
 تعزيرات: خط توليد واحدهاي گرانفروش 
بي توجه به تذكرات متوقف مي شود

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به ديدار اخير 
خود با حضرت آيت اه خامنه اي از مطالبه رهبر 
معظم انقاب درباره تقويت هرچه بيشتر ارزش 
پول ملي و اهميت استقال بانك مركزي خبر داد

وزير صمت: افزايش قيمت خودروها غير  قانوني 
نيست، خودروسازان و سازمان حمايت بعداً 

اظهار نظر مي كنند

 ايران خودرو چند خودروي توليد خود را 
با قيمت هاي عجيب و غريب عرضه كرد

 مطالبه  رهبر انقاب 
 براي تقويت 

ارزش پول ملي

تشكيل كارگروه 
ويژه »سفره مردم«

 دولت تئاتر را رها 
و  زمينه سوءاستفاده  را 

فراهم كرد

 روحانی مقابل 
تهديد خودروسازان 

جا زد!

 »برنده باش « 
آن هم با عقانيت كنكوری!
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گفت وگوي »جوان« با حسين مسافرآستانه 
درباره اتفاقات روزهاي اخير تئاتر

آسيب شناسی منطقی كه محمدرضا گلزار به جامعه می آموزد
»برنده باش « آن هم با عقانیت کنکوری!

»شنبه هاي انقاب« به دستاوردهاي ورزشي رسيد
بر قله افتخار ورزش در 40 سالگي انقاب

 »گزينه صحي�ح را از بين 
محمد صادق عبداللهی

گزينه های موجود انتخاب    جوان آناين
ك�ن و رؤي�ای خ�ود را 
محقق ساز « اين منطقی است كه آخر هر هفته محمدرضا 
گلزار برای مان تجويز می كند. ش�ركت كنندگان، يكی از 
رؤيای خ�ود می گويد، يكی از نيت خير خ�ود و ديگری از 
پرداختن وام هايش؛ هر كسی با 200 ميليون برای آينده خود 
برنامه ای دارد و كليد آينده پاسخگويی به سؤاات چهار 
گزينه ای »برنده باش « است؛  برنامه ای كه به دليل اعتراضات 
و انتقاد  ها بنا بود رويكرد خود را تغيير دهد اما تنها با تغيير 
سطح و سبك سؤاات به كار خود ادامه می دهد، دريغ از 
آنكه مهم تر از سؤاات، آسيب   ها و تبعاتی است كه منطق و 
عقاني�ت اي�ن برنام�ه در جامع�ه رواج می ده�د. 
منطق »برنده ب��اش « همان منطق »کنکوری « اس��ت که 
م��ا را وادار کرد، همه آینده را در ابه ای س��ؤاات تس��تی 
بجوییم، اما حال که بزرگ تر شده ایم و به روز  هایی که آینده 
می خواندیم شان رسیده ایم، فهمیدیم بیش از آنکه نیاز بود 
بیاموزیم و گزینه  صحیح را از بین چهار گزینه موجود بیابیم، 
نیاز بود یاد بگیریم چطور گزینه  پنجم را کش��ف یا اختراع 
کنیم. به عبارت دیگر روحیه  کنکوری خاقیت ایرانی را کور 
کرد و جامعه ای را ساخت که برای حل مشکاتش بیشتر از 
آنکه تاش کند راهی بیابد، تنها به گزینه های موجود بسنده 
می کند و اگر جوابی نیافت، مشکل را حل نشده، ر  ها می کند. 
کشورمان کم از عقانیت کنکوری ضربه نخورده است، ما یاد 
نگرفتیم مشکات مان را حل کنیم، تنها یاد گرفته ایم راه حل را 
انتخاب کنیم چرا که قدرت انتخاب و اختیار ما در حد انتخاب 

»یک از چهار « تنزل داده شده، فکر کردن عمیق را فراموش 
کرده ایم و عماً تبدیل به ربات   هایی منفعل شده ایم. 

انس��ان های ربات ش��ده، همان گونه ک��ه در »برنده باش « 
شاهدیم، نیازی ندارند برای رس��یدن به هدف و موفقیت، 
مهارتی را بیاموزند و یا مطلبی را عمیق بفهمند و فرا گیرند، 
همانطور که بس��یاری از متخصصین و موفقین رشته های 
مختلف وقتی در برابر »گلزار « می نشینند در همان سؤال های 
اول حذف می شوند، عقانیت »برنده باش « می گوید برای 
موفقیت تنها باید یک ربات »خرخون« ب��ود و روزی چند 
ساعت وقت گذاشت تا هارد چند ترابایتی مغز را از واحد پول 
کشورها، قهرمان های جام جهانی، فیلم های کارگردان ها، 

سوغات شهرها، تاریخ اسمی و عوامانه جنگ   ها پر کرد. 
این عقانیت که عاوه ب��ر دهها برنامه کنک��وری حاا در 
»برنده باش « نیز ترویج می شود، ما را به ربات   هایی منفعل 
بدل ساخته که در تصمیم گیری هایمان چندان نیاز به فکر 
کردن نداریم، همان گونه که ش��رکت کنندگان این برنامه 
نیازی به فکر کردن ندارند و عادت ه��م کرده اند که زیاد به 

فکر خود فشار نیاورند و در همان لحظه اول ذهن خود را به 
مثابه  یک کامپیوتر سرچ کنند و اگر جواب در حافظه شان 
پیدا شد، گزینه نهایی شان را اعام کنند و اگر نشد به سراغ 
گزینه های کمکی و ش��انس خود بروند. ندیدِن نیاز به فکر 
کردن تا به حدی پر رنگ است که بار  ها وقتی مجری به عنوان 
کمک اعام می کند گزینه ای پاسخ صحیح نیست، باز هم از 
سوی حضار یا از سوی شرکت کننده   ها به عنوان گزینه نهایی 

انتخاب می شود!
در جامعه ای با این عقانیت، فرد از همان کودکی می آموزد 
موفقیت یعنی بتوانی از یک تا 10 بشماری، حروف الفبای 
انگلیسی را تکرار کنی، صدای حیوانات را دربیاوری و شعر  ها 
را طوطی وار حفظ کنی. مثل »برنده باش « که کس��انی به 
عنوان افراد موفق مورد تش��ویق و احترام قرار می گیرند که 
بدانند فان نویسنده اهل کدام ش��هر است اما احتمااً یک 
کتاب هم از او نخوانده باشند، بتوانند سوره های قرآن را زیر 
30ثانیه پشت سر هم نام ببرند و بدانند فان سوپراستار در چه 
فیلم    هایی بازی کرده است؛ افتخاراتی که صرفاً نمایشی بوده 
و هیچ تأثیری بر زندگی این دنیا و آخرت ما نخواهند گذاشت. 
نمی دانم شاید بهتر بود به جای تشویق این چنین آدمی او را 
تنبیه هم کرد که چرا ذهنش را که این توانایی را دارد صرف 
حفظیاتی کرده که در زندگی حتی به درد خرید یک بطری 

آب هم نمی خورد!
امیدوارم در آینده صداوس��یما بیش از ظواه��ر برنامه   ها به 
تبعات اجتماعی آنها توجه کند و بیشتر به سراغ مسابقاتی 
برود که افزایش دهنده خاقیت، نوآوری، تفکر نقدی و هوش 

خانواده   ها باشد. 

 بي�ان دس�تاوردهاي 
سعيد احمديان

ورزش انقاب اسامي    ورزشي
در نشست شنبه هاي 
انقاب نشان از رشد خيره كننده ورزش كشورمان در 
بسياري از آمارها نسبت به دوران قبل از انقاب داشت. 
سالن استاد فارسي مجموعه آکادمي ملي المپیک در 
مجموعه انقاب تهران، دیروز ش��اهد برگزاري مراسم 
دیگري از ش��نبه هاي انق��اب بود، مراس��مي که این 
هفته به برخي دستاوردهاي 40 ساله انقاب اسامي 
در حوزه تربی��ت بدني و ورزش اختصاص داش��ت. در 
همین راس��تا مدیران و صاحب نظران کمیته مردمي 
گرامیداش��ت دستاوردهاي 40 س��اله انقاب اسامي 
در حوزه ورزش گردهم آمده بودند و در حضور اصحاب 
رس��انه به تبیین رشد چش��مگیر ورزش در چهار دهه 
اخیر و مقایس��ه آن با دوران پیش از انقاب پرداختند. 
مقایسه اي که باعث شگفتي برخي مسئوان حاضر در 

این نشست شده بود. 
   آمار گواه همه چيز است

داوود آذرنوش، رئیس س��ازمان بس��یج ورزش��کاران 
در گفت وگو با »ج��وان« درب��اره فعالیت هاي کمیته 
مردمي دستاوردهاي انقاب اسامي در حوزه ورزش 
اینطور توضی��ح مي دهد: »این کمیت��ه چند ماه پیش 
در موضوعات زیرساخت هاي ورزشي، ورزش همگاني، 
ورزش قهرماني و حرفه اي، رسانه و مباحث فرهنگي در 
طول 40 سال گذشته از انقاب، نسبت به جمع آوري 
اطاعات و آمار از وزارت ورزش و دس��تگاه ها و نهادها 
اقدام کرد و امروز با حضور اهالي رسانه، این دستاوردها 
توس��ط اعضاي کمیته مردمي که در 40 سال گذشته 
نقش هاي مختلفي در حوزه هاي ورزش داشتند، ارائه 

شد.«
آذرنوش معتقد است که این دستاوردها با قبل از انقاب 
قابل قیاس نیست. او مي گوید: »امیدواریم با ارائه این 
دستاوردها که حقیقتاً قابل قیاس با فعالیت هاي ورزشي 
در زمان طاغوت نیس��ت و اصواً برخي از این کارها در 
پیش از انقاب وجود نداشته، روشنگري در این زمینه 
صورت گیرد. امروز دشمنان نظام در حال تبلیغ هستند 

که در 40 سال گذشته از انقاب کاري صورت نگرفته، 
در صورتي که وقتي ب��ه آمار و ارق��ام و اطرافمان نگاه 
مي کنیم، مي بینیم که در این 40 سال کارهاي بسیار 
عظیمي انجام شده است. دشمن هم از همین مي ترسد 

و به همین خاطر تبلیغات منفي انجام مي دهد.«
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران در ادامه به برخي از این 
دستاوردها اش��اره مي کند: »به عنوان نمونه در توسعه 
ورزش در بحث ساختاري پیشرفت چشمگیري را شاهد 
هس��تیم. قبل از انقاب تربیت بدني کشور در حد یک 
معاونت وزارت آموزش و پرورش بود که پس از انقاب به 
سازمان و در ادامه به وزارت تبدیل شد. فدراسیون هاي 
ورزشي ما از 20 به 52 فدراسیون پس از انقاب افزایش 
پیدا کرد. ورزش بانوان هم که در زمان طاغوت محلي 
از اعراب نداش��ت، در حال حاضر زیرساخت ها و کسب 
عناوین قهرماني که با پوشش اسامي صورت مي گیرد، 
گواه رشد فوق العاده ورزش بانوان بعد از پیروزي انقاب 

است.«
آذرن��وش ادامه مي دهد: »کس��ب س��کوهاي متعدد 
قهرمان��ي در رقابت هاي مختلف المپیک، آس��یایي و 
جهاني و مقام هاي س��وم و ششم بازي هاي پاراآسیایي 
و آسیایي نشان مي دهد که دوران پس از انقاب رشد 
چشمگیري در کس��ب افتخارات داشته ایم. همچنین 
پیش از انقاب اص��اً پارامتري به عن��وان فرهنگ در 
ورزش نداش��تیم، در حالي که جامعه ورزش در هشت 
س��ال دفاع مقدس 5 هزار ش��هید تقدیم انقاب کرده 

است، شهدایي که ورزشکاران حرفه اي بودند.«
رئیس سازمان بس��یج ورزش��کاران در پایان به نقش 
رس��انه ها در انعکاس این موفقیت ها اش��اره مي کند: 
»امیدواریم که با تاش رسانه ها مردم با اقدامات صورت 
گرفته در ورزش کشور در 40 س��ال اخیر بیشتر آشنا 
شوند و بتوانیم در آینده نیز با توس��عه زیرساخت ها و 

رشته ها، دین خودمان را به مردم بیشتر ادا کنیم.«
   رسانه اي نكردن دستاوردهاي ورزش جفا به 

انقاب است
علیرضا صفارزاده، مدیر مرکز مطالعات راهبردي فرهنگ 
ورزش ه��م در گفت وگو با »جوان« ب��ا تأکید بر اهمیت 

معرفي دس��تاوردهاي ورزش در آس��تانه 40 س��الگي 
انقاب مي گوید: »40 سالگي انقاب یک سال مهم است 
و بنابرای��ن تأکید مقام معظم رهبري و مس��ئوان نظام 
است که دستاوردها مطرح شود، آن هم در شرایطي که 
دشمنان نظام به دنبال این بودند که 40 سالگي انقاب 
رقم نخورد و جان بولتون خبیث اشاره کرده بود که نباید 
اجازه بدهیم مردم ایران چهلمین سال انقابشان را جشن 
بگیرند. بر همین اساس در کنار کارهایي که دولتي ها باید 
براي تبیین دس��تاوردهاي انقاب در هر حوزه اي انجام 
دهند، کمیته مردمي با مسئولیت جناب آقاي یزداني خرم 
شکل گرفت تا در حد بضاعت بخش��ي از دستاوردهاي 
 ورزش در 40 سال اخیر را تبیین کنند و به اطاع مردم 

برسانند.«
صفارزاده حت��ي از ش��گفت زدگي مس��ئوان ورزش 
در جمع آوري دس��تاوردهاي 40 س��اله ورزش پس از 
انقاب خبر مي دهد: »مردم با توجه به مش��کاتي که 
این روزها دارند و بخش عمده اي از آن را دش��منان به 
وجود آورده اند از اینکه ببینند چقدر کارهاي عظیمي 
در حوزه ورزش رخ داده اس��ت، خوش��حال مي شوند. 
همکاران ما که این دس��تاوردها را جمع آوري کرده اند 
و 40 س��ال در این حوزه بوده اند از این حجم دستاورد 

شگفت زده شده اند.«
وي در ادامه به بخشي از این دستاوردها اشاره مي کند: 
»این نبوده که جمعیت سه برابر شده، فعالیت ها هم سه 
برابر شده است. در این دستاوردها رشدهاي چندهزار 
براب��ري، نجومي و چش��مگیر و حتي ب��راي اولین بار 
نسبت به قبل از انقاب در حوزه ورزش شاهد هستیم. 
در بحث هاي ساختاري ورزش کش��ورمان در دو سال 
پایاني حکومت منحوس پهلوي یک سقوط چشمگیر 
را داشت و سازمان تربیت بدني وقت منحل شد و یک 
معاونت در وزارت آموزش و پرورش شد. بعد از انقاب 
این سازمان احیا ش��د و امروز تبدیل به یک وزارتخانه 
شده است. بودجه ورزش قبل از انقاب سه در هزار بود 
که در آستانه 40 سالگي انقاب به یک درصد رسیده و 

33 برابر سهم درصدي شده است.«
بقيه در صفحه 13

يادداشت هاي امروز

اين گره  با  تدبیر فوتبالی ها باز می شود 
فريدون حسن

13

ضرورت پاسداشت مقاومت مردم 
عباس حاجي نجاري

2

وزير كار دستور انتشار تمامي صو رت هاي مالي 
را بدهد / هادی غامحسینی
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»شنبه هاي انقاب« به دستاوردهاي ورزشي رسيد

بن بست جمهوري پنجم!

 بر قله افتخار ورزش 
در 40 سالگي انقاب

   پس از انقاب اولین بار دوره هاي کارشناسي ارشد و دکترا 
در مقطع تربیت بدني شکل گرفت و فارغ التحصیان رشته 
تربیت بدني نس��بت به قبل از انقاب 520 برابر شده است. 
تربیت مربیان هم نسبت به قبل از انقاب 3 هزار و 800 برابر 

رشد داشته است | همين  صفحه
ويژه هاي جوان  

 لیبرال ها در جمهوري اسامي چه مي كنند؟!
 زيباكام: مردم مي گويند از رأی به روحاني 

صفحه 2پشیمان هستند

دومین کنفرانس رؤسای مجالس ۶ کشور آسیايی - سید محمود حسیني - تسنیمرونمايی از دستاوردهای جديد نیروی دريايی - محسن عطايي - فارس

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يك شنبه  18 آذر 1397   -    اول ربيع الثانی 1440

سال بيستم- شماره 5535 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

روحاني: به تحریم کنندگان هشدار مي دهیم که اگر توانایي هاي ما در مبارزه با خاستگاه مواد مخدر وتروریسم ضربه ببیند 
نخواهید توانست از آوار مواد مخدر، بمب ها، تروریسم و مهاجرت به سامت خارج شوید

نتيجه تحريم ايران
آوار مواد مخدربر سر تحريم کنندگان

   سياسي

 صفحه 2

 روند اعتراضات در فرانسه که دیروز هم با خشونت بیشتري ادامه داش��ت، نشان می دهد مطالبات معترضان همچنان در حال افزایش است. چنانکه دیروز در 
شبکه های اجتماعی فهرستي از درخواست های جلیقه زرد   ها منتشر شد که »حذف بدهی های مالیاتی، خروج از اتحادیه اروپا، خروج از ناتو، ممنوع شدن استفاده 

از بطری های پاستیکی و افزایش حداقل دستمزد« بخشی از این خواسته   ها است |  صفحه 15

مردم: فرانسه از ناتو و اتحاديه اروپا  خارج شود



88498443سرويس  سياسي

يک   ش��نبه 18 آذر 1397 | اول ربيع الثانی 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5535  ضرورت پاسداشت مقاومت مردم
پس از اعمال مرحله دوم تحريم ه��ا در 13 آبان ماه كه با يك عمليات رواني 
گسترده از سوي سران كاخ سفيد همراه بود و ترامپ رئيس جمهور امريكا 
با واژگاني تهديدآميز نظير اينكه تحريم ها بسيار جدي هستند، خيلي شديد 
هستند، تشديد هم خواهند شد، شروع آن را اعام و پمپئو نيز باادعاي اينكه 
تحريم هايي كه از فردا دوباره برقرار مي شود، كمرشكن ترين تحريم ها عليه 
ايران است، س��عي در بزرگنمايي تحريم ها داشتند . اما جان بولتون، مشاور 
امنيت ملي امريكا ومتحد منافقين خيلي خصمانه تر عليه مردم ايران صحبت 
كرده و روز سه شنبه، ۲۲ آبان، مي گويد كه امريكا فشار بر جمهوري اسامي را 
آن  قدر افزايش خواهد داد »تا شيره اش كشيده شود«. چند روز پس از آن هم 
مايك پمپئو، خواست اصلي كاخ سفيد از ايران را با اعمال تحريم ها علني كرده 
ومي گويد »ايران اگر مي خواهد مردمش غذا بخورند بايد به حرف امريكا گوش 
كند. « وي افزود: به نفع ايران است كه به حرف امريكا گوش كند؛ در غيراين 

صورت، مردم ايران بهاي آن را خواهند پرداخت. 
مواضع سردمداران كاخ سفيد كه متأثر از القائات منافقين و مزدوران داخلي 
آنها بود، اين تصور را در ذهن آنان ايجاد كرده بود كه با اباغ و اعمال تحريم ها 
بافاصله اوضاع كش��ور به هم خواهد ريخت و امواج اعتراضات و اغتشاشات 
كشور را فرا خواهد گرفت و آنها هم به تبع آن به اهدافشان خواهند رسيد و 
تزلزل در اركان نظام را شاهد خواهند بود و پمپئو به آرزوي ديرينه كاخ سفيد 
مي رسد كه ايران همچون قبل از انقاب به زير سلطه امريكا رفته و حرف امريكا 
را گوش كند. جان بولتن مشاور امنيت ملي امريكا نيز به آرزوي مشترك خود و 
منافقين خواهد رسيد كه ايران نتواند بزرگداشت چهلمين سال انقاب را جشن 
بگيرد. اما به رغم تصور آنها، نه تنها در عرصه سياسي واجتماعي كشور اتفاقي 
نيفتاد وآشوب واغتشاشي به وقوع نپيوست، بلكه حتي در برخي از موضوعات 
چالشي نظير اعتراض به حق كارگران نيشكر هفت تپه، معترضان قبل از بيان 
مطالبات خود، وفاداري به آرمان ها و اصول انقاب را اعام مي كردند ودشمنان 
را ناكام گذاشتند، اگر چه برخي از معاندين وعوامل نفوذي داخلي دشمن تاش 
داشتند حركت اعتراضي مسالمت آميز كارگران را به آشوب بكشانند. اين در 
حالي بود كه در طول اعمال تحريم ها ، رسانه هاي بيگانه در ماهواره ها وفضاي 
مجازي بيشترين فضا سازي را براي دامن زدن به اين اعتراضات ويا تحريك 

معلمان و كاميونداران به اعتراض به كار برده بودند. 
به رغم ناكامي در گام اول ، كاخ سفيد درهفته هاي اخير با هدف محكوميت 
ايران در عرصه هاي بين المللي چند پرونده را همزمان گش��ود. تاش براي 
محكوم كردن ايران در نشست س��ازمان منع ساح هاي شيميايي در اهه 
هلند يكي از اين موارد بود كه نماينده امريكا مدعي ش��د كه امريكا مدت ها 
دراين باره نگران بوده كه ايران برنامه  تسليحات شيميايي خود را حفظ كرده 

و آن را گزارش نداده است. 
در سناريويي ديگر مجلس نمايندگان امريكا طرحي را به تصويب رساند كه با 
متهم كردن ايران به بر هم زدن صلح در عراق خواستار تحريم ايران مي شود. 
اين طرح كه »جلوگيري از بي ثبات سازي ايران در عراق« نام گرفته خواستار 
»اعمال تحريم عليه آن دسته از اشخاص ايراني است كه صلح يا ثبات عراق يا 
حكومت عراق را تهديد مي كنند. « در اين ماجرا انگليسي ها هم به كمك كاخ 
سفيد آمده وبرهم زدن روابط ايران وعراق وتخريب چهره سردار سليماني را 
محور قرار دادند. روزنامه ديلي تلگراف با اتكا به اطاعاتي كه از منابع امنيتي 
انگليس به دس��ت آورده، مدعي مي ش��ود كه س��پاه قدس تحت امر قاسم 
سليماني بر آن است تا با ترور و رعب و وحشت، صداي مخالفان خود در عراق 

را خفه كند. 
دامن زدن به دور جديد ايران هراسي سناريوي ديگر كاخ سفيد عليه مردم ايران 
بود. وب سايت امريكايي واشنگتن اگزمينر با اشاره به گزارش جديدي كه توسط 
ارتش اياات متحده آماده شده، ادعا كرد، ايران به ساحي الكترومغناطيسي 
دست يافته كه مي تواند امريكا را از صحنه روزگار محو و ميليون ها تن را كشته 

يا بي خانمان كرده، و حتي هواپيماهاي در حال پرواز را به زمين بيندازد. 
برايان هوك رئيس كارگروه اقدام عليه ايران در كاخ سفيد، هم در يك شوي 
موشكي جديد و البته مسبوق به سابقه، تاش كرد ايران را در صدر تهديدات 
عليه امريكا قرار دهد و با نمايش آهن پاره هايي باز هم مدعي شود ايران به يمن 
ساح مي فرستد. اوحتي ايران را متهم به ارسال ساح براي طالبان كرد ودر 
ادامه با ادعاي وجود همه گزينه ها روي ميز، تهديد نظامي عليه ايران را چاشني 

جنگ رواني كاخ سفيد عليه مردم ايران كرد. 
در آخرين مورد هم مايك پمپئو، وزير امور خارجه امريكا در توئيتر خود مدعي 
شد كه ايران يك فروند موشك بالستيك قادر به حمل كاهك هسته اي را 
آزمايش كرده و اين آزمايش را مغاير قطعنامه شماره ۲۲31 شوراي امنيت در 
تأييد برجام دانست و تبع او فرانسه و انگليس با طرح ادعاي آزمايش موشكي 
ايران در ش��وراي امنيت با فش��ار امريكا تاش كردند با طرح تهديد ايران، 
قطعنامه اي عليه ايران در شوراي امنيت به تصويب برسانند. اين جلسه اگر 
چه به دليل عدم اجماع روي اين اتهام ومغايرت آن با قطعنامه شماره ۲۲31 
شوراي امنيت به نتيجه اي نرسيد وبدون صدور بيانيه عليه ايران پايان يافت، 
اما نشان داد كه اروپايي ها در بازي دوگانه خود عليه ايران در همراهي با امريكا 

از هيچ فرصتي فروگذار نمي كنند.
اما به رغم برنامه ريزي وتصور كاخ سفيد، روند تحوات داخلي كشور بعد از 
اعام مرحله نهايي تحريم ها در 13 آبان ماه برخاف تصور دشمنان بود . آنچه 
بيشتر امريكايی ها را عذاب مي دهد ناتواني در بر هم ريختن فضاي داخلي ايران 
است، ترامپ كه مبتني بر سرويس دهي منافقين وشبكه اطاعاتي آل سعود 
تا قبل از آبان ماه هر روز مدعي مي شد كه ايران هر روز اغتشاش است وقتي به 
دليل دروغ بودن ادعايش با رسوايي مواجه شد ، مدعي شد كه ايرانی ها روزهاي 
آخر هفته آشوب مي كنند. اما وقتي اين هم دروغ از كار درآمد مدتي است كه به 
دليل مضحكه شدن توسط رسانه هاي غربي، ديگر از اغتشاشات روزانه وهفتگي 
سخن نمي گويد و اين در حالي است كه در داخل نه تنها روند صعودي قيمت 
دار وارز متوقف شد بلكه در اوج اعام واعمال تحريم ها سير نزولي به خود 
گرفت، به گونه اي كه مراكز نظريه پردازي وفعاان اقتصادي وسياسي غرب 

را به تحير واداشته است. 
 واين درشرايطي است كه كاخ سفيد در بهره گيری از ماهواره ها وفضاي مجازي 
براي تحريك واغتشاش همه ظرفيت منافقين، سلطنت طلبان وسعودي ها را 
به كارگرفته و از سوي ديگر تاش كرده كه گروهك های ضد انقاب را متشكل 
و براي براندازي نظام اسامي متحد كند ودر برهم زدن امنيت كشور هم از هر 

حربه اي استفاده مي كند كه اقدام تروريستي چابهار آخرين نمونه آن بود.
استيصال دشمن در شرايطي اس��ت كه در وراي اين پرونده سازي ها آنچه 
مشهود است اذعان به اقتدار ايران در عرصه هاي منطقه اي وبين المللي است. 
التماس ترامپ براي مذاكره با ايران و يا درخواست پمپئو وزير خارجه امريكا 
مبني بر اينكه ايران حرف امريكا را گوش كند در شرايطي صورت مي گيرد 
كه امريكايی ها و حتي فرانسوي ها تحقير آميزترين رفتار را با حكام مفلوك 
حاكم بر شيخ نشين هاي خليج فارس دارند، به كارگيری تعابيري همچون 
گاو شيرده و يا » كوفتي« در عين انعقاد قراردادهاي صدها ميليارد داري كه 
نماد غارت اموال مسلمانان خليج فارس است در حالي است كه هيچ واكنشي 
از سوي آنان در ازاي اين تحقيرها صورت نمي گيرد . اين روند در عين اينكه 
ماهيت دشمن را به ويژه براي نس��ل های جديد روشن كرده است، در عين 
حال حقانيت نظام اسامي در مواجهه با فزون خواهي هاي استكبار را اثبات 
وتحمل فشارها تحريم ها را براي مردم باور پذير مي كند  وعلت مقاومت مردم 

نيز همين است
اما اين ايس��تادگي ومقاومت مردم شايسته تاش بيش��تر مسئوان است. 
اگرچه اجراي راهبرد رهبري معظم انقاب در تشكيل شوراي هماهنگي ملي 
اقتصادي توسط روساي قوا و اتخاذ تصميمات ازم و سياست های پولي و مالي 
مناسب، در كنترل روند صعودي قيمت طا وارز وكاهش آن مؤثر بوده است ، 
اما رشد افسار گسيخته قيمت ها به رغم كاهش قيمت ارز نشان از ضعف جدي 
دولت در مديريت صحنه ميداني اقتصاد   دارد وبنگاه هاي اقتصادي، در غياب 
يك نظارت وكنترل مبتني بر منافع خود عمل مي كنند. بديهي است كه در اين 
ميان ارائه آمارهاي غيرواقعي توسط دولت مشكلي را از كارگران وكارمنداني 
كه حقوق ثابتي دارند حل نمي كند آنگاه كه بايك تورم 300درصدي ، بعضاً 

شرمنده خانواده های خود مي شوند.

                 عباس حاجي نجاري

رئيس جمهور نسبت به پيامدهاي تحريم ايران هشدار داد

نتيجه تحريم ايران آوار مواد مخدر بر سر تحريم کنندگان

در دومين كنفرانس رؤس�اي مجالس ش�ش 
كشور آسيايي )افغانس�تان، ايران، پاكستان، 
تركيه، چين و روسيه( براي مبارزه با تروريسم 
كه در ته�ران برگزار ش�د، رئي�س جمهور به 
تحري�م كنندگان ايران نس�بت ب�ه آوار مواد 
مخدر، بمب ، تروريس�م و مهاجرت در صورت 
آس�يب ديدن توانايي ايران در ح�وزه  مبارزه 
ب�ا م�واد مخ�در و تروريس�م هش�دار داد.
به  گزارش  ايسنا، حسن روحاني، صبح ديروز طي 
سخناني در اين كنفرانس با اشاره به اينكه جهان 
شاهد چالش هاي سخت و پيچيده اي اعم از تغيير 
آب و هوا، بحران هاي اقتصادي، توسعه نيافتگي، 
تجاوز و جنگ، فقر و گرس��نگي، يكجانبه گرايي 
وافراط گراي��ي و تروريس��م اس��ت، اظه��ار كرد: 
جمهوري اس��امي ايران به عن��وان بزرگ ترين 
قرباني تروريسم تاكنون متحمل خسارات جاني 

و مالي سنگيني شده است.
وي همچنين با اش��اره ب��ه حوادث تروريس��تي از 
جمله انفجار دفتر نخست وزيري، شهادت 7۲ تن 
از نمايندگان مجل��س و دولتمردان در س��ال 60، 
ش��هادت 17 هزار نفر از مردم عادي طي 40 سال 
گذشته توسط تروريست هايي كه در حال  حاضر در 
اروپا و امريكا تحت حمايت دولت هاي غربي هستند، 
گفت : در سال هاي اخير دانشمندان هسته اي ايران 
توسط عوامل تروريستي دولت هاي بيگانه به شهادت 
رسيده اند. حمله داعش به مجلس شوراي اسامي و 
حوادث تروريستي اخير اهواز و چابهار نمونه ديگري 
از اقدامات تروريستي عليه كشورمان است، اما اين 
حوادث كوچك ترين خللي در ع��زم دولت ايران و 
مردم براي مبارزه با اش��كال تروريسم وارد نكرده و 
نمي كند. رئيس جمهور در ادامه خاطر نشان كرد: 
امنيت ابعاد گسترده تری نسبت به گذشته دارد و 
شامل امنيت اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي 

و رواني جامعه مي شود.
   تحريم هاي امريكا، تروريس�م اقتصادي 

است
روحان��ي با بي��ان اينكه تحريم ه��اي اقتصادي 
ظالمان��ه و غيرقانوني امريكا عليه ايران ش��كل 
بارز از تروريسم اس��ت كه ملت ما را هدف قرار 
داده، تصريح كرد: تروريسم اقتصادي به معناي 
وحش��ت آفرينی در اقتصاد يك كش��ور و ايجاد 
ترس در ديگر كشورها جهت ممانعت از تجارت 
و سرمايه گذاری در كش��ور هدف است. خروج 
امري��كا از برج��ام و اعمال تحريم ه��ا بي ترديد 
نمونه بارزي از تروريس��م اقتصادي اس��ت. وي 
ادامه داد: منطقه ما در مقطع حس��اس تاريخي 
ق��رار گرفته اس��ت؛ مقطعي كه تروريس��ت ها، 

خش��ونت طلبان و قانون ش��كنان ب��ه دنبال راه 
انداختن گردابي از خشونت، فقر، تحريم و كودتا 
هستند. آنها نمي خواهند ما دور هم جمع بشويم 
و گفت وگ��و كنيم. آنه��ا نمي خواهند ما همدل 
و همزبان باش��يم؛ اما بايد بدانند اي��ن اراده ما 
است كه دست در دست هم بر دشمن مشترك 
فائق شده ايم؛ اين پيروزي مستلزم آن است كه 

همگي مسئوليت خود را تا ريشه كني ريشه هاي 
خش��ونت ادامه دهي��م. فقر، فس��اد، نابرابري و 
تبعيض از مهم ترين ريش��ه هاي خش��ونت هاي 
تروريس��تي در منطقه اس��ت. در فضاي توسعه 
نايافتگي اش��كال بزهكاري، قاچاق، پولشويي و 
تروريسم به هم ملحق مي شوند و امنيت جوامع 

انساني را نابود مي كنند.

   گستاخي هاي امريكا را تحمل نمي كنيم
روحاني با بيان اينكه دخالت هاي سياسي و نظامي 
اجازه نمي دهد، جوامع رش��د طبيع��ي خود و راه 
حل هاي مناسب در مواجهه با مشكات را بيابند، 
بيان كرد: بايد بينديش��يم كه چگون��ه مي توانيم 
آنهايي كه آگاهانه ميليارده��ا دار از درآمدهاي 
نفتي خود را براي تعميق اختاف ها صرف مي كنند، 
متوقف كنيم و چگونه در مقابل زورگويان بايستيم. 
من معتقدم همكاري و هماهنگي است كه امنيت 
مي آفريند. م��ا بايد حاكميت ه��اي منعطف تري 
داشته باشيم كه با تقس��يم عادانه مسئوليت در 
مقابل تهديدهاي مشترك س��ازگار باشد. بايد به 
جنگ و خشونت افسار بزنيم. به پيكار با پول هاي 
ناپاك بش��تابيم و از كارآمدي حكمراني يكديگر 
حمايت كنيم تا ديگر جايي براي پليدي ها نباشد. 
روحاني با اشاره به اينكه امريكا سخت در خطاست 
كه گمان مي كند مي تواند م��ا را از هم جدا  كند، 
گفت: جنگ تجاري با چين به ضرر همه ما است، 
تحقير افغانستان خوار ش��مردن همه ما است، با 
تنبيه تركيه همه ما مجازات مي شويم، هر بار كه 
روسيه تهديد مي ش��ود همه ما امنيت خود را در 
مخاطره مي بينيم و وقتي ايران تحريم مي ش��ود 
همه از توسعه پايدار بي بهره و در واقع همه تحريم 
مي شوند، اما ما بنا نداريم گس��تاخي ها را تحمل 
كنيم و در برابر آنها مي ايستيم و اين راه را از مسير 

تقويت و تعميق همكاري دنبال مي كنيم.
   آوار م�واد مخ�در و تروريس�م روي 

تحريم كنندگان ايران
رئيس جمهور همچني��ن با بيان اينك��ه ايران با 
حكم رسالت خود سدي بزرگ در برابر سوداگران 
خش��ونت بوده و بهاي س��نگيني را هزاران نفر از 
داوران ما ب��ا پرداخت جانش��ان داده اند، گفت: 
ساانه 800 ميليون دار براي مبارزه با مواد مخدر 
صرف مي كنيم، براي لحظه اي تصور كنيد كه اگر 
رخنه اي در اين سد ايجاد شود، چه فاجعه اي رخ 
خواهد داد. ما همچنين در راه مبارزه با تروريسم 
ساانه ميليون ها دار هزينه  كرده ايم و صدها نفر از 
نيروهاي ما در اين راه جان خود را فدا كرده اند. ما از 
غرب انتظار نداريم كه سهم شان را در ازاي امنيت 
و ثبات خود كه براي آنها تأمين كرده ايم بپردازند، 
اما بدانند با تحريم ايران توانايي هاي ما براي مبارزه 
با مواد مخدر و تروريس��م آس��يب مي بيند. وي 
افزود: به تحريم كنندگان هشدار مي دهيم كه اگر 
توانايي هاي ما در مبارزه با مواد مخدر وتروريسم 
در خاستگاه آنها ضربه ببيند، نخواهيد توانست از 
آوار مواد مخدر، بمب ها و تروريسم و مهاجرت به 
سامت خارج شويد. روحاني در ادامه گفت: آنها 
كه حرف ما را باور ندارند، خوب اس��ت نگاهي به 

نقشه جغرافيايي براندازند.
    اج�ازه نمي دهي�م امريكا از مس�ئوليت 

ويراني ها بگذرد
رئي��س جمهور با بي��ان اينكه ما باي��د بدانيم كه 
تهديدهاي امروز بين مرزي است، تصريح كرد: از 
همين رو است كه بايد به دنبال منطقه اي قوي تر 
كه رها از سلطه ديگران است باشيم، منطقه اي كه 
از خود نيرو بگيرد و از نيروي جمعي همه ملت ها 
اس��تفاده كند. منطقه اي قدرتمند ب��راي دنياي 
پسا امريكايي و اين ملت ها هستند كه در همپيماني 
با هم آرزوي مشتركشان را پيش مي گيرند؛ همه 

بايد در راه منطقه قوي تر بكوشيم.
روحاني ادامه داد: بايد از تج��ارت كاا و خدمات 
مخصوصاً كااي فرهنگي در منطقه حمايت كنيم. 
به توازن قواي پايدار مبتني بر هوش استراتژيك 
دس��ت يابيم. وي با بيان اينكه »امريكا كشوري 
مداخله جو است كه نمي تواند هيچ كشوري را در 
حوزه هاي ذكر شده ياري كند« گفت: از كسي كه 
به ديوارها تعظيم مي كن��د انتظار نداريم به پل ها 
احترام بگذارد؛ از كس��ي كه تمدن ه��ا را تحقير 
مي كند نمي توان خواست نگهدارنده تمدن هاي 
مشترك باشد و ما هرجا امريكا در انهدام جوامع 
سهم دارد اجازه نخواهيم داد از هزينه و مسئوليت 

ويراني ها بگريزد.

در نامه اي به علي عسگري صورت گرفت
قدرداني سردار غيب پرور  از رسانه ملی

س�ردار غيب پرور در نامه اي به علي عسگري، رئيس سازمان صدا و 
سيما از عملكرد اين سازمان در انعكاس خدمات بسيج قدرداني كرد.

به گزارش خبرگزاري بسيج،  در نامه رئيس سازمان بسيج مستضعفين به 
رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسامي ايران آمده است: تشكيل 
بسيج، ماه ها قبل از جنگ تحميلي، حكايت از سازماني داشت براي حضور 
در همه ميدان هاي فرهنگي، علمي، سياسي و نيز نظامي. همين تدبير 
آس��ماني به اتكاي انفاس الهي امام راحل و امام حاضر انقاب بود كه در 
طول 40 س��ال مجاهدت خستگي ناپذيرانه بس��يجيان وايت، تمامي 
ميادين مورد نياز انقاب بستري الهي درس آموزان مدرسه عشق شده و 
شاهدان و شهيدان گمنام را فاتحان ميدان هاي حساس و نقاط عطف تاريخ 
نمود و چه زيبا گفت آن پير سفر كرده كه: »اگر بر كشوري نواي دلنشين 
تفكر بسيجي طنين انداز شد چشم طمع دش��منان و جهانخواران از آن 
دور خواهد گرديد.« برهمين اس��اس ازم مي دانم از تاش هاي صادقانه 
وچشمگير جنابعالي و ساير مديران سازمان صدا و سيما، خبر، استان ها 
و ساير بخش هايي كه نقش بي بديلي در انعكاس فعاليت هاي بسيجيان و 
بدون هيچ چشمداشتي انعكاس توفيق خدمت به مردم از سوي بسيج را 
سرلوحه كار خويش قرار داده اند، نهايت قدرداني  و تشكر خود را اعام نمايم. 
اميد است با تدابير ارزنده شما برادر ارزشي با معرفي هر چه بيشتر خدمت 
بسيج در رسانه ملي، تفكر بسيجي در جامعه حكمفرما شود تا به حول و قوه 
الهي و با ياري امام زمان )عج( »بسيج به عنوان كليد طايي حل مشكات« 

حال مشكات موجود كشور باشد.

اريجاني در نشست خبري مطرح كرد
رد پاي برخي کشورها در حوادث شرق ايران

رد پ�اي برخ�ي كش�ورها ب�راي آش�فته س�ازي رواب�ط اي�ران 
مي ش�ود. دي�ده  كش�ور  ش�رق  ح�وادث  در  پاكس�تان  و 

علي اريجاني، رئيس مجلس شوراي اسامي در نشست خبري اختتاميه 
دومين كنفرانس رؤساي مجالس شش كشور آسيايي گفت: درآسيا، امروز 
تحركاتي از ترور و تروريسم مي بينيم كه طبيعي نيست. در آسيا زمينه اي 
براي رشد اين مسائل وجود ندارد. يك عامل خارجي، اين موضوع را سامان 
داده است. وي با بيان اينكه برخي كشورها تاش دارند نفس آسيا را بگيرند، 
افزود: اين كشورها تروريسم را در آسيا دامن زدند و اين موضوعات موجب 

ايجاد حساسيت در ميان كشورهاي آسيايي شد.
رئيس مجلس شوراي اس��امي با بيان اينكه تروريسم در بستر فقر رشد 
مي كند، افزود: شش كشور عضو هر كدام به صورت جداگانه اعام كردند كه 
در چه زمينه هايي در كشورهاي مختلف آماده سرمايه گذاری هستند. وي با 
بيان اينكه هم گرايی فكري بين كشورهاي عضو در زمينه مقابله با تروريسم 
شكل گرفته است، تصريح كرد: در اين كنفرانس بسياري از اختاف نظر ها 
در مورد نحوه مبارزه با تروريسم و شناسايي گروه هاي تروريستي حل شد. 
اريجاني گفت: بين ما و برخي از كشورهاي عضو كنفرانس، همكاري هاي 
اطاعاتي و امنيتي وجود دارد و در برخي موارد در خصوص تروريست ها 
اطاعاتي بين كشورها مبادله شده كه نافع بوده است. وي ايجاد پيمان هاي 
پولي بين كشورهاي عضو اين كنفرانس را مهم خواند و اظهار داشت: اين 
كشورها عاقه مند به افزايش پيمان هاي پولي بودند. اريجاني با بيان اينكه 
غرب و امريكا پشت صحنه از تروريس��ت ها حمايت و آنها را خلق و جعل 
كرده اند، افزود: در حوادث عراق و سوريه در ابتدا براي آنها دستاوردي بزرگ 
بود ولي وقتي كه با نسلي از اروپايي مواجه شدند كه به اين گروهك پيوسته 
و به اروپا برگشته بودند به فكر فرو رفتند. رئيس مجلس شوراي اسامي 
با بيان اينكه اين اجاس و اجاس هايي از اين دس��ت در آسيا براي بزك 
كردن موضوع نيست، گفت: ما دنبال راه حل هاي اصولي و واقعي براي حل 
مسئله تروريست هستيم و نيازي به حمايت غرب و امريكا نداريم. فقط از 
آنها مي خواهيم كه بازي در نياورند. كشورهاي آسيايي اين ظرفيت را دارند 

كه تروريست ها را از بين ببرند.
    تجارت راه خود را پيدا مي كند

رئي��س مجلس ش��وراي اس��امي همچنين گف��ت: اين كش��ورها در 
سخنراني هايشان اعام كردند كه با تحريم ها موافق نيستند. امريكايي ها 
تصور خامي داشتند كه فكر مي كردند با اين اهرم مي توانند هر كاري انجام 
دهند. اريجاني با بيان اينكه تجارت، راه خود را باز مي كند، گفت: كشورهاي 
عبد و ذليل يك كشور نيستند و به دنبال منافع خود مي باشند. ايران بايد 
بسترهاي توسعه جمعي را با كشورهاي همسايه ايجاد كند. رئيس مجلس 
شوراي اسامي در خصوص آزادي س��ربازان ايراني كه توسط طالبان به 
گروگان گرفته شده اند، ادامه داد: هم در صحبت هاي بنده با رئيس مجلس 
پاكستان و هم درصحبت هاي رئيس جمهور با ايشان اين مسئله مطرح شد. 
وي افزود: دغدغه مهم ما اين است كه ناآرامي ها در مرزهاي پاكستان است. 
رد پاي كشورهاي ديگر را در اين ناآرامي ها مشاهده مي كنيم. اريجاني 
تصريح كرد: رد پاي برخي كش��ورها براي آشفته س��ازي روابط ايران و 
پاكستان در اين حوادث مشاهده مي شود. بايد تيم اطاعاتي پاكستان و 
ارتش اين كشور فعالت تر عمل كنند. آنها به ما قول داده اند كه اين مسئله را 

خاتمه خواهند داد و در همه سطوح پيگير هستند.

فرمانده نيروي انتظامي:
  با عامان حادثه تروريستي چابهار 

برخورد قاطع می کنيم 
دش�منان بدانن�د ب�ا چني�ن تح�ركات مذبوحانه اي)حادث�ه 
تروريس�تي چابه�ار( نمي توانند در ع�زم مردم خلل�ي وارد كنند. 
سردار حسين اشتري، فرمانده نيروي انتظامي در حاشيه برگزاري نشست 
با دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي امين با گراميداشت 16 آذرماه روز 
دانشجو، در واكنش به حادثه تروريستي چابهار بيان كرد: دو روز قبل، عامل 
يك گروه تروريستي به دنبال نفوذ به يكي از مقرهاي انتظامي شهرستان 
چابهار بود كه با لطف الهي، هوش��ياري و واكنش سريع نيروهاي پليس، 
اين عامل انتحاري ناكام ماند. فرمانده نيروي انتظامي خاطر نشان كرد: 
دشمنان به دنبال ناامن كردن كشور هستند اما بايد بدانند با چنين تحركات 
كور و مذبوحانه اي نمي توانند در عزم و اراده نيروهاي مسلح و مردم خللي 
وارد كنند. سردار اش��تري تأكيد كرد: نيروهاي پليس با اقتدار روزافزون 
مأموريت ها را دنبال و اجرايي مي كنند و قطعاً با عامان اصلي اين تحرك 
تروريستي نيز قاطعانه برخورد مي كنيم و براي خانواده شهداي اين حادثه 
تروريستي نيز از خداوند منان طلب اجر و پاداش داريم. وي در پاسخ به اين 
سؤال كه خودروي عامل انتحاري حامل چه ميزان مواد منفجره بود، گفت: 

موضوع در حال بررسي است و تحقيقات در اين باره ادامه دارد. 

      ميزان: دادس��تان زاهدان از دس��تگيري چهار متهم در رابطه با حادثه 
تروريستي چابهار خبر داد. حجت ااسام موحدي راد با بيان اينكه اين افراد در 
شهرستان هاي مختلف استان سيستان و بلوچستان دستگير شده اند، افزود: اين 

پرونده در مجتمع ويژه جرائم امنيتي در مركز استان رسيدگي خواهد شد. 
      تسنيم: محسن هاشمي، رئيس شوراي مركزي حزب كارگزاران با اشاره به 
گمانه زني ها درباره تشكيل پارلمان اصاحات گفت: رهبران جريان اصاحات 

اراده اي براي تشكيل پارلمان اصاحات ندارند. 
       فارس: حميدرضا ترقی عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسامي با بيان 
اينكه حل مشكات اقتصادي با مذاكره، گراي اشتباه دادن به جامعه است، 
 گفت: با توجه به بدعهدي هاي مكرر امريكا و رفتارهايي كه با جمهوري اسامي 

دارد و تحريم هايي كه عليه ايران وضع كرده، مذاكره معنايي ندارد. 

ژه
وی

 ليبرالهادرجمهورياسامي 
چهميكنند؟!

محمد قوچاني، نايب رئيس كميته سياسي حزب كارگزاران 
اين حزب را اولين ح��زب غيرايدئولوژيك اي��ران مي خواند و 
البته تنها حزبي كه سوسياليست نيس��ت و بيانيه آغاز به كار 
حزب كارگزاران س��ازندگي در دي م��اه 74 را اثباتي بر ظهور 
يك حزب ليبرال در ايران مي داند. قوچاني در مطلب خود كه 
در جلد اول كتاب س��ازندگي منتشر شده، به سخنان حسين 
مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي اشاره مي كند 
كه در س��ال هاي اخير تأكيد كرده كه »آنان يك حزب ليبرال 
دموكرات مسلمان هستند« و مي نويسد: »اين براي اولين بار 
است كه در تاريخ احزاب سياسي ايران يك سياستمدار مسلمان 
از ليبراليسم سياسي و اقتصادي دفاع مي كند. « بخشي از مطلب 
روزنامه سازندگي در مورد دو جلد كتاب سازندگي مرور كوتاهي 
بر نوشته قوچاني دارد و تيتر اصلي »ليبرال دموكرات هاي ايران 

امروز« است. 
قوچاني به عنوان عضوي از حزب كارگزاران در ماه هاي گذشته 
بارها به ليبرال بودن كارگزاران و روحاني با افتخار اشاره كرده 
اس��ت. پيش از اين و در تابستان س��ال جاري، جواد اطاعت از 
يك پژوهش در ميان اصاح طلبان )اعم از كارگزاران، مجمع 
روحانيون مبارز، اعتماد ملي، سازمان مجاهدين انقاب اسامي 
و مش��اركت( خبر داده بود كه طبق آن نتيج��ه گرفته بود كه 

»اصاح طلبان در ايران از نظر مقياس اقتصادي خواهان اقتصاد 
نيمه باز و تا حدودي به دخالت و برنامه ريزي دولت در اقتصاد 
معتقدند و ازلحاظ سياسي و اجتماعي نيز به حكومت و دولت 
دموكراتيك گرايش دارند. ازاين رو گرايش فكري اصاح طلبان 
در ايران نزديك به احزاب چپ دموكراتيك در دنيا ازجمله احزاب 
سوسيال دموكرات است. مضافاً اينكه نش��ان دهنده نزديكي 
ديدگاه هاي اصاح طلبان به يكديگر است و آنان از انسجام فكري 

مناسبي براي پيشبرد اهداف خويش برخوردارند. «
از اختاف قوچاني و اطاعت در سوسيال دانستن و ندانستن 
اصاح طلبان بگذريم، اما يك نكته حائز اهميت اس��ت و آن 
اينكه امام خميني با تفكر ليبرالي در كش��ور مخالف بودند و 
اواخر عمر فرمودند: »تا من هستم نخواهم گذاشت حكومت 
به دس��ت ليبرال ها بيفت��د. « و يا آنكه »ما هن��وز  هم چوب 
اعتمادهاي فراوان خود را به گروه ها و ليبرال ها مي خوريم.« 
حاا كه حزب كارگزاران اذعان به ليب��رال بودن دارد، آيا در 
قدرت بودن خ��ود را در تناقض با آرمان هاي ام��ام و اهداف 
انقاب اسامي نمي بيند و نبايد از قدرت كنار رود؟! بر اساس 
انديش��ه امام اين حزب نبايد در قدرت و حكومت باش��د، اما 
بيش��ترين تاش را براي برعه��ده گرفتن پس��ت و مقام در 
جمهوري اسامي دارند. جمهوري اسامي و مديران ليبرال 
تناقضي هس��تند كه به مرور زمان از اهداف امام راحل هيچ 

چيزي باقي نخواهند گذاشت. 

  زیباكام:مردمميگویند
ازرأیبهروحانيپشيمانهستند

متعصب ترين حاميان روحاني هم كم كم از او قطع اميد مي كنند، 
در حالي كه سه سال تا پايان دولت روحاني باقي مانده است و 
آنها مي خواهند روحاني را در شرايط دشوار دولتش تنها بگذارند، 
صادق زيباكام در مصاحبه با روزنامه آرمان مي گويد: »به نظر 
من پيوند اصاح طلبان با حسن روحاني ناموفق بوده است. در 
شرايط كنوني اصاح طلبان به نقطه اي رسيده اند كه احساس 
مي كنند نبايد در انتخابات از حسن روحاني حمايت مي كردند. 
اين در حالي اس��ت كه هزينه ناكامي هاي دول��ت روحاني در 
نهايت به نام اصاح طلبان تمام خواهد شد. شرايط اصاح طلبان 
و حس��ن روحاني مانن��د ازدواج بوده اس��ت. اصاح طلبان به 
اميد اينكه قرار است با زندگي مش��ترك با حسن روحاني به 
خوشبختي دست پيدا كنند وارد زندگي مشترك با او شدند. با 
اين وجود اين ازدواج به دايلي ناموفق از آب درآمده است. اتفاقاً 
زمان زيادي نيز طول نكشيد كه به اين نتيجه رسيدند كه اين 

پيوند نمي تواند سبب خوشبختي آنها شود«. 
زيباكام افزود: »م��ردم مي گويند آقاي زيباكام ما از اينكه 
به حرف ش��ما گوش داديم و به حس��ن روحاني رأي داديم 
احساس پشيماني مي كنيم و ما شما را در اين زمينه مقصر 
مي دانيم... صورتحساب و هزينه عملكرد ناموفق دولت آقاي 

روحاني را اصاح طلبان پرداخت خواهند كرد... «

  گزارش

 نماي نزديك

 روحاني همچنين روز گذشته در حاشيه دومين 
كنفرانس رؤس��اي مجالس ايران، افغانستان، 
پاكس��تان، تركيه، چين و روس��يه و در ديدار 
»والودين ويتس��او« رئي��س مجلس دوماي 
روسيه افزود: روابط و همكاري هاي دو كشور 
در سال هاي گذشته بسيار دوستانه بوده و طي 
سال هاي اخير شاهد ارتقاي سطح همه جانبه 

مناسبات دو كشور بوده ايم.
روحاني روابط و همكاري هاي ايران و روسيه را 
دوستانه و رو به گسترش دانست و تأكيد كرد: 
جمهوري اس��امي ايران آمادگي دارد از همه 
ظرفيت هاي موجود براي توس��عه مناسبات 
همه جانبه با روسيه استفاده كند و كشورهاي 
ثالث قادر به ايجاد خلل در مناسبات دو جانبه، 
منطقه اي و بين المللي ايران و روسيه نيستند. 
»والودين ويتس��او« رئي��س مجلس دوماي 
روسيه نيز در اين ديدار توسعه روابط دوستانه 
ايران و روسيه را حائز اهميت دانست و گفت: 
خوشبختانه در سال هاي اخير مناسبات تهران 
- مس��كو براس��اس اهتمام و دوستي رؤساي 
جمهوري دو كشور به سرعت پيشرفت كرده و 

در حال توسعه است.
روحاني در ديدار با رئيس مجلس تركيه نيز، 
با قدرداني از مواضع خ��وب رئيس جمهور و 
دولت تركيه برابر تحريم هاي غيرقانوني دولت 
امريكا عليه ايران، افزود: ايران قدردان اهتمام 
رئيس جمهوري و دولت تركيه براي گسترش 
همكاري ها با جمهوري اسامي ايران است و از 
آن استقبال مي كند. وي با استقبال از مواضع 
سازنده رئيس جمهوري تركيه درباره مسائل 
جهان اسام، خاطر نش��ان كرد: نبايد زير بار 
تصميمات نادرس��ت و خاف مصالح منطقه 
رف��ت. اقداماتي كه دوس��تي و همكاري هاي 

كشورهاي منطقه را تحت تأثير قرار مي دهد. 

ديدار و گفت وگو با رئيس مجلس پاكستان، از 
ديگر برنامه هاي رئيس جمهوري در حاشيه 
نشس��ت ديروز بود. حس��ن روحاني در ديدار 
»اسد قيصر« رئيس مجلس پاكستان، مبارزه 
همه جانبه با تروريسم و افراطي گري را براي 
همگان بس��يار حائز اهميت برشمرد و خاطر 
نشان كرد: آنهايي كه گروه هاي تروريستي را 
در دهه هاي گذشته خلق كرده اند، در حقيقت 
خيانتي بزرگ به ملت ه��اي منطقه كرده اند. 
رئيس جمه��وري ضمن اظهار امي��دواري از 
اينكه همكاري نيروهاي امنيتي و مس��لح دو 
كشور باعث شود تا امن ترين مرزها را بين ايران 
و پاكستان داشته باشيم، گفت: اميدوارم هفت 
نيروي مرزباني ايران كه در خاك پاكس��تان 
گروگان گروه هاي تروريستي هستند، با فعاليت 
جدی تر ارتش پاكس��تان هر چه سريع تر آزاد 
شده و س��الم به ايران بازگردند. »اسد قيصر« 
رئيس مجلس پاكستان نيز در اين ديدار ضمن 
ابراز تأسف و تسليت به خاطر حادثه تروريستي 
چابهار، گف��ت: امروز دولت و ملت پاكس��تان 
و احزاب گوناگون اين كش��ور ب��راي مبارزه با 
تروريسم متحد هستند. پاكستان آماده هرگونه 
تعامل با ايران در مبارزه با تروريس��م و توسعه 
امنيت منطقه اي اس��ت. روحاني س��پس در 
ديدار »عبدالرئوف ابراهيمي« رئيس مجلس 
افغانستان گفت: روابط تهران و كابل، روابطي 
فراتر از همس��ايگي اس��ت و از همين رو غلبه 
بر تروريسم و استقرار ثبات و امنيت و توسعه 
اقتصادي افغانستان براي جمهوري اسامي 
ايران اهميت دو چنداني دارد. روحاني روابط 
اقتصادي ايران و افغانستان را نيازمند يك تحول 
جدي دانست و تأكيد كرد: تهران آماده هر نوع 
مس��اعدت و همكاري با كاب��ل در حوزه هاي 

اقتصادي است. 

 ديدارهاي دوجانبه روحاني با رؤساي مجالس
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حسين فاح جوش��قاني، رئيس س��ازمان تنظيم 
مق��ررات و ارتباطات راديويي در نخس��تين روز از 
هفته ديجيتال ايران در سمينار تخصصي »تحول 
ديجيتال و صنعت مخابرات« كه در وزارت ارتباطات 
برگزار شد، با بيان اينكه براي ايجاد تحول ديجيتال، 
بايد سازمان ها متحول شوند و خود را آماده پذيرش 
آن كنند، گفت: تغيير استراتژي حوزه كسب و كار 
و رويكرد در الگوها و س��رمايه گذاري ها مبتني بر 
تحول ديجيتال از سال 2013- 2012 در بعضي از 

كشورهاي دنيا آغاز شده است. 
وي اس��تفاده از تحول ديجيتال در دنيا را موجب 
افزايش درآمد دانس��ت و افزود: طبق آمار مجمع 

جهاني اقتصاد، كشورهايي كه اس��تراتژي تحول 
ديجيتال را اجرا كردند با افزايش 9درصدي درآمد، 
12درصدي حجم بازار و 26درصدي س��ودآوري 

شركت ها همراه بودند. 
 ارزش افزوده 700 ميليارد داري در بخش 

سرگرمي ديجيتال 
فاح جوشقاني با اشاره به كاهش درآمد اپراتورهايي 
كه س��رويس به روز نش��ده ارائه مي كنند، افزود: 
اپراتورهايي كه سرويس مشابه قديمي ارائه مي كنند 
با كاهش درآمد 50تا 90درصدي مواجه هستند، 
به طوريكه در س��رويس هايي چون پيامك ها اين 
درآمد به صفر رسيده و در حوزه مكالمه نيز درآمد 

اپراتورها روند كاهشي دارد، بنابراين اپراتورها بايد 
با توجه به ش��رايط جديد باز طراحي شوند و براي 
تحول جديد آماده باشند.  به گفته وي، ايجاد تحول 
ديجيتال افزايش سرعت ارائه خدمات، بهبود فرآيند 
عملياتي اپراتورها، چابكي سازمان ها و كاهش هزينه 
به خصوص ابزاري كه در حوزه مجازي سازي استفاده 

مي شود را در بردارد. 
معاون وزير ارتباطات با اشاره به اينكه آمارها نشان 
مي ده��د، در بازه زمان��ي س��ال 2016 كه تحول 
ديجيتال به طور اساسي مطرح شد، ارزش افزوده در 
صنعت 10هزار ميليارد دار بود، افزود: پيش بيني 
مي شود كه تنها در بخش محتوا و سرگرمي اين رقم 

به 700ميليارد دار برسد. 
 سرنوشت گوشي هاي توقيفي 

س��مينار تخصصي »تح��ول ديجيت��ال و صنعت 
مخابرات« فرصت مناس��بي براي طرح س��ؤاات 
خبرنگاران درباره موضوعات داغ حوزه ارتباطات بود 
از جمله پيگيري وعده وزير براي ارزان شدن گوشي 
تلفن همراه و سرنوشت گوشي هاي توقيفي كه بنا 
بود به بازار تزريق ش��وند، اما هنوز معلوم نيست از 
كجا سر درآورده اند. فاح جوشقاني در حاشيه اين 
همايش در اين باره توضيح داد: بحث گوشي تلفن 
همراه و بازار آن تحت كنترل وزارت ارتباطات است. 
10روز قبل كميته راهبري رجيستري تلفن همراه 
در دفتر وزير صنعت، معدن و تجارت با حضور وزير 
ارتباطات و فناوري اطاعات و مسئوان ستاد مبارزه 
با قاچاق گمرك برگزار و مقرر شد چهار اقدام انجام 
شود؛ يكي مبارزه با قاچاق كاا و ارز و همچنين بحث 
گوشي هايي كه توقيف شده است يا گوشي هايي كه 

به دليل عدم تأمين ارز در گمرك  مانده  اند. 
جوشقاني ادامه داد: 600هزار گوشي مشكل عدم 
تأمين ارز دارند و حدود 120هزار دستگاه گوشي به 
دايل مباحث  گران فروشي و كساني كه ارز دولتي 
گرفته بودند گوشي ها را با قيمت باا مي فروختند، 
توقيف شد كه قرار بود هماهنگي هايي با دادستاني 

صورت بگيرد كه اين كار نيز صورت گرفت. 
وي مهم ترين مسئله درخصوص گوشي هاي تلفن 
همراه را تأمين ارز دانست و تأكيد كرد: اگر ارز تأمين 
نشود، ورود اين گوشي ها نهايتاً مي تواند يك ماه بازار 
موبايل را تنظيم كند. چون نياز بازار خيلي بيشتر از 
اين مقدار است.   به گفته جوشقاني، وزارت ارتباطات 
در اين حوزه صرفاً يك همكار است، اما تنظيم بازار 
بر عهده وزارت صنعت است. همه دستگاه ها چه در 
داخل و چه بيرون از دولت و حتي بخش خصوصي 
نياز است وارد اين كار شوند تا بستر بازار براي تنظيم 

قيمت، آماده شود. 
 پارازيت يك چهارم حدمجاز است

معاون وزير ارتباطات در پاسخ به امكان پذيربودن 
پااي��ش پارازيت ها ه��م اينگونه پاس��خ داد: ما 
پاايش پارازيت نداريم. س��امانه اي را در تهران و 
شيراز راه اندازي كرده ايم كه به صورت آناين اثر 
تجمعي امواج الكترومغناطيس را در سطح شهر 
اندازه گيري مي كنيم و آن را به نمايش مي گذاريم. 
اس��تاندارد جهاني 2۸ولت بر متر است، آنچه ما 
در حال حاض��ر مي بينيم، اثر گرماي��ي و ميدان 
مغناطيس��ي كه اين پارازيت ها ايجاد مي كنند 

عموماً كمتر از 6/5 ولت بر متر است. 
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رتبه بندي معلمان آب رفت!
دولت با واردكردن رتبه بندي معلمان در ايحه بودجه و اختصاص 2هزار ميليارد تومان بررسي آن را در مجلس زير سبيلي رد كرد!

موبايلارزاننميشود
معاون وزير ارتباطات: تنظيم بازار نيازمند همراهي همه دستگاه هاست

دولت ب�ا گنجاندن نظ�ام رتبه بن�دي معلمان 
در ايح�ه بودج�ه س�ال آين�ده و اختص�اص 
2هزار ميليارد تومان اعتبار ب�راي اجراي آن، 
در عم�ل كار را از دس�ت مجل�س و منتقدين 
درآورد و اج�راي اي�ن ط�رح را ب�ه جلس�ه 
هيئت دولت محدود كرد. گفته مي ش�ود سهم 
آموزش و پرورش از بودجه پيش�نهادي دولت 
براي س�ال آينده كش�ور با 28درصد افزايش 
از 33ه�زار ميلي�ارد تومان در س�ال جاري به 
43هزار ميليارد تومان در س�ال 98 مي رسد. 

خيلي دور از ذهن نيست كه دخل دولتي دستگاه 
تعليم و تربيت به قرار 110  سال اخير كفاف خرج 
آن را ندهد و در نهايت به كس��ري بينجامد. از اين 

جهت بررسي آن تكراري به نظر مي رسد. 
اين نسخه پولي براي درد بي پولي آموزش و پرورش 
چند نقطه عطف دارد كه رتبه بندي معلمان يكي 
از آنهاست. اين طرح عصاي جادوي ترميم حقوق 
معلمان است و قرار است جايگاه اجتماعي معلمي را 

به مرتبه استادي دانشگاه ارتقا دهد. 
ام��ا تأخي��ر در ارائه ايح��ه آن ص��داي موافقين 
رتبه بندي را درآورده است. هرچند با اجازه قانون، 
دولت تا پايان برنامه ششم توسعه براي ارائه ايحه 
وقت دارد، اما از آنجا ك��ه در جريان ترميم حقوق 
معلمان و در عين حال حفظ  ش��أن آنها دولت زير 
فشار قرار دارد،  انتظار مي رفت در مورد ارائه ايحه 

رتبه بندي معلمان عجله بيشتري ديده شود. 
  رتبه بندي دست مجلس هست و نيست!

به هر رو و در ش��رايطي ك��ه طي ماه ه��اي اخير 
آموزش و پرورش از س��وي فرهنگيان و رسانه ها از 
طرفي و نمايندگان مجلس از سوي ديگر براي ارائه 
ايحه رتبه بندي معلمان در فشار بود، سيدمحمد 
بطحايي، وزير آموزش و پرورش از گنجاندن نظام 

رتبه بندي معلمان در ايحه بودجه 9۸ خبر داد. 

وي چهارش��نبه گذش��ته و در حاش��يه جلس��ه 
هيئت دول��ت گفت: كار نظ��ام رتبه بندي در حال 
پيشرفت اس��ت، تا آخرين خبرهايي كه من دارم 
نيز اين موضوع در بودجه سال 9۸هم در نظر گرفته 
شده است. منتظر ارائه بودجه به مجلس هستيم تا 
تكليف اين موضوع روشن شود.  بطحايي ادامه داد: 
هدف اصلي رتبه بندي افزايش حقوق نيست، بلكه 
ارتقاي شايستگي ها و توانمندي هاي معلمان است، 
اما يكي از آثار توانمندي اين اس��ت ك��ه با ارتقاي 

شايستگي ها حقوق ها هم افزايش مي يابد. 
اگرچه ورود نظ��ام رتبه بندي معلم��ان به ايحه 
بودجه 9۸ اين فرصت را ب��راي آموزش و پرورش و 
دولت حفظ مي كند و دس��ت آنها را براي دخل و 
تصرف در رتبه بندي باز مي گ��ذارد. در عين حال 
كه جزئيات رتبه بندي را از بررس��ي موش��كافانه 
كميسيون هاي تخصصي مجلس و كارشناسان و 
رسانه ها دور نگه مي دارد، با اين حال جبار كوچكي 

نژاد، عضو كميسيون آموزش مجلس معتقد است: 
نظام رتبه بندي بدون ارائه ايحه به مجلس امكان 

اجرايي شدن ندارد. 
به گفت��ه وي، رتبه بندي معلمان در س��ند تحول 
بنيادين و ماده 63 قانون برنامه شش��م به وضوح 
آمده است كه بر مبناي آن دولت بايد ايحه نظام 
رتبه بندي را هرچه س��ريع تر به مجلس بياورد تا 
تبديل به قانون ش��ود و تا زماني ك��ه ايحه آن به 
مجلس ارسال و تصويب نشود، اين رتبه بندي امكان 

اجرايي شدن ندارد. 
  رتبه بندي زير سبيل بودجه  گير كرد!

اما دولت با گنجاندن نظ��ام رتبه بندي معلمان در 
ايحه بودجه گويا تصميم دارد، تصويب اين نظام 

را به جلسه هيئت وزيران محدود كند. 
از زمينه س��ازي هاي قانون��ي و حقوق��ي اج��راي 
رتبه بندي معلمان كه بگذريم، به استناد گزارش 
سازمان برنامه در بخش آموزش و پرورش عمومي، 

فني و حرفه اي در ايح��ه بودجه 9۸، مبلغ 2هزار 
ميليارد تومان براي اجراي طرح رتبه بندي معلمان 
تأمين اعتبار ش��ده اس��ت.  اين در حالي است كه 
پيش تر برآوردهاي متفاوتي از رقم پيشنهادي دولت 
براي اجراي رتبه بندي معلمان مشخص شده بود. 

كوچكي نژاد با اشاره به صحبت هاي معاونان وزير 
آموزش و پرورش مبني بر اينكه براي اجراي نظام 
رتبه بندي در س��ال 97 در مرحله نخست 6هزار 
ميليارد تومان و در مراح��ل بعد 3و ۸هزار ميليارد 
تومان اعتبار را براي آن ضروري دانسته بود. وي اين 
رقم را براي اجراي طرح در سال آينده 11تا 15هزار 

ميليارد تومان برآورد مي كند. 
  اعتبار رتبه بندي در بودجه آب رفت!

قاس��م احمدي اش��كي، نايب رئيس كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس نيز براي اجراي طرح 
رتبه بندي معلمان بيش از 3ه��زار ميليارد تومان 
اعتبار را ازم دانسته است.  وي با اشاره به تأثيرات 
مثبت��ي كه اجرايي ش��دن اين طرح در سيس��تم 
آموزش��ي كش��ور دارد، تأكيد كرد: اج��راي طرح 
رتبه بندي معلمان نه تنها مي تواند وضعيت معيشتي 
معلمان را بهبود بخشد، بلكه در كيفيت آموزشي نيز 
اثرگذار اس��ت چراكه باعث ارتقاي كيفيت علمي 
معلمان مي شود.  نايب رئيس كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس در پايان افزود: از آنجا كه معلمان 
بايد به صورت دوره اي در آزمون ها ش��ركت كنند 
تا بتوانند رتبه  خود را ارتق��ا دهند، بنابراين تاش 
بيشتري در كس��ب دانش انجام مي دهند، اما بايد 
دقت ش��ود دانش كسب ش��ده را به دانش آموزان 
نيز منتقل كنند و دانش تئوري را به عملي تبديل 

كنند. 
پيش تر مهدي نويد ادهم دبيركل ش��وراي عالي 
آموزش و پ��رورش نيز گفت��ه بود: ب��راي اجراي 
رتبه بندي معلمان به 11 تا 15 هزار ميليارد تومان 

اعتبار نياز داريم. 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

  زهرا هاب توئيت كرد:  در طول 34سال، كنگره امريكا ۸۸2ميليون 
دار براي شبكه خبري در كوبا خرج كرده، با اين پول جان چه تعداد آدم 
رو ميشه در كشوري كه 40ميليون نفر تحت پوشش بهداشت نيستن، 
نجات داد؟ رقمي كه امري��كا براي تبليغات منفي كش��ورهاي هدف 

استفاده مي كنه چقدر بااست. صداي امريكا و راديو فردا همينن.

  فريد ابراهيمي توئيت كرد:  سال 91در اوج تحريم ها هم صنعت 
هس��ته اي داش��تيم، هم روزي يك ميليون و 300هزار بش��كه نفت 
100داري مي فروختيم. اان برجام رو پذيرفتيم و توي قلب صنعت 
هسته اي سيمان ريختيم، اما روزي يك ميليون بشكه نفت 50داري 
مي فروشيم. ظريف و زنگنه هم قهرمانان ملي هستند. خداقوت داور، 

خسته نباشي اسطوره!

   كبري آس�وپار توئيت ك�رد:  12دي96؛ وزارت خارجه فرانسه 
در بيانيه اي با ابراز نگراني از آمار بااي قربانيان و بازداشت شدگان در 
جريان ناآرامي ها در ايران، تأكيد كرد: ح��ق اعتراض آزادانه يك حق 
اساسي است. 17آذر 97؛ دولت فرانس��ه نيرو و نفربر ارتش به خيابان 

آورده و فقط در آغاز روز بيش از 200نفر را بازداشت كرده... 

  س�ليماني با انتش�ار اين عكس توئيت كرد:  آق��اي تقي آزاد 
ارمكي كه جامعه شناس هستند، گفته »اگر روسيه و چين نبودند، ما 
حتي كفش نداشتيم بپوشيم!« )روزنامه آرمان(- من به ايشون كفش 
تن تاك رو معرفي مي كنم! توليد داخ��ل. كيفيت خوب. قيمت ارزان. 
ننگ پوشيدن جنس چيني و روسي و امريكايي رو به جان نخريد؛ ملت 

رو هم تحقير نكنيد! با تشكر.

  فدائي حسين با انتشار اين عكس توئيت كرد:  شهيد حاج احمد 
كاظمي مي گفت: اگر توي پادگانت دو تا سرباز رو نمازخون و قرآن خون 

كردي اين برات مي مونه، از اين پست ها و درجه ها چيزي در نمياد. 

   فخار توئيت كرد:  جيب ب��ري در تهران به گفت��ه رئيس پليس 
پيشگيري پايتخت هر روز از  س��اعت 16 تا 20 اتفاق مي افته. يني از 
اين شغل مديريتي تر نداريم. چهار ساعت در روز، بدون ماليات و خرده 

فرمايشات رئيس!

  احمد جانجان توئيت كرد:  از قوه قضائيه خواستارم جلسات دادگاه 
احمدعراقچي، معاون ارزي ولي اله سيف، رئيس اسبق بانك مركزي را 
به صورت علني يا حتي پخش زنده از تلويزيون برگزار كند؛ باش��د كه 
همگان بر آنچه بر سرشان گذشته آگاه شوند و مسببان اصلي شرايط 

اقتصادي امروز و آينده از مجازات قسر در نروند!

  مسعود نقي زاده با انتش�ار اين عكس توئيت كرد:  با داداشم 
يك كارگاه كوچيك چاپ س��يلك داريم ب��ا بدبختي هزار ت��ا از اين 
بلوزش��لوارهاي پس��رونه با جنس خوب توليد كرديم ب��را خودمون 
16تومن دراومده دم هر بنكداري تو مش��هد رفتيم، 1۸تومن گفتيم، 
نخريدن. حاا مي خوايم بريم دستفروش��ي كنيم، ببينيم چي ميشه 

دعا كنيد بفروشيم. 

عليرضا سزاوار

تراريختههادرترازوينقد
رئيس انجمن ژنتيك ايران به تازگي گفته است كه 55درصد سبدغذايي 
كشور از واردات تأمين مي شود كه از اين ميزان ۸0درصد آنها تراريخته 
است. غيرش��فاف بودن برنامه هايي كه در حوزه تراريخته وجود دارد، 
يكي از مهم ترين دايلي اس��ت كه برخي از فعاان محيط زيست را در 

گروه مخالفان اين محصوات قرار داده است.  
بخش اصلي كه درباره محص��وات تراريخته تصميم مي گيرد،  نهادي 
است كه فعاان محيط زيست در كشور نمي توانند آن را بررسي كنند. 
حتي يك كارشناس حوزه تخصصي هم نمي تواند در اين باره نظر بدهد 
كه محصوات تراريخته مفيد هس��تند يا نه؟ اما به خوبي و براس��اس 
تجربه هاي گذشته مي دانيم اگر هم مش��كلي در اين باره وجود داشته 
باشد، فعاان اين حوزه هيچ قدرتي براي شكايت يا مقابله با روندهاي 
غلط ندارند.  در واقع مش��كل  اينجاس��ت، پروژه از ابتدا كامًا دولتي و 
غيرقابل كنترل و بسته بوده است. اين نگراني وجود دارد كه اين وضعيت 
به يك مسئله محيط زيستي نابسامان منجر شود. توليد اين محصوات 
عمدتاً توسط واردكننده هاي بذر و ديگر محصوات تراريخته تشويق 
مي ش��ود. حتي اگر اس��تفاده از چنين فرآورده هايي توجيه اقتصادي 
داشته باشد،  بايد به صورت كنترل شده در اين مسير حركت كرد.  به طور 
كلي ما با يك پديده جديد در دنيا طرف هستيم كه عوارض جانبي آن 
بر بشر و محيط زيست هنوز ناشناخته است و بخش هاي پرابهام  زيادي 

دارد؛ به همين دليل بايد گام به گام جلو برويم.
  اقدامات بسياري از سال 1394 براي ساماندهي محصوات تراريخته 
انجام شده، از جمله اينكه هر محصول تراريخته اي كه قرار است به ايران 
وارد شود، واردكننده حقيقي يا حقوقي بايد مشخصات تراريختگي را 
اعام كند تا بررسي ش��ود.  صدور مجوز واردات محصوات تراريخته 
كشاورزي مشمول مجوز س��ازمان تحقيقات، ترويج و آموزش وزارت 
جهاد كشاورزي شده است. در سال ۸4 كارهاي قانون »ايمني زيستي« 
شكل گرفت و مقدمات سند آن اباغ شد و از سال ۸4 تا ۸۸ روي آن كار 
و در سال ۸۸ قانون ايمني زيستي در مجلس شوراي اسامي تصويب 
شد.   قرار بود شش ماه بعد از تصويب، آيين نامه هاي اجرايي اين قانون 
نوشته و اجرايي ش��ود كه به علت برخي چالش ها اين آيين نامه ها در 
رفت و برگشت هاي فراوان بااخره در سال 1392 تأييديه گرفت و در 
سال 1393 وزارت جهاد كش��اورزي اطاعيه اي مبني بر اينكه بعد از 
اين افرادي كه مي خواهند مجوز محصوات ترايخته دريافت كنند به 
اين وزارتخانه مراجعه و براساس آن كارگروه ها و كميته هاي تخصصي 
زيادي تشكيل ش��د. اما جالب اينكه به تازگي نايب رئيس كميسيون 
كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسامي 
از بحراني بودن وضعيت دامداري هاي ايران و تعطيلي 60درصد از اين 
واحدها خبر داده است. به گفته جال محمودزاده، »در سال هاي 95و 
96شاهد بوديم، دام هاي بزرگ، كوچك، گوش��تي و شيري كشور به 
بيماري تب برفكي مبتا هس��تند و بخش اعظمي از منابع دامي را از 
دست داديم و دولت و وزارت جهادكشاورزي براي جبران اين خسارت 

كاري انجام نداد.«
اكنون پرس��ش اين اس��ت كه چطور مي توانيم ب��ه وزارتخانه اي كه با 
عدم تدبيرش بحران گوشت را رقم زده، در مورد محصوات تراريخته 

اطمينان كنيم؟ 

عملياتيشدنبستهحمايتيوزارتبهداشت
برايدرمان131هزاربيمارخاص

 مهدي شادنوش، رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي 
وزارت بهداش�ت اعام كرد: طبق وعده اي كه از قب�ل به بيماران 
خ�اص و صعب العاج كش�ور داده ش�ده ب�ود، بس�ته حمايتي از 
اين بيم�اران در اي�ن مركز تدوي�ن و توس�ط معاون�ت درمان به 
دانش�گاه ها اباغ ش�د و از آذر امس�ال قابليت اجرايي پيدا كرد. 
رئيس مرك��ز مديريت پيون��د و درمان بيماري هاي وزارت بهداش��ت 
افزود: در اين بسته، حفاظت مالي بيماران خاص و صعب العاج در برابر 
هزينه هاي بااي اين بيماران كه مشكات زيادي را براي خانواده آنها 
مي تواند به وجود آورد، ديده ش��ده است. شادنوش با بيان اينكه هدف 
وزارت بهداشت حمايت مالي از اين هموطنان است، اضافه كرد: پوشش 
حداكثري س��هم بيمار براي خدمات تأييدشده در دستورالعمل ديده 
شده اس��ت. همچنين بيماران آس��يب پذير به منظور هدفمندسازي 
پرداخت يارانه سامت به آنها شناسايي ش��دند.  وي افزود: با اين كار 
مي توان سياست گذاري هاي بهتر و دقيق تري را اتخاذ كرد. همچنين 
پروتكل ها و راهنماه��اي مصوب براي مديري��ت بيماري هاي خاص، 
صعب العاج و پيوند مس��تقر به كار گرفته ش��ده اس��ت.  رئيس مركز 
مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت با اشاره به اينكه 
اين گروه از بيماران مي توانند تمام خدمات درماني و دارويي شان را در 
بيمارستان هاي دانش��گاهي دريافت كنند، افزود: در صورتي كه مركز 
دانشگاهي موردي از زيرساخت هاي ارائه اين خدمات را نداشته باشد 
با تعرفه هاي مشخص مي تواند در قالب قراردادهايي اين خدمات را به 

بخش هاي ديگري خارج از دانشگاه برون سپاري كند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

ش�ما كدام راه را براي برق�راري ارتباط�ي س�ريع و ارزان انتخاب 
مي كنيد؛  پيامك،  تلفن يا اس�تفاده از پيام رسان هاي فعال بر بستر 
اينترنت؟ آنطور كه معاون وزير ارتباطات و رئيس س�ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي مي گوي�د: گزينه انتخابي اغلب مردم 
براي برقراري ارتباط ديگر پيامك نيس�ت و اف�راد كمتري تماس 
تلفني برقرار مي كنند، به همين خاطر ه�م درآمد اپراتورهايي كه 
س�رويس قديمي ارائه مي كنند با كاهش درآم�د 50تا 90درصدي 

مواجه هستند؛ درآمد س�رويس پيامك به صفر رس�يده و درآمد 
س�رويس مكالمه رون�د كاهش�ي دارد. در اين ميان اگر س�ازمان 
بناي ماندن دارد بايد س�از و كار ديجيتالش را متحول كند.  هر چند 
ديجيتالي ش�دن فرآيندهاي مختلف در كشور چندسالي مي شود 
كه شروع شده، اما هفته ديجيتال ايران براي نخستين بار است كه 
برگزار مي ش�ود. ش�ايد بهانه برگزاري اين هفته لزوم به روزرساني 
زيرس�اخت هاي ديجتال براي عقب نماندن اين حوزه از دنياس�ت. 

 مديركل دفتر هماهنگي و نظارت بر امور جوانان اعام كرد: با افزايش 
دامنه س��ن جواني به 1۸ � 35 سال اس��تفاده از خدمات مشاوره هاي 

ازدواج و تسهيات اشتغال براي جوانان 30 تا 35 سال فراهم شد. 
 رئيس پليس راهور پايتخت از اجراي طرح »طاهر« توسط اين پليس 
خبر داد و گفت: برخورد با خودروهاي آاينده، دودزا، حادثه ساز، مخل 
امنيت اخاقي و داراي پ��اك مخدوش در دس��تور كار پليس راهور 

پايتخت است. 
 معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش از تهيه نامه با همكاري 
سازمان امور عشاير براي فراكسيون عش��اير مجلس خبر داد و گفت: 
پيگير اختصاص سهميه معلم بومي ويژه مدارس عشايري و روستايي از 

طريق فراكسيون عشاير مجلس هستيم. 
 عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اينكه قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان داراي نقاط كوري بود، گفت: اين قانون قطعاً 

به نفع كشور اصاح خواهد شد. 
 سرپرست معاونت آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش بيان 
داشت: س��ازمان س��نجش فقط چند روزي زمان كنكور را تغيير داد 
ولي معتقديم كه مي تواند به ش��كلي عمل كند كه كنكور در مردادماه 

برگزار شود. 
 معاون وزير رفاه گفت: بسياري از مشاغل هستند كه ماهيت و فرم 
اداري دارند، اما شاغان آن در سن 50سالگي بازنشسته مي شوند و اين 
امر هم براي صندوق هاي بازنشستگي مشكل ايجاد مي كند و هم فرصت 

اشتغال را براي جوانان محدود مي كند. 
 معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور گفت: بيماران مبتا 
به اوتيس��م مانند س��اير معلوان تحت حمايت بهزيستي هستند و از 

خدمات ويژه آموزشي برخوردارند. 
 مديرعامل شركت تاكسيراني شهر تهران با اشاره به اينكه افزايش 
دوباره نرخ كرايه تاكسي امسال نداشته ايم، گفت: اگر راننده اي هزينه 

اضافه دريافت كرد، شهروندان گزارش دهند. 
 معاون توس��عه مديريت و پش��تيباني وزير آموزش و پرورش اظهار 
كرد: تبديل وضعي��ت نيروهاي پيماني دولت من��وط به تصميمات و 

سياست هاي اداري و استخدامي كشور است. 
 رئيس سازمان بهزيستي كش��ور گفت: كمبود فضا و ظرفيت براي 
نگهداري از معتادان نداريم و سياست ما اين نيست كه معتادان متجاهر 

را به كهريزك منتقل كنيم. 
 مديرعامل شركت مترو تهران و حومه گفت: تاش مي كنيم مطالبات 
پيمانكاران مترو را سبك كنيم تا آنها بتوانند به زودي حقوق عقب افتاده 

كارگران را پرداخت كنند. 
 معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست 
اعام كرد: در اين فاز، چهار رأس گورخر؛ ش��امل: يك رأس گورخر نر 
بالغ و سه رأس ماده از سايت تكثير و پرورش گوراب يزد به پارك ملي 

كوير با موفقيت كامل منتقل شد. 
 مدير امور شعب صندوق امداد وايت اس��تان تهران گفت: خيران 
مي توانند با افتتاح حس��اب در صندوق امداد وايت ب��ه افراد نيازمند 
و معرفي ش��دگان از طرف خ��ود، وام دهند و به ص��ورت الكترونيكي 

حساب هاي افتتاح شده خود را در اين صندوق مديريت كنند. 
 مديركل مدارس و مراكز غيردولتي گفت: براس��اس قانون س��اانه 
معادل 4درصد از شهريه دريافتي توس��ط مراكز آموزشي و پرورشي 
غيردولتي بايد به حس��اب درآمدهاي اختصاصي ملي نزد خزانه داري 

كل كشور واريز شود. 
 سازمان وظيفه عمومي ناجا همه مشموان داراي مدرك تحصيلي 
كارداني، ديپلم و زيرديپلم كه برگ آماده به خدمت به تاريخ 19 آذر 97 

را دريافت كرده اند به خدمت سربازي فراخواند. 
 مديرعامل شركت بيمه تكميلي آتيه سازان حافظ از اجراي طرح بيمه 
درمان تكميلي انفرادي تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: سه طرح 
متنوع با سقف پوشش هاي متنوع طراحي شده است كه مبالغ حق بيمه 

دريافتي آن به ازاي خدمات، متفاوت است.

همزمان با روز دانشجو، حكم نهايي 
نيره ساري
دي�وان محاس�بات كش�ور درباره    دانشگاه

بورس�يه هاي دولت ده�م مبني بر 
قانوني بودن، در حالي صادر شد كه سياه نمايي افراطي در اين باره 
سرنوش�ت و آبروي برخي دانش�جويان را به حاش�يه كش�اند. 
همه چيز برمي گردد به سنت متهم انگاشتن دولت قبل كه بخشي 
از آن دامن دانشجويان را گرفت. ماجراي 3هزار بورسيه غيرقانوني 
كه باعث شد، نگاه ها به سمت دولت قبل برگردد، اما در اين ميان 
دانشجويان بودند كه قرباني ش��دند. بااخره با همه ابهامات بحث 

بورسيه هاي غيرقانوني و پيگيري توسط مراجع ذي صاح به نتيجه 
رسيد و حكم نهايي ديوان محاسبات كشور صادر شد. 

ديوان محاسبات كشور در حكم نهايي خود درباره بورسيه هاي دولت 
دهم كه به تازگي صادر شده است، تأكيد كرد: تخلفي متوجه وزير 
علوم وقت كامران دانشجو و شوراي مركزي بورس متصور نيست و 

اين شورا در حدود وظايف و اختيارات قانوني عمل كرده است.
 براساس اين گزارش،  مس��ئوان فعلي وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري موظف هستند، اگر بورسيه دانش��جويي لغو شده است 
هزينه هاي آن را از محل تضامين و تعه��دات اخذ و مراتب را به 

دادسراي ديوان محاسبت كش��ور اعام كنند.  همچنين ديوان 
محاسبات كش��ور در حالي حكم نهايي خود درباره بورسيه ها را 
صادر و آن را كامًا قانوني و درست خوانده كه مدت ها اين مسئله 
دستاويزي براي سياه نمايي و تخريب عليه دولت قبل شده است، 
فارغ از اين موضوع به راستي امروز چه كسي مسئول و پاسخگوي 
آبروي از دس��ت رفته و سرنوشت دانش��جوياني است كه قرباني 
سياست بازي سياسي ش��دند؟! آيا كساني كه با چنين شايعاتي، 
ماه ها حساسيت و تشنج در جامعه ايجاد كردند، اكنون حاضر به 

عذرخواهي خواهند شد؟! 

قانونيبودنبورسيههاوماادراكآبرويدانشجو؟!

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
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 مطالبه  رهبر انقاب هادی غامحسینی
براي تقويت ارزش پول ملي

رئيس كل بانك مركزي با اش�اره ب�ه ديدار اخير خ�ود با حضرت 
آيت اه خامنه اي از مطالبه رهبر معظم انقاب درباره تقويت هرچه 
بيشتر ارزش پول ملي و اهميت اس�تقال بانك مركزي خبر داد. 
به گزارش »جوان« از روابط عمومي بانك مركزي، عبدالناصر همتي در 
جلسه دوره اي رئيس كل بانك مركزي با مديران عامل بانك هاي دولتي 
و خصوصي، ضمن اش��اره به ديدار اخير خود با مقام معظم رهبري به 
مطالبه ايشان از بانك مركزي براي تقويت هرچه بيشتر ارزش پول ملي 
و نيز اهميت استقال بانك مركزي اش��اره و اعام كرد: بانك مركزي 
و نظام بانكي تمام توان مديريتي و كارشناسي را براي تحقق منويات 
مقام معظم رهبري به كار خواهد برد. رئيس كل بانك مركزي در ادامه 
با اشاره به تأكيدات رياس��ت جمهوري در خصوص تأمين سرمايه در 
گردش و نقدينگي مورد نياز توليد از مديران عامل بانك ها خواس��ت 
برنامه ريزي هاي ازم را در اين رابطه انجام دهند و اگر در مواردي نياز 

به كمك و مساعدت بانك مركزي باشد، اعام كنند. 
رئيس كل بانك مركزي در خصوص ساماندهي دستگاه هاي كارتخوان 
و چك هاي تضميني بر كنترل و نظارت بيش��تر تأكيد كرد و افزود: در 
همين راستا بانك ها نظارت بيشتري بر شركت هاي PSP داشته باشند 
و قطعاً در صورت عدم رعايت ضوابط نظارتي بانك مركزي توسط اين 

شركت ها مجوز آنها را مورد بررسي قرار خواهد داد. 
در ادامه رئيس كل بانك مركزي با اشاره به ايحه بودجه سال ۱۳۹۸ 
كشور ضمن تش��ريح برخي از جزئيات درآمدهاي بودجه تأكيد كرد 
بودجه اي متناسب با ش��رايط ويژه اقتصادي براي سال ۱۳۹۸ تدوين 

شده و ان شاءاه شرايط مناسبي در پيش خواهيم داشت. 
رئيس شوراي پول و اعتبار با توجه به برنامه بانك مركزي براي اجراي 
عمليات بازار باز در جهت مديريت سياس��ت هاي پولي و سود بانكي، 
پيش بيني هاي انجام شده را در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ براي تحقق 

اين برنامه تشريح كرد. 
در ادامه جلس��ه، مدي��ران عامل بانك ها پيش��نهادات خ��ود را براي 
تحقق برنامه هاي حمايتي از توليد و اش��تغال بي��ان كردند. مديران 
بانك ها ضمن اعام آمادگي براي حمايت از واحدهاي توليدي تأكيد 
كردند ضرورت دارد واحدهاي صنعتي نيازمند شناس��ايي ش��وند و 
خواس��تار ارتقاي بهره وري و نظام هاي مديريت��ي واحدهاي توليدي 
براي بهره برداري بهينه از منابع سرمايه اي در اختيارشان شدند تا از 
انحراف منابع جلوگيري شود. در همين راستا رئيس كل بانك مركزي 
از بانك ها خواست سرمايه در گردش توليد را در اولويت قرار دهند و 
سازوكارهايي داشته باشند كه واحدهاي توليدي بهره ورتر در پرداخت 

تسهيات مورد توجه قرار گيرند. 

تقويت 223 واحدي شاخص كل بورس
ش�اخص كل قيم�ت و ب�ازده نق�دي ب�ورس اوراق به�ادار 
ته�ران )تدپيك�س( در پاي�ان معام�ات ديروزب�ا افزاي�ش 
223 واح�دي ب�ه رق�م 167 ه�زار و 83 واح�د رس�يد. 
ش��اخص كل هم  وزن اما با افزايش 2۹4 واحدي عدد 27هزار و 7۳6 

واحد را به نمايش گذاشت. 
بر اساس اين گزارش، معامات س��هام در نماد معاماتي گروه مپنا با 
۱۳7 واحد، سايپا با 64 واحد و پاايش نفت اصفهان با 6۱ واحد افزايش 
بيش��ترين تأثيرمثبت را بر برآورد شاخص كل بورس به نام خود ثبت 
كردند. در مقابل، معامات سهام در نماد معاماتي شركت هاي فواد 
مباركه با ۱۱2 واحد، بانك ملت با ۹۳ واحد و س��رمايه گذاري غدير 
با 7۹ واحد كاهش، بيش��ترين تأثيرمنفي را در محاسبه اين نماگر به 

دوش كشيدند. 
براساس اين گزارش، بازار سهام در حالي معاماتي كم حجم را تجربه 
كرد كه اصاح قيمت س��هام در برخي گروه ها از جمله فلزات اساسي 
و همچنين اقبال براي خريد س��هام خودرويي ها ب��ه تبع افزايش نرخ 
محصوات آنها باعث شد تا نوسانگيران سوار بر سيگنال هاي تكنيكالي 
در بازار كم حجم امروز خريدار س��هام باش��ند؛ اين در حالي است كه 
حقوقي ها در گروه خودرويي ها كجدار و مريز به س��مت عرضه سهام 

اقبال بيشتري نشان دهند.

 در حالي كه رئيس ات�ح���ادي��ه ف�روشن�دگ�ان 
و نمايشگاه داران اتومبيل معتقد است كه به دليل 
قيمت باا، برخي قش�رها، توانايي خريد خودرو را 
ديگر نخواهند داش�ت و خريد و ف�روش نزديك 
به صفر ش�ده، وزير صنع�ت، معدن و تج�ارت از 
قانوني بودن افزايش قيمت خودروها كه در برخي 
موارد تا 1000 درصد افزايش يافته خبرداده اس�ت! 
به نظر می رس�د رئيس جمهور كه برخی خبرها 
از موافق نب�ودن وی ب�ا افزايش قيم�ت خودرو 
حكايت داشت، مقابل  تهديد  خودروسازان جا  
زده اس�ت و در مقابل دو خودروس�از انحصاری 
كش�ور به گرانی تن داده اس�ت. چن�دی پيش 
دولت از سوی خودروسازان تهديد به تعطيلی 
خ�ط تولي�د و بي�كاری كارگ�ران ش�ده ب�ود!

رضا رحمانی، وزير صمت ديروز علت و چرايي افزايش 
قيمت خودروها را به خودرو سازان و سازمان حمايت 
واگذار كرده است. او چهار روز پيش گفته بود: »قيمت 
خودرو را بايد حتماً پايين بياوريم و نبايد اجازه دهيم 
در ب��ازار رانت و دال��ي پيش بياي��د«. رحماني در 
خصوص اعام قيمت محصوات شركت ايران خودرو 
در تبريزگفت: »سازمان حمايت از توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان مسئول قيمت گذاري خودرو است و 

اين سازمان بايد در اين باره اظهار نظر كند.«
وي افزود: »بخشي از خودروها مشمول قيمت گذاري 
ش��وراي رقاب��ت اس��ت و دول��ت در آن ورود پيدا 
مي كند و بخش��ي كه خارج از مصوبه شوراي رقابت 

است، فرآيندي كارشناسي دارد كه سازمان حمايت 
و توليدكنندگان بايد در اين باره توضيح دهد.« 

   افزايش ناگهانی قيمت!
بعد از مدت ها اخبار ضد و نقي��ض درباره اعام 
قيمت هاي جديد خودرو، ش��ركت ايران خودرو 
دو روز پيش قيمت هاي جدي��د چهار خودروي 
خ��ود را در قالب ي��ك طرح ف��روش اعام كرد 
كه واكنش هاي زي��ادي را برانگيخ��ت و برخي 
نمايندگان مجلس اعام كردند كه مجوزي براي 

افزايش قيمت خودرو هنوز صادر نشده است. 
در اطاعي��ه ايران خ��ودرو براي ف��روش چهار 
محصول با تحوي��ل ۱5 روزه قيمت جديد تندر 
پيكاپ از ۳۹ ميليون و ۱62 هزار تومان به قيمت 
77 ميليون تومان، وانت آريس��ان از ۳۱ ميليون 
و 7۸6 هزار تومان به قيم��ت ۳6 ميليون تومان، 
پارس اتوماتيك از 54 ميليون ۸02 هزار تومان به 
قيمت ۸۳ ميليون تومان رسيده است. همچنين 
اين شركت براي اس ۳0 صندوق دار اتومات هم 

قيمت ۱4۱ ميليون تومان در نظر گرفته است. 
يك مقام مسئول در صنعت خودروسازي در باره 
نحوه افزايش قيمت خودرو ها به »تسنيم« گفت: 
»خودروسازان مجوز افزايش قيمت خودرو تا 5 
درصد كمتر از حاشيه بازار را دريافت كرده اند و 
فعًا اين موضوع را در تعداد اندكي از محصوات 

خود اعمال كرده اند.« 
البته رقم 5 درصد كمتر از حاشيه بازار حداقلي 

اس��ت و ممكن اس��ت در برخي محصوات اين 
درصد قيمت ها به بيشتر از 5 درصد حاشيه بازار 
هم برس��د، به عنوان نمونه ايران خ��ودرو براي 
خودروي پژو پارس اتوماتيك ۹ درصد كمتر از 

حاشيه بازار را تعيين كرده است.« 
به گفته وي، فروش خودرو 5 درصد كمتر از حاشيه 
بازار براي برخي از محصوات هر چند وقت يك بار 
اجرايي خواهد شد تا با اين تصميم اختاف قيمت 
كارخانه تا بازار كاهش يابد و به تدريج قيمت خودرو 
معقول ش��ود. اين در حالي است كه وزارت صنعت 
هن��وز در خصوص مج��وز افزايش قيم��ت خودرو 
اطاع رساني نكرده و همچنان خودرو سازان بي توجه 
به مشتريان قبلي و بالقوه هر قيمتي كه عاقه دارند، 
اعام مي كنند و وزير صمت هم به جاي پاسخگويي 

آن را به سازمان حمايت حواله داده است. 
   برخي قشرها ديگر  

توانايي خريد خودرو ندارند
 اين رفتار و اطاع رس��اني در حالي رخ داده كه 
س��عيد مؤتمني، رئيس اتحاديه فروش��ندگان 
و نمايش��گاه داران اتومبيل نيز در گفت و گو با 
»ايلنا« گفت: »خري��د و فروش به كمترين حد 
خود در سال جاري رسيده اس��ت و اگر بگوييم 
نزديك به صف��ر ش��ده، دروغ نگفته ايم كه اين 
امر به سبب اشباع شدن بازار، قيمت باا و عدم 

عرضه از سوي خودروسازان به بازار است.« 
به عبارت بهتر اگر چه سعي شده ناكارآمدي هاي 

مديريتي و بهره وري پايي��ن در قالب گراني هاي 
خودرو س��ازان را با فرم��ول جدي��د 5 درصد زير 
قيمت بازار جبران ش��ود، اما از آنجايي كه خودرو 
در محدوده كااهاي سرمايه اي در اقتصاد كشور 
مي گنجد، اين گراني خود باعث كاهش فروش و 
عمق زيان بيشتر خودرو سازان خواهد شد. مؤتمني 
در اين باره گفته است: »امروز وضعيت به گونه اي 
ش��ده كه هر روز يك خبر خودرويي در خصوص 
افزايش قيمت ها منتشر مي شود؛ روزي مي گويند 
5 درصد حاش��يه بازار و روز ديگر 20 درصد. اين 
وضعيت سبب شده آنها كه خودرو به صورت عمده 
خريداري و انبار كرده ان��د تا تعيين تكليف بازار از 
عرضه خودروهاي خود خودداري كنند، اما چيزي 
كه به نظر مي آيد اين اس��ت كه سرانجام 5 درصد 

حاشيه بازار اجرايي خواهد شد.« 
وي ادامه داد: »بازار خودرو در كشور به گونه اي 
شده اس��ت كه ديگر چند دهك و برخي قشرها 
نمي توانند صاحب خودرو شوند و متأسفانه اين 

يك واقعيت انكارناپذير است.« 
مؤتمن��ي در خص��وص افزايش قيم��ت برخي 
خودروهاي ايران خ��ودرو و اثرگ��ذاري اجراي 
قانون 5 درصد حاشيه بازار گفت: مطابق قانون 
تجارت اگر عرضه زياد شود چون خريدار وجود 
ن��دارد قيمت ها بايد ري��زش كند، ام��ا در ايران 
داس��تان فرق دارد، زيرا بازار خ��ودرو انحصاري 
است و دو خودروساز مي توانند بازار را مديريت 
كنند. پس اينكه فكر كنيم ش��اهد هجوم مردم 
براي گرفتن پول ثبت نام خودروها باشيم، درست 
نيست، چون خودروسازان داخلي بازار را طوري 
مديريت مي كنند كه به اين وضعيت دچار نشوند. 

همانطور كه در سال ۹۱ اين اتفاقات افتاد.« 
وي افزود: »تنها راهي كه مردم كمتر ضرر كنند 
و تعداد بيش��تري بتوانند ق��درت خريد خودرو 
داشته باشند، اين است كه دستگاه هاي نظارتي 
با قدرت و صابت با هرگونه تخلف و بازارسازي 
و دال بازي برخورد كنند، در آن صورت مي توان 

گفت كه شايد حقوق مردم حفظ شود.« 
   اول قطعات نبود بعد گراني 

مشكل حل شد !
مردم در تماس با روزنامه جوان اين سؤال را مطرح 
مي كنند كه چه طور است كه در هنگام ثبت نام ايجاد 
صف خريد كاذب براي خودروها، زمان تحويل برخي 
خودرو ها تا پايان سال آينده هم به تعويق مي افتد،  
اما به محض گران ك��ردن قيمت ها تحويل هاي ۱5 
روزه آگهي مي شوند ؟ مردم همچنين سؤال مي كنند 
كه چه طور برخي از محصوات در حالي كه بايد در 
شهريور ماه تحويل داده مي شدند،  اما هنوز تحويل 
داده نش��ده اند ولي خودروس��ازان به محض اعام 
محرمانه نرخ هاي جديد، فروش فوري اعام مي كنند. 
به نظر مي رسد اين روش برخورد با متقاضيان واقعي 
خودرو بيشتر برخاس��ته از بازار انحصاري است كه 

متأسفانه اين روند ادامه دار نخواهدبود.

خودروسازان اول گران مي كنند بعد توضيح می دهند

روحانی مقابل تهديد خودروسازان جا زد!
وزير صمت: افزايش قيمت خودروها غير  قانوني نيست، خودروسازان و سازمان حمايت بعداً اظهار نظر مي كنند
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 وزير كار دستور انتشار
تمامي صو رت هاي مالي را بدهد 

در حالي از موعد مق��رر وزير كار براي شفاف س��ازي و برخورد با افراد 
دو شغله در حوزه تابعه و ش��ركت هاي متعلق به صندوق بازنشستگي 
كشوري و سازمان تأمين اجتماعي مي گذرد و افكار عمومي در انتظار 
نتيجه شفاف سازي نيم بند شريعتمداري در بدو ورودش به وزارت كار، 
تعاون و رفاه اجتماعي است كه اين روز ها شاهد رقابت ها و درگيري هاي 
جناح  ها و گروه ها و دس��ته هاي سياس��ي و قبيل��ه اي و فاميلي براي 
كسب كرس��ي هاي مهمي چون رياست س��ازمان تأمين اجتماعي و 
همچنين برخي از هلدينگ ها و شركت ها هستيم، از همين رو برخي 
از اشخاص حقيقي شايسته تاش مي كنند اصًا به وزارت كار نزديك 
هم نشوند، چه رسد به آنكه بخواهند وارد رقابت هايي شوند كه همچون 

آتش زير خاكستر مي ماند و افراد را به يكباره سرخ مي كند. 
   فشار صندوق هاي بازنشستگي به بودجه عمومي

همانطور كه مي دانيم صندوق هاي بازنشستگي و درماني در كشور از وضعيت 
خوبي برخوردار نيستند و اگر نبود فشار 50تا 60 هزار ميليارد توماني اين 
صندوق ها به بودجه عمومي كشور، امروزه اقتصاد ايران حداقل در بعد بودجه 
عمراني و كس��ري بودجه وضعيت متفاوتي داشت، اما در شرايطي كه يك 
هفتم بودجه عمومي به صندوق هاي بازنشستگي اختصاص يافته است، به 
نظر مي رسد فشار اين صندوق ها در سال ۹۸ به بودجه عمومي نه تنها ادامه 
مي يابد، بلكه ش��دت هم مي گيرد و حال آنكه وضعيت هم در بخش اداري 
صندوق هاي بازنشستگي تعريفي نيست، بلكه شركت هاي سرمايه گذاري 

صندوق هاي بازنشستگي نيز در واقع وخيم است. 
عمده صندوق هاي بازنشس��تگي از حيث منابع و مص��ارف اصًا تراز 
نيستند، البته س��ازمان تأمين اجتماعي در ميان صندوق ها وضعيت 
بهتري دارد، اما در رابطه با صندوق بازنشس��تگي ديگر وزارت كار يك 
صندوق كشوري بايد عنوان داشت كه اين مجموعه حتي نمي تواند يك 
ماه از هزينه هاي يكس��الش را هم تأمين كند و جالب است بدانيم كه 
وضعيت سرمايه گذاري هاي اين صندوق كه بيش از ۱70بنگاه در شش 
هلدينگ تخصصي است عموماً خوب نيست و سياسي كاري و اشكال در 

مديريت و باند بازي باي جان اين مجموعه ها شده است. 
   چرا سازمان تأمين اجتماعي حساس است

هر چند وضعيت همگي صندوق هاي بازنشس��تگي در كش��ور خوب 
نيس��ت، اما با توجه به وسعت س��ازمان تأمين اجتماعي و مشتركان و 
اهميت حوزه درمان بايد توجه داشت كه هر يك واحد وخامت در اين 
س��ازمان به مراتب اثر منفي اش بر بودجه عمومي و همچنين جامعه 
بيش��تر از س��اير صندوق هاي بازنشس��تگي خواهد بود، اين در حالي 
اس��ت كه بيش از ۱۳ ميليون نفر كارگر به س��ازمان تأمين اجتماعي 
حق بيمه پرداخت مي كنند و بازنشستگان اين مجموعه نيز جمعيت 
قابل ماحظه اي است، از اين رو با توجه به مرحوم شدن دكتر نوربخش 

بايد در انتصابات در اين مجموعه دقت نظر داشت. 
    شفاف سازي نيم بند به درد نمي خورد

نكته نگران كننده تصمي��م اخير وزير كار در خصوص شفاف س��ازي 
نيم بند اخير براي انتشار ليست اعضاي هيئت مديره بنگاه هاي تابعه 
صندوق بازنشستگي كشوري و س��ازمان تأمين اجتماعي و همچنين 
ممنوعيت اشتغال دو شغله در هيئت مديره بنگاه ها و انتشار معامات 
در شركت هاي آن بود كه چرا شريعتمداري به جاي اينكه دستور دهد 
تمامي اطاعات نزديك به 500شركت تابعه اعم از گزارش هيئت مديره 
به مجمع عمومي، گزارش حسابرس��ي و بازرس قانوني، گزارش هاي 
حسابرسي نشده شركت منتشر شود، تنها ليس��ت هيئت مديره ها و 
معامات و ممنوعيت تداوم كار دو شغله ها را مورد هدف شفاف سازي 
قرار داده است، در صورتي كه با انتش��ار صورت هاي مالي عاوه بر اين 
اطاعات صده��ا اطاعات ديگر د ر خصوص ش��ركت هاي بورس��ي و 

غير بورسي نيز منتشر خواهد شد. 
   آزمون س�خت وزير كار براي انتخاب مديرعامل س�ازمان 

تأمين اجتماعي
عاوه بر اين، با توجه به اينكه گزينه هايي چون محمد رضواني فر مدير 
تيپيكو ، مرتضي لطفي مدير عامل شس��تا، رضا راعي قائم مقام تأمين 
اجتماعي، انصاري معاون اسبق شريعتمداري در وزارت بازرگاني جزو 
گزينه ها براي مديرعاملي سازمان تأمين اجتماعي هستند، هم اكنون 
رقابت هايي براي فتح كرسي سازمان تأمين اجتماعي درگرفته است و 
گاهي مديران قديمي و سياس��ي به تخريب مديران جواني كه به علت 
عدم ارتباط تشكياتي با جريان حزب سياسي حاكم بر مقدرات وزارت 
تعاون، كار ارتباط ندارند، مي پردازند. منظور از حزب سياس��ي، همان 
مجموعه اي است كه به اسم سهامداران اصلي سازمان تأمين اجتماعي 
تنها به انتصاب كادر اجرايي و مركزي خودشان در شركت هاي شستا 
پرداخته اند و البته اين آس��يب به صندوق بازنشس��تگي كشوري نيز 
كشيده شده است، ولي در نهايت اميد اس��ت وزير كار و تصميم گيران 
منافع ملي را در اين انتصاب لحاظ كرده و كارآمد ترين فرد را در سازمان 
تأمين اجتماعي منصوب كنند كه اگر اين نشود، امكان دارد تراز سازمان 
تأمين اجتماعي آنقدر منفي شود كه فشار بودجه اي اين سازمان نيز به 

بودجه عمومي كشور بيش از پيش تشديد شود.

محمد حسن زاده | تسنيم

مهران ابراهيميان
  گزارش   یک
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امیرعباس رسولی
   گزارش

   هشدار محسن رضایي درباره خسارت نفوذي ها
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در رشته توئيتي درباره جريان نفوذ، تأكيد 
كرد: مديران كش��ور هشدار مس��ئوان قضايي 
درباره جريان نف��وذ را جدي بگيرن��د. نفوذ به 
معناي هواداري و تأثير انديشه هاي امريكايي بايد در يك مبارزه فكري 
و فرهنگي، شفاف سازي و ريشه كن شود. اگر مردم بدانند كه هواداران 
انديشه هاي امريكايي چه خس��اراتي در اداره كش��ور به آنها زده اند، 

هيچ گاه از آنان نخواهند گذشت. 
........................................................................................................................

  توئیت مصباحي مقدم درباره قدرت دار 
غامرضا مصباحي مقدم عضو هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در صفحه ش��خصي خود در توئيت��ر درباره حذف 
دار از معامات پولي مشترك و دوجانبه ملت ها، نوشت: امريكا 
دشمن شماره يك جهان اسام است. اگر ملت ها دار را رد كنند 
و پول مش��ترك يا دوجانبه داشته باش��ند، دار قدرت خود را از 

دست مي دهد. 
........................................................................................................................

   امید به زندگي در جمهوري اسامي كمتر شده یا بیشتر؟
يك كاربر فضاي مجازي طي توئيتي درباره افزايش ش��اخص اميد به 
زندگي در جمهوري اسامي نوشت: ش��اخص اميد به زندگي در سال 
1978 يعني يك سال قبل از انقاب 54 سال بود كه با كشور هاي جنگ 

زده و و فقير امريكايي قابل مقايسه بوده. 
اين ش��اخص امروز به اعتراف سازمان cia به 74 س��ال رسيده يعني 

جمهوري اسامي 20 سال پيشرفت داشته است. 
........................................................................................................................

    روایت شهید چمران از 16 آذر
صفحه اينس��تاگرامي مركز اس��ناد انقاب اسامي 
روايتي از شهيد چمران درباره وقايع 1٦ آذر 1٣٣2 را 

منتشر كرد. 
دكتر مصطفي چمران كه از ش��اهدان واقعه 1٦ آذر 
٣2 است، مي گويد: در تاريخ 24 آبان اعام شده بود نيكسون معاون 
رئيس جمهور امري��كا از طرف آيزنهاور به ايران مي آيد. دانش��جويان 
مبارز دانش��گاه ني��ز تصميم گرفتند هن��گام ورود نيكس��ون، ضمن 
دمونستراس��يون عظيمي، نفرت و انزجار خود را به دس��تگاه كودتا و 
طرفداري خود از دكتر مصدق نشان دهند. روز  15 آذر يكي از دربانان 
دانشگاه شنيده بود كه تلفني به يكي از افسران گارد دانشگاه دستور 
مي رسد كه »بايد دانشجويي را ش��قه كرد و جلوي در بزرگ دانشگاه 
آويخت كه عبرت همه شود و هنگام ورود نيكسون صداها خفه گردد 

و جنبنده اي نجبند.« 
روز 1٦ آذر وخامت اوضاع به حد اعا رسيده بود. شلوغي بيرون كاس 
و صداي شديد چكمه هاي سربازان از نزديك شدن حادثه اي حكايت 
مي كرد تا بااخ��ره در كاس به ش��دت به هم خورد و پنج س��رباز با 

مسلسل سبك وارد كاس شدند. 
يكي از آنها لوله مسلس��ل را به طرف ش��اگردان عقب كاس گرفته 
آماده تيراندازي ش��د و ديگري به همين نحو مأمور قس��مت جلوي 

كاس گرديد. 
مصطفي بزرگ نيا به ضرب سه گلوله از پاي درآمد. شريعت رضوي 
كه ابتدا هدف سرنيزه قرار گرفته به سختي مجروح شده بود، دوباره 

هدف گلوله قرار گرفت. 
ناصر قندچي حتي يك قدم هم به عقب برنداش��ته و در جاي اوليه 
خود ايس��تاده بود، يكي از س��ربازان با رگبار مسلس��ل سينه او را 

شكافت و او را شهيد كرد.

سایت خبري اتحادیه اروپا خبر داد كه شوراي 
سیاس�ت خارجي اتحادیه اروپ�ا در روز دهم 
دس�امبر)فردا( در س�اختمان اتحادی�ه اروپا 
در بروكس�ل، جلس�ه اي به ریاس�ت فدریكا 
موگریني، رئیس سیاس�ت خارجي و سیاست 
امنیت اتحادیه اروپا برگزار خواهد كرد كه ایران 
یكي از موارد مورد بحث در آن خواهد بود، اگر 
چه برخي از رس�انه هاي داخل�ي و كانال هاي 
تلگرامي وابس�ته به جریان غرب زده داخلي 
تاش مي كنند جلسه مذكور را تاش دیگري 
از سوي اروپایي ها براي اجرایي كردن سازوكار 
مالي SPV و تأمین منافع جمهوري اس�امي 
ای�ران عن�وان  كنند ام�ا برخی از رس�انه هاي 
غربي نوش�ته اند اتحادی�ه اروپا درب�اره اعمال 
»تحریم هاي محدود« علیه ایران بحث مي كند. 
ديپلمات هاي غرب��ي به روزنامه فايننش��ال تايمز 
گفته ان��د وزراي خارجه كش��ورهاي اتحاديه اروپا 
در نشس��ت بعدي خود در بروكسل درباره تحريم 
ايران و اقدامات ايران در دانمارك رايزني خواهند 
كرد. پليس دانمارك ماه گذش��ته بدون ارائه هيچ 
مستنداتي عوامل منتس��ب به ايران را به حمله به 
يك فرد در خاك اين كش��ور متهم ك��رد. وزارت 
خارجه دانمارك در همين ارتباط ماه گذشته سفير 
كشورش را از تهران فراخواند. آندره ساموئلسون، 
وزير خارجه دانمارك در يك كنفرانس خبري گفت 
معتقد اس��ت حكومت ايران عامل اين حمله بوده 
و به همين دليل س��فير دانمارك را از تهران براي 

مشورت فرا مي خواند. 
از اواس��ط ارديبهش��ت م��اه ك��ه دونال��د ترامپ 
رئيس جمهور امري��كا از توافق هس��ته اي خود با 
ايران خارج شده است اروپايي ها حتي ده ها جلسه 
با همين محور برگزار و قبل و بعد از نشست ها و تنها 
در قالب تريبون، تأكيد كرده اند حق طبيعي طرف 
ايراني است كه از منافع برجام بهره مند شود اما در 
عمل هي��چ گاه بديهي و دم دس��تي ترين تعهدات 
خود را نيز انجام نداده اند. در واقع مهم ترين عنصر 
رفت��اري اروپايي ها در طول ماه ه��اي اخير »اميد 
واهي دادن به طرف ايراني« براي زنده نگه داشتن 
برجام و متعهد كردن ايران به تعهداتي اس��ت كه 
صنعت هسته اي ايران را كماكان در مرحله تعطيلي 
قرار داده و مهم تر اينكه همچنان جمهوري اسامي 
ايران را خطري براي امنيت و پايداري منطقه غرب 

آسيا معرفي مي كند!

با آنكه خوش بين ترين افراد به غرب و به ويژه اروپا 
امروز از فرصت سوزي اروپايي ها گايه مند هستند 
و تقريباً از تغيير رفتار اروپ��ا قطع اميد كرده اند اما 
تيم مذاكره كننده هس��ته اي كم��اكان )و به رغم 
گايه ه��اي رس��انه اي( به گش��ايش اقتصادي به 

واسطه اروپايي ها خوش بين هستند! 
جالب تر اينكه مقامات دولتي امروز و در شرايطي 
كه مردم بعد از اجرايي شدن برجام با گراني تورم 
و ركود و بي��كاري دس��ت و پنجه ن��رم مي كنند 
همچنان به شعارهاي پرطمطراق و با كاربرد صرفاً 

 

تبليغاتي- انتخاباتي بس��نده مي كنند بدون آنكه 
اين توافق پرهزينه بتواند دس��تاوردي مش��خص 
و ملموس ب��راي جامع��ه ايراني به همراه داش��ته 
باشد. ظريف درهمين باره عنوان مي كند : »برجام 
توانست سياست هاي امريكا را در دنيا منزوي كند 

و حقانيت مردم ايران را به دنيا نشان دهد، برجام 
توانست رژيم جنايتكار صهيونيستي و نتانياهو را 
در دنيا رسوا كند. در حدي كه اتهامات نتانياهو در 
جلسات مختلف به استهزا كش��يده شد. اين همه 
از توفيقات م��ردم بزرگ ايران و ش��ما نمايندگان 
مجلس براي رسيدگي به خواسته هاي مردم است... 
ما با برجام توانستيم يك رشته از بهانه هاي امريكا و 

رژيم صهيونيستي را از آنها بگيريم.«
  تطهیر نوین!

تطهير غرب كه ب��ه عنوان يك پروژه گس��ترده از 
انتخابات سال 92 آغاز ش��ده بود و حين مذاكرات 
سه ساله با ايران و گروه 1+5 به صورت سفيدنمايي 
چهره امريكايي ها دنبال مي ش��د و بع��د از خروج 
ترامپ از برجام با »بزك ك��ردن چهره اروپايي ها« 
اس��تمرار داش��ته در طول روزهاي اخير به شكل 

بحث برانگيزتري دنبال مي ش��ود ب��ه گونه اي كه 
مقام��ات عالي دول��ت دوازدهم با تأكي��د بر اينكه 
همچنان به گشايش گري رفتار اروپايي ها اميدوار 
هستند، به صورت صريح اعام مي كنند اروپايي ها 
اجراي spv را به ش��كل محرمانه و به دور از چشم 
امريكايي ه��ا دنب��ال مي كنند! عبارت��ي كه نوعي 
احساسي گري و ساده انگاري در نگاه حاكم بر روابط 
بين المللي را نش��ان مي دهد، گويي امريكا و اروپا 
س��ابقه چند صدس��اله روابط چندايه اقتصادي، 
تجاري، اقتصادي، سياس��ي و امنيتي ميان خود را 
به خاطر منافع ايران به كناري زده و به ناگاه بعد از 
٣/5سال بدعهدي تصميم به اجراي تعهدات خود 
گرفته اند! به راس��تي اگر اروپايي ه��ا اراده اي براي 
اجراي تعهدات برجامي داشتند چراكه قبل از خروج 
دونالد ترامپ به تعهدات خود جامه عمل نپوشاندند 

و در هفت ماه اخير هيچ گونه تاشي جهت تأمين 
منافع حداقلي طرف ايراني صورت نداده اند؟

اينكه محمدجواد ظري��ف در هفته اخي��ر از لزوم 
فرصت دهي مجدد ب��ه اروپايي ها س��خن به ميان 
مي آورد، حداقل با س��خنان وي و عباس عراقچي 
در طول روزهاي گذش��ته تناق��ض دارد و نمايانگر 
فقدان رويه ثابت و قدرت مديريتي منسجم در قبال 
اروپايي هاست؛ ظريف طی هفته اخير گفت: »هفته 
گذش��ته كه من در ژنو بودم و دوستان در بروكسل 
بودند از اروپايي ها ش��نيديم كه توافق هاي نهايي 
 SPV انجام ش��ده و در آينده نزديك ش��اهد ثبت
خواهيم بود، البته امريكايي ها به محض اطاع پيدا 
كردن از هر تحولي تاش مي كنند با فشار مانع آن 
بشوند. اروپايي ها مي خواهند اين مرحله را در حالت 
محرمانه دنبال كنن��د تا به نتيجه برس��د، لذا اين 
حركت را ادامه مي دهند و خودشان زماني كه ثبت 

كردند اعام مي كنند.« 
عباس عراقچي كه تيرماه طي اظهاراتي گفته بود 
برجام در  آي س��ي يو قرار دارد و در اواسط پاييز و 
پس از بازگشت تحريم هاي امريكا در چهارم نوامبر 
و پس از آنكه اروپا خلف وعده كرد و SPV را ارائه 
نكرد، از »نااميدي« نس��بت به وفاي به عهد اروپا 
گفت. به نظر مي رس��د اينگونه اظه��ارات با هدف 
كاهش فشارهاي داخلي و پاسخ دهي به مطالبات 
عمومي است كه بارها نسبت به صبر بي پايان دولت 
در قبال اروپايي ها انتقاد كرده اند چراكه محمدجواد 
ظريف روز گذشته بار ديگر با تقصير عدم اجرايي 
شدن سازوكار مالي SPV را نه كارشكنی اروپايي ها 
بلكه كارشكني امريكايي ها عنوان مي كند. وي روز 
گذش��ته بيان كرد: »امريكايي ها تاش كردند در 
روابط اي��ران و اروپا مزاحمت ايج��اد كنند و حتي 
بيش از آنكه روابط ايران و اروپا را به خطر بيندازند 
تاش آنها اين اس��ت كه مس��ائل منطقه را وارونه 

جلوه دهند«!
معاون وزارت ام��ور خارجه اينگون��ه از ناتواني و 
بدعهدي اروپايي ها گايه و در اظهاراتي متناقض 
با گفته هاي قبلي خود و اظهارات وزير امور خارجه 
بيان مي كند: »چه اروپا نمي خواهد با ما كار كند و 
بازي مي كند و چه اينكه مي خواهد كار كند و قادر 
نيست با فشارهاي امريكا، در نتيجه فرقي ندارد. 
ما با شرايطي روبه رو هستيم كه اروپا نتوانسته يا 
نخواسته سازوكاري ايجاد كند كه خواست ايران 

را تأمين كند.«

خبرگزاري ایرنا

وزیر اطاعات:
 سرويس هاي امنيتي رژيم صهيونيستي 

در حمله تروريستي اهواز و چابهار حضور دارند 
وزی�ر اطاع�ات گف�ت: ج�ریان هاي 
سرویس ه�اي امنیت�ي و راهبرده�اي 
امنیت��ي رژی�م صهی�ونیس�تي در 
حمل�ه گ�روه ه�اي ت�روریس�تي در 
اه��واز و چ�ابه�ار حض�ور دارن�د. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
حجت ااس��ام محمود عل��وي وزير 
اطاعات در حاشيه دومين كنفرانس مجالس شش كشور با حضور 
در جمع خبرنگاران در پاس��خ به پرسش��ي مبني بر اينكه امريكا 
مي خواهد داعش را ب��ه كجا منتقل كند، گف��ت: هرجا كه بتواند 
منتقل مي كند و هرجا حاكميتي باش��د براي انتقال جريان هاي 

تروريستي انتخاب مي كنيم. 
وي ادامه داد: حاكميت ها بايد با اش��راف اطاعاتي طوري عمل 
كنند كه زمينه اي براي ش��كل گيري تروريس��م در كشورها به 

وجود نيايد. 
وزير اطاعات همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه مسبب 
حمله تروريس��تي در اهواز و چابهار كدام كشورها هستند، بيان 
كرد: جريان هاي سرويس هاي امنيتي و سياست ها و راهبردهاي 
امنيتي رژيم صهيونيستي در اين حمله ها حضور دارند و متأسفانه 
امري��كا از اين جريان هاي تروريس��تي حماي��ت مي كند. علوي 
تأكيد كرد: از نظر آنها تروريستي كه در جهت اهداف آنها باشد، 

تروريسم مطلوب مي آيد. 
........................................................................................................................

فاحت پیشه با اشاره به حوادث مرزی: 
دولت بايد در بودجه دفاعی تجديدنظر کند 

رئیس كمیسیون امنیت ملي مجلس از 
بازدی�د هیئت�ي از این كمیس�یون از 
چ�ابهار در پ�ي ح�ادثه ت�روریست�ي 
اخی��ر در ای�ن منطق�ه خب�ر داد. 
حش��مت اه فاح��ت پيش��ه رئي��س 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
نيز در حاشيه دومين كنفرانس رؤساي 
مجالس شش كشور براي مقابله با تروريسم در جمع خبرنگاران درباره 
پيگيري حادثه ترويستي چابهار گفت: روز سه شنبه به همراه هيئتي 
از كميس��يون امنيت ملي عازم چابهار هس��تيم، البته قصد داشتيم 
كه زودتر از اين به اين شهر س��فر كنيم اما به دليل وجود كنفرانس و 
همچنين بازديد از آب س��نگين اراك در روز يك شنبه، اين بازديد به 

سه شنبه موكول شد. 
وي اظهار كرد: سفر كميسيون امنيت به چابهار در برنامه ما بود اما 

به دليل اين حادثه به جلو افتاد. 
رئيس كميسيون امنيت ملي بيان كرد: كليت موضوع براي ما مهم 
است، به نظر مي رسد دولت بايد در بودجه تجديد نظر كند، در حال 
حاضر يك پنجم از كل نياز مرزي براي مرز در بودجه گذاشته شده 
است، در صورتي كه از نظر كارشناسي پنج برابر آنچه دولت براي 
مرز گذاشته نياز است. فاحت پيش��ه تأكيد كرد: تحواتي از نوع 
چابهار نشان مي دهد اگر در اين زمينه كوتاهي كنيم كشور دچار 

آسيب مي شود.

جدیدترین طرح ها و ماكت هاي تجهیزاني در حال س�اخت 
نیروي دریایي ارتش صبح دیروز در نمایشگاه توانمندي ها 
و دس�تاوردهاي فن�ي و تخصص�ي نداج�ا رونمایي ش�د. 
به گ��زارش مه��ر، صب��ح دي��روز در نمايش��گاه توانمندي ها و 
دس��تاوردهاي فني و تخصصي ني��روي درياي��ي ارتش ماكت 
جديدترين ناو موشك انداز از كاس سينا )سيناي7( كه هم اكنون 
در كارخانجات نيروي دريايي ارتش در بندرعباس آخرين مراحل 
ساخت خود را مي گذراند و به نام »زره« نامگذاري شده است به 
نمايش درآمد. اين سومين شناور از اين كاس است كه در آب هاي 
جنوب عملياتي خواهد شد. شناور اطاعاتي و تجسسي نيروي 
دريايي نيز با عنوان »طائيه« نامگذاري و بيش از نيمي از مراحل 
ساخت آن طي شده است. اين شناور وظيفه جمع آوري اطاعات 
نظامي از شناورهاي هدف با استفاده از پيشرفته ترين تجهيزات 
شنودي، راداري، مخابراتي و اطاعاتي را برعهده دارد. اين ناو با 94 

متر طول و هزارو400 تن وزن از كاس موج است. 
در اين نمايش��گاه طرح جديدترين ش��ناور ايراني با ن��ام »پروژه 
سفينه« رونمايي شد. اين ش��ناور كه تريماران )سه بدنه( است، 
مقاومت هيدروديناميكي پاييني در سرعت هاي باا دارد و داراي 
سيستم رانش متناس��ب با ابعاد و س��رعت متناظر است. تعادل 
هيدرواستاتيكي و درياماني بسيار باا و عرشه وسيع تا دو برابر يك 
ش��ناور تك بدنه هم تناژ از جمله مهم ترين مشخصات اين شناور 
است . اين شناور، يك نوع شناور چند بدنه اس��ت كه از يك بدنه 
مركزي اغر و بلند و دو بدنه كناري تشكيل شده است. بدنه هاي 
كناري توسط عرشه عرضي به بدنه اصلي متصل مي شوند. بدنه هاي 
جانبي نيز تاثير قابل توجهي روي تعادل، رفتار ديناميكي، ماندگاري 
در دريا و بارهاي موج وارد بر سازه ش��ناور دارند. شناور تريماران، 
قابليت عمليات در شرايط مختلف دريا جهت مقابله با جنگ هاي 
نامنظم ساحلي و عكس العمل س��ريع را داراست. مدل اوليه اين 
شناور جهت ارزيابي اس��تحكام و عملكرد هيدروديناميكي سازه 

عرضي، ساخته شده و سرعت اين شناور بااي 40 نات است. 
   الحاق ناو دنا و زیردریایی فاتح

به نیروی دریایی ارتش به زودی
دريادار حبيب اه س��ياري معاون هماهنگ كنن��ده ارتش در 
حاشيه مراس��م افتتاح نمايش��گاه توانمندي ها و دستاوردهاي 
فني و تخصصي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسامي ايران و 

در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين نمايشگاه به صورت دائمي 
برقرار اس��ت و از همه اساتيد، دانش��جويان و اقشار مختلف كه 
عاقه مند به ديدن پيشرفت هاي ارتش جمهوري اسامي ايران 
و نيروي دريايي هستند، دعوت مي كنيم به مناسبت چهلمين 

سالگرد انقاب اسامي از امروز تا پايان سال بازديد كنند. 
وي افزود: تا پيش از هفتم آذر 59 هم��ه تصور مي كردند نيروي 
دريايي ارتش توانايي خود را از دست داده است، اما به همت عزيزان 
تجهيزات آماده شد و در دريا مسلط شديم. دريادار سياري ادامه 
داد: پس از آن هم با وجود دشمني ها در سال 82 ناو موشك انداز 
پيكان را ساختيم، در سال 85 ناو جوشن را ساختيم، در سال 88 
درفش و جماران را ساختيم و هفته گذشته نيز ناوشكن پيشرفته 
سهند به ناوگان نيروي دريايي ارتش ملحق شد و در آينده نزديك 

نيز ناو دنا و زيردريايي فاتح الحاق خواهند شد. 
معاون هماهنگ كننده ارتش با بيان اينكه به رغم فشارهاي دشمن 
براي ناتوان قلمداد كردن ما در موضوع يگان هاي شناور، سامانه ها و 

تجهيزات ساخته شده و نوسازي ها انجام شده است و امروز به جايي 
رس��يده ايم كه مي توانيم تجهيزاتمان را به روز كنيم، تأكيد كرد: 
اعام مي كنيم در تأمين چرخه تجهيزات مورد نياز در عرصه دريا، 
پيشرفته ترين امكانات را پاي كار آورده ايم و مي توانيم با اين امكانات 

بهترين نوع مأموريت را در عرصه دريا داشته باشيم.
  تجهیزات نیروي دریایي ارتش را كامًا بومي مي سازیم

ما مي توانيم آنچ��ه را كه مجموعه نيروي درياي��ي براي دفاع از 
تماميت آب هاي تحت حاكميت جمهوري اس��امي ايران نياز 
دارد به طور كامًا بومي در كشور بس��ازيم. امير دريادار حسين 
خان��زادي فرمانده نيروي درياي��ي ارتش در حاش��يه بازديد از 
نمايشگاه رونمايي از دستاوردهاي فني و تخصصي نداجا در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه آنچه در اين نمايش��گاه شاهد هستيد 
بخشي از بلوغ، توانايي و خودكفايي مجموعه نيروي دريايي ارتش 
است، گفت: همزمان با ساير بخش هاي كشور شامل وزارت دفاع 
و ساير مجموعه هاي علمي و تحقيقاتي به سطحي از توانمندي  

رسيديم كه قادريم آن چيزي را كه مجموعه نيروي دريايي براي 
دفاع از تماميت آب هاي تحت حاكميت جمهوري اسامي ايران 
و منافع كش��ور در دريا نياز دارد به صورت كامًا بومي در كشور 
بس��ازيم. وي تأكيد كرد: اين توانمندي ها نش��ان مي دهد نسل 

انقاب اگر به پا خيزد، هيچ تهديدي بر آن اثرگذار نيست. 
  تحریم هاي امریكا موتور پیشران ارتقای توان نیروي 

دریایي ارتش
تحريم هاي نخ نماي دشمنان تهديد نيستند بلكه موتور پيشراني 
براي ارتقای توان نيروي دريايي ارتش و سربلندي ايران شده اند. 
امير دري��ادار دوم مجيد مقصودي رئيس س��ازمان خودكفايي 
ارتش در مراسم آغاز به كار نمايشگاه نداجا در ستاد فرماندهي 
اين نيرو گفت: جهاد خودكفايي نيروي دريايي ارتش از ٣5 سال 
گذشته در منطقه يكم دريايي بندرعباس كار خود را آغاز كرده 
است. وي با بيان اينكه اين بخش از نداجا كار خود را با قطعه سازي 
آغاز كرد، گفت: سازمان جهاد خودكفايي ارتش تاش مستمري 

براي دستيابي به تجهيزات و ارتقای توان رزمي نياز دارد. 
رئيس س��ازمان جهاد خودكفايي نيروي دريايي ارتش با بيان 
اينكه دستاوردهاي جديد منطبق با تهديدات ساخته مي شوند، 
گفت: امروز با افتخار ش��اهد به آب اندازي ناوش��كن س��هند و 
زيردريايي هاي جديد توسط نيروي دريايي هستيم . مقصودي در 
ادامه تأكيد كرد: مجموعه فني و مهندسي نيروي دريايي ارتش به 
خودكفايي بسيار خوبي دست پيدا كرده است. وي با بيان اينكه 
در چند ماه اخير شاهد تاش استكبار جهاني عليه ايران با ابزار 
تشديد تحريم ها بوديم، تصريح كرد: دستاوردهاي ما در نيروهاي 

مسلح مشت محكمي بر دهان ياوه گويان است.
 رئيس س��ازمان جهاد خودكفايي نيروي دريايي ارتش با اشاره 
به دور جديد تحريم هاي امريكا عليه اي��ران گفت: تحريم هاي 
نخ نماي دشمنان تهديد نيستند بلكه موتور پيشراني براي ارتقای 
توان نداجا و سربلندي ايران شده اند. مقصودي ادامه داد: سازمان 
جهاد خودكفايي نداجا در زمينه  س��اخت سامانه هاي موشكي، 
پروازي و زيرس��طحي مورد نياز اين نيرو ني��ز فعاليت مي كند. 
وي در پايان به برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي نيروي دريايي 
اشاره و خاطرنشان كرد: نمايشگاه توانمندي هاي نيروي  دريايي 
دائمي است و تا دو ماه آينده دستاوردهاي جديد اين نيرو در اين 

نمايشگاه رونمايي خواهد شد.

در نمایشگاه توانمندي هاي فني نداجا عنوان شد
تجهيزات نيروي دريايي ارتش کامًا بومي است

دفاعی

عض�و فراكس�یون  نماین�دگان وایي    چهره
مجلس گفت: هرچند فرصت هایي را از دس�ت 
داده ایم ولي از هر گونه اقدام و تاش دیپلماسي 
كه اروپایي ها را یا به حرف واقعي شان بیاورد یا به 
عمل واقعي ش�ان برساند، باید اس�تقبال كنیم. 
محسن كوهكن در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره 
به مذاكرات ايران و اروپا ب��راي ادامه برجام، اظهار 
داشت: بعد از خروج امريكا از برجام، اروپايي ها در 
مرحله حرف و بيانيه و نيم قدم جلوتر، به دنبال پيدا 
كردن راهكاري بودند تا برجام بعد از خروج امريكا 

نيز حفظ شود و ايران از توافق خارج نشود. 
وي با بيان اينكه پيشنهاداتي كه اروپايي ها داده اند 
و مباحثي كه مطرح شده در نهايت به جمع بندي 

قطعي كه آثار عملي داشته باش��د، نرسيده است، 
افزود: در اين زمينه يك نگاه اين است كه اروپايي ها 
تمايلي به همراهي با امريكايي ها در عهدش��كني 
نداش��ته اند زيرا اقدام ترامپ براي خروج از برجام، 
افتضاح سياسي است. اروپايي ها در عرف بين الملل 
نيز نتوانستند حمايتي از امريكا داشته باشند، زيرا 
مي ترس��يدند در اين مس��ير آبروي خودشان نيز 
خدشه دار شود و به همين دليل با ترامپ در خروج 

از برجام همراهي نكردند. 
نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي اسامي با 
بيان اينكه از سوي ديگر اروپايي ها اقدام عملي براي 
ايفاي تعهداتي را كه در قضيه برجام داشته اند هنوز 

انجام نداده اند، گفت: يك طرف قضيه ايران است، 
آمانو اخيراً گزارش رس��مي خود را داد كه ايران به 
تعهدات برجامي خود پايبند بوده و آنچه بايد را انجام 

داده است. هنوز اقدام عملي مشخصي را كه بتوانيم 
از طرف اروپايي ها اس��م ببريم، مشاهده نكرده ايم، 
فقط چند وع��ده و وعيد بوده اس��ت، هيچ كدام از 

پيشنهادات اروپا به جمع بندي نرسيده است. 
عضو فراكسيون نمايندگان وايي مجلس شوراي 
اسامي در پاس��خ به اين س��ؤال كه ايران در اين 
شرايط چه بايد بكند؟ بيان كرد: آيا ايران مي تواند 
بگويد كه طرف هاي مقابل هيچ يك به تعهدات خود 
عمل نكرده اند، با توجه ب��ه اينكه هر دو طرف بايد 
به تعهدات خود عمل كنن��د، ايران مي تواند خارج 
شود. برخي معتقد هستند نبايد ايران براي خروج 
از برجام پيش دس��تي كند و مانع از سوءاس��تفاده 

امريكايي ها ش��ويم و اين اجماعي را كه حداقل از 
نظر محكوم كردن امريكا وج��ود دارد نبايد از بين 
ببريم و بايد چند كشور را كه از اعوان امريكا هستند 

حفظ كنيم. 
وي افزود: برخي معتقدند شعار و حمايت اروپايي ها 
از برجام، عمًا براي ما چيزي را به دنبال نداش��ته، 
اساس برجام بر اين است كه تحريم ها برداشته شود. 
آقاي��ان مي گفتند بعد از برج��ام تحريم ها، يك جا 
برداشته مي شود و برنمي گردد. كوهكن ادامه داد: 
بايد از حداكثر ظرفيت اس��تفاده كنيم و به جايي 
برسيم كه يقين حاصل شود اروپايي ها مشي خود 
را انتخاب كرده اند، استراتژي اروپايي ها در ارتباط 
با برجام همان اس��تراتژي امريكايي هاس��ت ولي 

راهكارشان فرق دارد.

اساس زنده ماندن برجام برداشتن تحريم هاست
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 آقای حکایتی  
داور  جشنواره  قصه گویی شد 

طي احكام جداگانه اي از س�وي محمدرض�ا زمرديان، معاون 
فرهنگي كان�ون پ�رورش فك�ري و رئيس بيس�ت و يكمين 
جش�نواره بين الملل�ي داوران جش�نواره قصه گويي معرفي 
ش�دند. به�رام ش�اه محمدلو، هنرمن�د س�ينما و تلويزيون 
كه در دهه 60 با ش�خصيت »آق�ای حكايت�ی«  در تلويزيون 
قص�ه می گف�ت، يك�ی از داوران اي�ن جش�نواره اس�ت. 
اين جشنواره در بخش مسابقه ملى شامل مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، 
زن��ان و مردان و دخت��ران و پس��ران، بخش بين الملل متش��كل از 
قصه گويان داخلي و خارج��ى، قصه ٩٠ ثانيه ای ب��ا موضوع »قصه 
زندگى من« به صورت آزاد و در نهايت بخش علمي برگزار مي شود 
كه به ترتيب داوران هر بخش عبارتند از: هيئت داوران بخش ملى: 
»هوشنگ مرادی كرمانى«، »احترام برومند«، »منصور ضابطيان«، 
»على خانجانى« و »ليلى رش��يدی«. بخ��ش بين الملل: »مهتاب 
كرامت��ى«، »منصور ضابطيان« و »كاس��بر سورنس��ن« از كش��ور 
دانمارك.  بخش ٩٠ ثانيه: »رسول صدرعاملى«، »مهتاب كرامتى«، 

»بهرام شاه محمدلو«، »منوچهر شاهسواری« و »شرمين نادری«.
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   جواد تمدني
نمايش »خاك شيرين« از جمله معدود نمايش هاي 
در حال اجرا با محوريت مقاومت است. اين نمايش 
كه به همت انجمن تئاتر دفاع مقدس روي صحنه 
رفته است، نمايشي عاشقانه با پس زمينه كمدي 
است كه به س�ال هاي بعد از دفاع مقدس ارجاع 
دارد. داس�تان اين نمايش حول محور ش�هداي 
گمنام و خانواده هاي شهداست كه بعد از سال ها 
هنوز به دنبال اثري از پدر، برادر و فرزندان خود 
هستند. علي برجي، كارگردان »خاك شيرين« در 
گفت وگو با »جوان« از چرايي روي صحنه بردن اين 
نمايش مي گويد؛ آن هم در روزهايي كه تئاترهاي 
اكچ�ري س�عي در درآمدزاي�ي ص�رف دارند.

    
ايده اصلي اج�راي اين نمايش از كجا به 

ذهن شما رسيد؟
نمايش��نامه خاك ش��يرين بر اثر معرف��ي يكي از 
دوستانم به دس��ت من رس��يد و با اينكه همزمان 

چند نمايشنامه ديگر را براي اجرا مرور مي كردم به 
نظرم اين متن بهتر از بقيه آمد. پس از پيگيري هاي 
اينجانب با ش��خص نويس��نده جناب آقاي حامد 
مكملي به اين نتيجه رس��يدم كه با توجه به اينكه 
اين متن كار شده بود مي توان با تغييراتي كه اجراي 
نمايش را جذاب تر كند و با تغيير فضا دوباره آن را 
روي صحنه برد. با صحبتي كه با نويسنده اثر داشتم 
تغييراتي در كار به وجود آمد و كار حاضر بدين شيوه 

اجرايي به روي صحنه رفت. 
چرا در اين اوضاع و احوال كه مي توانستيد 
با ي�ك كار ديگر از لح�اظ اقتصادي نفع 
بيش�تري ببريد س�راغ ي�ك كار دفاع 

مقدسي رفتيد؟
من تا اان حدود 15 نمايش دفاع مقدسي دارم و اين 
شانزدهمين كارم محسوب مي شود. جداي از اينكه 
عاقه شخصي به كار كردن در اين فضا دارم معتقدم 
با وج��ود كارهاي بس��ياري كه در تئات��ر مقاومت 
انجام شده است و با احترام به همه پيشكسوتان و 

هنرمندان فعال در اين حوزه هنوز اندازه سر سوزني 
به جنگ تحميلي و دفاع مقدس نپرداخته ايم. اين 
مثال به منظور كم كاري ما نيس��ت به دليل عمق 
واقعه و بزرگي رخدادي به نام دفاع مقدس اس��ت 
كه ما هرچقدر از رش��ادت هاي ايثارگرانمان طي 
اين دفاع مقدس بگوييم باز هم كم است. اينها اصًا 
شعار نيس��ت و مكنونات قلبي من است. به همين 
دليل قصد دارم باز هم نمايش هايي با اين تم و فضاي 

ارزشي كار كنم. 
از لحاظ فرم اجراي�ي و تركيبات بصري 

اين نمايش هم برايمان توضيح دهيد.
در اين نمايش ما س��ه لوكيش��ن و فضا داريم. يك 
فضا مربوط به مكاني اس��ت كه ش��هدا در آن قرار 
گرفته اند و به نوعي تابوت شهداس��ت. فضاي دوم 
خانه اي روستايي در منطقه مرزي كرمانشاه است. 
سومين لوكيشن فضاي بازي است كه تداعي كننده 
جنگل و رودخانه است.  طراحي صحنه اين كار را 
به صورت ميني ماليستي انجام داديم و از طراحان 

جوان بهره برديم. جال كاش��اني به عنوان طراح 
صحنه طرحي را ارائه كرد به صورت مكعبي چند 
وجهي كه با گردش آن تغيير فضاهايي را كه عنوان 
شد، در صحنه داريم.  در مورد بازي ها هم چون اين 
كار رئاليس��تي بود از بازي هاي كامًا واقعي و رئال 
استفاده كرديم و سه تن از بهترين بازيگران تئاتر 
كشور سركار خانم بهار ارجمند و آقايان محمد زوار 
بي ريا و محمدرضا آزادفر در اين نمايش با تمام توان 

و قدرت هنرنمايي كردند. 
چه نهادي از كار شما به طور ويژه حمايت 

كرد؟
در وهله اول آقاي محمودرضا فراهاني با س��رمايه 
ش��خصي خودش��ان و به دليل عاقه شخصي به 
كار كردن در فضاهاي ارزش��ي وارد اين كار شدند 
و حمايت مالي گروه را انجام دادند. اين كار ايشان 
شايسته يك قدرداني ويژه و تشكر خاصي مي باشد؛ 
چراكه در اين روزگار سرمايه گذاري روي پروژه هاي 
تئاتري يك ريسك بااس��ت و ثانياً شايد به دليل 
برخي بازخوردها كار ارزشي سرمايه گذار شخصي 
نداشته باشد. اما ايشان به دليل حمايت از كار ارزشي 
وارد اين عرصه شدند و از ما حمايت كردند. انجمن 
تئاتر انقاب و دفاع مقدس نيز با در اختيار گذاشتن 
تماشاخانه سرو و در بحث تبليغات و رسانه ياريگر 
ما بودند كه جا دارد از آقاي سليماني مدير انجمن 
تئاتر انقاب و دفاع مقدس و همكارانشان در انجمن 

و تماشاخانه سرو نيز قدرداني كنم. 
استقبال مخاطبين نمايش تاكنون چطور 

بوده است؟
خدا را شكر تاكنون بازديدكننده خوبي داشته ايم 
كه هر شب به نس��بت شب هاي گذش��ته روندي 
تصاع��دي دارد كه جاي بس��ي خوش��حالي براي 
جامعه تئاتر مقاومت كش��ور است. ش��ايد يكي از 
دايلش فضاي كمدي و عاشقانه كار است كه بعضاً 
تماشاگراني داريم كه چند شب با دوستان و خانواده 
مجدداً به تماش��اي نمايش مي نش��ينند. در كل 
راضي كننده است. ضمن تقدير و تشكر از همكارانم 
در اين نمايش و حام��ي محترم و دغدغه مند گروه 
مي خواستم توجهات را به سمت يكي از فرمايشات 
مقام معظم رهبري جلب كنم. حضرت آقا فرمودند 
كه امروز هيچكس منكر اين نيس��ت كه ما درگير 
جنگ هستيم و در اين جنگ هنرمندان سربازان 
اين جن��گ نرم هس��تند.  خواهش من ب��ه عنوان 
كارگردان و نويسنده نمايش هاي ارزشي اين است 
كه نيازمند كم��ك و همياري مجدانه مس��ئوان 
هستيم. چطور در زمان هاي سختي و جنگ آذوقه 
و مهمات و تجهيزات به جبهه هاي نبرد مي رس��د، 
ما هنرمندان هم اب��زار و ادوات خاص كار خودمان 
را مي خواهيم.  هنرمند در ايران مي بايست فضاي 
بدون دغدغه داشته باشد تا بتواند اثر خود را خلق 
كند. در كل نيازمند حمايت جدي از سوي مسئوان 
امر هستيم. اميدوارم با حمايت مسئوان و استقبال 
مردم از اينگون��ه كار هاي س��الم محتوايي منتظر 

اتفاقات بهتري براي تئاتر مقاومت باشيم.

هنرمندان واقعی را دریابید
   معصومه طاهری 

هنرمندان متعه��د و انقابى در طول اين 4٠ س��ال ب��ا آثار خود 
توانسته اند س��فيران بى مدعای انقاب اسامى باشند. يكى از اين 
هنرمندان نام آشنا اما غريب استاد رضا بدرالسماست، مينياتوريستى 
كه فرشچيان دوم كشور ملقب شده اس��ت و با آثار به روز خود در 
تصويرگری وقايع مهم انقاب اس��امى در برهه ه��ای مختلف با 
اصيل ترين هنر ايرانى؛ يعنى نگارگری يا همان مينياتور الهام بخش 
بوده اس��ت، مهم تر آن كه او در خل��ق آثارش آتش ب��ه اختياری 
خودجوش بوده است نه به سفارش سازمان هايى كه خروجى شان 
در عرصه هنری انقاب بعضاً هيچ بوده اما به نام هنر انقابى علم شده 

است بلكه به سفارش دل خودش اين مسير را پيموده است. 
شايد جرم اين هنرمند، شهرستانى بودن او باشد. همه مى دانيم 
در سيستم فرسوده فرهنگى كشور، حضور و ديده شدن در تهران 
نقش اساسى را در پيشرفت يك هنرمند دارد، اما نكته جالب آن 
اس��ت كه اين اس��تاد حتى كتاب های آموزش نگارگری اش هم 
منحصر به فرد است و وی را در زمره خواص هنری ايران قرار داده 
است. بدرالس��ما در كارنامه هنری خود وقايع مهم تاريخى ايران 
را به تصوير كشيده كه اغلب آنها برای اولين بار بوده است. آثاری 
چون تابلوی هنری حماسه 25 آبان كه تنها اثر هنری ثبت شده 
از اين روز تاريخى در اصفهان است )روزی كه در عمليات محرم 
هزار ش��هيد در يك روز به اصفهان آورده ش��د و 3٠٠ نفر آنها بر 
دستان مردم تشييع شدند و پيام امام خمينى را در تقدير اصفهان 
به همراه داشت(، تابلوی نگارگری حادثه منا )بدون هيچ حمايتى 
در طول يك سال برای زنده نگاه داشتن ياد شهدای منا به تصوير 
كشيده شد(، تابلو شهيد حججى و خانواده )به مناسبت شهادت 
محسن حججى بدون سفارش و حمايت ارگان های مربوطه توليد 
و با هزينه شخصى اين هنرمند پوستر آن تكثير شد(. محمد پسر 
اس��تاد كه خودش هم هنرمند ميناكار است مى گويد: پدرم قبل 
از انقاب روزگار خوبى داش��ت به ش��كلى كه در يك روز خريد 
آثار هنری او توسط امريكايى های توريست يا مقيم ايران هزينه 
خريد يك اتومبيل را برای وی مهي��ا مى كرد اما با وقوع انقاب و 
قطع فعاليت های فرهنگى و هنری در كشور و نيز حضور پدر در 
جبهه درآمد او به صفر رس��يد. در اين مدت با توجه به اقتضائات 
زمان ش��غل های ديگری را هم امتحان كرد كه نتوانست در آنها 
موفق ش��ود تا اينكه پس از جنگ به دعوت يكى از دوستان پس 
از 1٠ سال دست به قلم شد و نمايشگاهى را در پاريس به همت 

آن دوست برپا كرد.
استاد بدرالسما كه هميشه خود را هنرمند فرزند انقاب مى داند 
مى گويد: پس از برگزاری گالری به اعتراف دوستان متوجه شدم 
هنر من به خاطر انقاب و نوع نگاه انقابى كه مديون امام خمينى 
هستيم دچار تحول شده است. آن هنر وابسته كه پيش از انقاب 
هنرمندان ايرانى را در مى و يار و س��ليقه امريكايى ها منحصر و 
محدود كرده بود، حاا هويت پيدا كرده و ناخودگاه به هنر انقابى 
تبديل شده است؛ حتى كارشناسان فرانسوی كه پيش از آن من 
را مى ش��ناختند هم به آن اعتراف كردند. در نمايشگاهى كه در 
سنگال برگزار كرده بودم يكى از مقامات روسى با تعجب بعد از 
ديدن تابلوهای او گفت اگر چنين هن��ری را و چنين زبانى را در 
روسيه داش��تيم به كل دنيا اباغ مى كرديم. اين استاد متعهد و 
چيره دست نگارگر بارها در جلس��ات خصوصى و عمومى اذعان 
داش��ته اس��ت كه ما همه مديون امام خمينى و انقاب اسامى 
هس��تيم؛ بزرگمردی ك��ه روح آزادگى و دين��داری را در كالبد 

بى جان مان دميده است. 
با اين حال جای تأس��ف دارد چنين هنرمندی كه سال هاس��ت 
آتش به اختيار به ميدان آمده و سنگرهای خالى مسئوان ناتوان 
را به تنهايى پر كرده اس��ت به خاطر اينكه در تهران و در معرض 
ديد رسانه ها نيس��ت برای بس��ياری از مردم ايران گمنام مانده، 
صداوسيما كمتر سراغ او را مى گيرد چون خانه اش نزديك خيابان 
جام جم نيس��ت. خبرگزاری ها هم كمتر س��راغ او مى روند چون 
هنرمندی هنرمند است كه در همايش وزرا در پايتخت ديده شود 
و اين يعنى مسئوان به هنرمندان واقعى انقاب دين بزرگى دارند 
كه از پس آن برنيامده اند تا چنين س��رمايه های اصيل هنری كه 
هويت خود را از انقاب اسامى يافته اند مورد حمايت قرار دهند 

اما مديران انقابى كجای كار هستند؟!

 ثبت 3 اثر تاریخی 
در فهرست آثار ملی استان تهران

مع�اون مي�راث فرهنگ�ی اس�تان ته�ران از ثبت س�ه اثر 
تاريخ�ی در شهرس�تان هاي ری و ته�ران پ�س از طرح در 
ش�ورای ثبت و حريم در فهرس�ت آثار ملی كشور خبر داد.

محسن شيخ ااسامى معاون ميراث فرهنگى استان با اعام اين 
خبر گفت: كاروانسرای شاه عباسى  و كارخانه سيمان شهرستان 
ری و همچنين عمارت و سردرهای واقع در ضلع شمالى و شرقى 
پليس آگاهى تهران بزرگ واقع در خيابان وحدت اسامى آثاری 
است كه در جلسه روز چهارشنبه 14 آذر در كميته فهرست آثار 
ملى به ثبت رسيد. شيخ ااسامى ادامه داد: ثبت بناهای تاريخى 
در فهرس��ت آثار ملى اولي��ن گام در حفظ و صيان��ت از ميراث 
فرهنگى كشور است اما نبايد تنها به اين امر بسنده كرد و برای 
احيا و مرمت بناهای تاريخى از مشاركت نهادهای متولى كه در 
بهره برداری از اين آثار سهيم هستند استفاده كرد. او افزود: حفظ 
و احياي ميراث فرهنگى هيچ منافاتى با توس��عه شهری ندارد 
بلكه موجب تقويت تعلق شهری ش��هروندان و هويت بخشى به 

داشته های فرهنگى بين اقشار جامعه خواهد شد.

مستند »18 تعقیبی« منتشر شد
مستند بلند »18 تعقيبی« كه به تاش های مضحك اسرائيلی ها 
برای مقابله با انتفاضه اول مردم فلسطين می پردازد و به تازگی در 
»سينماتك تهران« اكران شده بود، در سايت »عماريار« منتشر شد.
مس��تند 75 دقيق��ه ای »18 تعقيب��ى«، به ش��يوه ای مضحك 
تاش های اس��رائيلى ها برای مقابله با مردم فلسطين در جريان 
انتفاضه اول را روايت مى كن��د. »18 تعقيبى« كه به كارگردانى 
»عامر الشوملى«، تهيه كنندگى »س��اند اندونى« و نويسندگى 
»پل كوان« توليد شده، داس��تان اهالى يك روستای فلسطينى 
است كه با خريد 18 گاو توانستند خود را در برابر توليدات رژيم 
صهيونيس��تى خودكفا كنند. پس از اين واقعه، مسئوان رژيم 
صهيونيستى تصميم به تعقيب و يافتن آن 18 گاو گرفتند. اين 
مستند برای اولين بار در سال 2٠14 و در جشنواره فيلم تورنتو 
نمايش داده شده و توانست از جشنواره مونترال، ابوظبى، كارتاژ 
تونس و جش��نواره تيراورس جايزه بگيرد و نماينده فلس��طين 
در اسكار 88 بوده است. مس��تند »18 تعقيبى«، هفته گذشته 
در نخستين برنامه دور جديد »س��ينماتك تهران« كه با عنوان 
»سينمای قريب« و با همكاری مركز مطبوعات و انتشارات حوزه 
هنری و پايگاه اامه وابس��ته به دفتر مطالعات بين الملل جبهه 
فرهنگى انقاب اسامى برگزار شد به نمايش درآمد و هم اكنون 

در سايت AmmarYar.ir  قابل دريافت است.

  حسن روانشيد
هنوز هم هر دو س��ال يك بار بايد منتظر برگزاری 
يادواره های مراسم سنتى مذهبى باشيم در حالى 
 كه با نهايت تأسف تنها مكان آيينى برای برگزاری 
تعزيه خوانى سنتى حوض بزرگ مقابل تئاتر شهر 
پايتخت اس��ت كه به اي��ن برنامه اختص��اص داده 
مى ش��ود! نس��ل های نو از دهه 7٠ به بعد كه امروز 
فرزندان جوان ما هستند اطاعات چندانى از فلسفه 
برگزاری اين مراس��م ها و بخص��وص تعزيه خوانى 
ندارند! امروز حتى فاصله بين ما و اجرای آيين های 
ارزشمند و س��نتى بخصوص تعزيه خوانى هم زياد 
ش��ده و كس��انى كه حرفه ای اين هنره��ای بديع 
هستند در س��كوت و تنهايى مطلق به سوی جهان 
باقى مى ش��تابند و از گوش��ه و كنار خبر وفات آنها 
را مى ش��نويم و تأس��ف مى خوريم كه چگونه اين 
گنجينه های گرم و پرحرارت اين گونه به خاك سرد 
سپرده مى شوند! تئاتر شهر و سالن های نمايش جای 
تعزيه خوانى نيست، حتى در مصاهای بزرگ شهرها 
نيز مكانى براي اين منظور در نظر گرفته شده است! 

جوانان، نوجوانان و حتى كودكان اين دوران جويای 
گمشدگان معنوی خود هس��تند كه وقتى نشانى 
سنتى از آن نمى يابند كه با چشمان باز تماشاگر آنها 
و با اشك های گرم لمسشان كنند به ابزارهای غرب 
يا همان گوشى های موبايل پناه مى برند در حالى  كه 
مى توانند همه احساس گمگش��ته خود را در ميان 
راويان زنده تاريخ در قالب تعزيه خوانى پيدا كنند و 
به گونه ای جفا كشيدن هايى را كه توسط سخنرانان 
و از طريق سمعى يا مجازی مى بينند و مى شنوند به 
عينه شاهد باشند و ضرب المثل »شنيدن كى بود 
مانند ديدن« را در وجود خ��ود تداعى كنند. برای 
رهايى اين نسل از سرگردانى های عاطفى تنها داروی 
التيام بخش ورود به دامنه هايى است كه اجدادشان 
از آن به پا خاسته اند. چگونه مى توان غفلت ها را در 
اين  باره جبران كرد قبل از اينكه دير ش��ود درست 
همان گونه كه ش��ادروان قيصر امين پور مى گويد! 
از محرم و صفر امس��ال گذشت اما نهادهای متولى 
از جمله سازمان تبليغات اسامى و اوقاف موظفند 
دست به كار شده و با يك فراخوان عمومى همانند 

اجرای طرح عظيم صحن حضرت فاطمه زهرا)س( 
در كنار مرق��د حضرت اميرالمؤمني��ن على)ع( در 
نجف اش��رف ضمن ايجاد تكيه هايى برای هر شهر 
و ديار به منظور تعزيه خوانى با همان شرايط سنتى 
و معماری خاص اقدام كنند تا اين عزاداری باارزش 
و زنده كه رودررو با مخاطب اس��ت به حاشيه نرود. 
نگوييد بودجه نيست كه اين امر بعدی از ارزش های 
فرهنگى جامعه مسلمان و شيعه كشور است! چگونه 
برای ساخت ورزشگاه، تاار اجتماعات، تاار سران، 
پل های آنچنانى، س��ينما، تئاتر و... مى توان راهكار 
پيدا كرد اما متولى برای ساخت تكيه و تعزيه سرای 
سنتى پيدا نمى شود؟! نگاهى به تصويرهای سياه  و 
س��فيد و رنگى به جا مانده از تكيه دولت هر بيننده 
را به تأس��ف وامى دارد كه چگونه در اثر بى توجهى 
و غفلت و ش��ايد از روی عمد نابود شده است؟! چرا 
همت نمى كنيم تا اين سنت پسنديده را در ماه های 
محرم و صفر به ص��ورت ي��ادواره ای جهانى تقديم 
مسلمانان كنيم تا از همه دنيا برای ديدن آن به ايران 
بيايند و اگر مى توانند در اجراهای آن نقش داشته 

باش��ند؟ آيين نمايش تعزيه خوانى ك��ه در دوران 
صفويه زنده شد و به اوج خود رسيد و همچنان ادامه 
يافت پس از ناصرالدين شاه قاجار كه تكيه دولت را 
ايجاد كرد رو به افول گذاشت. حساب مراسم های 
آيينى از بسته های نمايشى جداس��ت كه آن هنر 
است و اين سنت كه حفظ آن در درجه اول اولويت ها 
مى باش��د. بنابراين سياس��ت های مركز حمايت از 
هنرهای نمايشى را نمى توان به اين امر ربط داد در 
حالى  كه كل بودجه آن در سال 23 ميليارد تومان 
است! اما تنها گزينه عملى ايجاد تكيه و حسينيه های 
خاص به منظ��ور برگزاری تعزيه خوانى در س��طح 
كش��ور نيازمند فراخوان عمومى از توانگرانى است 
كه آمادگى انجام اين گونه نذرها را برای آيين های 
مذهبى دارند. جدا كردن حس��اب های آيينى ها از 
بخش هنر مى تواند از ادامه دامن زدن های ريشه ای 
چند دهه اخير به چركين شدن اين زخم جلوگيری 
كند تا تعزيه هم چون ديگر مراسم آيين های مذهبى 
به  مرور زمان لوث و محو نشده و به ديگر سنت های 

ملى از جمله پرده خوانى نپيوندد!

میراث های آیینی را  کم رنگ نکنیم

 تئاتر مقاومت نيازمند حمايت جدي
مردم و مسئوان است

كارگردان نمايش دفاع مقدسي »خاك شيرين« در گفت وگو با »جوان«:
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88498481ارتباط با ما

  احمد محمدتبریزی
انقاب اسلامی همان طور که روی دل های 
بیلدار و آگاه تأثیلر گذاشلت، بلر دل های 
افراد دیگری از جامعه نیز تأثیرات عمیقی 
گذاشت؛ کسلانی که با یک تلنگر به ناگاه از 
خواب غفلت بیدار شدند و خود را در میان 
انقابیون و رزمندگان دیدند. داستان توبه 
و حضور لوطی ها و داش مشلتی ها در دفاع 
مقلدس ماجراهایلی شلنیدنی و خواندنی 
دارد. افراد بامرامی که حضورشلان روحیه 
مردانگلی و جوانملردی را در جبهه پخش 
می کرد و شجاعت شان باعث رعب و وحشت 
دشلمن می شد. شلهید شلاهرخ ضرغام و 
شهید سیدمجتبی هاشمی نمونه ای از این 
رزمندگان لوطی بودند که در اولین روزهای 
جنگ که هنلوز نیروهای نظامی انسلجام 
درسلتی نداشلتند، با بسیج سلایر نیروها 
و با رشلادت تملام مقابل دشلمن متجاوز 
ایستادگی کردند. شهید ضرغام در 17 آذر 
1359 در آبادان شلهید شلد. به مناسبت 
سالروز شهادت شاهرخ ضرغام در گفت وگو با 
حاج قاسم صادقی از همرزمان شهید ضرغام 
مروری بر حضور و سلوک رفتاری لوطی ها در 
دفاع مقدس داریم که در ادامه می خوانید.

لوطی  ها و داش مشتی هایی که به جبهه 
می رفتنلد از چه جنسلی بودند و چه 
عواملی باعث شلد تا از گذشته شلان 

بُِبرند و متحول شوند؟
خ��دا در ق��رآن می فرمای��د هم��ه آدم ها به 
صورت فطری خوب هس��تند اما به مرور زمان 
ویژگی های بد بر خصایص اخاقی خوب غلبه 
می کند. انقابی ک��ه امام خمین��ی انجام داد 
یکی از اهدافش این بود آدم هایی که در زمان 
رضاش��اه و محمدرضا پهلوی زندگی ش��ان به 
ورطه نابودی رسیده بود را زنده کند. یک سری 
از این داش مش��تی ها، جوانمرده��ا و لوطی ها 
در مسیر انقاب جذب انقاب شدند. خاطرم 
هست در همین مسیر یک سری از قمه کش ها 
جرقه های تحول در وجودش��ان زده می شد و 
در ص��ف تظاهرات ها حضور پی��دا می کردند. 
آنها در جمع تظاهرکنندگان ق��رار گرفتند و 
جذب  انقابیون شدند. خودم شاهد بودم روز 
17 ش��هریور 57 پایین میدان شهدا کسی که 
خیلی به اعتقادات دینی پایبن��د نبود و آمده 
بود ببیند در خیابان چه خبر است، وقتی شهدا 
و مجروحان را می بیند به گریه می افتد. خیلی 
از این افراد با دیدن این صحنه ها ناخودآگاه از 
بدی انزجار پیدا می کردند. این منزجر ش��دن 
خیلی مهم اس��ت. خیلی از این لوطی ها مثل 
شهید ش��اهرخ ضرغام قبل از پیروزی انقاب 
توبه کردند. ضرغام از پ��ای منبر یک روحانی 
متحول شد. وقتی روحانی بحث توبه و حضرت 
حر را پیش می کش��د و سرگذش��ت حضرت 
ح��ر را می گوی��د جرقه های تح��ول در وجود 
شاهرخ  زده می ش��ود. بعد شهید ضرغام پیش 
س��خنران می رود و می گوید اگر من بخواهم 
توبه کنم باید چ��ه کار کنم که جواب می دهد 
تو باید پیش امام رضا)ع( بروی. ایش��ان هم به 
حرم امام رضا)ع( م��ی رود و توبه می کند. خدا 
می فرماید من توبه کنندگان را دوست دارم و 
اگر کس��ی توبه کند ما تمام گناهانش را پاک 
می کنیم و می بخشیم. درست مثل طیب؛ وقتی 
ش��اه به طیب می گوید بگو از آیت اه خمینی 
پول گرفت��ه ای، او قبول نمی کن��د. می گویند 
بعدها امام خمینی به شهرری و سر مزار طیب 
رفت و از او خواسته بود دعا کند ما هم عاقبت 

به خیر ش��ویم. امام می خواس��ت ای��ن پیام را 
برساند که این آدم ها ارزشمند هستند. شهید 
شاهرخ ضرغام می گفت ما قبل از توبه در دوران 
جاهلیت زندگی می کردیم. البته امثال شاهرخ 
شخصیت های حق طلبی بودند. مدافع ناموس 
دیگران بودند. مثًا شهید ضرغام اجازه نمی داد 
کس��ی در محله ش��ان به ناموس دیگری نگاه 
بد کند. اینها غیرت و مروت داش��تند. غیرت 
ناموسی و وطن دوستی داشتند و به مرور زمان 
که توی راه آمدند غیرت دینی هم به آن اضافه 
ش��د. برخی در حین انقاب، برخ��ی در آغاز 
جنگ و برخ��ی در طول جنگ ب��ه این غیرت 

دینی رسیدند. 
همین طور که اشاره کردید بیشتر این 
لوطی ها سر یک بزنگاه یا با یک جرقه 

آن تحول درون شان ایجاد شد.
برخ��ی  از این لوطی ها ش��اید چهره خش��نی 
داش��تند ولی قلبش��ان رئ��وف بود. ش��هید 
سیدمجتبی هاش��می در محله ای که زندگی 
می کرد به س��ید بخش��نده معروف ب��ود. اگر 
کسی به مغازه اش می آمد و پول نداشت سید 
پولی نمی گرفت. ش��خصی تعری��ف می کرد 
که خانواده ای به مغازه  ش��هید هاشمی آمد و 

دختر خانواده جای گوشواره به گوشش نخ بود. 
سیدمجتبی رفت خانه گوشواره دخترش را از 
خانمش گرفت و به گوش ای��ن دختر زد. این 
نکته س��نجی ها را در آموزه های دینی بصیرت 
می گوییم. اینکه خدا سربزنگاه به دادمان برسد. 
در مرام لوطی ها این کارها سربزنگاه خودش را 
نشان می داد. مصطفی قناد همراه 16 نفر دیگر 
جزو اعدامی ها بود. 16 نفر اعدام ش��دند و نفر 
هفدهم را که می خواستند اعدام کنند به قاضی 
می گوید حاا که می خواهید من را اعدام کنید، 
آن فش��نگ را بدهید تا به قلب دش��من بزنم. 
ناخ��ودآگاه مثل آن خلب��ان اعدامی که پیش 
آقای ری شهری می رود و می گوید حاج آقا من را 
که می خواهید اعدام کنید ولی اان جنگ است 
و بنده هم خلبان شکاری هستم. شما هواپیما را 
به من بدهید و روی صندلی ببندید تا انتحاری 
به دل دش��من بزنم. آقای ری شهری نزد امام 
می رود و ماجرا را می گوید و امام می گوید شما 
حاکمید هر تصمیمی بگیرید قبول است. آقای 
ری شهری هم هواپیما را به او می دهد و حین 
انجام عملیات شهید می شود. حتی آن اعدامی 
هم سربزنگاه جرقه ای در جانش زده می شود و 

متحول می شود.
ایلن لوطی هلا و داش مشلتی ها پس 
از اعلزام به جبهله گردان مسلتقلی 

داشتند؟
تعداد اندکی از ای��ن لوطی ها هنوز ته مانده ای 
از کارهای گذشته ش��ان در وجودش��ان بود و 
در جبه��ه دنبال رفقایش��ان می گش��تند. در 
منطقه ای که من بودم کم کم س��نگر لوطی ها 
و داش مشتی ها درست ش��د. این سنگر مرام 

خودش را داش��ت و افرادش هر کس��ی را در 
جمع شان راه نمی دادند. خاطرات گذشته شان 
را مرور می کردند و کس��انی می توانس��تند به 
جمع ش��ان ورود کنند که س��نخیتی با جمع 
داش��ته باشند. اگر کس��ی هم متحول می شد 
واقعاً متحول می شد. بعد از تحول فرایض دینی 
را با دقت انجام می دادند و به احکام دین پایبند 
می شدند. یک بار یکی از بچه ها تعدادی اورکت 
از عراقی ها به غنیمت گرفت و اینها را در گونی 
کرد تا ب��ا خودش ببرد. من متوجه ش��دم و به 
شاهرخ گفتم چند وقت دیگر فصل سرما شروع 
می ش��ود و به این اورکت ها نیاز پیدا خواهیم 
کرد. ش��اهرخ آن ش��خص را صدا کرد و به هر 
کسی که لباس گرم نداش��ت یک اورکت داد. 
س��فره که می انداختند داش مشتی ها منتظر 
می ماندند بقیه غذایشان را بخورند تا بعد نوبت 
به آنها برسد. داش مش��تی ها اول سینه را سپر 
می کردند تا بقیه از نترسی و شجاع  بودن شان 
جلو بیایند. اینها چون قبًا در جامعه شر و شور 
بودند خطرپذیر هم بودند. خطرپذیری ش��ان 
باعث می ش��د روی دیگران تأثی��ر بگذارند و 
به مرور زمان یک س��ری از افراد جذب ش��ان 

می شدند. 
واکنش بقیه رزمندگان به حضور این 

لوطی ها در جبهه چه بود؟
رزمن��دگان در مواجه��ه با داش مش��تی ها و 
لوطی ها دو طی��ف بودند. یک طی��ف اینها را 
قبول نداشتند و محل نمی دادند. یک گروه به 
مرور زمان جذب شجاعت و غیرت و مرام شان 
می ش��دند. آن زمان می گفتیم رزمندگان سه 
دسته سرخ پوست، سیاه پوست و سفیدپوست 

هستند. سیاه پوست ها کسانی بودند که از اول 
تا آخر جنگ در جبهه بودند. مثل ما که دائم در 
جبهه بودیم و وقتی به خانه می آمدیم بچه مان 
ما را نمی شناخت. سرخ پوست ها کسانی بودند 
که تا هنگام عملیات عازم منطقه می ش��دند. 
سفیدپوست ها هم کسانی بودند که در جنگ 
بودند ولی سعی می کردند خیلی وارد معرکه 
نشوند. بیش��تر لوطی ها سیاه پوس��ت بودند و 
بیشتر زمان شان در جبهه می گذشت. افرادی 
که وارد جنگ ش��دند از جهت تقس��یم بندی 
سه دسته ش��دند. کس��انی که برای ناموس، 
وطن و دین به جبهه می رفتند. بعضی هم که 
ش��هید ش��دند به خاطر اینکه لوطی ها رفته  و 
شهید شده اند و به غیرت شان برخورده است. 
بعضی از لوطی ها که ش��هید می ش��دند و در 
محل تشییع شان می کردند برخی تازه متحول 
می ش��دند که ما هم باید به جبهه برویم. خدا 
دوست دارد برخی را این طوری بگیرد و ببرد. 
بچه هایی که روزهای اول جن��گ وارد جنگ 
شدند همین ها بودند. حضور اینها بقیه را هم 
برای حضور در جبهه تشویق می کرد. شب ها 
دائم شبیخون به دش��من می زدیم و  این کار 
ش��جاعت و نترس بودن زیادی می خواهد که 

این بچه ها داشتند.
فرماندهان چه عکس العملی در مواجهه 

با این رزمندگان نشان می دادند؟
فرماندهان هم دو دسته بودند. یک گروه مثل 
شهید سیدمجتبی هاش��می که خودش جزو 
همین لوطی ها بود و مرام شان را می شناخت. 
چند نف��ر معتاد آمدن��د و س��یدمجتبی اینها 
را پخش کرد تا پاتوق درس��ت نکنن��د. اینها 
بعداً اعتراض کردند که م��ا می خواهیم با هم 
باش��یم. س��یدمجتبی موافقت کرد ولی رفته 
رفته جو جبهه رویشان تأثیر گذاشته بود و آنها 
را به راه راست کش��انده بود. بعداً سیدمجتبی 
در خط پدافندی گفت برای خودتان س��نگر 
درست کنید و همین که سنگر را درست کردند 
خمپاره ای میان شان خورد و شهید شدند. این 
حکمت خداست که مسیر زندگی شان چنین 
رقم بخورد و در آخر پ��اک بروند. یک طیف از 
فرماندهان هم از اینه��ا دوری می کردند. مثًا 
برخی دید خوبی نسبت به گروه فدائیان اسام 
که مجتبی هاشمی فرمانده اش بود، نداشتند. 
البته نام گروه به زعم برخی بد می آمد و وقتی 
داخل گروه می شد و مرام و رفتار افراد را می دید 

نظرش کامًا عوض می شد.  
البتله فرماندهان بزرگی مثل شلهید 
چملران و شلهید بروجلردی هلوای 

لوطی های جبهه را داشتند.
یک س��ری از این نیروها پیش ش��هید چمران 
بودند. یکی از نیروها در حال سیگار کشیدن بود 
که چمران به او گفت در مأعام این کار را نکن. 
او می گوید کجا بروم که شهید چمران می گوید 
به دفتر من برو. چمران ایشان را به دفتر خودش 
می برد و می گوید هر وقت خواس��تی بیا اینجا. 
در یکی از روزها که بچه ها به خط می رفتند و 
می آمدند این نیرو از شهید چمران می خواهد 
که به خ��ط بزن��د. می گوید چنان رش��ادت و 
شجاعتی از خودش نشان داد که همه متحیر 
ماندند. تعدادی از نیروهای دشمن را به هاکت 
می رساند و خودش هم به شهادت رسید. یک 
بار شعری در جلسه با رهبری خواندند و ایشان 
گریه کردند، داس��تان همین افراد اس��ت: »ما 
مدعیاِن صِف اول بودیم از آخر مجلس شهدا را 
چیدند« وصف همین شهدایی است که میانبر 

زدند و زود رفتند. 
این داش مشتی ها در جبهه بیشتر چه 

حضور لوطي ها در جنگ در گفت وگوي »جوان«  با سردار  قاسم صادقی به مناسبت 17 آذر سالروز شهادت شاهرخ ضرغام

بينمازميآمدندوبانمازشهيدميشدند

خیلی هلا بی نماز می آمدنلد و با نماز 
شلهید می شلدند. از خصلت شلان 
به نحو احسلن اسلتفاده می کردند. 
بی باکی و شجاعت شان باعث می شد 
بقیه هم به وجلد بیایند و نترسلند. 
دیگلران را از تلرس وامی داشلتند. 
روحیله نترسلی و دل و جرئلت 
داشلتن را به نمایش می گذاشلتند
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

کارهایی انجام می دادند؟
عطار می گوید: »ُگفتم: ش��راِب َوصل، به اُوباش 
می دهن��د؟! با خنده ُگف��ت: بن��ده »او« باش، 
می دهند.« این لوطی ها و  داش مش��تی ها  در 
خلوتشان عالمی برای خودشان داشتند. شهید 
ضرغام گاهی ب��ا کفش نم��از می خواند و یکی 
از بچه ها به او باب��ت این کار معترض ش��د که 
ش��اهرخ جواب داد خدایی که من دیدم، از من 
این طوری قبول دارد. اینها شخصیت هایی بودند 
که جان می دادند تا بقیه جان ندهند. لوطی ها 
و داش مشتی ها به خودش��ان دروغ نمی گفتند 
و هر کس به خودش دروغ نگوید آدم می شود. 
مثًا شاهرخ با همان لحن خودش حرف می زد 
یا علی مستعدی لحن صحبت خودش را داشت. 
مرتضی بلندپر از توبه کنندگان است و می توان با 
او درباره گفتار و رفتار لوطی ها صحبت کرد. گفته 
بود اگر شهید شدم پیکرم را ببرید همان جایی 
که ش��اهرخ ضرغام شهید ش��د. این مرام را هر 
کسی پیدا نمی کند. حتی از زن و بچه اش می زند 
و می خواه��د او را پیش رفیق��ش ببرند. حتی 

بعد از مرگ هم نمی خواهند از هم جدا ش��وند. 
رفیق بازی مرامی اس��ت که هم مثبت اس��ت و 
هم منفی. کسانی که متحول شدند تا آخر با هم 
می ماندند. حتی برخی تحصیل کرده ها چنین 
رفتار جوانمردانه و لوطی منش��انه ای داشتند. 
دکتر محمدعلی حبیب اه 10 سال در امریکا 
تحصیل کرده بود و مدرک دکترای انفورماتیک 
گرفته بود و به ایران بازگش��ته بود. نیمه ش��ب 
بلند می ش��د آفتابه های خالی را پ��ر می کرد و 
کنار مستراح می گذاشت. این کارهای به ظاهر 

کوچک در جبهه تأثیر بسیار زیادی داشت.
این رزمندگان در روند جنگ و در طول 

رفت و آمدها چقدر تغییر می کردند؟
خیلی ها بی نم��از می آمدن��د و با نماز ش��هید 
می شدند. از خصلت شان به نحو احسن استفاده 
می کردند. بی باکی و شجاعت شان باعث می شد 
بقیه هم به وجد بیایند و نترس��ند. دیگران را از 
ترس وامی داشتند. روحیه نترسی و دل و جرئت 
داشتن را به نمایش می گذاشتند. روی دیگران 
تأثیر مثبت می گذاشتند و به قول معروف ترس را 
ترسانده بودند. وقتی شاهرخ ضرغام در مواجهه با 
سربازان سودانی و بعثی نمی ترسد و آنها را هاک 
می کند به خاطر این است که قباً قمه کشی کرده 
و از دیدن خون ترسی ندارد. به خصوص روزهای 
اول جنگ این شجاعت ش��ان خیلی به جبهه ها 
کمک می کرد. به مرور زمان دیگران هم از این 

رزمندگان تأس��ی می کردند و الگو می گرفتند. 
جدا از تأثیری که خودشان از جبهه گرفته بودند 
دیگران هم از آنها الگو می گرفتند. وجودشان پر 
از خیر و برکت بود. سیدابوالفضل کاظمی رفیقی 
به نام مش حسین داشت که قبل از انقاب اهل 
دعوا بود. یک روز همراه رفیقش به جبهه می رود. 
شب عملیات نفر اولی می شود که از سیم خاردار 
رد می شود. در برگشت پایش آسیب می بیند و 
از پوست آویزان می شود.  هنگام برگشت پایش 
به س��یم خاردار گیر می کند. خ��ودش چاقو را 
برمی دارد و بقیه پایش را می برد و از سیم خاردار 
رد می ش��ود. اینها در منطقه خودشان را نشان 
می دادند. ساده و بی ریا و خاکی زندگی می کردند 
و همین با هم بودن و بر هم نبودن ش��ان باعث 

جذب دیگران می شد.
دلیل معروف شدن برخی از رزمندگان 
مثل شهید شاهرخ ضرغام و سیدمجتبی 

هاشمی به خاطر چه چیزی بود؟
یک��ی شجاعت ش��ان ب��ود و یکی ت��و دل برو 
بودن شان بود. سیدمجتبی هاشمی اهل دین 
و دیانت ب��ود و هر وقت می خواس��ت عملیات 
انجام شود می گفت بچه ها نماز بخوانیم و برویم. 
هاشمی جزو داش مشتی ها بود. در خانواده ای 
مذهبی رش��د کرده مذهبی بود. ش��اهرخ هم 
کنارش قرار گرفت و خودش را همرنگ او کرد. 
ش��اهرخ یک بار یک چک به من زد و داشتند 
برای عملیات می رفتند. وس��ط راه ب��ه راننده  
می گوید برگردد. راننده می گوید همه چیز را 
برداشته ایم. ش��اهرخ می گوید یک بدهی دارم 
باید بدهم. وقتی می گوید چه بدهی، می گوید 
یک چک ب��ه جوانی زدم و ب��روم از او حالیت 
بطلبم. این لوطی ه��ا از همه می گذش��تند تا 
درس ایثار به دیگران بدهند. ایثار و گذشت از 

لوطی ها و داش مشتی ها به جبهه ها آمد. طرف 
را آن گونه که هس��ت نبینید. شاید پشت پرده 
هر کس چیز دیگری باش��د. مظلومیت خیلی 
از این شهدا بعداً مشخص شد. شهید ضرغام در 
همان عالم رفاقت و دوستی و با سادگی تمام به 
سایر رزمندگان درس وایت فقیه می داد. اوایل 
انقاب دانشجوهای انقابی برای بحث با سایر 
گروه ها شاهرخ را همراهش��ان می بردند تا اگر 
درگیری پیش آمد هوای ش��ان را داشته باشد. 
یک بار در میان بحث ها ناگهان وارد معرکه شد 
و گفت من سوسیالیس��م و این چیزها حالی ام 
نمی شود و سواد درستی هم ندارم. فقط آن قدر 
عقلم می رسد که اگر دس��تم را با تیغی بزنید 
خونی که روی زمین جاری می ش��ود خمینی 
را می نویسد. امام در رگ و ریشه  اش رفته بود. 
ش��اهرخ با ش��جاعتش یک جنگ روانی علیه 
دش��من به راه انداخته بود. زبان گوس��فند را 
می گرفت و می گفت زبان عراقی ها را می برم و 
همین یک جو روانی بد میان دشمن ایجاد کرده 
بود. وقتی از دشمن اس��یر می گرفتیم از ترس 
روبه رو شدن با شاهرخ خودش��ان زودتر همه 
چیز را لو می دادند. فکر می کردند شهید ضرغام 
آدمخوار است و اان بایی سرشان می آورد. این 
رزمندگان وقتی آمدند مردانه تا آخرش آمدند. 
اینها ایمان آوردند و تا آخرش ایستادند. اینکه 

می گویند تا ته خط هستیم همین است.

شاهرخ با شجاعتش یک جنگ روانی 
علیه دشمن به راه انداخته بود. زبان 
گوسفند را می گرفت و می گفت زبان 
عراقی ها را می بلرم و همین یک جو 
روانی بد میان دشمن ایجاد کرده بود. 
وقتی از دشمن اسلیر می گرفتیم از 
ترس روبه رو شدن با شاهرخ خودشان 
زودتلر همله چیلز را للو می دادنلد
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 مادر كه نباشد
خانه ويرانه مي شود

در قبال خانواده وظايف دشوار زنان شاغل
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فرزندانيكهنصفروزمادررانمیبینند اشتغال زنان و كمرنگ شدن 
حضور مادرانه

    حامد جمالي
از آنجا كه زن اصلي ترين ركن يك خانواده است، 
اگر به جاي حض�ورش در خان�ه و مديريت امور 
منزل دائم س�ر كار باش�د، مطمئنًا اين خانواده 
آرامش واقعي ن�دارد و اين خانه، خانه اي بي روح 
مي ش�ود. فرزندي كه پدر و مادرش سركار است 
و بيشتر اوقات را اجباراً در تنهايي به سر مي برد، 
اين تنهايي چه تبعاتي را به دنبال دارد؟ فرزندي 
كه تنها در خانه باشد و به اين تنهايي عادت كند، 
متعاقبًا دچار افسردگي و گوشه نشيني مي شود. 
حوصله هيچ كس و هيچ چيز را ندارد. س�ؤال از 
مادر شاغل اين اس�ت كه يك نوجوان در مواقع 
تنهايي تا چه اندازه خودش را از آلوده ش�دن به 
گناه حفظ مي كند؟ آن ه�م در اين زمانه كه همه 
چيز براي گناه مهياس�ت. در واقع فرزندان زنان 
شاغل فرزنداني هستند كه مادري نصفه و نيمه 

دارند و در واقع نيمي از روز مادر ندارند. 
شايد گفته شود مادري كه ش��اغل است، هميشه سر 
كار نيست. بله هميشه سر كار نيست ولي آن قسمتي 
كه سر كار است، باعث مي شود حس مادرانه او كمرنگ 
ش��ود. چون از طرفي فكرش درگير كار است و هنوز از 
فضاي محل كارش بيرون نيامده و از طرفي هم وقتي 
برمي گردد، خسته و بي رمق است. تازه اين تمام داستان 
نيس��ت، بلكه بايد به كارهاي خانه،پخ��ت و پز و... هم 
رسيدگي كند. پس از كجا مي خواهد آن محبت مادرانه 
را به فرزند انتقال دهد؟ اين فرزند وقتي كمبود محبت 
داش��ته باش��د فردا پس فردايي از راه هاي ديگر تاش 
مي كند تا اين محبت را به دست آورد. اكثر دوستي هاي 

خطرناك علتش همين كمبود محبت است. 
آيا آرامش خانواده و آينده نيك فرزندان همراه قناعت 
بهتر اس��ت يا اينكه خانواده را به خاطر آس��ايش مالي 
زير پا گذاشتن؟ البته متأسفانه بسياري از زنان شاغل 

براي مشكات مالي كار نمي كنند بلكه به خاطر چشم 
و همچشمي و عاقه اي كه به كار كردن دارند، وارد اين 
عرصه مي ش��وند كه البته اين امر نيز به خودي خود به 

مراتب بدتر است. 
كمي فكر كنيم. به جاي اينكه برخي را به خاطر شاغل 
نبودن و رس��يدگي هر چه بهتر و بيش��تر آنان به امور 
خانه و تربيت فرزند عقب مانده بخوانيم، بدون تعصب 
روي اين قضيه فكر كنيم. جالب اس��ت بدانيم يكي از 
علت هاي بيكاري مردان اين اس��ت كه خانم ها سر كار 
قرار گرفته اند و اكثر فروش��گاه ها درخواس��ت كارگر و 
فروشنده زن را دارند. چون براي جذب بيشتر مشتري 
مناسب تر هس��تند و جالب تر اينكه حقوق كمتري نيز 

نسبت به آقايان دريافت مي كنند. 
هدف اسام اين اس��ت كه زن و مرد با هم رشد كنند، 

دين اس��ام زن ها را از چيزهايي كه در زمان جاهليت 
بود، نجات داد و به زن ارزش داد. آنقدري كه در اسام 
به زن ارزش داده ش��ده، به مرد داده نش��ده است. اگر 
كم��ي در تاريخ بنگريم، پي مي بريم كه هيچ كش��ور و 
ملتي، هيچ دين و آييني به اندازه اس��ام به شخصيت 
زن ارزش نداده است. در اسام زن اگر به فرزند خودش 
شير بدهد، مي تواند از شوهرش اجرت و مزد بگيرد. اين 

را در هيچ جايي از دنيا نمي توان يافت. 
در اسام زن مي تواند بابت كارهايي كه در منزل انجام 
مي دهد از ش��وهرش مزد بگيرد. در اس��ام براي زن 
مهريه و نفقه تعيين شده اس��ت، اينها را كجا مي توان 
ديد؟ اس��ام مي خواهد زن به مقام انسانيت برسد، به 
كمال واقعي برسد، نه اينكه ملعبه دست برخي مردان 
باشد. اين معناي واقعي آزادي است، اما نه آن آزادي كه 
برخي روشنفكرنماها از آن دم مي زنند و براي رسيدن به 
اهداف سياسي شان از اين واژه سوءاستفاده مي كنند. 

اسام مخالف شغل زنان نيس��ت اما با توجه به لطافت 
و ظرافتي ك��ه در زن وج��ود دارد، حض��ور او در خانه 
را ترجيح مي دهد. اولين ش��خص اس��ام وقتي دختر 
عزيزشان را شوهر مي دهد، توصيه او اين است كه زهرا 
جان! كاره��اي خانه براي تو و كاره��اي بيرون از خانه 
براي ش��وهرت علي. اگر خيري در مش��اغل زنان بود، 
پيامبر خدا حتماً براي دخترشان بيان مي نمودند. البته 
كاري به ش��غل هايي كه حضور زن ازم است نداريم، 
چون برخي كارها هست كه اسام واجب كرده كه زن 
آن را انجام دهد. اسام مخالف شغل زنان نيست. اسام 
مخالف فساد است و به شدت با فساد برخورد مي كند. 
حرف اس��ام اين اس��ت كه اواً حضور زنان در خانه و 
رس��يدگي به امور خانه و تربيت فرزند بهتر است، ثانياً 
اگر هم به هر علتي شاغل شد، حتماً شئونات اسامي را 
رعايت كند و از مسائل مربوط به خانه و تربيت فرزندش 

غافل نشود. 

نگاه 

شايد گفته ش�ود مادري كه ش�اغل است، 
هميشه سر كار نيست. بله هميشه سر كار 
نيس�ت ولي آن قسمتي كه س�ر كار است، 
باعث مي شود حس مادرانه او كمرنگ شود. 
چون از طرفي فكرش درگير كار است و هنوز 
از فضاي محل كارش بيرون نيامده و از طرفي 
هم وقتي برمي گردد، خسته و بي رمق است. 
تازه اين تمام داس�تان نيست، بلكه بايد به 
كارهاي خانه،پخت و پز و... هم رسيدگي كند

     جشن طاق يك هشدار جدي است
ابراز خشم ناشي از سال ها خشم سركوب شده 
يك رابطه كه داي��ل خانوادگ��ي، اجتماعي 
و قانون��ي منجر به ت��داوم آن ش��ده، منتج به 
پديده اي همچون جش��ن طاق مي ش��ود كه 
زنان و مردان ط��اق را ي��ك آزادي بدانند و 
اق��دام به برگزاري جش��ن كنند. ص��رف بروز 
اين جش��ن مي تواند نش��ان دهنده هشداري 
براي متخصصان و سياس��تگذاران باش��د كه 
خانواده هايي كه ه��م اكنون در يك زندگي به 
ظاهر پايدار هستند، امكان اينكه پايداري اين 
زندگي را نه فاكتورهاي سامت يك خانواده، 
بلكه شرايطي غير از اين نگه داشته باشد وجود 
دارد. هنگام بروز طاق نوعي احساس آزادي 
به زنان دست مي دهد و رها شدن از فشارهاي 
ناشي از يك زندگي داراي چارچوب خانواده را 
به دنبال دارد. بروز جشن طاق زنگ هشداري 
اس��ت براي دقيق ش��دن و تمركز بر وضعيت 
فعلي خانواده ه��اي طاق نگرفت��ه كه هر آن 
ممكن اس��ت با اين بحران مواجه ش��وند. اين 
فاكتور مي تواند ب��ه موارد متع��ددي از قبيل 
مس��ائل مرتبط با قوانين خانواده، سبك هاي 
مداخ��ات خانواده ه��ا در زندگ��ي زوجين، 
فاكتورهاي مرتبط با س��امت روان و عملكرد 
زوجين، ميزان تعهدپذيري زوجين و س��طح 
انعطاف آنان در زندگي س��اختارمند خانواده 

مربوط باشد. 
    ازدواج س�فيد و سرنوش�ت سياه در 

انتظار زنان 
ازدواج س��فيد به نوعي از رابطه  گفته مي شود 
كه در آن زوج بدون ثبت قانون��ي رابطه خود 
در منزل مسكوني با هم زندگي مي كنند. طبعاً 
رابطه با جنس مخالف، محور اين رابطه خواهد 
بود كه به دلي��ل مخالفت قانون ب��ا اين رابطه 
ممكن است عواقب س��نگيني براي زن در بر 
داشته باشد. آس��يب هايي كه اين ازدواج براي 
زنان ب��ه دنبال دارد؛ بارداري ناخواسته اس��ت 
كه به دليل عدم ثبت ازدواج و مخالفت قانون 
با تولد فرزند در اين نوع رابطه ها منجر به سقط 
غيرقانوني جنين مي شود. اين مسئله نقطه اي 
بحراني براي زنان از نظر س��امت جس��مي و 

عاطفي اس��ت. تحول هورموني ك��ه در زنان 
هنگام بارداري رخ مي دهد منجر به بروز اثرات 
فيزيولوژيك و عاطفي در آنها خواهد ش��د. از 
طرفي مردان داراي ميزان تعهدپذيري پايين 
در اين ازدواج ها بيشتر به دنبال گذار مرحله اي 
بدون داش��تن تعهد در براب��ر زن يا چارچوب 
خانواده هس��تند. با توجه به سطح آسيبي كه 
زنان در اين فرآيند متحمل مي ش��وند و نبود 
س��اختار قانوني بابت تعري��ف حمايت پذيري 
قانوني از اي��ن نوع ازدواج و ت��داوم پنهاني آن 
»حال به دليل نبود قانون تدوين شده  حمايت 
كننده يا ع��دم پذيرش خانواده ه��اي زوج در 
ازدواج سفيد« مي تواند بستر بسيار آسيب زايي 
را براي زنان رقم بزند. اين ش��رايط بس��تري 
براي مردان با هدف تأمين نيازهاي عاطفي و 
فيزيكي به دور از دارا بودن تعهد و مس��ئوليت 
را فراهم مي كند. از طرفي يكي ديگر از عوامل 
منجر به شكل گيري يا تداوم اين نوع ازدواج ها 
مي تواند فقدان بس��ترهاي پايدار براي ازدواج 

دائم باشد. 
    ط�اق توافقي ه�م نبايد به س�ادگي 

انجام شود
ط��اق توافق��ي ش��ايد تنه��ا گزين��ه قانوني 
پيشگيري از بروز جزايي و جنايي شدن روابط 
زناشويي است و چنانچه نبود بايد منتظر روابط 
تنش آفرين بين زوجين مي بوديم، زيرا چاره اي 
جز ورود ب��ه رفتارهاي آس��يب زا نخواهد بود. 
مي توان پيش بيني كرد در نبود طاق توافقي 
چنانچه زوجين داراي سبك زندگي آسيب زايي 
باشند و به هر دليلي مرد راضي به طاق دادن 
همسر خود نباشد، خانواده وارد تنشي شود كه 
منتج به بروز پرخاش��گري فيزيكي، روابط فرا 
زناشويي و... ش��ود كه نتيجه آن در هر صورت 
آسيبي به بستر خانواده را فراهم مي آورد. اين 
بدان معنا نيس��ت كه بس��تر طاق توافقي به 
سمت آسان شدن ش��رايط طاق پيش برود، 
زيرا براي استمرار حيات خانواده، طاق توافقي 
نيز نبايد به س��ادگي انجام شود. در اين زمينه 
نياز ب��ه كار مطالعاتي عميق اس��ت و در حال 
حاضر زوجي��ن مجبور به حضور در جلس��ات 
طواني »حداقل 30 جلسه« مشاوره خانواده 
نزد مشاور داراي مدرك تخصصي و شايستگي 
باليني و تخصص ازم و مورد تأييد سازمان هاي 
متبوع از قبيل انجمن ازدواج و خانواده كشور 
هس��تند. در مواردي طاق توافق��ي مي تواند 
تنها گزينه پيش رو باش��د كه از آسيب بيشتر 
زوج و كانون خان��واده جلوگي��ري كند. پس 
در اين زمين��ه قضات خانواده و روانشناس��ان 
مورد تأييد بس��يار ضروري اس��ت. افرادي كه 
داراي تخصص بسيار باا و داراي تعهد اخاق 
حرفه اي هستند بيشترين دقت و احتياط ازم 
را در نظر داشته باش��ند تا تصميم و مداخله و 
مشاوره آنها كمترين آسيب را براي تصميم به 
تداوم زندگ��ي زوج يا جدايي ب��راي زوجين و 

فرزندان به دنبال داشته باشد. 
*روانشناس 

 جشن طاق و ازدواج سفيد
 نتيجه فقدان آموزش و برنامه ريزي براي ازدواج سالم 
يكسكهبرايمشاورهنميدهیم
هزارسكهبرايمهريهميبنديم

نگاه
سبك اشتغال

    داريوش يوسف وند*
چرا فرهنگ مردم به گونه اي است كه براي هزار سكه مهريه بستن كلي تاش مي كنند، 
اما براي س�امت روان و آموزش و مش�اوره زوج ها يك س�كه هزينه نمي كنند؟ چرا 
تجمات و سنت هاي عروس�ي و ازدواج هنوز ارزش�مند تر از10 جلسه مشاوره براي 
زوجين است؟ پدر و مادرها چه زماني به اين مقوله حياتي فكر خواهند كرد؟ آيا خأ 
فرهنگي - شناختي وجود دارد؟ آيا نياز به آگاه سازي اجتماعي است؟ آيا خأ قانوني 
در اين بين مشهود است؟ آيا عملكرد مش�اوران خانواده و ازدواج در اين بين داراي 
مش�كل اس�ت؟ آيا در اين زمينه نيازي به مداخله بيمه ها براي آسان سازي فرآيند 
مشاوره و درمان و ارزيابي سامت روان پيش از ازدواج نيست. در واقع به همان اندازه 
كه جامعه بر خود ضرورت مي داند كه به جزئي ترين رس�وم و رفتارهاي غيرضروري 
ازدواج پرداخته و بابت آن هزينه هاي كان پرداخت ش�ود ك�ه صرفًا هيچ برآيندي 
ندارد اما بابت هزينه ارزيابي سامت روان، مش�اوره پيش از ازدواج و درمان پيش از 
ازدواج اين فرهنگ و آگاهي وجود ندارد كه يك ضرورت الزام آور براي تداوم و ثبات 
زندگي زناشويي است، پس چگونه مي توان انتظار پايداري خانواده را داشت؟ وقتي 
خانواده ها هنوز به اين الزام و باور نرس�يده اند كه براي پايداري يك زندگي سامت 
روان، رفتار و عملكرد بس�يار مهم تر از تمام هزينه ها و رسوم و فاكتورهايي است كه 
به طور سنتي نسل به نسل و گاهي آسيب رسان در شريان زندگي نفوذ و تداوم دارد، 
وظيفه فرهنگ سازي در اين زمينه بر عهده كيست؟ در چنين شرايطي كار به جايي 
مي رس�د كه در جامعه ش�اهد بروز پديده هايي همچون ازدواج سفيد و جشن طاق 
هس�تيم كه نتايج و تبعات فقدان آموزش برنامه ريزي براي ازدواج س�الم هس�تند. 
بي شك اين موارد هيچ سنخيتي با فرهنگ و عرف ما ندارد، در حالي كه ازدواج آگاهانه 

منجر به چنين آسيب هايي نمي شود. 

    نگين خلج سرشكي
چن�د روز پيش در فروش�گاه اس�باب بازي با يك 
صحنه بسيار دردناك و در عين حال چالش برانگيز 
روبه رو ش�دم. طفلي كه به دنبال م�ادر خود گريه 
مي كرد و مادري كه با تلفن همراه براي همكار خود 
پوشه هاي اداري را توضيح مي داد. كمي ايستادم 
و به اين دو ش�خص نگاه كردم. كل�ي توصيف ها و 
تعريف ها در ذهن خود ساختم و مادر را از عرش به 
فرش كشيدم و كودك را مظلوم و ستمديده ترسيم 
كردم اما حقيقت اين اس�ت اگر آن مادر كار نكند 
پس كودك هيچ وقت نمي تواند اسباب بازي گران 
قيمت مورد عاقه خود را داش�ته باشد! نمي دانم 
مادري را ديدم كه با اشتغال خود اشغال شده بود يا 
مادري كه براي تأمين نيازهاي فرزندش خود را به 
كار مشغول كرده بود. آن مادر حتي با تلفن همراه 
هم مسئوليت خود را تا آخرين لحظه به نحو احسن 
انجام مي داد اما كودكي را پش�ت سر گذاشت كه 
گريه مي ك�رد. آن م�ادر كارت بانك�ي را به خانم 
فروشنده داد تا اس�باب بازي گران قيمت كودك 
خود را بخرد و او را ش�اد كند. تضاد عجيبي وجود 
داشت اما چيزي كه مهم است مسئله اشتغال زنان 
و باا و پايين آن است. يك مادر پسري را به جهان 
مي آورد ك�ه بعده�ا رئيس جمهور، وزي�ر، وكيل، 
پزشك، دبير، پرس�تار يا راننده تاكسي اي شود و 

كار كند تا چرخ جامعه بچرخد. 
   مادري و همسري فراموش نمي شود

يك مادر اگر نباش��د خانه به ويرانه تبديل مي شود. يك 
مادر مي تواند 10 فرزند خود را به سامان برساند اما همان 
10 فرزند نمي توانند دقيقه اي او را مراقبت كنند. پس چرا 
مي گويند زنان توانايي مديريت كردن ندارند؟ زني كه به  
انسان هس��تي می بخش��د مي تواند هر كار ديگري را به 

همان خوبي انجام دهد اما لحظاتي هم پيش مي آيد كه او 
خسته است. او خسته از بار سنگين همه مسئوليت هاست 
و به ثانيه اي توقف نياز دارد اما اي��ن به معني رها كردن 
وظيفه مادري و همسري او نيست. اگر خسته مي شود به 
دليل اهمالكاري او نيست. اگر خسته مي شود نياز دارد 
تا كمي ديگران هم مس��ئوليت پذير باشند. او براي همه 
اعضاي خانواده در خانه كار مي كند، پس همه اعضا هم 

بايد براي او تاش كنند. 
او قطعاً حواسش به همه است و فقط كمي خسته مي شود. 
اشتغال زنان فقط براي جامعه مدرن و زمان حال نيست 
بلكه زنان از زمان هاي دور دوش ب��ه دوش مرد خود در 
مزرعه و ش��اليزارها كار مي كردند. آنه��ا دام ها را به چرا 

مي بردند و قالي مي بافتند حت��ي در هولناك ترين زلزله 
تاريخ هم دوش ب��ه دوش مرد خود خانه مي س��اختند. 
هميش��ه در طول تاريخ نمونه هايي وجود داش��تند كه 
قهرمان ها يك زن بوده اس��ت. زن ها اگ��ر در صحنه هم 
نبودند اما از پشت صحنه توانايي و همت خود را به همه 

نشان داده اند. 
يك زن فرقي ن��دارد از چه مليتي باش��د اگر حرف خانه 
و خانواده اش در ميان باش��د حتي ب��راي آنها جان هم 
مي دهد، كار كردن و حضور در عرصه هاي اجتماعي كه 
چيزي نيست ولي همه ما به خاطر راحت طلبي خودمان 
مي خواهيم زن خانه همه چيز را مهيا كند تا كمي ما به 
زحمت انداخته نشويم. هر كس از او انتظاري دارد. چرا 
لباس هايم اتو نشده است، چرا شام آماده نيست و هزار و 
يك انتظار ديگر كه فقط مسئوليت زن نيست بلكه همه 
بايد براي رفع آنها تاش كنن��د. او چه كار كند و چه كار 
نكند هيچ وقت براي رفع نيازهاي 24 ساعت ما استخدام 
نشده است. يك مادر حتي هنگام كار كردن و حضور در 
عرصه هاي اجتماعي هم به فكر نيازهاي فرزندانش است 

و تمام تاشش براي آنهاست. 
هيچ فرقي نمي كند او وزير باشد يا يك معلم، پزشك باشد 
يا يك خياط، وكيل باش��د يا يك پرستار.مادر هيچ وقت 
زنانگي و مادر بودن خود را فراموش نمي كند. براي همين 
است كه مي گويند بهشت زير پاي مادر است. شايد كمي 
توقف كند و چشم هاي خود را ببندد اما به معني ناديده 
گرفتن همسر و فرزندان نيس��ت، بلكه دارد توان خود را 

بازسازي مي كند تا دوباره براي آنها تاش كند. 
   هندوانه اي بلند كن كه به نفع خانواده باشد!

زنان نمونه بارز اين ضرب المثل هس��تند. ش��ايد به نظر 
غيرممكن باش��د اما شدني اس��ت. همه چيز ابتدا كمي 
زمان مي برد تا روي نظم و قاعده باش��د اما كم كم مسير 
خود را پيدا مي كند و راه را رها نمي كند. زنان هم همين 

گونه اند. شايد كمي طول بكشد تا همزمان مادر باشند، 
همسر باشند، خارج و داخل خانه كار كنند اما مي توانيم 
مطمئن باشيم كه نتيجه بسيار رضايتبخش خواهد بود. 
آنها ثابت كرده اند كه مي توانند حتي سرپرست خانواده 
باش��ند و كارآفريني كنند. پس هيچ غيرممكني وجود 
ندارد اما بايد مراقب بود چراكه با يك دست نمي شود دو 
هندوانه بلند كرد. پس در انتخاب بلند كردن هندوانه بايد 
آن هندوانه اي را بلند كرد كه به نفع كانون خانواده باشد. 
البته زنان اگر در عرصه هاي اجتماعي حضور داشته باشند 
و سرد و گرم روزگار را بچشند قطعاً پخته تر خواهند شد و 
چيزهاي بيشتري براي ياد دادن به فرزندان خود خواهند 
داشت. زني كه يك بار از صفر صد بسازد قطعاً فرزنداني 
مس��ئوليت پذيرتر و دانا تر تربيت خواهد كرد. يك مادر 
باسواد و يك مادر ش��اغل حرف هاي بيشتري براي زدن 
به فرزندان خود خواهد داشت. كودك او از همان اولين 
س��ال هاي زندگي ياد مي گيرد كه باي��د روي پاي خود 
بايستد و مانند والدين خود براي ساختن زندگي تاش 
كند. او از همان ابتدا مي بيند كه پدر و مادر چگونه خود 
را وقف زندگ��ي كرده اند و با هزاران مش��كل باز هم تاب 
مي آورند پس سقف همت خود را بلندتر مي سازد. مادري 
كه دنيا ديده باشد مي تواند چشم فرزند خود را به حقايق 

بيشتري باز كند. 
مسئله اشتغال زنان مانند تمامي مسائل ديگر داراي ابعاد 
مثبت و منفي اس��ت. هيچ چيز تمام مثبت و تمام منفي 
وجود ندارد بلكه مي توان نيمه خالي و نيمه پر را در كنار 
هم ديد و از نيمه خالي براي رسيدن به نيمه پر استفاده 
كرد. زنان مي توانند كار كنند به شرط آنكه به تربيت و نياز 
عاطفي فرزندان لطمه نخورد، سياست، اقتصاد، فناوري، 
علم و هنر فقط براي مردها نيست،بلكه به كمي ظرافت 
زنانه هم نياز دارد اما نبايد وظايف مادري و همس��ري را 

تحت الشعاع خود قرار دهد. 

به هم�ان ان�دازه ك�ه جامع�ه بر 
خ�ود ض�رورت مي دان�د ك�ه به 
جزئي تري�ن رس�وم و رفتارهاي 
غيرض�روري ازدواج پرداخت�ه و 
بابت آن هزينه هاي كان پرداخت 
ش�ود   اما باب�ت هزين�ه ارزيابي 
س�امت روان، مش�اوره پيش از 
ازدواج و درم�ان پي�ش از ازدواج 
اين فرهنگ و آگاهي وجود ندارد

مسئله اشتغال زنان مانند تمامي مسائل 
ديگر داراي ابعاد مثبت و منفي است. هيچ 
چيز تمام مثبت و تمام منفي وجود ندارد 
بلكه مي توان نيمه خال�ي و نيمه پر را در 
كنار هم ديد و از نيمه خالي براي رسيدن 
به نيمه پر اس�تفاده كرد. زنان مي توانند 
كار كنند به ش�رط آنكه به تربيت و نياز 
عاطفي فرزندان لطمه نخورد، سياست، 
اقتص�اد، فناوري، علم و هن�ر فقط براي 
مردها نيست،بلكه به كمي ظرافت زنانه 
هم ني�از دارد اما نبايد وظاي�ف مادري و 
همسري را تحت الشعاع خود قرار دهد

آنها ثابت كرده اند ك�ه مي توانند حتي 
سرپرست خانواده باشند و كارآفريني 
كنن�د. پ�س هي�چ غيرممكن�ي وجود 
ن�دارد اما باي�د مراق�ب ب�ود چراكه با 
ي�ك دس�ت نمي ش�ود دو هندوان�ه 
بلند ك�رد. پس در انتخ�اب بلند كردن 
هندوان�ه باي�د آن هندوان�ه اي را بلند 
كرد كه ب�ه نفع كان�ون خانواده باش�د



تعظیم و تکریمش بپردازم. این از امکانات من خارج 
بود. آدمی یا با همه  دل و جان سیاستی را می پذیرد 

یا می گوید خیر]![«.
در اینجا این س��ؤال به ذهن هر خواننده ای خطور 
می کند که چطور بعد از چند س��ال و در شرایطی 
که هیچ کس حاضر نبود ننگ همکاری با رژیم را به 
جان بخرد، بختیار نخست وزیری دولت شاهنشاهی 
را قبول می کند؟ هر چند، خود او ادعا دارد که این 
کار را برای ای��ران و نجات ایران انج��ام داده! ولی 
باور این مطلب بسیار دشوار است. به احتمال زیاد 
آنچه بختیار را وادار کرده ک��ه این ننگ را به جان 
بخرد و سال ها مبارزه و دوس��تان خود را در جبهه 
ملی فراموش کند، تنه��ا ناش��ی از جاه طلبی او و 
امیدش به این بوده که بتواند پ��س از مدتی خود 
اعام جمهوری کند که البته امکاناتش را در دست 
نداش��ت. او نه محبوبیتی بین م��ردم و نه در میان 
ارتش داش��ت، و نه می توانس��ت با امام خمینی به 
توافق برسد تا امام با اعام جمهوری، او را به عنوان 
رئیس جمهور انقاب معرفی کند. البته بعید نیست 
که تقاضای دیدار با امام در پاریس، توسط بختیار 

در همین راستا بوده باشد!
  مبارزنمايي

او پس از آزادی، به انجام کارهای حقوقی پرداخت. 
پس از تش��کیل جبه��ه  مل��ی دوم در روز 30 تیر 
1339 به عضویت ش��ورای عالی آن درآمد. جبهه 
 مل��ی دوم در س��ال 1339 به منظور ش��رکت در 
انتخابات و با پیگیری و پادرمیانی نهضت  مقاومت  
ملی و اس��تقبال همکاران دکتر مصدق و اعضای  
جبهه  ملی اول تأسیس شد. انتخاباتی آزاد که دولت 
کودتا بنا به مصلحت اندیشی امریکایی ها و به منظور 
بازکردن سوپاپ های اطمینان، شعار برگزاری آن 
را سر می داد؛ برگزار کرد؛ هر چند معلوم بود به آن 

عمل نخواهد شد.
وی یک��ی از اعضای جبه��ه  ملی دوم ب��ود که در 
تاریخ 10 بهم��ن 1339 در اعتراض به آزاد نبودن 
انتخابات مجلس بیس��تم در مجلس  سنا به مدت 
پنج  هفت��ه تحصن ک��رد. پس از نخس��ت وزیری 
امینی و آزادی نس��بی به وجود آم��ده، بختیار از 
جمله س��خنرانان میتینگ جبهه  مل��ی در میدان 
جالیه بود. س��خنرانان میتینگی ک��ه در روز 28 
اردیبهش��ت 1340 برگزار شد، »کریم سنجابی«، 
»غامحسین صدیقی« و »ش��اپور بختیار« بودند 
و موضوع س��خنرانی بنا بر توافق قبلی عبارت بود 
از: قانون  اساس��ی، آزادی های فردی و اجتماعی و 
تشکیل هر چه زودتر مجلس  شورای  ملی. با وجود 
آنکه توافق شده بود سخنرانان به موضوع سیاست 
خارجی نپردازند اما بختیار تحت  تأثیر احساسات 
شدید مردم نسبت به مصدق و برخاف توافق، به 
موضوع سیاست خارجی پرداخت و سیاست دولت 
را مورد انتقاد قرار داد. س��ال بع��د از آن، به دلیل 
مخالفت اعض��ای جبهه  ملی ب��ا رفراندوم 6 بهمن 
1341 دولت، بسیاری از اعضای آن از جمله بختیار 
را دستگیر کرد. طی بازداشت اعضا، قیام 15 خرداد 
صورت گرفت که اعضای جبهه  ملی بر سر محکوم 
کردن یا نکردن کشتار مردم دچار اختاف شدند و 
بر سر همین اختاف، جبهه  ملی دوم از هم پاشید.

 جبه��ه  ملی س��وم ب��ه فرم��ان »دکت��ر مصدق« 
در هفتم م��رداد 1342 ش��کل گرفت ام��ا بعد از 
س��ه هفته به دلیل بازداش��ت اعضا از بین رفت و 
فعالیت های جبهه  تا س��ال 1356 در محاق افتاد. 
طی این سال ها اعضای جبهه  ملی تنها به داشتن 

نشس��ت های مخفیانه اکتفا کردند ک��ه البته این 
نشست ها از چشم مأموران س��اواک مخفی نبود. 
دکتر سنجابی در مورد این سال ها چنین می گوید: 
»آن موقع، بحبوحه  فعالیت ها و قدرت و کامیابی 
ش��اه بود. مبارزات علنی جمعیت ها و سازمان ها، 
چه سیاس��ی و چه روحانی، به کل��ی تعطیل بود و 
مبارزاتی جز در س��طح مبارزات پراکنده و متفرق 
دیده نمی ش��د ولی ما با دوس��تان جبهه  ملی در 
حدود بیست و چند نفر جلس��اتی داشتیم که هر 
چند وقت یک بار دور هم جمع می شدیم و ناهاری 
با هم می خوریم و بحثی راجع به اوضاع می کردیم. 
این اوضاع دست کم تا زمان اعام فضای باز سیاسی 

ادامه داشت.«
با ایجاد فضای باز سیاسی در سال 1355، مبارزان 
سیاسی و مذهبی، فرصتی برای طرح دیدگاه های 
خود یافتند. بختیار به همراه سنجابی و فروهر در 
نامه ای سرگشاده به شاه، اعتراض خود را نسبت به 
مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تورم، رکود 
سیاسی، انحصار قدرت توسط ش��اه و جشن های 
2500 س��اله و هزینه های گزاف آن اعام کردند 
و راه حل را در ترک حکومت اس��تبدادی، تمکین 
مطلق به اصول مش��روطیت، احیای حقوق ملت، 
احترام به قانون  اساس��ی، گسترش احزاب، آزادی 

مطبوع��ات، آزادی زندانیان و اس��تقرار حکومتی 
متکی به اکثریت نمایندگان مردم اعام کردند.

به دنبال این حرکت، نشست های متعددی در خانه  
رهب��ران نهضت از جمله بختیار ش��کل گرفت. در 
این نشست ها درباره  لزوم یکپارچگی نیروها تحت 
عنوان »اتح��اد نیروهای جبهه  مل��ی« مذاکراتی 
انجام شد. پس از نشس��ت های فراوان، سه حزب 
ایران، ملت ایران و جامعه  سوسیالیست های نهضت 
 ملی، جبهه  مل��ی چهارم را تش��کیل دادند که نام 

بختیار نیز جزو اعضای کمیته  مرکزی بود.
همزمان با تجدید مبارزات ضداس��تبدادی مردم، 
جبهه  ملی چهارم ابتدا ب��ه انتقاد از عملکرد دولت 
پرداخت. اعضای ح��زب امیدوار بودن��د با اجرای 
قانون  اساسی بتوانند مشروطه را دوباره احیا کنند. 
آنان معتقد بودند با اصاحات حساب شده و گام  به 
 گام از باا می توانند نظام موجود را تغییر دهند. این 
در حالی بود که امام خمینی موضع کامًا متفاوتی 
داشتند. ایشان کل نظام را غیرقانونی می دانستند و 
خواستار تغییر کلی در نظام موجود و انحال رژیم 
بودند و طرح اص��اح در نظام موج��ود را ناممکن 
می دانس��تند. دکتر س��نجابی رهبر جبهه  ملی، با 
درک این وضعیت و فهم دقی��ق از جایگاه امام در 
رهب��ری انقاب و نفوذ ایش��ان در ت��وده ملت، در 
آبان 1357 به منظور دیدار با امام وارد پاریس شد. 
این ماقات با انتش��ار اعامیه  سه ماده ای از طرف 
رهبران جبهه همراه بود که نشانگر چرخش آشکار 
در مواضع سیاس��ی رهبران جبهه  مل��ی بود و در 
حقیقت نشان می داد که سایر نیروهای اپوزیسیون 
رژیم شاهنشاهی، در برابر تصمیمات امام قادر به 
هیچ نوع مقاومتی نبودند. در حقیقت، س��نجابی 
دریافته بود که بدون همراهی ب��ا امام نمی توانند 
موفق ش��وند زیرا نفوذ امام در مردم بس��یار بود و 
به واقع تنها کس��ی که در مردم نفوذ داشت، امام 
خمینی بود و دیگر گروه ها چاره ای جز همراهی با 
امام نداشتند. این اتفاق، سرآغاز شکاف و اختاف 
در درون جبهه  ملی بود. پس از بازداشت سنجابی و 
فروهر به دلیل اعامیه  سه ماده ای و دیدار سنجابی 
با امام، بختیار برای جلوگیری از گسست بیشتر بین 
نیروهای جبهه  ملی، اعضای شورای مرکزی را جمع 
و طی سخنرانی ای خط مشی جبهه  ملی را تعیین 
کرد. او در این سخنرانی اعام کرد اعامیه  پاریس 
را بنا به ش��رایط حاکم و نه به دلیل داشتن نظری 
یکسان با امام صادر کرده اند. او می گوید: »رهبری 
جبهه با اطاع از موقعیت امام و آش��کار بودن این 
مسئله که نمی شود با نظر امام مخالفت کرد، اقدام 
به صدور این اعامیه کرده زیرا در صورت مخالفت، 

جبهه  ملی توسط امام تکفیر می شد«.
البت��ه او تصریح دارد ک��ه جبهه حاض��ر به قبول 
مسائلی نشده و چندان مطیع نهضت و امام نشده 
است. این مسائل عبارتند از: 1 � اعام جمهوریت، 
 2 � حکوم��ت اس��امی، 3 � قب��ول تغیی��ر رژیم،

 4 � قبول تغییر سلسله  سلطنتی. به تصریح بختیار 
در این جلس��ه، »جبهه  ملی، با لزوم ترک ش��یوه  
استبدادی حکومت و تأکید بر ضرورت مراجعه به 
آرای  عمومی، در واقع رأی ملت را به عنوان تز خود 
در مقابل احکام الهی به عن��وان تز ]امام[ خمینی 
قرار داد و ای��ن مطلب، در حقیق��ت چیزی غیر از 
اصول قانون  اساس��ی و انتخابات آزاد و در نهایت، 
حکومت مردم بر مردم نیس��ت و رویه ای است که 
می تواند تدریجاً نهای��ت غیرمنطقی بودن نظرات 

]امام[ خمینی را به افکار عمومی ارائه دهد«.

به احتمال زياد آنچه بختیار را وادار  به 
پذيرش نخست وزيری کرده و موجب 
گشته س�ال ها مبارزه و دوستان خود 
را در جبه�ه ملی فراموش کن�د، تنها 
ناش�ی از جاه طلبی او و امیدش به اين 
بوده که بتواند پس از مدتی خود اعام 
جمهوری کن�د که البت�ه امکاناتش را 
در دس�ت نداش�ت. او ن�ه محبوبیتی 
بین م�ردم و نه در میان ارتش داش�ت 
و نه می توانست با امام خمینی به توافق 
برسد تا امام با اعام جمهوری، او را به 
عنوان رئیس جمهور انقاب معرفی کند
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خوانشي از زندگي شاپور بختیار از مبارزنمايي تا سازش با پهلوی دوم

 تمناي رياست جمهوري 
در حكومت پس از انقاب!
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  محمدرضا کائینی
ش�اپور بختیار در ادوار گوناگون حیات سیاس�ي 
خويش، هويتي س�یال داش�ته اس�ت. با اين همه 
مهم اين اس�ت که ت�ا قب�ل از پذيرش پیش�نهاد 
پهل�وي دوم براي نخس�ت وزيري، خوي�ش را در 
زم�ره اپوزيس�یون مي ش�مرد. مقال�ي ک�ه پیش 
رو داري�د، او را از مبارز نماي�ي تا س�ازش با رژيم 
ش�اه تعقیب کرده اس�ت. امید آنکه مقبول افتد.

   
  پیشینه آخرين نخست وزير!

شاپور بختیار، فرزند س��ردار عسکر بختیاری در سال 
1294 شمس��ي در ناحیه چهارمحال  و بختیاری در 
منطقه ای واقع در می��ان دو کوه کار و س��بزکوه به 
دنیا آمد. ایل بختیاری که نام بختیار هم از آن گرفته 
شده یکی از ایات اصیل ایرانی است و خانواده  شاپور 
بختیار ه��م یک��ی از قدیمی تری��ن خاندان های ایل 
بختیاری بود. ایام کودکی را در می��ان ایل بختیاری 
گذراند و خواندن و نوش��تن را به کمک معلم سرخانه 
آموخت. او ب��رای ادامه  تحصیل به ش��هرکرد رفت و 
در 11 سالگی عازم اصفهان ش��د. پس از پایان دوره  
ابتدایی عازم بیروت ش��د و تحصیات متوسطه را در 
رشته ریاضی در آموزش��گاهی فرانسوی به پایان برد. 
او برای ادام��ه  تحصیل در مدارس عالی فرانس��وی، 
عازم فرانسه شد ولی با ش��نیدن خبر اعدام چهار تن 
از اعضای خانواده اش به ایران بازگش��ت و به ناچار دو 
سال ادامه تحصیل را به تعویق انداخت. خود او ماجرا 
را چنین بیان می کند: »تنها آرزوی من ورود به یکی 
از مدارس عالی فنی فرانس��ه بود. لبنان که سرشار از 
فرهنگ فرانسوی بود برای من حکم اتاق انتظار یکی 
از این مدارس را داشت. سوار کشتی شدم و سفر، یک 
هفته ای به طول انجامید تا کش��تی در بندر مارس��ی 
پهلو گرفت... ولی وقتی به مقصد رس��یدم به من خبر 
دادند پدرم و چهار نفر دیگر از اعض��ای خانواده ام به 
دلیل اختاف میان عشایر و رضاشاه اعدام شده اند.« 
سرانجام بعد از دو س��ال و 9  ماه به فرانسه بازگشت و 
به گفته خودش دیگر تمرکز فکری نداش��ت تا بتواند 
وارد مدرسه  فنی شود. از این رو، او ابتدا دیپلم فلسفه 
گرفت و سپس وارد دانشگاه س��وربن شد و در رشته  
فلسفه ادامه  تحصیل داد و دو سال بعد در رشته  علوم 
سیاسی نام نویس��ی کرد. در س��ال 1939 میادي با 
یک زن فرانسوی ازدواج کرد و در آغاز اشغال فرانسه 
صاحب دو فرزند بود. به دلیل آغاز جنگ  دوم جهانی 
به ط��ور داوطلب وارد ارتش فرانس��ه ش��د. او پس از 
18 ماه خدمت ب��ه منظور گذران��دن مقطع دکتری 
به دانش��کده  حقوق سوربن بازگش��ت و پس از اتمام 
تحصیات در سال 1324 شمسي به ایران مراجعت 
کرد. وقتی به ایران بازمی گش��ت، دیگ��ر از زمین ها و 
اموال پدری اش خبری نبوده است: »تا آن زمان فکر 
می کردم ثروتمندم، ولی به زودی فهمیدم که چنین 
نیست. کسی اموالش را برای مدت 10  سال بدون پدر 
و بدون سرپرست نمی تواند رها کند و تاوان پس ندهد، 
آن هم در رژیمی چون رژیم رضاشاهی که هدفش از 
میان برداشتن تمام خانواده ها و متشخصینی بود که 
احتمال کوچک ترین خطری از طرف آنها برای بر تخت 
نشستن پسرش می رفت و من دریافتم که باید بدون 
تأخیر در فکر پیدا کردن کاری برآی��م... در آن زمان 
نسبت به پادشاه کمترین احساس نامطلوبی نداشتم، 
حتی امیدوار بودم بتوانم ب��ا او همکاری کنم. او تا آن 
زمان از امکاناتش استفاده  مستبدانه و ضددموکراتیک 

نکرده بود«.
  ورود به عرصه  سیاست

پ��س از ورود ب��ه می��دان سیاس��ت به ح��زب ایران 
پیوس��ت و اندکی بعد وارد وزارت کار ش��د و پس از 
چند س��ال خدمت به مقام مدیرکلی رسید. در دوره  
دوم نخس��ت وزیری دکتر مصدق پس��ت معاونت آن 
وزارتخانه را داشت. ابتدا به عنوان مدیرکل وزارت کار 
در استان خوزستان به آبادان منتقل شد و خانواده اش 

را که در پاریس مانده بود، به ایران آورد.
بعد از کودتای 28 مرداد، وی همراه چند تن از پیروان 
مص��دق از جمله مهن��دس بازرگان کمیت��ه  نهضت 
مقاومت ملی را تشکیل دادند که به دلیل نبود سازمان 
اطاعات در آن دوره، اعضای کمیت��ه از آزادی قابل 
توجهی برخوردار بودند. برای خاتمه دادن به مسئله  
نفت، دولت نیاز به مجلس داش��ت، بنابراین انتخابات 
باید صورت می گرفت. نمایندگان ملی که در گذشته 
تقاضای انح��ال مجلس را داده بودن��د، دیگر امکان 
نامزد شدن دوباره را نداش��تند، به این ترتیب عده ای 
از مخالفان احتمالی رژیم حذف می شدند. بختیار به 
عنوان رئیس ستاد مبارزات انتخاباتی تعیین شده بود. 
این ستاد فهرستی از نمایندگان مجلس سنا و مجلس 
ش��ورا را جداگانه تهیه کرده بود ک��ه بختیار هم جزو 
کاندیداها بود. انتخابات در ش��رایطی صورت گرفت 
که برای همه قابل پیش بینی بود. اصل بر این بود که 
از ورود حتی یک نفر مخالف دولت و رژیم به مجلس 
جلوگیری به عمل آید. در این راستا، پاکسازی و تسویه  
اعضای حزب  توده و ملیون طرفدار مصدق با شدت زیاد 
آغاز شد. بختیار هم در س��ال 1333 شمسي به اتهام 
اخالگری و توهین به مقام سلطنت به سه سال زندان 
محکوم شد اما بعد از دوسال مورد عفو واقع و آزاد شد. 
او در مجموع پنج سال و هش��ت ماه را در زندان به سر 
برد. وی در کتاب خود به این نکته اش��اره می کند که 
می توانسته از رابطه  خویشی اش با ملکه )ثریا( استفاده 
کرده و در زندان نماند ولی این کار را نکرده است: »من 
این مزیت را داشتم که خویش��اوند و فامیل من ملکه  
مملکت بود و بر پادشاه هم نفوذ بسیار داشت. من چند 
بار دعوت به همکاری شدم. شخص پادشاه برای من 
پیغام فرستاد که به هیئت دولت وارد شوم یا اگر قصد 
خارج شدن از ایران را دارم، سفارتی را انتخاب کنم. به 
جای یک گذرنامه  معمولی به من پیشنهاد گذرنامه  
دیپلماتیک می کردند! ولی میان رفاه و پایمردی یکی 
را باید انتخاب می کردم. آدم نمی تواند س��فیر یا وزیر 
باشد و بگوید من با آنچه اعلیحضرت می کند مخالفم 
یا نه پیشواز وااحضرت اشرف بروم و از دم هواپیما به 

  شاهد توحیدي
توجه و اقبال جوانان 
و نوجوانان ایراني به 
مطالعه تاریخ معاصر 
ایران در س��ال هاي 
اخی��ر رش��د جالب 
داش��ته  توجه��ي 
اس��ت. به موازات آن 
پژوهش هاي تاریخي 
نیز، به وی��ژه در ابعاد 
اجتماعي و سیاسي، 
پس از پی��روزي انقاب اس��امي، ب��ه گونه اي 
ناباورانه افزایش پیدا ک��رده و از این رو مي توان 
باور داش��ت که گرایش به تاری��خ معاصر ایران، 

توسعه اي دوباره یافته است.
از آنجا که تاریخ، علم و تجربه و عبرت آموزي در 
زمره بهترین راهبردها در رجال شناسي است، 
ضرورت شناخت گذشته، امري مهم و حیاتي به 
شمار مي آید و مي تواند در روشنگري راه امروز، 
تبیین وقایع حال و ترسیم چشم انداز آینده مؤثر 
افتد و به درستي به کار آید. در این میان توجه به 
تاریخ و زندگینامه ها از اهمیت خاصي بهره مند 
اس��ت. زندگینامه رجال ک��ه بخش هایي از آن 
در هاله اي از تاریکي و ابهام ق��رار دارد و به رغم 
تکاپوي علمي به عمل آمده از سوي محققان، به 
شدت ناشناخته مانده است و گرد و غبار فراوان 
بر س��ر و روي ش��خصیت ها و رویدادها نشسته 
است، روشن س��ازي زوایا و نقاط تاریک چنین 
شخصیت هاي تاریخي از اهم وظایف پژوهندگان 

این عرصه است.
زندگینامه اثري اس��ت که بر پای��ه واقعیت و به 
یاري منابع مکتوب، اس��ناد و مدارک، خاطرات 
و شواهد در دسترس، به شرح حال و بازآفریني 
اندیشه و افکار شخصیت هاي سیاسي، نظامي، 
فرهنگي و... مي پ��ردازد. زندگینامه ها معمواً 
شرح حال کساني است که در زمان خود مطرح 
بوده اند. در اش��کال متعارف زندگینامه نویسي 

معمواً اطاعاتي درباره محیط رش��د، خانواده، 
تحصیات، موفقیت ها، شکس��ت ها، اقدامات و 
فعالیت هاي فرد در یک دوره تاریخي به دست 
داده مي ش��ود. کتاب حاض��ر، ب��ه زندگینامه 
ارتشبد س��ابق دکتر حس��ین فردوست، یکي 
 از برجس��ته ترین و مؤثرتری��ن چهره ه��اي

 سیاسي- اطاعاتي رژیم پهلوي مي پردازد.
حس��ین فردوس��ت از دوران کودک��ي ب��ه 
عنوان دانش آموز دبس��تان نظ��ام وارد کاس 
مخصوصي ش��د که رضاخان براي ولیعهدش، 
محمدرض��ا پهلوي، ترتیب داده ب��ود. رضاخان 
که تمایل داش��ت در کنار فرزندش دوس��ت و 
همبازي »درس خواني« باش��د، فردوس��ت را 
مورد توجه خاص ق��رار داد و او را به دربار آورد. 
بدین س��ان، فردوس��ت از کودکي نزدیک ترین 
دوست محمدرضا پهلوي و محرم اسرار او شد. 
با عزیمت »ولیعهد« به س��وئیس براي تحصیل 
در کالج له روزه، فردوس��ت نیز با او اعزام ش��د 
و طي س��ال هاي اقامت در س��وئیس همچنان 
صمیمي ترین یار محمدرضا بود. طي این سال ها، 
این رابطه متقابل تعمیق یافت و چنان پیوندي 
به وجود آمد که گویي فردوست جزء مکملي از 
ش��خصیت و زندگي محمدرضا پهلوي است. با 
صعود محمدرضا به سلطنت، فردوست همچنان 
در کنار او بود و این رابطه چنان بود که ش��اه در 
کتاب »مأموریت براي وطنم« تنها کسي را که 
به عنوان دوس��ت صمیمي خ��ود معرفي کرد، 
فردوس��ت بود. در دوران س��لطنت محمدرضا 
پهلوي، فردوست نه فقط صمیمي ترین دوست 
او بود بلکه تنها فردي بود که با شاه و ملکه بر سر 
یک میز غذا مي خورد و محرم اسرار محمدرضا 
و راب��ط او در مخفیانه ترین ارتباط��ات نیز بود. 
بااتر از این، حس��ین فردوست مانند »چشم« 
و »گ��وش« محمدرضا پهلوي عم��ل مي کرد. 
فردوس��ت در رأس مهم ترین ارگان اطاعاتي 
رژیم پهلوي، »دفتر ویژه اطاعات«، که سازمان 
اطاعاتي شخصي شاه محسوب مي شد، بر کل 
سیستم سیاس��ي و اطاعاتي کشور- و حتي بر 
»ساواک«- نظارت داشت و رابطه شخصي شاه 
را با مهم ترین ارگان هاي اطاعاتي هم س��نگ 

برقرار مي ساخت.
فردوست تنها »چش��م« و »گوش« محمدرضا 
پهلوي نب��ود، بلکه بررس��ي اس��ناد دفتر ویژه 
اطاعات نش��ان مي دهد که مهم ت��ر از این، او 
در واقع مغز ش��اه نیز ب��ود! این فردوس��ت بود 
که با دق��ت ریاضي خ��ود اطاعات رس��یده را 
جمع بندي مي ک��رد، تصمیم گی��ري مي نمود 
و عصاره ه��زاران برگ پرونده را در چند س��طر 
به توش��یح ملوکانه مي رساند و ش��اه تنها امضا 
مي کرد. راز این پیوند، نه در یک سازوکار اداري، 
 و نه در رابطه رئیس و مرئوسي که در یک عامل 
روان شناختي- شخصیتي نهفته بود. محمدرضا 
پهلوي از کودکي آموخته بود که فردوس��ت به 
جاي او بیندیشد و این امر چنان در ضمیر او حک 
شده بود که فردوست را مکمل شخصیت خود و 
وابسته به وجود خود مي پنداشت. شاه خأ بارز 
سرشتي خود را، که خأ در اندیشه و تفکر بود، 
با وجود فردوس��ت پر مي کرد و به این امر طي 
سالیان مدید وابسته شده بود. فردوست براي او 
»بیگانه« یا »رقیب« محسوب نمي شد. او موجود 
»مطی��ع« و »محرمي« بود که وظیفه داش��ت 
»رنج« تفکر را از او دور کند تا »ش��اه ش��اهان« 
آسوده باشد و با فراغ و آسایش سلطنت کند، و 
بي دغدغه و فارغ از دریاي لذت هاي غریزي که 

در آن غوطه مي خورد، بهره مند شود!
به ه��ر روي، پس از پی��روزي انقاب ب��ا ادغام 
نهادهاي اطاعاتي و امنیتي برخاسته از انقاب، 
وزارت اطاعات جمهوري اسامي ایران تأسیس 
شد و »مس��ئله فردوس��ت« در زمره نخستین 
مس��ائلي بود که در دس��تور کار قرار گرفت. در 
نتیجه، در 1362/8/12 وي در خانه  پدري اش 
)واقع در خیابان وصال شیرازي( بازداشت شد. 
بازداشت حسین فردوس��ت، منجر به آشنایي 
دقیق کارشناس��ان وزارت اطاعات با »معماي 
فردوس��ت« ش��د و پس از چندي روش��ن شد 
که فردوست خاطرات ارزش��مندي را از دوران 
سلطنت پهلوي در سینه دارد که مي تواند براي 

آشنایي مردم و ترسیم این دوران از تاریخ معاصر 
ایران اهمیت درجه اول داش��ته باشد. خاطرات 
و دانس��ته هایي که بعضاًَ در هیچ مسند مکتوب 
یافت نمي شود و منحصر به فرد است. از فردوست 
خواسته شد داستان زندگي خود را بنگارد و او نیز 
چنین کرد. خاطرات وي به شکل دست نویس 
و اوراق بازجوی��ي و خاطرات ش��فاهي ضبط   و 
بخش اندکي از آن از سیماي جمهوري اسامي 
ایران پخش شد. متأسفانه فردوست زنده نماند 
تا خاطرات ارزش��مند خود را ب��ه پایان برد. وي 
در تاریخ 66/2/27 در اثر س��کته درگذش��ت و 
بدین سان خاطرات او، به ویژه در ترسیم حوادث 
دور س��ال هاي 1332-1320، ناتم��ام ماند و 

داستان زندگي اش به پایان رسید.
اثري که تحت عنوان »زندگینامه ارتشبد حسین 
فردوست« به شما معرفي مي شود، تحقیق آن 
بیش از دو سال به طول انجامیده است. نگارنده 
امیدوار است حاصل این پژوهش، زوایاي پنهاني 
از تاریخ ایران دوره پهلوي دوم را روشن کند. در 
نگارش زندگینامه حسین فردوست سعي شده با 
استفاده از منابع موجود با روشي تحلیلي چهره اي 
واقعي از شخصیت مذکور ترس��یم شود. بدین 
منظور کتاب در چهار فصل س��ازماندهي شد. 
در فصل اول تحت عنوان »پیشینه خانوادگي، 
تحصیات، ورود به درب��ار« نگارنده به خانواده 
و تحصیات و چگونگي ورود فردوست به دربار 
پرداخته اس��ت. فص��ل دوم »نق��ش و عملکرد 
حسین فردوست در دوران پادشاهي محمدرضا« 
را طي سال هاي 1357-1320 مورد بررسي قرار 
مي دهد. فصل سوم به تحوات سیاسي، مذهبي، 
اجتماع��ي، اقتصادي کش��ور پ��س از کودتاي 
28 م��رداد 1332 تا پیروزي انقاب اس��امي 
مي پردازد. فصل چهارم تحت عنوان »فردوست 
پس از پیروزي انقاب« ب��ه زندگي مخفیانه و 
چگونگي دس��تگیري او مي پردازد. نویسنده در 
پایان کتاب، قس��متي را با عنوان نتیجه گیري 
ارائه کرده که به صورت فشرده به تحلیل موضوع 
پرداخت��ه و از مباحث خ��ود نتیجه گیري کند. 
کتاب در خاتمه با گاهش��مار زندگي، اس��ناد، 

تصاویر و فهرست منابع به پایان مي رسد.

 حاشيه اي بر انتشار زندگينامه سياسي 
ارتشبد سابق حسين فردوست

چشم و گوش شاه

   حسین فردوست در حال يک گفت و شنود با سیمای جمهوری اسامی در سالیان پس از پیروزی انقاب
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پيش�تر در يادداش�ت هايي به بررس�ي مباني نظري 
مندرج در الگ�وي پايه اس�امي- ايراني پيش�رفت 
از مناظ�ر خداشناس�ي و جهان شناس�ي پرداخت�ه 
ش�د و ب�ه مقدمات�ي از برخ�ي بنده�اي مرتب�ط با 
انسان شناس�ي در الگوي پيش�رفت اش�اره گرديد. 
در اين يادداش�ت به بررسي و توضيح س�ه بند ديگر 
از محورهاي ش�ناختي اين الگو اش�اره خواهد ش�د. 

  
  هدف خلقت

هدف از آفرينش انس��ان، معرفت و عبادت پروردگار و در 
پرتو آن، دستيابي به مقام قرب و خليفه اللهي است. 

درك هدف از خلقت و آفرينش انسان همواره از اصلي ترين 
موضوع��ات چالش زا بين فاس��فه بوده اس��ت. مباحث 
مرتبط ب��ا اين موضوع تح��ت عنوان »فلس��فه زندگي« 
)Philosophy of life( مورد بررسي قرار گرفته است. 
در همين زمينه نظريات فراواني مطرح شده كه هريك 
از رويكردي به اين مسئله پرداخته اند. در ميان فاسفه 
مادي گراي غرب، گروهي با توجه به عدم اعتقاد به ابعاد 
فرامادي رو به هيچ انگاري و پوچ انديش��ي آورده اند. اين 
گروه جريان حاكم بر زندگي را سراسر منفي و بي معني 
مي دانند. به عنوان نمونه شوپنهاور فيلسوف آلماني بر اين 
باور اس��ت كه »روحي كور و تيره بر جهان حاكم است« 
كه امكان صحيح شناخت طبيعت و قوانين اجتماعي را 
برنمي تابد و به دليل همين عدم امكان ش��ناخت، بشر 
هيچ آينده معلومي نمي تواند براي خود متصور باش��د. 
اين بي معني دانس��تن هدف زندگي ب��راي پوچ گرايان 
به حدي مي رسد كه بس��ياري از فاسفه پوچ گرا به مرز 

خودكشي رسيدند. 
»لذت گرايان« ديگر دس��ته اي هستند كه در پي تحقيق 
پيرامون حقيقت زندگي، نتوانس��ته اند به درك و معني 
صحيحي برس��ند و هدف زندگي را صرفاً ل��ذت بردن و 
خوش��گذراني تلقي نموده اند و بر آنند كه سخن گفتن از 
معني و مقصود زندگي فراتر از اين تاشي است بيهوده. در 
اين نگاه طبعاً كمال انسان در هرچه لذت جويي بيشتر و 

تمطع از موهبات مادي و دنيوي انگاشته مي شود. 
گرايش ديگري كه ميان فاس��فه متداول بوده و ش��ايد 
فاسفه يونان نخس��تين بار از آن سخن گفته اند، هدف و 
سعادت حيات انسان را خردورزي دانسته و غايت آدمي 
را ميل به درجه انسان خردورز و صاحب فضيلت تعريف 
مي كنند. ارسطو سعادت را اينگونه طرح مي كند: »فعاليت 
عقاني توأم با كس��ب عالي ترين و كامل ترين فضايل در 
تمام عمر« از نظر او »فضيلت ملكه اي است كه منحصراً 
موقوف به اراده ماس��ت و متضّمن حّد وس��طي از لحاظ 
ماست كه از راه تعقل مشخص مي شود.« ارسطو فضايل 
را به دوگونه ش��امل فضيلت هاي عقايي و فضيلت هاي 

اخاقي دسته بندي مي نمايد. 
در ميان فاس��فه اس��امي اما به موض��وع غايتمندي و 
چيستي فلسفه زندگي مستند به فراواني آيات و روايات 
در اين خصوص توجه ويژه اي شده است. پاسخ به پرسش 
درباره هدف خلقت بشر، حقايق زيادي پيرامون ماهيت 

انسان را نمايان مي سازد. 
به تعبي��ر عامه مصباح ي��زدي، عبارت »ه��دف الهي از 
آفرينش انسان چه بوده اس��ت؟« به تعبير ديگري همان 
پرسش »غايت وجود ما چه چيزي است؟« بوده و به عبارت 
ديگر مساوي سؤال »كسب چه مرتبه اي از كمال و سعادت 
براي ما ممكن است« خواهد بود. يعني از فهم هدف خلقت 

مي توان به درك مراتب كمال و سعادت انسان رسيد. 
  رحمت، عبادت و آزمايش؛ اهداف خلقت

بنابر آنچه از آيات قرآن قابل اس��تحصال است، سه هدف 
اساس��ي براي خلقت بيان ش��ده اس��ت ك��ه عبارتند از: 
آزمايش، رحمت و عبادت. در يك نگاه اين س��ه هدف به 
طور مجزا در نظر گرفته مي شوند و در نگرشي ديگر اين 
اهداف را مي توان متصل به ه��م و در طول يكديگر ديد. 
گروهي از آيات و روايات وجود دارن��د كه در آنها خداوند 
تصريح مي كند: »انس��ان را براي افاضه رحمت آفريدم.« 

)هود/119(. حال اين رحمت زماني شامل انسان مي تواند 
گردد كه انسان خود را مغلوب و تسليم خواست خداوند 
قرار دهد. اين تس��ليم ب��ودن را در اصط��اح، »عبادت« 
مي گويند. ل��ذا مي توان گفت ه��دف از آفرينش، عبادت 
است. خداوند انسان را براي رسيدن به رحمت آفريد، اما 
راه رسيدن به آن رحمت، عبادت است: »َوَما َخلَْقُت الِْجَن 

َواْلِنَس إَِل لَِيْعُبُدوِن.« )ذاريات/56(
حال بدين منظور كه عيار بندگي خايق مشخص شود، 
خداوند ش��رايط خاصي را ب��راي آنان مهيا مي س��ازد و 
خصوصياتي در مي��ان رويدادهاي عالم پدي��د مي آيد تا 
واكنش انس��اِن مختار نس��بت به آنان س��نجيده شود و 
حقيقت تعبد وي مش��خص گردد. اين دوراهي ها همان 
مسير آزمايش و امتحان هستند كه خداوند گاهي از آنها به 
عنوان دليل خلق حيات آدمي نام برده است: »الَِذي َخلََق 

الَْمْوَت َوالَْحَياَة لَِيْبُلَوُكْم أَيُُكْم أَْحَسُن َعَمًا.« )ملك /2(
  اختيار در پرتو هدايت وحي و عقل

بند ديگر مباني انسان شناس��ي در الگوي پايه اسامي- 
ايراني به يكي ديگر از مهم ترين ويژگي هاي خلقت انسان 
در باور شيعه مي پردازد كه آن را از ساير جهان بيني هاي 

معارض مجزا مي زد: اختيار. 
در اين بند چنين آمده است:

- انس��ان داراي كمال و س��عادت و اختياري است كه در 
صورت انتخاب ه��اي صحيح و در چارچوب تمس��ك به 
هدايت الهي و رش��د عقاني مي تواند به مرتبه نهايي آن 

واصل شود. 
در اعتقاد و بينش اسامي، اختيار و آزادي به عنوان جواهر 
آفرينش در وجود آدمي وديعه نهاده ش��ده اند و از وجوه 
متمايزكننده انسان و س��اير موجودات به شمار مي رود؛ 
قرآن كريم آزادي و اختيار انس��ان را در نخس��تين آيات 
سوره انس��ان با عبارت »انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما 
كفورا« معرفي نموده است. در نگرش اسامي اختيار در 
واقع ابزاري براي دستيابي انسان به اهداف متعالي است. 

قدرتي به نام آزادي اين توانايي را به انسان مي دهد كه در 
راستاي ساخت جامعه اي عادلنه حركت نمايد و بر مظاهر 
ظلم و بيداد بش��ورد. در قرآن نيز يك��ي از بهره هاي مهم 
حاصل از اختيار انسان، امكان رقم زدن تغيير سرنوشت 
برشمرده شده است: »ان اه ليغير مابقوم حتي يغيروا ما 

بانفسهم.« )رعد/11(
اما اين آزادي به عنوان مهم ترين قدرت بشري را خداوند 
به مسير درست راهنمايي كرده كه شكرگزاران اين نعمت 
بتوانند در سبيل هدايت گام بردارند. دو ابزار مهم در اختيار 
انسان يكي عقل به معناي »قدرت ادراك و تمييز صاح 
از فساد« است كه به تعبير ماصدرا »فرستاده پروردگار 
و اس��اس و معيار همه امور« به ش��مار مي رود. و ديگري 
راهنمايي وحياني از طريق پيامبران و معصومين اس��ت 
كه اين دو در كنار يكديگر در روايات ش��يعه تحت عنوان 

»حجت باطن« و »حجت ظاهر« ياد شده اند. 
اما نقطه كمالي كه انس��ان به س��وي آن در حركت است 
در ديدگاه هاي مختلف به انحاي گوناگون تعريف ش��ده 
است. در نگاه عرفا غالباً كمال انس��ان به مرحله كشف و 
شهود تعبير ش��ده كه در آن وحدت وجود و فناء في اه 
رخ مي دهد. فاسفه عمدتاً كمال را به صيرورت انسان به 
رشد عقاني و تبديل ش��دن به »عقل« تفسير مي كنند. 
همچنين صاحب نظران حوزه اخ��اق، كمال آدمي را در 
رش��د فضيلت ها و ملكات اخاقي مي دانند. بس��ياري از 
متكلمان و صاحب نظران علوم قرآن��ي نيز مرتبه كمالي 
انسان را با نگاه قرآني و روايي، رسيدن به مقام »خليفه اه« 

برمي شمرند. 
در ديدگاه صدرايي نيز كه كوشيده جامعي ميان نظرات 
وحي و فاسفه و عرفا باش��د، كمال انسان در فعال شدن 
عقل بالقوه و رسيدن به مقام اخفي كه همان فنا في ذات 
اه است تعريف شده؛ با اين توضيح كه انسان كامل در اين 
مرتبه )كه مصداقش پيامبر اسام است( حركتش متوقف 
نمي گردد و در ادامه حركت به سوي خلق سفر نموده و در 

معيت خلق سفر به سوي حق را پيش مي گيرد. 
نكته قابل ذكر در خصوص پذيرش اصل اختيار براي آدمي 
آن است كه چنين نگرشي در همه تفكرات درون اسامي 
وجود ندارد و حتي گروه هاي »جبرگرا« درون اين گفتمان 
در طول تاريخ اسام نمو كرده اند كه منكر اختيار براي آدمي 
شده اند و آن را معارض با قدرت و اختيار الهي برشمرده اند. 
به هر ترتيب وجود اين تفاوت نگرش ها سبب مي شود بتوان 
گفت اعتقاد به اختيار در وجود انسان، يكي از شاخص هاي 

متمايزكننده ديدگاه هاي درون ديني خواهد بود. 
  انسان موجود ابدي

بند ديگري از بررسي انسان شناسي از منظر الگوي اسامي 
پيشرفت، به مقوله ابديت انسان و تدام حيات پس از مرگ 
به عنوان يكي از مهم ترين اصول پذيرفته ش��ده مبنايي 

پرداخته شده است:
- حيات انسان پس از مرگ تداوم مي يابد و چگونگي حيات 
اخروي مبتني بر باور، بينش، منش، اخاق، كنش و رفتار 

آدميان در زندگي دنيوي است. 
در نخس��تين بندهاي مربوط به مباني انسان شناسي در 
الگوي پايه پيشرفت، اشاره شده بود كه ابديت خواهي از 
جمله ويژگي هاي فطرت بشري در نظر گرفته شده بود. 
صفت حكيم بودن خداوند چنين اقتضا دارد وقتي ميلي 
در انسان به عنوان فطرت وديعه نهاده شده است، شرايط 
تحقق آن نيز قابل فراهم ش��دن مي باش��د. ماصدرا اين 
سرشت و ميل انساني را اينطور توضيح مي دهد: »خداوند 
در سرشت انس��ان ها محبت وجود و بقا و كراهت عدم و 
فنا را سرشته اس��ت و لذا متاع گذرا او را اشباع نمي كند 
و اگر به طبيعت سر مي سپارد يا براى آن است كه از باب 
خطاى در تطبيق، طبيعت را اب��دى مي پندارد يا ابديت 
بعد از مرگ را فراموش كرده است يا گرفتار جهل مركب 
است يا مبتاى غفلت، به نص صريح قرآن كريم هر انسانى 
بالضروره مي مي��رد. پس احتمال خل��ود و جاودانگى در 
دنيا ممكن نيست. خداى س��بحان اصرار دارد به انسان 
بفهماند كه  اى انسان تو يك موجود ابدى هستى و ابديت 

در دنيا نمي گنجد، بلكه جاودانگى به تحصيل ما عنداه 
است. قرآن كريم مي فرمايد: »آنچه در دسترس شماست 

زوال پذير است و آنچه در نزد خداست ابدى است.«
  تجّرد روح

با اطمينان مي توان گفت همه جريان هاي حاكم ذيل تفكر 
اسامي معتقد به اصل معاد هستند و اساساً عدم پذيرش 
آن به تصديق همه فرق، به منزله رد اصول دين و كفر است. 
اما آنچه مورد بحث و مناقش��ه فراوان بوده است، كيفيت 

انسان در جهان فراماده و آخرت است. 
برخي ديدگاه هاي كامي و اعتق��ادي منبعث از نصوص 
روايات در حالي به لزوم بازگشت جس��م دنيوي در عالم 
آخرت به روح انس��ان معتقدند كه بس��ياري از فاس��فه 
اسامي امكان عودت همين جسمانيت را ممتنع مي دانند 
و اعتقاد به تجرد روح در دار باقي دارند. انساِن مجرد در نگاه 
آنان بر خاف جسم غير مجرد، نه محدود به مكان است، 
نه زمان مشخص بر آن غلبه دارد، نه شكل خاصي دارد و 
نه حجم و رنگ و... فاسفه بنا بر دليلي از جمله اضمحال 
جسم يا نفوذ و تحويل پذيري ماده از يك بدن بر بدن ديگر 
حقيقِت نفس را در روح مي دانند نه ب��دن و تجرد نفس. 
روح آدمي در حالي مسير تكاملي و رشد را با قوت فزاينده 
طي مي كند كه جسم پس از رسيدن به حدي معين، رو 
به ضعف مي نهد. انسان كه به كهولت مي رسد، ناتوانى به 
بدن او روى مي آورد و هر اندازه كه پيرتر مي شود ناتوان تر 
و سست تر مي شود )و من نعمره ننكسه في الخلق(؛ حال 
آن كه فكر و انديشه او كه ريشه در غير جسم دارند قوي تر 

و پخته تر مي شوند . 
به اعتقاد ماصدرا »انس��ان از جمله ممكناتي اس��ت كه 
حقيقت او از دو روح تشكيل شده است: يكي روح حيواني 
فاني و ديگري روح ملكي باقي. از جهت روح ملكي باقي، 
او در هر زماني، خلق و لبسي تازه و موت و حيات جديدي 
دارد. او مي توان��د از منزلي به منزل ديگ��ر ترقي كند و از 
نشأتي به نشأه ديگر متحول ش��ود، تا وقتي كه به وسيله 
اين فناها از همه منازل كوني و مقامات خلقي درگذرد و 
در منازل ملكوتي و در اسماء الهي و تخلق به اخاق الهي 
سير كند، تا به مقام فناي كلي و بقاي ابدي برسد و موطن 

حقيقي »انّا ه و انّا اليه راجعون« قرار بگيرد.« 
در نظر ماصدرا، آن وقت كه انسان به مرحله فنا و بقا برسد، 
تبديل به خليفه خدا خواهد شد: »انّي جاعل في اأرض 
خليفًة...« و نفس مجرد پس از فنا مقام مس��جود مائك 
مي گيرد و اسماي الهي به وي آموخته مي شود. فنا و مرگي 
كه انسان را بدين مرحله مي رساند صرفاً در جهان آخرت 
محقق نمي شود و در همين دنيا فنا مي تواند محقق گردد. 
آن هنگام كه تعلق نفس از جس��م منقطع و مجرد شود، 
مرگ دنيوي رخ داده و انسان براي حركت به سوي كمال 

سرعتي فزون تر مي يابد. 
در جهان آخرت نيز كه انس��ان ها مسير حركت به سوي 
لقاء  اه را مي پيمايند، نمي توانند با جس��م دنيوي قرين 
باشند و در مكان و زمان محدود شوند؛ لذا فاسفه اسامي 
موضوع معاد جسماني را به معناي بازگشت همين جسم 
دنيوي به كالبد در روز حش��ر منكر ش��ده و برخي چون 
صدرالمتالهين براي حل اختاف ميان كاميون و فاسفه، 
ايده قرين ش��دن روح مجرد با جس��م لطي��ف با خواص 
غيرعنصري و مادي را مطرح مي كنند كه نفياً يا اثباتاً مورد 

بحث فراوان قرار گرفته است. 
پيشتر و در قس��مت جهان شناسي اس��امي اشاره شد 
كه نظام هستي واكنش��گر به افعال و رفتار آدمي است و 
بسياري از اعمال دنيوي نتيجه مستقيم يا با واسطه فعل 
وي است. در خصوص آخرت نيز اين مسئله به شكلي بسيار 
پررنگ تر وجود دارد؛ به گونه اي كه اساساً پايه تحولت و 
نتايج مدركه در سراي آخرت، مستقيماً واكنشي به افعال، 
كردار و رفتار انسان ها در دنياست و جز موارد خاصي كه 
در حيطه اختيار خداوند و رحمت معصومين است، ماك 
وزن و سنجش جايگاه اخروي انسان و ميزان ثواب و عقاب 
او پيرو رفتار دنيايي اس��ت كه در روايات متعدد از جمله 

»الدنيا مزرعه الخره« بدان اشاره شده است.

نظام هستي واكنش�گر به افعال و رفتار 
آدمي اس�ت و بس�ياري از اعمال دنيوي 
نتيجه مستقيم يا با واسطه فعل وي است. 
در خصوص آخرت نيز اين مسئله به شكلي 
بس�يار پررنگ تر وجود دارد؛ به گونه اي 
كه اساس�اً پايه تح�وات و نتايج مدركه 
در سراي آخرت، مس�تقيمًا واكنشي به 
افعال، كردار و رفتار انسان ها در دنياست

در اعتق�اد و بين�ش اس�امي، اختيار و 
آزادي به عنوان جواهر آفرينش در وجود 
آدمي وديعه نه�اده ش�ده اند و از وجوه 
متمايزكننده انسان و س�اير موجودات 
به ش�مار مي رود؛ ق�رآن كري�م آزادي و 
اختيار انسان را در نخستين آيات سوره 
انس�ان با عبارت »انا هديناه السبيل اما 
ش�اكرا و اما كفورا« معرفي نموده اس�ت

رحمت، عبادت و ابتا؛ اهداف اساسي خلقت انسان 
بررسي انسان شناسي در الگوي پايه اسامي- ايراني پيشرفت

 مت�ن پي�ش رو، گفت�اري از مه�دي 
جمشيدي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه 
فرهن�گ و انديش�ه اس�امي اس�ت كه 
در نقد س�نِد اباغ�ي الگوي اس�امي- 
ايران�ي پيش�رفت، اي�راد ش�ده اس�ت. 
 »سياس�ت  حكمران�ي« در الگ�وي 

پيشرفت عجوانه نگاشته شده است
به نظر مي رسد كساني كه در طول سال هاي 
گذش��ته در مركز الگوي اس��امي- ايراني 
پيش��رفت، در پي طراحي و تعريِف اين الگو 
بوده اند، در ابت��دا و به عن��وان كاِر زيربنايي 
و بني��ادي، ب��ه  دنب��ال نظريه پردازي هاي 
پهن دامن��ه و ساختارش��كنانه رفته ان��د 
و كوش��يده اند از ظرفيت علم��ي خويش و 
جامعه علمي، در اين راس��تا استفاده كنند، 
ولي در عمل، گويا چندان موفق نبوده اند و 
نتونسته اند، گام هاي بلندي و تعيين كننده اي 

بردارند. 
از اين رو، در نهايت، تصميم گرفته اند كه در 
عين اهتمام به كارهاي معرفتي ديربازده و 
بلندمدت، نسخه اي از آنچه را كه بايد بدان 
دست يابند، بر اس��اس مطالعات و تأماِت 
موجود، بنويسند تا پاره اي از ابهام ها زدوده 
شوند و كار، شتاب بيشتري به خود گيرد، در 
حالي كه اين نس��خه، بيش از آن كه راهگشا 
و افق پرداز باش��د، به محل بحث و مناقشه 
تبديل شده اس��ت. تصوِر من اين است كه 
دوس��تان، هر دو كار مهم را ناتمام و ناپخته 
نهاده اند؛ چه »نظريه پردازي بنيادي« را، چه 
»سياست نويس��ي حكمراني« را؛ چنان كه 
اولي به فرجام نرس��يده و همچنان، معلق و 
معطل اس��ت، و دومي نيز، عجولنه عرضه 
ش��ده و آنچنان ك��ه باي��د، از آب درنيامده 

است. 
  در س�ند از ظرفيت علم�ي نخبگان 

استفاده نشده  است
فارغ از محتوا و مضمون س��ندي كه فراهم 
آمده، آنچه اهميت دارد و فراتر از روزمرگي ها 
و مباحثاِت جاري  است، مساعدت و هم افزايي 
در مق��ام نگارِش نس��خه فاخ��ر و متقني از 
الگوي اسامي- ايراني پيشرفت است. ما هر 
موضعي كه در برابِر اين سند داشته باشيم، 
مسئله اين است كه گذشته از نقد و ابطال و 
انكار از يك سو، و تأييد و هواداري و حمايت 
از سوي ديگر، »حرِف مبدعانه و اثباتي« ما 
چيست و ما چگونه مي توانيم به سيِر تكاملي 

آن كمك كنيم. 
سند موجود، نه ايده آل اس��ت، نه در آن، از 
همه ظرفيِت علمي نخبگان اس��تفاده شده 
است، نه س��خِن آخر و تماميت يافته است، 
بلكه تنها پيش نويسي ا س��ت كه در آن، به 
برخي پرسش ها، پاس��خ داده شده است. ما 
مي توانيم اين پاس��خ هاي اجمال��ي را كنار 
نهيم و به طور »مستقل« و »مبتكرانه«، خود 
در مقاِم پاسخ گويي و حل مسئله برآييم. اين 
منطق، غلط نيست و كسي كه چنين نكند، 
نه تنها به خطا نرفته، بلكه بايد او را ستود كه 
مي خواهد كاري فراتر از »نقد« و »تكرار« و 

»حاشيه نويسي« انجام دهد. 
حال تصور كنيد در جامعه علمي و نخبگاني 
ما، نه يك يا چند فرد، بلك��ه افراِد متعددي 
باشند كه چنين اس��تعداد و بضاعتي را در 
خويش بيابند و بر اين اق��دام، اصرار بورزند 
و هر يك، در آن بخش��ي كه با توانايي هاي 
معرفتي اش تناسب دارد، قلم به دست گرفته 
و سندنويس��ي و سياس��ت پردازي كند. در 
اين صورت، اتفاِق بزرگ و تاريخ س��ازي رخ 

خواهد داد؛ چ��ون عقوِل متكّث��ر و متنوع، 
محص��ولت و فرآورده ه��اي خ��ود را ب��ه 
 صورِت تفصيلي، عرضه ك��رده و در معرِض 
بهره برداري حاكميت ق��رار داده اند و پايه و 
مبنايي را براي ش��كل گيري عالمانه ادبياِت 
پيشرفت، ساخته وپرداخته كرده اند. ما بايد 
در پي تحقِق اين امِر مبارك و راهگشا باشيم 
و نيروه��اي معرفتي خود را در اين راس��تا، 

بسيج كنيم. 
  سنِد مطلوب مسئله محور است

سنِد الگوي اسامي- ايراني پيشرفت، بايد 
هماننِد هر سنِد ديگري مي خواهد كه عنان 
و زماِم راهبري جامعه را در دست گيرد و در 
عرصه سياست پردازي، كارساز باشد، ناظر 
به »مسئله ها« و »مناقشات« و »تفاوت ها« 
باشد و هر واژه و گزاره اش، هويِت مستقلش را 
بنماياند و به پرسشي، پاسخ گويد. پس كاري 
كه در ابتدا بايد كرد، عبارت اس��ت از يافتِن 
مسئله ها و پرسش ها و معضله ها، و آنگاه بايد 
به پاسخ ها و راهكارهاي جريان هاي معرفتي 
رقيب و معارض نگريست، و در نهايت، بايد 
موضِع خالِص اس��امي خويش را در قالب 
گزاره ها و مفاهيم مبدعانه و مستقل، نگاشت. 
سندي كه از متِن چنين مسيري بيرون آمده 
باشد، خودبه خود، همان چيزي خواهد بود 

كه در پي آن هستيم. 
پس آنچه در اينجا اهميت دارد، كوشش در 
پيمودِن مسيِر ياد شده است، به گونه اي كه 
حاصل، رنگ وبوي اين راِه طي شده را داشته 
باش��د و تمايزات و تفاوت ه��ا و پختگي ها و 
كمالِت خويش را به روش��ني نش��ان دهد. 
امِر ديگري كه در اين باره، سرنوشت س��از و 
تعيين كننده است، به كار گرفتِن آن دسته 
از نخبگاني ا س��ت كه با اقتضائات و الزامات 
چنين روند و مس��يري، تطاب��ق و همگوني 
داش��ته باش��ند. از جمل��ه خصوصياتي كه 
در اين باره بايد در نظر گرفته ش��وند، اينها 
هس��تند: »تس��لط بر انگاره ها و ايدئولوژي 
مع��ارض و رقي��ب«، »ذهني��ِت منطقي و 
هندس��ه پرداز«، »ق��درِت مفهوم س��ازي و 
واژه پ��ردازي و به كارگيري ذخاي��ِر واژگاني 
بوم��ي«، »ش��ناخِت مس��ئله و معضله ها و 
ش��كاف هاِ نظري معطوف به آنها«، »توازِن 
ميان وج��وِه ذهني و عين��ي«، »توانمندى 
در مّتصل كردِن مبادي و مقّدمات به احكام 
و تجويزه��ا«، »ن��گاِه راهب��ردي و كان و 

پهن دامنه« و... 
  قدرِت اقناعي الگوي پيشرفت

از الگوي پيشرفت انتظار مي رود كه تا حدي 
و در چارچوِب اقتضائ��ات و امكان هاي يك 
س��نِد راهبردي، تنها به ص��دوِر »حكم« و 
»تجوي��ز« بس��نده نكند، بلك��ه هنجارها و 
آرمان هاي خ��ود را براي مخاط��ب، اندكي 
»شرح« دهد و »مستدل« كند و به پاره اي 
از »اضاع« و »جوانِب« آن، اشاره كند تا به 
اين واسطه، ذهِن نقاد و پرسشگِر مخاطب را 
با خود همراه و همدل س��ازد. اين رويه، در 
سياست پردازي ها و سندنويسي هاي غربي 
نيز در پيش گرفته شده است؛ چنان كه در اثِر 
كاربسِت آن، سياست نامه ها و سندها، حجِم 

درخوِر توجهي دارند. 
اين ام��ر، به خصوص از اين جه��ت، اهميت 
خاص مي يابد كه نگاه و برداشِت ما از ترقي و 
پيشرفت، متفاوت با نگاه و برداشِت جاافتاده 
و تثبيت شده جهاني است كه درباره اش، آثاِر 
متعددي نگاشته ش��ده و دهه ها، متفكران 
را به خود مشغول داش��ته است. اگر چنين 
نكنيم، مخاطب را در انبوهي از »تفاسير« و 
»ابهام ها« رها كرده و ميان خود و او، جدايي 

افكنده ايم. 
پس بايد با زبان گشوده و صريح، »موضع« و 
»منظوِر« خود را روشن كنيم و نشان دهيم 
كه در مقابلِ انگاره »توس��عه«، چه س��خِن 
متفاوتي گفته و چه چشم اندازي را ترسيم 
كرده ايم. آري، باي��د موجز و مختصر گفت، 
اما بايد گفت تا هوي��ِت معرفتي و تمدني ما 
در برابر توسعه تجددي، دقيق تر و شفاف تر 
شود، و چنين نوع گفتني، بدان معني ا ست 
كه در متِن س��ند، مضمون ه��اي توضيحي 

بگنجانيم.
منبع: خبرگزاری مهر

گفتاري از مهدي جمشيدي
 چرا پيش نويس الگوي پيشرفت 

سند ايده آلي نيست

درنگ

محمدحسنصادقپور
تحليل

س�نِد موجود، نه ايده آل اس�ت، 
نه در آن، از هم�ه ظرفيِت علمي 
نخبگان اس�تفاده ش�ده است، 
نه س�خِن آخ�ر و تماميت يافته 
اس�ت، بلكه تنها پيش نويس�ي 
 اس�ت ك�ه در آن، ب�ه برخ�ي 
پرسش ها پاسخ داده شده است 



دو س��ال قبل بود كه كارشناس��ان اعام كردند 
برداشت هاي بي رويه در كنار وقوع خشكسالي ها 
 در س��اليان اخي��ر باعث ش��ده مناب��ع آب هاي 
زيرزميني ايام به  ش��دت افت كند.  آمارها نشان 
می دهد اين استان داراي يك هزار و ۹۱۶ حلقه 
چاه مجاز است كه س��اانه بيش از۲۹۰ ميليون 
مترمكع��ب از مناب��ع آب زيرزميني برداش��ت 
مي شود. از اين مقدار ميزان ۲۵ ميليون در بخش 
شرب و ۱۰ ميليون در بخش صنعت و ميزان ۲۳۱ 
ميليون نيز در بخش كشاورزي برداشت مي شود.  
عاوه بر ميزان يادش��ده از منابع آب زيرزميني، 
۲۰ ميليون مترمكعب به  صورت اضافه برداش��ت 
از چاه هاي كشاورزي مجاز و ۳ ميليون مترمكعب 
توسط غيرمجازها برداش��ت مي شود.  با توجه به 
برداشت س��اانه و همچنين عدم تغذيه مناسب 
س��فره هاي زيرزميني توس��ط منابع سطحي و 
وقوع خشكسالي هاي چندساله استان به خصوص 
دشت هاي مهم س��طح آب سفره ها به شدت افت 

كرد كه از اين  بين مي توان به دشت مهران با افت 
متوسط ساانه ۸۰ س��انتي متر و دشت موسيان 
با افت متوس��ط س��اانه حدود ۵۰ س��انتي متر 
اش��اره كرد.  لذا با توجه به حجم اضافه برداشت 
چاه هاي كشاورزي و ميزان مصرف اين نوع چاه ها 
بايد ب��ا راهكاره��اي فني و عملي از افت س��طح 
آب زيرزميني در اين دش��ت جلوگيري كرد تا از 
پيامدهاي بعدي آن از قبيل نشست زمين، شور 
شدن آب و هزينه هاي سرس��ام آور جابه جايي و 

كف شكني چاه جلوگيري شود. 
   نياز به مديريت منابع آبي 

عبور هشت رودخانه مهم از استان ايام مي طلبد تا 
با توجه به مصرف بااي آب در مصارف كشاورزي، 
صنعتي و خانگي از اين رودخانه ها به طور مطلوب 
استفاده كرد؛ موضوعي كه سال هاست مورد غفلت 
قرار گرفته است.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
ايام با اشاره به ورود آب هشت رودخانه مرزي اين 
استان به كشور عراق مي گويد: »با توجه به شرايط 

آبي در استان و مناطق همجوار اين مهم مي طلبد 
تا به طور بهينه از اين منابع آبي اس��تفاده كرد.« 
سيد محمدتراب ميري با اشاره به اينكه منابع آبي 
بسيار محدود بوده و كش��ورهاي مختلفي نيز با 
اين معضل دست و پنجه نرم مي كنند، مي افزايد: 
»ايران نيز در زمره كشورهاي خشك و نيمه خشك 
جهان قرار دارد و همي��ن عامل مي طلبد با دقت 
بيشتري منابع موجود را مصرف كنيم.« با توجه 
به اينكه ايام داراي زمين هاي حاصلخيز است، 
اين مهم مي تواند به رونق كش��اورزي و اشتغال 
م��ردم منطقه كم��ك خوبي كند ل��ذا مي طلبد 
اقدامات خوبي در اين زمينه انجام بگيرد؛ اين در 
حالي است كه تاكنون آنگونه كه بايد از منابع آبي 
و خاكي اس��تان بهره برداري ازم صورت نگرفته 
و با توجه به اراضي شيبدار اس��تان كه به سمت 
كشور عراق است بيشتر اين آب ها وارد اين كشور 
مي شود.  رئيس جهاد كشاورزي ايام با تأييد اين 
موضوع مي گويد: »مي توان ب��ا اجراي طرح هاي 

آبخيزداري و آبخ��وان داري اس��تفاده بهينه اي 
از اين آب ها ك��رد و در غير اين ص��ورت تنها به 
فرسايش خاك و گس��ترش بيابان مي انجامد.« 
ميري مي افزايد: »تاكنون آنگونه كه بايد از منابع 
آب��ي و خاكي اس��تان بهره ب��رداري ازم صورت 
نگرفته و با توجه به اراضي ش��يبدار استان كه به 
سمت كش��ور عراق است بيش��تر اين آب ها وارد 
اين كشور مي شود.« از آنجا كه برخي از اراضي در 
اين استان در مناطق شيبدار واقع شده لذا عبور 
آب از اين مكان ها موجب فرسايش خاك مي شود 
كه مي توان با اج��راي طرح ه��اي آبخيزداري و 
آبخوان داري استفاده بهينه اي از اين آب ها كرد؛ 
چراكه در غير اين صورت تنها به فرسايش خاك و 

گسترش بيابان مي انجامد. 
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اس��تان ايام در غرب ايران با داشتن زمين هاي 
حاصلخيز كشاورزي و منابع آبي يكي از قطب هاي 
كشاورزي كشور به شمار مي رود و هم اكنون بيش 
از ۶۰ درصد مردم اس��تان در بخش كش��اورزي 
فعاليت دارند.  كش��اورزي در اين اس��تان سابقه 
طواني دارد و هم اكنون نيز بسياري از مردم استان 
از طريق كشاورزي امرار معاش مي كنند. در حال 
حاضر بيش از ۳۵۰ هزار هكتار زمين كشاورزي 
در اس��تان ايام وجود دارد كه بيشتر زمين هاي 
كشاورزي ديم هستند.  البته در آينده اي نزديك 
قرار است با اجراي طرح هاي آبرساني زمين هاي 
آبي كشاورزي اس��تان از ۸۰ هزار هكتار به ۲۰۰ 
هزار هكتار افزايش پيدا كند.  يكي از مش��كاتي 
كه همواره كش��اورزي كش��ور از آن رنج مي برد 
مصرف بااي آب اس��ت؛ موضوعي ك��ه بارها از 
سوي كارشناسان خواسته شده تا شيوه هاي نوين 
آبياري را براي كش��اورزي كشور اجرايي كند.  از 
آنجا كه ايام نيز از اين قاعده مستثني نيست لذا 
اين مهم نيز بايد به صورت جدي در استان اجرايي 
شود.  معاون هماهنگي امور عمراني استاندار ايام 
در اين خصوص مي گويد: »۹۲ درصد از مصرف 
آب استان مربوط به بخش كش��اورزي است كه 
نشان مي دهد ادامه روند كنوني منابع آبي استان 
را با خطر جدي روبه رو ك��رده و بايد الگوي هاي 
كشت تغيير پيدا كنند.« احمد كرمي مي افزايد: 
»حفاظت از منابع آب در استان اولويتي اساسي 
بوده كه تحقق اين امر مستلزم تحول در مديريت 
منابع و همراه��ي و نقش آفريني مردم اس��ت.« 
منابع آب سطحي استان بيش از ۷۰۰ ميليون متر 
مكعب است كه ساانه ۲۸۶ ميليون مترمكعب آن 
برداشت مي شود.  اين در حالي است كه سفره هاي 
زيرزميني آب به علت برداشت هاي بي رويه ساانه 

با ۱۵ ميليون مترمكعب كسري مواجه است.

كمبود آب، بحران زيست محيطي، مهاجرت
وقتي مي خواهيم كمبود آب و بحراني شدن اين وضعيت در بسياري 
از نقاط ايران را شرح دهيم از بيش از ۲ دهه كاهش نزوات آسماني و 
خشكسالي حاكم بر كشور حرف مي زنيم. اما با چند روز بارش باران و 
برف، گويي همه چيز رفع و تمام مشكات و معضات و كمبودها شسته 
شده و اوضاع به حالت عادي باز مي گردد. ولي واقعيت چيز ديگري است 
و اخبار خوبي از استان هاي مركزي و جنوبي به گوش نمي رسد. حاا 
بحران آب موجب شده تا گروهي از مردم مهاجرت از محل سكونتشان 
را به ماندن و از دست دادن همه چيزشان ترجيح دهند.  البته اين تغيير 
مكان ها براي ادامه زندگي نيز به نوبه خود مشكل ساز است و به خاطر 
اجباري بودنش، مشكات و معضات زيادي به همراه دارد. هم اكنون 
بخش شمالي كشور مقصد بس��ياري از مهاجران مركز و جنوب ايران 
است كه اين مهاجرت هاي بي رويه به خصوص به شهرهاي شمالي باعث 
از بين رفتن زمين هاي كشاورزي و تغيير كاربري آنها و به خطر افتادن 

امنيت غذايي شده است. 
مسئله تغيير اقليم در ايران خود را به دو شكل نمايان كرده است، يكي 
كاهش بارش و ديگري افزايش دما كه اين وضعيت در مركز و ش��رق 
كشور بيش از ساير مناطق خود را نشان داده است. اين موضوع باعث 
شده در اين مدت آب از مناطقي چون خوزس��تان به مناطق مركزي 

انتقال يابد و اين منطقه را نيز تحت تأثير قرار دهد. 
كاهش بارش ها اكثر استان هاي ايران را با چالش كم آبي مواجه كرده 
است و از آن بدتر اينكه وقتي بارش هاي خوبي هم انجام مي شود، هيچ 
برنامه اي براي مهار آب ه��ا و هدايت آنها در جهت مصارف درس��ت و 

حفظشان صورت نمي گيرد. 
اما نكته حائز اهميت اين اس��ت كه برخي مسئوان براي رفع كم آبي 
يك منطقه، آب نقطه ديگري را به آنجا انتقال مي دهند كه همين امر در 
كوتاه تمام نقاط را با چالش سختي مواجه مي كند. به عنوان مثال انتقال 
آب از سرشاخه هاي كارون باعث كاهش آب ورودي به خوزستان شده و 
اين منطقه را در معرض ناامني آبي قرار داده است. اين موضوع در كنار 
كاهش آب دجله و فرات مشكات اين منطقه را دوچندان كرده است. 
وقتي آب نباشد يعني زندگي نيست. يعني معاش افراد به خطر افتاده و 
بايد فكري به حال خود و خانواده هايشان بكنند. به همين دليل بسياري 
از افراد به دليل كم آبي به فكر مهاجرت مي افتند و بار سفرش��ان را به 
سمت مناطق مركزي مي بندند. حاا تهران، كرج، قزوين و شهرهاي 
كرانه درياي خزر مقصد اكثر خوزستاني هايي است كه به دليل مشكات 
آبي دس��ت به مهاجرت زده اند.  اما اي��ن جابه جايي ها فقط منحصربه 
خوزستان نيس��ت و مناطقي چون اصفهان، فارس و كرمان هم با اين 
وضعيت مواجه اند. كاهش بارش ها در اي��ن مناطق باعث از بين رفتن 
كشاورزي شده و كشاورزان اميدي به بازگشت به شرايط قبلي ندارند. 
شايد بحراني ترين نقطه ايران در جنوب شرق واقع شده باشد. استاني 

كه با بي آبي و خشكسالي عجين شده. 
در سيستان و بلوچس��تان ديگر امكان تأمين آب براي كشاورزي وجود 
ندارد به همين دليل س��اكنان اين منطقه از ايران هم ناچار به مهاجرت 
شده اند. البته سال ها قبل هم اين اتفاق براي كوير نشينان رخ داده بود و 
حاا مثل همان زمان ها، بيشتر شهرهاي شمالي را به عنوان مقصد انتخاب 
مي كنند. مهاجرت ها وقتي غير اصولي و بي حساب و كتاب صورت گيرند 
در گام اول به خاطر س��اختن مس��كن موجب تغيير كاربري زمين هاي 
كشاورزي شده و آنها را از بين مي برند و سپس امنيت غذايي را به خطر 
مي اندازند. هر چن��د بروز اختاف فرهنگ ها نيز آس��يب هاي اجتماعي 
زيادي به همراه دارد.  با اينكه در كنار تم��ام كم آبي ها و كاهش نزوات 
آسماني بارها و بارها اعام شده كه سوء مديريت ها در بحث آب ضربات 
بيشتري به محيط زيست وارد كرده اس��ت، اما طي سال هاي اخير هيچ 
تحولي در اين زمينه رخ نداده و بدون كمترين طرح و برنامه و تغييري در 
عملكردها، همچنان  آش همان  آش اس��ت و كاسه، همان كاسه! درست 
است كه رفع كم آبي طي يك دوس��ال امكانپذير نيست اما اگر در قواعد 
و قوانين و عملكرد مسئوان بازنگري نش��ود و براي بهبود اوضاع گامي 
برداشته نشود، بي ثباتي ها در ابعاد مختلف افزايش پيدا كرده و در ۱۰ الي 

۱۵ سال آينده بحران هاي زيست محيطي به اوج خود مي رسد. 

 شكار غير قانوني 
و انتشار آنفلوآنزاي پرندگان 

همين چند روز پيش بود كه وضعيت ش�كار غيرقانوني پرندگان در 
شهرهاي مختلف استان هاي شمالي به نسل كشي پرندگان مهاجر 
تشبيه شد. به خصوص در فريدونكنار كه بازار پر رونقي حتي براي 
رس�توران هاي تهران ايجاد كرده اس�ت و حاصل تم�ام اعتراضات 
فعاان محيط زيس�ت و حقوق حيوانات، منجرب�ه كمي كوچك تر 
ش�دن اين بازار فريدونكنار و كاهش بخش�ي از تورهاي هوايي شد 
كه اين مهاجران را به قتلگاه هداي�ت مي كردند. اما گويي اين بازي، 
پاياني ندارد و حاا رئيس اداره حفاظت محيط زيس�ت شهرس�تان 
اهيجان مي گويد: ش�كارچيان با دانه پاش�ي و ممنوعيت در تردد 
باعث ايجاد فضاي امن و جذب پرندگان شده و آنها را شكار مي كنند 
ولي امكان دارد اي�ن پرندگان آلوده ب�ه بيماري آنفلوآنزا باش�ند. 

    
اين بازي تكراري و غم انگيز هر ساله پرندگان مهاجر و شكارچيان است. 
پرندگاني كه به رسم هرسالشان به سمت ايران و تااب هاي شمال مهاجرت 
مي كنند و ديگر به انه و كاشانه قبلي خود باز نمي گردند. حتي اخيراً خبر 
رسيده كه بسياري از اين پرندگان پس از شكار به رستوران هاي اكچري 
تهران فروخته مي شوند تا غذاي پولدارها شوند. البته هر سال هم مسئوان 
از برخورد با شكارچيان و جمع آوري دام هاي آنها مي گويند. اما انگار همه 

چيز در حد حرف است و بس. 
روز گذشته بود كه رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اهيجان 
اعام كرد: »عمليات گس��ترده اي براي جمع آوري دام هاي هوايي شكار 
پرندگان و قرق ش��كني در بخش رودبنه اهيجان به اجرا در آمد.« اميري 
گفت: »در اين عمليات كه با همكاري يگان اداره كل حفاظت محيط زيست 
گيان و ادارات رودس��ر، املش، لنگرود، س��ياهكل و بوجاق و با دس��تور 
مستقيم قاضي حوزه قضايي رودبنه و همراهي پاسگاه انتظامي پاسداران 
رودبنه صورت گرفت، در روستاهاي كورنده، ناصركياده پايين و باركوسرا 
قرق شكني انجام شد.« شكار پرندگان به راه هاي گوناگون صورت مي گيرد و 
در اهيجان، معمواً در فصل شكار در برخي روستاها شكارچيان با دانه پاشي 
و ممنوعيت در تردد، با ايجاد فضاي امن باعث جذب پرندگان مي شوند و 
پس از آن با دام گذاري به شكار پرندگان مي پردازند كه در همين راستا اداره 
حفاظت محيط زيست براي بر هم زدن اين قرق ها عمليات قرق شكني را در 
دستور كار خود قرار داده و در منطقه اجرا كرده است.  رئيس اداره حفاظت 
محيط زيست شهرستان اهيجان با تأكيد بر اينكه قرق شكني ها ادامه دارد 
تا هيچ پرنده اي شكار نشود، ادامه مي دهد: »عاوه  بر اين در كنار قرق شكني 
اداره حفاظت محيط زيست اهيجان در اين عمليات در روستاهاي دهبنه، 
س��راجار، ناصركياده باا همراهي پرسنل محيط زيست شركت كننده در 
اين مراسم كه حدود 4۰ نفر بودند به جمع آوري دام هاي هوايي و تخريب 
كومه هاي شكار پرداختند.« وي يادآور شد: »در ادامه تله هاي شكار پرندگان 

شكاري را از روي درختان حاشيه تااب اميركايه جمع آوري شد.«
    شكار فقط با پروانه شكار

در بي اثر بودن اقدامات سازمان محيط زيست همين بس كه حدود ۲ ماه 
پيش، محيط زيست مازندران هم درباره شكار پرندگان مهاجر هشدار داد و 
اعام كرده بود با متخلفان برخورد قانوني مي شود.  اما مشكل ديگر در بيمار 
بودن پرندگان مهاجر است كه چون به صورت غيرقانوني شكار مي شوند، 
موجب سرايت آن به انسان ها مي شود.  سال گذشته بود كه به دنبال بروز 
نگراني از شيوع بيماري آنفلوانزاي مرغي، شكار پرندگان مهاجر در مازندران 
ممنوع شد.  بر همين اساس دي ماه پارسال دستكم ۳۰ بيمار مشكوك 
به ابتا به بيماري آنفلوانزاي مرغي در بيمارستان هاي مازندران بستري 
شدند.  حاا مديركل محيط زيست مازندران مي گويد: »براي سال جاري 
بازار فروش پرندگان در فريدونكنار ساماندهي شده و فروش پرندگان در 
اين بازار منوط به داشتن پروانه شكار است.« حسينعلي ابراهيمي كارنامي 
تأكيد مي كند: »پرندگاني كه توسط شكارچي فاقد پروانه شكار شده باشند 
و در اين بازار به فروش برسند، غيرقانوني است و با شكارچي و فروشنده 
طبق قانون برخورد خواهد شد. بنابر اين در شرايط فعلي تا آزاد نشدن شكار 

از سوي محيط زيست فروش پرندگان وحشي در اين بازار ممنوع است.«

كش�اورزي، مصارف خانگي و صنعت ازجمله مواردي اس�ت كه سبب شده 
تا ايام به ش�دت نيازمند مناب�ع آبي باش�د. اين در حالي اس�ت كه كاهش 
بارندگي ها و ادامه دار بودن خشكسالي ها تأمين آب مورد نياز در اين استان 
را ضروري كرده اس�ت.  با اين ح�ال بي توجهي به طرح ه�اي آبخيزداري و 

آبخوان داري در اين منطقه سبب شده تا آب هاي جاري با كمترين بهره وري 
به كش�ورهاي همسايه س�رازير ش�ود.  موضوعي كه موجب ش�د تا رئيس 
سازمان جهاد كش�اورزي ايام با اشاره به ورود آب هش�ت رودخانه مرزي 
اين استان به كش�ور عراق بر لزوم اس�تفاده بهينه از اين منابع تأكيد كند. 
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طرح بسيج همگام 
ميترا شهبازي
ب�ا كش�اورز ب�ه    گزارش 2

عنوان پ�روژه اي 
اقتصادي مطرح اس�ت كه از س�ال 92 بر اساس 
فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص ضرورت 
توج�ه متوليان به پيش�رفت اقتصادي كش�ور، 
افزايش تولي�د و پايداري تولي�دات محصوات 
كشاورزي شكل گرفته است. نتيجه اين پروژه نيز 
اين شده كه اكنون در اغلب استان ها به خصوص 
روستاهاي خراسان جنوبي در حال اجرا است تا 
عاوه بر توانمندسازي كشاورزان، به امنيت غذايي 
و توليدات كش�اورزي مطلوب نيز دس�ت يابيم. 

    
س��ال ۹۲ بود كه براي نخس��تين بار طرح بسيج 
همگام با كشاورز به دنبال فرمايشات مقام معظم 
رهبري در خص��وص ضرورت توج��ه متوليان به 
پيشرفت اقتصادي كشور، افزايش توليد و پايداري 
توليدات محصوات كش��اورزي مطرح شد. اين 
پروژه اقتصادي كه به طور رس��مي در س��ال ۹۳ 
كليد خورد، توانمندس��ازي كش��اورزان، دست 
يافتن به امنيت غذايي و توليدات كش��اورزي را 
مورد توجه قرار داد و اكنون در اكثر اس��تان هاي 
كشور در حال اجراست. يكي از اين مناطق استان 
خراسان جنوبي اس��ت كه طي سال هاي اخير به 
دليل كاهش  بارندگي، كم آبي، وقوع سرماي پيش 
از موعد و افزايش دماي بيش از حد، كشاورزان را 
با خس��ارت هاي چندميليوني مواجه كرده است. 
از همي��ن رو بس��يجيان براي حفاظ��ت از منافع 
اقتصادي كشاورزان وارد ميدان شدند و طرح هاي 
نوين كش��اورزي را به اجرا در آوردند، تا عاوه بر 
كاهش خسارات وارده به اين بخش، افزايش توليد 
محصوات و توليد ارگانيك انواعي از محصوات 

كش��اورزي را رقم بزنند. اكنون بعد از چند سال 
پيگيري و تاش هاي شبانه روزي نيروهاي جهادي 
و بسيجي ۱۳۰ شبكه علمي سازي كشاورزي در 
استان فعال شده اند و در تمام مراحل كشت و زرع 
كشاورزان را هدايت مي كنند. كشاورزاني كه مهره 
اصلي فعاليت هاي اقتصادي روستاها هستند و به 

بقاي زندگي روستايي كمك مي كنند. 
   تأمين امنيت غذايي و اشتغال پايدار 

ط��رح بس��يج همگام ب��ا كش��اورز در راس��تاي 
كيفي س��ازي كش��اورزي و افزايش بهره وري در 
حال اجراس��ت. اين پروژه كه به كمك مهندسان 
كشاورزي با مدرك دكتري و فوق ليسانس در حال 
پيگيري است، كمك ش��گرفي به بهبود توليدات 
كشاورزي در استان خراسان جنوبي مي كند. در 
اين خصوص مسئول س��ازمان بسيج مهندسان 

كشاورزي و منابع طبيعي خراسان جنوبي مي گويد: 
»با اجراي اين طرح امروز عملكرد كش��اورزان در 
بخش هاي مختلف زراعي و باغي تا چندين برابر 
افزايش يافته اس��ت.« زين العابدي��ن جويبان با 
اشاره به اينكه در گذشته رسالت كشاورزي تأمين 
غذاي كشور و ريشه كني فقر مورد نظر بوده است، 
مي افزايد: »امروز در بحث كش��اورزي دو رسالت 
ديگر اضافه ش��ده كه يكي توليد غ��ذاي كيفي  و 
موضوع دوم حفاظت بهتر از عرصه هاي توليد براي 
حفاظ��ت از عرصه هاي توليدي بهتراس��ت.« كه 
تمام اين ها را طرح بسيج همگام با كشاورز دنبال 
مي كند. وي همچنين اضافه مي كند: »دست يافتن 
به امنيت غذايي، محصوات و توليدات كشاورزي 
نقش مهم و راهبردي در بحث كشاورزي دارد و به 

عنوان يكي از اهداف اين طرح به شمار مي آيد.«

   اجراي طرح در 200 روستا
در حال حاضر هم��ان طور كه گفته ش��د، ۱۳۰ 
شبكه علمي س��ازي كشاورزي در س��طح استان 
فعاليت مي كنند كه در سطح پايگاه هاي مقاومت 
روستايي، بسيجيان كه شامل كش��اورزان خبره 
مي ش��وند به همراه كارشناسان كشاورزي حضور 
پيدا كرده و راه هاي افزايش بهره وري را به خصوص 
در محص��وات قالب هر روس��تا مط��رح كرده و 
كارگاه هايي به صورت عملي و تئوري در روستاها 
برگزار مي كنند. مسئول سازمان بسيج مهندسان 
كش��اورزي و منابع طبيعي خراس��ان جنوبي در 
اين خصوص مي گويد: »در س��ال جاري در ۲۰۰ 
روستاي استان طرح بس��يج همگام با كشاورز در 
حال اجرا شدن است.« اين در حالي است كه سال 
گذشته در سطح استان تنها در ۹۰ مزرعه اين پروژه 
دنبال شده است. از همين رو و با توجه به مثمرثمر 
بودن طرح، جويبان مي افزايد: »هيئت هاي انديشه 
ورز را در س��طح اس��تان را فعال كرديم تا در اين 
هيئت ها جمعي از صاحب نظران و خبرگان صاحب 
انديش بر مبناي تدابير مق��ام معظم رهبري و در 
راس��تاي تحقق اهداف بس��يج قدم برداشته و به 

كشاورزان كمك  كنند.« 
وي تأكيد مي كند: »در حال حاضر با توجه به اينكه 
بحث اشتغال يكي از مهم ترين دغدغه هاي مردم 
كشور است، مي توانيم با ايجاد روحيه كار آفريني در 
افراد كه امري ضروري به حساب مي آيد درصدي از 
دغدغه اشتغال را مرتفع كنيم.« ازم به ذكر است 
كه اين بخش هم در قالب همين طرح بسيج همگام 
با كشاورز اجرايي مي شود. طرحي كه نه تنها كمك 
بزرگي به تأمين امنيت مواد غذايي مي كند، بلكه 
به طور حتم منجر به اش��تغال پايدار روستاييان و 

جلوگيري از مهاجرت آنها نيز مي شود.

اجراي طرح »بسيج همگام با كشاورز« در 200 روستاي خراسان جنوبي
توانمندسازي كشاورزان، دست يافتن به امنيت غذايي و افزايش محصوات كشاورزي از مهم ترين اهداف طرح به شمار مي آيد

رتبه اول سمنان در اهداي خون در كشور  
اين استان به لحاظ تعداد اهداكنندگان خون مستمر براي چندمين      سمنان

بار مقام نخست كشور را كسب كرد. 
مديركل انتقال خون استان سمنان گفت: از ابتداي فروردين تا پايان آبان ماه امسال يك ميليون و 
۷۸۶ هزار و 4۶۹ نفر در كشور براي اهداي خون در سراسر كشور مراجعه كردند كه در مجموع يك 
ميليون و 4۵۰ هزار و 44۲ نفر موفق به اهداي خون شدند.  پژمان صالحي فر افزود: استان هاي سمنان 
با ۸۰ درصد، بوشهر با ۷۵ درصد و خراسان شمالي با ۷۳ درصد بااترين ميزان اهداي خون توسط 
اهداكنندگان مستمر را در مدت مذكور داشتند.  وي ادامه داد: ضريب امنيت خون و سامت آن در 
اهداكنندگان مستمر هشت برابر اهداكنندگان بار اول است و از اين رو اهداكنندگان مستمر، ياري 

دهندگان هميشگي انتقال خون و بيماران نيازمند به خون هستند.

پيشرفت 75 درصدي تصفيه خانه آب شهرهاي ابهر و خرمدره    
   زنجان با اقدامات انجام ش�ده پ�روژه تصفيه خانه آب ش�هرهاي ابهر و 
خرم�دره ت�ا كن�ون 75 درص�د پيش�رفت داش�ته اس�ت. 
عليرضا جزء قاسمي مديرعامل شركت آب و فاضاب استان زنجان گفت: با راه اندازي تصفيه خانه آب 
شهرهاي ابهر و خرمدره بيش از 4۰۰ ليتر در ثانيه آب س��د كينه ورس تصفيه شده و وارد مدار توزيع 
شهرهاي ابهر و خرمدره خواهد ش��د.  فرماندار شهرس��تان خرمدره نيز هدف از اين بازديد را سرعت 
بخش��يدن به روند اجراي پروژه خط انتقال و احداث تصفيه خانه س��د كينه ورس اعام كرد.   حجت 
محمدي از پيگيري هاي مجدانه مديرعامل شركت آب و فاضاب استان زنجان و نماينده مردم ابهر و 
خرمدره در مجلس شوراي اسامي تقدير كرد و افزود: با توجه به افت آب هاي زير زميني و كاهش آبدهي 
چاه هاي تأمين آب شرب شهر خرمدره بايد بهره برداري از اين پروژه بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. 
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آب 8 رودخانه ايام را به كشور همسايه هديه مي دهيم
با بي توجهي به طرح هاي آبخيزداري و آبخوان داري

   مركزي: مديركل كميته امداد استان مركزي با اشاره به افتتاح سي و 
نهمين مركز نيكوكاري استان مركزي در منطقه كرهرود اراك گفت: مردم 
اين منطقه مشاركت خوبي در برگزاري مراسم مذهبي و كمك به همنوع 
دارند و در همين راستا مركز نيكوكاري كرامت كرهرود امروز افتتاح شد. 
قنبر موسي نژاد، افزود: بيش از ۸۳۰۰ نفر از خيران استان به طور مستقيم 
با مراكز نيكوكاري همكاري مي كنند و ۱۰هزار نفر از افراد نيازمند نيز تحت 
حمايت مراكز نيكوكاري در سراسر استان هستند و از خدمات مختلف اين 

مراكز بهره مند مي شوند. 
   بوشهر: مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي استان بوشهر گفت: تا پايان 
برنامه ششم توس��عه، 4۶ درصد آب آش��اميدني استان بوش��هر از طريق 
شيرين سازي آب دريا تأمين خواهد شد. شاهپور رجايي از صدور مجوز ساخت 
تأسيسات آب شيرين كن در استان بوشهر خبرداد و افزود: تاكنون مجوز ايجاد 
آب شيرين كن به ظرفيت روزانه ۱۳۳ هزار متر مكعب در استان بوشهر صادر 
شده است. بر همين اساس در برنامه هفتم توسعه مجوز توليد روزانه ۵۰ هزار 

متر مكعب از طريق شيرين سازي به استان بوشهر صادر مي شود. 
  كرمانشاه: مدير روابط عمومي جمعيت هال احمر استان كرمانشاه 
از امدادرس��اني به ۱۶۲۸ فرد گرفتار در سياب و ۸۵ سرنشين خودرو 
گرفتار در كواك در بارندگي هاي اخير خب��ر داد. امين عزيزي افزود: 
عمده اين امدادرساني مربوط به شهرستان هاي اسام آبادغرب، ثاث 
باباجان��ي، دااهو، س��رپل ذهاب و كنگاور ب��ود. براي امدادرس��اني به 
خانوارهاي گرفتار در س��ياب ۱۵ تيم عملياتي ب��ا ۶۰ نفر نيروي پاي 
كار بودند. همچنين ۸۶ بسته غذايي بين اين خانوارها توزيع شده است. 
  سيس�تان و بلوچس�تان: قائم مقام كميته امداد استان سيستان و 
بلوچستان گفت: ساخت ۱۸۰۰ واحد مسكن مددجويان روستايي نيازمند 
مسكن، تحت حمايت اين نهاد با همكاري و مش��اركت سه نهاد انقابي و 
مردمي كميته امداد امام )ره(، سپاه پاسداران انقاب اسامي و ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( در دستور كار قرار گرفت . در اين زمينه ۸۸۱ واحد 
در قالب فاز يك و ۹۱۹ واحد نيز در قالب فاز دو اختصاص يافته كه از مجموع 

۸۸۱ واحد فاز اول ۷۸4 واحد تكميل و مابقي در حال انجام است .  
   لرستان: مديركل ورزش و جوانان لرس��تان گفت: بروجرد يك قطب 
ورزشي است و بايد بر مبناي استعدادها به آن توجه شود. علي ياور عزيزپور 
افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ هزار نفر ورزش��كار سازمان  يافته در استان 
لرس��تان وجود دارد و پيش بيني مي ش��ود تعداد اين ورزش��كاران تا پايان 
سال جاري به بيش از ۶۰ هزار نفر برسد. از همين رو پيگير پروژه هاي عمراني 
ورزشي شهرستان تا به سرانجام رسيدن هستيم. سالن پروژه مسكن مهر از 
اعتبارات سال گذشته در حال انجام بوده و براي توسعه خانه وزنه برداري و ۸ 

هزار مترمربع مساحت چمن مصنوعي اعتبار اختصاص يافته است.

 اجرای ۴۹۰ هزار هكتار طرح آبخيزداري 
در گلستان    

مديركل منابع طبيع�ي و آبخيزداري     گلستان
گلستان از اجراي ۴90 هزار هكتار طرح 

آبخيزداري در اراضي اين استان خبر داد. 
ابوطالب قزلسفلو اظهار داش��ت: 4۹۰ هزار هكتار طرح هاي آبخيزداري 
براي جلوگيري از تخريب و فرسايش خاك در استان گلستان اجرا شد.  وي 
تصريح كرد: براي امنيت غذايي در استان گلستان طرح هاي آبخيزداري 
در اراضي شيبدار و مقابله با بيابان زايي و اصاح مراتع انجام شده است.  اين 
مسئول با اشاره به اينكه ما دو نوع تخريب آبي و خاكي داريم، تأكيد كرد: در 
مناطق شيبدار فرسايش آبي داريم و در مناطق شمال استان گلستان هم 
فرسايش بادي داريم كه مي تواند سبب ايجاد ريزگرد و غبار در استان شود.  
قزلسفلو با اشاره به اينكه براي مقابله با اين پديده ها 4۹۰ هزار هكتار طرح 
آبخيزداري در استان گلستان اجرا شده است، اظهار داشت: اين عمليات ها 
با هدف كاهش فرسايش خاك و كاهش حجم رسوبات ورودي به سدها و 
حفظ مديريت آب سدها و مديريت سياب ها و حفظ تأسيسات و ابنيه هاي 
زيربنايي و تقويت پوشش گياهي متناسب با اقليم مناطق شمالي انجام 
مي شود.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان خاطرنشان كرد: 
اين پوشش گياهي براي تغذيه دام ها در مناطق شمالي استان كه بيشتر 
به پرورش شتر اش��تغال دارند هم مناسب است و همچنين در مديريت 
هرزآب ها و سياب ها و تأمين آب مورد نياز دامداران مناسب است.  وي 
تصريح كرد: با اجراي طرح كشت گياهان در عرصه هاي مرتعي شمال توليد 
علوفه در استان چهار برابر شده و براي توسعه استان حفاظت از آب و خاك 

بايد با هماهنگي و تعامل دستگاه ها اجرايي شود.

نماينده مردم هشترود و چاراويماق خواستار شد
فازهای سد سهند هشترود را تعيين تكليف كنيد   
نماينده مردم هشترود و چاراويماق در     آذربايجان شرقي
خانه ملت خواس�تار تعيي�ن تكليف 

فاز هاي سد سهند هشترود را شد. 
س��يد حمزه اميني افزود: با گذشت بيش از ۱۰ س��ال از عمر سد ۱۶۰ 
ميليون مترمكعبي هشترود هنوز حتي يك فاز از پاياب سد تمام نشده 
و كشاورزان باتكليف مانده اند.  وي، كش��اورزي را پايه اقتصاد و محور 
اقتصادي منطقه دانست و ادامه داد : رونق كش��اورزي باعث مهاجرت 
معكوس روستاييان شده است.  اميني گفت : س��رمايه گذاري در امور 
دام به خص��وص گاوداري در منطقه رونق پيدا ك��رده اما براي حمايت 
از سرمايه گذاران بايد نسبت به اتخاذ آب ش��رب و صنعتي اقدام شود.   
مديرعامل آب منطقه اي اس��تان آذربايجان ش��رقي هم با بيان اينكه  
واحد عمراني يك شبكه سد سهند ۲ هزار و ۸۷۲ هكتار اراضي را شامل 
مي شود، گفت:  يك هزار و ۵۶۷ هكتار به اتمام رسيده و مورد بهره برداري 
قرار گرفته است و براي ۳۱۰ هكتار برنامه ريزي ازم صورت گرفته و آماده 
بهره برداري براي كشت بهاره است.  يوسف غفارزاده افزود: برآورد قيمت 
امروزي براي اتمام يك هزار هكتار از اراضي باقي مانده شامل ۹ ميليارد 
تومان براي تكميل ايس��تگاه هاي پمپاژ و احداث يك ايس��تگاه پمپاژ 
يك هزار و ۶/۵ ميليارد براي تكميل و ۲ ميليارد براي تأمين برق كه در 

مجموع مبلغي بالغ  بر ۲ هزار و ۷/۵ ميليارد تومان است. 

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك



يك كارشناس انرژي با اشاره به تصميم اوپك 
و متحدانش براي كاهش 1/2 ميليون بشكه اي 
عرض�ه جهان�ي نف�ت گفت: ب�ا اي�ن تصميم 
قيم�ت نفت ب�ه بي�ش از ۷۰دار بازمي گردد. 
به گزارش رويترز، اوپ��ك و متحدانش به رهبري 
روسيه در روز جمعه توافقي كردند كه بر اساس 
آن توليد نفت بيش از آنچه بازار انتظار داش��ت و 
به  رغم فشار دونالد ترامپ براي كاهش قيمت نفت 

خام پايين مي آيد. 
گ��روه توليد كنندگان اوپك عرض��ه نفت خام را 
0/8ميليون بشكه در روز از ژانويه 2019 كاهش 
مي دهند، در حالي كه متح��دان غير عضو اوپك 
مس��ئول كاهش 0/4ميليون بش��كه نفت ديگر 

هستند. 
اين اجاس اوپك از نشست هاي ديگر اخير اين 
گروه پرس��تيزه تر بود. اوپك توانست به توافق با 
روسيه و ساير كشورهاي غير عضو اوپك برسد. اين 
سازمان آخرين بار در 2016 به يك توافق جمعي 

در اين مورد رسيده بود. 
تواف��ق ش��اخص 2016 كاهش قيم��ت نفت را 
متوقف ك��رد و قيمت نف��ت برنت را ب��ه بيش از 
86 دار در هر بش��كه رس��اند. قيمت نفت از آن 
زمان تقريباً از ماه اكتبر يك سوم كاهش يافته و 
عربستان سعودي با درخواست ترامپ براي پايين 

نگه داشتن قيمت نفت مواجه شده است. 
 اظهارنظرهاي تحليلگران

آرتم براموو، نايب  رئيس تجزيه و تحليل شيل در 

ريستاد انرژي گفت: »مشخص نيست قيمت نفت 
چقدر خواهد ش��د. طي چند ماه آينده مي بينيم 
اوپك و روسيه چه روندي را پيش مي گيرند. فكر 

مي كنم وضعيت كنوني بسيار مثبت باشد«. 
رندي برگر، مديرعامل بازارهاي س��رمايه بي ام او 
گفت: »در حالي كه انتظار رسيدن به يك توافق 
وجود داشت، كاهش 1/2 ميليون بشكه اي كمتر 
از آن چيزي اس��ت كه اميد داش��تيم به  دس��ت 
بيايد. در هر صورت مقدار كاهش توليد بيش��تر 
از يك ميليون بش��كه اي بود ك��ه نمايندگان در 
مصاحبه هايشان طي 24 ساعت گذشته پيشنهاد 

مي دادند.«  »ما اين تواف��ق را براي قيمت نفت و 
سهام مرتبط با نفت مثبت مي دانيم. اگر كاهش 
توليد اوپ��ك را در دورنماي عرض��ه و تقاضا در 
نظر بگيريم، ي��ك بازار باثبات را ب��راي 2019 و 
2020 پيش بيني مي كنيم. تهديد افزايش بيشتر 
درگيري تجاري بين امريكا و چين مي تواند تأثير 
منفي بر تقاضا داشته باشد، هرچند فكر نمي كنيم 
آنقدر رشد اقتصاد را پايين بياورد كه باعث سقوط 

بيش از حد قيمت نفت شود.« 
  حمايت توليدكنندگان امريكايي از توافق

آن لويي��ز هيتل، ناي��ب  رئيس ماك��رو اويلز وود 

مكنزي گفت: »اين تصميم احتمااً مورد حمايت 
برخي توليد كنندگان امريكايي اس��ت كه نگران 
بودند بدون رسيدن به يك توافق در وين قيمت 
نفت وس��ت تگزاس اينترمديت پايين تر بيايد و 

فعاليت هاي حفاري را در 2019 كاهش دهد.« 
»كاهش 1/2 ميليون بشكه در روز از توليد نفت، 
بازار نفت را در س��ه ماهه س��وم 2019 س��فت و 
سخت مي كند و قيمت ها را به بيش از 70 دار در 

هر بشكه بازمي گرداند«. 
»اين ش��رايط كمك مي كن��د توليدكنندگان با 
رش��د عرضه امريكا در 2019 رقاب��ت كنند. ما 
انتظار يك افزايش ساانه 2/4 ميليون بشكه اي 
در توليد غيراوپك را داريم چون عرضه نفت امريكا 

همچنان رو به افزايش است«. 
»پيش بين��ي م��ا از افزايش تقاض��اي نفت 1/1 
ميليون بشكه در س��ال 2019 است، پس جاي 
چنداني براي افزايش زياد در س��ال آينده  باقي 
نمي مان��د و نياز ب��ه كاهش توليد ب��راي تثبيت 
قيمت هاست«.  برنادت جانس��ون، نايب  رئيس 
ماركت اينتليجنس دريلينگ گفت: »خبر كاهش 
توليد اوپك مطمئناً بر قيمت ها تأثير مي گذارد، 
ولي اين كار به  خاطر رش��د توليد امريكا و تأثير 
فزاينده نفت خام امريكا بر بازار جهاني ازم بود. 
قبًا بازارهاي نفت تنها از اوپك حساب مي بردند، 
ولي حاا امريكا روز به روز بازار را خراب تر مي كند 
و نمي توان جلوي آن را گرفت، چون شركت هاي 

بسياري بازار را مي سازند«. 

درشرايطي كه وزارت صنعت و جهادكشاورز ي 
به عن�وان متولي�ان تولي�د و توزيع كنندگان 
كااه�اي مورد ني�از م�ردم س�كوت اختيار 
كرده اند؛ فعاان صنعت غذا با اشاره به اينكه 
ش�رايط در اس�فندماه و فروردين ماه پيش رو 
ممكن است با مشكات بيش تري همراه شود ، 
نس�بت به چاره انديش�ي براي كنترل قيمت 
كااها هش�دار و پيش�نهاد دادند تا كارگروه 
ويژه صنعت غذا براي مراقبت از »سفره مردم« 
تش�كيل ش�ود. همچنين س�ازمان تعزيرات 
نيز ب�ه متخلفان اع�ام كرده ك�ه در صورت 
بي توجهي ب�ه تذكرات تعزي�رات، خط توليد 
واحد هاي گرانفروش را متوق�ف خواهد كرد. 
در س��ال جاري همزمان با افزايش نرخ ارز قيمت 
انواع مواد غذايي، شوينده ها و كااهاي بهداشتي 
گران ش��د. با اينكه به بخش بزرگي از اين كااها 
ارز دولت��ي 4200 توماني اختص��اص يافت، اما 
به دلي��ل عملكرد ضعيف بانك مرك��زي، وزارت 
صنعت و كشاورزي در نحوه هزينه كرد ارز دولتي 
و كوتاهي دس��تگاه هاي دولتي مانن��د تعزيرات 
و س��ازمان حمايت در كنترل قيمت ه��ا و... بازار 
انواع مواد غذايي و مورد نياز مردم دو تا س��ه برابر 
گران شد. يك ماهي است كه قيمت ارز بين 11تا 

1۳ هزار تومان به ثبات رس��يده است، اما نه تنها 
قيمت ها كاهش نيافته، بلك��ه برخي از كااها به 
ويژه برخي برندهاي لوازم بهداش��تي و دستمال 
كاغذي ناياب شده است و برخي نيز بدون قيمت 
مصرف كننده توزيع مي ش��ود تا فروش��گاه هاي 
عرضه كننده بنا به سليقه خود قيمت تعيين كنند 
و به اين ترتيب س��ودجويان با دستكاري كردن 

ميزان عرضه كااها بازار را در دست گرفته اند. 
در اين ميان برخي از توليد كنن��دگان نيز بدون 
توجه به تذكرات سازمان تعزيرات به كم فروشي 
و گرانفروش��ي ادام��ه مي دهند و اعتق��ادي به 
قيمت گذاري دستوري از سوي سازمان حمايت 
ندارند. كارخانجات شير و لبنيات از آن دسته از 
توليد كننده هايي هس��تند ك��ه حاضرند جريمه 
شوند يا كارگران خود را تعديل كنند، اما تحت هيچ 

شرايطي قيمت ها را كاهش نمي دهند. 
در هفته ه��اي اخي��ر، ادامه اين تخلف��ات موجب 
واكنش تعزيرات شده است، به طوري كه روز گذشته 
مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران بار ديگر 
براي واحدهاي گرانفروش خط و نش��ان كش��يد و 
گفت: متأسفانه ش��اهد هس��تيم بعضي از افراد از 
فرصت هاي به وجود آمده سوء استفاده مي كنند و 
نسبت به دامن زدن به افزايش قيمت ها به صورت 

بي رويه و غير قانوني اقدام مي كنند ك��ه اخيراً نيز 
شاهد افزايش قيمت خيلي از كااها بوديم كه اين 
موضوع در حوزه لبنيات چشمگير بوده است. در اين 
راستا بنا بر اين شده نحوه و جديت برخورد نسبت به 
گذشته افزايش پيدا كند تا ثبات و آرامش به بازار به 

ويژه در زمينه لبنيات باز گردد. 
محمد علي اس��فناني با اش��اره به اينكه برخي از 
متخلفان همچنان به تخلفات خود ادامه مي دهند، 
اظهار داشت: وقتي به يك متخلف به دليل گراني 
تذكر داده و جريمه مي ش��ود، باي��د قيمت ها را 
به حالت قبل بازگرداند، اما اگ��ر اين كار را انجام 
ندهد، اين يك جرم نابخشودني محسوب مي شود 

كه بايد با آن برخورد شود. 
وي گفت: اگ��ر تذك��ر و جريمه جوابگ��و نبود و 
خواسته س��ازمان تعزيرات اجرايي نشد، مجبور 
مي ش��ويم اقدامات جدي تر از جمله توقف خط 

توليد را انجام دهيم. 
  انتقاد كانون صناي�ع غذايي از امضاهاي 

طايي 
افزايش قيمت انواع كااها در اين ماه ها با واكنش 
برخي نماين��دگان مجلس و ائم��ه جمعه برخي 
از ش��هرها همراه ش��ده و همگي اق��دام عاجل 
دستگاه هاي دولتي را خواستار شده اند. همچنين 

رئيس كانون صنايع غذايي ايران نيز پيش��نهاد 
داد تا با توجه به شرايط حساس كنوني و اهميت 
بسيار بااي معيشت مردم، كارگروهي متشكل از 
نماينده ويژه رئيس جمهور، وزراي صنعت، معدن 
و تجارت و نيز جهادكشاورزي به همراه نماينده 
كانون صنايع غذايي تشكيل شود تا با رصد دائمي 
وضعيت صنعت غذا، از خطراتي كه سفره مردم را 

تهديد مي كند، جلوگيري به عمل  آيد. 
محمدرضا مرتضوي در گفت وگو با ايسنا با اشاره 
به روند تخصيص ارز به صنعت غذا در سامانه نيما 
اظهار كرد: متأس��فانه كماكان نارسايي هايي در 
گشايش اعتبارات اسنادي و تخصيص ارز وجود 
دارد و استثنايي براي صنايع غذايي لحاظ نشده 
است و اين در حاليست كه واردات كااهاي اساسي 
در اختيار شركت هاي دولتي بوده و ساير فعاان 
صنعت غذا ب��راي تأمين مواداوليه با مش��كات 

عديده اي در دريافت ارز مواجه هستند. 
وي ادام��ه داد: به منظ��ور تخصيص ارز مس��ائل 
مختلفي وجود دارد و تا مرحله نهايي دور باطلي 
ايجاد ش��ده اس��ت، بايد راه حل مطمئني براي 
م��راودات بانك��ي مدنظر ق��رار گيرد ت��ا فعاان 
اقتصادي به ويژه در حوزه توليد و صنعت با مشكل 

مواجه نشوند. 
رئيس كانون صنايع غذايي ايران با اشاره به اينكه 
شرايط در اس��فند  و فروردين ماه پيش رو ممكن 
است با مش��كات بيشتري همراه ش��ود، گفت: 
بايد به منظور پيشبرد امور به ويژه در صنعت غذا 
هرچه سريع تر چاره انديشي كرد تا با تدبير صورت 
گرفته سفره مردم با مشكل مواجه نشود؛ چراكه 
واحدهاي توليدي در حال حاضر با مشكل مواجه 
هستند و ممكن اس��ت در آينده اي نزديك اين 

مشكات به بحران تبديل شود. 
مرتضوي با انتقاد از اينكه پيشبرد فعاليت ها نياز به 
امضاهاي طايي دارد و متأسفانه با بازگشت موانع 
بوروكراسي مواجه هستيم، اظهار كرد: واحدهاي 
صنعتي و توليدي در بخش صنايع غذايي به هر 
نحوي كه بود توانستند سال جاري را سپري كنند 
و تا حد قابل توجهي از اثرات تحريم بر سفره مردم 
جلوگيري ش��د، اما باي��د در ارتباط ب��ا آينده اي 
نزدي��ك برنامه ري��زي ش��ود، در غير اين صورت 
مش��كات مختلفي گريبانگير صنعت غذايي در 

كشور خواهد بود. 
وي با بيان اينكه گران شدن قيمت ها در صنعت 
غذا دو عام��ل روان��ي و واقع��ي دارد، ادامه داد: 
عامل رواني در گراني قيمت ها در صنايع غذايي 
تأثيرگذاري بيشتري دارد و مسئوان بايد به اين 
مسئله توجه ويژه اي داشته باشند و با هماهنگي 
بين دس��تگاه ها، مشكات و مس��ائل واحدهاي 

توليدي و صنعتي را حل كنند. 
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تشكيل كارگروه ويژه »سفره مردم«
تعزيرات: خط توليد واحدهاي گرانفروش بي توجه به تذكرات متوقف مي شود

حامد هدائي 

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

پيش بيني بازگشت نفت ۷۰داري با كاهش توليد اوپک

اختاف ۲۱ هزار مگاواتي توليد و مصرف برق

   گزارش 2

   انرژی

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوات پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185امپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوادآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

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

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوادخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوادكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

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

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پاسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايام 
6184115پارس سرام 

8106149اميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني اماح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

 ترامپ، دكترين نيكسون
 و سقوط چرخه باشكوه امريكا

وقتي به مرحله اي مي رس��يد كه خود را از جنس خدايان باس��تان فرض 
مي كنيد، اين رؤيا ممكن اس��ت در وجودتان به بيماري تبديل شود، اما از 
زماني كه اين حس در دونالد ترامپ تحقق يافت، به اين نتيجه رس��يد كه 
بايد سرگرمي تازه اي براي خود دست و پا كند. سلطان اماك و مستغات 
بودن ديگر ارضاكننده نبود، او مي خواس��ت كاخ سفيد را صاحب شود. از 
همان ابتداي ورودش به كاخ سفيد، چهره نامتعارفي را از خود نشان داد، 
او مي گفت: مي خواهم س��يفون كاخ سفيد را بكش��م. سياست هاي او كه 
برپايه رشد اقتصادي امريكا بنا شده بود با شعار »اول امريكا«، سر و صداي 

زيادي به پا كرد.
 او با باا بردن تعرفه ها، كاهش ماليات، برچيدن قانون اصاح وال استريت 
و حفاظت مصرف كننده، لغو ايحه حفاظت از بيماران و مراقبت مقرون به 
صرفه و مخالفت با حق برخورداري از تأمين اجتماعي و سامت همگاني، 
موفق به رشد بي سابقه ۳/1 درصدي اقتصاد امريكا شد، كاهش بيكاري و 
شكوفايي اقتصاد بخشي از اهدافي بودند كه او به آنها دست يافت و در نتيجه 
از دل ديوانه اي كه در بدو ورود به كاخ سفيد همه را نگران كرده بود، نابغه اي 

متولد شد كه سكان اقتصاد امريكا را با قدرت در دست داشت.
 با اين حال، انسان ها به اندازه نبوغش��ان مي توانند خدمت كنند يا فجايع 
بزرگي به ب��ار بياورند. اش��كال كار ترامپ از آنجايي مش��خص ش��ده كه 
نشانه هايي از تكرار فروپاشي هاي پيش��ين اقتصاد امريكا در سياست هاي 
او نمايان ش��د. دكترين نيكسون، ترامپ با فروش اس��لحه در مقابل نفت 
به عربس��تان و تقويت قدرت دار و... قرار اس��ت كه اقتص��اد امريكا را در 
سراش��يبي قرار دهد. عارضه اقتصادي ترامپ از جايي ش��روع شد كه در 
ژانويه سال 1981، پس از اينكه رونالد ريگان به مسند رياست جمهوري 
رسيد، رئيس جمهور محافظه كار در نظر داشت كه بدون افزايش ماليات و 
با سياست هاي بهينه سازي روابط با شوروي سابق، كمپيني براي تقويت 
نظام دفاعي امريكا آغاز كند. سياست هاي جديد ريگان كه چرخه باشكوه 
نام داشت، در مركز و ظاهر بس��يار مطبوع و در حواشي و ايه هاي زيرين 
بسيار ترسناك بود و بر نظام جهاني بر پايه دار، اقتصاد قوي اياات متحده، 
كسري بودجه و كسري تراز تجاري رو به رشد، افزايش نرخ بهره و معامات 

اماك استوار بود.
 طي اين سياست، امريكا با روندي مواجه بود كه از درون تقويت مي شد و در 
همان حال، ناپايداري دائم در آن تقويت مي شد و در نهايت، با تاش همه 
براي حفظ شدن واژگون مي ش��د. به اين ترتيب، چرخه كنترل ناپذير به 
وجود مي آيد. با اين حال به طور غير منتظره اي در سال 1982، سياست هاي 
ريگان اقتصاد امريكا را شكوفا كرد و طي تابستان آن سال، بازارهاي مالي 
صعود شگرفي كردند، زيرا از نرخ بهره ها كاسته شد و در مقابل قيمت سهام 

افزايش يافت. بخش كنترل ناپذير روندها به خوبي آشكار شد. 
نشانه هاي وقوع بزرگ ترين طوفان اقتصادي امريكا هر روز نمايان مي شد 
و اين بحران بزرگ، واژگون��ي اقتصاد امريكا بود ك��ه حاصل به كار گيري 
سياست هاي هنگفت بدون ماليات ريگان از اوايل دهه 1980 بود. اياات 

متحده به سوي ركود بزرگ پيش مي رفت.
 چرخه باشكوه در حال سير آخرين چرخش��ش براي گسترش اعتبارات 
بود تا بتواند اقتصاد امري��كا را به حرك��ت درآورد و هزينه هاي مربوط به 
پيش��رفت هاي نظامي را بپردازد. راه نجات زماني بود ك��ه امريكا و ديگر 
اقتصادهاي قدرتمند جهان متوجه اين موضوع مي ش��دند كه بازار ارز به 

غولي تبديل شده كه روند حركتش عليه منافعشان است. 
آنتوني سمپون در مورد اين مسئله در كتابش »ميداس تاچ« نوشته است: 
در دهه 60، براي برق��راري نظم مجدد در دني��اي ارز جهاني، دنيا نگاهي 
تدريجي و منطقي داشت تا اين ارزها بتوانند نرخشان را نسبت به يكديگر 
تنظيم كنند. كش��ورهايي كه صادرات و اقتصاد ضعيف تري داشتند، نرخ 
ارزشان كاهش مي يافت و تا زماني كه آنها نيز بتوانند رشد كنند و به سطح 
رقابتي برسند، ارزش دار، ين يا پوند به درس��تي بيانگر وضعيت كارايي 
صنعتي كشورهايشان بود. در سال 1971، رئيس جمهور نيكسون دار را از 
طا جدا كرد. هنگامي كه نرخ ارزها، مستقل از يكديگر به نوسان درآمدند، 
هيچ انتظار نداشت كه در دهه هاي 70و 80 نرخ نوسان ارز تا اين حد افزايش 
يابد. نرخ ارز با هر شايعه پراكني نوسان پيدا مي كرد. نرخ تبديل ارز ديگر به 

صادرات كشورها ارتباطي نداشت.
 در اوايل دهه 80، نرخ دار انواع مختلف پيچ و خم ها و تغييرات را پش��ت 
سر گذاشت و همين موضوع باعث ش��د دنيايي كه به طور كامل وابسته به 
دار بود، س��ردرگم بماند و از نفس بيفتد. در سال هاي اول دهه 80، نظام 
مديريتي ريگان خود را متعهد كرده بود ك��ه دار را تقويت كند و اميدوار 
بود كه با تقويت دار، تورم نيز شكسته شود، زيرا تقويت دار باعث افزايش 
واردات ارزان تر و جذب سرمايه گذاران خارجي مي ش��د و به اين ترتيب، 

كسري تراز تجاري تأمين مي شود. 
سرانجام ريگان به كاهش ماليات روي آورد كه اين مسئله در كنار تقويت 
نظام دفاعي، باعث تغيير شرايط و انفجار در شرايط دار و بازار سهام شد. 
منابع مالي خارج جذب امريكا ش��د و همين موضوع باعث افزايش ارزش 
دار و رشد بازار سرمايه شد. رشد و گسترش بيش��تر اقتصادي، به منابع 
مالي بيشتري نياز داشت و همه اين مسائل در كنار هم، باعث بااتر رفتن 
نرخ دار شدند؛ يعني باز هم همان چيزي كه پيش بيني شده بود و چرخه 

باشكوه ريگان اتفاق افتاد. 
چرخه باشكوه در نطفه ناپايدار بود و سرانجام هم سرنگون شد، اين سقوط 
به دليل بيش از حد گران شدن دار و باا رفتن واقعي نرخ بهره ها بود كه 
بر عامل محرك تأمين كسر بودجه س��نگيني مي كرد و اقتصاد امريكا را 
ضعيف كرد. بنابر اين تا س��ال 1985، كس��ري تجاري اياات متحده در 
حد هش��داردهنده اي افزايش يافت و صادرات امريكا با دار گران به طور 
وحشتناكي متزلزل شده بود. صنايع بومي نيز در خطر واردات جنس هاي 
ژاپني ارزان قرار گرفته بود. سياست هاي ريگان نسبت به دار، سرانجام به 

محدوده كنترل ناپذير روندها رسيد.
 طي دهه 80، نرخ بهره هاي كوتاه مدت تا 19درصد افزايش يافت. قيمت 
طا به 900 دار براي هر اونس رسيد. نرخ تورم وحشتناك و به 20 درصد 
رسيده بود. سرانجام، با از هم پاشيده شدن اوپك، نرخ نفت كاهش يافت. اين 
مسئله باعث افزايش فشار بر دولت امريكا مي شد و از ارزش دار مي كاست.  
با كاهش نرخ تورم، موازي با آن نرخ بهره ها نيز كاهش مي يافت. در نتيجه 
اين تغييرات، در 22 سپتامبر سال 1985 خزانه داري اياات متحده تصميم 
گرفت نرخ دار را كاهش دهد و اين بزرگ ترين ميزان كاهش نرخ دار طي 
يك روز در طول تاريخ بود.  در آخر: اين روزه��ا اخبار افول اقتصاد اياات 
متحده آنقدر داغ است كه كمتر كسي به اين موضوع فكر مي كند كه شايد 
واترگيت ديگري در حال وقوع باش��د، به نحوي كه ترامپ نتواند وارد دور 

دوم رياست جمهوري شود. 

 روسيه و ونزوئا قرارداد سرمايه گذاري
 ۵ ميليارد داري امضا كردند

نيكواس مادورو، رئيس جمه�ور ونزوئا يك روز پ�س از ديدار خود 
با ترام�پ در مس�كو توييت ك�رد كه كاراكاس و مس�كو ق�راردادي 
ب�ه ارزش ۵ ميلي�ارد دار براي توس�عه تولي�د نفت امض�ا كرده اند. 
به گزارش راشاتودي، مادورو با اعام اين توافق در توييتر از پوتين و مردم 
روسيه تشكر كرد.  مادورو گفت: قراردادهايي براي تضمين سرمايه گذاري 
5ميليارد داري با ش��ركاي روس��ي خود امضا كرديم تا تولي��د نفت را در 
پروژه هاي مش��ترك افزايش دهيم.  مادورو پس از ديدار رس��مي خود از 
روسيه همچنين گفته است كه قراردادهايي هم براي سرمايه گذاري بيش 
از يك ميليارد داري در پروژه هاي معدن كاري، به ويژه در بخش طا امضا 

شده است.  

معاون هماهنگي توزيع توانير با اشاره به اينكه اختاف مصرف 
با توليد برق در حال حاضر به 21 هزار مگاوات رس�يده اس�ت، 
گفت: برنامه تعميرات نيروگاهي ب�راي اين اختاف توليد آغاز 
ش�ده اس�ت، تا بتوانيم در فصل تابس�تان آنها را آماده كنيم. 
محمود رضا حقي فام در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه 
در حال حاضر چند نيروگاه به دليل كاهش نس��بت به اوج مصرف 
تابستان خاموش هستند و برق توليد نمي كنند، گفت: ميزان مصرف 
برق در هفته هاي اخير به ۳2 هزار تا ۳4 هزار مگاوات رس��يده بود، 
در حالي كه در تابستان بالغ بر 55 هزار مگاوات برق توليد مي شد تا 

پاسخگوي مصرف باشد. 

وي اف��زود: بنابراين اخت��اف اين آمارها نش��ان مي ده��د كه در 
واقع نيروگاه هايي ك��ه در حال حاضر توليد نمي كنن��د، البته اين 
نيروگاه هايي كه توليد برق نمي كنند برنامه تعميراتي در زمستان 

براي آنها فعال شده است. 
حقي فام خاطرنشان كرد: تا زماني كه نيروگاه ها نياز به توليد ندارند، 
تعميرات دوره اي مي ش��وند تا براي توليد برق در فصل تابس��تان 

آماده شوند. 
اختاف اوج مصرف برق تابستان و زمستان باعث شده، اين روزها 
25 هزار مگاوات نيروگاه خاموش باش��ند و اگر هزينه ساخت يك 
نيروگاه 1000 مگاواتي ۳هزار ميليارد تومان باشد، اين خاموشي، 

 هزينه سرسام آوري به كشور تحميل مي كند. 
اختاف شديد نقطه اوج مصرف برق تابستان و زمستان باعث شده 
تا نيروگاه هايي كه با هزينه هاي بس��يار باايي )براي احداث يك 
نيروگاه يك هزار مگاواتي ۳ هزار ميليارد تومان نياز است( احداث 
مي شوند، در زمستان خاموش و بااس��تفاده بمانند، به طوري كه 
وقتي پيك مصرف برق در تابس��تان به يكباره به 55 هزار مگاوات 
مي رسد، تنها به فاصله دو ماه از گذش��ت پيك مصرف، به يكباره 
پيك به ۳5 هزار مگاوات كاهش مي يابد و اين نش��ان مي دهد كه 
ظرفيت بس��ياري از نيروگاه هاي موجود در فصل زمس��تان بايد 

خاموش بماند. 



دنيا حيدري
     گزارش

    ادامه از صفحه یک
صفارزاده در ادامه آمار قابل تأملي از رشد علمي در 
حوزه ورزش ارائه مي دهد: »پس از انقاب اولين بار 
دوره هاي کارشناسي ارشد و دکترا در مقطع تربيت 
بدني شکل گرفت و فارغ التحصيان رشته تربيت 
بدني نسبت به قبل از انقاب 520 برابر شده است. 
تربيت مربيان نس��بت به قبل از انقاب 3 هزار و 

800 برابر رشد داشته است.«
مدير مرکز مطالعات راهب��ردي فرهنگ ورزش 
درباره سند دستاوردهاي ورزش انقاب اسامي 
هم اينطور توضي��ح مي دهد: »اين س��ند در 12 
محور تهيه شده و 200 آيتم دارد. پس از انقاب 
شاهد درخشش رشته هاي زيادي مانند کشتي 
فرنگي، فوتبال، فوتسال، کبدي، فوتبال ساحلي و 
ديگر رشته ها بوده ايم که نسبت به پيش از انقاب 
قابل مقايسه نيست، به خصوص که اين افتخارات 
المپيکي و جهاني در حالي است که پيش از انقاب 
در سطح آس��يا هم در ورزش حرف زيادي براي 
گفتن نداش��تيم. عاوه بر اين آنقدر در اين چهار 
دهه سطح فني ورزش ايران باا رفته که خيلي از 
ورزشکاران ما به عنوان لژيونر در ليگ هاي خارجي 
حضور دارند. در حوزه ورزش بانوان و با پوش��ش 
اسامي واقعاً يک انقاب عظيمي رخ داده است، 
آن هم در شرايطي که بانوان قبل از انقاب   فعاليت 
زيادي در حوزه ورزش نداشتند. در اهميت ورزش 
بعد از انقاب   بس که در تقويم رسمي چهار روز 

ورزشي گنجانده شده است.«
صفارزاده نقش رسانه ها در معرفي دستاوردهاي 
انق��اب ب��ه م��ردم را مه��م ارزياب��ي مي کند: 
»رس��انه ها بايد هر چند روز يک بار به انعکاس 
اي��ن دس��تاوردها بپردازند. واقعاً جفاس��ت که 
رسانه ها به اين دستاوردها نپردازند. بايد با بيان 
اين دستاوردها دل مردم را شاد کنيم. به هر حال 
جامع��ه ورزش پنج هزار ش��هيد تقديم انقاب 
کرده است. اين يعني ورزش��کاران ما غيرتمند 
هس��تند و در جهت حفظ اس��ام و حفظ آب و 
خاک کش��ورمان، نقش عظيمي دارند. وظيفه 
ما اين است که دس��تاوردهاي ورزش را به پاس 
خون ش��هدا به اطاع مردم برس��انيم. اان به 
قدري هجمه رسانه هاي استکباري عليه انقاب 
زياد است که برخي اين س��ؤال برايشان پيش 
آمده که انقاب چه دستاوردي داشته است. به 
همين خاطر بايد با مطرح کردن پيشرفت هاي 
چش��مگيري که در چهار دهه اخي��ر رخ داده، 

جلوي يأس و دلسردي جامعه را بگيريم.«
وي در پاي��ان هم انتظ��ارش از وزارت ورزش را 
اينگونه بيان مي کند: »انتظ��ار کميته مردمي 
اي��ن اس��ت ک��ه وزارت ورزش مح��ور معرفي 
دستاوردهاي 40 سالگي انقاب در حوزه ورزش 
باش��د و کاري که کميته مردمي با جمع آوري 
بخشي از اين دس��تاوردها آغاز کرده، تکميل و 
تمام کند و يک مراس��م عظيم در شأن انقاب 

برگزار کند.«
    ورزشکاران پيام انقاب را صادر کردند

حميد عابدي، عضو کميته گراميداشت مردمي 
دستاوردهاي 40 س��اله انقاب اسامي هم در 

گفت وگو با »جوان« درب��اره نحوه جمع آوري 
دس��تاوردهاي ورزش کش��ور پ��س از انقاب 
مي گويد: »در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي 
شکوهمند انقاب اسامي قرار داريم و مقرر شد 
که خدماتي که در اين 40 س��ال در بخش هاي 
مختلف صورت گرفته، جم��ع آوري و به اطاع 
عموم برسد. در حوزه ورزش هم اتفاقات خيلي 
خ��وب و مهمي در اي��ن 40 س��ال در رخ داده 
است. به همين منظور کميته مردمي چهار ماه 
پيش شکل گرفت تا اتفاقاتي که در بخش هاي 
مختل��ف ورزش رخ داده، گ��ردآوري ش��ود. 
می خواستيم در بحث توس��عه کان کشور در 

ورزش المپيکي و پارالمپيکي، اولين هاي ورزش 
در بحث افتخارات، مباحث علمي و کادرسازي، 
زيرس��اخت ها، ورزش بانوان، ورزش همگاني، 
ورزش بوم��ي، محل��ي، روس��تايي و همچنين 
رسانه هاي ورزش��ي مطالبي را احصا کنيم. به 
همين منظور از صاحب نظران اين حوزه دعوت 
کرديم که به جمع ما در هيئت امنا اضافه شدند. 
جلسات هيئت امنا هر دو هفته يک بار تشکيل 
و مطالب گردآوري مي شد و درنهايت منتج به 
اين  ش��د که امروز در يک نشس��ت خبري اين 

دستاوردها رسانه اي شود.«
عاب��دي درباره مطالب ارائه ش��ده در نشس��ت 
خبری دستاوردهاي 40 ساله ورزش در تبيين 
اين دستاوردها هم توضيحات بيشتري مي دهد: 
»در بخش توسعه کان ورزش مطالبي را آقاي 
دکتر سجادي عنوان کردند. در بحث قهرمانان 
المپيکي جناب آقاي افشارزاده مطالبي گفتند. 
در بخش پارالمپيکي که مولود انقاب اسامي 
اس��ت و پيش از انق��اب چيزي به ن��ام ورزش 
معلوان نداش��تيم، جناب آقاي خس��روي وفا 
صحبت کردن��د. در بخش اولين ه��اي ورزش 
آقاي کيومرث هاش��مي مطالبي را بيان کردند. 
در گزارش دستاوردهاي علمي در ورزش آقاي 
دکتر گائيني مطالب��ي را آماده کرده بودند  و در 
بخش توسعه اماکن ورزشي مهندس عباسي از 
شرکت توسعه و تجهيز مطالبي را بيان کردند.«

وي ادامه مي دهد: »در بخش ورزش بانوان خانم 

خليلي پور که اولين مس��ئول ورزش بانوان پس 
از انق��اب بودند مطالبي را آم��اده کرده بودند. 
در بخ��ش ورزش همگاني امي��ر مجدآرا رئيس 
فدراس��يون ورزش همگاني گ��زارش دادند. در 
ورزش روستايي و محلي هم جناب آقاي جعفري 
رئيس اين فدراسيون گزارشي ارائه کردند و در 
بحث رسانه هاي ورزشي هم آقاي سعيد مدني 
از پيشکسوتان رسانه به بيان مطالبي پرداختند. 
همچنين دکتر احمدي، معاونت فرهنگي وزارت 
ورزش هم درباره فعاليت هاي فرهنگي در ورزش 

در 40 سال اخير گزارش دادند.«
رئيس سابق سازمان بسيج ورزش��کاران با ارائه 

گوش��ه اي از دس��تاوردها، آن را خيره کنن��ده 
مي داند: »همانطور که اي��ن صاحب نظران بيان 
کرده اند، رشد بسيار چشمگيري در ورزش بعد 
از انقاب داش��ته ايم. به عن��وان نمونه در بحث 
زيرساخت ها، س��رانه ورزش مان پيش از انقاب 
س��ه س��انتي مترمربع بود، ام��ا اان حدود يک 
مترمربع است که اين اتفاق خيلي مهمي است. 
در کسب عناوين مختلف در بازي هاي المپيک، 
آسيايي و پاراآسيايي رشد زيادي داشته ايم و اين 
نشان دهنده اين اس��ت که ما توانسته ايم در اين 
40 سال در حوزه ورزش نسبت به قبل از انقاب 

رشد روزافزوني داشته باشيم.«
عابدي درباره دايل رشد چشمگير ورزش پس 
از انقاب هم معتقد است: »با وجود اينکه هشت 
سال جنگ داشتيم و از اول انقاب با تحريم هاي 
ظالمانه اي روبه رو بوده ايم، اما توانس��تيم چنين 
افتخارات بزرگي را کسب کنيم. به عنوان نمونه 
در ورزش معل��وان و جانبازان، کس��ب عنوان 
س��ومي در بازي هاي پاراآس��يايي و قرار گرفتن 
بااتر از کشوري مانند ژاپن که در 2020 ميزبان 
پارالمپيک است و 100 ورزش��کار هم بيشتر از 
ايران داش��ت، کار خيلي بزرگي ب��ود. معتقديم 
مي توانيم با رفتن روي سکوهاي بين المللي، پيام 
انقاب را صادر کنيم و پرچم کشورمان را به اهتزاز 
درآوريم. اميدواريم که اين کار با حمايت متوليان 
امر ورزش بيشتر از قبل در سطح جهاني و آسيايي 

نمايان شود.«

   عدم مبارزه با صهيونيست ها سند افتخار 
ورزش است 

دکتر عبدالحميد احمدي، معاون فرهنگي، آموزشي 
و پژوهش وزارت ورزش هم حاکميت ارزش هاي 
فرهنگي و اخاقي را يکي از مهم ترين دستاوردهاي 
ورزش در حوزه انقاب عن��وان مي کند: »ورزش 
کشور پس از انقاب اس��امي افتخارات زيادي در 
ابعاد ورزش قهرماني کس��ب کرده و در ابعاد ديگر 
نيز رشد داشته است. يکي از مهم ترين موضوعات 
در حوزه هاي فرهنگي و رش��دي که در اين زمينه 
پس از انقاب داشته ايم، بحث حاکميت ارزش هاي 
فرهنگي، معن��وي و اخاقي در ورزش اس��ت که 

مصاديق زيادي درباره آن مي توان برشمرد.«
معاون فرهنگي، آموزشي و پژوهش وزارت ورزش 
نقش بزرگان نظام در دس��تاوردهاي ورزش��ي را 
پررنگ مي دان��د و مي گويد: »از هم��ان روزهاي 
اول پيروزي انق��اب، ورزش مورد توجه حضرت 
امام)ره( و ب��زرگان نظام بود و م��ا يک مجموعه 
ادبيات ارزش��مند درب��اره ورزش و اهميت آن را 
پس از انقاب شاهد بوديم که توليد شد که حاوي 
سخنان بنيانگذار کبير انقاب، رهبر معظم انقاب 
و ديگر بزرگان است و حاوي نگاه ارزشي و فرهنگي 
اسام به امر ورزش است.« وي در ادامه به حضور 
جامعه ورزش در دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل 
بيت اش��اره مي کند: »مي توانيم به حضور جامعه 
ورزش در دفاع مقدس اشاره کنيم که به نظر من 
يکي از برگ هاي زرين و افتخارات جامعه ورزش 
کش��ور اس��ت. اينکه پهلوانان و قهرمانان بنامي 
داشتيم که با رها کردن ورزش به جبهه ها رفتند 
و در نهايت رشادت و ش��هامت از کشور و انقاب 
دفاع کردند و به شهادت رسيدند. در دوره دفاع از 
حرم اهل بيت هم ورزشکاران حضور فعالي دارند 
و بيش از 100 شهيد ورزشکار مدافع حرم داريم 
که اين هم يک افتخار بزرگ براي جامعه ورزش 
است. همچنين شاهد هستيم فرهنگ پهلواني به 
عنوان يک فرهنگ اصيل پ��س از انقاب در بين 
ورزشکاران تبيين شده است و پهلوانان زيادي را 
داريم که نسبت به جامعه و کشور دغدغه دارند و 

در امور خيرخواهانه حضوري فعال دارند.«
احم��دي در پاي��ان مس��ابقه دادن بان��وان ب��ا 
حجاب اس��امي و ع��دم مبارزه ب��ا نمايندگان 
رژيم صهيونيستي را سند افتخار ورزش کشور 
مي داند: »يکي از مهم ترين دستاوردهاي ورزش 
پس از انقاب، ترويج ارزش هاي فرهنگي، هويتي 
و اعتقادي در ميادين بين المللي ورزشي بود که 
نماد آن ورزش بانوان است که با حجاب، عفاف و 
وقارشان و همچنين کسب عناوين قهرماني اين 
ارزش را در دنيا به تصوير مي کشند و مي گويند 
که با رعايت ارزش ها و حفظ هويت هم مي شود 
در عرصه هاي قهرماني حضور داشت. بحث مهم 
ديگر حمايت از مردم مظلوم فلسطين در برابر 
رژيم اشغالگر صهيونيستي توسط ورزشکارانمان 
است. ورزشکاران ما پرچمدار اين مبارزه هستند 
و هيچ گاه اين رژي��م را در ميادين ورزش��ي به 
رسميت نشناختند که اين هم يک سند افتخار 

فرهنگي براي ورزش ايران است.«

اینگرهباتدبیرفوتبالیهابازمیشود
سکوت وزارت ورزش در قبال اتفاقاتي که در فدراسيون فوتبال رخ مي دهد، 
قابل تأمل است. مسعود سلطاني فر طي روزهاي گذشته از ابراز هرگونه 
موضع و بيان حرف در خصوص استعفاي ساکت، نرفتن تاج به فدراسيون 
و عدم تمکين بازنشسته هاي فدراس��يون فوتبال از قانون مصوب کشور 

خودداري کرده  و همين مسئله باعث بروز حاشيه هاي تازه اي شده است.
البته بايد به وزارت ورزش در اين خصوص حق داد. امروز هرگونه اظهارنظري 
در اين خصوص از جانب وزير مي تواند به ضرر فوتبال تمام شود،  چراکه 
بافاصله آن را به دخالت دولت در امور فدراسيون ها ربط مي دهند و مجوز 

تعليق فوتبال ايران را از سوي فيفا صادر مي کنند.
با اين حال اان هم حال و روز فوتبال چندان مساعد نيست و همين حاا هم 
خطر تعليق احساس مي شود که در اين ميان نبايد از اقدامات هيئت رئيسه 
فدراسيون فوتبال به سادگي گذشت. مهدي تاج، رئيس فدراسيون فوتبال 
بعد از اينکه به استناد قانون ايثارگري مجوز ادامه فعاليت در فدراسيون را به 
دست آورد بايد مجمع عمومي را براي انتخاب جانشينان معاونان بازنشسته 
خود تشکيل مي داد، اما اين کار را نکرد تا ماجرا از قبل هم حساس تر شود.

از طرفي رساندن اخبار داخلي به فيفا و اي اف سي، آن هم به صورت دلخواه 
شرايطي را فراهم کرده که حتي اگر مديري مثل گرشاسبي هم بخواهد به 
قانون پايبند باشد و به عنوان بازنشسته از صندلي مديريت خود کناره گيري 

کند، باز هم فوتبال ملي و باشگاهي با خطر تعليق روبه  رو مي شود.
آنچه امروز بر فضاي فوتبال کشور و به خصوص بخش مديريتي آن حاکم 
است، هيچ نشاني از دلسوزي، قانونمداري و تعهد ندارد و بيشتر به لجبازي 
براي حفظ صندلي و پست شبيه اس��ت. فدراسيون فوتبال مدعي است 
نهادي جدا از دولت است، اما آقايان بهتر است براي اين ادعاي واهي خود که 
همه از آن باخبريم، نگاهي به اساسنامه بيندازند و به اين نکته توجه داشته 
باشند که حتي با وجود مستقل بودن از دولت مجبور به اطاعات از قانون 
کشوري هستند و بايد قانون مصوب مجلس را اجرا کنند. البته حاا براي 
همه مشخص شده که اين افراد براي حفظ صندلي و جايگاه خود حرف ها 
و خبرها را به گونه اي ديگر به فيفا و اي اف سي رسانده اند تا امروز با نبود آنها 

فوتبال ضربه بخورد و با بودنشان تحقير شود.
گره ايجاد شده در فدراسيون فوتبال فقط و فقط به دست همين چند نفر باز 
مي شود. در اين خصوص نه کاري از وزير ورزش برمي آيد و نه کاري از رئيس 
کميته ملي المپيک. البته اين دو پيش از اين با سروسامان دادن به موضوع 
ابقای تاج کار خود را براي بي سروصدا تمام شدن اين ماجرا انجام داده اند و 

ادامه دخالت ها و اظهارنظرهايشان اوضاع را از اين بدتر خواهد کرد.
اين گره خيلي راحت باز مي ش��ود، آن هم به دس��ت همان هايي که با به 
ميان آوردن حرف تعليق در صورت رفتن ، آن را چوب کرده و بر سر همه 
مي کوبند، تنها کافي است که کمي عاقبت انديش باشند و به صورت عملي 
خود را مطيع قانون نشان دهند.  امروز همه منتظر تصميم وزارت ورزش و 
کميته ملي المپيک در خصوص فوتبال هستيم، در حالي که کار را بايد از 
جايي ديگر دنبال کرد. کار را بايد آنهايي انجام دهند که اين روزها با لجبازي 
مقابل قانوني ايستاده اند که در کل کشور اجرا شده و وزير و وکيل و بزرگ و 
کوچک خود را ملزم به اجراي آن مي دانند، اما گويا فدراسيوني ها خودمختار 
فوتبال هستند، کس��اني که حتي براي اجراي قانون کشوري هم خود را 
جداي از بقيه قلمداد مي کنند و مي خواهند کاري کنند که اگر نبودند هيچ 

چيزي نباشد و همه چيز تعليق شود.

فريدون حسن

بر قله افتخار ورزش در 40 سالگي انقاب
گزارش تفصيلي»جوان« از بيان دستاوردهاي ورزش انقاب اسامي در نشست شنبه هاي انقاب

  تک بازي عقب افتاده هفته دوازدهم، س�اعت 
16:10 ام�روز در نقش جهان برگزار مي ش�ود، 
جایي که سپاهاني هاي اصفهان در حساس ترین 
و جنجالي ترین بازي نيم فصل اول بعد از دربي 
ميزبان پرسپوليس هستند. دیداري که اتفاقات 
اخي�ر ب�ر حساس�يت هاي آن افزوده اس�ت.

    بازگشت زردپوشان
سپاهان بعد از چند فصل ناکامي در ليگ هجدهم 
موفق شده با قلعه نويي خود را در بين مدعيان جاي 
دهد، به طوري که با يک ب��ازي کمتر در فاصله اي 
يک امتيازي از صدر جدول ق��رار دارد. فاصله اي 
که اگر در بازي با مدافع عن��وان قهرماني از ميان 
برداشته شود، مي تواند سپاهاني ها را به يک قدمي 
کسب عنوان قهرماني نيم فصل برساند. هدفي که 
البته رسيدن به آن کار چندان راحتي نيست، وقتي 
آن سوي ميدان نايب قهرمان آسيا قرار دارد. تيمي 
که ثابت کرده با دست خالی و نيمکت خالي و در 

زمين حريفي خطرناک است. 
  آمار برانکو و قلعه نویي 

مرد اول نيمکت س��پاهان آمار جالبي برابر برانکو 
ندارد. قلعه نويي شش مرتبه با تيم هاي مختلف برابر 
پرسپوليس قرار گرفته که تنها يک مرتبه موفق به 
پيروزي مقابل مرد کروات نيمکت سرخپوش��ان 
ش��ده و در مقابل س��ه مرتبه طعم شکست برابر 
پروفسور را چش��يده و دو مرتبه نيز دوئل با ياران 
برانکو را با تساوي به پايان برده است. پرافتخار ترين 
مربي ليگ برتر، اما برابر پرسپوليس بدون برانکو 
آمار خوب و موفقي دارد. قلعه نويي  هشت پيروزي 
از 28 رويارويي خ��ود با پرس��پوليس دارد و پنج 
شکست و 15 تس��اوي که مي تواند آمار نه چندان 
جالب او برابر برانکو را خنثي کن��د. البته هم او و 
هم برانکو ب��ه خوبي مي دانند ک��ه نتيجه بازي را 
نه آمارهاي گذشته، بلکه اتفاقاتي که در طول90 

دقيقه رخ خواهد داد، رقم مي زند. 

    روز پرمخاطره در نقش جهان
جدا از رقابت هميش��گي س��پاهان و پرسپوليس 
براي دستيابي به سه امتياز اين بازي، فاصله اندک 
دو تيم )پرسپوليس دو و س��پاهان يک امتياز( با 
صدر جدول و قرار گرفتن در يک قدمي قهرماني 
نيم فصل نيز حساس��يت اين ب��ازي را دوچندان 
کرده اس��ت. حساس��يتي که اتفاقات اخير و ابراز 
نگراني هاي برانکو از بح��ث داوري نيز به آن دامن 
زده است. برانکو که کمتر شخصي را مخاطب قرار 
مي دهد و انتقاد و گايه هايش همواره کلي است، 
بعد از بازي با ذوب آهن بود که صراحتاً از تيم هاي 
اصفهاني نام برد و سودي که آنها از داوري  بردند و 
ضربه اي که به ديگر تيم ها، خصوصاً پرس��پوليس 
زدند. مس��ئله اي که با عکس العمل تند مسئوان 
سپاهان و ذوب آهن مواجه شد، به طوري که تابش 

چندين مرتبه در پاسخ برانکو گفت که او شوخي 
کرده، چون سپاهان و ذوب آهن بيشترين ضربه را 
از داوري خورده اند و با لحني پرکنايه سرخپوشان را 
به فرافکني متهم و سرمربي آن را به آرامش دعوت 
کرد!  در کنار اين درگيري هاي لفظي در رسانه ها، 
از کري خواني هواداران س��پاهان هم نمي توان به 
سادگي گذش��ت که از هفته ها قبل در بازي هاي 
اين تيم و حتي ذوب آهن ب��ا آوردن پرچم ژاپن به 
ورزشگاه و تشويق کاشيما براي پرسپوليس خط و 
نشان کشيدند. همين براي پرسپوليسي ها کافي 
است که بدانند روزي پرمخاطره اي در نقش جهان 

خواهند داشت. 
    تمام دغدغه هاي پرسپوليس

تمام دغدغه پرسپوليس اما براي کسب سه امتياز 
مهم بازي عقب افتاده هفته دوازدهم و بازگش��ت 

دوباره به صدر ج��دول، مصاف تن به ت��ن با ياران 
قلعه نويي نيست. پرس��پوليس براي صدرنشيني 
دوباره به بردي پرگل نياز دارد تا بتواند تفاضل چهار 
گل خود با پديده را جبران کند. البته به شرط آنکه 
بتواند ديگر دغدغه هايش را به دس��ت فراموش��ي 
بسپارد و تنها با تفکر پيروزي برابر سپاهاني ها راهي 
ميدان شود. دغدغه اي که جدا از مسائل مالي حاا 
بايد مشکات مديريتي را هم به آن اضافه کرد که 
قرار است پرونده گرشاسبي را به دليل قانون منع 
استفاده از بازنشسته ها مختومه اعام کند. مسئله اي 
که به شوکي عظيم براي برانکو و يارانش مي ماند، 
به طوري که شنيده مي ش��د بازيکنان در مقابله با 
اين مسئله، قصد تحريم بازي با سپاهان را داشتند 
که اين مسئله با پادرمياني شخص مديرعامل حل 
و فصل شد؛ پادرمياني ای که ش��ايد آخرين اقدام 

مديريتي گرشاسبي در پرسپوليس باشد. 
    پادشاه و گدا

جدا از همه بحث هاي حاش��يه اي برانکو با وجود 
کسب موفقيت هاي بسيار با مشتي جوان بي ادعا 
و بازيکنان مصدوم اما مس��تعد بايد خود را آماده 
يکي از س��خت ترين مصاف هاي اي��ن فصل خود 
کند، چراکه بدون ترديد او روزي سخت برابر تيم 
قدرتمند قلعه نويي که از لحاظ مهره اي، داستان 
پادشاه و گدا را تداعي مي کند، دارد. با وجود اين، 
برانکو مثل هميشه به غيرت و همت شاگردانش 
تکيه دارد و البته گلزني هاي شجاع که در دو هفته 
اخير شش امتياز باارزش براي پرسپوليس کسب 
کرده و قصد هت تري��ک دارد، خصوص��اً که اين 
بازيکن سابقه گلزني به سپاهان را هم دارد و فصل 
پيش گل همين مدافع پيشرو بود که زردپوشان 
اصفهاني را زمين گير کرد. اگ��ر قلعه نويي فکري 
براي بازيکن س��ابق س��پاهان نکند بايد آماده هر 
اتفاقي از جمله چشيدن طعم تلخ اولين باخت اين 

فصل تيمش باشد.  

تکواندوکارانهمباهزینهشخصی
بهمسابقاتمیروند

اعزام ورزشکاران به مسابقات با هزينه شخصي در حال تبديل شدن به يک 
عادت و بدعت است، بهانه آقايان هم مسائل و مشکات مالي است، اما اين 
نمي تواند توجيه قابل قبولي باشد، خصوصاً وقتي صفر تا صد موفقيت ها 
به پاي آقايان زده مي ش��ود، بي آنکه اش��اره اي به چنين اهمال کاري ها و 
بي توجهي ها بکنند.  بحث بي پولي و مشکات مالي داستان تازه اي نيست، 
اما به نظر مي رسد پرداخت هزينه از جيب ورزشکاران زير دندان آقايان مزه 

کرده که هر روز شاهد نمونه اي تازه هستيم. 
بعد از آنکه کاراته کاران براي عقب نماندن از کس��ب امتيازهاي مهم براي 
حضور در المپيک با هزينه شخصي عازم مسابقات ش��دند، حاا نوبت به 
تکواندوکاران رسيده که در اين مسير گام بردارند. تکواندوکاراني که با توجه 
به بي توجهي هاي مسئوان فدراس��يون و بهانه هاي بي پولي آنها براي جا 
نماندن از مسابقات گرنداسلم چين، ناچارند از جيب هزينه کنند. کاري که 
پيش از آنها، بسياري از ورزشکاران ديگر نيز مجبور به انجام آن شدند و حاا 
در اين گردش ناعادانه نوبت به آرمين هادي پور و سجاد مرداني، نمايندگان 
تکواندوي ايران در مسابقات گرنداسلم رسيد که فردا با هزينه شخصي عازم 

چين   شوند تا اين رقابت ها را به دليل بي پولي فدراسيون از دست ندهند!
دومين دوره مس��ابقات گرنداس��لم تکواندو از 21 تا 25 آذرماه با حضور 
بهترين هاي تکواندوي جهان در دو گروه مردان و زنان و در اوزان المپيکي 
به ميزباني شهر »ووشي« در کشور چين برگزار مي شود که تيم ايران نيز 
با دو نماينده در بخش مردان اين رقابت ها حضور خواهد داشت. البته  نه 
آنطور که بايد با برنامه ريزي و هزينه کرد فدراسيون. آرمين هادي پور در 
وزن 58- کيلوگرم و سجاد مرداني در وزن 80+ کيلوگرم دو نماينده ايران 
هستند که جواز حضور در اين رقابت ها را دارند، اما به دليل مشکات مالي 
فدراسيون  قرار است با هزينه شخصي راهي شوند. اتفاقي که با هيچ بهانه اي 
نمي توان آن را توجيه   کرد. به نظر مي رسد اين مسائل براي آقايان مسئول 
چه در فدراسيون هاي ورزشي و چه رده هاي بااتر اهميت چنداني ندارد که 
اين روزها بارها و بارها شاهد اخباري از اين دست و هزينه کردن ورزشکاران 

از جيب خود براي حضور در مسابقات هستيم!
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شهریاردرپيچهارمینجام
فاصله زيادي تا کسب چهارمين جام ندارد. پيروزي پرگل سايپا برابر 
نفتي هاي آبادان در يک چهارم نهايي جام حذفي، آقاي گل جهان را در 
آستانه رکوردي جالب قرار داده است. تيم دايي در حالي جواز صعود به 
نيمه نهايي را به دست آورد که سکاندار آن حاا با اين موفقيت به کسب 
چهارمين جام قهرماني رقابت هاي حذفي مي انديشد. او که پيشتر سه 
مرتبه با حضور در فينال موفق به باا بردن جام قهرماني شده با کنار زدن 
نفتي هاي آبادان و حضور در نيمه نهايي، حاا تمام تمرکزش روي بازي 
با داماش براي راهيابي به فينال اس��ت. موفقيتي که مي تواند تا اندازه 
زيادي او را به کسب چهارمين جام رقابت هاي حذفي کشور نزديک کند. 
رکوردي که بدون شک يکي از اهدافي است که شهريار فوتبال ايران از 

همين امروز براي آن برنامه ريزي خواهد کرد.

تعلیقفوتبالتاوانماندنتیمتاج
 مهدي تاج، رئيس فدراسيون فوتبال ديروز هم مثل پنج شنبه در محل  کار 
خود حاضر نشد تا شائبه برنامه ريزي هيئت رئيسه فدراسيون براي کوچ 
دسته جمعي بيشتر از قبل به واقعيت نزديک شود. مهدي تاج ديروز هم به 
فدراسيون نرفت تا حاا به استعفاي محمدرضا ساکت هم با شک و ترديد نگاه 
شود. استعفايي که به نظر مي رسد دستاويزي براي اعضاي هيئت رئيسه براي 
خالي کردن پست هايي شده که بايد به دليل بازنشسته بودن به صورت قانوني 
آنها را ترک مي کردند، اما اين کار را نکردند. در عوض با حضور نيافتن در محل 
کار عماً فيفا و اي اف سي را نسبت به شرايط حاکم بر فدراسيون فوتبال ايران 
حساس مي کنند. تاج در فدراسيون حاضر نمي شود، ساکت استعفا مي دهد،  
علي کفاشيان هم از 26 آبان ماه تقريباً در فدراسيون ديده نشده و نامه ها را 
امضا نکرده است. اساميان، اصفهانيان و بهاروند هم تقريباً شرايط مشابهي 
دارند تا وضعيت بغرنج تر از قبل شود. حاا با توجه به اين شرايط خبر مي رسد 
که نامه تعليق فوتبال ايران به زودي و طي چند روز آينده به دست مسئوان 
ورزش خواهد رسيد. شنيده ها حاکي از آن است که ابتدا تيم ملي از حضور در 
جام ملت هاي آسيا تعليق مي شود و پس از آن نمايندگان ايران حق شرکت 
در ليگ قهرمانان آسيا را نخواهند داشت. به اين ترتيب زياده خواهي هيئت 
رئيسه فدراسيون فوتبال مي رود تا کار دست ورزش پرهوادار کشور دهد، 
چه آنهايي که بازنشسته اند و نمي روند و چه تاج که مي خواهد خودش را به 

هر قيمت ممکن حفظ کند،  حتي به قيمت تعليق فوتبال ايران.

 شمیم رضوان 

مانژوکیچحسرتاینتروبرگبرندهیووه
  دربي بزرگ فوتبال ايتاليا در حالي ش��نبه ش��ب با برتري يک بر صفر 
يوونتوس مقابل اينتر به پايان رسيد که برخاف تصورات رونالدو و ديباا 
نتوانستند براي يووه گلزني کنند. ايکاردي هم نتوانست گره اي از کار اينتر 
باز کند، اما ستاره اين ميدان بزرگ ماريو مانژوکيچ کروات بود که با تک گل 
دقيقه 66 خود يوونتوس را در صدر جدول سري آ دست نيافتني تر کرد و 
با اين گل سران باشگاه يووه را وادار کرد تا براي دو يا سه سال قرارداد او را 
تمديد کنند. اينترميان و اسپالتي از اين شکست ناراحت هستند، بيشتر 
به خاطر آنکه مانژوکيچ فصل گذشته به صورت قرضي براي اينتر بازي 
مي کرد،  اما محدوديت مالي مانع حفظ او شد تا اين بازيکن راهي يووه شود 
و شنبه شب اينتر را با يک ضربه سر شيرجه اي نقره اغ کند. اينترميان که 
قبل از ديدار با يووه روند رو به رش��دي را در پيش گرفته بود حاا بايد به 

بازسازي خود بپردازد و از تبعات و حاشيه هاي اين شکست فاصله بگيرد.

حامد قهرمانی

امشب ورزشگاه س�انتياگو برنابئوي 
مادری�د اس�پانيا ميزب�ان یک�ي از 
حس�اس ترین و ب�ه یادماندني ترین 
بازي های�ي اس�ت ک�ه در ط�ول تاری�خ ب�ه خ�ود دی�ده اس�ت.

امش��ب ديدار برگش��ت فينال کوپا ليبرتادورس بي��ن دو غول فوتبال 
آرژانتين، يعني بوکاجونيورز و ريورپاته در اين ورزشگاه انجام مي شود. 
ورزشگاهي که کيلومترها با بوينس آيرس فاصله دارد، اما نگاه تمام مردم 

فوتبالدوست آرژانتين را روي چمن خود احساس مي کند.
ديدار برگشت دو تيم در حالي برگزار مي شود که مخالفت هاي دو باشگاه 
و عاقه مندان آنها نيز نتوانس��ت فيفا، فدراس��يون فوتبال آرژانتين و 
کنفدراسيون فوتبال امريکاي جنوبي را براي برگزاري بازي در آرژانتين 
و ميزباني ريورپاته قانع کند. هواداران ريورپاته پيش از بازي برگشت با 
رفتار زشت خود کاري کردند که تقريباً تمام دنيا رأي به انجام اين بازي 

در زميني بي طرف دادند.
بازي رفت دو تيم با تساوي 2-2 به پايان رسيد و بازي دوم پيش از شروع 
به خشونت، زد و خورد و مصدوميت کشيده شد. با اين حال امشب نيز 
اوضاع چندان آرام نخواهد بود و پليس اسپانيا از همين حاا خوب مي داند 

که چه کار سختي پيش رو دارد.
درست به همين خاطر است که آنها از چند روز قبل دست به کار شده اند 
و حتي جلوي ورود هواداران افراطي دو تيم را هم گرفته اند. پليس اسپانيا 
روز جمعه اعام کرد که يکي از ليدرهاي خشن بوکاجونيورز را به اسپانيا 
راه نخواهد داد. البته به طور حتم چنين شرايطي براي حريف هم صادق 
است و آنها نيز نمي توانند با خيالي آسوده هر کاري که دلشان مي خواهد 
انجام دهند. به هر حال امشب دو تيم در حالي به مصاف هم مي روند که 
هواداران ريورپاته مي توانند برخاف تمام بازي هاي برگشت با تعداد 
بيشتري به تماشاي بازي تيم شان بروند، هرچند که شايد بعد مسافت و 
گراني بليت بر تعداد تماشاگران حاضر در سانتياگو برنابئو تأثير بگذارد. 
بدون هيچ ترديدي عاقه مندان به فوتبال در سراسر دنيا امشب نگاهشان 
به اين بازي است. ديداري که يک جنگ تمام عيار براي اثبات حقانيت 

است، ديدار بزرگ کوپا ليبرتادورس.

فیناللیبرتادورسجنگ
تمامعیارسانتیاگوبرنابئو

فریدون حسن
     فوتبال جهان

روز سخت پرسپوليس برانکو و سپاهان قلعه نویي

دوئلمردانبدونباختدرنقشجهان



بي توجه�ي ب�ه س�اختارهاي 
اخاق�ي منج�ر ب�ه تش�كيل 
پرونده هاي بسياري در محاكم 
قضاي�ي ش�ده و مي ش�ود. در 
برخي از اي�ن پرونده ها ممكن 
است بي توجهي يكي از طرفين 
به س�اختارهاي اخاقي حتي 
به ارتكاب قتل هم منجر شود 
مثل پرونده اي كه صبح ديروز 
در دادگاه كيفري رسيدگي شد 
كه در جري�ان آن مرد جواني، 
ب�رادرش را ب�ه خاط�ر ارتباط 
با همس�رش ب�ه قتل رس�اند. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، اوايل 
س��ال 96، مأموران پليس غرب 
ته��ران از قت��ل م��رد جواني در 
منزل��ش باخب��ر و راه��ي محل 
ش��دند. در همان بررس��ي هاي 
اوليه مشخص شد آريا 32 ساله 
در جري��ان درگي��ري ب��ا برادر 
45 س��اله اش به نام آرمان بر اثر 
ضربه چاقو كش��ته شده است. با 
انتقال جسد به پزشكي قانوني، 
برادر مقتول كه در محل حضور 
داشت به اتهام قتل عمد بازداشت شد. او در خصوص انگيزه قتل گفت: »برادرم 
را كشتم چون فكر مي كردم با همسرم رابطه دارد. « او در توضيح و شرح ماجرا 
گفت: »با همس��رم زندگي خوبي داش��تيم و حاصل زندگي مان دو فرزند بود. 
برادرم با زنان زيادي در ارتباط بود و از طرفي با همسرم خيلي صميمي شده بود. 
او گاهي اوقات براي همسرم پيامك مي فرستاد و بارها مقابل من با هم شوخي 
مي كردند. همين باعث شد به او مشكوك شوم تا جائيكه وقتي فهميدم همسرم 
باردار شده اين فكر كه آيا آنها بچه هاي من هستند آزارم مي داد. اين شد كه به 
 DNA دادگاه رفتم و عليه برادرم شكايت كردم و خواستم از فرزندانم آزمايش

گرفته شود. جواب منفي بود اما همچنان به آنها مشكوك بودم.«
او در خصوص قتل گفت: »روز حادثه به خانه برادرم رفتم تا با او صحبت كنم. 
وقتي سر حرف باز شد آريا عصباني شد و شروع به فحاشي كرد. اين رفتار باعث 
درگيري شد و من هم كنترل اعصابم را از دست دادم تا اينكه دست به چاقو بردم 
و يك ضربه به او زدم.« بعد از اقرارهاي متهم و بازسازي صحنه جرم، وي روانه 
زندان شد و پرونده به شعبه هش��تم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
شد. در اولين جلسه رسيدگي به پرونده كه به رياست قاضي توكلي تشكيل شد 
ابتداي جلس��ه پدر مقتول در جايگاه قرار گرفت و گفت: »من هيچ وقت رفتار 
مشكوكي از سوي پسرم و عروسم نديدم، اما نمي توانم براي آرمان درخواست 
قصاص داشته باشم. به همين دليل اعام گذشت مي كنم. در ادامه مادر مقتول 
نيز اعام گذشت كرد. سپس متهم با قبول جرمش بار ديگر از خودش دفاع كرد 
و در آخر متهم بنا به رضايت اولياي دم به دو سال حبس محكوم شد. اين رأي به 
ديوان عالي كشور فرستاده شد قضات ديوان رأي را به دليل پايين بودن مجازات 
حبس متهم نقض كردند و پرونده به ش��عبه همعرض ارجاع داده شد.  به اين 
ترتيب صبح ديروز متهم بار ديگر در شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران 
مقابل هيئت قضايي به رياست قاضي زالي قرار گرفت. بعد از اعام رسميت جلسه 
و قرائت كيفرخواست از سوي اولياي دم، متهم در آخرين دفاعش گفت: »باور 
كنيد قصد قتل نداشتم. آن روز آريا پرخاشگري كرد. به همين خاطر عصباني 
شدم و ناخواسته مرتكب قتل شدم. « متهم در ادامه در خصوص نگهداري اسلحه 
كه در جلسه قبل به آن رسيدگي نشده بود، گفت: »اسلحه را به خاطر عاقه اي 
كه به آن داشتم در منزل نگهداري مي كردم. آن اسلحه ساچمه اي و براي شكار 

بود، كار خاصي با آن انجام نمي دادم.« در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

مردي كه در نزاعي مرگبار پسر جواني را 
در شهرستان قشم به قتل رسانده بود در 

كمتر از يك ساعت به دام افتاد. 
به گزارش ايسنا، فرمانده انتظامي شهرستان 
قشم گفت: پسر 19 ساله اي به دليل اختاف 
در جريان يك نزاع در يك مغازه پسر 30 ساله 
را به شدت زخمي مي كند كه پسر زخمي 
پس از انتقال به بيمارس��تان فوت مي كند. 
پس از اين حادثه مأموران پليس وارد عمل 
ش��دند كه در كمتر از يك س��اعت قاتل و 
افراد دخي��ل دراين درگيري را بازداش��ت 
كردند.    سرهنگ حسين اللهي افزود: در اين 
حادثه برادر مقتول نيز زخمي شده است كه 
حال وي مساعد است. متهمان براي ادامه 

تحقيقات تحويل مقام قضايي شدند. 

واژگوني يك دس�تگاه پژو 206 در كمربندي خاوران شهرس�تان جهرم، 
يك نفر كشته و دو نفر مجروح شدند. 

رئيس پليس راه شمالي اس��تان گفت: در بررسي هاي انجام شده مشخص شد 
يك دستگاه پژو 206 با سه سرنشين در محور مورد نظر در حال تردد بوده اند كه 
واژگون شده و بر اثر آن يك نفر در دم فوت كرده است و دو نفر نيز مجروح شده اند.  
سرهنگ عبدالهاشم دهقاني با بيان اينكه مجروحان براي مداوا به مراكز درماني 
انتقال داده شدند، افزود: كارشناس��ان علت وقوع حادثه را عدم توجه به جلو از 

سوي راننده تشخيص داده اند.

سه عضو يك خانواده روستايي در استان كرمانشاه با شليك گلوله به قتل رسيدند. 
به گزارش ايس��نا، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان كرمانشاه گفت: 
حوالي ساعت 20 شامگاه جمعه16 آذر فردي با يك دستگاه خودروي پژو پارس 
به در خانه يكي از افراد روستاي كله هويي مراجعه مي كند كه پس از باز شدن در 
منزل، اعضاي اين خانواده را با اسلحه به رگبار مي بندد و بعد از محل مي گريزد.  
سرهنگ محمدرضا آمويي افزود: در اين حادثه پدر 4۸ ساله و دختر و پسر 23 ساله 
خانواده به قتل رسيده و مادر اين خانواده نيز از ناحيه مچ پا زخمي مي شود.  تاش 

براي دستگيري قاتل و كشف علت و انگيزه وقوع اين حادثه ادامه دارد. 

 قتل ۳ عضو يك خانواده
 در كرمانشاه

دستگيري قاتل در كمتر از يك ساعت

 يك كشته 
 در حادث�ه س�رقت مس�لحانه از بانك�ي در ش�مال در واژگوني پژو 206

ش�رق كش�ور برزيل دس�ت كم ۱۴ تن كش�ته شدند. 
به گزارش ايس��نا، پليس برزيل اعام كرد: روز جمعه در 
جريان تيران��دازي بين نيروهاي پليس و تعدادي س��ارق 
مسلح كه قصد س��رقت از دس��تگاه خودپرداز را داشتند 
دس��ت كم 14 تن از جمله دو كودك كش��ته شدند. شش 
نفر از كشته شدگان اين حادثه گروگان هايي بودند كه در 
اختيار سارقان قرار داش��تند.  پليس برزيل در اطاعيه اي 
اعام كرد: دو نفر از مظنونان اين حادثه دستگير و تعدادي 
ديگر موفق به فرار شده اند. همچنين سه دستگاه خودرو و 

چندين ساح كشف و ضبط شده  است. 

 سرقت مسلحانه در برزيل 
جان ۱۴ تن را گرفت

88498435سرويس  حوادث۱۴
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تحقيق�ات درب�اره م�رگ مش�كوك زن 
ش�وهرش  هم�راه  ك�ه  س�الخورده اي 
زندگ�ي مي ك�رد ادام�ه دارد. ش�وهر اين 
زن ك�ه به اته�ام دس�ت داش�تن در مرگ 
همس�رش ب�ا دس�تور بازپ�رس جناي�ي 
بازداش�ت ش�ده اس�ت در بازجويي ه�ا از 
م�رگ همس�رش اظه�ار بي اطاع�ي كرد. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، س��اعت 16 عصر روز 
جمع��ه 16 آذر ماه قاضي م��رادي، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران باتماس تلفني 
مأموران كانتري 14۸ انقاب از مرگ مشكوك 
زن سالخورده اي باخبر و همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي راهي محل ش��د.  تيم 
جنايي در محل حادثه كه آپارتمان مس��كوني 
در طبقه 5 س��اختمان پنج طبقه اي بود با جسد 
زن س��الخورده اي به نام ربابه روبه رو ش��دند كه 

بررسي ها حكايت از اين داشت وي بر اثر اصابت 
سرش به لبه ميز عس��لي خانه اش به كام مرگ 
رفته است. معاينات پزشكي قانوني حكايت از اين 
داشت حدود 24 س��اعت از مرگ زن سالخورده 
گذشته است، اما شوهر وي ساعتي قبل موضوع 
را به پسرش خبر داده است. همچنين مشخص 
شد اين زن و شوهر از مدتي قبل با هم اختاف 
داشته اند و ش��ب قبل از حادثه هم با هم درگير 
شده به طوريكه شب قبل از حادثه هم همسايه ها 
صداي درگيري آنها را شنيده اند.  پسر زن فوت 
شده گفت: من در خانه ام بودم كه ساعت 3 عصر 
پدرم با من تماس گرف��ت و گفت حال مادرم بد 
است. به س��رعت خودم را به خانه پدرم رساندم 
كه ديدم مادرم ف��وت كرده اس��ت. همزمان با 
انتقال جسد ربابه به پزشكي قانوني براي انجام 
آزمايش هاي ازم و مشخص شدن علت اصلي 

مرگ، مأموران به شوهر زن فوت شده مشكوك 
ش��دند و وي را براي تحقيقات بازداشت كردند.  
صبح ديروز متهم براي تحقيق به دادسراي امور 
جنايي تهران منتقل شد. وي در بازجويي ها با انكار 
قتل همسرش گفت: من و همسرم با هم اختاف 
داشتيم و گاهي هم مش��اجره مي كرديم. شب 
قبل با هم مشاجره لفظي داشتيم و در حالي كه 
عصباني بود به من گفت حالش بد است و به اتاق 
رفت و خوابيد. من هم خوابيدم تا اينكه از خواب 
بيدار شدم و ديدم خبري از او نيست. وقتي به اتاق 
رفتم ديدم پيكر بي جانش روي زمين افتاده است 
كه ترسيدم و بافاصله به پسرم تلفني خبر دادم. 
وي در پايان گفت: من متوجه نشدم كه همسرم 
چطور سرش به لبه ميز عسلي برخورد كرده است.  
تحقيقات از متهم به دستور قاضي مرادي تا روشن 

شدن زواياي پنهان اين حادثه ادامه دارد. 

مرگ مشكوك زن سالخورده بررسي مي شود

فرمانده انتظامي تهران بزرگ از تغيير كاربري بازداشتگاه 
كهريزك به محلي براي بازپروري معتادان متجاهر خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حس��ين رحيمي با اشاره به لزوم 
س��اماندهي معتادان متجاهر توضيح داد: يكي از آس��يب هاي 
اجتماعي كانش��هر تهران، وجود معتادان متجاه��ر در اماكن 
عمومي اس��ت كه حضور آنان زمينه بروز جرائمي مثل سرقت 
را فراهم مي كند و شهروندان خواستار جمع آوري آنان هستند.  
سردار رحيمي ادامه داد: بارها اعام كرده ايم كه پليس مي تواند در 
كمترين زمان ممكن، معتادان متجاهر را از سطح شهر جمع آوري 
كند اما مسئله مهم در اين قضيه، نگهداري و بازپروري آنان است 
كه نيازمند مكان مناس��ب و كافي براي اين موضوع است.  وي 
افزود: فرمانده ناجا بعد چند جلسه كارشناسي اعام كردند كه 
بازداشتگاه كهريزك پس از آماده سازي و مناسب سازي، به محلي 
براي نگهداري و بازپروري معتادان متجاهر تبديل شود تا بخشي 
از مشكات اين حوزه رفع شود. وي تأكيد كرد: اگر بخواهيم اين 
موضوع به صورت اصولي و كامل حل شود نيازمند عزم و برنامه 

جدي از سوي سازمان هاي مسئول است. 

 بازداشتگاه كهريزك
 كمپ ترك اعتياد مي شود

رئي�س پلي�س راهنماي�ي و 
رانندگ�ي ته�ران ب�زرگ از 
اج�راي ط�رح »طاه�ر« براي 
خودروه�اي  ب�ا  برخ�ورد 
آاين�ده و دودزا خب�ر داد. 
س��ردار محمدرض��ا مهماندار در 
توضيح اجراي اي��ن طرح گفت: 
با توجه به نزديك شدن به فصل 
زمس��تان اين طرح از روز شنبه اجرايي ش��ده و با خودروهاي 
آاينده و دودزا برخورد مي شود. وي ادامه داد: پليس همچنين 
با خودروهايي كه مرتكب تخلفات حادثه س��از مانند س��رعت 
غيرمجاز، س��بقت غيرمجاز و حركات مارپيچ ش��وند برخورد 
مي كن��د. افزون بر اي��ن، خودروهاي��ي كه امني��ت اخاقي را 
خدش��ه دار كنند نيز مطابق قانون با آنها برخورد ازم صورت 
مي گيرد. سردار مهماندار در رابطه با ديگر خودروهاي متخلفي 
كه مش��مول برخورد در اين طرح مي ش��وند، گفت: پليس با 
خودروهايي كه داراي پاك مخدوش بوده يا فاقد پاك باشند 

نيز مطابق قانون رفتار كرده و با آنها برخورد مي شود. 
بايسته هاي اجراي يك طرح

موضوعاتي كه رئيس پليس راهور تهران براي اجراي طرح طاهر 
به آن اشاره كرده جزو وظايف ذاتي پليس است كه همواره درباره 
رعايت آن به رانندگان هشدار داده مي شود.  بدون ترديد اجراي 
قانون در كانش��هر تهران با ميليون ها خودرو و موتورسيكلت 
امري دشوار اس��ت كه بدون همراهي رانندگان امكان بروز آن 
از محاات است. دليل عدم اجراي آن تاكنون نيز پايين بودن 
فرهنگ عمومي جامعه، حاكم بودن روحيه قانون گريزي بين 
افراد، فاكت بار بودن حمل و نقل عمومي، ش��عار محور بودن 
متوليان ش��هري به جاي عملگرا بودن و مواردي از اين دست 
است كه تجميع آن مي تواند  به راه بهبود وضعيت موجود كمك 
كند وگرنه اجراي طرح هاي طاهر مي تواند در حد اجراي يك 

مانور براي مأموران پليس راهور تلقي شود و بس. 
تجربه نشان داده اس��ت كه بخش مهمي از آلودگي هوا ناشي 
از خودروهاي آاينده متعلق اس��ت به خودروه��اي دولتي و 
دس��تگاه هاي مربوط كه به راحتي در ش��هر ت��ردد مي كنند. 
خودروه��اي آاين��ده ديگر ه��م از توليدات داخل اس��ت كه 
شركت هاي توليد كننده آن بدون توجه به ساختارهاي قانوني 
آن را توليد و با كمترين ايمني راهي بازار مي كنند. از آنجا كه 
پليس ياراي گاويز شدن با اين شركت  ها را ندارد اقدام به اعمال 
قانون براي خريداران مي كند. اين موضوعات و موضوعات بيشتر 
در صورتي كه محقق شود مي توان اميدوار بود، مي شود به بهبود 

رفت آمد در شهر خوشبين باشيم. 

 برخورد با متخلفان 
 در اجراي طرح »طاهر« 

پليس راهور تهران

مردم هنگام مواجهه با مشكات مالي دست به 
انتخاب هاي مختلف مي زنند. خطرناك ترين 
انتخاب ه�ا برگزي�دن روش هايي اس�ت كه 
ساختارهاي قانوني را شكسته و افراد به اين 
شيوه به خود و ديگران آس�يب مي رسانند. 
به تازگي پرون�ده اي در پليس آگاهي تهران 
تشكيل ش�ده اس�ت كه متهم آن مهندس 
جواني است تصميم گرفت براي حل مشكات 
مالي اش دوس�ت خود را به گروگان بگيرد و 
از خان�واده اش اخاذي كند، ام�ا حاا به جاي 
حل شدن مش�كاتش بايد پشت ميله هاي 
زندان منتظر سرنوش�ت مبهم خ�ود بماند. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده روز چهارشنبه 
14 آذرماه امس��ال روي ميز كارآگاه��ان اداره 
يازدهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. شاكي 
كه زني ج��وان بود و همراه برادر ش��وهرش در 
اداره پليس حاضر ش��ده بود ماجراي شكايت 
خود را اين طور مطرح كرد. او گفت: ش��وهرم 
مردي 30 ساله به نام بهمن است. او كارخانه دار 
است و در كار چوب و دكوراسيون و كابينت هاي 
چوبي فعاليت دارد و چندي��ن كارگر و كارمند 
دارد. درآمدش خوب است و وضع مالي خوبي 
داريم. او صبح امروز با خودروي MVM خود 
خانه را ترك كرد تا به كارگاهش برود تا اينكه 

ساعتي قبل مردي ناشناس ابتدا با برادر شوهرم 
و بعد با من تم��اس گرفت و گفت ك��ه همراه 
دوستانش ش��وهرم را ربوده و براي آزادي اش 
درخواست 400 ميليون تومان كرد.  زن جوان 
گفت: آدم ربايان ما را تهديد كرده اند كه اگر پول 
را به آنها نرسانيم شوهرم را به قتل مي رسانند.  
بعد از مطرح شدن شكايت، همسر و برادر بهمن 
تحت آموزش هاي پليسي قرار گرفتند. همچنين 
معلوم شد كه آدم ربايان در چند مقطع زماني با 
همس��ر و برادر بهمن تماس گرفته اند و بر سر 
مقدار پول چانه زني كرده اند و سرانجام با گرفتن 
يكصد ميليون تومان پول رضايت داده اند. آنها 
بار ديگر خانواده بهمن را تهديد كرده بودند در 
صورتي كه پول را به آنها نرسانند يا پليس را با 
خبر كنند مرتكب قتل خواهند شد.  در شاخه 
ديگري از بررس��ي ها پاك خ��ودروي بهمن 
در اختيار گش��ت هاي پليس ق��رار گرفت و از 
سوي ديگر خانواده مرد ربوده شده با هماهنگي 
مأموران پليس براي تحويل پول با آدم ربا قرار 
گذاش��تند. بدين ترتيب مأموران محل قرار را 
كه حوالي سعادت آباد بود به صورت نامحسوس 
تحت نظر گرفتند تا اينكه س��اعت 9 صبح روز 
جمعه 16 آذر ماه آدم ربا با خودروی ش��اكي در 
محل حاضر ش��د و پس از برداشتن كيسه پول 

به سرعت از محل گريخت كه مأموران با شليك 
گلوله وي را بازداشت كردند. مأموران همچنين 
موفق شدند گروگان را كه داخل صندوق عقب 
خودرواش نگه داري مي شد نجات دهند.  صبح 
ديروز متهم ب��راي تحقيق به دادس��راي امور 
جنايي تهران منتقل ش��د.  وي مقابل ش��اكي 
و برادر و همس��ر ش��اكي كه در دادسرا حضور 

داشتند به جرم خود اقرار كرد. 
صحبت هاي برادر شاكي 

آن روز برادرم در س��ولقان قرار كاري داشت و 
از صبح بي��رون رفته بود و تا ش��ب خبري از او 
نشد كه همراه همسرش به اداره پليس رفتيم 
و موضوع را خبر داديم. ما حتي به كن سولقان 
و امام زاده داوود هم رفتيم و احتمال داديم كه 
تصادف كرده يا اتفاقي براي او افتاده است تااينكه 
ساعت 1:30 بامداد مردي با برادر ديگرم تماس 
گرفت و گفت بهمن پيش من است و سالم است 
و صبح به خانه بر مي گردد. اين مرد صبح دوباره 
ساعت 7 با همسر بهمن تماس مي گيرد و اين 
بار اعام مي كند كه بهمن را ربوده و براي آزادي 
او بايد 400 ميليون تومان به او بدهيم. بعد از آن 
بود كه متوجه شديم او گروگان گرفته شده است 
و دوباره به اداره پليس رفتيم و موضوع آدم ربايي 
را توضيح داديم. متهم در اين مدت چند باري 

با ما تماس گرفت تا اينكه قرار شد 100 ميليون 
تومان به او بدهيم. ما با هماهنگي پليس دو عدد 
پاكت آبميوه بزرگ را به صورت دسته هاي پول 
بسته بندي كرديم و به درخواست آدم ربا داخل 
نايلون مشكي قرار داديم. قرار شد ساعت 9 صبح 
روز جمعه نايلون پول را كنار درختي بگذاريم و 
از آنجا دور ش��ويم تا او پول ها را بردارد و برادرم 
را آزاد كند كه سر قرار رفتيم و هنگام برداشتن 

نايلون به دام افتاد. 
در يك قدمي مرگ بودم 

مرد جوان كه 4۸ س��اعت داخل صندوق عقب 
خودرواش با دست و پا و دهان بسته با مرگ دست 
و پنجه نرم كرده بود در شرح ماجرا به خبرنگار ما 
گفت: من مهندس معدن هستم، اما چند سالي 
است كه در كار دكوراسيون و كابينت هاي چوبي 
فعاليت دارم و اان هم كارخانه اي در جاده خاوران 
دارم. متهم از دوستان نزديك من بود. او مهندسی 
معماری دارد و چند س��الي با ه��م كار كرديم 
تااينكه يك ونيم س��ال قبل از او بي خبر ش��دم. 
او نقش��ه آدم ربايي را براي اخاذي 400 ميليون 
تومان طراحي كرده بود. چند روز قبل از حادثه 
او به عنوان كارفرماي س��اختماني با من تماس 
گرفت و آدرس پ��روژه  اي را در حوالي اوين داد 
و قرار ش��د براي بازديد و طراحي دكوراسيون و 
كابينت از آنجا بازديد كنم. وقتي سر قرار رسيدم 
دو مرد را كنار پژويي ديدم كه همان لحظه گشت 
پليس هم سر رسيد و آنها از آنجا دور شدند. آنها 
قرار بود همان روز مرا بربايند اما گشت پليس مانع 
آنها شد. آن روز آدم ربا دوباره با من تماس گرفت و 
گفت براي او كاري پيش آمده و قرار شد بعداً براي 
بازديد با من تماس بگي��رد. روز حادثه دوباره او 
آدرس پروژه ديگري را در حوالي خيابان خردمند 
داد اما باز هم سر قرار نيامد كه من تصميم گرفتم 
به پروژه ديگري را در حوالي س��ولقان بروم. آنها 
مرا از همان خيابان خردمند تعقيب كرده بودند 
تا اينكه ساعت 7 شب وقتي از پروژه بيرون آمدم 
دو نفر مرا در تاريكي شب به زور سوار خودروي 
پرايدي كردند كه مرد جوان راننده آن بود. آنها 
بافاصله دهانم را چسب زدند و دست و پايم را 
با طناب بستند و بعد كيس��ه اي كه از قبل براي 
همين كار دوخته بودند به س��رم كشيدند و در 
ادامه مرا به داخل صندوق عقب خودروي خودم 

منتقل كردند. 
۴8 ساعت با مرگ دست و پنجه نرم كردم 
وي ادام��ه داد: آنه��ا مدع��ي بودن��د كه من 
عتيقه هاي زير خاكي دارم و قرار اس��ت مرا به 
فرد ديگري تحويل بدهند.  آنها 4۸ ساعت مرا 
با دست و پا و دهاني چسب زده داخل صندوق 
عقب خودروام حبس كردند. من تا يك قدمي 
مرگ پيش رفتم به طوريكه يك بار نزديك بود 
خفه بشوم كه يكي از آنها متوجه شد و سوراخ 
كوچكي روي چسب دهانم ايجاد كرد تا كمي 
نفس بكشم. سخت ترين روزهاي زندگي ام را در 
اين 4۸ ساعت سپري كردم. گرسنگي و تشنگي 
امانم را بريده ب��ود و چيزي به من نمي دادند تا 
اينكه پس از 4۸ ساعت در صندوق عقب خودرو 
باز ش��د و مردي گفت »نترس ما مأمور پليس 

هستيم« اما من باورم نمي شد. 
 سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون 
مبارزه ب��ا جرائم جنايي پلي��س آگاهي تهران 
گفت: تحقيقات كارآگاهان اداره يازدهم پليس 
آگاهي تهران براي بازداشت همدستان كامران 

در جريان است.

گروگانگيري براي نجات از دست كاهبردار

  مهندس معمار
 از چاله به چاه افتاد

گفت وگو با متهم
خودت را معرفي كن؟ 

كامران هستم و مهندسي معماری دارم. 
گروگان را مي شناختي ؟ 

بله. پنج سال قبل با او آشنا شدم و با هم كار مي كرديم 
تا اينكه يك و نيم سال قبل از او جدا شدم. 
چرا نقشه آدم ربايي كشيدي ؟ 

م��ن وض��ع مال��ي خوب��ي دارم و در منطقه 
س��عادت آباد زندگي مي كنم ت��ا اينكه مدتي 
قبل مردي از من كاهبرداري كرد و ورشكست 
ش��دم . پس از اين خيلي تاش كردم پولم را از 
مرد كاهبردار بگيرم اما نش��د تا اينكه وكيل 
گرفتم اما پول وكيل را هم نداش��تم به همين 

دليل تصميم به آدم ربايي گرفتم. 
چرا دوستت ؟ 

او را مي شناختم و مي دانستم وضع مالي خوبي 
دارد و مطمئن بودم قادر اس��ت 400 ميليون 

تومان براي آزادي اش پرداخت كند. 
دو همدستت چه نقشي داشتند ؟ 

مدتي قبل داخل اتوبوس بين شهري بودم كه 
با مردي آشنا شدم. وقتي ماجراي زندگي ام را 
با او در ميان گذاش��تم او گفت حاضر اس��ت با 
گرفتن 30 ميليون تومان همراه دوس��تش مرا 
در آدم ربايي دوس��تم كمك كن��د. آنها هر دو 
حرفه اي بودند و وقتي نقشه را براي من توضيح 

دادند قبول كردم. 
چه نقشه اي ؟ 

قرار شد ش��اكي را به بهانه بازديد پروژه اي  به 
محل بكشانيم و آن دو نفر او را بربايند و به من 

تحويل بدهند. 
چند بار نقشه آدم ربايي كشيديد ؟ 

دو بار، بار اول به خاط��ر حضور مأموران موفق 
نش��دند اما ب��ار دوم او را تعقي��ب كرديم و در 

سولقان ربوديم. 
همدستانت كجا رفتند ؟ 

پس از آدم ربايي آنها از خودرو خارج ش��دند و 
فقط چند باري آمدند با آنها قرار گذاش��تم و با 
هم حرف زديم كه گروگان متوجه نش��ود من 

تنها هستم. 
پس از آدم ربايي چه كار كرديد ؟ 

من در اين 4۸ س��اعت داخ��ل خيابان ها دور 
مي زدم و هر چند ساعت يك بار از طريق تلفن 
عمومي ب��ا خانواده ش��اكي حر ف م��ي زدم و 

درخواست پول مي كردم. 
به خانواده شاكي چه مي گفتي ؟ 

تهديد مي كردم و ب��ه دروغ مي گفتم گروگان 
را داخل چاه انداختم اگر پ��ول ندهيد در چاه 
مي ميرد و اگر پول بدهيد آدرس چاه را مي دهم 

تا او را نجات دهيد.
فكر نمي كردي دوستت تو را بشناسد ؟ 
او چشمانش بسته بود و صدايم را عوض كردم. 
واقعيتش من در تقليد صدا حرفه اي ام و چند 
باري هم كه با خانواده اش ح��رف زدم صدايم 
را عوض ك��ردم و هر بار خ��ودم را فرد ديگري 

معرفي مي كردم. 
حرف آخر ؟

از چاله به چاه افتادم.

   مهندس ربوده شده

 درخواست تشديد مجازات 
 براي قاتل برادر

آدم ربايی پس از 



رئیس جمه�ور امری�كا ب�ه دنب�ال تغییرات�ی 
گس�ترده تر از چیزی اس�ت كه تاكنون در كاخ 
سفید انجام داده؛ تغییراتی كه گذشته از چالش 
فزاینده او با مخالفانش، نش�ان می ده�د او در 
داخل تیم خود هم دچار مشكات جدی است. 
از گوش�ه وكنار هم زمزمه    ها برای اس�تیضاح او 
به طور جدی تری ش�نیده می ش�ود. تازه     ترین 
اظهارنظر مربوط به جان دین، مشاور كاخ سفید 
در زمان ریچارد نیكس�ون اس�ت كه خواستار 
كلید خوردن اس�تیضاح ترامپ ش�ده اس�ت. 
دونالد ترامپ اعام کرده که یک دادستان کل جدید 
و یک س��فیر جدید برای امریکا در س��ازمان ملل 
تعیین می کند و همزمان دو دستیار ارشد کاخ سفید 
را ترک کرده اند تا کمپین ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
او تقویت شود اما بزرگ ترین تغییری که در شرف 
وقوع است، گزینه جانشینی جان کلی رئیس دفتر 
ترامپ است. ۱۲ مقام سابق و فعلی دولت و معتمدین 
خارج از دولت ترامپ به آسوشیتدپرس گفته اند که 
خواستار جانش��ینی کلی با فرد دیگری می شوند. 
یک منبع آگاه به این جمله ترامپ اش��اره کرده که 
او به مقام هایش گفته: » با نیک یک تماس بگیرید.« 
به گفته این مقام، اش��اره ترامپ ب��ه » نیک آیرز « 
رئیس دفتر مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا 
اس��ت که احتمااً جایگزین جان کلی خواهد شد. 
همزمان با این تغییر و تحوات، تعداد پرونده    هایی 
که علیه رئیس جمهور امریکا در حال مطرح شدن 
است نیز روز به روز بیشتر می شود. یکی از اعضای 
کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا جمعه شب 

گفت که پرونده ای که به تازگی علیه وکیل س��ابق 
ترامپ ثبت ش��ده، حاکی از ارت��کاب ترامپ به دو 
فقره جرم است. تد لیو، نماینده دموکرات کالیفرنیا 
و یکی از اعضای کمیته قضایی مجلس نمایندگان 
امریکا در گفت وگو با شبکه MSNBC گفته که ما 
رئیس جمهوری داریم که در کمپین انتخاباتی اش به 
دو فقره جرم دست زده است.  به گفته لیو، دادستانان 
دادگاه ناحیه ای جنوب نیویورک مدعی شده اند که 
دونالد ترامپ در تأمین مالی کمپینش دو بار قانون 
را نقض کرده است: » اینها جرم هستند و می توان با 
اظهارات متهم درباره هدف این اقدام نتیجه گیری 

کرد.«پرونده ثبت ش��ده از س��وی دادستان های 
نیویورک صراحتاً از دونالد ترامپ نام نمی برد اما به 
» فرد شماره یک « اشاره می کند که مایکل کوهن، 
وکیل سابق ترامپ » با هماهنگی او و به دستور او « 
اقدام به پرداخت حق الس��کوت به استورمی دنیلز 
و کارن مک دوگال کرده اس��ت؛ زنان��ی که مدعی 
ش��ده اند ترامپ پیش از انتخاب��ات ۲۰۱6 با آنان 
روابط نامشروع داش��ته اس��ت. روز جمعه، رابرت 
مولر، مسئول تحقیقات در پرونده احتمال مداخله 
روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱6 امریکا 
هم جزئیات جدیدی درباره ارتب��اط افراد نزدیک 

به دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امری��کا، با دولت 
روسیه افشا کرده است. افشاگری های مولر بار دیگر 
گمانه زنی     ها درب��اره احتمال پای��ان ترامپ را احیا 
کرده است. طبق افشاگری های مولر، در اوایل نوامبر 
۲۰۱۵، یک شهروند روسی که با کاخ کرملین روابط 
داش��ت، به مایکل کوهن، وکیل ش��خصی ترامپ، 
گفته که او می تواند از ارتباطات دولت روسیه برای 
کمک به طرح های تجاری و سیاسی ترامپ استفاده 
کند. از طرف دیگر ۱۱ سناتور هم حزبی ترامپ نیز 
روز جمعه مجدداً بر لزوم شفاف س��ازی و افش��ای 
هرگونه مراودات اقتصادی و مالی بین رئیس جمهور 
امریکا یا »س��ازمان ترامپ« با عربس��تان سعودی 
تأکید کرده اند. در چین شرایطی، جان دین، مشاور 
سابق کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری ریچارد 
نیکسون و از چهره های مهم پرونده واترگیت گفته 
که اتهاماتی که اخیراً در اسناد دادگاهی علیه دونالد 
ترامپ مطرح شده است به قدری است که کنگره باید 
روند استیضاح را آغاز کند. این مشاور سابق دخیل در 
رسوایی واترگیت به سی ان ان گفت، اظهارات کوهن 
مس��تقیماً به ترامپ دالت دارد و می تواند به آغاز 
فرآیند استیضاح بینجامد. او تأکید کرد: به نظر من 
این مسئله در کنگره مطرح شود. معتقدم آنچه این 
سند نشان می دهد گزینه ای جز استیضاح مقابل پای 
قانونگذاران امریکایی نمی گذارد. هرچند آغاز فرآیند 
استیضاح نامشخص است،اما کنترل دموکرات  ها بر 
مجلس نمایندگان امریکا که از ماه آتی آغاز می شود، 
احتمال اجرای استیضاح را نسبت به روزهای نخست 

ریاست جمهوری ترامپ بیشتر کرده است. 
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چهره پرونده واترگیت
استیضاح ترامپ باید شروع شود

جنگ اتهامات شیمیایی انگلیس و امریکا  علیه روسیه در سوریه

در چهارمی�ن هفته 
روح اه صالحي
ت   گزارش  یک ض��ا ا عت��ر ا

ب�ه  جلیقه زرده�ا 
سیاس�ت های اقتصادی دولت امانوئل ماکرون، 
پلیس فرانس�ه کنترل اوضاع را از دست داده و 
برای مقابله ب�ا موج اعتراضات به دس�تگیری و 
خشونت گسترده روی آورده است تا جایی که روز 
    شنبه بیش از هزار نفر از معترضان را بازداشت کرد 
و یك نفر هم در اعتراضات خیابانی کش�ته شد. 
روند اعتراضات بسیار گسترده تر از آن است که 
دولت فرانس�ه فكر می کند با سیاس�ت پلیسی 
می توان�د کنت�رل اوض�اع را به دس�ت بگیرد. 
عقب نشینی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
از طرح مالیاتی خود و تهدید پلیس به مقابله سخت 
با معترضان، هیچ  یک نتوانس��ته  آت��ش اعتراضات 
گس��ترده ای را که از س��ه هفته پیش در این کشور 
شعله ور ش��ده خاموش کند و معترضان موسوم به 
جلیقه زردها طب��ق وعده قبلی خ��ود دیروز هم در 
شهرهای فرانسه اعتراضات گس��تردهای را برگزار 
کردند؛ اعتراضاتی که از همان ابتدا با خشونت پلیس 
تا بن دندان مسلح مواجه ش��ده که از اولین ساعات 
صبح برای مقابل��ه با معترضان آماده ش��ده بود. به 
گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس در پاریس با توسل 
به گاز اش��ک آور درصدد متفرق کردن معترضانی 
برآمد که در چهارمین تعطیات آخر هفته دس��ت 
به اعتراضات ضد دولتی زدند. پس از خشونت های     
شنبه گذشته، نزدیک به ۹۰ هزار نیروی امنیتی در 
خیابان    ها مستقر شدند. حدود ۸ هزار نیروی پلیس 

و ۱۲ خودروی زرهی فقط ب��ه خیابان های پاریس 
اعزام شدند. تصاویر ویدئویی منتشر شده حاکی از 
چندین مورد شلیک گاز اشک آور برای متفرق کردن 
معترضان است. منابع فرانسوی از استفاده نیروهای 
امنیتی فرانسه از ماشین های آبپاش برای پراکنده 
کردن تظاهرات کنندگان جلیق��ه زرد خبر دادند. 
تصاویر منتش��ر شده نش��ان می دهد که پاریس به 
میدان جنگ پلیس و معترضان تبدیل شده است. 
همچنین پلیس فرانسه در خیابان شانزه لیزه پاریس 
با معترضان درگیر شد. معترضان بار دیگر شعار   هایی 
علیه رئیس جمهور فرانسه سر دادند و از او خواستند 

استعفا دهد. 
شبکه فرانس ۲4 به نقل از معاون وزیر کشور فرانسه 
گزارش کرد:»حدود ۳۱ ه��زار نفر از جلیقه زرد   ها 
تاکنون در تظاهرات روز     شنبه در سراسر این کشور 
به خیابان   ها آمده اند«. معاون وزیر کش��ور فرانسه 
در این باره گفت:»ی��ک هزار نفر نی��ز تاکنون در 
جریان این تظاهرات بازداشت شده اند«. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، بیش از ۸ هزار معترض نیز در 
خیابان های پاریس ب��ه تظاهرات پرداختند. گفته 
می شود، یک دانش آموز در تظاهرات دیروز کشته 
شده است که با این احتس��اب، تعداد کشته های 
جنبش اعتراضی در یک ماه گذش��ته به چهار نفر 
افزایش یاف��ت. همچنین دهها نف��ر در تظاهرات 
دیروز زخمی ش��ده اند. ش��بکه بی بی س��ی شمار 
تظاهرکنندگانی را که در خیابان شانزه لیزه پاریس 
جمع شده اند ۵ هزار نفر اعام کرد. روزنامه لوموند، 
هم گزارش داد که نیروهای پلیس کیف دستی مردم 

را بازرسی کرده و اشیایی مانند کاه ایمنی را توقیف 
می کند. تصاویر خشونت مأموران پلیس در مقابل 
تظاهرکنندگان در شبکه های اجتماعی دست به 
دست شده و انتقادهای زیادی را برانگیخته است. 
شمار س��ه برابری نیروهای پلیس نسبت به تعداد 
معترضان حاکی از این اس��ت که دولت در مقابل 
کنترل اوضاع به بن بست خورده است و به سیاست 

سرکوب و زور روی آورده است. 
 مطالبات معترضان 

پلیس فرانسه تاش می کند با بازداشت های گسترده 
و ایجاد ارعاب در بین مردم بتواند کنترل اوضاع را در 
سراسر کشور به دست بگیرد اما روند اعتراضات نشان 
می دهد که هیچ عامتي از کاه��ش اعتراضات در 
فرانسه دیده نمی شود و مطالبات معترضان همچنان 
در حال افزایش است. دیروز در شبکه های اجتماعی 
لیستی از درخواست های جلیقه زرد   ها منتشر شد 
که »حذف بدهی های مالیاتی، خ��روج از اتحادیه 
اروپا، خروج از سازمان ناتو، ممنوع شدن استفاده از 
بطری های پاستیکی و افزایش حداقل دستمزد« 
بخشی از این خواسته   ها است. این اعتراضات چنان 
دولت را فلج کرده که برخی مناب��ع از کناره گیری 
تعدادی از مقامات ارش��د در فرانسه خبر می دهند. 
شبکه اسکای نیوز دیروز در گزارشی اعام کرد که 
احتمال برکناری ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه 
وجود دارد. اعتراضات در ابتدا تنها به جلیقه زردها 
محدود    می ش��د اما با گسترده ش��دن اعتراضات، 
گروه های دیگری نی��ز به این جنبش پیوس��تند. 
پرس��تاران نیز حمایت خ��ود را از معترضان دولت 

اعام کردند. یکی از پرستاران با اشاره به کافی نبودن 
حقوق و دستمزد   ها گفت:» اینجا آمده ایم تا به دولت 
بگوییم باید پنبه   ها را از گوش هایش بردارد و خشم 
مردم را که اینجا آمده اند بشنود و گرنه تظاهرات در 
این شرایط با این ایس��تگاه های بازرسی، در سرما و 
باران غم انگیز است«. بر اساس گزارش ها، 7۸ درصد 
از شهروندان فرانس��وی از اعتراضات جلیقه زردها 
حمایت می کنند. به گزارش ان بی سی نیوز، اتحادیه 
کارکن��ان پلیس فرانس��ه، همزمان ب��ا موج جدید 
تظاهرات ضد سیاست های اقتصادی دولت، دست 

به اعتصاب زد. 
 جنبشی متفاوت از 1968 

برخاف تصورات عمومی که جنبش جلیقه زردها 
را یادآور اعتراضات دانشجویی می ۱۹6۸  می دانند، 
تحلیلگران نظر متفاوتی از اعتراضات اخیر در فرانسه 
دارن��د. گیلبرت مرس��یل، روزنامه نگار فرانس��وی 
روز     ش��نبه در مصاحبه با خبرگزاری اس��پوتنیک، 
درباره اعتراضات اخیر در پاری��س گفت:»برخی از 
افراد اعتراض��ات کنونی را ب��ا اعتراضات می ۱۹6۸ 
فرانسه مقایس��ه می کنند، درحالی که دموگرافی 
این اعتراضات بس��یار متفاوت اس��ت و ما در حال 
صحبت کردن بر س��ر گس��تره عمیق تری از مردم 
هستیم«. به نظر او، »اعتراضات ۱۹6۸ که به پاریس 
و دیگر شهرهای فرانسه کشیده شد اساساً  از سوی 
دانشجویان هدایت    می شد، هرچند که کارگران نیز به 
آن ملحق شدند، ولی امروز دانش آموزان دبیرستانی 
به طور وس��یع به این جنبش ملحق شده اند. با این 
حال، پیوس��تن دانش آموزان به این جنبش مانند 
سال ۱۹6۸ نیست، زیرا آن اعتراضات درباره آزادی 
و عدالت اجتماعی بود. درحالی که اعتراضات فعلی 

بیشتر در مورد نان است نه آزادی های مدنی«.  
در روزهای اخی��ر دانش آموزان زیادی در سراس��ر 
فرانس��ه به جنبش جلیقه زردها پیوسته اند و حتی 
بر اس��اس آمارهای منتشر ش��ده صد   ها دبیرستان 
در ش��هرهای مختلف این کش��ور تعطیل شده اند. 
این روزنامه نگار فرانس��وی در ادامه مصاحبه خود 
مي گوید:»اگر بخواهم به لحاظ شباهتي اعتراضات 
را بیان کنم، این اعتراضات بیشتر شبیه اعتراضات 
س��ندکاب   ها اس��ت. )یعنی کارگران ش��هری که 
در اواخر قرن ۱۸، باعث رادیکالیزه ش��دن فزاینده 
انقاب فرانسه شدند(«. به گفته او، صدای معترضان 
درباره اینکه ماکرون باید استعفا کند، بیشتر و بیشتر 

می شود و نشانه کاهش اعتراضات دیده نمی شود. 
با افزایش اعتراضات در ش��هرهای فرانس��ه، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا در پیامی توئیتری در 
واکنش به اعتراضات فرانسه نوشت:»توافق پاریس 
خیلی خوب برای پاریس کار نکرد. اعتراضات و آشوب 
سراسر فرانسه را فرا گرفته است. مردم نمی خواهند 
پول هنگفتی به اکثر کشور های جهان سوم بدهند تا 
شاید از محیط زیست حفاظت شود. شعار می دهند 
» ما ترامپ را می خواهیم!«. ترامپ س��ال گذش��ته 
میادی از توافقنامه آب و هوایی پاریس خارج شد و 

آن را به ضرر اقتصاد و مردم کشورش دانست. 

  گزارش  2

   پرونده

تغییرات غرب از فرانسه آغاز شده؟!
در فصل بهار ۲۰۱7 هنگامی که امانوئ��ل ماکرون در رقابت انتخاباتی 
فرانس��ه به پیروزی رس��ید و توانس��ت به منصب ریاس��ت جمهوری 
این کشور دس��ت یابد، بسیاری از کارشناس��ان پیش بینی می کردند 
رئیس جمهور جدید که خارج از احزاب س��نتی فرانسه پس از جنگ 
جهانی دوم توانست آرای مردم این کشور را به خود جلب نماید، چهره 
دیگری از فرانسه به نمایش خواهد گذاش��ت و می تواند قاره سبز را به 
مرحله ای نوین وارد کند که پایه این مرحله نوین، ایجاد اروپای مستقل 
از ایاات متحده امریکا و به دور از تأثیرگذاری روس��یه است. قهرمانی 
تیم ملی فرانس��ه در جام جهانی ۲۰۱۸ در روس��یه ب��ا بهره برداری از 
بازیکنانی که بیشتر آنان اصالت فرانسوی نداشته و از مهاجرین به شمار 
می روند، جایگاه جهانی ماکرون را افزایش داد. اما اوضاع فرانسه به یک 
باره دگرگون شد. با گذشت اندکی بیش از یک سال از انتخاب ماکرون 
به عنوان رئیس جمهور فرانسه و حدود شش ماه از قهرمانی این کشور در 
جام جهانی، ماکرون خود را در قلب پاریس و در کاخ الیزه، در محاصره 
هموطنانش می بیند؛ آنان که افزایش مالیات بر س��وخت را برنتافته و 

دست به شورش های گسترده زده و خشم شان شعله ور شده است. 
ش��اید بتوان درباره ماکرون گفت که او به سرعت صعود کرد و با سرعت 
شگفت انگیزی نیز در حال سقوط است. هنگامی که برخی از صاحب نظران 
ماکرون را با ژنرال دوگل رئیس جمهور اسبق فرانسه قیاس می کنند، این 
نکته را در نظر می آورند با وجودی که مردم فرانسه در سال ۱۹6۸ علیه 
دوگل تظاهراتی به راه انداخته و مخالفت    هایی با وی کردند، اما دوگل در 
نظر مردم فرانسه قهرمان ملی است چرا که این کشور را از اشغال آلمان 
در جنگ جهانی دوم آزاد ساخت، اما ماکرون از نگاه مردم فرانسه، حامی 
ثروتمندان است. شرایط پیرامونی اتحادیه اروپا و فرانسه، به نفع ماکرون 
نیست؛ انگلستان به رهبری خانم ترزا می در حال خروج از اتحادیه اروپا 
بوده و در آلمان نیز، دوران طایی آنگا مرکل به پایان رسیده است و او از 
رهبری حزبش، کناره گیری کرده و دوران صدر اعظمی وی، در حال پایان 
است. در این شرایط، ایتالیا خود را از تنش های مربوط به ماندن یا نماندن 
در اتحادیه اروپا دور ساخته و نمی کوشد همچون برخی کشورهای عضو، 

شروطش را بر این اتحادیه تحمیل نماید. 
سرنوشت ماکرون به تحواتی بستگی دارد که اکنون در کشورش در 
حال وقوع اس��ت. آیا امانوئل ماکرون خواهد توانست در پایان دادن به 
تظاهرات های اعتراض  آمیز در خیابان های پاریس و دیگر ش��هرهای 
فرانس��ه موفق عمل کرده و خواهد توانس��ت تا پایان دوران ریاس��ت 
جمهوری اش در سال ۲۰۲۲ باقی بماند یا آنکه شرایط ناگوار فرانسه او 

را به استعفا وادار می سازد؟ 
با وجودی که ماکرون از دس��تورش مبنی بر افزایش مالیات بر انرژی 
کوتاه آمده ، اما همچنان موضوعات دیگری نیز وجود دارد که معترضان 
بر آن پافش��اری می کنند. همچ��ون حداقل دس��تمزدها، لزوم تغییر 
گسترده در نظام مالیاتی و کاهش س��ن بازنشستگی. به نظر می رسد 
فرانسه و به طور کلی قاره اروپا در آستانه تغییر گسترده است. به دیگر 
سخن، تغییر غرب از فرانسه آغاز می شود. آنچه در فرانسه روی می دهد، 
بر دیگر نقاط اروپا نیز تأثیرگذار است و همانند توپ یخی به دیگر مناطق 
اروپا نیز سرایت می کند. طبیعی است که مهاجران ساکن در فرانسه و 
دانشجویان نیز از این موج تغییرات و مرحله جدیدی که در اروپا آغاز 
شده است، تأثیر پذیرند. رویارویی با تظاهرات های گسترده فرانسه در 
سایه شورش    ها و اعمال خرابکارانه وسیع در مناطق گوناگون این کشور، 
برای ماکرون آسان نخواهد بود. تأثیر آنچه در فرانسه روی می دهد تنها 
محدود به این کشور نمی شود بلکه بر منظومه اقتصادی و اجتماعی اروپا 
بلکه جهان نیز تأثیرگذار است. تاریخ فرانسه نشان می دهد این کشور 
افرادی همچون ناپلئون بناپارت و ژنرال دوگل را باا برد اما س��پس به 
پایین پرتاب کرد و این دو شخصیت تاریخی فرانسه، سرنوشت خوبی 

نداشتند. آیا ماکرون نیز به همان سرنوشت دچار خواهد شد؟
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 ناو هواپیمابر استنیس امریكا وارد آب های خاورمیانه شد
ناوگروه دریایی امریکا به رهبری ناو هواپیمابر هس��ته ای » یو اس اس 
جان سی استنیس « روز      شنبه وارد آب های خاورمیانه شد و پیش بینی 
می ش��ود که این ناوگان در دریای عرب و خلیج فارس مستقر شود. به 
گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، نیروی دریایی امریکا اعام کرد، 
این ناو هواپیمابر در منطقه عملیات ناوگان پنجم دریایی امریکا که به 
طور خاص ش��امل دریای عرب و خلیج فارس می شود، حضور خواهد 
یافت. وال اس��تریت ژورنال به نقل از » منابع آگاه « نوش��ت، این یگان 
دریایی با هدف » قدرت نمایی در برابر ایران « تا روز یک    شنبه به آب های 
خلیج فارس خواهد رس��ید و پیش بینی می شود دس��ت کم دو ماه در 

منطقه حضور داشته باشد. 

  یك کشته در انفجار خودرو در اراضی اشغالی 1948
رسانه های رژیم صهیونیس��تی از انفجار خودرویی در اراضی اشغالی 
و کشته شدن یک صهیونیس��ت خبر دادند. کانال ۱4 تلویزیون رژیم 
صهیونیس��تی روز     ش��نبه اعام کرد طی انفجار خودرویی در شهرک 
»عزرائیل « در غرب »الطیبه « یک صهیونیست کشته شد. شهر الطیبه 
در »مثلث جنوبی « واقع در اراضی اش��غالی ۱۹4۸ ق��رار دارد. درباره 
ماهیت این انفجار خبری اعام نش��ده اس��ت. خبرگزاری فلسطینی 
»صفا« به نقل از رسانه های صهیونیستی نوش��ت به احتمال زیاد این 
موضوع، حادثه ای جنایی بوده است. در گزارش مذکور آمده است در 
پی تصفیه حساب     ها میان گروه های »مافیا«، اخیراً حوادث مشابهی نیز 

دیده شده که طی آن چند نفر کشته و زخمی شده اند. 

  جانشین »مرکل « برای رهبری حزب مشخص شد
فردی که قرار اس��ت به جای آنگا مرکل، صدراعظ��م آلمان رهبری 
حزب اتحادیه دموکرات مسیحی را بر عهده بگیرد مشخص شده است. 
خبرگزاری »دی. پی. ای « جمعه شب گزارش کرد که خانم »آنه گرت 
کرام��پ-کارن باوئر « معاون ح��زب محافظ��ه کار اتحادیه دموکرات 
مسیحی آلمان و رقیب دیرینه آنگا مرکل به عنوان رئیس جدید این 
حزب انتخاب ش��د. وی در انتخابات کنگره حزب ب��ا ۵۱7 رأی به این 
سمت انتخاب ش��د. آنگا مرکل که پس از ۱۸سال از رهبری حزبش 
کناره گیری می کن��د روز جمعه در آخرین س��خنرانی خود به عنوان 
رهبر حزب دموکرات مس��یحی آلمان از ارزش های معنوی این حزب 
دفاع کرد. مرکل ماه اکتبر گفته بود در انتخابات دور بعدی حزب نامزد 

نخواهد شد، اما صدراعظم باقی خواهد ماند. 

  رئی�س دوم�ا: تروریس�م اب�زار امری�كا ب�رای مداخله در 
کشورهاست

رئیس مجلس دومای روسیه روز      شنبه گفت که امریکا از تروریست     ها 
به عنوان ابزاری برای اعمال فشار و مداخله مستقیم در امور کشورهای 
مس��تقل دیگر اس��تفاده می کند. به گزارش اس��پوتنیک، ویاچساو 
وولودین گفت:»بلندپروازی ه��ای ژئوپلتیکی امری��کا از جمله تداوم 
استفاده این کش��ور از تروریس��ت     ها و افراط گر    ها به عنوان ابزار فشار 
و مداخله مس��تقیم در امور کش��ورهای مس��تقل موج��ب اخال در 
فعالیت های هماهنگ می شود«. به گفته وی، واشنگتن در تاش برای 
استفاده از مفهوم » مقابله با افراط گری خشونت طلب « به عنوان منطقی 

برای اقداماتش است. 

میشل عون تهدید به برکناري  حریری کرد
ظاه�راً پ�س از گذش�ت ش�ش م�اه صب�ر رئیس جمه�ور لبنان 
برای تش�كیل دولت توس�ط س�عد حریری پایان یافت�ه و حاا او 
می گوید ب�رای برون رفت از بن بس�ت احتمااً ب�ه پارلمان خواهد 
رفت ك�ه به نوع�ی تهدی�د س�عد حریری محس�وب می ش�ود. 
میش��ل عون، رئیس جمهور لبنان طی بیانیه ای اعام کرد، در صورتی 
که موضوع تشکیل کابینه به زودی حل نشود به پارلمان رجوع می کند 
تا آن را در جریان پیچیدگی های این پرونده قرار دهد زیرا این پارلمان 
است که رأی ازم برای نخست وزیری سعد حریری را به وی داده و در 

واقع او را مأمور به تشکیل کابینه کرده است. 
 حدود شش ماه قبل س��عد حریری به نخس��ت وزیری لبنان رسید و 
می بایس��ت کابینه خود را به مجل��س معرفی می کرد ام��ا از آن زمان 
تاکنون حریری در تشکیل کابینه ناکام مانده است. قانون اساسی لبنان 
ضرب ااجل یک ماهه را برای نخست وزیر جهت تقدیم ترکیب کابینه 
مشخص کرده است.   بنابر بیانیه رئیس جمهور لبنان به سعد حریری، 
نخس��ت وزیر مکلف لبنان بای��د در چارچوب اختیارات محول ش��ده 
براساس قانون اساسی و نتایج رایزنی هایش مسئولیت تشکیل کابینه 
را به طور کامل بپذیرد.  این موضع گیری برای فراکس��یون المستقبل 
و هم پیمانانش سنگین آمد و یک منبع عالی رتبه و نزدیک به حریری 
واکنش نشان داد. این منبع به نقل از نخست وزیر مکلف گفت، هر گونه 
تاش برای مسئول دانستن حریری در این زمینه تاش برای منحرف 
کردن افکار عمومی اس��ت. همچنین دفتر حریری در بیانیه ای تأکید 
کرده است،  شایسته نیست جناب رئیس جمهور از بندهای قانون اساسی 
و حقوق مطرح شده در آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اختیارات 

نخست وزیر مکلف استفاده کند. 
بحران کنونی حول نمایندگی شش نماینده مستقل عضو لیست »اللقاء 
التشاوری « است که بر لیست های دیگر در رقابت با جریان المستقبل 
پیروز شدند. گفته می شود، تاش  سعد حریری برای تشکیل دولت با 
شرط حزب اه لبنان برای حضور شش نماینده سنی مخالف حریری 
در دولت به مشکل خورده چراکه حریری با آن مخالف است. حریری 
حزب اه لبنان را متهم به مشکل تراشی می کند در حالی که حزب اه 
لبنان معتقد است با هیچ ترکیب دولتی در صورتی که نمایندگانی از 
این شش تن نباشند، موافق نخواهد بود. در لبنان تشکیل دولت بدون 
توافق گروه های بزرگ ممکن نیست. نظام سیاسی این کشور براساس 

سهمیه بندی     ها و تقسیم مناصب بین طوایف و احزاب است. 
هرچند »نبیه بری « رئیس پارلمان لبنان از اقدام میشل عون حمایت 
و اعام کرد: بر اساس قانون اساس��ی این حق رئیس جمهور است که 
پیام     هایی به پارلمان بفرستد و اگر نامه ای از جانب وی با هر مضمونی به 

ما برسد بر اساس اصول قانونی، آن را بررسی خواهیم کرد. 
  روسیه: بحث تونل     ها پروپاگانداست

سفیر روسیه در لبنان اعام کرد آنچه درباره وجود تونل در مرز لبنان و 
اراضی اشغالی مطرح می شود، »پروپاگاندا« است. 

»الکساندر زاسپکین « سفیر روسیه در لبنان گفت آنچه پیرامون تونل در 
مرز لبنان و اراضی اشغالی مطرح شده، خطرناک نیست بلکه موضوعی 
تاکتیکی و هدف آن پروپاگانداست. بر اساس گزارش وبگاه »النشره«، 
زاسپکین ادامه داد: خطری علیه امنیت و ثبات لبنان به دلیل تحوات 
کنونی در مرز وجود ندارد. جامع��ه بین الملل از امنیت و ثبات لبنان و 
تش��کیل دولت در اس��رع وقت حمایت می کند اما در امور داخلی این 
کشور مداخله نخواهد کرد. این صحبت های زاسپکین در حالی اعام 
می شود که هفته گذشته وزارت خارجه روسیه با محکوم کردن »حفر 
تونل« در مرز شمالی فلسطین اشغالی، مدعی شد رژیم صهیونیستی 
حق دارد از خ��ودش در براب��ر تونل های ادعایی ح��زب اه دفاع کند. 
مسکو از عملیات ارتش رژیم صهیونیس��تی برای شناسایی و تخریب 
تونل های منتس��ب به حزب اه حمایت کرد اما به تل آویو هشدار داد 
نباید قوانین بین المللی را نقض کند و دست به اقدام نظامی علیه لبنان 
بزند. سفیر روسیه س��پس افزود تناقض     ها و نزاع های منطقه ای وجود 
دارد، اما این فرصت برای لبنانی     ها پیش آمده که با چشم پوشی از آنچه 
در آینده منطقه اتفاق خواهد افتاد، با یکدیگر متفق شوند. ارتش رژیم 
صهیونیستی سه     شنبه هفته گذشته اعام کرد عملیات برای شناسایی 
و تخریب تونل های ادعایی گروه های مقاومت لبنانی را که زیر مناطق 
شمالی فلسطین اشغالی حفر شده اند، آغاز کرده و این عملیات را »سپر 

شمالی« نامید. 

ب�ه  تروریس�ت     ها  اخی�ر  حمل�ه  انگلی�س  و  امری�كا 
اع�ام  روس�یه  ام�ا  خواندن�د  س�اختگی  را  حل�ب 
داری�م.  حمل�ه  ای�ن  درب�اره  قطع�ی  م�دارک  ك�رد 
وزارت دفاع روسیه ادعاهای وزارت خارجه امریکا درباره عدم وقوع 
حمله شیمیایی در حلب سوریه در ماه گذشته میادی را رد و تأکید 
کرد، روسیه مدارک قطعی از این حمله دارد. وزارت دفاع روسیه در 
بیانیه ای اعام کرد: بیانیه وزارت خارجه امریکا تنها تاش��ی برای 
توجیه تروریس��ت های بین المللی فعال در ادلب و اف��راد مرتبط با 
کاه سفیدهای دروغین است که با اقدامات تحریک آمیز خود غربی     ها 

را به دردسر انداختند. این وزارتخانه تأکید کرد: روسیه مدارک قطعی 
دارد که نشان می دهند تروریس��ت     ها در تاریخ ۲4 نوامبر ۲۰۱۸ در 
حلب از خمپاره های حاوی مواد شیمیایی سمی علیه غیرنظامیان 
استفاده کردند. وزارت دفاع روسیه در ادامه نیز بیانیه وزارت خارجه 
امریکا را تاشی احمقانه برای اعمال فشار بر سازمان منع ساح های 
شیمیایی با هدف مانع تراشی در انجام تحقیقاتی واقعی دانست. این 
وزارتخانه آورده است: انتقال مواد سمی به تروریست     ها و کاه سفید    ها 
از سوی سازمان های اطاعات غرب همزمان با اظهارات وزارت خارجه 
امریکا درباره آمادگی شان برای هدف گرفتن سوریه انجام می گیرد. در 

ادامه بیانیه روسیه با اشاره به اینکه حمات جنگنده های امریکایی به 
شهر هجین و منطقه اطراف آن موجب مرگ دهها غیرنظامی شدند، 
آمده است: هدف از اتهامات واشنگتن علیه مسکو و دمشق دور کردن 
توجه جامعه جهانی از جنایات جنگنده های امریکایی در شرق سوریه 
است. پیش تر وزارت خارجه امریکا در بیانیه ای انجام هرگونه حمله 
شیمیایی در حلب را تکذیب کرده و مدعی شده بود، حمله در این شهر 
با استفاده از گاز اشک آور انجام شد. این وزارتخانه مسکو را به کمک به 
دمشق برای اعام یک حمله شیمیایی دروغین در ادلب و بهانه کردن 

آن برای تضعیف آتش بس شکننده در این شهر متهم کرد.

مردم: فرانسه از ناتو و اتحادیه اروپا  خارج شود
بن بست جمهوري پنجم!

ترجمه:دکترمحمدجوادگودينی

انصاراه: یك دست بر ماشه
 دست دیگرمان برای صلح دراز است

رئیس تی�م مذاكره كنن�ده انص�اراه گفته ك�ه مذاكره كنندگان 
در اس�تكهلم س�وئد ب�رای صل�ح ج�دی نیس�تند و ب�ه همین 
خاط�ر، انص�اراه در عی�ن حال�ی ك�ه ی�ك دس�ت خ�ود را 
ب�رای صل�ح دراز می كن�د، دس�ت دیگ�ر ب�ر ماش�ه دارد. 
محمد عبدالسام در گفت وگو با شبکه المسیره، پیشنهاد طرف مقابل 
در مذاکرات استکهلم برای گشایش مشروط فرودگاه صنعا را رد کرده و 
گفته که بازگشایی فرودگاه صنعا باید بر اساس قوانین بین المللی صورت 
پذیرد و ما هیچ گونه بازرسی هواپیما    ها را نمی پذیریم. عبدالسام تأکید 
کرد: بندر الحدیده باید از اقدامات نظامی دور باشد. انصاراه پیشنهاد 
یک دوره انتقالی در یمن به مدت دو الی س��ه س��ال را می دهد که در 
جریان آن س��اح    ها به حکومت داده ش��ده و ش��رایط برای برگزاری 
انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آماده شود. عبدالسام همچنین 
در گفت وگو با شبکه المسیره گفت: هیئت دولت مستعفی جدیتی از 
خود در جریان مذاکرات سوئد نشان نداده است. آنها مستقل نیستند 
و از خارج هدایت می شوند. یک دست ما برای صلح دراز شده و دست 
دیگر ما روی ماشه برای مبارزه با متجاوزان است. همچنین بر اساس 
گزارش رویترز، مذاکره کننده انصاراه روز      شنبه در حاشیه مذاکرات 
صلح اعام کرد بندر الحدیده در یمن بای��د » منطقه بی طرف « اعام 
شود. محمد عبدالسام مذاکره کننده انصاراه همچنین به خبرگزاری 
رویترز گفت که گروهش به روی گزینه احتمال اعطای نقشی به سازمان 
ملل متحد در فرودگاه صنعا به عنوان بخشی از تاش برای بازگشایی 
آن، باز است. س��لیم مغلس، عضو دیگر هیئت مذاکره کننده جنبش 
انصاراه در مذاکرات صلح یمن نیز با اشاره به کارشکنی های عربستان 
در مس��یر مذاکرات گفته که این کش��ور به هیئت مذاکره کننده خود 
اجازه نمی دهد چارچوب کلی درخواست    ها را بررسی کند و به دنبال 
مسائل جزئی و بی اهمیت است. وی تأکید کرد که آنچه هیئت ریاض 
انجام می دهد، چیزی جز وقت کشی و مانع تراشی در مسیر مذاکرات 
صلح یمن نیست، این در حالی است که عربستان اجازه نمی دهد هیئت 
خود چارچوب کلی درخواست    ها را بررسی کند و خواستار حذف آن از 
جدول مذاکرات شده است. وی گفت: بی اعتمادی اعضای هیئت ریاض 
به یکدیگر و اختافات آنها، در مسیر فعالیت فرستاده سازمان ملل مانع 
ایجاد می کند. عضو هیئت صنعا تأکید کرد که امریکا که حامی ادامه 
جنگ در یمن است، عربستان را تشویق می کند به هیئت خود اجازه 
بررسی چارچوب کلی را ندهد. مغلس افزود: تجربه هیئت صنعا نشان 
می دهد اگر ما با س��عودی    ها مذاکره می کردیم به توافق واقعی مانند 
توافق تبادل اس��را نزدیک تر بودیم، در عین حال ما برای بررسی همه 
مسائل و پرونده    ها آمادگی کامل داریم و امیدواریم گفت وگو    ها منجر به 

توافق درباره چارچوب کلی مذاکرات شود. 
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   محمدصادق عابديني
حس�ين مسافرآس�تانه مي گويد بيشترين 
معضات تئاتر كشور ناشي از بي برنامه بودن 
دول�ت در قب�ال تئات�ر اس�ت و در حالي كه 
كشورهاي مدعي دموكراسي هم نظارت كاملي 
روي تئاتر دارند، در ايران تئاتر از سوي دولت 
رها شده و همين باعث بروز معضل شده است. 
تعدادي از اعضاي كمیسیون فرهنگي مجلس 
هفته گذشته با ارس��ال نامه اي انتقادي به وزير 
ارش��اد، از وضعیت تئاتر انتقاد كرده و نسبت به 
رعايت نشدن حريم ها و عبور از خطوط قرمز در 

نمايش ها هشدار دادند. 
   مجلس نگران افراطي گري در تئاتر

حجت ااسام احد آزادي خواه درباره اين نامه 
مي گويد: »اين تذكر از سوي كمیسیون فرهنگي 
نبوده بلكه از سوي عده اي از نمايندگان مجلس 
چند روز پیش با مديريت آقاي پژمانفر صورت 
گرفته است.« وي ادامه مي دهد: »متني كه تهیه 
شد خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسامي بود، 
ما در عرصه تئاتر متأسفانه يك افراط گري هايي را 
مي بینیم كه قابل دفاع نیست. بعضاً نويسندگان 
و كارگردان��ان ح��وزه تئاتر حريم ه��ا را رعايت 
نمي كنند و عبور از خط قرمز دارند.« آزادي خواه 
مي افزايد: »ما در كش��ور آرمان هايي داريم كه 
بايد مقدس بدانیم، با عنايت به اينكه عرصه هنر 
بايد شاد و مروج نش��اط باشد اما اين تعارضي با 
اين آرمان ها و اصول ندارد! بعضاً ديده مي شود 
متأسفانه اين مسائل رعايت نمي شود و اين ايراد 
جدي به تئاتر است البته ما در عرصه سینما هم 

اشكااتي را مشاهده مي كنیم.« 
اين نام��ه با واكن��ش ش��هرام گی��ل آبادي، 
مديرعامل خانه تئاتر روبه رو شد. گیل آبادي 
كه به عی��ادت حس��ین محب اه��ري، بازيگر 
پیشكسوت سینما و تئاتر رفته بود، در واكنش 
به نامه نمايندگان مجلس، گفت: »اين كاري 
كه نمايندگان كردند، وجه احساسي آن قوي تر 
از كار كارشناس��ي ب��ود، در حالي ك��ه قبل از 
اين اتف��اق اگر س��ؤالي مي كردند و جلس��ات 
كارشناسي مي گذاشتند، بدنه تخصصي تئاتر 
ايران و خانه تئاتر آمادگي داشتند اطاعات و 
نكات كارشناسي و ارزشیابي خود را از شرايط 

موجود در اختیارشان قرار دهند.«
گیل آبادي ادامه داد: »اين اتفاق خوبي نیست كه 
نتیجه نظر نمايندگان مجلس در فضاي تخصصي 

به جاي اينكه توجه ها را جلب كند، بي اعتمادي 
ايجاد كند. من دوست دارم نماينده مجلس وقتي 
صحبت مي كند با پش��توانه كارشناسي باشد و 
تنها در اين صورت است كه نظراتش در فضاي 

تخصصي تأثیرگذار مي شود.«
آزادي خواه، س��خنگوي كمیس��یون فرهنگي 
در مصاحبه ب��ا يك��ي از خبرگزاري ها اظهارات 
گیل آب��ادي را درب��اره اينكه نماين��دگان تئاتر 
نمي بینند، رد مي كند و مي گويد كه اهل تئاتر 
ديدن است اما همه اين دعواهاي رسانه اي باعث 
نمي شود كه موضوع اصلي كه همان معضات 
تئاتر و رعايت نك��ردن هنجار ه��اي جامعه در 
تئاتر است، فراموش شود. حسین مسافرآستانه، 
هنرمند پیشكسوت تئاتر، درباره نامه نگاري ها 
و اظهار نظر هاي چند روز اخی��ر درباره تئاتر به 
»جوان« مي گويد: »تئات��ر از نظر فرهنگي باا 
و پايین شده و مشكل دارد اما اين اظهار نظر ها 
نمي تواند مش��كلي را حل كند، اگر نمايندگان 
مجلس به دنبال حل مشكل تئاتر هستند بايد 

به دنبال ريشه معضات باشند.«
مسافرآس��تانه با تأكید بر اينكه چیزي با ارجاع 
يك نامه به وزير حل نمي ش��ود، به نمايندگان 
مجلس توصیه مي كند: بهتر است به دنبال علت 
اين معلول ها باشیم وگرنه در شرايط موجود تئاتر 
به حد كافي مظلوم است و هر كس از راه مي رسد 

مي خواهد بر سر تئاتر بكوبد.« 
   با نامه نگاري كاري درست نمي شود

وي با تأكید بر اينكه به طور مستقیم با مشكات 
تئاتر كشور روبه رو اس��ت و به خوبي از شرايط 
نمايش ها و آثاري كه مسائل اخاقي را رعايت 
نمي كنند، آشناس��ت، مي گويد: »اينكه برخي 
از آثار مس��ائل اخاقي و خطوط قرمز را رعايت 
نمي كنند، قابل كتمان نیست، اما وزارت ارشاد 
و ش��وراي نظارت و ارزش��یابي تئاتر به سختي 
روي نمايش ها نظارت دارند و بسیاري از تئاتر ها 

ممیزي مي خورند، اتفاقاً اان يكي از انتقادهاي 
تئاتري ها اين اس��ت كه چرا نظارت ه��ا تا اين 
حد سختگیرانه است! در حالي كه سختگیري 
كمكي به تغیی��ر وضع موج��ود نمي كند بلكه 
معضات تئات��ر نیازمند نگاه جامعه شناس��انه 

براي حل شدن است.«
مسافرآستانه در پاسخ به اين س��ؤال كه ريشه 
اصلي مش��كات تئات��ر به خص��وص در بخش 
خصوص��ي چیس��ت؟ مي گويد: »عل��ت اصلي 
بي برنامه بودن دولت در مقابل تئاتر است، حتي 
در كش��ورهايي كه ادعاي دموكراسي هم دارند 
روي تئاتر نظارت و برنامه ريزي وجود دارد، اما 
در اي��ران مي بینیم كه هیچ برنامه اي از س��وي 
دولت براي تئاتر وجود ندارد و تئاتر كش��ور به 
حال خودش رها شده است. در اين شرايط هم 
ع��ده اي در بخش خصوصي پیدا مي ش��وند كه 

سوءاستفاده كنند.«
   دولت تئاتر را رها كرده

مسئول تماش��اخانه ايرانش��هر، تأكید مي كند: 
»دولت براي تئاتر برنامه ندارد، چون اگر برنامه 
داش��ته باش��د بايد از آن حمايت كند و حمايت 
از تئاتر به معناي تخصیص بودجه است و دولت 
چون نمي خواه��د بودجه بده��د، كاري هم به 

تئاتر ندارد.« 
مسافرآس��تانه با بی��ان اينكه تئاتر زيرس��اخت 
فرهنگي و تربیتي براي نس��ل هاي آينده است، 
مي گويد: »چرا فقط نگاه تفريحي به تئاتر رواج 
پیدا كرده و خبري از تئاتر هاي آموزشي نیست؟ 

تئاتر نیازمند بحث هاي فكري است.« 
   چرا تئاتري ها نسبت به ورود پول هاي 

مشكوك ساكتند؟!
يكي از مشكاتي كه تئاتر اخیراً با آن روبه رو شده 
و فعًا در س��طح وسیعي ديده نمي ش��ود، ورود 
پول هاي مش��كوك به بدنه تولید در تئاتر است، 
مسافرآستانه كه سابقه حضور در سازمان سینمايي 
را دارد، با اشاره به ابراز نگراني تهیه كنندگان سینما 
در قبال ورود پول هاي كثیف، مي گويد: »در سینما 
مي بینیم تهیه كننده ها خطر ورود پول مشكوك 
را متوجه شده و مي دانند كه اين پول باعث نابودي 
سینما مي شود، چون هزينه هاي تولید را باا برده 
و تهیه كننده هاي بخش خصوصي قادر به تأمین 
هزينه هاي س��اخت نخواهند بود، ولي متأسفانه 
مي بینیم كه كارگردانان و تهیه كننده هاي تئاتر نه 
تنها نسبت به وجود پول هاي مشكوك اعتراضي 
ندارند بلكه از آن استقبال هم مي كنند، ورود اين 
پول ها مي تواند جريان تولید آثار نمايش��ي را به 
مخاطره بیندازد.« هنرمند پیشكس��وت تئاتر در 
انتها مي گوي��د: »تعاريف م��ا از تئاتر خصوصي و 
تئاتر تجاري كامًا غلط اس��ت و اكنون مي بینیم 
كه تئاتر هاي خصوصي بیشتر به سمت تئاتر هاي 
روحوضي و تجاري رفته اند و با تغییر اسامي سعي 
دارند هم��ان محتوا را عرضه كنن��د و اين فاجعه 

بار است.« 
آنچه از سخنان اين كارگردان و مدير باسابقه تئاتر 
برمي آيد اين است كه هنر نمايش نیازمند ايجاد 
ساختاري براي اصاح روند فعلي است؛ روندي كه 
در آن دولت مسئوانه نسبت به تئاتر رفتار كند 
و از بار مسئولیت هاي حمايتي و نظارتي در قبال 

تئاتر شانه خالي نكند.

گفت وگوي »جوان« با حسين مسافرآستانه درباره اتفاقات روزهاي اخير تئاتر

 دولت تئاتر را رها 
و زمینه سوءاستفاده را فراهم کرد

   فرزين ماندگار
مقاوم�ت گف�ت: خبرن�گار  فيل�م  داور جش�نواره 
امريكاي�ي ب�ه جش�نواره آم�د. از او س�ؤال كردن�د 
اگ�ر ب�ه امري�كا ب�روي و براي�ت مش�كلي ايج�اد 
ش�ود چ�ه مي كن�ي؟ گف�ت وطن�م را ع�وض مي كن�م. 
رضا برجي داور جشنواره فیلم مقاومت كه در سینماي مستند 
ركورددار دنیاست و 16 جنگ را كار كرده است در گفت وگو با 
خبرگزاري دانشجو عنوان كرد: جشنواره فیلم مقاومت قصد 
دارد تا انگی��زه مقاومت را در يك جامعه گس��ترش و به مردم 
نشان دهد و برگزاركنندگان اين جش��نواره در پي اين هدف 
هس��تند. انگیزه مقاومت مي تواند در اين باشد كه اين درخت 
را قطع نكن! كه اين هم مي تواند به عنوان يك نماد مقاومت و 
انگیزه اي براي دفاع و آنچه حق شماست و مي خواهند اين حق 

را از شما بگیرند مطرح شود. 
وي افزود: اين جشنواره در جايگاه باايي ايستاده و به نظرم در 
سال هاي بعد بايد به سمت كارهاي بین المللي گسترده شود 
و فكر مي كنم مي تواند به عنوان يك جش��نواره مستند A در 
دنیا مطرح شود. وي در ادامه مي افزايد: انگیزه كساني كه اينجا 
مي آيند مقاومت است؛ از فیلم هاي محیط زيست تا فیلم هاي 
مبارزه با مباحث زيست محیطي كه در مناطق اتفاق افتاده بود 

و فیلمسازان مطرح كردند. 
داور جشنواره مقاومت اظهار داشت: اين جشنواره مي گويد كه 
مي توان با ابزار كم در مقابل يك غول رس��انه اي صهیونیست 
مقابله كرد. چرا صهیونیست ها آن قدر از اين جشنواره وحشت 

دارند و چرا تهديد كردند؟! چون اين جشنواره انگیزه مقاومت 
را به ديگران مي دهد، اس��لحه نمي دهد بلكه انگیزه خودش، 
ساح را پیدا مي كند و ما نمي گويیم ساحت چه باشد. وي در 
پايان گفت: خبرنگار امريكايي به جشنواره آمده و از او سؤال 
كردند كه اگر به امريكا بروی و برايت مش��كلي ايجاد شود چه 
مي كني؟ گفت وطنم را عوض مي كنم، اين نشان مي دهد كه 
انگیزه مقاومت بسیار خوب شكل گرفته كه يكي از وطنش هم 
براي عرصه مقاومت مي گذرد و به نظرم كار بسیار بزرگي است 

كه اين جشنواره انجام مي دهد. 
به اعتقاد اين مستندس��از و عكاس جنگ جش��نواره مقاومت 
انگیزه مقاومت را در منطقه پخش مي كند. »پخش و گسترش 
انگیزه مقاومت خیلي بااتر از جنگیدن است. اين انگیزه روزي 
موجب شده بود بچه هاي ما در خرمشهر مبارزه كنند. جشنواره 
مقاومت انگیزه مقاومت را در منطقه و جهان پخش مي كند و 

امسال يكي از پربارترين دوره هاي جشنواره است.«

 دست پر خانه مستند انقاب اسامي 
در جشنواره »سينما حقيقت«

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

بهتر از كار نیكى اس��ت كه تو را به 

خودپسندی وا دارد.

خصومت با »مقاومت« در روزنامه اعتماد

   مصطفي شاه كرمي
در حالي كه چند روزي از اختتاميه پانزدهمين دوره جشنواره 
بين المللي فيلم مقاومت مي گذرد اما پنجه كشيدن به چهره 
درخشان و دس�تاوردهاي راهبردي آن همچنان ادامه دارد. 
يكي دو روز پیش مطلبي با امضاي »رزمنده دوران دفاع مقدس« 
و با تیتر »نمايش مظلومیت يهود در جشنواره فیلم مقاومت!« در 
صفحات میاني روزنامه اعتماد  چاپ شد كه محتواي آن به خوبي 
از عدم اطاع و آگاهي نگارنده آن در رابطه با بديهي ترين وظايف و 
مسئولیت هاي دستگاه هايي كه آنها را مورد هجمه و عقده گشايي 
قرار داده بود، حكايت مي كرد. نگارنده مطلب اين روزنامه سعي دارد 
در همان ابتدا با دادن وجهه اي ظاهرالصاح به خود و سوءاستفاده 
از ذهنیت مثبت جامعه نس��بت به رزمندگان دوران دفاع مقدس، 
ذهن مخاطبش را تحت عملیات رواني قرار دهد. اين فرد كه سعي 
دارد مدع��اي رزمنده بودنش را به عنوان مدرك��ي دال بر حقانیت 
حرف هايش به مخاطبان القا كند با حمله به جشنواره بین المللي 

فیلم مقاومت كه بااترين دس��تگاه هاي سیاس��ي و امنیتي رژيم 
جعلي اسرائیل و حتي دولتمردان اياات متحده را مجبور به واكنش 
كرده، آنچه در اين جشنواره در جريان است را مجالي براي نمايش 
فیلم هاي قديمي و اكران ش��ده مي خواند. هر چند عدم اش��راف و 
آگاهي نويس��نده اين مطلب بر بديهي ترين وظايف دستگاه هاي 
فرهنگي و هنري غیرقابل انكار اس��ت اما بايد به مسئوان روزنامه 
اعتماد نسبت به انتشار مطلبي كه نويس��نده آن نمي داند وظیفه 
جشنواره مقاومت تولیت س��ینماي دفاع مقدس در كشور نبوده و 
تولید فیلم بر عهده وزارت ارشاد است نه جشنواره ها! خسته نباشید 
گفت. آيا به نظ��ر روزنامه اعتماد اينكه يك مستندس��از يهودي- 
امريكايي به دلیل قبول دعوت حضور در جشنواره مقاومت، از سوي 
سفارت رژيم صهیونیستي در فضاي توئیتر مورد حمله و تهديد قرار 
مي گیرد و اسناد آن هم در رسانه ها منتشر شده، هم جزو خیاات 
رسانه هاي همسو با جش��نواره مقاومت است؟!  آيا ش��ما واقعاً به 
خاطر مرهم گذاشتن روي زخم دل خانواده هاي شهدا، ايثارگران و 
مدافعان حرم علیه تنها جشنواره بین المللي كه محل احترام و تكريم 

اين عزيزان است حمله كرده و لجن پراكني مي كنید؟! 
البته ممكن است اين هم از عجايب روزگار كنوني ما باشد كه از يك 
سو هواداران و سمپات هاي همین روزنامه با میدانداري اعاظم و كبار 
جريان رفرمیست براي روشن كردن چراغ منافع امريكا، اسرائیل و... 
حاضر مي شوند ملت، كشور و حتي پرچم مقدس جمهوري اسامي 
را به آتش بكشند و از سوي ديگر با تخطئه استراتژيك ترين جشنواره 
فیلم انقاب اسامي به دنبال تسكین داغ دل خانواده هاي ايثارگران، 

شهداي مظلوم مدافع حرم و تحقق آرمان شهدا باشند!

 چابهار ميزبان مراحل پاياني 
مستند مسابقه »فرمانده« 

جديد تري�ن س�ري مس�تند مس�ابقه »فرمان�ده« ك�ه 
از 24 آب�ان م�اه 97 فيلمبرداري خ�ود را در مناط�ق بكر و 
ديدن�ي منطقه سيس�تان و بلوچس�تان آغاز كرده اس�ت، 
مراح�ل نهاي�ي خ�ود را در چابه�ار فيلمب�رداري مي كند. 
به گزارش »جوان« اين مس��تند مس��ابقه كه با ثبت نام بیش 
از 44 هزار نف��ر تا پاي��ان تابس��تان 97 وارد مرحل��ه انتخاب 
شركت كنندگان ش��د، با پايش ابتدايي داوطلبان در نهايت با 
شركت حدود 800 نفر در پايگاه 20 رمضان نیروي زمیني سپاه 
در جاده تهران به قم، دومین مرحله غربالگري خود را طي سه 
روز به پايان رساند و پس از آن با ش��روع مرحله نهايي مسابقه، 
از 24 آبان ماه 11 ش��ركت كننده راهي منطقه كويري زاهدان 
براي شروع رقابت اصلي مستند مسابقه فرمانده شدند. در اين 
رقابت سخت و نفسگیر كه در استان سیس��تان و بلوچستان و 
مناطق ديدني آن فیلمبرداري ش��د، در نهايت دو نفر به عنوان 

برگزيدگان نهايي براي مسابقه فینال انتخاب گرديدند. 
بخش پاياني مسابقه در منطقه »َدَرك« به عنوان حاشیه اي ترين 
منطقه اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان و در نقطه صفر مرزي 
فیلمبرداري شد. مستند مسابقه فرمانده 5 با پايان مراحل ضبط 
و شروع مراحل تدوين و صداگذاري، نوروز امسال از شبكه هاي 

مختلف سیما به نمايش گذاشته مي شود.
 .............................................................................................................

 جشنواره بين المللي قصه گويي 
داورانش را شناخت

ط�ي اح�كام جداگان�ه اي از س�وي محمدرض�ا زمرديان، 
معاون فرهنگي كانون پرورش فكري ك�ودكان و نوجوانان 
و رئيس جش�نواره بيس�ت و يكم، داوران بيس�ت و يكمين 
ش�دند.  معرف�ي  قصه گوي�ي  بين الملل�ي  جش�نواره 
به گزارش »ج��وان« به نق��ل از اداره كل رواب��ط عمومي و امور 
بین الملل كانون، اين جش��نواره در بخش مس��ابقه ملى شامل: 
مادر بزرگ ها و پدربزرگ ها، زنان و مردان و دختران و پس��ران، 
بخش بین الملل متش��كل از قصه گويان داخلي و خارجى، قصه 
90 ثانیه اي با موض��وع »قصه زندگى من« به ص��ورت آزاد و در 
نهايت بخ��ش علمي برگزار مي ش��ود كه هیئ��ت داوران بخش 
ملى عبارتند از: »هوش��نگ مرادي كرماني«، »احترام برومند«، 
»منصور ضابطیان«، »علي خانجاني« و »لیلي رش��یدي« و در 
بخش بین الملل »مهتاب كرامتي«، »منصور ضابطیان« و »كاسبر 
سورنسن« از كش��ور دانمارك. در اين دوره از جشنواره، بیش از 
10هزار و 470 اثر داخلي و 180 اثر خارجي به بخش بین الملل 

و ملي ارسال شد. 
فرايند جشنواره قصه گويى با برگزاری جشن های قصه گويى در 
مراكز مختلف كانون پرورش فكری در سراس��ر كشور آغاز شد و 
نهايتاً نفرات برتر پس از شركت در جش��نواره های استانى )31 
جشنواره( و سپس جشنواره های منطقه ای در پنج منطقه كشور 

............................................................................................................. )بخش ملي( شناخته شدند. 
 هندي ها از »مجيد مجيدي« 

تقدير كردند
»مجيد مجيدي« جاي�زه »يك عمر دس�تاورد هنري« را از 
جش�نواره بين المللي فيلم ك�راا دريافت ك�رد. او در اين 
روي�داد به عنوان رئي�س هيئت داوران نيز حضور داش�ت. 
به گ��زارش فارس به نقل از س��ايت فرس��ت پُس��ت، »پیناراي 
ويجاران« رئیس بیس��ت و يكمین جش��نواره بین المللي فیلم 
كراا، جايزه »يك عمر دستاورد هنري« مجیدي را به او تقديم 
كرد. مجیدي آخري��ن فیلم خود را به نام »آن س��وي ابرها«  در 
هندوس��تان تولید كرد. وي همچنین قصد دارد فیلم ديگري با 
عنوان »معدن زغال سنگ« را در اين كشور پرجمعیت آسیايي 
جلوي دوربین ببرد. فیلمساز ش��هیر ايراني مجید مجیدي كه 
جايزه يك عمر دستاورد هنري را از دست ويجاران دريافت كرد 
در اين مورد گفت: »من بیش از ه��ر جايزه و موفقیتي، گرمي و 
مهرباني مخاطبان برايم ارزنده است.« اين جشنواره با فیلم »همه 
مي دانند« از اصغر فرهادي كه دارنده دو جايزه اس��كار اس��ت، 
افتتاح ش��د. طي هفت روز برگزاري اين جش��نواره بین المللي، 
190 فیلم از 65 كشور به نمايش درمي آيد. تم جشنواره امسال 
كراا »روح انساني: فیلم و امید و بازسازي« است كه شش فیلم 

تحت اين عنوان ويژه اكران خواهند شد.

نويد   پارسا     ديده بان

    فرزين ماندگار
 خانه مس�تند انق�اب اس�امي در دوازدهمي�ن دوره 
از جش�نواره بين المللي س�ينما حقيقت با هش�ت اثر 
شامل سه مس�تند كوتاه، س�ه مس�تند نيمه بلند و دو 
مس�تند بلند حاضر مي ش�ود تا طي روزه�اي مختلف 
در پرديس س�ينمايي چارس�و اين آثار را نمايش دهد. 
دوازدهمین دوره جشنواره بین المللي سینما حقیقت از امروز 
كار خود را با اكران آثار در سینما چارسو آغاز مي كند. در اين 
دوره خانه مستند انقاب اسامي با هشت اثر حضور دارد كه 

در گزارش پیش رو به معرفي اين آثار مي پردازيم. 
مس��تند س��ینمايي »تاريخ صدور« يكي از اين آثار است به 
تهیه كنندگي و كارگرداني مجید عزيزي كه براي اولین بار 
در جشنواره س��ینما حقیقت رونمايي مي شود. اين مستند 
83 دقیق��ه اي نگاهي ب��ه تفاوت هاي بین نس��لي متولدين 
دهه هاي 40 تا 90 شمس��ي دارد؛ افرادي كه با عنوان هايي 
ش��بیه دهه ش��صتي ها، دهه هفتادي ها يا دهه هشتادي ها 
شناخته مي ش��وند و هر يك با توجه به زمانه اي كه در آن به 
دنیا آمده اند، ارزش ها و رفتارهاي متفاوتي از سايرين دارند. 
مستند سینمايي »تاريخ صدور« امروز ساعت 16 در سالن 
1 و روز پنج ش��نبه 22 آذرماه ساعت 18 در سالن 4 پرديس 
سینمايي چارسو نمايش داده مي شود. اما مستند سینمايي 
»مهین« به كارگرداني محمدحسین حیدري تولید شده كه 
در آن به شخصیت پیچیده  مهین قديري، اولین قاتل سريالي 
زن ايران پرداخته شده است. در اين اثر تاش بر اين بوده تا 
ضمن بررسي ويژگي هاي خاص شخصیت قاتل، ابعاد و ظرايف 
پرونده به ش��یوه اي تازه و در قالب الگوهاي روايي دراماتیك 
بررسي شود. مستند »مهین« امروز ساعت 18 در سالن 6 و 
روز چهارشنبه 21 آذرماه در سالن 4 پرديس سینمايي چارسو 
نمايش داده مي شود. »زمان« عنوان مستند نیمه بلندي به 
كارگرداني ماريا ماوتي است كه برشي از زندگي مردي است 
كه هفت س��ال پیش به همراه خانواده اش به تركیه پناهنده 
شده و بر حس��ب اتفاقاتي غیرمنتظره، مسیرش از همسر و 
بچه هايش جدا مي شود. مس��تند »زمان« روز دوشنبه 19 
آذرماه ساعت 20 در سالن 6 و روز جمعه 23 آذرماه ساعت 16 

در سالن 1 پرديس سینمايي چارسو به نمايش در مي آيد. 
»فقدان« نیز عنوان مستند نیمه بلندي به كارگرداني فاطمه 
ذوالفقاري است. در خاصه داس��تان اين مستند آمده است: 
اين فیلم داستان آزيتا و نامزدش براي يافتن اشیايي است در 
زير آواري كه سه نفر از ساكنان آن در شب زلزله جان خود را 

آنجا از دست داده اند. مستند»فقدان« روز دوشنبه 19 آذرماه 
ساعت 20 در س��الن 6 و روز جمعه 23 آذرماه ساعت 16 در 
سالن 1 پرديس سینمايي چارسو نمايش داده مي شود. »يك 
فراموشي بي حس كننده« نام مستند نیمه بلند ديگري است 
كه به كارگرداني عادل انیسي تولید ش��ده است. در خاصه 
داس��تان اين مس��تند نیز آمده اس��ت: زيبای خفته حلب... 
اس��تاديوم حمدانیه... بزرگ ترين اس��تاديوم جهان عرب... با 
جادوی س��یاه جنگ، به خواب رفت. اين مستند روز دوشنبه 
19 آذرماه ساعت 18 در سالن 5 پرديس سینمايي چارسو به 
نمايش درمي آيد. مستند كوتاه »چند نفر از ما« به كارگرداني 
هادي معصوم دوست نیز چالش برخورد با سوژه اي  است به نام 
اعتیاد. اين مستند روز دوشنبه 19 آذرماه ساعت 20 در سالن 
4 و روز پنج شنبه 22 آذرماه س��اعت 14 در سالن 1 پرديس 

سینمايي چارسو نمايش داده مي شود. 
مستند كوتاه »حلب سكوت جنگ« به كارگرداني امیر اصانلو 
تولید شده است. در خاصه داس��تان اين فیلم آمده است: در 
حلب مردم به جاي اينها به صداي جنگ و موش��ك و خمپاره 
عادت كرده بودند، به صداي ش��یون مادره��ا و گريه خاموش 
پدرها، صداي شكستن شیشه ها و تخريب خانه ها. حاا جنگ 
به پايان رس��یده و همه چیز در سكوت و صداي باد غرق شده؛ 
س��كوتي به اندازه ابديت كه پر اس��ت از ترس و تنهايي؛ پر از 
قصه هايى كه زير آوارها مدفون شده اند. مستند »حلب سكوت 
جنگ« امروز س��اعت 18 در س��الن 4 و روز جمعه 23 آذرماه 
ساعت 14 در س��الن 1 پرديس سینمايي چارسو نمايش داده 
مي شود. مستند كوتاه »شبیه سازي آقاي زرد« نیز به كارگرداني 
ماهان خمامي پور درباره پیرمردي زردپوش است كه در شهر 
جنگ زده حلب زندگي مي كند. اين مستند امروز ساعت 14 در 
سالن 6 و روز سه شنبه 20 آذرماه ساعت 20 در سالن 4 پرديس 

سینمايي چارسو به نمايش درمي آيد.

گفت وگو با رضا برجي درباره دستاوردهاي جشنواره مقاومت
از تهديد صهيونيست ها تا واكنش محكم خبرنگار امريكايي!

    جشنواره

 فراخوان جايزه مردمي »شهيد مطهري« 
در نهمين جشنواره عمار

در بخ�ش فراخوان ه�اي مردم�ي نهمي�ن جش�نواره عم�ار، مرك�ز 
مطالعات راهب�ردي تربيت اس�امي جاي�زه اي با عن�وان جاي�زه مردمي 
»ش�هيد مطه�ري« را ب�راي بهتري�ن اث�ر اي�ن جش�نواره ب�ا موض�وع 
»ظرفيت ه�ا و اقدام�ات پايگاه ه�اي بس�يج و اس�تاد مطه�ري، آث�ار 
ايش�ان و فعاليت هاي ترويج�ي و آموزش�ي درباره ش�هيد« اع�ام كرد. 
به گزارش »جوان« دبیرخانه نهمین جشنواره عمار در كنار بخش رقابتي خود، 
در بخش جديد »فراخوان هاي مردمي« از تمام مؤسسات، تشكل هاي مردمي 
و افراد حقیقي دعوت كرده است با مراجعه به Ammarilm. ir موضوعات 
و دغدغه هاي مدنظرشان را در حوزه تولید، در قالب فراخوان  از سینماگران 
بخواهند و به فیلمس��ازاني كه بهترين اثر را در اين موضوعات تولید كرده اند 

هديه اي مادي يا معنوي اختصاص دهند. 
حجت ااسام آل هاشم، ش��یخ زكزاكي، امراه احمدجو، كارگردان سريال 
روزي روزگاري، س��وران پیام��ي كارآفرين مهاب��ادي و قهرمان مس��تند 
»آفراندن«، خانواده ش��هید موس��وي گرديزي، از رزمندگان افغانس��تاني 
دفاع مقدس، انجمن قرآني خیرالبريه نهاوند، انجمن فرهنگي شهید بهروز 
محمدي ايذه و... از جمله افراد و گروه هايي هس��تند كه فراخوان هاي خود 
را به دبیرخانه جش��نواره اعام كرده اند. دبیرخانه جش��نواره عمار تا تاريخ 
20 آذر 97 از فراخوان هاي جديد اس��تقبال مي كن��د و فراخوان هايي كه با 
رويكرد محتوايي جشنواره مطابقت دارند، در فراخوان نهايي اعام خواهند 
شد. نهمین جشنواره مردمي فیلم »عمار« دي ماه 97 در تهران و شهرهاي 

مختلف كشور برگزار مي شود.

تئاتر از نظر فرهنگي باا و پايين 
شده و مش��كل دارد اما اين اظهار 
نظر ها نمي تواند مشكلي را حل 
كند. اگر نمايندگان مجلس به دنبال 
حل مش��كل تئاتر هس��تند بايد 
به دنبال ريش��ه معضات باشند


