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 پرونده ای به بهانه سالگرد 
آغاز تأسیس تهران جدید

 علی اکبر صالحی: بر اساس وعده ای که اروپایی ها داده    اند
 قریه ای بود امیدواریم تا پایان سال میادی جاری بسته پیشنهادی اروپا اجرایی شود

و شهری شد!

وعده    2019  

روزنه

اروپا روزهای آرامی را سپری نمی کند! اگرچه 
»امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه موقتا از 
اجرای قانون وضع مالیات بر سوخت عقب نشینی 
کرده اما نیروی محرکه ای به نام »جلیقه زردها« 
همچنان در خیابان های پاریس و دیگر ش��هرها 
باقی مانده اس��ت تا پیگیر مطالبات خود از کاخ 
الیزه باش��د؛ مطالباتی مانن��د کاهش مالیات بر 
درآم��د افراد متوس��ط و فقی��ر، افزایش حقوق 
بازنشستگان و تامین منافع اتحادیه های کارگری و 
کارگرانی که تحت حمایت این اتحادیه ها هستند، 
همچنان روی زمین باقی مانده اس��ت. از سوی 
دیگر، تعمیم اعتراضات فرانسه به 2 کشور هلند و 
بلژیک، نشان داد قاره سبز استعداد بالقوه زیادی 
برای »طغیان علیه اروپای واحد« دارد. پیوستگی 
ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورهای اروپایی، 
قدرت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها از یکدیگر 
را دوچندان کرده است. براستی چه اتفاقاتی در 
اروپا در حال رخ دادن است؟ آیا »گذار از اروپای 
واحد« همچنان یک »ایده انتزاعی« است یا تحت 
تاثیر حوادث چند سال اخیر در اروپا به »واقعیتی 

عینی« تبدیل شده؟ 
 ]Jacques Derrida[ دری��دا«  »ژاک   -1
فیلسوف پس��ت مدرن  در زمان حیات خود، از 
مفهومی به نام »واس��ازی« پرده برداش��ت. این 
مفهوم، در حقیقت مشهورترین اصطاحی بود 
که این فیلس��وف فرانس��وی از آن در توجیه و 
تفسیر بسیاری از پدیده های فلسفی بهره می برد. 
واس��ازی ]Déconstructio[ مفهومی است 
که دری��دا آن را به معنای از نو بنا نهادن یعنی 
ویران کردن و در عین حال ساختن به کار برد. 
به عبارت ش��فاف تر، صاحبان یک سبک یا ایده 
گاهی ناچار می شوند برای حفظ ایده های خود، 
بنیان های قبل��ی � که آن ایده روی آنها قابلیت 
تبلور داشته اس��ت � را ویران کرده و بنیان های 
جدیدی را بسازند. بنابراین، واسازی به تصمیم 
و اختیار خود صاحبان ایده و فکر انجام می شود. 
2- اتحادیه اروپایی هم اکنون در مرحله حساسی 
ق��رار گرفته اس��ت؛ وق��وع بحران ه��ای مزمن 
سیاس��ی، اجتماعی و امنیت��ی در کنار یکدیگر 
سبب ش��ده ضریب و میزان آسیب پذیری این 
مجموعه افزایش یابد. از س��وی دیگر، در حوزه 
»تصمیم سازی جمعی« نیز س��ران اروپا قدرت 
مدیریت مسائلی از جمله »بریگزیت« و »بحران  
اقتصادی اروپا« را از دست داده اند. نباید فراموش 
کرد اعمال 10 س��ال سیاس��ت های ریاضتی و 
کاهش بودجه عمومی کشورهای عضو منطقه 
یورو، نتیجه مطلوبی برای شهروندان این قاره در 
پی نداشته و نمادهای بحران اقتصادی همچنان 

در حوزه یورو خودنمایی می کند. 
3- فراتر از آنچه ذکر ش��د، اتحادی��ه اروپایی با 
معضل��ی جدی به نام رش��د جریان های ملی گرا 
و راس��ت افراطی دس��ت و پنجه ن��رم می کند. 
جریان ه��ای ضدمهاج��رت که پ��س از ناکامی 
دولت های اروپایی در حل و فصل بحران اقتصادی 
و همچنین وقوع بحران مهاجرت در سال 2015 
از اقب��ال عمومی بیش��تری برخوردار ش��ده اند، 
درصددند ضمن تس��خیر پارلمان ها و دولت های 
اروپایی، به موجودیت »اروپای واحد« و نمادهای 
آن از جمله »واحد پول یورو«، »پیمان ش��نگن« 
و... خاتمه دهند. در حالی که تا 8 سال قبل، کمتر 
کس��ی تصور راهیابی جریان های راست افراطی 
اروپا به قدرت را می کرد، هم اکنون ش��اهد عرض 
اندام آنها در فضای سیاس��ی کش��ورهایی مانند 
اتریش، آلمان، هلند، سوئد، فرانسه و ... هستیم. 
راهیابی »مارین لوپن« نامزد جبهه ملی فرانسه 
ب��ه دور دوم و نهایی انتخابات ریاس��ت جمهوری 
سال 2017، تلنگر سختی برای اتحادیه اروپایی 
محسوب ش��د. با این حال به نظر می رسد سران 
اروپا قدرت »تحلیل وضعیت موجود« و در نتیجه 
»گذار به وضعیت مطلوب« را از دست داده باشند.
4- طی ماه های آتی، انتخابات »پارلمان اروپا« 
در همه کش��ورهای عضو ای��ن مجموعه برگزار 
می شود. پیش بینی می شود ملی گرایان در این 
انتخاب��ات بتوانند موقعیت خ��ود را در پارلمان 
اروپا تقویت کرده و تحت تاثیر ناکارآمدی احزاب 
س��نتی طرفدار اروپای واحد، پی��روزی بزرگی 
را ب��ه نام خود ثبت کنند. در انتخابات پارلمانی 
س��ال 2014، بیش از 100 نماینده وابس��ته به 
جریان های ملی گرا و راست افراطی توانستند به 
پارلمان اروپا راه پیدا کنن��د. این بار امکان دارد 
ملی گرایان کرسی های بیش��تری را در پارلمان 

اروپا به کنترل خود درآورند. 
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پرونده ای به بهانه سالگرد آغاز تأسیس تهران جدید

قریه ای بود و شهری شد!

 محله عوداجان: محدود به خیابان جلیل آباد )خیام( و ارک کاخ گلستان و بیوتات 

سلطنتی تا ناصریه )ناصر خسرو( و حدود شمال بوذرجمهری شرقی و بازار عوداجان 

ی��ا بازار کلیمی ها و محله کلیمی ها و پامنار و جن��وب خیابان چراغ گاز یا چراغ برق 

)امیرکبیر( و میدان توپخانه )میدان سپه(

 محله سنگلج: محدود به خیابان خیام تا انتها و از شمال تا میدان حسن آباد و خیابان 

شیخ هادی و باستیون و پهلوی جنوبی )امیریه( و پل امیربهادر )خیابان بین میدان 

شاهپور و سه راه امیریه( و بازارچه قوام الدوله تا خیابان خیام. 

 محل�ه ب�ازار: انتهای خیابان ناصر خس��رو در امت��داد خیابان جباخان��ه )خیابان 

بوذرجمهری( تا انتهای بازار بزرگ )بازار بزازها( و بازار چهل تن در جنوب و متمایل به 

طرف شرق تا خیابان ماشین دودی یا گارماشین )خیابان ری( 

 محله چاله میدان یا چالی میدان: محدود به حدود جنوب بازار چهل تن و امامزاده 

سیداسماعیل و میدان مال فروش ها و میدان امین السلطان و گمرک و خانی آباد و دروازه 

غار و پاقاپوق )میدان اعدام یا میدان محمدیه(

 محله دولت: عبارت از حدود خیابان اله زار، خیابان ش��اه آباد، خیابان اس��امبول، 

خیابان عاءالدوله )فردوس��ی(، خیابان لختی )خیابان س��عدی(، خیابان واگن خانه 

)خیابان اکباتان(، خیابان عین الدوله )خیابان ایران(، خیابان دوشان تپه )خیابان ژاله( 

خیابان نظامیه )خیابان بهارستان(، دروازه شمیران، دروازه دولت و متعلقات آن که بعد 

از 4 محله سابق الذکر به وجود آمده و جزو محات جدیدااحداث و غیرقابل اعتنای 

شهر به حساب می آمد.

دروازه ه��ای تهران ک��ه ج��ز دروازه ماش��ین دودی، معماری بقیه ش��ان با 

تفاوت هایی ش��بیه معماری زم��ان صفویه بود، در زیربنایی به مس��احت 100 

تا 120 ذرع مربع در عرض 15 و طول 8 ذرع برپا ش��ده بود. با این ش��کل که 

دهانه ای بزرگ در وسط و 2 گوشوار در 2 طرف داشت...

در هر طرف از جهات چهارگانه ش��هر 3 دروازه نیز وجود داش��ت که عبارت 
بودند از:

ش�مال: دروازه ش��میران )ح��دود پیچ ش��میران فعلی(، دروازه دول��ت و دروازه 

یوسف آباد )چهارراه کالج(

غرب: دروازه باغش��اه )انتهای خیابان س��په(، دروازه قزوی��ن )میدان قزوین( و 

دروازه گمرک )انتهای خیابان امیریه رو به میدان گمرک(

جن�وب: دروازه خانی آباد )میدان خانی آباد در مح��ل تاقی خیابان خانی آباد یا 

مولوی با خیابان ش��وش(، دروازه غار )حد فاصل بین خانی آباد و میدان شوش( 

و دروازه شاه عبدالعظیم )میدان شوش ابتدای جاده شهر ری(

شرق: دروازه خراسان )میدان خراسان ابتدای جاده ری(، دروازه دواب )سه راه 

شکوفه( و دروازه دوشان تپه )انتهای خیابان ژاله مشرف به میدان ژاله( و جدا از اینها 

 دروازه بی سقفی که ماشین دودی یا قطار حضرت عبدالعظیم از آنجا به شهر ری فعلی

رفت و آمد می کرد.

محله های تهران

دروازه های اطراف شهر طهران قدیم 

گروه یادآور: ناصرالدین ش��اه 50 سال سلطنت کرد؛ شاید برابر یا بیشتر از 

عمر برخ��ی دوره های حکومتی در ایران و زمان زی��ادی از دوره قاجار. این 

50 س��ال با اتفاقات مهمی همراه بود. تهران ک��ه از ابتدای قاجار به عنوان 

پایتخت معرفی شده بود، در بیست و یکمین سالگرد سلطنت ناصرالدین شاه 

قاج��ار، به دایل متعدد که یکی از آنها افزایش جمعیت بود، از حالت قدیم 

خود درآمد. کلنگ نقره ای تهران جدید و در واقع کلنگ توس��عه تهران در 

یازدهم ش��عبان 1284ق، 17آذر 1246شمسی توسط خود ناصرالدین شاه 

به زمین خورد و دارالخافه ناصري شد. تهران که دارای مرکزیتی مشخص 

بود، از اطراف توسعه یافت و خندق هایی در اطرافش ایجاد شد. دروازه هایی 

در پیرامون ش��هر با شکل هایی زیبا و کاش��ي کاري و مناره کوچک ساخته 

ش��د و شهر وسعت یافت. ناصرالدین شاه چند س��ال بعد و پس از اینکه از 

نخستین سفر اروپایی خود بازگشت، طرح توسعه تهران را جدی تر گرفت و 

از شیوه اروپاییان در ایجاد شهرها متاثر شد. نخستین تأثیر، گسترش شهر 

از چهارسو بود. خیابان ها در نتیجه این گسترش چهارسویه احداث شدند و 

شهر گسترش پیدا کرد.

ای��ن ب��رای تهران که پیش از انتخاب از س��وی آقامحمدخ��ان قاجار به 

پایتختی، قریه ای بیش نبود، موقعیتی مهم به حساب می آمد. خان قاجار صرفا 

به این واسطه که تهران منطقه ای خوش آب و هوا و نسبتا به مرکز نزدیک بود، 

این شهر را به پایتختی حکومت نوپای خود انتخاب کرده بود. شیوه سنتی 

حکمرانی در دوران آقامحمدخان، فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار، قلعه ای با 

باروها و دیوارهای کشیده را به عنوان »تهران« برای سفرنامه نویسان خارجی 

معرفی می کند. برج و باروهایی در چهارگوشه و شبیه به قلعه های نظامی اما 

بزرگ تر از نمونه های پیش��ین! و همین بزرگی و وسعت البته موجب شد از 

آن قلعه کمتر نشانه ای برای نسل های بعدی باقی بماند. تهران هنوز با محل 

حکمرانی حکومت های قبلی فاصله داشت و البته تا نزدیک به 100 سال پس 

از تاسیس قاجار نیز نتوانست زیبایی و در عین حال ویژگی های دیگری که 

»شهرها« را به آن می شناسند، پیدا کند؛ ویژگی هایی که در شهرهایی چون 

اصفهان، پایتخت امپراتوری صفوی که در زمان خود یکی از پیشرفته ترین و 

زیباترین ش��هرهای جهان بود، مش��هود بود. در واقع تهران، به این دلیل که 

پیشینه شهری مناسبی نداشت، توسعه شهری خود را باید از »صفر« شروع 

می کرد؛ ش��اید از همان کلنگی که ناصرالدین شاه در 1284ق بر زمین زد. 

با این همه توسعه تهران سرعت مناسبی نداشت. در همین سال هاست که 

امپراتوری عثمانی در مجاورت ایران، خطوط راه آهن را توسعه داده و راه آهن 

بین دمشق و مدینه را احداث می کند. در ایجاد دوایر و دستگاه های دیگر مانند 

تاس��یس مدارس نوین، خانه سالمندان و... عثمانی نیز از ایران پیشی گرفته 

بود. اگرچه دارالفنون س��ال ها پیش از این در  تهران تاس��یس شده بود اما با 

قتل امیرکبیر توسط مخالفانش، اقدامات پیشروانه و اصاحی اش ناکام ماند. 

این فاصله در ش��هری شدن را مباشر سفارت عثمانی در تهران در رساله اي 

تحت عنوان »ایران«، به خط خود تنظیم کرده و به دولت عثماني داده است؛ 

رساله ای که اصل آن در کتابخانه مرکزي دانشگاه استانبول نگهداري مي شود 

و درباره ش��رایط سیاسی- اجتماعی تهران در 1311ه.ق توضیح می دهد که 

بخشی از آن توضیح جغرافیایی تهران است: »شهر تهران با جمعیتي متجاوز 

از 250 هزار نفر در قسمت شرقي جلگه اي به مساحت 2 هزار و 500 کیلومتر 

مربع بنا شده است. هوایش قدري گرم ولي سالم است. قسمت خارجي ابنیه 

گلي است و بدین جهت منظره عمومي شهر حالت دلگیرانه اي دارد. کوچه ها 

تنگ و غیرمنظم مي باشد. اخیراً جاده هاي قسمت شمالي شهر توسعه پیدا 

کرده و طرفین جاده اي که به سفارتخانه ها منتهي مي شود درختکاري شده. 

تهران داراي بازار سرپوشیده بزرگي است. شهر با قلعه خاکي محصور و بیرون 

قلعه خندقي به عمق 15 متر دورادور شهر را احاطه کرده و در جهات مختلف 

قلعه دروازه هاي متعدد موجود اس��ت که مأموران گمرک در این دروازه ها از 

واردات و صادرات شهر حقوقي گمرکي اخذ مي نمایند. براي رهایي از هواي 

گرم تهران در تابستان از شمیرانات که به مسافت 2 ساعت از تهران در قسمت 

شمالي قرار دارد استفاده مي شود. قراء شمیران اکثراً با قلعه هاي خاکي محصور 

است. در اطراف شهر چون جنگل وجود ندارد و حمل و نقل مصالح ساختماني 

از خارج مشکل است، بدین جهت ساختمان ها با خشت خام بنا شده و فقط 

در گوشه و در و پنجره ها آجر مصرف مي نمایند و از چوب درختان تبریزي که 

در اطراف شهر به قوت آبیاري به عمل آورده اند استفاده مي شود. در پوشش 

س��قف خانه ها نی هایي را که از رش��ت مي آورند، به کار مي برند و روي آنها 

خاک مي ریزند و سپس روي خاک کاه گل مي مالند، چون مقاومت ني خیلي 

کم اس��ت هر دو سه سال یکبار پوشش سقف خانه  ها را تعویض مي نمایند. 

مع ذالک داراي اس��تحکام زیاد نبوده و مستعد خراب شدن مي باشد. اطاق ها 

دورادور حیاط ها بنا شده و پنجره هاي آن مشرف به حیاط خانه است. در این 

اواخر اعیان و اشراف که درصدد تجدید بنا هستند و ساختمان هاي خود را با 

چوب هاي ساچ که از هندوستان مي آورند مي سازند«.

سرهنگ »احمد امین« وابسته نظامي و مباشر سفارت عثماني در تهران 

در ادامه می آورد:  »در مسافت چند ساعته از شهر چاه هایي کنده و اتصااً آنها 

را تا شهر ممتد گردانده و بدین وسیله آب به شهر مي رسانند. عملیات احداث 

این چاه ها پرخرج بوده بدین جهت در تصرف ثروتمندان و اکابر مي باشد و 

از این رو شهر دائماً دچار کم آبي است. مجراي آب ها در داخل شهر برخاف 

خارج شهر سرپوشیده نیست و هر هفته یا هر 15 روز یکبار آب در محات 

ش��هر جاري مي شود. عموم اهالي محل در اطراف جوي هاي آب مجتمع و 

به شس��تن لباس و س��ایر لوازم مشغول مي شوند و پس از  آنکه  آب را بدین 

نحو آلوده ساختند، حوض و آب انبار خود را از این آب مملو مي سازند و آب 

مشروب و طبخ مردم تهران از آب آلوده تأمین مي گردد«.

به جهت همه آنچه گفته ش��د، توس��عه تهران باید از چند جهت پیگیری 

می شد؛ اول توسعه ش��هری به معنای عام، در واقع ایجاد نهاد ها، دستگاه ها و 

مکان هایی برای متولی گری در حوزه امور مردم و نیز ایجاد زیرساخت ها، بویژه 

در آبرس��انی به همه شهر. از طرفی نیز باید توجه به ساخت و سازها جدی تر 

می شد تا نکته ای که مباشر عثمانی در نوشته اش مطرح می کند )که خانه ها 

مستعد خراب شدن است و استحکام ندارد( نیز مدنظر گرفته شود. به همین 

جهت است که برای نخستین بار، سبک آماده به تقلید فرنگی و زندگی غربی 

در کنار پیش زمینه ای که توسط دانشجویان به غرب رفته آماده شده است، به 

تهران می آید. جدا از آنچه که درباره افراد از آن به فرنگی شدن تعبیر می شود، 

معماری ش��هری نیز از ایده های غربی متاثر شد. تغییر فیزیکی که در تهران 

اتفاق افتاد، این بود که ناصرالدین شاه، برج و باروهای »قلعه تهران« را اضافی 

دانست و آنها را تخریب کرد. با همه اینها شهرهای دیگر مشمول طرح توسعه ای 

ناصرالدین شاه نشد و همین عدم رسیدگی و توازن، تنها یک تهران توسعه یافته 

)به زعم شاه قاجار(، آن هم با تناقضات جدی به ایران اضافه کرده بود. در عین 

حال بافت بشدت سنتی در شهرهای دیگر، موجب شده بود، مسافران و آنان که 

گذرشان به تهران می افتد، احساس غریبگی بیشتری با حکومت کنند. 

با همه اینها تهران به سمت مناطق خوش آب و هواتر توسعه پیدا کرد 

و محله ها با شرایطی که مناسب طبقه مرفه و رجال و اشراف زادگان باشد، 

شکل گرفت. شیوه  طرح توس��عه ناصرالدین شاه- برخاف طرح توسعه ای 

رضاخان که به هیچ وجه به نمادهای سنتی توجهی نشان نمی داد- آمیزه ای 

از ایده ه��ای غربی بود و کمی نگاه به گذش��ته داش��ت. خیابان ها با همین 

رویکرد در دوره ناصری ش��کل گرفت. تعدادی از آنها به سبک سنگفرش و 

سنتی به تقلید از پایتخت های پیشین بویژه اصفهان با کارکردهای تفریحی 

ساخته شد. تعداد دیگری از خیابان ها نیز متاثر از خیابان های فرانسوی که 

ناصرالدین ش��اه در سفرهای خود آنها را مش��اهده کرده بود، برای استقرار 

دکان ها و مغازه ها و برای تجارت و بازرگانی س��اخته شد. به تعبیری تهران 

اواخر دوره ناصری یک پارادوکسیکال از تضادهای میان سنت و مدرنیته بود. 

مثا در بافت های سنتی ساختمان هایی با سبک جدید ساخته می شد. این 

موضوع البته با رضایت مردم همراه نبود. از طرفی در طرح توس��عه جدید، 

اس��تحکامات نظامی در اطراف شهر آسیب جدی دیده بود. توسعه شهری 

آنقدر برای ناصرالدین شاه دارای اهمیت بود که در دوره او مسافت پیرامونی 

شهر از 3 کیلومتر به 19 کیلومتر افزایش پیدا کرد. با از بین رفتن باروها و 

استحکامات نظامی عما آسیب پذیری تهران افزایش پیدا کرده بود؛ موضوعی 

که بارها تهران را مورد تهدید قرار داد و در نهایت در کودتای س��وم اس��فند 

1299، رضاخان قزاق براحتی و از دروازه های ش��کیلی که در دوران ناصری 

ساخته ش��ده بود، بی آنکه مقاومتی ببیند با نیروهای قزاق وارد تهران شد. 

یکی از اقدامات کم کارکرد برای حکومت قاجار، مدرنیزاسیون شکلی ای بود 

که با توجه ویژه ناصرالدین ش��اه همراه بود. در این بین البته مکان هایی که 

برای اس��تفاده عموم در نظر گرفته شده بود، با اعتراض کمتری مواجه شد. 

ناصرالدین شاه دقیقا به تقلید از آنچه در سفرهای اروپا دیده بود، مکان هایی 

از جمله سینما، کافه و بازارهایی همانند آنچه در فرانسه بود در تهران ایجاد 

کرد. هرچه در دوران صفویه و در طرح نوسازی شاه عباس، معماری ایرانی و 

اسامی مورد توجه ویژه قرار گرفته بود، ناصرالدین شاه، متاثر از اروپا، تغییر و 

شکل دادن به تهران جدید را پیش گرفت. او البته این کار را با از بین بردن 

بافت س��نتی انجام نداد؛ کاری که اتفاق��ا رضاخان برعکس آن عمل کرد و 

بسیاری از اماکن قدیمی را از بین برد. 

به هر روی تهران اگرچه پایتخت شدنش را مدیون آقامحمدخان بود اما 

»ش��هر« شدن نصفه و نیمه  و درآمدن از حالت یک قریه و قلعه نظامی به 

یک ش��هر، محصول دوران ناصری است. از طرف دیگر بسیاری از نهادهایی 

که ایجاد آنها از دوران امیرکبیر آغاز شده بود، در این دوران 50 ساله شکل 

گرفت؛ نهادهایی که بعدها توسعه بیشتری پیدا کرد و در شهر شدن تهران 

تاثیرگذار بود. با این همه تصمیمات ناصرالدین شاه به این دلیل که عمدتا 

فردی و ناشی از اراده سلطنت و در واقع استبداد شخصی بود، نتوانست 50 

سال پادشاهی او را به دوران ثبات و  گذاری موثر و مناسب حداقل در پدیده 

»ش��هری ش��دن« تبدیل کند و گذار او  از دوران سنتی به دوران مدرن، با 

هزینه های فراوان همراه شد. 

در پایان باید گفت اقدامات ناصرالدین ش��اه در نوسازی و مدرنیزاسیون 

تهران از چند منظر قابل تأمل است: نخست اینکه وی تهران را که پیش از 

این بیشتر شبیه یک قلعه نظامی بود و عنوان مرکز حکومت قاجار را با خود 

یدک می کشید، به حد و اندازه یک پایتخت مدرن گسترش داد. مساله دیگر 

ایجاد مکان هایی همچون بانک، تلگرافخانه، مدرسه، عدلیه و مراکز تجاری 

و نظامی و نیز منطقه ای برای اس��کان س��فارت خانه های سایر کشورها بود 

 که از سوی ناصرالدین شاه انجام شد. بی تردید این اقدامات حرکتی مثبت و

رو به جلو تلقی می شود. با این حال و در کنار تمام این خدمات، باید به این 

مس��اله توجه کرد که ناصرالدین شاه درک درستی از مدرنیته نداشت. فهم 

وی از مدرنیته در سفرهایش به اروپا ایجاد شده بود نه به واسطه مطالعه و 

تفکر دقیق. به همین دلیل بود که برخی تصمیماتش عمدتا برای خودنمایی 

انجام می شد. دوران حکومت حدودا نیم قرنی ناصرالدین شاه می توانست به 

واسطه ثبات نسبی در کشور، مرحله ای برای حرکت در مسیر توسعه و فرار از 

عقب ماندگی و استعمار باشد ولی این امر هیچ گاه محقق نشد.

تهران صورت 8 ضلعی ناقص ااضاعی داشت که با خندقی که به دورش 

حفر کرده بودند از اراضی اطرافش جدا می شد و ارتباط آن با خارج شهر 

تنها به وسیله دروازه هایی بود که اطرافش ساخته شده بود. خندق عبارت 

بود از مجرای عمیقی که جهت حفاظت شهر حفر شده بود و هنگام حمله 

دشمن در آن آب می بستند و ارتباط شهر با خارج به وسیله پل های جلوی 

 دروازه ها برقرار می ش�د. عرض خندق بین 6 تا 10 ذرع و عمق آن تقریباً 

4 ذرع بود و این آخرین خندق ش�هر بود که در زمان ناصرالدین شاه حفر 

شده، محدوده شهر را نسبت به برج و باروهایی که در عهد شاه طهماسب 

صفوی کش�یده شده بود و بیش از یک فرسخ محدوده نداشت تا 4 برابر 

وسعت بخشیده بود. حدود جغرافیایی تهران در زمان مورد بحث عبارت 

بود از: ش�مال: از ش�رق به غرب، در طول خیابان ش�اهرضا نرس�یده به 

پیچ شمیران تا کمی بعد از چهارراه کالج که به شکل مایل به طرف غرب 

و خیاب�ان 30 متری ممتد می ش�د. غ�رب: از زیر چهارراه ش�اه ]چهارراه 

جمه�وری[ تا نزدیک میدان گمرک. جنوب: در امتداد خیابان ش�وش تا 

میدان ش�وش. شرق: در مسیر خیابان شهباز تا بعد از میدان ژاله که کج 

و معوج و با اضاعی ناقص در جهات فرعی به یکدیگر پیوس�ته 8 ضلعی 

نامتناس�ب ش�هر را به وجود می آورد. خیابان های مذکور غیر از خیابان 

شوش که بعد از همه احداث شد، نخستین خیابان هایی بودند که در زمان 

پهلوی اول از زمین های دولتی، یعنی خندق هایی که پر شد، به وجود آمد و 

با ایجاد آنها ضرر و زیانی متوجه کسی نشد. برای پر شدن و آباد شدن تکه 

خندق هایی که در گوشه و کنار خیابان های جدیدااحداث باقی می ماند، 

بلدیه )شهرداری( دستور داد هر کس آنها را پر کند متعلق به خودش باشد 

و به او س�ند مالکیت بدهند. به این ترتیب خندق ها پر ش�د و روی آنها 

دیوارکش�ی و خانه س�ازی کردند. نامرغوب ترین آنها خندق های 2 طرف 

خیابان شاهرضا بود که می گفتند زمینش ش�نی است و خاک رس ندارد 

و به درد خشت زدن نمی خورد که کمتر کسی به تصرف آنها میل می کرد.

نقشه طهران قدیم

همزمان با مهاجرت علما به قم در دوران مش�روطه 

)برای اعتراض به عدم تاسیس عدالتخانه(، عده ای 

از تجار به سرکردگی محمدتقی بنکدار نیز از ترس 

جان ش�ان با هدایت برخی کارکنان ایرانی سفارت 

انگلیس مانند حس�ینقلی خان ن�واب که از اعضای 

تشکیات فراماسونری بود، به این سفارت پناهنده 

ش�دند و مدت زمانی به ط�ول نینجامید که حیاط 

سفارت انگلیس مملو از این گونه افراد شد. چادرهای 

اصناف برپا ش�د، دیگ ه�ای پلو بار گذارده ش�د و 

خروارها قند و چای توزیع شد. و این مقدمه ای بود تا 

خواسته انگلیسی ها محقق شود!

مصدق در اعتراض به در اختیار نداشتن ارتش استعفا 

کرد، شاه رضایتمندانه پذیرفت و قوام هم نخست وزیر 

ایران شد. به ظاهر همه چیز تمام شده بود اما »آیت اه 

کاش�انی« معترضانه حکم به قیام عمومی داد. تهران 

خلوت آن روز در عرض چند ساعت عظیم     ترین تجمع 

انسانی تاریخ چندصد ساله    اش را دید. تهران که خلوت 

شد، مصدق هم دوباره نخست وزیر همه ایران شده بود.

هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید

پرستو به بازگشت زد نغمه امید

به جوش آمدست خون درون رگ گیاه

بهار خجسته فال خرامان رسد ز راه

»تهران« چیزی شبیه این سرودها شده بود، همه با 

هم می خواندند و می رفتند!

»قزاق ها به تهران رسیدند« ابتدا یک خبر از باز شدن پای میهمانانی مسلح 

به پایتخت بحران زده تهران ب�ود اما گذر زمان این میهمانان را تبدیل به 

میزبان�ان بی�ش از نیم قرن پایتخت کرد. رفت و آم�د قزاق ها تغییری در 

ضرب المثل ایرانی ها ایجاد نکرد و آنها هم با اس�تقبالی خوب وارد تهران 

و با بدرقه ای تند و توفانی از تهران اخراج شدند. برای نخس�تین بار زمستان از ش�هریورماه آغاز شد. مردمی که تا چند ساعت قبل مشغول 

گوش دادن به اخبار صبحگاهی رادیو و پیگیری اخبار حمله متفقین به تهران بودند، زمانی 

که منزل شان را ترک می کردند با شهری اشغال شده و رژه تانک   هایی مواجه شدند که خبر 

از پایان رفاقتی کوتاه مدت با متحدین داشت. تهران خیلی سریع      تر از آنکه شاهش فکر کند 
اشغال شده بود!

تهران بر سر زبان همه مردم جهان افتاده بود و شاید تا آن زمان هیچ گاه پایتخت ایران به این اندازه خبرسازی نکرده بود. »روزولت«، »چرچیل« و »استالین« میهمانان ناخوانده 

پایتختی اشغال شده برای تعیین سرنوشت دومین جنگ جهانی بودند. میزان محرمانه بودن این دیدار و حساسیت ها باعث شده بود اکثر نیروهای حکومتی ایران هم پس از چند 

روز از آن مطلع شوند. تهرانی ها تا آمدند بفهمند در شهرشان چه شطرنجی برگزار شده، مهره ها به کشورهای شان برگشته بودند.

دیگ پلوی انگلیسی

قیام 30 تیر-1331

انقاب اسامی-1357

هنوز آفتاب طلوع نکرده و کوچه های تهران از جمعیت خالی بود که 3 ستون 

قش�ون پیاده و سواره و توپخانه به طرف بهارس�تان روانه شد. یک ستون از 

خیابان شاه آباد داخل میدان بهارستان شد و توپ های خود را که به اسب های 

قوی بس�ته ش�ده بود در مقابل مجلس قرار داد و در حال  آماده  باش، مستعد 

ش�روع جنگ ش�د. صدای توپ و تفنگ بلند شد. )تاریخ انقاب مشروطیت 

ایران- دکتر مهدی ملک زاده(

از زمان اعام به گزارش رادیو بی بی س�ی »اکنون« ساعت 12 نیمه شب 

تهران است تا زمانی که شعبان جعفری به رهبری چاقوکش ها و همراه 

ملکه خانم اعتضادی به رهبری روسپیان شهرنو تهران را فتح کردند، 

تنها یک نیمروز گذش�ت. تهران طوانی     ترین غروب آفتابش را تجربه 

ک�رد و به مدت 25 س�ال در انتظ�ار طلوعی دوباره تنها ب�وی خون را 

استشمام کرد و صدای گلوله شنید. کودتا شده بود و دولت سقوط کرده 
بود...!

از شهرآورد پایتخت تا هماورد ملت در جنگی 8 ساله. بدرقه رزمندگان در ورزشگاه 100 هزار نفری 

آزادی از خاطره انگیزترین تصاویر ثبت شده در حافظه تهران محسوب می شود. انعکاس مقاومت 

یک ملت در میدانی که همواره عرصه رقابت بوده است، پرتجلی     ترین صحنه افتخار ملی ایرانیان 

است؛ رفاقتی 100 هزار نفری برای مهم ترین و جنگنده     ترین تیم ملی ایران.

ثبت رکورد بزرگ ترین اجتماع انسانی برای تشییع پیکر یک رهبر که 

تنها پسوندی سیاسی نداشته است. بیابان  های جنوبی تهران به فاصله 

10س�ال باز هم تبدیل به قلب اس�تراتژیک پایتخت ایران شد. بهشت 

زهرا بار دیگر مرکزی     ترین میدان تهران شده بود. یک وداع 11 میلیونی،  

هزاران آه و اندوه و ملتی که همگی صاحب عزا بودند.

هواپیمای امام خمینی س�اعت هشت و 45 دقیقه 12 بهمن ماه 

1357 در بان�د ف�رودگاه مهرآب�اد بر زمین نشس�ت. از فاصله 

فرودگاه تا بهش�ت زهرا، 6 میلیون نفر، بزرگ ترین اس�تقبال 
تاریخ را رقم زدند.

به توپ بستن مجلس 

کودتای 28 مرداد-1332

اعزام رزمندگان  به جبهه  ها-1365
بزرگ ترین تشییع 

تاریخ -1368

بزرگ ترین استقبال تاریخ

کودتای سوم اسفند-1299 

ورود متفقین به تهران- شهریور1320

کنفرانس تهران-1322

عکس های یادگاری با تهران

عکس های یادگاری با تهران

 چین ضمن رد هرگونه اتهامی  ■
خواستار آزادی فوری مدیر ارشد هوآوی شد

 توفان  آبی 
در شهر باران

برد 5 گله استقال مقابل سپیدرود رشت

نگاهی به نامزدهای جایزه جال در آستانه برگزاری 
اختتامیه یازدهمین دوره این جایزه ادبی

یادداشت امروز تیترهاي امروز

محمدرض�ا کردلو: 1- چند 
سال پیش در میانه مذاکرات 
هسته ای، وقتی منتقدان تاش می کردند مذاکرات 
در شرایط بهتری و به نفع ایران رقم بخورد )چرا 
که با آن نوع از تعامل، ش��رایط فعلی و بدعهدی 
ط��رف مقابل برای ش��ان قابل پیش بین��ی بود(، 
رئیس جمه��ور دولت مذاکرات، ب��ه آنان اینگونه 
تاخت: »هر وقت می خواد مذاکره بشه، یک عده 
میگن ما داریم می لرزیم! خب به جهنم. برید یه 
جای گ��رم پیدا کنید«. البته به غیر از این مورد، 
رئیس جمهور با واژه هایی خوش��گل تر از »برید به 
جهنم« نیز منتقدانش را نواخت. آن عصبانیت و 
آن مواجهه البته ماندگار شد. آن دوران گذشت و 
امروز رسید و شرایط فعلی که همه دارند نتیجه 
مذاکرات و توافقی که به دس��ت آمده را بس��یار 
ملموس در زندگی روزمره خود مشاهده می کنند!

2- دی��روز 16 آذر بود؛ یکی دیگر از همین فقره 
عتاب ها و عصبانیت ه��ا را از همین روز به خاطر 
داریم. س��ال 83 وقتی رئی��س دولت اصاحات، 
خطاب به هواداران سابقش که می گفتند: »8 ساله 
داری همین حرفا رو می زنی!« با تندی تمام گفت: 
»مگر چند نفری��د؟ کاری نکنید بگم بیرون تون 
کنند. آدم باشید«. این حرف از دهان کسی درآمد 
که تا چند سال قبل تر از »آدم باشید«، در حضور 
دانش��جویان درباره »آزادی« گفت��ه بود: »وجهه 
اجتماعی دین در امروز و فردا، در گرو این است که 
جوری ما دین را ببینیم که با آزادی سازگار باشد 
)س��وت و جیغ و هورای حض��ار(. هرچه با آزادی 
مقابل شده اس��ت لطمه دیده است. دین اگر در 
مقابل آزادی قرار گرفته است، دین لطمه خورده 

است )دوباره دست و جیغ و هورا(«. 
3- »تناقض«، نشانه مشترک رفتارشناسی همه 
فرصت طلب های سیاسی اس��ت. درباره »آزادی« 
به کّرات ب��ا همین تناقض از س��وی کارگزاران، 
اصاح طلبان، شبه روشنفکران، تجدیدنظرطلبان 
و نومحافظه کاران-یا هر اس��می که روزنامه های 
زنجیره ای سابق، امروز آن را نمایندگی می کنند- 
مواجهی��م. زمان��ی، آنچن��ان از آزادی حد و مرز 
برمی دارند که س��خن از »تظاه��رات علیه خدا« 
هم به می��ان می آید و هرگونه »تقدس« تخطئه 
می شود و زمانی بعد یک شخصیت سیاسی سابق 
و درگذشته، آنچنان در نگاه ژورنالیست های بافنده 
طرفدار تظاهرات علیه خدا، مقدس و غیرقابل نقد 
جلوه می کند که تاب تماشای یک مستند- که از 
اسمش مشخص است مبتنی بر »سند« ساخته 
شده- را از آنان می گیرد؛ از بی بی سی تا رسانه های 
کارگزاران صدای ش��ان درمی آی��د. بابا کمی آرام 

باشید! پس کو این آزادی؟
4- مدتی اس��ت مس��تند »راه طی ش��ده« علی 
ماقلی پور- که نگاهی به زندگی مرحوم مهندس 
مهدی بازرگان دارد- بهانه ای برای بحث های داغ 
تاریخی و سیاسی در محافل دانشگاهی شده است. 
مستندی که به زعم نگارنده تاش کرده نقدهای 
خود را مس��تقیم و بی اداهای روشنفکری درباره 
یکی از ش��خصیت های سیاس��ی معاصر، مطرح 
کند، ب��رای آنها جوابی بیاب��د و فضای گفت وگو 
پیرامون دهه های پرتاطم 50 و 60 را ایجاد کند. 
گفت وگویی که حاا نومحافظه کاران سازندگی، 
مخالف آن هستند و همه مستند را به »تحریف 
تاریخ« متهم می کنند اما چرا مستندی که همه 
گفت وگوش��وندگان در آن از اعضای اولیه نهضت 
آزادی یا از بس��تگان خانوادگ��ی مهدی بازرگان 
هس��تند، به »تحریف« متهم می ش��ود؟ مستند 

ماقلی پور چه می گوید؟
5- عنوان »راه طی شده« که از یکی از کتاب های 
مهن��دس ب��ازرگان ب��رای مس��تند گرفته ش��ده 
اس��ت، از چند جهت دارای ایه��ام و البته اهمیت 
 � برای مس��تند- اس��ت. آنچه علی ماقلی پور در 
»راه طی ش��ده« می گوی��د، نقد »راه طی ش��ده« 
بازرگان اس��ت. این کتاب بازتعریفی از نوع نگرش 
و رویکرد مهدی بازرگان به عرصه سیاست، مبارزه 
و امر اجتماعی و برداش��تی اس��ت ک��ه او در دهه 
20 از اینها داش��ته اس��ت. »راه طی شده« در واقع 
تفصیل و توسعه 4 جلسه سخنرانی وی به دعوت 
انجمن اس��امی دانش��جویان در آذرم��اه 1326 
در مس��جد سپه س��اار اس��ت. علی ماقلی پور در 
مس��تند خود، بی آنکه تاش کند حرف در دهان 
گفت وگوش��وندگان � که باز تاکید می کنم همگی 
از عناص��ر نهض��ت آزادی و از نزدی��کان ب��ازرگان 
هس��تند- بگذارد و بی آنک��ه در گفت وگو با آنها از 
ابزار زور استفاده کرده باشد و بی آنکه آنان را وادار 
به گفتن حرف هایی که زده اند، کرده باشد، سوالی 
مطرح می کند: آیا اعضای سازمان مجاهدین خلق از 
»راه طی شده« بازرگان الهام گرفته اند یا خیر؟ پاسخ 
عمده گفت وگوشوندگان تقریبا مشابه هم و مثبت 
است: آری! محمدمهدی جعفری با بیان خاطره ای 
از ق��ول حنیف نژاد، موس��س و سرش��اخه اصلی 
سازمان مجاهدین، این موضوع را تصریح می کند. او 
می گوید خودش از حنیف نژاد شنیده است در وقت 
خداحافظی خصوصی با بازرگان در موعد آزادی از 
زندان در سال 42، بازرگان به او گفته است: »این بار 
که آمدی دست خالی نیا!« و این حرف را در حالی 

زد که دستش را مثل هفت تیر کرده بود. 
ادامه در صفحه 12

فارغ از اینکه تاثیر نقدینگی 
بر نوس��انات ب��ورس و بازار 
ارز چ��ه بود یا اینکه راه ان��دازی کانال مالی اروپا 
چقدر طول می کشد و یا اینکه مستندات ظریف 
درباره پولشویی را چه کسی دزدیده، آنچه اکنون 
برای عام��ه مردم اهمیت دارد، قیمت ش��یر  و 
 ماس��تی است که بچه ش��ان از مغازه سر کوچه 
می خرد. م��ردم کاری به این ندارند که س��خن 
لیبرال هایی مثل عباس آخوندی و مسعود نیلی 
درست بود یا اقتصاد بازار آزاد اصا کیلویی چند 
است؟ قریب به اتفاق هم خواهند گفت بازار آزاد 
با بازار بسته اصا یکی است، فقط این قیمت های 

امصب را بکشید پایین! 
بخش اعظم تدبیر و س��اماندهی این مساله 
حکما با وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت؛ 
وزارتی که قبا مدیریتش با آقای شریعتمداری 
ب��ود و یکی � دو ماه هم احتمال اس��تعفایش از 
وزارتخانه نقل محافل خبری بود. شریعتمداری 
سرانجام پس از جنجال قاچاق 5 هزار خودروی 
لوک��س در زیرمجموعه اش ترجیح داد به وزارت 
کار ب��رود! نمایندگان مجلس هم با فراغ بال این 
تغیی��ر محل خدم��ت را از ایش��ان پذیرفتند)!( 
عملکرد شریعتمداری در کنترل التهاب بازارهای 
مختلف و نظارت بر قیمت ها، حتما زیر 10 بود. 
ل��ذا کلیت دولت تصمیم گرفت با دار موس��وم 
به جهانگیری، برای کنت��رل هیجانات بازار وارد 
میدان ش��ود. اس��حاق جهانگیری، مع��اون اول 
رئیس جمهور 9 خردادماه 97 روبه روی دوربین 
خبرنگاران اعام کرد: »امروز برای ما قابل قبول 
نیست که هیچ کاایی به بهانه قیمت ارز افزایش 
یاب��د، چرا که هر واردکنن��ده ای بخواهد کاا به 
کش��ور بی��اورد می تواند با ثبت س��فارش، ارز به 

قیمت 4200 تومان دریافت کند«.
بعدها اما معلوم شد که کانال کشی ارز 4200 
تومانی ظاهرا نه به طرف جیب مردم، که به سوی 
جیب دال ها بوده اس��ت. ل��ذا در وضعیتی که با 
ش��روع تحریم ها، کشور به ذخایر ارزی نیاز مبرم 
داش��ت،  18 میلیارد دار، زبان بس��ته، پودر شد 
و به هوا رفت! فی المثل بعدا مشخص شد برخی 
با ثبت ش��رکت های صوری در دوبی، بدون وارد 
ک��ردن هیچ کاایی و صرفا با سندس��ازی، چند 
وقت بعد همان دارهای 4200 تومانی را با قیمت 
چندبرابر در بازار آزاد فروختند! آقای جهانگیری 
اما همچنان اصرار داشت سیاست ارزی دولت مو 

ای درزش نمی رود و استاندارد و دقیق است!
 ایشان چند ماه پس از آغاز اجرای این سیاست 
خانمانس��وز ه��م تاکی��د داش��ت: » فروردین ماه 

تصمیمات به موقع و درس��تی درباره منابع ارزی 
و مل��ی اتخاذ کردیم و خوش��بختانه پس از اعام 
آمری��کا در خ��روج از برجام، توانس��تیم موضوع 
را به نح��و مطلوبی مدیریت کنی��م که کمترین 
تاطمی در بازار اتف��اق نیفتاد! اگر نقدی متوجه 
دولت باش��د از این منظر باید ابراز ش��ود که چرا 
این سیاست های جدید ارزی یک ماه زودتر اتخاذ 
نشد!« تصمیمات و اظهارات اشتباه دولت در تمام 
این مدت، از حمایت قاطع رسانه های اصاح طلب 
و روزنامه های زنجیره ای برخوردار بود و با تیترهایی 
چون »بازگشت اسحاق«، »معجزه جهانگیری« و... 
از آن شدیدا استقبال می شد. هدایت منابع ارزی 
به کانالی جز تامین کااهای اساس��ی و پرواز نرخ 
ارز و گران��ی سرس��ام آور کااها اما کم کم ماهیت 

اصلی سیاست دولت را آشکار کرد.
معاون ارزی بانک مرک��زی در همین زمینه 
بازداش��ت شد و س��پس مشخص ش��د ولی اه 
س��یف، رئیس کل بانک مرکزی نیز 6 ماه پیش 
از برکناری توسط رئیس جمهور، حکم انفصال از 
خدمت گرفته! س��یف در همین زمینه از سوی 
دادس��تانی ممنوع الخروج شد. حسن روحانی اما 
بافاصله با خلق یک پست جدید، وی را به سمت 
مش��اور پولی و بانکی رئیس جمه��ور)!( منصوب 
کرد. آقای رئیس جمهور بعد هم طی مراسم آغاز 
سال تحصیلی در دانشگاه ها، از این برای مان گفت 
ک��ه: »اگر ارز 4200 توم��ان برای واردات جنس 
به کس��ی دادیم تا در بازار ارزان بفروشد و تقلب 
نمی کرد ما ش��رایط دیگری داش��تیم. یک عده 
سوءاستفاده گر و افرادی که منافع شخصی شان را 
بر کشور، نظام و ملت ترجیح می دهند متأسفانه 

داریم!« بله، متاسفانه داریم! 
نتیجه تمام آنچه گفته شد، حاا همین شده 
که در بازار می بینیم. در حالی که با سیاست های 
صحی��ح مدیریت جدید بانک مرک��زی، نرخ ارز 
پایین آمده اس��ت، قیمت کااه��ا اما هر روز باا 
و بااتر می رود! بررس��ی قیمت کااهای منتخب 
دولت ب��رای گرفتن دار 4200 تومانی نش��ان 
می ده��د این کااها ف��ارغ از دریافت ارز دولتی، 
هر چه پرمصرف تر بوده، افزایش قیمت بیشتری 
را تجربه کرده اند! واقعیتی که نش��ان دهنده عدم 
مدیری��ت دولت بر بازار اس��ت. دول��ت و وزارت 
صنع��ت باید هر چه س��ریع تر ب��ا ورود جدی به 
این موضوع و برخورد عبرت آموز با گرانفروشان، 
قیمت اجناس را در س��طح بازار واقعی کنند، در 
غیر این صورت با نزدیک ش��دن به پایان سال و 
عید نوروز، مردم روزهای بسیار سختی در پیش 

خواهند داشت.  

درباره نحوه مواجهه عصبی کارگزاران با یک مستند

گرانی بیدار است!پس کو این آزادی؟

نگاهپرسش
      حسن معمولی      

در  ام��روز  دیجیت��ال  اجتماع��ی  نظ��ام  در 
ش��بکه های اجتماعی، طبق��ات اجتماعی جامعه  
کاپیتالیستی بروز یافته اند و طبقات پایین، متوسط 
 و ب��اا موضوعیت دارن��د؛ از این رو، نظام طبقاتی
»Actual« در جامعه  کاپیتالیس��تی، خودش را 
در جامع��ه  دیجیتالی فضای »Virtual« نش��ان 
می دهد و معیار طبقات نیز مشخص و بسته است 
به ش��هرت و ثروت افراد و محبوبیت شان از حیث 
مناسبات اجتماعی، و واحد سنجش و اعتباربخشی 
آن نی��ز، تعداد ایک  ه��ا و دنبال کننده  هاس��ت. 
سیستم هوشمند امتیازدهی یا امتیاززدایی از افراد 
در شبکه های اجتماعی، موجب پیدایش یک نظام 
طبقاتی موازی نظام طبقات��ی اکچوال در فضای 
سایبر شده است. نظام طبقاتی اکچوال که محصول 
کاپیتالیسم است، یک نظام طبقاتی حرفه ای را در 

حوزه  ویرچوال در نسبت با خود دارد.
ب��ر این اس��اس، جامعه  دیجیتال��ی طبقاتی، 
جامعه ای است که افراد، بسته به تعداد امتیازهای 

خود، شأن طبقاتی دارند.
نکته اینجاس��ت ک��ه کاپیتالس��یم اکچوال و 
ویرچوال در یک نس��بت هم افزایی و سینرژیک با 
هم قرار دارند. کاپیتالیس��م اکچوال حیات خود را 
وابسته به حیات کاپیتالیسم ویرچوال می بیند و لذا 
آن را تقویت می کند. سلبریتی ها و اینفلوئنسرها 
قرار اس��ت تقاضا را تقویت کنند ت��ا عرضه رونق 
بگیرد؛ متقابا امری بدیهی است که کاپیتالیسم 
ویرچوال بدون کاپیتالیس��م اکچوال موجودیتی 
نخواه��د داش��ت. ای��ن دو در »گیش��ه« ب��ه هم 
می رسند؛ گیشه »هزارپا«، گیشه »تی وی پاس« 
یا حتی گیشه »من و شما«. گیشه، توافق برد - برد 

کاپیتالیسم اکچوال و ویرچوال است. 
کاپیتالیسم کمی است، بنابراین کیفیت تا جایی 
معنا می یابد که مانع کمیت نشود؛ پس اگر گیشه 
را لودگی و س��کچوالیته و ابت��ذال رونق می دهد، 
چه باک؟! اینجا نقطه و محل پیوند کاپیتالیس��م 
با دموکراسی نیز هست. دموکراسی میل اکثریت 
)کمی( و هدایت خواص توس��ط عوام است. پس 
میل عوام به ابتذال هدایتگر رفتار کاپیتالیس��ت 
اس��ت، زیرا او حیات خود و سرمایه )محبوبیت و 
ش��هرت( خود را در ارضای تمای��ل دموس )عوام 
مخاطب( می بیند. از طرفی سلبریتی نیز بر دموس 
)عوام( تاثیرگذار اس��ت، زیرا او رکن اصلی رسانه و 

رسانه نیز رکن چهارم دموکراسی است. 
ادامه در صفحه 12

اکچوال کاپیتالیسم و 
ویرچوال کاپیتالیسم

امید رامز
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 آماده باش 89 هزار نیروی نظامی برای سرکوب جنبش اعتراضی جلیقه زردها 
ارتش وارد می شود در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه

  کلیه اماکن توریستی پاریس  
از جمله برج ایفل و موزه لوور تعطیل شد

  بازداشت 700 دانش آموز فرانسوی
 توسط پلیس
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 دستگاه دیپلماسی
نقش فعال تری برای یمن ایفا کند

امام جمعه موقت تهران تاکید 
کرد: دستگاه دیپلماسی باید 
نقش فعال تری را درباره یمن 
ایف��ا کند و با حضور فعال در 
عرصه های بین المللی، ضمن 
محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا 
و سعودی، حمایت های ازم را برای برون رفت 
مردم یمن از محاصره و شرایط کنونی پیگیری 

کند.
به گ��زارش مهر، آی��ت اه موحدی کرمانی 
دی��روز در خطبه های نماز جمعه تهران گفت: 
صدا و سیما و جامعه هنری باید ضمن حمایت 
بیشتر از مبارزان یمن و همدردی با آنها، اولویت 
بیش��تری را برای این موضوع قائل شوند. باید 
شرایط یمن را به تصویر کشیده و جامعه بشری 
را با فاجعه انس��انی در یمن آش��نا کنند. تنها 
راه ح��ل بحران یمن، توق��ف این جنگ نابرابر، 
توقف کشتار مردم یمن و به رسمیت شناختن 
حق مردم این کشور و مذاکرات یمنی- یمنی 
است. احزاب، گروه ها و آحاد مردم یمن هر طور 
که می توانند باید در این زمینه نقش ایفا کنند.

وی همچنین با اش��اره به فرارس��یدن روز 
دانشجو، گفت: در تاریخ معاصر ایران کمتر ظلم 
و ستم و زورگویی علیه ملت ایران سراغ داریم 
ک��ه مربوط به دولت جنایتکار آمریکا نباش��د. 
رژیم آمریکا بارزترین اقدامات ضدبشری را در 
گوانتانام��و و ابوغریب انجام داد و در عین حال 

خود را مدافع حقوق بشر می داند!
موحدی کرمان��ی در ادام��ه س��خنان خود 
با اش��اره به اینکه دش��من تمام تاش خود را 
معطوف به این کرده که اقتصاد کش��ور را فلج 
کند، تاکید کرد: دولت، مجلس، قوه قضائیه و 
همه دس��تگاه های نظام باید نسبت به کاهش 
هزینه ه��ای جاری از جمل��ه ریخت و پاش ها، 
سفرها، ماموریت های خارج از کشور، سمینارها، 
اجاس ها و پذیرایی ها که ضروری نیست، اقدام 
کنند. حتی در شرایط غیرتحریمی نیز اینگونه 
هزینه ها از بیت المال مسلمین محل تامل است.

 انتقال تعدادی از داعشی ها
به افغانستان از سوی آمریکا

رئیس مجلس گفت: آمریکا 
ط��ی س��ال گذش��ته اقدام 
ب��ه انتق��ال تعداد زی��ادی از 
داعشی ها به افغانستان کرده 
که می تواند همان دردسری را 
که در عراق و س��وریه به وجود آورد، در مناطق 

دیگری از آسیا نیز ایجاد کند.
به گزارش مهر، عل��ی اریجانی ۱۵ آذرماه 
با »چن زو« نایب رئیس مجلس ملی جمهوری 
خلق چین که برای حضور در دومین کنفرانس 
رؤس��ای مجالس ۶ کشور آسیایی برای مقابله 
با تروریسم به ایران س��فر کرده است، دیدار و 

گفت وگو کرد.
اریجان��ی در ای��ن دی��دار تصری��ح کرد: 
همکاری  های ۶ کش��ور ایران، چین، پاکستان، 
ترکیه، روسیه و افغانستان در مقابله با تروریسم 
بس��یار مهم است بویژه اینکه آمریکا طی سال 
گذشته اقدام به انتقال تعداد زیادی از داعشی ها 
به افغانس��تان کرده که می تواند مجددا همان 
دردسری را که در عراق و سوریه به وجود آورد، 

در مناطق دیگری از آسیا به وجود بیاورد.

 برای تعیین بُرد موشک های مان
از هیچ کس اجازه نمی گیریم

رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
گف��ت: ب��رای دف��اع از ملت 
خودمان به س��مت س��اخت 
موشک رفتیم و از هیچ کس 
بُ��رد  تعیی��ن  ب��رای  نی��ز 

موشک های مان اجازه نمی گیریم.
اسحاق جهانگیری در مصاحبه با خبرگزاری 
»کیودو«ی ژاپن در پاس��خ به س��والی درباره 
اهداف ایران از س��اخت موش��ک  های دوربرد، 
گفت: ملت ایران تجربه تلخی از جنگ 8 ساله  
با صدام دارد. در آن جنگ اکثر شهرها از جمله 
تهران پایتخت ما، مرتب با موشک   هایی که از 
طرف رژیم عراق ش��لیک می شد مورد حمله 
قرار می گرفت و ما ب��ه هر جای دنیا مراجعه 
می کردیم که بتوانیم حتی یک موشک بگیریم 
تا مقابله یا حداقل تهدید به مقابله کنیم، هیچ 

کس به ما موشک نمی داد. 
وی اف��زود: بنابراین ما ب��رای دفاع از ملت 
خودمان به س��مت س��اخت موش��ک رفتیم 
و ای��ن موش��ک ها صرفاً یک س��اح دفاعی و 
بازدارنده است و از هیچ کس نیز برای تعیین بُرد 
موشک های مان اجازه نمی گیریم. با هر چیزی 
که احس��اس می کنیم تهدید علیه ما اس��ت، 
مقابله خواهیم کرد و متناس��ب با نیاز دفاعی 

کشورمان موشک می سازیم.
به گفته جهانگیری، آمریکایی ها در این باره 
نیز مثل همیشه با خبرسازی و شانتاژ خبری 
درباره ساح  های دفاعی ایران اتهام زنی کردند 

که این ذات آمریکایی هاست.

گروه سیاسی: آن چند هفته ای که 
اردیبهشت امسال  حسن روحانی 
و پ��س از خروج آمری��کا از برجام، 
ب��ه اروپایی ها مهلت داد تا بس��ته 
پیش��نهادی خود را برای متقاعد 
ش��دن ایران برای ماندن در برجام 
ارائه کنند، حاا از 7 ماه هم گذشته 
و آنگون��ه ک��ه علی اکب��ر صالحی 
می گوید ش��اید بسته پیشنهادی 
تا پایان س��ال جاری میادی ارائه 

شود.
ب��ه گ��زارش »وطن ام��روز«، با 
گذش��ت بی��ش از ی��ک م��اه از 4 
نوامبر )۱3 آبان( و بازگشت کامل 
ایران،  تحریم  ه��ای آمریکا علی��ه 
اروپایی ها به وعده ش��ان برای ارائه 
بسته پیشنهادی خود که اخیرا به 
 »SPV« س��ازوکار مالی یا همان
معروف ش��ده، عم��ل نکرده اند. اما 
ح��اا علی اکب��ر صالح��ی، رئیس 

س��ازمان انرژی اتم��ی دولت حس��ن روحانی 
می گوید اروپایی ها یک وع��ده جدید داده  اند و 
گفته  اند تا پایان س��ال ج��اری میادی )کمتر 
از یک م��اه دیگر( بس��ته پیش��نهادی خود را 
ارائ��ه خواهند ک��رد. علی اکب��ر صالحی صبح 
روز پنجش��نبه در حاش��یه دوازدهمین مجمع 
عمومی حزب موتلفه اسامی با حضور در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: اروپایی ها مدتی است 
متعهد ش��ده  اند برای جبران خأ به وجود آمده 
در برجام، مکانیسمی را ایجاد کنند تا بهره مندی 
ایران از شرایط اقتصادی برجام محقق شود. وی 
 SPV افزود: یکی از طرح  های آنها مطرح کردن
بود که این پیشنهاد به گفته مقامات اروپایی در 
حال نهایی شدن است. از آنجا که ایجاد اجماع 
میان ۲7 کشور عضو اتحادیه اروپایی کار آسانی 
نیست، اروپایی ها اعام کرده  اند تمام تاش خود 
را برای به س��رانجام رسیدن این پیشنهاد انجام 
خواهند داد. صالحی گفت: بر اساس وعده ای که 
اروپایی ها داده    اند، امیدواریم تا پایان سال میادی 
جاری بس��ته پیش��نهادی اروپا اجرایی شود. به 
گزارش مهر، وی افزود: بر اساس خبری که اخیرا 
دریافت کرده ام و کمیسیونر اروپا نیز بر آن تاکید 
داشت، از این پس قرار است تمام معامات نفتی 
اتحادیه اروپایی با کش��ورهای دیگر که حجمی 
بالغ بر 3۰۰ میلیارد یورو را دربرمی گیرد، فقط با 
یورو انجام شده و دار کنار گذاشته شود. صالحی 
گفت: تا پیش از این اتحادیه اروپایی 8۵ درصد از 
هزینه نفت خریداری شده از دیگر کشورها را به 
شکل دار پرداخت می کرد که با این مکانیسم، 
از این پس تمام هزینه ها با یورو پرداخت خواهد 
شد. رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت: اگر 

این مکانیس��م محقق شود، دار به عنوان واحد 
پول جهانی در انزوا قرار خواهد گرفت و آمریکا 
از شرایط یکه تازی خود در استفاده از دار جدا 
می ش��ود. صالحی در پاسخ به این سوال که اگر 
بسته پیشنهادی اروپا انتظارات ایران را برآورده 
نکند چه تصمیمی از سوی دولت اتخاذ خواهد 
شد، گفت: بس��ته پیش��نهادی اروپا با مشاوره 

همکاران مان در ایران تدوین می شود.
اظه��ارات صالحی و اعتم��اد او به اروپایی ها 
در حالی اس��ت که پی��ش از این هنگام خروج 
آمریکا از برجام در ۱8 اردیبهشت  امسال، حسن 
روحانی تنها چند هفته به اروپایی ها فرصت داد 
به تعهدات شان در برجام عمل کرده و به ایران 
تضمین دهند ماندنش در توافق هسته   ای، منافع 

تهران را تأمین می کن��د. با این حال اما نه تنها 
اروپایی ها در چند هفته تضمین  های ازم را به 
ایران ندادند، بلکه موعد ها و زمان   هایی که بعد از 
آن برای ارائه بسته تعیین شد نیز با بی اعتنایی 
اروپایی ها مواجه شد. آخرین بار عباس عراقچی 
در ی��ک برنامه تلویزیونی گف��ت 4 نوامبر )۱3 
آب��ان( همزمان با بازگش��ت تحریم  های بانکی 
و نفتی آمریکا، اروپا بس��ته پیشنهادی خود را 
ارائ��ه خواه��د کرد. با این ح��ال ۱3 آبان آمد و 
تحریم  های آمریکا علیه ایران بازگشت اما بسته 
اروپایی ها ارائه نشد! اروپایی ها بعدا اذعان کردند 
هنوز حتی نتوانس��ته اند سازوکار مالی SPV را 
ثب��ت کنند. بدعهدی های مک��رر اروپایی ها در 
حالی بود که پیش از این عباس عراقچی اذعان 

کرده بود اگر بسته اروپایی ها پس 
از ۱3 آبان ارائه شود دیگر فایده ای 
برای ایران نخواهد داشت. حال اما 
نه تنها اروپا قبل از ۱3 آبان بس��ته 
پیشنهادی خود را ارائه نکرده، بلکه 
مقامات دولت حسن روحانی »تنها 
امیدوارند« وعده جدید تروئیکای 
اروپایی مبنی بر اجرای س��ازوکار 
مالی ش��ان تا پایان س��ال ۲۰۱8 
ارائه و اجرایی ش��ود. همه اینها در 
شرایطی است که عباس عراقچی، 
معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه 
و نف��ر دوم پرونده برجام در وزارت 
ام��ور خارجه، اخی��را در اظهاراتی 
اذعان کرد دس��تاوردهای ایران از 
برجام به صفر نزدیک ش��ده است. 
اظهارات عراقچی البته به ش��کل 
دیگری از س��وی ظریف هم تایید 
ش��د. محمدجواد ظریف سه شنبه 
هفته گذشته طی اظهاراتی با انتقاد 
از اروپا تصریح کرد 3 کشور اروپایی می خواهند 
ب��دون آنکه هزینه ای در قبال توافق هس��ته ای 
بپردازند از مواهب برجام بهره مند شوند. اظهارات 
ظریف اشاره به این داشت که کشورهای اروپایی 
در حال��ی از برجام دف��اع می کنند که در قبال 
آن امتی��ازی به ای��ران نمی دهن��د و در مقابل 
آمریکا قرار نمی گیرن��د اما توقع ادامه تعطیلی 

فعالیت  های هسته ای ایران را دارند.
دولت بپذیرد برجام مرده است ■

در ای��ران ام��ا جریان ها و احزاب سیاس��ی 
متفق القول هستند که در واقع، توافق هسته ای 
دیگر وجود ندارد و دولت حسن روحانی باید در 

قبال این توافق واقعیت را بپذیرد.
حزب موتلفه اس��امی در پایان دوازدهمین 
مجم��ع عموم��ی خ��ود، بیانیه ای ص��ادر کرد 
که در بخش��ی از آن از دولت حس��ن روحانی 
خواس��ته واقعیت را بپذیرد و قبول کند برجام 
مرده اس��ت. در بخش��ی از بیانیه حزب موتلفه 
اسامی آمده اس��ت: »با خروج آمریکا از برجام 
تمام رشته های گفت وگو و رابطه بین ۲ کشور 
قطع ش��ده است. محال اس��ت روزی برسد که 
دوب��اره ایران و آمریکا بر س��ر یک میز مذاکره 
بنش��ینند. دولت باید بپذیرد برجام مرده است 
و امی��دی هم به اروپا برای احیای آن نیس��ت. 
دفاع از برجام درحالی که دش��من به هیچ یک 
از تعهدات خود عمل نکرده و بر دامنه تحریم ها 
و تهدیدهایش می افزاید، موجب وهن ملت ایران 
است. رئیس جمهور و وزارت امور خارجه باید به 
شروط مجلس در امر مقابل  به مثل عمل کنند و 
 صنعت هسته ای کشور را از مهلکه برجام نجات 

دهند«.

سیاسی 0 2

ایجاد وابستگی در کشور مخالف 
جریان ۱۶ آذر است

تولیت آس��تان قدس رضوی 
گف��ت: ه��ر فک��ر و قلم��ی 
ک��ه بخواهد در این کش��ور 
وابس��تگی ایجاد کند، خاف 

پیام ۱۶ آذر است.
به گزارش مهر، حجت ااس��ام والمسلمین 
س��یدابراهیم رئیس��ی ظهر دیروز در مراس��م 
افتتاحیه مجتمع فرهنگی - دانش��جویی امام 
رضا)ع( مشهد اظهار کرد: دانشجویان باید نسبت 
به کاستی ها عکس العمل نشان دهند، حساس 
باشند و نیاز جامعه را در حوزه اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی بفهمند، اهل اقدام و عمل باش��ند و 
وظیفه خود را انجام دهند.  وی افزود: روشنفکر 
کس��ی نیس��ت که نگاهش به غرب باشد و در 
مقابل فرهنگ غربی سس��تی و وادادگی نشان 
دهد، بلکه روشنفکر واقعی شهدا هستند که هم 
نیاز جامعه را تشخیص داده و جان خود را کف 
دس��ت گرفتند و هم ایفای نقش کردند.  عضو 
مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دانشجویان 
جنبش دانشجویی ۱۶ آذر مقابل استبداد داخلی 
و اس��تعمار خارجی ایس��تادند و نماد مبارزه با 

استبداد و استعمار شدند. 
رئیس��ی تاکی��د کرد: هر فک��ر و قلمی که 
بخواهد در این کش��ور وابس��تگی ایجاد کند، 

خاف پیام ۱۶ آذر است.

اروپایی ها فقط وقت کشی کرده اند
عضو فراکس��یون نمایندگان 
وایی مجلس شورای اسامی 
از دول��ت  گف��ت: مجل��س 
می خواهد خروجی مذاکرات 
با اروپ��ا در بهب��ود وضعیت 

اقتصادی کشور نمود داشته باشد.
محسن کوهکن در گفت وگو با مهر با انتقاد 
از ع��دم اجرای تعه��دات اروپا پ��س از خروج 
آمریکا از برجام، اظهار داش��ت: اروپایی ها صرفا 
فرصت س��وزی می کنند و ما باید این مسأله را 
مورد توجه قرار دهی��م. وی ادامه داد: مقامات 
اروپایی صرفا در گفت وگوها و مصاحبه  های خود 
تظاهر به اقدام می کنند، درحالی  که این مسأله 
برای ما کفایت نمی کن��د و نباید دل مان را به 
تظاهرهای آنان خوش کنیم. عضو فراکسیون 
نماین��دگان وایی مجلس با تأکی��د بر اینکه 
اروپایی ها وقت ُکش��ی  زیادی تاکنون کرده اند، 
تصریح ک��رد: باید خروجی وعده ه��ای اروپا را 
ببینیم اما متأس��فانه با گذشت چندین ماه از 
وع��ده آنان، ما چنین مس��أله ای را نمی بینیم.
کوهکن متذکر شد: مسلم است که مجلس از 
دولت خروجی مذاکرات با اروپا را می خواهد و 
این خروجی باید به گونه ای باشد که در شرایط 
تحریم، وضعیت اقتصادی کشور نابسامان نشود 

و بتوانیم بحران های پیش  رو را بگذرانیم.

تأکید رئیس جمهور هند بر گسترش 
مناسبات تجاری و اقتصادی با ایران

رئیس جمه��ور هن��د در مراس��م دریافت 
اس��توارنامه سفیر جدید ایران در این کشور بر 
گسترش روابط با ایران در همه زمینه ها بویژه 

در حوزه های تجاری و اقتصادی تاکید کرد.
به گ��زارش فارس، »علی چگنی« س��فیر 
جدید جمهوری اس��امی ایران در هند، صبح 
دیروز اس��توارنامه خود را تقدیم رئیس جمهور 

این کشور کرد.
»رام ن��ات کوویند« رئیس جمهور هند در 
جریان مراسم رسمی تسلیم استوارنامه سفیر 
جدید جمهوری اس��امی ای��ران در دهلی نو، 
ضم��ن ابراز خرس��ندی از روابط دوس��تانه و 
تاریخی هند و جمهوری اسامی ایران و تاکید 
بر لزوم گس��ترش این روابط ب��ه بیش از ۱3 
میلیارد دار فعلی، حمله تروریستی اخیر در 
چابهار را که به کشته و زخمی شدن تعدادی 
از هموطنان مان انجامید ش��دیدا محکوم و با 
ملت و دولت ایران ابراز همدردی کرد. کوویند 
در این دیدار س��فر بهمن ماه س��ال گذش��ته 
حس��ن روحانی به دهلی نو را به عنوان فصل 
جدیدی در روابط ۲ کشور خواند و خاطرنشان 
کرد: رویکرد ما در قبال ایران، حفظ و توسعه 
روابط است و باید از فرصت ها برای این منظور 
اس��تفاده کامل کنیم. وی همچنین همکاری 
در حوزه حمل ونقل بویژه مش��ارکت هند در 
توس��عه بندر چابهار را نیز به عنوان نشانه ای 
از همکاری ه��ای خ��وب ۲ کش��ور قلمداد و 
واگذاری مدیریت این بندر به ش��رکت هندی 
در پای��ان ماه جاری را خب��ری خوب ارزیابی 
کرد. علی چگنی، س��فیر جدید ایران در هند 
نیز ضمن اباغ سام های گرم حسن روحانی 
رئیس جمهور کشورمان و اشاره به روابط بسیار 
دوستانه و تاریخی ۲ کشور و وجود زمینه ها و 
مش��ترکات فراوان، اظهار داشت: نگاه ایران به 
روابط با هند محدود به دیروز و امروز نیس��ت 
و جمهوری اس��امی ایران امیدوار است این 
روابط به س��طوح هرچه باات��ر و زمینه های 
جدی��د بوی��ژه در زمینه تج��اری و اقتصادی 

توسعه و گسترش یابد.

علی اکبر صالحی: بر اساس وعده ای که اروپایی ها داده    اند، امیدواریم تا پایان سال میادی جاری بسته پیشنهادی اروپا اجرایی شوداخبار

وعده 20۱9
اخبار
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گروه سیاسی: دادستان کل کشور 
یک هفته پس از آنکه جزئیاتی از 
نفوذ عوامل دشمن در حوزه محیط زیست را بیان 
کرده بود، این ب��ار از نفوذ در بخش های اقتصادی 
خبر داد و تاکید کرد خطر جاسوس��ی یک خطر 
 بس��یار جدی اس��ت که نظ��ام را ه��دف گرفته

 است.
به گزارش »وط��ن امروز«، در هفته های اخیر 
ش��اهد هش��دارهای متعدد مس��ؤوان قضایی و 
همین طور رسانه ها نسبت به مقوله نفوذ بوده ایم. 
چنانکه به دنبال انتشار اخبار مربوط به دستگیری 
برخی فعاان به اصطاح محیط زیستی، چند روز 
پیش نیز خبری پیرامون بازداشت یک نفوذی در 
حوزه جمعیت منتش��ر شد. همچنین اخیرا دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت گفته بود نفوذی های 
آمریکا در داخل چرخ اقتصاد را معطل کرده اند. در 
ادامه هشدارها پیرامون این مساله حجت ااسام 
والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل 
کشور از نفوذ دشمن در بخش های اقتصادی برای 

ضربه زدن به کشور خبر داد.
وی که در نشست بررسی مشکات و چالش ها 
در رسیدگی به پرونده های جرائم اقتصادی سخن 
می گفت، با اشاره به اینکه میلیاردها دار به میدان 
آورده ان��د تا هزینه کنن��د و در این جنگ ما را به 
شکست بکشانند، گفت: دشمنان همه مکر و حیله، 
نیرنگ و توطئه های خودشان را به میدان آوردند 
و عقل و منطق و وظیفه ش��رعی و ملی ما اقتضا 
می کند همه دست اندرکاران بخش های مختلف 
اجرای��ی، تقنینی، قضایی و اطاعاتی و امنیتی با 
هم��ه توان به میدان بیایند و همان گونه که در 8 
س��ال دفاع مقدس برای دفاع از ایران اسامی سر 
از پا نمی ش��ناختند، به همین ترتیب وارد میدان 

جنگ اقتصادی شوند. 
مسؤول عالی قضایی با اشاره به اینکه متاسفانه 
در برخ��ی مراک��ز و دس��تگاه ها انس��ان می بیند 
مس��ؤوان این احس��اس جدی را در مب��ارزه با 
توطئه های دش��من ندارند، گفت: جاسوسانی که 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل منطقه ای آنها 
قطعا در بخش های مختلف کشور و دستگاه های 

کرده اند،  جاسازی  گوناگون 
۲ کار را انج��ام می دهن��د؛ 
اول اینکه عواملی هستند که 
جاسوِس انتقال خبر هستند 
و تخلیه اطاعاتی می کنند و 
دیگر اینکه بس��تر مورد نظر 
دشمن را فراهم می کنند؛ به 
گونه ای که جاسوس در یک 
دستگاهی راه پیدا می کند و 
به نح��وی عمل می کند که 
دشمن بتواند به اهداف خود 

برسد.
خطر جاسوسی بسیار جدی است ■

حجت ااس��ام منتظری در ادامه با اش��اره به 
سرمایه گذاری گسترده دشمنان در زمینه نفوذ، از 
دستگاه های مختلف خواست جاسوسی را جدی 
بگیرند. وی در این راس��تا خطاب به دادستان ها 

تصریح کرد: دادستان ها باید 
در این زمینه فعال باش��ند 
و با دس��تگاه های امنیتی و 
اطاعاتی همکاری های ازم 
را بکنند، چرا که امروز خطر 
جاسوسی یک خطر بسیار 
جدی اس��ت که نظام ما را 

هدف قرار داده است. 
دادس��تان کل کشور در 
رابطه ب��ا نحوه برخ��ورد با 
اقتصادی  افرادی که مجرم 

هس��تند یا مجرمانی که بس��تر نیل ب��ه اهداف 
دش��من را فراهم می کنند یا کسانی که به دنبال 
منافع و رس��یدن ب��ه آاف و الوف، این خیانت ها 
را می کنن��د، به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار 
کرد: ابزار اطاعاتی در اختیار واجاست و انتظار ما 
این است در این زمینه با جدیت و برنامه ریزی کار 
کنند. مجموعه اطاعاتی که ما داریم این اس��ت 

که دش��من در این زمینه با 
سرعت، شدت و برنامه ریزی 
کار می کند؛ لذا جزو وظایف 
اطاع��ات،  وزارت  ج��دی 
اطاع��ات س��پاه و نی��روی 
انتظامی است که رصد کنند؛ 
اینه��ا را زمین گی��ر کرده و 
نگذارند این خائنان به کشور، 
نظام و ملت بخواهند دانسته 
یا ندانسته اهداف دشمن را 

پیاده کنند.
ب��ه گزارش مه��ر، این مس��ؤول عالی قضایی 
افزود: ابزار اطاعاتی در اختیار قوه قضائیه نیست. 
قوه قضائیه وظایفی تعریف ش��ده براساس قانون 
اساس��ی و قوانین عادی دارد؛ منتها حتما باید از 
نیروی انتظامی، اطاعات سپاه و وزارت اطاعات 
این حمایت و پش��تیبانی را بکنند تا آنها بتوانند 
ب��ا اتکا به دس��تگاه قضایی 
کارهای خودش��ان را انجام 

دهند.
اطاع��ات  وزارت  از  وی 
خواست دستگاه های اقتصادی 
را رصد کند و گفت: بر اساس 
اطاعاتی که داریم نفوذی ها 
در بخش های مختلف اقتصاد 
کش��ور تاش می کنند ضربه 
اقتص��ادی دش��من را کاری 
کنند و نبای��د بگذاریم اینها 

بتوانند اهداف خودشان را محقق کنند. 
نفوذ در مکان های حیاتی کشور ■

دادستان کل کش��ور هفته گذشته نیز درباره 
نفوذ عوامل دشمن در محیط زیست و حوزه  های 
علمیه هشدار داده بود. حجت ااسام  منتظری در 
جلسه مجمع عمومی نمایندگان طاب و فضای 
حوزه علمیه ق��م در این باره با بیان اینکه یکی از 

تاش های فوق العاده دشمن، نفوذ در کشور است 
و متأس��فانه نف��وذ هم کرده، گفته ب��ود: نفوذ در 
محیط زیس��ت، یکی از مباحث مدنظر در مسأله 
نفوذ بوده و چند س��ال است آمریکا و اسرائیل از 
طریق عوامل خود در محیط زیست در مکان های 
حساس و حیاتی کشور نفوذ کرده و دوربین های 
خود را کار گذاش��ته اند تا به عن��وان  مثال از فان 

حیوان مراقبت داشته باشند.
منتظری همچنی��ن بیان ک��رد: عوامل نفوذ 
در محیط زیس��ت دستگیر ش��دند اما متأسفانه 
حمایت هایی از نفوذی ها ش��د، البته مدارک نفوذ 

آنان به صورت کامل موجود است.
به گفته دادستان کل کشور، امروز دشمن در 
حوزه علمیه هم نفوذ دارد، برخی از جریاناتی را که 
در حوزه علمیه قم و جاهای دیگر وجود دارد آسان 
نگیرید، دشمن تاش می کند در مراکز مهم علمی 

و حوزوی نفوذ کند.
نفوذی ها چرخ اقتصاد را معطل کرده اند ■

هش��دار درباره نفوذی های حوزه اقتصاد البته 
در روزه��ای گذش��ته نی��ز مطرح ش��ده و عاوه 
بر دادس��تان کل کش��ور، دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نیز در این باره سخن گفته بود. محسن 
رضایی ۲8 آبان در مراس��م گرامیداشت شهدای 
جبهه مقاومت طی س��خنانی تصریح کرده بود: 
امروز نفوذی های آمریکا در داخل چرخ اقتصاد را 
معطل کرده اند و در وزارتخانه ها بیشتر از ترامپ در 
حال فعالیت هستند و اجازه نمی دهند کار انقابی 
پیش برود. بدنه لیبرال ها و نفوذی ها نمی گذارند 

چرخ اقتصاد راه بیفتد.
۲ روز پ��س از آن نیز اداره کل روابط عمومی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به نامه 
دبیرخانه ستاد اطاع رسانی دولت که خواستار ارائه 
مدارک از س��وی رضایی درباره وجود نفوذی های 
آمریکا در بدنه دولت بود، اعام کرد: دبیر محترم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصداق ها و موارد 
نفوذ در کش��ور در ابعاد فکری، اعتقادی و در بعد 
هواداری و نیز در ش��کل وابستگی تشکیاتی به 
 آمری��کا را به مراجع مربوط ارائ��ه کرده و خواهد

 کرد.

دادستان کل کشور از وزارت اطاعات خواست دستگاه های اقتصادی را رصد کند

نفوذی ها در اقتصاد
قضایی

نما
ترامپ: کمتر کشوری تاکنون مانند ایران تحریم شده

رئیس جمهور آمریکا در جمع یک گروه از یهودیان این کشور گفت واشنگتن، ایران را به گونه ای تحریم 
کرده که تاکنون کمتر کش�وری اینگونه مورد تحریم قرار گرفته اس�ت. او به سیاق گذشته خود، توافق 
هس�ته ای را وحشتناک خواند. به گزارش فارس، »دونالد ترامپ« بامداد جمعه )به وقت تهران( بار دیگر 
توافق هسته ای با ایران را »وحشتناک« خواند و گفت چنین توافقی هرگز نباید منعقد می شد. ترامپ که 
در کاخ سفید در مراسم جشن یهودی »حنوکا« صحبت می کرد، گفت: »ما از توافق وحشتناک با ایران 
خارج شدیم. این توافقی وحشتناک بود که هرگز نباید شکل می گرفت«. وی افزود: »سخت ترین تحریم ها 
را علیه ایران اعمال کردیم. ما ایران را طوری تحریم کردیم که فکر می کنم کمتر کشوری تا حاا اینطور 
تحریم شده. هرگز نباید اجازه بدهیم ایران به ساح هسته ای یا بمب اتم دست پیدا کند«. رئیس جمهور 
آمریکا در ادامه این نشست بارها از اراده اش مبنی بر حمایت از رژیم صهیونیستی صحبت کرد و یادآور 
شد یک سال پیش در چنین روزهایی با انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی موافقت کردم. وی برخاف 
قطعنامه های متعدد ش�ورای امنیت س�ازمان ملل متحد، قدس را »پایتخت واقعی اسرائیل« خواند. در 
بخش دیگری از این مراسم، »مایک پنس« معاون رئیس جمهور آمریکا، ترامپ را »اسرائیل دوست ترین 
رئیس جمهور تاریخ آمریکا« توصیف کرد و گفت واش�نگتن به حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی 

ادامه می دهد.

رژی�م  آمری�کا،  ک�ه  جاسوس�انی 
صهیونیستی و عوامل منطقه ای آنها 
قطعا در بخش های مختلف کش�ور 
و دس�تگاه های گوناگون جاس�ازی 
کرده اند، 2 کار را انجام می دهند؛ اول 
اینکه عواملی هس�تند که جاسوِس 
انتقال خبر هستند و تخلیه اطاعاتی 
می کنند و دیگر اینکه بس�تر مورد 

نظر دشمن را فراهم می کنند



بانک
ایحه بودجه 98 به بهارستان رسید

 ثبات قیمت بنزین
و تداوم پرداخت یارانه در سال آینده

گروه اقتصادی: رئیس سازمان 
برنامه و بودجه روز پنجشنبه 
از ارس��ال ایحه بودجه سال 
۹۸ کل کش��ور در ۶ جلد به 
مجلس خبر داد. محمدباقر 
نوبخت در این باره گفت: در ایحه پیشنهادی 
دولت بودجه یارانه نقدی سال آینده ۴۲ هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. نوبخت 
افزود: هم��راه با ایحه بودجه، 3 جلد گزارش 
عملکرد دول��ت درباره اجرای برنامه شش��م 
توسعه به مجلس تقدیم شده است. همچنین 
۲ جلد اهداف مبانی اقتصادی و اجتماعی همه 
دستگاه ها را تحت عنوان سند بنیادین ایحه 
بودج��ه ۹۸ به مجلس تقدی��م کرده ایم. وی 
ادامه داد: به صورت ش��فاف یک کتاب درباره 
طرح های عمرانی که قرار اس��ت واگذار شود، 
تهیه کرده و به مجلس ارس��ال کرده ایم تا از 
رانت جلوگیری شود. نوبخت با بیان اینکه همه 
دستگاه هایی که از معافیت مالیاتی برخوردارند 
را ب��ه مجلس معرفی کردیم، افزود: همچنین 
گزارش��ی تهیه کردیم مبنی ب��ر اینکه غیر از 
یارانه نقدی که پرداخت می کنیم، چه میزان 
یارانه غیرمستقیم پرداخت می کنیم. وی ادامه 
داد: ۴33 ه��زار میلیارد توم��ان درآمد بودجه 
ناشی از مالیات، حقوق گمرکی و دیگر منابع 
است، بنابراین برای پوشش هزینه ها مجبور به 
واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی هستیم 
که نفت و گاز از جمله دارایی های س��رمایه ای 
است. نوبخت در پاسخ به اینکه برای مقابله با 
تحریم چه تدبیری اندیشیده اید، گفت: فروش 
روزانه نفت که امس��ال ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار 
بشکه بود برای سال آینده ۱/5 میلیون بشکه 
در نظر گرفته ایم. وی درباره سازوکار ساماندهی 
یارانه ه��ای نقدی و حذف اف��راد غیرنیازمند 
گفت: امسال برای این اقدام، تصمیم گرفتیم 
این مس��ؤولیت را به استان ها بس��پاریم، زیرا 
آنها وضعیت مردمی که در اس��تان ها زندگی 
می کنند را بهتر می شناس��ند ت��ا خانوارهای 
غیرنیازمند را حذف کنن��د و هرچه می ماند 
در طرح های عمرانی استان هزینه کنند. وی 
همچنین ادامه داد: امسال یک ریال از خزانه 
برای واریز یارانه ها برداش��ت نکردیم. نوبخت 
درب��اره قیم��ت بنزین تصریح ک��رد: افزایش 
قیمت بنزین آثار مثبتی مانند کاهش مصرف و 
کاهش قاچاق را به دنبال دارد اما از سویی آثار 
سوئی مانند افزایش سطح عمومی قیمت ها را 
به دنبال دارد که به همین خاطر در ش��رایط 

فعلی از این مورد دوری کرده ایم.  
مهم ترین بندهای ایحه پیشنهادی بودجه 98

میزانبند
433.000.000.000.000 تومانکل منابع در آمدی

12 درصدرشد بودجه نسبت به 97
27 درصدوابستگی به نفت

1500000 بشکهفروش روزانه نفت خام
54 دارقیمت نفت در بودجه

5700 توماننرخ تسعیر ارز
1000 تومانقیمت بنزین در 98

سهم صندوق توسعه از 
34 درصددرآمدهای نفتی

اختصاص ارز 4200 تومانی 
14.000.000.000 داربرای کااهای اساسی

42.000.000.000.000 توماناعتبار یارانه نقدی
رشد منابع هدفمندی 

44.000.000.000.000نسبت به 97

45500 تومانمبلغ یارانه نقدی در 98
افزایش حقوق کارمندان 

20 درصدکشوری و لشکری

اعتبار همسان سازی حقوق 
2.000.000.000.000 تومانبازنشستگان

اعتبار مقابله با فقر مطلق و 
7.000.000.000.000 تومانحمایت از اقشار ضعیف

65.000.000.000.000 تومانبودجه عمرانی
35.000.000.000.000 توماناعتبار طرح تحول سامت

15.000.000.000.000 توماناعتبار توازن منطقه ای
افزایش اعتبار بخش 

20 درصدکشاورزی

8.000.000.000.000 تومانیارانه گندم
20 درصدافزایش اعتبار آب شرب
300.000 واحدبازسازی مسکن فرسوده
2.000.000.000.000 توماناعتبار رتبه بندی معلمان

اعتبارات هزینه ای مدارس و 
43.000.000.000.000 تومانآموزش و پرورش

اختصاص به مدارس مناطق 
900.000.000.000 تومانمحروم با رشد 28 درصد

افزایش اعتبارات محیط 
84 درصدزیست

افزایش اعتبارات 
100 درصدگردشگری

بازخرید اوراق مشارکت 
31.900.000.000.000 تومانسال  های قبل

تأیید حکم انفصال از خدمت رئیس کل سابق 
بانک مرکزی

 سیف حتی نمی تواند 
مشاور روحانی باشد

بر اساس اطاعات به دست آمده حکم انفصال 
از خدمت رئیس کل سابق بانک مرکزی تایید شده 
اس��ت. به گزارش فارس، ولی اه س��یف، 3 مرداد 
۹۷ و در بحبوحه »آش��فتگی بازار ارز« از ریاست 
کل بانک مرکزی کنار رفت اما حسن روحانی ۲۲ 
ش��هریور ۹۷ در حکمی وی را به عنوان »مشاور 
رئیس جمهور در امور پولی و بانکی« منصوب کرد. 
بر اس��اس حکم صادره دیوان محاس��بات درباره 
»انفصال از خدمت سیف« وی نمی تواند  »مشاور 
رئیس جمهور در امور پولی و بانکی« بماند. رئیس 
دیوان محاس��بات مهر امسال اعام کرد دادستان 
دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات 
بان��ک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل 
بانک مرک��زی و معاونان وی رأی داد اما س��یف 
نس��بت به حکم دیوان محاسبات اعتراض کرد و 
این حکم در مرحله تجدید نظر دیوان محاسبات 
دوباره بررسی شد. بر این اساس حکم »انفصال از 
خدمت ولی اه س��یف« پس از بررسی در مرحله 
تجدیدنظر در۲۸ آبان تایید شده و سیف از خدمت 

منفصل می شود.
تخلفات ارزی، علت انفصال از خدمت ■

رئیس کل دیوان محاس��بات کش��ور مهرماه 
امس��ال در توضیح علت صدور حک��م انفصال از 
خدمت ولی اه سیف گفته بود: »دیوان محاسبات 
نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از 
آذر پارس��ال به طور جدی رصد می کرد اما  بانک 
مرک��زی گارد خاصی در براب��ر نظارت های دیوان 
گرفته بود و به ما اطاعات و دسترس��ی های ازم 
را نمی داد. هیأت مستش��اری و دادس��تان دیوان 
محاسبات کشور بهمن س��ال ۹۶ تخلفات بانک 
مرک��زی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک 
مرکزی و معاونان ایش��ان رأی داد. در س��ال ۹۶، 
۲۲ میلیارد دار ارز مداخله ای به بازار تزریق شد. 
در ارتباط با نوس��انات نرخ ارز در سال ۹۶ و اوایل 
س��ال ۹۷ سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل 
ش��ده که هیأت مستش��اری رأی یک��ی از آنها را 
صادر کرده و ۲ پرونده دیگر در دادس��رای دیوان 
در حال بررسی اس��ت«.طبق اظهارات عادل آذر، 
مس��ائل ارزی و تخلفات ارزی موجب شده سیف 
و معاونانش حکم انفصال از خدمت بگیرند. احمد 
عراقچی، معاون ارزی سیف قبل از تایید این حکم 

بازداشت شده و در انتظار محاکمه است. 

بودجه

3اقتصاد

گروه اقتصادی: دولت کانادا خانم »س��ابرینا منگ 
وانژو« دختر بنیانگذار و عضو هیات رئیسه هوآوی 
را در اقدامی خارج از عرف، زمانی که می خواس��ت 
خط پروازی خود را ع��وض کند به اتهام دور زدن 
تحریم های آمری��کا علیه ایران دس��تگیر کرد. به 
گ��زارش »وطن امروز«، آنطور که مقامات کانادایی 
گفته اند این دستگیری به دستور دولت ایاات متحده 
آمریکا و برای استرداد وی به این کشور انجام شده 
است. خبر دستگیری وانژو پس از آن منتشر شد که 
ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در 
حاشیه نشس��ت گروه ۲۰ در آرژانتین توافق کرده 
بودن��د تعرفه های اضافی درب��اره کااها را متوقف 
کنند. این خبر می توان��د ارتباطات تجاری این دو 

کشور را خدشه دار کند. 
به گفته س��خنگوی وزارت دادگستری کانادا، 
خان��م من��گ وان��ژو روز اول دس��امبر )3 آذر( در 
ونکوور دس��تگیر ش��ده اس��ت. ایان مکلیود گفت 
آمریکا درخواس��ت اس��ترداد او را داده اس��ت. او با 
اش��اره به دس��تور دادگاه از اظهار نظر بیش��تر در 
این باره خودداری کرده اس��ت. شرکت هوآوی هم 
س��اعاتی پس از انتشار خبر دستگیری خانم وانژو 
در بیانیه ای این اقدام را محکوم کرد و نوش��ت: این 
ش��رکت منطبق با قوانین و مقررات بین المللی از 
جمل��ه قوانین و مقررات صادرات، رعایت تحریم ها 
و کنترل صادرات سازمان ملل متحد، ایاات متحده 
و اتحادیه اروپا فعالیت می کند. این ش��رکت اظهار 

امیدواری کرده اس��ت سیستم های قضایی کانادا و 
آمریکا در نهایت به یک نتیجه گیری درست برسند. 
سفارت چین در کانادا با صدور بیانیه ای ضمن 
رد هرگونه اتهامی علیه خانم وانژو، آمریکا و کانادا 
را ترغی��ب کرد فورا این خط��ا را تصحیح و آزادی 
خانم منگ وانژو را تضمین کنند. سخنگوی سفارت 
چین در کانادا هم گفت: بنا به درخواس��ت آمریکا 
مقامات کانادایی یک شهروند چینی را بدون اینکه 
قانون هیچ یک از این دو کشور را نقض کرده باشد، 
دستگیر کردند. وی گفت: چین شدیدا به این اقدام 
که در تضاد با حقوق بش��ر اس��ت اعتراض می کند 
و آنه��ا را به آزادی خانم من��گ وانژو فرا می خواند. 
س��خنگوی س��فارت چین تاکید کرد: پکن روند 
این قضی��ه را کاما جدی پیگیری می کند و تمام 
اقدامات ازم برای حمایت از حقوق و منافع قانونی 

شهروندان چینی را قاطعانه انجام می دهد.

سقوط سهام داوجونز  ■
خبر دستگیری خانم وانژو باعث شد شاخص سهام 
داوجونز آمریکا بیش از ۷۰۰ واحد کاهش پیدا کند. 
راشاتودی در این باره نوشت: در حالی وانژو در ونکوور 
دستگیر شده است که س��قوط شاخص داوجونز به 
دلیل نگرانی از وخیم شدن روند مذاکرات تجاری میان 
پکن-واش��نگتن در پی این موضوع رخ داده است. بر 
این اساس، پیش از این ترامپ در ماه آگوست فرمانی 
را به امضا رس��اند که استفاده از تجهیزات هوآوی را 
به دلیل نگرانی های امنیتی برای دولت ممنوع اعام 
کرد و بعد از آن استرالیا و نیوزیلند هم چنین رویه ای 
را دنبال کردند. دولت های بریتانیا، آمریکا و متحدان 
آنها بر این باور هستند که تجهیزات هوآوی می تواند 
برای جاسوسی اس��تفاده شود، ضمن اینکه در سال 
۲۰۱۶ میادی هم وزارت بازرگانی آمریکا تحقیقاتی 
را در ارتب��اط با اینکه آیا هوآوی فناوری آمریکایی به 

کار رفته در تجهیزات خود را به سوریه، کره شمالی و 
ایران فرستاده، تحقیقاتی را شروع کرده بود. این اقدام 
غیرقانونی و ش��تاب زده آمریکا می تواند آتش جنگ 

تجاری این کشور با چین را برافروزد.
تحریم ارتباطات در قرن ارتباطات  ■

آنطور که رسانه های داخلی آمریکا گزارش داده اند 
دولت این کش��ور در ح��ال تحقیق درب��اره هوآوی 
به دلیل نقض بالقوه تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران 
اس��ت. به عاوه قانونگذاران آمریکایی پیش تر مکررا 
این ش��رکت را تهدی��دی امنیتی دانس��ته اند، چون 
می گویند دولت چی��ن می توان��د از ابزارهای نصب 
شده توس��ط آن به عنوان وسایل جاسوسی استفاده 
کند. آمریکا اخیرا یک رشته پرونده های قضایی علیه 
ش��رکت های فناوری چین تنظیم کرده اس��ت. این 
شرکت ها به سرقت ابزارهای امنیت سایبری و نقض 
تحریم های آمریکا متهم هستند. در سال جاری، دولت 
آمریکا ش��رکت های آمریکایی را از فروش قطعات به 
شرکت ارتباطات »زد تی ای« چین به دلیل دور زدن 
تحریم های ایران منع کرده بود که با گرفتن جریمه 
بسیار سنگین و قول عدم ارتباط با ایران دوباره با این 
شرکت به همکاری پرداخت. وزارت دادگستری آمریکا 
اعام کرده است که شرکت زدتی ای، از شرکت های 
مخابراتی بزرگ چین، پذیرفته است که تحریم های 
آمریکا علیه ایران را زیر پا گذاش��ته و به همین دلیل 
به پرداخت بیش از یک میلیارد دار جریمه محکوم 

شده است.

وطن امروز  شماره 2600 شنبه 17 آذر 1397

پایان یکصد و هفتاد و پنجمین نشست اوپک در وین
ایران از کاهش تولید نفت معاف شد

گ�روه اقتصادی: یکصد و هفتاد 
و پنجمین نشس��ت س��ازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک( پنجشنبه 
گذش��ته با حضور وزیران نفت ۱5 کش��ور عضو 
اوپک و هیات های همراه در وین آغاز به کار کرد. 
به گزارش مهر، قطر ب��ا تولید روزانه حدود ۶۰۰ 
هزار بش��که نفت از ابتدای ژانوی��ه ۲۰۱۹ از این 
سازمان خارج می شود. سعد الکعبی، وزیر انرژی 
این کش��ور تمرکز بر تولید گاز و رس��اندن آن از 
۷۷ میلیون مترمکعب به ۱۱۰ میلیون مترمکعب 
را دلیل اصلی خروج از این س��ازمان عنوان کرد. 
بیژن نام��دار زنگنه،  وزیر نفت ایران پیش از آغاز 
این نشس��ت درباره موضع ای��ران به خبرنگاران 
حاضر در هت��ل محل اقامتش )کمپینس��کی( 
گفت: ایران همیش��ه از اوپک و مواضع آن برای 
ثبات بازار حمایت کرده اس��ت ام��ا در این دوره 
همانط��ور که پیش ت��ر نیز گفتم، ت��ا زمانی که 
ایران با تحریم روبه رو است در هیچ توافقی برای 
کاهش تولید شرکت نمی کند. زنگنه تاکید کرد 
به دلیل تحریم هایی که علیه ایران اعمال ش��ده، 
ایران هیچ گونه کاهش تولی��د انجام نخواهد داد 
ام��ا از اوپک حمایت می کند ت��ا بتوانند اعضا را 
مدیریت کنند. وی با عادانه ندانس��تن کاهش 
نفت ایران درحالی که تحت تحریم است، گفت: 
کاهش تولید در ش��رایط فعل��ی خط قرمز ایران 
اس��ت. قیمت نفت در بازارهای جهانی در فاصله 
نشست ۱۷۴ تا ۱۷5 اوپک بیش از ۲5 دار برای 
هر بشکه کاهش یافت و عربستان، امارات و عراق 
در کنار روسیه تولید خود را بیش از یک میلیون 
بش��که در روز افزایش دادند. به گفته منبع آگاه، 
اعضای اوپک روز پنجشنبه بر سر کاهش تولید به 
توافق رسیدند اما پیش از تصمیم گیری برای رقم 
دقیق کاهش تولید، منتظر تعهد روسیه نسبت 
به کاهش تولید هس��تند. الکس��اندر نواک، وزیر 
انرژی روسیه هم برای صحبت با وادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه به سن پترزبورگ رفته است. 

خالد الفالح، وزیر انرژی عربس��تان به خبرنگاران 
گفت: »رقم احتمالی کاهش توسط اعضای اوپک 
بین 5۰۰هزار تا ۱/5 میلیون بشکه در روز است. 
کاه��ش یک میلیون بش��که  در روز قابل قبول 
خواهد بود و تاکنون این سناریوی اصلی است«. 
نمایندگان اوپک می گویند اگر روسیه با کاهش 
۱5۰ ه��زار بش��که در روز موافق��ت کند اوپک، 
تولید خود را یک میلیون بش��که در روز کاهش 
می دهد اما اگر با ۲5۰ هزار بشکه در روز موافقت 
کند، رقم کاهش به ۱/3 میلیون بش��که در روز 
افزای��ش خواهد یافت. در همین حال همزمان با 
تصمیم برخی کشورها برای کاهش تولید نفت به 
منظور حفظ تعادل و حمایت از بهای این فرآورده، 
سی ان بی سی از احتمال خروج عراق از اوپک خبر 
داد. بر اساس سخنان وزیر نفت سابق عراق، این 
کشور در اکتبر ۲۰۱۸ روزانه ۴/۷ میلیون بشکه 
نفت استخراج کرده که به بااترین میزان در این 
سال رسیده اس��ت. از سوی دیگر ثامر الغضبان، 
وزی��ر نف��ت عراق گفته اس��ت: اس��تخراج نفت 
بیشترین اولویت اصلی کشور 3۸ میلیون نفری 
ما اس��ت. هدف ما افزایش تولیدات به 5 میلیون 

بشکه در روز طی ۷ سال آینده است.
توافق بر سر کاهش 800 هزار بشکه ای ■

روز گذشته و در پایان نشست اوپک، بااخره 
اعضا توانس��تند چراغ سبز ایران را برای توافق بر 
س��ر کاهش روزانه ۸۰۰ هزار بشکه ای نفت که از 
س��ال ۲۰۱۹ آغاز خواهد شد، به دست آورند و بر 
این اس��اس تولید روزانه نفت اوپک بالغ  بر ۸۰۰ 
هزار بشکه کاهش پیدا خواهد کرد. عاوه  بر این، 
گروه تولیدکنندگان غیر اوپک)روس��یه( هم قرار 
اس��ت با کاهش روزانه ۴۰۰ هزار بش��که ای خود 
ب��ه میزان کاه��ش اوپک اف��زوده و در این توافق 
مشارکت کنند. تحت تاثیر این توافق، قیمت نفت 
در بازارهای جهانی 5 درصد افزایش یافت و فراتر 
از بشکه ای ۶۲ دار رفت. بر اساس توافق به دست 
آمده، ایران از کاهش تولید نفت معاف شده است.

نفت

دولت کانادا عضو هیأت رئیسه هوآوی را به اتهام دور زدن تحریم های ایران دستگیر کرد

جنگ آمریکایی با هوآوی

نما
ایران از هوآوی چه کااهایی وارد می کند؟

عاوه  بر گوشی ها و تبلت های هوشمند هوآوی که بخش قابل توجهی از بازار ایران را به خود اختصاص 
داده اند، این شرکت چینی نقش بسیار اساسی در تامین سخت افزارهای اصلی ارتباطی کشورمان دارد. 
هوآوی برای ش�رکت های ایرانی سرورهای زیرساختی همگرا، س�رورهای مرکز داده، دیتا سنتر و انواع 
روتر را راه اندازی می کند. بخش دیگری از خدمات این ش�رکت در بخش س�واچ های ارتباطی اس�ت. در 
حال حاضر قوی ترین شرکت های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و اپراتورهای ارتباطی در ایران مانند همراه 
اول، ایرانس�ل و رایتل از زیرساخت های این شرکت اس�تفاده می کنند. بر این اساس، بخش عمده ای از 

زیرساخت های صنعت برق ایران هم روی سرویس های سخت افزاری و نرم افزاری هوآوی است.

سابرینا منگ وانژو



کشته و مجروح شدن 30 نفر در »عروسی« خونین آژیر

گروه اجتماعی: در پی تیراندازی در یک مراسم عروسی در کرمانشاه، 
4 نفر کشته و 26 نفر زخمی شدند.

 به گزارش ایس��نا، مدیر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی 
کرمانش��اه در تش��ریح آمار و روند درمان مصدومان حادثه تیراندازی 
14 آذر در یکی از شهرک های حاشیه ای کرمانشاه گفت: متأسفانه 26 
نفر در این حادثه که در یک مراسم عروسی اتفاق افتاد، مجروح شدند. 
مهدی محمدی افزود: با انتقال مجروحان به بیمارستان 11 تن آنها 
به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند. وی تصریح کرد: 1۵ نفر از 
مجروحان این حادثه در بیمارستان آیت اه طالقانی کرمانشاه بستری 
هستند که از این تعداد 3 نفر از مصدومان به علت وضعیت نامناسب 
برای اقدامات مراقبتی ازم در بخش مراقبت های ویژه بستری شده اند. 

محمدی افزود: همچنین یک نفر از مجروحان در اورژانس و 11 نفر 
در بخش های تخصصی تح��ت درمان قرار دارند. همچنین س��ردار 
منوچهر امان اللهی، فرمانده انتظامی اس��تان کرمانشاه در این ارتباط 
اظهار داشت: این حادثه تیراندازی شامگاه 14 آذر در جریان برگزاری 
مراسم عروسی در شهرک »چمن« کرمانشاه اتفاق افتاد. وی افزود: در 
تحقیقات به عمل آمده از سوی پلیس مشخص شد در جریان برگزاری 
مراسم عروسی، یکی از میهمانان که سابقه شرارت و قتل نیز داشته، 
پس از درگیری با چند نفر از میهمانان و تهیه س��اح کاش��نیکف، 
اقدام به تیراندازی در مراسم می کند. فرمانده انتظامی استان کرمانشاه 
خاطرنشان کرد: پس از انتقال زخمی ها به بیمارستان 4 نفر آنها شامل 
یک زن و 3 مرد جان خود را از دست می دهند. این مقام ارشد انتظامی 

استان خاطرنشان کرد: با حضور بموقع پلیس در محل حادثه، 3 نفر از 
منازعان دستگیر شدند و تاش پلیس برای دستگیری فرد ضارب که 

این حادثه تلخ را رقم زد، با جدیت ادامه دارد.

اجتماعي 0 4

رئیس سازمان مدارس غیردولتی خبر داد
 وجود ۸۰۰ هزار صندلی خالی

در مدارس غیردولتی

و  غیردولت��ی  م��دارس  س��ازمان  رئی��س 
مش��ارکت های مردم��ی از وج��ود ۵۰۰ تا ۸۰۰ 
هزار صندلی خال��ی در مدارس غیردولتی خبر 
داد. مجتبی زینی وند، رئیس س��ازمان مدارس 
غیردولتی و مش��ارکت های مردمی درباره وجود 
صندل��ی خالی در م��دارس غیردولتی به فارس 
اظهار داش��ت:  بین ۵۰۰ ت��ا ۸۰۰ هزار صندلی 
خال��ی در م��دارس غیردولتی داری��م؛ در بحث 
خرید خدمات امس��ال کمتر توانستیم ظرفیت 
مدارس را تکمیل کنی��م و اصا کاری نکردیم، 
زیرا بودجه ازم را ب��رای این موضوع در اختیار 
نداش��تیم. وی خاطرنش��ان کرد: اعتباری را که 
در اختیار داشتیم در بحث خرید خدمات برای 
تحت پوشش قرار دادن مدارس دولتی در مناطق 
محروم هزینه کردیم اما در زمینه صندلی خالی 
نیاز به حمایت بیش��تری داریم. زینی وند درباره 
آزمون ه��ای زائ��د در مدارس دولت��ی گفت: بر 
اساس مصوبه شورای سیاست گذاری، آزمون های 
زائد در مدارس غیردولتی ابتدایی مانند مدارس 
دولتی همچنین ورود کتاب های کمک درس��ی 
نیز به مدارس ابتدایی غیردولتی ممنوع اس��ت. 
وی گفت: در دوره های متوس��طه غیردولتی نیز 
برگزاری آزمون ها تابع ضوابط و شرایطی است که 
در مدارس دولتی حاکم است و هر تصمیمی که 
اتخاذ شده در مدارس غیردولتی تابع این ضوابط 
اس��ت، البته کارگروهی هم تشکیل شده که در 

حال بررسی هستیم.

استعفای رئیس سازمان نظام پزشکی
ایرج فاضل در جلس��ه شورای عالی معاونان 
سازمان نظام پزشکی استعفای خود را اعام کرد. 
به گزارش فارس، ایرج فاضل، رئیس کل سازمان 
نظام پزشکی پنجشنبه گذشته در جلسه شورای 
عالی معاونان س��ازمان نظام پزشکی استعفای 
خود را اعام کرد. دلیل این اس��تعفا هنوز اعام 
نشده و هیچ یک از مدیران سازمان نیز واکنشی 
به آن نشان نداده اند اما نشانه ها حکایت از انجام 
استعفا پیرو قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
اس��ت. هرچند سازمان نظام پزشکی تابع قانون 
مدیریت خدمات کش��وری نیس��ت اما شورای 
عالی س��ازمان نظام پزشکی، به تبعیت از قانون 
مجلس ش��ورای اس��امی، مصوب کرد مدیران 
بازنشسته از این س��ازمان بروند. یکی از اعضای 
هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی کشور با تایید 
خبر استعفای رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
گفت: فاضل نامه اس��تعفای خود را به س��ازمان 
ارائه کرده اما همچنان در حال رایزنی برای حل 
مشکات هستیم و هنوز استعفا از سوی سازمان 

پذیرفته نشده است.

  ۸4 سال پس از تیرباران و دفن علیمردان خان 
بختیاری در زندان قصر، مراس��م بزرگداشتی در 
باغ م��وزه قصر تهران برگزار می ش��ود. مراس��م 
بزرگداشت علیمردان خان بختیاری و قیام عشایر 
جنوب و جنوب غرب ایران شنبه 17 آذر 1397 
از س��اعت 14:3۰ ت��ا 17 در ت��اار فرخی یزدی 

باغ موزه قصر برگزار می شود.
   مدیرعام��ل کانون پ��رورش فکری کودکان 
و نوجوان��ان یکی از مهم ترین اه��داف برگزاری 
جش��نواره  ملی اس��باب بازی را برجسته سازی 
اهمیت این حوزه دانس��ت که با حضور مدیران          ، 
دست اندرکاران، خانواده ها و رسانه ها در چهارمین 
دوره، تا حدود زیادی محقق شد. فاضل نظری، 
مدیرعام��ل کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و 
نوجوانان در آیین تجلی��ل از مدیران کمیته ها، 
داوران، رس��انه ها و دس��ت اندرکاران برگ��زاری 
چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی با بیان این 
مطلب گفت: همواره اینگونه رویدادها ابزاری برای 

رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است.
  کاوه حاجی علی اکبری، مدیرعامل س��ازمان 
نوس��ازی شهر تهران در جلس��ه ای که با هدف 
امکان سنجی بهره برداری از پارکینگ  های رباتیک 
در بافت  های فرس��وده برگزار شد، با بیان اینکه 
احداث پارکینگ  های رمپی در زمین  های کمتر 
از 1۵۰۰ متر، خ��ارج از ضابطه  های مورد توافق 
سازمان حمل ونقل و ترافیک است، گفت: کارایی 
پارکینگ  های رمپی در بافت  های فرس��وده که 
بیش��تر ریزدانه بوده و با محدودیت فضا مواجه 
هستند، پایین است و فضای رفت و آمد در این 

نوع از پارکینگ ها از فضای پارک بیشتر است.
  سیدنجم الدین محمدی، مدیرعامل سازمان 
رفاه، خدمات و مشارکت  های اجتماعی با اشاره 
به اهمیت کار داوطلبانه گفت: یکی از مهم ترین 
سازوکار  های وارد کردن مردم در عرصه مشارکت 
و حل وفصل بحران  ه��ای اجتماعی و فرهنگی، 
حضور داوطلبانه آنها در انواع فعالیت ها و تبدیل 

پتانسیل بالقوه آنها به بالفعل است.

نظر شهرداری تهران درباره طرح نمایندگان 
اعام شد

 ورود خودروی نماینده ها
به خط ویژه، ممنوع!

دستیار ویژه معاونت حمل ونقل و ترافیک 
ش��هرداری ته��ران با اش��اره ب��ه برنامه  ریزی 
نمایندگان مجلس برای ورود خودروهای شان 
به خطوط ویژه اتوبوس گفت: معاون حمل ونقل 
و ترافی��ک ش��هرداری ته��ران ب��ا ای��ن طرح 
مخال��ف بوده و اج��ازه ای��ن کار را نمی دهیم. 
سیدمحمدمهدی ش��ریفی در پاس��خ به این 
پرس��ش که آیا معاونت حمل ونقل و ترافیک 
ش��هرداری تهران از ط��رح نمایندگان مجلس 
در ب��اره ورود خودروه��ای نمایندگان مجلس 
به خطوط ویژه اطاع دارد یا خیر؟ به تس��نیم 
اظهار داشت: در این باره ما هیچ اطاعی نداریم 
و در واقع خبر را از فضای مجازی مطلع شدیم. 
وی تصریح ک��رد: معاون حمل ونقل و ترافیک 
ش��هرداری تهران با اینگونه کارها مخالف بوده 
و در مقابل این تصمیم خواهیم ایس��تاد و این 
در حال��ی اس��ت که حدود 4 س��ال پیش نیز 
مجوزهایی برای معاون های وزرا برای حضور در 
خطوط ویژه داده شده بود و آنها توانسته بودند 
چراغ ه��ای گردان را اخذ کنند. دس��تیار ویژه 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران 
افزود: معاونت حمل ونقل و ترافیک و ش��خص 
پورسیدآقایی صد درصد با این طرح نمایندگان 
مجلس مخالف است و اجازه اجرایی شدن آن 
را هم نمی دهیم. شریفی افزود: تا این لحظه نیز 
هیچ نامه ای از سوی مجلس برای موضوع اشاره 
شده به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

تهران ارسال نشده است.

 مواد مخدر و نزاع 
2 چالش در غرب تهران

فرمانده انتظامی ویژه غرب اس��تان تهران 2 
چال��ش مهم پلیس در این محدوده را تش��ریح 
کرد. سردار محس��ن خانچرلی درباره مهم ترین 
چالش های پلیس در غرب استان تهران به ایسنا 
گفت: در سال های گذشته خوشبختانه با اقدامات 
انجام شده در حوزه پلیس شاهد ارتقای بسیاری 
از شاخص های امنیتی در حوزه استحفاظی غرب 
اس��تان بودیم اما اگر بخواهیم چالشی را در این 
ب��اره مطرح کنیم، معتق��دم 2 موضوع در غرب 
اس��تان تهران وجود دارد؛ یکی بحث موادمخدر 
و دیگری نزاع و درگیری است و این با استناد به  
اخباری است که به دست ما می رسد. وی با بیان 
اینکه بیشترین خبرهای ارسالی از شهروندان به 
پلیس و مطالبات ش��ان از این نی��رو در 2 حوزه 
نزاع و مواد مخدر اس��ت، گفت: در همین راستا 
نی��ز اقدامات ویژه ای را در دس��تور کار خود قرار 
داده ایم به طوری که در حوزه مواد مخدر اشراف 
اطاعاتی خود را افزایش داده و موفق شدیم در 
نیمه دوم سال 96 و نیمه نخست سال 97 بیش 
از 19 تن انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنیم 
که این آمار افزایش قابل توجهی نشان می دهد. 
خانچرلی افزود: همچنی��ن در همین مدت 1۵ 
ابراتوار را که بیشتر در باغ ها و مناطق حاشیه ای 
فعالیت داش��تند منهدم کردیم و بالغ بر 7 هزار 
معتاد متجاهر نیز جمع آوری ش��ده اند. فرمانده 
انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: همچنین 
تعداد گشتی ها و پایگاه های پلیس را نیز افزایش 
داده ایم و توان مراکز 11۰ نیز ارتقا یافته است و 

امیدواریم بتوانیم این موضوع را حل کنیم.  

 تعیین رشته های بی نیاز از کنکور
 تا پایان دی

رئیس س��ازمان س��نجش آموزش کش��ور 
گفت: رش��ته های بی نی��از از کنکور ت��ا پایان 
دی ماه مشخص می شوند و پس از نهایی شدن 
پیش از ثبت نام کنکور سراس��ری در بهمن ماه 
اطاع رس��انی می شوند. ابراهیم خدایی به  مهر 
اظه��ار داش��ت: در حال کار کارشناس��ی روی 
رش��ته ها و جمع آوری نظرات همکاران در این 
زمینه هس��تیم و پس از آن به کارگ��روه ارائه 
می دهی��م و در نهایت در صحن ش��ورای  عالی 
سنجش و پذیرش دانشجو مطرح می شود. وی 
گفت: فهرست رشته های بی نیاز از کنکور تا قبل 
از پایان دی ماه جمع آوری و مشخص می شود. 
رئیس سازمان سنجش درباره نظر دانشگاه ها در 
این زمینه گفت: همه دانشگاه ها با این موضوع 
موافق هس��تند و سازوکار ثبت نام داوطلبان در 
این رشته ها نیز دیده شده است. وی افزود: پیش 
از این یک سیستم ثبت نام را به همین منظور 
کنترل و نتایج مثبتی را دریافت کردیم. خدایی 
افزود: سامانه را خود دانشگاه ها طراحی می کنند 
و سازمان سنجش به داوطلبان اعام می کند که 
اگر می خواهند رشته خاصی را انتخاب کنند باید 

به این دانشگاه ها مراجعه کنند.

نبض جامعه

محس�ن پورعرب: »خدا سر و کار هیچ 
کس را به دوا دکتر نیندازه«؛ بیراه نیست 
اگر بگویی��م تمام هم و غ��م مدیران از 
ابت��دای اجرای »طرح تحول س��امت« 
پاک کردن همین جمله معروف از ذهن 
مردم بوده اس��ت؛ طرحی ک��ه با هدف 
کاه��ش پرداخت هزینه از جیب مردم و 
ارتقای کیفیت خدمات درمانی آغاز شد.

به باور بسیاری از کارشناسان، طرحی 
که یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت 
یازدهم نام گرفته بود، امروز تبدیل به یک 
چالش اساسی برای دولت دوازدهم شده 
اس��ت تا جایی که بتازگی »سیدحسن 
قاضی زاده هاش��می«  وزیر بهداشت در 
اظهار نظری گفته اس��ت: »ادامه اجرای 
طرح تح��ول نظام س��امت در س��ال 
آینده ب��ه توجه دول��ت و مجلس برای 
تامین اعتبارات مورد نیاز بستگی دارد«. 
اظهارات وزیر بهداش��ت گویای وضعیت 

وخی��م این روزهای طرح تحول س��امت اس��ت. 
طرحی که قرار بود دغدغه درمان را حذف کند، این 

روزها خود تبدیل به دغدغه ای بزرگ شده است. 
این در حالی اس��ت ک��ه افزایش بدهی بیمه ها 
به بیمارس��تان ها و  شرکت های تجهیزات پزشکی 
و دارویی یکی از پیامدهای ناخوشایند اجرای این 
طرح تا به امروز بوده است و حال نه چندان مناسب 
»طرح تحول سامت« را می توان با بررسی وضعیت 
این روزهای س��ازمان بیمه سامت بخوبی متوجه 
شد. کسری 13 هزار میلیارد تومانی بیمه سامت 
در حال نزدیک شدن به واقعیتی تلخ است اگر ردیف 
بودجه مناسب برای سال 9۸ در نظر گرفته نشود!  
به نظر می رسد تنها راه درمان موقت، برداشت ۵۰۰ 
میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی با اذن رهبر 
انقاب باش��د، موضوعی  که در روزهای گذشته از 
سوی  مدیران حوزه سامت تایید و جزئیاتش اعام 
شده بود. البته ناگفته نماند این روزها این پرسش 
برای افکار عمومی جامعه و همچنین کارشناسان 
به وجود آمده اس��ت که آیا برای اجرای طرح مهم 
»تحول سامت« پشتوانه های ازم توسط مدیران 

این حوزه  و دس��ت اندرکاران 
اندیشیده نش��ده بود تا امروز 

شاهد این وضعیت نباشیم؟
نگران طرح تحول  ■

در همی��ن ب��اره، رئی��س 
کمیس��یون بهداشت و درمان 
مجل��س گفته اس��ت: »طرح 
تحول نظام سامت با توجه به 
ارائه خدمات مثبت، در 2 سال 

گذشته دچار ضعف شده است به صورتی که نگران 
آن هستیم«.

 حس��ین علی ش��هریاری ب��ا بی��ان اینکه طرح 
تحول نظام سامت از جمله خدمات دولت یازدهم 
برای مردم بود، اف��زود: به علت برخی کم کاری ها و 
کارش��کنی ها، این طرح با مش��کات جدی روبه رو 
شده است. وی به محدودیت های منابع مالی بیمه ها 
اش��اره و اضافه ک��رد: این موضوع بیمارس��تان ها را 
با مشکات بس��یاری روبه رو کرده است که زیبنده 
طرحی که افتخار دولت به حس��اب می آید و مورد 
اقبال مسؤوان و مردم قرار گرفته، نیست. وی اظهار 

داشت: رهبر انقاب بر این نکته 
تاکید فرمودند که وقتی فردی 
بیمار شد نباید دغدغه ای غیر 
از بیماری داش��ته باشد و این 
توصیه ارزشمند ایشان پس از 
گذشت س��ال ها با اجرای این 
طرح در دولت ه��ای یازدهم و 
دوازدهم تا حد بسیاری محقق 

شد اما دوام چندانی نیاورد.
اختاف  نظر بین سازمانی ■

رئیس کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس 
با اش��اره به اینکه سازمان برنامه و بودجه با بخش 
بهداش��ت و درمان میانه مناس��بی ندارد، تصریح 
کرد: طرح به کارگیری تعداد قابل توجهی پرس��تار 
که پس از چند جلس��ه در کمیس��یون بهداشت و 
درمان مجلس تصویب و قول تامین بودجه آن اخذ 
شده بود، در نهایت مورد موافقت سازمان برنامه و 
بودجه قرار نگرفت. شهریاری تامین سامت را بعد 
از برقراری امنیت مهم ترین وظیفه دانست و افزود: 
رویکرد س��ازمان برنامه و بودجه به بخش سامت 

مطلوب نیست در حالی که سامت مردم 
در راس امور است.

کسری 7 هزار میلیاردی ■
عاوه بر این، مدیرعامل سازمان بیمه 
س��امت ایران هم چن��دی پیش گفته 
بود: »تاخیر س��ازمان بیمه س��امت در 
پرداختی ها اکنون به طور میانگین به 3 
ماه رسیده که اگر به منابع آن در بودجه 
س��ال 9۸ توجه نش��ود شک نکنید این 

میزان به 16 ماه خواهد رسید«.
طاه��ر موهبتی ش��نیده ها از بودجه 
سال 9۸ بیمه س��امت را نگران کننده 
دانست و گفت: اگر بودجه مناسبی برای 
بیمه سامت در نظر گرفته نشود، سال 
آینده با 6 تا 7 هزار میلیارد تومان کسری 
مواجه خواهیم ش��د که این کس��ری با 
کسری سال های قبل به 13 هزار میلیارد 
تومان خواهد رسید. بارها بر این موضوع 
تاکید کرده ایم که بودجه باید واقعی دیده 
شود تا شاهد تاخیرهای گذشته نباشیم. موهبتی 
تاکی��د کرد: طبق قانون برنامه شش��م بودجه باید 
2۰ درص��د افزایش یاب��د. وی تاکید کرد: نباید به 
مرحله ای برسیم که انتشار اوراق تنها راه خروج از 
بحران ها باشد، بلکه باید یک بار برای همیشه بودجه 
واقعی برای این بخش در نظر گرفته شده و بدهی ها 

به روز شود.
قرض 500 میلیون یورویی ■

این در حالی اس��ت که وزیر بهداش��ت بتازگی  
از اختص��اص مبلغ ۵۰۰ میلیون ی��ورو از صندوق 
توسعه ملی با اذن رهبری برای جبران بدهی های 
س��ازمان بیمه  سامت خبر داد. قاضی زاده هاشمی 
گفت: این مبلغ به س��ازمان بیمه س��امت جهت 
پرداخت بدهی های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 
اختصاص خواهد یافت. از س��ویی این مبلغ با اذن 
رهبر انقاب به صورت قرض در اختیار دولت قرار 
می گیرد تا بدهی انباشه بیمه ها پرداخت شود. اصرار 
ما به س��ازمان بیمه سامت این  است که بدهی ها 
به ش��رکت های داروی��ی و تجهیزات پزش��کی و 

داروخانه ها پرداخت و مطالبات تسویه شود. 

آوای شهر

مدیرعام�ل س�ازمان بیمه س�امت: 
اگ�ر بودج�ه مناس�بی ب�رای بیم�ه 
س�امت در نظر گرفته نش�ود، س�ال 
آین�ده با 6 ت�ا 7 هزار میلی�ارد تومان 
کس�ری مواج�ه خواهیم ش�د که این 
 کس�ری با کس�ری س�ال های قبل به 

13 هزار میلیارد تومان خواهد رسید
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معاون سازمان امداد و نجات خبر داد
امدادرسانی به بیش از هزار نفر در 9 استان

سازمان بهزیستی هشدار داد
نگهداری کودکان در مراکز بدون مجوز

نایب رئیس مجلس:
تمام اروپا به اندازه ایران دانشگاه ندارد!

مدیرکل انتقال خون استان خوزستان اعام کرد
نیاز خوزستان به خون

گروه اجتماعی: معاون عملیات 
س��ازمان امداد و نجات با اشاره 
به وقوع برف و کواک در 9 اس��تان کشور گفت: 

یک نفر در خوزستان به دلیل 
وقوع س��یل جان خ��ود را از 
دست داد. به گزارش فارس، 
ش��اهین فتحی در ارتباط با 
وقوع ب��رف و ک��واک طی 
روزهای گذش��ته در کش��ور 

اظهار داشت: 9 استان آذربایجان غربی، اصفهان، 
تهران، قزوین، کردس��تان، کرمانش��اه، لرستان، 
گلس��تان، مرکزی و همدان درگیر برف و کواک 
شده اس��ت. وی افزود: امدادرسانی در محورهای 
مواصاتی کشور و مناطق کوهستانی انجام گرفته 

و تعداد زیادی مسافر اس��کان اضطراری یافتند. 
همچنین یکهزار و 7۵ حادثه دیده امدادرس��انی 
شدند. معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت: 
6 اس��تان ایام، خوزستان، 
لرستان  کرمانش��اه،  قزوین، 
و هم��دان  متاثر از س��یل و 
آب گرفتگ��ی ش��ده ک��ه در 
29 ش��هر، روس��تا و منطقه 
امدادرس��انی  عشایرنش��ین 
انجام ش��ده اس��ت. فتح��ی از فوت ی��ک نفر در 
اندیکای خوزس��تان به دلیل وقوع سیل خبر داد 
و گفت:  41 دستگاه خودرو در این مدت از مسیر 
سیاب رهاسازی و حدود 1۰۰ واحد مسکونی از 

آب تخلیه شدند.

گ�روه اجتماعی: مدی��رکل امور 
ک��ودکان و نوجوان��ان س��ازمان 
بهزیستی نسبت به نگهداری کودکان در برخی مراکز 
بدون مجوز از سازمان بهزیستی هشدار داد. محمد 

نفریه با بیان اینکه بیشتر مراکز 
متخلفی که از سوی سازمان 
می شوند  تعطیل  بهزیس��تی 
مجوز برای فعالیت دیگری غیر 
از مهدکودک دارند، به ایس��نا 
گفت: برای مث��ال مجوز این 

مراکز مربوط به آموزش صنایع دستی، زبان آموزی، 
ورزش و خانه خاقیت است که به شکل غیرقانونی 
کار مهدهای ک��ودک  را انجام می دهند. این مراکز 
بیشتر فضایی را تهیه می کنند و به شکل غیرقانونی 

اقدام به نگهداری کودکان در زمان طوانی و بدون 
مجوز س��ازمان بهزیس��تی می کنن��د.  وی با بیان 
اینکه مراکز دارای مجوز از بهزیستی، تحت نظارت 
مستقیم این سازمان هستند، به خانواده ها هشدار 
داد از نگهداری کودکان ش��ان 
در مراکزی غی��ر از مهدهای 
ک��ودک خ��ودداری کنن��د و 
گفت: این مراک��ز غیرقانونی 
بیش��تر ک��ودک را از صب��ح 
تا ش��ب نگه��داری می کنند 
و ای��ن در حالی اس��ت ک��ه مهدک��ودک به جایی 
اطاق می ش��ود که تابلوی مش��خص، آرم سازمان 
بهزیستی، کد شناسه و س��امانه شکایات با شماره 

3۰۰۰۰12333 را در معرض دید قرار داده است. 

گ�روه اجتماع�ی:  نایب رئی��س 
مجلس با بیان اینکه 2 هزار و ۸۰۰ 
دانشگاه در کشور وجود دارد که تمام اروپا این میزان 

دانش��گاه ندارد، گفت: در این 
دانشگاه ها رشته هایی آموزش 
داده می ش��ود ک��ه در جامعه 
کارآیی ندارد. مسعود پزشکیان 
با تأکید بر لزوم تناس��ب بین 
رشته های دانش��گاهی و بازار 

کار، اف��زود: علمی را باید آموزش داد و رش��ته ای را 
باید تقویت کرد که زمانی که دانشجو فارغ التحصیل 
می شود بتواند در آن رشته فعالیت کاری داشته باشد. 
نماینده مردم تبریز، آذرش��هر و اسکو در مجلس با 
انتقاد از احداث دانش��گاه های بی هدف در سراس��ر 

کشور، خاطرنشان کرد:  متاسفانه در هر منطقه ای 
دانش��گاه های فراوان��ی اح��داث ش��ده و ب��ه ایجاد 
دانش��گاه های بی هدف افتخار می ش��ود. وی با بیان 
اینکه 2 هزار و ۸۰۰ دانش��گاه 
در کش��ور وج��ود دارد ک��ه 
تمام اروپا این میزان دانش��گاه 
ن��دارد، اظهار داش��ت: در این 
دانشگاه ها رشته هایی آموزش 
داده می ش��ود ک��ه در جامعه 
کارآیی ندارد، لذا توس��عه بدون تناسب بی معناست 
که متاسفانه ما به این بی معنا بودن افتخار می کنیم. 
پزش��کیان افزود: سیاست ما متناس��ب با نیازهای 
جامعه نبوده اس��ت، در حالی که علما و دانشمندان 

باید بر اساس نیاز جامعه تربیت شوند.

گروه اجتماعی: مدیرکل انتقال 
خون استان خوزستان با اشاره به 
ابتای بیش از 2 هزار و ۵۰۰ نفر به تااسمی در 
این استان گفت: در حالی که این بیماران به خون 

زیر 1۰ روز نی��از دارند، آمار 
مراجعه جه��ت اهدای خون 
کاهش یافته است. عبدالعزیز 
فقهی، مدیرکل انتقال خون 
استان خوزستان در ارتباط با 
فراخوان اهدای خون در این 

استان، به فارس اظهار داشت: به دلیل سردی هوا و 
بارندگی های هفته های گذشته آمار مراجعه جهت 
اهدای خون در این استان کاهش یافته است. وی 
با تأکید بر اینکه بیماران مبتا به تااسمی نیاز به 

خ��ون تازه و زیر 1۰ روز دارند، گفت: خوزس��تان 
بی��ش از 2 هزار و ۵۰۰ بیمار مبتا به تااس��می 
داشته که بر اساس نیاز این افراد پیش بینی های 
ازم را انج��ام داده و فراخوان جهت اهدای خون 
انجام شده اس��ت. مدیرکل 
انتقال خون استان خوزستان 
اف��زود: م��ا ب��ر اس��اس نیاز 
بیمارس��تان ها جهت اهدای 
خون فراخوان می دهیم و بر 
همین اس��اس از هموطنان 
عزیز در این استان تقاضا داریم برای اهدای خون 
خود به پایگاه های س��ازمان انتقال خون مراجعه 
کنند. فقهی خاطرنشان کرد: خوزستان روزانه به 

حدود 4۵۰ واحد خون نیاز دارد.

امداد

بهزیستی

بهارستان

سامت

نمایندگان مجلس و کارشناسان، نگران آینده مهم ترین بخش از طرح  تحول سامت هستند

بیمه سامت در بستر بیماری؟!

آزمون

کوتاه و گویا
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گ�روه سیاس�ی: در ادامه پ��روژه مش��ترک آمریکا و 
عربستان برای کشاندن ناامنی به داخل مرزهای ایران، 
روز پنجش��نبه مقر نیروی انتظامی شهرستان چابهار 
هدف یک حمله تروریس��تی ق��رار گرفت که طی آن 

شماری از هموطنان مان شهید و مجروح شدند. 
به گزارش »وطن امروز«، س��اعت 9:55 پنجشنبه 
یک عامل انتحاری وابسته به گروهک های تروریستی 
که یک وانت نیس��ان حامل مواد منفج��ره را هدایت 
می کرد،  قصد ورود به فرماندهی انتظامی شهرستان 
چابهار را داش��ت که با مقابله نیرو های انتظامی موفق 
به ورود نش��د و در همان ورودی خودروی حامل مواد 
منفجره را منفجر کرد. در پی این حمله تروریس��تی، 
»س��توان دوم داریوش رنجبر« و »سرباز وظیفه ناصر 
درزاده« به ش��هادت رسیدند و ش��ماری زن و کودک 
نیز مجروح شدند که به بیمارستان امام علی)ع( چابهار 
انتقال یافتند. طبق آخرین گزارش ها، آمار مجروحان 
حادثه تروریستی اخیر چابهار 42 نفر اعام شده است. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در این باره گفت: 
از این تعداد ۱۰ تن نظامی و۳2 شهروند عادی هستند 
که 2۸ نفر مرخص شدند و ۸ نفر تحت عمل جراحی 

قرار گرفتند و در بخش بستری هستند.
وی خاطرنشان کرد: 2 نفر از مجروحان تحت نظر 
اورژانس هستند که در میان این مجروحان 4 کودک 
و ی��ک مادر باردار وج��ود دارد. همچنین حال یکی از 
مجروحان این حادثه تروریستی به دلیل آسیب دیدگی 
از ناحیه صورت وخیم گزارش ش��ده که به دلیل نبود 

امکانات پیشرفته پزشکی به زاهدان انتقال یافت.
تکذیب شهادت فرمانده انتظامی چابهار ■

دقایقی پس از وقوع حمله تروریستی در ورودی مقر 
فرماندهی انتظامی چابهار، سردار سرتیپ پاسدارمحمد 
پاکپور، فرمانده نیروی زمینی س��پاه پاسداران انقاب 
اسامی به همراه فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی 
س��پاه در محل وقوع این حمله حضور یافتند.  سردار 
پاکپور ضمن حضور در محل حادثه طی گفت وگویی 
خبر ش��هادت فرمانده انتظامی شهرس��تان چابهار را 
تکذیب کرد. وی با اش��اره به این عملیات تروریستی 
گفت: یک خودروی انتحاری که با بمب و مواد منفجره 
تجهیز شده بود، صبح روز پنجشنبه به مقر فرماندهی 
نیروی انتظام��ی در چابهار حمله کرد. در جریان این 

حمله، متاس��فانه تعدادی از هموطنان مان ش��هید و 
زخمی شدند. این عملیات تروریستی یک عملیات کور 

بوده و هیچ حاصلی برای تروریست ها نداشته است.
فرمانده نیروی زمینی سپاه همچنین تاکید کرد: 
متاسفانه در این عملیات چند نفر از نگهبانان مقابل در 
ورودی ستاد فرماندهی شهید و زخمی شدند. سردار 
پاکپور در گفت وگو با تس��نیم، با بیان اینکه شهر در 
امنیت کامل اس��ت، اظهار داش��ت: نیروهای سپاه در 

محل حضور دارند و هوشیار هستند.
چرا آمریکا و سعودی متهم هستند؟ ■

حمله تروریس��تی روز پنجش��نبه ب��ه مقر نیروی 
انتظامی در چابهار که به شهادت و زخمی شدن جمعی 
از نیروهای نظامی و مردم عادی منجر شد، در شرایطی 
رخ داد که در ماه های گذش��ته ش��اهد افزایش تاش 
گروهک های تروریس��تی برای ایج��اد ناامنی در ایران 
بوده ایم. ۳۱ ش��هریور گذشته نیز یک گروهک مرتبط 
با عربس��تان به مراس��م رژه نیروهای مس��لح در اهواز 
حمله ک��رده و 25 نفر از مردم و نیروهای نظامی را به 
شهادت رس��انده و 6۰ نفر را هم زخمی کرد. حمات 
تروریستی سریالی که به تصریح مقامات نظامی کشور 
در ارتباط کامل با سرویس های امنیتی عربستان انجام 
می ش��ود، در حالی اس��ت که در چند سال اخیر بویژه 
پس از روی کار آمدن س��لمان و قدرت گرفتن محمد 
بن سلمان در عربستان، این کشور که طعم شکست از 
ایران را در س��وریه چش��یده بود، حداکثر توان خود را 
بر ناامن س��ازی مرزهای ایران گذاشته و در این مسیر 
چندین عملیات تروریس��تی را طراح��ی و اجرا کرده. 
ولیعهد سعودی اردیبهش��ت ماه 96 به صراحت از این 
پروژه ضدایرانی پرده برداش��ت. محمد بن س��لمان در 
اظهاراتی کم س��ابقه و مداخله جویان��ه گفت: »منتظر 
نمی مانیم عربستان به میدان جنگ تبدیل شود، بلکه 
جنگ را به خاک ایران خواهیم کش��اند«. کارشناسان 
امنیت��ی همان زمان نیز معتق��د بودند تهدید ولیعهد 
سعودی بیش��تر ناظر به ظرفیت بالقوه عربستان برای 
هدایت تروریس��ت ها و تحریک سرس��پردگان داخلی 
جه��ت ایجاد ناامن��ی در داخل مرزهای ایران اس��ت. 
ظرفیتی که در تعرضات اخیر تروریست ها به مرزهای 
ایران و شهادت شماری از سربازان ایرانی نشان داده شد.  
همراهی آمریکا با سعودی در این پروژه البته موضوعی 

است که در رسانه های آمریکایی نیز به آن اذعان شده 
است. مردادماه 95 پایگاه تحلیلی »گلوبال ریسرچ« در 
گزارشی به قلم »آندره کوریبکو« به اقدامات مشترک 
ریاض و واش��نگتن با هدف عقب  راندن ایران از کمک 
نظامی به دولت قانونی »بش��ار اس��د« اشاره کرده بود. 
در این یادداش��ت تحلیلی آمده بود: روش کار اینطور 
است که آنها )واشنگتن و ریاض( شورش های محیطی 
در مناطق م��رزی داخلی ایران را همزمان با تهدیدات 
تروریستی در درون کش��ور تحریک کرده و همه این 
اقدامات همسو با اغتشاش آفرینی و ایجاد انقاب رنگین 
اجرا می شود. خاصه اینکه، ریاض و واشنگتن سخت 
مش��غول کارند تا جنگی مرک��ب و چندبعدی را علیه 
ایران به راه اندازند. همه ش��واهد نیز حاکی از تش��دید 
این کمپین در ماه های آتی است که آمریکا علیه رقیب 
چندین س��اله خود در خاورمیانه وارد عمل می ش��ود. 
در این گزارش همچنین بر پروژه ناآرام س��ازی جنوب 
شرقی ایران تاکید شده و از آن به عنوان یکی از اجزای 
جنگ ترکیبی آمریکا و سعودی در ایران یاد شده است. 
»گلوبال ریسرچ« در این باره نوشته بود: بمب گذاری ها 
و اقدامات مسلحانه گروهک ریگی و بازماندگان آنها در 
جنوب شرقی ایران از س��ال 2۰۰۰ به صورت رسمی 
کلید خورد و با حمایت های عربستان سعودی تاکنون 
تداوم یافته اس��ت. براساس آنچه این پایگاه آمریکایی 
می گوید، تحرکات گسترده عربس��تان و آمریکا برای 
حمایت های مالی و اطاعاتی از شورشیان در مرزهای 
ایران و پاکستان نش��ان می دهد در پروژه ناامن سازی 

مرزهای ایران، این منطقه مورد توجه ویژه قرار دارد.

چرا چابهار؟
ح��دود یک ماه پیش، آمریکا بندر چابهار را از 
تحریم ها معاف کرد. ۳۰ آبان 97 در پی رایزنی هند 
و افغانستان، 2 کشوری که بندر راهبردی چابهار 
برای آنها حکم اکس��یژن توسعه را دارد، این بندر 
از لیس��ت تحریم های آمریکا خارج شد و معافیت 
تحریمی گرفت. معافیتی که سرمایه گذاری هند در 
چابهار برای اتصال به افغانستان و آسیای میانه را 
تسهیل و صادرات و واردات افغانستان و اتصال این 
کشور محصور در خشکی به دریاهای آزاد را تسریع 
می کند. برخی تحلیلگران معتقدند بندرچابهار پس 
از کسب معافیت از  تحریم های اقتصادی به عنوان 
یک  هاب  اقتصادی  به محل ویژه س��رمایه گذاری 
ش��رکت ها و دولت های بزرگ منطقه بدل شده و 
تروریست ها با این  بمب گذاری قصد داشتند ریسک 
س��رمایه گذاری در پروژه بین المللی چابهار را باا 
نشان دهند. این یکی از دایلی است که می تواند 
ارتباط ای��ن حمله تروریس��تی با آمری��کا، رژیم 

صهیونیستی و سعودی ها را نشان دهد.
چابهار همچنین تنها بندر اقیانوسی ایران و از 
مناطق آزاد کشور است. چابهار در سال های اخیر 
به بندری برای سرمایه گذاری هندی ها تبدیل شده 
اس��ت و منافع مالی و حتی استراتژیک دهلی به 
این بندر ایرانی گره خورده است. هندی ها از طریق 
چابهار، پاکستان - رقیب منطقه ای - را دور می زنند 

و به افغانستان و آسیای مرکزی راه می یابند.
برخی گمانه ها می گوید نقش دولت پاکستان 
در ناامن جلوه دادن بندر چابهار که یکی از رقبای 
بندر گوادر پاکس��تان اس��ت، پررنگ اس��ت. بندر 
گوادر از کلیدی ترین بنادر پاکستان است که نقش 
ویژه ای در کریدور اقتصادی چین و پاکستان داشته 
و رقیب اصلی بندر چابهار است. البته یک دیدگاه 
امنیتی نیز معتقد است ائتاف آمریکایی - سعودی 
برای جلوگیری از سرمایه گذاری در چابهار و ایجاد 
اختاف در روابط تهران - اسام آباد، در پشت پرده 

حادثه تروریستی چابهار قرار دارد. 

هشدارظریف به اماراتی ها
در پی حمله تروریستی روز پنجشنبه چابهار، 
بسیاری از مس��ؤوان دولتی نظیر معاون اول و 
وزیر کش��ور با صدور بیانیه ه��ا و پیام هایی این 
حمله را محکوم کردند با این حال واکنش وزیر 
امور خارج��ه به این حادث��ه از اهمیت ویژه ای 
برخوردار بود. ظریف در صفحه توئیتر خود که 
در رسانه های خارجی انعکاس گسترده ای یافت، 
تلویحاً مسؤولیت عملیات چابهار را متوجه امارات 
کرد و نوش��ت: تروریس��ت های تحت حمایت 
خارجی افراد بی گناه را در چابهار به قتل رسانده 
و زخمی کردند. ما در گذش��ته نش��ان داده ایم 
چنین جنایت هایی ب��دون تنبیه نخواهد ماند: 
سال 2۰۱۰، سرویس های امنیتی، افراطی ها را 
رهگیری کرده و در مسیرش��ان از امارات عربی 
متحده دستگیر کردند. حرف مرا به یاد داشته 
باش��ید: ایران تروریس��ت ها و ارباب��ان آنها را به 

پیشگاه عدالت تسلیم خواهد کرد.
پیک�ر مطهر ش�هید ناص�ر درزاده و ش�هید 
داریوش رنجبر؛ 2 ش�هید حادثه تروریستی 
چابه�ار صبح دیروز جمع�ه، 16 آذر، با حضور 
سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا، 
س�یدعباس صالح�ی وزیر فرهنگ و ارش�اد 
اسامی، سردار محمد مارانی فرمانده قرارگاه 
قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه، سردار 
محمد قنب�ری فرمانده انتظامی سیس�تان و 
بلوچس�تان، ائمه ش�یعه و س�نی شهرستان 
چابه�ار و جمع�ی از م�ردم و خانواده ش�هدا 

تشییع شد.

 در پی حمله تروریستی به مقر فرماندهی نیروی انتظامی در چابهار 
2 نفر شهید و تعدادی از نیروهای پلیس و مردم عادی زخمی شدند

ترور اقتصادی سفارشی
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پرونده ای به بهانه سالگرد آغاز تأسیس تهران جدید

قریه ای بود و شهری شد!

 محله عوداجان: محدود به خیابان جلیل آباد )خیام( و ارک کاخ گلستان و بیوتات 
سلطنتی تا ناصریه )ناصر خسرو( و حدود شمال بوذرجمهری شرقی و بازار عوداجان 
ی��ا بازار کلیمی ها و محله کلیمی ها و پامنار و جن��وب خیابان چراغ گاز یا چراغ برق 

)امیرکبیر( و میدان توپخانه )میدان سپه(
 محله سنگلج: محدود به خیابان خیام تا انتها و از شمال تا میدان حسن آباد و خیابان 
شیخ هادی و باستیون و پهلوی جنوبی )امیریه( و پل امیربهادر )خیابان بین میدان 

شاهپور و سه راه امیریه( و بازارچه قوام الدوله تا خیابان خیام. 
 محل�ه ب�ازار: انتهای خیابان ناصر خس��رو در امت��داد خیابان جباخان��ه )خیابان 
بوذرجمهری( تا انتهای بازار بزرگ )بازار بزازها( و بازار چهل تن در جنوب و متمایل به 

طرف شرق تا خیابان ماشین دودی یا گارماشین )خیابان ری( 
 محله چاله میدان یا چالی میدان: محدود به حدود جنوب بازار چهل تن و امامزاده 
سیداسماعیل و میدان مال فروش ها و میدان امین السلطان و گمرک و خانی آباد و دروازه 

غار و پاقاپوق )میدان اعدام یا میدان محمدیه(
 محله دولت: عبارت از حدود خیابان اله زار، خیابان ش��اه آباد، خیابان اس��امبول، 
خیابان عاءالدوله )فردوس��ی(، خیابان لختی )خیابان س��عدی(، خیابان واگن خانه 
)خیابان اکباتان(، خیابان عین الدوله )خیابان ایران(، خیابان دوشان تپه )خیابان ژاله( 
خیابان نظامیه )خیابان بهارستان(، دروازه شمیران، دروازه دولت و متعلقات آن که بعد 
از 4 محله سابق الذکر به وجود آمده و جزو محات جدیدااحداث و غیرقابل اعتنای 

شهر به حساب می آمد.

دروازه ه��ای تهران ک��ه ج��ز دروازه ماش��ین دودی، معماری بقیه ش��ان با 
تفاوت هایی ش��بیه معماری زم��ان صفویه بود، در زیربنایی به مس��احت 100 
تا 120 ذرع مربع در عرض 15 و طول 8 ذرع برپا ش��ده بود. با این ش��کل که 

دهانه ای بزرگ در وسط و 2 گوشوار در 2 طرف داشت...
در هر طرف از جهات چهارگانه ش��هر 3 دروازه نیز وجود داش��ت که عبارت 

بودند از:
ش�مال: دروازه ش��میران )ح��دود پیچ ش��میران فعلی(، دروازه دول��ت و دروازه 

یوسف آباد )چهارراه کالج(
غرب: دروازه باغش��اه )انتهای خیابان س��په(، دروازه قزوی��ن )میدان قزوین( و 

دروازه گمرک )انتهای خیابان امیریه رو به میدان گمرک(
جن�وب: دروازه خانی آباد )میدان خانی آباد در مح��ل تاقی خیابان خانی آباد یا 
مولوی با خیابان ش��وش(، دروازه غار )حد فاصل بین خانی آباد و میدان شوش( 

و دروازه شاه عبدالعظیم )میدان شوش ابتدای جاده شهر ری(
شرق: دروازه خراسان )میدان خراسان ابتدای جاده ری(، دروازه دواب )سه راه 
شکوفه( و دروازه دوشان تپه )انتهای خیابان ژاله مشرف به میدان ژاله( و جدا از اینها 
 دروازه بی سقفی که ماشین دودی یا قطار حضرت عبدالعظیم از آنجا به شهر ری فعلی

رفت و آمد می کرد.

دروازه های اطراف شهر طهران قدیم محله های تهران

گروه یادآور: ناصرالدین ش��اه 50 سال سلطنت کرد؛ شاید برابر یا بیشتر از 
عمر برخ��ی دوره های حکومتی در ایران و زمان زی��ادی از دوره قاجار. این 
50 س��ال با اتفاقات مهمی همراه بود. تهران ک��ه از ابتدای قاجار به عنوان 
پایتخت معرفی شده بود، در بیست و یکمین سالگرد سلطنت ناصرالدین شاه 
قاج��ار، به دایل متعدد که یکی از آنها افزایش جمعیت بود، از حالت قدیم 
خود درآمد. کلنگ نقره ای تهران جدید و در واقع کلنگ توس��عه تهران در 
یازدهم ش��عبان 1284ق، 17آذر 1246شمسی توسط خود ناصرالدین شاه 
به زمین خورد و دارالخافه ناصري شد. تهران که دارای مرکزیتی مشخص 
بود، از اطراف توسعه یافت و خندق هایی در اطرافش ایجاد شد. دروازه هایی 
در پیرامون ش��هر با شکل هایی زیبا و کاش��ي کاري و مناره کوچك ساخته 
ش��د و شهر وسعت یافت. ناصرالدین شاه چند س��ال بعد و پس از اینکه از 
نخستین سفر اروپایی خود بازگشت، طرح توسعه تهران را جدی تر گرفت و 
از شیوه اروپاییان در ایجاد شهرها متاثر شد. نخستین تأثیر، گسترش شهر 
از چهارسو بود. خیابان ها در نتیجه این گسترش چهارسویه احداث شدند و 

شهر گسترش پیدا کرد.
ای��ن ب��رای تهران که پیش از انتخاب از س��وی آقامحمدخ��ان قاجار به 
پایتختی، قریه ای بیش نبود، موقعیتی مهم به حساب می آمد. خان قاجار صرفا 
به این واسطه که تهران منطقه ای خوش آب و هوا و نسبتا به مرکز نزدیك بود، 
این شهر را به پایتختی حکومت نوپای خود انتخاب کرده بود. شیوه سنتی 
حکمرانی در دوران آقامحمدخان، فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار، قلعه ای با 
باروها و دیوارهای کشیده را به عنوان »تهران« برای سفرنامه نویسان خارجی 
معرفی می کند. برج و باروهایی در چهارگوشه و شبیه به قلعه های نظامی اما 
بزرگ تر از نمونه های پیش��ین! و همین بزرگی و وسعت البته موجب شد از 
آن قلعه کمتر نشانه ای برای نسل های بعدی باقی بماند. تهران هنوز با محل 
حکمرانی حکومت های قبلی فاصله داشت و البته تا نزدیك به 100 سال پس 
از تاسیس قاجار نیز نتوانست زیبایی و در عین حال ویژگی های دیگری که 
»شهرها« را به آن می شناسند، پیدا کند؛ ویژگی هایی که در شهرهایی چون 
اصفهان، پایتخت امپراتوری صفوی که در زمان خود یکی از پیشرفته ترین و 
زیباترین ش��هرهای جهان بود، مش��هود بود. در واقع تهران، به این دلیل که 
پیشینه شهری مناسبی نداشت، توسعه شهری خود را باید از »صفر« شروع 
می کرد؛ ش��اید از همان کلنگی که ناصرالدین شاه در 1284ق بر زمین زد. 
با این همه توسعه تهران سرعت مناسبی نداشت. در همین سال هاست که 
امپراتوری عثمانی در مجاورت ایران، خطوط راه آهن را توسعه داده و راه آهن 
بین دمشق و مدینه را احداث می کند. در ایجاد دوایر و دستگاه های دیگر مانند 
تاس��یس مدارس نوین، خانه سالمندان و... عثمانی نیز از ایران پیشی گرفته 
بود. اگرچه دارالفنون س��ال ها پیش از این در  تهران تاس��یس شده بود اما با 
قتل امیرکبیر توسط مخالفانش، اقدامات پیشروانه و اصاحی اش ناکام ماند. 
این فاصله در ش��هری شدن را مباشر سفارت عثمانی در تهران در رساله اي 
تحت عنوان »ایران«، به خط خود تنظیم کرده و به دولت عثماني داده است؛ 
رساله ای که اصل آن در کتابخانه مرکزي دانشگاه استانبول نگهداري مي شود 
و درباره ش��رایط سیاسی- اجتماعی تهران در 1311ه.ق توضیح می دهد که 
بخشی از آن توضیح جغرافیایی تهران است: »شهر تهران با جمعیتي متجاوز 
از 250 هزار نفر در قسمت شرقي جلگه اي به مساحت 2 هزار و 500 کیلومتر 
مربع بنا شده است. هوایش قدري گرم ولي سالم است. قسمت خارجي ابنیه 

گلي است و بدین جهت منظره عمومي شهر حالت دلگیرانه اي دارد. کوچه ها 
تنگ و غیرمنظم مي باشد. اخیراً جاده هاي قسمت شمالي شهر توسعه پیدا 
کرده و طرفین جاده اي که به سفارتخانه ها منتهي مي شود درختکاري شده. 
تهران داراي بازار سرپوشیده بزرگي است. شهر با قلعه خاکي محصور و بیرون 
قلعه خندقي به عمق 15 متر دورادور شهر را احاطه کرده و در جهات مختلف 
قلعه دروازه هاي متعدد موجود اس��ت که مأموران گمرک در این دروازه ها از 
واردات و صادرات شهر حقوقي گمرکي اخذ مي نمایند. براي رهایي از هواي 
گرم تهران در تابستان از شمیرانات که به مسافت 2 ساعت از تهران در قسمت 
شمالي قرار دارد استفاده مي شود. قراء شمیران اکثراً با قلعه هاي خاکي محصور 
است. در اطراف شهر چون جنگل وجود ندارد و حمل و نقل مصالح ساختماني 
از خارج مشکل است، بدین جهت ساختمان ها با خشت خام بنا شده و فقط 
در گوشه و در و پنجره ها آجر مصرف مي نمایند و از چوب درختان تبریزي که 
در اطراف شهر به قوت آبیاري به عمل آورده اند استفاده مي شود. در پوشش 
س��قف خانه ها نی هایي را که از رش��ت مي آورند، به کار مي برند و روي آنها 
خاک مي ریزند و سپس روي خاک کاه گل مي مالند، چون مقاومت ني خیلي 
کم اس��ت هر دو سه سال یکبار پوشش سقف خانه  ها را تعویض مي نمایند. 
مع ذالك داراي اس��تحکام زیاد نبوده و مستعد خراب شدن مي باشد. اطاق ها 
دورادور حیاط ها بنا شده و پنجره هاي آن مشرف به حیاط خانه است. در این 
اواخر اعیان و اشراف که درصدد تجدید بنا هستند و ساختمان هاي خود را با 

چوب هاي ساچ که از هندوستان مي آورند مي سازند«.
سرهنگ »احمد امین« وابسته نظامي و مباشر سفارت عثماني در تهران 
در ادامه می آورد:  »در مسافت چند ساعته از شهر چاه هایي کنده و اتصااً آنها 
را تا شهر ممتد گردانده و بدین وسیله آب به شهر مي رسانند. عملیات احداث 
این چاه ها پرخرج بوده بدین جهت در تصرف ثروتمندان و اکابر مي باشد و 
از این رو شهر دائماً دچار کم آبي است. مجراي آب ها در داخل شهر برخاف 
خارج شهر سرپوشیده نیست و هر هفته یا هر 15 روز یکبار آب در محات 
ش��هر جاري مي شود. عموم اهالي محل در اطراف جوي هاي آب مجتمع و 
به شس��تن لباس و س��ایر لوازم مشغول مي شوند و پس از  آنکه  آب را بدین 

نحو آلوده ساختند، حوض و آب انبار خود را از این آب مملو مي سازند و آب 
مشروب و طبخ مردم تهران از آب آلوده تأمین مي گردد«.

به جهت همه آنچه گفته ش��د، توس��عه تهران باید از چند جهت پیگیری 
می شد؛ اول توسعه ش��هری به معنای عام، در واقع ایجاد نهاد ها، دستگاه ها و 
مکان هایی برای متولی گری در حوزه امور مردم و نیز ایجاد زیرساخت ها، بویژه 
در آبرس��انی به همه شهر. از طرفی نیز باید توجه به ساخت و سازها جدی تر 
می شد تا نکته ای که مباشر عثمانی در نوشته اش مطرح می کند )که خانه ها 
مستعد خراب شدن است و استحکام ندارد( نیز مدنظر گرفته شود. به همین 
جهت است که برای نخستین بار، سبك آماده به تقلید فرنگی و زندگی غربی 
در کنار پیش زمینه ای که توسط دانشجویان به غرب رفته آماده شده است، به 
تهران می آید. جدا از آنچه که درباره افراد از آن به فرنگی شدن تعبیر می شود، 
معماری ش��هری نیز از ایده های غربی متاثر شد. تغییر فیزیکی که در تهران 
اتفاق افتاد، این بود که ناصرالدین شاه، برج و باروهای »قلعه تهران« را اضافی 
دانست و آنها را تخریب کرد. با همه اینها شهرهای دیگر مشمول طرح توسعه ای 
ناصرالدین شاه نشد و همین عدم رسیدگی و توازن، تنها یك تهران توسعه یافته 
)به زعم شاه قاجار(، آن هم با تناقضات جدی به ایران اضافه کرده بود. در عین 
حال بافت بشدت سنتی در شهرهای دیگر، موجب شده بود، مسافران و آنان که 

گذرشان به تهران می افتد، احساس غریبگی بیشتری با حکومت کنند. 
با همه اینها تهران به سمت مناطق خوش آب و هواتر توسعه پیدا کرد 
و محله ها با شرایطی که مناسب طبقه مرفه و رجال و اشراف زادگان باشد، 
شکل گرفت. شیوه  طرح توس��عه ناصرالدین شاه- برخاف طرح توسعه ای 
رضاخان که به هیچ وجه به نمادهای سنتی توجهی نشان نمی داد- آمیزه ای 
از ایده ه��ای غربی بود و کمی نگاه به گذش��ته داش��ت. خیابان ها با همین 
رویکرد در دوره ناصری ش��کل گرفت. تعدادی از آنها به سبك سنگفرش و 
سنتی به تقلید از پایتخت های پیشین بویژه اصفهان با کارکردهای تفریحی 
ساخته شد. تعداد دیگری از خیابان ها نیز متاثر از خیابان های فرانسوی که 
ناصرالدین ش��اه در سفرهای خود آنها را مش��اهده کرده بود، برای استقرار 
دکان ها و مغازه ها و برای تجارت و بازرگانی س��اخته شد. به تعبیری تهران 

اواخر دوره ناصری یك پارادوکسیکال از تضادهای میان سنت و مدرنیته بود. 
مثا در بافت های سنتی ساختمان هایی با سبك جدید ساخته می شد. این 
موضوع البته با رضایت مردم همراه نبود. از طرفی در طرح توس��عه جدید، 
اس��تحکامات نظامی در اطراف شهر آسیب جدی دیده بود. توسعه شهری 
آنقدر برای ناصرالدین شاه دارای اهمیت بود که در دوره او مسافت پیرامونی 
شهر از 3 کیلومتر به 19 کیلومتر افزایش پیدا کرد. با از بین رفتن باروها و 
استحکامات نظامی عما آسیب پذیری تهران افزایش پیدا کرده بود؛ موضوعی 
که بارها تهران را مورد تهدید قرار داد و در نهایت در کودتای س��وم اس��فند 
1299، رضاخان قزاق براحتی و از دروازه های ش��کیلی که در دوران ناصری 
ساخته ش��ده بود، بی آنکه مقاومتی ببیند با نیروهای قزاق وارد تهران شد. 
یکی از اقدامات کم کارکرد برای حکومت قاجار، مدرنیزاسیون شکلی ای بود 
که با توجه ویژه ناصرالدین ش��اه همراه بود. در این بین البته مکان هایی که 
برای اس��تفاده عموم در نظر گرفته شده بود، با اعتراض کمتری مواجه شد. 
ناصرالدین شاه دقیقا به تقلید از آنچه در سفرهای اروپا دیده بود، مکان هایی 
از جمله سینما، کافه و بازارهایی همانند آنچه در فرانسه بود در تهران ایجاد 
کرد. هرچه در دوران صفویه و در طرح نوسازی شاه عباس، معماری ایرانی و 
اسامی مورد توجه ویژه قرار گرفته بود، ناصرالدین شاه، متاثر از اروپا، تغییر و 
شکل دادن به تهران جدید را پیش گرفت. او البته این کار را با از بین بردن 
بافت س��نتی انجام نداد؛ کاری که اتفاق��ا رضاخان برعکس آن عمل کرد و 

بسیاری از اماکن قدیمی را از بین برد. 
به هر روی تهران اگرچه پایتخت شدنش را مدیون آقامحمدخان بود اما 
»ش��هر« شدن نصفه و نیمه  و درآمدن از حالت یك قریه و قلعه نظامی به 
یك ش��هر، محصول دوران ناصری است. از طرف دیگر بسیاری از نهادهایی 
که ایجاد آنها از دوران امیرکبیر آغاز شده بود، در این دوران 50 ساله شکل 
گرفت؛ نهادهایی که بعدها توسعه بیشتری پیدا کرد و در شهر شدن تهران 
تاثیرگذار بود. با این همه تصمیمات ناصرالدین شاه به این دلیل که عمدتا 
فردی و ناشی از اراده سلطنت و در واقع استبداد شخصی بود، نتوانست 50 
سال پادشاهی او را به دوران ثبات و  گذاری موثر و مناسب حداقل در پدیده 
»ش��هری ش��دن« تبدیل کند و گذار او  از دوران سنتی به دوران مدرن، با 

هزینه های فراوان همراه شد. 
در پایان باید گفت اقدامات ناصرالدین ش��اه در نوسازی و مدرنیزاسیون 
تهران از چند منظر قابل تأمل است: نخست اینکه وی تهران را که پیش از 
این بیشتر شبیه یك قلعه نظامی بود و عنوان مرکز حکومت قاجار را با خود 
یدک می کشید، به حد و اندازه یك پایتخت مدرن گسترش داد. مساله دیگر 
ایجاد مکان هایی همچون بانك، تلگرافخانه، مدرسه، عدلیه و مراکز تجاری 
و نظامی و نیز منطقه ای برای اس��کان س��فارت خانه های سایر کشورها بود 
 که از سوی ناصرالدین شاه انجام شد. بی تردید این اقدامات حرکتی مثبت و
رو به جلو تلقی می شود. با این حال و در کنار تمام این خدمات، باید به این 
مس��اله توجه کرد که ناصرالدین شاه درک درستی از مدرنیته نداشت. فهم 
وی از مدرنیته در سفرهایش به اروپا ایجاد شده بود نه به واسطه مطالعه و 
تفکر دقیق. به همین دلیل بود که برخی تصمیماتش عمدتا برای خودنمایی 
انجام می شد. دوران حکومت حدودا نیم قرنی ناصرالدین شاه می توانست به 
واسطه ثبات نسبی در کشور، مرحله ای برای حرکت در مسیر توسعه و فرار از 

عقب ماندگی و استعمار باشد ولی این امر هیچ گاه محقق نشد.

تهران صورت 8 ضلعی ناقص ااضاعی داشت که با خندقی که به دورش 
حفر کرده بودند از اراضی اطرافش جدا می شد و ارتباط آن با خارج شهر 
تنها به وسیله دروازه هایی بود که اطرافش ساخته شده بود. خندق عبارت 
بود از مجرای عمیقی که جهت حفاظت شهر حفر شده بود و هنگام حمله 
دشمن در آن آب می بستند و ارتباط شهر با خارج به وسیله پل های جلوی 
 دروازه ها برقرار می ش�د. عرض خندق بین 6 تا 10 ذرع و عمق آن تقریبًا 
4 ذرع بود و این آخرین خندق ش�هر بود که در زمان ناصرالدین شاه حفر 
شده، محدوده شهر را نسبت به برج و باروهایی که در عهد شاه طهماسب 
صفوی کش�یده شده بود و بیش از یک فرسخ محدوده نداشت تا 4 برابر 
وسعت بخشیده بود. حدود جغرافیایی تهران در زمان مورد بحث عبارت 
بود از: ش�مال: از ش�رق به غرب، در طول خیابان ش�اهرضا نرس�یده به 
پیچ شمیران تا کمی بعد از چهارراه کالج که به شکل مایل به طرف غرب 
و خیاب�ان 30 متری ممتد می ش�د. غ�رب: از زیر چهارراه ش�اه ]چهارراه 

جمه�وری[ تا نزدیک میدان گمرک. جنوب: در امتداد خیابان ش�وش تا 
میدان ش�وش. شرق: در مسیر خیابان شهباز تا بعد از میدان ژاله که کج 
و معوج و با اضاعی ناقص در جهات فرعی به یکدیگر پیوس�ته 8 ضلعی 
نامتناس�ب ش�هر را به وجود می آورد. خیابان های مذکور غیر از خیابان 
شوش که بعد از همه احداث شد، نخستین خیابان هایی بودند که در زمان 
پهلوی اول از زمین های دولتی، یعنی خندق هایی که پر شد، به وجود آمد و 
با ایجاد آنها ضرر و زیانی متوجه کسی نشد. برای پر شدن و آباد شدن تکه 
خندق هایی که در گوشه و کنار خیابان های جدیدااحداث باقی می ماند، 
بلدیه )شهرداری( دستور داد هر کس آنها را پر کند متعلق به خودش باشد 
و به او س�ند مالکیت بدهند. به این ترتیب خندق ها پر ش�د و روی آنها 
دیوارکش�ی و خانه س�ازی کردند. نامرغوب ترین آنها خندق های 2 طرف 
خیابان شاهرضا بود که می گفتند زمینش ش�نی است و خاک رس ندارد 
و به درد خشت زدن نمی خورد که کمتر کسی به تصرف آنها میل می کرد.

نقشه طهران قدیم

همزمان با مهاجرت علما به قم در دوران مش�روطه 
)برای اعتراض به عدم تاسیس عدالتخانه(، عده ای 
از تجار به سرکردگی محمدتقی بنکدار نیز از ترس 
جان ش�ان با هدایت برخی کارکنان ایرانی سفارت 
انگلیس مانند حس�ینقلی خان ن�واب که از اعضای 
تشکیات فراماسونری بود، به این سفارت پناهنده 
ش�دند و مدت زمانی به ط�ول نینجامید که حیاط 
سفارت انگلیس مملو از این گونه افراد شد. چادرهای 
اصناف برپا ش�د، دیگ ه�ای پلو بار گذارده ش�د و 
خروارها قند و چای توزیع شد. و این مقدمه ای بود تا 

خواسته انگلیسی ها محقق شود!

مصدق در اعتراض به در اختیار نداشتن ارتش استعفا 
کرد، شاه رضایتمندانه پذیرفت و قوام هم نخست وزیر 
ایران شد. به ظاهر همه چیز تمام شده بود اما »آیت اه 
کاش�انی« معترضانه حکم به قیام عمومی داد. تهران 
خلوت آن روز در عرض چند ساعت عظیم     ترین تجمع 
انسانی تاریخ چندصد ساله    اش را دید. تهران که خلوت 
شد، مصدق هم دوباره نخست وزیر همه ایران شده بود.

هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید
پرستو به بازگشت زد نغمه امید

به جوش آمدست خون درون رگ گیاه
بهار خجسته فال خرامان رسد ز راه

»تهران« چیزی شبیه این سرودها شده بود، همه با 
هم می خواندند و می رفتند!

»قزاق ها به تهران رسیدند« ابتدا یک خبر از باز شدن پای میهمانانی مسلح 
به پایتخت بحران زده تهران ب�ود اما گذر زمان این میهمانان را تبدیل به 
میزبان�ان بی�ش از نیم قرن پایتخت کرد. رفت و آم�د قزاق ها تغییری در 
ضرب المثل ایرانی ها ایجاد نکرد و آنها هم با اس�تقبالی خوب وارد تهران 

و با بدرقه ای تند و توفانی از تهران اخراج شدند. برای نخس�تین بار زمستان از ش�هریورماه آغاز شد. مردمی که تا چند ساعت قبل مشغول 
گوش دادن به اخبار صبحگاهی رادیو و پیگیری اخبار حمله متفقین به تهران بودند، زمانی 
که منزل شان را ترک می کردند با شهری اشغال شده و رژه تانک   هایی مواجه شدند که خبر 
از پایان رفاقتی کوتاه مدت با متحدین داشت. تهران خیلی سریع      تر از آنکه شاهش فکر کند 

اشغال شده بود!

تهران بر سر زبان همه مردم جهان افتاده بود و شاید تا آن زمان هیچ گاه پایتخت ایران به این اندازه خبرسازی نکرده بود. »روزولت«، »چرچیل« و »استالین« میهمانان ناخوانده 
پایتختی اشغال شده برای تعیین سرنوشت دومین جنگ جهانی بودند. میزان محرمانه بودن این دیدار و حساسیت ها باعث شده بود اکثر نیروهای حکومتی ایران هم پس از چند 

روز از آن مطلع شوند. تهرانی ها تا آمدند بفهمند در شهرشان چه شطرنجی برگزار شده، مهره ها به کشورهای شان برگشته بودند.

قیام 30 تیر-1331دیگ پلوی انگلیسی

انقاب اسامی-1357

هنوز آفتاب طلوع نکرده و کوچه های تهران از جمعیت خالی بود که 3 ستون 
قش�ون پیاده و سواره و توپخانه به طرف بهارس�تان روانه شد. یک ستون از 
خیابان شاه آباد داخل میدان بهارستان شد و توپ های خود را که به اسب های 
قوی بس�ته ش�ده بود در مقابل مجلس قرار داد و در حال  آماده  باش، مستعد 
ش�روع جنگ ش�د. صدای توپ و تفنگ بلند شد. )تاریخ انقاب مشروطیت 

ایران- دکتر مهدی ملک زاده(

از زمان اعام به گزارش رادیو بی بی س�ی »اکنون« ساعت 12 نیمه شب 
تهران است تا زمانی که شعبان جعفری به رهبری چاقوکش ها و همراه 
ملکه خانم اعتضادی به رهبری روسپیان شهرنو تهران را فتح کردند، 
تنها یک نیمروز گذش�ت. تهران طوانی     ترین غروب آفتابش را تجربه 
ک�رد و به مدت 25 س�ال در انتظ�ار طلوعی دوباره تنها ب�وی خون را 
استشمام کرد و صدای گلوله شنید. کودتا شده بود و دولت سقوط کرده 

بود...!

از شهرآورد پایتخت تا هماورد ملت در جنگی 8 ساله. بدرقه رزمندگان در ورزشگاه 100 هزار نفری 
آزادی از خاطره انگیزترین تصاویر ثبت شده در حافظه تهران محسوب می شود. انعکاس مقاومت 
یک ملت در میدانی که همواره عرصه رقابت بوده است، پرتجلی     ترین صحنه افتخار ملی ایرانیان 

است؛ رفاقتی 100 هزار نفری برای مهم ترین و جنگنده     ترین تیم ملی ایران.

ثبت رکورد بزرگ ترین اجتماع انسانی برای تشییع پیکر یک رهبر که 
تنها پسوندی سیاسی نداشته است. بیابان  های جنوبی تهران به فاصله 
10س�ال باز هم تبدیل به قلب اس�تراتژیک پایتخت ایران شد. بهشت 
زهرا بار دیگر مرکزی     ترین میدان تهران شده بود. یک وداع 11 میلیونی،  

هزاران آه و اندوه و ملتی که همگی صاحب عزا بودند.

هواپیمای امام خمینی س�اعت هشت و 45 دقیقه 12 بهمن ماه 
1357 در بان�د ف�رودگاه مهرآب�اد بر زمین نشس�ت. از فاصله 
فرودگاه تا بهش�ت زهرا، 6 میلیون نفر، بزرگ ترین اس�تقبال 

تاریخ را رقم زدند.

به توپ بستن مجلس 

کودتای 28 مرداد-1332

اعزام رزمندگان  به جبهه  ها-1365
بزرگ ترین تشییع 

تاریخ -1368

بزرگ ترین استقبال تاریخ

کودتای سوم اسفند-1299 

ورود متفقین به تهران- شهریور1320

کنفرانس تهران-1322

عکس های یادگاری با تهران
عکس های یادگاری با تهران
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 »وامنان« و روس��تاهای اطراف آن 
از توابع شهرس��تان آزادشهر به همت 
اهال��ی به یکی از قطب های کش��ت و 
تجارت زعفران در کشور تبدیل شده اما 
زمزمه های تلخ اهالی از سنگ اندازی در 
توسعه کشت طای سرخ در گلستان 
حکای��ت دارد. چند س��الی اس��ت به 
دلیل کشت زعفران روستای »وامنان« 
سرزمین طای سرخ لقب گرفته و حاا 
س��نگ اندازی ها در راه توس��عه کشت 
و تجارت ای��ن محصول رغبت افزایش 
کش��ت را از زعفران کاران گرفته است 
و آنها ترجیح می دهند به فکر توس��عه 
کش��ت نباش��ند. حدود یک دهه قبل 
کش��ت اقتصادی زعفران در روس��تای 
وامن��ان از توابع بخش چشمه س��اران 
شهرس��تان آزادشهر آغاز شد و حاا به 

دلیل کیفیت و مرغوبیت، طای سرخ این منطقه 
شهرت جهانی دارد. مسؤول باغبانی جهاد کشاورزی 
شهرستان آزادشهر معتقد است پس از حدود یک 
دهه کشت اقتصادی زعفران در گلستان، حاا کشت 
این محصول از تمرکز در روستای وامنان خارج شده 
است. اس��ماعیل صابری به مهر اظهار کرد: کشت 
زعفران در بالغ بر ۲۵۰ هکتار از اراضی شهرستان 
انجام ش��ده و پیش بینی می کنی��م تا پایان فصل 
برداشت، هزار و ۱۰۰ کیلوگرم زعفران در گلستان 
برداشت شود. وی با اشاره به اینکه ساانه بین ۵۰ 
تا ۶۰ هکتار به سطح کشت زعفران در شهرستان 
افزوده می شود، گفت: در سال های گذشته بیشتر 
طرح توس��عه در وامنان انجام می ش��د اما از سال 
گذش��ته تمرکز کش��ت از این روستا خارج شده و 
به روس��تاهای همجوار مانند کاشیدار، سیبچال و 
نراب رسیده است. مسؤول باغبانی جهادکشاورزی 
آزادشهر دلیل افزایش نیافتن سطح کشت زعفران 
در این روس��تا را محدودیت های آبی عنوان کرد و 
اف��زود: کیفیت زعفران تولی��دی این منطقه عالی 
اس��ت و در بااترین رِنج قیمت در کشور به فروش 

می رسد.
حلقه مفقوده برندسازی و تبلیغات ■

وی ادامه داد: در خرید و فروش زعفران منطقه 
مشکل نداریم اما اگر روی بسته بندی و برندسازی 

محص��ول کار کنیم با وجود کیفیت باای زعفران 
وامنان، ارزش افزوده بیشتری عاید استان می شود. 
صابری با بیان اینکه بازار فروش زعفران استان رونق 
دارد، اضافه کرد: زعفران گلس��تان کیفیت بس��یار 
باایی دارد و با قیمت مناس��ب به فروش می رسد 
ام��ا در تبلیغات محصول موفق عم��ل نکرده ایم و 
بای��د بیش از پیش در این ح��وزه ورود کنیم. وی 
تصریح کرد: تنها شرکت تعاونی زعفران کاران استان 
پس از چند س��ال همچنان درگیر مسائل اداری با 
صنعت، معدن و تجارت برای برندس��ازی اس��ت و 
چون روستاییان کمتر درگیر مسائل اداری بوده اند 
با کوچک ترین چالش��ی سرخورده می شوند. مدیر 
باغبانی جهادکشاورزی گلستان هم مانند صابری 
بر کیفیت باای زعفران تولیدی گلس��تان تاکید 
دارد و کش��ت بدون س��م و کود زعفران در استان 
را یکی از مهم     ترین محاس��ن ای��ن محصول اعام 
می کند. مرتضی صادقی به مهر اظهار کرد: با توجه 
به آزمایشات به عمل آمده در آزمایشگاه های معتبر 
خراسان رضوی، زعفران تولیدی گلستان به لحاظ 
شاخص های ارزیابی کیفی یکی از بهترین تولیدات 

زعفران کشور اعام شده است.
تنها ۴ روستای گلستان مورد حمایت توسعه  ■

زعفران
وی با اش��اره ب��ه اینکه تا پایان برنامه شش��م 

توسعه باید سطح زیرکش��ت در گلستان به ۴۰۰ 
هکتار برس��د، ادامه داد: تنها ۴ روس��تای وامنان، 
کاش��یدار، س��یبچال و نراب شهرس��تان آزادشهر 
مورد حمایت توس��عه زعفران هس��تند و در سایر 
شهرستان ها زعفران کشت نمی شود. مدیر باغبانی 
جهادکش��اورزی گلس��تان با بیان اینکه کش��ت 
آزمایشی زعفران در روستاهای شاهکوه و چهارباغ 
در گرگان و روس��تاهای شهرس��تان مراوه تپه آغاز 
ش��ده است، خاطرنشان کرد: هرگاه در روستاهایی 
که کش��ت آزمایشی آغاز ش��ده به نتیجه مناسب 
رس��یدیم با هماهنگی وزارتخانه، کشت اقتصادی 
زعف��ران در این مناطق را آغ��از می کنیم. درحالی 
 که مدیر باغبانی جهادکش��اورزی گلس��تان تنها 
۴ روس��تای شهرستان آزادش��هر را مورد حمایت 
برای توس��عه زعفران در گلستان اعام می کند اما 
زعفران کاری که نخستین بار کشت آزمایشی طای 
سرخ در گلستان را آغاز کرد و به گفته اهالی بومی 
نقش ویژه ای در کش��ت اقتصادی زعفران اس��تان 
داشته و دارد، معتقد است کشت اقتصادی زعفران 
در گلستان بدون حمایت مس��ؤوان اتفاق افتاده 
است.»برندسازی، ثبت فعالیت و... در استان ۴ سال 
طول کش��ید و دریافتیم بهتر است سطح توقع را 
پایین آورده و روی پای خودمان بایستیم«. محمد 
احمدی به مهر اظهار کرد: کشت اقتصادی زعفران 

در وامنان بدون حمایت مسؤوان آغاز 
ش��د و در حال حاضر به ح��دود ۳۰۰ 
هکتار رس��یده اس��ت؛ هم اکنون ۲۰۰ 
هکتار در وامن��ان و حدود ۱۰۰ هکتار 
در روس��تاهای اطراف وامنان کش��ت 
زعفران انجام می ش��ود. این زعفران کار 
گلستانی گفت: کار بسیار بزرگی شده 
و اقتصاد روستاهای شهرستان متحول 
شده اس��ت اما مسؤوان در مقابل این 
حجم کار بزرگ کمک خاصی نکرده اند 
و کمک های آنها در ساخت یک سوله 
۱۵۰ مت��ری و مش��ارکت در خری��د 

دستگاه خشک کن خاصه شده است.
رغبت�ی نگذاش�ته اند ت�ا به فکر  ■

توسعه باشیم
وی ادامه داد: توسعه کشت زعفران 
در گلستان نیازمند حمایت های مالی و 
اداری برای دریافت مجوزهاس��ت اما اذیت و آزارها 
رغبتی نمی گذارد که به توس��عه فکر کنیم؛ تاش 
داریم همین سطح کشت را حفظ کرده و به همین 
حد بسنده کنیم. احمدی اضافه کرد: برای توسعه 
کش��ت در وامن��ان به یک آب بن��دان کوچک نیاز 
داشتیم اما تاکنون این مهم انجام نشده و تسهیات 
۱/۵ میلیارد تومانی ارزان قیمت هم )۶ درصدی( به 
دلیل خواستن وثیقه ۲/۵ میلیارد تومانی باتکلیف 
مان��ده اس��ت. وی تصریح کرد: برندس��ازی، ثبت 
فعالی��ت و دریافت کد بهداش��ت تولید زعفران در 
استان ۴ سال طول کشید و دریافتیم بهتر است از 
مسؤوان بخواهیم کمک نکنند و به جای آن سطح 
توقع را پایین آورده و روی پای خودمان بایس��تیم. 
وی ب��ا بیان اینکه احداث یک آب بندان کوچک در 
وامنان کمیت و کیفیت کشت محصول را چندین 
برابر افزایش می دهد، خاطرنشان کرد: هم اکنون در 
فروش محصول مشکل نداریم و به صادرات هم فکر 
نمی کنیم، چراکه ص��ادرات نیازمند دریافت مجوز 
اس��ت و ما را درگیر می کند.کشت زعفران گردش 
مالی بیش از ۱۲ میلیارد تومانی و اشتغال مناسبی 
به همراه دارد و توسعه کشت و توجه به صادرات این 
محصول می تواند اقتصاد گلستان را متحول کند اما 
زمزمه های تلخ نب��ود حمایت ها، مانع برداش��تن 

گام های بزرگ تر در این حوزه شده است.

اجراي طرح مميزي ايمني
 280 واحد توليدي مازندران

مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
مازن��دران از اجرای فاز ۲ طرح ممیزی ایمنی و 
بهداشت واحدهای تولیدی در ۶ شهرک و ناحیه 
صنعتی اس��تان خبر داد. سیدمصطفی موسوی 
گفت: ط��رح ممیزی و ایمنی با ه��دف ارتقای 
سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست واحدهای 
تولی��دی و صنعت��ي انجام می ش��ود. وی اظهار 
داش��ت: طرح ممیزی از س��وی سازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران به منظور 
فرهنگ سازی و افزایش آگاهی، با انتخاب مشاور 
طرح و بر اس��اس فرمت ها و چک لیس��ت هاي 
تعیین شده انجام می شود. وی با اشاره به اهمیت 
طرح ممیزی واحدهای تولیدی در شهرک ها و 
نواحي صنعتی بیان داشت: در پایان، با اطاعات 
اخذ ش��ده و زیرس��اخت HSEE در شهرک ها، 
نسبت به تهیه شناسنامه HSEE برای شهرک ها 
اقدام می شود. موسوی افزود: در این مرحله ۲۸۰ 
واح��د تولیدی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی 
شورمست سوادکوه، بشل سوادکوه، رستم کای 
قائم شهر، جویبار، بابلسر، اسام آباد و می رود در 
طرح ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی قرار دارند. 

افزايش ١٤ درصدی 
بيمه زنان خانه دار در استان

مدیرکل تأمین اجتماعی استان مازندران از 
افزایش ۱۴/۲ درصدی تعداد بیمه شدگان زنان 
خانه دار در این استان خبر داد. سیدعلی اصغر 
محمودی با اعام اینکه تعداد بیمه زنان خانه دار 
از ۱۲۲٧٧ نف��ر ب��ه ۱۴۰۲٩ نفر افزایش یافته 
اس��ت، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده از 
جمله نشست با تشکل های مرتبط با امور بانوان 
و فرهنگ سازی و تشریح و معرفی خدمات این 
نوع بیمه برای زنان خانه دار، این روند افزایشی 
ادامه خواهد یافت. محمودی افزود: طرح بیمه 
زنان خانه دار از دیگر اقدامات ارزنده س��ازمان 
تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید اس��ت. 
وی یادآور شد: این سازمان به منظور گسترش و 
توسعه بیمه به آحاد افراد جامعه، زنان خانه دار را 
بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد، تحت پوش��ش بیمه تامین اجتماعی قرار 
داده است تا این گروه از جامعه بتواند با انعقاد 
قرارداد و پرداخ��ت حق بیمه مقرر از تعهدات 

قانونی مربوطه بهره مند شود. 

آذربایجان شرقیمازندران

ضرورت ارائه آموزش های امدادی 
به دانش آموزان

بیس��تمین مانور سراس��ری زلزل��ه و ایمنی 
م��دارس همزمان با سراس��ر کش��ور در مدارس 
استان آذربایجان شرقی برگزار شد. سعید کنعانی، 
مدیرعامل جمعیت هال احمر استان آذربایجان 
ش��رقی در حاش��یه برگزاری مانور در هنرستان 
دخترانه باقرالعلوم تبریز گفت: هدف از برگزاری 
مانور، افزایش تاب آوری و آمادگی نیروها و جامعه 
دانش آم��وزی در مقابل حوادث و مخصوصاً زلزله 
اس��ت. کنعانی با اشاره به زلزله های ۴ سال اخیر 
افزود: زلزله ها هشداری است برای ما جهت حفظ 
آمادگی در براب��ر این ح��وادث. وی ادامه داد: بر 
اس��اس دریافت ها و علم بشری نمی توان زلزله را 
پیش بینی کرد و جلوی وق��وع آن را گرفت ولی 
می توان با رعایت نکات ایمنی و آموزش های ازم 
نسبت به کاهش تلفات حاصل از زلزله اقدام کرد، 
به همین جهت ما باید هم��واره آمادگی خود را 
حفظ کنیم. برای این امر ازم است تمام گروه های 
س��نی آموزش های ازم را دیده باش��ند که برای 
تحقق این امر جمعی��ت هال احمر اقدام به ارائه 
آموزش هایی با همکاری دس��تگاه های ذی ربط از 

جمله بهزیستی و آموزش وپرورش کرده است. 

بازرسی های متعدد در استان
 برای جلوگيری از تخلف در بازار

در زم��ان نوس��انات ب��ازار ارز، س��که و طا در 
چهارمحال و بختیاری تخلف ارزی صورت نگرفت 
و اصناف و بازاریان نیز خوب عمل کردند و نس��بت 
به س��ایر استان ها با تخلفات کمتری روبه رو بودیم. 
محمدرضا عمرون، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
در گفت وگویی با بیان این مطلب از بازرس��ی های 
متعدد و همیشگی توسط بازرس��ان اتاق اصناف و 
صنعت و معدن و این س��ازمان خبر داد و افزود: در 
بیش��تر مواقع برای پیشگیری از تخلفات احتمالی 
به صورت مشترک گشت هایی برگزار می شود و در 
زمان بازرس��ی، بازرسان و کارشناسان وظیفه ذاتی 
خود را انجام می دهند. به گفته وی، ٩۸۰ بازرس��ی 
مشترک با همکاری شبکه بهداشت، اداره استاندارد، 
پلیس آگاهی، دامپزشکی و سازمان صنعت و معدن 
در قالب ۱۶۶ اکیپ بازرسی انجام شد که ۳٩۶ مورد 
تخل��ف جزئی و در حد تذک��ر و ۳۸٩ مورد تخلف 
که برای آنها تش��کیل پرونده شده است، ثبت شد. 

همچنین در ۱٩۵ مورد هم تخلفی مشاهده نشد.

چهارمحال و بختیاری

خروج طای سرخ از»وامنان«

توسعه کشت زعفران در گلستان عقيم ماند
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در ای��ن ص��ورت، قدرت 
یارگیری اجتماعی و سیاسی جریان های ملی گرا 
و ضدمهاج��رت در اروپا دوچندان خواهد ش��د و 
موجودیت اروپای واحد و بنیان های آن به صورت 
مس��تقیم از س��وی آنها مورد هدف ق��رار خواهد 
گرفت. این تهدیدی اس��ت که هم اکنون سایه آن 

بر بروکسل )مقر اتحادیه اروپایی( حس می شود. 
5- مجموعه ش��واهد و مس��تندات موجود نشان 
می ده��د اروپای واحد، وفق نظریه ژاک دریدا، نیاز  
به نوعی »واسازی« دارد. به عبارت دقیق تر، مقامات 
اروپ��ا برای حفظ مجموعه تح��ت مدیریت خود، 
ناچارند بنیان هایی را که در گذشته ای نه چندان دور 
به دست خود بنا نهاده بودند ویران کرده و ساختار 

جدید و کارآمدی را جایگزین آن سازند. اما سوال 
اصلی اینجاست: آیا چنین توانایی و اراده ای در میان 
مقامات اروپایی وجود دارد؟ هم اکنون دولت »ترزا 
می« در انگلیس مراحل خروج از اتحادیه اروپایی 
را س��پری می کن��د و »آنگا م��رکل« صدراعظم 
پرنف��وذ آلمان نیز به دلیل ع��دم اقبال ژرمن ها به 
دولت وی، قرار است تا سال ۲۰۲۱ قدرت را ترک 
کند. »امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانس��ه نیز 
در جریان اعتراضات اخیر کشورش بسیار ضعیف 
عمل کرد و نشان داد اصاحات مدنظر وی، حتی 
از سوی شهروندان فرانسوی نیز مورد پذیرش قرار 
نمی گیرد. در ش��رایطی که تروئیکای اروپا قدرت 
واسازی و حتی بازس��ازی اروپای واحد را از دست 
داده، تکلیف دیگر اعضای اتحادیه اروپایی و منطقه 

یورو نیز کاما مشخص است! 
در نهایت اینکه اعمال سیاس��ت های اقتصادی 
و اجتماعی نامتوازن و تکیه بر سیاس��ت خارجی 
متکی بر وابس��تگی امنیتی به آمریکا، به مؤلفه ها 
و معیارهایی جه��ت ارزیابی عملکرد اروپای واحد 
تبدیل شده اس��ت. در چنین شرایطی وقوع »دور 
جدید بح��ران در اروپا« غیرقابل اجتناب اس��ت. 
اگرچه ترس��یم مختصات بحران جدید در اروپا در 
 س��ال پیش رو]۲۰۱٩[ که کمتر از یک ماه دیگر 
فرا می رس��د، با توجه به پیش��ینه بحران چندان 
سخت به نظر نمی رسد اما مسلما شدت و خروجی 
این بحران نس��بت به دفعات قبل متفاوت خواهد 
بود؛ موضوعی که شاید افرادی نظیر می، مرکل و 

مکرون بسیار دیر متوجه آن شوند! 
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بزرگ تری��ن  از  یک��ی 
سندیکاهای کارگری فرانس��ه خواهان اعتصاب 
کارکنان حمل ونقل خودروهای س��نگین ش��ده 
است. قرار اس��ت این اعتصاب از ساعت ۱۰ شب 
فردا یکشنبه آغاز شود. سندیکای کارگری فرانسه 
)س.ژ.ت( از کامیون��داران و رانندگان خودروهای 
سنگین خواسته است از شامگاه یکشنبه به مدت 

۴۸ ساعت در اعتراض به دولت اعتصاب کنند.
اگرچه آنها گفته اند اعتصاب شان هیچ ارتباطی 
ب��ه جنبش جلیقه زرده��ا ن��دارد و در ظاهر نیز 
هیچ کدام از س��ندیکاهای مهم و اصلی کارگران 
فرانسه جز یکی از س��ندیکاهای کوچک پلیس 
به طور رس��می به این جنبش نپیوسته اند اما در 
پس پرده نمی توان نفوذ شدید ائتاف چپ گرایان  
خواهان س��رنگونی دول��ت را  به س��ندیکاهای 

کارگری نادیده گرفت.
عقب نش��ینی دول��ت ادوار فیلی��پ از اجرای 
طرح افزایش مالیات س��وخت در برابر گسترش 
یافتن قیام جلیقه زردها که به س��رعت حمایت 
۸۰ درصد فرانس��ویان را جلب کرد، بس��یار دیر 
بود بویژه که هم رئیس جمهور و هم وزیر کش��ور 
پیش از این عقب نشینی مصلحتی، مستقیما به 
معترضان حمله ور ش��ده و آنها را خرابکار و دارای 

انگیزه های مخرب سیاس��ی خوانده و از محاکمه 
ده ه��ا تن از آنها به ج��رم اقدام علیه امنیت ملی 
س��خن گفته بودند. تیم مکرون و مقامات کابینه 
فیلیپ با متهم ک��ردن ملی گرایان جبهه ملی و 
ائتاف جدید چپ های رادیکال به افراطی گری و 
حمایت از اغتشاشات، در هفته گذشته چند بار با 
نمایندگان احزاب قدیمی تر رایزنی کرده و حتی به 
دنبال یک گردهمایی از سران این احزاب هستند 
تا بلکه جلوی س��قوط کامل مشروعیت سیاسی 
حاکمیت پاریس را بگیرند اما مس��اله اینجاست 
ک��ه حزب تازه به دوران رس��یده »آن مارش« به 
رهبری مکرون خود از ۲ س��ال پی��ش در میان 
فقدان مش��روعیت احزاب راست و چپ میانه به 
میدان آمده و حاا معلوم نیست چگونه می خواهد 
از احزاب رقیبی گدایی مش��روعیت کند که خود 
دیگر پشتوانه اجتماعی گذشته را ندارند. در چنین 
وضعی ۳ حزب چپ گرای فرانسه که دیگر حزب 
فاسد، ریزش کرده و  مرکزیت گرای سوسیالیست 
را نماینده جنبش چپ نمی دانند، در قالب ائتاف  
»فرانسه تسلیم ناپذیر« خواستار استیضاح دولت 

فیلیپ و عزل مکرون شده اند.
اگر ائتاف چپ گرای »فرانس��ه تسلیم ناپذیر« 
موفق به تشویق اعتصابات همزمان بیشتری توسط 
دیگر اتحادیه های کارگری شود، بدون شک فرانسه 

فلج شده و در کش��ور به صورت رسمی وضعیت 
فوق العاده حاکم می شود که طبق آن رئیس جمهور 
و دولتی که تشکیل داده و حتی حزب اکثریت آنها 
در پارلمان مجبور به کناره گیری شده و انتخابات 

زودهنگام برگزار خواهد شد.
این ائتاف، نمایندگان احزاب سوسیالیست و 
کمونیست در پارلمان را نیز برای  ثبت استیضاح 
دولت در روز پنجش��نبه هفته گذشته به تحرک 
واداشت. اولیویه فور، دبیرکل حزب سوسیالیست 
فرانسه در رابطه با التیماتوم نمایندگان به مکرون 
در رابطه با شدت گرفتن اعتراضات جلیقه زردها 
گفت: »در روزهای آینده ما گستره این درخواست 
عدم اعتماد به دولت را وس��یع تر خواهیم کرد تا 
احزاب و گروه های سیاسی دیگر هم به این اقدام 
ما بپیوندند«. بر اساس قوانین فرانسه درخواست 
رای ع��دم اعتماد به دولت بای��د در کمتر از ۴۸ 
س��اعت بعد از ثبت، ب��رای رأی گیری به صحن 
پارلمان آورده شود. به عبارت دیگر امروز همزمان 
با برقراری بی سابقه ترین حکومت نظامی در یک 
پایتخ��ت اروپای غربی از زمان جنگ دوم جهانی 
به این س��و، نمایندگان باید همپ��ای نظامیان و 
امنیتی ه��ای ش��ورای مخفی اضط��راری درباره 
سرنوشت مکرون و جریان نولیبرالیسم تصمیمی 

عاجل بگیرند.
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آرش ظلی پ��ور نماین��ده 
کاپیتالسیم اس��ت؛ او پیش از گستاخی درباره حرفه 
و تخصص مسعود فراستی، شخص و شخصیت او را 
به دلیل نداشتن ساعت مچی و یکنواختی در پوشش 
تحقیر می کند. ظلی پور در عین حال از گیش��ه دفاع 
می کند، لذا کاپیتالیسم هم به حمایت از او برمی خیزد. 

ظلی پور حلقه اتصال گیشه، رسانه و سلبریتی است و 
این سه، حلقه اتصال اکچوال کاپیتالیسم و ویرچوال 
کاپیتالیسم هستند. رسانه، با حضور سلبریتی مخاطب 
جذب می کن��د و در عین حال به افزایش س��رمایه 
)شهرت و محبوبیت( او کمک می کند و چون مخاطب 
جذب کرده، سرمایه اکچوال را نیز جذب می کند. اینجا 
لحظه تبدیل رسانه به گیشه است. رسانه ای که قرار 

بود دانشگاه باشد حال تبدیل به تریبون کاپیتالیسم 
می شود. سرمایه اکچوال از اسپانسر و سرمایه ویرچوال 
از سلبریتی؛ و مسعود فراستی برای دفاع از فرهنگ، 
مقابل ابتذال -که حاا بدل به ابزاری برای سوددهی 
و سودبری ۲ جناح کاپیتالیسم شده - زیر چرخ های 
کنایه و تحقیر له می شود و ظلی پور نیز مورد تشویق 

کاپیتالیسم قرار می گیرد!
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6- اگر چه این سوال اصلی 
مستند است و پاسخ آن به شکلی شفاف از سوی 
نزدیکان بازرگان مطرح می ش��ود اما ماقلی پور 
پیش و پس از طرح این س��وال سواات دیگری 
را می پرس��د که باز با جواب های ش��فاف اعضای 
نهضت آزادی، نتیجه گیری خ��ود را می کند. در 
جایی از مس��تند، ماقلی پور البته با رندی و نقل 
به مضمون از دوستان بازرگان می پرسد: بازرگان 
ه��م ملی بود و هم مذهبی؟ و بعد با اس��تفاده از 
گفتارهای خود آنان، نتیجه ای را می گیرد که باز 
مورد تایید نزدیکان بازرگان است. هم ملی بودن 
و هم مذهبی بودن! یعنی نه کاما ملی بودن و نه 

کاما مذهبی بودن را. 
7- همانطور که گفته شد، مستند البته سوال های 
دیگری را مطرح می کند و برای جوینده منصفی 
که به دنبال پاس��خ اس��ت- حداق��ل در موضوع 
ش��ناخت رابطه میان نهضت آزادی و مجاهدین 
خلق که ب��ازرگان از آنان ب��ه »فرزندان مجاهد« 
خود تعبیر کرد- کفایت یک مس��تند تاریخی را 

می کند. اینکه ساده اندیش��ی سیاسی و اجتماعی 
و ساده س��ازی هایی از جن��س آنچه ب��ازرگان در 
راه انبیا، راه بش��ر طرح ک��رده و احکام دینی را به 
شکلی دینامیک تفسیر کرده و توضیح داده است، 
ش��رایطی را برای وی ایجاد می کن��د که به یک 
عملگرای متناقض تبدیل می ش��ود. بازرگان مثا 
معتقد به مبارزه که سال ۴۲ با نشان دادن عامت 
هفت تیر مجاهدین را دعوت به عملیات مسلحانه 
می کند، پس از پیروزی نهضت، برای دفاع از خاک 
ایران نه خود و نه دیگ��ر اعضای نهضت آزادی را 
دعوت به حضور در جبهه ها نمی کند. و در شرایط 
بحرانی جنگ، مجاهدین را که در جنگ با دشمن 
بعثی، حضور پی��دا نکرده اند، با عن��وان فرزندان 
مجاهد خطاب می کند. پسرخواندگی مجاهدین 
برای نهضت آزادی، آنچنان روشن و مشخص است 
ک��ه امام در نامه عزل مرحوم منتظری نیز به این 
مهم اشاره می کند: »از آنجا که روشن شده است 
که شما این کش��ور و انقاب اسامی عزیز مردم 
مس��لمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و 
از کانال آنها به منافقین می س��پارید، صاحیت و 

مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید« 
و در پاس��خ به نامه محتش��می پور درباره نهضت 
آزادی )خوب اس��ت بدانید ایش��ان رئیس کمیته 
صیانت از آرای ساخته ش��ده توس��ط میرحسین 
موسوی در سال ۸۸ بود( تاکید می کند: »نهضت 
به اصطاح آزادی صاحیت برای هیچ امری از امور 
دولت��ی یا قانونگذاری یا قضای��ی را ندارند؛ و ضرر 
آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اس��ام هستند و با 
این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد 
و نی��ز با دخالت بی مورد در تفس��یر قرآن کریم و 
احادیث شریفه و تأویل های جاهانه موجب فساد 
عظیم ممکن است بش��وند، از ضرر گروهک های 
دیگر، حتی منافقین )این فرزندان عزیز مهندس 

بازرگان( بیشتر و بااتر است«. 
8- ب��ا ای��ن همه بای��د پرس��ید: کارک��رد امروز 
سیاستمداری چون بازرگان برای جریان کارگزاران 
چیست که با ایجاد هاله ای از تقدس، او را از نقد مبرا 
می کنند؟ به نظرم این سوال مهمی است و در واقع 
تایید یکی دیگ��ر از تناقض های تجدیدنظرطلبان 

نومحافظه کار شده!

بین المللیادداشت امروز

روزنه

پرسش

ارتش وارد می شود توفان در یک قدمی قاره سبز

اکچوال کاپیتالیسم و ویرچوال کاپیتالیسم

پس کو این آزادی؟
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تلویزیون
تصمیم گیری همجنس گرایان برای هالیوود 
استعفای مجری اسکار به خاطر 

مخالفت با همجنس گرایی!
کوین هارت که ۲ روز پیش 
ب��ه عن��وان مجری اس��کار 
معرفی ش��ده ب��ود، به دلیل 
توئیت های قدیمی خود علیه 
همجنس گرای��ان مجبور به 
کناره گیری شد. به گزارش »وطن امروز«، کوین 
هارت، کمدین سرشناس آمریکایی را به خاطر 
توئیت هایش علیه همجنس گراها مجبور کردند 
از اجرای اس��کار صرف نظر کند. این در حالی 
اس��ت که همین ۲ روز پیش اعام شد هارت 
مجری اس��کار نودویکم خواهد ب��ود. هارت در 
توئیتی درباره کناره  گرفتن از اجرای اسکار اعام 
کرد نمی خواهد حض��ور او در جایگاه مجری، 
مراسم را تحت الشعاع قرار دهد. به نظر می رسد 
مراسم اسکار هر سال تحت تأثیر یک موضوع به 
جنجال کشیده می شود، در حالی که سال های 
گذشته اعتراض ها به حضور کمرنگ اقلیت های 
نژادی و زنان در میان نامزدها داغ بود، امس��ال 
جنجال دیگری در راه اس��ت. س��ال گذش��ته 
اجرای اسکار را »جیمی کیمل« بر عهده داشت 
و مشخص نیست پس از کناره گیری هارت چه 
کسی مجری این دوره خواهد شد. نود و یکمین 
دوره اسکار ۶ اسفند ۹۷ در لس آنجلس برگزار 

خواهد شد.

یاد شهدای گمنام در روایت عاشقانه 
نمایش »خاک شیرین«

»خاک  نمای��ش  کارگردان 
شیرین« عنوان کرد این اثر 
نمایش��ی روایتی از شهدای 
گمنام را در بستری عاشقانه 
و ب��ا حال و هوای��ی طنز به 
تصویر می کش��د. به گزارش مهر، علی برجی 
کارگردان نمای��ش »خاک ش��یرین« درباره 
اجرای این اثر نمایش��ی گفت: این نمایش که 
بتازگی اجرای عمومی خود را در تماش��اخانه 
س��رو آغاز کرده، داس��تانی عاش��قانه درباره 
ش��هدای گمنام اس��ت که در فضایی کمدی 
روایت می ش��ود. وی درباره داس��تان نمایش 
توضیح داد: »خاک شیرین« روایت زندگی یک 
معلم به نام نوری اس��ت که به دنبال نامزدش 
شیرین به یکی از روستاهای مرزی کردستان 
می آید ت��ا او را از فضای جن��گ دور کند اما 
زمانی که وارد خانه ش��یرین می شود اتفاقاتی 
برای��ش رخ می ده��د. برجی درب��اره اجرا در 
تماشاخانه سرو بیان کرد: هنوز آنطور که باید 
این تماش��اخانه بین عاقه مندان و مخاطبان 
تئاتر جا نیفتاده است. البته سیروس همتی با 
اجرای نمایش »فیش آباد« مخاطبان را با این 
سالن آش��تی داد که امیدوارم این اتفاق برای 
نمایش ما هم بیفتد و با توجه به حال و هوای 
طنزی که نمایش »خاک شیرین« دارد مورد 
توجه تماشاگران قرار گیرد. »خاک شیرین« تا 
۱۹ دی ماه میزبان عاقه مندان به تئاتر است. 
این نمایش با همکاری انجمن تئاتر انقاب و 
دفاع مقدس که تماشاخانه سرو را در اختیار ما 
قرار دادند و تهیه کنندگی محمودرضا فراهانی 
با بضاعت شخصی به صحنه می رود. تماشاخانه 
س��رو انجمن تئاتر انق��اب و دفاع مقدس به 
عنوان تنها تماشاخانه تخصصی نمایش هایی با 
موضوع انقاب اسامی، دفاع مقدس و مقاومت 
در ش��هر تهران، در خیابان آیت اه طالقانی، 
تقاطع خیابان شهید مفتح، جنب ایستگاه مترو 

طالقانی واقع شده است.

وقتی یک کارگردان تهدیدی برای 
اسرائیل می شود

در نخستین برنامه سینماتک 
ته��ران فیلم مس��تند »۱۸ 
تعقیبی« به کارگردانی عامر 
الش��وملی به نمایش درآمد. 
به گ��زارش »وطن ام��روز«، 
مس��تند »۱۸ تعقیبی« که روایتی طنزگونه 
دارد، داستان اهالی یک روستا در ایام انتفاضه 
اول است که به س��ادگی توانستند خود را در 
براب��ر تولی��دات رژیم صهیونیس��تی خودکفا 
کنند. سجاد اس��امیان، مسؤول برگزاری این 
دوره از سینماتک پیش از اکران مستند »۱۸ 
تعقیبی« گفت: »کارگردان این فیلم سال ها بود 
که در رام اه زندگی می کرد و همان س��ال ها 
»۱۸ تعقیبی« را برای جش��نواره فیلم حقوق 
بش��ر آمریکا ارس��ال کرده بود اما اسرائیلی ها 
مجوز ورودش به بیت المق��دس را ندادند تا از 
کنس��ولگری آمریکا در قدس که همین چند 
وقت پیش س��فارت آمریکا ش��د ویزا دریافت 
کند، چرا که اس��رائیلی ها گفته بودند شوملی 
تهدیدی برای امنیت اس��رائیل اس��ت«. دور 
جدید س��ینماتک ته��ران با هم��کاری مرکز 
مطبوعات و انتش��ارات حوزه هن��ری و پایگاه 
اامه )پایگاه مطالعات بین الملل جبهه فرهنگی 

انقاب اسامی( برگزار می شود.

»حسین محب اهری« 
ممنوع الماقات شد

حس��ین محب اهری، بازیگر 
و  تلویزی��ون  پیشکس��وت 
س��ینما ک��ه از مدتی پیش 
در بیمارستان بستری شده، 
ممنوع الماقات شده است. به 
گزارش فارس، محب اهری که چند سال است 
با بیماری س��رطان دست و پنجه نرم می کند، 
این روزها به دلیل بازگش��ت مجدد بیماری در 
بیمارستان و در بخش مراقبت های قلبی بستری 
شده است. این بازیگر در سریال، فیلم و تئاترهای 
بسیاری به ایفای نقش پرداخته است. علی البدل، 
پایتخت ۲، دردسرهای عظیم، بیمار استاندارد، 
معمای شاه، تبریز در مه و... از سریال هایی است 

که وی در آنها بازی کرده است. 

ادامه تولید سریال های ویژه به رغم 
مشکات اقتصادی سیما 

صداوسیما  سازمان  قائم مقام 
گفت س��ریال های ویژه سیما 
به رغم مشکات اقتصادی در 
آس��تانه پیش تولید قرار دارد. 
ب��ه گزارش تس��نیم، موضوع 
س��اخت س��ریال ها و مجموعه های تلویزیونی 
همیشه مورد اقبال مخاطبان بوده ولی چندی 
اس��ت به دلی��ل مش��کات اقتصادی بیش��تر 
به تولید مینی س��ریال ها و س��ریال های کوتاه 
پرداخته می شود. حجت ااس��ام سیدرمضان 
موس��وی مقدم، قائم مقام سازمان صداوسیما در 
این باره گفت: مش��کات اقتصادی باعث شده 
کمتر پروژه های الف و الف ویژه س��اخته شوند 
اما متوقف نش��ده اند. همان ط��ور که می دانید 
پیش تولید سریال »سلمان فارسی« آغاز شده و 
سریال »موسی)ع(« در آستانه پیش تولید قرار 
دارد. چون به هر حال مشکات اقتصادی روی 
ساخت س��ریال های بلند تاثیر می گذارد، البته 
س��عی کردیم در کنار آن، سریال های کوتاه یا 
اصطاحا مینی نیز تولید ش��وند، چون بااخره 
این نوع آثار هم باید باش��د و همچون گذش��ته 
سعی مان بر این است س��الی چند پروژه الف و 

الف ویژه هم داشته باشیم.

غربت ادامه دار »زرویی« 
در مجلس ترحیمش!

مجلس یادبود مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد، 
عصر روز چهارشنبه در مسجد نور تهران برگزار 
ش��د؛ مجلسی نس��بتاً خلوت و غریبانه. مجلس 
ترحی��م زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد، ش��اعر 
عنوان دار حوزه طنز و پژوهشگر ادبی کشورمان، 
عصر روز چهارشنبه در مسجد نور تهران برپا شد. 
در این مراسم یادبود، عمدتاً شاعران فعال در حوزه 
هنری و مدیران فعلی و پیش��ین این نهاد در آن 
شرکت کرده بودند و از نام های شاخص حوزه شعر 
و ادب که با حوزه هنری همکاری ندارند، تقریباً 
خبری نبود. محسن مومنی شریف، سیدمهدی 
شجاعی، سعید اوحدی، علی موسوی گرمارودی، 
سیدمجتبی حسینی، داریوش کاردان، مرتضی 
سرهنگی، ناصر فیض، رضا برجی، علیرضا قزوه، 
کورش زارعی، جواد محقق، مهدی قزلی، فاضل 
نظری، حس��ین انتظامی و ... تعدادی از حاضران 
این مراسم بودند. ابوالفضل زرویی نصرآباد، شاعر، 
طنزپرداز و نویس��نده کت��اب پرمخاطب »آه به 
روایت ماه« شنبه دهم آذرماه در ۴۹ سالگی دار 
فانی را وداع گفت. پیکر او روز دوش��نبه از حوزه 
هنری تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا 

به خاک سپرده شد.

اعام تازه ترین آمار فروش 
فیلم های سینمایی 

تازه ترین آمار فروش فیلم های 
در حال اکران سینمای ایران 
اعام ش��د. به گزارش »وطن 
امروز«، براس��اس آنچه اعام 
ش��ده تاکن��ون و در مجموع 
فیلم های »مغزهای کوچک زنگ زده« ۱۲میلیارد 
و ۲۲۰ میلیون تومان، »لس آنجلس- تهران«۷ 
میلی��ارد و ۲۰۰ میلی��ون توم��ان، »ازانیا« ۴ 
میلیارد تومان، »پیش��ونی سفید ۲« ۳ میلیارد 
و ۳۵۰ میلیون تومان، »خانم یایا« ۲ میلیارد و 
۹۵۰ میلیون تومان، »گرگ بازی« یک میلیارد و 
۳۰۰ میلیون تومان، »آستیگمات« یک میلیارد و 
۵۰ میلیون تومان، »سرو زیر آب« ۴۰۰ میلیون 
تومان، »بمب؛ یک عاشقانه« ۴۵۰ میلیون تومان، 
»پاستاریونی« ۳۰۰ میلیون تومان، »کلمبوس« 
۲۰۰ میلیون توم��ان و »میلیونر میامی« ۱۰۰  

میلیون تومان فروش داشته اند.

جای�زه جال ام�روز در بخش ه�ای آتی�ه ایرانی، 
داستان بلند و رمان، مستندنگاری، داستان کوتاه 
و نقد ادبی به آثار برگزیده تقدیم می شود و همین 
بهانه ای است تا نیم نگاهی به نامزدهای یازدهمین 

جایزه جال داشته باشیم.
نبرد بی رمق رمان ها ■

در بخش داس��تان بلن��د و رمان ک��ه در زمره 
مهم تری��ن بخش ه��ای جای��زه جال  محس��وب 
می شوند، اثر چندان برجسته ای به چشم نمی خورد. 
در این میان »رهش« تازه ترین نوشته رضا امیرخانی 
به واس��طه نویسنده کتاب بیش از بقیه مورد توجه 
بوده است اما اثر نه چندان قوی امیرخانی در تجربه 
جدیدش انتقادات فراوانی را از جانب منتقدان به وی 
وارد کرد و به نظر می رس��د »رهش« ظرفیت ازم 
برای برگزیده ش��دن در جایزه جال را ندارد، مگر 
آنک��ه این جایزه به رضا امیرخانی برس��د نه اثرش! 
رهش به تهران مدرن می پردازد. رمانی درباره توسعه 
شهری و اثری که این مس��اله روی جامعه و مردم 
می گذارد. »موعود« نخس��تین  اثر سیامک ایثاری 
نویس��نده دهه پنجاهی خوزستانی است. او در این 
رمان با بهره گیری از تجربه زیستی خود در جنوب 
کشور به نوعی دست به تولید اثری بومی با مخاطب 
فارسی زبان زده است و این امر به نظر تا جایی موفق 
بوده اس��ت که توانس��ته در میان نامزدهای جایزه 
جال ق��رار گیرد. جعفر مدرس صادقی نیز س��ال 
گذشته با اثر »سرزمین عجایب« به بازار نشر آمد. این 
کتاب روایت زندگی زنی مطلقه به همراه فرزندش 
در غربت اس��ت که  زندگ��ی او پیش از مهاجرت و 
حال را روایت می کند. امیر خداوردی از نویسندگان 
روحانی اس��ت که پس از رم��ان »آمین« این بار با 
»آلوت« به بازار نش��ر آمده است.  این رمان با خلق 
شخصیتی به نام فخرالدین، تاش کرده ریشه های 
تفکر تکفیری ها و رفتارهای تروریستی را بازنمایی 
کند. آلوت به این نکته توجه ویژه داشته که می شود 
از دین قرائتی پر از خشونت و افراطی گری یا قرائتی 
انس��انی  و معقول  داشت یا حتی مثل شاه سلطان 
حسین داستان »آلوت« به قرائتی خیال انگیز و پر از 
وهم رسید. »کاغ ها هم بستنی می خورند« عنوان 
کتابی است از یعس��وب محسنی که سال گذشته 
منتشر شد. این کتاب  قصه مردی را روایت می کند 
که از س��ال ها پیش دلباخته زنی به نام مینا است. 
روایت رمان به صورت غیرخطی است و خواننده طی 
آن به صورت موازی با زندگی، گذشته و فعالیت های 
سیاس��ی مینا قبل و بعد از انقاب درگیر می شود. 
گفتنی است این ۵ اثر به داوری »محمد حنیف«، 
»احمد اکبرپور« و »محمدرضا شرفی خبوشان« به 
مرحل��ه نهایی یازدهمین دوره  جای��زه  ادبی جال 

آل احمد راه پیدا کردند.
مستندنگاری؛ از خمینی تا ماموستا ■

در بخش مس��تندنگاری اما آث��ار قابل توجهی 
دیده می ش��ود. هدایت اه بهبودی پس از س��ال ها 
توانست دایره المعارف حضرت امام خمینی را تحت 
عنوان »الف ام خمینی« منتش��ر کند. این کتاب 

مجموعه ای جامع درباره ش��خصیت و زندگی امام 
خمینی است که با  معرفی خاندان امام آغاز می شود 
و س��یر زندگی ایشان را از تولد، نشو و نما، تحصیل 
در زادگاه، ادام��ه درس آم��وزی در اراک و مهاجرت 
به حوزه علمیه قم پی می گیرد. »برس��د به دست 
خانم ف« به قلم راحله صبوری ش��امل خاطرات و 
حضور س��یداحمد نبوی به عن��وان یکی از اعضای 
گردان انصارالرس��ول در جبهه های جنگ تحمیلی 
اس��ت که در دل خود با بخش��ی از نامه هایی که او 
در دوران جنگ تحمیلی به خانواده  و دوستان خود 
نوشته تلفیق شده است. حمیدرضا صدر، منتقد و 
کارش��ناس مطرح فوتبال که از او آثاری مانند »تو 
در قاهره خواهی مرد« در بازار نش��ر هست، این بار 
»پیراهن های همیشه« را نوش��ته و با آن در میان 
نامزدهای جایزه جال جا گرفته است. پیراهن های 
همیش��ه تک  نگاری های ش��اعرانه حمیدرضا صدر 
اس��ت درباره بزرگان دنیای فوتبال؛ از جوزپه مئاتزا 
تا فرانتس بکن بائر، از پله تا دیگو مارادونا، از روبرتو 
باج��و ت��ا الی��ور کان، از اریک کانتونا تا آلس��اندرو 
دل پی��رو، از تیری آن��ری تا زین الدین زی��دان، از 
کریس��تیانو رونالدو تا لیونل مسی و... . »رکاب زنان 
در پی شمس« به قلم حسن کرمی قراملکی شرح 
سفری عرفانی با دوچرخه از »تبریز« دیار »شمس 
تبریزی« به »قونیه« دیار »موانا جال الدین بلخی« 
و »دمشق«، محل حشر و نشر آنهاست. در واقع این 
کتاب سفرنامه ای است که س��اختارش با ساختار 
سفرنامه های متداول کمی فرق دارد و در میان متن 
روان و صمیمانه خاطرات سفر، به فراخور محل ها و 
اتفاقات از متون عرفانی همچون »مقاات شمس«، 
»مثنوی معنوی«، »غزلیات شمس«، »فیه مافیه« و 
متون دیگر اس��تفاده شده است. »ماموستا« به قلم 
»علی رستمی« نیز  زندگینامه و خاطرات ماموستا 
ماقادر قادری امام جمعه پاوه نوشته علی رستمی، 
حاصل ۶۰ س��اعت مصاحبه با ماقادر قادری امام 

جمعه مبارز و انقابی اهل تس��نن شهرستان پاوه 
اس��ت. ما قادر قادری از جمله کس��انی است که 
در دوران شکس��تن حص��ر پ��اوه، مجاهدت ه��ای 
فراوانی انجام داد. این ۵ اثر نیز به داوری »مصطفی 
رحیمی«، »گلس��تان جعفریان« و »مریم برادران« 
ب��ه مرحله نهای��ی یازدهمی��ن دوره  جای��زه  ادبی 
جال آل احم��د راه پیدا کردند. رقاب��ت میان آثار 
مستندنگاری بسیار دشوار است اما به نظر می رسد 
هدایت اه بهبودی در این میان بخت بیشتری برای 
کسب جایزه جال به واسطه کار پرمشقت »الف ام 

خمینی« داشته باشد. 
 از نقد ادبی تا داستان کوتاه  ■

اما در بخش داس��تان کوت��اه و نقد ادبی نیز آثار 
درخوری به چش��م می آید. »اسپارانی«  نوشته امیر 
ریاحی از نشر مروارید، »تفنگمو زمین نذار« نوشته 
سیدمیثم موسویان از نش��ر کتاب جمکران، »زخم 
شیر«  نوش��ته صمد طاهری از نش��ر نیماژ، »قلب 
نارنجی فرشته«  نوشته مرتضی برزگر از  نشر چشمه 
و »مان��دن«  نوش��ته مرتضی فرجی از  س��وره مهر 
نامزدهای بخش داستان کوتاه را تشکیل می دهند. 
همچنین در بخش نقد ادبی نیز »آینه های تودرتو« 
به قلم معصومه سادات ترابیان از انتشارات سوره مهر، 
»باغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی« به قلم 
لیا سیدقاسم از نشر هرمس، »حیوانی که می خندد« 
به قلم زینب کوشکی از انتشارات سوره مهر، »سنت 
تصحیح متن در ایران پس از اسام« به قلم مجتبی 
مجرد از نشر هرمس و »فرآیند شکل گیری داستان 
در ادبیات داستانی و دراماتیک« به قلم مریم بصیری 
از انتش��ارات امیرکبیر نیز جزو نامزدهای بخش نقد 

ادبی جایزه جال به حساب می آیند. 
 در حاشیه جال ■

جایزه جال نیز امسال بدون حواشی نبود. از 
جمله آنکه نویسنده کتاب »شلیک به آسمان« با 
نوشتن نامه ای خطاب به دبیران جایزه، درخواست 

کرد کتاب وی از روند داوری حذف شود. ابراهیم 
زاهدی مطلق دلیل این درخواست را حضور خود 
به عنوان هیات علمی جایزه دانست و برای آنکه 
از هرگونه جانبداری جلوگیری شود، درخواست 
داش��ت از حضور کتابش در این جایزه خودداری 
کنن��د. همچنین بخ��ش آتیه ایران��ی به عنوان 
بخش ویژه نویس��ندگان متولد پ��س از انقاب 
که آتیه داس��تان فارسی محس��وب می شوند با 
حاشیه های فراوانی روبه رو بود. این ایده مناسب 
و قابل توجه به واس��طه برخی نام ها در فهرست 
خود از سوی منتقدان دچار چالش شد. همچنین 
»ابراهیم اکبری دیزگاه« از جمله نویسندگانی بود 
ک��ه انصراف خود را از این جایزه اعام داش��ت و 
افرادی چون »محمد سرشار« با انصراف تلویحی 
درخواس��ت کردند به جای آنها به نویس��ندگان 
واقعا جوان و آتیه دار رای داده شود. همچنین در 
اتفاقی پسندیده در اختتامیه امروز جایزه جال 
»احمد مدقق« نویس��نده افغان کتاب »آوازهای 
روسی« نیز مورد تجلیل قرار می گیرد. اما از سوی 
دیگر بس��یاری از اهالی ادب موضع بسیار منفی 
نس��بت به برخی آثار نامزد در این دوره از جال 
داشته اند. موضعی که حکایتگر آن است این آثار 
هیچ سنخیتی با جایزه جال نداشته و حضور آنها 
تنها برای جلب توجه و رضایت طیف های دیگری 
اس��ت که به واس��طه آن بتوانند به جایزه جال 
اعتبار بیشتری ببخشند. حال آنکه اعتبار جال 
نه به این وسیله، بلکه به واسطه عملکرد حرفه ای 
و متعهدانه به ادبیات فارسی شکل می گیرد. این 
اتفاق نه تنها جایزه جال را به اعتبار نمی رساند، 
بلکه اهال��ی ادبیات روز به روز فاصله بیش��تری 
نس��بت به آن می گیرند و ضروری اس��ت جایزه 
جال آل احمد نه در حد و قواره یک جایزه دولتی 
محافظه کار که در قامت برجسته ترین نماد ادبی 

کشور شناخته شود. 

اسکار
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اسامی نامزدهای »گلدن گلوب 
۲۰۱۹« در حالی اعام ش��د 
که ۳ فیلم »پلنگ س��یاه«، »بلک کلنزمن« و »اگر 
بیلی استریت می توانست حرف بزند« با قهرمان های 
سیاه پوست خود به مصاف موزیسین های »راپسودی 
بوهمی« و »ستاره ای متولد شده است« می روند. به 
گ��زارش »وطن امروز«، جوایز گلدن گلوب همواره با 
شگفتی های همراه بوده است و اعام نامزدهای سال 
۲۰۱۹ این جوایز س��ینمایی و تلویزیونی نیز از این 
قاعده مستثنا نبود و در نهایت فیلم »معاون« ساخته 
»آدم مک ک��ی« ب��ا ۶ نامزدی بااتر از »س��تاره ای 
متولد ش��ده  است«، »کتاب سبز« و »محبوب« هر 
کدام با ۵ نامزدی، پیش��تاز نامزده��ا نام گرفت. بر 
این اس��اس، در بخش بهترین مجموعه تلویزیونی 
»کمدی/ موزی��کال« مجموعه های »بری«، »مکان 
خوب«، »مس��خره«، »متد کامینس��کی« و »خانم 
میسل شگفت انگیز« نامزد دریافت جایزه شدند. در 
بخش بهترین فیلم »کمدی/ موزیکال« نیز فیلم های 
»آسیایی های ثروتمند دیوانه«، »سوگلی«، »کتاب 
س��بز«، »بازگش��ت مری پاپینز« و »معاون« نامزد 
دریافت این جایزه شدند. در بخش بهترین بازیگر زن 
نقش اول مجموعه تلویزیونی درام، کتریونا بلفی برای 
»اوتلندر«، الیزابت ماس برای »سرگذشت ندیمه«، 
س��اندرا اوه برای »کش��تن ایو«، جولیا رابرتز برای 

»بازگشت به خانه« و کری راسل برای »آمریکایی ها« 
ش��انس دریافت جایزه گلدن گلوب امسال را دارند 
و در بخش بهترین هنرپیش��ه مرد در سریال درام 
تلویزیون��ی نیز جیس��ون بیتمن ب��رای »اوزارک«، 
استفن جیمز برای »بازگشت به خانه«، بیلی پورتر 
برای »ژست«، ریچارد مدن برای »محافظ/بادیگارد« 
و متیو رایز برای »آمریکایی ها« به عنوان نامزدهای 
دریافت این جایزه معرفی شدند. همچنین بهترین 
مجموعه تلویزیون��ی درام نیز یک��ی از گزینه های 
آمریکایی ها، محافظ، بازگشت به خانه، کشتن ایو و 
ژست خواهد بود. در بخش بهترین بازیگر مرد نقش 

اول در مجموعه کمدی ساشا بارون کوهن )آمریکا 
کیس��ت؟(، جیم کری )مس��خره(، مایکل داگاس 
)متد کامینسکی(، دونالد گاور )آتانتا رابین(، بیل 
ه��اردی )بری( و در بخش بهترین بازیگر زن نقش 
اول در مجموعه کمدی نیز امیلی بانت )بازگشت 
مری پاپینز(، الیویا کولمن )سوگلی(، چارلیز ترون 
)تالی(، السی فیشر )کاس هشتم( و کنستانس وو 
)آسیایی های ثروتمند دیوانه( نامزدهای دریافت این 
جایزه شدند. در بخش بهترین فیلمنامه، آثاری چون 
رم، سوگلی، اگر بیلی استریت می توانست حرف بزند، 
معاون، کتاب سبز و در بخش بهترین فیلم انیمیشن 

نیز ش��گفت انگیزان ۲، جزیره سگ ها، مارای، رالف 
اینترن��ت را خراب می کند و م��رد عنکبوتی: درون 
دنیای عنکب��وت، از جمله بخت های اصلی دریافت 
جای��زه گلدن گلوب ۲۰۱۹ هس��تند. بهترین فیلم 
خارجی زبان یک��ی دیگر از بخش ه��ای این جایزه 
است که امسال ۵ فیلم کفرناحوم، دختر، رم، دزدان 
فروشگاه و هرگز روی برنگردان، نامزد دریافت جایزه 
آن هس��تند. در بخش بهترین بازیگر زن نقش اول 
درام گلن کلوز)همسر(، لیدی گاگا )ستاره ای متولد 
شده است(، نیکول کیدمن )نابودگر(، ملیسا مکارتی 
)میشه منو ببخش��ی؟(، رزاموند پایک )یک جنگ 
خصوصی( و در بخش بهترین بازیگر مرد نقش اول 
درام نیز بردلی کوپر )س��تاره ای متولد شده است(، 
ویل��م داف��و )در دروازه ابدیت(، لوکاس هج )پس��ر 
تخلیه شده(، رامی مالک )راپسودی بوهمی( و جان 
دیوید واشینگتن )بلک کلنزمن( کاندیدای دریافت 
جایزه شدند. همچنین در بخش اصلی و مهم بهترین 
کارگردانی چهره هایی چون بردلی کوپر، آلفونس��و 
کوارون، پیتر فارلی، اس��پایک ل��ی و آدام مک کی 
گزینه های اصلی دریافت جایزه هستند و در بخش 
بهترین فیلم درام »پلنگ سیاه«، »بلکککلنزمن«، 
»راپسودی بوهمی«، »ستاره ای متولد شده است« و 
»اگر بیلی استریت می توانست حرف بزند« نامزدهای 

دریافت جایزه هستند.

اسامی نامزدهای گلدن گلوب سال 2019 اعام شد
پیشتازی »معاون« و »سوگلی« در میان مدعیان گلدن گلوب

سینمای جهان

نگاهی به نامزدهای جایزه جال در آستانه برگزاری اختتامیه یازدهمین دوره این جایزه ادبی

جال، فراتر از یک جایزه

فردا، روز وداع سینماگران با پیکر فیلمبردار پیشکسوت 
»فرج اه حیدری« فیلمبردار سینما درگذشت

اظهارات غیرکارشناسانه هنرمندان باز هم حاشیه ساز شد
ماجرای عکسی که برای شهید مفقودااثر نبود!

فرج اه حی��دری، از فیلمبرداران 
باس��ابقه س��ینمای ایران در ۶۲ 
سالگی درگذشت. به گزارش »وطن امروز«، فرج اه 
حیدری، از فیلمبرداران سینمای ایران، بعدا از ظهر 

روز پنجش��نبه ۱۵ آذرماه به 
دلی��ل ایس��ت قلب��ی در ۶۲ 
حیدری  درگذش��ت.  سالگی 
متولد س��ال ۱۳۳۵ در تهران 
بود و فعالیت س��ینمایی خود 
را ب��ا دس��تیاری فیلمبرداری 

فیلم »کوچه مردها« ساخته سعید مطلبی در سال 
۱۳۴۹ آغاز کرد. او تاکنون مدیر فیلمبرداری بیش  
از ۳۰ فیلم سینمایی و فیلمبردار نزدیک به ۲۰ اثر 
سینمایی بوده است. »می خواهم زنده بمانم«، »روز 
ش��یطان«، »سام و نرگس«، »قاعده بازی«، »پارک 
وی« و خیلی از آثار دیگ��ر، نام »فرج اه حیدری« 

را در تیت��راژ خ��ود به عن��وان فیلمب��ردار دیده اند. 
فیلمبرداری فیلم »کارن��اوال مرگ« به کارگردانی 
حبی��ب اه کاسه س��از و رض��ا اعظمیان در س��ال 
۸۷ آخرین کار وی در س��ینما محس��وب می شود. 
هنرمندان مختلفی نسبت به 
درگذش��ت ای��ن فیلمب��ردار 
ایران  س��ینمای  پیشکسوت 
واکنش نش��ان دادن��د. رامبد 
جوان یکی از کس��انی بود که 
در ای��ن رابط��ه در صفحه اش 
نوش��ت: »فرج حیدری هم رفت. کسانی که تجربه 
حضورش و افتخار کار کردن با فرج رو داشتن، قطعا 
از ته دل غصه دار شدن از رفتنش«. مراسم تشییع 
فیلمبردار پیشکسوت سینما یکشنبه هجدهم آذرماه 
ساعت ۹ صبح از مقابل خانه سینما، شماره ۲ واقع 

در خیابان بهار، کوچه سمنان برگزار خواهد شد.

چندی پیش عکسی در فضای 
مجازی و ش��بکه های اجتماعی 
دست به دست می ش��د با این ادعا که متعلق به 
یک شهید مفقودااثر اس��ت. به گزارش تسنیم، 

زیر این عکس قدیمی چند 
خطی به عربی نوشته شده 
و حاا بعد از گذشت مدتی 
مجددا این عکس در صفحه 
ش��خصی پرویز پرس��تویی 
منتش��ر ش��ده و این بازیگر 

سینمای ایران با انتشارش خواستار کمک مردم 
برای پیدا شدن خانواده شهید شده است. در پی 
فراگیر شدن این عکس در فضای مجازی، کمیته 
جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح 
با انتش��ار اطاعیه ای صحت خبر را تکذیب کرد. 
متن اطاعیه کمیته مفقودین به شرح زیر است: 

»پیرو انتشار تصویری در صفحه اجتماعی یکی از 
بازیگران کشور درباره پیدا شدن تصویری در باران 
بدین وسیله روابط عمومی کمیته جست وجوی 
مفقودین به اطاع مردم عزیز می رساند این تصویر 
مربوط به ۲ سال پیش است 
که همان زمان مورد بررسی 
قرار گرفت و مش��خص شد 
به هیچ عنوان صحت ندارد 
و همان ایام هم تکذیب شد 
ولی متاسفانه رویه ناپسندی 
شکل گرفته که بعضا افراد بدون تحقیق و بررسی، 
اقدام به انتش��ار اطاعاتی می کنند که جامعه را 
دچار تش��ویش و مش��کل می کند. لذا ضمن رد 
صحت این تصویر قدیمی، درخواست می کنیم از 
انتشار مطالبی که از صحت آن مطمئن نیستید، 

جدا خودداری کنید«.

حاشیهسینما

محسن شهمیرزادی: جایزه جال از مهم ترین جوایز ادبی کشور است؛ حاا چه عده ای با نام دولتی 
بودن آن را طرد کنند یا اینکه عده ای بخواهند سهم بیشتری بر خاف ظرفیت های شان از آن به دست 

آورند. به هر ترتیب یازدهمین دوره این جایزه امروز به ایستگاه پایانی خود می رسد و برگزیدگان 
بخش های مختلف مشخص خواهند شد. اما آنچه بیشتر به چشم می آید، نگرانی ها و دغدغه هایی 
است که این رقابت ادبی را تهدید می کند؛ از جمله آنکه جایزه جال شکلی از تقسیم غنایم بین 
طیف های ادبی کشور به خود بگیرد و در نتیجه آثار دغدغه مند و درخشان در این میان قربانی 

سیاست های محافظه کارانه شوند و به این ترتیب نه تنها نقشی در جریان سازی ادبی کشور نداشته 
باشد، بلکه جریان های ادبی نیز خود را نسبت به آن پرفاصله ببینند. 

تئاتر

مستند

ادبیات

گیشه
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کیوسک
مارکا

برنده امتیازات
موندودپورتیوو
طرح پویگ

اسپورت
تاثیر ریکی پویگ

آ.اس
تقاضا برای فرصت

خبر برانکو به شاگردانش
 گرشاسبی رفتنی است!

حمیدرضا گرشاس��بی، مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس تا زمانی که وضعیت نهایی اش در 
این باش��گاه مشخص نشود، در محل کار خود 
حاضر نخواهد ش��د. گرشاس��بی که مدیریت 
موفقی را در پرسپولیس داشته است، با توجه 
ب��ه قانون من��ع به کارگیری بازنشس��تگان، از 
لحاظ قانونی نمی تواند به کار خود در باش��گاه 
پرس��پولیس ادامه دهد. او امیدوار بوده و هنوز 
ه��م امید دارد بتواند با حمای��ت وزیر ورزش و 
جوانان به مدیریت خود در پرس��پولیس ادامه 

دهد. 
گرشاس��بی روز پنجش��نبه به سلطانی فر 
اع��ام کرد از روز ش��نبه در محل کار خود در 
باشگاه پرسپولیس حاضر نخواهد شد و منتظر 
مشخص شدن وضعیت خود می ماند.  او حتی 
ضمن خداحافظ��ی با برانک��و ایوانکوویچ، این 
موضوع را به او انتقال و س��رمربی پرسپولیس 
نیز ش��اگردانش را در جریان این موضوع قرار 
داده است.  این در حالی است که مهدی تاج از 
روز پنجشنبه در محل کار خود در فدراسیون 
فوتبال حاضر نشده و او هم وضعیت نامشخصی 

در این فدراسیون دارد. 

رکورد جذاب ستاره کره ای
در فوتبال اروپا

س��ون هیونگ مین تعداد گل های خود را 
در فوتبال باش��گاهی اروپا به عدد ۱۰۰ رساند. 
به نقل از یونهاپ، س��ون هیونگ مین، مهاجم 
کره ای تی��م تاتنهام موفق ش��د در بازی برابر 
ساوتهمپتون در لیگ برتر ارسال هری کین را 
وارد دروازه حری��ف کند.  این صدمین گل این 
بازیکن در فوتبال اروپا بود تا س��ون تبدیل به 
دومین بازیکن کره ای شود که تعداد گل هایش 
را در فوتب��ال اروپا 3 رقم��ی می کند. پیش تر 
چا بوم کئون س��تاره دهه ۸۰ کره ای ها که در 
تیم های آینتراخت فرانکفورت و بایر لورکوزن 
بازی می کرد، توانس��ته ب��ود ۱۲۱ گل به ثمر 
برساند و گلزن ترین آسیایی در بین لیگ های 
معتبر اروپایی باش��د. این بازیک��ن کره ای در 
فوتبال آلمان و تیم هامبورگ کار خود را شروع 
کرد و ۲۰ گل برای این تیم به ثمر رساند و در 
ادامه حضور در بایر لورکوزن را نیز تجربه کرد.  
او در این تیم موفق شد ۲۹ گل به ثمر برساند.  
درخشش سون باعث شد سران تاتنهام سراغ 
او برون��د و این بازیکن را جذب کنند.  مهاجم 
کره ای در این تیم ۵۱ گل به ثمر رسانده است. 
بهترین لژیونر فوتبال آس��یا در س��ال گذشته 
با انتخاب کنفدراس��یون فوتبال آس��یا، باید از 
چندی دیگر تیم ملی کش��ورش را در امارات و 
در رقابت های جام ملت های آسیا همراهی کند. 

پروژه سعودی- اماراتی
برای ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا!

انتخابات ریاس��ت کنفدراسیون فوتبال آسیا 
۱۷ فروردی��ن ۱3۹۸ برگ��زار می ش��ود و طبق 
اع��ام رس��انه های کش��ورهای عربی، اس��امی 
نامزدهای ریاس��ت این کنفدراس��یون مشخص 
شده اس��ت. بر این اساس عاوه بر شیخ سلمان 
رئیس فعلی AFC، س��عود المهن��دی از قطر و 
محمد الرمیثی از امارات برای رسیدن به صندلی 
ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزد شده اند 
و اس��امی آنها مورد تایید قرار گرفته است. نکته 
جالب توجه این است عادل عزت، رئیس پیشین 
فدراس��یون فوتبال عربستان با وجود تاش زیاد 
ب��رای گرفتن صندلی ریاس��ت AFC، در میان 
نامزدهای انتخابات قرار ندارد. روزنامه »الش��رق 
ااوس��ط« عربس��تان در گزارش��ی از پ��روژه و 
 AFC هماهنگی سعودی - اماراتی برای ریاست
پرده برداش��ته و تاکید کرده اس��ت غیبت عزت 
در این انتخابات، در راس��تای همین پروژه است. 
الشرق ااوسط نوشت: »محمد الرمیثی اماراتی و 
سعود المهندی قطری برای ریاست کنفدراسیون 
فوتبال آسیا با شیخ سلمان بحرینی، رئیس فعلی 
رقابت خواهند کرد.  عادل عزت عربستانی در این 
لیست غایب است.  الرمیثی، رئیس هیات عمومی 
ورزش ام��ارات و همچنین رئیس پلیس ابوظبی 
اس��ت«. این روزنامه عربس��تانی در ادامه آورده 
اس��ت: »حضور الرمیثی برای انتخابات ریاس��ت 
AFC کاما غیرمنتظره ب��ود بویژه اینکه عادل 
عزت، رئیس پیشین فدراسیون عربستان از این 
س��مت خود برای انتخابات کنفدراس��یون آسیا 
اس��تعفا کرده بود.  با این حال نام عزت در میان 
گزینه های نهایی قرار ندارد.  یک منبع آگاه در این 
باره گفت غیبت عزت نتیجه هماهنگی سعودی- 
اماراتی برای ریاس��ت AFC اس��ت«. به گزارش 
الشرق ااوس��ط، افراد دیگری از عربستان برای 
گرفتن دیگر س��مت ها در AFC اقدام کرده اند، 
از جمله قصی الفواز نایب رئیس فدراسیون فوتبال 
عربس��تان که رقیب خالد الثبیتی هموطن خود 
برای پست نایب رئیسی AFC است.  طبق ادعای 
این روزنامه، پیروزی ی��ا باخت فواز در انتخابات 
نایب رئیسی AFC برای عربستان یک بازی دو 
سر برد است، چرا که این پست در هر صورت در 

اختیار عربستانی ها باقی می ماند. 

بارسا می خشکد، رئال جوانه می زند
گراه�ام هانت�ر: ژاوی هرناندس یکش��نبه اتفاق 
طعنه آمیزی را در نوکمپ مشاهده کرد. بارسلونا 
قرار بود یکی از بچه های بااستعداد و بسیار جذاب 
آکادمی اش را جانشین یک ژنرال مشهور و خسته 
از نبرد کند؛ کارلس آلنیا جای آرتور ویدال را در 
میدان می گرفت. از همه  جای نوکمپ صدای هو 
و سوت شنیده می شد. اگر خوب به  خاطر داشته 
باشید یاد اتفاقی مشابه می افتید. اشاره به ژاوی 
است؛ زمانی که هم سن آلنیا بود اغلب مجبور بود 
در میان هو و سوت تماشاگران به نشانه اعتراض، 
جانشین پپ گوآردیوا در میدان شود. اعتراض و 
خش��می که طرفداران نشان می دادند متعلق به 
دوره ای بود که بارسلونا بشدت ناکام مانده بود. آنها 
در آن دوران 6 س��ال بدون جام را سپری کردند. 
تماش��اگران حاضر در نوکمپ دوست نداشتند 
قهرمان رو  به  زوال ش��ان، گوآردیوا، قربانی این 

بازیکن جوان و بااستعداد شود.
ژاوی خ��ودش به م��ن گف��ت هنگامی که 
گوآردیوا به سمتش می رفت، وحشت را در دل 
خود حس می کرد. او بشدت نگران رای اکثریت 
تماشاگران علیه خود بود و همچنین نگران باران 
نارضایتی طرفداران که در آس��مان تیره شب به 
سمت او می بارید. او می ترسید مقابل این جمعیت 
که دش��من او بودند ناموفق ظاهر ش��ود، آن هم 
در حالی که پیش تر دوس��ت داشتند این ستاره 
جوان بارسلونا را که پرورش یافته آکادمی باشگاه 

است ببینند.
من حتی یک لحظه هم این بار سنگین را روی 
دوش آلنی��ا نمی گذارم که لقب »ژاوی بعدی« را 
به او بدهم اما این بازیکن ۲۰ ساله متولد کاتالونیا 
هافبکی بااستعداد است و براحتی می توان این را 
در بازی او دید. او دید، تکنیک و اعتماد به نفسی 
دارد که نش��ان از روزهای خوب آکادمی بارسلونا 
دارد ام��ا او هم نمی توانس��ت درک کند چرا این 
استقبال خصمانه از او می شود. فهرست مصدومان 
بارسلونا مانند دفترچه تلفن شده و بازی با ویارئال 
هم روی لبه تیغ پیش می رفت. ارنستو والورده در 

چنین شرایطی روی شانه آلنیا زد.
او حاا تنها ستاره ای است که بتازگی از خط 
تولید آکادمی اماسیا به ترکیب بارسلونا رسیده 
است؛ خط تولیدی که تا همین اواخر، به  حدی 
پرثمر بود که تیتو ویانووا می توانس��ت تیمی به 
میدان بفرس��تد که هر ۱۱ نفر آن پرورش یافته 
خود باش��گاه بودند. با این حال آلنیا حتی زمانی 
که سرجی روبرتو و آرتور مصدوم هستند یا ایوان 
راکیتیچ و فیلیپه کوتینیو هم به آنها می پیوندند 

نیز نمی تواند جایی در ترکیب ثابت پیدا کند.
والورده نیازی به آوردن او به تیم اصلی حس 
نمی کرد. هنگامی که جمعیت حاضر در ورزشگاه 
دیدند مربی اهل باسک تیم تصمیم گرفته ویدال 
را تعویض کند تا آلنیا را به زمین بفرستد، شروع 
به هو کردن و سوت کشیدن کردند، در حالی که 
آلنیا دقایقی بعد، روی یک فرار هوشمندانه، پاس 

لیونل مسی را  گرفت و گل  زد.
البت��ه اعتراض آنها به ش��خص آلنی��ا نبود. 
تماشاگران به این نتیجه رسیده بودند که کوتینیو 
خوب بازی نمی کند و ویدال دارد با سختکوشی 
تمام، به این س��و و آن س��و می دود و در نبردها 
پیروز می شود. طرفداران در نوکمپ می خواستند 
این بازیکن در زمین بماند و کوتینیو تعویض شود 
و آلنیا، این پسر بیچاره در شرایطی عجیب گیر 
افت��اده بود. تا اینکه ویدال از زمین خارج ش��د و 
همه دیدند پسر طایی »بارسلونا بی« دارد وارد 

زمین می شود.
برای یک دقیقه برویم به یک ش��ب عقب تر، 
زمانی که رئال مادرید بازی داشت. در دورانی که 
تیم بارسای گوآردیوا حاکم دنیا بود، فلورنتینو 
پرس، رئیس مادرید به س��تایش و احترامی که 
دنیا برای تیم رقیب قائل بود حس��ادت می  کرد. 
نه تنها به دلیل سبک بازی آنها، بلکه به این دلیل 
که بس��یاری از بازیکنان کلیدی بارسا از آکادمی 

آمده بودند.
مدتی اس��ت ک��ه مادرید ه��م روی جوانان 
سرمایه گذاری کرده است؛ هم با خرید بازیکنان 
جدید و ه��م با پرورش بازیکن��ان داخلی اما نه 
زین الدی��ن زیدان و نه یول��ن لوپتگی از این ایده 
استقبال نکردند. فصل پیش، مارکوس یورنته در 
الیگا ۵4۲ دقیقه بازی کرد و در لیگ قهرمانان 
تنه��ا ۲۱ دقیقه به میدان رفت. دنی س��بایوس 
ه��م 3۹4 دقیقه در لی��گ و ۸۲ دقیقه در لیگ 
قهرمانان بازی کرد. انگار که حضور این بازیکنان 

در رئال با نبودشان تفاوتی ندارد.
اما از زمانی که س��واری مربی رئال ش��ده، 
به بازیکنان جوانی که بااس��تعداد هس��تند و در 
تیم های پایه خوب کار کرده اند باور داشته است. 
او ای��ن بازیکنان را در تیم اصل��ی آزموده تا آنها 
ارزش خ��ود را در این تیم ثابت کنند. این یکی 
از ایده ه��ای اصلی یوهان کرویف بود. س��واری 
درک ک��رد در دوره ای که موفقیت های پی درپی 
باعث س��هل انگاری و بی خیالی برخی بازیکنان 
رئال مادرید ش��ده،  مانند سرخیو راموس، رافائل 
واران، لوکا مودریچ، تونی کروس، ایس��کو، مارکو 
آسنس��یو و مارسلو، این کار بسیار مهم است که 
اجازه داده ش��ود بازیکنان گرس��نه، بااستعداد و 
جوان، رقیب این ستارگان شوند و بگویند: »یا به 

خودت بیا، یا از سر راه من کنار برو!«

یادداشت اخبار

 استقال در دیداری پر گل سپیدرود را با ۵ گل 
در هم کوبید. در ادامه مسابقات هفته پانزدهم لیگ 
برتر فوتبال ایران، ۲ تیم سپیدرود رشت و استقال 
در ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم رفتند 
که این دیدار با گل های فرشید باقری در دقایق ۱۱ 
و 3۲، جابر انصاری در دقیقه ۵6، میثم تهی دس��ت، 
مدافع سپیدرود در دقیقه ۵۷ و رضا آذری در دقیقه 
۷4 با نتیجه ۵ بر صفر به س��ود اس��تقال به پایان 
رس��ید. این دیدار با نمایش هجومی اس��تقال آغاز 
شد و آبی پوش��ان تهرانی از همان ابتدا فشار زیادی 
روی دروازه س��پیدرود وارد کردند. ش��اگردان شفر 
در ۵ دقیقه ابتدایی حتی فرصت این را داش��تند تا 
با ضربه سر روزبه چشمی به گل برسند که این اتفاق 
نیفتاد. در ادامه بازی کمی به تعادل کشیده شد اما 
باز هم اس��تقال بود که ت��وپ و میدان را در اختیار 
داشت. بازی مالکانه استقال در نهایت جواب داد و 
در دقیقه ۱۱ توپ ارس��الی می��اد زکی پور از جناح 
چپ پس از برخوردی که به مدافع سپیدرود داشت، 
مقابل فرش��ید باقری افتاد تا او ب��ا ضربه ای دقیق و 
محک��م، دروازه ش��اگردان علی کریمی را از پش��ت 
محوطه جریمه باز کند و بازی یک بر صفر به س��ود 
استقال شود. در حالی که بازیکنان سپیدرود در باز 
کردن دروازه اس��تقال ناکام بودند، استقالی ها قدر 
موقعیت های شان را می دانستند و توانستند در دقیقه 
3۲ دوباره به وسیله فرشید باقری به گل برسند. در 
ای��ن صحنه باز هم میاد زکی پ��ور آغازکننده بود و 
از جناح چپ پاس خوب��ی به روح اه باقری داد ولی 
مهاجم استقال نتوانست توپ را کنترل کند که در 
ادامه فرشید باقری از پشت سر از راه رسید و توانست 
با ضربه ای زمینی و محکم،   دروازه کوروش ملکی را 
ب��رای دومین بار باز کند. پس از این گل ۲ تیم چند 

موقعیت ایجاد کردند اما به گل نرسیدند که یکی از 
آنها ضربه محمد غامی در دقیقه 3۵ به سمت دروازه 
استقال بود که حسین حسینی بخوبی واکنش نشان 
داد و توانس��ت مانع از باز شدن دروازه تیمش شود. 
شاگردان شفر همانند نیمه نخست، 4۵ دقیقه دوم 
را هم تهاجمی آغ��از کردند و در حالی که ۲ دقیقه 
از آغاز نیمه دوم گذشته بود می توانستند به گل سوم 
برس��ند اما ایمان صادقی ک��ه در نیمه دوم به جای 
کوروش ملکی مصدوم، دروازه بان سپیدرود بود، ضربه 
روح اه باقری را بخوبی مهار کرد و مانع از س��خت تر 
ش��دن کار تیمش شد. بازی تهاجمی آبی پوشان اما 
 ادامه پی��دا کرد و آنها پ��س از ایجاد چند موقعیت

نصفه و نیمه، در ۲ دقیقه ۲ گل به ثمر رس��اندند تا 
بازی 4 بر صفر شود. استقال ابتدا در دقیقه ۵6 روی 
فرار همام طارق از جناح چپ و در ادامه پاس عالی او 
به دهانه دروازه سپیدرود توسط جابر انصاری به گل 
سوم رسید. یک دقیقه بعد هم روی نفوذ فرشید باقری 
از جناح راست گل چهارم استقال به ثمر رسید. در 
این صحنه فرشید باقری از جناح راست پاسی برای 
روح اه باقری فرستاد ولی مدافع سپیدرود، تهی دست 
زودتر دس��ت به کار ش��د و دروازه تیم خودش را به 
اش��تباه باز کرد. با اینکه اس��تقال چهار گل به ثمر 
رسانده بود اما عطش آبی پوشان برای زدن گل های 
بیش��تر فروکش نکرد و چن��د موقعیت خوب دیگر 

ایجادش��ده توسط مهاجمان استقال از دست رفت 
تا اینکه در دقیقه ۷4 وریا غفوری از جناح راست نفوذ 
کرد و با پاس خوبی که به رضا آذری داد او را مقابل 
دروازه خالی قرار داد تا هافبک جوان استقال براحتی 
گل پنجم تیمش را به ثمر برساند. پس از گل پنجم 
استقال، شاگردان علی کریمی سعی کردند حداقل 
فاصل��ه را کم کنند اما با واکنش های عالی حس��ین 
حسینی، س��پیدرود در به ثمر رس��اندن گل ناکام 
ماند. در ۱۰ دقیقه پایانی بازی، سپیدرودی ها دیگر 
توان حمله نداش��تند و استقالی ها هم میلی برای 
به ثمر رساندن گل های بیشتر نداشتند تا این دیدار 
در نهایت با همان نتیجه ۵ بر صفر به پایان رس��ید.

با وجود اینکه روس��ای فدراسیون های کاراته 
و والیبال اس��تعفا نکردند، وزیر ورزش برای این 
فدراسیون ها سرپرست تعیین کرد. در نهایت بعد 
از کش وق��وس فراوان ماه های اخیر در راس��تای 
اج��رای قانون من��ع به کار   گیری بازنشس��تگان، 
مصوب مجلس ش��ورای اسامی، با حکم مسعود 
س��لطانی فر زهرا موس��وی، مدیرکل امور زنان، 
به عنوان سرپرس��ت معاونت ام��ور بانوان وزارت 
ورزش و جوان��ان و آقای��ان محس��ن آش��وری و 
افش��ین داوری به ترتیب به عنوان سرپرس��تان 
فدراسیون های کاراته و والیبال، تا زمان برگزاری 
انتخابات ریاست این فدراسیون ها منصوب شدند.

ای��ن در حالی اس��ت که روز پنجش��نبه که 
به عنوان آخرین مهلت برای کناره   گیری مدیران 
بازنشسته در نظر گرفته شده بود، احمد ضیایی 

و محمدصادق فرجی حاضر به استعفا نشدند. 
این ۲ مدیر در پی گرفتن نامه بازگشت به کار 
و استفاده از ظرفیت  های قانونی بودند اما با توجه به 
اینکه مهلت کنار رفتن بازنشسته ها به اتمام رسیده 
بود، وزارت ورزش حتی بدون دریافت اس��تعفا هم 

تصمیم به انتخاب و معرفی سرپرست گرفت. 
احم��د ضیایی س��ال گذش��ته در انتخابات 
فدراس��یون والیبال به عنوان جانش��ین داورزنی 
انتخ��اب ش��د و در حال��ی که یک س��ال هم از 
حضورش در این فدراسیون نمی گذرد، حاا باید 
جای خود را به افشین داوری بدهد. داوری پیش 

از این، سابقه ریاس��ت در فدراسیون دوومیدانی 
و سرپرس��تی چند فدراسیون دیگر را در کارنامه 
دارد. احتماا بزودی انتخابات فدراسیون والیبال 
کلید می خورد و باید دید چه کاندیداهایی برای 

جانشینی ضیایی وارد می شوند.
پیش از این رئیس فدراس��یون والیبال اعام 
کرده بود ممکن اس��ت در صورت برکناری     اش، 
فدراس��یون جهانی به خاطر اساس��نامه موجود و 
دخالت  های سیاسی، والیبال ایران را تعلیق کند.

از سوی دیگر، محمدصادق فرجی هم که در 
سال  های اخیر موفقیت  های خوبی را برای کاراته 

ایران رقم زده بود، جای خود را موقتا به دبیر این 
فدراسیون، محس��ن آشوری داد. او نیز نتوانست 
مجوزی برای بازگش��ت ب��ه کار فراهم کند و ۲ 
سال بعد از ریاستش، از این فدراسیون کنار رفت. 
ح��وزه  در  ورزش  وزی��ر  دیگ��ر  انتص��اب 
معاونت  های وزارت ورزش است. فریبا محمدیان 
که از ابت��دای حضور س��لطانی فر در وزارتخانه، 
به عنوان معاونت بانوان فعالیت می کرد، به دلیل 

بازنشستگی، جای خود را به زهرا موسوی داد. 
با این وضعیت جز فدراسیون فوتبال که هنوز 
ش��ائبه  های زیادی درباره بازنشس��تگانش وجود 
دارد، در همه فدراس��یون ها مدیران بازنشس��ته 
کن��ار رفتند و ج��ای خود را به سرپرس��ت  های 
جدید دادن��د. احتماا در ماه های آینده ش��اهد 

برگزاری مجامع انتخاباتی متعدد خواهیم بود.

برخورد چکشی با 2 بازنشسته مقاوم
بدون استعفا رفتند

برد 5 گله استقال مقابل سپیدرود رشت

توفان آبی در شهر باران

مهدی تاج، رئیس فدراس��یون فوتبال ایران 
در نخستین روز از اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشس��تگان در دفترکار خود در فدراس��یون 

فوتبال حاضر نشد.
ای��ن اتفاق در ش��رایطی افتاد که محمدرضا 
س��اکت مرد اول اجرایی فدراسیون فوتبال نیز  
روز پنجش��نبه به دلیل حضور نیافتن در دفتر 
خود جانشینش را معرفی کرد؛ ابراهیم شکوری، 
بازیکن س��ابق تیم های پرسپولیس و سایپا که 
به گفته ش��یعی، عضو هیات رئیس��ه فدراسیون 
در ماه های گذشته مش��غول یادگیری کارهای 
اجرایی در پس��ت دبیرکلی برای روز مبادا بوده 

است.
اما موضوع مهدی تاج متفاوت است؛ رئیس 
فدراسیون فوتبال در شرایطی که اجماع کاملی 
بر ادامه کار او در فدراسیون وجود دارد، در پایان 
روز کاری سه شنبه به همراه اعضای هیات رئیسه 
نام��ه ای را ب��ه وزارت ورزش ارس��ال ک��رده و 
خواستار تعیین تکلیف قطعی درباره مساله قبل 
از بازنشس��تگی و عدم تطابق آن با قوانین فیفا 
ش��ده بود که به این نامه از س��وی وزیر ورزش 

پاسخی داده نشده است.
حاا با دلخوری تاج از بی پاسخ ماندن این نامه 
رسمی، او در محل کار خود در فدراسیون فوتبال 

حاضر نشده تا چالشی جدید 
را پی��ش روی وزارت ورزش 
قرار دهد. این اتفاقی اس��ت 
که البته در یک فدراس��یون 
دیگر نیز در ح��ال رخ دادن 
اس��ت و ممکن است شرایط 

فدراسیون والیبال نیز مثل فوتبال به همین سمت 
برود.

در عی��ن حال از مجل��س و قوه قضائیه خبر 
می رسد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
با حساسیت و سختگیری در حال نظارت است 
و کسانی که تن به اجرای آن ندهند، مورد تنبیه 
جدی قرار خواهند گرفت. از این رو بخش��ی از 
احتیاط ه��ای وزارت ورزش و س��کوت وزیر  در 
روزهای گذشته به همین دلیل است، چرا که او 
نمی خواهد با این مساله حقوقی درگیری جدی 
پیدا کند به خصوص که ش��رایط فدراس��یون و 
انتخاب افراد  آنقدرها هم به نظر او نزدیک نیست  
و ش��اید وزیر در ذهن خود تصور می کند حفظ 
اعضای هیات رئیسه فدراسیون ارزش درگیری با 

مقام های باادستی و مسائل بعدی  را ندارد.

ام��ا در عین ح��ال  در 
مه��دی  ک��ه  ش��رایطی 
ت��اج مج��وز ادام��ه کار در 
فدراس��یون را دارد، اگر باز 
ه��م نخواه��د در محل کار 
خود حاضر شود، تیغ تعلیق 

برای فوتبال ایران تیز خواهد شد.
آنچه مس��لم اس��ت فیفا حرکات و اتفاقات 
فوتب��ال ایران را به دق��ت زیر نظر دارد و همین 
مساله می تواند اتفاقی ناگوار را برای ورزش اول 
ایران رقم بزند، اتفاقی که مورد پس��ند هیچ فرد 
سیاسی و قانونگذاری در ایران نیست اما مسیر 
طی شده آن را پیش روی ما قرار می دهد، مگر 
آنکه با اتفاقاتی که ش��اید در 4۸ س��اعت آینده 
رقم بخورد، هیات رئیس��ه و تاج راضی به اجرای 
س��ناریوی  مدنظر وزارت ورزش و هیات رئیسه 

شوند.
آنه��ا با توجه ب��ه دولتی نبودن فدراس��یون 
فوتب��ال خود را مش��مول قانون بازنشس��تگی 
نمی دانند اما تفس��یری وجود دارد که می گوید 
با توجه به استفاده فدراسیون از بودجه  دولتی، 

نیروه��ای ای��ن نهاد نیز مش��مول قان��ون منع 
به کارگیری بازنشستگان هستند.

این گره س��خت و ترساننده هیچ راهی برای 
باز شدن ندارد، مگر آنکه یکی از طرفین رضایت 
بدهد و میدان را به نفع دیگری خالی کند، و اا 
روند فعلی هرگز به س��ود فوتبال ایران نخواهد 

بود.
دیروز ش��یعی، مدیر پیکان به عنوان یکی از 
اعضای هیات رئیسه عنوان کرد تعلیق خط قرمز 
او و هیات رئیس��ه فدراسیون اس��ت و آنها اجازه 
نخواهند داد چنین اتفاقی برای فوتبال رخ بدهد 
اما از سوی دیگر فعا اوضاع چندان امیدبخش به 
نظر نمی آید و این نظر همه اعضای هیات رئیسه 

نیست.
کاش در ای��ن ش��رایط و ب��ا در نظر گرفتن 
مصلحت، اعضای��ی مثل اصفهانی��ان، طالقانی 
و بهاروند که مقبولی��ت چندانی هم در فوتبال 
ایران ندارند سرنوش��ت و آینده فوتبال ایران را 
با سرنوشت خود گره نزنند، اگرچه قانونا حق با 
آنهاست و فدراسیون باید مستقل از دولت باشد. 
به هرحال با توجه به اصرار مجلس، انتشار یک 
بیانیه و خداحافظی از پس��ت فعلی آرامش را به 
فوتبال ایران بازمی گرداند و این انتظاری اس��ت 

که از این افراد می رود....

غیبت تاج در فدراسیون و بیم و امید در فوتبال ایران
هیأت رئیسه معمای فوتبال
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آماده باش 89 هزار نیروی نظامی برای سرکوب جنبش اعتراضی جلیقه زردها در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه

ارتش وارد می شود 
بازداشت 700 دانش آموز فرانسوی توسط پلیسکلیه اماکن توریستی پاریس  از جمله برج ایفل و موزه لوور تعطیل شد

قیام یمانی

 تشدید بمباران یمن
همزمان با مذاکرات سوئد

گروه بین الملل: هیأت صنعا )دولت نجات ملی( و 
هیأت دولت مستعفی یمن، پس از 2 سال توقف 
مذاکرات، سرانجام از روز پنجشنبه پنجمین دور از 
گفت و گوها با هدف رسیدن به صلح را در استکهلم 
سوئد آغاز کردند. طبق اعام منابع یمنی، در این 
دور از مذاکرات، 6 موضوع مورد اختاف ش��امل 
آزادی اسرا و زندانیان هر دو طرف، تسهیل ورود 
کمک های انس��انی به متضررین در تمام مناطق 
کش��ور، اوضاع نظامی در شهر »الحدیده« )غرب 
یمن( و عقب نش��ینی انصاراه از بندر این شهر، 
عقب نش��ینی انصاراه از محاصره ش��هر »تعز« 
)جن��وب غرب یمن(، وضعیت بان��ک مرکزی، و 
ازس��رگیری پروازها در فرودگاه بین المللی صنعا 
ک��ه ائتاف متجاوز س��عودی، آن را از آگوس��ت 
2016 به محاصره خود، روی میز درآورده است. 
به نظر می رسد در این دور از مذاکرات بتوان امید 
بیشتری در مقایسه با مذاکرات دوره های پیشین 
برای نیل به صلح یا حداقل آماده سازی مقدمات 
آن داش��ت و دلی��ل آن هم اراده ای اس��ت که به 
نظر می رس��د از سوی آمریکا و غرب درباره پایان 
جنگ و خروج عربس��تان از باتاق یمن به وجود 
آمده است. جنگی که پس از 4 سال هیچ یک از 
اهداف عربستان را برآورده نکرده و تنها ثمره آن 
50 هزار کش��ته و بیش از 2 میلی��ون آواره و 14 
میلیون گرسنه بوده است. در حالی که سعودی ها 
مدعی هستند برای موفقیت آمیز بودن مذاکرات 
صلح طرف های یمنی به نیروهای تحت امر خود 
دس��تور توقف حمات را ص��ادر کرده اند، منابع 
یمنی گزارش دادند که جنگنده های متجاوز روز 
پنجشنبه بیش از 28 بار مناطق مختلف یمن را 
بمباران کردند. همچنین طبق گزارش المسیره، 
یگان توپخانه ای ائتاف سعودی چهارشنبه شب 
بی��ش از 60 گلوله ت��وپ به روس��تای الزعفران 
در منطقه کیلومتر16 اس��تان الحدیده ش��لیک 
کرد. در همین راس��تا، س��رتیپ یحیی س��ریع، 
س��خنگوی رسمی نیروهای مس��لح یمن گفت: 
تداوم تجاوزگری نیروهای ائتاف و مزدوران آنها 
همزمان با روز اول مذاکرات صلح در سوئد، موید 
این موضوع اس��ت که متجاوزان هیچ تمایلی به 
برقراری صلح و آماده س��ازی فضای مناسب برای 

پیشبرد دور جدید گفت و گوها ندارند.

خبرگزاری اسپانیا و روزنامه رپوبلیکای ایتالیا:
پرونده بن سلمان به سازمان ملل 

می رود!
با جدی تر ش��دن طرح تحقیقات س��ازمان 
مل��ل متح��د درب��اره پرونده قتل خاش��قجی، 
فشار ها به ولیعهد سعودی افزایش می یابد. این 
احتمالی است که خبرگزاری اسپانیا در گزارش 
هفته گذشته خود مطرح کرده و »ا رپوبلیکا« 
معتبرترین روزنامه سیاس��ی ایتالی��ا نیز آن را 
منتشر کرده اس��ت. در مقاله مزبور آمده است: 
»مول��ود چاووش اوغل��و، وزی��ر خارج��ه ترکیه 
چهارش��نبه اعام ک��رد در صورتی ک��ه پرونده 
قتل خاش��قجی به بن بست برسد، تحقیقات را 
بین المللی می کند. آیا در حالی که فش��ارهای 
جامعه جهانی علیه »محمد بن سلمان« ولیعهد 
س��عودی به طور مستمر در حال افزایش است، 
تحقیقات بین المللی درباره پرونده خاش��قجی 
انجام می ش��ود؟ این امر، در سایه مطرح شدن 
چنی��ن ایده ای در س��ازمان ملل متح��د، فراتر 
از ی��ک فرضیه بوده و با ه��دف جلوگیری از به 
فراموشی سپرده شدن این قضیه انجام خواهد 
شد، همچنان که ترکیه  نیز بسیار عاقه مند است 
اعتبار خود نزد غرب را بازیابد و تردیدها درباره 

نفرت آن از آزادی بیان را از میان بردارد«. 
جم��ال خاش��قجی، روزنامه ن��گار س��عودی 
که از س��ال 2017 در آمری��کا تحلیلگر روزنامه 
واشنگتن پس��ت بود، روز 2 اکتبر پس از ورود به 
کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد. پس 
از مدتی ابهام درباره این قضیه، رسانه های دولتی 
عربس��تان س��عودی روز 20 اکتبر گزارش دادند 
»خاشقجی در جریان نزاع با کارکنان کنسولگری 
جان خود از دس��ت داده است. در این رابطه 18 
نفر بازداشت شده و اکنون بازجویی از آنها جریان 

دارد«.

 مشاور بن سلمان
 متهم به آزار جنسی فعاان زن

منابع مطلع در گفت وگو با رویترز اظهار کردند 
سعود القحطانی، مشاور محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان که به دلیل دست داشتن در قتل جمال 
خاشقجی از سمت خود برکنار شده است، شخصا 
در شکنجه دست کم یک فعال زن بازداشت شده 
همکاری داشته است. این منابع افزودند: دست کم 
4 فع��ال زن س��عودی در فاصله ماه ه��ای مه و 
آگوست در یک بازداش��تگاه غیررسمی در شهر 
جده از س��وی یک تیم 6 نفره باره��ا مورد آزار و 
اذیت جنس��ی، شکنجه با استفاده از جریان برق 
و ش��اق قرار گرفته اند. این 3 منبع تاکید کردند 
این 6 نفر از اعضای »فدراس��یون امنیت سایبری 
عربستان« بودند که قحطانی آن زمان مسؤول آن 

نهاد بوده است.

چهارگوشه

 عمران خان: پاکستان
ساح اجیر آمریکا نیست!

نخست وزیر پاکستان خطاب به دونالد ترامپ 
اعام کرد کشورش دیگر اسلحه اجیر آمریکایی ها 
نیس��ت. به گزارش نیوز پاکس��تان، عمران خان 
جنگ لفظی خ��ود با دونالد ترام��پ را از توئیتر 
به رس��انه های خبری کشاند و تاکید کرد به رغم 
تمایل کشورش به رابطه مناسب با آمریکا، دیگر 
این رابطه مثل گذش��ته یک طرفه نخواهد بود. او 
در یک نشست مطبوعاتی ابتدا مدعی شد جدال 
لفظی اش با ترامپ جنگ توئیتری نبوده و صرفا با 
هدف درست نش��ان دادن محاسبات خود درباره 
نحوه همکاری میان 2 کشور وارد این جدال شده 
اس��ت اما بعد ادبیاتی به کار برد که کاما حاکی 
از تقابل اس��ام آباد و واشنگتن بود. عمران گفت: 
»تبادل جمات در پاسخ به توئیت ترامپ به این 
دلی��ل بود که طبق سیاس��ت های آمریکا درباره 
رویکرد نظامی در افغانس��تان، هم��واره ما متهم 

شناخته می شویم«. 
او سپس  با رد ادعاهای آمریکا مبنی بر وجود 
پناهگاه ه��ای طالبان در خاک پاکس��تان، گفت: 
»بارها از آمریکا خواس��ته ایم اگر دایلی بر وجود 
این پناهگاه ها در پاکس��تان در اختیار دارد، آن را 
ارائه دهد. برقراری صلح و ثبات در افغانس��تان به 
نفع پاکستان است. حرف زدن درباره اعمال فشار 
بر طالبان بسیار آسان تر از انجام دادن آن است اما 
باید این موضوع را در ذهن داش��ته باشیم که در 
حال حاضر 40 درصد از خاک افغانستان خارج از 

کنترل دولت کابل است«.

دعوت رسمی العامری به روسیه
رئیس ائتاف الفتح عراق قرار اس��ت بر اساس 
دعوتنامه رسمی که از ماکسیم ماکسیومف، سفیر 
روس��یه در بغ��داد دریافت کرده به مس��کو برود. 
ائتاف الفتح در صفحه فیس��بوک خود گفت در 
جریان س��فر احتمالی هادی العامری به مس��کو، 
»روابط دوجانبه بغداد- مس��کو و راه های تعمیق 
همکاری مش��ترک در زمینه های مختلف« مورد 
بحث و بررس��ی قرار خواهد گرفت. سفیر روسیه 
در بغداد نیز از مواضع العامری در اوضاع سیاس��ی 
و نقش س��ازنده آن در مبارزه با تروریسم و اخراج 
داعش از عراق تمجید و بر حمایت مسکو از فرآیند 
دموکراسی در عراق، بازسازی آن و تقویت همکاری 
چهارجانبه روسیه، عراق، سوریه و ایران تاکید کرد.

 شکایت لبنان از رژیم صهیونیستی
 در سازمان ملل

جبران باس��یل، وزیر خارجه لبنان از نماینده 
کشورش در سازمان ملل متحد خواست شکایتی 
را علیه اس��رائیل به علت راه انداختن هجمه های 
دیپلماتیک و سیاسی جهت حمله به لبنان، به این 
سازمان ارائه کند. بر اساس این گزارش، اسرائیلی ها 
برای تجاوز به لبنان مقدمه چینی می کنند، زیرا این 
رژیم با نفوذ به شبکه مخابراتی لبنان، پیام هایی به 
ساکنان غیرنظامی »کفرکا« در مرز جنوبی لبنان 
ارسال می کنند و آنها را از انفجارهایی می ترسانند 
که )به زعم اسرائیلی ها( سرزمین های لبنان بزودی 
شاهد آن خواهد بود. طبق گزارش خبرگزاری ملی 
لبنان، صهیونیست ها در این پیام های تهدیدآمیز، 
با این ادعا که روس��تای کف��رکا به دلیل وجود 
تونل های وابسته به حزب اه در معرض خطر قرار 
خواهد گرفت، از اهالی آن خواسته اند از حزب اه 

دوری کنند.

جنایت جدید آمریکا در دیرالزور
مناب��ع محل��ی از ج��ان باخت��ن حداقل 8 
غیرنظامی در حم��ات هوایی ائتاف آمریکایی 
مدع��ی مبارزه با داعش در ش��رق س��وریه خبر 
می دهند. به گزارش تلویزیون ااخباریه سوریه، در 
حمله هوایی ظهر دیروز ائتاف آمریکایی به شهر 
هجین در اس��تان دیرالزور، 8 عضو یک خانواده 
کشته ش��دند. این تهاجم، فقط یک هفته پس 
از حمله دیگر ائت��اف آمریکایی به غیرنظامیان 
دیرالزور انجام ش��ده ک��ه در آن بیش از 30 نفر 
جان خود را از دست داده بودند. ائتاف بین المللی 
به رهبری آمریکا طی یک ماه گذش��ته در ریف 
شرقی استان دیرالزور را بیش از 100 غیرنظامی 

را کشته است.

کابینه بحرین با نخست وزیر 
مادام العمر تشکیل شد

پادش��اه بحرین طی فرمانی، تش��کیل دولت 
جدید به نخست وزیری خلیفه بن سلمان آل خلیفه 
را اعام کرد. بر این اساس، دولت جدید شامل 18 
وزیر از جمله 3 وزیر جدید اما با همان نخست وزیر 
همیشگی بحرین است. خلیفه بن سلمان آل خلیفه 
از زمان اس��تقال بحرین در سال 1۹71 سمت 
نخست وزیری را بر عهده دارد. دور دوم انتخابات 
پارلمانی بحرین امروز برای تعیین سرنوشت 31 
کرس��ی از مجموع 40 کرس��ی برگزار ش��د. دور 
نخست انتخابات پارلمانی و شورای شهر بحرین 
شنبه گذش��ته در حالی برگزار ش��د که جریان 
اپوزیس��یون این کش��ور آن را تحریم کرده و این 
انتخابات را »ُکمدی« خوانده بود و تأکید کرد که 

نتایج آن از قبل مشخص است.
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تهدیده��ای  گ�روه بین المل�ل: 
نماینده آمریکا در س��ازمان ملل 
متحد نیز برای تصویب قطعنامه پیش��نهادی اش 
علیه گروه مقاومت فلسطین )حماس( بی نتیجه 
ماند و در نتیجه مجمع عمومی سازمان ملل این 
قطعنامه را رد کرد. با رد قطعنامه ضدفلسطینی، 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنجشنبه شب 
به صحنه شکستی بزرگ برای آمریکا تبدیل شد. 
نیکی هیلی، هفته گذشته پیش نویس قطعنامه ای 
را به مجمع عمومی س��ازمان ملل ارائه کرد که با 
محکوم کردن مقاومت مردم فلس��طین و متهم 
کردن حماس به تروریسم، به دنبال تشدید فشار بر 
فلسطینی ها بود. وی در روزهای اخیر بارها جامعه 
بین الملل را به 2 بخش حامی تروریسم و مخالف 
تروریسم تقسیم کرده و گفته بود کسانی که از این 
قطعنامه حمایت نکنند، نشان می دهند که »حامی 
تروریسم« هستند. نماینده آمریکا در سازمان ملل 
پنجشنبه ش��ب پیش از آغ��از رأی گیری مجمع 
عمومی درباره این قطعنامه نیز پشت تریبون رفت 
و س��ازمان ملل را به جانبداری از فلسطینی ها و 
داشتن گرایش های ضداسرائیلی متهم کرد و گفت 
اگر این قطعنامه تصویب شود، برای سازمان ملل 
»روزی تاریخی« خواهد بود. پس از سخنرانی های 
برخی نمایندگان، قطعنامه پیشنهادی آمریکا به 
رأی گذاشته شد. نتیجه رأی گیری به این ترتیب 
اعام ش��د: 87 رأی مثب��ت، 57 رأی منفی و 33 
رأی ممتنع. از آنجا که برای تصویب قطعنامه به 
دوس��وم آرا نیاز بود، این قطعنامه رد شد و آمریکا 
و رژیم صهیونیستی در تصویب آن ناکام ماندند. 
این شکس��ت آنقدر برای صهیونیست ها سنگین 

تمام ش��د که دنی دانون، 
نماینده رژیم صهیونیستی 
در این نشست، به توهین 
ب��ه اعضای س��ازمان ملل 
متح��د روی آورد. وی در 
سخنرانی اش با عصبانیت 

خطاب به کشورهایی که به این قطعنامه رأی منفی 
داده اند، گفت: »باید از خود شرمسار باشید... رأی 
امروز رنگ واقعی شما را نشان داد«. این نخستین 
بار بود که قطعنام��ه ای درباره حماس در مجمع 
عمومی سازمان ملل به رای گذاشته می شد. طبق 
این گزارش، به دنبال ناکامی واشنگتن در تصویب 
پیش نویس قطعنامه ضدفلسطینی، پیش نویس 
دیگری با عنوان »صلح همه جانبه، عادانه و پایدار 
در خاورمیانه« به رأی گذاشته شد؛ پیش نویسی 
که پیشنهاد آن از سوی ایرلند و بولیوی ارائه شده 
بود. این پیش نویس ک��ه در آن بر ضرورت توقف 
اشغالگری رژیم صهیونیستی تأکید شده، با اکثریت 
چشمگیری تصویب شد: 156 رأی موافق در برابر 
6 رأی مخالف و 26 رأی ممتنع. دولت آمریکا در 
ماه های گذشته از طریق فشارهای سیاسی، قطع 
منابع مالی و تهدید کشورها، تاش کرده سازمان 
ملل را از مساله فلسطین منحرف کرده و کشورها 
را از تاش برای حمایت از حقوق مردم فلسطین 
بازدارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که 
بارها به حمایت بی دریغش از رژیم صهیونیستی 

افتخار کرده، چند ماه پیش 
قطعنامه های  به  بی توجه 
امنیت  ش��ورای  متع��دد 
ق��دس  مل��ل،  س��ازمان 
اشغالی را به پایتختی رژیم 
رسمیت  به  صهیونیستی 

شناخت و سفارت آمریکا را به قدس منتقل کرد.
واکنش فلسطینیان به رد قطعنامه آمریکایی ■

تشکیات خودگردان و جنبش های حماس و 
جهاد اسامی فلسطین از مخالفت سازمان ملل با 
تصویب پیش نویس قطعنامه آمریکا ضد حماس 
استقبال کردند. تشکیات خودگردان فلسطین با 
انتشار بیانیه ای از کشورهایی که به این پیش نویس 
در مجمع عمومی سازمان ملل رای منفی دادند، 
تشکر کرد. جنبش حماس نیز از تصویب نشدن 
پیش نویس این قطعنامه استقبال کرد. اسماعیل 
هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس گفت وجدان 
جهانی طرح آمریکا علیه حماس و مقاومت مردم 
فلسطین را خنثی کرد. سامی ابو زهری، از مقامات 
حم��اس نی��ز در بیانیه ای اعام کرد: »شکس��ت 
پیش نویس ارائه ش��ده، س��یلی به صورت دولت 
آمریکا و تاییدی بر مشروعیت مقاومت و حمایت 
سیاسی گسترده از ملت و آرمان فلسطین است«. 
از سوی دیگر داود شهاب، سخنگوی جنبش جهاد 
اس��امی اعام کرد: »تصویب نشدن پیش نویس 
قطعنامه آمریکا در سازمان ملل سیلی به صورت 

آمریکا و اس��رائیل است که طبق عادت از تریبون 
سازمان ملل برای دروغ پردازی استفاده می کنند«. 
جمیل مزهر، عضو دفتر سیاسی جبهه خلق برای 
آزادی فلس��طین نیز گفت: »ناکام��ی آمریکا در 
مجمع عمومی س��ازمان مل��ل ضربه محکمی به 
یاغی گری آمریکا ب��ود«. کمیته های مقاومت نیز 
شکست آمریکا در مجمع عمومی را پیروزی برحق 
فلس��طینیان و مقاومت و شکس��تی زشت برای 

صهیونیست ها خواندند. 
وداع تلخ هیلی با سازمان ملل ■

نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل در 
معرفی این قطعنامه کاما یک طرفه گفته بود امروز 
می تواند برای سازمان ملل یک روز تاریخی باشد 
اما این رای نشان داد که این روز بیش از هر کسی 
دیگ��ر، برای نماینده ای که تنها چند روز دیگر در 
این سمت باقی نیست، یک روز تاریخی و درسی 
برای همیش��ه بوده است. مجمع عمومی سازمان 
مل��ل نش��ان داد یکجانبه گرای��ی و حمایت های 
همه جانبه آمریکا از صهیونیست ها نمی تواند مانع 
از دیدن جنایات این رژیم باشد. رسانه های خبری 
در آمریکا از هیدر نائورت، سخنگوی وزارت خارجه 
ایاات متحده به عنوان س��فیر جدید این کشور 
در س��ازمان ملل متحد نام می برند. بنا بر گزارش 
این رسانه ها، دونالد ترامپ بزودی نامزدی نائورت 
را برای این س��مت اعام می کند. از دیگر افرادی 
که پیش از این از آنها به عنوان گزینه نمایندگی 
آمریکا در س��ازمان ملل متحد نام برده می ش��د، 
می توان ب��ه ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری 
و دینا پاول، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید 

اشاره کرد.

پاریس را دیگ��ر در لفظ هم نمی توان پایتخت 
فرهن��گ اروپا و مه��د دموکراس��ی و آزادی بیان 
نامی��د، چ��را که پس از 3 س��ال برق��راری حالت 
اضطراری در آن، حاا عما تحت حکومت نظامی 
قرار گرفته اس��ت. خبرهایی که از پایتخت و دیگر 
شهرهای فرانسه می رسد شوکه کننده است. اسارت 
دسته جمعی دانش آموزان، سرکوب کارگران درمانده 
با همان شدتی که دژخیمان اسرائیلی با فلسطینی ها 
برخورد می کنند، حبس خانگی رهبران احزاب چپ 
و راست مستقل که با وجود داشتن پایگاه اجتماعی 
گس��ترده توسط رس��انه های اجیر ش��ده دستگاه 
امنیتی فرانسه تندرو خوانده می شوند و ممنوعیت 
ورود توریس��ت ها و تعطیل��ی هم��ه فعالیت های 
فرهنگی و مدنی که پاریس به واسطه آنها پاریس 
بود... حال دیگر معلوم نیست شهری را که توسط 
دولت دست نشانده بانکدارها به سرکردگی خاندان 
روتشیلد اش��غال نظامی شده باید چه نامید؟ یک 
سال و نیم پیش در همین صفحه، »وطن امروز« به 
قدرت رسیدن امانوئل مکرون در کاخ الیزه را به نقل 
از ملی گرایان فرانس��وی به مثابه حاکم شدن رژیم 
ویشی دست نشانده نازی ها در زمان جنگ جهانی 
دوم دانس��ته بود و حال همه جهان ش��اهد اشغال 
نظامی پاریس هس��تند. روز پنجشنبه همزمان با 
بی س��ابقه ترین درگیری ها میان پلیس و نیروهای 
نظامی ب��ا دانش آموزانی که به جنبش اعتراضی 3 
هفته اخیر فرانسویان به وضع معیشتی پیوسته اند، 
انتشار میلیونی ویدئوی بازداشت ده ها دانش آموز در 
حومه پاریس، افکار عمومی فرانسه را برانگیخت و 
همزمان جهان را در بهت ف��رو برد. نیروهای ویژه 
نظامی که با آن ماسک های سیاه شان بیشتر شبیه 
ج��ادان داعش بودند و به هیچ وجه ش��باهتی با 
نیروهای انتظامی تحت عنوان ضدشورش نداشتند، 
به زور اس��لحه و کتک، 150 دانش آموز مدرس��ه 
سنت اگزوپری در شهر مانتا ژولی در حومه پاریس 
را همانند اسیران جنگی مجبور به زانو زدن و حلقه 
کردن دس��ت ها پشت سرش��ان کرده بودند. یکی 
از مام��وران ک��ه از این صحنه رقت ب��ار در حیاط 
پشتی مدرس��ه در کنار زباله ها فیلم می گرفت، در 

حال تحقیر محصان��ی بود که بعضی از آنها فقط 
12 سال سن داشتند و چنین معرفی شان می کرد: 
»این هم کاس بچه های خوب!« صحنه های فیلمی 
که گروه »دیده بان خش��ونت های پلیس« فرانسه 
در حساب توئیتر خود منتش��ر کرد، بسیار شبیه 
اسارت محصان مدرس��ه هوانیروز اسپایکر عراق 
توسط تروریس��ت های داعش یا برخورد نظامیان 
آمریکایی با بازداشت ش��دگان عراقی ب��ود و اتفاقا 
نظامیان فرانسوی داشتند بچه ها را به شکلی مشابه 
داعشی ها س��وار کامیون می کردند. برای بسیاری 
از مردم جهان که اخبار روز را از فیلتر رس��انه های 
صهیونیستی جریان اصلی دنبال می کنند، این یک 
کد جدید و شوک آور از واقعیتی بود که بر فرانسه و 
کل اتحادیه اروپا حاکم شده و از دست و رسانه های 
اجیر ش��ده توس��ط بانکداران و نظامیان حاکم در 
رفته: بچه خوب غربی کس��ی نیست که اعتراض 
بکند، حتی برای مشکات معیشتی! البته پیوستن 
دانش آموزان فرانسوی به بزرگ ترین و جدی ترین 
جنبش اعتراضی ش��اید یک قرن اخیر فرانسه که 
حتی جنبش دانشجویی 1۹68 نیز با آن قابل قیاس 
نبوده و نیست، ابعاد جدیدی به قیام »ژیله ژاونس« 
یا »جلیقه زردها« بخشیده و همان گونه که حتی 
ش��بکه یورونیوز و برخی رسانه های آمریکایی هم 
بدان اعتراف کرده بودند، آن را به نوعی انقاب علیه 
حاکمیت غیرمشروع س��رمایه و قدرت در فرانسه 
بدل کرده اس��ت. با این حال ماهیت اولیه جنبش 
»جلیقه زردها« اساس��ا معیشتی بود و نه سیاسی. 
اعتراضات سایبری 6 ماهه و سپس موج تظاهرات 
مدنی 3 هفته ای که رفت��ه رفته به نافرمانی مدنی 
فرانسویان در شهرهای بزرگ بدل شد، باعث شده 
مطالبات معیش��تی و صنفی محقق نشده طبقات 
مختلف جامعه این کشور ناگهان چون آتشفشانی 

پشت سر »جلیقه زردها« فوران کند.
چهارمین هفته جنگ داخلی فرانسه ■

بس��یاری از چهره های مستقل جامعه فرانسه، 
ای��ن جنبش را به جنگ داخلی یا انقاب تش��بیه 
کرده اند. در این بین درخواس��ت اریک کانتونا که 
خواهان دس��تگیری مکرون به جای جلیقه زردها 

به عنوان عامل شر ش��ده بود یا اظهار نظر میشل 
اوا، رئیس باش��گاه فوتبال لیون که شرایط کنونی 
حاکم بر فرانسه را با شرایط جنگ داخلی اوکراین 
مشابه دانسته بود، در رسانه های بین المللی بازتاب 
وسیعی داشته اس��ت. جدا از درگیری های شدید 
پلیس با دانش آموزان معترض حومه های شرقی و 
شمالی پاریس که مناطق مهاجرنشین و فقیرنشین 
پایتخت محسوب می شوند، در شهر نانت در ساحل 
غربی فرانسه نیز گروهی از دانش آموزان به جنبش 
اعتراضی پیوستند و با بستن خیابان ها، آتش زدن 
خودروه��ا و پرتاب مواد محترق��ه با پلیس درگیر 

شدند.
در جریان درگیری های خشن دانش آموزان در 
»ییولین« و »کلیشی س��و  بوآ«، در حومه پاریس 
برخی از آنان از ساح های آتش زای ابتدایی استفاده 
ک��رده و چندین خودرو را به آتش کش��یدند. این 
محصان مطالبات خاص خودشان را هم دارند، از 
جمله به تغییر قانون اخذ دیپلم دوره متوس��طه و 

چگونگی ورود به دانشگاه معترضند.
تا اینج��ای کار بدون احتس��اب ح��دود 700 
دانش آم��وزی که در حومه پاریس و نانت توس��ط 
نیروهای ضد شورش دستگیر شده اند، پلیس 630 
معترض را بازداشت کرده است. شمار کشته شدگان 
ناآرامی ها 8 تن و شمار مجروحان 260 تن شامل 

81 افسر پلیس است.
دولت فراخ��وان »اقدام چه��ارم« جلیقه زردها 
ب��رای چهارمین تظاهرات بزرگ در پاریس و دیگر 
شهرها برای چهارمین شنبه متوالی را کاما جدی 
تلقی کرده است. ادوارد فیلیپ روز جمعه به شبکه 
»تی اف 1« گفت 8۹ هزار نیروی امنیتی ویژه برای 
س��رکوب تظاهرات شنبه به سراسر فرانسه گسیل 
ش��ده اند که فقط سهم پاریس 8 هزار نیرو خواهد 
بود که 10 خودروی جنگ��ی زرهی نیز آنان را در 

خیابان های پایتخت همراهی خواهند کرد.
آخرین بار در س��ال 2005 ب��ود که در جریان 
ش��ورش ضدطبقاتی و ضدنژادپرستی نسل سوم 
مهاجران در حومه پاریس، چنین تمهیدات امنیتی 
در این ش��هر برقرار شده بود اما فقط در یک شهر 

نه کل کشور. بدین ترتیب حتی اگر شورای امنیت 
فرانسه رس��ما حکم برقراری وضعیت اضطراری را 
تایید نکرده باش��د، آنچه نخست وزیر در تلویزیون 
ملی گف��ت معنایی جز فرمان برق��راری حکومت 

نظامی در سراسر فرانسه نداشت.
از س��وی دیگر اطاعیه وزیر فرهنگ فرانس��ه 
مبنی بر اینکه در روز شنبه تمام اماکن توریستی 
پاریس تعطیل خواهد بود، معنایی جز حکم ورود 
ممنوع گردش��گران به توریستی ترین شهر جهان 
نداش��ت. بر این اساس امروز برج ایفل، موزه لوور و 
بسیاری دیگر از نمادهای پاریس به روی گردشگران 

بسته است.
در این میان روحیه سرکوبگری در حاکمیت 
فرانسه از میان س��خنان »کریستوف کاستانر« 
وزیر کش��ور دولت مک��رون خودنمایی می کند. 
او ب��ار دیگر در اظهارنظری خاف واقع، جنبش 
جلیقه زرده��ا را غیر اجتماع��ی و فاقد حمایت 
سراس��ری اکثریت جامعه و محدود به 10 هزار 

خرابکار خوانده است.
سقوط قریب الوقوع مکرون ■

قیام جلیقه زردها بازتاب بحران معیشتی جدی 
یک دهه ای در فرانس��ه است که مکرون به عنوان 
نماینده بانکداران و س��رمایه داران به آن دامن زد. 
ش��بکه یورو نیوز همزمان با اوجگی��ری ناآرامی ها 
گزارش��ی میدان��ی از آنلی��ز ب��ورژ، در گفت وگو با 
ش��هروندان عادی درباره پایین آمدن قدرت خرید 
و ناکافی بودن دس��تمزدها برای اکثر مردم طبقه 
متوس��ط و ضعیف فرانس��ه پخش کرد که نشان 
می دهد چگونه بس��یاری از خانواده ه��ا برای امرار 
مع��اش مجبور به خرید از بخش ه��ای اجناس در 
حال انقضای فروش��گاه ها هستند. در کنار حضور 
دانش آم��وزان در اعتراض��ات خیابان��ی، اعتصاب 
همزمان بزرگ ترین س��ندیکاهای کارگری فرانسه 
با جنبش »جلیقه زردها« به قیامی که در 3 هفته 
نخس��ت منحصر به پاریس و حومه اش، مارس��ی، 
آوینیون و برخی ش��هرهای کوچک بود، ابعاد ملی 

و سراسری بخشیده است.
ادامه در صفحه 12

مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه ضدفلسطینی آمریکا رأی منفی داد
سیلی بزرگ به ترامپ

مقاومت

سقوط سعودی
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قاب روز
تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی  چابهار

عکس:   ایرنا

بازار

گزارش

اسد اه خسروی: در شرایطی که صنعت نساجی 
کشور و در کنار آن تولید کنندگان صنوف مختلف 
پوش��اک، با وجود مش��کات و محدودیت   های 
موج��ود، همچنان به فعالیت خ��ود برای تامین 
نیاز داخل مش��غولند اما واردات پوشاک قاچاق و 
فروش گس��ترده آن در بازار ادامه حیات را برای 
آنها سخت کرده است. عضو کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس در این باره گفت: قاچاق رس��می پوشاک 
از مبادی قانونی کش��ور از طریق س��امانه جامع 
گمرک، با اظهار خاف واقع و جعل اسناد صورت 
می گیرد. به گزارش مهر، امیر خجسته در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه 2 سیما افزود: با 
قاچاق گسترده پوشاک به کشور ۳۶۰ هزار کارگر 
نساجی و پوشاک بیکار شده   اند. وی گفت: تبانی با 
برخی مسؤوان و افراد تاثیرگذار از جمله عوامل 
واردات پوش��اک قاچاق به کش��ور اس��ت. بهرام 
ش��هریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک نیز در این برنامه گفت: ارزش 
مصرف پوش��اک در کشور ساانه ۸ میلیارد دار 
اس��ت که 2/5 میلیارد دار آن به صورت قاچاق 
وارد کشور می شود و تنها ۶۰ میلیون دار پوشاک 

به صورت قانونی به کش��ور 
اف��زود:  وارد می ش��ود. وی 
به عل��ت قاچاق گس��ترده، 
تنها نیمی از ظرفیت تولید 
پوشاک فعال است. مدیرکل 
نظارت بر مب��ارزه با قاچاق 

کاا و ارز ه��م در ای��ن برنامه گفت: از ۴۴ هزار و 
۱۰۸ فقره پرونده تشکیل شده در شعب تعزیرات 
حکومتی ۴ هزار و ۴۳2 فقره مرتبط با پوش��اک 
قاچاق است. سیدعبدالمجید اجتهادی افزود: ۷۴ 
درصد پرونده  های تشکیل شده زیر ۱۰ میلیون 
تومان ارزش دارند و این نش��ان می دهد که باید 
با دانه درشت ها برخورد کرد. وی گفت: معتقدیم 
مقابله فیزیکی با پدیده قاچاق به تنهایی جوابگو 
نیس��ت. مدیرکل نظارت بر مبارزه با قاچاق کاا 
و ارز تصری��ح کرد: در رس��یدگی به پرونده  های 
قاچ��اق هیچ گون��ه چشم پوش��ی نخواهیم کرد. 
مدیرکل بازرس��ی و امور قاچاق سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان ه��م در این 
برنامه گفت: در یک سال و نیم گذشته ۴۶ هزار 
م��ورد بازرس��ی مرتبط با قاچاق پوش��اک انجام 
شده اس��ت. داریوش بهنود قاسمی افزود: ارزش 
کشفیات پوشاک قاچاق ۱2۶ میلیارد ریال است.

ورود کاای قاچاق تی�ر خاص به تولید و  ■
اشتغال کشور

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسامی در گفت وگو با »وطن امروز« درباره علت 
ورود کاای قاچاق بویژه پوشاک به کشور گفت: 
با وجودی که دولت معتقد اس��ت جلوی کاای 
قاچ��اق را می گیرد و عرصه را ب��ر واردکنندگان 
غیرمجاز تنگ کرده است اما همچنان شاهد ورود 
کاای قاچاق مشابه تولید داخل در کشور هستیم 
که این موضوع به زیان تولید و اش��تغال کش��ور 
است. نادر قاضی پور با بیان اینکه برخی قراردادها 
نظیر ق��رارداد واردات کاایی چون پوش��اک در 
دولت کنونی موجب شد صنعت نساجی و فعاان 
این عرصه با مش��کل جدی مواجه شوند، افزود: 
ورود کاای خارج��ی غیرضرور و مش��ابه تولید 
داخل به کشور نه تنها دشمن اشتغال زایی است، 

بلکه به تعطیلی کارخانجات داخلی و پس��رفت 
اقتصاد کش��ور منجر می ش��ود. وی اضافه کرد: 
توجه مصرف کنندگان به تولید داخل در راستای 
حمایت از کاای ایرانی همچنین پرهیز از مصرف 
کااهای خارجی مشابه، کمک شایانی به اقتصاد و 
اشتغال زایی کشور می کند، البته این را باید گفت، 
زمانی ک��ه کااهایی به صورت قاچ��اق و هزینه 
بس��یار اندک وارد کشور می ش��ود، فروشندگان 
آن کااها در رقابتی ناس��الم کااهای وارداتی را 
با قیمتی پایین      تر از تولی��د داخل به بازار عرضه 
می کنن��د که این موضوع تیر خاص را به تولید 
داخل می زند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسامی تصریح کرد: نشست  های 
متعدد و جلس��ات فراوانی برای حمایت از تولید 
داخل و مبارزه با قاچاق کاا به کشور برگزار شده 
است اما همچنان شاهد واردات بی رویه کااهای 
خارجی به کشور هستیم. قاضی پور با بیان اینکه 
در نشست  های کمیسیون صنایع مجلس شورای 
اسامی با مسؤوان اجرایی کشور توجه جدی بر 
حمایت از تولید داخل می ش��ود اما متاسفانه در 
عمل خروجی آن از سوی مجریان قانون کمرنگ 
دیده می شود، گفت: مجاری 
و مناف��ذ ورود کاای قاچاق 
به کشور باید بخوبی مسدود 
شود، این در حالی است که 
برخی کااهای قاچاق حتی 
با کانتینر وارد ش��ده   اند.  این 
نماینده مجلس شورای اسامی افزود: حمایت از 
کاای ایرانی وظیفه تک تک ما اس��ت. در چنین 
شرایطی دولت نیز باید با تدابیر خاص، مانع جدی 
ورود کااهای خارجی قاچاق به کش��ور شود نه 
اینکه با سهل انگاری و کم توجهی جیب خیلی از 
سودجویان رانت خوار، با واردات کاای خارجی به 

کشور پرپول شود.
فروش یک میلی�اردی یک�ی از برندهای  ■

محرز قاچاق فقط در یک روز
در بیانیه تولیدکنندگان پوش��اک خطاب به 
ستاد مبارزه با قاچاق کاا آمده است، برخورد با 
قاچاق پوشاک به حاشیه رفته است، به گونه ای 
که یک��ی از برندهای محرز قاچاق فقط در یک 
روز فروش میلیاردی دارد. به گزارش فارس، در 
نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران )ایران مد۹۷(، 
تولیدکنندگان داخلی صنعت پوش��اک ضمن 
انتقاد از اظهارات اخیر مدیران ارشد ستاد مبارزه 
با قاچ��اق کاا و ارز، بیانی��ه ای خطاب به علی 
مویدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاا 
و ارز منتشر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده 
است: »با تاس��ف فراوان و به رغم گذشت حدود 
5 ماه از آخرین مهلت عرضه پوش��اک خارجی 
فاقد شناسه کاا بر اساس دستورالعمل ماده ۷، 
فروشگاه های عرضه کننده برندهای قاچاق محرز 
با دکور و تابلوی برنده��ای خارجی در تهران و 
شهرس��تان های بزرگ کش��ور کما فی السابق 
پوش��اک قاچاق مح��رز را با قیمت  ه��ای گزاف 
عرض��ه می نمایند که هیچ تردی��دی در قاچاق 
بودن این برندهای خارجی و لزوم برخورد با آنها 
وجود ندارد. پرواضح  است که عدم اخذ شناسه 
کاا توسط تولیدکنندگان داخلی اساساً نمی تواند 
دلیلی برای عدم برخورد با برندهای محرز قاچاق 

در سطح عرضه  باشد«.

گزارش »وطن امروز« از پشت پرده رکود شدید در صنعت نساجی
قاچاقچی صنعت پوشاک را تکه تکه کرده است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی:
نرخ ۱۱ هزار تومانی دار حباب دارد

ارز

مسکن

معاون وزیر راه وشهرسازی تشریح کرد
ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در شهرهای جدید

معاون وزیر راه وشهرس��ازی با اشاره به رویکرد 
جدید وزارت راه وشهرسازی در احداث 2۰۰ هزار 
واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ در شهرهای جدید 
گف��ت: عملیات اجرایی س��اخت ای��ن واحدهای 
مس��کونی تا پایان امس��ال بتدریج آغاز می شود. 
حبیب اه طاهرخان��ی در همایش مدیران عامل 
شهرهای جدید با اش��اره به رویکرد جدید وزارت 
راه وشهرسازی در احداث 2۰۰ هزار واحد مسکونی 

تا س��ال ۱۴۰۰ در شهرهای 
جدید بیان کرد: خوشبختانه 
ما با درک این ضرورت برنامه 
خ��ود را از مدتی قب��ل آغاز 
کرده و در سال جاری حداقل 
اقدامات ازم برای س��اخت و 

آماده  سازی 5۰ هزار واحد مسکونی را آغاز کردیم 
که قطعا زمینه س��از تولید مسکن در سنوات آتی 
نیز در این مناطق خواهد بود. طاهرخانی با اشاره 
به رویکرد جدید وزارت راه وشهرسازی در احداث 
2۰۰ ه��زار واح��د مس��کونی تا س��ال ۱۴۰۰ در 
شهرهای جدید بیان کرد: خوشبختانه ما با درک 
این ضرورت برنامه خود را از مدتی قبل آغاز کرده 
و در سال جاری حداقل اقدامات ازم برای ساخت 
و آماده  س��ازی 5۰ ه��زار واحد مس��کونی را آغاز 
کردیم که قطعا زمینه ساز تولید مسکن در سنوات 
آت��ی نیز در این مناطق خواهد ب��ود. معاون وزیر 
راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای 
جدید با تأکید بر اینکه بحث عرضه مسکن یکی 
از محوری     ترین برنامه  های شرکت عمران شهرهای 
جدید در این دوره به ش��مار می رود، گفت: انتظار 
داریم مدیران عامل مطابق برنامه مذکور عمل کرده 

و از 2 هفته آینده، هر هفته ش��اهد شروع بخشی 
از عملیات اجرایی این طرح باشیم. وی با اشاره به 
آمادگی شرکت سرمایه  گذاری بانک مسکن برای 
مشارکت در این طرح اعام کرد: با توجه به تغییر 
سیاس��ت این مجموعه نس��بت به تأمین مسکن 
اقشار متوسط و همچنین توان مالی تعریف شده 
آن با پشتوانه بانک مسکن، اولویت ما آن است تا در 
پروژه های آماده اجرا از این ظرفیت استفاده کنیم. 
پروژه  های  درباره  طاهرخانی 
مس��کن مهر  باقی مان��ده 
بیان ک��رد: در ح��ال حاضر 
پروژه های مس��کن مهر در ۳ 
شهر پردیس، پرند و هشتگرد 
باقیمان��ده که خوش��بختانه 
با ابتکارات مدیران عامل پرند و هش��تگرد، برنامه 
منظمی برای واحدهای فاقد متقاضی آنها تنظیم 
و حت��ی پروژه های راکد نیز فعال ش��ده  اس��ت. 
مدیرعامل ش��رکت عم��ران ش��هرهای جدید با 
تأکید بر اینکه بی توجهی به س��ایت مسکن مهر 
شهرهای جدید قطعا آنها را از لحاظ منظر شهری 
دچار مش��کل می کند، گفت: در حال حاضر شهر 
جدید پردیس به تمرکز بیشتری نیاز داشته و باید 
از لحاظ رفع مش��کات و تسریع در روند پیشبرد 
پروژه ها م��ورد پیگیری جدی قرار گیرد. به گفته 
طاهرخانی، حتی اگر تعداد محدودی از ش��هرها 
در حوزه مسکن مهر دارای مشکل باشند همچنان 
نوعی فش��ار برای مجموعه محس��وب شده و در 
صورت بی توجهی، ظرفیت تحت تأثیر قرار دادن 
تمام فعالیت های ما را دارند به همین دلیل باید به 

نحو مناسبی مدیریت شوند.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��امی گفت: باید کاهش نرخ ارز تا دستیابی به 
قیمت منطقی و باثبات ادامه یابد. حمداه کریمی 
در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به کاهش قیمت 
دار در روزهای گذشته گفت: نرخ دار تحت تاثیر 
فعالیت  س��وداگران، برخی اخبار سیاسی و ضعف 
مدیری��ت با افزایش قابل توجهی در س��ال جاری 
روبه رو ش��ده است.  وی افزود: رشد قیمت دار در  
بازار ارز، بخشی از فعالیت های بنگاه های اقتصادی را 
با چالش جدی روبه رو کرده است و به طور طبیعی 
تداوم این وضعیت و باا بودن بهای تمام شده تولید، 
مانع فعالیت بنگاه های اقتصادی می شود.  وی ادامه 
داد: کاه��ش قیمت دار در روزه��ای اخیر اتفاق 
افتاده اما نباید فراموش کرد نرخ ارز هنوز منطقی 
نیست به طور مثال نرخ حدود ۱۱ هزار تومانی دار 
بیانگر کاهش حدود یک س��ومی ارزش پول ملی 
اس��ت، بنابراین باید کاهش نرخ ارز تا دستیابی به 
قیمت منطقی و باثبات ادامه یابد. کریمی در ادامه 
افزود: مدیریت و نظارت بانک مرکزی در ساماندهی 
بازار ارز بس��یار مهم است، البته تعامل کمیسیون 
اقتصادی مجلس با دولت درباره ساماندهی بازار ارز 
ارتقا یافته که می تواند در کاهش التهابات بازار ارز 
تاثیرگذار باشد. وی ادامه داد: با وجود اینکه اعام 
می ش��ود ارز با نرخ دولتی ب��رای تامین کااهای 
اساس��ی اختصاص می یابد اما بر اس��اس بررسی 

قیمت کااهای اساسی در بازار، نرخ  این کااها  با 
رشد قابل توجهی در مدت اخیر روبه رو شده است. 
وی یادآور ش��د: در هر صورت عاوه بر ساماندهی 
ب��ازار ارز باید نظارت بر قیم��ت کااها نیز در بازار 
موثر باشد و اینگونه نشود که ارز با نرخ دولتی ارائه 
شود اما مردم همچنان کاای گران خریداری کنند.

جوان داان مجازی دار در روزهای تعطیل ■
در روزهایی که قیمت دار با یک روند کاهشی 
مایم به ثبات نسبی نیز رسیده، احتمال جوسازی 
داان مجازی و کانال های تلگرامی متعلق به آنها و 
اعام قیمت های غیرواقعی در 2 روز آخر هر هفته 
همچنان وجود دارد. به گزارش تس��نیم، روزهای 
پنجش��نبه و جمعه بهترین فرصت برای داان 
مجازی محس��وب می ش��ود، زیرا روز پنجشنبه 
صرافی ها به صورت نیمه وقت فعال هستند و پس 
از پایان کار آنها عما هیچ بازار رسمی تا صبح روز 
ش��نبه در خرید و فروش ارز و دار فعال نیس��ت. 
بر اس��اس تجربه ماه های اخی��ر، داان مجازی 
از ای��ن فرصت برای به هم زدن ج��و روانی بازار و 
اع��ام قیمت های غیرواقعی و البته مطلوب خود، 
نهایت اس��تفاده و بهره برداری را می کنند. این در 
حالی اس��ت که حتی قیمت های اعامی در این 
کانال ها نیز بنا بر تجربه واقعی نیست و بسیاری از 
آنها معامات صوری خود دال ها برای جوسازی و 

قیمت سازی است.
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کاهش سهم پروازهای چارتری 
به  ۲۰ درصد 

رئیس س��ازمان هواپیمایی کشوری گفت: 
با کاهش س��هم چارتر در شبکه پروازها، بلیت 
۸۰ درصد پرواز ها به صورت برنامه ای به فروش 
می رسد.  به گزارش فارس، علی عابدزاده با اعام 
این خبر اظهار داش��ت: با توج��ه به نارضایتی 
س��ازمان هواپیمایی و دادستانی از نحوه چارتر 
شدن بلیت هواپیماها در گذشته، با هماهنگی 
نزدی��ک ب��ا دادس��تانی و با هم��کاری خطوط 
هواپیمایی، س��هم بلیت های چارتر در ش��بکه 
پروازی کاهش یافته اس��ت. مع��اون وزیر راه و 
شهرسازی ادامه داد: در برخی شبکه های پروازی 
از جمله مقاصد گردشگری و مناطق آزاد مانند 
قشم و کیش، اصوا باید پروازها به صورت چارتر 
باشد تا محل اسکان مسافر نیز از قبل تعیین شده 
باشد، بنابراین حذف کامل بلیت های چارتری در 
پروازها امکان پذیر نیس��ت و در همه جای دنیا 
نیز تورهای گردشگری بلیت ها را چارتر می کنند. 
عابدزاده افزود: باید به این سمت حرکت کنیم 
که فروش بلیت به صورت گروهی انجام ش��ود 
تا ساختارهای گردشگری و تورگردانی بتوانند از 
این ابزار اس��تفاده کنند و چارتر باید به صورت 
صدور بلیت گروهی انجام شود. بنابراین گزارش، 
پیش از این دادستان تهران خواستار حذف کامل 
بلیت های چارتر از ش��بکه فروش بلیت هواپیما 
شده بود تا در این فرآیند، حقوق مسافران بیشتر 
رعایت شده و از بروز تخلفات و تکانه های شدید 

قیمتی در بلیت هواپیما جلوگیری شود. 

ایران و هند برای پرداخت پول نفت 
به روپیه توافق کردند

مناب��ع آگاه اعام کردند ای��ران و هند برای 
پرداخت پول نفت ب��ه روپیه توافق کرده اند که 
طی ۱۰ روز آینده سازوکار آن اعام خواهد شد. 
ب��ه گزارش فارس به نق��ل از رویترز، منابع آگاه 
صنعتی اعام کردند هند پول نفت خام ایران را 
به روپیه پرداخت خواهد ک��رد و به ازای نصف 
مبلغ نفت کاا به ایران صادر می کند. این منابع 
گفته اند، بانک دولتی UCO هند احتمااً طی 
۱۰ روز آینده س��ازوکار ای��ن پرداخت را اعام 
خواهد کرد. بر اس��اس اس��ناد دولتی هند که 
توس��ط رویترز منتشر ش��ده است توافقی بین 
ایران و هن��د در 2 نوامبر 2۰۱۸ برای پرداخت 
پول نفت به روپیه به امضا رسیده بود که به ازای 
5۰ درص��د پول نفت هم صادرات انجام ش��ود. 
این قرارداد برخاف توافق قبلی اس��ت که ۴5 
درصد پول نفت با روپی��ه و 55 درصد قرار بود 
با یورو پرداخت ش��ود. ای��ن منابع اعام کردند، 
شرکت های کش��تیرانی روسیه و چین هم قرار 
اس��ت تجارت بین ایران و هند را تسهیل کنند. 
بر اس��اس تحریم های آمریکا، هند اجازه یافته 
محصوات کشاورزی، غذا، دارو و وسایل پزشکی 
را به ایران صادر کند و اجازه صادرات کااهایی 
نظیر نفت و محصوات پتروش��یمی، اتومبیل، 
فواد، فلزات گرانبها و گرافیت به ایران را ندارند. 

آغ�از تأس�یس »ته�ران جدی�د« در زمان  ■
سلطنت ناصرالدین شاه قاجار- 1246 ش

درگذش�ت »حس�ین مکي« سیاس�تمدار،  ■
مورخ و نویسنده معاصر- 1378ش

اعت�راف ع�راق به اس�تفاده از س�اح هاي  ■
شیمیایي در جنگ علیه ایران- 1381 ش

سقوط حاکمان نظامي در ژاپن و آغاز انقاب  ■
سفید اجتماعي این کشور- 1868م

مرگ »هربرت اسپنسر« متفکر و فیلسوف  ■
معروف انگلیسي- 1903م

آغاز جن�گ »فالک لند« در اقیانوس اطلس  ■
در جریان جنگ اول جهاني- 1914م

اعان جنگ آمریکا به ژاپن و ورود رس�مي  ■
آمریکا به جنگ دوم جهاني- 1941م

اخبار

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریکا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11900

13600

15000

2529

-

-

1740

2300

300

400

300

-210

-

-

-220

100

-

8/9

9200

169
158

-

-0/1

400

7
-32

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

62/30
58

-
-

52/63-

تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3750000

3950000

1980000

1180000

-

210000

200000

30000

30000

-

-

350890

-

1233/6  )دار(
14/71   )دار(

-

2289

-

-

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

166860/1
8302/3

7284/8

-
-

-

123337/0
330419/4

151734/1

-

-

-

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5800/1بورس استرالیا

-
-
-

25191

22177

2602
-

کام نور

همانا امر به معروف و نهی از منکر نه اجلی 
را نزدیک کند و نه از مقدار روزی بکاهد 
و برتر از همه اینها سخن حقی است که 

پیش حاکمی ستمکار گویند.
امام علی)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
911

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-4/9

ح.  ایران دارو
کالسیمین

ح. فرآورده هاي  تزریقي  
دارویي  لقمان  

مهندسي نصیرماشین  
درخشان  تهران  

ایران  خودرو 
داروسازي  کوثر 

داروسازي  فارابي

7951

5940
2502

3747

6193

2620
1705

6199

9/23
5/14

5
4/99

4/99

4/98

4/93

4/92

4/91

فروسیلیس  ایران   
بین  المللي  محصوات  پارس  

سیمان هگمتان
توسعه شهري توس گستر

سرمایه گذاري  غدیر
توسعه  صنایع  بهشهر

ایران  مرینوس
معدني  دماوند 

ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس

6461

3342

3016
2314

1700

1958

9299
24449

7631

-4/62

-4/25

-4/06
-3/95

-3/45

-3/34

-3/29

-3/15

عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت وگو با »وطن امروز«: با وجود ادعای 
مسؤوان درباره مبارزه با قاچاق اما با کانتینر کاای قاچاق وارد می شود


