابي شما از اين سياست خارجي 
ژاپن چيست؟ گفت: سياس��ت ژاپن با امريكا به عنوان يك دولت 
مستقل به خودشان برمي گردد و مي توانند هر سياستي در روابط 
خودشان داشته باش��ند ولي ژاپن بايد در مقابل يكجانبه گرايي ای 
كه امريكايي ها به دنبال آن هستند و كشورهاي مستقل را تهديد 
مي كنند، ايستادگي كند. اين يكجانبه گرايي و تهديد، امروز با شروع 
برجام و برخي از موافقتنامه ها بوده و ممكن است در آينده به ساير 

موضوعات و كشورهاي ديگر نيز سرايت كند. 
   امریکا نمي تواند صادرات نفت ایران را صفر كند

معاون اول رئيس جمهور درباره كاهش ميزان صادرات نفت ايران 
پس از اعمال تحريم هاي امريكا تصريح كرد: بعد از تحريم، ترامپ 
اعام كرد كه در چهارم نوامبر ميزان ص��ادرات نفت ايران به صفر 
مي رسد و متوقف مي ش��ود. هم رئيس جمهور و هم وزير خارجه و 
مقامات ديگر امريكا با صراحت اين هدف را اعام كردند، برخي از 
كشورها در يكي دو ماه خريد نفتشان را متوقف كردند، ولي نفت ما به 
ميزاني كه نياز داشتيم، صادر شد. ما با كشورهاي دوست و شركاي 
اقتصادي خود، به راهكارهاي جديدي رسيده ايم و حتماً اين روش ها 
را ادامه مي دهيم و اميدواريم بتوانيم ميزان صادرات نفت مان را به 
سطح پيش از ماه آوريل برگردانيم. جهانگيري افزود: ما فكر مي كنيم 
شركاي اقتصادي ما به ميزاني كه در گذشته نفت مي خريدند، از اين 

پس نيز خواهند خريد. اگر بعضي كشورها نيز خريدشان را كاهش 
دهند، اين كاهش قابل توجه نيست. ما با روسيه، چين، هند،  ساير 
كشورهاي آسيايي، اتحاديه اروپا و شركاي اقتصادي مان در ساير 
نقاط جهان مثل آفريقا و امريكا در حال مذاكرات جدي هس��تيم 
كه هم بتوانيم نفت بفروشيم و هم بتوانيم از درآمدهاي آن استفاده 
كنيم. امريكايي ها، مردم و مس��ئوان دنيا نيز مي دانند كه منطقه 
خليج فارس منطقه بسيار حساسي است. جمعيت ايران نيز نسبت 
به كشورهاي حوزه خليج فارس، جمعيت قابل توجهي است. اين 
تهديد امريكايي ها كه فروش نفت ايران را به صفر برسانند، حرف 
بسيار خطرناكي است. امريكايي ها بايد بدانند كه وقتي فروش نفت 
ايران صفر شود، كار بسيار خطرناكي خواهند كرد كه ايران در چنين 

شرايطي، تصميم ازم را خواهد گرفت. 
معاون اول رئيس جمهور همچنين در پاسخ به اين سؤال كه شما 
چقدر صبر خواهيد كرد تا اروپا اين ساز و كار ويژه مالي را ارائه دهد؟ 
گفت: ما احساس مي كنيم اروپايي ها اراده ای جدي دارند و به دنبال 
راهكارهاي جديدي براي تداوم همكاري با ما هستند. اميدوارم اين 
كار سريع تر انجام گيرد تا اعتماد مردم ايران نسبت به اتحاديه اروپا 
از بين نرود و آن روزي كه مطمئن شويم آنها ديگر نمي توانند كاري 

كنند، حتماً اقدامات خود را انجام مي دهيم. 
   با هر تهدیدي مقابله مي كنيم

بخش ديگري از گفت وگوي خبرنگار ژاپن��ي با جهانگيري درباره 

توان موش��كي ايران بود. وي از معاون اول رئيس جمهور پرس��يد، 
اياات متحده اخيراً ايران را به آزمايش موش��ك بالستيك دوربرد 
متهم كرده و گفته اس��ت اين كار نقض قطعنامه ش��وراي امنيت 
سازمان ملل است. اس��تدال ايران اين اس��ت كه توسعه ساخت 
موشك صرفاً اهداف حمايتي دارد و به هيچ عنوان ناقض قطعنامه 
ش��وراي امنيت س��ازمان ملل نيس��ت. آيا ايران اصًا نياز دارد كه 
موشك هاي دوربرد بالستيك بس��ازد، اگر هدف شما بازدارندگي 

است، چه نيازي به موشك هاي دوربرد داريد؟
جهانگيري در اين زمينه پاسخ داده: ملت ايران تجربه تلخي از جنگ 
هشت ساله  با صدام دارد. در آن جنگ اكثر شهرها از جمله تهران 
پايتخت ما، مرتب با موش��ك هايي كه از طرف رژيم عراق شليك 
مي ش��د، مورد حمله قرار مي گرفت و ما به هر ج��اي دنيا مراجعه 
مي كرديم كه بتوانيم حتي يك موشك بگيريم تا مقابله يا حداقل 
تهديد به مقابله كنيم، هيچ كس به ما موشك نمي داد، بنابراين ما 
براي دفاع از ملت خودمان به سمت س��اخت موشك رفتيم و اين 
موشك ها صرفاً يك ساح دفاعي و بازدارنده هستند. از هيچ كس 
نيز براي تعيين بُرد موشك هايمان اجازه نمي گيريم، با هر چيزي كه 
احساس مي كنيم تهديد عليه ماست، مقابله خواهيم كرد و متناسب 
با نياز دفاعي كشورمان موشك مي سازيم. امريكايي ها نيز در اين 
مورد مثل هميشه با خبرسازي و شانتاژ خبري در مورد ساح هاي 

دفاعي ايران اتهام زني كردند. اين ذات امريكايي هاست. 

معاون اول رئيس جمهور در گفت وگو با خبرگزاري »كيودو« ژاپن:
اجازه تعيين ُبرد موشك هايمان را از كسي نمي گيريم

گزارش  2

تكليف برجام را روشن كنيد!
بازي رواني اخير اياات متح��ده در زمين عقيم برجام و ادعاي بي اس��اس 
آزمايش موشك بالستيك با قابليت حمل كاهك هسته اي از سوي ايران، 
در شرايطي طرح شد كه امريكا بارها با همين شائبه در روند مذاكرات و پيش 
از آن و نيز آگاه��ي كامل از متن قطعنامه2231ش��وراي امنيت، بر اين امر 
وقوف كامل داشت كه قادر نخواهد بود از لحاظ حقوقي آنچه را كه توافقنامه 
تحت عنوان»درخواست« آورده اس��ت، لفظ »ممنوعيت« بر آن  بار كند و 
مصداق نقض برشمارد. بنابر استداات فوق، بايد گفت هدف امريكا از طرح 
اين»شايعات« تحريض و تحريك اروپا، ياركشي و رهايي از زير تيغ فشارهاي 
داخلي و خارجي مبني بر ناكارآمدي تحريم ها در تقابل با جمهوري اسامي 
است كه اعتراض وزير دفاع امريكا و بسياري ديگر از مقامات حكومتي عليه 
ترامپ در نوامبر گذشته نمونه آن است؛ بااين موضع انتقادي كه امريكا بيش از 

آنكه ايران را تحريم  نمايد، خود را در موقعيت تحريم و انزوا قرار داده است. 
دو موضع اخير در ارتباط با برجام يعني شبه عمليات رواني امريكا كه بر سه 
پايه »تحريف و معكوس سازي اطاعات«، »ارعاب آفريني و تهديدزايي« و 
»چماق سازي از برجام«پي ريزي شد اگرچه قابليت اجماع و اقناع شوراي 
امنيت جهت محكوم سازي ايران را نيافت اما مواضع و نقش آفريني اخير 
اروپا در مقام شريك دزد و رفيق قافله، پاسكاري و وقت كشي در برجام، 

اجرم سه گزينه را براي مقابله روي ميز جمهوري اسامي قرار مي دهد:
1- نخست همان  مس��يري كه دولت بر پايه نمايش ضعف ديپلماتيك، 
زمان دادن بدون برنامه و بدون تضمين به اروپا در پيش گرفته است و از 
آن تحت عنوان تيزهوشي سياسي دولت نام  مي برد! كه اين گزينه به علت 
تعلل اروپا  در عملياتي كردن كوچك ترين وعده هاي خود در فرصت شش 
ماهه گذشته، به مرحله ابطال رسيده است و بيشتر به شمايل يك شوی 
سياسي درآمده است تا هوشمندي سياسي. عدم تحقق ميداني حتي يك 
مورد از موارد نه گانه اي كه پايگاه اينترنتي اتحاديه اروپا در مسير حفظ 
برجام برشمرد نمونه آن است كه از جمله آن مي توان به: لزوم  مبادات 
بانكي مؤثر با ايران و افتتاح حساب براي بانك مركزي در اروپا، عملياتي 
نمودن تفاهمنامه هاي جديد ميان شركت هاي اروپايي با ايران و حمايت 
و الزام آنها به همكاري، تأمين اعتبار صادرات و ارائه خدمات بانكي مالي 
ويژه براي تسهيل همكاري اقتصادي و تجاري و سرمايه گذاري و... اشاره 

كرد كه هيچ  يك پا را فراتر از خطابه نگذاشته است. 
2- گزين��ه دوم خروج يكباره و مس��تقيم  از برجام اس��ت ك��ه موازنه 
بين المللي بين ايران و كشورهاي اتحاديه اروپا، چين، روسيه و نيز لزوم 
حفظ بصيرت جهت بازي نكردن در پازل دشمن، واضح مي نمايد كه 

بهترين گزينه پيش رو نيست. 
3- بهترين راه ممكن»اعمال فشار جهت تعيين تكليف نهايي برجام« 
با به��ره ب��رداري از فرصت پيش رو و حداقل س��ازي خس��ارت براي 

جمهوري اسامي است. 
پيداست كه هيچ جريان فكري در كشور پس از صرف هزينه هاي فراوان 
در برجام، از انحال آن خشنود نخواهد ش��د اما بهتر آن است دولتي كه 
خود را به هنرمندي در عرصه ديپلماسي مي شناسد، اينك با واقع گرايي 
و هوش��مندي از فرصت پيش آمده، عدم اجماع در شوراي امنيت جهت 
همراهي امريكا و تعميق شكاف ميان اروپا و امريكا كه بي بي سي از آن تحت 
عنوان»انزواي بي سابقه امريكا در شوراي امنيت« نام  مي برد، جهت تعيين 
تكليف برجام نهايت بهره را ببرد. ايران با يك گام رو به جلو، اعمال فشار و 
مطالبه شفاف و قاطع، عماً چيزي را از دست نخواهد داد بلكه اين تاكتيكي 
منطبق با منافع هر دو طرف ايراني و اروپايي در مقابل يكجانبه گرايي امريكا 
خواهد بود. ميدانداري مشخصspv در هر دو ميدان نفتي و بانكي به جاي 
پاسكاري پياپي و تسريع مسير مبادات مالي ايران و اروپا، نخستين الزامي 
است كه قاطعانه بايد مشخص شود و گام  مهمي در خروج از ركود برجامي 
خواهد بود. در تقابل با عمليات رواني اخير و نيز محتمل هاي آتي، تنها راه 
گريزناپذير و ايمن، حمله پيشگيرانه و خنثي كردن گراهاي ضعف و انفعالي 
است كه پس از برجام شكني امريكا، توس��ط دولت به مجامع بين المللي 
spvمخابره شده است. چنانچه اروپا در يك ضرب ااجل قادر به راه اندازي

و مانند آن نباش��د، در آن صورت به صورت خودكار با كمترين اصطكاك 
سياسي با اروپا و تاثير منفي بر افكار عمومي در مجامع بين المللي، مكانيسم 
عبور از برجام فعال مي شود و يك هزينه پايدار در موازنه اي جهاني با يك 
هزينه ناپايدار به نفع ايران اسامي جابه جا مي شود. تكيه بر ظرفيت دروني 
و تاش جهت يافتن فرصت هاي تازه در مسير اقتصاد غيرنفتي با تكيه بر 
مولفه هاي اقتصاد مقاومتي و الگوي اس��امي- ايراني پيشرفت در تمام 
ابعاد، بهترين و تنها راه مديريت ش��رايط تحريمي است. سخت و زمانبر 
بودن اين مسير دو حقيقت غيرقابل انكار است اما تجربه سه دهه اخير در 
كشورهايي چون چين و ژاپن در تبديل ش��دن به قدرت هاي اقتصادي و 
صنعتي جهان، تلنگر خوبي به نظر مي رسد تا لزوم طي كردن اين  مسير 
سخت اما خودساخته و مطمئن را جهت رسيدن به قله هاي پيشرفت پايدار 

و رفاه اقتصادي بارور و هموار نماييم.



اين دومين بار اس��ت كه دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
امريكا، از شوراي امنيت براي حمله مستقيم عليه ايران 
اس��تفاده مي كند. بار قبل در ماه سپتامبر و همزمان با 
برگزاري هفتاد و سومين نشست ساانه مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد بود كه ترامپ بعد از سخنراني اش 
در اين مجمع و تكرار ادعاهايش عليه ايران، به جلسه 
شوراي امنيت رفت تا با طرح اين ادعاها در آنجا بتواند 
نوعي اجماع بين اعضاي ش��وراي امنيت و به خصوص 
بين پنج عضو دائم شوراي امنيت ايجاد كند. ترامپ آن 
دفعه شكست سختي خورد زيرا نه تنها پاسخ مثبتي از 
ديگر اعضا نشنيد بلكه چهار عضو دائم و حتي متحدان 
س��نتي و نزديك امريكا هم در مقاب��ل او قرار گرفتند. 
نتيجه آن جلسه انزواي ترامپ در شوراي امنيت بود كه 
نتوانست با ايجاد اجماع مشروعيتي براي خروجش از 
برجام دست و پا كند و عاوه بر اين، نتوانست زمينه اي را 
فراهم كند تا اعضاي شورا با وضع تحريم هايي جديد در 
عمل برجام را زير پا گذاشته باشند. ترامپ اين بار حمله 
خود به ايران را محدود كرد و تنها انگش��ت بر آزمايش 
موشكي ايران گذاش��ت تا با اميد به موافقت متحدان 
غربي سر اين موضوع به آن دو هدف برسد. با وجود اين، 
نشست بي نتيجه شوراي امنيت بار ديگر شكستي براي 

ترامپ و ناكامي او براي دستيابي به اين اهداف بود. 
   اختاف در تفسير

مايك پمپئو، وزير خارج��ه امريكا، از روز ش��نبه اول 
دس��امبر و با انتش��ار پيام توئيتري خود دور تازه  اي از 
هجمه عليه ايران را ش��روع كرد. او در اين پيام مدعي 
ش��د ايران به تازگي يك موشك بالس��تيك ميان برد 
با قابلي��ت حمل كاهك ه��اي چندگان��ه را آزمايش 
كرده و اين آزماي��ش نقض قطعنامه 2231 ش��وراي 
امنيت اس��ت. او در اين مس��ير از همان راهي تبعيت 
كرد كه دولت اوباما پيش از او رفته بود آن هم با تفسير 
خاصي كه آن دول��ت از قطعنامه 2231 داش��ت. اين 
قطعنامه سه سال قبل و تنها شش روز بعد از دستيابي 
به توافق برجام در ش��وراي امنيت به تصويب رسيد تا 
پشتوانه حقوقي ازم را براي برجام فراهم كرده باشد. 
هر چند گفته مي ش��ود اين قطعنام��ه و ضمايم آن از 
شفاف ترين سندهاي شوراي امنيت هستند اما چيزي 
 B نگذشت كه اختاف نظر بر سر بند سوم از ضميمه

 اين قطعنامه بروز كرد. در اين بند، از ايران خواسته شده 
)called upon(  تا هش��ت س��ال بع��د روز توافق يا 
تا زم��ان گ��زارش آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي با 
تأييد نتيجه گيري گس��ترده تر، هي��چ فعاليت مرتبط 
  )ballistic missiles( با موش��ك هاي بالس��تيك
 طراحي ش��ده ب��راي حم��ل كاهك هاي هس��ته اي 
  )capable of delivering nuclear weapons(
شامل پرتاب با اس��تفاده از چنين فناوري هايي انجام 
ندهد. دولت اوباما در 30 مارس دو سال قبل و آخرين 
روزهاي كاري خود به همراه بريتانيا، فرانسه و آلمان از 
شوراي امنيت درخواس��ت كرد با محكوميت آزمايش 
موشكي ايران در 9 مارس همان سال، آن اقدام را نقض 
اين بند 2231 بداند. در مقابل، ايران با حمايت روسيه 
استدال كرد كه هيچ نقضي انجام نداده و آن آزمايش بر 
خاف 2231 نبوده است. در واقع، اختاف نظر بر اساس 
دو نكته اساسي بود: نخست اختاف معنايي به اين نحو 
كه called upon  به معناي درخواست الزام آور تفسير 
شود يا صرف درخواست و دوم اختاف مصداقي به اين 
معنا كه موشك هاي مورد اس��تفاده در آزمايش ايران 
شرط قابليت حمل كاهك هاي هسته اي داشتند يا نه. 
ترامپ، پمپئو را به بروكسل فرستاد تا بر مبناي آن رفتار 
دولت اوباما كار كند و بار ديگر متحدين اروپايي را بر سر 

اين قضيه همراه امريكا كند. 
   همراهي نيم بند

ترامپ در گام نخست اين مس��ير پمپئو را به بروكسل 
و اجاس وزراي خارجه عضو ناتو فرستاد تا در حاشيه 
اين اجاس با همتايان اروپايي اش مذاكره كرده و آنها را 
ترغيب به همراهي با امريكا كند. بايد گفت پمپئو در اين 
كار تنها نبود بلكه بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم 
صهيونيستي، هم به بروكسل رفت تا در اين كار كمك 
حال پمپئو باشد. به نظر مي رسد پمپئو دست كم در اين 
مأموريت موفق بود زيرا همان موقع فرانسه و آلمان به 
ادعاهاي پمپئو پاسخ مثبت دادند و بعد هم بريتانيا به اين 
دو ملحق شد تا از جلسه شوراي امنيت و تكرار سناريوي 
دو سال قبل حمايت كرده باشد. سرانجام اين سناريو در 
روز سه شنبه چهارم دسامبر به نمايش درآمد و جلسه 
شوراي امنيت در پش��ت درهاي بسته تشكيل شد. هر 
چند ترامپ توانسته بود در اين نمايش متحدان سه گانه 

اروپايي را با خود همراه كن��د و آنها هم مثل او آزمايش 
موش��كي ادعايي را نقض قطعنامه2231 خواندند اما 
نتوانس��ت به هدف نهايي خود برسد كه چيزي نيست 
جز وضع تحريم هاي تازه عليه اي��ران. به عبارت ديگر، 
نمايندگان سه كش��ور اروپايي بريتانيا، فرانسه و آلمان 
ضمن محكوم كردن آزمايش ادعايي موش��ك توسط 
ايران، آن را ناقض 2231 خواندند اما از اخبار به دست 
آمده معلوم شد كه حاضر نشدند به اين دليل تحريم هاي 
جديدي را عليه ايران وضع كنند. اين به معناي همراهي 
نيم بند آنها با ترامپ بود كه تا حدي از مس��ير حاضر به 
همراهي او ش��دند اما وقتي كار به اصل موضوع رسيد 
حاضر به ادامه مسير نبودند. اگر ترامپ توانسته بود آنها 
را به وضع تحريم هاي تازه متقاعد كند هم به خروجش 
از برجام مش��روعيت داده بود و هم اينكه با تحريم هاي 
جديد تا اندازه قابل توجهي اجماع دوران اوباما را احيا 
كرده باشد. حاا معلوم شده كه اروپايي ها حاضر نيستند 
با پيوستن به ترامپ خروج او از برجام را تأييد كرده باشند 
حتي اگر اين عدم همراهي بر سر مسئله موشكي باشد 
كه در اين خصوص اتفاق نظري ب��ا او دارند. اروپايي ها 
دست كم در ظاهر خواهان حفظ برجام هستند و همين 
نيز باعث مي ش��ود تا اتفاق نظر با امريكا در مورد برنامه 
موشكي ايران تنها همكاري نيم بندي با ترامپ را به دنبال 

داشته باشد و نه چيزي بيشتر از اين. 
   امتيازي قابل توجه براي ايران

جلسه شوراي امنيت در حالي پشت درهاي بسته تمام 
شد كه پيامد مشخصي حتي در قالب صدور بيانيه اي 
نداشت و اعضاي شوراي امنيت بدون نتيجه كار خود 
را پايان دادند. اين ي��ك نتيجه مهم و حتي امتياز قابل 
توجهي براي ايران و شكستي مهم براي ترامپ است. 
نفس اينكه نشس��ت ش��وراي امنيت بدون دستيابي 
به نتيجه اي پايان يافت، امتيازي اس��ت ك��ه ايران از 
اين نشست به دس��ت آورد و در مقابل، شكستي براي 
ترامپ كه با وجود برنامه ريزي قبل و فرستادن پمپئو به 
بروكسل نتوانست به اهداف اساسي خود برسد و نماينده 
او دست خالي از اين نشست خارج شد. وجه ديگر امتياز 
ايران با تحليل محمد عباس ناجي، تحليلگر در مركز 
مطالعات اس��تراتژيك ااهرام مصر، معلوم مي ش��ود 
كه با نگاهي جام��ع برنامه ترامپ را براي اين جلس��ه 

ارزيابي كرده است. او در اين نگاه يك تغيير راهبردي 
در استراتژي ضدايراني ترامپ مي بيند به اين معنا كه 
ترامپ دريافته خروجش از برجام مورد قبول قدرت هاي 
جهان نيست و بدون آنها نمي تواند به هدف خود براي 
رسيدن به توافق تازه اي با ايران دست بيابد به ويژه اينكه 
»ايران در دور زدن تحريم هاي امريكا از طريق استفاده 
از ابزارهاي جديد، مانند تأسيس شركت هاي فرضي و 
گسترش چارچوب نقشي كه بخش خصوصي مي تواند 
در فروش نفت ايفا كند، خبره شده است.« ترامپ به اين 
جهت است كه نياز به متحدان اروپايي دارد و حاا كه 
بر سر برجام با او سر سازگاري ندارند راهبرد خود را به 
سمت برنامه موشكي ايران تغيير جهت داد تا »به اين 
طريق دولت هاي اروپايي را قانع كند كه توافق هسته اي 
و در ادامه، رفع تحريم هاي بين المللي عليه ايران تأثيري 
در تقويت ثبات در خاورميانه يا تغيير رفتار ايران نداشته 
است.« به اين جهت اس��ت كه ناجي راهبرد تمركز بر 
برنامه موشكي ايران را برنامه اصلي دولت ترامپ مي داند 
تا اينكه به نظر او؛ »حاشيه گزينه هاي در دسترس ايران 
براي مقابله با فشارهاي فعلي« كاهش يابد. روشن است 
كه ترامپ وقتي مي تواند در اين راهبرد تازه موفقيتي 
به دس��ت بياورد كه تضميني در مورد همكاري كامل 
اروپايي ها داشته باشد. اگر ترامپ تضميني هم نداشته 
باشد دست كم رفتار او نشان مي دهد كه حساب ويژه اي 
روي  همكاري اروپايي ها در خصوص برنامه موش��كي 
ايران باز كرده چن��ان كه تام راگن در روزنامه دس��ت 
راستي واشنگتن اگزاماينر پيش بيني كرد اروپايي ها به 
جاي ناديده گرفتن آزمايش موشكي ايران و برانگيختن 
خشم امريكا، راه اقدام سفت و سخت در مقابل ايران را 
انتخاب خواهند كرد تا اينكه بتوانند فضاي ديپلماتيك 
كافي براي حل و فصل مشكاتش��ان با امريكا داشته 
باشند. جلسه بدون نتيجه شوراي امنيت خط بطاني 
بر اميد ترامپ و اين دست پيش بيني ها كشيد و نشان 
داد اروپايي ها آن قدر نادان نيس��تند كه به اين راحتي 
گرفتار دام ترامپ شده و مجبور ش��وند به بهانه برنامه 
موش��كي ايران كل فرآيند برجام و توافق هسته اي را 
ناديده بگيرند. برعكس، اروپايي ها نش��ان دادند كه با 
وجود همراهي نيم بند با امريكا در مورد اين برنامه تنها 
مانع بروز خشم اين كش��ور عليه خود مي شوند اما در 
عين حال به برجام و حفظ آن توجه دارند و نمي گذارند 
ترامپ بتواند آنها را به راهبرد جديد خود بكش��اند. به 
اين ترتيب، ترامپ در دومين تاش خود براي استفاده 
ابزاري از شوراي امنيت عليه ايران ناكام ماند و در واقع، 
او اين دفعه هم از سوي ديگر اعضاي شورا منزوي شد 
تا نتواند از اين طريق به خروجش از برجام مشروعيتي 
بدهد يا اينكه از شوراي امنيت مجوز عملي براي تحريم 

و فشار بيشتر بر ايران به دست بياورد.

احتمال دخال��ت خاندان 
سجادمراديكارده

دورنما
سلطنتي عربستان به ويژه 
ش��خص محمد بن سلمان 
وليعهد اين كشور در قتل خاش��قجي، بيش از هر موضوع 
ديگري روابط عربستان و امريكا را تحت تأثير قرار داده است. 
متأثر از اين موضوع، دو رويكرد نسبت به عربستان سعودي 
و هيئت حاكمه اين كشور شكل گرفته است. ديدگاه نزديك 
به كاخ سفيد معتقد به حفظ ساختار فعلي عربستان به دليل 
قراردادهاي مهم تس��ليحاتي اين كشور و نقش منطقه اي 
رياض در مهار ايران اس��ت. در مقابل اين ديدگاه، ديدگاه 
مجلس سنا قرار دارد كه در عين اعتقاد به اهميت راهبردي 
رياض براي واشنگتن، قائل به اعمال تغييراتي در ساختار 
قدرت و به ويژه ش��خص وليعهد در عربس��تان است. حال 
سؤال اصلي اين است كه چالش كنوني در روابط عربستان 

و امريكا، شكل راهبردي دارد يا صرفاً تاكتيكي است؟
در پاس��خ به اين س��ؤال بايد گفت رويكرد امريكا در قبال 
عربس��تان در قالب چرخه اي از تداوم و تغيير قابل بررسي 
اس��ت. بر اين اس��اس، يك وجه روابط رياض- واشنگتن، 
تداومي است كه در سياست خارجي امريكا مشاهده مي شود 
و اين تداوم در واقع مبتني بر ناتواني سعودي ها در تأمين 
امنيت خود به صورت مستقل و در نتيجه، ضرورت اتكا به 
امريكا در برآورده ساختن حفظ موجوديت خود است. البته 
در طرف مقابل، نياز به نف��ت به عنوان منبع انرژي و موتور 
حركت اقتصاد و صنعت قدرت هاي غربي در پيوند امريكا به 
عربستان داراي اهميت است. بر اين اساس، تركيب عوامل 
چندگانه اي همچون احساس ناامني سعودي ها در محيط 
ناامن بين الملل، نياز آنها به تأمين امنيت از جانب امريكا و 
نياز غرب به ذخاير غني نفت اين كشور باعث شكل گيري 
معادله نفت در برابر امنيت شده است. از آنجا كه اين معادله 
با وجود تحول در ساختار نظام بين الملل پس از جنگ سرد، 
همچنان ادامه دارد، بنابراين آن را مي توان صورت تداومي 

سياست خارجي امريكا در قبال عربستان دانست. 
موضوع ديگري كه تداوم رويكرد حمايتي امريكا از عربستان 
را در پي دارد، نقش عربستان در مهار ايران است به گونه اي 
كه مقامات كاخ س��فيد از جمل��ه ترام��پ رئيس جمهور 
اين كش��ور در اولين واكنش به دخالت عربس��تان در قتل 
خاشقجي اظهار داش��تند براي مقابله با ايران به عربستان 
نياز دارند. به عاوه، بايد به قراردادهاي تسليحاتي عربستان 
با امريكا اش��اره كرد كه در دوره ترامپ بيشتر شده است. 
يكي از ابعاد مهم سياست ايران هراسي امريكا، لزوم فروش 
ساح به سران عرب از جمله عربس��تان سعودي است. به 
عاوه سران كاخ سفيد به اين مس��ئله معترف هستند كه 
وجود قراردادهاي تسليحاتي با رياض، براي اشتغال هزاران 

امريكايي ازم است. 
يكي ديگر از مهم ترين نشانه هاي تداوم در رويكرد امريكا به 
عربستان ناديده گرفتن حمايت هاي عربستان از تروريسم 
در س��طوح بين المللي در دولت هاي اوباما و ترامپ است. 
نمونه بارز اين موضوع عدم اجراي قانون جاس��تا از سوي 
دولت امريكا به رغم تصويب آن از س��وي كنگره اس��ت كه 
به خانواده قربانيان حادثه 11 س��پتامبر اجازه شكايت از 
عربستان را مي دهد. عادل الجبير وزير امور خارجه عربستان 
پس از تصويب اين قانون تهديد كرد در صورت اجراي اين 
قانون، دولت عربس��تان تمام دارايي هاي خود مشتمل بر 
بيش از 800 ميليارد دار را از امريكا خارج خواهد ساخت. 
تداوم سياست خارجي امريكا در قبال عربستان را مي توان 
ناشي از محافظه كاري سنتي دانست كه امريكا در برخورد 

با منافع راهبردي اتخاذ مي كند. 
عاوه بر تداوم، در طرف ديگر سياس��ت خارجي امريكا در 
قبال عربستان از تغيير نيز برخوردار است. در اينجا بايد در 

نظر داش��ت كه روند تغيير در معادله همكاري عربستان و 
امريكا از 11 س��پتامبر به بعد آغاز شده است. مطرح شدن 
ارتباط بين وجود رژيم هاي اقتدارگرا و گسترش تروريسم 
در محافل داخلي امريكا، منجر به ايجاد فشار بر عربستان 
براي گذار به آن چيزي ش��ده كه امريكايي ها دموكراسي 
مي خوانند. فش��ارهاي امريكا پس از سقوط صدام و انجام 
انتخابات آزاد در عراق شدت بيشتري گرفت كه نتيجه آن 
را مي توان انجام انتخابات ش��هرداري ها در سال 2006 به 
صورت محدود در عربستان عنوان كرد كه واكنشي مقطعي 

براي برآورده ساختن نظرات امريكا ارزيابي مي شود. 
در عين حال تغيير در رويكرد امريكا نس��بت به عربستان 
با ش��كل گيري تحوات مربوط به تش��كيل جنبش هاي 
اجتماعي در خاورميانه و ش��مال آفريقا عينيت بيشتري 
يافت. هر چند عربس��تان به ويژه در بحران س��وريه تاش 
فراوان��ي براي حضور مس��تقيم امريكا كرد اما واش��نگتن 
مبناي عمل خود را دكترين نيابتي، تس��ليح عربستان به 
انواع س��اح ها و اولويت هزينه- فايده در سياست خارجي 
اين كشور قرار داد. با اين وجود، رويكرد توأم با تغيير امريكا 
در قبال رياض به دنبال قرار گرفتن سياست نگاه به شرق 
امريكا در كانون سياس��ت خارجي امريكا، پررنگ تر شده 
اس��ت. عربس��تان كه در طول اين س��ال ها بيم داشت كه 
رويكرد نگاه به ش��رق امريكا رنگ واقعيت به خود بگيرد و 
واشنگتن را به سمت ايجاد تنوع در شركاي منطقه اي خود 
سوق دهد، اكنون با مشاهده حساسيت هاي امريكا در قبال 
موضوع كره شمالي و تاش براي فائق آمدن بر هژموني چين 
در اين منطقه شاهد كاهش وزن خود در سياست خارجي 
امريكاست.  به عاوه شكس��ت هاي عربستان در تحوات 
منطقه اي ني��ز در ميزان و عمق روابط رياض- واش��نگتن 
تأثيرگذار بوده اس��ت. به عبارتي عربستان هر چند پس از 
جابه جايي قدرت در سال 2015 بدين سو، سياست خارجي 
تهاجمي تري را به نمايش گذاشته و سران اين كشور به ويژه 
وليعهد س��عي در تحكيم روابط با امريكا را داشته اند اما در 
عين حال شكست هاي پي در پي اين كشور در بحران سوريه 
و بركناري اسد، بحران عراق، تداوم نفوذ منطقه اي ايران، 
فرسايشي ش��دن جنگ يمن و... موجب نگراني بخشي از 
هيئت حاكمه امريكا در مورد توان عربستان به عنوان متحد 

راهبردي امريكا در خاورميانه شده است. 
در طرف ديگر، تحركات چند س��ال گذش��ته رياض براي 
استقال عمل بيش��تر از امريكا اين نگراني ها را دامن زده 
است. عربستان در چند س��ال اخير در شرايط عدم وجود 
طرح ه��اي مؤثر امريكاي��ي در خاورميان��ه، در حال اتخاذ 
ترتيبات��ي براي ايجاد ي��ك خاورميانه جديد اس��ت كه از 
سوي برخي تحليلگران ارشد امريكايي همچون ري تكيه و 
گريگوري گاوس »جنگ سرد جديد خاورميانه« نامگذاري 
شده است. در اين روند، عربس��تان سعي دارد با استفاده از 
ثروت نفتي، خود را به نقطه كانوني اتحادها در خاورميانه 

جديد مبدل سازد. 
در مجموع بايد گفت رويكرد امريكا نسبت به عربستان در 
ميان دو رويكرد تداومي و رويكرد توأم با تغيير در نوس��ان 
اس��ت. در عين حال آنچه بيش از همه در برهه كنوني به 
چش��م مي خورد، اولويت ن��گاه توأم با تغيير در سياس��ت 
خارجي امريكاست. اين رويكرد توأم با تغيير به ويژه با روي 
كار آمدن ترامپ، در قالب نگاه ابزاري وي به متحدين امريكا 
از جمله عربستان بيش از پيش تقويت شده است. ترامپ 
كه در اولين سفر خود به عربستان، قرارداد تسليحاتي 110 
ميليارد داري با اين كش��ور تنظيم كرد؛ به نظر مي رسد 
اين بار البته با دستاويز دخالت وليعهد سعودي در ماجراي 
قتل خاش��قجي نيز متمايل به تحصيل مجدد ثروت نفتي 

عربستان در قالب قراردادي جديد يا... باشد.
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88498444س��رويس بين الملل

 انزواي مضاعف ترامپ 
در شوراي امنيت

حمايت اروپاييان از امريكا نيم بند است

جلس�ه ب�دون نتيجه ش�وراي امنيت 
خط بطان�ي ب�ر امي�د ترام�پ و اين 
دست پيش بيني ها كشيد و نشان داد 
اروپايي ها آن قدر نادان نيستند كه به اين 
راحتي گرفتار دام ترامپ شده و مجبور 
شوند به بهانه برنامه موشكي ايران كل 
فرآيند برجام و توافق هسته اي را ناديده 
بگيرند. برعكس، اروپايي ها نشان دادند 
كه با وجود همراهي نيم بند با امريكا در 
مورد اين برنامه تنها مانع بروز خشم اين 
كشور عليه خود مي ش�وند اما در عين 
حال به برجام و حف�ظ آن توجه دارند 
و نمي گذارن�د ترامپ بتوان�د آنها را به 

راهبرد جديد خود بكشاند

سيدرحيمنعمتي
رویکرد

6
41 58 51 3 51 65

–

 تغيير و تداوم معادله نفت– امنيت 
در مناسبات واشنگتن–  رياض

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
88341654
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88498481ارتباط با ما

  عليرضا محمدي
جن�گ در كردس�تان، در محيط�ي 
كوهس�تاني كه آلوده به وجود س�تون 
پنجم بود، س�ختي هاي خ�اص خود را 
داشت. آنجا، ميان كوه هاي سر به فلك 
كش�يده، اتفاق هاي نادري مي افتاد كه 
نظي�رش را در افس�انه ها بايد جس�ت. 
وقتي اخبار وحشي گري داعش به جهان 
مخابره مي شد، كمتر كسي مي دانست كه 
سال هايي نه چندان دور، جنايت هايي به 
مراتب بدتر از جنايات داعشي ها توسط 
ضدانق�اب در كردس�تانات ب�ه وقوع 
مي پيوس�ت. اخي�راًَ ك�ه گفت وگويي با 
سيدمهدي حسيني از رزمندگان حاضر 
در كردس�تان انجام دادي�م، خاطره اي 
از ش�هادت پنج همرزم�ش تعريف كرد 
كه در ش�رايطي خاص، مقابل چش�مان 
همرزمان ش�ان به ش�هادت مي رسند و 
پيكرشان نيز س�وزانده مي ش�ود. اين 
خاط�ره هرچن�د تلخي هاي�ي دارد اما 
گوشه هايي از حقايق جنگ و جانفشاني 
رزمن�دگان را بازگو مي كند. حس�يني 
متول�د س�ال 44 در جي ش�ير اصفهان 
از اس�فند 59 تا آخر جنگ در جبهه ها 

حضور داشت. 
  كردستان سال 1363

جنگ در كردس��تان فرسايش��ي بود. دشمن 
رودررو نمي جنگيد. آنج��ا اصطاحاتي مثل 
ش��بيخون و كمي��ن كاربرد زيادي داش��ت. 
ضدانقاب س��عي مي كرد با عمق بخش��ي به 
جنايت هايش، آنها را بزرگ تر جلوه دهد و ترس 
در دل رزمنده ها بيندازد. من بين سال هاي 61 
الي 62 به عن��وان نيروي تأمين )اس��كورت( 
بچه هاي جهاد سازندگي در كردستان حضور 
داشتم. )قبل از آن هم در جبهه جنوب بودم.( 
زياد پيش مي آمد ك��ه ضدانقاب از نيروهاي 
جهاد كه رزمي نبودند و كارهاي مهندس��ي و 
س��ازندگي انجام مي دادند، تلفات مي گرفت. 
بچه ها را مي كش��تند و غالباً پيكرهاي ش��ان 
را مثله مي كردن��د يا به آتش مي كش��يدند. 
در هيچ ي��ك از اين م��وارد فرماندهان اجازه 
نمي دادند پيكر ش��هدا را ببينيم. يك سال به 
همين منوال گذش��ت تا اينكه به سال 1363 
رسيديم. اين بار به عنوان نيروي رزمي در يكي 
از پايگاه هاي اطراف س��نندج به همراه حدود 
هفت نفر از همرزمانم مستقر شدم. با كمترين 
امكانات در سرما و گرما پاسداري مي كرديم. 
هر لحظه بوي كمين يا شبيخون مي آمد. مقدر 
بود اولين پيكر ش��هدايي كه ديدم، از بهترين 

دوستانم باشند. 
  همسفر شهدا

يك روز مسئول محورمان ش��هيد كانتر به 
همراه شهيد عطايي مسئول محور توريور كه 
ش��ب قبل در درگيري با ضدانقاب مجروح 
شده بود به پايگاه ما آمد و از من خواست براي 
گشت زني در س��نندج همراهش بروم. بين 
راه به پايگاه تخته رفتيم و شهيد محمدعلي 
باقري را س��وار كردي��م. آن روز وقتي همراه 
اكيپ كانتر شدم، نمي دانستم تا چند ساعت 
ديگر همگي آنها به قافله ش��هدا مي پيوندند. 
چون عطايي مجروح بود، كانتر مي خواست 
هر طور ش��ده او را به عقب منتق��ل كند اما 
عطايي ماند تا چند ساعت بعد همراه كانتر 
و باقري و يك نفر ديگر از بچه ها كه نامش را 

فراموش كرده ام، به شهادت برسد. 
  سراب قاميش

آن روز هم��راه كانت��ر و تيمش در باش��گاه 

افسران سنندج بوديم كه خبر رسيد به پايگاه 
سراب قاميش حمله ش��ده است. كانتر از ما 
خواست به آنجا برويم. من و عطايي و همان 
بنده خدا كه نامش را فراموش كرده ام به سراب 
قاميش رفتيم. پايگاه آنجا يك مدرسه قديمي 
بود كه بچه هاي رزمنده در ساختمانش مستقر 
ش��ده بودند. اينجا اتفاق عجيبي افتاده بود. 
صبح همان روز فرمانده پايگاه به نيروهايش 
گفته بود بهتر است جاي مهمات را از كاسي 
كه رو به جاده است تغيير بدهند و به كاسي 
منتقل كنند كه به سمت كوه بود. كنار جاده 
درخت بلوط قطوري بود كه مي شد پشتش 

پنهان شد و به سمت پايگاه شليك كرد. 
خاص��ه آن روز بچه هاي س��راب قاميش تا 
نزديكي هاي ظهر مهمات را به كاس پشتي 
منتقل مي كنند. بع��د براي نم��از و ناهار به 
حياط پايگاه مي روند. يك��ي از بچه هاي اهل 
خوراسگان گفته بود اول نماز مي خوانم، بعد 
ناهار مي خورم. بنده خ��دا روي تختي كه در 
حياط قرار داشت مي رود و قامت مي بندد. در 
همين لحظه پيش بيني فرمانده پايگاه درست 
از آب درمي آيد و ضدانقاب از پش��ت همان 
درخت يك گلوله آرپي جي به س��وي پايگاه 
ش��ليك مي كنند. گلوله آرپي ج��ي كه انگار 
مأمور شهادت رس��اندن رزمنده خوراسگاني 
بود، از بين حفاظ پنج��ره وارد كاس خالي 
شده از مهمات مي ش��ود. قوس كمر گلوله به 
حفاظ پنجره مي خورد و تغيير مسير مي دهد. 
بعد به س��تون وس��ط كاس مي خورد و 90 
درجه مي چرخد. نهايتاً پره خرج پرواز موشك 
آرپي جي ب��ه چهارچ��وب در ورودي كاس 
مي خورد و باز تغيير مسير مي دهد و صاف به 
سر رزمنده اي مي خورد كه مشغول نماز بود. 
با انفجار گلوله سر رزمنده متاشي مي شود و 
تكه هايش روي بچه هايي مي ريزد كه پايين 
تخت در حال خوردن ناه��ار بودند. رزمنده 
خوراس��گاني در بهترين حالت ش��هادت را 
نصيب خود كرده بود. چون در حال قنوت بود 
هر دو دستش نيز از مچ قطع شده بود. كسي 
چه مي داند ش��ايد در قنوت نماز، ش��هادت 
مي خواست و خدا همان لحظه نصيبش كرد. 

  حمله به تخته 
از س��راب قامي��ش كه ب��ه پاي��گاه خودمان 
برگشتيم، ش��هيد باقري هم از پايگاه تخته 

پيش ما آمد. تركي��ب بچه هايي كه صبح در 
اكيپ شهيد كانتر همراه ش��ان بودم دوباره 
جمع ش��دند. س��اعت نزديك پنج غروب با 
بيسيم اطاع دادند به پايگاه تخته حمله شده 
است. خبر كمي مش��كوك به نظر مي رسيد. 
بچه هاي مخابرات ه��ر كاري كردند با تخته 
تماس بگيرند، ميس��ر نش��د. عجيب تر آنكه 
نمي شد با پايگاه هاي ديگر هم تماس بگيريم. 
همين مسئله بيش��تر ما را مشكوك مي كرد 
چون امكان داشت از كار افتادن بيسيم ها كار 
ضدانقاب باشد. شهيد كانتر گفت نمي تواند 
به حدس و گمان بسنده كند و بايد به پايگاه 
تخته برود. هر قدر اصرار كرديم صبر كند تا 
خبر موثق بگيريم قبول نكرد. حق هم داشت، 

به عنوان فرمانده محور نسبت به نيروهايش 
احساس مسئوليت مي كرد. 

اين بار او به همراه شهيد عطايي، شهيد باقري 
و همان شهيدي كه نامش را فراموش كرده ام و 
از پايگاه گندمان بود راهي تخته شدند. موقعي 
كه سوار مي شدند، يكي از بچه هاي بيسيم چي 
براي بار آخر از كانتر خواست نرود. قبول نكرد 
و حركت كردند. آنها كه راهي ش��دند، كمي 
بعد شهيد سيدمحمد حس��يني كه از دوران 
راهنمايي با هم همكاس بوديم از راه رسيد. 
حسيني مسئول مخابرات باشگاه افسران بود، 
يك چاي پيش ما خورد و گفت دنبال كانتر 
مي رود. آن روز او يك دست لباس فرم شيك 
و  تر و تميز س��پاه به تن كرده بود. رزمنده ها 
مي دانند كه آن روزها پوشيدن لباس فرم سپاه 
چه خطراتي داشت اما حسيني بي خيال اين 
حرف ها، لباس فرم به تن سوار موتور تريلش 

به دنبال كانتر و گروهش راه افتاد. 
  شاهدان كمين

موقعيت منطقه طوري بود كه ما مي توانستيم 
در بعضي از پيچ ها تويوتاي بچه ها را ببينيم. 
ناگهان ديديم چندين مت��ر جلوتر از بچه ها 
يك عده با لباس محلي كردي از بلندي هاي 
دو طرف جاده به پايين س��رازير مي ش��وند. 
فهميدي��م مي خواهن��د كمي��ن بزنند. يك 
مسلس��ل ژ.3 داشتيم كه س��ريع مسلحش 
كرديم اما فقط سه گلوله شليك كرده بوديم 
كه آات محركش گير كرد. هر كاري كرديم 

از جايش تكان نخورد. حتي يكي از بچه ها با 
بيل به آات متحرك كوبيد اما از جايش تكان 
نمي خورد. از آن طرف گروه كمين ضدانقاب 
وقتي ديدند ما جز همان شليك كار ديگري 
نكرديم فقط نگاهي به ما انداختند و مشغول 
كار خودشان شدند. حواس شان هم بود كه به 
طرف ما شليك نكنند مبادا كانتر و بچه هاي 

همراهش متوجه آنها شوند. 
برادر حس��ن فتاح��ي فرمانده پاي��گاه ما كه 
بچه خيابان مدرس اصفهان بود، يك كاش 
داشت كه هر چه با آن شليك مي كرد گلوله ها 
به هدف نمي خورد. حاا يا بعد مس��افت بود 
يا باد ش��ديدي كه مي آمد، ما ه��م هر چه با 
ساح هاي ژ.3مان ش��ليك مي كرديم خم به 
ابروي ضدانقاب نمي آمد. يك قبضه خمپاره 
شصت داش��تيم كه از بس هول كرده بوديم 
يادمان رفت خود خمپاره خرج دارد و ما هم 
خرج اضافه گذاش��تيم. وقتي شليك كرديم 
همه جا را گرد و خاك برداشت. اوضاع كه آرام 
شد ديديم گلوله به همراه قبضه خمپاره با هم 
شليك ش��ده اند! اين طرف و آن طرف را نگاه 
كرديم از قبضه خمپاره خبري نبود. اين راه را 
هم امتحان كرديم و نشد. از طرفي بيسيم ها 
قفل كرده بودند و نمي شد به كانتر خبر داد. 
درست در مقابل چشم هاي ما، تويوتاي بچه ها 
وارد كمين ضدانقاب ش��د. از چند طرف به 
سمتش شليك كردند و تويوتا صاف رفت و به 
تخته سنگي كنار جاده برخورد كرد و واژگون 
شد. صحنه هايي كه مي ديدم باور نمي كردم. 
بچه ها داشتند جلوي چشم ما پرپر مي شدند 

و كاري از دست ما برنمي آمد. 
از دور مي ديدي��م كه كانتر داخل ماش��ين 
از جايش ت��كان نمي خورد. گمان��م يا گلوله 
ضدانقاب به او خورده بود ي��ا بر اثر برخورد 
ماش��ين، س��رش به جايي اصابت كرده بود. 
باق��ري و رزمنده ديگ��ر هم عقب ماش��ين 
بي حرك��ت بودن��د. فقط عطايي ك��ه پس از 
برخورد تويوتا با تخته سنگ از ماشين به جلو 
پرتاب شده بود بلند شد و لنگ لنگان شروع 
به دويدن كرد. مي خواست خودش را به دره 
بيندازد كه از پش��ت او را با گلول��ه زدند. بعد 
پيكر عطايي، باقري و رزمن��ده ديگر را روي 
هم، وس��ط جاده انداختند و روي شان بنزين 
پاشيدند. مقابل چشم ما دوس��تان مان را به 
آتش كش��يدند. پيكر كانتر را هم كه معلوم 
نبود زنده است يا شهيد، داخل همان تويوتا 
به آتش كش��يدند. از ميان كوه ه��ا زبانه هاي 
آتشي به آس��مان مي رفت كه درونش پيكر 
دوستان مان در حال سوختن بود. صحنه به 
ق��دري تكان دهنده بود كه همه مان ش��وكه 

شده بوديم. 
  سيد اسير شد

ناگه��ان يادمان آمد س��يدمحمد حس��يني 
هم پش��ت س��ر تويوتا در حال حركت است. 
او و موت��ور تريلش در پيچ و خ��م جاده ديده 
مي شدند. بايد هر طور شده او را متوجه خطر 
مي كرديم. حتي به طرفش ش��ليك كرديم. 
اميد داشتيم گلوله هاي مان به اطرافش اصابت 
كند و متوجه ما بش��ود اما باد شديد و صداي 
موتور باعث مي شد چيزي نشنود. ضدانقاب 
بعد از به شهادت رس��اندن بچه ها داشتند از 
بلندي ها باا مي رفتند كه صداي موتور سيد 
را ش��نيدند. موقعيت آنها ط��وري بود كه هر 
جنبده اي از پيچ جاده وارد حريم كمين شان 
مي شد، تا چند كيلومتر در تيررسان بود. سيد 
كه از پيچ جاده پيچيد، برگشتند و به طرفش 
تيراندازي كردند. س��يد و موت��ورش هر دو 

خاطره يك روز جنگ با ضدانقاب در كردستان در گفت وگوي »جوان« با جانباز سيدمهدي حسيني

پیکر همرزمانم را مقابل چشمانم سوزاندند
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زمين خوردند. موتور هنوز داشت روي زمين 
مي چرخيد كه يك نفر از نيروهای ضدانقاب با 
جثه درشتش پس لباس سيد را گرفت و او را از 
زمين بلند كرد. سيد تا بلند شد خواست روي 
موتور بپرد كه ضدانق��اب او را زمين كوبيد. 
بعد با قنداق اسلحه به جانش افتادند و كتكش 
زدند. مقابل چشمان ما، سيد را هم اسير كردند 

و با خود بردند. 
  بيسيم ها به كار افتاد

كمين كه تمام شد، بيس��يم ها به كار افتاد و 
حتم كرديم در تمام اين م��دت از كار افتادن 
بيس��يم ها كار ضدانق��اب بود كه ب��ا عوامل 
نفوذي ش��ان فركانس دس��تگاه هاي ما را به 
دس��ت مي آوردند. خاصه موضوع را به ساير 
پايگاه ها اطاع داديم. چ��ون پايگاه ما از همه 
بيش��تر به ماجرا نزديك بود، شهيد آقابابايي 
ك��ه از فرماندهان منطقه بود، از ما خواس��ت 
خودمان به محل شهادت بچه ها برويم. منتها 

تأكيد كرد كه از روي ج��اده نرويم و وقتي به 
آنجا رس��يديم به ابدان مطهر ش��هدا نزديك 
نشويم. من و ناصر مهرابي و صالحي كه هر دو 
بچه سميرم بودند راه افتاديم و چند ساعت بعد 
به محل حادثه رسيديم. بوي گوشت سوخته 
به مش��ام مي رس��يد. از همان بلندي نزديك 
محل كمين مي ديديم كه ب��دن بچه ها هنوز 
در حال سوختن است. در همين لحظه ماشين 
گروه ضربت جنداه از راه رس��يد. بعد كم كم 
باقي نيروها آمدند و منطقه شلوغ شد. وقتي 
شهيد كانتر را از داخل اتومبيل پايين آوردند 
هيكلش نصف ش��ده بود. يكي از رزمنده هاي 
قديمي بند انگش��ت كوچك شهيد كانتر را 
كه پيكرش جزغاله شده بود كند و روي يكي 
از اتومبيل ها رفت. آن حوالي روستاي سوءباا 
و س��وءپايين محل تولد حس��ن سرسفيد از 
فرماندهان دموكرات بود. رزمنده اي كه بااي 
اتومبيل رفت داد مي زد: حس��ن سرس��فيد، 
قادري )مسئول عمليات ضدانقاب( و... قسم 
به خون اين ش��هدا كه نمي گذاريم تا سه ماه 
بيشتر عمر كنيد. رجز خواند و صدايش در كوه 

و كمر مي پيچيد. 
  جنايت داعشي

صبح روز بعد از من خواستند براي شناسايي 
پيكر شهدا به معراج شهداي سنندج بروم. هر 
كدام را از روي لباس هاي شان شناسايي كردم. 

چون روز قبل از صبح با آنها بودم يادم بود كه 
كدام ش��هيد چه لباس يا كفشي پوشيده و از 
بقاياي البسه و پوتين ها آنها را شناسايي كردم. 
كارمان تا حوال��ي ظهر طول كش��يد. بعد به 
پايگاه مان برگشتيم. تا نزديكي هاي پايگاه كه 

رسيديم ساعت حوالي دو بعد از ظهر بود. 
من عقب تويوتا نشس��ته ب��ودم. يكهو ديدم 
كنار جاده پتويي افتاده است. مشكوك بود. 
همزمان راننده هم پتو را دي��د و ترمز زد. از 
ماش��ين پياده ش��ديم و به طرف پتو رفتيم. 
طناب  پيچ ش��ده بود. مش��خص بود درونش 
چيزي پيچيده اند. طناب را ب��از كرديم؛ كه 
كاش نمي كرديم! هيچ وقت چيزي را كه ديدم 
فراموش نمي كنم. داخل پتو پيكر يك پاسدار 
ديده مي ش��د. لباس فرمش از رنگ س��بز به 
سرخ برگشته بود. صورت پاسدار با نيش چاقو 
يا وس��يله برنده ديگري كامًا سوراخ سوراخ 
ش��ده بود. لب، بيني و هر دو گوشش بريده 
شده بود. بند بند انگشت هايش را هم بريده 
بودند. در شكم پيكر آثار بريدگي ديده مي شد. 
گويا آن را شكافته و بعد با نخ گوني و جوالدوز 
جاي بريدگ��ي را دوخته بودن��د. آن لحظه 
نمي دانستم كسي را كه مي بينم دوست دوران 
مدرسه ام سيدمحمد حس��يني است. همان 
رزمنده اي كه روز قبل اسير ضدانقاب شده 
بود. كسي كه از سال ها قبل مي شناختمش، 
چنان بايي سرش آورده بودند كه نتوانستم 
بشناسمش. با ديدن پيكر حالم دگرگون شد، 
با سر و صداي ما بچه ها از پايگاه پايين آمدند 
و جنازه را با خ��ود بردند. بعدها بچه هايي كه 
خوب آن را وارس��ي كرده بودن��د مي گفتند 

ضدانقاب تمام اجزاي صورت و انگشت هاي 
شهيد حسيني را به درون شكمش ريخته و 

آن را دوخته بودند. 
  آرام مثل آب

شهيد حسيني موقع شهادت 18 يا 19 سال 
داش��ت. از س��ال 55 كه وارد دوره راهنمايي 
ش��ديم، هم��كاس بودي��م. خوش اخاق و 
خوش رو بود. افتاده و متواضع. اهل شلوغ كاري 
و نش��ان دادن خودش نب��ود. آرام مثل آب، 
رفتارش به ريش��ه مي زد. يعني به قلب آدم ها 
نفوذ مي كرد. هميشه كارهايش را با طمأنينه 
انجام مي داد. شهيد كانتر بچه اصفهان بود. 
در كردستان كسي كه خيلي نترس و شجاع 
بود و در هر شرايطي از ميدان به در نمي رفت 
را فرمانده محور مي كردند. واقعاًَ در آن شرايط 
كنترل چند پايگاه و پاسگاه كار هر كسي نبود. 
كانتر هوش واقعاً باايي داشت، كافي بود يك 
بار شما را ببيند بافاصله مي رفت در مغزش. 
دومين برخ��ورد تا ش��ما را مي ديد به اس��م 
كوچك صدا مي كرد. در احوالپرسي ها طرفش 
را به آغوش مي گرفت و مي بوس��يد و طوري 
گرم رفتار مي كرد كه به نظرت مي رسيد تنها 
با تو اين قدر صميمي اس��ت. ش��هيد كانتر 
موقع شهادت 20 ساله بود. فرمانده اي جوان 
كه به خاطر نجات جان همرزمانش به كمين 

ضدانقاب افتاد و شهيد شد.

آن لحظ�ه نمي دانس�تم كس�ي را كه 
مي بين�م دوس�ت دوران مدرس�ه ام 
س�يدمحمد حس�يني اس�ت. همان 
رزمنده اي كه روز قبل اسير ضدانقاب 
ش�ده بود. كس�ي كه از س�ال ها قبل 
مي ش�ناختمش، چنان بايي سرش 
آورده بودند كه نتوانستم بشناسمش. 
با دي�دن پيكر حال�م دگرگون ش�د

از دور مي ديدي�م ك�ه كانت�ر داخل 
ماش�ين از جايش ت�كان نمي خورد. 
گمانم يا گلوله ضدانقاب به او خورده 
بود يا بر اثر برخورد ماش�ين، س�رش 
به جايي اصاب�ت كرده ب�ود. باقري و 
رزمن�ده ديگ�ر ه�م عقب ماش�ين 
بي حركت بودند. فقط عطايي كه پس 
از برخ�ورد تويوت�ا با تخته س�نگ از 
ماشين به جلو پرتاب ش�ده بود بلند 
شد و لنگ لنگان شروع به دويدن كرد
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وي ژه كودك ونوجوان

آن روز وقتي با صداي آرام و زيباي آهنگ ساعت موبايلم از 
خواب بيدار شدم، حس عجيبي داشتم، حالم اصًا خوب 
نبود. انگار يك ش��وك بزرگ به من وارد شده بود. چند 

لحظه در تختم نشستم تا شايد حالم بهتر شود.
بلند ش��دم و كنار پنجره اتاقم رفتم. پ��رده را كنار زدم و 
بيرون پنجره را نگاه كردم. خورشيد زيبا و نوراني، مثل هر 
روز در آسمان بود و نور گرم و زندگي بخش خود را بي دريغ 
به زمين مي تابيد. همه جا مثل ديروز زيبا بود.  كنار پنجره 
رفتم و دوباره بيرون را نگاه كردم. آسمان صاف و دلباز بود، 
اما دل من گرفته بود، انگار هر بار كه  كنار پنجره مي رفتم 
اين حس برايم تكرار مي ش��د. تا به خ��ودم آمدم ديدم 
ساعت 9 صبح شده  و يك ساعت از كاسم گذشته است و 
من هنوز هم حالم خوب نيست. فكر كردم شايد اگر خوابم 
را به ياد بياورم حالم بهتر شود، پس نشستم و فكر كردم تا 
اينكه خوابم را به ياد آوردم. من خواب ديده بودم كه يك 
شب بهاري، وقتي باران نم نم مي باريد و صداي ضرب  هاي 
آرام قطره هاي آب روي سطح زمين شنيده مي شد و بوي 
خوش خاك ب��اران خورده را حتي با وجود بس��ته بودن 
پنجره اتاقم احس��اس مي كردم، به آرامي از خواب بيدار 
شدم. بلند شدم و روي تختم نشستم. چيز عجيبي ديده 

بودم اما آنقدر كه توقع داشتم تعجب نكردم.
ديدم كنار پنجره اتاقم روي يك صندلي كه كنار پنجره 
گذاشته ش��ده بود، كسي نشسته اس��ت. صورتش رو به 
پنجره ب��ود و من چه��ره اش را نمي دي��دم. نمي دانم آن 
دختر غريبه در آن ساعت شب در اتاق من چه مي كرد؟ و 
نمي دانم چرا من با ديدن آن دختر در اتاقم نترسيدم و داد 
و فرياد نكردم بلكه احساس آرامش هم كردم؟ آن زمان 
احس��اس مي كردم زبانم بند آمده است و اجازه صحبت 

كردن ندارم، اما انگار قصد صحبت كردن هم نداشتم.
با خودم فكر كردم كه يعني پش��ت آن پنجره چه چيزي 
وجود دارد كه اين دختر عجيب اينگونه نگاهش مي كند؟ 
به پنجره نگاه كردم اما هيچ چيز ديده نمي شد. آن دختر 
پرده اتاقم را كنار زده بود و به بيرون نگاه مي كرد اما من 
هيچ چيزي پشت آن پنجره ساده نمي ديدم جز سياهي 

مطلق كه قطعاً هيچ معنايي ندارد.
چند لحظه به بي��رون آن پنجره نگاه ك��ردم و بعد به آن 
دختر، فكر كردم ش��ايد اينها همه خياات ذهنم اس��ت 
كه مرا اينگونه سردرگم كرده است؟ كه در همان لحظه 
صدايم كرد! صدايي نازك، آرام و خاص داشت. خشكم زد! 
او گفت:جلو بيا.آن لحظه ترسي وجودم را فرا گرفته بود كه 
جرئت قدم برداشتن هم برايم نگذاشته بود. دوباره گفت: 
چرا ترسيدي؟ جلو بيا. تو بايد حقيقتي را پيدا كني. با اين 
حرفش بيشتر نگرانم كرد: مگر چه حقيقتي پشت پنجره 
اتاقم پنهان ش��ده اس��ت كه خودم قادر به پيدا كردنش 
نيستم. اما انگار ترس��م را فهميده بود ولي چطور؟ او كه 
چشم از آن پنجره برنداشته بود، اصًا او چگونه فهميده 

بود كه من بيدار شدم؟

آنچنان محو تماشاي آن فرشته شده بودم كه انگار هيچ 
چيزي از اطرافم احساس نمي كردم. در اين فكر بودم كه 
ناگهان به من گفت: با دقت به پنجره نگاه كن! چند لحظه 
به پنجره نگاه كردم اول چيزي نديدم اما بعد احس��اس 
كردم پنجره اتاقم تبديل به آينه ش��ده و تصوير خودم را 

در آن مي بينم.
آن فرشته از من پرسيد: خوشت نمي آيد؟ با تعجب گفتم: 
اينكه تصوير خودم اس��ت! جواب داد: بله، تصوير خودت 
اس��ت، با اين تفاوت كه با ديدن خودت حسي نسبت به 
خود و نتيجه زندگي ات به تو دست مي دهد. جالب نيست! 
گفتم: اما اينكه چيز جديدي نيس��ت و من حس خاصي 
ندارم. گفت: پس اگر حسي نداري بدان مشكلي هست كه 
تو بايد پيدايش كني. باي��د حقيقت وجود و زندگي ات را 

كشف كني و بعد  ناگهان بيدار شدم...
اين خ��واب و حرف ه��اي آن دختر يك��ي از بزرگ ترين 
دغدغه هاي من ش��ده ب��ود و انگار ب��ا نيروي��ي بااتر از 

توانايي هاي من زندگي ام را تعطيل كرده بود.
پس بايد براي حل مسئله ها از يك جا شروع مي كردم. فكر 
كردم كه اول بايد بدانم كه ديگران در باره من و زندگي ام 

چه مي دانند.
ب��ا خ��ودم گفت��م ك��ه در س��ايت ها از س��خنراني ها و 
مصاحبه هاي من گفته شده كه اسمم اليناست و در سال 
2006 به دني��ا آمده ام كه يعني تا حاا كه س��ال 2040 
است 34 سال دارم،چندين مدرك تحصيلي در رشته هاي 
پزشكي، داروسازي منطق، فلسفه و نجوم از دانشگاه هاي 

معتبر جهان دارم.
البته به دس��ت آوردن اي��ن همه مدرك درس��ي تقريباً 
غيرممكن و بسيار باورنكردني است. هر چند در 30 سال 
اول زندگي ام فقط مشغول درس خواندن بودم و از زندگي 
چيزي متوجه نشدم، اما حاا جزو بزرگ ترين دانشمندان 
در قرن معاصر هستم به اين دليل يك كارخانه  داروسازي 
و مطب دارم و در برترين دانشگاه ها نيز تدريس مي كنم. 
همچنين كتاب هايي در اينباره نوشته ام و درآمد خيلي 

خوبي هم دارم.
يك خان��ه بزرگ، يك ماش��ين خ��وب و ي��ك خانواده 
دوست داش��تي ه��م دارم كه البت��ه پيش آنه��ا زندگي 
نمي كنم.من ب��راي نزديك تو بودن به مح��ل كارم تنها 

زندگي مي كنم.
اين زندگي بس��يار خوبي اس��ت. خيلي از مردم حسرت 
داش��ته هاي مرا مي خورند. پس چرا آن خواب را ديدم و 
عجيب تر اينكه مگر يك خواب چقدر مي تواند روي يك 
انسان تأثيرگذار باشد. هر چند من خواب هايم را باور دارم 
اما آن چيز عجيب��ي بود و گويا قرار نبود آن احساس��ات 

دردناك را رها كنند.
گيج و س��رگردان بودم و هيچ انگيزه اي ب��راي رفتن به 
دانشگاه، مطب يا حتي س��ر زدن به كارخانه را نداشتم. 
دوست نداشتم با كسي ماقات يا صحبت كنم، احساس 

مي كردم، آن آدم هميشگي نيستم.
كارهايي كه هميش��ه دوستش��ان داش��تم آن روز برايم 
خسته كننده و تكراري ش��ده بودند. از همه چيز خسته 
بودم. از روزمرگي هاي زندگي ام متنفر شده بودم. احساس 
مي كردم وقتم تلف ش��ده و ديگر از آنچه داش��تم راضي 

نبودم.
كم كم خورش��يد داش��ت غروب مي كرد ولي من هنوز 
مثل صبح حالم بد بود و حوصله نداش��تم. هميشه يكي 
از كارهاي مورد عاقه ام تماش��اي غروب آفتاب بود. هر 
روز دم غروب، مي رفت��م حياط خان��ه ام و روي صندلي 
گوشه حياط مي نشس��تم و غروب را تماش��ا مي كردم و 
كم كم احس��اس خس��تگي ام از بين مي رفت. اما آن روز 
هر چقدر بيشتر به غروب آفتاب نگاه مي كردم حالم بدتر 
مي شد و بيشتر احساس شكست مي كردم. شواهد نشانم 
مي دادند كه حتي خودم هم از زندگي ام لذت نمي برم و 
همه چيز برايم تكراري شده است، ولي واقعاً قبول كردم 
اينكه چندين سال در يك راه اشتباه قدم برداشتن خيلي 
سخت است، آن هم من كه براي رسيدن به اهدافم خيلي 
زحمت كش��يدم. حس��ي از ته قلبم مي گفت تا اينجا را 

درست آمده اي و به چيزهايي كه مي خواستي رسيده اي، 
اما چيزي را جا انداخته اي. سعي كردم با خواندن كتاب 
خود را سرگرم كنم، ولي هيچ چيز به آن سادگي كه فكر 

مي كردم نبود. 
چند خط از كتاب را خواندم اما هيچ تأثيري نداش��ت و 
اين حس اشتباه را بيشتر احساس مي كردم. فهميدم اين 
كارها فايده اي ندارد. رفتم به حياط و گوشه باغچه نشستم 
اما انگار گل ها و درختان از من بي جان تر و بي حال تر بودند. 
خودم هم از اين وضع خسته بودم پس دوباره نشستم و 
فكر كردم كه مگر زندگي م��ن چه چيزي كم دارد؟ يادم 
آمد كه البته قبًا هم چندان لذتي از زندگي ام نمي بردم. 
يادم آمد چندين بار مهماني هايي بودند كه به دليل اينكه 
در زمان كاسم افتاده بودند، نرفتم. يا اينكه كارهاي بسيار 
زيادي بوده كه به دليل مشغله كاري ام انجامشان نداده ام 

حسرت خوردم.
انگار نزديك شده بودم، با خودم گفتم: بله،درست است، 
من موفق بودم اما چندان از زندگي لذت نبردم. موفق بودم 
اما خوشبخت نبودم. بيشتر وقتم صرف درس خواندن شد، 
هر چند از اينكه اين همه درس خوانده ام راضي ام، اما حاا 
وقتش رسيده است به زندگي ام برگردم و از روزمرگي ها 

نجات پيدا كنم.
احس��اس موفقيت دروني خيلي خوبي داش��تم. گويي 
به آنچه ازم بود از آن خواب نامفهوم برس��م، رس��يده و 
حقيقت زندگي را كشف كرده بودم، اما در گام بعدي چه 

بايد مي كردم؟
من از آن روز به بع��د مطبم را به يك پزش��ك جوان كه 
با نمره خيلي باايي فارغ  التحصيل ش��ده بود، بخشيدم. 
زمان كاس هايم را نيز طوري چيدم كه در هفته دو يا سه 
روزم را بيشتر پر نكند و هفته اي چند بار هم به كارخانه 
مي رفتم البته مطالعاتم را نيز ادامه دادم به هر حال حيف 
است كس��ي كه آنقدر درس خوانده  هنگامي كه بايد از 
اطاعاتش استفاده كند، همه چيز را رها كند. با اين حال 
ديگر هميشه تمام كارهايم را بر اس��اس علت زندگي ام 

انجام دادم.
از آن پس بيشتر وقتم را براي خانواده ام گذاشتم و با هم 
اوقات خوبي را گذرانديم و هر كاري كه دوس��ت داشتم 

انجام دادم. تا به حال همچون حس خوبي نداشتم.
انگار آن فرش��ته زيبا و مهربان درس��ت مي گفت. انسان 
واقع��ي در جس��ت وجوي حقيقت و كمال اس��ت. فقط 
كافي است راه رسيدن به آن را درست برود. در آن صورت 
مي تواني پيش��رفت كني و به هر جايي ك��ه مي خواهي 
برسي و در عين موفقيت، خوشبخت هم باشي. در غير اين 
صورت شايد خيلي احساس بزرگي كني اما هرگز احساس 

خوشبختي نمي كني.
فقط حواس��ت باش��د كه بايد در غار ب��زرگ و تاريك 
زندگي، فانوس حقيقت ها را در دست بگيري تا بتواني 
عاقه هايت را دنبال كني. مراقب باش فرصت هايت را 
براي رسيدن لذت هايت نسوزاني. چون در آن صورت 
زودتر از آنكه فكرش را بكني، خسته مي شوي و شكست 

مي خوري.

در زمان های خيلی قديم   جوانی در روستايی مشغول به كار 
كردن در بقالی بود و روزگار سپری می كرد تا اين كه يك 
روز نا خواسته هنگامی كه از خواب بيدار شد در چشمانش 

احساس درد كرد .
جوان به اين موضوع اهميتی نداد و به محل كار خود رفت 
و در آنجا مشغول به كار شد اما هنگامی كه مشتری به آنجا 
می آمد چشمانش درد می گرفت و جنس اشتباهی به مردم 
تحويل می داد . اين موضوع باعث رنجش   خود و مشتريان  
شد . روزي يكي از مش��تريان از او درخواست مقدار زيادي 
حنا  كرد. جوان كه از زيادي مقدار حنا متعجب ش��ده  از 
مشتري پرسيد كه  اينهمه حنا براي چه ميخواهد ؟ مشتري 

خود را  دامپزشك معرفي كرد  و گفت كه براي رنگ كردن 
حيواناتي كه  تحت درمان او قرار دارند  اس��تفاده كرده تا 
حيوانات بيمار از ديگر همنوعان متمايز باشند . جوان كه 
بسيار خسيس بود و نمی خواست به نزد طبيب برود فرصت 
را غنيمت شمرده و موضوع درد چشم خود را با دامپزشك 
مطرح كرد  از او خواست كرد تا او را معاينه كند  . دامپزشك 
كه  چنين شنيد  دست در كيف مخصوص دارويش كرد و 
قطره ای كه مخصوص مداواي چش��م حيوانات بود ، برای 
چشم او تجويز كرد .جوان كه از آن استفاده كرده وكور شده 
بود بافاصله برای شكايت كردن از دست دامپزشك به نزد 
قاضی رفت . هنگامی كه ماجرا را ب��رای قاضی بازگو كرد؛ 
قاضی در جوابش گفت : مش��كل از خود توست .چون اگر 

حيوان نبودی به نزد دامپزشك نمی رفتی .

 مردكي را چشم درد خاست. پيش بيطاري رفت كه دوا كن. 
بيطار از آنچه در چشم چهارپايان ميكرد در ديده او كشيد و 

كور شد.
حكومت بداور بردند گفت: برو هيچ تاوان نيست اگر اين خر 
نبودي پيش بيطار نرفتي. مقصود از اين آنست تا بداني كه هر 
آنكه ناآزموده را كار بزرگ فرمايد با آنكه ندامت برد بنزديك 

خردمندان بخفت راي منسوب گردد.
ندهد هوشمند روشن راي                       بفرومايه كارهاي خطير
بوريا باف اگر چه بافنده است                نبرندش به كارگاه حرير

***

روزي   روزگاري...

  نويسند ه  :  الينا عبدي

شماجايمنبوديدچكارميكرديد؟

داستان تصويري :    جايزه كتاب خواندن

 غرق مطالعه بودم كه داداش گفتنش تمرك��زم را به هم زد. 
نگاهش كردم وگفتم چيه؟

گفت:ميشه يه دقيقه به حرفم گوش بدي؟
گفتم: بذار بعد مگه نميبيني درس دارم؟

گفت: دارم ميبينم ولي مهمه، فقط چن��د ثانيه اون كتاب رو 
ببند ميخوام منو راهنمايي كني؟

انگشتم را اي كتاب و دست چپم را زير چانه ام گذاشتم گفتم 
خب بفرما ببينم چي شده؟

گفت: كار و كمك به بزرگترها در نظافت خونه چه جوريه؟
گفتم: باز حاا يه جارو كردي ها، عالم و آدم بايد بفهمن؟

گفت: نه جدي ميگم.
گفتم: خب اينك��ه معلوم��ه به اين ميگن انس��ان ش��ريف، 

مسئوليت شناس و قدردان زحمات والدين.
گفت:حاا اگه يه نفر حين نظافت خونه يه وقت يه چيزي كه 

مال كسي بوده ناخواسته بشكنه اون آدم بايد چيكار كنه؟
 كنجكاو شدم. گفتم چيزي از مال من شكستي؟

فوراً گفت:چي؟نه نشكستم داداش مثال زدم. 
خيالم راحت ش��د،گفتم:خب شكس��ته ديگه چيكار ميشه 

كرد!بايد عذرخواهي كنه و اشتباهش رو بپذيره. 
حاا اگه عذرخواهي كنه ولي ازش قبول نكردن چي؟

اگه ميتونه مثل همون رو تهيه كنه. 
حاا اگه گير نياد يا اونقدر گرونقيمت باشه چي؟

  خب نبايد بهش سخت بگيرن ديگه. 
 حاا اومديمو نبخشيدن و دعواش كردن؟

 نه اين كار خوبي نيست چون عمداً كه اين كارو نكرده. انصاف 
اينه كه اونو ببخشند. 

 راسته كه ميگن بخشش از بزرگتره و نشونه شخصيت آدمه؟
  بله، درسته. سؤالت تموم شد؟حاا ميذاري درسمو بخونم؟   

يه سؤال كوچولو ديگه بعدش ميرم.
 با كنايه گفتم: اين سؤالتم فقط چند ثانيه اس؟

 ميشه بگي اگه موبايل روشن نشه ممكنه از چي باشه؟
- خب ممكنه چند علت داش��ته باشه يا ش��ارژ نداره يا ضربه 

خورده و يا... هر علتي ديگه.
- نه ضربه نخورده مثًا آب ليوان روش ريخته باشه. 

- پس فاتحه اش خونده اس.
- جدي؟ يعني كاريش نميشه كرد؟

- فكر نميكنم. خب حاا ديگه بذار من درس��مو بخونم. ليا 
گفت: داداش جونم خودت گفتي كه گذش��ت و بخش��ش از 
بزرگتره و نشونه شخصيت بااي آدماست. بعد همانطور كه از 
اتاقم بيرون ميرفت موبايلم را كه تا آنموقع پشت سرش پنهان 
كرده بود روي ميزم گذاش��ت و گفت: قربون داداش بزرگوار 
و باش��خصيت خودم برم هيش��كي تو دنيا همچين داداش با 

گذشت و بزرگواري نداره. 
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نيشخند
بازنويسي حكايتي از گلستان سعدي

خــــــــــواب

كتاب را بخون و 
زير كلماتي كه فكر 
ميكني مهم  هستند 

خط بكش

حاا  بايد چه 
كاركنم

 اگه بيايي كمكم 
 كني جايزه خوبي 

 بهت ميدم
جدي چه عالي 

موافقم دارم از روي كتاب
 يادداشت ميكنم

سام پدر بزرگ 
دارين چكار 

ميكنين

 ولي پدر بزرگ من اين چند تا كتاب
 را بايد ورق به ورق بخونم؟

 اگه نميخواي حرفي نيست ولي اگه
نوه گلم كتاب رو خوندي؟جايزه ميخواهي بايد همه شو بخوني بله تموم شد

خيلي خب نوه گلم منم 
به قولي كه دادم عمل ميكنم 
و جايزه خوبي بهت ميدهم 

حاا جايزهچه خوب
 چي هست؟

چهارتا  كتاب ديگه 
مثه همين كتابي كه  تموم كردي



  نيما احمدپور
نعمت اه نصيري در ميان كارگزاران رژيم شاه، 
چندان به قدرت انديش�ه و برنامه ريزي شهرت 
نداش�ت. از اي�ن رو بس�ياري ب�ه دوره طواني 
مس�ئوليت وي در س�اواك، ب�ه دي�ده اعجاب 
مي نگريس�تند، هم آنان كه پي�ش از آن وي را 
»نعم�ت خرگ�ردن« مي ناميدن�د. در مقالي كه 
هم اينك پيش روي شماست، شمه اي از كاركرد 
وي در مقام رياست س�ازمان اطاعات و امنيت 
كشور بازخواني شده است. اميد آنكه مقبول افتد.

   
در نظام هاي حكومتي توتاليتر، مكانت اجتماعي هر 
كارگزار، از تقرب وي به حاكميت نشئت مي گيرد. 
برابر اس��ناد و در دوره پهلوي اول و دوم، اين قاعده 
در مناسبات حكومتي واداري، به طور كامل جاري 
و ساري بوده اس��ت. در ميان تمامي ابواب جمعي 
حكومت پهلوي، اين قاع��ده بيش از پيش در مورد 
چند نفر از افراد مقرب، از جمله نعمت اه نصيري 
صدق مي كرد، چه اينكه او وظيفه داش��ت تا خاطر 
ملوكانه را از هر تهديدي آسوده س��ازد. هم از اين 
روي بود كه از جانب ش��اه، به او رخصت هايي ويژه 

اعطا گشت.
  ميزان تقرب نعمت اه نصي�ري به پهلوي 

دوم
نعمت اه نصيري در دوران مس��ئوليت خويش در 
س��اواك، حتی اجازه يافت تا خاندان پهلوی را نيز 
تحت نظارت س��اواك قرار دهد و هم از اين روي، 
رفتار آنها زير نظر گرفته می شد و از طريق نصيری 
به اطاع شاه می رس��يد. به اين دليل اكثر اعضای 
خانواده  پهلوی با وی رابطه خوبی نداشتند. گرچه 
نصيری خود نيز به لحاظ شخصيتی پروايی از اين 
اعمال نداشت اما ارائه گزارش ها دستور شخص شاه 
بود و نصيری هم اجرا می كرد. ش��اه در وفاداری و 
صداقت وی شک نداش��ت، به همين دليل ارتباط 
بسيار نزديكی بين آنها برقرار بود و مورد توجه ويژه 
ش��اه بود. فردوست درباره توجه ش��اه به نعمت اه 
نصيری می نويسد: »روزی نزد او )نصيری( رفته و او 
را بسيار خوشحال می بيند، جويا می شود و متوجه 
می شود كه دليل اين خوشحالی واگذاری سه قواره 
زمين در تپه های مش��رف به جماران اس��ت برای 
نصيری، اسداه علم و اويسی. به دستور شاه قرار بود 
از پول بنياد در اين سه قواره سه ساختمان احداث 
شده وس��ايل اين س��اختمان از ايتاليا آورده شود. 

برداشت نصيری از اين بخشش ش��اه اين بوده كه 
پايتخت زير پای اين سه نفر است. نصيری )رئيس 
اطاعات كش��ور(، غامعلی اويس��ی )رئيس ستاد 
ارتش( و اسداه علم )نخست وزير( كسانی هستند 
كه در آينده كشور را برای محمدرضا اداره می كنند. 
نصيری از جمله مشاوران عالی شاه محسوب می شد 
و بدون تشريفات و قيد و بند دربار به صورت مستمر 
با شاه ديدار داشت. نصيری تنها كسی بود كه حتي 

اجازه رفت و آمد به اتاق خواب شاه را داشت«.
  شكنجه به شيوه علمي!

روش های اعمال شكنجه و خشونت عليه زندانيان 
در دوره های قب��ل از نصيری را نمی ت��وان ناديده 
گرفت، اما در دوره  رياس��ت او اين اعمال به شدت 
رواج پيدا می كند و بر شدت آن افزوده می  شود، به 
طوری كه نام ساواك »سرآغاز ليست سياه مجامع 

بين المللی قرار می گيرد!«
فردوست مدعی است در برهه ای از دوران خدمتش 
به عنوان قائم مقام س��اواك دس��ت به تاش هايی 
می زند تا نحوه  بازجويی در ساواك را از خشونت و 
شكنجه به بازجويی علمی مبدل سازد و با پيگيری 
وی يكی از بهترين متخصصان از اسرائيل به ايران 
اعزام می ش��ود تا يک دوره چهارماهه را در ساواك 
آموزش ده��د اما حين انجام اين ط��رح مواردی از 
ش��كنجه گزارش می ش��ود كه نصيری در ظاهر از 
آن اظهار بی اطاعی می كند. فردوست می نويسد 
كه در آن مقطع به اين دليل اس��تعفا می دهد ولی 
از جانب نصيری پذيرفته نمی شود اما نصيری بعد 
از خروج فردوس��ت و مقدم از س��اواك به شدت به 

شكنجه رو می آورد.
  آموزش هاي اسرائيل براي شكنجه مدرن 

در دوره نصيري
در دوره رياس��ت نعمت اه نصي��ری، بازجويی ها 
توأم با شكنجه بود و گاهی حدود 30 ساعت طول 
می كشيد. استفاده از شيوه های روانی برای عصبی 
كردن متهم نيز از شكنجه های آنان بود. به طور مثال 
در صورت عدم اعتراف، متهم را تهديد می كردند كه 
او را به دست شكنجه گران معروف ساواك خواهند 
س��پرد و اين كار را ه��م عملی می كردن��د. در اين 
ب��ازه زماني، بازجوه��ا تحت آموزش اس��رائيلی ها 
مبدل ب��ه بازجويان متخصص ش��دند. س��رهنگ 
زيبايی و مصطفی امجدی از جمله بازجوهای تراز 
اول ساواك محس��وب می ش��دند كه با شيوه های 
وحشيانه ای از متهمان اعتراف می گرفتند. در اين 

دوره شكنجه در دستور كار بازجويان قرار داشت؛ 
بدين صورت كه ابتدا برای ش��كنجه با س��يم  برق 
)كابل( متهم را ش��اق می زدند و بع��د افرادی كه 
كارات��ه و جودو بل��د بودند ضربات ش��ديدی را به 
فرد وارد می كردند. به اين ترتيب زندانی از ش��دت 
ضربات ش��اق بدنش متورم می شد و گاه از شدت 
ورم پوستش می شكافت و تا مدت ها نمی توانست 
حركت كند. شكستن دست و پا و بينی معمول بود 
و تحمل اين ش��كنجه ها غيرممكن بود. در صورت 
اعتراف زندانی باي��د امضا می كرد ك��ه داوطلبانه 
اعتراف كرده و هيچ نوع شكنجه ای در كار نبوده تا 
همه چيز قانونی باشد. رايج ترين شيوه برای گرفتن 
اعتراف باتوم برقی و شوك ناشی از آن بود. تزريق 
» كارديوسول« يا كشيدن ناخن و آويختن وزنه های 
سنگين به دست ها، در حالی كه يک دست از شانه 
گذرانده ش��ده و دس��ت ديگر به پشت س��ر آورده 
می شد و هر دو دس��ت را محكم به هم می بستند، 
نمونه ای از ش��كنجه های آنان بود. اين عمل برای 
اين بود تا عضات كشيده شوند و در همين حال به 
سينه و شكم متهم ضرباتی وارد می كردند. از ديگر 
شيوه های اعمال شكنجه در دوره  نصيری آويختن 
وزنه های سنگين به نقاط حساس بدن و يا آويختن 
زندانی از سقف و اس��تعمال بطری شكسته نوشابه 
و باتوم به مقعد زندانی بود. تهديد بستگان از ديگر 
روش های شكنجه در اين دوران به شمار می رفت. 
حين بازجويی يكی از بستگان متهم را حاضر نموده 
و او را تهديد می كردن��د كه در صورت عدم اعتراف 

فرد را مورد آزار جنسی قرار می دهند. 
  روايات�ي از ش�اهدان ش�كنجه م�درن 
كه هم اينك مخالف جمهوري اسامي هستند

رضا براهنی كه خود مدت 102 روز زندانی ساواك 
بود، مش��اهده می كند هنگامی ك��ه خانواده يک 
زندانی نوجوان ب��رای ماقات با او ب��ه زندان آمده 
بودند، نوجوان زندانی يكی از س��ربازجوها را با اين 
كلمات به خانواده اش معرفی می كند: »ايشان همان 
آقايی هس��تند كه با من با اعمال زور عمل جنسی 

انجام داده است«.
اش��رف دهقانی از چريک های مب��ارزه عليه رژيم 
شاهنشاهی درباره  اعمال ش��كنجه های جسمی و 
روحی كه در مدت اسارت در اوين تحمل كرده است، 
می گويد: »سروان نيكتاب از شكنجه گرانی بود كه 
قس��اوت و بی رحمی زيادی از خود نشان می داد و 
در خال بازجويی بارها با رفتارهای ضدانس��انی و 

نعمت اه نصيري در دوران مسئوليت 
خويش در س�اواك، حتی اجازه يافت 
تا خاندان پهلوی را ني�ز تحت نظارت 
س�اواك قرار ده�د و هم از اي�ن روي، 
رفتار آنها زير نظر گرفته می ش�د و از 
طريق نصيری به اطاع شاه می رسيد. 
ب�ه اين دلي�ل اكث�ر اعضای خان�واده  
پهلوی ب�ا وی رابطه خوبی نداش�تند
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خوانشي از كارنامه نعمت اه نصيري در قامت كارگزار امنيتي حكومت پهلوي دوم

 تصدی گری  امنیت
 به سبک »نعمت خرگردن!«
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ضداخاقی اين افس��ر و همكاران جنايتكارش 
مواجه بودم... در روز اول دستگيری بازجويی را 
آغاز كردند، مرا در داان دراز می دوانيدند و لگد 
به پشتم می زدند. شدت ضربات به طوری بود كه 
من متوالياً به زمين می خوردم و مأموران مجدداً 
مرا از زمين بلن��د می كردن��د و می دوانيدند... 
يک بار هم می خواستند مرا مجبور به خوردن 

مدفوع كنند ...«
پاليزبان در خاطرات خود درباره فساد اخاقی 
در سيستم س��اواك بيان می دارد: »تلفن زنگ 
زد، ارتش��بد نصيری ب��ود و اظهار داش��ت كه 
واقعه ای در شيراز رخ داده اس��ت و ما احتياج 
به كمک ارتش داريم كه مش��كل را حل كند و 
اا شورش بسيار سنگين و پرصدايی در شيراز 
ايجاد می شود. او گفت: رئيس سازمان امنيت 
شيراز سرتيپ مهرداد اس��ت. او پسربچه ای را 
به منزل برده و ب��ه وی تجاوز جنس��ی نموده 
و پس��ربچه تاب مقاومت را از دس��ت داده و با 
چاقوی ضامن دار خود شكم مهرداد را پاره و او را 
از پا درآورده و بعد بدون شلوار و تنی خون آلوده 
داخل خيابان می رود و با فري��اد ماجرا را برای 

عابرين تشريح می كند«.
  زمينه هاي تش�كيل كميته مش�ترك 

ضدخرابكاري ساواك
آموزش هايي ك��ه در فوق بدان اش��ارت رفت، 
حاصل تشكيل كميته مشترك ضدخرابكاري 
س��اواك بود. تش��كيل اين كميته نيز داستاني 
دارد كه اين مجال براي اش��ارت بدان مناسب 
به نظر مي رسد. به دنبال گس��ترش تظاهرات 
دانش��جويان در س��ال های 47 ت��ا 49 مقدم 
مدي��ركل وقت اداره كل س��وم س��اواك برای 
جلوگيری از تظاهرات دانش��جويان دستور داد 
كميته ای در محل زندان اوين تش��كيل شود. 
پيش از اين نيز تعدادی از مأموران س��اواك در 
زندان قزل قلعه برای دس��تگيری دانشجويانی 
كه فعاليت سياس��ی داش��تند مس��تقر بودند. 
اين بازداش��ت ها و كثرت بازداشت شدگان در 
زمان نصيری به حدی بود ك��ه در زندان اوين 
سلول های جديدی برای جا دادن به آنها ساخته 
ش��د. گروه طوفان، گروه فلس��طين و سازمان 
آزادی بخ��ش خلق  اي��ران در نتيج��ه فعاليت 
كميت��ه  اوين و كميت��ه  قزل قلعه شناس��ايی و 
دستگير ش��دند. س��ال 1349 گروه سياهكل 
كه دس��ت به مبارزات چريكی و مسلحانه زده 
بود، كشف و شناسايی شد و در نتيجه دستگير 
و تحت ش��كنجه ق��رار گرفت. يك��ی از دايل 
گس��ترش مبارزات چريكی و نبرد مس��لحانه 
عليه رژيم ايجاد جو خشونت و خفقان در جامعه 
بود. وحشت رژيم تا آن حد بود كه ساواك برای 
گرفتن اعتراف پ��ای يكی از دانش��جويان را با 
»اره« می برد! حكومت پهلوی ب��رای مقابله با 
مبارزان و هماهنگی و همكاری بين ش��هربانی 
و ساواك، »كميته مشترك ضدخرابكاری« را 
تش��كيل و تحت نظر نصيری ق��رار داد. وظيفه 
و اختي��ارات اين كميته گ��ردآوری اطاعات و 
گرفتن اقرار از متهمان بود. تمامی شش سالی 
كه فعاليت كميته مشترك ضدخرابكاری ادامه 
 داشت؛ يعنی از اواخر سال 1350 تا 1357 يكی 
از سخت ترين و وحشتناك ترين مقاطع زمانی 

برای مخالفان حكومت به شمار می رفت.
  »كميته اقدام« با رياست پرويز ثابتي از 

جمله ابتكارات نصيري!
يكی ديگر از كميته هايی كه در زمان نعمت اه 
نصيری، ساواك برای برقراری امنيت و مبارزه 
با مخالفان ايجاد ك��رد، »كميته اقدام« بود كه 
تحت رياست مستقيم پرويز ثابتی قرار داشت. 
مأموران آن با پوشيدن لباس های ضدگلوله به 
خانه های تيمی و مراكز اختفای مخالفان حمله 
می كردند. محل اس��تقرار اين كميته در زندان 
اوين قرار داش��ت. ثابتی يكی از مش��هورترين 
و منفورترين عناصر س��اواك در دوره نصيری 
بود. وی 22 سال در س��اواك خدمت كرد و از 
گردانندگان اصلی س��اواك محس��وب می شد 
و در اوايل 1350 به عنوان س��خنگوی ساواك 
و »مقام امنيتی« ش��هرت يافت. بعد از خروج 
فردوست و مقدم از س��اواك، معتضد به عنوان 
قائم مقام و ثابتی به عنوان مديركل اداره س��وم 
همراه نعمت اه نصي��ری مثلث ق��درت را در 
ساواك تشكيل دادند. ثابتی گزارش های خود 
را از طريق دفت��ر ويژه  اطاعات ي��ا نصيری به 
اطاع شاه می رس��اند اما برخی اوقات تقاضای 
شرفيابی خصوصی به خدمت ش��اه داشت كه 

پذيرفته می شد.
  ماجرای كفش فروشی ش�ارل ژوردان 

تهران!
در اين دوره ساواك خشن ترين و ضدانسانی ترين 
دس��تگاه امنيت��ی خاورميانه می ش��ود و رژيم 
پهلوی را ب��ه اوج بدنامی می رس��اند. ماجرای 
كفش فروشی شارل ژوردان تهران واقعه ای است 
كه قس��اوت و بی رحمی و حس تجاوز و طغيان 
ساواك را نسبت به مردم نشان می دهد و انسان 
را به تحير وا می دارد. ماجرا از اين قرار است كه 
ثابتی اوايل سال 1356 همراه همسرش برای 
خريد كفش به كفش فروشی شارل ژوردان در 
حوالی خيابان كريم خان زند مراجعه می كند. 
در آنجا همسر ثابتی كفش��ی را می پسندد كه 
چند لحظه قبل به خانم ديگری فروخته ش��ده 
بود و نمونه ديگری نيز از آن موجود نبود. همسر 
ثابتی به دلي��ل اصرار برای خري��د آن كفش با 
خانمی كه س��رگرم امتحان كردن كفش بوده 
و ثابتی و همس��رش را نمی ش��ناخت، بگو مگو 
می كند و از خريد كف��ش نمی گذرد. در همين 
حال ثابتی با خونس��ردی كامل اسلحه اش را از 

كمر بيرون كشيده و زن بيچاره را می كشد. بعد 
از اين جريان، به خاطر اينكه موقعيتش به خطر 
نيفتد ش��ايعه می كنند كار راننده  ثابتی بوده و 
خود ثابتی حضور نداشته است. موضوع به اطاع 
شاه و فرح می رسد اما ثابتی همچنان محكم در 
موقعيت خ��ود باقی مانده و هي��چ خطری او را 

تهديد نمی كند.
  تاش نصيري ب�راي ايج�اد ارعاب در 

جامعه
نصيری ساواك را به نحوی اداره كرد كه نام آن 
لرزه به اندام ملت بيندازد. او مس��ئول مستقيم 
شكنجه  هزاران زندانی و ايجاد رعب و وحشت 
در بخش اعظم سال های حكومت شاه و عامل 
كشتار متهمان بس��ياری در بازداشتگاه ها بود. 
نصيری ساواك را به دس��تگاه بی رحمی برای 
خفه  ك��ردن هرگون��ه ص��دای آزادی خواهانه 
تبديل ك��رد و رفته رفت��ه آن قدر غيرانس��انی 
عمل كرد ك��ه به يكی از عوامل اصلی خش��م و 
ناراحتی مردم از دس��تگاه پهلوی مبدل ش��د. 
در دوره نعم��ت اه نصيری كم ك��م نارضايتی 
عمومی مردم از دس��تگاه پهلوی ش��دت پيدا 
می كند و اعتراض��ات و تظاهرات های خيابانی 
به رهبری امام خمين��ی اوج می گيرد. با توجه 
به اينكه مب��ارزات روحانيون عليه رژيم پهلوی 
و روشنگری های آنان مردم را در مبارزات خود 
مصمم كرده بود، لذا رژيم، امام را تبعيد كرد و 

كوشيد ياد و نام ايشان فراموش شود.
به رغم اين فش��ارها روحانيون و علما با انتشار 
اعاميه هايی بر ادامه مبارزات خود عليه رژيم 
پافش��اری می كردند. انتش��ار اي��ن اعاميه ها 
از هم��ان ابتدای رياس��ت نصيری بر س��اواك 
آغاز شده بود و س��اواك قادر نبود از انتشار آن 
جلوگيری كند. از هم��ان ابت��دا از رفت و آمد 
مخالفان رژيم به تركيه و عراق ممانعت می شد 
و علت آن بود كه رژيم هراس داشت مبادا اين 
افراد با ماقات ام��ام، م��روج ديدگاه های وی 
در ميان عموم مردم ش��وند و كنترل آنها را بر 
اوضاع ناممكن كنند، زيرا اصواً س��اواك مانع 
هر نوع تحرك سياسی، تجمعات و گردهمايی 

مخالفان می شد.
  نصي�ري و ت�اش ب�راي محدودي�ت 

نيروهاي مذهبي
دوره رياست نصيری بر س��اواك اوج مبارزات 
روحانيت بود و در برنامه س��ركوبگرانه ساواك 
تعقيب نيروهای مذهبی در اولويت قرار داشت. 
س��اواك تاش می كرد تا ص��دای روحانيت به 
گوش مردم نرس��د اما ب��ا تمامی هش��دارها و 
تهديدات پنهان و آش��كارش نتوانس��ت مانع 
مبارزات روحانيت ش��ود. نصيری در س��اواك 
بخش وي��ژه ای را مس��ئول مراقب��ت و كنترل 
روحانيون قرار داده بود كه بسيار گسترده عمل 
می كرد چراك��ه در زمره مهم تري��ن مخالفان 
حكومت بودند. در دوره  نصيری س��اواك مانع 
سخنرانی روحانيان می شد زيرا با سخنرانی های 
آنان بر ضد حكومت و روشنگری هايشان هر روز 
بر شعله اعتراضات افزوده می شد و اين خطابه ها 
مردم را نسبت به اوضاع و شرايط آن زمان آگاه 
می ساخت. از اين رو ساواك مرتب به مساجد و 
مراكز مذهبی هشدار می داد كه از سخنرانی های 
ضد رژيم اجتناب كنند. ايراد س��خنرانی عليه 
حكومت پهل��وی با فرارس��يدن ماه های محرم 
و صفر به اوج خود می رس��يد و در اقصی نقاط 
كشور در كنار وعظ و سخنرانی درباره  موضوعات 
مذهبی و دينی، مسائل سياس��ی، اجتماعی و 

فرهنگی نيز صحبت می شد.
عاوه بر ماه های محرم و صفر در مناسبت های 
خاص ني��ز دامن��ه مخالفت ه��ای روحانيون با 
حكومت بيش��تر می ش��د. ب��رای مث��ال زمان 
برگزاری مراس��م ها و جش��ن های شاهنشاهی 
مانند جشن های تاج گذاری شاه در آبان 1346 
و جشن های موسوم به جشن های 2500 ساله 
شاهنش��اهی ايران در مهر 1350، روحانيون با 
صدور اعاميه و ايراد س��خنرانی و حركت های 
ديگر دست به مخالفت می زدند و به دليل عدم 
رعايت نكات مدنظر ساواك درگيری هايی ايجاد 
می شد كه به دستگيری مخالفان می انجاميد. در 
دوره نصيری تعداد زيادی از روحانيون توسط 
ساواك دستگير شدند. اين دستگيری ها بيشتر 
در قم، تهران، مشهد و تبريز صورت می گرفت و 
پس از بازجويی و پرونده سازی موجبات زندانی  
شدن آنان فراهم می آمد. بسياری از روحانيون 
ني��ز در مناطق ب��د آب و هوا در تبعيد به س��ر 
می بردند. در انتخاب اين مناطق ساواك مراقب 
بود تا آنان به جايی تبعيد شوند كه ساكنان آن 
اعتقادات عميق مذهبی نداش��ته باش��ند. اوج 
تبعيد روحانيت، در طول سال 1356 تا 1357 
بود ك��ه ده ها ت��ن از آنان به دس��تور نعمت اه 
نصيری و با رأی كميس��يون امنيت اجتماعی 
راهی تبعيد شدند. حتی هواداران غيرروحانی 
علما هم توس��ط س��اواك دس��تگير و به اتهام 
همكاری با آنان زندانی می شدند. اتهام مبارزان 
»اقدام بر ضد امنيت داخلی« و اهانت به رئيس 
مملكت ذكر می ش��د. س��اواك جهت كنترل و 
خنثی كردن حركت ه��ای اعتراض آميز آنان با 
شنود تلفنی، نصب ميكروفون و ديگر تجهيزات 
ضبط صدا آنها را تحت نظر داشت و معمواً در 
منازل و بيوت علما جاسوسانی را برای گزارش و 

ارسال اخبار و اطاعات ازم اجير می كرد.
با اين همه گذر زمان نش��ان داد ك��ه اين گونه 
تاش ها، تا چه حد در مهار امواج فزاينده نفرت 
عمومي از رژيم شاه مؤثر افتاده و تا كجا توانسته 
تاش مردم را براي بران��دازي دودمان پهلوي 

محدود سازد.

  شاهد توحيدي
اث��ر تاريخ��ي رواي��ي 
»پنجره اي به گذش��ته« 
كه به خاطرات عاءالدين 
ق��ي  د صا محمد مير
اختص��اص دارد، اخي��راً 
از سوي نش��ر كارآفرين 
منتشر و روانه بازار كتاب 
شده اس��ت.در صفحات 
آغازين اين اثر، راوي نكاتي 
را مورد تذكار قرار داده كه اشارت بدان در اين مجال خالي 
از لطف نيست: »اينک كه شمه ای از خاطرات اين حقير 
طی اوراق حاض��ر به نظر ارجمن��د خوانندگان گرامی 
می رسد، ضمن عذرخواهی پيشاپيش از تصديع اوقات 

گرانبهای همه عزيزان، نكاتی را متذكر می شوم:
اواً، با وج��ود بزرگانی كه در بخ��ش خصوصی و اتاق 
بازرگانی و نيز ساير نهادها حضور داشته و دارند، و چه بسا 
نسبت به وقايع و رخدادهايی كه من به آنها پرداخته ام، 
وقوف و اطاع عميق تر و دقيق تری داشته باشند، بنده 
هيچ گاه مايل به بيان خاطرات خود نبوده ام. گام گذاشتن 
در اين وادی كه منجر به آماده شدن و انتشار اين مجموعه 
شده، ناشی از توصيه و اصرار برخی دوستان و سروران 
می باشد، كه بی توجهی به آن توصيه ها بر من مجاز نبوده 
است. البته پشتكار، پيگيری و عاقه زايد الوصف روايان 
محترم هم مانع نيمه كاره رها شدن اين اقدام در نتيجه  
گرفتاری ها و اشتغاات اينجانب شده است، كه در همين 
جا بايد مراتب سپاس و تشكر خود را از آنان اعام دارم.

ثانياً، اين مصاحبه ها، همان طور كه در پيش گفتار روايان 
نيز مورد اش��اره قرار گرفته است، طی يک برهه  زمانی 
پنج ساله انجام شده، به طوری كه گاه بين دو مصاحبه 
ماه ها فاصله می افتاده است. بدين ترتيب، تكرار احتمالی 
برخی مطالب يا احياناً عدم رعايت دقيق ترتيب وقايع 
تاريخی در همه  موارد ناشی از اين امر بوده است. البته در 
بازنگری نهايی اين مجموعه سعی در رفع اين مشكل و يا 

به حداقل رساندن آن شده است.
ثالثاً، با توجه به اين كه قدمت برخی مطالب مطروحه به 
چند دهه  قبل و گاه حتی به بيش از نيم قرن می رسد، 

احتمال دقيق نبودن بعضی تاريخ ها و يا از قلم افتادن 
نام برخی افراد می رود، كه پيش��اپيش مراتب اعتذار و 
شرمس��اری خود را از اين بابت به همه  آن عزيزان و نيز 
به خوانندگان ارجمند اين مجموعه ابراز می دارم. تذكر 
اين نقصان ها و كاستی ها از سوی خوانندگان، موجب 

تصحيح آنها در چاپ های بعدی خواهد شد«.
در اين كتاب ناشر نيز در ديباچه اي، اين گونه به معرفي 
راوي پرداخته اس��ت: »معرفی ش��خصيت عاء الدين 
ميرمحمدصادقی، كه سال هاست دوس��تانش  او را به 
نام حاج آقاعا می شناسند، با دش��واری های بسياری 
همراه است. او از اقتصاد تا سياست و از مدرسه سازی تا 
راه اندازی صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات خيريه 
را در پرونده دارد تا همزمان مرد بازار و سياست و نيكوكار 
بزرگ لقب گرفته باش��د. عاء الدين ميرمحمدصادقی 
يكی از چهره های مبارز و شاخص بازار تهران به شمار 
می آيد كه در سال های پيش از پيروزی انقاب اسامی 
فعاليت های سياسی بسياری را صورت داده و از جمله 
چهره های سياسی و اقتصادی سرشناس و مورد اعتماد 
سال های پيش و پس از پيروزی انقاب اسامی نام گرفته 
است. ميرمحمدصادقی را بسياری از مبارزان بازاری به 
خوبی می شناسند. او سال ها در كنار چهره هايی مانند 
شهيد مهدی عراقی، مرحوم سعيد امانی، شهيد صادق 
اسامی، مرحوم حبيب اه شفيق، ابوالفضل توكلی بينا، 
محمدرضا اعتمادي��ان، مرحوم تقی سيدخاموش��ی، 
مرحوم محمود مانيان، محمود ميرفندرسكی، احمد 
احمد، حبيب اه عسگراوادی، ابوالفضل حاج حيدری 
و اس��داه بادامچيان حضور داشته اس��ت.عاء الدين 
ميرمحمدصادقی در دسته بازاريانی قرار می گيرد كه 
همراهی با شهيد مطهری و شهيد بهشتی را پيش گرفته 
بودند و بر اساس گفته های ايش��ان برای ادامه  مبارزه 
عليه رژيم ش��اه روش های فرهنگی را برمی گزيدند. با 
اين حال، او هيچ گاه همراهی با مردان مؤتلفه اسامی 
را رها نكرد و در دوره ه��ای زمانی مختلف به ياری آنان 
آمد. او زمانی در حلقه  بنيانگذاران مؤتلفه  اسامی و از 
اعضای ش��ورای مركزی اين گروه سياسی بوده است 
اما بی ترديد شهرت ميرمحمدصادقی بيش از آن كه به 
سياست مربوط باشد به اقتصاد و امور خيريه گره خورده 
است. او از سرشناس ترين بازاريان ايرانی و معتبرترين 
صنعتگران و فعاان معدن كشور به ش��مار می آيد. او 
اولين محموله س��يمان ايران را به آن س��وی مرزهای 
كشور صادر كرد و سال ها بعد كارخانه های گچ و سيمان 
بسياری را راه اندازی كرد. ميرمحمدصادقی به موازات 
چنين فعاليت هايی به امور خيريه پرداخت و در تأسيس 
صندوق های قرض الحس��نه در سراس��ر كشور نقشی 

كليدی ايفا كرد«.

 حاشيه اي بر انتشار 
خاطرات عاءالدين ميرمحمدصادقي

 نگاه به 
»پنجره اي به گذشته«

   عاءالدين مير محمد صادقی



هزار نفر در پاريس زخمي ش��دند. اين هزار نفر مشغول 
اجراي آزادي بيان در قلب دموكراس��ي بودند كه توسط 
نظاميان دولت فرانسه خونشان ريخته شد و به اين ترتيب به سزاي اعمال 
خود رسيدند. البته از اين بين سه نفر هم به آزادي كامل رسيده و نتوانستند 
نتيجه اجراي دموكراسي غربي را به چشم ببينند؛ يعني توسط دولت فرانسه 

به مرگ مفتخر شدند!
پليس 130 نفر را هم در كمال آزادي دستگير و زنداني كرده است. همه 
اينها مظهر آزادي در قلب دنياي مدرن و قله تمدن بشري هستند كه به 
بهترين وجهي مورد عنايت دس��تاوردهاي انسان دوستانه قرار گرفته اند. 
تصاويري كه از فرانس��ه مخابره مي ش��ود واقعًا احساس��ات انسان را به 
جوش درمي آورد. اصًا آدم ب��ا ديدن تصاوير تظاهرات در ش��انزه ليزه، 
شمع روشن كردنش مي آيد. وقتي ويدئوي پرتاب گاز اشك آور را مي بينيم 
ناخودآگاه اش��ك در چش��مانمان حلقه مي زند. وقتي تجهيزات مدرن و 
باكاس پليس ضدشورش فرانسه را مي بينيم از اين همه تمدن و پيشرفت 
علمي مورمورمان مي ش��ود. هنگامي كه آخرين ماشين آات نيروهاي 
امنيتي را مشاهده مي كنيم به احترامي كه دنياي متمدن امروز براي علم و 
دانش قائل است غبطه مي خوريم و بغض گلويمان را مي فشارد. با خودمان 
مي گوييم اين مغزهايي كه فرار مي كنند و به خارج مي روند حق دارند، چون 

در آنجا به علم واقعاً نگاه كاربردي دارند و مدرك گرا نيستند. 
فرانسه دارد يك بار ديگر آزادي و حقوق بشر را دوره مي كند و به جهانيان 
نحوه زيستن مثل يك موجود متمدن را نشان مي دهد. جالب اين است كه 
در اين نمايش، نوآوري هايي هم نهفته است كه ثابت مي كند مفهوم آزادي 
مثل گوشي هاي اپل و سامسونگ به روز مي شود و نسخه هاي جديد آن هر 

چند وقت يك بار به بازار مي رسد. 
ما هم براي اينكه از قافل��ه ورژن جديد آزادي عق��ب نمانيم، با يكي از 
كارشناسان فرنگي كه سابقه حضور در شبكه هاي معتبر مثل بي بي سي 
و ايران اينترنش��نال و كانال ي��ك و آي ت��ي اِن و ِج��م را دارد، گفت وگو 
كرديم و ان��واع آزادي را ب��ا احتس��اب جديدترين نس��خه هايش جويا 
 شديم كه به شرح ذيل در اختيار ش��ما خوانندگان فرهيخته و آزاديخواه 

قرار مي گيرد. 

  آزادي بيان
يعني هر يك از افراد جامعه مي تواند هر آنچه را كه دلش خواس��ت و به 
هر ميزان كه عشقش كشيد بيان كند. فقط تنها شرطش اين است كه به 

گوش بقيه مردم جهان نرسد. چون هنوز به آزادي شنفتن نرسيده ايم. 
  آزادي دهان

يعني هر فردي از جامعه آزاد است كه از دهان خود به نحو دلخواه استفاده 
كند. گزينه هاي متعددي هم پيش رو دارد مثل خرد شدن، له شدن، ِگل 
گرفتن، دوختن، صاف ش��دن، بريدن زبان، خروج زبان از حلقوم و ساير 
روش هاي معمول يا خاقانه كه براي دهان خود مناس��ب تش��خيص 

مي دهد. 
  آزادي زمان

يعني فرد مي تواند زمان زنداني شدن خود را آزادانه انتخاب كند. به اين 
شكل كه متناسب با زمان دلخواه، در تظاهرات مشاركت كرده و زمينه 
دستيابي به زمان مورد عاقه خود براي سپري كردن در زندان را فراهم 

مي آورد. 
  آزادي جهان

يعني هر ي��ك از آحاد جامعه اختي��ار تام دارد كه جهان م��ورد نظر خود 
براي زيس��تن را انتخاب كند. بين اين دنيا و آن دنيا مخير است و دولت 
هم وظيفه دارد اسباب عروج به آن دنيا را در صورت درخواست شهروند 

فراهم آورد. 
  آزادي مكان

يعني اشخاص مي توانند مكان استفاده از ساير آزادي هاي خود را آزادانه 
انتخاب كنند و از اين طريق مكان طي ك��ردن مكافات عمل خود را از 
ميان گزينه هاي موجود )بازداشتگاه، بيمارستان و كف خيابان به صورت 

سرپايي( آزادانه گزينش كند. 
  آزادي دندان

ش��هروندان آزادند كه تعداد دندان م��ورد نياز خود را ط��ي يك فرآيند 
دموكراتيك انتخاب و س��پس زاويه و ش��دت برخورد بات��وم نيروهاي 
ضدشورش را با دهان خود تنظيم نمايند به طوري كه به هر تعدادي كه 

دلشان خواست دندانشان خرد شود. 

  آزادي زنان
يعني زنان مي توانند در تمام فعاليت هاي معم��ول اجتماعي مثل كتك 
خوردن، س��ركوب شدن، محبوس شدن، مصدوم ش��دن، معدوم شدن، 

مرحوم شدن و غيره بدون هيچگونه تبعيض جنسيتي شركت كنند. 
***

پس از اتفاقات زيبا و الهام بخش پاريس، بسياري از هنرمندان و شخصيت هاي 
معروف واكنش نشان دادند. از جمله امانوئل ماكرون، رئيس جمهور بااحساس 
فرانسه كه با انتش��ار پيامي در توييتر نوش��ت: »از مأموران اجراي قانون و 

نيروهاي امنيتي و پليس به خاطر فعاليت حرفه اي آنها تشكر مي كنم.«
اين پيام تشكر نوع ديگري از آزادي را به دنيا معرفي كرد كه البته تا اين 
لحظه هنوز اسمي روي آن گذاشته نشده ولي بعضي از هموطنان پيشنهاد 
كرده اند تا وقتي كه نام رسمي آن مشخص ش��ود، با نيت تبليغ و معرفي 
صنايع دستي كشورمان، از اسم »سنگ پاي قزوين« براي اظهارات آقاي 
ماكرون استفاده كنيم كه پيشنهاد بدي هم نيست. به اين ترتيب اميدواريم 

اين اتفاقات اگر بشر را روسفيد نكرد ااقل كف پايش را سفيد كند.
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آقاي دكتر قاضي زاده هاشمي كه هفته گذشته 
كواك كرده و فرصتي به ديگران براي عرض 
اندام در صفح��ه طنز نمي دهن��د، يك جمله 
حكيمانه ديگر )به تعبير امروز جمله دكترانه!( 

به زبان آوردند و فرمودند:
»چه بخواهي��م و چه نخواهيم دني��ا از امريكا 
مي ترسد و اروپا در مقابل امريكا اصًا عددي 
نيست.« عرض ش��ود كه با ادبيات آقاي دكتر 
اگر بخواهيم موضوع را باز كنيم بايد بگوييم كه 
اگر دنيا از امريكا مي ترسد از بيشعوري خودش 
است! خودشان رأي كه نه ولي رضايت داده اند 

و بايد تحمل كنند! همين است كه هست! چاره 
كارشان هم اين است كه مقاومت و مبارزه كنند 
و براي اين كار ه��م بايد به متخصص مراجعه 
كرد ولي اگر امكاناتش را ندارند مي توانند روي 
جاي درد امريكا حوله گرم بگذارند و مالش دهند 
تا خوب شود! مگر متخصص چه كار مي كند؟ 
فقط پولشان را مي گيرد و وقتشان را تلف مي كند! 
درباره اينكه فرمودند اروپا در مقابل امريكا عددي 
نيست هم شايد حق با ايشان باشد ولي اگر اين 
جمله به گوش آقاي عراقچي برس��د حسابي 
بهشان برمي خورد! بهتر است اين جور مسائل را 

در دورهمي هاي دولت حل و فصل كنند. آخه 
بنده خدا عباس عراقچي كم از دست اروپايي ها 
حرص نمي خورد، حاا بايد از داخل و از همكاران 
خودش هم بكشد! ااقل اجازه بدهيد اين چند 
هفته مهلتي كه براي چندمين بار به اروپا داده ايم 
تمام شود بعد آب پاكي و بهداشتي را روي دست 

جناب عراقچي بريزيد!

وزير بهداشت: اروپا عددي نيست 
آب بهداشتي روي دست عراقچي

وزير خارجه انگليس به بازار تهران رفت. انگيزه اين بازديد هنوز كامًا 
مشخص نش��ده اس��ت ولي منابع ما خبر دادند كه همسر آقاي هانت 
قبل از س��فر به تهران يك ليست به ايش��ان داده و تأكيد كرده حتمًا 
از بازار خريد كن چون قيمت هايش مناس��ب تر است. گفته اند جرمي 
هانت آنقدر تحت تأثير ديدارش از ب��ازار تهران قرار گرفته بوده كه در 
مذاكرات با مقامات ايران بناگاه پرت و پاهايي از اصطاحات بازاري 
را بيان مي كرده است! مثًا در ماقات با ظريف گفته: »ببخشيد شما 
تك فروش��ي هم داريد؟!« يا اينكه در ديدار ش��مخاني گفته: »كمتر 
حساب كن مشتري بشيم!« يا در بازديدهاي ديگر گفته: »دو تا كشور 

پايين تر همين جنس را نصف قيمت مي دهند!«
جالب است كه آقاي وزير بعد از بازديد از بازار تهران گفته: واضح است 

كه كشور بسيار زير فشار است. 
احتماًا منظور جرمي هانت شلوغي و ازدحام جمعيت بوده و آنجا فشار 
را حس كرده اند. تازه شانس آورده كه همراهان ايشان را با مترو به بازار 
نبردند وگرنه در ايستگاه خيام و 15 خرداد فشار واقعي كه كشور ما دارد 

را احساس مي كردند!
ضمناً كسي نبوده كه براي ايشان توضيح دهد مردم ما عادت دارند وقتي 
فشار رويشان زياد مي شود به بازار بروند و خريد كنند. با پول خرج كردن 

فشار را از روي خودشان بردارند و احساس آرامش و راحتي كنند!
درمجموع ديدن بازار تهران براي ديپلمات انگليس��ي بسيار آموزنده 
بوده و مطمئناً چيزهايي درباره هنر چانه زني ياد گرفته كه سياستمداران 
كاركشته انگليسي هم هرگز بلد نبودند! به نظر ما از اين به بعد وزارت 
خارجه ما بايد با دقت بيشتري با انگليسي ها مذاكره كنند. شايد مجبور 
ش��ويم از آخرين تير تركشمان اس��تفاده كنيم و يك دستفروش را به 

مذاكرات اعزام كنيم!

وزير خارجه انگليس در بازديد از بازار تهران: 
كشور تحت فشار است

مخصوصاً در ورودي هاي 
متروي بازار!

سجاد جعفری|فارس

هزار نفر در پاريس بر اثر عوارض آزادي بيان راهي بيمارستان شدند

آخرين ورژن آزادي
  ماكرون: از نيروهاي امنيتي تشكر مي كنم

 مردم: ما هم تشكر مي كنيم فقط بي زحمت يك كم درد دموكراسي را كمتر كنيد!

قاضی زاده هاشمي: خودتان رأي داديد
پس چرا مي زنيد؟

وزير بهداشت افزود: اين روزها تمام پس گردني ها را به دولتي ها مي زنند. 
وي افزود: هيچكس هم نيس��ت كه جايش را برايمان بمال��د و مجبوريم خودمان 

بماليم. 
دكتر قاضي زاده هاشمي ضمن نش��ان دادن جاي پس گردني ها افزود: از همينجا 
كمپين #نه_به_پس_گردني را اع��ام مي كنم و از همه اعض��اي هيئت دولت 
مي خواهم كه با قراردادن يك عكس از پِس گردنشان در صفحات شخصي خود، به 

اين كمپين بپيوندند. 
وي افزود: حاا درست است كه خودتان رأي داديد، ولي چرا ديگه مي زنيد؟!

اعاده اموال فرهنگيان پيگيري مي شود
به شدت

رئيس كميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان مجلس افزود:  اين كميته 
مسئله اعاده اموال به غارت رفته فرهنگيان را به شدت پيگيري مي كند. 

وي افزود: آنقدر شدت پيگيري ما زياد است كه حتي احتمال دارد اموال بيش از نياز 
اعاده شود. 

وي با اشاره به گذشت ماه ها و س��ال ها از پيگيري اين پرونده افزود: شدت پيگيري 
خيلي خوب است اما سرعتش كم است كه جا دارد سرعتش هم مثل شدتش شود. 

وي تصريح كرد:  اين كميته در خال بررسي ها و تحقيقات گسترده خود بيش از 5 
هزار برگ انواع اسناد مختلف را جمع آوري و طبقه بندي كرد. 

وي افزود: اان داريم به شدت روي 5 هزارتاي دوم اسناد كار مي كنيم و قول مي دهم 
كه به محض آماده شدن اين 5 هزار تا، جمع آوري 5 هزارتاي سوم را شروع كنيم. 

عراقچي: به عقب برنمي گرديم
اصرار نكنيد

معاون وزير خارجه افزود: بهره مندي تهران از مزاياي برجام به صفر نزديك ش��ده 
است. 

وي افزود: البته اين با تقريبًا هيچ ف��رق دارد و رياضي دانان مي دانند كه وقتي يك 
عددي به صفر ميل مي كند با وقتي كه تقريباً هيچ است متفاوت است. 

عباس عراقچي با اشاره به پيشرفت در مذاكرات با اروپايي ها افزود: همين كه ما از 
تقريباً هيچ به نزديكي هاي صفر رسيده ايم يعني پيشرفت. 

عراقچي ضمن خداحافظي افزود: به عقب برنمي گرديم.

... وی اف��������������زود ...

 يك دستفروش در تيم مذاكره

سؤال هفته
سؤال: عكس فوق در كجا گرفته شده و طرفين دارند چه مي گويند:
الف( روي نيمكت ذخيره هاي تيم پرسپوليس در مسابقه فينال آسيا؛

اريجاني: آقا من مصدومم نمي تونم بازي كنم!
شريعتمداري: آخه ديگه بازيكن نداريم، ناراحت نباش يه خرده پاتو مالش مي دم خوب 

مي شه مي ري تو زمين!
ب( شب جمعه، منزل آقاي شريعتمداري، مهماني دورهمي؛

اريجاني: آقا چه مي كني، خجالتم نده، بلند شو عزيزم!
شريعتمداري: ما رسم داريم پاي مهمان را دم در توي تشت شير مي شوييم! خواهش 

مي كنم اجازه بديد!
اريجاني: باشه، فقط بعدش نري توي آشپزخانه پيدات نشه ، آمديم يك دقيقه خودت 

را ببينيم!
ج( خانه بازي، هنگام بازي عموزنجيرباف؛

شريعتمداري: همه آماده اند، شعر را بخوان ديگه!
اريجاني: يادم رفت اولش چي بود؟!

شريعتمداري: عموزنجيرباف! بخون ديگه بخون!
اريجاني: آهان، عمو زنجيرباف! ]جمعيت: بعله[ زنجير منو بافتي؟ ]بعله[... بقيه اش چي بود؟!

شريعتمداري:  اي بابا، پشت كوه... پشت كوه... 
اريجاني: چي؟ فحش دادي؟ خودت از پشت كوه اومدي...!

د( صحن علني مجلس، هنگام اخذ رأي اعتماد براي وزارت كار؛
شريعتمداري: اين تن بميره رأي مثبت بده، فقط يك رأي كم دارم!

اريجاني: باش��ه ولي آخرين باره كه بهت رأي ميدم ها، بابا ب��ذار چند تا وزارتخانه به 
ديگران هم برسه!

س��ؤال: با توجه به سخنان اخير وزير بهداش��ت مبني بر اينكه 
دولت شبيه بچه زن بابا شده است، به نظر شما حاا زن بابا چه 

كار بايد كند؟
الف( بايد طاق بگيرد و مهرش را حال و جونش را آزاد كند

ب( بايد به مشاور خانواده مراجعه كند و از او راهنمايي بخواهد
ج( بايد با بابا كن��ار بيايد و تحم��ل كند ت��ا دندان هايش مثل 

موهايش سياه شود يا برعكس
د( بايد مجدداً بچه دار شود تا پيوند خانواده محكم تر شود

پاس��خ هاي صحيح خود را به سامانه ارتباط مس��تقيم با وزير 
محترم بهداشت ارس��ال و جايزه خود را از ايشان بگيريد، به ما 

چه مربوط!
ما در مسائل زناشويي ديگران دخالت نمي كنيم.

مسائل 
زناشويي

ترامپ: ملت ايران را تروريست خواند



دومين كنگره بين المللي پزشكان قلب ايران و اروپا 
به صورت يك كنگره تركيبي برگزار مي شود كه با 
نگاه ويژه اي در حوزه آموزش پيش رفته و بيش از 
 live inbox و live case ۲۰ مورد عم��ل
 Iran CTO Meeting در طي دو كنگ��ره
۲۰18 وCASPIAN Meeting ۲۰18 در 
بيمارستان فوق تخصصي رضوي انجام مي پذيرد.  
در نشست هاي دومين كنگره علمي پزشكان قلب 
ايران و اروپا بيمارس��تان رضوي از تعداد زيادي از 
بيماراني كه به طور معمول از طريق كاتتريس��م و 
آنژيوگرافي درمان مي ش��وند، حين عمل جراحي 
تصويربرداري شده و به صورت زنده بر روي صفحه 
نمايش به شركت كنندگان ارائه مي شود.  همچنين 
تعدادي از جراحي هاي ويژه كه در بيمارستان قلب 
ش��هيد رجايي تهران، بيمارس��تان كوثر شيراز و 
بيمارستان كينگ فيصل عربستان پيش تر انجام و 
از آنها فيلم برداري شده است، در طول اين كنگره ها 

براي شركت كنندگان نمايش داده مي شود. 
   مشهد قرارگاه متخصصان 20 كشور جهان

بي شك اولين دستاورد كنگره بين المللي پزشكان 
قلب ايران و اروپا، مهري بر ناكارآمدي تحريم هاست. 
شايد با اعمال تحريم هاي جديد عليه كشورمان از 

سوي امريكا چنين تصور مي شد كه ايران در انزوا 
قرار خواه��د گرفت اما وقتي كنگ��ره اي در چنين 
حجم گسترده اي در سطح بين المللي و با حضور 
7۰۰ فوق تخصص و پزشك و پرستار از ۲۰ كشور 
دنيا در پايتخت مذهبي ايران برگزار مي شود نشان 
مي دهد تحريم ها جدي نيست و ايران همچنان با 
اقتدار به جشن 4۰ سالگي انقاب خود مي انديشد.  
در روز افتتاح كنگره حجت ااس��ام والمسلمين 
سيد ابراهيم رئيسي توليت آستان قدس رضوي با 
اشاره به مسئله دارو و توجه به درمان خصوصاً براي 
اقشار كم درآمد جامعه، اين فعاليت را از اولويت هاي 
كاري آستان قدس رضوي و فعاليت هاي اجتماعي 
و اقتصادي در دوره جديد عنوان كرد كه با توجه به 
تعيين اين اولويت طي مدت زماني كوتاه ظرفيت 
توليد داروي آس��تان ق��دس رضوي ب��ه دو برابر 
افزايش يافته اس��ت.  وي گف��ت: »درمانگاه هايي 
را در شهرس��تان هاي مختلف در دس��ت تأسيس 
داريم و بنياد س��امت رضوي در خراس��ان بزرگ 
به دنبال كمك به مجمع هاي خي��ران و مراكزي 
است كه مش��كاتي در اين زمينه دارند.« در ادامه 
دكتر رضا سعيدي مدير عامل بيمارستان رضوي 
نيز با بيان اينكه آستان قدس رضوي تصميم دارد 

دانش بنيان اداره شود و در مسير رسيدن به مرزهاي 
دانش و كسب مرجعيت علمي حركت كند، گفت: 
»در اين راس��تا با راه اندازي معاونت علمي و بنياد 
سامت، گام هاي مؤثر و بزرگي برداشته شده و از 
هيچ كوششي فروگذار نكرده است.« وي ادامه داد: 
»بيمارستان رضوي تاش دارد تا مقدمات و الزامات 
پيش��رفت علمي را بيش از پيش فراهم كرده و با 
گردهم آوردن فرهيختگان علم پزشكي جهان در 

مسير ايجاد نشاط علمي گام بردارد.«
    جذب خادم ياران سامت رضوي 

يكي از اقدامات خوب در حين برگزاري كنگره اين 
بود كه به همت بنياد سامت آستان قدس رضوي 
ش��ركت كنندگان دومين كنگره بين المللي قلب 
ايران و اروپا در بيمارستان فوق تخصصي رضوي 
با طرح خادم ياران س��امت رضوي آشنا شدند.  
چگونگي عضويت در طرح خادم ياران س��امت 
رضوي و انواع خدمت توسط اعضاي جامعه پزشكي 
كشور در قالب اين طرح در نمايشگاه جانبي دومين 
كنگره بين المللي قلب ايران و اروپا، معرفي ش��د.  
همچنين گزارش عملكرد و دس��تآوردهاي بنياد 
سامت آستان قدس رضوي از ابتداي تأسيس اين 
بنياد مانند راه اندازي پايگاه هاي سنجش سامت 

در اس��تان هاي مختلف به همت نمايندگي هاي 
زير مجموعه بنياد س��امت و اج��راي اردوهاي 
جه��ادي پزش��كي در مناطق محروم خراس��ان 
رضوي نيز در غرفه اين بنياد در حاش��يه كنگره 
به شركت كنندگان ارائه ش��د.  نكته جالب اينكه 
فرم هاي سامانه خدمات رساني گردشگري سامت 
رضوي در اختيار پزشكان متخصص، فوق تخصص 
و فلوشيپ عاقه مند به همكاري با بنياد سامت 
آستان قدس رضوي قرار گرفت تا از اين طريق تيم 
خادمياران خارجي در حوزه سامت آستان قدس 

رضوي نيز تشكيل شود. 
    بزرگان جهان عضو »پويش سامت« 

»از ميزان استقبال متخصصان از اين كنگره بسيار 
ش��گفت زده ش��دم. كار بزرگي ص��ورت گرفته و 
شكل گيري اين گردهمايي علمي بدون شك نقش 
پررنگي در افزايش دانش و تخصص پزشكان خواهد 
داشت.«  اينها بخشي از حرف هاي رئيس بخش مركز 
قلب و عروق بيمارستان يوري سايايوكوهاما ژاپن 
است كه در دومين كنگره پزشكان قلب ايران و اروپا 
بيمارستان رضوي به پويش جهاني »سامت قلب« 
پيوست.  پروفسور كازيرو آشيدا، در حاشيه بازديد از 
نمايشگاه دستاوردهاي نوين تجهيزاتي و دارويي 
اين كنگره در رابطه با عضويت در كمپين سامت 
قلب گفت: »با توجه ب��ه اينكه بيماري هاي قلبي و 
عروقي رتبه نخست علت مرگ و ميرها در جهان را به 
خود اختصاص داده با عضويت در اين پويش جهاني 
مي توان به ترويج مصاديق حفاظت از قلب پرداخت.« 
وي افزود: »تاش براي اصاح الگوي تغذيه ، نه گفتن 
به سيگار و دخانيات و نيز تحرك بيشتر راه هايي است 
كه مي توان از طريق اين كمپين براي حفظ سامت 

قلب به جامعه ترويج كرد.«
    آمار نگران كننده در ايران

در حال حاضر آماري در خصوص تعداد دقيق موارد 
ابتا به انواع بيماري قلبي و عروقي در ايران موجود 
نيست و آمارها مربوط به اطاعات گروهي و مرگ 
ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي است.  با اين حال 
از وضعيت موجود مي توان برداشت كرد كه تعداد 
مبتايان به بيماري هاي قلبي و عروقي هر روز در 
حال افزايش و ميانگين سني اين بيماران نيز كاهش 
يافته است. مرگ بر اثر بيماري هاي قلبي و عروقي 
معمواً پس از بروز س��كته هاي مرگ بار و حمات 
قلب��ي رخ مي دهد، حمات قلبي و س��كته مغزي 
معمواً حوادث حادي هس��تند كه حاصل انسداد 
رگ هايي اس��ت كه مانع از گردش خون در قلب يا 
مغز مي ش��ود.  به عنوان مثال طي سال گذشته در 
اس��تان قزوين، ۲ هزار و ۲55 مورد مرگ ناشي از 
بيماري هاي قلبي و عروقي اتفاق افتاده است كه 41 
درصد مرگ هاي استان را شامل مي شود و مي توان 
گفت به لحاظ آماري تقريباً با س��طح ملي و كشور 
برابر است.  همچنين اوايل امس��ال بود كه رئيس 
مركز بهداش��ت چهارمحال و بختياري با اشاره به 
اهميت توجه به بيماري هاي غيرواگير به خصوص 
سكته هاي قلبي گفت: »ساانه ۲ هزار نفر در استان 
به دليل بيماري هاي قلبي در استان فوت مي كنند.« 
به هرحال دومين كنگره بين المللي پزشكان قلب 
ايران و اروپا گام بزرگي بود تا عاوه بر تبادل اطاعات 
بين متخصصان داخلي و خارج��ي، جديدترين و 
آخرين دس��تاوردها در حوزه قلب و عروق دنيا هم 
مورد بررسي قرار گيرد. كنگره اي كه 7۰۰ متخصص 
و پرستار از كشورهاي انگلستان، آلمان، صربستان، 
ايتاليا، ژاپن، كره جنوبي، تايلند، مالزي، يونان، هند، 
ويتنام، لهستان، عراق، سوريه، افغانستان، پاكستان 
و تركيه و همچنين كشورهاي حوزه خليج فارس در 
بيمارستان رضوي آستان قدس گرد هم آورد كه در 

نوع خود بي نظير است. 

 خزر؛ انبار فاضاب 
شهرهاي ساحلي مازندران!

محيط زيس�ت مازن�دران ك�ه سال هاس�ت در مع�رض انواعي از 
آلودگي هاي زيس�ت محيطي ق�رار دارد، ح�اا با ن�وع ديگري از 
مش�كات به نام ريخته ش�دن فاضاب هاي ش�هرهاي س�احلي 
ب�ه درياي خ�زر روبه رو ش�ده اس�ت. معضلي كه حت�ي مديركل 
حفاظت از محيط زيست اس�تان نيز در خصوص آن اظهار نگراني 
مي كند و معتقد اس�ت كه مديران شهرك هاي ساحلي توجهي به 
حفاظت از محيط زيست ندارند. مسئله اي كه اگر به موقع براي آن 
چاره انديشي نشود، حيات جانداران اين منطقه را به خطر مي اندازد. 

    
همچنان معضل پسماندهاي شهري مازندران به قوت خود باقي مانده 
است و مس��ئوان راهي براي امحاي آنها نيافته اند. هنوز هم در گوشه 
گوش��ه جنگل هاي اس��تان، انبوهي از زباله ها به چشم ديده مي شوند؛ 
زباله هايي كه شيرابه هاي آنها به دل زمين نفوذ مي كند و حيات را از هر 
جنبنده اي مي گيرند و خاك را بي حاصل مي كنند. زباله هايي كه قرار بود 
با ساخت كارخانه هاي توليد كمپوست، زباله سوز و غيره امحا شوند. با اين 
حال اهمال كاري متوليان جز صرف بودجه هاي كان براي پروژه هاي 
بي فرجام نتيجه اي در بر نداش��ته اس��ت. البته معضل زيست محيطي 
استان مازندران فقط به همين 3 تن زباله اي كه هر روز در استان توليد 
و انباشت مي شود ختم نمي شود. چراكه آب هاي زيرزميني اين منطقه 
نيز به دليل استفاده بي رويه كشاورزان از سموم كشاورزي استاندارد و 
گاهاً غير استاندارد، در معرض آلودگي قرار گرفته  است. مضاف بر اين 
مشكات معضل ديگري هم در منطقه مازندران وجود دارد كه مديركل 
حفاظت از محيط زيس��ت با انتقاد از بي توجهي مديران ش��هرك هاي 
ساحلي، از آلوده ش��دن خزر به واس��طه فاضاب هاي خانگي پرده بر 
مي دارد. البته اين مشكل در گذشته هم كم و بيش وجود داشته است، 
اما اين روزها كه حال محيط زيست مازندران با دايلي همچون انباشت 
زباله ها، استفاده بي رويه از سموم كشاورزي، كاهش بارندگي و افزايش 
احتمال خشكسالي خوب نيست، اين عدم توجه متوليان به ورود فاضاب 
به درياچه خزر نيز مزيد بر علت شده است تا بيش از پيش اين استان در 

زمينه زيست محيطي در معرض خطر قرار بگيرد. 
    محيط زيست مازندران در معرض خطر

هدايت فاضاب هاي شهرك هاي ساحلي به درياي مازندران نگران كننده 
شده اس��ت، اين را مديركل حفاظت محيط زيست مازندران مي گويد. 
معضلي كه حس��ين علي ابراهيمي كارنامي درباره آن تأكيد مي كند: 
»استقرار واحدهاي خدماتي و بين راهي سبب ايجاد آلودگي هايي در 
سطح رودخانه هاي مازندران شده و اين نشان دهنده اين است كه توسعه 
گردشگري در مازندران غيرمسئوانه و خس��ارت بار به منابع طبيعي 
استان است.« وي ادامه مي دهد: »حساسيت مديران براي حفاظت از 
محيط زيست بايد جدي تر باشد تا حقوق شهروندي مديريت شود.« در 
صورتي كه مسئوان به اين مهم توجه نكنند،  زمان زيادي نمي گذرد كه 
محيط زيست مازندران را آلودگي فرا مي گيرد و ديگر به اين سادگي ها 
نمي توان مشكات اين منطقه گردشگري را برطرف كرد. منطقه اي كه 
هر ساله ميزبان ميليون ها گردشگر از سراسر كشور هست و به همين 
خاطر بايد حفاظت از آن با جديت بيشتري دنبال شود. ازم به ذكر است 
كه بر اساس اطاعات موجود خزر، به عنوان بزرگ ترين درياچه جهان، 
ساانه 4۰۰ ميليون متر مكعب فاضاب به آن ريخته مي شود كه فقط 
4۰ درصد آن تصفيه مي شود و 6۰ درصد باقي مانده به صورت مستقيم 
و غيرمس��تقيم به درياي خزر مي ريزد. اين آلودگي ها نيز ش��امل مواد 
سمي همچون نيترات، فسفات، انواع و اقس��ام ميكروب ها، كليفرم ها، 
آنتروكك ها و پاتوژن ها هستند كه از طريق خوردن آب وارد بدن انسان 
مي ش��وند يا در تماس پوس��تي با بدن موجب انواعي از حساسيت ها و 
بيماري هاي جدي مي شوند. از همين رو ضروري است هرچه سريع تر 

براي نجات اين درياچه بزرگ چاره اي انديشيده شود.

دومين كنگره بين المللي پزش�كان قلب ايران و اروپا با حضور 700 شركت 
كننده ش�امل 500 فوق تخصص، متخصص و جراح قلب و 200 پرستار از 21 
كشور جهان در حالي از روز چهارشنبه گذشته )14 آذرماه( به همت آستان 
قدس رضوي در بيمارس�تان رضوي مشهد ش�روع به كار كرد كه با بررسي 
وضعيت بيماري هاي قلبي در ايران مي توان به اهميت بااي اين كنگره پي برد.  
اين كنگره بين المللي با حضور حجت ااس�ام و المسلمين رئيسي توليت 
آس�تان قدس رضوي در بيمارس�تان فوق تخصصي رضوي مشهد آغاز و تا 
امروز ادامه دارد كه در اين مدت 200 س�خنراني توسط اساتيد خارجي و 100 

سخنراني توسط پزش�كان داخلي در 50 بخش مختلف به همراه دارد.  ارائه 
آخرين روش ها و جديدترين يافته هاي علمي بشر در حوزه قلب و عروق در اين 
كنگره و همچنين بررسي آخرين تكنولوژي و روش هاي درماني قلب در سطح 
جهان در بيمارستان رضوي حتماً گام بزرگي براي درمان بيماري هاي قلبي در 
ايران خواهد بود. جايي كه بر اساس گزارش ها فقط در 2 استان كشور يعني 
آمار 41 درصدي مرگ ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي در استان قزوين و 
فوت ساانه 2 هزار نفر در چهارمحال و بختياري به دليل همين بيماري ها ارزش 
برگزاري چنين كنگره هايي را براي باا بردن دانش داخلي صد برابر مي كند. 

ميترا شهبازي

روستاها همواره 
محمدرضا سوري

يكي از مهم ترين    گزارش 2
مكان ه�ا ب�راي 
توليدات كش�اورزي و دامي به شمار مي روند؛ 
موضوعي كه در چند سال اخير با مطرح شدن 
بحث اقتص�اد مقاومتي از اهمي�ت دوچنداني 
برخوردار شده است، با اين حال بي توجهي به 
حل مش�كات ريز و درش�ت در اي�ن مناطق 
موجب شده تا بس�ياري از روس�تاها خالي از 
س�كنه و برخي ديگر تبديل به بخش و ش�هر 
ش�وند؛ مس�ئله اي كه در درازمدت مي تواند 
به شدت به كاركرد روستاها آسيب جدي وارد 
سازد.  در حالي كه مديركل تقسيمات وزارت 
كشور معتقد اس�ت: »ش�تابزدگي در تبديل 
روستاها به شهر بدترين آسيب را در آينده به 
حيات اجتماعي و نظام تصميم گيري مي زند.« 
نماينده مردم اسدآباد همدان در مجلس شوراي 
اسامي از نهايي شدن تبديل روستاهاي چنار 
سفلي، مزرعه بيد و جنت آباد به شهر خبر داد.  
موضوع�ي كه در ص�ورت بي توجه�ي به همه 
جوان�ب مي توان�د مش�كل آفرين ش�ود. 

    
ساانه 1۲۰ ميليون تن انواع محصوات كشاورزي 
ب��ه ارزش8۰ ميلي��ارد دار در كش��ور تولي��د و 
وارد بازار مي ش��ود كه ش��امل 8۲/5 ميليون تن 
محصوات زراعي، ۲۰/5 ميليون تن محصوات 
باغي، 14 ميليون تن محصوات دامي و بيش از 
يك ميليون تن محصوات ش��ياتي است كه از 
اين ميزان 9 درصد متعلق ب��ه توليدات همدان 
است به طوري كه در سطح اين استان محصواتي 
از قبيل سيب زميني با توليد ساانه يك ميليون 
و 1۰۰ هزار تن، س��ير 35 تا 5۰ هزار تن، نباتات 
علوف��ه اي 8۰۰ هزار تن، محص��وات جاليزي با 

ميانگين 17۰ هزار ت��ن، ذرت دامي8۰ هزار تن، 
انگور 46۰ هزار تن، سيب به ميزان 9۰ هزار تن، 
حبوبات بي��ن 18 تا ۲۰ هزار ت��ن، گردو بين 6۰ 
تا7۰ هزار تن، ش��ير بين 47۰ تا 5۰۰ هزار تن، 
گوشت قرمز و سفيد 13۰ تن و عسل به ميزان ۲ 
هزار تن توليد مي شود، لذا اين مهم نشان مي دهد 
كه وجود روستاها و روستاييان در اين استان از چه 

اهميت باايي برخوردار است. 
   روستاها بخش و شهر مي شوند

در سال هاي اخير مشكات ريز و درشتي موجب 
ش��ده تا مهاجرت از روستاها به ش��هر از سرعت 
بيشتري برخوردار ش��ود؛ موضوعي كه به شدت 
حيات روستاها را به عنوان مهم ترين توليدكننده 
مواد غذايي كشور به مخاطره انداخته و سبب شده 
تا برخي از كارشناس��ان تبديل روستا به بخش و 
شهر را براي جلوگيري از مهاجرت پيشنهاد داده و 

معتقد باشند كه با اين اقدام ضمن ايجاد كارگاه هاي 
كوچك مي توان ب��ا ايجاد اش��تغال و درآمدزايي 
جلوي مهاجرت روس��تاييان را س��د كرد. اين در 
حالي است كه اين موضوع مي تواند در درازمدت 
سد بزرگي براي روستايياني كه اقدام به نگهداري 
دام هاي كوچك مي كنند، شود و عمًا روستاييان 
را دچار سردرگمي كند.  مديركل تقسيمات وزارت 
كشور با تأييد اين موضوع مي گويد: »شتابزدگي 
در تبديل روستاها به ش��هر بدترين آسيب را در 
آينده به حيات اجتماعي و نظ��ام تصميم گيري 
مي زند.« سعيد جالي با اش��اره به اينكه بررسي 
ميداني و انجام كار كارشناسي در زمينه وضعيت 
اجتماعي روستاهايي كه در آستانه تبديل شدن به 
شهر هستند از سياست هاي اصلي وزارت كشور 
است، مي افزايد: »هدف از تقسيمات صرفاً تبديل 
روستا به شهر نيست؛ چراكه تبديل وضعيت يك 

ابزار براي توس��عه بيش��تر بوده و در صورتي كه 
كارشناسان وزارت كشور تشخيص بدهند اين كار 
انجام خواهد شد، در غير اين صورت به طور قطع 
دولت به دنبال تبديل روس��تاها به شهر نيست؛ 
چراكه اين كار در آينده خسارت جبران ناپذيري 
به حي��ات اجتماعي روس��تاها مي زن��د.« وي با 
بيان اينكه نبايد طوري برخ��ورد كنيم كه بعد از 
چند سال روس��تاييان از انجام اين كار پشيمان 
و وضعيت بدت��ر و موجب ف��رار روس��تاييان به 
كانشهرها شود، ادامه مي دهد: »تدوين و اجراي 
طرح نظام درجه بندي روستاها و توجه به آنها به 
جاي افزايش شهرهاي جديد ازجمله برنامه هاي 
مدون در اين زمينه اس��ت و دول��ت در اين طرح 
روس��تاهايي كه جمعيت باايي دارن��د و داراي 
پتانس��يل ها و ظرفيت هاي بالقوه هستند را ويژه 
كمك مي كند.« اين اظهارات در حالي اس��ت كه 
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسامي 
هم از نهايي شدن تبديل روستاهاي چنار سفلي، 
مزرعه بيد و جنت آباد به شهر خبر داده و مي گويد: 
»نامه نگاري ها و مكاتبات اوليه انجام ش��ده و اين 
آخرين بررسي ميداني كارشناسان وزارت كشور 
اس��ت.« اكبر رنجبرزاده مي افزاي��د: »همچنين 
قرار است دهس��تان چهاردولي با ۲7 روستا و 11 
هزار نفر جمعيت به بخش تبديل شود.« آخرين 
وضعيت نش��ان مي دهد در حال حاضر روستاي 
چنار س��فلي با 5 هزار نفر جمعيت و روستاهاي 
جنت آب��اد و مزرعه بيد با جمعيت 4 ه��زار نفر از 
روستاهايي است كه قرار است به شهر تبديل شود.  
رويكرد تبديل روستا به شهر با توجه به تبعاتي كه 
در پي دارد بايد مورد بازنگري قرار گرفته و زمينه 
اشتغال در مناطق روس��تايي فراهم شود؛ چراكه 
بي توجهي به اين مهم مي تواند خسارت غير قابل 

جبراني را در پي داشته باشد.

تبديل روستاهاي همدان به شهر، تهديدي جدي براي امنيت غذايي
سهم 9 درصدي روستاهاي همدان در توليدات دامي و كشاورزي، اين منطقه را به يكي از مهم ترين مناطق كشور در اين زمينه تبديل كرده است
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 تبادل اطاعات 700 متخصص و پرستار 
قلب و عروق جهان در بيمارستان رضوي مشهد

گزارش اختصاصي »جوان« از دومين كنگره بين المللي پزشكان قلب ايران و اروپا در مشهد

   البرز: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: اين استان رتبه 
برتر كشور را در بخش تسهيات رونق توليدي به خود اختصاص داده است.  
جهانگير شاهمرادي افزود: امسال 4 هزارو 18۰ ميليارد ريال تسهيات 
اقتصاد مقاومتي در استان پرداخت شده كه همچنان روند بررسي پرونده ها 
ادامه دارد.  به گفته وي، همچنين در حوزه ستاد تسهيات در سال جاري، 

8۲3 پرونده مطرح كه 968 مصوبه در پي داشته است. 
  فارس: معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري فارس گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون تعداد3 هزار و 8۰۰ 
بازديد از تأسيسات گردشگري استان فارس انجام شده است كه يك هزار 
و 487 بازديد در شيراز و ۲ هزار و 313 بازديد در ديگر شهرستان ها بوده 
است و به نسبت سال گذشته با تعداد ۲ هزار و 634 بازديد، 45 درصد رشد 
داشته است.  سيد مويد محس��ن نژاد اظهار داشت: نحوه خدمات رساني 
مطلوب تمامي مراكز اقامتي ) هتل ها، هتل آپارتمان ها، اقامتگاه هاي بوم 
گردي، مهمانپذيرها، خانه هاي مسافر(، س��فره خانه هاي سنتي، مراكز 
پذيرايي بين راهي، دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري و ديگر تأسيسات 
زير مجموعه اين اداره، در دستور كار بازرسان در 8 ماهه سال جاري قرار 
داشته است كه با افزايش بازديدهاي فني و كارشناسي از زيرساخت هاي 
گردشگري در سال جاري نسبت به سال گذش��ته، ميزان شكايت هاي 

دريافتي از اين تأسيسات كاهش يافته است. 
  اردبيل: استاندار اردبيل گفت: با تكميل و بهره برداري از طرح هاي در 
دست اجراي حوزه سامت، اين استان به شاخص ۲/5 تخت بيمارستاني 
به ازاي هر هزار شهروند دس��ت مي يابد.  اكبر بهنام جو افزود: در حال 
حاضر حدود ۲ هزار تخت بيمارس��تاني در سطح استان وجود دارد كه 
1/7 تخت به ازاي هر هزار شهروند را شامل مي شود.  وي با بيان اينكه هم 
اكنون ضريب كشوري در اين خصوص 1/9 تخت به ازاي هر هزار شهروند 
اس��ت، ادامه داد: با برنامه ريزي هاي صورت گرفت��ه و آغاز پروژه هاي 
درماني مصمم هستيم اين رقم تا سال 14۰4 با احداث بيمارستان هاي 

دولتي و خصوصي به شاخص ۲/5 تخت برسد. 
  خوزستان: مدير جهادكشاورزي شادگان گفت: با توجه به نزوات 
آسماني در فصل پاييز در حال حاضر سطح كشت گندم در شادگان به 
۲4 هزار هكتار افزايش يافت.  جبار حم��ادي افزود: از اين مقدار حدود 
11 هزار و 5۰۰ هكتار طرح محوري و مابقي غيرطرح است كه عمليات 
تش��كيل پرونده و عقد قرارداد به اتمام رسيده و حدود يك هزار و 8۰۰ 
تن بذرگندم بين كشاورزان شهرستان توزيع شد.  به گفته وي، تاكنون 
حدود 9۰۰ هكتار محصول كلزا و بيش از 4 هزار هكتار جو نيز در سطح 

مزارع اين شهرستان كشت شده است. 

تشكيل 25 كار گروه براي اجراي برنامه هاي 
چهلمين سالگرد انقاب در استان مركزي     
2۵ كارگروه و ۱2 ستاد شهرستاني براي      مركزي
هرچه باش�كوه تر برگزار شدن جشن 
چهلمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي و دهه مبارك فجر امسال 

تشكيل شده است. 
رئيس ش��وراي هماهنگي تبليغات اسامي اس��تان مركزي با اعام اين 
خبر گفت: از اين تعداد كارگروه، 13 كارگروه كه از ابتداي سال كار خود 
را آغاز كرده با محوريت آئيني و 1۲ كارگروه ديگر نيز با محوريت تبييني 
برنامه هاي خود را پيگيري مي كنند.  حجت ااسام عباس هاشمي با اشاره 
به اينكه شعار امسال يعني چهلمين س��الگرد پيروزي انقاب، »افتخار 
به گذشته و اميد به آينده« مشخص شده، افزود: با توجه به حساسيت و 
موقعيت نظام جمهوري اسامي ايران در منطقه و دنيا و هجمه هاي بي امان 
دشمن عليه نظام مقدس جمهوري اسامي، در چهلمين سالگرد پيروزي 
انقاب اسامي برنامه ها بايد با حساسيت و جديت خاصي دنبال شود.  وي 
ادامه داد: در برنامه هاي مربوط به دهه فجر امسال، بايستي به خوبي بتوانيم 
عملكرد و دستاوردهاي چهل ساله انقاب را به استحضار مردم به خصوص 
جوانان و نوجوانان برسانيم. هاشمي بيان داشت: برنامه ها در دو محور آييني 
و تبييني شامل فرهنگ و هنر، اقتصادي، دانشگاهيان و فناوري، رسانه و 
فضاي مجازي، روستا و محروميت زدايي، ورزش و جوانان، زنان و خانواده، 
تشكل هاي مردمي، تبليغات اس��امي، حوزه روحانيت، ايثار و شهادت، 
بهداشت و درمان و سامت، بسيج و بصيرت و فرهنگ و... دنبال مي شود كه 
بايستي در اين حوزه ها همكاري ازم بر اساس دستور عمل صورت بگيرد. 

 نخستين بيمارستان محلي اصفهان 
در بويين مياندشت ساخته مي شود    

طبق مصوب�ه وزارت بهداش�ت س�اخت     اصفهان
بيمارستان محلي بويين مياندشت به عنوان 
اولين بيمارس�تان محلي در استان اصفهان در دس�تور كار قرار گرفت. 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با اعام اين خبر گفت: ساخت 
بيمارستان محلي بويين مياندشت در نقشه درمان استان اصفهان ديده 
شده است.  بهروز كليدري افزود: در حال حاضر اين اعتبارات در برنامه 
وزارت بهداشت ديده شده است كه براي 1۰ تا 15 تخت بيمارستاني در 
يك بيمارس��تان محلي به اعتباري بالغ بر 15 تا ۲۰ ميليارد تومان نياز 
است.  در ادامه مدير فني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در خصوص طرح 
توسعه بيمارستان شهيد رجايي اظهار داش��ت: اين طرح در سه طبقه 
با متراژ يك هزار و ۲۰۰ متر در هر طبقه احداث مي ش��ود.   حميدرضا 
سوراني با اشاره به اينكه طرح توسعه بيمارستان شهيد رجايي فريدن در 
متراژ 3 هزار و 8۰۰ متر ساخته مي شود، افزود: طرح توسعه بيمارستان 
در سه طبقه از جمله بخش خدماتي در هم كف، اتاق عمل و اورژانس در 
طبقه اول اداري و سالن اجتماعات در طبقه سوم ديده شده است.  وي 
ادامه داد: در طرح توسعه پنج اتاق عمل استاندارد، بخش سي. اس. آر و 
بخش هاي پشتيباني و بخش خدماتي و تأسيساتي و بهسازي اورژانس 
ديده شده اس��ت.  به گفته وی همچنين موتور خانه، سالن غذاخوري، 

آشپزخانه نيز از ديگر قسمت هاي طرح توسعه بيمارستان است. 

 برپايي نمايشگاه اقتصاد مقاومتي 
در شهر دوراهك بوشهر   

نمايش�گاه اقتصاد مقاومت�ي به همت     بوشهر
بسيج س�ازندگي شهرس�تان و حوزه 
مقاومت جنداه شهر دوراهك در محل حوزه مقاومت افتتاح شد. 
فرمانده سپاه سيدالشهدا )ع( شهرستان دير در اين مراسم گفت: برپايي 
نمايشگاه اقتصاد مقاومتي در شهرستان رونق اقتصادي به همراه دارد. 
سرهنگ عيسي داوريان افزود: تنها راه برون رفت از مشكات اقتصادي 
اقتصاد مقاومتي است الحمداه بسيج سازندگي شهرستان با تاش همه 
بسيجيان توانسته است نمايشگاه اقتصاد مقاومتي را در بين مردم به 
نحو احسن برگزار نمايد كه اين امر جاي تقدير دارد.  وي هدف از برپايي 
نمايشگاه اقتصاد مقاومتي در سطح شهرستان را با توجه به تأكيدات 
مكرر رهبر معظم انقاب در چند سال گذشته پيرامون اقتصاد مقاومتي 
و خريد كاا هاي ايراني عنوان كرد و اظهار داش��ت: سپاه سيدالشهدا 
شهرستان دير با لبيك به فرمايش مقام معظم رهبري در عرصه توليدات 
داخلي و اقتصاد مقاومتي حضوري فعال پيدا كرده است.  وي با اشاره به 
اينكه تمام ترفندهاي دشمن را براي اخال در جامعه مي شناسيم گفت: 
رهبر معظم انقاب چند سال قبل هشدار دادند كه دشمن مي خواهد با 
سو استفاده از كاستي هاي اقتصادي كشور در جامعه اخال ايجاد كند و 
تنها راه جلوگيري از اين امر مهم اجراي چنين نمايشگاه هاي اقتصاد 
مقاومتي است.  داوريان ادامه داد: در اين نمايشگاه شش غرفه داير است 
كه شامل بخش هاي عفاف و حجاب، محصوات فرهنگي. محصوات 
ارگانيك، تمامي مواد غذاي��ي، غرفه كودكان و نوجوان��ان و مهم تر از 
اين س��الن ويدئو كه به جوانان و نوجوانان آموزش سبك زندگي ارائه 
مي نمايد.  ايش��ان همچنين اضافه كرد: محصوات اين نمايشگاه كه 
توسط بسيجيان آن شهر ساخته شده است به استان هاي ايام، فارس، 

خوزستان، مشهد، يزد صادر مي شود. 

تجليل از حافظان بسيجي كل قرآن كريم 
شهرستان صومعه سرا     

در حركتي ارزشمند و طي مراسمي     گيان
توسط فرماندهي سپاه صومعه سرا 
از شش حافظ بسيجي كل قرآن كريم اين شهرستان تجليل شد. 
سرهنگ پاسدار كيا عاشوري در مراسم تجليل از حافظان كل قرآن كريم 
گفت: ما براي اينكه يك جامعه قرآني داشته باشيم بايد اين روش و منش 
را به جوانان انتقال دهيم.  وي افزود: رسيدن به عمق معنويت قرآن، جز 
تفكر و انديشيدن در قرآن ميسر نمي شود و شما كه با قرآن مأنوس شديد 
در گام هاي بعد بايد آن را سرمنشأ زندگي خود قرار دهيد.  فرمانده سپاه 
صومعه سرا حفظ قرآن كريم را بابي براي ورود به بهشت الهي و رسيدن به 
يك نياز متعالي ذكر كرد و ادامه داد: از نكات مهمي كه مقام معظم رهبري 
نيز بعد از مأنوس ش��دن و حفظ قرآن بر آن تأكيد فراوان داشتند تدبر و 
تفكر در قرآن است كه قطعاً هر چه قدر اين ژرف نگري و تفكر در اقيانوس 
بيكران معنويت قرآني بيشتر باشد شما به هدف اصلي كه رسيدن به قرب 
الهي است خواهيد رسيد.  در پايان از شش حافظ بسيجي نوجوان و جوان 
قرآن كريم شهرستان صومعه سرا آقايان طاها عليزاده، محمدرضا عرباني 
مستقيم، سيد پويا پروانه، سيد امير حسين جوادي و خانم سيده فاطمه 
جوادي )شاگردان استاد فاح پور( با اهداي لوح تقدير و هديه تجليل شد. 

به منظور حل ترافيك 
هسته مركزي زنجان از خودروها خالي مي شود     

ش�هردار زنجان با اش�اره ب�ه معضل     زنجان
ترافيكي در هسته مركزي شهر زنجان 
از تخليه وسايل موتوري از هس�ته مركزي شهري در زنجان خبرداد. 
مسيح اه معصومي در نخس��تين يادواره قربانيان حوادث ترافيكي در 
استان زنجان با اش��اره به مجموعه ش��هرداري نيز در راستاي كاهش 
تصادفات ناگوار در حيطه وظيفه خود تاش مي كند، اظهار داشت: هدف 
اين است كه يك كار فرهنگي و فرهنگ سازي رانندگي در زنجان انجام 
ش��ود.  وي افزود: هر چه قدر مي توانيم تاش كنيم تا حوادث ناگوار در 
كشور استان و شهرمان كمتر شود باعث سربلندي ما در حوزه ترافيك 
خواهد بود.  شهردار زنجان با اشاره به اينكه ايجاد بستر ترافيكي در حوزه 
حمل و نقل را از وظايف شهرداري عنوان كرد و گفت: پليس راهنمايي 
و رانندگي نيز تمام تاش خود را در جهت نظم بخشي به حوزه ترافيك 
تاش مي كند تا مشكلي در اين حوزه وجود نداشته باشد.  وي عنوان كرد: 
همه تاش ها يك طرف و مشكاتي كه در نحوه استفاده خودرو و ميزان 
استفاده از خودرو و عدم رعايت ضوابط و مقررات راهنمايي و رانندگي 
هم از يك طرف موجب شده متأسفانه آمار تصادفات در سطح كشور قابل 
توجه باشد.  وي عنوان كرد: برنامه داريم هسته مركزي شهر را از وسايل 
موتوري تخليه كنيم و بايد بپذيريم هسته مركزي شهر جايي بيش از 
اندازه ماشين نيس��ت.  معصومي با بيان اينكه ما دنبال اين هستيم كه 
آسيب هاي اجتماعي را در هسته مركزي شهر كاهش دهيم عنوان كرد: 
از وجود ماشين ها در سطح شهر زنجان درست است كه مزاياي زيادي 

داشتيم ولي در كنار آن آسيب هاي زيادي نيز داشتيم. 
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محمدرضا هاديلو
   گزارش يك



چند س�الي اس�ت كه بهاي جهان�ي غذا در 
حال كاهش اس�ت، ول�ي در ايران ب�ه دليل 
سوء سياس�ت ها و تدابي�ر و مديريت ه�ا اثر 
ارزاني غذا در ب�ازار جهاني به ب�ازار داخلی  
نمي رس�د. س�ازمان خواروبار و كش�اورزي 
ملل متح�د )فائو( اعام ك�رد قيمت جهاني 
موادغذاي�ي در نوامبر به پايين ترين س�طح 
در بيش از دو س�ال گذش�ته رس�يده است. 
به گزارش ايس��نا، ش��اخص قيمت غذاي فائو 
كه تغييرات ماهانه س��بدي از غات، دانه هاي 
روغن��ي، محصوات لبني، گوش��ت و ش��كر را 
بررسي مي كند در نوامبر به 160/8 واحد رسيد 
كه در مقايسه با رقم بازبيني شده 162/9 واحد 
در اكتبر كمتر بود و اين شاخص در پايين ترين 
سطح از ماه مه سال 2016 قرار گرفت.  در ميان 
مواد غذايي مورد بررس��ي در ش��اخص فائو در 
نوامبر، تنها قيمت ش��كر 4/4 درصد نسبت به 

اكتبر افزايش پيدا كرد. 
شاخص قيمت غات فائو در نوامبر 164 واحد 
بود كه 1/1 درصد در مقايسه با ماه پيش از آن 
كاهش داشت. قيمت دانه هاي روغني نيز براي 
دهمين م��اه متوالي كاهش پيدا ك��رد و با 7/6 

درصد كاهش ماهانه به پايين ترين سطح در 12 
سال اخير رسيد. 

كاهش قيمت غ��ات به دليل تأثير برداش��ت 
محصول جديد روي س��هميه ص��ادرات برنج و 
كاهش قيم��ت ذرت به دليل رقاب��ت صادراتي 

بوده اس��ت.  قيم��ت روغن پالم به دليل رش��د 
سطح ذخاير در كش��ورهاي صادركننده بزرگ 
و افت قيمت جهان��ي، كاهش قابل ماحظه اي 

پيدا كرد. 
قيمت سويا و روغن گل آفتابگردان نيز به دليل 

فراواني عرضه در امريكا، اتحاديه اروپا و بازارهاي 
نوظهور متعدد و چش��م انداز توليد مطلوب در 

منطقه درياي سياه كاهش پيدا كرد. 
قيمت مواد لبني در نوامبر 3/3 درصد نس��بت 
به اكتبر ارزان شد كه شش��مين كاهش ماهانه 
متوال��ي بود، در حال��ي كه قيمت گوش��ت نيز 
اندك��ي كاهش ياف��ت.  فائو اعام ك��رد: توليد 
جهاني غات در سال زراعي 2019- 2018 به 
2/595 ميليارد تن خواهد رسيد كه در مقايسه 
با پيش بيني قبلي، اندكي كمتر بوده و همچنين 
2/4 درصد نس��بت به توليد بااي سال گذشته 

كمتر است. 
طبق پيش بين��ي فائو، توليد جهان��ي گندم در 
سال زراعي 2019- 2018 به 725/1 ميليون 
تن خواهد رس��يد ك��ه 2/8 ميلي��ون تن كمتر 
از پيش بيني قبلي اس��ت، زي��را در برآوردها از 
برداشت امس��ال تركيه و روس��يه تجديدنظر 

شده است. 
بر اس��اس گزارش رويترز، فائو پيش بيني كرد: 
موجودي غات جهان در پاي��ان فصل 2019، 
762 ميليون تن است كه نسبت به نوامبر بدون 

تغيير مانده است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه اعام كرد: در 
س�ال آينده حدود ۱۴۲ هزار ميليارد تومان 
يارانه نقدي و غيرنقدي پرداخت مي شود، اما 
استانداري ها اين اختيار را پيدا مي كنند كه 
يارانه بگيران متمول و غير نيازمند را حذف و 
منابع آن را صرف فعاليت هاي عمراني كنند. 
 به گزارش »ج��وان«، دكتر نوبخ��ت به همراه 
معاونانش در روز پنچ ش��نبه و در موعد قانوني 
ارائه ايحه ارسال بودجه به مجلس در نشستي 
خبري به تبيي��ن ابعاد بودج��ه 98 پرداخت و 
گفت: در بودجه 98، 44 ه��زار ميليارد تومان 
منابع هدفمندي نسبت به سال جاري رشد دارد 
و امس��ال حدود 98 هزار ميليارد تومان براي 
منابع و مصارف هدفمندي مصوب شده بود كه 
30 هزار ميليارد تومان آن براي پرداخت هاي 

نقدي است. 
  توزيع استاني يارانه در سال آينده

در اين نشست بحث يارانه هاي پنهان مطرح شد 
و نوبخت گفت كه يارانه هاي پنهان مورد بررسي 
قرار گرفته و شناسايي شده اس��ت و به زودي 

جزئيات آن  را اعام خواهد كرد. 
نوبخت گفت: در بودجه س��ال آين��ده اينگونه 
برنامه ريزي ش��ده كه منابع 42 ه��زار و 500 
ميليارد توماني كه براي هدفمندي يارانه ها در 
نظر گرفته شده به صورت استاني توزيع شود؛ 
چراكه بخشداران و فرمانداران بهتر مي توانند 
اقشار مناطق خود را شناس��ايي كنند و به آنها 

يارانه نقدي بپردازند. 
وي ادامه داد: در توزيع استاني يارانه نقدي هر 
آنچه اس��تان ها بتوانند صرفه جويي كرده و به 
طور هدفمند و به اقشار نيازمند پرداخت كنند، 
مازاد آن  را مي توانند ب��راي پروژه هاي عمراني 
خود به كار بگيرند كه اين اقدامي انگيزشي براي 

آنها خواهد بود. 
  معافيت هاي مالياتي شفاف شد

نوبخت در ادامه به بحث ماليات در بودجه سال 
آينده اشاره كرد و از اقدامي در راستاي شفافيت 

در اين بخش خبر داد. 
وي گفت: در پيوس��ت هاي بودجه سال 1398 
ليس��ت تم��ام دس��تگاه هايي ك��ه از معافيت 

مالياتي برخوردارند را اعام كرده ايم تا جامعه و 
نمايندگان مجلس بدانند چه كساني از ماليات 

معاف هستند. 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال آينده 
يكي ديگر از بحث هاي پيرامون بودجه 1398 
بود كه نوبخت بار ديگر بر ثابت ماندن نرخ بنزين 
1000 توماني در سال آينده تأكيد كرد و دليل 
آن را نيز نگراني از تأثيرات رواني اصاح قيمت ها 

عنوان كرد. 
وي گفت: دولت از اين جهت از افزايش قيمت 
بنزين نگران است كه در شرايط موجود هرگونه 
تغييري موجب دامن زدن به افزايش قيمت ها 
و تورم شود كه به فشار به اقشار جامعه منتهي 

خواهد شد. 
در عين حال وي پيش از اين به سناريو هاي در 
حال مطالعه مانند تخصيص 10 ليتر به هر نفر يا 
ميزان مشخصي به هر خانوار اشاره كرده بود كه 
در آن امكان مبادله سهميه وجود داشته باشد. 
وي در اين جلسه قول داد، اگر برخي سناريو ها 
به نتيجه برس��د و آثار تورمي نداشته و به نفع 

مردم باشد آن را اعام كند. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: 
433 هزار ميليارد تومان درآمد بودجه ناشي از 
ماليات، حقوق گمركي و... است، بنابراين براي 
پوشش هزينه ها مجبور به واگذاري دارايي هاي 
سرمايه اي و مالي هستيم كه نفت و گاز از جمله 

دارايي هاي سرمايه اي است. 
نوبخ��ت اظهار داش��ت: براي س��ال آينده 31 
هزار و 900 ميليارد توم��ان براي خريد اوراقي 
كه در سال هاي گذش��ته خريده و امسال بايد 

بازپرداخت كنيم، هزينه خواهيم كرد. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه ب��ا بيان اينكه 
اوراقي را كه طي س��ال هاي گذش��ته خريديم 
صرف طرح هاي عمراني كرديم، گفت: امسال 
38 هزار و 500 ميليارد تومان اوراق فروختيم 
و س��ال آينده 32 ه��زار ميلي��ارد تومانش را 

مي خريم. 
وي افزود: ما هيچ ادعاي پول پاش��ي و پولدار و 
غني بودن نداري��م و اان تقريباً مي توان گفت 
كه تمامي دستگاه ها از بودجه خودشان ناراضي 

هستند و بايد گفت كه منابع محدود و مصارف 
نامحدود است. 

  ۷هزارميلياردتوم�ان ب�راي حمايت از 
معيشت خانوارهاي نيازمند

پورمحمدي ادامه داد: 7 ه��زار ميليارد تومان 
براي حمايت از معيش��ت خانوارهاي نيازمند، 
37 ه��زار ميليارد تومان براي حوزه س��امت، 
15 ه��زار ميليارد تومان براي توس��عه متوازن 
منطقه و 8 هزار ميليارد تومان براي يارانه گندم 

در نظر گرفتيم. 
وي ادام��ه داد: همچنين نوس��ازي بافت هاي 
فرسوده سه برابر خواهد ش��د، به گونه اي كه از 
100 هزار واحد در سال 97 به 300 هزار واحد 

در سال 98 افزايش خواهد يافت. 
وي در خصوص بس��ته هاي جبراني و حمايتي 
اظهار داشت: ريالي از ما به التفاوت پتروشيمي ها 
را براي دولت در نظر نگرفتي��م، بلكه تمام اين 
مبلغ را براي بسته هاي حمايتي منظور كرديم. 
تاكنون يكي از بسته ها اعطا شده و تا پايان سال 

بسته ديگري اعطا خواهيم كرد. 
 بودجه اضافه ش�د، م�دارس بهانه پول 

گرفتن از خانواده ها  را نداشته باشند
بنا بر گفته نمكي، معاون امور علمي، فرهنگي 
و اجتماعي س��ازمان برنام��ه و بودجه، بودجه 
آموزش و پرورش در س��ال آين��ده 25 درصد 

رش��د، در برخي بخش ها تا 28 درصد و حتي 
در رديف هايي ت��ا 50 درصد افزايش داش��ته 
اس��ت و فكر نمي كنيم ديگر آموزش و پرورش 
كمبود بودجه داش��ته باش��د و موجب فشار بر 

خانواده ها شود. 
وي همچنين به رتبه بندي فرهنگيان اش��اره 
كرد و گفت: گرچه تاكن��ون مصوبه اي در اين 
رابطه نداشتيم، اما حدود 2000 ميليارد تومان 
براي آن در رديفي قرار داديم تا اگر در سال بعد 

اجرايي شد، بتوانيم تأمين مالي كنيم. 
  مهم ترين اعداد بودج�ه از نگاه رئيس 

سازمان برنامه و بودجه و معاونانش 
يارانه نان و خريد تضميني گندم از كشاورزان 

6145 ميليارد تومان پيش بيني شده است. 
- رشد 12 درصدي منابع بودجه

- وابستگي 27 درصدي بودجه به نفت
- تعيين فروش روزانه 1/5 ميليون بشكه نفت 

براي سال آينده به قيمت هر بشكه 54 دار
- تعيين نرخ 5700 تومان، به عنوان نرخ تسعير 

ارز
- واريز 34 درصد از درآمدهاي نفتي دولت به 
صندوق توسعه ملي در س��ال 98 طبق برنامه 

ششم توسعه
- اختصاص 14 ميليارد دار ارز 4200 توماني 
براي تأمين كااهاي اساسي با هدف حمايت از 

معيشت مردم
- ثابت ماندن مبل��غ يارانه هاي نقدي خانوارها 

در سال 98
- افزايش 20 درصدي حقوق كارمندان كشوري 

و لشكري
- اختص��اص 2 ه��زار ميلي��ارد توم��ان براي 

همسان سازي حقوق بازنشستگان
- تخصيص 7 هزار ميليارد تومان براي مقابله با 

فقر مطلق و حمايت از اقشار ضعيف
- افزايش بودج��ه عمراني كش��ور از 62 هزار 

ميليارد تومان به 65 هزار ميليارد تومان
- اختصاص 35 هزار ميليارد تومان براي طرح 

تحول سامت
- تخصيص 15 هزار ميليارد تومان براي توازن 

منطقه اي
- افزايش 20 درصدي اعتبارات مربوط به بخش 

كشاورزي
- اختصاص 8 هزارميليارد توم��ان براي يارانه 

گندم
- رشد 20 درصدي اعتبارات آب شرب

- رش��د س��ه برابري بودجه حماي��ت از طرح 
بازآفريني شهري و بازسازي 300 هزارمسكن 

فرسوده
- رشد 71 درصدي اعتبارات حمايتي از مراكز 

علم و فناوري
- تأمين يك ميليارد دار تسهيات تأمين مالي 

خارجي به منظور تجهيز آزمايشگاه ها
- اختص��اص 2 ه��زار ميلي��ارد توم��ان براي 

رتبه بندي معلمان
- اختصاص 43 هزارميليارد تومان به اعتبارات 
هزينه اي مدارس و آموزش و پرورش با رش��د 

28 درصدي
- اختص��اص 900 ميليارد توم��ان به مدارس 

مناطق محروم 
- رشد 84 درصدي اعتبارات محيط زيست

- رش��د 100 درص��دي بودج��ه مرب��وط به 
گردشگري

- تخصيص 31 هزار و 900 ميليارد تومان براي 
بازخريد اوراق مشاركت سال هاي قبل

- تحقق 100 درص��دي بودجه ريزي مبتني بر 
عملكرد براي دستگاه هاي ملي در بودجه سال.
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 اختیار حذف یارانه بگیران متمول
 به استانداری ها سپرده شد

نوبخ�ت: در بودجه س�ال 
آينده اينگونه برنامه ريزي 
ش�ده كه منابع ۴۲ هزار و 
۵۰۰ ميلي�ارد تومان�ي كه 
براي هدفمن�دي يارانه ها 
در نظ�ر گرفت�ه ش�ده به 
ص�ورت اس�تاني توزي�ع 
شود؛ چراكه بخشداران و 
فرمانداران بهتر مي توانند 
اقش�ار مناط�ق خ�ود را 
شناس�ايي كنند و به آنها 
ياران�ه نق�دي بپردازن�د

گزارش »جوان« از مهم ترين اعداد و ارقام بودجه از نگاه نوبخت و معاونانش 

نوبخت: قيمت حامل هاي انرژي سال آينده تغيير نمي كند

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

قيمت جهاني مواد غذايي ارزان تر شد
   بازار

 وزیر كار مراقب هفت  تپه اي شدن
 بنگاه هاي تابعه وزارت كار باشد

شريعتمداري: راه اندازي كارخانه هفت تپه ۸۰ 
درصد مشكات را حل مي كند

 در حالي كه بسياري از بنگاه هاي تابعه صندوق هاي بازنشستگي 
كشوري و همچنين سازمان تأمين اجتماعي به دليل سوء مديريت 
و خود خواهي هاي برخي از جريان ها استعداد هفت تپه اي شدن 
را دارند، وزير كار در ديدار با نمايندگان كارگران »شركت كشت و 
صنعت نيشكر هفت تپه« گفت: موضوعات اجتماعي، سياسي نبايد 
امنيتي شود و  وزارت كار، خانه تمام كارگران ايران است.   انتظار 
مي رود شريعتمداري با آنتي ويروس ش�فافيت عاوه بر صيانت 
از اش�تغال و توليد زمينه تقويت اين بخش ها را هم فراهم آورد. 
به گزارش »جوان«، »ش��فافيت « را بايد آنتي وي��روس ناكارآمدي و 
ورشكستگي براي بنگاه ها و شركت هاي عظيم و سرمايه موجود در 
كشور دانست، زيرا اگر نگاهي به آنچه پيش از واگذاري بنگاه كشت و 
صنعت نيشكر هفت تپه به اين بنگاه گذشته است، بيندازيم متوجه 
مي ش��ويم كه س��وء مديريتي در جريان بوده اس��ت كه در گزارشي 
مبسوط در آينده به وضعيت اين بنگاه قديمي استخوان دار خواهيم 
پرداخت. از اين رو كابينه اقتصادي دول��ت و افراد تصميم گير در اين 
حوزه به وي��ژه وزراي كار و اقتصاد و صنعت و كش��اورزي كه حجم 
عظيمي از بنگاه ها را در مجموعه هاي تابعه خود دارند، بايد بدانند كه 
امروز بيش از هر زمان ديگري بايد از آنتي ويروس شفافيت براي بهبود 

عملكرد و به اصطاح هفت تپه اي شدن آنها استفاده كنند. 
  هزينه شفاف س�ازي از هفت تپه اي ش�دن بنگاه ها كمتر 

است
البته افراد سياسي عموماً تاش مي كنند به مقوله شفافيت به ديده 
سياسي و جناحي بنگرند و بگويند اگر وضعيت بنگاه را شفاف كنيم با 
هجمه عظيمي از انتقادها روبه رو مي شويم. د ر واكنش به اين ديدگاه و 
تصور بايد گفت بي شك هزينه رؤيارويي با انتقادهاي ناشي از شفافيت 
از هفت تپه اي شدن بنگاه ها كمتر است و اساساً طبق قانون بخش هاي 
عمومي و دولتي موظف به شفاف سازي و گزارش دهي هستند و بايد 
بدانند كه هزينه س��وء مديريت در بخش سياستگذاري و بنگاه داري 
را سال هاس��ت كه بخش هاي انتظامي، امنيتي و قضايي با بودجه و 

امكانات اندك پرداخت مي كنند و تداوم اين روند صحيح نيست. 
 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي روز گذش��ته در ديدار با نمايندگان 
كارگران »شركت كش��ت و صنعت نيش��كر هفت تپه« كه در محل 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار ش��د، تأكيد كرد: هر فردي 
كه در ايران اسامي به فكر خون ش��هدا، پايداري جمهوري اسامي 
و خادم اين ملت است بايد صيانت از اش��تغال موجود را اولين هدف 

خود بداند. 
محمد شريعتمداري در اين ديدار در شرايطي كه برخي از نمايندگان 
مجلس و معاونانش وي را همراهي مي كردند، پس از شنيدن سخنان 
و خواسته هاي كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه تأكيد 
كرد: مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خانه و متعلق به همه 

كارگران ايران و تمام تاش ما صيانت از اشتغال موجود است. 
 وي اضافه كرد: هر كسي كه در مقابل صيانت اشتغال موجود مي ايستد، 
از ما نيس��ت و حفاظت و صيانت از مش��اغل موجود براي افرادي كه 
نان آوران خانه هايشان هستند، امري ضروري است و وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي به دنبال تثبيت و صيانت از اشتغال موجود حتي 
در شرايط تحريم است.   وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: 
رعايت حقوق همه كارگران و سه جانبه گرايي بر عهده ماست و حتماً 
به موضوعات دولتي و سياست هاي اقتصادي توجه ويژه داريم، اما يكي 
از مهم ترين وظايف ما نظارت بر اجراي قانون كار و صيانت از حقوق 
كار و كارگراست، در اين زمينه شوراي حل اختاف و رسيدگي براي 
صيانت از كارگران وجود دارد؛ چراكه كارگران پناهي جز اين موارد 
ندارند.   شريعتمداري افزود: تكيه ما در انجام اين امور تكيه بر شركاي 
اجتماعي مانند مجموعه ها و تشكل هاي كارگري در سراسر كشور، 
ش��وراهاي اس��امي، انجمن هاي صنفي، مجموعه ها و سازمان هاي 
مردم نهاد و... اس��ت.   وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ياد آور شد: ما 
مكلف هستيم مستقيماً از طريق شركاي اجتماعي از حقوق مردم و 
كار صيانت كنيم. اواً طرح طبقه بندي مش��اغل حق كارگراست كه 
بايد حل شود و براي اجراي آن نيز هيچ بهانه اي پذيرفته نيست. بايد 
انجمن هاي صنفي كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفته تپه 
با ظرفيت هاي قانوني موجود تشكيل شود و طرح طبقه بندي بدون 

ضرورت وجود  شوراي اسامي كار  ايجاد شوند. 
   مطالبات حقوق كارگران همه داراي قانون است 

شريعتمداري تصريح كرد: بنده هم حامي كارفرما براي آوردن سرمايه 
در گردش براي اداره كارخانه هستم، از طرف ديگر هم حامي كارگر 

هستم كه همه حقوق معوقه اش پرداخت شود. 
شريعتمداري گفت: نمي ش��ود كارگران مجاني كار كنند. هر فردي 
هفت روز حقوق نگيرد، عصباني مي شود. حداقل بايد به اين كارگران 
گفته شود ما حقوق ش��ما را به رسميت مي شناس��يم و اكنون توان 
پرداخت نداريم و فعًا با ما همكاري كنيد، اگر ش��ما اين س��خن را 
بگوييد كارگران با شما همراهي مي كنند و سفره هاي نداشته خود را 

نيز به روي شما مي گشايند. 
  قلدري كردن كار صحيحي نيست

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: قلدري كردن براي كارگر و 
گفتن اينكه تو كار نكرده اي و ما حق تو را نمي دهيم، درست نيست و 
بايد از نيروي كار صيانت كنيم.  شريعتمداري تأكيد كرد: موضوعات 
اجتماعي، سياس��ي نبايد تبديل به موضوعات امنيتي شود. يكي از 
زيباترين جماتي كه از كارگران هفت تپه شنيدم اين بود كه كارگران 
به دنبال اين بودند كه كارگاهشان راه بيفتد و اين خود 80 درصد كار 

را پيش مي برد. 
  در انتظار انقاب كارآمدي در وزارت كار هستيم 

در ادامه بايد گفت هر چن��د وزير كار اخيراً س��كان اين مجموعه را 
در اختيار گرفته اس��ت و با دس��تور انقابي خود براي شفاف سازي 
در هيئت مديره ها صدها ش��ركت ذيل صندوق هاي بازنشستگي و 
درماني تابعه اش و وعده انتش��ار معامات در شركت ها و ممانعت از 
فعاليت يك فرد در چند هيئت مديره ها خود را حامي و عاقه مند به 
حوزه كارآمدي و اطاع رس��اني و برخورد با مفاسد و سوءمديريت ها 
معرفي كرد، اما بايد توجه داشت كه مجموعه هاي تابعه سازمان تأمين 
اجتماعي و به ويژه صندوق بازنشستگي كشوري وضعيت وخيمي را 
تجربه مي كنند و بايد شريعتمداري در كنار برطرف كردن مشكات 
بنگاه كشت و صنعت هفت تپه از هفت تپه اي شدن بنگاه هاي تابعه اش 

نيز ممانعت كند. 
   هزينه س�وءمديريت ها در بخش اقتصاد را بخش امنيت و 

قضايي مي دهد 
در بعد كان بايد توجه داشت مديراني كه با سوء مديريت خود زمينه 
تعطيلي يا كاهش ضرفيت توليد اش��تغال و ورشكستگي بنگاه ها را 
فراهم مي آورند در واقع از حوزه اقتص��اد براي حوزه امنيت و قضايي 
هزينه تراش��ي مي كنند. از اين رو با آنتي ويروس شفافيت بايد عرصه 
را براي هر گون��ه ناكارآمدي در بخش اقتصاد تن��گ كرد و به جرئت 
مي توان مدعي شد كه ايران در ش��رايط كنوني و تحريم نيز توانايي 
تقويت توليد ملي، اشتغال و از بين بردن بيكاري و فقر را دارد؛ منتها 
بايد به هجمه ه��اي انتقادي كه بع��د از شفاف س��ازي در بنگاه هاي 
اقتصادي به راه خواهد افتاد تن داد و اين مرحله بخشي از دستيابي 

به پيشرفت است. 

 ذینفعان نهایي قاچاق كاا و ارز
 شناسایي شوند

خجسته: قاچاقچيان پوشاك 36۰هزار كارگر نساجي و 
پوشاك كشور را بيكار و خانه نشين كردند 

در حوزه قاچاق كاا و ارز هيچگاه دانه درشت ها و ذينفعان نهايي 
اين تجارت پر س�ود شناس�ايي و دس�تگير نش�ده اند. از همين 
رو امروز به جايي رس�يده ايم ك�ه يك نماينده پيگي�ر و مطلع در 
ح�وزه قاچ�اق كاا و ارز مي گويد قاچاقچيان پوش�اك ب�ا تباني، 
از گم�ركات كااي خ�ود را وارد كش�ور مي كنن�د و تاكنون 36۰ 
هزار كارگر نس�اجي و پوش�اك را بي�كار و خانه نش�ين كرده اند. 
عضو كميسيون اصل 90 مجلس با بيان اينكه با قاچاق گسترده پوشاك 
به كشور 360 هزار كارگر نساجي و پوشاك بيكار شده اند، گفت: قاچاق 
رسمي پوشاك از مبادي قانوني كشور از طريق سامانه جامع گمرك، با 

اظهار خاف واقع و جعل اسناد صورت مي گيرد. 
امير خجسته در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما افزود: 
تباني با برخي مسئوان و افراد تأثيرگذار از جمله عوامل پوشاك قاچاق 
به كشور است.  بهرام شهرياري، نايب رئيس اتحاديه توليد و صادرات 
نساجي و پوشاك نيز در اين برنامه گفت: حجم مصرف پوشاك در كشور 
ساانه 8 ميليارد دار اس��ت كه 2/5 ميليارد دار آن به صورت قاچاق 
وارد كشور مي شود و تنها 60 ميليون دار پوشاك به صورت قانوني به 
كشور وارد مي شود.  وي افزود: به علت قاچاق گسترده، نيمي از ظرفيت 
توليد پوشاك فعال است.  مدير كل نظارت بر مبارزه با قاچاق كاا و ارز 
هم در اين برنامه گفت: از 44 هزار و 108 فقره پرونده تشكيل شده در 
شعب تعزيرات حكومتي 4 هزار و 432 فقره مرتبط با پوشاك قاچاق 
است.  سيدعبدالمجيد اجتهادي افزود: 74 درصد پرونده هاي تشكيل 
شده زير 10 ميليون تومان ارزش دارند و اين نشان مي دهد كه بايد با 
دانه درشت ها برخورد كرد.  وي گفت: معتقديم مقابله فيزيكي با پديده 
قاچاق به تنهايي جوابگو نيس��ت. در رس��يدگي به پرونده هاي قاچاق 

هيچگونه چشم پوشي نخواهيم كرد. 
 
سكونت ۷۷ درصد تهراني ها در خانه هاي زير ۱۰۰متر

 ساخت و ساز در مسیری متفاوت 
از تقاضای واقعی!

در ش�رايطي ك�ه ۷۷ درص�د م�ردم ته�ران در خانه ه�اي 
كمت�ر از ۱۰۰ مت�ر مرب�ع زندگ�ي مي كنن�د، ميانگي�ن مت�راژ 
واحده�ا در پروانه ه�اي ص�ادره همچنان ب�ااي ۱۰۰ متر اس�ت. 
به گزارش ايسنا، بازار مسكن شهر تهران به دليل سوددهي باا در بخش 
مسكن لوكس و نيمه لوكس كه طي دهه هاي گذش��ته وجود داشته با 
تناقضاتي مواجه شده كه هنوز اينحل باقي مانده است؛ به طوري كه با 
وجود 490 هزار واحد مسكوني خالي در شهر تهران، همچنان روند توليد 
مسكن تناس��بي با الگوي مصرف ندارد.  مهدي روانشادنيا، كارشناس 
اقتصاد مسكن با بيان اينكه در شهر تهران تقاضا براي واحدهاي كوچك و 
عرضه در واحدهاي بزرگ انجام مي شود، گفت: 23 درصد مردم تهران در 
خانه هاي بااي 100 متر مربع و 77 متر در خانه هاي كوچك تر زندگي 
مي كنند، اما همچنان ميانگين متراژ واحدها در پروانه هاي صادره، بااي 
100 متر مربع اس��ت.  وي افزود: تقاضا براي واحدهاي كوچك و عرضه 
واحدهاي بزرگ، منجر به گراني ش��ديد و كمبود واحدهاي كوچك از 
يك طرف و حدود 500 هزار واحد خالي در اس��تان تهران ش��ده است.  
به گفته روانش��ادنيا، يكي از راهكارها تغيير الگوي س��اخت متناسب با 
تقاضاي مصرف كننده واقعي اس��ت. همچنين بانك ها، ش��هرداري ها، 
وزارت راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان و انجمن ها و 
تشكل هاي حرفه اي، شرايط ساخت واحدهاي كوچك متراژ را تسهيل 
كنند.  همچنين كارشناسان معتقدند: عدم توازن بين عرضه و تقاضا به 
ويژه در شهرهاي بزرگ باعث شده تا فايل هاي اجاره كاهش يابد و در اين 
شرايط كه تقاضا از عرضه پيشي گرفته، مسكن گران مي شود. از سوي 
ديگر كاهش نرخ سود بانكي در اواسط سال 96 باعث شد تا نرخ اجاره بها 
افزايش قابل ماحظه اي پيدا كند. در ادامه نرخ ارز نيز افزايش پيدا كرد كه 

تأثير خود را در افزايش قيمت و اجاره بهاي مسكن نشان داد. 

مقام مسئول كارگري مطرح كرد
 خصوصي سازي

 سوء استفاده از اعتبار بنگاه نیست
يك مقام مس�ئول كارگري بر ضرورت شناسايي صاحيت مديران 
و ارزش واقع�ي بنگاه هاي اقتص�ادي پيش از واگ�ذاري تأكيد كرد. 
فتح اه بي��ات در گفت وگو با ايس��نا، اهليت را ش��رط اول واگذاري بنگاه 
اقتصادي به بخش خصوصي دانست و گفت: اهليت افراد قبل از واگذاري ها 
بايد محرز شود و به افرادي كه توانايي اداره بنگاه اقتصادي را ندارند و فاقد 
هرگونه تجربه و سابقه كار در اين زمينه هستند، واگذاري صورت نگيرد.  
وي در ارزيابي دليل عدم بهره وري بنگاه ها و شركت هايي همچون هفت تپه 
و مش��كاتي كه براي كارگ��ران آن رخ مي دهد، گفت: خصوصي س��ازي 
ب��ا خصولتي س��ازي ف��رق دارد. متأس��فانه در س��ال هاي اخير به اس��م 
خصوصي سازي بسياري از بنگاه ها به افراد ناكارآمد و فاقد صاحيت سپرده 
شد و مشكات عديده اي را براي بنگاه ها، دولت و كارگران آن به وجود آورد.  
رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيمان��ي تصريح كرد: معني واگذاري 
يك بنگاه به بخش خصوصي اين نيست كه افراد با رانت شركت بزرگي را با 
نيروهاي كارش در اختيار بگيرند و با حداقل پرداختي از آن سوء استفاده 
كنند.  به اعتقاد بيات، عده اي از شركت هايي كه به بخش خصوصي واگذار 
مي شوند با هدف سوء اس��تفاده از منابع و اعتبار شركت يا گرفتن وام هاي 
كان، بنگاه و كارگران را به وضع امروز مي رسانند و بعد از زير بار مسئوليت 
ش��انه خالي مي كنند.  وي گفت: چرا بايد از كارگ��ران چنين بنگاه هايي 
بخواهيم براي مطالبات عقب  افتاده خود سكوت كنند و از خانواده هايشان 
بخواهند هشت ماه حقوق نگرفتن را تحمل كنند؟ پس كارگران مطالبات 
صنفي و بي كفايتي مديران كارخانه را چگونه به گوش مسئوان برسانند؟ 
اين مقام مسئول كارگري در پايان با بيان اينكه در بحث خصوصي سازي 
نبايد واسپاري شود، افزود: وزارت كار و وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
قبال شركتي كه واگذار مي شود، كسي كه آن را خريداري مي كند و ارزش 
واقعي آن مسئوليت دارد و قبل از هر گونه واگذاري اهليت مديران را بايد 
شناسايي و بهره وري و سودآوري آن را بررسي كند.  به گزارش ايسنا، يكي 
از پرحاشيه ترين و دردسرس��ازترين ش��ركت هاي ايران در دو دهه اخير 
شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه بوده است. وجود بحران هاي ناشي 
از مديريت ناصحيح و در پي آن اعتراضات كارگري در رسيدگي نكردن به 
مطالبات كارگران و انباشت حقوق معوق، اين شركت را در سال هاي گذشته 
با مشكات عديده مواجه كرده اس��ت. در چند روز اخير با تصميم اعضاي 
هيئت مديره، مديريت اين ش��ركت تغيير كرد و مديرعامل جديد نيشكر 

هفت تپه به كارگران معرفي شد. 

هادی غامحسينی



 استقال در هفته 
سعيد احمديان

    گزارش
پانزدهم ليگ برتر 
با برتري 5 بر صفر 
مقابل سپيدرود سومين برد متوالي اش را جشن 
گرفت و پديده با تس�اوي مقابل ماشين سازي 

شانس بازگشت به صدر جدول را از دست داد. 
هفته پانزدهم ليگ برتر که از پنج شنبه با انجام يک 
مسابقه آغاز ش��ده بود، ديروز هم با انجام دو بازي 
پيگيري ش��د تا رقابت هاي لي��گ در هفته پاياني 

نيم فصل جذاب تر دنبال شود. 
  هت تريک آبي ها با پيروزي پرگل 

ورزش��گاه س��ردار جنگل باز هم براي اس��تقال 
خوش يمن بود و شاگردان ش��فر مقابل سپيدرود 
رشت سومين برد متوالي شان را در ليگ برتر با يک 
پيروزي پرگل جشن گرفتند تا همه چيز در پايان 
نيم فصل اول براي آبي ها به بهترين ش��کل ممکن 
پيش برود. استقال در حالي عصر ديروز در رشت 
به مصاف سپيدرود رفت که با توجه به دو پيروزي 
مقابل استقال خوزستان و صنعت نفت آبادان براي 
سومين پيروزي پياپي دورخيز کرده بود. از همان 
ابتداي مسابقه مي شد حدس زد که روز سختي در 

انتظار شاگردان کريمي است. 
 آبي ها با توجه به روند فوق العاده شان در هفته هاي 
اخي��ر، مقابل س��پيدرود هم از هم��ان دقايق اول 
بازي تيم برتر ميدان بودن��د و برتري هافبک هاي 
استقال در ميانه زمين سبب شده بود توپ رساني 
به مهاجم��ان آبي پوش به راحتي ص��ورت گيرد و 

مقاومت مدافعان سپيدرود به عنوان ضعيف ترين 
خط دفاع ليگ خيلي زود برابر حمات اس��تقال 
شکسته شود و پس از گل دقيقه 12 فرشيد باقري 
تا پايان بازي چهار بار ديگر هم آبي ها به گل برسند 
تا در نهايت استقال با نتيجه 5 بر صفر سپيدرود 
را با گل هاي فرشيد باقري )دو گل(، جابر انصاري، 
ميثم تهيدست )گل به خودي( و رضا آذري شکست 
دهد، آن هم در حال��ي که کمتر ه��واداري تصور 
مي کرد که اس��تقال با چنين برد پرگلي به تهران 

بازگردد. 
اس��تقالي ها در حالي پرگل ترين پيروزي شان در 
ليگ برتر را جش��ن گرفتند که فرشيد اسماعيلي 
س��تاره بي چون و چراي اين تيم بود. هافبکي که 
اين هفته  ها خوب گل مي زند. اسماعيلي که هفته 
گذشته در بازي مقابل صنعت نفت يکي از گل هاي 
اس��تقال را به ثمر رس��انده بود، در ب��ازي ديروز 
گل هاي اول و دوم استقال را زد و روي گل چهارم 
آبي ها هم که با گل به خودي مدافع س��پيدرود به 
ثمر رسيد تأثير مس��تقيم داشت تا يکي از بهترين 
روزهايش را با پيراهن اس��تقال پشت سر بگذارد. 
جاب��ر انصاري هم ک��ه در فصل جديد در ليس��ت 
مازاد استقال قرار داش��ت و خيلي ها او را رفتني 
مي دانستند با پافشاري روي قراردادي که داشت، 
س��رانجام در اس��تقال ماند و توانس��ت دوباره به 
ترکيب اس��تقال برگردد. او مانند فصل پيش باز 
هم در ورزشگاه س��ردار جنگل براي استقال گل 
زد تا نش��ان ده��د راه گلزني به س��پيدرودي ها را 

خوب بلد است. 
با اين حال س��هم بزرگ اين پيروزي را بايد به پاي 
وينفرد شفر نوشت، مربي اي که مانند فصل پيش 
موتور استقال با او دوباره روش��ن شده و آبي ها با 
کيفيتي ک��ه در بازي هاي پاياني نيم فصل نش��ان 
داده اند، در حال اضافه ش��دن به جم��ع مدعيان 
هس��تند. اس��تقال با اين برد 24 امتيازي ش��د و 
جايگاهش را در رده پنجم محکم کرد تا هواداران 
فوتبال در انتظار نيم فصل دوم پرهيجاني با اضافه 
ش��دن آبي ها به جم��ع مدعياني مانند س��پاهان، 

پرسپوليس، پديده و تراکتور باشند. 
 در س��وي ديگر علي کريمي بازنده ب��زرگ بازي 
ديروز ب��ود. مربي جواني که به تجربه ش��فر باخت 
و شاگردانش مقابل اس��تقال حرفي براي گفتن 
نداشتند تا عيار مربيان باتجربه و بي تجربه مشخص 
ش��ود. حاا کريمي که تيم��ش در رده ماقبل آخر 
جدول رده بندي قرار دارد باي��د مانند فصل پيش 
باز هم در ادامه ليگ براي س��قوط نکردن، بجنگد. 
10 امتياز از 15 بازي و تفاضل گل منفي 19، بيانگر 
بحران بزرگ نماينده رشت است و اگر با ادامه اين 
ش��رايط گياني ها دير بجنبند ش��ايد فصل آينده 

حسرت داشتن تيم ليگ برتري را داشته باشند!
   پيکان 6 تايي شد

تيره روزي هاي ش��اگردان مجيد جالي ادامه دارد 
و پيکان پنج شنبه گذشته در شروع هفته پانزدهم 
ليگ براي ششمين هفته متوالي باخت تا آقا معلم 
س��خت ترين روزهاي مربيگ��ري اش را در فوتبال 

تجربه کن��د. پيکان ک��ه در اولين مس��ابقه هفته 
پانزدهم ليگ ميزبان نساجي بود با يک گل نتيجه 
را به شاگردان نکونام واگذار کرد تا با اين شکست 
کاسه صبر محمود شيعي، مديرعامل پيکان لبريز 
شود و به شدت از جالي و بازيکنان تيم انتقاد کند: 
» از اين افتضاح تر نمي شد. قطعاً جريمه سنگيني 
در انتظار بازيکن��ان و کادر فني خواهد بود. پيکان 
تيم بزرگي اس��ت و نبايد به اينجا برسيم که پنج، 
ش��ش بازي پياپي را ببازيم، اين فاجعه است.« در 
حالي قرار است امروز تکليف رفتن يا ماندن جالي 
مشخص ش��ود که وي از انتقادات مديرعامل تيم 
گايه کرد: »فوتبال است و اگر مربي را نمي خواهند، 
بگويند خداحافظ. چرا هنگام برد دوست دارند اول 
خط باش��ند، اما حاا و موقع باخت س��هم خود را 

نمي پذيرند؟!«
   پديده به صدر برنگشت

در ديگ��ر ب��ازي دي��روز هفت��ه پانزده��م، پديده 
شگفتي س��از اين فصل ليگ برتر در مشهد ميزبان 
ماشين س��ازي تبريز بود. در اين رقاب��ت ديدني و 
جذاب که چهار گل داشت، دو تيم به تساوي 2 - 2 
رسيدند. با اين تساوي شاگردان گل محمدي با يک 
بازی کمتر موقتا صدرنشين شدند  و در طرف مقابل 
شاگردان رضا مهاجري با ثبت يازدهمين تساوي در 
15 بازي، رکورد فوق العاده اي را در کسب مساوي 
 به نام خودش��ان ثبت کردند. پديده با اين مساوي
 30  امتيازي ش��د و با يک بازی بيش��تر نسبت به 

سپاهان صدرنشين شد.

2020 نزديک است ما حواسمان نيست
به سادگي هرچه تمام تر به دست فراموشي سپرده شد.  يک بار ديگر، اصل 
ماجرا فداي فرعيات و ا به اي حاشيه ها گم شد!  قرار به مشخص کردن 
هيئت هايي براي بحث هاي المپيک بود، بزرگ ترين رويداد ورزشي که 
توجه فراوان مي خواهد و  برنامه ريزي هاي حساب شده و بلندمدت، اما 
در روزهايي که همه حواس شان به داس��تان بازنشسته ها و چانه زني ها 
براي ماندن يا رفتن آنهاس��ت، کمتر کسي به داس��تان المپيک 2020 
فکر مي کن��د. به چگونگي چيدم��ان هيئت هايي براي بررس��ي اصولي 
رقابت هايي که ژاپني ها از مدت ها قبل شماره صندلي ورزشگاه هاي آن 
را هم مش��خص کرده اند! اين دقيقاً همان فرق فاحش بين ورزش ما با 
آنهايي است که همه برنامه هايشان اصولي و روي حساب و کتاب است، 
آنقدر که از مدت ها قبل از امروز مي دانند کدام صندلي در کدام ورزشگاه 
براي کدام تيم، کشور و فرد خاص اس��ت. البته نه به اين خاطر که آنها 
داستان ها و حاشيه  هاي خود را نداشته باش��ند، نه، اما بدون شک اصل 
ماجرا را فراموش نمي کنند و به مسائل فرعي نمي پردازند. اگر هم مشکل 
و اتفاقي رخ دهد يا حاش��يه و جنجالي ايجاد شود، همه کار و بار خود را 
زمين نمي گذارند و به تماشا نمي نشينند که اگر اين طور بود، آنقدر منظم 
و س��ازمان يافته پيش نمي رفتند که بدانند کدام قسمت در ورزشگاه و 

کدام صندلي آن در المپيک براي چه کسي و از چه کشوري است!
ژاپني ها از امروز حساب و کتاب صندلي هاي ورزشگاه هاي المپيک را هم 
دارند، اما ما به تماشاي حاشيه هاي بازنشسته ها نشسته ايم و فراموش کرده ايم 
که قرار بود برنامه ريزي هايي براي المپيک داشته باشيم. قرار بود هيئت هايي 

براي پيشبرد بحث ها و داستان هاي اين رويداد مهم تعريف کنيم. 
حواسمان نيست، حواسمان به واقعيت ماجرا و کار خودمان نيست که 
اگر بود، کاراته کاران با هزينه شخصي در پي جمع کردن امتيازات ازم 
براي حضور در المپيک نبودند و رؤس��اي فدراسيون ها بابت بي پولي به 
جان هم نمي افتادند که فان رش��ته اينقدر هزينه دارد و ما اينقدر. نه 
اينکه به جان هم افتادن رؤساي فدراسيون ها در رسانه ها کار درست و 
قابل قبولي باش��د، نه، اما اين تنش ها تنها نشان دهنده يک چيز است و 
آن مهيا نبودن ش��رايط براي حضوري پرقدرت در المپيک است. اينکه 
ورزشکاران يک رشته براي از دست ندادن امتيازهاي ازم براي حضور 
در المپيک با هزينه شخصي راهي مسابقات شوند را نمي توان با بي پولي 
فدراسيون و کمبود بودجه توجيه کرد. مشکات مالي، داستان ديروز و 
امروز ورزش ايران نيست و سال هاي سال است که جزئي جدايي ناپذير 
از ورزش بوده، اما آيا نبايد مسئوان باا رتبه براي دور زدن يا فرار از اين 
مشکل راهي بيابند؟ آيا قرار است همه دس��ت روي دست بگذارند و به 
تماشا بنشينند که اگر ورزشکاري توانايي مالي داشت با هزينه شخصي 
خود براي کس��ب امتيازهاي ازم پيشقدم ش��ود و اگر نداشت حسرت 

حضور در المپيک را به جان بخرد؟!
برايمان تعجب انگيز و غيرقابل باور است که ژاپني ها از حاا مي دانند 
که کدام قسمت هر ورزشگاه به چه کشوری تعلق دارد و از اين صندلي  
تا آن صندلي استاديوم هاي ورزشي آنها متعلق به چه افرادي و از چه 
کشورهايي اس��ت. البته بايد تعجب  آور باش��د، وقتي برگزاري جلسه 
براي مشخص ش��دن هيئت هايي براي پيش��برد بحث هاي المپيک 
فداي حاشيه ها و جنجال هاي بازنشسته ها مي شود، بي آنکه توضيحي 
قانع کننده وجود داشته باشد. بايد هم از اين همه نظم و حساب و کتاب 
ديگران متعجب ش��ويم، وقتي عادت کرده ايم چند ماه، تنها چند ماه 
مانده به مسابقات مهمي چون المپيک استارت آماده سازي را بزنيم. 
بايد هم برايمان نظم و انضباط و حساب و کتاب ديگران غيرقابل باور 
باشد. چرا، چون اينجا با نوع نگاه آقايان هرگز در خصوص جلساتي که 
وعده برگزاري آن براي هفته آينده داده ش��ده هم نمي توان خيلي با 
اطمينان حرف زد. جلساتي که در بسياري از مواقع به دايلي نامعلوم 
يا کم اهميت لغو مي شوند. نگاه نادرستي که باعث مي شود در دو سال 
باقيمانده تا المپي��ک، آينده تيم ها براي حض��ور در اين رويداد مهم، 
مبهم و نگران کننده باش��د، چراکه نه فقط هيچ برنام��ه اي براي اين 
حضور وجود ندارد که هنوز فرصتي هم پيش نيامده تا جلسه اي براي 
تعيين هيئت هايي براي پيش��برد بحث هاي المپيک تش��کيل شود، 
چراکه آقايان حواس ش��ان جايي ديگر و به مس��ائل حاشيه اي چون 
داستان بازنشسته ها و تغييرات ناش��ي از آن گرم است. زد و بندهاي 
اين داستان ها هم فرصتي برايشان نمي گذارد که به مسائل مهم تري 

چون المپيک بپردازند. 

دنيا حيدري

رگبار استقال در شهر باران 
پديده مساوی کرد و موقتاً صدرنشين شد

تعريف مرواريد سياه از دن ديه گو
پله: مارادونا خيلي بهتر از مسي بود!

تعريف و تمجيد اسطوره فوتبال برزيل از رقيب آرژانتيني اش تعجب همگان را 
برانگيخت. پله، سرشناس ترين فوتباليست برزيلي است که همه دنيا فوتبال 
اين کشور را با نام پله مي شناسند، اما موضع گيري هاي هميشگي پله و مارادونا 
همواره سوژه هاي داغي را نصيب رسانه ها کرده است. با اين حال مرد برزيلي 
در اظهارنظري عجيب از رقيب سنتي اش تعريف کرد و در اين بين عملکرد 

ليونل مسي را زير سؤال برد. 
اختاف هميشگي 

اختاف هاي عميق دو اس��طوره فوتبال امريکاي جنوبي بر کسي پوشيده 
نيست. پله و مارادونا سال هاست که به خاطر مسائل جزئي و موضوعاتي از 
قبيل اظهارنظر در مورد بهترين بازيکن جهان شديداً دچار چالش شده اند، 
تا جايي که در مصاحبه هايش��ان آش��کارا يکديگر را به باد انتقاد گرفته و 
حسابي از خجالت هم درآمده اند. اگرچه درگيري هاي لفظي آنها معمواً با 
پاسخ هاي قاطع مرواريد سياه فوتبال روبه رو مي شود، اما دن ديه گو نيز اصواً 
واکنش هاي تند و تيزي به پله نشان مي دهد و در بسياري از مواقع توهين را 
نيز چاشني پاسخ هايش مي کند. با وجود اين، ستايش پله از مارادونا در نوع 

خود جالب توجه است. 
موضوع مشترک

يکي از موضوعات مش��ترکي که به اختافات اين دو نفر دامن زده، ليونل 
مسي است. اعجوبه آرژانتيني سال هاست که با درخشش در بارسلونا خود 
را بهترين فوتباليست دنيا معرفي کرده، اما پله و مارادونا در اين مورد نظر 
مش��ترکي ندارند؛ مرد برزيلي معمواً تاش کرده نيمار را بهترين معرفي 
کند و نحوه بازي اش را به رخ آرژانتيني ها بکشد. پله  با وسط کشيدن پاي 
مسي به رقيب قديمي اش تاخته و هرچه خواسته نثارش کرده است. عدم 
موفقيت مسي در بازي هاي ملي يکي از نقدهايي است که مخالفان لئو از آن 

عليه   استفاده مي کنند. 
انتقاد دوباره از مسي

يکي از دو اسطوره فوتبال امريکاي جنوبي در تازه ترين اظهارنظرش از نحوه 
بازي مسي انتقاد کرده است. پله که به دليل بيماري حضور فعالي در دنياي 
فوتبال ندارد در گفت وگو با يک روزنامه برزيلي فرصتي به دست آورد تا دوباره 
عليه مهاجم آرژانتيني صحبت کند: »چطور مي توانيد کسي را که هم خوب 
سر مي زند، هم با پاي چپ و راست عالي بازي مي کند و شوت مي زند، با کسي 
که فقط با يک پا شوت مي زند، فقط يک نوع مهارت تکنيکي دارد و خوب سر 
نمي زند، مقايسه کنيد؟« پله از همه خواست تا بازيکني را که استعداد زيادي 

ندارد با او مقايسه نکنند: »براي اينکه کسي با پله مقايسه شود بايد هم با هر دو 
پايش عالي شوت بزند و هم بتواند با ضربات سر گل بزند.«

مارادونا بهترين است
انتقاد عليه ستاره بارسلونا و تاش براي تضعيف روحيه او شيوه هميشگي پله 
بوده است. نکته عجيب اما اينجاست که پله چرا در صحبت هايش مارادونا را 
بهترين فوتباليست تاريخ ناميده است: »تا جايي که به من مربوط مي شود، 
مارادونا يکي از بهترين فوتباليست هاي تاريخ بوده و اگر بپرسيد که به نظرم 
بهتر از مس��ي بوده؛ جوابم مثبت اس��ت. مارادونا خيلي بهتر از مسي بود. 
بکن با ئر و يوهان کرويف هم جزو بزرگان فوتبال به شمار مي روند. آنها هم 
فوتباليست هاي استثنايي بودند.« مهم ترين تفاوتي که پله به آن اشاره نکرده، 
عاقه زياد مارادونا به حاشيه سازي و درگيري است، در حالي مسي در اين 

سال ها يکي از بي حاشيه ترين ستاره هاي فوتبال جهان بوده است. 
دفاع از نيمار

حمايت دوباره پله از هموطنش چن��دان دور از انتظار نبود. نيمار س��تاره 
گرانقيمت پي اس جي مثل مسي دستش به توپ طا نرسيد. البته مسي در 
رتبه پنجم نظر سنجي کسب توپ طا قرار گرفت و مهاجم برزيلي در رده 
دوازدهم. ضمن اينکه تمارض هاي زياد نيمار انتقادهاي زيادي را به همراه 
داشته که با تمام اينها باز هم پله حاضر نيست هيچ بازيکني را با نيمار مقايسه 
کند، حتي امباپه. او مي گويد: »از نظر من نيمار بدش��انس بود که تيم ملي 
برزيل موفق به کسب قهرماني در جام جهاني 2018 نشد و اين نيمار بود که 
سيبل انتقادات قرار گرفت. دفاع کردن از نيمار در مورد رفتارهاي اينگونه اش 
دشوار است. من دو بار در اروپا با او ماقات داشتم و هنگام صحبت کردن با 
نيمار توانايي هاش را به او يادآوري کردم. مردم، من و امباپه را با هم مقايسه 
مي کنند و مي گويند او نيز در سن 19 سالگي موفق به گلزني در فينال جام 
جهاني شده است. اگرچه همه در اروپا در مورد امباپه صحبت مي کنند، اما به 

نظر من، نيمار بازيکن کامل تري نسبت به او است.«

شيوا نوروزي

 منتقدان  بسکتبال با نگاه ملي انتقاد کنند 
نه منافع شخصي!

حواشي هميش��ه پيرامون تيم ملي وجود 
داش��ته، اما نکته مهم اين است که چگونه 
اين حواشي مديريت ش��ده است. تيم ملي 
بسکتبال با نتيجه خوبي که مقابل فيليپين 
گرفت، به احتمال 99 درصد به جام جهاني 
صعود کرده و همه ما از اين موضوع خوشحال 
هستيم. در اين ميان انتقادهايي نيز مطرح 
شده و مي شود، اما بايد ديد منتقدان از چه 
زاويه اي به تيم ملي نگاه مي کنند؛ منافع ملي 
يا منافع شخصي! اگر از باب منافع ملي باشد، 
منتقدان مي توانند نقدهايشان را با نگاه مثبت و سازنده مطرح کنند، نه لحن 
تخريب کننده. از طرفي مسئوان بسکتبال هم بايد به اين انتقادها گوش 
دهند و از نقدهاي سازنده استفاده کنند. بايد به اين مسئله توجه کرد که تيم 
ملي روند مثبت داشته، به همين خاطر بايد با تفکر ملي در خصوص آينده تيم 
ملي صحبت کرد، به ويژه اينکه بدون حضور بازيکنان قديمي اين راه سخت را 
براي رسيدن به جام جهاني طي کرده ايم. در خصوص عدم حضور چند بازيکن 
باتجربه نيز نبايد فراموش کرد که هر بازيکن، مربي يا داور دوره اي براي حضور 
در ميادين دارد و تا ابد نمي تواند در ميدان حضور داشته باشد. به همين دليل 
است که بحث جوانگرايي و پشتوانه سازي فاکتوري مهم در ورزش حرفه اي به 
شمار مي رود. با وجود اين، شرايط بايد براي جايگزيني نيروهاي قديمي فراهم 
باشد. در اين موضوع برخي بازيکنان ناراحت شدند که علت آن هم مشخص 
نشد. به هر حال بايد حواسمان به آينده تيم ملي و بسکتبالمان باشد. همه 
آنهايي که قلب شان براي تيم ملي مي تپد بايد با نگاه ملي به تيم کمک کنند. 
از نقش کادر فني نيز نمي توان غافل شد. تمام مربيان بسکتبال خوب مي دانند 
که مهران شاهين طبع چه فشاري را پشت سر گذاشت و خوشبختانه نتيجه 
به سود ايران تمام شد. چه در بسکتبال و چه در هر رشته ديگري حاشيه به 
تيم ضربه مي زند و اگر با حواشي برخورد نشود، اثر  منفي روي تيم و کادر فني 
مي گذارد. اگر انتقادها سازنده و منطقي باشد، مطمئن باشيد مسئوان تيم و 

فدراسيون نيز از آن استقبال مي کنند. 

 گاره ناظمي  بين۱0 داور برتر فوتسال جهان
سايت جهاني Futsal Planet در ادامه معرفي برترين هاي فوتسال 
جهان در سال 2018، 10 نامزد کسب عنوان بهترين داور فوتسال جهان 
را منتش��ر کرد که نام گاره ناظمي، داور بين المللي کشورمان در اين 
ليست ديده مي شود. گفتني است، ناظمي امسال قضاوت ديدار فينال 
المپيک جوانان آرژانتين را برعهده داشت و در مسابقات جام ملت هاي 

بانوان اروپا نيز حاضر خواهد بود. 

بهزاد کتيرايي درگذشت
رئيس پيشين فدراسيون هاي ووشو و کاراته که از جانبازان هشت سال 
جنگ تحميلي بود، پس از تحمل يک دوره سخت بيماري به ديار باقي 
شتافت. بهزاد کتيرايي که س��ابقه فعاليت به عنوان مديرکل حراست 
وزارت ورزش، رئيس فدراسيون ووشو، رئيس فدراسيون کاراته و مدير 
تربيت بدني سازمان صداوسيما را در کارنامه داشت، پس از تحمل يک 
دوره بيماري عصر پنج شنبه به ديار باقي شتافت. روزنامه »جوان« اين 
ضايعه را به بازمان��دگان آن مرحوم و همچنين خان��واده ورزش ايران 

تسليت مي گويد.

در اولي��ن روز از 
فريدون حسن

   بازتاب
اجراي قانون منع 
ي  گي��ر ر به  کا

بازنشستگان، مهدي تاج در دفتر خود حاضر نشد. 
محمدرضا ساکت، دبيرکل فدراسيون فوتبال از 
س��مت خ��ود اس��تعفا داد و احم��د ضياي��ي و 
محمدصادق فرجي، رؤس��اي فدراس��يون هاي 
واليبال و کاراته نيز همچنان ب��ه کار خود ادامه 

دادند.
بيشتر اخبار اين روزها حول و حوش فدراسيون 
فوتبال مي گذرد، جايي که به نظر مي رسد مهدي 
تاج با قبول اس��تعفاي محمدرضا ساکت و عدم 
حضور در محل فدراسيون سناريويي را که پيش 

از اين طراحي شده بود، کليد زده است.

البته رئيس فدراسيون فوتبال با انتخاب ابراهيم 
شکوري به عنوان سرپرست دبيرکلي فدراسيون 
طوري وانمود کرد که خود را آماده برگزاري مجمع 
عمومي فدراسيون و انتخاب ساير معاونان مي کند، 
اما عدم حضور او در دفتر کارش اين ش��ائبه را به 
وجود آورده که هيئت رئيسه فدراسيون مي خواهد 
بنا بر طرح قبلي بدون استعفا در فدراسيون حاضر 

نشود تا با حساس شدن فيفا به خواسته خود که 
ماندن همگي مديران بازنشس��ته فوتبال است، 
دس��ت پيدا کند. در اين ميان، اما کار يک مدير 
بازنشسته را بايد ستود. اين مدير کسي نيست جز 
حميدرضا گرشاس��بي، مديرعامل پرسپوليس، 
مديري که برخاف مديران گذشته سرخ ها خوب 
کار کرده و ثمره عملک��رد او را مي توان در نتايج 

پرسپوليس ديد. گرشاسبي بازنشسته است و بايد 
برود و خودش هم با تمکين درست و به موقع از 
قانون آماده رفتن شده است. او حتي در ديدار با 
وزير ورزش عنوان کرده که اصًا ازم نيست براي 
بقاي او هزينه اي پرداخت ش��ود. تکليف نهايي 

گرشاسبي امروز مشخص مي شود.
به جز فوتبالي ها، فدراسيون هاي واليبال و کاراته 
هم با تغييرات روبه رو ش��دند. احم��د ضيايي و 
محمدصادق فرجي به رغم فشارهاي زياد حاضر 
به استعفا نش��دند تا مسعود س��لطاني فر، وزير 
ورزش منتظر استعفاي آنها نماند و ديروز براي 

اين دو فدراسيون سرپرست معرفي کرد.
بنا بر اع��ام وزارت ورزش، محس��ن آش��وري 
دبير فدراس��يون کاراته به عنوان سرپرست اين 
فدراسيون انتخاب ش��د و افشين داوري، رئيس 
قبل��ي فدراس��يون دووميداني نيز سرپرس��ت 
فدراسيون واليبال شد تا کار را تا زمان برگزاري 

مجمع عمومي اين فدراسيون ها ادامه دهند.

تاج نيامد، ساکت استعفا داد  
فرجي و ضيايي  رفتند
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کودکان معلول مهمان پرسپوليسي ها شدند
تمرين پنج ش��نبه سرخپوش��ان پايتخت چند مهمان ويژه داش��ت و 
کودکان اعضاي يونيسف که معلوليت هاي مختلفي داشتند، در تمرين 
پرسپوليس��ي ها حضور پيدا کردند تا روز پرخاطره اي برايش��ان ثبت 
ش��ود. آنها ابتدا روي نيمکت ورزشگاه ش��هيد کاظمي مستقر شدند 
و عکس هايي به يادگار گرفتند و سپس به س��مت سکوها رفتند. اين 
کودکان که با استقبال ويژه پرسپوليس��ي ها مواجه شدند، پس از آن 
به سمت چمن ورزش��گاه رفتند و در کنار بازيکنان دقايقي به صحبت 
پرداختند. بازيکنان پرسپوليس که از حضور مهمانان ويژه خوشحال به 

نظر مي رسيدند، عکس هاي يادگاري با آنها انداختند. 

عباس آقاکوچکي
کارشناس بسکتبال

سعي مي کنم منافع شخصي و جهت گيري نداشته باشم
موفقيت اخير تيم ملي بسکتبال در صعود به جام جهاني، آن هم با 
تيمي که بيشتر اعضاي آن را جوان ها تشکيل  مي دادند، باعث بروز 
حواشي از سوي چهره هايي شد که تصور مي کردند تحريم تيم ملي 
از سوي آنها باعث شکست آن خواهد شد. جالب تر اينکه برخي از اين چهره هاي نامي بسکتبال حاا 
که نتيجه ازم کسب شده و تقريباً دو بازي اسفند ماه تيم ملي در تهران برابر استراليا و ژاپن جنبه 
تشريفاتي دارد، شروع به انتقاد از نحوه  مربيگري مهران ش��اهين طبع کرده اند. مثًا مي گويند او 
هيچ انتقادي را نمي پذيرد و بازيکنان منتقد را حذف مي کند. بيان 
چنين حرفي از زبان ملي پوش سابق بس��کتبال، يعني مهدي 
کامراني، س��رمربي تيم ملي را به واکنش واداشت تا جايي که 
ش��اهين طبع در اين خصوص مي گويد: »هر کس��ي مي تواند 
اظهارنظر کند و ما به نظرات و ديدگاه ها احترام مي گذاريم. نيازي 
هم نيست که بخواهيم پاسخي به اين سخنان بدهيم. ما 
سعي مي کنيم کاري را که صحيح است و به تيم ملي 
کمک مي کند، انجام دهيم. کار کردن در تيم ملي 
راحت نيست و شما بايد برخي اوقات تاوان بدهيد. 
ما هميش��ه س��عي کرديم در انتخاب ها منافع 
شخصي و سوگيري نداشته باشيم و نيازي هم به 
عکس العمل نداريم.« حضور يا عدم حضور دوباره 
ستاره هايي چون حدادي، نيکخواه و کاظمي در تيم 
ملي نيز از جمله مواردي است که شاهين طبع اينگونه 
در موردش توضيح مي دهد: »اميدوارم همه به درستي اين 
مسائل را دنبال کنند. بايد همه جوانب را در نظر بگيريم و بعد 

راجع به اين مسئله صحبت کنيم.«

جوانان فوتسال آينده درخشاني دارند
قهرمان��ي تيم ملي         فوتسال
فوتسال در تورنمنت 
س��ه جانبه اس��لواکي هم  مهر تأييدي بر زحمات 
شاگردان محمد ناظم الشريعه بود و هم باعث صعود 

ايران به رتبه پنجم رنکينگ فيفا شد. 
ناظم الشريعه، سرمربي تيم ملي پيرامون کسب اين 
موفقيت و جايگاه و نوع بازي که دو حريف ايران يعني 
روسيه و اس��لواکي ارائه کردند، گفت: »هر دو تيم 
فيزيکي و قدرتمند هستند. روسيه در رنکينگ بااتر 
از ماست و اسلواکي هم تنها کمي ضعيف تر از اين تيم 
است. به نظرم تورنمنت بسيار خوبي بود. شرايط مان 

سخت بود و فرصت کمي براي هماهنگي داشتيم، اما 
اين مسابقات باعث شد بچه ها تجربه خوبي کسب 
کنند. بچه  هاي جوان تيم هم کام��ًا خوب بودند و 
نشان دادند که اگر براي آنها وقت بگذاريم، حرف هاي 
زيادي در آينده براي گفتن خواهند داشت. آنها قطعاً 

آينده درخشاني دارند.«
سرمربي تيم ملي در خصوص حضور صميمي در بين 
10 دروازه بان برتر جهان هم عنوان کرد: »اين اتفاق 
نشانه رشد فوتسال ماست. در نهايت او  هر رتبه  اي 
هم به دست آورد، مهم نيس��ت. مهم نام ايران است 

که سربلند شد.«

حامد قهرماني
  چهره 



يك قاتل محكوم ب�ه قصاص در شهرس�تان ابهر اس�تان 
زنجان پ�اي چوبه دار از س�وي اولياي دم بخش�يده ش�د. 
به گزارش ايرنا، متهم 14 سال قبل در يك نزاع دستجمعي مرد 
30 ساله اي را به قتل رسانده بود.  متهم پس از 14 سال زندان 
وقتي براي اجراي حكم پاي چوبه دار حاضر ش��د با وساطت 
امام جمعه ابهر و خرمدره، مقام هاي قضايي، ريش سفيدان و 
معتمدان استان موفق شد از خانواده مقتول رضايت بگيرد و به 

زندگي دوباره بازگردد. 

 بخشش قاتل
 پاي چوبه دار 

نش�ت گاز مونواكس�يد كربن در يكي از تاارهاي عروسي 
تبري�ز 26 مهم�ان عروس�ي را دچ�ار مس�موميت ك�رد. 
وحيد ش��ادي نيا، س��خنگوي اورژانس آذربايجان ش��رقي به 
ايرنا گف��ت: با اعام اي��ن حادثه ب��ه مركز اورژان��س بافاصله 
كارشناسان مركز به محل اعزام ش��دند و از مجموع 26 نفر كه 
دچار گاز گرفتگي شده بودند شش نفر در محل درمان و 20 نفر 
ديگر به بيمارستان هاي شهيد محاتي، الغدير، عالي نسب و سينا 
منتقل كردند.  ديگر مهماناني ك��ه عائم جزيي از گازگرفتگي 
داشتند، توسط كارشناسان اورژانس به فضاي باز هدايت شدند. 

 گازگرفتگي
 مهمانان عروسي

شرور سابقه داري در درگيري در مراسم عروسي در كرمانشاه 
مهمانان را به رگبار بست و چهار نفر را كشت و 16 نفر را زخمي كرد. 
فرمانده انتظامي استان كرمانشاه با اشاره به حادثه تيراندازي در 
مراسم عروسي شامگاه پنج شنبه گفت:  در مراسم عروسي، يكي از 
مهمانان كه سابقه شرارت و قتل نيز داشته پس از درگيري با چند 
نفر از مهمانان با ساح كاشنيكف اقدام به تيراندازي به سوي آنان 
مي كند كه در جريان آن 20 نفر زخمي مي شوند كه پس از انتقال 
به بيمارستان چهار نفر آنها شامل يك خانم و سه آقا، جان خود را 
از دست مي دهند.  سه نفر از افراد حاضر در اين درگيري دستگير 

شدند و تاش پليس براي دستگيري فرد ضارب ادامه دارد. 

شرور سابقه دار در عروسي 
خون به پا كرد 

 شهادت مأمور پليس 
در تعقيب و گريز اشرار 

يك�ي از مأموران پليس ايس�ت و بازرس�ي ش�هيد مدني 
يزد در تعقيب و گريز خودروی اش�رار به ش�هادت رسيد. 
س��رهنگ محمدرضا مزيدي، مع��اون اجتماع��ي فرماندهي 
انتظامي اس��تان يزد درباره جزئيات اين خبر گفت: ش��امگاه 
چهارشنبه 14 آذرماه مأموران ايست و بازرسي شهيد مدني يزد 
هنگام گشت زني در حوزه استحفاظي به يك دستگاه خودروي 
پژو405 مشكوك شدند و به آن دستور ايست دادند كه راننده 
خودرو بدون توجه به ايست مأموران با افزايش سرعت از محل 
متواري شد.  سرهنگ مزيدي ادامه داد: مأموران در ادامه براي 
متوقف كردن خودرو ب��ا رعايت قانون به كارگيري س��اح به 
سمت خودرو تيراندازي كردند كه در اين عمليات بر اثر برخورد 
دو خودرو با هم، متأسفانه سروان »ايرج صفاري« شهيد و يكي 
ديگر از مأموران زخمي و به بيمارس��تان منتقل ش��د.  در اين 
حادثه سرنش��ينان خودرو متواري ش��دند كه تحقيقات براي 

شناسايي و دستگيري متهمان ادامه دارد. 
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 فرار مادر معتاد
 با دختر خردسالش

بي توجهي سازمان هاي حمايتي به 
سرنوشت كودكاني كه در كانون هاي 
اعتياد روزگار هولناكي را س�پري 
مي كنند به حوادثي تلخ و سرنوشتي 
مبهم براي اين كودكان منجر شده 
است. مثل سرنوش�ت مه سيما كه 
بارها تا يك قدمي م�رگ رفته و به 
زندگي بازگشته است. مادر معتاد او 
كه سرپرستي دخترش را به زوجي 
خير سپرده بود حاا با ربودن كودك 
به محل�ي نامعلوم گريخته اس�ت. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، روز جمعه 
چهارم خردادم��اه امس��ال مأموران 
پليس از ربودن كودك پنج ساله اي در 
پارك سهند حوالي خيابان پاسداران 
گمنام ب��ا خبر و راهي محل ش��دند. 
بررسي ها نشان داد لحظاتي قبل زن 
معتادي همراه ش��وهر دومش دختر 
پنج س��اله اش به نام مه س��يما را كه 
چندي قبل حضانتش را به زن و مرد 
پولداري سپرده بودند، ربوده و به مكان 

نامعلومي گريخته اند. 
مرد ميانس��ال با طرح شكايتي گفت: 
من وضع مالي خوبي دارم. مدتي قبل 

مردي به ن��ام ايرج از طري��ق يكي از 
بستگانم به من معرفي شد. او به صورت 
قانوني دختر خردس��الش مه س��يما 
را براي ب��زرگ كردن به خان��واده ما 
س��پرد. او گفت كه همس��رش معتاد 
ش��ده و خانه را ترك كرده و در پاتوق 
معتادان با مرد معتادي ازدواج كرده 
است به همين دليل حضانت مه سيما 
از او سلب ش��ده و به من واگذار شده 
اس��ت. مرد جوان گفت كه به خاطر 
مشكات مالي و بدهي با حكم دادگاه 
به م��دت طواني به حب��س محكوم 
شده است و اان تصميم گرفته است 
مه س��يما را تا زماني كه از زندان آزاد 
مي شود به ما بسپارد. از آنجايي كه من 
و همسرم فرزندي نداشتيم مه سيما را 
قبول كرديم و از پدرش هم وكالت نامه 

رسمي گرفتيم. 
وي ادامه داد: پ��س از اين ما تصميم 
گرفتيم مادر مه س��يما را پيدا كنيم و 
اين مادر و دختر را به هم برس��انيم و 
در نهايت هم در وضعي��ت خيلي بد 
او را پيدا كرديم. ما او را چند باري به 
كمپ برديم و ترك داديم تا به زندگي 

برگردد و در همان زمان هم مه سيما 
را چند باري پي��ش او برديم كه حتي 
يك بار به او قرص خورانده بود و قصد 
كشتن او را داشت كه نجاتش داديم. 
آخرين بار مادر او را به كانوني برديم 
كه زن��ان بي خانمان و معت��اد تحت 
درمان بودند و هر چند روز يك بار هم 
مه سيما را پيش او مي برديم تا اينكه 
آخرين بار او تقاضا كرد دخترش را به 
كان��ون نبريم و در پارك س��هند قرار 
ماقات گذاشت. او با شوهر دومش سر 
قرار آمد و به بهانه اينكه براي مه سيما 
خوراك��ي بخ��رد او را ربودن��د و فرار 
كردند.  پس از اين پدر مه س��يما از ما 
شكايت كرد كه در نگهداري دخترش 
سهل انگاري كرده ايم و ما هم از مادر 
معتاد و شوهر دومش شكايت داريم و 

اان نگران مه سيما هستيم. 
پس از اين مأموران ش��وهر دوم مادر 
مه سيما را بازداشت كردند، اما خبري 
از مه س��يما و مادر معتادش نيافتند. 
تاش براي دستگيري مادر مه سيما و 
باز گرداندن دخترش به آغوش زن و 

مرد خير ادامه دارد. 

 بازداشت كيف قاپان پرايد سوار 
با شليك گلوله

برخ�ودروي  س�وار  ك�ه  كيف ق�اپ  س�ارق  دو 
پراي�د س�فيد ه�اچ ب�ك ب�دون پ�اك كي�ف قاپي 
مي كردن�د ب�ا ش�ليك گلول�ه بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل شكايت هاي مشابهي 
درباره كيف قاپي هاي دو س��ارق پرايد س��وار به كانتري 
قلهك گزارش ش��د. براساس ش��كايت هاي مطرح شده 
س��ارقان دو مرد جوان بودند كه س��وار بر پرايد هاچ بك 
س��فيد بدون پاك اقدام به كيف قاپي كرده و به سرعت 
فرار مي كردند.   در حالي كه تعداد شاكيان در حال افزايش 
بود بررسي هاي مأموران عمليات كانتري حكايت از اين 
داش��ت كه همه س��رقت ها در يك محدوده و يك زمان 
مشخص صورت گرفته اس��ت. بعد از به دست آمدن اين 
سرنخ بود كه مسير تردد سارقان تحت نظارت قرار گرفت. 
مأموران كانت��ري بعد از چند روز مراقبت موفق ش��دند 
خودروي دو متهم را شناس��ايي كنند. آنها در اولين گام 

طرح مهار سارقان را اجرا كردند و به راننده فرمان ايست 
دادند. سارقان كه از حضور پليس باخبر شده بودند بدون 
توجه به هشدارها با افزايش سرعت پرايد از محل دور شدند 
بنابراين عمليات تعقيب و گريز به جريان افتاد. لحظاتي بعد 
خودروي سارقان وارد يك خيابان يك طرفه شد و همزمان 
با تصادف با چند خودروي عبوري و وارد كردن خسارت به 
آنها به حركت خود ادامه داد. مأموران كانتري سرانجام 
با به كارگيري قانون استفاده از ساح در محدوده خيابان 
اندرزگو استيك خودروی سارقان را هدف قرار داده و آنها 
را بازداشت كردند. مأموران پليس در بازرسي از خودروي 
متهمان مقدار زيادي اموال سرقتي كشف كردند. دو متهم 
بعد از انتقال به كانتري به بيش از 30 فقره كيف قاپي در 
محدوده قلهك اعتراف كردند.  سرهنگ محمد قديمي، 
رئيس كانتري قلهك گفت: تحقيقات براي شناس��ايي 

جرائم بيشتر متهمان جريان دارد. 

واژگون�ي اتوب�وس مس�افربري در ج�اده ش�يراز - 
مرودش�ت يك كش�ته و هفت زخم�ي ب�ر جاي گذاش�ت. 
حوالي س��اعت 2:30 بامداد جمع��ه، يك دس��تگاه اتوبوس با 
هشت سرنشين از يزد عازم شهرستان داراب بود كه در نزديكي 
پمپ بنزين زرقان در 30 كيلومتري شيراز دچار حادثه و واژگون 
ش��د.  به گفته همتي، مس��ئول روابط عمومي مركز مديريت 
حوادث و فوريت هاي پزشكي فارس در اين حادثه يك نفر كشته 
و هفت نفر نيز مجروح ش��دند كه توس��ط مأموران اورژانس به 
بيمارستان هاي شهيد رجايي شيراز و شهيد مطهري مرودشت 
منتقل شدند.  علت حادثه توسط پليس در دست بررسي است. 

 يك كشته و 7 زخمي 
در واژگوني اتوبوس

 پرسه آزادانه تبهكاران سابقه دار در شهر يكي از معضاتي 
است كه مدام به باز توليد جرم از سوي اين دسته از افراد 
منجر مي ش�ود. تكرار جرائم عمدتاً خش�ن از سوي اين 
متهمان يك پي�ام روش�ن دارد و آن اينك�ه مواجهه با 
پليس و مجازات زندان نتوانسته مانعي براي تكرار اعمال 
مجرمانه شان ش�ود. يكي از اشرار س�ابقه داري كه اين 
روزها كليپ جنجالي او دست به دست مي شود تبهكار 
33 ساله اي به نام مهدي.ع معروف به مهدي پيتي است. 
مهدي همراه دو همدس�ت 23 و 18 س�اله اش به نام هاي 
اكبر و محمود در پارك ها پرسه زده و اقدام به آتش زدن 
ش�هروندان مي كرد، اما خيلي زود ب�ه دام پليس افتاد. 
به گزارش خبرنگار ما، چهارشنبه هفته گذشته بود كه انتشار 
اين كليپ در ش��بكه هاي اجتماعي جنجال زيادي به پا كرد. 
آنگونه كه در فيلم كوتاه مشخص بود مهدي در حالي كه دو نفر 
از دوستانش او را همراهي مي كردند خودش را به افرادي كه در 
پارك ها مشغول استراحت بودند مي رساند. او ابتدا به رويشان 
مايع آتش زا مي ريخت و سپس با كشيدن فندك آنها را آتش 
زده و در حالي كه صداي خنده هاي��ش فضا را پر مي كرد پا به 
فرار مي گذاشت.   در حالي كه كاربران شبكه هاي اجتماعي از 
رفتار متهم به خشم آمده بودند سردار حسين رحيمي، رئيس 
پليس تهران از تشكيل تيم هاي تخصصي پليس براي بازداشت 
مهدي و دو همدس��تش خبر داد. تاش مأم��وران اما خيلي 
زود نتيجه داد و آنها موفق شدند بامداد پنج شنبه 15 آذرماه 
تبهكار 33 س��اله و دو همدس��تش به نام هاي اكبر 23 ساله و 
محمود 18 ساله را دستگير كنند. مهدي در اولين بازجويي ها 
به جرمش اعتراف كرد و گفت براي تفريح و خوشگذراني دست 

به آتش افروزي مي زد. 
سوابق مهدي، معروف به مهدي پيتي اولين چيزي بود كه مورد 
بررسي قرار گرفت. كارنامه او حكايت از اين داشت كه مهدي 
از اشرار جنوب تهران است كه بارها به اتهام شرارت، تعرض و 
سرقت بازداشت شده و به زندان افتاده است. او دوبار در سال 85 
به اتهام ضرب و جرح به زندان افتاده بود. يك سال بعد از آن هم 
به اتهام سرقت روانه زندان شد. مهدي تا اواخر سال گذشته 
به اتهام شرارت مدام در راه زندان و خانه بود تا اينكه با انتشار 
كليپ بار ديگر بازداشت شد.  در شاخه ديگري از تحقيقات و 
همزمان با دستگيري مهدي يكي از شهروندان خودش را به 

اداره ش��انزدهم پليس آگاهي تهران رساند و شكايت تازه اي 
عليه متهم مطرح كرد. او گفت: چن��د روز قبل مهدي براي 
قدرت نمايي و انتقامگيري من را ربوده و با همدستي دو نفر 
به بيابان هاي آزاد راه تهران – قم منتقل كرده و با تهديد چاقو 
تعرض كرده است. او همچنين گفت: مهدي از رابطه سياهش 

فيلم گرفته و در محل منتشر كرده است. 
يكي ديگر از شاكيان كه مرد جوان مغازه داري است با طرح 
ش��كايت از متهم گفت: من مغازه پيتزا فروشي دارم. متهم 
كه از شرور معروف منطقه است هميشه به زور از من پيتزاي 
مجاني مي گرفت. وقتي كه در مغازه نبودم به مغازه ام مي آمد و 
از منشي ام به زور و تهديد چاقو از 100 هزار تومان تا 200 هزار 
تومان پول نقد مي گرفت. متهم در حالي كه چاقوي بزرگي 
در دست داش��ت به داخل مغازه ام مي آمد و با عربده كشي و 
تهديد مي گفت كه به او پول بدهند و منشي ام از ترس به او 
پول مي داد. من از او ش��كايت كردم كه بعد از يك هفته در 
خيابان اصلي در حال رفتن بودم كه از پشت با خودرو مرا زير 
گرفتن و اان به خاطر آسيب ديدگي پايم با عصا راه مي روم.  
پسر جواني كه متهم و دوس��تانش به زور موتورسيكلت او را 
سرقت كرده بودند به مأموران پليس گفت: داخل خيابان با 
موتورسيكلتم در حال رانندگي بودم كه متهم همراه سه نفر از 
دوستانش كه همگي چاقو داشتند راه مرا سد كردند و به زور و 

تهديد چاقو موتورسيكلتم را سرقت كردند. 
بررس��ي هاي مأموران حكايت از اي��ن دارد متهم به خاطر 
ش��كايت هاي زياد در حال حاضر حدود 15 پرونده دارد كه 
هنوز به آن رسيدگي نشده است. همچنين مشخص شد شرور 
معروف كه پنج بار و هر بار به مدت يك سال راهي زندان شده 
است به زور از شاكيان رضايت گرفته است. همچنين بر اساس 
گفته شاكيان پس از طرح شكايت از سوي شهروندان خانواده 
متهم به سراغ خانواده شاكيان رفته و به آنها مي گويند اشتباه 
نامه بدهيد و اعام كنيد كه اشتباه شده است و به اين طريق به 
زور از آنها رضايت مي گيرند و همچنين متهم و همدستانش 
شهروندان را تهديد مي كردند چنانچه براي شكايت به كانتري 
برويد باشما برخورد مي كنيم.   سردار عليرضا لطفي، رئيس 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: به دس��تور بازپرس شعبه 
پنجم دادسراي ناحيه 33 تهران، تحقيقات بيشتر از متهم در 

اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ جريان دارد. 

شرور آتش افروز 15 پرونده دارد كه هنوز رسيدگي نشده است

 مهدي پيتي با تهديد
 از شاكيان رضايت مي گرفت

انتشار خبر به آتش كشيده ش��دن چند كارتنخواب توسط يك جوان و دوستانش 
آنهم براي خنده و تهيه كليپ از واكنش قربانيان، زخم عميقي بر پيكر وجدان جامعه 
و زنگ هشداري براي جامعه شناسان و روانشناسان از سقوط اخاق و انسانيت در 
ميان برخي از جوانان است. بي شك با ش��نيدن اين خبر در ذهن هر كدام از ما در 
خصوص چرايي وقوع چنين حادثه هولناكي عامت سؤالي بزرگ نقش مي بندد. 
پيش��ينه فردي و خانوادگي متهم اصلي اين حادثه مجموع��ه اي از علل مختلف 
روانشناسي و جامعه شناختي از جمله فقر فرهنگي و اقتصادي، محيط زندگي مملو 
از آسيب و تربيت خانوادگي نادرس��ت و مهمتر از همه وجود اختاات شخصيتي 
را پيش روي  قرار مي دهد.  متهم و برادرانش از اراذل و اوباش سطح يك و دو تهران 
هستند. سرقت، ورود به عنف، آزار و اذيت و نزاع و درگيري هاي متعدد و شرب خمر 

و... گوشه اي از سوابق قضايي و انتظامي وي است. 
يكي از علل مؤثر در بروز چنين جرائمي، محيطي اس��ت كه فرد در آن رشد و نمو 
پيدا مي كند. زندگي در محاتي كه ارتكاب جرم و عصيانگري در برابر هنجارهاي 
اجتماعي مايه تفاخر ساكنان است به فرد مي آموزد كه براي جلب توجه و پذيرش 
اجتماع پيرامون خود، دست به ارتكاب جرم بزند و با رفتارهايي از جمله حمل ساح 
سرد، نزاع و درگيري هاي متعدد بر سر مسائل واهي و پوچ و رفتارهاي نمايشي چون 
خالكوبي و مس��تي و خودزني و عضويت در باندهاي خافكاري براي خود كسب 
اعتبار كند.   درس��ت زماني كه در نقاط مختلف پايتخت افراد با افتخار از اينكه تا 
كنون پايشان به كانتري باز نش��ده حرف مي زنند در برخي مناطق ديگر از جمله 
محل سكونت متهم، ارتكاب جرم، گذران محكوميت در زندان و تعدد دستگيري 
و زير پا گذاش��تن مرزهاي اخاقي و قانوني موجب تفاخر و احساس قدرت است. 
در اين مناطق به دليل فقر مادي و فرهنگي نوجوان��ان محروميت هاي هيجاني و 
اقتصادي زيادي را تجربه مي كنند كه همين امر موجب مي ش��ود تا براي مقابله با 
احساس ناخوشايند حقارت، فقر و همچنين ناديده گرفته شدن در جامعه و حس 
طرد شدگي گرد هم جمع شده و اقدام به تش��كيل گروه ها و باندهاي خافكاري 
كنند تا در سايه همرنگي و همنشيني با افرادي شبيه به خود احساس طردشدگي از 
جامعه را جبران كرده و در نتيجه دريافت تأييد از سوي ساير اعضاي گروه و حضور 

در كنار آنان شخصيت و هويت پيدا كنند. 
احساس حقارت و ميل به ديده شدن و تأثير گذاري روي اذهان ديگران و همچنين 
محروميت هيجاني از جمله دايل روي آوري اين افراد به تفريحات كاذب و آسيب زا 
مانند حركات نمايشي خطرناك با موتور، دعوا و قدرت نمايي و اوباشي گري و در اين 

مورد خاص به آتش كشيدن قربانيان توسط متهم است. 
عاوه بر اين موارد، دايل روانشناختي مانند ابتا به اختال شخصيت ضد اجتماعي 
نيز در ارتكاب به جرم افراد مؤثر و تأثيرگذار است. از جمله نشانه هاي اين اختال، 
عدم وجود حس همدل��ي و ناتواني در درك رنج وارده به قرباني اس��ت. همچنين 
عدم وجود حس ترس و عبرت آموزي كه باعث مي ش��ود اين افراد با وجود گذران 
محكوميت هاي متعدد و آسيب ديدگي در جريان درگيري ها و نزاع هاي گوناگون 
همچنان به رفتارهاي جامعه ستيزانه خود ادامه دهند تا زماني كه در يكي از همين 
نزاع ها و درگيري ها كشته شده يا محكوم به حبس هاي طواني مدت گردند كه باز 
هم به دليل عدم وجود احس��اس ترس و عبرت از حوادث، بسياري از آنها از جمله 

وحيد مرادي در زندان در درگيري با ساير زندانيان به قتل مي رسند. 
اما نكته قابل تأمل قدرت نمايي پوشالي اين افراد است! انتخاب يكي از ضعيف ترين 
و بي دفاع ترين اقش��ار جامعه براي آزار و اذيت و تهيه كليپ براي چند ثانيه تفريح 
و خنده گوياي اين حقيقت است كه متهم برخاف ظاهر خشن و تاشي كه براي 
قدرت نمايي و اوباشي گري دارد فردي به شدت آس��يب پذير، ضعيف با انبوهي از 
رنج هاي روحي و آس��يب هاي رواني و احساس حقارتي بي پايان است كه به خوبي 
نشان دهنده كودكي و نوجواني سرشار از تنبيه و تحقير و حتي سوءاستفاده است 
كه باعث شده از هيچ تاشي براي جبران رنج هاي روحي خود فروگذار نكرده و البته 
به دليل شخصيت ضعيف خود به جاي افراد قوي و توانمند به سراغ قشري ضعيف 
و بي دفاع برود و از آزار آنان احساس قدرت و بزرگي كنند و طبق اظهارات خود وي 
در زندگي هرگاه از كسي كتك خورده و زورش به او نرسيده به سراغ برادر و نزديكان 
كوچكتر وي رفته و با ضرب و شتم آنان حس كينه و انتقام خود را ارضا كرده است. 
مطالعات صورت گرفته در پليس آگاهي تهران بزرگ روي مرتكبان جرائم خشن 
گوياي اين واقعيت اس��ت كه بس��ياري از افرادي كه ما به عن��وان اراذل و اوباش 
مي شناسيم در واقع بيماران رواني دچار اختاات شخصيتي از جمله ضد اجتماعي 
هستند كه متأسفانه هيچگاه مشكات آنها تشخيص داده نشده و درمان نمي شوند 
و تنها پس از اقدام به رفتارهاي آسيب زننده جامعه متوجه آنان مي شود و پس از 
دستگيري توسط پليس در زندان هيچگونه اقدام درماني يا تاش براي بازاجتماعي 
آنان صورت نمي گيرد و زندگي اين افراد تبديل به چرخه باطلي از دس��تگيري و 
زندان و ارتكاب جرم مجدد پس از آزادي مي شود كه در نتيجه انرژي و تواني كه بايد 
توسط پليس صرف مقابله با جرم در جامعه شود در اين چرخه باطل تكرار به طرز 

چشم گيري هدر مي رود. 
فرد داراي اختال شخصيت ضد اجتماعي: 

از هنجارهاي اجتماعي پيروي نمي كند كه باعث دستگيري او مي شود مانند آزار 
ديگران، دزدي و تخريب اموال ديگران. 

آنها اغلب براي كسب منافع يا لذت شخصي مثًا براي به دست آوردن پول و رابطه 
جنسي فريبكاري كرده و دروغ مي گويند و با استفاده از اسم مستعار يا كاهبرداري 

ديگران را فريب مي دهند. 
اين افراد بعد از اينكه ديگران را اذيت و آزار مي دهند يا دزدي مي كنند يا ديگر اعمال 
ضد اجتماعي انجام مي دهند اصاً احساس پشيماني نمي كنند. افراد مبتا به اختال 
شخصيت ضد اجتماعي، پرخاشگر هستند و ممكن است بارها درگير كتك كاري يا 

مرتكب حمات بدني شوند مثًا كتك زدن همسر يا فرزند. 
• اين افراد به ايمني خود يا ديگران توجهي نمي كنند. مثاً سرعت زياد در رانندگي دارند 
يا با حالت مستي رانندگي مي كنند، يا رفتارهاي جنسي پر خطر و مصرف مواد دارند. 

• افراد مبتا به اختال شخصيت ضد اجتماعي وظيفه نشناس و غير مسئول هستند. 
• اين افراد قربانيان را به خاطر ساده لوح بودن، عاجز و ناتوان بودن سرزنش مي كنند 
يا آنها را سزاوار سرنوشتشان مي دانند. مثًا وقتي مردي به يك نفر تجاوز مي كند، 

مي گويد در هر صورت اين اتفاق براي او مي افتاد. 
پيشنهادات 

1- فراهم آوردن يك سيستم جامع غربالگري به منظور شناسايي به موقع افراد دچار 
اختاات شخصيتي در مراحل مختلف زندگي از جمله زمان حضور فرد در مدرسه، 
اقدام براي گذران خدمت سربازي، استخدام و س��اير مراحلي كه امكان سنجش 

وضعيت رواني افراد فراهم است. 
2- تعهد آموزش و پرورش به انجام وظيفه خود به عنوان نهاد پرورش دهنده افراد 
جامعه در تربيت و اصاح رفتار دانش آموزان دچار مشكات تربيتي به جاي طرد 
و اخراج آنان 3- فراهم آوردن شرايط تخليه هيجاني نوجوانان و جوانان به منظور 

جلوگيري از اشتغال فرد به تفريحات و هيجانات كاذب و مضر براي اجتماع.
4- تهيه برنامه هاي آموزشي در خصوص پيش��ينه فردي و خانوادگي و همچنين 
سرانجام قضايي مرتكبان جرائم خشن و در پايان اشاره به اين نكته ضروري است 
كه پليس نه تنها با شناسايي و دستگيري سريع افرادي كه مخل آسايش و آرامش 
شهروندان هستند به وظيفه ذاتي خود در كشف و مقابله با جرائم عمل مي كند كه 
متأسفانه در برخورد با مرتكبان جرائم خشن همچون بسياري ديگر از آسيب هاي 
موجود در جامعه، تنها نهاد مسئولي است كه يك تنه به تعهد شغلي و انساني خود 
عمل كرده و حتي با ورود به حوزه آموزش ش��هروندان و تأسيس مراكز مشاوره در 
مسير پيشگيري نيز گام برداشته و بار مسئوليت نهادهاي متولي آموزش و درمان 
را نيز به دوش مي كشد. نهادهايي كه اگر به موقع و مسئوانه در اصاح رفتار افراد و 
تربيت و آموزش و درمان آنان اقدام كند هرگز نوبت به برخورد قهري و سلبي و ساير 

اقدامات پليس نخواهد رسيد. 
* كارشناس اداره اجتماعي پليس آگاهي تهران بزرگ

وجدان هاي سوخته
    یادداشت

سروان سمانه مهرباني*



دولت و نیروهای امنیتی فرانسه تحت امر امانوئل 
ماکرون ک�ه در چند روز گذش�ته در س�رکوب 
خش�ونت بار معترضان گرفتار مسائل معیشتی 
سنگ تمام گذاشته بودند، این بار با خلق صحنه 
دیگری در مواجهه با دانش آموزان دبیرس�تانی 
نشان دادند که سردمداران دموکراسی های غربی 
در اعمال خشونت علیه معترضان حتی دیگر به 
رعایت حق آزادی بی�ان و اعتراض که جای خود 
دارد، به رعایت حقوق کودکان هم اعتقادی ندارند 
و جایی که منافع اقتصادی در میان باشد، رفتار 
پلیس فرانس�ه با نوجوانان معترض به تغییرات 
در آیین نامه پذیرش دانشگاه    ها فرقی با سربازان 
و مردم کش�ورهای اشغال ش�ده ندارد. تصاویر 
خش�ونت پلیس علی�ه دانش آم�وزان در حالی 
منتشر شده  است که امروز هم معترضان معیشتی 
وعده حضور در خیابان های پاریس را داده اند و 
دولت فرانسه ضمن برانداز خواندن آنها با اعزام 
هزاران نیرو از پلیس گرفته تا ارتش خود را آماده 
ثبت س�رکوب بی تعارف معترضان کرده است.

به گزارش »جوان« روز جمعه در شبکه های اجتماعی 
ویدئوی��ی از بازداش��ت دانش آموزان فرانس��وی به 
دست پلیس در تظاهرات روز پنج  شنبه برای اصاح 
آیین نامه قبولی دانشگاه    ها منتشر شد که معاون دبیر 
اتحادیه کل دبیران فرانس��ه در واکنش به آن اعام 
کرد که از این ویدئو به شدت شوکه شده است و این 

تصاویر شایسته دموکراسی فرانسه نیستند. 
در فایل ویدئویی یاد ش��ده جمعی از دانش آموزان 
فرانس��وی در حال��ی ک��ه رو به دی��وار زان��و زده و 
دست های ش��ان را پشت سر نگه داش��ته اند، دیده 
می ش��وند. در اطراف آنها نیز تعدادی نیروی پلیس 

ضد شورش با کاه، باتوم و س��پر حضور دارند.  این 
ویدئو به بازداشت ۱۵۳ تن از دانش آموزان مدرسه 
» سنت اکسپری « در ایل دو فرانس واقع در شمال 
فرانسه در روز پنج  شنبه مربوط می شود.  یک شبکه 
ماهواره ای فرانسوی گزارش داد، پلیس این کشور 
۱۲۲ تن از دانش آموزان یاد شده را به اتهام مشارکت 
در تجمع های مسلحانه بازداش��ت کرد.  این ویدئو 
هزاران بار در ش��بکه های اجتماعی منتشر شده و 
واکنش عمدتاً خش��مگینانه کاربران را برانگیخته 
است. بسیاری از کاربران این تصاویر را با بازداشت های 
عراقی ها از سوی نظامیان امریکایی مقایسه کرده اند.  
بر اس��اس گزارش رس��انه های داخلی فرانسه، در 
تظاهراتی که ب��ه دعوت دو اتحادی��ه دانش آموزی 
شکل گرفت، پلیس ۷۰۰ دانش آموز را در سراسر این 

کشور بازداشت کرد.  رئیس شورای محلی منطقه 
ایل دو فرانس نیز در واکنش به این ویدئو، تظاهرات 
دانش آموزان را تصاویری واقعی از یک جنگ چریکی 
توصیف کرد.  او گفت: از خش��ونتی که از یک هفته 
قبل در دبیرستان های فرانسه گسترش یافته، شوکه 
شده ام، ما تصاویری واقعی از جنگ خیابانی، سرقت 
خودرو   ها و سطل های زباله و تهدید معلمان را شاهد 
هستیم، بنابراین فکر می کنم اوضاع باید آرام شود. 

اتحادیه ملی دانش آموزان دبیرستان های فرانسه و 
نیز اتحادیه دبیرستان های مستقل و دموکرات این 
کشور روز چهار   ش��نبه دانش آموزان را به تظاهرات 
در روزهای پنج  شنبه و جمعه جهت اصاح آیین نامه 
پذیرش دانش��گاه    ها و اعتراض ب��ه آیین نامه فعلی 

دعوت کردند. 

  اتهام براندازی به معترضان اقتصادی
 همزمان��ی تظاه��رات دانش آموزی ب��ا اعتراضات 
معترضان معیش��تی موس��وم به جلیقه زرد   ها که 
علیه افزایش قیمت س��وخت و هزینه های زندگی 
اعتراض کرده اند، بیانگر ناکارآمدی دولت به ظاهر 
غیرحزبی ماکرون در حوزه اقتصادی و اقناع سیاسی 
مردم اس��ت.  جلیقه زرد   ها در نهایت دولت امانوئل 
ماک��رون را مجبور کردند مالیات بر س��وخت را که 
قرار بود از س��ال ۲۰۱۹ اعمال شود، به مدت شش 
ماه لغو کند ام��ا معترضان اع��ام کرده اند ااقل تا 
کریس��مس به خیابان   ها خواهند آم��د، چراکه به 
کمتر از لغو همیشگی این تصمیم راضی نیستند. در 
همین حال مکان های گردشگری در پاریس امروز 
به دلیل نگرانی از خشونت خیابانی احتمالی ناشی 
از مواجهه پلیس با » جلیقه زردها « تعطیل اس��ت.  
پلیس فرانسه از مغازه داران و رستوران های شانزه لیزه 
پاریس خواسته است روز     شنبه باز نباشند. شماری 
از موزه های پایتخت فرانس��ه هم تعطیل هستند. 
همچنین ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه گفته 
است بیش از ۸۹ هزار نیروی پلیس روز     شنبه در نقاط 
مختلف کش��ور  و خودروهای زرهی نیز در پاریس 

مستقر خواهند شد. 
کریستوف کاستانر، وزیر کشور فرانسه با بیان اینکه 
در برابر اقدامات خشن معترضان، مماشاتی صورت 
نخواهد گرفت، س��عی کرد بخش��ی از معترضان را 
برانداز جلوه دهد و مدعی شد که گروه های افراطی 
خواهان س��رنگون کردن نظام هستند. وزیر کشور 
فرانس��ه البته در عین حال میان معترض��ان آرام و 
گروه های افراطی فرق قائل شده و گفته است خشم 

گروه اول را درک می کند. 
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پاريس پادگان شد

در ش�رایطی که    گزارش  یک
نماینده امریکا در 
س�ازمان مل�ل ب�رای تصوی�ب قطعنام�ه 
پیشنهادی اش علیه مقاومت فلسطین در غزه 
حتی به تهدید کش�ور    ها متوس�ل شد، مجمع 
عمومی سازمان ملل این قطعنامه را رد کرد تا 
نیکی هیلی در واپسین روزهای مأموریت خود 
شاهد شکستی تاریخی در حمایت از اسرائیل 
باش�د؛ شکس�تی ک�ه دو روز پ�س از ناکامی 
واشنگتن در شورای امنیت برای اجماع سازی 
علی�ه برنام�ه موش�کی ای�ران انج�ام ش�د. 
تاش ه��ای همه جانبه امری��کا در حمایت از رژیم 
صهیونیستی راه به جایی نبرد و سازمان ملل بار دیگر 
سد راه تصویب قطعنامه امریکایی علیه گروه های 
فلس��طینی ش��د. نیکی هیلی، نماینده امریکا در 
سازمان ملل هفته گذشته پیش  نویس قطعنامه ای را 
به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد که با محکوم 
کردن مقاومت مردم فلسطین و متهم کردن حماس 
به تروریسم، به دنبال تشدید فشار بر فلسطینی     ها 
بود. این پیش نویس قطعنامه در نشس��ت مجمع 
عمومی سازمان ملل که پنج  شنبه شب برگزار شد، 
رأی نیاورد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، نیکی 
هیلی پیش از آغاز رأی گی��ری مجمع عمومی در 
مورد این قطعنامه پشت تریبون رفت و سازمان ملل 
را به جانبداری از فلسطینی     ها و داشتن گرایش های 

ضداسرائیلی متهم کرد و گفت:»اگر این قطعنامه 
تصویب ش��ود، برای س��ازمان ملل روزی تاریخی 
خواهد بود«. هیلی با تقسیم بندی مضحک جهان 
به دو دسته موافقان و مخالفان تروریسم گفته بود 
هر کشوری که به این قطعنامه رأی منفی دهد در 
دسته حامیان تروریس��م قرار می گیرد. پیش از به 
رأی گذاشتن این قطعنامه، ایران و برخی کشورهای 
عربی مخالفت خود را با آن ابراز کردند. به گزارش 
العالم، اسحاق آل حبیب، نماینده ایران در سازمان 
ملل گفت:»ایران این قطعنام��ه را رد می کند و به 
آن رأی منفی می دهد و از دیگر اعضا هم می خواهد 
به آن رأی منفی بدهن��د. او حماس را یک جنبش 
مش��روع مقاومت خواند که به نمایندگی از مردم 
فلسطین با اشغالگری صهیونیست     ها مبارزه می کند 
و این امر تحت قوانین بین الملل هم مشروع است.« 
پس از آن کشورهای عربی هم اعام کردند مخالف 
قطعنامه پیشنهادی امریکا هستند و به آن رأی منفی 
می دهند. نماینده عربستان سعودی با وجود اعام 
مخالفت با این قطعنامه، از حماس خواست شلیک 

راکت به سمت مناطق اشغالی را متوقف کند. 
پس از این س��خنرانی ها، قطعنامه پیش��نهادی 
امریکا به رأی گذاشته شد که طبق آن ۸۷ کشور 
رأی مثبت، ۵۷ رأی منفی و ۳۳ کشور به آن رأی 
ممتنع دادند. از آنجا که برای تصویب قطعنامه به 
دو سوم آرا نیاز بود، این قطعنامه رد شد و امریکا و 

رژیم صهیونیستی در تصویب آن ناکام ماندند. در 
این قطعنامه مبارزه مس��لحانه فلسطینی     ها علیه 
اشغالگری محکوم شده بود اما امریکا نتوانست نظر 

کشور    ها را جلب کند. 
 سیلی به تل آویو و واشنگتن 

این شکس��ت آنقدر برای صهیونیست     ها سنگین 
تمام شد که دنی دانون، نماینده رژیم صهیونیستی 
در نشست، به توهین به اعضای سازمان ملل روی 
آورد. به گزارش ش��بکه المیادین، او در سخنرانی 
خود با عصبانیت خطاب به کش��ور    هایی که به این 
قطعنامه رأی منفی داده اند، مدعی شد:»باید از خود 
شرمسار باشید، رأی امروز رنگ واقعی شما را نشان 
داد«. رد قطعنامه پیشنهادی امریکا درحالی اتفاق 
افتاد که هیلی پیش از این جلسه کشورهای مخالف 
قطعنامه را تهدید کرده و گفته بود رأی منفی به این 
پیش نویس برای این کشور    ها تبعات خواهد داشت. 
به دنبال ناکامی واشنگتن در تصویب پیش نویس 
قطعنامه ضدفلس��طینی، پیش نوی��س دیگری 
با عنوان »صل��ح همه جانبه، عادان��ه و پایدار در 
خاورمیانه« به رأی گذاشته شد؛ پیش نویسی که 
پیش��نهاد آن از س��وی ایرلند و بولیوی ارائه شده 
بود. این پیش نویس که در آن ب��ر ضرورت توقف 
اشغالگری رژیم صهیونیستی تأکید شده، با اکثریت 
چش��مگیر ۱۵۶رأی مواف��ق در برابر ش��ش رأی 

مخالف و ۲۶ رأی ممتنع تصویب شد. 

مخالفت س��ازمان ملل عاوه بر اینکه شکس��ت 
بزرگی برای دولت امریکا بود، یک شکست جداگانه 
برای نیکی هیلی بود که واپسین روزهای خود در 
نمایندگی امریکا در سازمان ملل را سپری می کند. 
هیلی در دو سال گذشته یکی از حامیان سرسخت 
رژیم صهیونیستی بود و با همه توان از منافع این 
رژیم دفاع می کرد و قرار است تا چند هفته دیگر 
از این س��مت کناره گیری کند. نیک��ی هیلی که 
گفته بود موقع انتصاب هیچ چیز از س��ازمان ملل 
نمی دانست و هدفش را دفاع از اسرائیل اعام کرده 
بود، وداع تلخی با سازمان ملل داشت. هیلی بار    ها در 
سخنانی تهدید  آمیز مدعی شده بود که »هر کس با 

اسرائیل درافتد با امریکا درافتاده است.«
 دولت امریکا در ماه های گذشته از طریق فشارهای 
سیاسی، قطع منابع مالی و تهدید کشور    ها تاش 
کرده س��ازمان ملل را از مسئله فلسطین منحرف 
کرده و کشور    ها را از تاش برای حمایت از حقوق 
مردم فلسطین بازدارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا که بار    ها ب��ه حمایت بی دریغ��ش از رژیم 
صهیونیستی افتخار کرده، چند ماه پیش بی توجه 
به قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل، 
قدس اشغالی را به پایتختی رژیم صهیونیستی به 
رسمیت شناخت و سفارت امریکا را به قدس منتقل 
کرد. امریکا درحالی سعی دارد گروه های مقاومت 
فلسطین را تروریستی اعام کند که فلسطینی    ها 

تنها از سرزمین اشغال شده خود دفاع می کنند. 
 استقبال فلسطینی ها

شکست امریکا در تصویب قطعنامه ضد فلسطین، 
با استقبال گروه های مقاومت مواجه شد. به گزارش 
القدس العربی، تشکیات خودگردان و جنبش های 
حم��اس و جهاد اس��امی فلس��طین از مخالفت 
سازمان ملل با تصویب پیش نویس قطعنامه امریکا 
ضدحماس استقبال کردند. تشکیات خودگردان 
فلسطین با انتشار بیانیه ای از کشور    هایی که به این 
پیش نویس در مجمع عمومی س��ازمان ملل رأی 
منفی دادند، تش��کر کرد. جنبش حم��اس نیز از 
تصویب نشدن پیش نویس این قطعنامه استقبال 
کرد. سامی ابوزهری، از مقامات حماس در بیانیه ای 
اعام کرد:»شکست پیش نویس ارائه شده، سیلی 
به ص��ورت دولت امریکا و تأییدی بر مش��روعیت 
مقاومت و حمایت سیاسی گسترده از ملت و آرمان 

فلسطین است«. 
داود شهاب، س��خنگوی جنبش جهاد اسامی هم 
اع��ام کرد:»تصویب نش��دن پیش نویس قطعنامه 
امریکا در س��ازمان ملل س��یلی به صورت امریکا و 
اسرائیل است که طبق عادت از تریبون سازمان ملل 
برای دروغ پردازی استفاده می کنند. « رهبران حماس 
در روزهای اخیر در تماس های تلفنی با مقامات برخی 
کشورهای اسامی، از آنها خواسته بودند مانع تصویب 

این قطعنامه در سازمان ملل شوند. 

  پرونده

  گزارش  2

شكست ديپلماتیك تل آويو 
بعد از ناکامي  میدانی 

پنج شنبه شب قطعنامه پیش��نهادی امریکا علیه جنبش مقاومت اسامی 
فلسطین )حماس( در مجمع عمومی س��ازمان ملل به رأی گذاشته شد و 
اسرائیل و امریکا شکست دیگری در برابر مقاومت فلسطین متحمل شدند. 
در رأی گیری مجمع عمومی، ۸۷ کشور رأی مثبت، ۵۷ کشور منفی و ۳۳ 
کشور رأی ممتنع دادند. از آنجا که برای تصویب قطعنامه به دوسوم آرا نیاز 
بود، این قطعنامه رد شد. این قطعنامه که مورد حمایت امریکا بود قصد داشت 
شلیک موشک  توسط جنبش حماس به سوی سرزمین های اشغالی در ماه 
نوامبر)آبان( را محکوم کند، بدون اینکه به تجاوزات و حمات مکرر رژیم 
صهیونیستی به فلسطینی     ها اشاره ای کند. اما نکته مهم تشدید روند تغییر 

معادات سیاسی و امنیتی به سود مقاومت فلسطین است. 
امریکا و اس��رائیل در هفته های اخی��ر تاش زیادی برای فش��ار بر ایران و 
محور مقاومت در عرصه سیاسی داشتند. در این راستا امریکا سعی داشت 
که آزمایش اخیر موش��کی ایران را به عنوان نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت معرفی کند که در این مورد ناکام ماند. شکست امریکا در برابر ایران 
در شورای امنیت تا حدودی قابل پیش بینی بود اما نکته مهم این است که 
واشنگتن و تل آویو اکنون در برابر یک جنبش)حماس( شکست را متحمل 
شده اند. این در حالی بود که »نیکی هیلی« نماینده امریکا در سازمان ملل 
قبل از رأی گیری کشورهای عضو سازمان ملل را تهدید کرده بود که آن را 
رد نکنند. این شکست در حالی است که پیش از نشست اخیر سازمان ملل و 
در هفته های اخیر ۱۵قطعنامه علیه اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل 
تصویب  شده بود. نکته جالب در این رأی گیری موضع کشورهای عربی بود 
که اعام کردند مخالف قطعنامه پیشنهادی امریکا هستند و به آن رأی منفی 
می دهند. در واقع این مسئله گویای این است که کشورهای عربی حتی با 
وجود حرکت در مسیر عادی س��ازی روابط با اسرائیل همچنان از واکنش 
افکار عمومی جهان عرب هراس دارند، چراک��ه هرچند حاکمان عربی به 
دنبال برقراری ارتباط با اسرائیل هستند اما مردم در بسیاری از کشورهای 
عربی به شدت با این سیاست     ها مخالف هستند. بنابراین تاش های محور 
عربی- عبری- غربی برای آماده کردن زمینه در جهت عملی کردن معامله 

قرن و به رسمیت شناختن اسرائیل ناکام مانده است. 
 اس��رائیل در عرصه داخلی و خارجی با چالش های زیادی مواجه اس��ت. 
بنیامین نتانیاهو به عنوان نخست وزیر اس��رائیل با اتهام فساد مالی روبه رو 
بوده و همین مسئله باعث تضعیف دولت اس��رائیل در عرصه داخلی شده 
است. به همین دلیل تل آویو اخیراً سعی داشت با یک عملیات اطاعاتی به 
نوار غزه نفوذ کرده و یکی از فرماندهان نظامی حماس را به عنوان گروگان 
در اختیار خود بگیرد. این مسئله با شکست کامل مواجه شد و به دنبال این 
عملیات ناموفق مقاومت فلسطین به شدت به این عملیات واکنش نشان داد. 
جنبش حماس با شلیک 4۷۰موشک به سرزمین های اشغالی موفق شد 
شکست سختی بر صهیونیست     ها وارد کند، به گونه ای که نتانیاهو به سرعت 
درخواست آتش بس کرد و یکی از سریع     ترین آتش بس     ها موردپذیرش قرار 
گرفت. به همین دلیل نتانیاهو به دنبال این است تا به نوعی با برخی اقدامات 
دیگر علیه محور مقاومت شکست های متعدد خود به ویژه در برابر مقاومت 
فلسطین را جبران کند. در همین راستا اسرائیل پنج  شنبه ۸ آذرماه نیز به 
مدت 4۵ دقیقه حدود ۷۰ فروند موشک به سمت اهدافی در حومه دمشق و 
قنیطره در جنوب سوریه شلیک کرد که با واکنش سریع سامانه های دفاعی 
ارتش سوریه روبه رو شد. عاوه بر این عملیات سپر شمالی اسرائیل را که علیه 
تونل های حزب اه شروع  شده است، می توان جدید    ترین اقدام اسرائیل برای 
مقابله با محور مقاومت دانست. به ویژه اینکه نتانیاهو بعد از دیدار با پمپئو 
دستور اجرای این عملیات را صادر کرد و این به معنای نقشه و پروژه جدید 
امریکا و اسرائیل علیه محور مقاومت است. به همین دلیل به نظر می رسد 
که تل آویو سعی دارد به نوعی شکس��ت های اخیر نظامی در برابر مقاومت 
فلسطین را به گونه ای دیگر جبران کند. حمله به سوریه، عملیات سپر شمالی 
علیه حزب اه و تمسک به مجمع عمومی سازمان ملل راه های نتانیاهو برای 

کاهش فشار    ها علیه خود در داخل اسرائیل است. 
در مجموع اسرائیل و امریکا موفق نشدند کشورهای جهان را علیه جنبش 
حماس بس��یج کنند و این مس��ئله نتیجه تلخی برای واش��نگتن در یک 
هماورد نابرابر محسوب می ش��ود. شکس��ت این قطعنامه نشان می دهد 
که آرمان فلسطین به عنوان یک مس��ئله آزادیخواهانه همچنان بعد از ۷۰ 
سال از جایگاه قابل قبولی در سطح جهان برخوردار است. نتیجه دیگر این 
مسئله نیز »نه« بزرگ جامعه جهانی به طرح معامله قرن دونالد ترامپ در 
مورد فلسطین است. دونالد ترامپ، روز ششم دس��امبر ۲۰۱۷ در اقدامی 
غیرمس��ئوانه و غیرقانونی، قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی معرفی و 
اعام کرد که سفارت امریکا را از تل آویو به قدس منتقل خواهد کرد. اکنون 
دقیقاً یک سال بعد در مجمع عمومی سازمان ملل کشورهای مختلف علیه 
سیاس��ت های وی در این مورد موضع گیری کردند. در واقع با گذشت یک 
سال از این تصمیم غیرمسئوانه، اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
نشان دادند که همچنان نه تنها با تصمیم ترامپ مخالف هستند بلکه رژیم 
صهیونیستی را رژیمی جنایتکار می دانند. در همین راستا، جمعه ۷ دسامبر 
پس از رد قطعنامه پیش��نهادی امریکا علیه حم��اس، ایرلند پیش نویس 
قطعنامه دیگری را ارائه کرد که در آن بر لزوم پایان اشغالگری و شهرک سازی 
توسط صهیونیست     ها تأکید شده است و تنها پنج عضو ازجمله امریکا و رژیم 
صهیونیستی به آن رأی منفی دادند تا شکس��ت امریکا در مجمع عمومی 
تکمیل ش��ود. نکته مهم در این مورد این اس��ت که مجم��ع عمومی رکن 
حقوقی سازمان ملل اس��ت زیرا در این رکن سازمان ملل همه اعضا از حق 
رأی برخوردار هستند و هیچ کشوری حق وتو ندارد. از این  رو، عدالت در این 
رکن سازمان ملل، نمود عینی بیشتری دارد. همین شاخصه حق رأی برابر 
نیز سبب شد از ۱۶ تا ۳۰ نوامبر ۱۵ قطعنامه ضد اسرائیلی در مجمع عمومی 
تصویب شود و با دو قطعنامه بامداد جمعه ۷دسامبر جمعاً ۱۷ قطعنامه علیه 
این رژیم و در حمایت از فلسطین طی س��ه هفته تصویب  شده است. این 
اتفاق تاریخی به معنای شکل گیری اجماع جهانی ضد سیاست های امریکا و 

اسرائیل در سرزمین های اشغالی ضد فلسطین است. 
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نتیجه  انتخابات  کابل  باطل شد 
دبی�ر کمیس�یون ش�کایات انتخابات�ی افغانس�تان اع�ام 
ک�رد ک�ه ب�ه عل�ت تخلف�ات گس�ترده نتای�ج انتخاب�ات 
می ش�ود.  اع�ام  باط�ل  کاب�ل  اس�تان  در  پارلمان�ی 
با گذش��ت دو ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی افغانس��تان، نتایج آرا 
در پایتخت این کشور ابطال اعام شده اس��ت. به گزارش خبرگزاری 
صداوس��یما، علیرضا روحانی، دبیر کمیس��یون ش��کایات انتخاباتی 
افغانستان روز پنج  شنبه گفت:»به علت تخلفات گسترده در انتخابات 
مجلس نمایندگان در حوزه کابل، از جمله ۲ هزار و ۷۶۸ شکایت، باطل 
اعام می شود«. علیرضا روحانی همچنین گفت:»در ارتباط با انتخابات 
حوزه کابل ، چندین  نفر در کمیسیون انتخابات از مسئولیت خود برکنار 
شدند«. کمیسیون انتخابات افغانستان قرار بود ۱۹ آبان نتایج ابتدایی 
انتخابات مجلس نمایندگان را اعام کند اما پس از تأخیر چندباره از دوم 
آذر به صورت قطره چکانی و مرحل��ه ای، اعام نتایج ابتدایی انتخابات 
را آن هم از استان های کم جمعیت آغاز کرد که تاکنون نتیجه ابتدایی 
انتخابات ۱۸ استان از ۳۳ استان افغانستان اعام شده است. انتخابات 
مجلس نمایندگان افغانستان با سه سال تأخیر، در روزهای ۲۸ و ۲۹ 
مهر برگزار شد که تقلب های گسترده در این انتخابات، تاکنون موجی 
از انتقاد    ها و اعتراضات را به همراه داشته است. سفیر اتحادیه اروپا در 
افغانستان هم از کمیسیون های انتخاباتی این کشور خواسته است که 
درباره مسئله » ابطال آرای انتخابات پارلمانی کابل « از سوی کمیسیون 

رسیدگی به شکایت های انتخاباتی به یک راه حل مشترک برسند.

ناظران بین المللی:
عملیات تروريستي در  چابهار 

همراستا  با استراتژی امريكا علیه ايران است 
چابهار، کریدور دسترس�ی آس�یاي مرک�زي به آب ه�ای آزاد و 
تنها بندری ک�ه امریکایی   ها مجب�ور ش�دند آن را از تحریم های 
ض�د ایران�ی مس�تثنی کنن�د، روز پنج  ش�نبه م�ورد حمل�ه 
تروریس�تی قرار گرفت؛ حمل�ه ای که بیش�تر مناب�ع، همزمانی 
آن را با تش�دید فش�ارهای امریکا علیه ایران برجس�ته کردند. 
ماه قبل، زمانی که دولت امریکا تحریم ایران را اجرا کرد، یک س��خنگوی 
وزارت خارجه امریکا ب��ه رویترز گفته بود که بندر چابه��ار با هدف تداوم 
حمایت از توسعه افغانستان و جریان ورود کاا از هند به سمت این کشور، از 
تحریم های امریکا معاف می شود. با همه اینها، این بندر روز پنج  شنبه هدف 
یک حمله انتحاری گروه تروریستی »انصار الفرقان « قرار گرفت، گروهی که 
برخی منابع آن را وابسته به جیش محمد، فعال در پاکستان و برخی منابع 
آن را به جبهه النصره منتسب می کنند. وزارت خارجه هند به سرعت این 
حمله تروریستی را محکوم و آن را بسیار زشت و نابخشودنی توصیف کرد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان هم در توئیتر نوشت: »پاکستان به 
شدت انفجار تروریستی در چابهار، در کشور برادرمان ایران را که جان سه 
نفر را گرفته و تعدادی را زخمی کرد، محکوم می کند.«  وزارت امور خارجه 
افغانستان که بندر چابهار را قطعه اتصال دریایی خود محسوب می کند، در 
اطاعیه ای گفته که بار دیگر بر ضرورت همبستگی و همکاری نزدیک تر 
کشور   ها در مبارزه مشترک با تروریسم تأکید می کند. محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران نیز در پیامی توئیتری نوش��ت :همانگونه که در گذشته 
به روشنی گفته ایم این جنایات بی مکافات نخواهد ماند. در سال ۲۰۱۰، 
نیروهای امنیتی ما افراط گرایانی را از مس��یر امارات متحده عربی ردیابی 
کرده و به دام انداختند، سخنانم را به یاد داشته باشید؛ ایران تروریست   ها 
و اربابان شان را به دست عدالت خواهد س��پرد. ناظران حمله تروریستی 
چابهار، بندری که تنها منطقه محفوظ مانده از تحریم های امریکا اس��ت 
را تأمل برانگیز می خوانند. جیسون اونروهه، مفسر سیاسی در گفت وگو با 
پرس تی  وی می گوید که کلیت زمانبندی این حمله بسیار شک برانگیز است 
و این واقعیت وجود دارد که همزمان با تحریم های امریکا علیه ایران اتفاق 
می افتد.  اونروهه می گوید: » این حمله همراستا با خطوط استراتژی امریکا 
علیه ایران است. این گروه خاص )انصارالفرقان( با سازمان های مورد حمایت 
امریکا در ارتباط است.«  اکونومیک تایمز نیز به اهمیت اقتصادی چابهار برای 
هند اشاره کرده و نوشته است: » بندر چابهار مسیر کلیدی هند به افغانستان 
و آسیای مرکزی اس��ت و هند از طریق این کااهای خود را به افغانستان 
می فرستد. نقش آفرینی هند در این بندر باعث شد امریکا آن را از تحریم   ها 
معاف کند. « گاردین نیز در گزارش خود به همین نکته اشاره کرده و نوشته 
است:» چابهار یکی از بنادر جنوب شرقی ایران نزدیک مرز پاکستان است.« 
بیزینس این نوشت که چابهار برای هند نقطه اتصال تجارت با افغانستان و 
آسیای مرکزی است. مشارکت هند در چابهار برای هند یک جایگزین و یک 
نقطه در دسترس قابل اتکا به افغانستان است و یک مسیر مستقیم جاده ای 

-دریایی برای دسترسی هند به آسیای مرکزی است. 

جنگ تجاری جديد امريكا و چـین 
حول تحريم های ايران

وزی�ر دادگست�ری ک�ان�ادا اعام کرد مدیر مالی گ�روه ه�وآوی 
چین بازداشت شده است و امکان اس�ت�رداد وی به امریکا وجود 
دارد. در حالی که شنیده ها حاکی از آن است که بهانه این بازداشت 
دور زدن تحریم    ه�ای ایران و چند کش�ور دیگر اس�ت، چینی    ها 
این اق�دام را کارش�کنی جدید امریکا در مس�یر گس�ترش این 
غول مخابراتی ش�ان قلمداد می کنند و به ای�ن ترتیب باید انتظار 
داشت جنگ تجاری مسکو و پکن ابعاد وسیع تری به خود بگیرد. 
 روز چهار    ش��نبه وزی�ر دادگس��ت�ری ک�ان�ادا اعام کرد که »من�گ وان 
جو«، بنا به درخواس��ت امریکا و در حین جابه جایی بین دو پ�رواز در روز 
اول دس��امب�ر یعنی روزی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا و شی 
جین پینگ، رئیس جمهور چین با یکدیگر در حاشیه نشست گروه ۲۰ در 
آرژانتین ضیافت شام به ظاهر سازنده ای برگزار کردند، در شهر ونک�وور 
دستگیر شده و در بازداشت به سر می برد. مهم تر اینکه او با خطر استرداد 
به امریکا روبه رو است و فعاً قرار است وی روز جمعه در براب�ر دادگاه حاضر 
شود. شرکت چینی ه�وآوی در اولین واکنش خود بیان�یه ای منتشر و اعام 
کرد که این شرکت در جری�ان اشتباهی که از سوی منگ صورت گرفته، 
قرار ندارد. سف�ارت چی�ن در کان�ادا، در واکنش به این دستگیری، ضمن 
مخالف�ت با این تصمیم، خواست�ار آزادی ف�وری »منگ« شده که از خدمات 
کن�سولی چی�ن در ون�کوور بهره مند می شود. جن�گ شوآنگ، سخنگ�وی 
وزارت امور خارج�ه چ�ین نیز توضیح کان�ادا و امریکا را خواست�ار شد. به 
گزارش خب�رگزاری رویت�رز بنابر اعام یک من�بع مطلع، دستگی�ری خانم 
منگ 4۶ساله، با نق�ض تح�ریم    هایی که امریکا بر ضد ای�ران اعمال کرده، 
ارتباط دارد. در ماه آوری�ل منابع مطلع به خبرگ�زاری رویت�رز اعام کردند 
که دفتر دادستان ب�روکلین در نی�ویورک دست کم از سال۲۰۱۶میادی 
تاکنون درباره این شرکت چین�ی به دلیل تحویل محص�وات امریکایی به 
ای�ران و ت�وزیع آنها در برخی دیگر کشورها، مقررات مربوط به مج�ازات های 

اعمال شده از سوی واشنگ�تن را نقض کرده است. 
در حالی که دون�الد ت�رامپ و »ش��ی جین پینگ « در حاش��یه نشست 
»گروه ۲۰« در بوینس آیرس متعهد شدند تع�رفه های گم�رکی جدیدی 
بر محص�وات وارداتی از دو کش�ور وضع نکنند و ظ�رف ۹۰ روز آین�ده در 
خصوص تج�ارت به توافق دست یابند و به این ترتیب خوش بینی کوتاه 
مدتی بر بازار مبنی بر توقف جنگ تجاری میان دو قدرت اقتصادی جهان 
غالب شد، حاا خب�رگزاری رویت�رز در تفسیر خبر دستگیری مدیر مالی 
هوآوی نوشت که این دس��تگیری آغاز جنگ تجاری جدید بین امریکا و 
چی�ن را به دنبال خواهد داشت. بر اس��اس این گزارش این گمانه زنی را 
تقویت می نماید که رق�ابت بین امری��کا و چی�ن فراتر از حقوق گم�رکی 
اس��ت و در زمینه حکم�فرمایی در زمینه فناوری نیز اس��ت، چرا که به 
ش��دت بر بازارهای م�الی جه�انی سنگینی می کند. حدود ساعت ۱۵ به 
وقت گرینویچ، ش���اخص های اصلی بازار بورس اروپا، ۲/۵ تا ۳درص�د از 
ارزش خود را از دست دادند و شاخ�ص »پ�ان اورپ�ئن استوکس۶۰۰« به 

پایین     ترین سط�ح خود در دو سال گذشته رسید. 
در همین زمان در وال است�ریت، شاخص »داوج�ونز « نزدیک به ۲ درص�د 
از ارزش خود را از دست داد که به دلیل ارزش های تک�نولوژیکی و صنع�تی، 

بیشتر در معرض تن�ش های تجاری قرار داشته است. 
»لوشی�انگ« کارشناس رواب�ط چین-امریکا در آک�ادمی عل�وم اجتماعی 
چین می گوید: » دستگیری منگ بی نه�ایت شوک آور بود. « وی تصریح 
کرد:»اگر فردی در امریکا قصد داش��ته باش��د با توسل به ته�دید امنیت 
شخصی افراد، در مذاک�رات تجاری با چی�ن امتیاز بیشتری کسب کند، 
مطمئناً در محاسب�اتش دچار اشتباه شده است.«  »لوشی�انگ« ادامه داد:» 
من فکر می کنم که دولت چ�ین، قدرت حداک�ثری را برای آزادی منگ 

وان جو به کار خواهد بست.«
چین با درخواست برای آزادی فوری منگ از رفتار کانادا و امریکا در شفاف 

نکردن دلیل این بازداشت انتقاد کرده است. 
روزنامه چین دیلی در سرمقاله خود نوشت: امریکا تاش می کند با بازداشت 
مدیر ارشد شرکت هوآوی، این شرکت را خفه کند و گسترش جهانی آن 
را محدود سازد. مسئله به شدت مورد نیاز برای توسعه روابط چین-امریکا، 
اعتماد سیاسی است. با این حال واشنگتن با ترغیب و تحت فشار قرار دادن 
متحدان خود برای اجتناب از همکاری با ه��وآوی، به نابودی این اعتماد 

سیاسی دامن می زند.

رأي »نه« به قطعنامه ضدفلسطیني

سیلي مجمع عمومي بر گونه تل آويو- واشنگتن

محمدمرادی

پ�س از اینک�ه نماین�دگان و س�ناتورهای امریکای�ی ب�ر 
اس�اس اظهارات رئیس س�یا اع�ام کردن�د ش�کی در قاتل 
ب�ودن محم�د بن س�لمان نیس�ت ح�اا آنه�ا از احتم�ال 
اخ�راج س�فیر عربس�تان در واش�نگتن ح�رف می زنن�د. 
»باب کروکر « رئیس کمیته روابط خارجی مجلس س��نای امریکا 
گفت که مش��ورت   هایی برای اخراج »خالد بن س��لمان « س��فیر 
عربستان از واشنگتن در حال انجام اس��ت.  وی خاطرنشان کرد: 
با اظهاراتی که س��فیر عربس��تان در پی قتل جمال خاش��قجی، 
روزنامه نگار سعودی داشته هیچ اعتباری برایش باقی نمانده است. 
رس��انه   ها پیش تر از وجود یک فایل صوتی در س��ازمان اطاعات 
مرکزی امریکا )س��یا( درباره تماس تلفنی میان محمد بن سلمان 

ولیعهد عربستان با برادرش خالد س��فیر این کشور در امریکا خبر 
داده بودند که در آن دستور قتل خاشقجی ضبط شده است. ولیعهد 
در این پیام صوتی می خواهد هر چه زودتر خاشقجی ساکت شود. 

نمایندگان مجلس سنای امریکا طرحی را ارائه داده اند که ولیعهد 
سعودی را مسئول قتل خاش��قجی و وخامت اوضاع یمن معرفی 
می کند. لیندس��ی گراهام، س��ناتور جمهوریخواه نی��ز در جریان 
نشست کنگره با »جینا هاسپل « رئیس سیا رئیس جمهور امریکا را 
متهم کرد که نمی خواهد مدارک مربوط به دست داشتن ولیعهد 
سعودی در این قتل را بپذیرد. در همین حال، رئیس دموکرات های 
مجلس نمایندگان از حمایت خود از پیش نویس ارائه شده درباره 
توقف فروش تسلیحات به عربستان و همچنین پیش نویس طرحی 

درباره یمن خبر داد.  نانسی پلوسی رئیس دموکرات های مجلس 
نمایندگان امریکا و رئیس احتمالی این مجلس گفت: از پیش نویس 
طرح توقف فروش تسلیحات به سعودی و پیش نویس طرحی درباره 

یمن که برخی اعضای کنگره ارائه کردند، حمایت خواهد کرد. 
پلوس��ی در کنفرانس خبری گفت که وی اکنون منتظر کس��ب 
اطاعات بیشتری درباره کشته ش��دن جمال خاشقجی در هفته 

آینده است. 
همچنین، ریچارد بلومنتال با انتقاد ش��دید از محدود شدن ارائه 
گزارش رئیس س��یا درباره قتل خاشقجی, به ش��مار معدودی از 
اعضای س��نا افزود: کنگره به ط��ور کامل به تدابی��ر مهمی درباره 

مسئولیت بن سلمان رأی خواهد داد. 

اخراج سفير عربستان  روي ميز  کنگره امریکا 
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    هادي عسگري
حسين انتظامي، سرپرست سازمان سينمايي در 
يكي از اولين پست هاي توئيتري اش درباره اوضاع 
سينما، وعده شفافيت سازي در س�ينما را داد؛ 
موضوعي كه ش�رايط خاص سينماي ايران لزوم 
ورود جدي تر سازمان سينمايي را در آن گوشزد 
مي كند؛ سينمايي كه گفته مي شود فيلمسازي در 
آن از برج سازي پرسود تر است اما بيشتر فعاان 
سينما به دليل فقر مالي زندگي پر مشقتي دارند. 
در اين گزارش نگاهي داريم به بعضي از تناقض 
هايي كه لزوم شفاف س��ازي عملكرد س��ازمان 

سینمايي را به نمايش مي گذارد. 
   2 نماي متفاوت از سينماي ايران 

نیكي كريمي بازيگر و كارگردان سینما، مي گويد: 
»سینما شده بس��از بفروش، امروز فیلمسازي از 
برج سازي سودآور تر اس��ت!« كريمي مي گويد: 
»هیچ خاقیتي پشت س��ینماي ايران نیست تا 
آنجا كه جايگاه درجه بن��دي فیلم ها تغییر كرده 
است. يك زماني فیلم ها در چند سطح طبقه بندي 
مي ش��دند و فیلم هايي كه با هدف س��رگرمي و 
سود آوري ساخته مي ش��دند در انتهاي فهرست 
قرار مي گرفتند و نماهاي خوب تنها از فیلم هاي 
سري الف ديده مي ش��د.« اشاره نیكي كريمي به 
سودآوري ساخت فیلم در سینما، مسئله جديدي 
نیس��ت. در س��ال هاي اخیر برخي از چهره هاي 
غیرسینمايي با سرمايه هاي میلیاردي به سینما 
ورود پیدا كرده اند؛ سرمايه هايي كه از نظر اهالي 
سینما منبع آنها مورد تأيید نیست و به اصطاح 
معروف، پول هاي ش��بهه ناك به شمار مي روند. 
برخي از تهیه كننده هاي قديمي س��ینما مانند 
س��یدغامرضا موس��وي، ورود اين سرمايه هاي 
بي حساب به سینما را يكي از دايل وجود پولشويي 

در سینماي ايران عنوان كرده اند. 
نقطه مقابل اي��ن درآمدزايي، وضعیتي اس��ت كه 
مهدي صب��اغ زاده، كارگردان س��ینما از اوضاع بد 
اقتصادي هنرمندان س��ینما، ترس��یم كرده است. 
صباغ زاده مي گويد: »اوضاع معیش��تي هنرمندان 
و به خصوص فعاان س��ینما و تلويزيون روزبه روز 
بدتر و ناراحت كننده تر مي شود و متأسفانه همچنان 
اولويت مديران هنري كشور ما ربط چنداني با بهبود 
معیشتي ندارد. اين وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد 
است كه مشكات معیشتي هنرمندان را حل كند. 
واقعاً همكاران در شرايط بدي هستند، به خصوص 
فعاان سینما و تلويزيون كه ماه ها بیكارند بلكه كاري 

بهشان پیشنهاد شود. مديران ارشاد بايد فكري كنند 
براي حل مشكل معیشتي اهالي هنر.«

 چه كسي از پول هاي سياه حمايت مي كند؟!
يكي از دايل عمده اين نابرابري، وجود پولشويي 
در سینماست. احمد احمدي، تهیه كننده سینما 
درباره شرايط نابرابر رقابت براي فیلم هايي كه با 
هزينه شخصي تولید و آثاري كه با منشأ نامشخص 
س��اخته ش��ده اند، تأكید مي كن��د: »وقتي يك 
تهیه كننده با هزينه شخصي و از جیب خود هزينه 
مي كند، سختي هاي زيادي را متحمل مي شود و 
نیاز به حمايت زيادي هم دارد اما متأس��فانه اين 
روزها ورود پول هاي سیاه و به نوعي پولشويي در 
تولید فیلم هاي س��ینمايي را شاهديم و اين روي 
دس��تمزد عوامل و به ويژه بازيگران فیلم ها تاثیر 
زيادي داشته است.« احمدي درباره پولشويي در 
سینما و تاثیرات آن كه لزوم ورود جدي سازمان 
س��ینمايي را در پي دارد، مي گويد: »اين اتفاق به 
شكلي در ش��بكه نمايش خانگي هم در حال رخ 
دادن است كه اثرات آن در سینما نیز ديده مي شود 
و دستمزدهاي نجومي خطر نابودي كامل بخش 
خصوصي را به دنب��ال دارد كه البت��ه براي خود 
بازيگران نیز خطر خواهد داشت چون به هر حال 
در همین حیطه كار مي كنند، البته اين ماجرا يك 
وجه ديگر هم دارد چون ع��اوه بر نابودي بخش 
خصوصي تولید سینما، ظلمي هم به ديگر عوامل 
سینما وارد مي شود مثل عوامل فني يا آنهايي كه 
نفر اول مي آيند و نفر آخر مي روند و برايشان سؤال 
اس��ت كه چرا مثًا يك بازيگر بايد 8۰۰میلیون 

بگیرد و يك دستیار فني 3 میلیون تومان؟«
   يك اسم تازه از راه رسيده!

داستان حضور سیدمحمد امامي، سرمايه گذاري كه 
نامش با اختاس در صندوق فرهنگیان مطرح شد، 
هنوز زياد قديمي نشده اس��ت كه نام فرد جديدي 
به میان آمده كه هنوز از راه نرس��یده در هشت اثر 
سینمايي و يك تئاتر اكچري سرمايه گذاري كرده 

است! يك رس��انه مستقل س��ینمايي در گزارشي 
مي نويسد: در ماه هاي گذشته نام يك سرمايه گذار 
نورس به نام »م ص ر« به عن��وان حامي مالي تولید 
چندين فیلم از محصوات سال های اخیر سینماي 
ايران مطرح شده است. عناوين اين فیلم ها را مرور 
كنید: متري ش��ش و نیم، سركوب،سرخپوس��ت، 
بي حسي موضعي، تفريق، لتیان، قاتل وحشي و  از 
عشق، هشت فیلم فوق از جمله پروژه هايي هستند 
كه يا در فهرست عوامل خود نام اين فرد را به عنوان 
مجري طرح و سرمايه گذار آورده اند يا آنكه منسوب 
هستند به حمايت اين س��رمايه گذار! فارغ از آنكه 
صاحبان هشت فیلم نامبرده مي توانند درباره نقش 
اين فرد در تولیدشان شفاف سازي كنند. اينكه چرا 
يك فرد در فاصله اي چندماهه سرمايه چندين پروژه 
را تأمین كرده جاي س��ؤال دارد؟! اين چه سرمايه 
گذاري است كه به جاي پیمودن مسیر تدريجي و پله 
پله به ناگاه پول تولید چندين و چند پروژه را تأمین 
كرده؟ در اغل��ب موارد و در بهتري��ن حالت بودجه 
تولید يك فیلم سینمايي كمتر از يك سال بازنخواهد 
گشت. بر اين اساس اين جوان چطور جرئت كرده 

همزمان در تعدادي فیلم سرمايه گذاري كند؟
اين مجموعه اي از سؤال هايي است كه در روزهايي 
كه سازمان سینمايي »شفاف سازي« را در بوق و 
كرنا كرده است، بايد به دنبال پاسخ آنها باشد. عاوه 
بر شفافیت مالي، حس��ین انتظامي بايد به دنبال 

شفافیت در سیاست هاي حمايتي سازمان باشد. 
   نظارت همراه با دغدغه فرهنگي

در اين ب��اره دكتر محمود عزي��زي در گفت و گو با 
»جوان« درباره تاثیر سیاس��ت هاي وزارت ارش��اد 
و س��ازمان س��ینمايي بر وضعیت اس��فبار سینما، 
مي گويد: »ما هیچ تولید س��ینمايي نداريم كه آقا 
بااس��ر هايي نظیر اين گروه هاي عديده شورا هاي 
نظارت و مجوز، نداش��ته باش��د. در واقع اگر ما اين 
تعداد فیلم هاي كمدي س��رگرم كننده خوب يا بد 
را داريم، مقصرش بازيگر، كارگردان يا سناريس��ت 
نیست! مقصر كسي است كه اين خط و خطوط را به 
آنها مي دهد، يعني ارشاد مقصر اين قضیه است. اگر 
او متن را تصويب نكند و اگر مجوز ندهد اينها سرخود 
نمي توانند كاري كنند. با اي��ن وجود خروجي اش 
مي ش��ود اين فیلم ها و آثار كمدي كه به گفته شما 
س��خیف اس��ت.« عزيزي مي افزايد: »وقتي ش��ما 
مي خواهید يك كار فرهنگي انجام بدهید و نظارت 
روي آن اس��ت و اين نظارت، دغدغ��ه جهت دهي 
فرهنگي دارد، اينجاست كه بحث اقتصاد مقداري 

كنار مي رود و بخش محتوا مطرح مي شود. 
حال اين سؤال مطرح است كه با چه محتوايي ما يك 
چنین رقم درآمدي براي سینما به دست مي آوريم 
كه در موردش صحبت مي كنیم؟ اين سؤالي است 
كه بايد مطرح ش��ود.« به نظر مي رسد، سرپرست 
سازمان سینمايي اكنون بايد موضع خود را در قبال 
درخواس��ت غیرمعقول براي حذف پروانه ساخت 
مش��خص و بعد از آن مواضع نظارتي سازمان را به 
طور شفاف بیان كند تا حداقل بتوان در اوضاعي كه 
سینما در چنبره آثار كمدي سطحي و سخیف گرفتار 
شده و آثار جشنواره اي نیز اغلب با مهر سیاه نمايي 
تولید شده و بعضاً از حمايت سفارتخانه هاي اروپايي 
برخوردارند، سازمان سینمايي بتواند نقش حاكمیتي 
خود را ايفا كند و به جريان تولید در سینما سمت و 

سوي درستي دهد.

   آب و صابون بياوريد 
براي شستن دست و روي سينما

سينمايي كه هنرمندش در خرج روزانه مانده براي عده اي سود برج سازي دارد

    مصطفي شاه كرمي
در حالي كه چند روز پيش اعام ش�د كوين هارت كمدين 
سرشناس امريكايي مجري مراسم اسكار نودويكم خواهد 
بود، وي را به خاطر توئيت هاي قبلي اش عليه همجنس گرا ها 
مجب�ور كردند از اجراي مراس�م اس�كار كناره گيري كند. 
چندين سال است كه برپايي و اجراي مراس��م اسكار در هر دوره 
تحت تأثیر موضوعي به جنجال كش��یده مي شود. پس از چندين 
س��ال اعتراض به عدم حضور جدي رنگین پوس��تان، اقلیت هاي 
نژادي و حضور زنان در جريان مراسم آكادمي اسكار ظاهراً قرار است 

امسال هم، جنجال و حواشي تازه اي دامن اين مراسم را بگیرد. 
يكي از تازه ترين حواشي و اتفاقات جنجالي در اسكار نود و يكم به 
انتخاب »كوين هارت« هنرپیشه سیاهپوست امريكايي به عنوان 
مجري اصلي مراسم اسكار مربوط مي شود؛ انتخابي كه مسئوان 
برپايي مراسم و آكادمي اسكار مايل بودند با چنین اقدام سنگیني 
بار اتهام وجود برخي گرايشات نژاد پرس��تانه و فاشیستي در اين 
آكادمي را تا حدودي سبك تر كنند. كوين هارت آنقدر از انتخابش 
به عنوان مجري اصلي مراس��م اسكار هیجان زده و خوشحال شد 
كه در صفحه شخصي اش در فضاي مجازي نوشت: »سال ها از من 
پرسیده مي شد كه آيا مجري اس��كار خواهي شد؟... اان نیز واقعاً 
خوش��حالم كه بااخره آن روز فرا رسید و من مجري اسكار شدم. 
به شدت هیجان زده هس��تم... مطمئنم مادرم اان از خوشحالي 
لبخندش تا بناگوش رفته است... مطمئناً اسكار امسال را به شكلي 
ويژه برگزار خواهیم كرد، همچنین از آكادمي اسكار براي در اختیار 

گذاشتن اين فرصت به بنده تشكر مي كنم.«

اما اين ش��ادي براي كوين بیش��تر از دو روز دوام نداشت چراكه 
مسئوان اسكار اين كمدين سیاهپوست را مجبور كردند به دلیل 
انتشار چند توئیت در فضاي مجازي علیه همجنس گرا ها از اجراي 
اسكار صرف نظر كند! هر چند اين بازيگر رنگین پوست امريكايي با 
انتشار توئیتي گفت نمي خواهد حضور او در جايگاه مجري، مراسم 
را تحت الشعاع قرار دهد اما رفتارشناسي كوين هارت و مسئوان 
اسكار بعد از اعام اين انتخاب و بهانه جويي آنها نسبت به توئیت هاي 
كوين هارت در مذمت همجنس گراها، موفق به اپوشاني و مخفي 
كردن رفتار فاشیستي و داش��تن افكار و عقايد نژادپرستانه خود 
نش��دند. چه اينكه هر س��اله در جريان برپايي اين مراسم برخي 
حواشي غیرانساني مانند آزار و اذيت جنسي زنان بازيگر از سوي 
چهره هاي معروف هالیوودي، وجود رگه هاي تفكرات فاشیستي و 
ضدمذهب در آثار منتخب آن و تحمل نكردن انتخاب يك مجري 
رنگین پوست براي اجراي اسكار تنها بخشي از رويكردهاي پیدا و 

پنهان مراسم اسكار است.

گفت وگوي »جوان« با معاون فرهنگي و آموزشي بنياد شهيد
بنياد شهيد با مقوله هنر سر  وكار گسترده اي دارد

حكمت 46 
گناه��ى كه ت��و را پش��یمان كند، 

بهتر از كار نیكى اس��ت كه تو را به 

خودپسندی وا دارد.

توصيه كميته جست وجوي مفقودين به يك بازيگر فعال در اينستاگرام
قبل از انتشار مطلب از صحت آن مطمئن شويد

    محمد صادقي
كميته جست وجوي مفقودين ستاد كل نيروهاي مسلح با انتقاد 
از انتشار عكس جعلي توسط پرويز پرس�تويي از اين بازيگر 
خواست تا پيش از انتش�ار مطلبي از صحت آن مطمئن شود. 
چند روز پیش پرويز پرس��تويي در صفحه اينستاگرامش تصويري 
منتشر كرد و در توضیح آن نوشت: »اين عكس در اثر بارندگي هاي 
چند روز اخیر در خاكريزهاي منطقه عملیاتي فاو عراق و در بقاياي 
پیكر يك شهید به طرز اعجاب آوري پس از س��ال ها سالم مانده و 
اكنون توس��ط مردم محل منطقه پیدا شده كه شايد عكس همین 
پیكر شهید عزيز باشد. انتشار مي دهم شايد خانواده اش زودتر پیدا 
شود.« انتشار اين عكس بازتاب هاي زيادي داشت و در پي آن كمیته 
جست وجوي مفقودين، با انتشار اطاعیه اي، صحت عكس و ادعاي 
مطرح ش��ده درباره آن را تكذيب كرد. در اطاعیه اين كمیته آمده 
است: »پیرو انتش��ار تصويري در صفحه اجتماعي يكي از بازيگران 
كشور در خصوص پیدا شدن تصويري در باران بدين وسیله روابط 

عمومي كمیته جست وجوي مفقودين به اطاع مردم عزيز مي رساند، 
اين تصوير مربوط به دو سال پیش مي باش��د كه همان زمان مورد 
بررسي قرار گرفت و مشخص شد به هیچ عنوان صحت ندارد و همان 
ايام هم تكذيب شد ولي متأس��فانه رويه ناپسندي شكل گرفته كه 
بعضاً افراد بدون تحقیق و بررسي، اقدام به انتشار اطاعاتي مي كنند 
كه جامعه را دچار تشويش و مشكل مي كند، لذا ضمن رد صحت اين 
تصوير قديمي، درخواست مي كنیم از انتشار مطالبي كه از صحت 
آن مطمئن نیستید، جداً خودداري كنید.« پرويز پرستويي از جمله 
بازيگران سینماست كه در اينستاگرام فعال است و معمواً پست هاي 
اينستاگرامي وي با حواشي روبه رو مي شود. از جمله يكي از پست هاي 
وي كه چند ماه پیش درباره يكي از زنان بدنام دوران پیش از انقاب 
منتشر شد و بازتاب هاي زيادي داشت. اين رفتار پرستويي انتقادهاي 

زيادي را در فضاي مجازي به همراه داشته است. 
برخي از نظرات كاربران يك س��ايت س��ینمايي درباره فعالیت هاي 
اينستاگرامي، پرستويي، جالب توجه اس��ت. كاربري به نام حجت 
نوشته است: »اين پرويز پرستويي هم ديگه شورشو درآورده... درباره 
همه چیز و همه كس نظر میده... اينقدر مشغول فضاي مجازي شده 
كًا يادش رفته بازيگره و... برو همون لس آنجلس تهرانو بازي كن...« 
كاربر ديگري به نام فاطمه نوش��ته: »فضاي مجازي باعث شده يك 
عده بي سواد فكر كنن خیلي مي فهمن و تو تمام چیزها نظر میدن« 
و شخصي با نام كاربري »حمید آقايي« نوشته است: »اين عكس و 
فرم لباسش عراقي است... ابد از طريق بنیاد شهید عراق منتشر شده 
بود... درست است كه سلبريتي ما جهاني است ولي با كمي دقت در 

نوشته عربي منتشرش نمي كرد!«

فرج اه حيدري فيلمبردار پيشكسوت 
سينما درگذشت

فرج اه حيدري فيلمبردار باس�ابقه كش�ورمان عصر روز 
پنج شنبه ۱۵ آذرماه بر اثر ايست قبلي دار فاني را وداع گفت. 
حیدري از فیلمبرداران پركار سینماي ايران بود كه چهاردهه 
حضور فعال در عرصه فیلمبرداري آثار سینماي ايران داشت. او 
تاكنون مدير فیلمبرداري بیش  از 3۰ فیلم سینمايي و فیلمبردار 
نزديك به 2۰ اثر سینمايي بوده است. مشاركت در فیلمبرداري 
»ناصرالدين شاه آكتور سینما« و »بايكوت«، فیلمبرداري »سام 
و نرگس« و »مي خواهم زنده بمانم« به كارگرداني ايرج قادري 
و »روز ش��یطان« به كارگرداني بهروز افخمي از جمله كارهاي 
مرحوم حیدري بوده است. روزنامه جوان اين ضايعه را به خانواده 

اين هنرمند و سینماي ايران تسلیت مي گويد. 
 ...........................................................................................................
60درصد از سريال دهه فجري تلويزيون 

تصويربرداري شد
كارگ�ردان س�ريال تلويزيوني »نف�وذ«، درب�اره محتوا و 
روند س�اخت اين مجموع�ه گف�ت: 60 درصد از س�ريال 
دهه فجري تلويزيون تصويربرداري ش�د ه اس�ت. در اين 
داس�تان ضمن ارائه يك درام اجتماع�ي در خال مباحث 
سياس�ي، روايت�ي از رويداد ه�اي ۹ ماهه پ�س از انقاب 
اس�امي و تس�خير انه جاسوس�ي را هم بيان مي كنيم. 
جواد شمقدري در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار 
كرد: تمامي لوكیشن ها براي تصويربرداري بخش جنگ در گنبد 
در شمال كشور است و احتمال مي رود تا يك ماه آينده همچنان 
در اين منطقه مشغول به كار باشیم. ما براي ساخت اين مجموعه 
از تمامي مستندات آرشیوي، اسناد انه جاسوسي، گزارش هاي 
امريكايي ها از فعالیت هايش��ان در ايران و... بهره برديم و سعي 
كرديم داستان را دقیقاً بر اس��اس وقايع و اسناد تاريخي بیان 
كنیم. وي ادامه داد: مجموعه »نفوذ« اس��تمرار حضور و نفوذ 
و مداخله امريكايي را در جريان پس از انقاب اس��امي نشان 
مي داد؛ اينكه چگونه امريكايي ها درصدد از بین بردن انقاب ما 
بودند. مسئوان صدا و سیما برحسب حساسیتي كه نسبت به 
ايام اه دهه فجر دارند، مي خواهند اين مجموعه از اول بهمن 
ماه روي آنتن برود اما چون سريال سال گذشته و كمي دير كلید 
خورد و ما صحنه هاي برف را از دست داديم، پخش هر شب آن 

در آن زمان كمي غريب و سخت است. 
 ...........................................................................................................

 تجليل از نويسنده افغانستاني 
در اختتاميه  جايزه جال

در اختتاميه جايزه ادب�ي جال آل احم�د از احمد مدقق، 
نويسنده »آوازهاي روسي« تجليل مي شود. 

به گزارش »جوان« اعضاي هیئت داوران بخش رمان و داستان 
بلند يازدهمی��ن دوره جايزه ادبي جال آل احم��د در جريان 
بررس��ي آثار اين بخش، كتاب »آوازهاي روسي« نوشته احمد 
مدقق را شايسته تحس��ین دانسته و پیش��نهاد تجلیل از اين 

نويسنده و اثر ادبي او را به دبیرخانه اين جايزه ارائه دادند. 
اين گزارش مي افزايد، دبیرخانه يازدهمین جايزه ادبي جال آل احمد 
نیز با توجه به اين پیشنهاد و در ادامه برنامه هاي خود مبني بر توجه 
به ظرفیت هاي نويسندگان فارسي زبان غیرايراني تجلیل از اثر احمد 
مدقق با عنوان »آوازهاي روسي« را در برنامه هاي اختتامیه جايزه 
ادبي جال آل احمد قرار داد. مه��دي قزلي، دبیر اجرايي اين جايزه 
در اين باره گفت: در ادامه مس��یر توجه به زبان فارس��ي و تحكیم 
پیوندهاي فرهنگي فارس��ي زبانان در اي��ن دوره نیز از احمد مدقق 
نويسنده افغانستاني كه كتابش توسط انتش��ارات شهرستان ادب 
منتشر شده اس��ت، تجلیل به عمل مي آيد.  يازدهمین دوره جايزه 
ادبي جال آل احمد، امروز ساعت 18 در تاار قلم كتابخانه ملي ايران 

با معرفي برگزيدگان اين دوره به كار خود پايان خواهد داد. 
 ...........................................................................................................

 رابرت دنيرو خواستار اقدام عملي
در پرونده قتل خاشقجي شد

رابرت دنيرو در جريان جشنواره فيلم مراكش به خبرنگاران 
گفت كه خواستار اقدام عملي در پرونده قتل خاشقجي است. 
به گزارش مهر به نقل از ديلي صباح، راب��رت دنیرو در جريان 
جشنواره فیلم مراكش به خبرنگاران گفت: من از اتفاقي كه براي 
جمال خاشقجي افتاد ناراحتم. او افزود: اين اتفاق خوبي نیست و 
غیرقابل قبول است، بايد حركتي در مورد آن انجام شود. جمال 
خاشقجي ستون نويس روزنامه واشنگتن پست بود كه در روز 
دوم اكتبر 2۰18 در جريان مراجعه به كنسولگري عربستان در 
كشور تركیه به قتل رسید. پیش از اين نیز رسانه هاي تركیه اي از 
ورود »شان پن« بازيگر و كارگردان مشهور هالیوود به استانبول 
براي ساخت فیلمي مس��تند درباره قتل »جمال خاشقجي« 

روزنامه نگار منتقد سعودي خبر داده بودند. 
پن به همراه 1۰ تن از اعضاي تیم خود در نزديكي كنسولگري 
عربستان در اس��تانبول ديده شده كه مش��غول تهیه عكس و 

فیلمبرداري براي ساخت اين فیلم مستند بودند.

نويد   پارسا     ديده بان

    فرزين ماندگار
 ش�ايد به ياد ماندني تري�ن فعاليت هنري بنياد ش�هيد و 
امور ايثارگران در سال هاي اخير، س�ريال »شوق پرواز« 
بود كه ب�ه زندگي ش�هيد عب�اس باباي�ي مي پرداخت و 
مخاطبان پرش�ماري هم داش�ت. گفت و گوي »جوان« با 
حجت ااسام محمدحس�ن كاوياني راد، معاون فرهنگي 
و آموزش�ي بنياد ش�هيد و امور ايثارگران را در حاش�يه 
جش�نواره ملي ش�اهد و ايثارگر درباره فعاليت هاي اين 
مجموعه و طرح راهبردي بنياد در اين زمينه مي خوانيد. 
ما فعاليت هاي هن�ري بنياد ش�هيد را با اتفاقات 
هنري مانند سريال سازي توليدات گروه تلويزيوني 
شاهد و برگزاري جشنواره ملي هنرمندان شاهد و 
ايثارگر به ياد مي آوريم. نگاه بنياد شهيد در حال 

حاضر به مقوله فرهنگ و هنر چيست؟
در مقوله فرهنگ جايگاه هن��ر را به عنوان ي��ك ابزار و قالب 
مناسب براي انتقال پیام نمي توان ناديده گرفت. هر فرهنگي 
كه در تاريخ بشر ماندگار شده غیر از منطق و محتوايي محكم به 
لحاظ شكلي تا در قالب هنر شكل نگرفته ماندگار نشده است. 
از طرفي جاي تصريح ندارد كه فرهنگ ايثار و ش��هادت يك 
فرهنگ متعالي است كه مانند هر فرهنگ ديگري نیازمند يك 
چارچوب هنري اس��ت براي آنكه ماندگار و قابل درك شود و 
بتواند به درستي مفاهیم خود را به عموم جامعه منتقل كند. 
بنیاد ش��هید به عنوان متولي ترويج فرهنگ ايثار و ش��هادت 
طبیعتاً سر و كار مستقیم و گس��ترده اي با مقوله هنر دارد و 

نگاهش به هنر و هنرمندان متعالي است. 
بنياد شهيد فعاليت هنري خود را صرفاً در تقويت 
هنري فرزندان ش�اهد و ايثارگر مي داند يا براي 

ساير هنرمندان نيز برنامه دارد؟
ما در دو حوزه فعالیت هاي فرهنگي و هنري را دنبال مي كنیم. 
ايثارگران و فرزندان شاهد و ديگري فعالیت هايي براي ترويج 
فرهنگ ايثار و شهادت در عموم جامعه و نسل هاي بعد، لذا در 
هر دو حوزه بر خود وظیفه مي دانیم برنامه ريزي و تاش كنیم 
كه يكي از آن تاش ها همین جشنواره ملي هنرمندان شاهد و 

ايثارگر است كه در حال برگزاري است. 
جايي اش�اره كرده بوديد فعاليت هاي فرهنگي و 
هنري بنياد شهيد از تصدي گري به تسهيل گري 
رس�يده اس�ت. درب�اره اي�ن موض�وع توضيح 

مي دهيد؟
نگاه اولیه ما به ش��كوفايي و جهت دهي به آثاري است كه به 
فرهنگ ايثار و شهادت مي پردازد و در اين موضوع فرقي میان 

خانواده هاي شاهد و ايثارگر با ساير هنرمندان نیست. ما وظیفه 
خود مي دانیم ك��ه براي تولید آثار هن��ري منطبق با فرهنگ 
ايثار و ش��هادت به همه هنرمندان كمك كنی��م و در اين راه 
تسهیل گري نمايیم. اين اتفاق حتماً مي تواند عاوه بر تولیدات 
فاخر هنري به شبكه سازي و افزايش توان هنرمندان نوجوي 

ايثارگر هم بینجامد. 
يعني با اين نگاه توليد آثار ماندگاري مانند شوق 
پرواز كه مس�تقيمًا از س�وي بنياد ش�هيد توليد 
شد از دس�تور كار شما خارج ش�ده و صرفًا روي 

تسهيل گري تمركز كرده ايد، درست است؟
ما در يك مرحله و مدت��ي متولي مس��تقیم تولیدات هنري 
فرهنگ ايثار و شهادت بوديم چراكه در آن زمان متولي ديگري 
در اين حوزه وجود نداشت، لذا ما ناگزير به تولید متمركز بوديم 
اما اان شاهد حضور مراكز مختلف در عرصه تولید هستیم و 
شرايط با روزگار گذشته متفاوت ش��ده است. پس طبیعتاً ما 
وارد فاز دوم از فعالیت در حوزه هنر مي شويم؛ اينكه بر اساس 
قانون از دس��تگاه هاي مختلف هنري و فرهنگ��ي تولید آثار 
مرتبط بر ايثار و شهادت را مطالبه و به ايشان كمك كنیم. ما 
اان در رفت و برگشت هاي خوبي با وزارت ارشاد، سازمان صدا 
و سیما، هنرمندان و سازمان هاي مردم نهادي قرار داريم كه در 
اين فضا فعالیت مي كنند، البته به نظرم با توجه به شأن متولي 
بودن بنیاد شهید طبق قانون نگاه مطالبه گرانه و تسهیل گري 
متناسب تر است تا تولید مستقیم. ما سه فاز براي فعالیت هاي 
خود مدنظر داريم. فاز اول تولید متمركز بود كه از سر گذشت 
فاز دوم تسهیل گري و مطالبه گري اس��ت كه اان در آن قرار 
داريم و تمام اينها براي آن است كه به فاز سوم برسیم، يعني 
مردمي شدن فرهنگ ايثار و شهادت در بطن جامعه. اين هدف 
نهايي ماست كه در تاشیم در ادامه مسیر بدان دست يابیم. هر 
وقت فرهنگ ايثار و شهادت در بطن جامعه جاي شايسته خود 

را يافت، ما به هدف خود رسیده ايم.

مجری اسكار را كه ضدهمجنس بازي بود كنار گذاشتند!
فاشيسم و نژادپرستي بخشي از حقايق پنهان در آكادمي اسكار است

    خبر

افتتاح مجتمع فرهنگي دانشجويي امام رضا)ع( 
با ظرفيت 400 نفر 

توليت آس�تان قدس رض�وي همزمان با روز دانش�جو مجتم�ع فرهنگي 
دانش�جويي امام رض�ا)ع( در زميني به مس�احت ۵ هزار مترمرب�ع را در 
نزديكي حرم مطهر رضوي، با ظرفيت اس�كان 400 نفر در روز افتتاح كرد. 
كاركردهاي اين مجموعه فرهنگي دانشجويي عاوه بر پذيرايي و اسكان دانشجويان 
سراسر كشور با ظرفیتي بالغ بر 4۰۰ نفر در روز، ايجاد فضاهاي تعاملي همچون كافه 
كتاب با كاربري گعده هاي كتاب محور، پاتوق انديشه با كاربري برگزاري كرسي  هاي 
آزاد انديشي، مناظرات دانشجويي و گعده هاي مباحثه خواهد بود. يكي از اصلي ترين 
سرفصل هاي برنامه اي اين مجموعه كه مركزي براي تعالي فكر و انديشه جوانان است، 
بسترسازي و حمايت از اردوهاي زيارتي دانشجويان زيارت اولي، نخبه و محروم ساير 
شهرستان ها و در مرحله بعد ساماندهي اردوهاي تشكیاتي دانشگاه هاي سراسر كشور 
است. برگزاري جلسات مناظره، كرسي  هاي آزاد انديشي و محافل سخنراني، برگزاري 
جلسات پاتوق دانش��جويي و همچنین برگزاري كاس هاي معرفتي، سبك زندگي، 
بصیرتي و مهارتي از برنامه  هايي است كه توس��ط دانشجويان در مجتمع دانشجويي 
امام رضا)ع( در نظر گرفته شده است. حجت ااسام رئیسي در اين مراسم با بیان اينكه 
امروز دانشجويان، روشنفكران جامعه هس��تند و بايد بیش و پیش از ديگران جامعه را 
رصد كنند، اظهار كرد: دانشجويان بايد وضعیت فكري و علمي جامعه را ببینند، نسبت 
به كاستي ها عكس العمل نشان دهند، حساس باشند و نیاز جامعه را در حوزه اجتماعي، 
سیاسي، اقتصادي بفهمند، اهل اقدام و عمل باشند و وظیفه خود را انجام دهند. همچنین 
مجتبي مختاري مديرعامل موسسه جوانان آستان قدس رضوي نیز در اين مراسم گفت: 
بر اساس تفاهمنامه منعقد ش��ده با نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، سه مركز 

اردوگاهي آستان قدس رضوي ساانه میزبان 2۰ هزار دانشجو خواهند بود.

برخ��ي  اخي��ر  س��ال هاي  در 
چهره ه��اي غيرس��ينمايي ب��ا 
س��رمايه هاي ميلي��اردي ب��ه 
س��ينما ورود پي��دا كرده ان��د؛ 
س��رمايه هايي كه از نظ��ر اهالي 
سينما منبع آنها مورد تأييد نيست


