
 تداوم روابط ویژه خانواده ترامپ
 با سعودی 

به رغم انتقادهای جهانی از ولیعهد س�عودی در ماجرای 
قتل حمال خاش�قجی، ارتباط های ویژه خانواده دونالد 
ترامپ با سعودی     ها ادامه دارد. افشاگری نیویورك تایمز 
حاکی از این است که جارد کوش�نر، داماد ترامپ روابط 
ش�خصی خود را با محمد بن س�لمان حفظ کرده اس�ت. 
هرچند س��ناتورهای امریکا به دنبال تصوی��ب طرح    هایی در 
كنگره برای تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی و كاهش 
حمایت های نظامی از این رژیم هس��تند اما به نظر می رس��د، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا و خانواده اش حاضر به تنبیه 
سعودی    ها نیستند و همچنان به حمایت های خود از مقامات 
ریاض ادامه می دهند. روزنامه نیویورک تایمز روز یك    ش��نبه 
در مقاله ای از روابط ویژه جارد كوش��نر، داماد ترامپ و محمد 
بن سلمان، ولیعهد سعودی پرده برداشت. این روزنامه امریکایی 
با اشاره به اینکه مقامات امریکایی از روابط كوشنر با بن سلمان 
نگران بوده اند، به نقل از س��ه مقام سابق كاخ سفید نوشت:»از 
آنجا كه كوشنر در سیاس��ت بی تجربه بود، مستعد آن بود كه 
توسط سعودی     ها مورد سوءاستفاده قرار گیرد. برای جلوگیری 
از چنین موردی، رئیس جدید كاركنان كاخ سفید تاش كرد 
دستورالعمل های قدیمی را بازاعمال كند؛ دستورالعمل     هایی 
كه تأكید داشت كاركنان شورای امنیت ملی باید در تماس با 
رهبران خارجی حضور داشته باشند«. بر اساس این گزارش، 
با وجود این س��ختگیری     ها اما روابط خصوصی بن س��لمان و 
كوش��نر ادامه می یابد و آنها حتی یکدیگر را با نام كوچك صدا 
می زده اند. این روابط حتی پس از قتل خاش��قجی ادامه یافته 
اس��ت. به نوش��ته نیویورک تایمز، »پس از آنکه خاشقجی به 
قتل رس��ید و نهادهای اطاعاتی امریکا به این نتیجه رسیدند 
كه محمد بن سلمان دستور قتل او را صادر كرده است، كوشنر 
در كاخ س��فید به مهم  ترین مدافع بن س��لمان بدل ش��د. این 
مطلب را افرادی بیان داشته اند كه با مسائل داخلی كاخ سفید 
آشنایی دارند«. این روزنامه درباره روابط كوشنر و بن سلمان به 
خصوص در لحظه بحران به وجود آمده پس از قتل خاشقجی 
می نویسد:»این روابط منحصر به فرد بوده كه انداختن ترامپ در 
آغوش عربستان سعودی به عنوان یکی از مهم  ترین هم پیمانان 
بین المللی را رقم زد«. با وجود گزارش س��ازمان س��یا مبنی 
بر مقصر بودن بن س��لمان در ماجرای قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی، دونالد ترامپ تنها كسی است كه از 
ریاض حمایت كرده است و حتی حاضر نشد فروش تسلیحات 
به عربستان سعودی را متوقف كند. پیش از این برخی رسانه     ها 
اعام كرده بودند كه كوشنر در ادامه حمایت دونالد ترامپ از 
محمد بن سلمان تأثیر زیادی داشته است و كوشنر سعی كرده 
با بزرگ نمایی معامات نظامی امریکا و عربس��تان سعودی، از 
بار فشارهای داخلی علیه مقامات ریاض بکاهد.  به رغم حمایت 
ترامپ و خان��واده اش از ولیعهد س��عودی، نمایندگان كنگره 
به دنبال تشدید فشار    ها به س��عودی    ها هستند. گفته می شود 
نمایندگان كنگره قصد دارند خالد بن سلمان، سفیر عربستان 
در واشنگتن را كه گفته می ش��ود در ماجرای قتل خاشقجی 
نقش داشته است، اخراج كنند. نشریه »آتانتیك« دیروز در 
یادداشتی به درخواست های حداقل یك قانونگذار ارشد كنگره 
امریکا برای اخراج سفیر عربستان سعودی به دلیل قتل جمال 
خاشقجی نوشت:»سفیر سعودی به واشنگتن دی سی برگشت 
اما آیا هیچ كس با او صحبت خواهد كرد«. این نشریه امریکایی 
نوشت:»سفیر سعودی در امریکا ش��اید آرام و بی سر و صدا به 
واشنگتن برگشته باشد اما او برای دیدار با قانونگذاران كنگره 

امریکا با مشکاتی مواجه خواهد شد.«

شناخت و اقدام همه جانبه؛ ازمه مقابله با تروریسم  نقدوبررسی نظریه دکتر رنانی درباره »پیری زودرس نظام حکومتی«
 در گفت وگو با دکترغامرضاجمشیدی ها

اروپاییان سن هر نظام را ۴۰ سال قلمداد می کنند
  از دیرباز سیر به قدرت 

فریبا یوسفیان
  جوان آناین

رسیدن تا اضمحال 
فرد، گ��روه و جامعه، 
مورد بررسی اندیشمندان مختلفی قرار گرفته است. 
ابن خلدون با دایل روانشناس��انه در پیوند با شرایط 
اجتماعی، بروز سه تغییر را پس از به قدرت رسیدن، 
در فرد بیان می کند؛ تکبر، اشرافیگری و تن آسایی. او 
بر اساس نظام های سلطنتی و خلیفه گری، در دولت  ها 
به چهار نسل بنیانگذار، مشاور، مقلد و منهدم کننده 
قائل بود. بر اس��اس این نظریه و نظریات مش��ابه آن 
برخی از اندیش��مندان از جمله دکتر محسن رنانی 
ضمن تحلیل چرخه انرژی حیاتی جمهوری اسامی 
ارزیابی شان از نظام سیاسی ایران این است که نظام 
اس��امی دچار نوعی پی��ری زودرس در سیس��تم 
حکومتی شده اس��ت. جهت نقد و بررسی و صحت 
ادعای فوق به س��راغ دکتر غامرضا جمش��یدی ها، 
جامعه ش��ناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 

رفته ایم که گزارش آن در ادامه از نظر می گذرد. 
حرف های رنانی حرف نویی نیست

دکتر غامرضا جمش��یدی   ها درباره میزان انطباق 
ادعای دکتر رنانی مبنی بر پیری زودرس سیس��تم 
حکومت��ی جمهوری اس��امی با واقعی��ات جامعه 
می گوید: »این نظریه که به صورت تلفیقی از نظریه 
»کارکردگرایی« و »سیستم دوری« بیان شده، حرف 
نویی نیست. قدمت نظریه کارکردگرایی، به افاطون 
و در آثار اندیش��مندان مس��لمان، به اب��ن خلدون 
می رسد. نظریه »پارادایم شیفت« به معنای عدول 
از آرمان های انقاب اسامی است، به عنوان مثال با 
تعدیل رابطه با امریکا و ایجاد رابطه مسالمت  آمیز با 
او و اخیراً با ارائه این نظر در گروه های معتقد به آن، 
با نمودار  ها و نقل قول از دانشمندان غربی تاش در 

دادن وجهه علمی و پوشاندن نقاط ضعفش دارند.«
1- تعمیم بخشی از واقعیات به همه جامعه

دکتر جمشیدی   ها شش انتقاد را متوجه این نظریه 
دانس��ت و در توضیح انتقاد اول گفت: »در بررس��ی 
نظریه  ها ای��ن نکته را بای��د مد نظر داش��ت که هر 
نظریه ای بخشی از واقعیات جامعه را در بر می گیرد و 
بر تمام جامعه تطبیق ندارد. این هم تنها یک تئوری، 
فارغ از واقعیات جامعه اس��ت که در مورد بخشی از 

روابط صدق می کند و در مورد بخشی نه.«
2- نظریه ای فاقد بنیان های انسان شناسانه

وی دومین انتقاد وارد به نظریه دکتر رنانی را نداشتن 
بنیان های انسان شناسانه دانست و بیان داشت: »در 
ارائه این مدل به بنیان آن پرداخته نشده و بنیان انسان 

شناسانه ندارد. بنیان چنین نظریه ای کجاست؟«
3- چنین نظریاتی برگرفته از اروپاییان است

این اس��تاد دانش��گاه در توضیح نکته س��وم ضمن 
اروپایی خواندن مدل ارائه ش��ده توسط دکتر رنانی 
بیان داشت: »مدل ارائه شده به طرح مکانیزم خود 
به خودی می پردازد و نقش دولت  ها را در تسریع و یا 
مقابله با این روند نادیده می گیرد. اشتباه اساسی این 

نظریه این است که به سیر ایجاد تا فروپاشی دولت  ها 
می پردازد. در حالی که ارائه کنندگان، این تئوری را 
به کل نظام ما وارد می کنند، اما آسیب های موجود، 
به مردان سیاسی ما وارد است نه اصل نظام. چنین 
نظریاتی برگرفت��ه از آرای غربی و م��دل اروپاییان 
است که س��ن هر نظام را ۴۰ سال قلمداد می کنند. 
جان بولتون گفت: »ما در ۴۰ سالگی انقاب ایران، 
هستیم.«  در حالی که نظام حاکم بر کشور ما تفاوت 
بنیادین با نظام های دیگر دارد. در کشور ما، دولت، 
بخش��ی از نظام حاکم اس��ت و انقاب ما بر مبنای 
اسام، با رهبری وایت فقیه و حمایت مردم به وجود 

آمده و تا به حال به حیات خود ادامه داده  است.«
4- بی توجهی به اصل وایت فقیه

دکتر جمش��یدی   ها به عنوان انتقاد چهارم با اش��اره 
به اصل وایت فقی��ه در نظام حکومت��ی جمهوری 
اسامی ایران بیان داش��ت: »همانطور که گفته شد، 
نظام ما عاوه بر شباهت هایش به دیگر نظام ها، نقاط 
تمایز اساسی دارد که باعث دوام این نظام تا به امروز 
شده است و آن اصل »وایت فقیه« است. مردم هم با 
اعتقاد به این اصل تا به امروز از آن حمایت کرده اند. اما 
ارائه کننده این نظریه بی توجه به مصادیق نظام اسامی 
در ایران، به آوردن مثال  هایی از جامعه امریکا و انگلیس 
اکتفا کرده اس��ت، بنابراین این نظریه تنها بخشی از 
واقعیات کشور ما را بیان می کند و مدل مناسبی برای 

جامعه و نظام جمهوری اسامی ما نیست.«
5- جنگ موجب دوام جمهوری اسامی شد

این هیئت علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران انتقاد 
پنجم به طرح مذکور را نادیده انگاشتن پیروزی های 
دوران کودکی انقاب دانس��ت و گف��ت: »در مدل 
ارائه ش��ده پس از ایجاد حکوم��ت، دوران کودکی، 
رشد و بلوغ و تکامل و تعادل و سپس مراحل افول تا 
فروپاشی آمده است، در حالی که انقاب ما در همان 
دوران کودکی با جنگ روبه رو شد که در چنین مدلی 
منجر به انه��دام حکومت می ش��ود در حالی که در 
کشور ما باعث رشد و سازندگی و دوام نظام اسامی 

شد. چه عاملی ما را حفظ کرد؟ ایمان به خدا.«
6- نادیده انگاشتن دستاوردهای نظام

جمشیدی   ها در وصف شش��مین انتقاد وارد به نظریه 
دکتر رنانی گفت: »اشتباه دیگر این تئوری نادیده گرفتن 
مراحل رشد و دستاورد های حکومت است. انقاب ما 
عاوه بر تمام مشکاتی که حاصل اندیشه و سیاست های 
دولت  ها تاکنون بوده است، دستاورد های بزرگی داشته 
است. در ابتدا باید تأکید کرد که ایجاد انقاب اسامی 
از معجزه های بزرگ تاریخ است. انقاب ما زمانی پیروز 
ش��د که در دنیا دین به پایان خود رسیده بود و امریکا 
قدرت بزرگ دنیا بود، به عنوان مثال در آن زمان تئوری 
»قایق های توپ��دار « امریکا مطرح ب��ود و تنها حضور 
قایق های توپدار امریکا در آب های هر کشوری تسلیم آن 
کشور را در پی داشت اما امروز با حمایت مردم از انقاب 
و ساخت تجهیزات بسیار پیشرفته نظامی، تئوری قدرت 

مطلق امریکا به فراموشی سپرده شده  است.« 

تاریخچه تروریسم به دور  ترین 
داود عامری
  یاداشت

تاریخ حیات اجتماعی انس��ان 
برمی گردد، اما در هیچ دوره ای 
انسان به اندازه آغازین سال های قرن بیست و یکم به صورت 
عریان با چهره خوفناک و خشونت  آمیز تروریسم مواجه نبوده 
است. این اتفاق به خصوص در منطقه آسیای غربی و در بین 
کشورهای اسامی با شدت و به صورت وحشیانه، خسارت های 
غیر قابل جبرانی را به بنیان های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 
و سیاس��ی مس��لمانان منطقه در کشورهای س��وریه، عراق، 
افغانستان و یمن وارد کرده است و اگر نبود جهاد و مبارزه و از 
خودگذش��تگی نیروهای مردمی و مدافعان حرم و پاسداران 
صلح، این آتش دهشتناک و ویرانگر می رفت که تمام منطقه را 

در خشونت و ویرانی گرفتار نماید. 
 بی گمان جهان، به خصوص بس��یاری از مس��لمانان منطقه، 
تبعات مخرب تروریس��م را با پوست و اس��تخوان خود لمس 
کرده اند و کمتر انسان سالم و خداجویی را می توان یافت که 
از جنایت های تروریست های س��ازمان یافته چون داعش و یا 
تروریسم دولتی در قالب حمات به مناطق مسکونی در یمن 
و فلسطین متأثر نشده باشد، لذا باید گفت که تروریسم در نظر 

هر انسان سلیم النفسی محکوم و مطرود است. 
 اما نکته مهم تر ب��رای مقابله با تروریس��م بهره گیری از تمام 
مؤلفه های قدرت، از ساختارهای دولتی گرفته تا غیردولتی و 
افکار عمومی تمامی انسان  ها است که در این ارتباط می توان به 
نشست رؤسای مجالس کشورهای آسیایی در تهران اشاره کرد 
که باید به عنوان یک حرکت مبتکرانه برای برانگیختن دولت   ها 

و ملت   ها برای مبارزه با تروریسم قلمداد کرد. 
 آنچه مسلم اس��ت، تروریس��م فعالیت یک گروه شبه نظامی 
صرف نیس��ت، بلکه ظهور گروه های افراط��ی مانند گروهک 

تکفیری داعش در منطقه نشان داد که امروز تروریسم سازمان 
یافته با تاش عده ای منحرف از آموزه های اصیل دینی، به یک 
پشتوانه فکری دست پیدا کرده و تبدیل به جریان فکری شده 
است که در صورت حذف فیزیکی آن، نمی توان به نابودی کامل 
آن دلخوش بود، چراکه این نوع از تروریس��م با کمک بعضی 
قدرت های جهان��ی و غفلت دس��تگاه های بین  المللی به یک 
جریان فکری و سازماندهی شده تبدیل شده است که هر آن 
ممکن است از یک منطقه دیگر، چون خاکستری ویرانگر سر 
بیرون آورد، لذا برای مقابله با آن، ابتدا باید نسبت به شناخت 
کامل از انواع تروریسم پرداخت و سپس نخبگان و اندیشمندان 
جامعه این امکان را پیدا می کنند که به صورت فکری و زیربنایی 
با تفکرات و زیرساخت های نگرشی و ساختارهای آن به مبارزه 

همه جانبه برخیزند. 
دومین نیاز برای مبارزه با تروریس��م، ش��ناخت پیش��ینه و 
زمینه های ظهور این پدیده شوم در همه ابعاد و گونه های آن 
است.   این سخن بدین معناست که در صورت حذف کامل و 
فیزیکی تروریسم از جوامع انسانی، تا زمانی که زمینه ظهور آن 
از بین نرفته باشد، هر آن ممکن است از یک منطقه و کشوری 
این پدیده نامبارک، صورت زشت خود را به نمایش بگذارد، لذا 
یکی از الزامات مبارزه اساسی و بنیادی با تروریسم، شناخت 
زمینه های بروز و ظهور آن و برخورد فرهنگی با آن است یعنی 
باید بنیان فرهنگ و تفکر تروریس��م و حامیان آن را از میان 
برداش��ت.   س��ومین نیاز برای مقابله همه جانبه و بنیادین با 
تروریس��م، ش��ناخت گونه های آن اعم از امنیتی، اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و...  در مخفی   ترین کنش های تروریستی 
است. به عبارت دیگر اگرچه ظاهر رفتارهای تروریستی ممکن 
است متفاوت باشد و برخی از گونه های آن کم خطر تر به نظر 
برسد، اما این یک حقیقت است که خطر در فرهنگ و اندیشه 

تروریستی در همه ابعاد و گونه  ها نهفته است و تا این تفکر در 
عده ای جریان دارد، ممکن است تروریسم بسته به ابزارهای در 
دسترس افراطیون، در اشکال مختلفی ظهور پیدا کند. دیگر 
اینکه بعضی گونه های تروریسم زاییده قدرت های بزرگ برای 
رسیدن به اهداف خودشان است و توسط آنها مدیریت می شود، 
نظیر تروریس��م اقتصادی و فرهنگی. البته ناگفته پیداس��ت 
که نمی توان مدعی ش��د که در فعالیت های تروریستی همه 
بازیگران، به دنبال اهداف یکسانی هستند، اما می توان مدعی 
ش��د که نتیجه تمامی اقدامات تروریستی، بر هم زدن صلح و 
امنیت ملت  ها و انس��ان  ها و تغییرات زشت جهان امروز است 
و این عمل از جانب هیچ انس��ان و یا قدرتی مشروعیت ندارد 
و قابل قبول نیس��ت.   و اما نکته پایانی اینکه، به طور ضمنی 
اشاره کردیم که تروریس��م یک تفکر و جریان فکری است، بر 
این اساس مهم  ترین مبارزه در کنار برخورد قاطع و همه جانبه 
با تروریسم، مبارزه فکری و فرهنگی با پدیده ترور در گونه های 
مختلف آن اس��ت و این اتفاق تنها زمانی به درستی در جهان 
می افتد که همه مدعیان مبارزه با تروریسم به صورت صادقانه 
و با پرهیز از تقسیم پدیده ترور به خوب و بد بر اساس منافع، به 
مبارزه با آن برخیزند و از برخوردهای گزینشی بر اساس منافع 
خود با گروه های تروریستی خودداری کنند و قدرت های بزرگ 
دست از توطئه علیه مردم محروم جهان و چپاول آنها بردارند. 
در چنین شرایطی می توان به ریش��ه کنی پدیده غیر انسانی 

تروریسم در جهان امیدوار بود. 
البته نمی توان برای مقابله با تروریسم به قدرت های بزرگ و 
دستگاه های بین المللی و فراهم شدن همه شرایط امید بست 
بلکه باید از هر جا که می توان با تفکر درست برای مقابله اقدام 
کرد و در این مس��یر نخبگان جهان وظیفه سنگینی بر دوش 

دارند که امید است بر آن اهتمام کنند. 

س�رود هاي حماس�ي و   فرهنگي دبیر چهارمین جشنواره 
آوا هاي انقابي مي گوید: متأسفانه در فراز و فرودي که در 
این سال ها در حوزه موس�یقي ایراني رخ داده، غفلت در 
تولید سرود بیشتر از س�ایر حوزه ها بوده است، از این رو 
قصد داریم به قدر وسع و بضاعت خود جریان تولید سرود 
را دوباره احیا کنیم و با این کار کام را به ارزش اصلي خود 
برس�انیم. حدود 4۰۰ س�رود در این جش�نواره تا به حال 
دریافت کرده ایم که بیش از نیم�ي از آنها حرفه اي تولید 

شده اند. 
جمش��ید جم در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، در 
خصوص برگزاري این جشنواره با بیان اینکه این انجمن برنامه 
ریزي هاي کان در عرصه سرود و موس��یقي اصیل ایراني را 

دارد، گفت: چهارمین جشنواره سرود هاي حماسي و آوا هاي 
انقابي با هدف معرفي اس��تعداد هاي ناب سرود و موسیقي 
که از اقلیم و اقوام ایراني سرچشمه مي گیرد در دي ماه سال 
جاري برگزار مي شود.  رئیس انجمن موسیقي سازمان بسیج 
هنرمندان ادامه داد: در این مس��یر سازمان بسیج هنرمندان 
از اس��اتید مطرح و صاحبنام کش��ور دعوت کرده که به بهانه 
برگزاري جشنواره، حرکت عظیم و کوشش ازم در مسیر تولید 
سرود هاي انقابي در استان ها آغاز شود. جم ادامه داد: متأسفانه 
در فراز و فرودي که در این سال ها در حوزه موسیقي ایراني رخ 
داده، غفلت در تولید سرود بیش��تر از سایر حوزه ها بوده است 
از این رو قصد داریم به قدر وسع و بضاعت خود جریان تولید 
س��رود را دوباره احیا کنیم و با این کار کام را به ارزش اصلي 
خود برسانیم. طي این سال ها در بسیج هنرمندان تاش هاي 

زیادي براي شناسایي استعداد هاي جوان و پرورش نخبگان 
هنري انجام داده ایم. وي در ارتباط با شناسایي استعداد هاي 
هنري در جشنواره گفت: برنامه ریزي ما در بسیج هنرمندان 
این است که تمام اس��تعداد هاي شناسایي ش��ده در فرآیند 
جشنواره را به جامعه هنري معرفي کنیم و تولیدات آنها را در 
یک قالب مجموعه اي به دیگر استان ها ارسال و معرفي کنیم 
تا تمام اس��تان ها از استعداد هاي جوان اس��تان هاي همجوار 
خود آگاه و زمینه تعامل و تبادل فراهم ش��ود. ت��ا امروز ما در 
این جشنواره حدود ۴۰۰ سرود دریافت کرده ایم که بیش از 
نیمي از آنها حرفه اي تولید شده اند و این براي ما شگفت انگیز 
است. چهارمین جشنواره سرود هاي حماسي و آواهاي انقابي 
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزي انقاب اسامي دي ماه 

امسال برگزار مي شود.

يادداشت هاي امروز

تبعات اقتصادي خروج 700 هزار مهاجر 
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فناورانه بسيجيان

ويژه هاي جوان  
 برای درخواست منع بازنشستگی 

دولت اول است
 ظريف به تيتر کيهان رسيد؟
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قیمت:5۰۰تومان

مر جمهوري اسامي ايران

7  الف: 

ه ي اط

ه  ف رجو شود به 

لی فرزند مهدی  ای فيروز ج

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
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تولید سرودهاي حماسي  احیا مي شود

معاون حقوقي رئیس جمهور: فساد اصلي از ساختار خود دولت است

 کاسبي 18 ميليارد داري
 از 40 بخشنامه فساد زا

سخنگوي قوه قضائیه جزئیات حکم قطعي 12مفسد مالي را اعام کرد
تأیید حکم اعدام  درمني  و 15 سال حبس رئیس ثامن الحجج

رئیس اتاق بازرگاني تهران: براي کنترل ارز تا به امروز 4۰ بخشنامه صادر شده است و شرایطي را فراهم کرد که افرادي 
فرصت طلب از آن سوءاستفاده کنند

حجت ااسام سید ابراهیم رئیسي:

 چگونه دخالت های خارجی در تجمعات ایران
 حق مردم و حق دولت را سلب می کند؟

 کاهش 1/2 میلیون بشکه اي تولید جهاني نفت 
و سر درد رئیس جمهور امریکا

تصمیم اوپك و غیراوپك براي کاهش تولید، ضربه 
س�ختي به امریکا وارد کرد و تمامي س�ناریوهاي 
ترام�پ را براي کاهش بیش�تر قیم�ت نفت بر هم 
ریخت. در حالي که به نظر مي رسید استقال اوپك 
در حال فروپاشي اس�ت، اما این تصمیم نشان داد 
این سازمان همچنان مؤثرترین سازمان در حوزه 

نفت و انرژي جهان است. 

 محدودیت تراکنش بانکي
 براي هر کدملي آغاز شد

 آستان قدس
  ماليات مي دهد

سراغ  یقه سفيدها   بروید

 ترامپ 
در خاك اوپك

 طالقاني پدر ملت بود 
و مصادره شدنی نيست

سقف تراکنش 1۰۰ میلیوني 
در 24  ساعت

 دوگانه های
  جهان غرب

 از تهران تا پاريس

12

4

2

16
گفت وگوي »جوان« با کارگردان »پدر طالقاني« 

بعد از رونمایي در سینما حقیقت

    اقتصادي

لیبرمن: ننگ 
شکست از غزه 
با »سپر شمالی« 
پاك نمي شود
  هرچند گفته می ش�ود نتانیاهو عملیات 
»سپرش�مالی« در امتداد مرزهای جنوبی 
لبنان را برای انحراف توجه      ها از فساد داخلی 
و شکست در نواره غزه آغاز کرده است اما 
خود رهبران صهیونیس�تی اذع�ان دارند 
شکست از حماس لکه ننگی است که با این 

عملیات های انحرافی پاك نخواهد شد.
صفحه 15
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دولت یا قوه مجریه در نظام جمهوری اسامی ایران، در زمره بخش های 
انتخابی به حس��اب می آید که رئیس آن به طور مستقیم توسط مردم 
انتخاب می ش��ود و اعضای کابینه با پیشنهاد رئیس جمهور به مجلس 

معرفی می شوند و از نمایندگان منتخب مردم رأی اعتماد می گیرند. 
این ساز و کار می تواند کارآمدی را که ازمه ادامه مسئولیت است، در 
پیوند با انتخاب مردم تأمین کند. یعنی اگر مردم با ش��ناخت کامل از 
نامزدهای ریاست جمهوری یک رئیس جمهور کارآمد را انتخاب کنند 
که او به دنبال گزین��ش افراد کارآمد برای کابینه باش��د و نمایندگان 
منتخب مردم هم با مدنظر قرار دادن منافع مردم و نظام به افراد کارآمد 
رأی اعتماد داده و اگر در انجام وظایف و مسئولیت ها، اعضای کابینه را 
فاقد توانمندی و کارایی یافته مورد سؤال یا استیضاح و برکناری قرار 
دهند، نوعی ضمانت قانونی در ساختار نظام برای حفظ کارآمدی تعبیه 

شده که رضایتمندی مردم را نیز تضمین می کند. 
البته کسانی که در این فرایند خود را در معرض انتخاب قرار می دهند، 
هم باید از قبل به وظایف و اختیارات قانونی توجه داشته و برای انجام 
آن با همین شرایط و زمینه موجود داوطلب پذیرش مسئولیت باشند، 
نه اینکه پس از تصدی مس��ئولیت  ها مدعی کمبود اختیارات ش��ده و 
فقدان توانمندی و ضعف خود را به نداشتن اختیار کافی یا خرابی های 
پیشین پیوند زده و از پاسخگویی طفره روند. پدیده ای که متأسفانه در 
کشور ما رایج بوده و ناتوانی و ناکارآمدی در سالیان اولیه مسئولیت به 
وجود خرابی های باقیمانده از مس��ئوان قبل پوشش داده می شود و 
در سال های آخر مسئولیت هم نداشتن اختیار کافی یا عدم همراهی 
بخش های انتصابی را پوشش فرار از پاسخگویی قرار می دهند. حال آنکه 
این حضرات باید قبل از پذیرش مسئولیت به حوزه وظایف و اختیارات 
مربوط به آن پست و مس��ئولیت توجه داش��ته و حدود ساختاری آن 

مسئولیت را مدنظر قرار می دادند. 
بدیهی است تعویض این دسته از مسئوان و جایگزین ساختن افرادی 
با توانمندی، رویکرد و عملکرد مناسب راه اصلی اصاح و کارآمدسازی 
به حساب می آید که عمدتاً در برخورد با مصلحت اندیشی ها بسیار کم و 
کند و با تأخیر اتفاق می افتد که چرایی آن نیاز به بررسی جداگانه دارد.  
اما هرگاه جسارت و شهامت تغییر وجود داشته و افراد دیگری جایگزین 
مدیران و مسئوان خسته، فاقد انگیزه یا دارای رویکردهای بی حاصل و 
عملکردهای بی نتیجه یا کم بازده شده اند، نه تنها این بخش  ها متحول 
شده و به افزایش کارایی میل کرده اند، بلکه موجب رقابت و تحرک در 

سایر بخش ها نیز بوده اند. 
نمونه اخی��ر و گویای آن تغیی��ر رئیس کل بانک مرک��زی و تغییر در 
وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی است که مدعیان شیخوخیت در 
عرصه تکنوکراسی جای خود را به چهره های جدیدی داده اند، مسئوان 
جدید، با تفاوت در رویکرد  ها و عملکرد  ها موجب تحرک در این بخش  ها 
شده و توانسته اند روند کاری گذشته را به نفع امید و رضایتمندی در 
ذی نفعان تغییر دهند. گرچه حضور این آقایان در این مدت کوتاه برای 
ارزیابی قطعی آنان کفایت نمی کند اما همی��ن میزان از واکنش های 
مثبت در حوزه مسئولیت های آنان گویای تغییر مثبت و امیدوارکننده 
است که در صورت تداوم می تواند بس��یاری از چالش  ها را حل کرده و 
ضعف های کارآمدی در این حوزه   ه��ا را برطرف و رضایتمندی جامعه 

ذی نفع را افزایش دهد. 
به عنوان مثال واکنش بازار به تغییر رئیس کل بانک مرکزی گرچه با 
نوساناتی همراه بوده اما روند کلی آن مثبت است و نه تنها روند افزایشی 
نرخ ارز متوقف شده بلکه خوشبختانه روند نزولی پیدا کرده و امید به 
بهبود سیاست های مالی و بانکی نیز افزایش یافته است. در بخش تولید 
نیز با آوردن وزیر جدید صمت شاهد پویایی و امید هستیم و تغییر در 
وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن واکنش مثبت داشته و منتظران 
سرنوشت مسکن مهر که عمدتاً از طیف محروم جامعه هستند، به حل 

مشکل خود امیدوار شده اند. 
یک کارکرد ضمنی ولی قابل توجه دیگر ه��م تقویت امید در مدیران 
جوان برای ورود به چرخه مدیریتی کان کش��ور و شکس��تن حلقه 
بسته مدیریتی کان و پدید آمدن انگیزه کاری در سطوح پایین تر نیز 
می باشد.  سرجمع تغییرات مدیریتی دارای برکاتی است که می تواند 
کارآمدی، رضایتمندی و امید را  در س��طح توده مردم تا بدنه نخبگی 
و کارشناس��ی کش��ور تقویت کند و لذا هرچند هزین��ه ناچیزی برای 
معدودی از فن سااران دارد، اما فواید آن برای بدنه اداری و مردم عزیز 

کشورمان بیشتر است. 

رسول سنائی راد

چگونهدخالتهایخارجیدرتجمعاتایرانحقمردموحقدولتراسلبمیکند؟

دوگانه های جهان غرب از تهران تا پاریس
 اخب��ار اعتراض و 

کبری آسوپار
  گزارش

آشوب و خشونت 
در فرانس��ه ای��ن 
روزها در ایران و خصوصاً در شبکه هاي اجتماعي و 
توسط کاربران فضاي مجازي به دقت دنبال مي شود. 
ایراني ها خوب به خاطر دارند که چگونه با کوچک ترین 
تجمع اعتراضي در ایران سیاستمداران و مقامات و 
رس��انه هاي غربي براي تبدیل کردن اعتراضات به 
موضوعي علیه انقاب و نظام تاش مي کنند و چگونه 
با کم ترین حضور مأموران پلیس براي کنترل فضاي 
تجمعات صحبت از اعمال خشونت علیه مردم ایران 
مي کنند و نگران حقوق بشر مي شوند و ریشه ماجرا را 
در نوع حکومت مي بینند و با غیرمردمي خواندن نظام 
جمهوري اسامي، دموکراسي را راه پایان آشوب ها 
معرفي مي کنن��د. حاا کاربران ایراني ش��بکه هاي 
اجتماعي به دق��ت اعتراضات و آش��وب هاي چند 
هفته اي پاریس را که کم کم به دیگر شهرهاي فرانسه 
هم کش��یده مي ش��ود، رصد مي کنند تا ببینند در 
فرانسه اي که مهد دموکراسي و آزادي و حقوق است، 
اعتراضات مردم چگونه انجام مي شود و دولت فرانسه 
چگونه برخورد مي کند و کشورهاي دیگر که همیشه 
نگران دموکراسي و حقوق بشر در ایران هستند، چه 

مي کنند. 
بیاعتناییبهدموکراسيآتشوخوندر

شانزهليزه!
تصویري که این هفته ها از پاریس مي بینیم، یک سو 
اعتراضات مردمي است که عماً به آشوب و اغتشاش 
انجامیده و امنیت جاني و مالي را زیر سؤال برده است. 
بانک ها و ماشین ها آتش زده مي ش��وند و مغازه ها 
غارت و زندگي عادي مختل؛ سوي دیگر هم پلیس 
ضدشورش فرانسه است و ساح گرم و باتوم و نفربر و 
ارتش و اشک آور. آنچه دو سوي ماجرا انجام مي دهند 
دیگر چیزي از فرانسه  مهد دموکراسي و پاریس هنر 
و عشق و ادبیات باقي نگذاشته است. زد و خوردهاي 
خیاباني و تعداد بااي بازداش��تي ها و اس��تفاده از 
نفربرهاي ارتش و دود آتش و اشک آور و غارت مغازه ها 
و تخریب اموال مردم تصویر این روزهاي پاریس براي 
ایرانیان است. تصویر خشونتي که باید این روزها از 
پاریس، نه فقط براي مردم ایران که براي کل جهان 
مخابره شود، اما نمي شود و رسانه ها و سیاستمداران 
جهان با آشوب مردم فرانسه و برخورد خشونت آمیز 
پلیس و ارتش فرانسه خیلي عادي برخورد مي کنند. 

چرا این تصویر خشونت کسي را نگران نمي کند؟!
فقط کافي است اتفاقات و اخبار همین تجمعات روز 
شنبه در پاریس را مرور کنیم. تعطیلي 50 ایستگاه 
مترو، بازداش��ت دانش آموزان، اس��تفاده از نفربر و 
نیروهاي ارتش عاوه بر چند ده هزار نیروي پلیس 
و لباس شخصي، تعطیلي مراکز گردشگري پاریس 
از جمله برج ایفل و موزه لوور، تعطیلي کاس هاي 
دانشگاه، درخواس��ت پلیس از مردم براي ماندن در 

منازل و از کسبه شانزه لیزه براي باز نکردن مغازه هاي 
خود، قطعي اینترنت و بازرس��ي بدني مردم عادي 
در برخ��ي خیابان ه��اي منتهي به مح��ل تجمع و 
ضبط وسایل قابل پرتاب! و در نهایت بیش از 1700 
بازداشتي و زخمي شدن 130 نفر اعم از معترضان و 
نیروهاي امنیتي. آیا این اوضاع آن طور که مقامات 
کش��ورهاي جهان به آن بي اعتنا هس��تند، عادي 

است؟!
دوگانههايجهانغربازتهرانتاپاریس

این هفته ها کسي نگران حقوق بشر در فرانسه نیست 
و حتي برخورد غیرمتعارف پلیس فرانس��ه با دانش 
آموزان معت��رض که همچون اس��یران جنگي رو به 
دیوار، دست روي سر و تحت کنترل بودند، هیچ نهاد 
بین المللی را نگران نمي کند. کسي هم نمي گوید دلیل 
اعتراض مردم نوع حکومت در فرانسه است و باید براي 
تغییر حکومت و تغییر سیاست هاي کلي دولت فرانسه 
رفراندوم برگزار شود. همه چیز عادي است. کساني 
حق اعتراض دارند و کس��اني دیگر حق برخورد؛ ولو 
به خشونت! کش��ورهاي دیگر از معترضان حمایت 

نمي کنند؛ نمایندگان معترضان در رسانه هاي معاند با 
حکومت فرانسه تریبون به دست نمي آورند و لیدرهاي 
معترضان از سازمان هاي اطاعاتي کشورهاي بیگانه 
خط نمي گیرند. عمًا همه چیز به عنوان »یک اتفاق 
داخلي و بي نیاز از دخالت خارجي« براي کشور فرانسه 
توسط جهان به رسمیت شناخته مي ش��ود. دونالد 
ترامپ رئیس جمهور غیرمتعارف امریکا هم که توئیتي 
متوهمانه در مورد خواست مردم فرانسه براي داشتن 
رئیس جمهوري همچون او مي زن��د، از وزیر خارجه 
فرانسه جواب مي گیرد که »در امور داخلي ما دخالت 
نکنید« درست هم مي گوید. اما بگذارید حدود یک 
س��ال به عقب برگردیم و زماني آشوب و اغتشاش نه 
چند هفته که تنها سه، چهار روز برخي شهرهاي ایران 
را درگیر کرد. همین وزارت خارجه فرانسه بیانیه داد و 
از بروز ناآرامي  در برخي از شهرهاي ایران و »آمار بااي 
قربانیان و بازداشت شدگان« ابراز نگراني و تصریح کرد: 
»مقامات فرانس��وي به دقت وضعیت ایران را دنبال 
مي کنند. حق اعتراض آزادانه یک حق اساسي است. « 
در واقع دولت فرانسه امروز به اقدامي از ترامپ اعتراض 

مي کند که خود سال گذشته آن را در مورد ایران انجام 
داد. سال گذشته دولت هاي غربي دیگر همچون امریکا، 
انگلیس و آلمان و نیز اتحادیه اروپا هم نگران آشوبگران 
در ایران شده بودند، اما در موردبرخورد خشونت آمیز 
پلیس فرانسه ساکت مانده اند. و این همه در حالي است 
که فرانسه چهارمین قدرت اتمي دنیاست که دشمن 
خارجي ندارد و رسانه معاند ندارد و کشورهاي دیگر 
براي براندازي حکومتش بودجه تخصیص نداده اند 
و در جنگ اقتصادي نیست و انقاب مخملي برایش 
تدارک ندیده اند و قومیت هایش را تحریک نکرده اند 
و ... و پلیس ایران چه نجیبانه و بدون اس��لحه گرم و 
بدون حضور ارتش مقابل آشوبگران ایستاد و شهید 
داد و ... چه غیرمنصفانه برخي ها رفتار پلیس در اروپا را 
براي نیروي انتظامي نجیب ایران مثال مي زدند. انتظار 
زیادي نیس��ت؛ دولت فرانسه حق مدیریت و کنترل 
مسائل داخلي را براي کشورهاي دیگر هم همچون 
کشور خود قائل باش��د و در امور داخلي دیگران، چه 
مردم معترض و چه پلیس حافظ امنیت دخالت نکند. 
سلبحقایرانبرايمدیریتاوضاعداخلي

خود
دخالت هاي خارج��ي در تجمع��ات اعتراضي مردم 
ایران تاکنون آس��یب هاي زیادي به مردم زده است. 
اول آنکه مسیر اعتراض مردمي را منحرف مي کند و 
با بزرگ نمایی تعداد و بزرگ نمایی خواسته ها و ارائه 
اخب��ار دروغ تحریک آمیز آن را به ضدی��ت با نظام و 
انقاب گره مي زند، در حالي که چنانکه در اعتراضات 
کارگران نیشکر هفت تپه دیدیم، آنان خواسته هاي 
به حقی داشتند که اصاً سیاسي نبود و با کلیت نظام 
هم مشکلي نداشتند. البته هوشیاري کارگران مانع 
از نفوذ معاندان و منافقین ش��د؛ وگرن��ه آنها کنترل 
تجمعات را بارها در دس��ت گرفته و با به خش��ونت 
کشاندن تجمعات که پلیس را ناگزیر از ورود مي کند، 
عماً حق مردم براي برپایي تجمعات اعتراضي را سلب 
مي کنند. اتفاقي که با دخالت بیگانگان از جمله همین 
دولت فرانسه در اعتراضات حق و ناحق مردم ایران هم 
مي افتد و موجب حساسیت به این تجمعات و ندادن 
مجوز برگزاري مي شود. در واقع دشمنان ایران از یک 
سو در تجمعات دخالت کرده و آنها را از مسیر اصلي 
منحرف مي کنند و اعتراض مسالمت آمیز را به آشوب 
مي کشند و حق مردم را سلب مي کنند و از سوي دیگر 
با بزرگ نمایی و دروغ سازي کاریکاتوري در مورد مدل 
برخورد پلیس ایران با آشوب  و اغتشاش، حق دولت 
را براي تأمین امنیت ش��هروندان ایراني به رسمیت 
نمي شناسند. مس��یري که در نهایت به ناامن سازي 
ایران منتهي مي ش��ود و البته در ژست هاي شیک و 
زیباي دموکراسي خواهي و حقوق بشر و حق آزادي 
و اعتراض پیچیده شده است. تمدن غرب یک دروغ 
بزرگ است و این از تصاویر پاریس امروز هویداست؛ 
فقط کافي است پاریس را بدون سانسور به مردم نشان 

دهیم؛ دو سوي اغتشاش و خشونت. 

جدیدتریندستاوردهايعلميوپژوهشياقشار
بسيجبهنمایشدرآمد

رونمایي از  4 طرح جدید فناورانه بسیجیان
اینبرکتانقاباساميبودکهاستقال،خودباوريورويپايخود

ایستادنرابهماآموخت.
به گزارش خبرگزاري بسیج، سردار غامحسین غیب پرور، رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین در گردهمایي فعاان علمي بسیج اظهار داشت: خودباوري 
جوانان ما از برکات نظام مقدس جمهوري اسامي است که صاحب فکر و 
اندیشه هستند. اگر این اندیشه با روحیات معنوي و جهادي همراه باشد، 
پیشرفت و توسعه روزافزون کشور حتمي اس��ت. وي با بیان اینکه انقاب 
اسامي آمد تا ملت ما به خودباوري برسد افزود: اگر قرار باشد یک زماني در 
فلسفه انقاب اسامي بحث کنیم، یکي از دایل وقوع انقاب، خودباوري 
ملتي بود که در دهه هاي گذشته به آن القا کرده بودند »تو نمی توانی«. سردار 
غیب پرور گفت: این برکت انقاب اسامي بود که استقال، خودباوري و روي 

پاي خود ایستادن را به ما آموخت. 
رئیس سازمان بسیج اذعان کرد: امروز اگر جوانان ما این جوهره و خودباوری 
را در خود حفظ کنند، هیچ کس توان مقابله با ما را نخواهد داشت. وي با بیان 
اینکه در نیروهاي مسلح و خصوصاً بسیج با اقیانوسي از فکر و اندیشه افراد 
نخبه مؤمن و انقابي مواجه هستیم، افزود: افرادي به ما مراجعه مي کنند که 
طرح هاي بی نظیری دارند، اگر از این افراد حمایت نشود دچار یک خسران 
بزرگ خواهیم شد. رئیس سازمان بس��یج در پایان گفت: ما براي نخبگان 
علمي کشور داراي برنامه هس��تیم. من از مسئوان سازمان بسیج علمي 
مي خواهم موضوع حمایت از نخبگان را ب��ه عنوان مهم ترین وظیفه مورد 

توجه قرار دهند. 
افتتاحنمایشگاهدانشوپژوهشاقشاربسيج

جدیدترین دستاوردهاي اقش��ار بسیج در نمایش��گاه علمي و پژوهشي 
بس��یجیان به نمایش درآمد. این نمایشگاه ش��امل 35 غرفه از طرح ها و 
دستاوردهاي علمي بسیج اس��ت که براي مرحله تجاری سازی آماده ارائه 
مي شوند. ازجمله دس��تاوردهاي به نمایش درآمده در این مراسم، 4 طرح 
جدید فناورانه بس��یجیان بود. این طرح ها عبارتند از طراحي پهپاد بدون 
سکان vtcu133 که در آن برخاف سایر پهپادها که براي هدایت آنها از 
سکان ها و سطوح کنترلي استفاده مي شود، هدایت و جهت گیري پهپاد با 
استفاده از تغییر زاویه در خروجي موتورها صورت مي گیرد. این پهپاد مي تواند 
در مأموریت های شناسایي و رزمي کاربرد داشته باشد. محصول دیگر، تولید 
ماده شیمیایي نیترات باریم است که در صنایع نظامي و آتش نشانی کاربرد 
داشته که تا پیش از این وارداتي بوده که محققان بسیجي موفق به تولید 
آن شده اند.  محصول س��وم، تولید فراورده گیاهي بامبو به دست محققان 
جوان بسیجي استان گیان بود. این محصول یک منبع غذایي فرایودمند 
ارگانیک است که حا وي 17 نوع آنزیم و 10 عنصر سودمند معدني است. دیگر 
دستاورد جدیدي که در این نمایشگاه رونمایي شد، کتاب کاربرد پاسما در 

صنعت هوافضا بود. 

قاليبافدردانشگاهتهران:
راه حل مشكات نه مذاکره  با بیگانه

 که سخن گفتن با مردم است
محمدباق�رقاليب�اف،تصری�حک�ردک�هضع�فمدیریت�ي
باع�ثميش�ودفرص�تدراختي�ارفرصتطلب�انق�رارگي�رد.

 به گزارش ایسنا، شهردار سابق تهران عصر دیروز طي سخناني در مراسم 
بزرگداشت روز دانشجو که از س��وي انجمن اسامي دانشجویان مستقل 
در دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه 
امروز جامعه و ملت ما با چالش بزرگي روبه رو هستند و در این شرایط سخت 
دانشجو و دانشگاه باید به کمک مردم بیایند، گفت: ملت ما ملتي است که 

همه سختي ها و ضعف مدیریت ها را به جان خریدند.
 امروز باید دانشگاه با روحیه مطالبه گري و عدالت طلبی صداي مردم محکوم 
و مظلوم را به گوش کم شنوای مسئوان برساند. وي با طرح این پرسش که 
ریشه اصلي بحران اقتصادي امروز چیست، اظهار کرد: ریشه این بحران آیا 
مبارزه با دشمنان است؟ آیا به وجود تحریم ها باز می گردد؟ آیا ادامه مسیر 
سیاسي امام راحل مانع رشد و حرکت اقتصاد ما شده است؟ آیا سستي مردم 
باعث این وضعیت شده است؟ بنده معتقدم که این موارد، نه تنها مشکات 
ما نیستند، بلکه نقاط قوت ما براي حل مشکات اقتصادي است. مشکل ما از 
جایي شروع مي شود که مسئوان به جاي اینکه چشم شان به داخل کشور 
باشد به بیرون کشور معطوف است و ضعف مدیریتي باعث مي شود فرصت 

در اختیار فرصت طلبان قرار گیرد. 
قالیباف تصریح کرد: مش��کل به قدرت دوس��تي و ماندن در قدرت به هر 
قیمتي آن هم در شرایطي که ضعف مدیریتي به گوش همه رسیده است، باز 
می گردد. تا زماني که مسئوان به جاي سخن گفتن با اقشار مردم، بنشینند 
و با بیگانه مذاکره کنند، مشکلي از مشکات اقتصادي کشور حل نمي شود. ما 
اگر مي خواهیم روزي مذاکره اي هم بکنیم ابتدا باید قدرت ملی مان را افزایش 
دهیم، نه اینکه با ضعف اقتصادي در پي مذاکره باشیم. شهردار سابق تهران 
گفت: در مورد شهرداري هم مي بینیم که همین ضعف مدیریتي وجود دارد؛ 
مي گویند شهرداري تهران 52 هزار میلیارد تومان بدهي دارد و زماني که 
خودشان درباره این توضیح دادند مشخص شد که 37 هزار میلیارد تومان آن 
مربوط به پروژه هاي آینده شهرداري است. سؤال این است که در کجاي دنیا 
آنچه مربوط به آینده است به عنوان بدهي امروز محسوب مي شود؟ وي در 
ادامه اظهار کرد: وقتي به آقایان مي گوییم که چرا حساب هاي بانکي را درست 
رصد نمي کنید و از برداشت ها و واریزها به درستي اطاع ندارید، مي گویند 
که ما نمي خواهیم به حریم خصوصي مردم سرک بکشیم. حال پرسش این 
است، شما که پیرو و دنبال لیبرالیسم و کشورهاي لیبرالیستي هستید، یکي 
از این کشورها را مثال بزنید که به حساب هاي بانکي دسترسي نداشته و بر آن 
نظارت نکند. اتفاقاً شما به همه شئون زندگي مردم فضولي مي کنید و سرک 

مي کشید، به جز آنجا که باید این کار را انجام دهید. 
قالیباف تأکید کرد: شما به جاي اینکه بروید و ببینید آن 4درصدي ها که 
خون مردم را مي مکند کجا هستند و چقدر در حسابشان پول دارند و به جاي 
اینکه مشخص کنید از چه کساني باید مالیات گرفت، مي روید از همه مردم 
و از کساني که وضعیت مالي خوبي هم ندارند مالیات مي گیرید و آن وقت 
به دنبال اجراي عدالت و حمایت از اقشار ضعیف هم هستید. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما در دوره مدیریت در شهرداري تهران 
تحت تحریم جهاني و تحریم دولت هاي نهم تا یازدهم بودیم، گفت: در این 
شرایط نگذاشتیم که رشد تهران متوقف شود. البته نمي گوییم که ایرادي 
به کارمان وارد نبوده اس��ت. اما این واقعیتي است که مي توانیم مشکات 
کشور را حل کنیم، اگر فرصت ها را به جوانان و کاربلدان بدهیم، نه اینکه هم 
حزبي هاي خسته، بسته و نشسته خود را به کار گیریم مي توانیم مشکات 

اقتصادي این کشور را حل کنیم.  

خانهملت:حشمت اه فاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملي 
و سیاست خارجي مجلس از اعام نظر نهایي در خصوص استیضاح وزیر 

امور خارجه در دو هفته آینده خبر داد. 
ایرن�ا:سردار سرتیپ پاسدار علي فضلي، فرمانده دانشگاه افسري 
امام حسین )ع(: اگر بسیج نبود، قطعاً تحریم ها اثرگذار بودند، تقویت 

افکار بسیجي کشور را با قدرت از مراحل تحریم ها عبور مي دهد. 
مهر:س��عید جلیلي: بعد از سه س��اعت از خروج امریکا از برجام، 
اروپایي ها همان حرف هاي امریکا را در اطاعیه اي به نوعي دیگر تکرار 
کردند. این خوابي که اروپایي ها ب��راي برجام دیدند تا آن را با هزینه از 

جیب ملت ایران حفظ کنند تعبیر نخواهد شد. 

ژه
وی

 برایدرخواستمنعبازنشستگی 
دولتاولاست

مرتضي مبلغ، فعال سیاسي اصاح طلب خبر داده که بیشترین 
نامه نگاري ها به رهبري براي گرفتن مجوز استثنا شدن از قانون 
منع به کارگیري بازنشستگان توسط دولت انجام شده است. او 
طي یادداشتي در روزنامه سازندگي مي نویسد: » بدعت بسیار 
نادرستي بعد از اجرا کردن این قانون شکل گرفت که به ضرر 
مدیریت کشور تمام ش��د. چند صباحي از تصویب این قانون 
نگذشته بود که نامه هایي به رهبري نوشته شد که مجوزي براي 
استثنا کردن برخي پست ها انجام شود. این مسئله عمدتاً از طرف 
دولت انجام شد. اگر دولت نظري براي اصاح داشت، باید قبل از 

تصویب و اجرا آن را مطرح مي کرد. «
او این مسئله را نقض قانون و استفاده از حکم حکومتي در امور 
جزئی مي داند: »اکنون که بیش از چند ماه از تصویب این قانون 
نگذشته، شاهد نقض آن هستیم. این مسئله به مصلحت کشور 
نیست. ضمن اینکه حکم حکومتي و جایگاه رفیع آن را نباید 
به این موضوعات جزئی تقلیل داد؛ چرا که این مسئله از طرق 
دیگري قابل حل بود. باید این درخواست مجوز براي استثنائات 

متوقف شود؛ چرا که فلسفه این قانون را زیر سؤال مي برد. «
این اذعان اصاح طلبانه به استفاده بیشتر دولت از اجازه رهبري 
براي بازنشستگان دولت یادآور س��خنان رهبري در جلسه با 

نمایندگان کاندیداها پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 88 
است که فرمودند: »برخي از دوستاني که در این جلسه حضور 
دارند هر گاه به انتخابات ها نزدیک مي شویم، مدام با یک ژست 
خاص در شعارهاي شان تبلیغ مي کنند که اختیارات رهبري 
در چارچوب قانون اساسي است و رهبري در چارچوب قانون 
اساسي بایست عمل کند و اختیارات فراقانوني یا حکم حکومتي 
نداریم. جناب آقاي خاتمي نیز وقتي س��ال 76 مي خواستند 
کاندیداي ریاست جمهوري شوند، آمدند پیش بنده و گفتند 
که بنده عقیده ام این است که رهبري بایست در چارچوب قانون 
اساسي عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبي است؛ 
ولي شما جناب آقاي خاتمي کس��ي خواهي بود که در آینده 
بیشترین تقاضاها را براي اس��تفاده از اختیارات فراتر از قانون 
اساسي رهبري جهت حل مشکات کشور خواهید داشت. در 
طول سال هاي ریاست جمهوري، ایشان بارها نامه مي زدند که 
فان مطلب را تنها شما مي توانید حل نمایید... شما ببینید این 
اختیارات رهبري در انتخابات هاي مختلف مثل تأیید انتخابات 
مجلس تهران یا تأیید صاحیت کاندیداي ریاست جمهوري و... 

تاکنون به نفع چه جریاني بیشتر به کار گرفته شده است... «
از س��وي دیگر، پیش از این و در جریان استعفاي شهیندخت 
مواوردي به دلیل همین قانون، برخي اصاح طلبان به روحاني 
انتقاد کردند که نخواسته مواوردي در دولتش باقي بماند، وگرنه 

او اجازه افراد زیادي را براي استثنا شدن از قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان گرفته و مي توانست اجازه مواوردي را هم بگیرد. 


 ظریفبهتيتركيهانرسيد؟

پاییز 96 روزنامه کیهان مواضع انصاراه یمن را با تیتر »شلیک 
موشک انصاراه به ریاض هدف بعدي، دوبي« بازتاب داد اما این 
عنوان  موجب تذکر هیئت نظارت بر مطبوعات به مدیرمسئول 
کیهان شد و نوبخت هم که آن زمان سخنگوي دولت بود، گفت 
که »این یک تخلف آشکار رسانه اي است و برخوردهاي قانوني 
در حال پیگیري است. هیچ چیزي براي ما مهم تر از منافع ملي 
نیست، در برخي از موارد افراد تمایل دارند نظرات شخصي خود 
را در انتخاب تیتر به عنوان منافع نظام مطرح کنند. نباید بگذاریم 
رفتارها منافع ملي ما را مورد تهدید قرار دهد و اگر چنین اتفاقي 

بیفتد برخورد خواهد شد. «
درباره این تیتر همان زمان بحث ها ش��د و روزنامه کیهان هم 
پاسخ داد و نیاز به طرح دوباره نیست؛ اما توئیت روز پنج شنبه 
محمد جواد ظریف پس از انفجار تروریستي چابهار و در دفاع از 
امنیت کشورمان به درستي از کشور امارات نام برد و البته وزیر 
خارجه کشورمان در آن توئیت تأکید کرده بود که »حرفم را به 
خاطر داشته باشید: ایران تروریست ها و اربابان آنها را به سزاي 

عمل شان مي رساند. «

علیرضا زاکاني:  وقت آن است
 مسئولیت را به شایستگان بسپاریم

نمایندهم�ردمته�راندرمجلسنهمگفت:ش�أنای�رانوملت
ماوضعيتکنونينيس�تونبایدغ�رهودچارروزمرگيش�ویم.
به گزارش مهر، علیرضا زاکاني اظهار داش��ت: جنبش دانشجویي قبل 
از انقاب همواره به دنبال ضدیت با امریکا بود اما جنبش دانش��جویي 
پس از انقاب این مسئله را با پیروي از انقاب اسامي دنبال کرد چرا 
که اساس انقاب ما ضدیت با امریکا است و 13 آبان 58 هم حاصل این 
تفکر بود. وي با تأکید بر اینکه ما باید ضمن گرامیداشت یاد پرچمداران 
این حرکت انقابي، ادامه دهنده راه آنان باشیم، گفت: امام خمیني در 
انقاب اسامي سه ویژگي مهم یعني توجه به گوهر دین، قیمت و ارزش 
بااي مردم و اهمیت رهبري دیني جامع��ه را همواره مورد تأکید قرار 

مي دادند و برجسته مي کردند. 
زاکاني تأکید کرد: بزرگ ترین امتحان فعلي ما، کارآمدي است و باید 
از ظرفیت هاي بزرگ کشور استفاده کنیم تا طعم شیرین کارآمدي و 
حرکت در مسیر تحول پیش روي ملت ما قرار گیرد. وي تصریح کرد: در 
شرایط فعلي فرصت آزمون وخطا کردن و افتادن و بلند شدن از زمین 
زیاد نداریم و نباید این رویه مدام تکرار شود و باید مسیر اصلي خود را 
دنبال کنیم. وي ادامه داد: ما در حال حاضر در آستانه یک جهش و تغییر 
بزرگي در کشور قرار داریم که دشمنان به دنبال مدیریت آن هستند که 
ما باید این مسیر را تا حصول اهداف انقاب دنبال کنیم. نماینده سابق 
مجلس با ابراز تأسف از اینکه ما استقال اقتصادي و فرهنگي نداریم و 
به همین دلیل بیگانگان در این عرصه ها توانسته اند بر ما تأثیر بگذارند، 
اظهار داشت: با وجود این، استقال سیاسي ما در کل دنیا زبانزد است. 
وي افزود: همچنین ما در مسیر عدالت و آزادي حرکت کرده ایم اما آن 
آزادي و عدالتي که مورد نظر اسام اس��ت، هنوز در جامعه ما ظهور و 
بروز نیافته و تحقق کامل نیافته است که باید به این مسئله توجه کنیم. 
وي با تأکید بر اینکه باید مسیر کشور در عرصه رشد و بالندگي را ادامه 
دهیم گفت: براي رس��یدن به این مهم، باید توجه به تعلیم و تربیت را 
به عنوان یک رکن اصلي در نظر داشته باشیم و انسان های مسئول را 
به جامعه تحویل دهیم چرا که چنین مس��ئله اي جامعه را به س��مت 
آینده اي درخشان تر رهنمون مي کند. زاکاني با تأکید بر اینکه ما باید 
محور حرکت کشور را بر مدار شایستگان بگذاریم، اظهار داشت: در واقع 
باید افراد صاحب صاحیت به مسئولیت برسند و تعهد ازم را به دین 
و مردم، تخصص ازم و همچنین عرضه و توان کافي داشته باشند چرا 
که میدان دادن به شایستگان یک امري است که به ما جهش مي دهد. 
نماینده سابق مجلس بیان کرد: همچنین وقت آن رسیده است که یک 
انتقال اساسي صورت گیرد و جریان جوان کشور مسئولیت هاي اساسي 
را بپذیرند و پرچم تغییر در کشور را دنبال کنند که این مسیر مي تواند ما 

را به عرصه هاي بااتري در زمینه قدرت جهاني برساند. 

      خبر

فقرزیبندهمردممانيس�توح�قمردماین
اس�تکهبپرس�ندآی�اموضوع،نخواس�تن
مس�ئواناس�تیانتوانس�تنآنها؟ماهمه
مشكاترامحصولدشمنيدشمننميدانيم،
بلكهناش�يازناکارآمديمسئوانميدانيم.
به گزارش فارس، حجت ااس��ام س��ید ابراهیم 
رئیسي، تولیت آستان قدس رضوي عصر دیروز در 
جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتي16 آذر را 
روز مبارزه با استبداد داخلي و استعمار خارجي 
برش��مرد و گف��ت: ماهیت جنبش دانش��جویي 
عدالتخواهي اس��ت. تولیت آستان قدس رضوي 
در پاسخ به سؤال یکي از دانشجویان که پرسیده 
بود »فکر مي کنید اگر رئیس جمهور مي شدید، 
وضع کش��ور بهتر از این بود«، خاطرنشان کرد: 
خدا رحم کرد که من رئیس جمهور نشدم که دار 
5هزار تومان شود. وي با بیان اینکه ما دانشجوي 
سیاسي را کسي مي دانیم که جامعه را بشناسد و 

وظیفه خود را در قبال آن ایفا کند، گفت: ما شهدا 
را به عنوان روشنفکر واقعي مي شناسیم نه کساني 
که کشور را به سمت وابس��تگي مي برد. دشمن 
کنوانس��یون ها و قراردادهایي را پیش روي ملت 
مي گذارد که به ظاهر مشکات را برمي دارد، اما 
در واقع خود تحریمي م��ي آورد. وي افزود: امروز 
وظیفه مس��ئوان است که به داش��ته هاي خود 
اعتماد کنیم و بدانی��م که راه کار ب��رون رفت از 
مشکات فقط اتکا به خداست . بیگانگان نه گرهي 
از کار ملت گشوده اند و نه خواهند گشود. تولیت 
آستان قدس رضوي خاطرنشان کرد: فقر زیبنده 
مردم ما نیست و حق مردم این است که بپرسند 
آیا موضوع، نخواستن مسئوان است یا نتوانستن 
آنها؟ ما همه مشکات را محصول دشمني دشمن 
نمي دانیم، بلکه ناش��ي از ناکارآمدي مس��ئوان 
مي دانیم. وي در پاسخ به س��ؤاات دانشجویان، 
گفت: آس��تان قدس دو سال اس��ت که مالیات 

مي دهد، مالیات را از یقه سفیدها بگیرید؛ اگر ما 
بودیم تولید مسکن را متوقف نمي کردیم و سامانه 

هوشمند بنزین نیز تعطیل نمي شد.
 عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام درباره 
تخلفات انتخابات سال 96 گفت: انتخابات 96 از 
انتخابات هاي پرتخلف کش��ور بود و ما هم بیش 
از 600 گزارش داش��تیم، اما من معتقد بودم که 
نباید کشور با بحران مواجه شود، بنابراین با اینکه 
بس��یاري از ادارات دولتي را ستاد انتخاباتي خود 
کرده بودند، اما گفتم صرفاً به تخلفات رسیدگي 
شود تا س��نگ بنایي براي آینده نش��ود و دولت 
مس��تقر به خود اجازه ندهد دس��ت به هر کاري 
بزند  و ما رس��یدگي به تخلف��ات انتخاباتي را به 
جد از مس��ئوان مي خواهی��م. وي ب��ا انتقاد از 
تسویه حس��اب ها با حامی��ان کاندیداهاي رقیب 
دولت مستقر در پاسخ به سؤالی در مورد اعدام هاي 
سال 67 بیان داشت: در همین تهران روزي 100 

تا 120 ترور صورت مي گرفت، از نیروهاي انقابي 
و هرکس که عکس امام را در مغازه زده بود تا رئیس 
جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالي کشور و 
... را کشتند. قهرمان مبارزه با نفاق در کشور امام 
خمیني اس��ت، همه کس��اني که با نفاق مبارزه 
کردند باید مورد تشویق قرار گیرند که کشور را از 
شر منافقان نجات دادید. وي تصریح کرد: آیا این 
درست است که همه خطوط امنیتي نظام شکسته 
شود که رأی عده اي را جذب کنند؟ چرا با این کار 
خواستند رأی ضد انقاب را بگیرند؟ تفاوت من با 
رقیبم این است که ما به استقال کشور معتقدیم 
اما او آب خوردن را ه��م به بیگانه متصل مي کرد. 
کاندیداي انتخابات ریاس��ت جمهوري سال 96 
اظهار داشت: افتخار من آن است که با جریان نفاق، 
فساد و چپاول مبارزه کرده ام، اما تعجب نسبت به 
کساني است که مدعي حقوقداني هستند، اما بین 

دادستاني و قاضي فرقي نمي گذارند . 

حجتااسامرئيسی:
آستان قدس ماليات مي دهد، سراغ یقه سفيدها  بروید
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رهبر انقاب 3 سال پيش هشدار داد، حكم قضايي هم به نفع بورسيه ها صادر شد و وزارت علوم همچنان ساز خود را مي زند 
 فرافكني به جاي اعاده حيثيت از دانشجويان !

پس از پنج سال هجمه به بورسيه شدگان كه البته به گفته 
رهبر معظم انقاب جزو غلط ترين اقدامات دولت يازدهم 
بود؛ ديوان محاس�بات در حكم نهايي اش از وزارت علوم 
س�ابق رفع اتهام كرد. اما با وجود اين، مسببان اصلي اين 
ماجرا به جاي اعاده حيثيت از بورسيه ش�دگان، دست به 
فرافكني زده اند. با وجود صدور حكم قطعي قضايي راجع 
به محق بودن دانش�جويان بورس�يه، رئيس سازمان امور 
دانشجويان وزارت علوم همچنان بر مواضع خود پافشاري 
كرده و فرافكني مي كنند. مشخص نيست كه با وجود صدور 
حكم نهايي انذار رهبر انق�اب چرا هنوز مجموعه وزارت 
علوم ول كن ماجراي اين دانش�جويان »مظلوم« نيست. 
تنها چندماه بع��د از روي كار آمدن دول��ت يازدهم، مجتبي 
صديقي معاون دانشجويي وزارت علوم و رئيس  سازمان امور 
دانشجويان، پروژه بورسيه ها را كليد زد.  صديقي همين ديروز با 
اشاره به حكم صادره از سوي ديوان محاسبات تأكيد كرد: حكم 
ديوان محاسبات در مورد دريافت هزينه از افرادي كه بورس آنها 

لغو شده است، ابهام دارد!
 رأي ابهام دارد !

وي معتقد اس��ت: »ديوان يادشده پرونده مس��ئوان وقت را 
تنظيم و در رأي اوليه آن انفصال از خدمت مسئوان وقت را 
صادر كرد؛ هم اكنون ديوان محاسبات رأي جديدي صادر كرده 
كه در اين خصوص بايد از ديوان سؤال شود. از اين رو از نظر ما 
دريافت هزينه از دانشجويان ابهام دارد.« آقاي صديقي اگر حكم 
را دقيق مي خواندند، متوجه مي شدند كه حكم بدوي به طور 
كامل نقض و ذكر شده كه »در فرض وجود افراد فاقد شرايط« 

و»از محل وثائق تأديه شده« هزينه ها بايد دريافت و به دادسراي 
ديوان گزارش شود.  يعني حتي افراد فاقد شرايط به طور كامل 
براي ديوان احراز نشده اند و همين از مسئوان قبلي رفع اتهام 
مي كند؛ تازه در صورت شناس��ايي اين اف��راد، وثيقه و تعهد 

محضري موجود است و جاي سؤال و ابهامي وجود ندارد. 
 حكم ديوان مصداق ندارد

محمود صادقي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم 
ديگر شخصي بود كه بابت بورسيه شدگان سر و صداي زيادي 
به راه انداخت. وي نيز با اشاره به حكم ديوان گفت كه حكم در 
مورد كل بورسيه ها مصداق ندارد! حال آنكه در حكم ديوان، رفع 

اتهام از شوراي مركزي بورس، رفع اتهام از كليت ماجراست. 
صادقي معتقد است: اين حكم »به اين معنا نيست كه بورسيه ها 
را قانوني دانسته، يا حكم كرده اين افرادي كه بورسيه شان لغو 
شده به دانشگاه برگردند.« در حالي كه هيچ كجاي اين حكم 
كوچك ترين اشاره اي به غيرقانوني بودن بورسيه ها وجود ندارد. 
ضمن اينكه حكم ديوان هرگز به فعاليت دانشگاهي بورسيه 

شده ها هم ورود نكرده است. 
 هشدار رهبري

رهبر معظم انقاب در جريان ديدار با اساتيد دانشگاه ها در سال 
94 موضع گيري صريح و قاطعي را در اين ب��اره انجام دادند و 
موضوع طرح بورسيه ها را يكي از غلط ترين كارهايي دانستند كه 
در آن در يكي دو سال اخير اتفاق افتاده؛ ايشان در جريان ديدار 
مزبور گفتند: تحقيقات دقيق نشان مي دهد مسئله بورسيه ها، به 
آن شكلي كه در روزنامه ها با آن بازي كردند نبوده، اما اگر هم بود 
بايد از راه هاي قانوني امتيازاتي كه عده اي برخاف قانون گرفته 

بودند، لغو مي شد نه اينكه سر و صدا و جنجال درست شود.  پس 
از اين سخنراني هم وزارت علوم با توجه به قول وزير در مورد حل 
مشكات دانشجويان، متأسفانه فرمول معدل و سن در مورد 
دانشجويان بورسيه همچنان رعايت نشد. بيش از هزار و 200 نفر 
از دانشجويان بورسيه مشكل جايابي هيئت علمي پيدا كردند كه 
وزارت علوم هيچ همكاري با اين دانشجويان انجام نداد و بيش 
از ۶00 نفر لغو بورس شدند و وزارت علوم جهت منحرف كردن 

فضاي جامعه اطاعات دقيقي منتشر نكرد. 
 اتهام زني به دانشجوي مرحوم

همان زمان محمود صادقي گفته بود كه»چه بسيار از اين افراد 
از توانايي علمي ازم برخوردار نبوده اند، ب��راي مثال، فردي 
توانايي ازم را براي ارائه مقاله علمي نداش��ته است، دست به 
خودكشي زده است. اتفاقاً اين فرد بورسيه اش هم برقرار شده، 
ولي وي را دچار توهم علمي كرده اند.« در حالي كه مس��لمي 
نائيني، مديركل بورس خارج وزارت علوم دولت دهم در واكنش 
به سخنان صادقي گفت: »من حاضرم دست روي قرآن بگذارم 
فردي كه خودكشي كرد، به خاطر ضعف علمي اش نبود. تمام 
اطاعات اين فرد را من دارم. مي گوي��د آن فرد به خاطر عدم 
توانايي در ارائه ISI خودكش��ي كرد. من تمام گفت وگوهاي 
ايش��ان را دارم. او بورس��يه دانش��گاه بروجرد بود و مي گفت 
پرداختي بورسيه من با روي كارآمدن دولت يازدهم قطع شده 
است. به من براي تهيه مواد آزمايشگاهي پول نمي دهند و من 
بي پول مانده ام.« اكنون هياهوكنندگان در اين سال ها، باز هم 
با فرافكني هاي تازه اي همچنان ب��ر موضع قبلي و غلط خود 

اصرار مي ورزند. 

تأييدحكماعدامدرمنيو15سالحبسرئيسثامنالحجج
سخنگوي دستگاه قضايي خبر داد

اع�ام اس�امي تع�دادي از محكوم�ان 
اقتصادي به هم�راه جزئيات، محكوميت 
رئيس هيئت مديره ثامن الحجج به ۱۵سال 
حب�س،  معرفي ه�زار و 490 وكي�ل ماده 
4۸ براي دادگاه هاي وي�ژه، احضار برخي 
مس�ئوان، آخرين وضعيت پرونده سكه 
ثامن، احضار رئيس ستاد مبارزه با قاچاق 
كاا و ارز از جمل�ه مهم تري�ن محورهاي 
يكصد و س�ي و چهارمين نشست خبري 
س�خنگوي دس�تگاه قضا ب�ا خبرنگاران 
بود. مع�اون اول قوه قضائي�ه همچنين از 
تأييد حكم اع�دام حمي�د باقري درمني 
در ديوان عالي كش�ور خب�ر داد. اين در 
حالي اس�ت كه سخنگوي دس�تگاه قضا 
درباره علت به طول انجاميدن رس�يدگي 
به پرونده باقري درمني و ابهام رسيدگي 
در دادگاه ويژه گفت: اتفاقًا اين پرونده در 
دادگاه هاي ويژه رس�يدگي نشد و از قبل 
ارجاع ش�ده بود. باقري درمني به استناد 
ماده 4 قانون تش�ديد مجازات مرتكبين 
ارتشا اختاس كاهبرداري محكوم شد. 

حجت ااسام محس��ني اژه اي، حكم قطعي 
تعدادي از مفس��دان مالي را اعام كرد و در 
ش��رح جزئيات آن اظهار داش��ت: منوچهر 
پورفر به اته��ام اخال در نظام به 10 س��ال 
حبس و جزاي نق��دي ۳1۸ميليارد تومان، 
اسماعيل نصراللهي به اتهام اخال در نظام به 
10 سال حبس و ۳1۸ميليارد تومان نقدي، 
حس��ن مزارعي اخال در نظ��ام اقتصادي 
به س��ه س��ال حبس و ۳00ميليون تومان 
جزاي نقدي، مهدي رضايي به س��ه س��ال 
حبس و 4/۶ميلي��ارد ريال ج��زاي نقدي و 
نصار حبيبي نصب به يك سال حبس و 1/7 
ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم ش��ده اند.  
وي افزود: همچنين عسگر براتي به پنج سال 
حبس و ۳۶0ميليون تومان جزاي نقدي، امير 
سروستاني به 20 سال حبس و ۳/5 ميليارد 
ريال جزاي نقدي، محمد ساقب پور به دليل 
اخال در نظام به هشت سال حبس و مبلغ 
۳90ميليارد تومان، حسين منصوري به دليل 
 اخال در نظام به هشت سال حبس و مبلغ 
۳90 ميليون تومان، محمود پورمند به هشت 
سال حبس و ۳90 ميليون تومان، ميامحمد 
آخوندزاده به دليل اخال در نظام اقتصادي 
به 20س��ال حبس و اخراج از كشور و جزاي 
نقدي، محس��ن رنجبر اتهامش ارتش��ا و به 
هشت سال و شش ماه حبس و جزاي نقدي 

220ميليون تومان محكوم شده اند. 

 تأيي�د حك�م اع�دام حمي�د باقري 
 درمني 

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: در شيراز حكم 
بدوي درخصوص رئيس شورا، اعضاي شوراي 
شهر، 19 پيمانكار و  ش��هردار مرودشت هم 
صادر شده است و چون قطعي نشده از بيان 
اسامي معذور هستم، اما تا 15سال حبس هم 
براي برخي صادر شده اس��ت.  وي در ادامه 
از تأييد حكم اع��دام حميد باقري درمني در 

ديوان عالي كشور خبر داد. 
 محكومي�ت رئي�س هيئت مدي�ره 

ثامن الحجج به ۱۵سال حبس 
محسني اژه اي به صدور برخي احكام در تهران 
اشاره كرد و گفت: س��يدابوالفضل ميرعلي، 
رئيس هيئت مديره ثامن الحجج به 15سال 
حبس و توقيف اموال محك��وم و همچنين 
مرادعلي محمدي به اتهام اخذ رشوه به پنج 
سال حبس، جزاي نقدي و انفصال از خدمت 
محكوم شده اس��ت. سيدمهدي ساجدي به 
اتهام تحصيل مال نامشروع به جزاي نقدي 
محكوم و در خراسان شمالي علي مجدي فر 

به اتهام كاهبرداري به 10 سال حبس و رد 
مال محكوم شده است. 

اژه اي به تعداد وكاي ماده 4۸ اش��اره كرد و 
گفت: هزار و 490 نفر تاكنون وكيل معرفي 
شده اند كه دادگاه هاي ويژه بايد از اين وكا 
استفاده كنند. در تهران تاكنون ۶۳ وكيل در 

اين رابطه معرفي شده اند. 
  مسئوان حرفي بزنند كه قابل اثبات 

باشد
وي درخصوص آخرين وضعيت نامه نگاري 
با ظريف در رابطه با موضوع پولشويي گفت: 
بنده نامه اي به دادس��تان تهران نوش��تم، 
نامه اي هم دادس��تان كل به شخص وزير 
نوش��تند. برخي اف��راد پرونده هاي مطرح 
در اين رابطه دارن��د، بحثي كه بايد توضيح 
دهند اين اس��ت، مطالب طوري بيان شده 
بود كساني كه مخالف اين لوايح مطرح شده 
هستند، متهم به پولشويي كه ايشان هم در 
نامه به دادستان كل اعام كرده اند منظور من 
شخص خاصي نيست.  محسني اژه اي ادامه 
داد: در همين هفته هم سه نفر از مسئوان 

احضار شدند، بنابراين بهتر است مسئوان 
حرفي بزنند كه قابل اثبات باشد.

 س��خنگوي قوه قضائيه درخصوص آخرين 
 وضعيت پرونده سكه ثامن گفت: اين پرونده 
هنوز به دادگاه نرفته است، متهم نيز قول هايي 
براي پرداخت بدهي ها داده و پرونده هنوز در 

مرحله تحقيقات است. 
 عراقچ�ي در دادگاه وي�ژه محاكمه 

مي شود
محسني اژه اي درخصوص آخرين وضعيت 
پرونده عراقچي گفت: در دادگاه ويژه بررسي 

مي شود، اما هنوز تعيين وقت نشده است. 
گفتني است، طبق استيذان اخذ شده از رهبر 
انق��اب، دادگاه هاي ويژه ب��ه صورت علني 
برگزار خواهند شد؛ بنابراين با اين اظهارنظر 
سخنگوي دستگاه قضا بايد منتظر برگزاري 

علني دادگاه عراقچي باشد. 
معاون اول قوه قضائي��ه درخصوص آخرين 
وضعيت پرونده سيف با توجه به مفتوح بودن 
پرونده هاي ارزي گفت: پرونده هاي قضايي 
مربوط به آقاي سيف كه در دادسرا بود، هنوز 

كيفرخواست آن صادر نشده است. 
وي در مورد ورود قوه قضائيه به موارد كودك 
آزادي گفت: در باب بازدارندگي مجازات ها 
نظر من اين است كه بايد اگر خللي هم باشد، 
به س��مت تكميل مجازات ها برويم نه اينكه 
فضاس��ازي كني��م، البته بداني��م قانون هم 
اان ضعيف نيس��ت.  اژه اي درب��اره پرونده 
)عباس. الف( به اتهام قاچاق قطعات خودرو 
به ميزان 700ميليون دار گفت: اين پرونده 
كيفرخواست خورده است و  به دادگاه رفته، 
اما هنوز تعيين وقت نشده، البته من اعداد و 

رقم ها را درست خاطرم نيست. 
 احضار رئيس س�تاد مبارزه با قاچاق 

كاا و ارز
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه 
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كاا و ارز آماري 
از پرونده هاي مفتوح در هشت سال اخير داده 
است و دادستان كل هم دستور بررسي اين 
موضوع را صادر كرده، آيا اين موضوع صحت 
دارد، گفت: از جمله مواردي كه بايد بررسي 
شود همين مورد اس��ت. ما چنين چيزي را 
س��راغ نداريم و قرار ش��ده كه مدارك خود 
را ارس��ال كنند. بخشي را ارس��ال كردند و 
گفته اند: 14 پرونده از سال 94 مفتوح است و 
هنوز به نتيجه نرسيده كه اين محتمل است، 
اما اينكه گفته مي شود 2هزار پرونده در هشت 
سال، ما چيزي در اين رابطه سراغ نداريم، در 

حال حاضر ايشان احضار شدند. 

88498440سرويس اجتماعي

طراح سامانه و استارت آپ ملكانا از اين پلت 
فورم به عنوان پدي��ده اي ياد كرد كه موجب 
حذف واسطه گري و دالي جريان ها و افراد 
س��ودجو در حوزه اماك مي ش��ود.  عباس 
برتينا در نشس��ت خبري رونمايي از سامانه 
هوش��مند ملكانا كه بر مبناي فناوري هاي 
نوين و براي اولين بار در ايران طراحي شده، 
عنوان كرد: اين سامانه در اين مرحله صرفاً با 
پوشش سراسري در اس��تان تهران رونمايي 
مي شود. با افتتاح اين سامانه خدمات متنوع 
و متعددي از جمله امكان بازديد آناين و سه 
بعدي از اماك در هر منطقه از استان تهران 
به ش��هروندان ارائه مي ش��ود. وي از قابليت 
قيمتگذاري اماك توس��ط اين س��امانه با 
توجه به بررس��ي 27پارامت��ر مختلف ملك 
اش��اره كرد و گفت: اين قيمتگ��ذاري كامًا 
با ش��يوه هاي علم��ي انجام مي ش��ود و اگر 
فروشنده قيمتي بااتر روي از ملك بگذارد 
از سوي سامانه برچس��ب گران مي خورد و 
فروشنده مجبور مي شود براي فروش قيمتي 
واقعي ارائه دهد. اين قابليت موجب كنترل 
قيمت ملك مي ش��ود و اجازه سوء استفاده 
دال ها و واسطه ها را نيز س��لب مي كند. به 
گفته اين طراح، اپليكيشن ملكانا به صورت 

اختصاصي به منظور خري��د، فروش، رهن و 
اجاره ملك طراحي شده و اين امكان را فراهم 
آورده تا كاربران بتوانند به صورت رايگان به 
آگهي اماك دسترسي داشته باشند يا ملك 
موردنظر خود را جهت فروش يا اجاره در اين 
برنامه ثب��ت كنند. برنامه ملكان��ا به صورت 
رايگان براي هر دو سيس��تم عامل اندرويد و 
آي او اس عرضه شده اس��ت و پس از اجراي 
برنامه به موقعيت مكاني اماك روي نقشه 
دسترسي خواهيد داشت.  وي افزود: برنامه 
ملكانا از قابليت كاربردي جست وجو نيز بهره 
مي برد. بنابراين كاربران مي توانند به راحتي به 
جست وجوي منطقه موردنظر خود بپردازند. 
از ديگر قابليت هاي برنامه مذكور مي توان به 
امكان فيلتركردن نتايج جست وجو براساس 
قيمت، متراژ، نوع و امكانات ملك اشاره كرد. 
قابليت هايي كه برنامه ملكانا را نسبت به ساير 
اپليكيشن هاي ارائه شده در اين زمينه متمايز 
مي سازد، مي توان به امكان مشاهده تصاوير 
۳۶0 درجه )تور مجازي( ملك اش��اره كرد. 
همچنين كاربران مي توانند با لمس آيكون 
موجود در گوش��ه باا و س��مت چپ صفحه 
اطاعات ملك مورد نظر خود را از طريق ساير 

اپليكيشن ها به اشتراك بگذارند. 

در پ�ي مداخل�ه مهن�از افش�ار در امر 
پزش�كي و معرفي و تبليغ ي�ك آمپول 
خطرناك براي معتادين در فضاي مجازي، 
دادس�تاني تهران به منظور اداي پاره اي 
از توضيحات وي را احضار كرده اس�ت. 
اخيراً انتشار فيلمي كوتاه در صفحه شخصي 
اين بازيگر در يكي از شبكه هاي اجتماعي، 
ش��مار زيادي از كاربران فض��اي مجازي و 
جمعي از متخصصان، به شدت به سخنان 
وي  واكنش نش��ان دادند و فضا به سرعت 
آنقدر داغ شد كه واكنش نهاد هاي مسئول 

را هم شاهد بوديم. 
ماجرا از اين قرار بود كه مهناز افشار مدعي 
شد، آمار هاي رسيده حكايت از مرگ بيش 
از ۶هزار جوان بر اثر سوءمصرف مواد دارد، 
در صورتي كه مي شود با تزريق يك آمپول 
جلوي اين آم��ار را گرف��ت؛ آمپولي كه به 
س��ادگي قابل تهيه اس��ت، هم ارزان و هم 

بدون نسخه به فروش مي رسد! 
نسخه رايگاني كه نه توس��ط يك پزشك، 
بلكه توس��ط يك بازيگر س��ينما پيچيده 

مي شود؛ نسخه اي حاوي نام »نالوكسان« يا 
نسخه نوشداروي افسانه اي براي آنهايي كه 

سوءمصرف مواد دارند! 
 پ��س از اي��ن ماج��را كيان��وش جهانپور، 
س��خنگوي س��ازمان غذا و داروي وزارت 
بهداشت به س��رعت واكنش نش��ان داد و 
گفت: »اي��ن س��لبريتي دارو و درمان را به 

اهلش بسپارد.«
جهانپور با بيان اينكه كاركرد نالوكس��ان، 
مقابله ب��ا اوردوز مواد مخدر اس��ت، تأكيد 
كرد: »استفاده آن عموماً بيمارستاني و به 
تجويز پزشك اس��ت، چراكه ممكن است 
حي��ن تزريق ع��وارض خطرن��اك و حتي 
مرگ آوري براي بيمار در پي داشته باشد، 
چنانكه بس��ياري از دارو ها براي مشكات 
مختلفي مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، اما 
خود درماني و خود تجوي��زي آنها ممكن 

است، فاجعه آفرين باشد.«
جالب اينكه دو س��ال قبل نيز همس��ر اين 
بازيگر به دلي��ل تقلب در تهي��ه دارو براي 

سازمان هال احمر مدتي در بازداشت بود.

كنترلقيمتاماكبايكاپليكيشناستارتآپي

عليرضا سزاوار
   گزارش   2

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. 

 مائده خاتون با انتشار اين عكس توئيت كرد: نه كوهنوردن، نه 
براي برف بازي رفتن. اينا مرزبانان مرزهاي شمال غربي هستن تو برف 
شديد تو اين سختي دارن از جان مال و ناموس من و تو دفاع ميكنن. 

كاش كمي قدردان باشيم. 

 عليرضا مجيدي با انتشار اين عكس توئيت كرد:  تصاوير شيرين 
در جنگي تلخ؛ پزش��ك تركي تصوير دختري را در اردوگاه هاي آوارگان 
جنگي س��وريه مي بيند كه هر دو پاي خود را از دست داده  اند. پزشك از 
طريق هال احمر تركيه، دختربچه آواره را يافته و با هزينه خود به تركيه 

منتقل و درمان مي كند. حاا بعد از درمان، در مرز با وي وداع مي گويد.

 مجيد قرباني توئيت كرد:  هر بار كه خواستيم با سلول هاي بنيادي، 
نانو، موشك و هسته اي به جامعه خودباوري تزريق كنيم، خودروهاي 
درب داغونمون مانع شدن. سال هاس��ت كه توليد ملي تو سري خور 
شركت هاي جاه طلب و بي وجدان خودروسازيه بنابراين مهم ترين قدم 

در خدمت به كااي ايراني، ريشه كني مافياي خودروهاي داخليه!

  وحيد حاجي پور با انتشار اين عكس توئيت كرد:  شهرداري 
ورودي اصلي و پاركينگ يكي از ساختمان هاي مركزي شركت نفت را 
به علت بدهي 42ميليارد توماني مسدود كرده، مثًا شركت ملي نفت 

دومين  شركت بزرگ نفتي دنياست به اعتبار حرفاي خودشون!

  سيدرضي توئيت كرد:  چطوري تو اين سرما با ساپورت نازك و مانتو 
جلوباز و تيشرت يقه چاك و بي جوراب و با يه شال نازك مي آييد خيابون؟ بابا 

اصًا عفاف و حجاب بخوره تو اون سرتون، يه كم فكر سامتيتون باشيد.

 اسماعيل آذري توئيت كرد:  بچه هاي مدرسه سلمان فارسي شهر چرام 
مدرسه ندارند، يك خانه اجاره شده اس��ت. در محيط پر سر و صدا معلم ها 
نمي توانند درس دهند در دو خواب و حال اين خانه، كاس برگزار مي شود 

امكان تحرك و بازي ندارند، چراكه حياط خانه بسيار كوچك است.

 مادام كري با انتشار اين عكس توئيت كرد:  نوشته روي جليقه 
معترضان فرانس��وي: »دولت در حال ادراركردن روي ماست رسانه ها 

مي گويند باران مي بارد!«

 فاطمه تزاري با انتش�ار اين عكس توئيت كرد:  چيز زيادي از 
پدربزرگم يادم نمياد جز اينكه شطرنج بازي كردن رو بهم ياد داد. هر 
بار كه بازي تموم مي شد و مهره ها رو تو جعبه  مي ذاشتيم، يه چيز بهم 
مي گفت:مي بيني! زندگي مثل شطرنجه، وقتي بازي تموم ميشه همه  

مهره ها، پياده ها، شاه ها و وزيرها ، به يك جعبه برمي گردن.

 مسعود اميري با انتشار اين عكس توئيت كرد:  در هشت سال 
دفاع مقدس در برابر تمام جهان ايستاديم، جان و جوان داديم، اما خاك 
و شرف نه... حال كه پرچمدار جبهه مقاوتيم اسير بازي سازش نخواهيم 

شد. يادتان رفته رهبري چه گفت: جنگ نمي شود مذاكره نمي كنيم...

 دمهد فرز ال فيروز سيلهبهآقا بدين
 ردد  م 1ابا شناسنامه بهشمار
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را  گر  ي  ا گ ر ر  اري 
راداريورفا      ام ايران     مديرك اسام ر مه مرك 

ه اعي ا

 مدير كل حمايت هاي اجتماعي كميته امداد با اعام بهره مندي 57هزار دانشجو از خدمات 
تحصيلي اين نهاد گفت: 2۸نفر از مددجويان تحت حمايت كميته امداد، با كس��ب رتبه زير 

150كنكور، به  عنوان نخبه تحصيلي امسال وارد دانشگاه شدند. 
 مدير آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش به تش��ريح جزئيات دومين جشنواره قلم 
پرداخت و گفت: مهلت ارسال در بخش هاي »دانش آموزي«، »معلمان« و »طرح نگار« تا ۳0 

دي امسال است. 
 مدير مركز تحقيقات مسمومين دانش��گاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اظهار كرد: ساانه 
20الي 25هزار بستري ناشي از مسموميت ها در كشور ثبت مي شود. تاايي افزود: حدود ۸0تا 

100 بيمار مسموم به صورت روزانه به بيمارستان لقمان مراجعه مي كنند. 
 كارشناس س��ازمان غذا و دارو گفت: تبليغ دارو توسط عموم مردم مجاز نيست و هرگونه 

تبليغ دارويي بايد براساس آيين نامه اجرايي سازمان غذا و دارو انجام شود. 
 رئيس سازمان بهزيستي كش��ور بيان كرد: در 10سال اخير رشد س��المندي حدود ۳/2 
درصد بوده، در حالي كه رشد جمعيت 1/2 درصد بوده است و اين امر نشان مي دهد با پديده 

سالمندي مواجه هستيم. 
 معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش  پرورش از اختصاص رديف مستقل براي 

رتبه بندي معلمان در ايحه بودجه 9۸ با اعتبار 2هزار ميليارد تومان خبر داد. 
 مدير بانك نسوج مركز تحقيقات پزشكي قانوني كش��ور با اشاره به مشكات دانشگاه ها 
در تأمين جسد اعام كرد: بيش��ترين اهداكنندگان جس��د را جوانان سنين 20تا40 سال 

تشكيل مي دهند. 
 معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضائيه اعام كرد: دخالت غير علمي دستگاه ها در 

حوزه آسيب هاي اجتماعي، موجب آسيب مي شود. 
 رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح اعام كرد كه طرح جريمه ريالي 

سربازي در سال آينده تمديد نخواهد شد. 

پس از تبليغ داروي مرگ
مهنازافشاربهدادسرايتهراناحضارشد

حسين مرصادي | فارس

نيره ساري
   گزارش   يک
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مهدی  فتحیمهران  ابراهیمیان

تأكيد جهانگيري بر تنظيم بازار شب عيد
مع�اون اول رئي�س جمه�ور از وزراي صنع�ت و كش�اورزي 
خواس�ت ب�ا برنامه ري�زي درس�ت، اق�ام م�ورد ني�از م�ردم 
در اي�ام پايان�ي س�ال تأمي�ن ش�ود و امس�ال ني�ز مانن�د 
س�ال گذش�ته اي�ام ش�ب عي�د ب�ا آرام�ش س�پري ش�ود. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني دولت، اس��حاق جهانگيري در جلسه 
س��تاد تنظيم بازار كه با محوريت تنظيم قيمت اقام و كاا هاي مورد 
نياز مردم براي شب عيد، تشكيل شده بود، با اشاره به توفيقات دولت 
در تنظيم بازار شب عيد طي سال هاي گذشته گفت: خوشبختانه در 
س��ال هاي اخير با برنامه ريزي دقيق دولت، ميوه، آجيل و شيريني با 

قيمت مناسب در ايام پاياني سال در دسترس مردم قرار گرفت. 
وي با تأكيد بر اينكه م��ردم نبايد براي تأمين اق��ام و كااهاي مورد 
نياز ش��ب عيد دغدغه اي داشته باش��ند، تصريح كرد: بايد به گونه اي 
برنامه ريزي شود تا كااهاي مورد نياز شب عيد به موقع در بازار توزيع 
ش��ود و در دس��ترس مردم قرار گيرد. جهانگي��ري از وزارتخانه هاي 
»صنعت، معدن و تجارت« و »جهاد كش��اورزي« خواست تمهيدات 
ازم را ب��راي ايام پاياني س��ال انجام دهند تا وضعيت بازار ش��ب عيد 

اطمينان بخش و رضايتمندي مردم را به دنبال داشته باشد. 
................................................................................................................

دار آزاد زير قيمت دار دولتي
صراف ها: بخشنامه جدید چك تضميني 

بازار سياه ارز را فلج كرد
قيمت دار در صرافي هاي خيابان فردوسي روز گذشته به زير قيمت 
صرافي هاي دولتي رسيده و با قيمت ۱۱۲۳۰ تومان فروخته مي شود. 
به گزارش »تس��نيم«، قيمت خريد و فروش ارز در صرافي هاي خيابان 
فردوسي از صبح ديروز سير نزولي را طي مي كرد و در تازه ترين قيمت ها 
نرخ 11 هزار و 230 توماني ب��راي دار در تابلوي صرافي هاي آزاد درج 
شده اس��ت. دار در صرافي هاي آزاد خيابان فردوسي درحالي ريزشي 
شده كه قيمت فروش اين ارز در صرافي هاي دولتي كه در بازار به عنوان 
نماينده بازار ساز شناخته مي شوند هم نسبت به صبح امروز، 50 تومان 

كم شده ولي باز هم بااتر از قيمت آزاد است. 
در صرافي هاي دولتي، دار صبح يك شنبه 11 هزار و 350 تومان براي 
فروش قيمت خورده بود، ولي ظهر با كاهش 50 توماني همراه ش��د و 
در كانال 11 هزار و 300 تومان قرار گرفت. فعاان بازار ارز مي گويند 
بعد از سياس��ت هاي اخير بانك مركزي و به خصوص برچيده ش��دن 
بساط دالي، جلوي نوسان شديد قيمتي در بازار گرفته شده و مشتري 

چنداني براي ارز وجود ندارد. 
يكي از صراف ها گفت: اان ديگر در بازار ارز هيچ خبري نيست و بازار 
بسته است؛  مدتي اس��ت كه خريد و فروش خيلي كم انجام مي شود. 
تقاضا در بازار براي خريد ارز خيلي كم اس��ت. شرايط چك هاي بانكي 

تأثير بسياري در نوسان قيمتي در بازار ارز دارد. 
اين فعال در ب��ازار ارز مي گويد: بعد از بخش��نامه اخير بانك مركزي، 
ديگر با چك تضميني هم نمي توانيم كار كنيم. بعد از عيد همه با چك 
تضميني خريد و فروش مي كردند ول��ي اان با آن هم نمي توانيم كار 
كنيم. به گفته اين صراف، چك تضميني مهم ترين عاملي است كه بازار 
سياه ارز را فلج كرده است؛  اين روزها كسي سراغ خريد ارز نمي رود مگر 

اينكه واقعاً نياز داشته باشد.

در چهارمين همايش مبارزه با فساد مطرح شد 
 كاسبي 18 ميليارد داري
 از 40 بخشنامه فساد زا

برآيند نظ�رات بخ�ش خصوص�ي در چهارمين همايش س�اانه 
مقابله ب�ا فس�اد در مح�ل ات�اق بازرگان�ي اي�ن بود ك�ه برخي 
با بخش�نامه هاي متع�دد بان�ك مرك�زي كاس�بي راه انداخته و 
فرصت طلبان از 4۰ بخشنامه بانك مركزي سوءاستفاده كرده اند 
و بخش�نامه هاي متناق�ض زمينه فس�اد را فراهم آورده اس�ت و 
اگ�ر دول�ت ش�تابزده عم�ل نمي كرد، ش�ايد اتفاقات�ي ك�ه ب�ه 
سوء اس�تفاده ۱8 ميليارد داري موسوم شده اس�ت،رخ نمي داد. 
هرچند معاون حقوقي رئيس جمهور تأييد اين ادعا را به تش�كيل 
كارگروه�ي ب�راي تبع�ات بخش�نامه هاي متعدد بان�ك مركزي 
موكول كرد، اما گفت: فس�اد اصلي ناش�ي از س�اختار خود دولت 
است؛ چراكه دولت محيط كسب و كار و مجوزها را به وجود مي آورد. 
رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه صدور بخشنامه هاي متعدد 
از مصاديق فس��اد در جامعه اس��ت، گفت: براي كنترل ارز تا به امروز 
۴0 بخشنامه صادر شده اس��ت و ش��رايطي را فراهم كرد كه افرادي 

فرصت طلب از آن سوءاستفاده كنند. 
مسعود خوانس��اري در همايش مبارزه با فس��اد گفت: مبارزه با فساد در 
گذشته اقتصاد ايران وجود داشته؛ چراكه فساد منجر به فقر و محروميت در 
جامعه شده بود؛ پس اتاق هاي كشور اكنون اين رسالت را به عهده دارند تا 
بحث فساد را به حداقل برسانند.در قانون بهبود فضاي كسب و كار يك بند 
به ارتقاي سامت اداري و مبارزه با فساد وظايفي را به عهده اتاق بازرگاني 
قرار داده است. وي با بيان اينكه فس��اد دو بخش دارد كه يك قسمت در 
دولت و حاكميت و يك قسمت در بخش خصوصي قرار دارد و در خصوص 
حاكميت بايد مبارزه با فس��اد به خوبي مورد پيگيري قرار گيرد،گفت: 

بخشنامه هاي متعدد و متناقض زمينه فساد را فراهم مي آورد. 
خوانساري با بيان اينكه اگر ريشه فساد در دولت زده نشود،  بخش خصوصي 
هم به آن گرفتار خواهد ش��د، اظهار داشت: بخشنامه هاي ارزي از ابتداي 
سال با هم بعضاً متناقض بود كه اين امر زمينه فساد را فراهم كرده است و 
اگر به موقع عمل می شد و شتابزده عمل نمي كرديم و در عين حال همزمان 

با تورم نرخ ارز را تعديل مي كرديم، اتفاقات مذكور رخ نمي داد. 
رئيس اتاق تهران، نقدينگي را بهمني دانست كه مي تواند اقتصاد ايران 
را نابود كند. وي  گفت: بيش از ۴0 هزار ميليارد تومان از جيب مردم براي 
مؤسس��ات مالي و اعتباري غيرمجاز اختصاص داده شد كه اگر به موقع 
عمل مي شد،  به طور قطع شاهد اين وقايع نبوديم. خواسته ما از دولت 
شفافيت در همه اركان دولت، دستگاه هاي نظارتي است، اين در حالي 
است كه بخش خصوصي قرباني فساد است و تا جايي كه در توان ما هست 

با دولت و حاكميت در مبارزه با فساد همكاري خواهيم كرد. 
    فساد اصلي ناشي از ساختار خود دولت است

لعيا جنيدي نيز در اين هماي��ش اظهار كرد: نقط��ه تماس تجارت و 
سامت با اخاق و حقوق آميخته شده است، در اين ميان اگر يك بازار را 
در نظر بگيريم، بهترين فضا براي يك كسب و كار خوب رقابت است كه 

همه مي توانند در آن در يك رقابت عادانه حضور يابند. 
وي افزود: اعطاي هرگونه امتياز ي��ا اولويت اضافي حتي اگر قانون هم 
باشد مي تواند منجر به بر هم خوردن اين رقابت در بازار شود.در چنين 
فضايي نمي توان احساس امنيت كرد و بنگاه داران و بخش خصوصي 

آينده مناسبي براي خود پيش بيني نخواهند كرد. 
معاون حق��وق رئيس جمهور ادامه داد: بخ��ش خصوصي يا يك بنگاه 
تمام ريس��ك هاي ايجاد يك بنگاه را با فعاليت هاي اقتصادي به جان 
مي خرد و اگر رقابت منصفانه اي وجود نداشته باشد، براي فعاليت وي 
آينده اي قابل ترسيم نيست. بنابراين اگر با بهترين زيرساخت ها نيز پا 
به عرصه بگذارد، امتياز اضافي كه رقيب او دارد باعث مي شود وي همه 
هزينه هايي كه كرده روي دستش بماند. وي گفت: فساد اصلي ناشي از 
ساختار خود دولت است؛ چراكه دولت محيط كسب و كار و مجوزها را 
به وجود مي آورد. خطاها در درجه اول در حوزه فساد منتسب به دولت 
است و دولت بايد مجموعه اقداماتي را انجام دهد. جنيدي تصريح كرد: 
در اين ميان دولت گام هايي را براي رفع اين مشكات برداشته است كه 

با نظر و مشاركت بخش خصوصي مي تواند آن را به كمال برساند. 
معاون حقوقي رئيس جمهور گفت: نظر را بر اين اس��اس گذاش��ته ايم 
كه فس��اد كان را در حوزه مقامات دولت��ي، مزايده ه��ا، مناقصه ها و 
امتيازدادن ها حذف كنيم، اين در حالي است كه در سطوح پايين تر شامل 
رشوه به كارمندان و در سطوح تصميم گيران كوچك نيز تاش داريم تا 
بتوانيم رشوه و فساد موجود را محدود كنيم كه در قالب قانون سامت 
اداري و مبارزه با فساد مورد پيگيري قرار گرفته و در حال جريان است. 
معاون حقوق رئيس جمهور همچنين گفت: قوانين بانكداري بدون ربا 
نيازمند بازبيني به لحاظ نقص در كاركرد بانكداري بدون ربا اس��ت، اما 
بايد در اين باره اطمينان حاصل كرد معاماتي كه از س��ر فساد در بازار 
انجام مي شود و درآمد ناشي از آن وارد سيستم بانكي شده است،با چند 
تراكنش از اين سيستم خارج خواهد شد. جنيدي گفت: سه ايحه ديگر 
نيز آماده  كرده ايم كه هر يك به نتيجه برسد مي تواند اثرگذاري جدي در 
فرآيند مبارزه با فساد و داشتن اقتصاد سالم داشته باشد؛ يكي از اين موارد 
ايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي است كه دولت بايد در 

ارتباط با فعاان بخش خصوصي آن را در نظر گيرد. 
   ضرورت تشكيل كارگروه 

معاون حقوقي رئيس جمهور درباره ادعاي خس��ارت بخش خصوصي 
ناشي از صدور بخشنامه هاي متعدد ارزي گفت:بايد كارگروهي متشكل 
از افرادي كه راجع به مس��ائل حقوقي اين بخش��نامه ها نظر داده اند، 
معاونت حقوقي رئيس جمهور و بخش هاي اقتصادي دولت تش��كيل 
شود. جنيدي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه بخش خصوصي معتقد 
است كه بخشنامه هاي متعدد و متناقض از ابتداي امسال، زمينه ساز 
فساد گسترده از سوي دولت شده و شما هم در سخنان خود به اين نكته 
اش��اره كرده ايد، آيا بخش خصوصي به لحاظ حقوقي مي تواند در اين 
رابطه از دولت درخواست غرامت داشته باشد، گفت: من نماينده دولت 

هستم؛ در اين رابطه بايد چه چيزي به شما بگويم؟
وي در پاسخ به اين سؤال كه دولت هم بخش خصوصي را متهم كرده است 
كه ارز ۴200 توماني دريافت كرده و كاا به كش��ور نياورده اس��ت، اظهار 
داشت: يك دسته مشكات اينچنيني وجود دارد و بايد بررسي كرد كه آيا 
اين بخشنامه ها واقعاً سبب اين زيان بوده يا نه، اين يك بحث است و دوم 
اينكه آيا بخشنامه موضوعيت دارد يا اينكه امري كه اتفاق افتاده، فورس 
ماژور بوده است. بايد ديد كه چه نكته اي در اين ميان وجود داشته است؛ آيا 
اين زيان واقعاً در نتيجه فورس ماژور بودن شرايط صادر شده يا نه؛ چراكه 

جنگ اقتصادي بزرگي در دنيا اتفاق افتاده كه هم دولت بايد آن را ببيند. 
خبرنگار ي از جنيدي پرس��يد كه بارها بخش خصوصي اين چنين جنگ 
اقتصادي و سرنوشتي را براي اقتصاد ايران و بازار ارز به دولت هشدار داده بود 
كه وي پاسخ داد: آيا اين موضوع قابل مديريت كامل بود، اين يك سؤال است. 
اين موضوعي كه در خصوص غرامت بخش خصوصي شما مطرح مي كنيد 
نيازمند يك بررسي حقوقي و تصميم است، اگر فكر كنيد كه اينجا من پاي اين 
تريبون ادعاي نمايندگان بخش خصوصي را قضاوت كنم، اينطور نيست. در 
حقوق از نظر حقوقي بايد مطابق با آيين رسيدگي پاسخگو باشم. يك جواب 
حقوقي متفاوت با يك جواب رسانه اي و سياسي است. من بايد پاسخ دقيق 
حقوقي بدهم، نمايندگان مي توانند در مذاكره با دولت و مجلس حرف هاي 
خود را بگويند، اما ته قضيه شما از مطالبه زيان صحبت مي كنيد، مطالبه زيان 
يك دعوا است و اين دعوا بايد در چارچوب خود در يك مرجع رسيدگي طرح 
شده و خواهان و خوانده آن معلوم شده و موضوع ادعا، خواسته و مستندات 
اصل اين ادعا و انتصاب آن به دولت و ميزان زيان وارده نيز مشخص باشد؛ در 

اين فضا است كه يك مرجع مي تواند تصميم گيري بكند.

 تبعات اقتصادي 
خروج 700 هزار مهاجر افغاني چيست؟  

طبق اعام سازمان بين المللي مهاجرت تعداد ۷21 هزار و ۶33 نفر از 
افغان ها ايران را ترك كردند. اين موضوع در نگاهي ساده مي تواند خالي 
شدن فرصت شغلی در داخل كشور باشد،  اما تبعات اقتصادي آن به غير 
از آثار منفي در كشورهاي مهاجر پذير يا خود افغانستان را مي توان از 
منظر بازار كار در داخل كشور نيز بسيار حائز اهميت دانست و در بررسي 

پديده هاي اقتصادي بايد ابعاد و زواياي بيشتري را مدنظر قرار داد. 
مشاهدات، بررسي ها و اظهار نظرات كارشناسان حاكي از اين است كه 
مهاجران افغاني معمواً در شغل هايي مش��غول مي شوند كه به دليل 
سختي كار، كمتر ايراني اي حاضر به انجام آن هستند يا به دليل كاهش 
هزينه هاي پرداختي از س��وي كارفرما از نيروي كاري مهاجران افغان 
استفاده مي ش��ده، هزينه هايي مانند پرداخت بيمه حوادث حين كار، 
تأمين اجتماعي ويا حتي قيمت تمام شده پروژه هاي عمراني همواره 
عواملي جدي در انتخاب اين ميهمانان ايراني در پروژه هاي عمراني يا 
خدماتي بوده است و گاهي هم به هر دو دليل كارفرما ترجيح مي داده تا 

از اين نيروهاي كار ارزان و سختكوش استفاده كند. 
بنابراين مي توان با كمي اغماض خروج اين مهاجران را حذف شغل هاي 
موجود يا كاهش انگي��زه ادامه كار با مجموع حقوق و دس��تمزد هاي 
موجود دانس��ت كه در هر صورت موجب تحميل هزينه هاي جدي به 

كليت اقتصاد شده است. 
مهاجرت ب��زرگ ۷00 هزار نفري افغان ها نش��انه اي جدي از ركود در 
حوزه هايي مانند مسكن، فعاليت هاي عمراني، پروژه هاي شهري و حتي 
ارائه خدمات شهري به خصوص در حفظ و توسعه فضاي سبز دانست. 
براي قوت بخشيدن اين استدال به راحتي مي توان بر تعطيلي بسياري 
از پروژه هاي ش��هري، كاهش پروژ هاي عمراني و تعطيلي پروژه هاي 

كانشهر تهران استناد كرد. 
 با اين حال اين تمام ماجرا نيس��ت. زيرا كاهش اي��ن حجم از نيروي 
كار حتي با فرض خروج نيمي از حق��وق اين افراد در زمان زندگي در 
ايران به معناي كاهش توليد ملي حداقل 5 هزار و 100 ميليارد تومان 
فرض درآمد حدود يك ميليون و200 هزار تومان به طور متوسط(  )با 
در سال اس��ت كه بخش اعظم آن در قالب تقاضاي خريد مايحتاج در 

كشورما هزينه مي شد. 
بديهي است اين ميزان درآمد خود باعث از دست رفتن بخش قابل تأملي 
از تقاضاي مصرف در داخل بود كه حتماً بيش��ترين سهم را در بخش 
مواد غذايي و س��اير صنايع توليد داخل داشته اس��ت. اين موضوع نيز 
خود بر ميزان اش��تغال در اين بخش هاي مولد داخلي اثر گذار اس��ت. 
اگر هزينه توليد هر ش��غل را در حدود 500 ميليون تومان در صنايع 
مصرفي مورد نياز اين مهاجران بدانيم حدود 10 هزار فرصت ش��غلي 
نيز به غير از شغل هاي ازدست رفته در بخش هاي خدماتي و عمراني 

از دست رفته است. 
به عبارت بهتر اگر چه همواره بر اين موضوع تأكيد شده كه افزايش نرخ 
ارز باعث افزايش صادرات و رونق اقتصادي مي شود و مهاجرت اين عده 
مانع خروج ساانه حدود 500 ميليون دار شده) با قيمت امروزي( اما 
افزايش نرخ ارز در سال جاري كه با بي تدبيري ها و تصميمات غلط حتي 
تا رقم 18 هزار تومان نيز باا رفت، باعث شده تا ظرفيت توليد داخل در 

خوشبينانه ترين حالت آن بيش از 5 هزار ميليارد تومان كاهش يابد. 
همچنين خبر خروج مهاجران افغاني مي تواند خود به عنوان خبري 
جدي براي افزايش هزينه خدمات باشد. هزينه اي كه تاكنون در نرخ 
محاس��به تورم در ماه هاي اخير لحاظ نش��ده و آثارش را در آمارهاي 
مورد محاس��به براي تورم نش��ان نداده و احتمااً در فصل آخر سال 
و به خصوص از س��ال آينده در س��بد خانوارها و هزينه هاي دولت و 
دستگاه هاي عمومي مانند شهرداري ها نمود خواهد داشت و خود به 

عنوان يكي از عوامل افزايش نرخ تورم خواهد بود.

ب�ه دنب�ال فش�ارهزينه اي صندوق ه�اي 
بازنشستگي به بودجه عمومي كشور كه تا دو 
برابر بودجه عمراني كشور جهش كرده است، 
روز گذشته مدير عامل شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي تغيير كرد تا اين سيگنال به 
بخش هاي سرمايه گذاري صندوق هاي بيمه اي 
درماني و بازنشستگي به عنوان يكي از اركان 
مالي اقتصاد ايران ارسال شود كه بايد فشار را از 
بودجه عمومي كشور بكاهند و به سمت كارايي 
و توليد ث�روت و ارزش اف�زوده حركت كنند. 
به گزارش »ج��وان«، در حالي ك��ه مديرعامل 
پيشين شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي 
با دهها هزار ميليارد توم��ان دارايي از هلدينگ 
سيماني تأمين ) يكي از هلدينگ هاي تخصصي 
شس��تا( انتخاب ش��ده بود،  با بازنشسته ش��دن 
مرتض��ي لطفي، اين ب��ار مديرج��وان هلدينگ 
دارويي تأمين با تصميم وزير كار سكان هدايت 
ش��ركت س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي را به 
دس��ت گرفت تا اين س��يگنال به مجموعه هاي 
تابع��ه وزارت كار به عنوان يك��ي از اركان مهم 
اقتصاد ايران ارسال ش��ود كه رايحه تغييرات و 

جوانگرايي وزيدن گرفت. 
شركت سرمايه گذاري سازمان تأمين اجتماعي كه 
به اختصار شستا ناميده مي شود، جزو بزرگ ترين 
حوزه كاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به 
حساب مي آيد كه در سال 13۶5 به منظور حفظ 
و ارتقاي ارزش ذخاير سازمان تأمين اجتماعي با 
سرمايه اوليه 20 ميليارد ريال تأسيس شد و در 
سال هاي بعد طي چند مرحله مبادرت به افزايش 
س��رمايه گرديد. شس��تا با بيش از 10000 هزار 
ميليارد تومان دارايي، س��ود س��اانه نزديك به 
3 هزار ميلي��ارد تومان و س��هامداري در بيش از 
1۷0شركت بزرگ بازوي اقتصادي سازمان تأمين 
اجتماعي اس��ت و در واقع يكي از اركان اقتصاد 

ايران به شمار مي رود،  زيرا سهم قابل ماحظه اي 
از صنايع را در اختيار دارد. 

   تأثير عملكرد بر انتخاب 
از  تي پي ك��و  داروي��ي  هلدين��گ   ً اخي��را
زيرمجموعه هاي دارويي شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي در شرايطي كه پيش از رضواني فر 
با چالش هايي در ح��وزه تأمين مال��ي و بدهي 
بانكي، مالي��ات و نوس��ان هاي ارزي و تحريم ها 
مواجه بود در گزارش��ات مالي خود س��ودآوري 
در حدود 120 درصد را گزارش كرده اس��ت و به 
نظر مي رسد وضعيت مالي و سود آوري هلدينگ 
تاپيكو در انتخ��اب مدير ان به عنوان س��كاندار 
شستا بي تأثير نبوده است،  به ويژه آنكه فشار هاي 
بودجه اي صندوق هاي بازنشس��تگي به بودجه 
عمومي به مرز هشدار رسيده است،  هر چند كه 
سازمان تأمين اجتماعي فشار زيادي به بودجه 
ندارد،  اما طرح بيمه سامت منابع و مصارف اين 
س��ازمان را با ميليون ها نفر مش��ترك با چالش 
روبه رو كرده اس��ت،  از اين رو فردي س��كان اين 
مجموعه را برعهده گرفته است كه تحصياتش 

مرتبط با اقتصاد نظري است. 
  چالش هزينه اي بيمه سامت 

و واگذاري شركت ها 
در اين مي��ان، نايب رئيس فراكس��يون كارگري 
مجلس با هشدار درباره واگذاري صحيح بنگاه هاي 
زير مجموعه شس��تا، فش��ار هزينه اي طرح بيمه 
سامت را به سازمان تأمين اجتماعي مورد توجه 
قرار داد كه دو مورد ف��وق مي تواند تغييرات مالي 
مثبت يا منفي را براي بزرگ ترين سازمان بيمه اي 
كشور يعني تأمين اجتماعي به همراه داشته باشد 
و مدير جديد در برابر اي��ن دو آزمون قرار خواهد 
گرفت. ن��ادر قاضي پور، نايب رئيس فراكس��يون 
كارگري مجلس ش��وراي اس��امي در گفت وگو 
با »فارس« ب��ا تأكيد ب��ر ضرورت حف��ظ منافع 

صاحبان اصلي تأمين اجتماعي يعني كارگران و 
بازنشستگان در جريان فروش بنگاه ها تأكيد كرد: 
فراكس��يون كارگري مجلس معتقد اس��ت،  ابتدا 
بايد بنگاه هاي زيان ده به فروش برس��د و س��پس 
بنگاه هايي كه امكان سوددهي آنها وجود دارد؛  نه 
اينكه تا صحبت از واگذاري مي شود سراغ بنگاه هاي 
سود دهي بروند كه حقوق افراد تحت پوشش تأمين 
اجتماعي از آن تأمين مي شود و بنگاه هاي زيان ده 

همچنان براي آنها باقي بماند. 
   مخالف فروش بنگاه هاي سودده 

تأمين اجتماعي هستيم
قاضي پ��ور ادام��ه داد: معتقدي��م پ��ول فروش 
بنگاه هاي زير مجموعه تأمين اجتماعي بايد خرج 
سرمايه گذاري براي آينده بيمه شدگان شود، نه 
اينكه صرفاً به رد ديون به وزارت بهداشت و درمان 
اختصاص يابد و باز هم دست صندوق خالي بماند؛ 
در اين صورت تا سه سال ديگر صندوق ورشكسته 
مي ش��ود و 30،۴0 ميليون نفر آواره بي تدبيري 

نمايندگان دولت خواهند شد. 
وي درباره انتصاب مدير جديد شستا گفت: آقاي 
لطفي در شستا بازنشسته بودند و بهتر است كه 
جايشان به فردي جوان، خوش��فكر و پاكدست 
براس��اس شايسته سااري داده ش��ود،  هر كس 
در تأمين اجتماعي بتواند افزايش سرمايه دهد، 
رونق توليد و اشتغال ايجاد كند و سود دهي را باا 
ببرد، براي ما قابل قبول خواهد بود. قاضي پور بار 
ديگر خطاب به ش��ريعتمداري، وزير كار تأكيد 
كرد: ما مخالف فروش بنگاه هاي س��ودده تأمين 
اجتماعي هس��تيم؛ بايد پول خصوصي سازي به 

سرمايه گذاري هدفمند اختصاص يابد.
 قاضي پور با بيان اينكه اجراي طرح بيمه سامت 
توس��ط وزارت بهداش��ت و درمان هزاران هزار 
ميليارد بار مال��ي را به تأمين اجتماع��ي وارد و 
مش��كات خاصي ايج��اد كرد. وي يادآور ش��د: 

آقاي ربيعي دو كار اشتباه در زمان وزارتش انجام 
داد؛ اول اينكه اج��ازه داد بيمه س��امت از بدنه 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جدا شود و دوم 
اينكه درآمد درمان تأمي��ن اجتماعي به خارج از 
اين سازمان اختصاص يابد.اين دو اشتباه خسارات 
فراواني را به تأمين اجتماع��ي تحميل كرد. اين 
نماينده مجلس اظهار امي��دواري كرد كه ديوان 
محاسبات، س��ازمان بازرس��ي كل كشور، مركز 
پژوهش هاي مجلس گزارش جامع و مس��تند بر 
عملكرد بيمه سامت خدمت رهبر معظم انقاب، 
سران سه قوه و نمايندگان مجلس ارائه دهند. وي 
در رابطه با شفافيت نيم بند وزير جديد كار به طور 
تلويحي از عدم انتشار گزارش هاي مستمر و منظم 
كليه صورت هاي مالي مجموعه هاي بورسي و غير 
بورسي هلدينگ ها و شركت هاي تابعه وزارت كار 
انتقاد كرد و اظهار داش��ت: آقاي شريعتمداري 
صرفاً ليس��تي از اعضاي هيئت مديره را منتش��ر 
كرد كه اين يك خان از هفت خان ديگر اس��ت و 
شش خان ديگر وجود دارد؛ اينكه اين افراد چطور 
منصوب شده اند، حقوق و مزايايشان چطور بوده و 

چه عملكردي داشته اند، روشن نيست. 
   تقويت صندوق هاي بازنشستگي 

از نان شب واجب تر است 
در حالي كه ع��ده اي از كارشناس��ان اقتصادي 
پرداخت يارانه و دستمزد ناش��ي از انجام كار را 
راهكار توزيع ثروت در جامعه عنوان مي كنند، 
عده اي ديگر از كارشناس��ان اقتص��ادي توزيع 
ثروت از طريق يارانه و يا دستمزد، بدون تقويت 
هرچه بيشتر صندوق هاي بازنشستگي و درماني 
را در ايجاد عدالت و همچنين رخت بر بس��تن 
نگراني مردم بسيار مؤثر مي دانند و بر اين باورند 
كه بحران در صندوق هاي بازنشستگي و تأمين 
اجتماعي زمينه س��از ب��روز تخلفات و مفاس��د 
اقتصادي است،  زيرا فرد وقتي مي بيند آن بخشي 
كه سيستم و ساختار اقتصادي و جامعه وظيفه 
تأمين آتيه را برعهده دارد با مشكل روبه رو است 
تاش مي كند خود رأساً در جهت تأمين امنيت 
و آتيه خود و خانواده و اطرافيان قدم بردارد كه 
گاهي با عبور از مس��ائل ش��رعي و اخاقي وارد 

زمين تخلف و فساد مي شود. 
از نظر علوم رفتاري، نشر خبر بحران در بيمه هاي 
بازنشستگي و سامت و درماني اين سيگنال را به 
اش��خاص مي دهد كه اين مجموعه هاي بيمه اي 
نمي توانند آتيه ف��رد را در زمان بازنشس��تگي، 
بيماري، از كار افتادگي و ناتواني و حوادث كار و 
بيكاري تأمين كنند، از اين رو ريسك تخلفات در 
بخش هاي عمومي و خصوصي را براي تأمين آتيه 

و امنيت افراد تشديد مي كند. 
از طرف ديگر قريب به اتفاق كشورها با تجميع 
بخش��ي از امكان��ات و ث��روت در صندوق هاي 
بازنشس��تگي و درمان��ي اي��ن امنيت خاطر را 
به افراد جامع��ه مي دهند كه در مواق��ع از كار 
افتادگي، بيكاري، بيماري  و بازنشستگي نگران 
نباشيد،  زيرا شما داراي سرمايه و ثروتي هستيد 
كه از ش��ما دس��تگيري و پش��تيباني مي كند، 
از اين رو بس��ياري از كارشناس��ان اقتصادي و 
جامعه شناس��ي بر اين باورند كه تقويت هر چه 
بيشتر صندوق هاي بازنشس��تگي و درماني در 
شرايط كنوني تقويت ش��ود، احساس امنيت و 

آرامش بيشتري به جامعه داده مي شود.

دارویی ها سكان شستا را از سيمانی ها گرفتند
واگذاری شركت ها و طرح بيمه سامت ۲ چالش پيش روی شستا

بانك مركزي از روز ش�نبه محدوديت جديد 
تراكنش هاي بانكي را براي هر شماره ملي آغاز 
كرد. طبق اين سياس�ت جديد ك�ه به منظور 
مبارزه با پولشويي اجرا شده، هر شماره ملي 
مي تواند در طول يك روز )۲4 ساعت( نهايت تا 
۱۰۰ ميليون تومان تراكنش بانكي داشته باشد. 
با تغيي��ر رئي��س كل بان��ك مرك��زي و آمدن 
عبدالناصر همتي به برج ميرداماد سياست هاي 
ارزي جهت گيري جديدي پيدا كرد و حاصل اين 
سياست ها كاهش تاطم هاي ارزي در بازار ارز 
ايران شد. به گفته همتي، نظارت بر دستگاه هاي 
كارتخوان در سال هاي گذش��ته از سوي بانك 
مركزي مورد غفلت واقع ش��ده، در گذش��ته به 
راحتي يك فرد مي توانس��ت در خارج از كشور، 
دس��تگاه كارتخ��وان ايراني را در ي��ك صرافي 
خارجي در تركيه يا كانادا استفاده كرده، كارت 

بكشد و پول جابه جا كند.
50 بار قابليت اين وجود داشت كه كارت كشيده 
ش��ود و محدوديتي ه��م در اين رابط��ه وجود 
نداش��ت، گاهي در ي��ك روز، 10 ميليارد تومان 
جابه جاي��ي پول هم داش��تيم. اين ش��يوه هاي 
اس��تفاده از كارتخوان ه��ا در خارج از كش��ور، 
مصداق اصلي پولشويي است كه يك فرد راحت 

چند ميليارد تومان از جامعه جابه جا كند. 
طبق اين سياست جديد كه از روز شنبه عملياتي 
شده است، هر شماره ملي مي تواند در طول يك 
روز )2۴ س��اعت( نهايت ت��ا 100 ميليون تومان 
تراكنش بانكي داشته باشد. هر كارت بانكي نيز 
نهايت تا 50 ميليون توم��ان مي تواند تراكنش 
بانكي طي 2۴ ساعت داشته باشد. يكي از اهداف 
بان��ك مرك��زي از اعمال بخش��نامه محدوديت 
تراكنش ه��اي كارت��ي، محدود ك��ردن فعاليت 
پوزهاي خارج كشور است كه به طور غيرمجاز و 
به خاطر تخلف شركت هاي psp و نظارت ضعيف 

بانك ها در خارج مرزها فعاليت مي كنند. 
  چرا صداي دال هاي خارج نشين درآمد؟

در بخش��نامه همت��ي در خص��وص محدوديت 
برداشت از دس��تگاه هاي پوز آمده اس��ت: اخيراً 
تخطي از مفاد بخشنامه هاي بانك مركزي به بهانه 
درخواست مشتريان در برخي بانك ها مشاهده 
شده كه ضمن ايجاد مزيت رقابتي ناسالم ناشي 
از عدم رعايت مقررات، باعث آشفتگي و اختال 
در بازارها شده و بس��تري براي تسهيل عمليات 

سوداگرانه و سفته بازي ايجاد كرده است. 
در اين بخشنامه تأكيد شد:

»1. سقف عمومي تراكنش انتقال وجه شتابي و 
غيرشتابي كارتي براي هر يك از پايانه هاي مجاز، 
به جز كارتخوان شعبه اي، براي هر فقره كارت در 

هر شبانه روز مبلغ 30 ميليون ريال است. 
2. سقف عمومي تراكنش انتقال وجه شتابي و 
غيرشتابي كارتي براي پايانه كارتخوان شعبه اي 

براي هر فقره كارت در هر ش��بانه روز با ش��رط 
احراز هويت عيني و حضوري، مبلغ 150 ميليون 

ريال است. 
3. سقف عمومي تراكنش خريد كارت براي هر فقره 
كارت در هر شبانه روز مبلغ 500ميليون ريال است. 
۴. ارس��ال ك��د مل��ي دارن��ده كارت در تم��ام 
تراكنش هاي كارت��ي به هنگام پاس��خ تراكش 

اجباري است.« 
مهم ترين بند اين بخشنامه آن است كه هر كارت 
بانكي فقط مي تواند روزانه 50 ميليون خريد از 
دس��تگاه هاي كارتخوان داشته باشد؛ اعمال اين 
محدوديت موجب شد تا سفته بازان و دال هاي 
خارج نشين كه در كشورهاي همسايه با كارتخوان 
بانك هاي داخلي اقدام ب��ه خريد و فروش ارز در 

مبالغ باا مي كردند، به مشكل بخورند. 
بعد از اعمال اين محدوديت ها، دال ها دست به 
كار شدند تا با افتتاح حساب در بانك هاي متعدد 

از طري��ق كارت بانك هاي مختل��ف خريدهاي 
ارزي خ��ود را انج��ام دهند. گزارش هاي موثق 
حاكي از آن است كه دال هايي كه قبًا در يكي 
دو بانك حساب فعال داشتند اان در بيش از 10 
بانك حساب باز كرده اند تا با كارت هاي مختلف 
خريده��اي 50ميليون��ي را انجام دهن��د. اما با 
بخش��نامه جديد بانك مركزي كه از روز شنبه 
عملياتي شده اس��ت،  رسماً دس��ت اين گروه از 
دال ها در پوست گردو مانده و ديگر نمي توانند 
از ترفن��د افتتاح حس��اب در بانك هاي مختلف 

استفاده كنند. 
در ايامي كه محدوديت هاي تراكنش هاي كارتي 
در كش��ور اعمال ش��ده گروهي دس��ت به نقد 
ش��ده اند كه چرا بانك مركزي با اين بخشنامه 
ت��اش مي كند ت��ا ارزش پول مل��ي را بكاهد و 
مردم را به سمت معامات پاياپاي هدايت كند؟! 
ادعاي اين گروه آن اس��ت كه اگر فردي معامله 
كان داشته باشد مثًا اگر بخواهد ملك معامله 
كند به مشكل مي خورد! اما در پاسخ بايد گفت 
كه براي معامات ملكي و كان هميشه طرفين 
از چك هاي معتبر بانكي اس��تفاده مي كنند. در 
ساير معامات نيز س��اتنا و پايا مي تواند كمك 

خوبي براي طرفين باشد. 
بنابراي��ن گروهي ك��ه اان به وضعي��ت نظام 
پرداخت اعتراض دارند، همان هايي هستند كه 
قبًا از گراني دار دفاع مي كردند و اان به نظام 
پرداخت انتقاد مي كنند؛ چراكه شريان اصلي با 
اين بخش��نامه قطع و كار براي اين افراد سخت 
شده است. كارشناس��ان اقتصادي اذعان دارند 
كه طرح اخير بانك مركزي مانع خروج سرمايه 
از كشور شده اس��ت؛ چراكه خريدهاي ملك در 
كشورهاي تركيه، ارمنس��تان، كانادا و. . . همه از 
طريق كارت كشيدن انجام مي شد كه اان دست 

اين گروه بسته شده است.

محدوديت تراكنش بانكي براي هر كدملي آغاز شد
سقفتراكنش۱۰۰ميليونتوماندر۲۴ساعت
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  گزارش   یک
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امیرعباس رسولی
   گزارش  یک

   كاخشیشهايدوبينبایدآسودهبماند
مهدي محمدي كارشناس مس��ائل سياسي در 
حس��اب توئيتري خود درباره نق��ش امارات در 
طراحي هاي تروريستي عليه ايران، نوشت: سهم 
امارات در طراحي هاي تروريستي عليه ايران اگر 
نگوييم از سعودي بيشتر ش��ده به همان اندازه خطرناك و شرارت بار 

است. كاخ شيشه اي دوبي نبايد مصون و آسوده بماند. 
........................................................................................................................

   آنچهدربارهاعتراضاتفرانسهنميدانیم
مسعود يارضوي از فعاان رسانه در كانال تلگرامي خود درباره وضعيت 
اخير فرانس��ه و اعتراضات جليق��ه زردها به دولت نوش��ت: مي دانيد 
فرانسوي ها چرا در حال اعتراض هستند؟! دايل اين اعتراض گسترده 
را به روايت رس��انه هاي فرانسوي )ليبراس��يون، فيگارو، خبرگزاري 

فرانسه و...( بخوانيد:
- قانون مصوب ماكرون براي كاهش ماليات ثروتمندان و سرمايه گذاران! 
- قوانين دولتي تازه براي اخذ ماليات بيشتر از قشر كم درآمد و پرولتري فرانسه

- ضعف سيس��تم حمل و نقل عمومي به نحوي كه يا دير مي رسند يا 
سرويسي ارائه نمي شود

- كمب��ود مراكز تأمي��ن مايحتاج مردم ب��ه نحوي ك��ه فاصله برخي 
شهروندان فرانسوي با نانوايي »5 كيلومتر« است

- 20 درصد فرانسوي ها به گواه نظرسنجي »پيو« دچار گرسنگي هستند
 بعد آقاي حجاريان برود بگويد جامعه ايران عام البلوي شده، 
عبدي بگويد اميدي به آينده ايران نيست، هاشم آقاجري بگويد 
مردم بين شورش يا خودكشي مخير ش��ده اند! و دوستانشان 
هم با تأكيد بر وجود تبعيض در اي��ران، به دنبال طراحي فتنه 

اقتصادي باشند. 
راستي فاصله خانه شما تا نانوايي چقدر است؟!

........................................................................................................................
   چطور»منبِرمسخشده«راتشخیصدهیم؟

محسن مهديان در كانال تلگرامي خود نوش��ت: اين روزها گرفتار 
منبر مسخ شده ايم؛ چالش جديد منابري كه در شبكه هاي اجتماعي 
برپا مي ش��وند و جذب پامنبري براي ش��ان يك اصل حياتي است. 
اين تاش س��يري ناپذير، نتيجه اش حركت، پشت پامنبري است. 
جابه جايي بااي منبر و پايين منبر، يعني مس��خ منبر و در نهايت 

دعوت به آيين جاهليت. 
آيين جاهلي، آييني است كه در آن حق و باطل ممزوج و اصل و فرع 
دين جابه جا شده است. آيين جاهلي، آييني است كه پامنبري را چنان 

مسخ مي كند كه تنها توهم دينداري و انقابي گري دارد. 
كافي اس��ت ش��ما ديندار و انقابي باش��يد، اما در بزنگاه جنگ و 
جهاد، به فكر خيرخواهي براي نيازمندان محله بيفتيد. اين يعني 
دين مسخ شده؛ آييني كه ظاهر شرعي دارد اما بويي از دينداري 

نبرده است. 
به قول ش��ريعتي اگر امام در ميدان جنگ بود و شما نبودي، مهم 
نيست پاي سجاده باشي يا مجلس ش��راب. اگر دروغ يك كودك 
جاهل را ديديد و فرياد كشيديد و اما از كنار قمه كشي اراذل محل 
گذشتيد، بي ش��ك به يك دين جاهلي و مسخ ش��ده رسيده ايد. 
منبرمسخ ش��ده، منبري است كه به اسم اس��ام و انقاب، جاي 
اصل و فرع را جابه جا مي كند، همين. حرفش غلط نيست، اما بجا 
و بهنگام هم نيست. ناحق را مي بيند اما سكوت مي كند. صدايش 
را بر منكر بلن��د مي كند، اما نه به اندازه منكر. نس��بت به فس��اد 
اكبر بي توجه اس��ت، اما براي ظلم هاي كوچك سينه چاك است. 
نداشته ها را در چشم مي كند ولي داشته ها را سردست نمي گيرد. 
راز منبر مسخ شده در جابه جايي اصل و فرع است. ظاهرش ديني 
است اما باطنش تهي از حقيقت، صورتي است بي سيرت. اما از كجا 

بفهميم پاي منبر مسخ شده ايم؟
منبري كه دعوت به خيرات كند اما بزرگ تري��ن خيِرعالم كه نصرِت 
ولي است را نمي بيند، منبر جاهلي است. منبري كه پامنبري اش را از 
تاش براي حركت بازدارد و نسبت به آينده انقاب نااميد كند، بدون 

شك منبر مسخ شده است. 
تنها در يك صورت مي توان به اسم انقاب، نااميد از انقاب بود. زماني 
كه جاي اصل و فرع هاي انقاب جابه جا ش��ود و نداشته ها را ببينيم و 
دارايي ها را تكذي��ب كنيم. خبر خوب، چنين حس��ي پاي هرمنبري 

داشتيم، يعني منبر مسخ شده و جاهلي.

س�طحاختافنظرمیانچهرههايش�ناخته
ش�دهجری�اناصاحطل�بنس�بتب�هادامه
حمای�تازدول�توش�خصرئیسجمه�وریا
تعمی�قش�كافهاودرنهایتعب�ورازدولت
حسنروحاني،بهطرزقابلماحظهايافزایش
یافتهاست،بهگونهايكهس�عیدحجاریاندر
جدیدترینگفتوگ�ويخودبااب�رازدایلی،
عب�ورازروحان�يراعقای�يوازمميداندو
بهزادنب�ويمعتقداس�تچنینروش�يفاقد
عقانیتسیاسياس�توميتواندبهشكست
انتخاباتيآنهادرانتخاباتهايپیشروبینجامد.
همانطور كه طرح عب��ور از خاتمي در اواخر دولت 
نخس��ت اصاحات با اهداف صرفاً جناحي و حزبي 
در دس��تور كار )دفت��ر تحكيم وحدت و س��پس 
ش��خصيت ها و احزاب( قرار گرفت و بعد از دولت 
دوم اصاحات وارد فاز اجرايي شد، امروز نيز عبور 
يا ماندن بر سر روحاني، تنها با اهداف صرفاً گروهي 
و جناحي قابل اندازه گيري است و همانطور كه در 
مصاحبه هاي ياد ش��ده، قابل برآورد مي باشد تنها 
مورد فاقد اهميت منافع ملي و مطالبات اقتصادي 
مردم اس��ت، به طوري كه شخصيت هاي برجسته 
اين جريان در مصاحبه هايي كه حداقل طي چند 
ماه اخير انجام داده اند نسبت به گزاره هايي نظير 
»ضرورت پاسخگويي اصاحات – اعتدال نسبت 
به شعارهاي انتخاباتي س��ال های 92 و 96 اساساً 
س��خني به ميان نياورده« و »كمترين اشاره اي به 
مش��كات روزافزون مردم در ح��وزه اقتصادي از 
بيكاري و گراني گرفته تا ركود و رخوت معيشتي« 
نداشته اند و مركزيت سخنان خود را حول »راه هاي 
چگونگي قدرت گيري جريان اصاحات در انتخابات 

پيش رو« قرار داده اند. 
شكافمیانرهبران

وتئوریسینهاياصاحطلبي
اختاف نظر مش��هود ميان بهزاد نبوي و طيفي از 
جريان اصاحات با س��عيد حجاريان و ساير افراد 
وابسته به اين جريان، دو دستگي شكل گرفته بين 
تصميم گيران آن را دچار چالش هاي اساسي خواهد 
كرد و در انتخابات سال آتي مجلس شوراي اسامي 
را وارد فاز جديدي خواهد شد، كمااينكه تركش هاي 
پروژه عبور از خاتم��ي كه ماه ها قب��ل از انتخابات 
سال 80 بود در بس��ياري از رخدادها و رويدادهاي 
سياس��ي- اجتماعي پ��س از آن تاثي��رات خود را 
گذاش��ت، به طوري كه چنددستگي ميان رهبران 
و تئوريس��ين هاي اين جريان در انتخابات رياست 
جمهوری سال های 84، 88 و مجالس هفتم و هشتم 

ادامه يافت و به شكست هاي پياپي انجاميد. 
س��عيد حجاريان در همي��ن ب��اره مي گويد: »من 
 پيش ت��ر ه��م گفت��ه ام، م��ا ب��ا دكت��ر روحان��ي 
عقدي- به صورت ائتاف- نبس��ته بوديم. ايش��ان 
وعده هايي به مردم دادند و مردم هم به دليل همان 
وعده ها پاي صندوق رأي رفتند. دفاع ما، براساس 
همين وعده ها ب��ود و نه خواس��ته هاي حداكثري 
خودمان اما ايش��ان به بس��ياري از وعده هايش يا 
نخواست يا نتوانست عمل كند و في الواقع زماني كه 
از خود عبور كرد، طبعاً بخشي از اصاح طلبان هم 

ناگزير با ايشان زاويه پيدا كردند.« 
بهزاد نبوي ه��م در گفت وگوي خ��ود و در نگاهي 
كامًا متناقض مي گويد: »در عمل هم در هش��ت 
س��ال رياس��ت جمهوري آقاي خاتمي، معلوم شد 
دولت حت��ي با ب��ودن مجلس��ي همس��و، ميزان 
اختيارات��ش بي��ش از 20، 30 درصد نيس��ت. به 
طور كلي ش��اكله قانون اساسي ما به گونه اي است 

كه دولت و مجلس با هم ح��دود 30 درصد اختيار 
اداره كشور را دارند...« اگر دوستان اصاح طلب به 
اين اجماع برس��ند همگي وظيفه داريم تا از آقاي 
اريجاني حمايت كنيم، اما بهتر بود سؤال را به اين 
شكل طرح كنيد كه آيا اصاح طلبان درباره وي به 

اجماع مي رسند؟ بله محتمل است.«
بيتوجهيمحضبهمطالباتمردمي

بي توجهي محض به مش��كات اقتص��ادي مردم و 
فراموش��ي مطلق مطالبات امروز جامعه مهم ترين 
نكته در مصاحبه با ش��خصيت هاي سياسي امروز 
اصاح طلب می باشد كه قابل دريافت است چراكه 
عاوه بر تفكرات سرمايه داري رهبران، تئوريسين ها 
و شخصيت هاي اين جريان، س��بك زندگي مرفه 
اين جماعت باعث شده در هنگامه هاي مهم نظير 
آنچه جامعه امروز با آن مواجه است، نقطه اشتراك 
وابس��تگان به اين جريان »بي توجه��ي محض به 
مشكات مردمي و مطالبات عمومي جامعه« باشد. 

ش��عارها و جهت گيري هاي سياس��ي- انتخاباتي 
طيف اصاحات در انتخابات هاي س��ال های 76 و 
80 رياست جمهوري و حتي در انتخابات مجالس 
ششم و هفتم نيز فاقد توجه به مشكات اقتصادي 
مردم بود و عموماً ش��عارهاي انتخاباتي اين جريان 
حول مفاهيم مكتب ليبراليسم و سكواريسم شكل 
مي گرفت و پس از انتخابات سال 88 و تحليل علت 
شكست هاي متوالي آنها در انتخابات و رويگرداني 
مردم از نامزدهاي انتخاباتي آنها، به يكباره تصميم 
گرفته ش��د ش��عارهاي اقتصادي و تحريك كننده 
اقشار متوسط و ضعيف جامعه محوريت پيدا كند. 

گ��ردش چند س��ال اخي��ر رهب��ران و نامزدهاي 
انتخاباتي وابسته به اين جريان به سمت شعارهاي 
اقتصادي با محوريت حمايت از اقش��ار متوس��ط 
به پايي��ن جامعه ب��ه معناي چرخ��ش فكري اين 
جماعت نمي تواند قلمداد ش��ود، كمااينكه بعد از 
اثبات ناتوان��ي و ناكارآمدي دول��ت متبوع آنها در 

برآوردن مش��كات اقتصادي و معيشتي جامعه، 
تنها مس��ئله اي كه به عنوان دغدغه اصلي تصميم 
گيران و تصميم سازان اصاحات مورد توجه قرار 
گرفته بحث »استمرار و توسعه قدرت در قوه مجريه 

و قوه مقننه« است. 
بهزاد نبوي در بخشي از گفت وگوي خود با روزنامه 
كارگزاران مي گويد: »متأسفانه دوستان اصاح طلب 
تصور مي كنند اگر در اين شرايط لبه تيز حماتشان 
را متوجه دول��ت كنند، مي توانند خرجش��ان را از 
آقاي روحاني و دولت جدا كنند و در افكار عمومي 
تصوير مثبتي از خودش��ان براي انتخابات مجلس 
و رياس��ت جمهوري آينده نش��ان دهند. در حالي 
كه به اعتقاد من اين اشتباه اس��ت و اعتماد مردم 
را نس��بت به اصاح طلب ها بيشتر سلب مي كند« 
يا س��عيد حجاريان در گفت وگوي روز شنبه خود 
عنوان مي كند: »ببينيد! هر كس��ي مي خواهد به 
پاستور برود، بايد پاستوريزه ش��ود. من هيچ يك 
از رؤس��اي جمهور ايران را از اين قاعده مستثني 
نمي كنم اما در دل محدوديت های جاري، گشايش 
هم صورت مي گيرد. مگر از دل نظارت استصوابي، 
مجلس ششم متولد نشد؟! فشار جنبش اصاحات، 
استصواب را تعديل كرد واا به ذهن كسي خطور 
نمي كرد، آقايان نبوي و خاتمي نواب رئيس مجلس 
بشوند. در پايان بگويم، من قائل به انسداد نيستم 
و معتقدم روزنه ه��اي زيادي پي��ش روي جريان 
اصاحات اس��ت و اطمينان دارم، راه نجات كشور 
از طريق اصاحات مي گذرد، منته��ا اصاحات با 
تعريفي كه به  كرات توضيحش را داده و اجزايش را 

تبيين كرده ام.«
ولعقدرت

آنچه به تجربه و به صورت مكرر حداقل از س��ال 
76 تاكنون بارها اثبات شده اين مسئله است كه 
جماعت اصاح طلب كمترين توجهي به مشكات 
اقتصادي و معيشتي مردم نداشته است، كمااينكه 
در ش��رايطي كه مردم زيربار بيشترين فشارهاي 
اقتصادي حاص��ل از ناكارآم��دي و ناتواني دولت 
متبوع آنها در مديريت كشور قرار دارند، مهم ترين 
اولويت و دغدغه آنها نه كاهش فشارهاي اقتصادي 
مردم يا تحت فش��ار قرار دادن رسانه ها ي دولت 
براي عم��ل به ش��عارهاي انتخابات��ي- تبليغاتي 
است بلكه گس��ترش قدرت خود در سطح دو قوه 
مجريه- مقننه است؛ ولعي كه رهبران آنها را وادار 
كرد در س��ال 88 عليه اصل نظام شورش كرده و 
زمينه تحريم هاي دامنه دار در سال 89 به اين سو 

را فراهم كنند.

خبرگزاريتسنیم

كدخدایيبهصادقیپاسخداد
ترديد در ُحسن نيت يك ادعا

عباسعلي كدخدايي سخنگو و قائم مقام 
شوراي نگهبان در يادداشتي به موضوع 
ش��كايت اين ش��ورا از محم��ود صادقي 
نماينده مردم تهران و عضو فراكس��يون 
اميد مجلس شوراي اس��امي پرداخته 
اس��ت. متن كامل يادداش��ت سخنگوي 

شوراي نگهبان به شرح زير است:
در موق��ع انتخ��اب حقوقدانان ش��وراي 
نگهبان در س��ال هاي اخير فراكسيون ها و كميس��يون هاي مختلف 
مجلس از افراد معرفي  شده توس��ط رئيس محترم قوه قضائيه دعوت 
مي كنند تا در جلسه اي شركت كرده و به س��ؤاات آنان پاسخ دهند. 
فراكسيون اميد نيز يك روز از همه افراد معرفي  شده دعوت كرد كه من 
ظاهراً آخرين آنها بودم. هر كدام از اعضاي محترم فراكسيون سؤاات 
و نظراتي داشتند كه پاس��خ داده مي شد، از جمله جناب آقاي صادقي 
اظهار نمودند، »گفته مي ش��ود برخي براي تأيي��د صاحيت خود به 
شوراي نگهبان پول مي پردازند!؟« من سؤال كردم به اعضا؟ پاسخ داده 
شد »خير ولي به افراد وابسته به شورا.« گفتم مداركي داريد؟ گفته شد 
»برخي اس��ناد وجود دارد.« در حضور اعضاي مؤثر فراكسيون اعام 
كردم هر مدركي در اين رابطه داريد عاوه بر نهادهاي امنيتي و نظارتي 
به شورا نيز ارسال كنيد. قرار شد مدارك را ارسال كنند. بعد از اين جلسه 
يكي دو بار ديگر نيز اين گفته پيگيري شد، وعده به ارسال مي شد كه 
تاكنون، زمان نوشتن اين مطلب نيز مداركي دريافت نكرده ايم. در اين 
ارتباط چند نكته ازم به توضيح است؛ آقاي صادقي نماينده هستند و 
حقوقدان. اصل اول در اين گونه امور ُحسن نيت است. ولو اينكه ايشان 
آن جلسه را فراموش كرده اند، آيا بعد از حدود سه سال نبايد اين مدارك 
را به شوراي نگهبان ارس��ال مي كردند؟ اعام عمومي آن هم در پاسخ 
دبير محترم شوراي نگهبان، اين ابهام را در بر دارد كه هدف از رسانه اي 
كردن، حل مسئله نيست و شايد اهداف ديگري را در پي دارد؟ سؤال 
بعدي از يك نماينده حقوقدان اين است كه اگر كسي با تخلفي روبه رو 
مي شود نبايد به نهادهاي نظارتي اعام كند؟ با چه مجوزي چند سال 
اين پيگيري را به تأخير انداخته اند؟ آيا مي ت��وان اعام تخلف را بنا به 

تشخيص شخصي به تعويق افكند!؟
ش��وراي نگهبان از هر نقد و انتقاد سازنده اس��تقبال مي كند و براي 
اصاح روند نظارتي خود آماده ش��نيدن هرگونه پيش��نهاد و طرحي 
مي باشد. خوشحال مي شويم اگر نقص يا تخلف احتمالي در كار است 
با دريافت گزارش آن تخلف به اصاح روند بپردازيم، ليكن توجه شود 
كه بهره برداري انتخاباتي با اعام تخلف با ُحسن نيت بسيار فاصله دارد. 
تاش كنيم با ُحس��ن نيت پيگير تخلفات باشيم، وگرنه افكار عمومي 
تصور ديگري از اين گونه عملكردها خواهد داشت. با اين حال شوراي 
نگهبان همچنان آماده شنيدن انتقادات و دريافت گزارشات پيرامون 

عملكرد اين شوراست.

ابرازضعفدربرابردشمنوتأكیدبرآنكهفشارهاوتحریمها
نتیجهدادهوماراضعیفكرده،نتیجهايجزحسپیروزي
بهدشمنومصممكردنغرببرايادامهراهتحریمندارد.
سايت مشرق در گزارش��ي به ابراز ضعف در اظهارات مسئوان 
ديپلماسي كش��ور و تاثير آن بر اعمال تحريم ها پرداخته است. 
از طرفي ديپلماسي اقتصادي دولت و وزارت خارجه هم رسماً 
تعطيل است. در اين وضعيت چگونه مي شود با جنگ اقتصادي 

عليه كشورمان مبارزه كرد؟!
»علي اكبر صالح��ي« رئيس س��ازمان انرژي اتم��ي- 9 آذر 
97- در مصاحبه با يورونيوز در اظهارنظري تأمل برانگيز گفت: 
»فشارهاي اقتصادي غوغا مي كند، مثًا حقوق من تا يك سال 
پيش به عنوان يك استاد دانش��گاه، حدود 3هزار دار در ماه 
بود، اان به 700 دار رسيده است. اين واقعاً فشار اقتصادي 
است. ببينيد اقشار ديگر چقدر تحت فش��ار هستند. ما تمام 

اينها را قبول داريم«!
اي��ن اظهارنظر تحقيرآمي��ز و از موضع ضع��ف و ناچاري، اين 
پيغام را به طرف مقابل مي دهد كه تير تحريم ها و فش��ارها و 
عهدشكني ها به هدف خورده است و بايد اين روند را تشديد و 
تسريع كرد. تا زماني كه اين قبيل اظهارنظرها وجود دارد، سهل 
انديشي اس��ت اگر تصور كنيم طرف مقابل قرار است امتيازي 
داده يا قدمي در راستاي جبران عهدشكني هاي خود بردارد. 
اما اين اولين بار نيست كه يك مقام ارشد دولتي با ابراز ضعف، 

گراي فشار بيشتر را به دشمن مي دهد. 
به اين موارد توجه كنيد:

- »آيا فكر كرديد امريكا كه مي تواند با يك بمب تمام سيستم 
دفاعي ما را از كار بيندازد از سيستم دفاعي ما مي ترسد؟ آيا واقعاً 
به خاطر ق��درت نظامي، امريكا جل��و نمي آيد؟«)محمد جواد 

ظريف، آذر 92(

- »امريكا كدخداست«)حسن روحاني، ارديبهشت 92(
- »دولت در ش��رايطي كار خود را آغاز كرده اس��ت كه با يك 
خزانه خال��ي و انبوهي از بده��كاري رو به رو است«)حس��ن 

روحاني، مهر 92(
- »نبايد مقابل قدرت هاي بزرگ ايستاد، آن هم با شعارهايي كه 

بعضاً توخالي است«. )حسن روحاني، مرداد 95(
- »تحريم هاي ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه بيايد و مشكل 
محيط زيست، اش��تغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، 
منابع آب��ي زياد ش��ده و بانك ها احيا شوند«)حس��ن روحاني، 

خرداد 94(
- »رسيدن به هر نوع توافقي، بهتر از عدم توافق است«)محمد 

جواد ظريف، شهريور 93(
- باراك اوباما را فردي بس��يار مؤدب و باهوش يافتم )حس��ن 

روحاني، آذر 92( و... 
وبسايت راديو فرانسه- مهر 92)حدود دو ماه قبل از توافق موقت 
ژنو كه مقدمه برجام شد( نوشت: »ارزيابي غرب از وضعيت كنوني 
دولت روحاني، تعامل با فروشنده بدهكار و مشتاقي است كه خود 
را ناگزير از فروش حقوق ملي مي بين��د. بر پايه اين جمع بندي 
اگر خريدار صبور باشد، شرايط فروشنده را دشوارتر مي كند و در 

همان حال قيمت فروش را كمتر خواهد كرد«!
اظهارنظر خاف واقع روحان��ي در مهرماه 92 مبني بر »خالي 
بودن خزانه« و همچنين اظهارنظر تأمل برانگيز ظريف مبني 
بر »رسيدن به هر نوع توافقي، بهتر از عدم توافق است« و ديگر 

اظهارنظرهاي مشابه، تيم مذاكره كننده را از قدرت چانه زني و 
مذاكرات پاياپاي محروم كرد. بدين ترتيب، جنگ مذاكراتي، 
آغاز نش��ده مغلوبه ش��د و به توافقي نامتوازن و ناهمزمان در 
اجراي تعهدات انجاميد و نتيجه آن »دستاورد تقريباً هيچ« و 

»نزديك به صفر« براي مردم ايران بود. 
انفعالدرجنگاقتصادي

يك نكته قابل تأمل وجود دارد و آن اينكه وزارت خارجه امريكا 
همزمان با حضور در پيش��اني جنگ ديپلماتيك ب��ا ايران، در 
خدمت نقشه اتاق جنگ اقتصادي در وزارت خزانه داري امريكا 
قرار دارد اما در اين سوي ميدان، وزير خارجه كشورمان به طرف 
مقابل مي گويد: »اگر شما )امريكايي ها( با ما توافق نكنيد، مردم 
ايران در انتخابات جور ديگري انتخاب مي كنند، همچنان كه 
قبًا موجب بازنشسته شدن من شد.« وي در اظهارنظري ديگر 
همزمان با اتهام زني غرب عليه ايران، كشورمان را به پولشويي 

گسترده متهم مي كند!
عاوه بر اين، همزمان با اقدام مش��ترك وزارت خارجه و وزارت 
خزانه داري امريكا در بستن راهاي دور زدن تحريم ها و منصرف 
كردن كشورها از تعامل اقتصادي با ايران، مقامات وزارت خارجه 
ما با اطمينان گفتند كه »امضاي وزير خارجه امريكا تضمين است 

و ما بر اجراي كامل برجام مطمئن هستيم«!
در حقيقت وزارت خارجه امريكا بازوي جنگ اقتصادي روزافزوني 
بود كه در وزارت خزانه داري سياستگذاري مي شد اما اين طرف، 
جنگ جاري و رو به تشديد اقتصادي- به اعتبار فريب برجامي و 

وعده هاي موهوم اقتصادي- آتش بس و دوران صلح و مشاركت 
و تعامل »برد- برد«! پنداشته شد!

دیپلماسيانفعاليوسفرهمردم
اصاح طلبان و برخي دولتمردان در طول سال هاي اخير بارها 
مدعي شده اند كه اگر مذاكرات هس��ته اي به سرانجام برسد و 
توافق حاصل ش��ود، مشكات كش��ور رفع خواهد شد. پس از 
امضاي برجام دولتم��ردان در اظهارات متع��دد تأكيد كردند 
كه با برجام تمامي تحريم ها به يكباره لغو خواهد شد و مشكل 
گراني، ركود، بيكاري، مس��كن، ازدواج جوانان و آب خوردن 
مردم رفع شده و سرمايه خارجي به كشور سرازير مي شود و در 
اثر سياست هاي دولت آنچنان رونقي ايجاد مي شود كه مردم 

به يارانه ها نيازي نخواهند داشت. 
اما در نهايت از دار حدود 3هزار توماني در سال 94 رسيديم 
به دار حدود 19هزار توماني در سال 97! اين يعني زماني كه 
هس��ته اي داش��تيم، دار حدود 3هزار تومان بود و زماني كه 
هس��ته اي رفت، دار به حدود 19هزار تومان رسيد. افزايش 
سرسام آور قيمت خودرو، مس��كن، سكه، لوازم خانگي و اقام 
ضروري خانوار را نيز به اين فهرس��ت اضافه كنيد. در حقيقت 
كوچك شدن سفره مردم نتيجه ديپلماس��ي انفعالي دولت و 
چش��م دوختن به نقطه هاي خيالي و بي توجهي به نقطه هاي 

اميدبخش است. 
كاخ سفيد و كنگره در يك هماهنگي آشكار ميان دموكرات ها 
و جمهوريخواهان اكنون مشغول شبيخون اقتصادي عليه ملت 
ايران هستند. جنگ اقتصادي امريكا عليه ايران هرگز متوقف 
نشد و چه پيش از دولت اوباما و چه در دوره باراك اوباما و چه 
در دوره دونالد ترامپ اين جنگ ادامه داش��ته است اما در اين 
سوي ميدان هيچ نشانه اي از آرايش جنگ اقتصادي در دولت 

مشاهده نمي شود.

تأثیردیپلماسيانفعاليبرسفرهمردم
چگونه با ابراز ضعف، دشمن را گستاخ کرديم؟!

گزارش  2

   چهره ها

عضوكمیسیونامورداخليكشوروشوراهادرمجلستأكید
كرد:براساساصلس�ومقانوناساسيمبنيبرجلوگیري
ازتبعیضن�اروا،تعیینس�همیهب�رايزن�اندرانتخابات
درس�تنیس�تزیرامانعحضورگس�تردهآنهاميش�ود.
ابوالفضل ابوترابي در گفت و گو ب��ا خانه ملت در مورد اختصاص 
س��هم به زنان در انتخابات، گف��ت: طرحي در اي��ن زمينه در 
كميسيون امور داخلي كشور و ش��وراها مطرح شده اما در واقع 
تعيين سهم مشخص براي زنان در انتخابات خاف دموكراسي 
و اصل سوم قانون اساس��ي است؛ اصل س��وم قانون اساسي بر 

جلوگيري از تبعيض ناروا تأكيد دارد. 
نماينده مردم نجف آب��اد، تيران و كرون در مجلس ش��وراي 
اس��امي، تصريح كرد: به موجب اصل مذك��ور بين زن و مرد 
در انتخابات و اختصاص كرس��ي به آنها نباي��د تبعيض قائل 
شويم، زنان بايد در انتخابات مختلف برنامه هاي خود را ارائه 
و مردم بر اساس اصل شايسته سااري به آنها رأي دهند. وي 

افزود: با تعيين س��هم مش��خص 
زنان را محدود مي كنيم، ش��ايد 
مردم در زماني قائل به اختصاص 
90 درصد كرس��ي هاي سياسي 
به زنان باش��ند اما اگر طرحي كه 
به كميس��يون امور داخلي كشور 
و ش��وراها ارائه ش��ده به تصويب 

برسد، تنها 25 درصد سهم به زنان داده مي شود. 
ابوترابي معتقد است: شايسته سااري بايد تنها ماك انتخاب 
افراد در انتخابات باش��د، مردم بايد فارغ از جنسيت در ميدان 
رقابت سياس��ي حضور پيدا كنن��د و از حق مس��اوي انتخاب 
برخوردار باشند. سهميه بندي سبب تبعيض جنسيتي مي شود. 
در حال حاضر شرايط براي حضور بيش��تر زنان در جايگاه هاي 
سياسي مانند پارلمان ها و شوراهاي محلي تعبيه شده است، لذا 

زنان بايد در اين ميان فعال تر شوند.

 تعيين سهميه براي زنان در انتخابات 
خاف قانون اساسي و دموکراسي است

عضوكمیسیونامنیتمليوسیاستخارجيمجلسمعتقد
استایجادكانالماليبااروپایيهادرهالهايازابهاماست.
سيدحسين  نقوي حسيني در گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه به 
رغم پايبندي ايران به تعهدات برجامي خود، اتحاديه اروپا به قول  
و قرارهايي كه براي باقي ماندن كشورمان در اين توافق داده عمل 
نمي كند، گفت: در صحنه عمل، اروپايي ها به ش��دت كند عمل 

مي كنند و به قول هايي كه دادند، عمل نكردند. 
وي با تأكيد بر اينكه خانم موگريني، مس��ئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا بارها اعام كرده كه اين اتحاديه به تعهدات برجامي 
خود پايبند اس��ت اما در مقام عمل حركت مثبت��ي از آنها ديده 
نمي شود، ادامه داد: اروپايي ها در برخي مواقع موضع گيري هاي 

شفاهي دارند اما سياست عملي ندارند. 
نماينده مردم ورامين در مجلس با بي��ان اينكه برقراري كانال 
مالي ميان اي��ران و اروپا همچن��ان در هاله اي از ابهام اس��ت، 
افزود: يكي از مشكات بر س��ر راه SPV اين است كه هيچ يك 

از كش��ورهاي عض��و اتحاديه اروپا 
نمي پذيرد سازوكار اين كانال مالي 

در اين كشور مستقر شود. 
عض��و كميس��يون امنيت مل��ي و 
سياس��ت خارجي مجلس با تأكيد 
بر اينكه اروپايي ها مصمم نيستند 
تا كانال مالي با ايران ايجاد ش��ود، 
اظهار داش��ت: امروز توپ در زمين اروپايي هاست. آنها بهانه اي 
براي عدم اجراي تعهدات خود ندارند. در فضاي فعلي، جمهوري 
اس��امي بايد دس��ت به اقدام ديگري زند ت��ا اروپايي ها تحت 
فشار قرار گيرند. نقوي حس��يني با بيان اينكه اروپايي ها ساانه 
450ميليارد دار مراودات اقتصادي ب��ا امريكا دارند، گفت: به 
نظر نمي رس��د اروپايي ها اين حجم از مبادات را رها كنند و با 
جمهوري اسامي كه ساانه 15ميليارد دار مراودات اقتصادي 

دارد، همكاري كنند.

عضوكمیسیونامنیتمليوسیاستخارجيمجلس:
ثبت »SPV« در هاله اي از ابهام است



در منطقه سیستان مناطق گس��ترده ای وجود دارد 
که از نظر نصب توربین ها ی ب��ادی در جهان بی نظیر 
یا کم نظیر اس��ت در صورتی که در حال حاضر برای 
مردم منطقه به دلیل عدم مدیریت شرایط و استفاده 
از علم روز، هیچ امکاناتي وجود ن��دارد و حتي باد به 
زحمتي براي زندگي ش��ان تبدیل شده است اما نکته 
حائز اهمیت اینکه با توجه به مرز گسترده ای که این 
منطقه با کشور افغانستان دارد و نیاز جدی افغانستان 
به منابع انرژی، با تولید ب��رق حاصله و صادرات آن از 
این مزارع بادی مي توان رونق اشتغال و کارآفرینی در 
منطقه سیس��تان را از همین اان متصور شد. اتفاقي 
که حتماً زندگي و معیشت س��اکنان آن را به صورت 

چشمگیري متحول مي کند.
 حرفهايشيرينوبيعمل

سیستان و بلوچس��تان به طور متوسط در طول سال 
بی��ش از 300 روز آفتابي دارد آن هم ن��ه یک آفتاب 
معمولي، بلک��ه آفتابي پرانرژي که ب��ه عنوان نعمتي 

بي پایان در اختیار ایرانیان قرار گرفته اس��ت. با توجه 
به اینکه سیس��تان و بلوچس��تان یکی از پهناورترین 
استان ها ی کشور است از لحاظ منابع انرژی ها ی نو هم 
یکی از مناطق ویژه در ایران و جهان محسوب مي شود 
به طوری که خورشید ابتدا از سراوان طلوع مي کند و 
همین طور تعداد زیاد روزهای آفتابی تقریباً در همه 
مناطق این اس��تان کم نظیر است. عاوه بر این وزش 
بادهای بیش از ۱۲0 روزه و تابش عمود خورشید در 
منطقه سیستان، این استان را به یک گنجینه بی نظیر 
طبیعی تبدیل کرده است. حدود یک سال پیش بود 
که مدیر عامل ش��رکت ب��رق منطقه ای سیس��تان و 
بلوچستان گفته بود: »این استان مجموعه ای ارزشمند 
از انرژی ها ی تجدیدپذیر است و برای بهبود وضعیت 
نیروی ب��رق مي توان از همه قابلیت ها ی این اس��تان 
بهره برد.« محب عل��ی قزاق جاهد با اش��اره به اینکه 
س��ه  نیروگاه بادی در منطقه »میل نادر« شهرستان 
نیمروز احداث مي ش��ود، افزود: »منطقه »میل نادر« 

سیستان با ۱000 تا ۱۵00 کیلومتر مربع سطح صاف 
و ناهمواری کم بهترین گزینه ب��رای احداث نیروگاه 
بادی در کشور است.« وی با بیان اینکه برای احداث 
این نیروگاه ها ، دائمي  بودن وزش باد از جمله شرایط 
ضروری است که در این منطقه بی نظیر است، تأکید 
کرد: »استفاده از این ظرفیت مي تواند در فصل بهار و 
تابستان که مصرف برق به اوج خود مي رسد با کمک 
گرفت��ن از وزش بادها ی ۱۲0 روزه موس��مي  منطقه 
سیس��تان گره گش��ای تأمین برق مصرفی در استان 

پهناور سیستان و بلوچستان باشد.«
  عزميبرايحمايتازسرمايهگذار

با اینکه قول و وعده ها  بس��یار خوب و شیرین هستند 
اما مردم منتظر عملي شدن آنها و تأثیر این اقدامات 
در زندگي خ��ود هس��تند. در همین رابط��ه معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و منابع اس��تاندار سیستان 
و بلوچس��تان با بیان اینک��ه مواد اولی��ه تولید انرژی 
پاک در منطقه به س��هولت و به می��زان فراوان وجود 

دارد، مي گوید: »با توجه به موقعیت مناس��ب استان 
و مطالعات و تحقیقات استادان دانشگاه ها ، مناطقی 
مانند میل نادر و رامشار از لحاظ سرعت و جهش وزش 
باد شرایط خوبی نسبت به مناطق دیگر کشور از جمله 
منجیل دارد، بر همین اساس فراهم بودن بسترها برای 
ایجاد چنین نیروگاه ها یی که انرژی نو تولید مي کند، 
آماده اس��ت، بنابراین بعد از برجام تع��داد زیادی از 
سرمایه گذاران عاقه مند به انرژی ها ی نو آمادگی خود 
را برای سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان اعام 
کردند، در میان سرمایه گذاران، افراد بومي  و نخبگانی 
از اس��تان و افراد غیربومي  و خارج��ی از کره ، چین و 
دیگر کش��ورهای دنیا حضور داشتند.« دکتر علیرضا 
نورا ادام��ه مي دهد: »وزارت نیرو پس از درخواس��ت 
متقاضی، مجوزها ی ازم در این زمینه را صادر کرده و 
متقاضی باید پیگیر استعام خود باشد، در استان نیز 
با ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری اقدام به دریافت 
درخواست متقاضیان استفاده از انرژی های  نو کردیم 

و پس از بررس��ی موارد ارسالی، ش��رایط برای صدور 
مجوزهای ازم و واگذاری زمی��ن و دیگر خدمات به 
سرمایه گذاران با تولیت سازمان اقتصاد و دارایی استان 
و دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری به متقاضیان 
ارائه خدمات مي شود.« این مس��ئول تأکید مي کند: 
»منطقه میل نادر که یکی از نقاط مستعد برای ایجاد 
نیروگاه تولید انرژی خورشیدی و بادی است، بیش از 
۲0 هزار هکتار اراضی داریم که ۱۲ هزار هکتار آن به 
این موضوع اختصاص مي یابد.« به هر حال از ظواهر 
امر چنین استنباط مي شود که عزمي  براي استفاده از 
انرژي ها ي نو و حمایت از سرمایه گذاران در سیستان 
و بلوچستان وجود دارد. جایي که معاون استاندار هم 
اعام مي کند هزینه ها ی احداث نیروگاه ها ی بادی و 
خورشیدی در استان نس��بت به دیگر نقاط پایین تر 
است و حتی به متقاضیانی که به دنبال سرمایه گذاری 
در این حوزه در اس��تان هس��تند، تس��هیات خوبی 

پرداخت مي شود.
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در استان گلس��تان  بالغ بر 8۵0 هزار هکتار زمین 
قابل کش��ت وجود دارد که در ح��ال حاضر حدود 
۲۵0 هزار هکتار آن آبیاری شده و حدود 400 هزار  
هکتار هم تحت کشت دیم قرار دارد و حدود ۲00 
هزار هکتار نیز به صورت انجام عملیات زهکشی  و 
شست وشو قابلیت کشاورزی خواهد یافت که برای 
آبیاری این 8۵0 ه��زار هکتار ب��ا روش های فعلی 
آبیاری به حدود 6 میلیارد متر مکعب آب نیاز است. 
عاوه بر این کارشناس��ان نیز معتقدند زهکش��ی 
تأثیر بس��زایی در تولید و کیفیت محصول دارد به 
طوری که باعث افزایش ۵0 درصدی تولید محصول 
می شود تا آنجایی که تقی کمال  غریبی، مدیر آب و 

خاک جهاد کشاورزی استان گلستان مي گوید: »ما 
برنامه داریم 7۵ هزار هکتار از اراضی جنوبی استان 
را زهکشی کنیم و آب حاصل از آن را در آب بندان ها 
جم��ع آوری کرده و م��ازاد آن را به س��مت اراضی 
پایین دست منتقل کنیم. با ادغام آب های حاصل از 
زهکشی در بندر ترکمن و آق قا اراضی دیم منطقه 

را به اراضی آبی تبدیل کنیم.«
پيگيریاجرایطرحمزارعپايلوت

اقدام دیگر شرکت آب منطقه ای گلستان پیگیری 

اجرای طرح مزارع پایلوت در س��طح ۱۵0 هکتار 
برای اس��تفاده از آب ه��ای نامتعارف اس��ت و در 
این راس��تا تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری برای تأمین بخش��ی از 
هزینه های مش��اوره ای و خدمات فنی منعقد شده 
اس��ت. همچنین اراضی مورد نی��از جهت اجرای 
مزارع پایلوت در بخش های مختلف محدوده طرح 
زهکش��ی ۲80 هزار هکتاری خریداری شده یا به 
نحوی در اختیار طرح قرار گرفته است. افراسیاب 
میرزای��ی رئیس گ��روه طرح های ش��بکه آبیاری 
و زهکش��ی آب منطقه ای گلس��تان در این راستا 
مي گوی��د: »در این پ��روژه با اس��تفاده از آب های 
نامتع��ارف موج��ود و زهکش ها اقدام به کش��ت 
گیاهان به روش گونه های مختلف زیستی مي شود. 
همچنین آزمایش��ات و تحقیقات ازم در خصوص 
وضعی��ت گونه ه��ای نامتعارف، مخ��ازن طبیعی، 
زهکش ها و... نیز انجام مي گیرد. تمام این اقدامات 
منجر به ایجاد اش��تغال پایدار و توسعه اقتصادی و 
اجتماعی استان مي شود و بخشي از مشکل بیکاري 

را برطرف مي کند.«
آغازمطالعاتفاز2طرحزهکشی

در حال حاضر مطالع��ات فاز ۲ در ی��ک زون 70 
هکتاری در ناحیه شمالی گنبدکاووس آغاز شده 
است چراکه به دلیل انباش��ته شدن آب های شور 
در زمین ه��ای زراعی عملکرد محص��ول گندم در 
این مزارع کمتر شده است. کارشناسان معتقدند 
تنه��ا راه برون رفت از ای��ن مش��کات و افزایش 

تولید محصول زهکشی اراضی اس��ت. بنابراین با 
هماهنگی های انجام ش��ده با س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اس��تان، استانداری گلس��تان و اتاق 
بازرگانی شهرس��تان پیگیری تأمی��ن مالی برای 
اجرایی ش��دن این بخش کار انجام شده است. به 
رغم اینک��ه در ابتداي این اقدامات کش��اورزان به 
دلیل اینکه به زهکش��ی  و مزایای آن آشنا نبودند 
مقاومت می کردند ولی وقتی مزایای آن را دیدند 

استقبال خوبی کردند. 
پيشرفت40درصدیکلپروژه

میرزای��ی رئیس گ��روه طرح های ش��بکه آبیاری 
و زهکش��ی آب منطق��ه ای گلس��تان مي گوی��د: 
»پیشرفت کلی پروژه زهکش��ی اراضی اولویت دار 
در اس��تان در محدوده ۲۲ هزار هکتاری )تعهدات 
سفر دولت( حدود 40 درصد است و از اردیبهشت 
96 قراردادهای اجرایی با پیمانکاران منعقد ش��ده 
است.«  گفته مي ش��ود تاکنون با اقدامات صورت 
گرفته و حمایت های انجام شده مسئوان استانی و 
عوامل اجرایی حدود ۱0 هزار هکتار از زهکش های 
اصلی آماده بهره برداری اس��ت و تعهدات دولت در 
اجرایی ش��دن پروژه ۱۱00 میلیارد ریال بوده که 
طی سال های 9۵ و 96 تاکنون ۵۵0 میلیارد ریال 
اعتبار به این طرح تخصیص داده ش��ده اس��ت. با 
توجه به مساعدت های صورت گرفته و روند اجرایی 
پروژه ها و در صورت تداوم روند کنونی در سال های 
آتی در سطح ۲۲ هزار هکتار تا ۱۵ ماه آینده تکمیل 

و آماده بهره برداری است.

تعدادزيادیازسرمايهگذارانعاقهمندبهانرژیهاینوآمادگیخودرابرایسرمايهگذاری
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ازمدراينزمينهراصادرکردهاست

 انرژي ها ي پاک 
 سيستان و بلوچستان 

در انتظار سرمايه گذار
 کوير زيباي يزد

 بوي تعفن مي دهد
زباله ها به س��رطاني تبدیل ش��ده اند که به راحتي مي توانند هر 
منطقه ای را آلوده کنند. حاا دیگر این طاي کثیف به یک درد 
مشترک براي تمام استان هاي ایران تبدیل شده و بوي تعفنش 
بیش از همه محیط زیس��ت را از پا درآورده اس��ت.  مهم نیست 
کدام اس��تان باش��د، از آنها که پر از جنگل و رودخانه اند گرفته 
تا مناطقي که ج��ز کویر و آفتاب چیز دیگري ندارند. متأس��فانه 
این محیط زیست است که باید دهانش را باز کند تا کامیون ها و 
تانکرهاي حمل زباله و پسماند و فاضاب ها هر چه دارند در آنجا 
تخلیه کنند. اگر محیط زیست و طبیعت یزد از یک طرف مجبور 
است زباله ها را در دل خود جاي دهد، از طرف دیگر موجودات و 
حیواناتي را از دست مي دهد که قرن ها بود شب و روزش را با بازي 

و زندگي آنها سپري مي کرد.
بي ش��ک باید یزد را یکي از کم باران تری��ن مناطق فات مرکزی 
ایران به ش��مار آورد. منطقه اي که با ذات خش��ک و تشنه اش و 
میانگین بارندگي 300 میلیمتر در س��ال، توانس��ته همزیستي 
خوبي با محیط و هواي خش��نش ایجاد کند اما نکته قابل توجه 
اینکه در چنین شرایطي، از گذش��ته هاي دور یزد داراي تمدن و 
شهرت جهاني بوده است. البته به جرئت مي توان تمام آباداني هاي 
یزد را به حساب و لطف حضور قنات هایي دانست که عاوه بر به 
عهده داشتن مسئولیت شبکه آبرس��انی، به نوعي ذخیره سازی 
زیرزمینی آب را ه��م انجام مي دادند تا این اس��تان خش��ک را 
چه به لحاظ زندگی ش��هري و چه تولید محصوات کش��اورزی 
در زمره بهترین ش��هرهای ایران قرار دهد اما ح��اا و به موازات 
خشکس��الي هاي زنجیره اي که تمام ایران را فراگرفته، یزد هم با 
بحران شدید آب مواجه شده است. شاید با مرگ قنات ها مي شد 
چنین روزهایي را متصور بود ولي تنها دغدغه یزدي ها آب نیست 
زیرا در معرض انق��راض قرار گرفتن برخ��ي گونه هاي جانوري، 
زباله ها و پسماندهاي شهري و روس��تایي، کوره هاي آجرپزي و 
معدن کاوي ها چنان بایي بر سر محیط زیست آورده اند که دیگر 

نفس یزد باا نمي آید.
اس��تان یزد ک��ه دارای مناطق حفاظت ش��ده ای مث��ل کالمند، 
بهادران و کوه بافق اس��ت از تنوع زیستی بسیار خوبی برخوردار 
است و در همین راس��تا مي توان از بارزترین نمونه های حمایت 
ش��ده وحوش منطقه کالمند به آهو یا همان غزال ایرانی، جبیر 
و هوبره اش��اره کرد. در کنار این موجودات جبی��ر، کل،  بز، قوچ 
و میش، پلنگ ، کفتار، انواع روب��اه، گرگ و خرگوش از مهم ترین 
گونه های حیات وحش این منطقه به ش��مار می روند. دره انجیر 
هم از دیگر مناطق حفاظت ش��ده و ش��کار ممنوع یزد است که 
زیس��تگاه یوزپلن��گ ایرانی نیز به ش��مار مي آی��د هرچند بارها 
مورد تجاوز ش��کارچیان غیرقانونی قرار گرفته اس��ت.  هرچند 
طي س��ال های اخیر مناطق حفاظت ش��ده یزد به شدت تحت 
حفاظت قرار گرفته اند و آمار شکار هم به مقدار قابل ماحظه ای 
کاهش یافته اما هنوز هم باید شکار بی رویه را یکی از دغدغه های 

زیست محیطی این استان به شمار آورد. 
اگر روزي کوره هاي آجرپزي یزد چند کیلومتري از ش��هر دورتر 
بودند اما هم اکنون و با افزایش جمعیت و گس��ترش شهرنشیني 
وارد حریم شهری ش��ده اند و عاوه بر ایجاد آلودگی شدید هوا، 
بهترین خ��اک و آب یزد را به ت��اراج برده اند. ام��روزه کوره های 
آجرپزی یزد به دلیل اس��تفاده از سوخت نامناس��ب، عمر باا و 
سنتی بودن فرآیند تولید و استفاده نکردن از رو ش های کاهش 
آاینده جزو منابع مهم آلودگی هوا به ویژه در حوالی شهر یزد به 
شمار می روند. سوخت این کوره ها اکثراً از مازوت تأمین می شود 
که به شدت آاینده و خطرناک است و اگر روزي آسمان کویر جزو 
زیباترین بخش ها و شب هاي کویر به شمار مي رفت، حاا کم کم 

این موهبت الهي هم به دست فراموشي سپرده مي شود.
از طرف دیگر همین چند س��ال پیش بود که ب��ه دلیل افزایش 
فعالیت های اکتشاف و عملیات اجرایی معدن، موجی از اعتراضات 
در شهرستان تفت توسط مردم شکل گرفت. اعتراض ها مربوط 
به آغاز ب��ه کار معدن مس در منطقه دره زرش��ک صورت گرفت 
چراکه اهالی منطقه معتق��د بودند فعالیت معدن کاوی س��بب 
آلودگی منابع آب کشاورزی و باغداری آنها می شود. در نتیجه در 
درازمدت اهالی منطقه مجبور می شدند  که به روستاهای اطراف 
یا ش��هرها مهاجرت کنند. حال از یزد خبر مي رسد حدود 6هزار 
درخواست معدن جدید به ثبت رس��یده که اگر این حجم وسیع 
معدن کاوی صورت گیرد اثرات آن قطعاً برای محیط زیست یزد 
فاجعه بار خواهد بود.  به هر حال یزد روزهاي خوش��ي را سپري 
نمي کند و اگر امروز با افتخار، س��ند ثبت جهاني اش را بااي سر 

برده حتماً به نگاه هایي در سطح جهاني هم احتیاج دارد.
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بيشتر از سن محمد انتظار آمدنش را كشيدم
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عباسجواهريبرادرشهيد
 يارانامام

ما اهل روس��تاي انصاراامام هس��تيم. اسم 
قبلي روستا »يينگي جك« بود. وقتي جنگ 
تحميلي رژيم بعثي عراق عليه ايران ش��روع 
شد، خيلي از اهالي روستا عازم جبهه شدند. 
مي توانم بگويم همه اهالي روس��تا به جبهه 
رفتند به طوري كه ما در طول جنگ تحميلي 
24 ش��هيد تقديم اس��ام و انقاب كرديم و 
15 نفر هم جانب��از داريم. محم��د آن زمان 
كار كشاورزي مي كرد و به نوعي كمك خرج 
خانواده بود، اما وقتي مي خواست راهي جبهه 
شود، كس��ي مخالفت نكرد. محمد به عنوان 

بسيجي داوطلب به جبهه رفت. 
 نمازاولوقت

قرائت ق��رآن جزو برنامه ه��اي روزانه و ثابت 

محمد بود. به من س��فارش مي كرد هميشه 
نم��از را اول وقت بخوانم. وقت��ي هنگام ظهر 
مي گفتم براي نماز هنوز وقت داريم، مي گفت 
اول نماز بع��داً ناهار! خودش ه��م مقيد بود 
نماز را اول وق��ت بخواند. بع��د از نماز ظهر و 
عصركمي قرآن تاوت مي كرد و بعد سر سفره 
ناهار مي نشست. ش��هيد توجه به آموزه هاي 
قرآن را به برادران توصيه مي كرد و مي گفت 
اين كارتان درس��ت اس��ت چون قرآن اين را 
مي گويد و فان كار اش��تباه اس��ت به دليل 
اينكه قرآن اينطور مي گويد. به شكل عملي 
قرآن را مي آموخت. دينداري، اخاق و رفتار 

اسامي اش زبانزد بود. 
 11روزبعد

 11 روز بع��د از عزيم��ت محمد ب��ه جبهه، 
عمليات مسلم بن عقيل در منطقه سومار آغاز 
شد. محمد هم در اين عمليات شركت كرد. 
پس از عمليات خبر آوردند كه 15 نفر از اهالي 
روستا با هم شهيد شدند. خيلي از آنها عاوه 
بر هم محلي بودن فاميل هم بودند. پسرخاله 
ما كه در عمليات حضور داشت، مي گفت يك 
روز دشمن حمله س��نگيني كرد و به مواضع 
ما نزديك شد. محمد با جمعي از رزمندگان 
داخل يك سنگر ماندند. ديگر خبري از محمد 
نشد. نامه مي داديم، پيام مي داديم اما جوابي 
نمي آمد. گاهي مي گفتند مجروح شده و گاهي 
مي گفتند اسير شده اس��ت. هيچ كس خبر 
دقيقي نداش��ت. در واقع از همان روز ايشان 
مفقودااثر شد. سال ها خانواده ما چشم انتظار 
بازگش��ت محمد بودند. در اين مدت به همه 
جا رفتيم اما خبري نشد. تا اينكه جنگ تمام 
و بازگشت آزادگان آغاز ش��د. هر آزاده اي به 
منطقه ما بر مي گشت، ما به خانه اش مي رفتيم 
تا شايد نشاني از محمد بگيريم، اما كسي او را 
نديده بود و خبري نداشت. حتي به شهرهاي 
ديگر مثل اصفهان و ش��يراز ه��م رفتيم، اما 
خبري نشد كه نشد. به مادر و پدرم كه چشم 
انتظار بودند بيشتر سخت گذشت. ما به عنوان 
دلداري به آنها مي گفتيم كه محمد در راه خدا 
رفته و موجب سربلندي ش��ما شده است اما 

خب دلتنگي مي كردند. 
 محمدآمد

بعد از چشم انتظاري36 ساله كه از سال 61 
شروع شده بود، قبل از محرم امسال خبر آمد 
كه چند پيكر شهداي عمليات مسلم بن عقيل 
يعني همان عملياتي ك��ه محمد مفقودااثر 
شد، تفحص شده اس��ت. با ما تماس گرفتند 
كه براي آزماي��ش دي ان اي بياييد. از طرف 
بنياد شهيد ما را به همدان بردند و آنجا گفتند 
كه پيكر محمد در جريان تفحص،كشف شده 
است. تكه هايي از لباس و مهر و استخوان هاي 

بدنش كشف شده بود. 
مراسم تشييع بس��يار باش��كوه بود. مردم از 
همدان و روستاهاي اطراف آمده بودند. محمد 
در گلزار شهداي روستاي انصاراامام به خاك 

سپرده شد. 
مادرشهيدمحمدجواهري

پسرمبارضايتمنجبههايشد
وقتي پسرم مي خواس��ت به جبهه برود آمد 
تا اجازه و رضايت مرا بگيرد. گفت مادرجان، 
پدر به رفتن و جهاد ما رضايت داده است شما 
چطور؟ش��ما اجازه مي دهيد م��ن هم بروم؟ 
گفتم بله كه راضي هستم. هر پنج فرزندم بايد 
بروند. اين راه اسام است. ش��ما را خدا به ما 
داده است و اگر بخواهد مي برد. شما هم براي 
ياري دين خدا برويد. رضايت دادم و رفت. سه 
تا از فرزندانم رفتند، محمد شهيد شد و علي 
و مهدي هم مجروح شدند. من بيشتر از سن 
محمد انتظار آمدنش را كشيدم.  دوست دارم از 
محمد بيشتر بگويم اما در اين سن چيز زيادي 
به ياد ندارم. پس��رم هنگام رفتن به من گفت 
اگر نيامدم حق همس��رم را بدهيد تا خودش 
براي آينده اش تصميم بگيرد. اهالي روستاي 
ما خيلي اهل جهاد بودند شايد حدود 70 نفر 
از روستا به جبهه رفتند. هنوز هم مفقودااثر 
داريم. پيكر چه��ار نف��ر از همرزمان محمد 
هنوز نيامده اس��ت. رضا آزمون، محمد حاج 
محمدي، شعبان رستمي و فتح اه يعقوبي 
از همرزمان ايش��ان بودند كه هنوز پيكر آنها 

كشف نشده است. 
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بعدازچش�مانتظاري36سالهكه
ازسال61ش�روعش�دهبود،قبل
ازمحرمامس�الخبرآمدكهچند
پيكرش�هدايعملياتمس�لمبن
عقي�ليعن�يهم�انعملياتيكه
محم�دمفقودااث�رش�د،تفحص
شدهاس�ت.باماتماسگرفتندكه
ب�رايآزماي�شديانايبيايي�د

عليرضامحمدي
حاجاس�ماعيلبراتييك�يازقديميترين
رزمندهه�ايلش�كر14ام�امحس�ين)ع(و
خصوص�اًگردانيازه�را)س(اس�ت.يازهرا
اززمانتش�كيلشتاكنون9فرماندهشهيد
دادهكهش�هيدمدافعحرممس�لمخيزاب،
آخرينفرماندهش�هيداينگردانس�ال94
درسوريهبهشهادترس�يد.حاجاسماعيل
ميگويدگرداني�ازهرا)س(ج�ويداردكه
هركسيكبارواردشش�ود،دوس�تندارد
ديگرآنراترككند.ش�ايدب�ههميندليل
اس�تكهخيليازفرمانده�انورزمندگان
اينگردانس�عيميكردندتنهاباشهادتاز
گردانيازهرا)س(خارجشوند.درگفتوگوبا
سرهنگاسماعيلبراتي،مروريبهتاريخچه
اينگردانوفرماندهانشهيدشمياندازيم.

گردانيازهراچهزمانيتشكيلشد؟
تيپ امام حس��ين)ع( از اولين تيپ هاي تشكيل 
شده در سپاه بود. گردان يا زهرا)س( هم تقريباً از 
زمان تشكيل اين تيپ تأسيس شد. شهيد خرازي 
تأكيد داشت هميشه اسم ائمه اطهار و معصومين 
در لشكر باشد. تأكيد ويژه اي هم روي نام حضرت 
زهرا)س( داشت. ايشان جمله معروفي دارد به اين 
مضمون كه گردان يا زهرا)س( بركت لشكر است 
و حتي اگر انگشت ش��مار نيرو برايش باقيمانده 
باشد، بايد حفظ ش��ود. خيلي پيش مي آمد كه 
يك گردان در عمليات صدمات سختي مي خورد 
و بعد از عمليات منحل مي شد ولي شهيد خرازي 
تأكيد داشت گردان يا زهرا)س( در هر شرايطي 

حفظ شود. 
اينگردانچندفرماندهشهيددارد؟

معمواً در يادواره هايي كه براي فرماندهان شهيد 
گردان يا زهرا)س( برگزار مي ش��ود به هش��ت 
فرمانده شهيد اين گردان اشاره مي شود ولي خليل 
كاظمي اولين فرمانده اين گردان نيز از شهداي 
گرانقدر دفاع مقدس است. ايش��ان همان اوايل 
جنگ در يك عمليات دچار موج گرفتگي شد و 
ديگر نتوانست در جبهه حضور پيدا كند. خانواده 
چند س��ال از ايش��ان در منزل مراقبت كردند و 
نهايتاً مجبور شدند او را به آسايشگاه منتقل كنند. 
كاظمي هفت يا هشت سال پيش در آسايشگاه به 
شهادت رسيد. بعد از ايشان گردان يا زهرا)س( 
فرماندهان متعددي داشت كه از ميان آنها هشت 
نفر به شهادت رسيدند. ش��هيد تاج ميررياحي، 
شهيد صفا تاج، ش��هيد نوروزي، شهيد حسين 
صادقي، شهيد سيداكبر صادقي، شهيد محمود 
اسدي پور، شهيد محمدرضا تورجي زاده و شهيد 
مسلم خيزاب اين هشت فرمانده شهيد هستند. 
شماازچهزمانيواردگردانيازهرا)س(
ش�ديد؟آنزم�انچهكس�يفرمانده

گردانبود؟
من بعد از عمليات رمضان به لشكر14 پيوستم و از 
سال 64 تا سال 1390 هم در گردان يا زهرا)س( 
بودم. زماني كه بنده وارد اين گردان شدم شهيد 
سيداكبر صادقي فرمانده گردان بود. ايشان خيلي 
گرم با نيروها برخورد مي كرد طوري كه نمي شد 
تشخيص داد يك رزمنده عادي است يا فرمانده 
گردان. از بقيه بچه ها پرسيدم سمتشان چيست 
كه گفتند فرمانده گردان اس��ت. شهيد صادقي 
يك چهره نوراني داشت كه آدم را جذب مي كرد. 
به كادرپ��روري توجه زيادي داش��ت. مي گفت 
ش��ايد جنگ 20 سال طول كش��يد، بنابراين ما 
بايد براي 20 س��ال آينده هم نيرو تربيت كنيم. 
در زمان ايشان بود كه به بنده مسئوليت واگذار 
شد و رفته رفته از فرماندهي دسته رشد كردم و 
ارتقا يافتم. ايش��ان هر چيزي بلد بود به ديگران 

ياد مي داد. با اينكه دانشكده نظامي نرفته بود ولي 
با نبوغ و مطالعاتي كه داشت يك فرمانده شش 
دانگ به شمار مي آمد. در عمليات والفجر8 كه در 
تصرف مقر گارد رياست جمهوري عراق زمينگير 
شده بوديم، شهيد صادقي به خط مقدم درگيري 
آمد و با فرماندهي فوق العاده اش باعث شد گره كار 
باز ش��ود و مقر نيروهاي گارد رياست جمهوري 

عراق را به تصرف درآورديم. 
ايشانچهزمانيبهشهادترسيدند؟

سيداكبر صادقي در عمليات كرباي5 به شهادت 
رسيد. البته چند ماه مانده به اين عمليات شهيد 
خرازي، او را مأمور تشكيل گردان امام سجاد)ع( 
كرد. به همين دلي��ل صادقي مدت��ي از گردان 
يا زه��را)س( رفت و ح��اج اس��ماعيل صادقي 
فرمانده گردان ش��د. حاج اس��ماعيل در مراحل 
پاياني كرباي5 مجروح شد و شهيد محمدرضا 
تورجي زاده فرمانده��ي گردان يا زه��را)س( را 
برعهده گرفت. تورجي زاده تا عمليات كرباي10 
در اين سمت بود و در همين عمليات به شهادت 

رسيد.  
ش�هيدتورجيزادهازشهدايشناخته
شدهاصفهاناست.گوياشهيدخرازي

همعاقهزياديبهايشانداشت؟
تورجي زاده عاوه بر اينكه يك رزمنده و فرمانده 
پ��اي كار و كار بلد بود، ب��ه مداحي هاي زيبا هم 
شهرت داشت. شهيد خرازي به قدري از مداحي 
تورجي زاده خوش��ش مي آمد كه هر وقت دلش 
مي گرفت و عرص��ه برايش تنگ مي ش��د، از او 
مي خواست برايش مداحي كند. خصوصاً به ذكر 
مصيبت خان��م زهرا)س( عاقه زيادي داش��ت. 
حتي اگر تورجي زاده در خط مقدم بود، خرازي با 
بيسيم تماس مي گرفت و از او مي خواست مداحي 
كند. در خص��وص تورج��ي زاده و روحياتش به 
جرئت مي توان گفت كه از بسياري جهات كامل 
بود. عاقه بسياري به حضرت زهرا)س( داشت. 
هر وق��ت كار جنگ گره مي خورد و با مش��كلي 
اساس��ي مواجه مي ش��د، عادت نداشت سريع 
با فرماندهي تماس بگي��رد. همانجا به حضرت 
زهرا)س( متوسل مي ش��د و خانم هم جوابش را 
مي داد. مدت فرماندهي ش��هيد تورجي زاده در 
گردان يا زهرا خيلي طواني نبود، اما تأثير زيادي 
روي نيروها داش��ت. بعد از ايشان شهيد محمود 
اسدي پور فرمانده گردان شد. بنده هم جانشينش 
بودم. اسدي پور تا اواخر جنگ فرماندهي را برعهده 
داشت. ايشان در ماجراي سقوط فاو به شهادت 

رسيد و پيكرش هم مفقود شد. 

پسبهعنوانجانشينشهيداسديپور
ازنزديكباايشانارتباطداشتيد.كمي

ازاخاقومنشاينشهيدبگوييد.
مي توانم بگويم ش��هيد اس��دي پور مظلوم ترين 
فرمانده ش��هيد گردان يا زهرا)س( است. گمنام 
و بي ادعا كار خ��ودش را مي ك��رد. خيلي پيش 
مي آمد وقتي مي خواس��ت كاري انجام بدهد يا 
خيري به كسي برساند، از من كه جانشينش بودم 
مي خواست آن كار را انجام بدهم و دوست نداشت 
اسمي از او برده شود، لذا اان نامش مهجور مانده 
است. نحوه شهادت حاج محمود دليلي بر اخاص 
و بزرگواري اوست. وقتي فاو در شرف سقوط بود، 
بارها نيروها از ايشان مي خواهند سوار قايق شود 
و از اروند عبور كند اما شهيد اسدي پور مي گويد 
من در قبال بچه هاي گردان مسئولم و تا تكليف 
آخرين نفرات مشخص نش��ود از اينجا نمي روم. 
ايشان بر سر عهدش آنقدر ماند تا اينكه به شهادت 
رسيد. تا اان كه 30 سال از آن ماجرا مي گذرد، 

پيكرش مفقود مانده است. 
خودش�ماحدود26س�الدرگردانيا
زه�را)س(بوديد،چهجاذب�هايدراين
گ�ردانوجودداش�تك�هآنراخاص

ميكرد؟
من در بس��ياري از گردان هاي لشكر14 حضور 
داشتم. صميميت و دوستي در گردان هاي ديگر 
بود، اما در گردان يا زهرا بيشتر بود. اين صميميت 
از فرماندهان گردان نش��ئت مي گرفت. ش��هيد 
خرازي سعي مي كرد تا آنجا كه مي تواند فرمانده 
گردان از نيروهاي همان گردان باشند. در گردان 
يا زهرا اين موضوع عينيت يافته بود. فرمانده گردان 
يا زهرا معمواً از خود بچه هاي اين گردان انتخاب 
مي ش��د. اينها فقط در جبهه فرمان��ده نبودند، 

پشت جبهه هم نسبت به نيروهايشان احساس 
مس��ئوليت مي كردند و اگر رزمن��ده اي مجروح 
مي شد، به او و خانواده اش سر مي زدند. همين ها 
باعث دلگرمي و جذب نيروها مي شد. نتيجه اش 
ايجاد يك صميميت خاص در گردان يا زهرا)س( 
بود كه هركس يك بار به آنجا مي آمد، شيفته جو 
گردان مي شد. اصًا در خصوص حضور در گردان 
يا زهرا)س( دعوا مي شد. زمان جنگ ما هر هفته 
اعزام داشتيم، از نيروهايي كه وارد لشكر مي شدند 
تعداد زيادي تقاضا داشتند به گردان يا زهرا بيايند. 
همين اان هم جو گردان ي��ا زهرا)س( خاص و 
دوست داشتني است. به اين دليل كه فرماندهان 
اين گردان صفا و صميميت را از فرمانده قبلي به 
ارث برده اند و همين طور اين جو و اين خصوصيات 

به نسل بعدي منتقل مي شود. 
خودتانچهزمانيفرماندهگردانشديد

وتاكيدرگردانيازهرا)س(بوديد؟

من از سال 74 تا سال 90 فرمانده گردان يا زهرا)س( 
بودم. بعد از آن معاون هماهنگ كننده لشكر14 شدم 

و سپس جانشيني لشكر به بنده واگذار شد. 
همس�رش�هيدمس�لمخي�زابنقل
ميكردندكهبهدليلس�ابقهزيادشما
درگرداني�ازهرا)س(ش�هيدخيزاب
شماراحاجياس�ماعيليازهراخطاب

ميكردند.
 )مي خندد( بله، ش��هيد خي��زاب عاقه زيادي 
به حض��ور در گ��ردان يا زه��را داش��ت. وقتي 
آموزشي شان تمام شد، ايشان و سه نفر ديگر از 
همدوره اي هايشان به لشكر آمدند. از قضا آن سه 
نفر ديگر عضو گردان يا زهرا ش��دند ولي شهيد 
خيزاب كه عاقه زيادي به حضرت زهرا)س( و 
گردان يا زهرا داش��ت، به گردان ديگري منتقل 
شد. همان اوايل ش��هيد خيزاب پيش من آمد و 
درخواست كرد به گردان يا زهرا)س( منتقلش 
كنيم. موضوع را با فرمانده لشكر در ميان گذاشتم 
كه گفت كادر گردان هاي ديگر ضعيف اس��ت و 
نمي توانيم خيزاب را به گردان ي��ا  زهرا منتقل 
كنيم. بعدها چند بار ديگر شهيد خيزاب موضوع 
انتقالش به گردان يا زهرا را مطرح كرد كه ميسر 
نشد. اين را هم بگويم كه ايشان جزو گزينه هاي 
مطرح براي م��ا به جهت كادرس��ازي و برعهده 
گرفتن فرماندهي در س��طح لش��كر بود. هم در 
دانش��گاه افس��ري جزو نفرات ممتاز بود و هم 
آدم جس��ور و پرتواني بود. از طرف��ي بي گدار به 
آب نمي زد و با حس��اب و كتاب كار مي كرد. به 
همين دليل او را به دوره دافوس فرستاديم. يكي 
از مواردي كه در دوره دافوس براي شهيد خيزاب 
تعيين ش��د، اين بود كه فرماندهي يك گردان 
رزمي را تجربه كند. اول قرار شد فرماندهي گردان 
امام حسين)ع( در كاشان به ايشان واگذار شود 
كه بعد گفتم چرا او را فرمانده گردان يا زهرا)س( 
نكنيم. شما تصور كنيد شهيد خيزاب مدت ها به 
دنبال عضويت در گردان يا زهرا)س( بود و حاا 
مي خواستيم خبر فرماندهي اين گردان را به او 
بدهيم. روزي كه اين خبر را به مسلم داديم، شايد 
بهترين روز عمرش بود. به قدري خوشحال شد 

كه تا حاا او را اينطور نديده بودم. 
چطورشدآخرينفرماندهشهيدگردان

يازهرا)س(عازمدفاعازحرمشد؟
خود ش��هيد خيزاب عاق��ه زيادي ب��ه حضور 
در س��وريه داش��ت. پيگير اين موضوع هم شده 
بود،بنابراين وقت��ي از تهران نام��ه زدند كه يك 
فرمانده گردان همراه چند نفر ني��رو براي اعزام 
به س��وريه معرفي كنيم، نام ش��هيد خيزاب را 
داديم. آنقدر مشتاق رفتن بود كه وقتي يك عصر 
زنگ مي زنند و مي گويند صبح فردا خودت را به 
فرودگاه امام خميني برس��ان، همان شب بدون 
رعايت سلسله مراتب و خداحافظي از فرماندهي 
لشكر عازم تهران ش��ده بود. روز بعد از فرودگاه 
زنگ زد و از سردار عرب فرمانده لشكر و بنده كه 
جانشين لشكر بودم، معذرت خواهي كرد و گفت 
اگر رضايت نداريد برگردم. گفتيم اشكال ندارد، برو 
به سامت. دو روز بعد باز از سوريه زنگ زد و گفت 
احساس مي كنم كارم درست نبوده و دوست دارم 
از ته دل رضايت داشته باشيد. هرچه گفتيم از نظر 
ما اشكالي ندارد، روزهاي بعد باز تماس مي گرفت. 
چند روز قبل از شهادت هم تماس گرفت و دوباره 
عذر تقصير خواست. مسلم خيزاب نيروي نخبه اي 
بود كه حيف شد زود به شهادت رسيد. در سوريه 
هم چون قابليت هايش را ديده بودند به سرعت 
ب��ه او مس��ئوليت هاي بزرگي واگذار ش��ده بود. 
آخرين فرمانده ش��هيد گردان يا زهرا)س( يك 
ماه بعد از حضور در سوريه 20 مهرماه 1394 به 

شهادت رسيد. 

يادكردياز9فرماندهشهيدگردانيازهرا)س(درگفتوگوي»جوان«باحاجاسماعيلبراتي

شهيد خرازي مي گفت گردان يا زهرا)س( بركت لشكر 14 است
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۴۰ سال گفت و شنود
گزارشي از پرسش و پاسخ آيت اه خامنه اي با دانشجويان

 يكى از بهترين ساعات، آن ساعتى است كه با دانشگاهيان
مخصوصاً با دانشجويان روبه رو باشم  و با آنها سخن بگويم و از آنها بشنوم.  حضرت آيت اه خامنه اي؛ 1368/۰1/16

براي شناخت اقشار و گروه هايي كه تعامل و ديدار و گفت وگو  با آنها 
براي آيت اه خامنه اي ارزشمند و حائز اهميت است، يكي از راه ها، 
بررسي تعداد ديدارها و سروكار داشتن هاي رو در رو است. براساس 
اين معيار، بدون شك، »دانشجويان« در زمر ه  مغتنم ترين و مهم ترين 
اقشاري هستند كه آيت اه خامنه اي، مراوده و گفت وگو با آنها را در 
رديف نخست برنامه هاي خود قرار داده است. كثرت مراودات آيت اه 
خامنه اي و دانشجويان، اگرچه داراي مباني حكومتي و ناشي از درك 
اهميت و جايگاه دانشجوهاست، از يك عامل ديگر هم ناشي مي شود و 
آن گره خوردگي تاريخي حيات سياسي ايشان با قشر دانشجو است. 
پايگاه اطاع رساني دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آيت اه العظمي 
سيدعلي خامنه اي )مد ظله العالي(،  مؤسس��ه پژوهشي-فرهنگي 
انقاب اس��امي در گزارش��ي نوش��ت: س��ال هاي پيش از انقاب 
اسامي از سال هاي پيش از پيروزي انقاب، »سيدعلي خامنه اي« 
در شمار روحانيوني قرار داشت كه دانشجويان در هنگامه  تبليغات 
ضدروحانيت دوران پهل��وي و نيز فعاليت هاي دامن��ه دار جريانات 
روش��نفكر و متجدد ضد دين، ارتباط و معاش��رت با آنها را انتخاب 
مي كردند. در آن دوره، هر روحاني و معممي نمي توانست ذهن پويا و 
كاوشگر دانشجويان را درك كند و در تعامل خود با آنها، نوعي رفتار 
كند و نوعي از تعاليم ديني را ارائه كند كه نشانه هاي تحجر و جمود و 

عقب ماندگي از زمانه، از او متبادر نشود. 
آيت اه خامنه اي تأكيد مي كند كه در دوره  پيش از انقاب، با وجود 
تخريب ها و سوءظن هايي كه به قش��ر روحاني در دانشگاه ها وجود 
داشت، هيچ گاه دافعه اي نسبت به حضور در ميان دانشجويان نداشته 
است: »با دانشگاه و دانشجو و دانشگاهي از قديم ارتباط طواني اي 
داشتم. گاهي به يك مناسبتي در دانشگاه تهران كار داشتم، مي آمدم 
دانشگاه تهران؛ احساس مي كردم كه به يك محيط خودماني وارد 
شدم. با اينكه محيط از لحاظ ظواهر آن روز با لباس ما و عمامه  ما و 
اينها هيچ تناسبي نداشت، اما آدم احساس مي كرد كه يك محيط 

خودماني است.«
اگرچه آي��ت اه خامنه اي به دلي��ل فعاليت هاي پرش��ور و بي امان 
مبارزاتي و فرهنگي سال هاي پيش از انقاب، به بسياري از شهرهاي 
كشور سركشي مي كرد و به دانشگاه هاي مهم ايران رفت وآمد داشت، 
اما به طور طبيعي، حلقه  ارتباطي ايش��ان با دانشجويان، بيش از هر 
جايي در مشهد متمركز بود. ايشان در ديداري با دانشجويان فردوسي 
مشهد در سال هاي پس از انقاب، خاطرات آن حلقه را اين طور بيان 

مي كند:
»خيلي شيرين و جذاب است براي من كه در جمع دانشجويان اين 
شهر و در دانشگاه فردوسي حضور پيدا كنم؛ و ياد و خاطره  ساليان 
دوري را كه در همين شهر با جمعي از دانشجويان همين دانشگاه در 
جلساتي گرم، پرهيجان و درعين حال پرخطر اجتماع مي كرديم، در 
ذهن بنده دوباره زنده بشود... من به شما كه نگاه مي كنم - عزيزان 
جوان دانشجو- مسجد كرامت و مسجد امام حسن مجتبي را به ياد 
مي آورم؛ كه آنجا هم همين شماها - شماهاي سي وپنج سال قبل- 
مي نشستيد و درس تفسير قرآن و تفسير نهج الباغه و مباني نهضت 
اسامي مذاكره و بحث مي شد؛ نوشته مي شد و گفته مي شد. چوبش 
را هم مي خوريم؛ هم شما مي خورديد، هم ما مي خورديم. دستگاه 
جبار طاغوت، آن روز تحمل نمي كرد كه يك طلبه با جمعي دانشجو 
بنشينند و از دين حرف بزنند؛ بخصوص كه محفل دانشجويي ما آن 

روز، محفل گرمي هم بود؛ محفل پرجمعيت و متراكمي بود.« 
با اين حال، روابط اين روحاني انقابي جوان با دانشجويان، به مشهد 
محدود نبود و وي يا به ديگر دانش��گاه هاي كشور هم سر مي زديا با 
دانشجوهايي كه در آن دانشگاه ها درس مي خواندند رابطه داشت. 
يكي از مزاياي اين روابط، كسب اطاع از وضعيت دانشگاه ها، از طريق 

اين مرابطين بود:
»در دانشگاه ها و در همين دانشگاه شهيد بهشتي، قبل از انقاب چند 
جوان متدين بودند كه اگر اسم بياورم، بعضي از آنها را مي شناسيد. 
بعضي از آنها با بنده دوست و خويشاوند بودند؛ مي آمدند از اينجا - كه 
آن زمان اسمش دانشگاه ملي بود- مطالبي براي بنده نقل مي كردند. 
اواً مراسم مذهبي كه هيچ، حتي يك محيط كوچك هم براي نماز 
خواندن نداشتند. خودشان دور هم جمع ش��دند و با پول شخصي 
جاي كوچكي را به عنوان نمازخانه درست كردند. مگر دستگاه اجازه 
مي داد؟ آن روز همين دانش��گاه - كه عمدتاً محل اعيان و اش��راف 
و بچه پولدارها بود- اين گون��ه بود؛ مركز چه فجايع و فس��ادهايي! 
دانشگاه هاي ديگر هم همين گونه بود. واقعاً استاد و دانشجوي متدين 

در دانشگاه زير فشار بودند.« 
بنابراين، وجود روحيه  معاشرتي و شجاعت حضور در محافلي مختلف 
و بعضاً نامأنوس با شأن روحانيت در عرف آن زمان، در برقراري روابط 
ميان آيت اه خامنه اي و دانش��جويان نقش مهمي داشته است. در 
سوي مقابل، گرد وي را عمدتاً دانشجويان نوگرا و مبارز گرفته بودند 
كه در آن عصر، پيشروترين دانشجويان زمانه  خود به شمار مي آمدند: 
»قبل از انقاب، در خيل مبارزات عظيم مردم، دانشجويان چشمگير 
بودند؛ حضور داشتند و فعال مي نمودند. من بيشترين مشاهده ام در 
اين مورد، مربوط به مشهد است. در محيط دانشجويي مشهد، من 
فعال بودم؛ تهران هم كه مي آمدم، همين طور بود. در دانشگاه هاي 
مختلف مي آمدم و مي رفتم؛ دانش��جويان با من ارتباط داشتند و از 
نزديك مي ديدم كه چه خبر اس��ت. اان بعضي از همين مسئوان 
كنوني كشور، از دانشجويان آن روز ما هستند كه با ما ارتباط داشتند.« 
مثًا يكي از اين دانشجويان مترقي و مبارز، مهدي باكري بود كه از 
طريق دوستي با يكي از آشنايان آيت اه خامنه اي، با ايشان آشنا شده 
بود و ارتباط گرفته بود: »مرحوم شهيد آقامهدي باكري را من از قبل 
از انقاب مي شناختم؛ ايشان دانشجوي دانشگاه تبريز بود، با يكي از 
دوستان ما كه ايشان هم دانشجوي دانشگاه تبريز بود آمدند مشهد؛ 
اتفاقاً تابستان بود و من در يكي از همين يياقات اطراف مشهد بودم؛ 

آمدند آنجا و ديدم اين جوان را. اهل كار بودند، اهل مبارزه بودند، فهيم 
بودند؛ مسائل كشور را، موقعيت كشور را مي فهميدند.« 

به اين ترتيب در سال هاي پيش از پيروزي انقاب، نوعي پيوند معنوي 
و تقارب ذهني ميان آيت اه خامنه اي و دانشجوياني كه در اطراف 
ايشان قرار داشتند به وجود آمده بود. البته »اين ارتباطات، ارتباطات 
سازماني نبود، ارتباطات تشكياتي نبود، ارتباطات در مسائل مبارزاتي 
تند نبود؛ ارتباط فكري و تبييني بود؛ يعني جلساتي داشته باشيم كه 
دانشجوها در آنجا شركت كنند، يا ما احياناً در جلسه اي از جلسات 

دانشجويي در دانشگاه شركت كنيم.«
واپس��ين اقدام عمده  آيت اه خامنه اي و روحانيون مبارز در آستانه  
پيروزي انقاب، تحصن در دانشگاه تهران بود. مكان يابي اين تحصن 
در دانشگاه، نشانه  ديگري از ميل روحانيت براي وحدت با دانشگاهيان 
بود و البته با حضور آنها در بطن حوادث انقاب در مركزي ترين نقطه  
ش��هر تهران، آنها را به مجموعه  عظيم ملت انقاب��ي پيوند مي زد. 
با پيروزي انق��اب، فصل جدي��دي در روابط آي��ت اه خامنه اي با 

دانشجويان آغاز شد. 
پس از پيروزي انقاب اسامي با پيروزي انقاب، دانشگاه هاي كشور، 
يكي از كانون هاي تحوات سياسي و محل تبادل افكار و مناظرات 
بود: »گروهك هاي الحادي آمدند دانش��گاه تهران را تصرف كردند 
و از اتاق ها و س��الن ها و مراكزش به عنوان اتاق هاي جنگ، انبارهاي 
ساح و مركز توطئه عليه اصل انقاب و عليه نظام استفاده كردند! 
فضا را قرق هم كردند؛ يعني يك حالت ارعابي نه فقط در مسئوان آن 
روز - مسئوان آن روز، دولت موقت بودند كه اصاً جان و توان و دل و 
جگر ورود در اين ميدان ها را نداشتند؛ آنها كه هيچ!- كه حتي در دل 

بسياري از افراد انقابي هم ايجاد كرده بودند.« 
در چنين شرايطي بود كه پس از فاجعه  شهادت آيت اه مطهري، امام 
خميني )ره(، رابطه  آيت اه خامنه اي و دانشگاه را به شكلي رسمي 
برقرار كرد. امام در ديدار با جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران، در 
پاسخ به احساس نيازي كه از سوي آنها مبني بر خأ به وجود آمده 
از فقدان آقاي مطهري در دانشگاه ابراز كردند، »آقا سيدعلي آقاي 
خامن��ه اي« را به عنوان يك روحاني مناس��ب براي جو دانش��گاه و 
رجوع دانشجويان انقابي معرفي كردند:»شما نشسته ايد كه چهار 
تا كمونيست بيايند در دانشگاه و قبضه كنند دانشگاه را؟! شما مگر 
كمتر از آنها هستيد؟ عدد شما بيشتر از آنهاست؛ حجت شما بااتر از 
آنهاست. شما اين مسائل را كه بگوييد، خيانت اينها را مي توانيد واضح 
بكنيد در آن مكان، در دانشگاه. خيانتشان را مي توانيد واضح بكنيد 
كه خودشان بگذارند بروند. بايستيد، صحبت كنيد. بگوييد آقا، خب 
بياييد يكي يكي بگوييد ببينم ش��ما چه كاره هستيد آمده ايد توي 
دانشگاه داريد اخال مي كنيد؟ مي خواهيد چه بكنيد؟ مي خواهيد 
درس بگوييد برايمان؟ ش��ما كار خودتان را اول حس��اب بكنيد كه 
چه كاره هستيد توي اين مملكت. شما از اهل اين مملكت هستيد، يا 
عمال غير هستيد خودتان را به ما مي چسبانيد؟ بايستيد آقا، بگوييد. 
البته بايد اشخاصي هم كه گوينده هستند بيايند در دانشگاه و من 
پيشنهاد مي كنم كه آقاي آقاسيدعلي آقا بيايند، خامنه اي. شما ممكن 
است كه برويد پيش ايشان از قول من بگوييد ايشان بيايند به جاي 
آقاي مطهري. بسيار خوب است ايشان، فهيم است؛ مي تواند صحبت 

كند؛ مي تواند حرف بزند.« 
به اين ترتيب، آقاي خامنه اي به عنوان نماينده  امام در دانشگاه تهران 
انتخاب شد. مهم ترين اقدام ايشان در اين مقطع، برگزاري جلسات 
هفتگي با دانشجويان بود كه در حد فاصل تابستان ۵۸ تا بهار ۵۹ در 
دانشگاه تهران برگزار مي شد. يكي از روزنامه ها، درباره  اين جلسات، 

اين گونه گزارش داده است:

كرده ام بهترين ها را انتخاب كنمبگمارم؛ در اين شكي نداشته باشيد... سعي آدم ها را در رأس مسئوليت ها ببينم و شما بدانيد، من نيتم اين است كه بهترين 

معتقدم كه يك مسئول نبايد اجازه دهد كه از واقعيات جامعه و از 
خبرهايي كه در جامعه جاري است، دور بماند... من به خانه هاي اشخاص 
هم مي روم. يكي از كارهايي كه بحمداه من از اوايل رياست جمهوري تا 
به حال انجام داده ام - البته گاهي بيشتر است، گاهي كمتر- اين است 
كه به منازل اشخاصي از آحاد و توده هاي مردم مي روم، روي فرششان 
مي نشينم، با آنها حرف مي زنم و زندگي شان را از نزديك لمس مي كنم.

»روزهاي دوشنبه، مسجد دانش��گاه تهران با اجتماع گروه كثيري 
از دانشجويان و گفت وش��نود پيرامون مس��ائل و مباحث مختلف 
اسامي، روح ديگري مي يابد. حجت ااسام سيدعلي خامنه اي پس 
از اقامه  نماز با دانشجويان مسلمان و متعهد اين دانشگاه به گفت وگو 

مي نشيند.« 
اين جلسات، دو فايده  عمده براي جريان انقابي مسلمان دانشگاه 
به ارمغان آورد. نخس��ت اينكه در فضاي تنش زا و حساس دانشگاه 
كه نيروهاي معارض انقاب به ش��كلي حداكث��ري و روزافزون، به 
تبليغات و برگزاري ميتينگ هاي سياسي مي پرداختند، وجود يكي از 
شخصيت هاي مبارز و همراه امام، روحيه و توان مضاعفي به نيروهاي 
انقابي مي بخش��يد و دوم اينكه شكل برگزاري جلسات هفتگي به 
صورت پرسش و پاسخ آقاي خامنه اي با دانشجوها، امكان نزديكي 
بيشتر طرفين و برقراري رابطه  رو در رو را فراهم مي كرد كه در انسجام 
نيروهاي انقاب، تأثير فراواني داش��ت. آيت اه خامنه اي درباره  آن 
جلسات و حال وهواي آن مي گويند: »من همان ماه هاي اول پيروزي 
انقاب، هر هفته مي رفتم به مسجد دانشگاه تهران، براي دانشجوها، 
هم س��خنراني مي كردم، هم پاسخ به س��ؤاات مي دادم؛ هر هفته. 
دانشجوها، بچه هاي مسلمان، انقابي، مي آمدند آرام مي نشستند، 
مي ش��نفتند، مي رفتند؛ عده هم زياد بود؛ نه ات��اق جنگي بود، نه 
تفنگي بود، نه شعارهاي ناجوري بود؛ اول انقاب، آن هم در محيط 
دانشجويي، آن هم تهران، آن هم بنده كه آن وقت هنوز رئيس جمهور 
هم نبودم، عضو شوراي انقاب بودم - يعني همه  عوامل انقابي بودن 
جمع بود- مي رفتيم در دانشگاه براي دانشجوها صحبت مي كرديم، 
در يك محيط آرام، در يك محيط عاقانه؛ شايد در بين اين برادران و 
خواهراني كه آن سال ها دانشجو بودند، باشند كساني در بين شماها 
كه يادشان باشد آن س��ال ها را. آن روزي كه دانش��گاه را گروه هاي 

كمونيستي قرق كرده بودند كه خطر نابودي بود.« 
با اين حال، فضاي متشنج دانش��گاه، هميشه هم تاب برگزاري آرام 
و بي ماجراي اين جلس��ات را نمي آورد. از اين رو، آيت اه خامنه اي 
روزهايي را هم به ياد مي آورد كه جو جنجالي دانشگاه، بر اين جلسات 

نيز تأثير مي گذاشت و گاهي به تعطيلي آن مي انجاميد:
»روزي از روزها در همين دانشگاه تهران، دانشجويان عضو آن احزاب 
غيرقانوني - كه الحمده اس��م هاي خيلي از آنها هم از ياد همه، از 
جمله از ياد بنده رفته است- بنا داش��تند كه نيروهاي انقابي را در 
دانش��گاه، تارومار كنند. واقعاً در اين دانشگاه تهران، وحشت، تمام 
فضا را گرفته بود! من اتفاقاً پيش از ظهر آن روز، كاري داشتم - چون 
آن وقت، س��ال ۵۸ كارهاي زيادي بر دوش من بود- آن كار را انجام 
دادم و ظهر كه شد، طرف دانشگاه آمدم. دو سه نفر از بچه هاي سپاه 
كه به عنوان محافظ با م��ن بودند گفتند: به دانش��گاه نرويد، امروز 
دانشگاه خطرناك اس��ت. گفتم نه، اتفاقاً امروز هم بايد به دانشگاه 
برويم؛ وقتش امروز است. به دانشگاه تهران آمدم؛ هيچ كس نبود - در 
مسجد دانشگاه، شايد چهار پنج نفر بودند. دقيقاً يادم نيست چند نفر؛ 
تعداد خيلي كمي بودند- آنها هم به من گفتند كه آقا، زودتر از اينجا 
برويد، خطرناك اس��ت. اگر آن گروه ها مرا مي شناختند - از دور كه 
مي شناختند، مي دانستند من فانيم- واقعاً براي من خطرهاي جدي 

هم داشت. آنها ترسيدند و ما را از دانشگاه، بيرون بردند!« 
طرح صريح مس��ائل سياس��ي و پاس��خ هاي قاطع به پرسش هاي 
بي پرواي دانش��جوها در اين جلسات، سبب ش��ده بود كه محتواي 
سخنان آيت اه خامنه اي، عموماً در جرايد كشور انعكاس پيدا كند. 
محتواي پرسش و پاس��خ هاي اين مقطع، عموماً به دليل عضويت 
ايشان در شوراي انقاب و حزب جمهوري، پيرامون مسائل مرتبط با 
اين دو نهاد انقابي است و پرسشگران، جداي از پرسش هاي فكري يا 

جويا شدن نظرات شخصي ايشان، از مواضع شوراي انقاب يا حزب 
جمهوري نيز در قبال رويدادهاي گوناگون سؤال مي كردند. اما بخش 
ديگري از سؤاات به صورت مستقيم به خود آقاي خامنه اي مرتبط 
مي شد و پرسشگران درباره  اقدامات و مسئوليت هاي او، پرسشگري 

و مطالبه مي كردند. 
در يكي از اين جلسات، يكي از دانشجوها با تكيه بر اظهارات آقاي شيخ 
ابوالقاسم اهوتي - از روحانيون مبارز سال هاي پيش از انقاب- كه در 
مصاحبه اي تلويحاً به آقاي خامنه اي اشاره كرده و گفته بود: »خوب 
است كسي مسئوليت سپاه پاسداران را به عهده بگيرد كه يك شغل، 
بيشتر نداشته باشد.« نظر ايشان را در رابطه با اين اظهارنظر پرسيده 
بود. آقاي خامنه اي جواب داده بود:»من در پاسخ اين پيشنهاد آقاي 
اهوتي هيچ مطلبي براي گفتن ندارم مگر آنكه از ايش��ان و از شما 
درخواس��ت كنم كه ش��ما را به خدا، خدمت امام برويد و از ايشان 
بخواهيد كه مرا از سرپرستي سپاه بردارند. ]اين مسئوليت[ چيزي 

براي من ندارد البته ان شاءاه خير معنوي داشته باشد.« 
در جلسه اي ديگر، يكي از دانشجوها با لحني تند و عتاب آلود، حزب 
جمهوري اسامي را متهم به انحصارگري مي كند: »حزب جمهوري 
اسامي چرا اينقدر فرصت طلبي و انحصارطلبي و مقام پرستي دارد؟ 
چرا مي خواهد تمام قدرت را به دست آورد؟ چرا اين قدر سنگ جلوي 
پاي كانديدايي مي اندازد كه در بين مل��ت، بااترين رأي را خواهد 
آورد؟« با اين حال، آيت اه خامنه اي سعي مي كند كه با متانت و به 
دور از بدبيني، پاسخ او را بدهد: »درددلي بود كه خواندم. البته ايشان 
حزب را متهم به فرصت طلبي مي كنند و قدرت طلبي؛ و من در پاسخ 
اين همه سؤال بايد عرض كنم كه ]اين[ خواهر و برادر عزيز، ان شاءاه 
اش��تباه كرده، گمان غرض ورزي را خيلي ضعيف مي دانم و گمان 

اشتباه را بيشتر مي دانم.«
در همين جلسه، دانشجوي ديگري نظر آيت اه خامنه اي را درباره  
اتهامات شيخ علي تهراني مي پرسد. شيخ علي تهراني، شوهر خواهر 
آقاي خامنه اي بود كه اتهامات فراواني را به روحانيون حزب جمهوري 
و در رأس همه نسبت به آقاي خامنه اي وارد مي كرد. آيت اه خامنه اي 
به اين پرسش هم با بردباري پاسخ مي دهد؛ اما معتقد است: »بعضي از 
حرف هايي كه ايشان زده اند اتهام نيست، دشنام است. ]اينكه[ فاني 
آدم جاه طلبي است، اين ديگر تهمت نيست، اين يك فحش و دشنام 
دادن است... اان بنده به نوبه  خودم از اينكه يك شخصي به من اهانت 
مي كند نه فقط ناراحت نمي شوم و اهميت نمي دهم بلكه به آساني 
حاضرم از اهانت و دش��نام او بگذرم... آن را كه حساب پاك است، از 
محاسبه چه باك است؟ مي گويند كه فان اسناد را افشا كند. خب 

هرچه افشا كنند براي ما بهتر است.« 
براي آيت اه خامنه اي، حضور در دانشگاه و گفت وشنود با دانشجوها، 
نه تنها سخت و دشوار و دردسرآفرين نبوده، بلكه از ديگر مسئوليت ها 
و فعاليت هاي��ي كه در آن مقطع داش��ته، دوست داش��تني تر بوده 
است:»من در تمام ش��غل هايي كه هم اكنون انجام وظيفه مي كنم 
مثل سپاه پاس��داران و وزارت دفاع، كار سخنراني و نماز جماعت را 
كه هفته اي يك روز و با شما دانش��جويان مي باشم از همه  كارهايم 
بيشتر دوست دارم. چون من با اين كار آميخته شده ام و ]اين كار را[ 

اصيل تر مي دانم.« 
خردادماه ۵۹، دانشگاه ها براي مقابله با جريانات ضدانقاب و ايجاد 
تحول در نظام آموزشي تعطيل ش��دند. با اين حال، حضور آيت اه 
خامنه اي در مجامع عمومي و ديدارهاي رو در رو و پرسش و پاسخ با 
آحاد مردم، محدود به دانشگاه نبود. »شركت در جلسات پرسش و 
پاسخ با مردم« در آن روزها كه فضاي سياسي تحت تأثير حاكميت 
دولت موقت و بعد دولت بني صدر، و نيز جوسازي هاي فزاينده عليه 

حزب جمهوري، به شدت مشوش و غيرعادي بود، يكي از كنش هاي 
سياس��ي ضروري افرادي مانند ايش��ان بود تا بتوانن��د از ميان اين 
تخريب ها، يك كانال مستقيم گفت وگو با ملت را به وجود بياورند. 
ششم تير ۱۳۶۱، آيت اه خامنه اي در حالي در مسجد ابوذر تهران 
ترور شد كه آنجا هم پاسخگوي سؤاات مردم پيرامون حقوق زنان در 

يك جلسه  پرسش و پاسخ بود.
در دوران رياس��ت جمهوري با انتخاب آيت اه خامنه اي به سَمت 
رياس��ت جمهوري اس��امي ايران در مهرم��اه ۱۳۶۰، ديدارهاي 
دانشجويي و جلس��ات پرسش و پاس��خ، »با وجود اشتغاات زياد« 
آقاي رئيس جمهور همچنان ادامه يافت. مسئوليت رياست جمهوري 
باعث شد كه رفت وآمد هفتگي آيت اه خامنه اي به دانشگاه تهران، با 
فواصل بيشتري انجام شود و اين در حالي بود كه ايشان آرزو داشت 
كه چنين مشاغل و مسئوليت هايي، با محدوديت هايي كه پديد آورده 
بود، از دوش او برداشته مي شد تا بتواند دفعات بيشتري به گفت وگوي 
با دانشجويان بپردازد و حتي در ديدارهاي رو در رو با اقشار مختلف 
كشور، اين تجربه را تكرار كند: »كاش مى شد هفته اى يكبار باشد مثل 
سابق، ولى نمى شود... همان طور كه مى دانيد اين جلسه براى اين هم 
نيست كه فقط من به شما بگويم، بلكه وضع پاسخ به سؤاات معنايش 
همين است كه در حقيقت گفت وگو، طرفينى است؛ و سخن شما را 
هم من اينجا بدون روپوش و بدون هيچ گونه ترديدى و طبقه بندى اى 
از برادرهايى كه بناست جمع كنند اين حرف ها را بايستى بشنوم و 
همان را مطرح كنم... البته اين آرزوى ما مخصوص به دانشجويان هم 
نيست، مخصوص به دانشگاه هم نيست. من اگر مى توانستم توى يك 
مسجدى بروم امام جماعت بشوم در همين مسئوليت كنونى و در 
معرض سؤال و پاسخ و اينها باشم، حتماً اين كار را مى كردم. دوست 
مى داريم با قشرهاى مختلف مردم اين رويارويى باشد، روبه رويى در 

گفتن و شنيدن. ولى خب طبيعى است كه دانشگاه مهم تر است.« 
در اين دوره اما، نه فقط ش��هر تهران و مش��خصاً دانشگاه تهران كه 
جلسات آيت اه خامنه اي با دانشجويان، به دانشگاه هاي سراسر كشور 
تسري پيدا كرد؛ به اين شكل كه ايش��ان در جريان انجام سفرهاي 
استاني به اقصي نقاط كشور و برگزاري جلسات با مسئوان و اقشار 
مختلف مردم آن استان، گاهي يك جلسه هم به ديدار با دانشجويان 
اختصاص مي داد. از اين رو رئيس جمهور وقت ايران در طول دوران 
رياست جمهوري، جداي از جلسات عمومي با دانشجويان دانشگاه ها 
و مراكز آموزشي متعدد كشور، به طور مشخص، جلسات پرسش و 
پاسخ دانشجويي را همچنان تداوم بخش��يد. ايشان افزون بر تداوم 
نسبي جلسات پرسش و پاسخ با دانشجويان دانشگاه تهران، همين 
نحو جلس��ات را با دانشجويان دانشگاه هاي ش��هيد بهشتي، علم و 
صنعت، خرم آباد، رازي كرمانشاه و اميركبير هم برگزار كرد. مجموع 
تعداد اين جلسات، براي يك دوره  هشت ساله  رياست جمهوري، بسيار 
قابل توجه است. اگر تا پيش از اين، آيت اه خامنه اي يكي از اعضاي 
متعدد شوراي انقاب يا مجلس شوراي اسامي بود، حاا در جايگاه 
دومين شخص مملكت از نظر ساختار سياسي كشور قرار گرفته بود. 
با اين حال با نيم نگاهي به جلسات پرسش و پاسخ دانشجويي در اين 
مقطع، متوجه مي شويم كه صراحت سؤاات دانشجويان به هيچ وجه 
كاسته نشده است. دانش��جويان در اين جلسات، مهم ترين مسائل 
مملكتي را از رئيس جمهور وقت مي پرسيدند و بااترين مقام اجرايي 
كشور، با سعه  صدر به اين پرسش ها پاسخ مي داد. مثل هميشه، اغلب 
سؤاات به صورت مكتوب در اختيار آيت اه خامنه اي قرار مي گرفت 
تا سؤال كننده ها بي واهمه از افشاي هويتشان، پرسش خود را بدون 

خودسانسوري بيان كنند. 
در اين مقطع، در ميان پرسش هاي مطرح شده از سوي دانشجويان 
كه با صراحت، پرسش شونده را به چالش مي كشد و آيت اه خامنه اي 
هم با رويي گشاده به آنها پاسخ مي دهد، مي توان نمونه هاي جالب 
توجهي را نقل ك��رد. در يكي از اين جلس��ات در دانش��گاه تهران، 
دانشجويي پرس��يده اس��ت: »منظور حضرت امام از تذكرات مكرر 
مبنى بر زى طلبگى چه بوده است؟ آيا پناه بردن به ساختمان ها و 
كاخ هاى مجلل آن چنانى تنها راه كسب امنيت است؟ به  رغم ارادت 
خاصى كه به جنابعال��ى داريم ولى لطفاً راجع ب��ه زندگى خودتان 
توضيح بفرماييد.« رئيس جمهور در پاسخ مي گويد: »من خودم توى 
كاخ زندگى نمى كنم، بنده اان محل زندگى ام يك خانه است، يك 
خانه  چهار پنج اتاقه و خيلى هم معمولى است... حاا من خودم را كه 
مى گويم چون از خود من سؤال كردند، خودم را دارم جواب مى دهم. 
دفترهاى ما توى آن س��اختمان هاى قديمى است كه البته اسمش 
كاخ است و كاخ هم هست، كاخ يعنى س��اختمان بلند و مجلل، اما 
از خود بنا كه بگذريد هيچ گونه تش��ريفات و وسايل مجلل توى اين 

ساختمان ها وجود ندارد.« 
در يكي ديگر از جلسات، يكي از دانشجويان دانشگاه تهران، پرسشي 
درباره  تعداد مس��ئوليت هاي آيت اه خامنه اي مط��رح مي كند و 
مي پرسد: »با توجه با اينكه داشتن چندين مسئوليت براى شخص، 
منجر به كم توجهى به مسائل مى ش��ود، چرا چندين مسئوليت را 
پذيرفته ايد؟« رئيس جمهور پاسخ مي دهند: »يك بيت عاميانه اى 
هست كه رايج اس��ت تو زبان ها، مى گويند: »مدينه گفتى و كردى 
كبابم!« اين يك واقعيت اس��ت... و من اميدوارم كه حركت عمومى 
دستگاه هاى دولتى ما جورى باشد كه ما به اينجا برسيم. افراد را پيدا 
كنيد، مسئوليت ها را به آنها بس��پاريم و هر كسى يك شغل داشته 
باشد. در مورد مش��اغل من كه مى فرماييد، من مشاغلم بعضى اش 
قانونى است: رئيس جمهور، عضو شوراى عالى دفاع است، طبق قانون 
اساسى. بنده هيچ وقت خودم استقبال نمى كردم يا داوطلب نبودم 
كه من رئيس شوراى عالى دفاع باشم اما غير از اين امكان نداشته، 
غير از اين ممكن نمى شده چون رئيس جمهور به طور طبيعى رئيس 
قوه  مجريه اس��ت و ش��خص اول مملكت بعد از مقام رهبرى است 
طبق قانون اساسى و اين ايجاب مى كند كه در يك مجمعى كه همه 
نشستند او رئيس باشد. ]اگر[ ديگرى رئيس باشد كار آن رئيسى كه 
غير از رئيس جمهور است مختل خواهد شد؛ يعنى او نمى تواند كار 

ازم را در اين مورد انجام بدهد.« 
نكته  جالب ديگر آن است كه بعضي از اين جلسات بافاصله پس از 
وقوع رويدادهاي مهم سياسي كشور برگزار شده است. اين اتفاق به 
اين معناس��ت كه آيت اه خامنه اي پس از وقوع چنين حوادثي كه 
فضاي سياسي كشور را به شدت متأثر كرده، بهترين جايگاه و محل 
براي روشنگري و تبيين مسائل و پاس��خ به شبهات به وجودآمده را 
»دانشگاه« مي دانسته اند. براي مثال، در روزهاي پس از عزل آيت اه 
منتظري از قائم مقامي رهبري در فروردين ۱۳۶۸، آيت اه خامنه اي 
با حض��ور در يكي از دانش��گاه هاي تهران، به چند س��ؤال پيرامون 
»آيت اه منتظرى و دليل بركنارى ايشان« پاسخ مي دهند. يا اينكه 
پس از پذيرش قطعنامه  ۵۹۸، باز هم در جلسه اي دانشجويي حاضر 
مي شوند تا سؤاات و شبهات احتمالي به وجودآمده پس از پذيرش 

اين قطعنامه را مرتفع كنند. 
دوران رهبري با آغاز دوران مس��ئوليت رهبري آيت اه خامنه اي از 
خردادماه ۱۳۶۸ كه مسئوليتي به مراتب سنگين تر از مسئوليت هاي 
پيشين ايشان بود، جلسات پرسش و پاس��خ دانشجويي همچنان 
ادامه يافت. اين جلسات در دوران رهبري كه امكان استفاده از بعضي 
ابزارهاي پاس��خگويي ديگر مانند مصاحبه با مطبوعات و رسانه ها 
وجود نداشت، اهميتي دوچندان پيدا كرد؛ چراكه بزنگاهي بود براي 
طرح دغدغه هاي عمومي و پرسشگري هاي باواسطه يك قشر آگاه و 
جست وجوگر كه مي توانست بهترين انتقال دهنده  مسائل، معضات و 
شبهات آحاد جامعه باشد. بيش از ۱۰ جلسه  پرسش و پاسخ مستقيم 
با دانشجويان دانشگاه هاي كشور در اين دوره، كارنامه  قابل توجهي 

براي رهبري انقاب است. 
در اين دوره، رهبر انقاب، بازديد از دانشگاه هاي مهم كشور و به ويژه 
دانشگاه هاي پايتخت را از نو آغاز و يك بار به هر كدام از آنها سركشي 
كرد و جلسه  پرس��ش و پاس��خ با دانش��جويان برگزار كرد. آيت اه 
خامنه اي كه در سال هاي دولت سازندگي، به اميد حضور مسئوان 
در دانشگاه ها، از برگزاري جلسات پرسش و پاسخ منصرف شده بود، 
سرانجام تصميم گرفت كه از سال ۷۶، اين جلسات صميمانه و رو در 
رو را از نو آغاز كند: »در چند سال اخير من خيلى به مسئوان گفتم 
و تكراراً اهميت اين كار را يادآورى كردم؛ ولى مثل اينكه متأس��فانه 
مجال نكردند در دانشگاه حضور پيدا كنند. بااخره اين اواخر، من به 

اين نتيجه رسيدم كه خودم بايد به دانشگاه بيايم.«
جلسات پرسش و پاس��خ دوران رهبري به اين ترتيب مي باشد: ۲۲ 
ارديبهشت ۱۳۷۷، دانشگاه تهران؛ ۱۲ ش��هريور ۱۳۷۷، دانشگاه 
تربيت مدرس؛ ۴ اسفند ۱۳۷۷، س��ردبيران و نويسندگان نشريات 
دانش��جويي؛  اول  آذر ۱۳۷۸، دانشگاه صنعتي ش��ريف؛ ۹ اسفند 
۱۳۷۹، دانشگاه اميركبير؛ ۲۲ اس��فند ۱۳۷۹، دانشگاه اميركبير و 
۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۲، دانشگاه شهيد بهشتي. اين جلسات، جداي 
از ديدارهاي ساانه  رهبر انقاب با دانشجويان در ماه مبارك رمضان 
است كه طي دهها جلسه، دانشجويان و نمايندگان تشكل ها، فرصت 
بيان ديدگاه هاي خود و نيز پرسيدن سؤاات مورد نظرشان از رهبر 

انقاب را داشته اند. 
نكته  مهم درباره  جلسات اين مقطع آن است كه اين جلسات، همگي 
در دوران موسوم به اصاحات و در جو سياست زده  دانشگاه ها برگزار 
ش��د. حضرت آيت اه خامنه اي نه تنها به هيچ وجه مخالف فعاليت 
سياسي دانشجوها نبوده است بلكه در برهه اي كه برخي دولتمردان 
به دنبال سركوب هرگونه فعل سياسي و هيجان در دانشگاه بودند، 
از حقوق دانشجويان دفاع و با دولتمردان برخورد كرده است: »بنده 
چند سال قبل از اين - خيلي پيش، سال ها پيش- راجع به سياست 
در دانشگاه ها، يك تعبيري به كار بردم كه مسئوان دولتي آن روز 
خيلي ناراحت شدند كه چرا اين حرف را مي زنيد؛ گفتم: خدا لعنت 
كند كساني را كه بساط فكر سياسي و كار سياسي و تاش سياسي را 
از دانشگاه ها جمع كردند؛ از ما گله مند شدند كه شما بچه ها را وادار 
مي كنيد به كار سياسي. خب، حاا البته همان ها گاهي اوقات رياكارانه 
يك حرف هايي مي زنند راجع به دانشگاه و دانشجو و اين حرف ها، لكن 

عقيده  واقعي شان همان است؛ ]اما[ من عقيده ام اين است.« 
با اين حال، در دوران اصاحات، سياست بازي، جاي فعاليت سياسي 
سودمند و تقويت قوه  تحليل سياسي را گرفت و بعضي جريانات وابسته  
حزبي و سياسي در داخل دانش��گاه با همدستي نيروهاي نزديك به 
جريانات حزبي، به دنبال انحراف حركت آرمان خواهانه  اسامي و ملي 
جنبش دانشجويي و ايجاد تنش هاي بي فايده بودند كه با مخالفت 
رهبري انقاب مواجه شد. بنابراين در اين برهه آيت اه خامنه اي با 
حضور در دانشگاه ها اين امكان را براي مواجهه  مستقيم دانشجويان 

با نظرات رهبري انقاب فراه��م كردند تا تمهيدي ب��راي مقابله با 
جوسازي ها، تبليغات منفي و ابهام آفريني هاي معارضان باشد: »يكي 
از شيرين ترين رخدادها براي انسان اين است كه جواناني كه مظهر 
معرفت جويي و استفهام و طالب دانستن و آگاهي هستند، چيزي را 
بپرسند كه انسان مي تواند در محدوده  اطاعاتش به آن جواب دهد 
و درعين حال به همين اندازه مي تواند در رفع سؤال و ابهام در ذهن 
جوان - كه مظهر شادابي و نشاط و ميل به پيشرفت است- كمك كند؛ 
به خصوص با توجه به اينكه ابهام آفريني، يكي از سياست هاي اصلي 
كانون هاي مبارزه با جمهوري اسامي است. ابهام آفريني و ايجاد نقطه  
كور براي ذهن ها، خودش يك سياست است؛ بنابراين من وقت عمده 

را باز هم ان شاءاه صرف پاسخ به سؤاات خواهم كرد.« 
با نگاهي به محتواي پرس��ش هاي مطرح ش��ده در اين چند جلسه  
پرسش و پاسخ دوران رهبري، درمي يابيم كه پرسش ها حتي از زمان 
رياست جمهوري هم صريح تر است. دانش��جويان در مطرح كردن 
س��ؤاات خود با آيت اه خامنه اي، و در به چالش كشيدن اقدامات 
و عملكرد رهبري انق��اب، و نيز درباره  اختي��ارات رهبر و عملكرد 
نهادهاي زيرمجموعه وي، هيچ احساس دغدغه يا خودسانسوري 
ندارند و همين امر، به طرح پرسش ها و پاسخ هاي ماندگار و جالب 

توجهي انجاميده است. 
در بخشي از پرسش ها، دانشجوي پرسشگر، به نقد عملكرد جمهوري 
اسامي و وضعيت كشور در سال هاي پس از پيروزي انقاب پرداخته 
است. از آنجا كه از نظرگاه عمومي، آيت اه خامنه اي به عنوان بااترين 
جايگاه در ساختار سياسي نظام، به طور طبيعي متوجه اين پرسش ها 
قرار مي گيرد، براي پاسخ دادن به آنها نيز كامًا آمادگي دارد. يكي 
از دانشجويان دانشگاه تهران از ايشان درباره  آزادي مي پرسد: »مگر 
در قرآن عزيز ما نيامده است كه انسان آزاد آفريده شده و بزرگ ترين 
آزادي، آزادي خواندن و نوشتن است؟ پس چرا در جمهوري اسامي، 
اين حق را از ما گرفته اند؟« رهبر انقاب، در حمايت از موضع انتقادي 
اين دانشجو و با اش��اره به همين جلسات پرس��ش و پاسخ، جواب 
مي دهند: »من نمي دانم چه كسي اين حق را گرفته است! هركس 
گرفته، به من معرفيش كنيد، تا من بروم حقت��ان را از او بگيرم و به 
شما بدهم! امروز خوش��بختانه در ايران، آزادي فكر كردن و فكر را 
بيان كردن، در دنيا كم نظير اس��ت. البته من نمي خواهم بگويم كه 
اسام اين آزادي را بدون قيد و شرط داده است؛ نه، اين طور نيست. 
محدوديت هايي در همين زمينه وجود دارد كه در قوانين ما هم آن 
محدوديت ها پيش بيني شده است؛ كه شايد آنچه محصول همه  اينها 
است، با همان معارف قرآني كه شما ذكر كرديد، منطبق است. اما 
آنچه كه امروز محصول همه  اينها است، آزادي است و خوشبختانه 
وج��ود دارد؛ خيلي هم خوب اس��ت. اين وضعي هم كه اان ش��ما 
مي بينيد من و شما اينجا نشسته ايم و شما مي گوييد و من حرف شما 

را مي خوانم، اين هم جزو چيزهاي كم نظير در دنيا است.« 
يكي ديگر از پرسش هايي كه در همين موضوعات مطرح شده، درباره  
كاهش محبوبيت روحانيون است. دانش��جويي در دانشگاه تهران 
پرسيده است: »اينجانب روز يك شنبه  همين هفته شاهد مجروح 
شدن يك روحاني توسط يك نفر در خيابان كارگر بودم. به نظر شما 
علت كاهش محبوبيت روحانيون بعد از انقاب چيست؟« رهبر انقاب 
پاسخ مي دهند: »ايشان شاهد مجروح شدن يك روحاني بودند؛ اما 
من تقريباً شاهد شهيد ش��دن چندين روحاني بودم... يك روحاني 
در خيابان مجروح شده؛ در همان ساعت، دهها نفر غيرروحاني هم 
اين طرف و آن طرف مجروح مي شوند؛ اين دليل كمبود محبوبيت 
نيست. نمي شود هم به طور كلي گفت كه بعد از انقاب، محبوبيت 
روحانيون باا رفته، يا پايين آمده است. بعضي ها محبوبيتشان زياد 
شده، بعضي ها هم كم شده است... البته من نبايد اين را نگفته بگذارم، 
كه ممكن است يك انسان قدسي، اگر در هيچ كاري دخالت نكند و 
كنار بايستد، مقام قداست و آن حالت جنت  مكانيش محفوظ باشد؛ 
اما به مجرد اينكه وارد ميداني شد، بااخره يك عده مخالف و يك عده 

موافق پيدا مي كند.« 
شبهه  دور در عملكرد ش��وراي نگهبان يكي ديگر از پرسش هاست. 
يكي از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس پرسيده است: »بررسي 
صاحيت كانديداها توس��ط ش��وراي نگهبان، كم وبيش مشكات 
دور مورد اشاره  منتقدان را دارد. آيا بهتر نيست با توصيه  حضرتعالي، 
ش��وراي نگهبان اين امر را به مراجع معرفي ش��ده از سوي جامعه  
مدرس��ين ارجاع دهد تا اين ش��ائبه رفع گردد؟« حضرت آيت اه 
خامنه اي در پاسخ به اين پرسش كه يكي از شبهات عمومي جامعه 
بود، اين گونه پاسخ مي دهند: »اين ش��بهه  دوري هم كه گفته اند، 
حرف غلطي است؛ به خاطر اينكه اين شوراي نگهبان را رهبرى فعلي 
كه معين نكرده؛ رهبرى قبل معي��ن كرده اند. اين خبرگاني هم كه 
مي آيند، نمي خواهند كه رهبرى فعلي را انتخاب كنند؛ رهبري بعد را 
انتخاب خواهند كرد. اين چه دوري است؟ اگر اين رهبري فوت كند، 
يا به هر دليل ديگري كنار برود، آن وقت رهبرى بعد را آنها انتخاب 
خواهند كرد، واا رهبر فعلي را كه نمي خواهند انتخاب كنند. بنابراين 

هيچ دوري نيست.« 
گاهي پرسش ها به مسائل روز مي پردازند و نظر رهبري انقاب را در 
رابطه با اين مسائل جويا مي شوند. مثاً در ايام برگزاري دادگاه بررسي 
اتهامات شهردار اسبق تهران در دهه  هفتاد، همين مسئله، موضوع 
يكي از پرسش هاي دانشجويي را شكل مي داد: »سرانجام و پايان كار 
شهرداري به كجا خواهد رس��يد؟« رهبر انقاب نيز به اين پرسش 
پاسخ دادند: »اين را بايد از دس��تگاه قضايي پرسيد؛ چون من هيچ 
دخالتي در اين قضيه ندارم. اان اطاع هم ندارم كه اين پرونده در 
چه وضعي است. البته آن هنگام كه گره اي ايجاد شده بود و من واقعاً 
ديدم معضلي هست، اين معضل را به شكلي موقتاً حل كردم و اين به  
ماحظه  اطراف قضيه بود. من ديدم كه اطراف قضيه - كه مسئوان 
عاليرتبه  كشورند- سر اين قضيه دچار مشكل مي شوند؛ بنابراين من 
دخالت كردم و موقتاً اين قضي��ه را حل كردم؛ ليكن اين حل نهايي 
نبوده است. بااخره پرونده اي است، به دادگاه مي رود و نتيجه معلوم 

مي شود. به نظر من، دادگاه چيز بدي نيست؛ خوب است.« 
رابطه  رهبري با دولت اصاحات نيز يكي از پربسامدترين پرسش هاي 
دانشجويان در آن مقطع بود. يكي از دانش��جويان دانشگاه تربيت 
مدرس، در همين رابطه از حضرت آيت اه خامنه اي مي پرس��د كه 
»چرا شما به عنوان رهبر انقاب، مانع سنگ اندازي گروه هاي فشار 
در جهت حركت هاي متعالي اين دولت نمي ش��ويد و جلوي آنها را 

نمي گيريد؟« رهبر انقاب، در پاسخ به اين پرسش مي گويند:
»من اگر ببينم و بدانم كه كسي حقيقتاً در كار اين دولت سنگ اندازي 
مي كند، بدانيد ك��ه قاطعاً جلويش را خواه��م گرفت؛ ماحظه هم 
نمي كنم... اگر واقعاً كس��اني بخواهند اذيت كنند، من جلوشان را 
مي گيرم. البته بعضي از كارها ممكن است مخالف خواني باشد؛ اما 
مانع به حساب نمي آيد. مخالفان دولت ها هميشه هستند. اگر يك 
نفر در مسئله اي مخالف هم باشد و انتقادي هم بكند، مادامي كه به 
سنگ اندازي نينجاميده باشد، اشكالي ندارد؛ اما اگر به آنجا برسد، 

قطعاً جلويش گرفته خواهد شد.« 
اما بخش اعظم پرسش هاي دانشجويان در اين چند جلسه  پرسش 
و پاس��خ دوران رهبري، به عملكرد ش��خص رهب��ري و نهادهاي 
زيرمجموعه و منصوب ايش��ان اختصاص دارد. صراحت موجود در 
اين سؤاات در نوع خود جالب توجه است. مثاً يكي از دانشجويان، با 
ذكر الفاظي، اغلب انتصاب هاي رهبري را زيرسؤال برده و مي پرسد: 

»چرا افرادي كه از طرف حضرتعالي به س��َمت ها و مس��ئوليت ها 
گمارده مي شوند، نه داراي س��امت نفس، نه توانايي مديريت و نه 
شيفته  خدمت هستند؟! خواهش��مندم براي تقويت اسام عزيز و 
جبهه  وايت، افراد بي طرف و مس��تقل و توانا را منصوب فرماييد.« 
آيت اه خامنه اي، پرسش اين دانشجو را با سعه  صدر ويژه اي پاسخ 
مي دهند: »البته شما بدانيد، من نيتم اين است كه بهترين آدم ها را در 
رأس مسئوليت ها ببينم و بگمارم؛ در اين شكي نداشته باشيد. در اين 
زمينه هايي هم كه حاا مواردي را ذكر كرديد و من نام و مسئوليت 
آنها را نخواندم، سعي كرده ام بهترين ها را انتخاب كنم. البته گزينش 
سخت است. آدم، كنار كه نشسته، عيب ها را مي بيند. احياناً بعضي 
انگيزه ها ممكن اس��ت دخالت كند و آدم عيبي را بزرگ تر از آنچه 
هست، ببيند؛ محسنات را نبيند و مقايس��ه بين آدم هاي مختلف 
برايش ميسر نباشد. اين كار خيلي سختي است. ما سعيمان اين است 
كه از آدم هاي خوب و توانا استفاده كنيم. البته بعضي ها را در جاهايي 
مي گماريم، اما بعد از مدتي احس��اس مي كنيم كه مناسب آنجاها 
نيستند؛ طبيعتاً آنها را برمي داريم؛ از اين كارها هم بلديم. اين طور 
نيست كه هميشه نصب باشد؛ گاهي هم عزل است. منتها عزل هم 
دوگونه است: گاهي از روي خشم و ناراحتي است؛ گاهي نه، از روي 

مصلحت انديشي است. اينها هم وجود دارد.« 
در پرسشي ديگر، يكي از دانشجويان، نظر حضرت آيت اه خامنه اي 
را درباره  نظارت خبرگان بر اعمال ايش��ان جويا مي شود: »آيا شما 
نيز يادآوري وظيفه  خبرگان رهبري در مورد نظارت بر ولى فقيه را 
توهين آميز و تضعيف كننده مي دانيد؟« پاسخ رهبر انقاب، صريح و 

جالب توجه است:
»بايد بگويم كه نه، چه توهيني؟ مجلس خبرگان، كميس��يوني به 
نام »كميسيون تحقيق« دارد؛ تحقيقش هم طبق خود اصل قانون 
اساسي است. تحقيق در اين است كه آيا اين رهبري كه خبرگان يك 
روز تشخيص دادند كه او حائز شرايط است، باز هم حائز شرايط هست 

يا نه؟ اصًا كارشان اين است؛ اان هم هستند و كار هم مي كنند.« 
پرسش نمونه  ديگر، درباره  كانال هاي ارتباطي رهبر انقاب با وقايع 
و حقايق جامعه است؛ ش��بهه اي كه ذهن بسياري از افراد را به خود 
مشغول كرده است: »شما از چه كانال هايي و چگونه در جريان امور 
و مسائل جامعه قرار مي گيريد؟ آيا همه چيز را به شما مي گويند؟« 
حضرت آيت اه خامنه اي در پاسخ به اين شبهه و احتمال كاناليزه 
ش��دن رهبري مي گويند: »من از طرق رس��مي و غيررسمي سعي 
مي كنم با واقعيات در تماس باش��م. گزارش هايي ك��ه به من داده 
مي شود، بسيار متنوع است؛ هم گزارش هاي دستگاه هاي مختلف 
اطاعاتي است - چه اطاعات مربوط به وزارت اطاعات، چه آنچه 
كه مربوط به اطاعات نيروهاي مسلح اس��ت، چه آنچه كه مربوط 
به بعضي از دستگاه هاي خبررسانى دستگاه هاي دولتي است- هم 
بخشي از دفتر ما كارش اطاع رساني است؛ مثل دفتر ارتباط مردمي 
و دفتر بازرسي، كه اينها از طريق نامه و تلفن مرتباً با مردم در تماسند. 
با اشخاص و تيپ هاي مختلف اجتماعي هم ماقات هاي فراواني دارم 
و نامه هم زياد دريافت مي كنم. به هرح��ال گوش من، گوش فعالي 
است؛ اما در عين  حال مدعي نيستم كه همه  چيز را مي دانم. ممكن 
هم نيست كه همه چيز را بدانم؛ البته ممكن است چيزهايي را بدانم 
و چيزهايي را هم ندانم. معتقدم كه براي يك مس��ئول در دستگاه 
حكومتي - اعم از مس��ئوليتي كه بنده دارم يا مسئوليتي كه ديگر 
مسئوان دارند-  انقطاع از واقعيات و دوري از مردم، عامل انحطاط 
است. معتقدم كه يك مسئول نبايد اجازه دهد كه از واقعيات جامعه 
و از خبرهايي كه در جامعه جاري است، دور بماند... من به خانه هاي 
اشخاص هم مي روم. يكي از كارهايي كه بحمداه من از اوايل رياست 
جمهوري تا به حال انجام داده ام - البته گاهي بيش��تر است، گاهي 
كمتر- اين اس��ت كه به منازل اش��خاصي از آحاد و توده هاي مردم 
مي روم، روي فرششان مي نشينم، با آنها حرف مي زنم و زندگي شان 
را از نزديك لمس مي كنم. البته به شما عرض كنم، اطاع از مردم، يك 

بخش از اطاع است؛ بخش ديگرش اطاع از دشمن است.« 
اين پرس��ش ها، گاهي با لحن كنايه آميز و اصًا در قالب نصيحت 
به ائمه  مسلمين و بدون شكل سؤالي مطرح مي شوند. مثًا يكي 
از دانشجوها، با متهم كردن تلويحي رهبري انقاب به اينكه همه  
مشكات كشور را از امريكا مي دانند، مي نويسد: »همه  مشكات 
را به گردن نيروهاي خارجي )امري��كاي بيچاره!( نيندازيد. رهبر 
كشور، خود بايد پاسخگوي مشكات كشورش باشد، نه يك كشور 
بيگانه«. حضرت آيت اه خامنه اي، به اين نصيحت و خيرخواهي 
هم پاسخ قابل توجهي مي دهند: »كامًا درست است. اواً امريكا 
خيلي هم بيچاره نيس��ت؛ آنچنان هم كه بعضي خيال مي كنند، 
باچاره نيست! يك چيز ميانه اي است. ما همه  مشكات را به گردن 
امريكا نمي اندازيم - مشكات ما از خودمان است- منتها دشمن 
مي خواهد از اين مشكات حداكثر استفاده را بكند و پدر كشور و 

ملت را دربياورد؛ اين را هم نگوييم؟!« 
روابط حضرت آيت اه خامنه اي با دانش��جويان در دوره  رهبري، 
بسيار گسترده تر از آن است كه بتوان آن را در قالب يك گزارش 
جمع بندي كرد. در اين مقاله، صرفاً به ذكر برخي نكات پيرامون 
جلسات پرسش و پاسخ دانشجويي در دوران رهبري و اين ميل و 
اشتياق ايشان براي گفت وشنود مستقيم با دانشجوها اكتفا كرديم. 
اين جلسات، اگرچه به همين شكل به دليل آنچه رهبر انقاب، 
مشكات سن وسال و اشتغاات ذكر كرده اند، در سال هاي اخير 
تكرار نشد اما جلسات ديدار ساانه  ايشان با دانشجويان، همچنان 
فرصت اين م��راوده  رو در رو و دوطرفه را زنده نگه داش��ت. رهبر 
انقاب اسامي عاوه بر جلسات پرسش و پاسخ و نيز ديدارهاي 
س��اانه در ماه رمضان با دانشجوها، در س��فرهاي استاني نيز با 
دانشجويان شهرها و استان ها ديدار كرده است. ديدارهاي گه گاه 
با تشكل هاي دانشجويي كه بخش مهمي از آنها رسانه اي نشده 
است، بخش ديگري از اين ماقات هاي رو در رو است. به تصريح 
ايشان، »همه  گروه هاي دانشجويي - چه خود گروه ها و چه افراد 
دانشجويي- با من ارتباط دارند... من هم همه شان را به يك معنا 
حمايت مي كنم؛ البته نه حمايت مادي؛ من كه از كسي حمايت 

مادي نمي كنم.«
 همه  اينها، جداي از حس��اب جداگانه و بسيار باايي است كه رهبر 
انقاب براي تسريع حركت كشور به س��وي پيشرفت هاي مادي و 
معنوي و نيز مطالبه گري براي تحقق آرمان هاي بلند دين و ملت، 
براي دانشجويان باز كرده اس��ت؛ امري كه انكار آن، انكار خورشيد 

تابان در آسمان نيمروز است. 
حضرت آيت اه خامنه اي در صدر دهه  ۹۰، بار ديگر مسئوان كشور 
را براي پاسخگويي به دانشجويان فراخواندند. ايشان تأكيد كردند كه 
مسئوان بايد خود را در معرض پرسشگري دانشجويان قرار بدهند: 
»من عقيده ام اين است كه مسئوان بايد در دانشگاه ها شركت كنند؛ 
رؤساي سه قوه، مسئوان مياني، رئيس صداوسيما، مسئوان سپاه 
و نيروهاي مسلح؛ اينها بروند با دانشجوها جلسه بگذارند و حرف هاي 
گفتني دانشجوها را بشنوند. و من به شما عرض بكنم؛ آنها هم براي 
دانش��جوها حرف هاي گفتني زيادي دارند. هيچ چيزي جاي اين 

گفت وگوي رو در رو و چهره به چهره را نمي گيرد.«
   قضاوت درباره  اينكه حضور مسئوان كشور در دانشگاه 
طي سال هاي اخير، تا چه اندازه راضي كننده بوده است، بر 

عهده  دانشجويان و آحاد جامعه مي باشد. 

»من عقيده ام اين است كه مسئوان بايد در 
دانشگاه ها شركت كنند آنها هم براي دانشجوها 

حرف هاي گفتني زيادي دارند... هيچ چيزي جاي اين 
گفت وگوي رو در رو و چهره به چهره را نمي گيرد
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۴۰ سال گفت و شنود
گزارشي از پرسش و پاسخ آيت اه خامنه اي با دانشجويان

 يكى از بهترين ساعات، آن ساعتى است كه با دانشگاهيان
مخصوصاً با دانشجويان روبه رو باشم  و با آنها سخن بگويم و از آنها بشنوم.  حضرت آيت اه خامنه اي؛ 1368/۰1/16

براي شناخت اقشار و گروه هايي كه تعامل و ديدار و گفت وگو  با آنها 
براي آيت اه خامنه اي ارزشمند و حائز اهميت است، يكي از راه ها، 
بررسي تعداد ديدارها و سروكار داشتن هاي رو در رو است. براساس 
اين معيار، بدون شك، »دانشجويان« در زمر ه  مغتنم ترين و مهم ترين 
اقشاري هستند كه آيت اه خامنه اي، مراوده و گفت وگو با آنها را در 
رديف نخست برنامه هاي خود قرار داده است. كثرت مراودات آيت اه 
خامنه اي و دانشجويان، اگرچه داراي مباني حكومتي و ناشي از درك 
اهميت و جايگاه دانشجوهاست، از يك عامل ديگر هم ناشي مي شود و 
آن گره خوردگي تاريخي حيات سياسي ايشان با قشر دانشجو است. 
پايگاه اطاع رساني دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آيت اه العظمي 
سيدعلي خامنه اي )مد ظله العالي(،  مؤسس��ه پژوهشي-فرهنگي 
انقاب اس��امي در گزارش��ي نوش��ت: س��ال هاي پيش از انقاب 
اسامي از سال هاي پيش از پيروزي انقاب، »سيدعلي خامنه اي« 
در شمار روحانيوني قرار داشت كه دانشجويان در هنگامه  تبليغات 
ضدروحانيت دوران پهل��وي و نيز فعاليت هاي دامن��ه دار جريانات 
روش��نفكر و متجدد ضد دين، ارتباط و معاش��رت با آنها را انتخاب 
مي كردند. در آن دوره، هر روحاني و معممي نمي توانست ذهن پويا و 
كاوشگر دانشجويان را درك كند و در تعامل خود با آنها، نوعي رفتار 
كند و نوعي از تعاليم ديني را ارائه كند كه نشانه هاي تحجر و جمود و 

عقب ماندگي از زمانه، از او متبادر نشود. 
آيت اه خامنه اي تأكيد مي كند كه در دوره  پيش از انقاب، با وجود 
تخريب ها و سوءظن هايي كه به قش��ر روحاني در دانشگاه ها وجود 
داشت، هيچ گاه دافعه اي نسبت به حضور در ميان دانشجويان نداشته 
است: »با دانشگاه و دانشجو و دانشگاهي از قديم ارتباط طواني اي 
داشتم. گاهي به يك مناسبتي در دانشگاه تهران كار داشتم، مي آمدم 
دانشگاه تهران؛ احساس مي كردم كه به يك محيط خودماني وارد 
شدم. با اينكه محيط از لحاظ ظواهر آن روز با لباس ما و عمامه  ما و 
اينها هيچ تناسبي نداشت، اما آدم احساس مي كرد كه يك محيط 

خودماني است.«
اگرچه آي��ت اه خامنه اي به دلي��ل فعاليت هاي پرش��ور و بي امان 
مبارزاتي و فرهنگي سال هاي پيش از انقاب، به بسياري از شهرهاي 
كشور سركشي مي كرد و به دانشگاه هاي مهم ايران رفت وآمد داشت، 
اما به طور طبيعي، حلقه  ارتباطي ايش��ان با دانشجويان، بيش از هر 
جايي در مشهد متمركز بود. ايشان در ديداري با دانشجويان فردوسي 
مشهد در سال هاي پس از انقاب، خاطرات آن حلقه را اين طور بيان 

مي كند:
»خيلي شيرين و جذاب است براي من كه در جمع دانشجويان اين 
شهر و در دانشگاه فردوسي حضور پيدا كنم؛ و ياد و خاطره  ساليان 
دوري را كه در همين شهر با جمعي از دانشجويان همين دانشگاه در 
جلساتي گرم، پرهيجان و درعين حال پرخطر اجتماع مي كرديم، در 
ذهن بنده دوباره زنده بشود... من به شما كه نگاه مي كنم - عزيزان 
جوان دانشجو- مسجد كرامت و مسجد امام حسن مجتبي را به ياد 
مي آورم؛ كه آنجا هم همين شماها - شماهاي سي وپنج سال قبل- 
مي نشستيد و درس تفسير قرآن و تفسير نهج الباغه و مباني نهضت 
اسامي مذاكره و بحث مي شد؛ نوشته مي شد و گفته مي شد. چوبش 
را هم مي خوريم؛ هم شما مي خورديد، هم ما مي خورديم. دستگاه 
جبار طاغوت، آن روز تحمل نمي كرد كه يك طلبه با جمعي دانشجو 
بنشينند و از دين حرف بزنند؛ بخصوص كه محفل دانشجويي ما آن 

روز، محفل گرمي هم بود؛ محفل پرجمعيت و متراكمي بود.« 
با اين حال، روابط اين روحاني انقابي جوان با دانشجويان، به مشهد 
محدود نبود و وي يا به ديگر دانش��گاه هاي كشور هم سر مي زديا با 
دانشجوهايي كه در آن دانشگاه ها درس مي خواندند رابطه داشت. 
يكي از مزاياي اين روابط، كسب اطاع از وضعيت دانشگاه ها، از طريق 

اين مرابطين بود:
»در دانشگاه ها و در همين دانشگاه شهيد بهشتي، قبل از انقاب چند 
جوان متدين بودند كه اگر اسم بياورم، بعضي از آنها را مي شناسيد. 
بعضي از آنها با بنده دوست و خويشاوند بودند؛ مي آمدند از اينجا - كه 
آن زمان اسمش دانشگاه ملي بود- مطالبي براي بنده نقل مي كردند. 
اواً مراسم مذهبي كه هيچ، حتي يك محيط كوچك هم براي نماز 
خواندن نداشتند. خودشان دور هم جمع ش��دند و با پول شخصي 
جاي كوچكي را به عنوان نمازخانه درست كردند. مگر دستگاه اجازه 
مي داد؟ آن روز همين دانش��گاه - كه عمدتاً محل اعيان و اش��راف 
و بچه پولدارها بود- اين گون��ه بود؛ مركز چه فجايع و فس��ادهايي! 
دانشگاه هاي ديگر هم همين گونه بود. واقعاً استاد و دانشجوي متدين 

در دانشگاه زير فشار بودند.« 
بنابراين، وجود روحيه  معاشرتي و شجاعت حضور در محافلي مختلف 
و بعضاً نامأنوس با شأن روحانيت در عرف آن زمان، در برقراري روابط 
ميان آيت اه خامنه اي و دانش��جويان نقش مهمي داشته است. در 
سوي مقابل، گرد وي را عمدتاً دانشجويان نوگرا و مبارز گرفته بودند 
كه در آن عصر، پيشروترين دانشجويان زمانه  خود به شمار مي آمدند: 
»قبل از انقاب، در خيل مبارزات عظيم مردم، دانشجويان چشمگير 
بودند؛ حضور داشتند و فعال مي نمودند. من بيشترين مشاهده ام در 
اين مورد، مربوط به مشهد است. در محيط دانشجويي مشهد، من 
فعال بودم؛ تهران هم كه مي آمدم، همين طور بود. در دانشگاه هاي 
مختلف مي آمدم و مي رفتم؛ دانش��جويان با من ارتباط داشتند و از 
نزديك مي ديدم كه چه خبر اس��ت. اان بعضي از همين مسئوان 
كنوني كشور، از دانشجويان آن روز ما هستند كه با ما ارتباط داشتند.« 
مثًا يكي از اين دانشجويان مترقي و مبارز، مهدي باكري بود كه از 
طريق دوستي با يكي از آشنايان آيت اه خامنه اي، با ايشان آشنا شده 
بود و ارتباط گرفته بود: »مرحوم شهيد آقامهدي باكري را من از قبل 
از انقاب مي شناختم؛ ايشان دانشجوي دانشگاه تبريز بود، با يكي از 
دوستان ما كه ايشان هم دانشجوي دانشگاه تبريز بود آمدند مشهد؛ 
اتفاقاً تابستان بود و من در يكي از همين يياقات اطراف مشهد بودم؛ 

آمدند آنجا و ديدم اين جوان را. اهل كار بودند، اهل مبارزه بودند، فهيم 
بودند؛ مسائل كشور را، موقعيت كشور را مي فهميدند.« 

به اين ترتيب در سال هاي پيش از پيروزي انقاب، نوعي پيوند معنوي 
و تقارب ذهني ميان آيت اه خامنه اي و دانشجوياني كه در اطراف 
ايشان قرار داشتند به وجود آمده بود. البته »اين ارتباطات، ارتباطات 
سازماني نبود، ارتباطات تشكياتي نبود، ارتباطات در مسائل مبارزاتي 
تند نبود؛ ارتباط فكري و تبييني بود؛ يعني جلساتي داشته باشيم كه 
دانشجوها در آنجا شركت كنند، يا ما احياناً در جلسه اي از جلسات 

دانشجويي در دانشگاه شركت كنيم.«
واپس��ين اقدام عمده  آيت اه خامنه اي و روحانيون مبارز در آستانه  
پيروزي انقاب، تحصن در دانشگاه تهران بود. مكان يابي اين تحصن 
در دانشگاه، نشانه  ديگري از ميل روحانيت براي وحدت با دانشگاهيان 
بود و البته با حضور آنها در بطن حوادث انقاب در مركزي ترين نقطه  
ش��هر تهران، آنها را به مجموعه  عظيم ملت انقاب��ي پيوند مي زد. 
با پيروزي انق��اب، فصل جدي��دي در روابط آي��ت اه خامنه اي با 

دانشجويان آغاز شد. 
پس از پيروزي انقاب اسامي با پيروزي انقاب، دانشگاه هاي كشور، 
يكي از كانون هاي تحوات سياسي و محل تبادل افكار و مناظرات 
بود: »گروهك هاي الحادي آمدند دانش��گاه تهران را تصرف كردند 
و از اتاق ها و س��الن ها و مراكزش به عنوان اتاق هاي جنگ، انبارهاي 
ساح و مركز توطئه عليه اصل انقاب و عليه نظام استفاده كردند! 
فضا را قرق هم كردند؛ يعني يك حالت ارعابي نه فقط در مسئوان آن 
روز - مسئوان آن روز، دولت موقت بودند كه اصاً جان و توان و دل و 
جگر ورود در اين ميدان ها را نداشتند؛ آنها كه هيچ!- كه حتي در دل 

بسياري از افراد انقابي هم ايجاد كرده بودند.« 
در چنين شرايطي بود كه پس از فاجعه  شهادت آيت اه مطهري، امام 
خميني )ره(، رابطه  آيت اه خامنه اي و دانشگاه را به شكلي رسمي 
برقرار كرد. امام در ديدار با جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران، در 
پاسخ به احساس نيازي كه از سوي آنها مبني بر خأ به وجود آمده 
از فقدان آقاي مطهري در دانشگاه ابراز كردند، »آقا سيدعلي آقاي 
خامن��ه اي« را به عنوان يك روحاني مناس��ب براي جو دانش��گاه و 
رجوع دانشجويان انقابي معرفي كردند:»شما نشسته ايد كه چهار 
تا كمونيست بيايند در دانشگاه و قبضه كنند دانشگاه را؟! شما مگر 
كمتر از آنها هستيد؟ عدد شما بيشتر از آنهاست؛ حجت شما بااتر از 
آنهاست. شما اين مسائل را كه بگوييد، خيانت اينها را مي توانيد واضح 
بكنيد در آن مكان، در دانشگاه. خيانتشان را مي توانيد واضح بكنيد 
كه خودشان بگذارند بروند. بايستيد، صحبت كنيد. بگوييد آقا، خب 
بياييد يكي يكي بگوييد ببينم ش��ما چه كاره هستيد آمده ايد توي 
دانشگاه داريد اخال مي كنيد؟ مي خواهيد چه بكنيد؟ مي خواهيد 
درس بگوييد برايمان؟ ش��ما كار خودتان را اول حس��اب بكنيد كه 
چه كاره هستيد توي اين مملكت. شما از اهل اين مملكت هستيد، يا 
عمال غير هستيد خودتان را به ما مي چسبانيد؟ بايستيد آقا، بگوييد. 
البته بايد اشخاصي هم كه گوينده هستند بيايند در دانشگاه و من 
پيشنهاد مي كنم كه آقاي آقاسيدعلي آقا بيايند، خامنه اي. شما ممكن 
است كه برويد پيش ايشان از قول من بگوييد ايشان بيايند به جاي 
آقاي مطهري. بسيار خوب است ايشان، فهيم است؛ مي تواند صحبت 

كند؛ مي تواند حرف بزند.« 
به اين ترتيب، آقاي خامنه اي به عنوان نماينده  امام در دانشگاه تهران 
انتخاب شد. مهم ترين اقدام ايشان در اين مقطع، برگزاري جلسات 
هفتگي با دانشجويان بود كه در حد فاصل تابستان ۵۸ تا بهار ۵۹ در 
دانشگاه تهران برگزار مي شد. يكي از روزنامه ها، درباره  اين جلسات، 

اين گونه گزارش داده است:

كرده ام بهترين ها را انتخاب كنمبگمارم؛ در اين شكي نداشته باشيد... سعي آدم ها را در رأس مسئوليت ها ببينم و شما بدانيد، من نيتم اين است كه بهترين 

معتقدم كه يك مسئول نبايد اجازه دهد كه از واقعيات جامعه و از 
خبرهايي كه در جامعه جاري است، دور بماند... من به خانه هاي اشخاص 
هم مي روم. يكي از كارهايي كه بحمداه من از اوايل رياست جمهوري تا 
به حال انجام داده ام - البته گاهي بيشتر است، گاهي كمتر- اين است 
كه به منازل اشخاصي از آحاد و توده هاي مردم مي روم، روي فرششان 
مي نشينم، با آنها حرف مي زنم و زندگي شان را از نزديك لمس مي كنم.

»روزهاي دوشنبه، مسجد دانش��گاه تهران با اجتماع گروه كثيري 
از دانشجويان و گفت وش��نود پيرامون مس��ائل و مباحث مختلف 
اسامي، روح ديگري مي يابد. حجت ااسام سيدعلي خامنه اي پس 
از اقامه  نماز با دانشجويان مسلمان و متعهد اين دانشگاه به گفت وگو 

مي نشيند.« 
اين جلسات، دو فايده  عمده براي جريان انقابي مسلمان دانشگاه 
به ارمغان آورد. نخس��ت اينكه در فضاي تنش زا و حساس دانشگاه 
كه نيروهاي معارض انقاب به ش��كلي حداكث��ري و روزافزون، به 
تبليغات و برگزاري ميتينگ هاي سياسي مي پرداختند، وجود يكي از 
شخصيت هاي مبارز و همراه امام، روحيه و توان مضاعفي به نيروهاي 
انقابي مي بخش��يد و دوم اينكه شكل برگزاري جلسات هفتگي به 
صورت پرسش و پاسخ آقاي خامنه اي با دانشجوها، امكان نزديكي 
بيشتر طرفين و برقراري رابطه  رو در رو را فراهم مي كرد كه در انسجام 
نيروهاي انقاب، تأثير فراواني داش��ت. آيت اه خامنه اي درباره  آن 
جلسات و حال وهواي آن مي گويند: »من همان ماه هاي اول پيروزي 
انقاب، هر هفته مي رفتم به مسجد دانشگاه تهران، براي دانشجوها، 
هم س��خنراني مي كردم، هم پاسخ به س��ؤاات مي دادم؛ هر هفته. 
دانشجوها، بچه هاي مسلمان، انقابي، مي آمدند آرام مي نشستند، 
مي ش��نفتند، مي رفتند؛ عده هم زياد بود؛ نه ات��اق جنگي بود، نه 
تفنگي بود، نه شعارهاي ناجوري بود؛ اول انقاب، آن هم در محيط 
دانشجويي، آن هم تهران، آن هم بنده كه آن وقت هنوز رئيس جمهور 
هم نبودم، عضو شوراي انقاب بودم - يعني همه  عوامل انقابي بودن 
جمع بود- مي رفتيم در دانشگاه براي دانشجوها صحبت مي كرديم، 
در يك محيط آرام، در يك محيط عاقانه؛ شايد در بين اين برادران و 
خواهراني كه آن سال ها دانشجو بودند، باشند كساني در بين شماها 
كه يادشان باشد آن س��ال ها را. آن روزي كه دانش��گاه را گروه هاي 

كمونيستي قرق كرده بودند كه خطر نابودي بود.« 
با اين حال، فضاي متشنج دانش��گاه، هميشه هم تاب برگزاري آرام 
و بي ماجراي اين جلس��ات را نمي آورد. از اين رو، آيت اه خامنه اي 
روزهايي را هم به ياد مي آورد كه جو جنجالي دانشگاه، بر اين جلسات 

نيز تأثير مي گذاشت و گاهي به تعطيلي آن مي انجاميد:
»روزي از روزها در همين دانشگاه تهران، دانشجويان عضو آن احزاب 
غيرقانوني - كه الحمده اس��م هاي خيلي از آنها هم از ياد همه، از 
جمله از ياد بنده رفته است- بنا داش��تند كه نيروهاي انقابي را در 
دانش��گاه، تارومار كنند. واقعاً در اين دانشگاه تهران، وحشت، تمام 
فضا را گرفته بود! من اتفاقاً پيش از ظهر آن روز، كاري داشتم - چون 
آن وقت، س��ال ۵۸ كارهاي زيادي بر دوش من بود- آن كار را انجام 
دادم و ظهر كه شد، طرف دانشگاه آمدم. دو سه نفر از بچه هاي سپاه 
كه به عنوان محافظ با م��ن بودند گفتند: به دانش��گاه نرويد، امروز 
دانشگاه خطرناك اس��ت. گفتم نه، اتفاقاً امروز هم بايد به دانشگاه 
برويم؛ وقتش امروز است. به دانشگاه تهران آمدم؛ هيچ كس نبود - در 
مسجد دانشگاه، شايد چهار پنج نفر بودند. دقيقاً يادم نيست چند نفر؛ 
تعداد خيلي كمي بودند- آنها هم به من گفتند كه آقا، زودتر از اينجا 
برويد، خطرناك اس��ت. اگر آن گروه ها مرا مي شناختند - از دور كه 
مي شناختند، مي دانستند من فانيم- واقعاً براي من خطرهاي جدي 

هم داشت. آنها ترسيدند و ما را از دانشگاه، بيرون بردند!« 
طرح صريح مس��ائل سياس��ي و پاس��خ هاي قاطع به پرسش هاي 
بي پرواي دانش��جوها در اين جلسات، سبب ش��ده بود كه محتواي 
سخنان آيت اه خامنه اي، عموماً در جرايد كشور انعكاس پيدا كند. 
محتواي پرسش و پاس��خ هاي اين مقطع، عموماً به دليل عضويت 
ايشان در شوراي انقاب و حزب جمهوري، پيرامون مسائل مرتبط با 
اين دو نهاد انقابي است و پرسشگران، جداي از پرسش هاي فكري يا 

جويا شدن نظرات شخصي ايشان، از مواضع شوراي انقاب يا حزب 
جمهوري نيز در قبال رويدادهاي گوناگون سؤال مي كردند. اما بخش 
ديگري از سؤاات به صورت مستقيم به خود آقاي خامنه اي مرتبط 
مي شد و پرسشگران درباره  اقدامات و مسئوليت هاي او، پرسشگري 

و مطالبه مي كردند. 
در يكي از اين جلسات، يكي از دانشجوها با تكيه بر اظهارات آقاي شيخ 
ابوالقاسم اهوتي - از روحانيون مبارز سال هاي پيش از انقاب- كه در 
مصاحبه اي تلويحاً به آقاي خامنه اي اشاره كرده و گفته بود: »خوب 
است كسي مسئوليت سپاه پاسداران را به عهده بگيرد كه يك شغل، 
بيشتر نداشته باشد.« نظر ايشان را در رابطه با اين اظهارنظر پرسيده 
بود. آقاي خامنه اي جواب داده بود:»من در پاسخ اين پيشنهاد آقاي 
اهوتي هيچ مطلبي براي گفتن ندارم مگر آنكه از ايش��ان و از شما 
درخواس��ت كنم كه ش��ما را به خدا، خدمت امام برويد و از ايشان 
بخواهيد كه مرا از سرپرستي سپاه بردارند. ]اين مسئوليت[ چيزي 

براي من ندارد البته ان شاءاه خير معنوي داشته باشد.« 
در جلسه اي ديگر، يكي از دانشجوها با لحني تند و عتاب آلود، حزب 
جمهوري اسامي را متهم به انحصارگري مي كند: »حزب جمهوري 
اسامي چرا اينقدر فرصت طلبي و انحصارطلبي و مقام پرستي دارد؟ 
چرا مي خواهد تمام قدرت را به دست آورد؟ چرا اين قدر سنگ جلوي 
پاي كانديدايي مي اندازد كه در بين مل��ت، بااترين رأي را خواهد 
آورد؟« با اين حال، آيت اه خامنه اي سعي مي كند كه با متانت و به 
دور از بدبيني، پاسخ او را بدهد: »درددلي بود كه خواندم. البته ايشان 
حزب را متهم به فرصت طلبي مي كنند و قدرت طلبي؛ و من در پاسخ 
اين همه سؤال بايد عرض كنم كه ]اين[ خواهر و برادر عزيز، ان شاءاه 
اش��تباه كرده، گمان غرض ورزي را خيلي ضعيف مي دانم و گمان 

اشتباه را بيشتر مي دانم.«
در همين جلسه، دانشجوي ديگري نظر آيت اه خامنه اي را درباره  
اتهامات شيخ علي تهراني مي پرسد. شيخ علي تهراني، شوهر خواهر 
آقاي خامنه اي بود كه اتهامات فراواني را به روحانيون حزب جمهوري 
و در رأس همه نسبت به آقاي خامنه اي وارد مي كرد. آيت اه خامنه اي 
به اين پرسش هم با بردباري پاسخ مي دهد؛ اما معتقد است: »بعضي از 
حرف هايي كه ايشان زده اند اتهام نيست، دشنام است. ]اينكه[ فاني 
آدم جاه طلبي است، اين ديگر تهمت نيست، اين يك فحش و دشنام 
دادن است... اان بنده به نوبه  خودم از اينكه يك شخصي به من اهانت 
مي كند نه فقط ناراحت نمي شوم و اهميت نمي دهم بلكه به آساني 
حاضرم از اهانت و دش��نام او بگذرم... آن را كه حساب پاك است، از 
محاسبه چه باك است؟ مي گويند كه فان اسناد را افشا كند. خب 

هرچه افشا كنند براي ما بهتر است.« 
براي آيت اه خامنه اي، حضور در دانشگاه و گفت وشنود با دانشجوها، 
نه تنها سخت و دشوار و دردسرآفرين نبوده، بلكه از ديگر مسئوليت ها 
و فعاليت هاي��ي كه در آن مقطع داش��ته، دوست داش��تني تر بوده 
است:»من در تمام ش��غل هايي كه هم اكنون انجام وظيفه مي كنم 
مثل سپاه پاس��داران و وزارت دفاع، كار سخنراني و نماز جماعت را 
كه هفته اي يك روز و با شما دانش��جويان مي باشم از همه  كارهايم 
بيشتر دوست دارم. چون من با اين كار آميخته شده ام و ]اين كار را[ 

اصيل تر مي دانم.« 
خردادماه ۵۹، دانشگاه ها براي مقابله با جريانات ضدانقاب و ايجاد 
تحول در نظام آموزشي تعطيل ش��دند. با اين حال، حضور آيت اه 
خامنه اي در مجامع عمومي و ديدارهاي رو در رو و پرسش و پاسخ با 
آحاد مردم، محدود به دانشگاه نبود. »شركت در جلسات پرسش و 
پاسخ با مردم« در آن روزها كه فضاي سياسي تحت تأثير حاكميت 
دولت موقت و بعد دولت بني صدر، و نيز جوسازي هاي فزاينده عليه 

حزب جمهوري، به شدت مشوش و غيرعادي بود، يكي از كنش هاي 
سياس��ي ضروري افرادي مانند ايش��ان بود تا بتوانن��د از ميان اين 
تخريب ها، يك كانال مستقيم گفت وگو با ملت را به وجود بياورند. 
ششم تير ۱۳۶۱، آيت اه خامنه اي در حالي در مسجد ابوذر تهران 
ترور شد كه آنجا هم پاسخگوي سؤاات مردم پيرامون حقوق زنان در 

يك جلسه  پرسش و پاسخ بود.
در دوران رياس��ت جمهوري با انتخاب آيت اه خامنه اي به سَمت 
رياس��ت جمهوري اس��امي ايران در مهرم��اه ۱۳۶۰، ديدارهاي 
دانشجويي و جلس��ات پرسش و پاس��خ، »با وجود اشتغاات زياد« 
آقاي رئيس جمهور همچنان ادامه يافت. مسئوليت رياست جمهوري 
باعث شد كه رفت وآمد هفتگي آيت اه خامنه اي به دانشگاه تهران، با 
فواصل بيشتري انجام شود و اين در حالي بود كه ايشان آرزو داشت 
كه چنين مشاغل و مسئوليت هايي، با محدوديت هايي كه پديد آورده 
بود، از دوش او برداشته مي شد تا بتواند دفعات بيشتري به گفت وگوي 
با دانشجويان بپردازد و حتي در ديدارهاي رو در رو با اقشار مختلف 
كشور، اين تجربه را تكرار كند: »كاش مى شد هفته اى يكبار باشد مثل 
سابق، ولى نمى شود... همان طور كه مى دانيد اين جلسه براى اين هم 
نيست كه فقط من به شما بگويم، بلكه وضع پاسخ به سؤاات معنايش 
همين است كه در حقيقت گفت وگو، طرفينى است؛ و سخن شما را 
هم من اينجا بدون روپوش و بدون هيچ گونه ترديدى و طبقه بندى اى 
از برادرهايى كه بناست جمع كنند اين حرف ها را بايستى بشنوم و 
همان را مطرح كنم... البته اين آرزوى ما مخصوص به دانشجويان هم 
نيست، مخصوص به دانشگاه هم نيست. من اگر مى توانستم توى يك 
مسجدى بروم امام جماعت بشوم در همين مسئوليت كنونى و در 
معرض سؤال و پاسخ و اينها باشم، حتماً اين كار را مى كردم. دوست 
مى داريم با قشرهاى مختلف مردم اين رويارويى باشد، روبه رويى در 

گفتن و شنيدن. ولى خب طبيعى است كه دانشگاه مهم تر است.« 
در اين دوره اما، نه فقط ش��هر تهران و مش��خصاً دانشگاه تهران كه 
جلسات آيت اه خامنه اي با دانشجويان، به دانشگاه هاي سراسر كشور 
تسري پيدا كرد؛ به اين شكل كه ايش��ان در جريان انجام سفرهاي 
استاني به اقصي نقاط كشور و برگزاري جلسات با مسئوان و اقشار 
مختلف مردم آن استان، گاهي يك جلسه هم به ديدار با دانشجويان 
اختصاص مي داد. از اين رو رئيس جمهور وقت ايران در طول دوران 
رياست جمهوري، جداي از جلسات عمومي با دانشجويان دانشگاه ها 
و مراكز آموزشي متعدد كشور، به طور مشخص، جلسات پرسش و 
پاسخ دانشجويي را همچنان تداوم بخش��يد. ايشان افزون بر تداوم 
نسبي جلسات پرسش و پاسخ با دانشجويان دانشگاه تهران، همين 
نحو جلس��ات را با دانشجويان دانشگاه هاي ش��هيد بهشتي، علم و 
صنعت، خرم آباد، رازي كرمانشاه و اميركبير هم برگزار كرد. مجموع 
تعداد اين جلسات، براي يك دوره  هشت ساله  رياست جمهوري، بسيار 
قابل توجه است. اگر تا پيش از اين، آيت اه خامنه اي يكي از اعضاي 
متعدد شوراي انقاب يا مجلس شوراي اسامي بود، حاا در جايگاه 
دومين شخص مملكت از نظر ساختار سياسي كشور قرار گرفته بود. 
با اين حال با نيم نگاهي به جلسات پرسش و پاسخ دانشجويي در اين 
مقطع، متوجه مي شويم كه صراحت سؤاات دانشجويان به هيچ وجه 
كاسته نشده است. دانش��جويان در اين جلسات، مهم ترين مسائل 
مملكتي را از رئيس جمهور وقت مي پرسيدند و بااترين مقام اجرايي 
كشور، با سعه  صدر به اين پرسش ها پاسخ مي داد. مثل هميشه، اغلب 
سؤاات به صورت مكتوب در اختيار آيت اه خامنه اي قرار مي گرفت 
تا سؤال كننده ها بي واهمه از افشاي هويتشان، پرسش خود را بدون 

خودسانسوري بيان كنند. 
در اين مقطع، در ميان پرسش هاي مطرح شده از سوي دانشجويان 
كه با صراحت، پرسش شونده را به چالش مي كشد و آيت اه خامنه اي 
هم با رويي گشاده به آنها پاسخ مي دهد، مي توان نمونه هاي جالب 
توجهي را نقل ك��رد. در يكي از اين جلس��ات در دانش��گاه تهران، 
دانشجويي پرس��يده اس��ت: »منظور حضرت امام از تذكرات مكرر 
مبنى بر زى طلبگى چه بوده است؟ آيا پناه بردن به ساختمان ها و 
كاخ هاى مجلل آن چنانى تنها راه كسب امنيت است؟ به  رغم ارادت 
خاصى كه به جنابعال��ى داريم ولى لطفاً راجع ب��ه زندگى خودتان 
توضيح بفرماييد.« رئيس جمهور در پاسخ مي گويد: »من خودم توى 
كاخ زندگى نمى كنم، بنده اان محل زندگى ام يك خانه است، يك 
خانه  چهار پنج اتاقه و خيلى هم معمولى است... حاا من خودم را كه 
مى گويم چون از خود من سؤال كردند، خودم را دارم جواب مى دهم. 
دفترهاى ما توى آن س��اختمان هاى قديمى است كه البته اسمش 
كاخ است و كاخ هم هست، كاخ يعنى س��اختمان بلند و مجلل، اما 
از خود بنا كه بگذريد هيچ گونه تش��ريفات و وسايل مجلل توى اين 

ساختمان ها وجود ندارد.« 
در يكي ديگر از جلسات، يكي از دانشجويان دانشگاه تهران، پرسشي 
درباره  تعداد مس��ئوليت هاي آيت اه خامنه اي مط��رح مي كند و 
مي پرسد: »با توجه با اينكه داشتن چندين مسئوليت براى شخص، 
منجر به كم توجهى به مسائل مى ش��ود، چرا چندين مسئوليت را 
پذيرفته ايد؟« رئيس جمهور پاسخ مي دهند: »يك بيت عاميانه اى 
هست كه رايج اس��ت تو زبان ها، مى گويند: »مدينه گفتى و كردى 
كبابم!« اين يك واقعيت اس��ت... و من اميدوارم كه حركت عمومى 
دستگاه هاى دولتى ما جورى باشد كه ما به اينجا برسيم. افراد را پيدا 
كنيد، مسئوليت ها را به آنها بس��پاريم و هر كسى يك شغل داشته 
باشد. در مورد مش��اغل من كه مى فرماييد، من مشاغلم بعضى اش 
قانونى است: رئيس جمهور، عضو شوراى عالى دفاع است، طبق قانون 
اساسى. بنده هيچ وقت خودم استقبال نمى كردم يا داوطلب نبودم 
كه من رئيس شوراى عالى دفاع باشم اما غير از اين امكان نداشته، 
غير از اين ممكن نمى شده چون رئيس جمهور به طور طبيعى رئيس 
قوه  مجريه اس��ت و ش��خص اول مملكت بعد از مقام رهبرى است 
طبق قانون اساسى و اين ايجاب مى كند كه در يك مجمعى كه همه 
نشستند او رئيس باشد. ]اگر[ ديگرى رئيس باشد كار آن رئيسى كه 
غير از رئيس جمهور است مختل خواهد شد؛ يعنى او نمى تواند كار 

ازم را در اين مورد انجام بدهد.« 
نكته  جالب ديگر آن است كه بعضي از اين جلسات بافاصله پس از 
وقوع رويدادهاي مهم سياسي كشور برگزار شده است. اين اتفاق به 
اين معناس��ت كه آيت اه خامنه اي پس از وقوع چنين حوادثي كه 
فضاي سياسي كشور را به شدت متأثر كرده، بهترين جايگاه و محل 
براي روشنگري و تبيين مسائل و پاس��خ به شبهات به وجودآمده را 
»دانشگاه« مي دانسته اند. براي مثال، در روزهاي پس از عزل آيت اه 
منتظري از قائم مقامي رهبري در فروردين ۱۳۶۸، آيت اه خامنه اي 
با حض��ور در يكي از دانش��گاه هاي تهران، به چند س��ؤال پيرامون 
»آيت اه منتظرى و دليل بركنارى ايشان« پاسخ مي دهند. يا اينكه 
پس از پذيرش قطعنامه  ۵۹۸، باز هم در جلسه اي دانشجويي حاضر 
مي شوند تا سؤاات و شبهات احتمالي به وجودآمده پس از پذيرش 

اين قطعنامه را مرتفع كنند. 
دوران رهبري با آغاز دوران مس��ئوليت رهبري آيت اه خامنه اي از 
خردادماه ۱۳۶۸ كه مسئوليتي به مراتب سنگين تر از مسئوليت هاي 
پيشين ايشان بود، جلسات پرسش و پاس��خ دانشجويي همچنان 
ادامه يافت. اين جلسات در دوران رهبري كه امكان استفاده از بعضي 
ابزارهاي پاس��خگويي ديگر مانند مصاحبه با مطبوعات و رسانه ها 
وجود نداشت، اهميتي دوچندان پيدا كرد؛ چراكه بزنگاهي بود براي 
طرح دغدغه هاي عمومي و پرسشگري هاي باواسطه يك قشر آگاه و 
جست وجوگر كه مي توانست بهترين انتقال دهنده  مسائل، معضات و 
شبهات آحاد جامعه باشد. بيش از ۱۰ جلسه  پرسش و پاسخ مستقيم 
با دانشجويان دانشگاه هاي كشور در اين دوره، كارنامه  قابل توجهي 

براي رهبري انقاب است. 
در اين دوره، رهبر انقاب، بازديد از دانشگاه هاي مهم كشور و به ويژه 
دانشگاه هاي پايتخت را از نو آغاز و يك بار به هر كدام از آنها سركشي 
كرد و جلسه  پرس��ش و پاس��خ با دانش��جويان برگزار كرد. آيت اه 
خامنه اي كه در سال هاي دولت سازندگي، به اميد حضور مسئوان 
در دانشگاه ها، از برگزاري جلسات پرسش و پاسخ منصرف شده بود، 
سرانجام تصميم گرفت كه از سال ۷۶، اين جلسات صميمانه و رو در 
رو را از نو آغاز كند: »در چند سال اخير من خيلى به مسئوان گفتم 
و تكراراً اهميت اين كار را يادآورى كردم؛ ولى مثل اينكه متأس��فانه 
مجال نكردند در دانشگاه حضور پيدا كنند. بااخره اين اواخر، من به 

اين نتيجه رسيدم كه خودم بايد به دانشگاه بيايم.«
جلسات پرسش و پاس��خ دوران رهبري به اين ترتيب مي باشد: ۲۲ 
ارديبهشت ۱۳۷۷، دانشگاه تهران؛ ۱۲ ش��هريور ۱۳۷۷، دانشگاه 
تربيت مدرس؛ ۴ اسفند ۱۳۷۷، س��ردبيران و نويسندگان نشريات 
دانش��جويي؛  اول  آذر ۱۳۷۸، دانشگاه صنعتي ش��ريف؛ ۹ اسفند 
۱۳۷۹، دانشگاه اميركبير؛ ۲۲ اس��فند ۱۳۷۹، دانشگاه اميركبير و 
۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۲، دانشگاه شهيد بهشتي. اين جلسات، جداي 
از ديدارهاي ساانه  رهبر انقاب با دانشجويان در ماه مبارك رمضان 
است كه طي دهها جلسه، دانشجويان و نمايندگان تشكل ها، فرصت 
بيان ديدگاه هاي خود و نيز پرسيدن سؤاات مورد نظرشان از رهبر 

انقاب را داشته اند. 
نكته  مهم درباره  جلسات اين مقطع آن است كه اين جلسات، همگي 
در دوران موسوم به اصاحات و در جو سياست زده  دانشگاه ها برگزار 
ش��د. حضرت آيت اه خامنه اي نه تنها به هيچ وجه مخالف فعاليت 
سياسي دانشجوها نبوده است بلكه در برهه اي كه برخي دولتمردان 
به دنبال سركوب هرگونه فعل سياسي و هيجان در دانشگاه بودند، 
از حقوق دانشجويان دفاع و با دولتمردان برخورد كرده است: »بنده 
چند سال قبل از اين - خيلي پيش، سال ها پيش- راجع به سياست 
در دانشگاه ها، يك تعبيري به كار بردم كه مسئوان دولتي آن روز 
خيلي ناراحت شدند كه چرا اين حرف را مي زنيد؛ گفتم: خدا لعنت 
كند كساني را كه بساط فكر سياسي و كار سياسي و تاش سياسي را 
از دانشگاه ها جمع كردند؛ از ما گله مند شدند كه شما بچه ها را وادار 
مي كنيد به كار سياسي. خب، حاا البته همان ها گاهي اوقات رياكارانه 
يك حرف هايي مي زنند راجع به دانشگاه و دانشجو و اين حرف ها، لكن 

عقيده  واقعي شان همان است؛ ]اما[ من عقيده ام اين است.« 
با اين حال، در دوران اصاحات، سياست بازي، جاي فعاليت سياسي 
سودمند و تقويت قوه  تحليل سياسي را گرفت و بعضي جريانات وابسته  
حزبي و سياسي در داخل دانش��گاه با همدستي نيروهاي نزديك به 
جريانات حزبي، به دنبال انحراف حركت آرمان خواهانه  اسامي و ملي 
جنبش دانشجويي و ايجاد تنش هاي بي فايده بودند كه با مخالفت 
رهبري انقاب مواجه شد. بنابراين در اين برهه آيت اه خامنه اي با 
حضور در دانشگاه ها اين امكان را براي مواجهه  مستقيم دانشجويان 

با نظرات رهبري انقاب فراه��م كردند تا تمهيدي ب��راي مقابله با 
جوسازي ها، تبليغات منفي و ابهام آفريني هاي معارضان باشد: »يكي 
از شيرين ترين رخدادها براي انسان اين است كه جواناني كه مظهر 
معرفت جويي و استفهام و طالب دانستن و آگاهي هستند، چيزي را 
بپرسند كه انسان مي تواند در محدوده  اطاعاتش به آن جواب دهد 
و درعين حال به همين اندازه مي تواند در رفع سؤال و ابهام در ذهن 
جوان - كه مظهر شادابي و نشاط و ميل به پيشرفت است- كمك كند؛ 
به خصوص با توجه به اينكه ابهام آفريني، يكي از سياست هاي اصلي 
كانون هاي مبارزه با جمهوري اسامي است. ابهام آفريني و ايجاد نقطه  
كور براي ذهن ها، خودش يك سياست است؛ بنابراين من وقت عمده 

را باز هم ان شاءاه صرف پاسخ به سؤاات خواهم كرد.« 
با نگاهي به محتواي پرس��ش هاي مطرح ش��ده در اين چند جلسه  
پرسش و پاسخ دوران رهبري، درمي يابيم كه پرسش ها حتي از زمان 
رياست جمهوري هم صريح تر است. دانش��جويان در مطرح كردن 
س��ؤاات خود با آيت اه خامنه اي، و در به چالش كشيدن اقدامات 
و عملكرد رهبري انق��اب، و نيز درباره  اختي��ارات رهبر و عملكرد 
نهادهاي زيرمجموعه وي، هيچ احساس دغدغه يا خودسانسوري 
ندارند و همين امر، به طرح پرسش ها و پاسخ هاي ماندگار و جالب 

توجهي انجاميده است. 
در بخشي از پرسش ها، دانشجوي پرسشگر، به نقد عملكرد جمهوري 
اسامي و وضعيت كشور در سال هاي پس از پيروزي انقاب پرداخته 
است. از آنجا كه از نظرگاه عمومي، آيت اه خامنه اي به عنوان بااترين 
جايگاه در ساختار سياسي نظام، به طور طبيعي متوجه اين پرسش ها 
قرار مي گيرد، براي پاسخ دادن به آنها نيز كامًا آمادگي دارد. يكي 
از دانشجويان دانشگاه تهران از ايشان درباره  آزادي مي پرسد: »مگر 
در قرآن عزيز ما نيامده است كه انسان آزاد آفريده شده و بزرگ ترين 
آزادي، آزادي خواندن و نوشتن است؟ پس چرا در جمهوري اسامي، 
اين حق را از ما گرفته اند؟« رهبر انقاب، در حمايت از موضع انتقادي 
اين دانشجو و با اش��اره به همين جلسات پرس��ش و پاسخ، جواب 
مي دهند: »من نمي دانم چه كسي اين حق را گرفته است! هركس 
گرفته، به من معرفيش كنيد، تا من بروم حقت��ان را از او بگيرم و به 
شما بدهم! امروز خوش��بختانه در ايران، آزادي فكر كردن و فكر را 
بيان كردن، در دنيا كم نظير اس��ت. البته من نمي خواهم بگويم كه 
اسام اين آزادي را بدون قيد و شرط داده است؛ نه، اين طور نيست. 
محدوديت هايي در همين زمينه وجود دارد كه در قوانين ما هم آن 
محدوديت ها پيش بيني شده است؛ كه شايد آنچه محصول همه  اينها 
است، با همان معارف قرآني كه شما ذكر كرديد، منطبق است. اما 
آنچه كه امروز محصول همه  اينها است، آزادي است و خوشبختانه 
وج��ود دارد؛ خيلي هم خوب اس��ت. اين وضعي هم كه اان ش��ما 
مي بينيد من و شما اينجا نشسته ايم و شما مي گوييد و من حرف شما 

را مي خوانم، اين هم جزو چيزهاي كم نظير در دنيا است.« 
يكي ديگر از پرسش هايي كه در همين موضوعات مطرح شده، درباره  
كاهش محبوبيت روحانيون است. دانش��جويي در دانشگاه تهران 
پرسيده است: »اينجانب روز يك شنبه  همين هفته شاهد مجروح 
شدن يك روحاني توسط يك نفر در خيابان كارگر بودم. به نظر شما 
علت كاهش محبوبيت روحانيون بعد از انقاب چيست؟« رهبر انقاب 
پاسخ مي دهند: »ايشان شاهد مجروح شدن يك روحاني بودند؛ اما 
من تقريباً شاهد شهيد ش��دن چندين روحاني بودم... يك روحاني 
در خيابان مجروح شده؛ در همان ساعت، دهها نفر غيرروحاني هم 
اين طرف و آن طرف مجروح مي شوند؛ اين دليل كمبود محبوبيت 
نيست. نمي شود هم به طور كلي گفت كه بعد از انقاب، محبوبيت 
روحانيون باا رفته، يا پايين آمده است. بعضي ها محبوبيتشان زياد 
شده، بعضي ها هم كم شده است... البته من نبايد اين را نگفته بگذارم، 
كه ممكن است يك انسان قدسي، اگر در هيچ كاري دخالت نكند و 
كنار بايستد، مقام قداست و آن حالت جنت  مكانيش محفوظ باشد؛ 
اما به مجرد اينكه وارد ميداني شد، بااخره يك عده مخالف و يك عده 

موافق پيدا مي كند.« 
شبهه  دور در عملكرد ش��وراي نگهبان يكي ديگر از پرسش هاست. 
يكي از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس پرسيده است: »بررسي 
صاحيت كانديداها توس��ط ش��وراي نگهبان، كم وبيش مشكات 
دور مورد اشاره  منتقدان را دارد. آيا بهتر نيست با توصيه  حضرتعالي، 
ش��وراي نگهبان اين امر را به مراجع معرفي ش��ده از سوي جامعه  
مدرس��ين ارجاع دهد تا اين ش��ائبه رفع گردد؟« حضرت آيت اه 
خامنه اي در پاسخ به اين پرسش كه يكي از شبهات عمومي جامعه 
بود، اين گونه پاسخ مي دهند: »اين ش��بهه  دوري هم كه گفته اند، 
حرف غلطي است؛ به خاطر اينكه اين شوراي نگهبان را رهبرى فعلي 
كه معين نكرده؛ رهبرى قبل معي��ن كرده اند. اين خبرگاني هم كه 
مي آيند، نمي خواهند كه رهبرى فعلي را انتخاب كنند؛ رهبري بعد را 
انتخاب خواهند كرد. اين چه دوري است؟ اگر اين رهبري فوت كند، 
يا به هر دليل ديگري كنار برود، آن وقت رهبرى بعد را آنها انتخاب 
خواهند كرد، واا رهبر فعلي را كه نمي خواهند انتخاب كنند. بنابراين 

هيچ دوري نيست.« 
گاهي پرسش ها به مسائل روز مي پردازند و نظر رهبري انقاب را در 
رابطه با اين مسائل جويا مي شوند. مثاً در ايام برگزاري دادگاه بررسي 
اتهامات شهردار اسبق تهران در دهه  هفتاد، همين مسئله، موضوع 
يكي از پرسش هاي دانشجويي را شكل مي داد: »سرانجام و پايان كار 
شهرداري به كجا خواهد رس��يد؟« رهبر انقاب نيز به اين پرسش 
پاسخ دادند: »اين را بايد از دس��تگاه قضايي پرسيد؛ چون من هيچ 
دخالتي در اين قضيه ندارم. اان اطاع هم ندارم كه اين پرونده در 
چه وضعي است. البته آن هنگام كه گره اي ايجاد شده بود و من واقعاً 
ديدم معضلي هست، اين معضل را به شكلي موقتاً حل كردم و اين به  
ماحظه  اطراف قضيه بود. من ديدم كه اطراف قضيه - كه مسئوان 
عاليرتبه  كشورند- سر اين قضيه دچار مشكل مي شوند؛ بنابراين من 
دخالت كردم و موقتاً اين قضي��ه را حل كردم؛ ليكن اين حل نهايي 
نبوده است. بااخره پرونده اي است، به دادگاه مي رود و نتيجه معلوم 

مي شود. به نظر من، دادگاه چيز بدي نيست؛ خوب است.« 
رابطه  رهبري با دولت اصاحات نيز يكي از پربسامدترين پرسش هاي 
دانشجويان در آن مقطع بود. يكي از دانش��جويان دانشگاه تربيت 
مدرس، در همين رابطه از حضرت آيت اه خامنه اي مي پرس��د كه 
»چرا شما به عنوان رهبر انقاب، مانع سنگ اندازي گروه هاي فشار 
در جهت حركت هاي متعالي اين دولت نمي ش��ويد و جلوي آنها را 

نمي گيريد؟« رهبر انقاب، در پاسخ به اين پرسش مي گويند:
»من اگر ببينم و بدانم كه كسي حقيقتاً در كار اين دولت سنگ اندازي 
مي كند، بدانيد ك��ه قاطعاً جلويش را خواه��م گرفت؛ ماحظه هم 
نمي كنم... اگر واقعاً كس��اني بخواهند اذيت كنند، من جلوشان را 
مي گيرم. البته بعضي از كارها ممكن است مخالف خواني باشد؛ اما 
مانع به حساب نمي آيد. مخالفان دولت ها هميشه هستند. اگر يك 
نفر در مسئله اي مخالف هم باشد و انتقادي هم بكند، مادامي كه به 
سنگ اندازي نينجاميده باشد، اشكالي ندارد؛ اما اگر به آنجا برسد، 

قطعاً جلويش گرفته خواهد شد.« 
اما بخش اعظم پرسش هاي دانشجويان در اين چند جلسه  پرسش 
و پاس��خ دوران رهبري، به عملكرد ش��خص رهب��ري و نهادهاي 
زيرمجموعه و منصوب ايش��ان اختصاص دارد. صراحت موجود در 
اين سؤاات در نوع خود جالب توجه است. مثاً يكي از دانشجويان، با 
ذكر الفاظي، اغلب انتصاب هاي رهبري را زيرسؤال برده و مي پرسد: 

»چرا افرادي كه از طرف حضرتعالي به س��َمت ها و مس��ئوليت ها 
گمارده مي شوند، نه داراي س��امت نفس، نه توانايي مديريت و نه 
شيفته  خدمت هستند؟! خواهش��مندم براي تقويت اسام عزيز و 
جبهه  وايت، افراد بي طرف و مس��تقل و توانا را منصوب فرماييد.« 
آيت اه خامنه اي، پرسش اين دانشجو را با سعه  صدر ويژه اي پاسخ 
مي دهند: »البته شما بدانيد، من نيتم اين است كه بهترين آدم ها را در 
رأس مسئوليت ها ببينم و بگمارم؛ در اين شكي نداشته باشيد. در اين 
زمينه هايي هم كه حاا مواردي را ذكر كرديد و من نام و مسئوليت 
آنها را نخواندم، سعي كرده ام بهترين ها را انتخاب كنم. البته گزينش 
سخت است. آدم، كنار كه نشسته، عيب ها را مي بيند. احياناً بعضي 
انگيزه ها ممكن اس��ت دخالت كند و آدم عيبي را بزرگ تر از آنچه 
هست، ببيند؛ محسنات را نبيند و مقايس��ه بين آدم هاي مختلف 
برايش ميسر نباشد. اين كار خيلي سختي است. ما سعيمان اين است 
كه از آدم هاي خوب و توانا استفاده كنيم. البته بعضي ها را در جاهايي 
مي گماريم، اما بعد از مدتي احس��اس مي كنيم كه مناسب آنجاها 
نيستند؛ طبيعتاً آنها را برمي داريم؛ از اين كارها هم بلديم. اين طور 
نيست كه هميشه نصب باشد؛ گاهي هم عزل است. منتها عزل هم 
دوگونه است: گاهي از روي خشم و ناراحتي است؛ گاهي نه، از روي 

مصلحت انديشي است. اينها هم وجود دارد.« 
در پرسشي ديگر، يكي از دانشجويان، نظر حضرت آيت اه خامنه اي 
را درباره  نظارت خبرگان بر اعمال ايش��ان جويا مي شود: »آيا شما 
نيز يادآوري وظيفه  خبرگان رهبري در مورد نظارت بر ولى فقيه را 
توهين آميز و تضعيف كننده مي دانيد؟« پاسخ رهبر انقاب، صريح و 

جالب توجه است:
»بايد بگويم كه نه، چه توهيني؟ مجلس خبرگان، كميس��يوني به 
نام »كميسيون تحقيق« دارد؛ تحقيقش هم طبق خود اصل قانون 
اساسي است. تحقيق در اين است كه آيا اين رهبري كه خبرگان يك 
روز تشخيص دادند كه او حائز شرايط است، باز هم حائز شرايط هست 

يا نه؟ اصًا كارشان اين است؛ اان هم هستند و كار هم مي كنند.« 
پرسش نمونه  ديگر، درباره  كانال هاي ارتباطي رهبر انقاب با وقايع 
و حقايق جامعه است؛ ش��بهه اي كه ذهن بسياري از افراد را به خود 
مشغول كرده است: »شما از چه كانال هايي و چگونه در جريان امور 
و مسائل جامعه قرار مي گيريد؟ آيا همه چيز را به شما مي گويند؟« 
حضرت آيت اه خامنه اي در پاسخ به اين شبهه و احتمال كاناليزه 
ش��دن رهبري مي گويند: »من از طرق رس��مي و غيررسمي سعي 
مي كنم با واقعيات در تماس باش��م. گزارش هايي ك��ه به من داده 
مي شود، بسيار متنوع است؛ هم گزارش هاي دستگاه هاي مختلف 
اطاعاتي است - چه اطاعات مربوط به وزارت اطاعات، چه آنچه 
كه مربوط به اطاعات نيروهاي مسلح اس��ت، چه آنچه كه مربوط 
به بعضي از دستگاه هاي خبررسانى دستگاه هاي دولتي است- هم 
بخشي از دفتر ما كارش اطاع رساني است؛ مثل دفتر ارتباط مردمي 
و دفتر بازرسي، كه اينها از طريق نامه و تلفن مرتباً با مردم در تماسند. 
با اشخاص و تيپ هاي مختلف اجتماعي هم ماقات هاي فراواني دارم 
و نامه هم زياد دريافت مي كنم. به هرح��ال گوش من، گوش فعالي 
است؛ اما در عين  حال مدعي نيستم كه همه  چيز را مي دانم. ممكن 
هم نيست كه همه چيز را بدانم؛ البته ممكن است چيزهايي را بدانم 
و چيزهايي را هم ندانم. معتقدم كه براي يك مس��ئول در دستگاه 
حكومتي - اعم از مس��ئوليتي كه بنده دارم يا مسئوليتي كه ديگر 
مسئوان دارند-  انقطاع از واقعيات و دوري از مردم، عامل انحطاط 
است. معتقدم كه يك مسئول نبايد اجازه دهد كه از واقعيات جامعه 
و از خبرهايي كه در جامعه جاري است، دور بماند... من به خانه هاي 
اشخاص هم مي روم. يكي از كارهايي كه بحمداه من از اوايل رياست 
جمهوري تا به حال انجام داده ام - البته گاهي بيش��تر است، گاهي 
كمتر- اين اس��ت كه به منازل اش��خاصي از آحاد و توده هاي مردم 
مي روم، روي فرششان مي نشينم، با آنها حرف مي زنم و زندگي شان 
را از نزديك لمس مي كنم. البته به شما عرض كنم، اطاع از مردم، يك 

بخش از اطاع است؛ بخش ديگرش اطاع از دشمن است.« 
اين پرس��ش ها، گاهي با لحن كنايه آميز و اصًا در قالب نصيحت 
به ائمه  مسلمين و بدون شكل سؤالي مطرح مي شوند. مثًا يكي 
از دانشجوها، با متهم كردن تلويحي رهبري انقاب به اينكه همه  
مشكات كشور را از امريكا مي دانند، مي نويسد: »همه  مشكات 
را به گردن نيروهاي خارجي )امري��كاي بيچاره!( نيندازيد. رهبر 
كشور، خود بايد پاسخگوي مشكات كشورش باشد، نه يك كشور 
بيگانه«. حضرت آيت اه خامنه اي، به اين نصيحت و خيرخواهي 
هم پاسخ قابل توجهي مي دهند: »كامًا درست است. اواً امريكا 
خيلي هم بيچاره نيس��ت؛ آنچنان هم كه بعضي خيال مي كنند، 
باچاره نيست! يك چيز ميانه اي است. ما همه  مشكات را به گردن 
امريكا نمي اندازيم - مشكات ما از خودمان است- منتها دشمن 
مي خواهد از اين مشكات حداكثر استفاده را بكند و پدر كشور و 

ملت را دربياورد؛ اين را هم نگوييم؟!« 
روابط حضرت آيت اه خامنه اي با دانش��جويان در دوره  رهبري، 
بسيار گسترده تر از آن است كه بتوان آن را در قالب يك گزارش 
جمع بندي كرد. در اين مقاله، صرفاً به ذكر برخي نكات پيرامون 
جلسات پرسش و پاسخ دانشجويي در دوران رهبري و اين ميل و 
اشتياق ايشان براي گفت وشنود مستقيم با دانشجوها اكتفا كرديم. 
اين جلسات، اگرچه به همين شكل به دليل آنچه رهبر انقاب، 
مشكات سن وسال و اشتغاات ذكر كرده اند، در سال هاي اخير 
تكرار نشد اما جلسات ديدار ساانه  ايشان با دانشجويان، همچنان 
فرصت اين م��راوده  رو در رو و دوطرفه را زنده نگه داش��ت. رهبر 
انقاب اسامي عاوه بر جلسات پرسش و پاسخ و نيز ديدارهاي 
س��اانه در ماه رمضان با دانشجوها، در س��فرهاي استاني نيز با 
دانشجويان شهرها و استان ها ديدار كرده است. ديدارهاي گه گاه 
با تشكل هاي دانشجويي كه بخش مهمي از آنها رسانه اي نشده 
است، بخش ديگري از اين ماقات هاي رو در رو است. به تصريح 
ايشان، »همه  گروه هاي دانشجويي - چه خود گروه ها و چه افراد 
دانشجويي- با من ارتباط دارند... من هم همه شان را به يك معنا 
حمايت مي كنم؛ البته نه حمايت مادي؛ من كه از كسي حمايت 

مادي نمي كنم.«
 همه  اينها، جداي از حس��اب جداگانه و بسيار باايي است كه رهبر 
انقاب براي تسريع حركت كشور به س��وي پيشرفت هاي مادي و 
معنوي و نيز مطالبه گري براي تحقق آرمان هاي بلند دين و ملت، 
براي دانشجويان باز كرده اس��ت؛ امري كه انكار آن، انكار خورشيد 

تابان در آسمان نيمروز است. 
حضرت آيت اه خامنه اي در صدر دهه  ۹۰، بار ديگر مسئوان كشور 
را براي پاسخگويي به دانشجويان فراخواندند. ايشان تأكيد كردند كه 
مسئوان بايد خود را در معرض پرسشگري دانشجويان قرار بدهند: 
»من عقيده ام اين است كه مسئوان بايد در دانشگاه ها شركت كنند؛ 
رؤساي سه قوه، مسئوان مياني، رئيس صداوسيما، مسئوان سپاه 
و نيروهاي مسلح؛ اينها بروند با دانشجوها جلسه بگذارند و حرف هاي 
گفتني دانشجوها را بشنوند. و من به شما عرض بكنم؛ آنها هم براي 
دانش��جوها حرف هاي گفتني زيادي دارند. هيچ چيزي جاي اين 

گفت وگوي رو در رو و چهره به چهره را نمي گيرد.«
   قضاوت درباره  اينكه حضور مسئوان كشور در دانشگاه 
طي سال هاي اخير، تا چه اندازه راضي كننده بوده است، بر 

عهده  دانشجويان و آحاد جامعه مي باشد. 

»من عقيده ام اين است كه مسئوان بايد در 
دانشگاه ها شركت كنند آنها هم براي دانشجوها 

حرف هاي گفتني زيادي دارند... هيچ چيزي جاي اين 
گفت وگوي رو در رو و چهره به چهره را نمي گيرد
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ش�هر همچون موجود زنده اي اس�ت که ساخت وساز و 
احياي بافت هاي فرس�وده و فعاليت هاي عمراني سبب 
توليد نخاله هاي ساختماني مي شود؛ نخاله هاي ساختماني 
بخ�ش زي�ادي از زباله ه�اي ش�هري را در برمي گيرد. 
دور ريختن زباله هاي ساختماني، دور ريختن سرمايه هاي 
شهر و آلوده کردن اراضي و محيط زيست حاشيه پايتخت 
اس��ت. احداث کارخانه هاي جديد ب��راي بازيافت مصالح 
س��اختماني عاوه بر آنکه مي تواند به حفظ زيست شهري 
کمک کند مي توان��د بخش زي��ادي از مصالح م��ورد نياز 

فعاليت هاي عمراني شهري را نيز تأمين کند. 
  دورريز نخاله هاي س�اختماني در اطراف شهرها 

و جاده ها 
 تخليه و رها شدن نخاله هاي ساختماني در اطراف شهرها و 
جاده ها نشان از آن دارد  که هنوز در زمينه بازيافت نخاله هاي 
ساختماني کاري درخور توجه صورت نگرفته است. بيشتر 
نخاله هاي ساختماني که داراي آلودگي هاي فراوان است، در 
مسير شهرستان هاي کوچک روستاها و متأسفانه حتي در 
مسير مناطق خوش آب و هوا و گردشگري ريخته مي شود. 
اين نخاله ها و پسماندهاي ساختماني به وسيله کاميون هاي 
شخصي در حريم شهرها رها مي شود و به علت سودجويي 
رانندگان به جاي مراجعه به مرکز جمع آوري پس��ماند در 

نزديک ترين مکان تخليه مي شود. 
پس��ماندهاي س��اختماني و عمران��ي بخش عم��ده اي از 
پسماندهاي شهري را به خود اختصاص مي دهند که عاوه 
بر هزينه هاي بس��يار، دفع آن عواق��ب نامطلوبي  نيز براي 
محيط زيس��ت در پي دارد. حجم نخاله هاي ساختماني و 
عمراني به حدي است که اکنون اين مسئله نه تنها در ايران 
بلکه در کشورهاي پيشرفته نيز به يک مشکل اجتماعي و 
زيس��ت محيطي تبديل شده اس��ت. ترکيب و درصد مواد 
تشکيل دهنده نخاله هاي ساختماني در مناطق مختلف دنيا 
تابع نوع و نحوه زندگي، نوع صنعت ساختمان، ترکيب و بافت 
جمعيتي از قبيل خاک و مخلوط هاي حاصل از خاکبرداري، 
شيشه، بتن، مات گچ و خاک، کاش��ي و سراميک، مات 

ماسه و سيمان، قير و گوني، سنگ، موزاييک، تيرچه سقفي، 
چوب و ساير پسماندهاي مشابه است. 

  بازيافت کمتر از 1۵ درصد نخاله هاي س�اختماني 
پايتخت

در گوشه و کنار شهر تهران ساخت و ساز و نوسازي بافت هاي 
فرسوده همچنان ادامه دارد. توليد ، حمل و دفن نخاله هاي 
س��اختماني عاوه بر تحميل هزينه هاي س��نگين به شهر 
عامل مهم تخريب محيط زيست در حريم شهر تهران نيز به 
حساب مي آيد. بر اين اساس مديريت شهري درصدد است تا 
با احداث کارخانه بازيافت و استحصال نخاله هاي ساختماني 
ضمن تفکيک اين ضايعات و نخاله ها، بازيافت مواد و مصالح 
ساختماني را دنبال کند. توليد هزاران تن نخاله ساختماني 
در شهر تهران مسائل و مشکات زيست محيطي فراواني را 
به شهر و ش��هروندان تحميل مي کند. بازيافت نخاله هاي 
ساختماني در دوره هاي مختلف مديريت شهري با عناوين 
مختلف دنبال شده اس��ت ولي تا کنون اين مهم که نقشي 
حياتي در حفظ محيط زيس��ت داشته، محقق نشده است. 
در اين خصوص رئيس اداره محيط زيس��ت شهر تهران با 
بيان اينکه فق��ط در تهران روزانه ۴ ه��زار و ۳۰۰ تن نخاله 
ساختماني توليد مي ش��ود، گفت: متأسفانه تنها ۱۰ تا ۱۵ 
درصد اين زباله ها بازيافت مي شود و بيش از ۸۰ درصد آن 

دپو مي شود. 
محمدحس��ين بازگير با اش��اره به افتتاح واح��د بازيافت 
نخاله هاي س��اختماني در گود آبعلي اظه��ار کرد: ظرفيت 
اين واحد بازيافت ح��دود ۳هزار تن اس��ت و مي تواند اين 
مقدار نخاله و آوار س��اختماني را بازيافت کند. رئيس اداره 
محيط زيست ش��هر تهران با بيان اينکه بازيافت نخاله ها و 
پسماندهاي ساختماني بخشي از فرايند مديريت پسماند 
اس��ت و س��بب مي ش��ود اين نوع زباله ها دوباره به چرخه 
مصرف بازگردانده ش��وند، گفت: دف��ن و دپوي نخاله هاي 
س��اختماني به فضاي زيادي نياز دارد. با ادامه روند کنوني 
در آينده ديگر فضايي براي دفن اين نوع پسماندها نخواهيم 
داشت، همچنين دپوي زباله هاي س��اختماني باري روي 

دوش طبيعت است و آلودگي هاي محيطي را در پي دارد، 
از اين رو بازيافت آنها سبب مي شود که مشکات اينچنيني 
از بين برود. به گفته بازگير، دو مرکز دفن پسماند آبعلي و 
آرادکوه نياز دارند تا به  طور مس��تمر به روزرس��اني شوند و 
مشکل اصلي ما در سايت دفن پس��ماند آرادکوه متصاعد 
ش��دن بوي نامطبوعي از آن اس��ت تا جايي که در مس��ير 
فرودگاه امام )ره( نيز اين بو احساس مي شود. رئيس اداره 
محيط زيست ش��هر تهران با بيان اينکه مشکل گود آبعلي 
نيز ارتفاع زباله و دپوي زياد در آن است، گفت: حجم زيادي 
از زباله ها طي ساليان دراز در اين مکان دپو شده  است. هر 
چند که در س��ال هاي اخير اقداماتي براي بهبود وضعيت 
زيست محيطي اين محل انجام شده ولي هنوز کافي نيست. 
وي با تأکيد بر اينکه کاميون هاي مخصوص حمل نخاله هاي 
ساختماني بايد ساماندهي شوند و پيمانکاران حمل نخاله ها 
تحت مديريت مناس��ب و هوش��مند ق��رار بگيرند، گفت: 
کاميون هاي حمل نخاله بايد مجهز به GPS شوند تا مسير 
تردد آنها مشخص شود و امکان تخليه زباله را در هر نقطه اي  

نداشته باشند. 
متأسفانه در حالي که نخاله هاي ساختماني در کشورهاي 
پيشرفته و صنعتي در چرخه مجدد جهت توليد ساختمان 
قرار مي گيرد، در ايران هنوز رهاسازي در طبيعت و آسيب 
به محيط زيست بهترين و ساده ترين کار است و فقط بخش 
بسيار کمي از نخاله هاي ساختماني در چرخه بازيافت قرار 
مي گيرد و همين امر لزوم ايجاد تغييرات اساسي در مديريت 

تخريب ساختمان را دو چندان کرده است. 
تحقيقات نش��ان مي دهد که ۴۰ درصد از س��نگ دانه ها و 
۸۰ درصد از ريزدانه هاي موجود در نخاله ها را مي توان در 
توليد بتن به کار برد. مواد بازيافتي نخاله هاي س��اختماني 
قابل استفاده در کف سازي ها، پياده رو سازي ها و زير سازي 
معابر هستند. براي مديريت اين نخاله ها بايد اقدامات مؤثر 
و هماهنگي صورت گيرد تا موجب مشکات و ايجاد اختال 
در نظم و زيبايي شهر نش��ود. خاک هاي توليدي حاصل از 
عمليات خاکبرداري با توجه به جنس و مرغوبيت مي تواند 

مصارف مختلفي داشته باش��د و به عنوان مخلوط يا خاک 
نباتي مورد استفاده قرار گيرد. يکي از اقداماتي که مي توان 
در اين زمينه انجام داد، اين اس��ت که دانش��گاه ها و مراکز 
علمي پژوهشي را ملزم به فراهم آورن زمينه اي براي فعاليت 
پژوهش��گران در عرصه بازيافت و حفظ محيط زيس��ت و 
کاهش هزينه تمام شده بتن يا ساختمان کنيم و گام مثبتي 

در مديريت پسماند و نخاله هاي ساختماني برداريم. 
  وعده اح�داث 4 کارخان�ه نخاله  س�اختماني در 

4گوشه پايتخت 
 ش��هردار س��ابق تهران در زمان افتتاح کارخان��ه تبديل 
نخاله هاي س��اختماني به مصالح در آبعلي وع��ده داد که 
در چهار گوش��ه ش��هر تهران بايد کارخانه بازيافت مصالح 
ساختماني احداث شود. محمدعلي افش��اني با بيان اينکه 
کارخانه تبديل نخاله هاي ساختماني به مصالح با ظرفيت 
۳۳۰۰ تن آغاز به کار مي کند، گفت: براي اين کارخانه 67 
ميليارد تومان هزينه شده است. در اين کارخانه نخاله هاي 
س��اختماني تفکيک  و س��پس تبديل ب��ه مصالحي مثل 
کف پوش، ديوارپوش و. . . مي شوند. به گفته وي، عاوه بر اين 
کارخانه دو کارخانه ديگر نيز به زودي شروع به کار خواهند 
کرد که ظرفيت هر يک از آنها نيز ۳۳۰۰ تن اس��ت و عمًا 
حدود ۱۰ هزار تن ظرفيت اين سه کارخانه خواهد بود. حال 
که شهردار پايتخت فرصت نيافت تا وعده هاي خود را در اين 
خصوص عملي کند، ضروري اس��ت تا شهردار جديد براي 
جلو گيري از دپو و دفن نخاله هاي س��اختماني اقدام کند؛ 
اقدامي که مي تواند به حفظ محيط زيست شهري و حفظ 

سرمايه هاي ملي کمک شاياني بکند. 
تأکيد پيروز حناچي بر موضوع��ات فرهنگي براي افزايش 
مش��ارکت ش��هروندان در اداره ش��هر در اين خصوص آن 
است که با تکميل کردن ش��بکه بارگيري، حمل و انتقال 
مصالح س��اختماني و راه ان��دازي کارخان��ه بازيافت نخاله 
ساختماني فرايند توليد تا بازيافت اين مواد ساماندهي شود 
تا در درازمدت معضل نخاله هاي ساختماني رفع  و  چرخه 

بازيافت به بهترين شکل ممکن تکميل شود. 

 به  دلي�ل تحوي�ل ن�دادن وس�ايل نقليه جدي�د عمر 
فرس�ودگي ن�اوگان حمل و نق�ل عمومي ه�م افزايش 
يافته اس�ت. اين امر س�بب ش�ده ت�ا به گفت�ه معاون 
عمران و توس�عه امور شهري و روس�تايي وزير کشور 
هم اکنون بيش از ۵0 درصد ناوگان اتوبوسراني شهري 
کش�ور و حتي کانشهرها فرس�وده باش�ند. در بحث 
جايگزين�ي تاکس�ي هاي فرس�وده  در ش�هر ته�ران 
هم فقط 700 تاکس�ي تا کنون نوس�ازي ش�ده اس�ت. 
س��خت تر کردن مقررات آمدوشد وس��ايل نقليه در حالي 
صورت مي گيرد که نه تنها به ناوگان حمل و نقل ش��هري 
وس��ايل نقليه جديدي افزوده نمي ش��ود بلکه فرسودگي 
عمر ناوگان و کارايي اين خودرو ها را نيز کاس��ته است. در 
اين زمينه مهدي جمالي نژاد اف��زود: رئيس جمهور و وزير 
کشور به موضوع حمل و نقل عمومي توجه ويژه اي داشته 
و در اين ميان سازمان ش��هرداري ها و دهياري ها نيز خيز 
بزرگي براي رفع مشکات اين حوزه در فضاي کنوني کشور 

برداشته اند. 
وي افزود: هم اکنون قيم��ت اتوبوس ها به دليل ش��رايط 
نامناس��ب اقتصادي افزايش يافته و بر اين مبنا نوس��ازي 
ناوگان اتوبوسراني بيش از گذش��ته مورد توجه قرار گرفته 

است. 
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير کشور 
افزود: طي جلس��ات برگزار ش��ده با س��ازندگان اتوبوس و 
دس��تگاه هاي متولي، تدابيري براي تحويل و نوسازي اين 

وسيله نقليه در سطح کشور انديشيده شده است. 
وي اظهار داش��ت: براي رفع اين مه��م از محل تبصره ۱۸ 
پيشنهادهايي به س��ازمان برنامه و بودجه ارائه شد و مبالغ 
در نظر گرفته شده براي نوسازي و تحويل اتوبوس ها بسيار 

بااست که در قالب مساعدت و کمک به شهرداري ها لحاظ 
نشده اما مي توانند از اوراق مشارکت استفاده کنند. 

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير کشور 
افزود: به عنوان نمونه در يکي از شهرهاي کشور براي خريد 
ناوگان جديد و راه اندازي بي آر تي از اوراق مشارکت استفاده 
کردند که ترويج چنين اقدامي مي تواند نتيجه بهتري را به 

دنبال داشته باشد. 
وي خاطرنشان کرد: ناوگان حمل ونقل فرسوده زيادي در 
کشور وجود دارد و در اين ميان زماني اتوبوس که در اختيار 
شهرداري ها قرار مي گرفت، بر اساس قوانين سنواتي بودجه 
طي سال هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳9۰ سهم دولت بابت تأمين مالي 

ناوگان اتوبوس ش��هري ۸2/۵ درصد بود و الباقي توس��ط 
شهرداري ها پرداخت مي شد. 

   امسال فقط 700 تاکسي نوسازي شد
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهر تهران با بيان اينکه قرار 
بود امس��ال ۱۰ هزار خودرو در تهران نوسازي شود، گفت: 

ولي تا کنون فقط 7۰۰ تاکسي نوسازي شده است. 
عليرضا قنادان، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهر تهران در 
اين باره گفت: داشتن معاينه فني براي تمام خودروها الزامي 

است و همين امر باعث کاهش آلودگي هوا مي شود. 
 وي در خصوص نوسازي تاکسيراني گفت: بايد خودروساز 
در زمان مق��رر خ��ودرو را تحويل مي داد ول��ي اين امر رخ 

نداده است. 
 مديرعامل س��ازمان تاکسيراني ش��هر تهران با بيان اينکه 
تعهداتي قرار بود از س��وي بخش دولتي در بخش اقس��اط 
خودرو صورت گيرد، گفت: در بودجه پيش��نهادي امسال 
اعتبار خوبي براي نوسازي تاکس��ي ها در نظر گرفته شده 

است و يکي از مباحث ديده شده تحويل خودرو است. 
 مديرعامل سازمان تاکسيراني شهر تهران با بيان اينکه قرار 
بود امسال ۱۰ هزار خودرو در تهران نوسازي شود، گفت: ولي 
فقط 7۰۰ تاکسي نوسازي ش��ده و در سال گذشته ۴۴۰۰ 

خودرو و در سال 9۵، ۱2 هزار خودرو نوسازي شده است. 
 وي با بي��ان اينک��ه تحوي��ل خ��ودروي ش��خصي براي 
خودروسازان در اولويت اس��ت، گفت: در کل کشور ساانه 
فقط ۳۳۰ هزار دس��تگاه خودروي تاکس��ي بايد نوسازي 
شود و اين براي خودروس��ازي که ساانه 2 ميليون خودرو 
توليد مي کند عددي نيست، اما متأسفانه نوسازي ناوگان 

تاکسيراني براي خودروساز اولويت ندارد. 

۵0 درصد ناوگان شهر ها فرسوده است 
نوسازی ناوگان حمل ونقل برای خودروسازان اولویت ندارد

در شهر تهران روزانه 4 هزار و ۳00 تن نخاله ساختماني توليد مي شود که تنها 10 تا 1۵ درصد اين زباله ها بازيافت  و بيش از ۸0 درصد آن دپو مي شود 
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در کل کش�ور س�اانه فقط ۳۳0 هزار 
دستگاه خودروي تاکسي بايد نوسازي 
شود و اين براي خودروسازي که ساانه 
2 ميليون خودرو توليد مي کند عددي 
نيست، اما نوسازي ناوگان تاکسيراني 

براي خودروساز اولويت ندارد

در حال�ي ک�ه نخاله هاي س�اختماني 
در کشورهاي پيش�رفته و صنعتي در 
چرخه مجدد جهت توليد س�اختمان 
قرار مي گيرد، در ايران هنوز رهاسازي 
در طبيعت و آس�يب به محيط زيست 
بهتري�ن و س�اده ترين کار اس�ت و 
فقط بخش بس�يار کم�ي از نخاله هاي 
س�اختماني در چرخ�ه بازياف�ت قرار 
مي گي�رد و همي�ن ام�ر ل�زوم ايجاد 
تغييرات اساس�ي در مديريت تخريب 

ساختمان را دو چندان کرده است

    ترافیک

پايتخت در محاصره نخاله هاي ساختماني 

اکبر محمودی
تيتر شهر  گزارش  یک

توسعه پايتخت با عبور از توسعه محات شکل مي گيرد 
بخش های فرسوده و ناپايدار شهري 
چشم انتظار تدوين سند توسعه محات

کانش��هر تهران ۳7۴ محله دارد که وجود مسائل و مش��کات متعدد در همه 
بخش ها سبب شده تا اداره کانش��هر تهران نيازمند مشارکت و تعامل دوسويه 
مديران شهري و شهروندان باشد. در اين ميان اداره شهري به اين وسعت نيازمند 
تعامل و مشارکت از پايين به بااست چراکه بسياري از مسائل و مشکات شهري 
مي تواند در بس��تر وجود زيرساخت ها و با حضور ش��هروندان و مشارکت واقعي 
آنان در حل مشکات صورت بپذيرد تا آنجايي که اگر مسائل و مشکات شهري 
در همه حوزه ها از بخش هاي کوچک يعني محات آغاز ش��ود مي تواند منجر به 
نتايج مطلوب در حوزه ارتقاي زندگي شهرنشيني شود. البته بايد در نظر گرفت 
که بسياري از محات فرسوده و قديمي ش��هر نيازمند سند توسعه هستند تا با 
اختصاص بودجه و برنامه ريزي منطبق با نياز محله توسعه يابند و اين امر ممکن 
نخواهد شد مگر آنکه س��ند توس��عه محات تدوين و به خصوص در بافت هاي 
فرسوده و ناپايدار پايتخت به مرحله اجرا درآيد. با توجه به اينکه اجراي طرح هاي 
شهرسازي و عمراني در محله هاي شهر تهران نياز به تدوين سند توسعه محات 
دارد، اما همچنان خبري از تدوين اين سند مهم از سوي شهرداري تهران نيست. 
اين در حالي اس��ت که از ابتداي فعالي��ت دوره جديد مديريت ش��هري تهران، 
محله محوري طرح هاي بزرگ و کوچک شهري از جمله مسائلي بود که هم اعضاي 
شوراي شهر تهران و هم دو شهردار پيشين پايتخت بر آن تأکيد داشتند. هر چند 
در اواخر دوره قبلي مديريت شهري با هدف اجراي طرح نوسازي بافت فرسوده در 
محات پايتخت سند توسعه محات مناطق 22گانه شهر تهران در حال تدوين 
بود، اما به نظر مي رسد که تدوين اسناد مذکور يا اصاح آن در دوره جديد به دايل 

نامعلومي متوقف شده است. 
 تدوين سند توسعه محله اي و ارائه به شوراي شهر 

آنطور که معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهردار تهران اعام کرده 
است، تدوين سند توسعه محات پايتخت در راستاي تدوين برنامه سوم توسعه شهر 
تهران تا پايان سال آينده انجام مي شود و طبق برنامه ريزي هايي که انجام شده است 

قرار است تا پايان امسال، سند توسعه ۱۵۰ محله تدوين و به اجرا گذاشته شود. 
سکينه اشرفي در اين باره به ايسنا توضيح داده است: بر اساس مصوبه سياستگذاري 
شوراي اسامي شهر تهران که در اسفندماه سال گذشته اباغ شد، برنامه سوم توسعه 
شهر تهران بايد در سطوح مختلف و با مشارکت ذينفعان مختلف تدوين شود که در 
همين راستا، سند توسعه محات، به عنوان جزئي ترين سند توسعه اي در پايتخت 

با همکاري مردم، شوراياري ها و سمن ها در دست تهيه است. 
به اعتقاد معاون توسعه و برنامه ريزي شهرداري تهران، با توجه به شناخت خوبي که 
دفاتر نوسازي محات از موقعيت هاي محلي دارند، کار تدوين برنامه توسعه محات 
به اين دفاتر واگذار شده است که براي ۱۵۰ محله تا پايان امسال و براي ساير محات 

شهر تهران نيز تا پايان سال آينده، اين برنامه توسعه  آماده مي شود. 
به گفته وي، ۱۵۰ محله اي که امسال برنامه توسعه آنها تدوين و به شوراي شهر ارائه 
مي شود، عمدتاً محات داراي بافت فرسوده يا در معرض آسيب هاي اجتماعي هستند 
که نياز به مداخله فوري و جدي در آنها احساس مي شود. البته برنامه توسعه محله، با 

توجه به ويژگي هاي هر محل، براي همه محات به طور خاص تهيه خواهد شد. 
در حالي کار تدوين سند توسعه ۱۵۰ محله شهر تهران تا پايان سال توسط شهرداري 
تهران انجام خواهد شد که در دوره گذشته مديريت شهري با هدف نوسازي بافت 
فرسوده محات شهر تهران اين طرح ها تدوين شده بود و سؤال اينجاست که چرا 
شهرداري تهران اقدام به اصاح سند هاي پيشين و به روز شدن آن نکرده است و در 

نظر دارند تا با صرف هزينه اي ديگر اين اسناد از ابتدا تدوين شود. 
  توسعه محله اي با باز آفريني نقش شهروندان

برقراري ارتباط عميق  و مؤثر با ش��هروندان محات، کاهش ش��کاف بين مردم 
و مس��ئوان ش��هري، تاش جهت تغيي��ر رفت��ار ش��هروندان و افزايش حس 
مس��ئوليت پذيري، افزايش مش��ارکت مردمي در حفظ و نگه��داري و آباداني 
محات،  توس��عه و کمک به فعاليت هاي خيرخواهانه، ارتق��اي جايگاه و نقش 
همس��ايگي در محات به خصوص در موضوع آپارتمان نشيني، توجه به شرکت 
ش��هروندان در فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و تفريح��ي و جلوگيري از بروز 
آسيب  هاي اجتماعي و فرهنگي و کمک به بهبود شرايط افراد و اقشار آسيب پذير 
در محات را مي توان از جمله اقدامات ش��وراياري ها در دوره هاي فعاليت آنان 
عنوان کرد. هويت بخشي به محات و  استفاده از پتانسيل و ظرفيت هاي نخبگان 
محلي براي توسعه و آباداني محات نيز از جمله فعاليت هاي مهم اين نهادهاي 
مردم نهاد است که سبب شده محات شهر تهران جان دوباره بگيرند، هر چند در 
اين مسير اعضاي شوراياري که به صورت داوطلبانه وارد عرصه خدمت شده اند 
با مشکات و مسائل بسياري روبه رو بوده اند اما اينکه شهروندان به عنوان پشتوانه 
آنان هميشه در صحنه حضور دارند، سبب شده است تا تحمل مسائل و مشکات 
بر آنان آسان شود، بنابراين ازم است در سياستگذاري و برنامه ريزي  هاي جديد 
به جايگاه ش��وراياري ها توجه ويژه اي ص��ورت بگيرد تا اعضاي ش��ورا ياري که 
منتخب شهروندان محات هستند بتوانند بيش از گذشته براي خدمت رساني به 

شهروندان محات گام بردارند. 
با اين حال در کنار تدوين سند توسعه محات بايد در نظر داشت که توسعه شهري 
با توسعه محات در ارتباط مستقيم قرار دارد. بر اين اساس شورا ياري ها بايد بتوانند 
با استفاده از تجربيات گذشته به محات ش��هري هويت داده و مسائل و مشکات 
پنهان و آش��کار محات را از طريق مطالبه گري از مديريت شهري و دستگاه هاي 

شهري برطرف کنند. 

تصوير شهر در شبکه های مجازي

برگزاری اولين جشنواره گل و گياه در حاشيه تهران محله کشار عليا



سال 84 بود كه طرح انتقال آب خزر به سمنان در 
كارگروه بررسي تأمين آب استان سمنان با حضور 
معاون اول رئيس جمهور و وزي��ر نيروي وقت به 
تصويب رسيد و در پي آن، مصوبه هيئت دولت در 
سفر استاني سمنان در چهاردهم دي ماه سال 89 
به وزارت نيرو اباغ و سرانجام اين طرح در تاريخ 
سي ام خردادماه 91 به شركت توسعه منابع آب و 
نيروي ايران به عنوان مجري اباغ شد.  اين طرح 
به  صورت 2 خط لوله به ط��ول 160 كيلومتر از 
سواحل درياي خزر در مجاورت نيروگاه نكا آغاز 
شده و پس از عبور از شاليزارها و مناطق جنگلي 
در استان مازندران در مس��ير خط لوله نكا- ري، 
امتداد و از منطقه دوآب وارد منطقه خطيركوه در 
استان سمنان مي شود؛ در نهايت با عبور از تونل 
چش��مه روزبه در حوالي شهر ش��هميرزاد به دو 
شاخه تبديل مي شود كه يك خط لوله به سمت 
دامغان و شاهرود به طول 172 كيلومتر و ديگري 
به سمت س��منان به طول 132 كيلومتر كشيده 
خواهد ش��د.  آن طور كه ش��ركت آب نيرو اعام 
كرده است هدف از اجراي اين طرح، نمك زدايي 
و تصفيه 200 ميليون مترمكع��ب آب از درياي 
خزر در سال و انتقال آن به شهرهاي فات مركزي 
در استان سمنان است كه صرفاً به مصرف شرب 

و صنعت مي رسد. 

   فاجعه اي به عظمت انفجار بمب اتم
سال گذش��ته هم وقتي كه بحث انتقال آب خزر 
به سمنان مطرح بود يكي از اعضاي هيئت علمي 
مؤسس��ه تحقيقات جنگل ها و مرات��ع اين كار را 
به فاجعه اي بزرگ ت��ر از انفجار اتمي عنوان كرد.  
محمد درويش كه در نشستي با عنوان »بررسي 
انتق��ال آب مازندران به س��منان« حاضر ش��ده 
بود، گفت: »در طرح انتقال آب خزر به س��منان 
ميلياردها پول خ��رج مي كنيم تا كيفيت زندگي 
مردم را پايي��ن بياوريم؛ اين فاجع��ه  بزرگ تر از 
انفجار اتمي است.« اما نكته اي كه كمتر در طرح 
انتقال آب خزر به سمنان به آن پرداخته شده، اين 
است كه چندين كشور در اين درياچه سهم دارند 
و هر گون��ه بهره برداري بايد م��ورد موافقت همه 
كشورها باش��د.  با اين حال در پي سفر چند روز 
پيش رئيس جمهور به سمنان و پذيرش انتقال آب 
خزر به اين استان، باز هم صداي كارشناسان بلند 
شد و حتي نمايندگان مازندران در مجلس شوراي 

اسامي به اين صحبت ها واكنش نشان دادند. 
با اينكه وقتي از انتقال آب خزر به سمنان صحبت 
مي شود، همه نگاه ها به سمت صدمات ناشي از اين 
كار به استان هاي ش��مالي كشور و محيط زيست 
آن مي چرخد اما حقيقت اين است كه با توجه به 
بهره مندي چند كشور از درياچه خزر، اگر فعاليت 

يك سويه اي در اين باره انجام شود و به قول معروف 
آب را برداريم و پسماند ش��ور آن را برگردانيم؛ يا 
حتي اگر آب را ببريم و در سمنان شيرين كنيم، 
باز هم روي بوم سازگان خزر اثر خواهد داشت و با 
اين كار، به ديگر كشورها كه رويه مشابه را در پيش 
بگيرند، چراغ سبز نشان مي دهيم تا بدون توجه به 
اثرات فرامنطقه اي، فعاليت هاي مخرب خود را آغاز 
و پيش ببرند.   كافي است كمي از تجربيات قبل و 
فعاليت هاي كشورهاي همسايه كه ضربات سختي 
به محيط زيس��ت ايران وارد كرد استفاده كنيم. 
مثًا س��فير تركيه در پاس��خ به اعتراض ايران به 
سدسازي هاي اين كشور در طرح موسوم به )گاپ( 
گفت كه »شما چگونه اين اعتراض را داريد، وقتي 
كه خودتان اين همه طرح ه��اي انتقال آب روي 
كارون داريد، اين همه سدس��ازي كرده ايد و اين 

همه طرح هاي مخرب ديگر را اجرا كرده ايد؟«  
   طرحي بدون مبناي كارشناسي

»آغاز پروژه انتقال آب درياي خزر به س��منان در 
حقيقت آغاز مرگ درياي خزر است و قطعاً فاجعه 
زيست محيطي درياچه اروميه در مازندران تكرار 
مي ش��ود.« اين ها بخش��ي از حرف هاي نماينده 
مردم بهش��هر، نكا و گلوگاه در مجلس اس��ت و با 
بيان اينكه بخش��ي از شغل ها در ش��مال كشور 
وابس��ته به دريا و آبزيان دريايي است و همچنين 

گردش��گراني كه گردش��گري دريايي را انتخاب 
مي كنند خ��زر به عنوان مقصد اين گردش��گران 
است، مي گويد: »قطعاً مجمع نمايندگان مازندارن، 
گيان و گلستان واكنش هاي ازم را نسبت به اين 
سخنان غيركارشناس��ي رئيس جمهور در صحن 
مجلس ابراز و اعتراض خود را نس��بت به اجراي 
اين پروژه نشان مي دهند.«  علي محمد شاعري 
تأكيد مي كند: »س��خنان رئيس جمه��ور كه در 
س��منان درباره موافقت و آمادگي دولت با انتقال 
آب درياي خزر به فات مركزي كشور بيان كردند 
به هيچ عنوان مبناي كارشناس��ي ندارد چرا كه 
خزر يك درياچه بسته است و هرگونه دستكاري 
در اين درياچ��ه تبعات جبران ناپذي��ري را براي 
محيط زيس��ت منطقه، اقتصاد و اش��تغال مردم 
شمال كشور و معيشت ساكنان درياي خزر در پي 
دارد.«  عضو هيئت رئيسه كميسيون كشاورزي، 
آب، منابع طبيعي و محيط زيس��ت مجلس ادامه 
مي دهد: »س��خناني كه اكنون به همين راحتي 
درباره انتقال آب درياي خزر مي گويند دقيقاً مانند 
سخناني است كه درباره اجراي پروژه پل بر روي 
درياچه اروميه گفتند كه همه مطالعات و بررسي ها 
انجام شده اما همه ديدند كه پس از احداث پل بر 
روي درياچه اروميه مشخص شد كه بررسي هاي 
كارشناسي ازم صورت نگرفته بود و احداث آن پل 
تبعات زيادي را براي محيط زيست و اكوسيستم 
درياچه اروميه ايجاد ك��رد.« البته نماينده مردم 
ساري در مجلس شوراي اس��امي هم با اشاره به 
سخنان رئيس جمهور در شاهرود مبني بر انتقال 
آب درياي خزر به س��منان، معتقد است طراحي 
مسئله اي كه از سال گذش��ته منسوخ شده بود و 
اينكه دولت با چه دليلي دوباره اين مورد را عنوان 
كرده مسئله اي است كه بايد پيگيري شود.   علي 
اصغر يوسف نژاد با اشاره به اينكه انتقال آب درياي 
خزر به دايل مختلف كارشناسي نيست و مسائل 
زيست محيطي را به همراه دارد، يادآور مي شود: 
»مجامع رسمي سازمان هاي زيست محيطي اظهار 
نظر كردند كه انتقال آب دريا خزر با اكوسيستم 
مازندران سازگاري ندارد و از لحاظ مالي نيز قابل 
توجيه نبوده و از نظر تكنيكي و به لحاظ تخصصي 
امكان انتقال آب دريا تا ارتف��اع بيش از هزار متر 

امكانپذير نيست.«

 ۵۹۰ مدرسه خراسان شمالي 
با بخاري هاي غيراستاندارد گرم مي شود  

نيم�ي از كاس ه�اي درس خراس�ان ش�مالي ب�ا بخاري ه�اي 
غيراستاندارد گرم مي شوند. وس�ايل گرمايشي كه سابقه چندان 
خوبي را در كارنامه خود طي اين چند سال اخير به ثبت نرسانده اند 
و حوادث متعددي كه بدترين  آنها حادثه مدرسه شين آباد است را 
رقم زده اند. حاا دوباره يك زمستان ديگر در پيش است و مديركل 
نوسازي، توس�عه و تجهيز مدارس خراسان ش�مالي از استاندارد 
نبودن سيس�تم گرمايش�ي ۵۹۰ مدرس�ه اس�تان خبر مي دهد. 

    
آذر س��ال 91 بود كه در مدرس��ه اي در روستاي ش��ين آباد در استان 
آذربايجان غربي به دليل محروم بودن از سيستم گرمايشي استاندارد 29 
دانش آموز دختر آن دچار حادثه شدند. حريقي كه طي زمان كمي كل 
كاس را فرا گرفت و خاطره اي تلخ از كاس درس را براي دانش آموزان 
رقم زد. حاا از آن واقعه شش سال مي گذرد و آن دختربچه هاي حادثه 
ديده بزرگ شده اند اما باز هم استاندارد سازي سيستم گرمايشي مدارس 
به درستي اجرايي نمي ش��ود. از همين رو با شروع هر زمستان، معضل 
استاندارد نبودن وسايل گرمايشي استان ها هم داغ مي شود. مشكلي كه 
هر ساله با پايان رسيدن زمس��تان متوليان وعده رفع آن را مي دهند و 
مي گويد نهايتاً تا دو سال آينده مدارس كل كشور به سيستم گرمايشي 
استاندارند تجهيز مي شوند. اما باز هم كه يكس��ال ديگر مي گذرد و به 
ابتداي زمستان ديگر مي رسيم شرايط يا تغييري نكرده، يا آنقدر بحث 
نوسازي و استانداردسازي مدارس به كندي پيش مي رود كه همچنان 
اين  معضل به قوت خود باقي مي ماند. گواه اين ادعا هم همين است كه 
اكنون به گفته كارشناسان حدود نيمي از مدارس استان خراسان شمالي 
از سيستم گرمايشي استاندارد برخوردار نيستند و با بخاري هاي از دور 

خارج شده يا نامناسب كاس درس را گرم مي كنند. 
   وعده پايان كار بخاري هاي غيراستاندارد

در حال حاضر هزار و 321 مدرس��ه در اس��تان خراسان شمالي وجود 
دارد ك��ه تنها نيمي از آنها به سيس��تم گرمايش��ي اس��تاندارد مجهز 
هس��تند و مابقي با بخاري هاي نفتي، گازي و حت��ي گاهاً همان طور 
كه در شبكه هاي اجتماعي منتشر مي شود با بخاري هاي هيزمي گرم 
مي ش��وند. در اين خصوص مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
خراسان شمالي با اشاره به اينكه تعداد 731 مدرسه استان كه شامل 
3979 كاس درس مي شوند از سيستم گرمايش حرارت مركزي كه 
تمامي استاندارد هاي ازم را دارد برخوردارند، مي گويد: »با اين حال 

هنوز سيستم گرمايشي ۵90 مدرسه استان استاندارد نيست.«
امين فاح ادامه مي دهد: »370 مدرسه اس��تان شامل 13۵0 كاس 
درس و 227 مدرسه ش��امل 1399 كاس درس به ترتيب از سيستم 
گرمايش��ي نفتي از نوع اس��تاندارد و بخاري گازي استفاده مي كنند.« 
همچني��ن گفته مي ش��ود كه در س��ال ج��اري مبل��غ يك ميليارد و 
200ميليون تومان صرف خريد 400 بخاري نفتي هوشمند شده است. 
در اين خصوص اين مسئول مي افزايد: »طي مناقصات انجام شده اين 
بخاري ها كه مورد تأييد سازمان بهينه سازي مصرف سوخت نيز هستند 
تا پايان امسال در مدارس اس��تان نصب و مورد اس��تفاده قرار خواهد 
گرفت.« مديركل نوسازي مدارس خراسان شمالي ادامه مي دهد: »عاوه 
بر مبلغي كه صرف خريد بخاري نفتي هوشمند شده است، بخش زيادي 
از اعتبار امسال سازمان نوسازي مدارس صرف تجهيز سيستم گرمايشي 
مدارس براي سال آينده شده است.« با اين تفاسير به نظر مي رسد كه 
سال آينده بخش بزرگي از معضل بخاري هاي غيراستاندارد اين استان 
برطرف شود. البته اگر همچون وعده  هاي پيشين مسئوان كه قرار بود تا 
پايان سال 96 تمام مدارس به وسايل گرمايشي استاندارد تجهيز شوند، 

نباشد و اين مهم با جديت تمام پيگيري شود.

ايران كم آب است و تعدادي از اس�تان هايش در عطش به سر مي برند. 
اين يك حقيقت است و با گذري به اس�تان هاي مركزي كشور به خوبي 
مي ت�وان آن را لمس ك�رد. از يزد و كرم�ان و فارس گرفته تا س�منان و 
خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان. هر چند بارها و بارها طرح هايي 
در جهت رفع معضل كم آبي اين اس�تان ها ارائه ش�ده اس�ت اما نبايد 
فراموش كرد كه طرح ها بايد پخته و كارشناس�ي ش�ده مطرح شوند و 

مانند ده ها طرح در زمينه سدس�ازي ها و حفر چاه ها و اين اواخر هم پل 
روي درياچه اروميه كه پس از اتمام تازه متوجه ش�ديم نه تنها ارزشي 
ندارد بلكه ب�ه معضلي بزرگ براي كش�ور و به خصوص محيط زيس�ت 
تبديل شده است. حاا هم بحث انتقال آب درياي خزر به سمنان است 
كه به گفته كارشناس�ان مش�كات زيس�ت محيطي غير قابل جبراني 
براي اين درياچه و اس�تان هاي همج�وار آن به همراه خواهد داش�ت. 

ميترا شهبازي

 با وجود آنكه خاك 
محمدرضا سوري

نقش مهم�ي در    گزارش 2
زندگ�ي  ادام�ه 
موجودات دارد و توليد مواد غذايي گياهي و دامي 
به آن وابسته است، با اين حال بي توجهي به حفظ 
آن موجب ش�ده ت�ا اي�ن روزها بيش�تر خاك 
استان هاي كشور به شدت رو به فرسايش و نابودي 
گذارند؛ مس�ئله اي كه در حال حاضر دو استان 
لرس�تان و مازندران را كه نقش مهمي در زمينه 
توليدات گياهي و دامي دارند، به ش�دت تهديد 
مي كند. اين موضوع موجب ش�د ت�ا مدير گروه 
خاك شناسي دانشگاه علوم كش�اورزي ساري 
تأكيد كند: »ش�خم در جهت ش�يب در اراضي 
شيب دار، وجود دام بيش از ظرفيت مرتع، تبديل 
مراتع به زمين هاي كش�اورزي و همچنين قطع 
درختان و بدون پوشش گذاشتن مزارع و اراضي 
مصداق هايي است كه باعث شده روند فرسايش 
خ�اك به وي�ژه در مازن�دران تش�ديد ش�ود.«

    
آمارها نشان مي دهد، 10 درصد ارزش محصوات 
كش��اورزي و 7 درصد توليدات كشاورزي كشور 
مربوط به مازندران است؛ موضوعي كه موجب شده 
تا اين استان رتبه نخست را در توليد 12 محصول 
زراعي، باغي، دامي و ش��ياتي به خود اختصاص 
دهد، و 27 درصد توليد ناخالص داخلي و 23 درصد 
اشتغال مستقيم استان مربوط به بخش كشاورزي 
باشد.  همچنين استان لرستان نيز ساانه 2 ميليون 
و 400 هزار تن انواع محصوات كشاورزي و دامي 
توليد مي كند، و اين درحالي است كه قابليت توليد 
3 هزار تن محصول كش��اورزي را ني��ز دارد.   اين 
آمار نش��ان مي دهد كه اين دو منطقه چه تأثيري 
بر توليدات كش��اورزي و دامي دارند و عمًا جزو 

مهم ترين مناطق در اين زمينه به شمار مي روند. 

   مرگ زودهنگام خاك حاصلخيز مازندران 
همانطور كه گفته ش��د ش��رايط آب و هوايي در 
كنار حاصلخيزي خاك مازندران موجب شده تا 
اين استان يكي از مهم ترين توليدكنندگان مواد 
غذايي و دامي به شمار مي رود و كمتر منطقه اي 
توان رقابت با آن را داشته باشد.  با تمام اين مزايا 
كه از آن نام برده شد در س��ال هاي اخير استفاده 
بيش از حد از منابع آبي و ورود آب ش��ور دريا به 
زمين هاي منطقه در كنار شخم در جهت شيب در 
اراضي شيب دار، وجود دام بيش از ظرفيت مرتع، 
تبديل مراتع به زمين هاي كشاورزي و همچنين 
قطع درختان و بدون پوش��ش گذاشتن مزارع و 
اراضي مصداق هايي است كه باعث شده فرسايش 
خاك به ويژه در مازندران تشديد شود.  مدير گروه 
خاك شناسي دانشگاه علوم كش��اورزي ساري با 
تأييد اين موارد مي گويد: »چنانچه ميزان خاك 

توليدي بيشتر از ميزان فرسايش خاك باشد اين 
روند طبيعي بوده و مش��كلي ايجاد نخواهد كرد 
اما اگر اين تعادل بر هم بخورد و فرس��ايش بيش 
از توليد صورت گيرد اصطاحاً فرسايش مخرب 
اتفاق افتاده است.« محمدعلي بهمنيار وضعيت 
كنوني فرسايش خاك در كشور را مخرب معرفي 
كرده و با بيان راه حل هاي جلوگيري از فرسايش 
خاك مي افزايد: »ايجاد پوش��ش گياهي، رعايت 
اصول كشاورزي، وجود تعداد مناسب دام در مرتع 
و حفظ جنگل ها مي تواند به كاهش فرسايش خاك 
كمك شاياني كند.« از آنجا كه هرگونه بهره برداري 
بي رويه از خاك و اجراي برنامه هاي نادرست باعث 
تشديد فرسايش خاك خواهد شد لذا نبايد منابعي 
همچون پساب ها و فاضاب هاي شهري و صنعتي 
را كه سبب آلودگي خاك مي شوند، قبل از تصفيه 
در زمين ها رهاسازي كرد.  از طرفي نفوذ عناصري 

كه به  علت دفن زباله وارد عمق خاك مي ش��وند، 
غير قابل احيا بوده و اي��ن عناصر به دليل نفوذ به 
اعماق خاك و همچنين منابع آب هاي زيرزميني 
قابل تصفيه و بازيابي نبوده و مشكات عديده اي 
را براي خاك و آب ايج��اد مي كنند.  عضو هيئت 
علمي دانشگاه علوم كش��اورزي و منابع طبيعي 
س��اري با اش��اره به نقش خطرناك مواد آاينده 
در آب و خاك مي گويد: »انواع آلودگي ناش��ي از 
سموم كشاورزي، فلزات سنگين و شوري آن سبب 
از بين رفتن بيولوژي خ��اك، كاهش موجودات 
زنده و باكتري هاي مفيد و درنهايت كاهش توان 

حاصلخيزي خاك مي شود.«
   فرسودگي ۹۰ درصد زمين هاي زراعي كشور

اي��ران داراي 18/۵ ميليون هكت��ار زمين زراعي 
است كه بيش از 90 درصد آنها با مشكات مربوط 
به خاك روبه رو بوده كه فرس��ايش خاك از جمله 
اين موارد است.  همچنين براي تشكيل يك  ايه 
خاك، زماني بين 300 تا 700 سال طول مي كشد. 
اين زمان در كش��ور ايران بيش از يك هزار سال 
است.  از طرفي بررسي ها نشان مي دهد فرسايش 
خاك بيش از حد استانداردهاي جهاني در كشور 
است.  پس از مازندران لرس��تان دومين استاني 
است كه با مشكل فرس��ايش خاكي مواجه است.  
رئيس سازمان جهاد كش��اورزي لرستان با تأييد 
اين موضوع مي گويد: »متوسط فرسايش خاك در 
ايران 16 تا 17 تن در هر هكتار است كه در استان 
نيز نزديك به همين ميزان است.« عبدالرضا بازدار 
با بيان اينكه بيش از ۵0 درصد خاك هاي كشور 
جوان هستند، مي افزايد: »از آنجا كه بيش از 7۵ 
درصد آن در اقليم خشك و نيمه خشك واقع شده 
است، لذا اگر خاكي مي خواهد تشكيل شود بايد 
رطوبت كافي وجود داشته باشد كه متأسفانه در 

كشورمان به دليل خشكي، تشكيل نمي شود.«

فرسايش خاک،  زمين هاي حاصلخيز مازندران و لرستان را تهديد می كند

سخناني كه اكنون به همين راحتي 
درب�اره انتق�ال آب دري�اي خ�زر 
مي گوين�د دقيقاً مانند س�خناني 
است كه درباره اجراي پروژه پل بر 
روي درياچه اروميه گفتند كه همه 
مطالعات و بررسي ها انجام شده اما 
همه ديدند كه پس از احداث پل بر 
روي درياچه اروميه مشخص شد كه 
كارشناسي ازم صورت نگرفته بود
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انتقال آب خزر، اروميه اي جديد مي سازد
 نماينده مردم بهشهر در گفت وگو با »جوان«: انتقال آب خزر به هيچ عنوان مبناي كارشناسي ندارد

 زيرا خزر يك درياچه بسته است و هرگونه دستكاري در آن تبعات جبران ناپذيري براي محيط زيست به همراه دارد

   البرز: مدير كل فرهنگ و ارش��اد البرز از برگزاري نهمين نمايشگاه 
كتاب البرز در 2۵ الي 30 آذر ماه در پارك چم��ران كرج خبر داد.  ناصر 
مقدم با اشاره به اينكه حدود 300 ناشر در اين نمايشگاه شركت مي كنند، 
افزود: تاكنون ۵00 ناشر براي شركت در اين نمايشگاه نام نويسي كرده اند 
كه متناسب با عملكرد آنها از ميان آنها 300 ناشر در نمايشگاه حضور پيدا 
مي كنند.  به گفته وي، اين نمايشگاه عاوه بر 130 غرفه اصلي برنامه هاي 
جنبي خاص ديگري نيز دارد كه شامل ايستگاه نقاشي كودكان، نقد شعر، 

امر به معروف و نهي از منكر و نمايش هاي خياباني است. 
  سيستان وبلوچستان: مدير صندوق بيمه اجتماعي روستاييان، 
كشاورزان و عشاير با بيان اينكه، بيمه اجتماعي نقش مؤثري در كاهش فقر 
در مناطق كم برخوردار و روستايي دارد، اظهار داشت: روستاييان از اقشار 
مولد جامعه هستند و بانوان روستايي مي توانند با استفاده از ظرفيت ها و 
پتانسيل هاي موجود و ايجاد كسب وكار، مشاغل خانگي و صنايع دستي به 
رشد اقتصاد خانوار كمك كنند.  امان اه شاقوزايي با بيان اينكه، از اقدامات 
صندوق بيمه اجتماعي در سال گذشته اجراي قانون حمايت از خانواده و 
پرداخت مستمري به زنان مطلقه و داراي شوهر متوفي بود، افزود: زنان 
خانه دار كشاورز، روستايي و عشايري و زنان ساكن در شهر هاي زير 20 
هزار نفر جمعيت مي توانند با پرداخت حق بيمه از حق مستمري، تسهيات 

بازنشستگي و از كار افتادگي در آينده برخوردار شوند. 
   بوشهر: استاندار بوشهر از مهم ترين برنامه ها و ظرفيت هاي دولتي و 
بخش خصوصي براي توسعه و پيشرفت استان بوشهر خبر داد.  عبدالكريم 
گراوند اظهار داشت: براي انجام امور بايستي مديران همه تاش خود را به 
كار بگيرند و خود را درگير بروكراسي اداري نكنند.  وي با تأكيد بر جذب 
سرمايه گذاران خاطرنشان كرد: بايد كمك كنيم و همراهي كنيم تا براي 

حضور و فعاليت سرمايه گذاران در سطح استان فضاي خوبي فراهم شود.

 درمان 1۰۰۰ زوج نابارور 
در مركز جهاد دانشگاهي اردبيل    

در حال حاضر بيش از ي�ك هزار زوج     اردبيل
ناب�ارور در مراك�ز جهاد دانش�گاهي 
اردبيل تحت درمان ق�رار گرفته اند كه نيمي از اي�ن تعداد نتيجه 
گرفت�ه و نيم�ي ديگ�ر در ح�ال ادام�ه رون�د درم�ان هس�تند. 
رئيس جهاد دانشگاهي استان اردبيل گفت: مركز جهاد دانشگاهي استان 
اردبيل در كمك به زوج هاي نابارور نيز به ش��كل بس��يار قابل قبولي عمل 
كرده كه با همكاري هاي انجام يافته در ح��ال حاضر بيش از يك هزار زوج 
نابارور در اين مراكز تحت درمان قرار گرفته اند كه نيمي از اين تعداد نتيجه 
گرفته و نيمي ديگر در حال ادامه روند درمان هستند.  مهران اوچي  اردبيلي 
افزود: در حال حاضر 46 واحد جهاد دانشگاهي و 120 مركز رشد واحدهاي 
فناوري در عرصه خدمت علم و فناوري در حال فعاليت هستند و اين مركز 
نيز فعاليت خود را در استان از سال 80 آغاز كرده و فعاليت هاي بسيار قابل 
توجهي در بسياري از عرصه ها انجام داده كه تمامي اين موارد براي ما مهم و 
اساسي است.  وي ادامه داد: توسعه مراكز جهاد دانشگاهي استان يك اولويت 
اساسي و مهم براي ما است و با جديت و تاش ويژه سعي داريم تا در راه اندازي 
شعبات و مراكز جهاد دانشگاهي در شهرستان هاي استان به يك سطح قابل 
قبول برسيم.  رئيس جهاد دانشگاهي استان اردبيل بيان كرد: به همين منظور 
انعقاد تفاهم نامه اي با استاندار اردبيل مبناي كار قرار گرفته بود كه در اين 
راستا با اخذ مجوز و تأمين اعتبارات مراكز جهاد دانشگاهي در شهرستان هاي 
اردبيل راه اندازي شود كه با تخصيص بيش از 2 ميليارد ريال شاهد افتتاح اين 
مركز در اين شهرستان هستيم كه اين موضوع براي ما بسيار خرسند كننده 
است.  اوچي اردبيلي گفت: فعاليت هاي جهاد دانشگاهي استان در حوزه هاي 
مختلف به سرعت در حال پيشرفت است و در تاش هستيم با توسعه كارهاي 
شاخص اين مركز در عرصه هاي مختلف به سمت صنعتي سازي و بومي سازي 

پيش برويم كه اين موضوع براي ما بسيار حائز اهميت است. 

 اتمام فاز اول پروژه مديريت يكپارچه 
زاينده رود     

پ�روژه مديري�ت يكپارچ�ه رودخان�ه     اصفهان
زاينده رود از سال ۲۰1۰ در سه فاز تعريف 

شده است كه فاز اول آن به اتمام رسيده است. 
مدير مطالعات پايه منابع آب شركت آب منطقه اي اصفهان با اشاره اينكه 
در فاز دوم توسعه راهبردی، ابزارها و روش هاي توليد پايگاه داده براي 
تمام ذينفعان تعريف مي شود، گفت: پيشنهاد ايجاد سازماني يكپارچه 
براي مديريت حوضه آبريز زاينده رود در اين فاز مورد بررسي قرار گرفت 
كه ايده تشكيل و اجرايي شدن آن در فاز سوم وجود دارد.  غامحسين 
حيدرپور با تأكيد بر شناسايي و راهكارهاي كاهش مصرف آب در حوضه 
در اين فاز افزود: امكان بهينه سازي مصرف آب ش��رب و بهره برداري از 
تصفيه خانه ها در اين فاز بررسي شد و رسيدن به توسعه پايدار جز اهداف 
اين فاز اس��ت.  وي با بيان اينكه پروژه مديريت يكپارچه رودخانه زاينده 
رود يكي از 17 پروژه اي است كه وزارت علوم آلمان در كشورهاي مختلف 
در حال انجام آن است، گفت: از لحاظ پيشبرد اهداف و فازهاي برنامه ريزي 
شده پروژه مديريت يكپارچه رودخانه زاينده رود در رتبه سوم قرار دارد 
كه بيانگر پيشرفت فازهاي آن است.  حيدرپور افزود: در برخي از 17 پروژه 
ديگر ما حتي وارد فازهاي دوم و سوم شده ايم.   وي ادامه داد: حوضه زاينده 
رود يك حوضه استثنايي است كه شاهد داشتن مشتركان آب در حوزه 

شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي و محيط زيست است. 

 اختصاص ۵۰۰ ميليارد اعتبار 
براي تكميل محور »زاهدان– خاش«     

با توجه به كوهس�تاني بودن محور     سيستان وبلوچستان
خاش به زاهدان جهت دو بانده شدن 
اين مسير بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است . 
نماينده مردم خاش و ميرجاوه در مجلس گفت: با توجه به آمار دريافتي 70 
درصد از تصادفات رانندگي در محور هاي استان سيستان و بلوچستان ناشي 
از عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي است.  وي ياد آورشد: با توجه به 
كوهستاني بودن محور خاش به زاهدان جهت دو بانده شدن اين مسير بيش 
از ۵00 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است .  علي كرد تأكيد كرد: مردم 
بايد از تردد هاي غير ضروري در اين محور خودداري كنند تا ديگر شاهد رخ 
دادن حوادث ناگوار نباشيم.  وي نسبت به ارائه گزارش عملكردي از اقدامات 
انجام ش��ده در مجلس پرداخت و اجراي پروژه راه آه��ن، احداث راه هاي 
مواصاتي »روتك« و »ديگشكن«، اجراي پروژه هاي آبرساني به مناطق 
روستايي، تاش براي اجراي پروژه آبرساني به شهر خاش از »كارواندر« و 
ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در شهرستان هاي خاش و ميرجاوه را يادآور شد.  
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: با كمك كميسيون اجتماعي 
سهميه پذيرش مددجو در نهادهاي حمايتي شهرستان خاش با افزايش 

روبه رو شد و اكنون هيچ مددجو پشت نوبت چتر حمايتي وجود ندارد. 

 تشكيل يك ميليون و ۵۰۰ هزار 
پرونده الكترونيكي سامت در گلستان   

رئيس دانشگاه علوم پزشكي گلستان     گلستان
از تشكيل پرونده الكترونيكي سامت 
و ثبت آن در س�امانه ناب )نرم افزار اطاعات بهداشت( براي يك 

ميليون و ۵۰۰ هزار شهروند اين استان خبر داد. 
عبدالرضا فاضل گفت: افرادي كه براي آنان پرونده الكترونيك سامت 
تشكيل شده بيشتر در مناطق روستايي و ش��هرهاي كمتر از 20 هزار 
نفر ساكن هستند.  وي افزود: تشكيل پرونده الكترونيك سامت در دو 
شهر گرگان و گنبدكاووس با مشكل مواجه است كه شهروندان به ويژه 
كاركنان ادارات و نهادهاي دولتي بايس��تي براي تشكيل اين پرونده از 
طريق سامانه ناب اقدام نمايند.  وي ادامه داد: تشكيل پرونده الكترونيكي 
سامت، ارائه خدمات به شهروندان را بهتر مي كند و از ابتداي سال آينده 
داشتن اين پرونده الزامي است.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
با يادآوري كمبودهاي بودج��ه اي و برخي مطالب��ات مراكز درماني و 
بيمارستاني اين استان از بيمه ها، تصريح كرد: اين مشكات سبب شده تا 
پرداخت حقوق و كارانه پزشكان و پرستاران و نيز نيروهاي شركتي مراكز 
درماني با مشكل مواجه شود.  وي يادآور شد: عاوه بر عقب افتادگي يك 
ساله كارانه پزشكان و پرستاران گلستان، مراكز درماني و بيمارستاني 
اين استان نيز تا پايان سال گذشته مبلغ يك هزار و 700 ميليارد ريال از 
بيمه ها طلب دارند.  فاضل گفت: دانشگاه علوم پزشكي گلستان در اين 
شرايط مي بايست هر ماه حدود 300 ميليارد ريال فقط بابت حقوق و 

كارانه پزشكان، پرستاران و نيروهاي شركتي پرداخت نمايد. 

 تداوم توسعه گردشگري روستايي 
آذربايجان شرقي با 3۰ طرح تسهياتي   

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي     آذربايجان شرقي
و گردش�گري آذربايج�ان ش�رقي از 
تخصيص 46 ميليارد تومان اعتبار به 3۰ طرح تسهيات گردشگري 

روستايي در سال ۹7 خبر داد. 
»مرتضي آبدار« با بيان اينكه 41 موافقت اصولي اوليه بوم گردي در حوزه 
س��رمايه گذاري گردشگري اين استان صادر شده اس��ت، گفت: از ابتداي 
سال 96 تا 2۵ مهرماه سال 97، 41 مورد موافقت اوليه بوم گردي در حوزه 
سرمايه گذاري گردشگري استان صادر شده كه از اين ميان، 14 طرح موفق 
به كسب موافقت اصولي سرمايه گذاري گردشگري شده اند.  وي در ادامه 
به ميزان كل تس��هيات مصوب بانكي براي پروژه هاي گردشگري استان 
آذربايجان شرقي از سال 96 تا مهرماه سال 97 اشاره كرد و افزود: بر اساس 
73 طرح مصوب بانكي در راستاي اهداف توسعه گردشگري استان در بازه 
زماني مذكور، مبلغ 89 ميليارد و 492 ميليون و 400 هزار تومان تسهيات 
بانكي در راستاي تس��هيات روستايي گردش��گري، فراگير گردشگري، 
صندوق توسعه ملي، صنايع دستي روستايي و طرح رونق توليد به متقاضيان، 
تخصيص يافته است.  مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
آذربايجان شرقي ادامه داد: از حجم كل تسهيات بانكي مصوب، مبلغي بالغ 
بر 46 ميليارد تومان به 30 طرح مصوب بانكي در حوزه تسهيات گردشگري 
روستايي اختصاص يافته است.  آبدار در ادامه به فعاليت 68 انجمن مردم نهاد 
ميراث فرهنگي در استان اشاره كرد و گفت: انجمن هاي مردم نهاد ميراث 
فرهنگي با توجه به حوزه فعاليتشان مي توانند در پيشبرد اهداف سازماني 
در استان نقش به سزايي داشته باشند در همين راستا 68 انجمن مردم نهاد 
ميراث فرهنگي به صورت فعال در استان در حال فعاليت هستند كه تاكنون 

111 كارت عضويت توسط آنها صادر شده است. 

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضاهاديلو
   گزارش يك



توليد جهاني نف�ت قرار اس�ت 1/2 ميليون 
بش�كه در روز كاه�ش ياب�د؛ تصميم�ي كه 
روز جمع�ه در اوپ�ك ب�ه اجم�اع رس�يد 
و موج�ب افزاي�ش 5 درص�دي قيمت نفت 
ش�د. در اين اجماع، امريكا بازن�ده و اوپك 
و روس�يه برن�ده منازع�ات اخي�ر ش�دند. 
 از ش��ش ماه گذش��ته تا ب��ه امروز ب��ازار نفت 
روزهاي پرچالشي را به خود ديده است و براي 
نخستين بار در تاريخ اوپك، رئيس جمهور امريكا 
به طور شفاف و با زبان تهديد خواستار افزايش 
توليد نفت توسط اعضاي اوپك به منظور كاهش 

قيمت آن شده بود. 
درخواست هاي مكرر و توييتري دونالد ترامپ 
از عربس��تان و كش��ورهاي حوزه خليج فارس 
نه تنها مانعي براي افزايش قيمت نفت نش��د، 
بلكه تبديل به يكي از عواملي شد كه بهاي نفت 
را افزايش داد. با توجه به تحريم ايران و برنامه 
ترامپ براي به صفر رساندن صادرات نفت ايران 
در آبان س��ال جاري، محمد بن سلمان، وليعهد 
س��عودي ها قول داد به ازاي هر بش��كه از نفت 
ايران، دو بشكه به ميزان توليد نفت خود بيفزايد 

كه تمسخر كارشناسان را در پي داشت. 
افزايش قيمت نفت به رون��د خود ادامه داد، اما 
پس از اعطاي معافيت به هشت كشور خريدار 
نفت ايران توسط امريكا، قيمت ها كاهش پيدا 
كرد و بشكه هاي اضافي در بازار نفت نقش خود 
را در   اين باره نش��ان داد. همزمان موضوع قتل 

جمال خاشقچي در اس��تانبول فشارهاي غرب 
را بر عربس��تان افزايش داد، به طوري كه رياض 
از عزم خود براي كاهش يك ميليون بشكه اي 

نفت خبر داد. 
  همكاری  روسيه و عربستان

مجموع توليد دو كشور روسيه و عربستان بيش 
از 21 ميليون بش��كه در روز است، يعني بيش 
از 20 درصد از توليد جهان��ي متعلق به اين دو 
كشور است كه از سال 2016 همكاري هاي خود 
را براي بهبود بازار نفت افزايش دادند. روس��يه 
كه همواره از س��وي علي النعيمي، وزير سابق 
نفت عربستان مورد نقدهاي فراوان قرار گرفته 
بود پس از تغيير ديدگاه حاكمان س��عودي به 
رياض نزديك شد تا ميزان تأثيرگذاري خود در 

تصميمات اوپك را افزايش دهد. 
موضوع فريز نفتي در سال 2016 كه با حمايت 
اين دو كش��ور تبديل به يك تصميم مهم شد، 
قيمت نف��ت را از س��طح 25 دار ب��ه بيش از 
60 دار افزاي��ش داد. اي��ن همكاري ه��ا تا به 
امروز وجود داشت و وزراي نفت دو كشور طي 
سه س��ال اخير بيش از 10 بار با يكديگر ديدار 

داشتند. 
با توجه به وابس��تگي ش��ديد اقتصاد دو كشور 
فوق به درآمدهاي نفتي، موضوع كاهش توليد 
در اجاس 175 اوپك در دستور كار قرار گرفت 
و عربستان از احتمال كاهش يك تا 1/5 ميليون 
بشكه اي توليد نفت از ژانويه 2019 گفت. اين 

اجاس كه روز جمع��ه به كار خ��ود پايان داد 
به ش��كل غير رس��مي تبديل به اجاس سران 
شد. وزراي نفت كش��ورهاي عضو اوپك براي 
كسب تكليف از حاكمان خود به صورت تلفني 
با پايتخت خود ارتباط تلفني بر قرار مي كردند 
و حتي وزير انرژي روس��يه براي اتخاد تصميم 
نهايي، شبانه وين را به مقصد مسكو ترك كرد 
تا ميزان كاهش تولي��د را با واديمير پوتين در 

ميان بگذارد. 
روز جمعه اما تصميم اخذ شد؛ 25 كشور براي 
كاهش توليد نفت به ميزان يك ميليون و 200 
هزار بشكه به توافق رسيدند كه سهم اوپك 800 
هزار بشكه و سهم كش��ورهاي غيراوپك 400 

هزار بشكه تعيين شد. ايران، ونزوئا و ليبي هم 
از اين برنامه مستثني شدند تا عربستان بخش 

اعظمي از كاهش توليد را بر عهده بگيرد. 
روز گذشته وزير نفت عراق هم گفت: مجموع 
كاهش توليد عربستان 700 هزار بشكه در روز 
خواهد بود و ساير كش��ورها نيز بر اساس سهم 
مشخص شده خود، توليد را كاهش مي دهند. 
اين خبر موجب ش��د تا قيمت نفت با افزايش 
مواجه ش��ده و اميده��ا براي نف��ت 70 داري 

افزايش يابد. 
  معافيت ها چگونه حاصل شد؟

س��ه كش��ور از برنامه كاهش توليد نفت اوپك 
معاف ش��دند. ايران و ونزوئا به دليل تحريم و 
شرايط ويژه خود از كاهش معاف شدند و ليبي 
نيز به دلي��ل ناآرامي هاي داخلي از فهرس��ت 
كاهش توليد حذف شد. اين يك رسم رايج در 
اوپك است كه از سال 1986 تا به امروز وجود 
دارد كه بر اين اس��اس، كش��ورهايي كه دچار 
كاهش توليد به دليل تحريم، جنگ، مشكات 
داخلي و... هس��تند از برنامه هاي كاهش توليد 
كنار گذاش��ته ش��ده و به بيان س��اده تر از هر 

تصميمي در اين باره معاف هستند. 
به همين دليل براي س��ه كش��ور مورد اشاره، 
معافيت صادر ش��د؛ نكته مهم تر اين است كه 
در بيانيه اوپك تأكيد ش��ده آنچه مورد ارزيابي 
براي كاهش 800 هزار بش��كه اي اوپك محل 
استناد اس��ت، ميزان »كل توليد« اوپك است 
و نه اعضاي آن. اين بدان معناست كه اگر مثًا 
كشوري دچار كاهش توليد شد، كشوري ديگر 
مي تواند جاي او را پر كن��د زيرا در بيانيه اوپك 
آمده است چيزي كه مهم است توليد كل اوپك 

است نه توليد هر عضو. 
به هر شكل، سه كشور اوپك در برنامه كاهش 
توليد حضور ندارند و كاهش هر بشكه توليد از 
آنها به معن��اي عدم كاهش توليد كش��ورهاي 

ديگر است. 
  پيروزي بر ترامپ

مهم ترين خروجي نشس��ت اوپك و غيراوپك، 
شكس��ت تاش هاي رئيس جمهور امريكا بود 
كه با تهديد قصد داش��ت مان��ع كاهش توليد 
نفت ش��ود. برايان هوك از چهره هاي برجسته 
كاخ سفيد به طور ناشيانه اي به وين سفر كرد و 
در ساختمان اوپك با مقامات كشورهاي اوپك 
رايزني ك��رد تا آنها را براي ع��دم كاهش توليد 

نفت متقاعد كند. 
تصميم اوپك و غيراوپك ب��راي كاهش توليد، 
ضربه س��ختي به امري��كا وارد ك��رد و تمامي 
سناريوهاي ترامپ را براي كاهش بيشتر قيمت 
نفت بر هم ريخت. در حالي كه به نظر مي رسيد 
اس��تقال اوپك در حال فروپاش��ي است، اما 
اين تصميم نش��ان داد اين س��ازمان همچنان 
مؤثرترين سازمان در حوزه نفت و انرژي جهان 

است. 
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ترامپ در خاك اوپك

موضوع فريز نفتي در سال 
2016 ك�ه ب�ا حماي�ت اين 
دو كش�ور تبدي�ل ب�ه يك 
تصمي�م مهم ش�د، قيمت 
نف�ت را از س�طح 25 دار 
به بي�ش از 60 دار افزايش 
داد. اي�ن همكاري ه�ا تا به 
امروز وجود داشت و وزراي 
نف�ت دو كش�ور طي س�ه 
س�ال اخير بي�ش از 10 بار 
با يكديگر ديدار داش�تند

كاهش 1/2 ميليون بشكه اي توليد جهاني نفت و سر درد رئيس جمهور امريكا وحیدحاجیپور
گزارشیک

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

2640397داروسازيامين
140296حفاريشمال

6533340فرآوردههايتزريقيايران
2564122صنايعآذرآب

9301442پاكسان
6820322داروسازياسوه

6870323كاشيپارس
5349251سرمايهگذاريصنعتبيمه

106650سيمانكردستان
5246246گروهصنعتيسپاهان
2882135توليدمحورخودرو

6159285شيشهوگاز
4998230امپپارسشهاب

5945272شهدايران
5307242لنتترمزايران
2843129حفاريشمال

6447284مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
2327101توسعهشهريتوسگستر
5346230داروسازيجابرابنحيان

189779ايراندارو
14580606آسانپرداختپرشين

4008164سرمايهگذاريشفادارو
2571104صنايعكاغذسازيكاوه
11623466داروپخش)هلدينگ

9971393شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
12247481گلوكوزان
6443253قندلرستان

2700104داروييلقمان
225086بانكملت

5737219سيمانفارس
11148420حملونقلبينالملليخليجفارس

114542بانكصادراتايران
9244335گلتاش

185267داروسازيكوثر
266493كارخانجاتتوليديشيشهرازي

95633بانكسينا
7558260مسشهيدباهنر

15401525نفتبهران
3785129سايپاآذين
12405405كربنايران

3099101سرمايهگذاريپارستوشه
95731ليزينگايران
127541بانكتجارت

165452پستبانكايران
4271134افست

5467165آهنگريتراكتورسازيايران
7349221دادهگسترعصرنوين-هايوب
3469104ريختهگريتراكتورسازيايران

283685ايرانخودرو
113534بانكپارسيان
3996114قندنيشابور

34432961سپنتا
290881كارخانجاتتوليديشهيدقندي

151442بانككارآفرين
6056166سيمانفارسنو

4207114كويرتاير
115131سرمايهگذارينيرو

7414198ذغالسنگنگينطبس
162242گروهداروييبركت

395599گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
5295128سرمايهگذاريداروييتامين

134231سايپا
16559380پرداختالكترونيكسامانكيش

4534103كشتوصنعتپياذر
396987شيميداروئيداروپخش

245252پمپسازيايران
7133147كارخانجاتداروپخش
194539قطعاتاتومبيلايران

386677س.صنايعشيمياييايران
5328103نيروكلر

199738توريستيورفاهيآبادگرانايران
294853كارتاعتباريايرانكيش

289451سرمايهگذاريساختمانايران
309848مارگارين
329551كيميدارو

15917244داروسازيسينا
555882گروهمپنا)سهاميعام(

89513سيمانسپاهان
113116زامياد

452462البرزدارو
153520سرمايهگذاريبوعلي

18103232پارسخزر
94712سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
91711سرمايهگذاريخوارزمي

10852130پارسدارو
328535شيشههمدان

715170داروسازيابوريحان
382837ايرانتاير

265125رادياتورايران
130912فنرسازيزر

751665پتروشيميفجر
983885گروهصنعتيبوتان

246121تجارتالكترونيكپارسيان
9428سرمايهگذاريسايپا
168314سامانگستراصفهان
414732توليديچدنسازان

207415فرآوردههاينسوزآذر
349625بينالملليمحصواتپارس

523136معدنيوصنعتيچادرملو
351124كاشيالوند

370225دادهپردازيايران
883358كارتنايران

747549داروسازياكسير
155510ليزينگخودروغدير

493931صنايعپتروشيميخليجفارس
10066پارسخودرو

6734الكتريكخودروشرق
12187پاسكوكار

15959تامينسرمايهاميد
230613سرمايهگذاريسپه

242513نوسازيوساختمانتهران
11506گروهبهمن

21599كاشيسعدي
1391955بهپرداختملت

1061041داروييرازك
272610حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

19026بانكاقتصادنوين
423912فنرسازيخاور

17965سرمايهگذاريتوسعهملي
986927كشتوصنعتچينچين

23296مخابراتايران
37628گروهصنعتيبارز
2382542معدنيدماوند

2066131گروهصنعتيپاكشو
1366516پتروشيميپرديس

35733صنايعكاشيوسراميكسينا
4817235پتروشيميفناوران

105072دشتمرغاب
53020آهنگريتراكتورسازيايران

114370فواداميركبيركاشان
29020سرمايهگذارياعتبارايران

83370اميران
13920ليزينگرايانسايپا

26270صنايعسيماندشتستان
58230سالمين

8890سيمانشرق
1-7919فرآوردههايتزريقيايران

1-7357سيمانآرتااردبيل
1-5967كاشيوسراميكحافظ

1-4936سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
5-13816نفتپارس

4-8740داروسازيزاگرسفارمدپارس
1-1728سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

7-9752سيمانخاش
10-10171شهد

4-3941قندثابتخراسان
2-1501سرمايهگذاريپرديس

8-5342همكارانسيستم
12-7328سيمانهرمزگان

13-7284معدنيوصنعتيگلگهر
8-4016مليصنايعمسايران

3-1461سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

فقط با وام می توان خودرو خرید!
خودروسازان دوباره دنده گرانی را جا زدند 

س��رانجام خودروس��ازان دولت را مجاب كردند تا با افزايش قيمت خودرو 
موافقت كند. اين ابي هاي گسترده از چانه زني قطعه سازان براي افزايش 
قيمت خودرو آغاز شد و در نهايت با رايزني با رئيس جمهور، رئيس مجلس 
و س��اير مقامات توانس��تند قيمت خودروهايش��ان را گران كنند و در فاز 
نخست ايران خودرو چهار خودروي خود را با تحويل 15روزه با نرخ جديد 

پيش ثبت نام كرد. 
مس��ئواني كه تا ديروز از تخلفات، احتكار و گرانفروش��ي خ��ودرو انتقاد 
مي كردند با چرخش ۳60 درجه اي، از مشكات خودروسازان و قطعه سازان 
و افزايش هزينه هايشان سخن مي گويند و دور هم به اين نتيجه رسيدند كه 
براي ادامه توليد در جاده مخصوص كرج، چاره اي جز افزايش قيمت نيست، 

ولو به زيان مصرف كنندگان. 
رحماني كه چند ماهي بيشتر از حضورش در وزارت صنعت نمي گذرد، پس 
از خط و نشاني كه در روزهاي نخست براي خودروسازان بر سر افزايش قيمت 
خودرو كشيد، اكنون كنار نشسته و همه چيز را به خودروسازان و سازمان 
حمايت سپرده است. همزمان با افزايش قيمت خودرو ها در روز شنبه، وي 
گراني قيمت ها را تخلف نمي داند و در گفت و گو با رسانه ها اعام مي كند كه 
افزايش قيمت ها فرايندي كارشناسي دارد كه بايد بررسي شود. به عبارت 
ديگر، وزيري كه تا هفته هاي پيش قيمت را من��وط به موافقت خود كرده 
بود، حال توپ را به زمين سازمان حمايت انداخته است بدون آنكه سخني 
از مصرف كنندگان بزند. مصرف كنندگاني كه ماه هاست خودرو پيش خريد 
كرده اند و در انتظار تحويل خودروهايش��ان هس��تند و ي��ا متقاضياني كه 
مجبورند به جاي خودروي انتخابي شان، خودروي ديگري تحويل بگيرند و 

هيچ چاره اي جز تسليم شدن ندارند. 
 همزمان با انتش��ار خبر ش��ايعه افزايش قيمت خودرو، ش��نبه ش��ب در 
گفت وگوی ويژه خبری شبكه دو، خواسته ها و مشكات صنعت خودرو بدون 
حضور منتقدان اعام ش��د. در اين برنامه منتقدان صنعت خودرو به عنوان 
مهمان تلفني و حاميان اين صنعت يعني نماينده خودروسازان و سازمان 
حمايت مهمان حضوري بودند. گذشته از اينكه منتقدان زمان چنداني براي 
سخن گفتن نداش��تند، مجري برنامه نيز با طرح س��ؤاات پراكنده و قطع 
ارتباط با منتقدان به اين سؤال رسيد كه »ان شاءاه قيمت خودرو چه زماني 
گران مي شود و از نماينده سازمان حمايت خواست اين اقدام سريع تر انجام 

شود؛ چراكه خودروسازان روزشماري مي كنند.«
حال تصميم گيران صنعت خودرو به افزايش قيمتي تن دادند كه نه تنها افزايش 
كيفيت ضمانت اجراي آن نيست، بلكه مصرف كنندگان هم قدرت خريد آن را 
با قيمت هاي به اصطاح فضايي و نجومي ندارند و به گفته صاحب نظران بيم آن 
مي رود كه اين صنعت مانند صنعت ساختمان دچار ركود تورمي شود.  ببينيم 
با اين اتفاق جديد آقايان چه نسخه ديگري براي صنعت خودرو مي پيچند؟ 
شايد هم دولت مانند دوران گذشته وارد شده و با پرداخت تسهيات  بانكی 
پاركينگ هاي خودروس��ازان را تخلي��ه و روانه بازار كند.  ب��ه عبارتي ظرف 
ماه هاي آينده با شايعه تحريم خريد خودرو، خودروسازان بازي جديدي آغاز و 
زمينه هاي دريافت تسهيات را مانند سال 9۳ فراهم مي كنند. با اين اقدام، تورم 
ديگري بر اقتصاد كشور تحميل و برخي از متقاضيان را با خود همراه خواهند 
كرد. البته به شرطي كه بتوانند تعهدات ماه هاي قبلشان را عملي كنند. شايد 
هم با اس��تفاده از تجربه بهمن خودرو، مابه التفاوت افزيش قيمت خودرو را 
تسهيات بپردازند و خودروهاي 40 - 50 ميليوني را به چند برابر قيمت واقعي 
به پيش  خريداران خودرو قالب كنند.  ايراد ديگري كه كارشناسان به تصميم 
اخير در بخش خودرو وارد مي دانند، آنست كه با افزايش سه باره قيمت خودرو، 
به روش قيمت گذاري جديد با اين مكانيسم )5درصد كمتر از قيمت بازار در 
در كارخانه ( ممكن است، قيمت ها روزانه گران شود؛ چراكه خودروسازان به 
راحتي مي توانند نبض بازار را با كاهش يا افزايش عرضه در دس��ت بگيرند و 

قيمت ها را به روش خودشان گران كنند. 
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وب دوم
معاون برنامه ريزي س�ازمان صنايع كوچك با 
بيان اينكه حدود 11 هزار واحد توليدي كمترين 
ظرفيت توليد را دارند يا نيمه تعطيل هستند، 
گفت: بازگرداندن آنها به بيش�ترين ظرفيت 
توليد از اهم برنامه كاري وزارت صمت اس�ت. 
 محمدعلي عزيزمحمدي در گفت وگو با سيما با 
بيان اينكه تفاوت چنداني بين كارخانه توليدي 
فعال با كمترين مقدار توليد و كارخانجات راكد و 
تعطيل شده نيست، گفت: بازگشت حدود هزار 
و ۳00 واحد صنعتي به چرخه توليد واحد هايي 
بوده ان��د كه در ش��هرك هاي صنعت��ي و نواحي 
صنعتي قرار داشتند.  وي افزود: احياي واحدهاي 
غير فعال به صرفه تر از ايجاد واحد جديد اس��ت. 
راه اندازي و نوسازي واحد هاي صنعتي به دو مقوله 

سخت افزاري و نرم افزاري مرتبط است. 
عزيزمحمدي گفت: در ۳6 مركز خدمات كسب 
و كار و فناوري مشاوران و كلينيك هايي مستقر 
شده اند تا واحد هاي توليدي با گرفتن مشاوره »به 

روز« شوند و به چرخه فعال توليد بازگردند. 

عزيزمحم��دي گفت: بيش از 19 ه��زار نفر پس 
از راه اندازي واحدهاي توليدي به ش��غل خود در 

واحدهاي فعال شده بازگشته اند. 
معاون برنامه ريزي سازمان صنايع كوچك گفت: 
بالغ بر 970 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب وجود 
دارد كه تاكنون نزديك به 4۳ هزار مورد موفق به 
استفاده از خدمات واگذاري زمين شده اند.  وي 
از بس��ته حمايتي وزارت صمت خبر داد كه قرار 
است به مجلس تقديم شود. وي گفت: بر اساس 
ماده 6 برنامه توس��عه  تاكنون اين بخش متعلق 
به بازس��ازي ش��هرك هاي صنعتي بازگرداننده 

نشده است. 
همچنين سجاد هاشمي، رئيس شهرك صنعتي 
عباس آباد در ارتب��اط تلفني به اص��اح قوانين 
اش��اره كرد و گفت: از وقتي ك��ه وزارت صنايع و 
بخش صنايع كوچك ادغام شدند، بخش صنايع 
كوچك به شدت آس��يب پذير شده است. برخي 
قوانين مانند ماليات برارزش افزوده، بخش صنايع 

كوچك را به نابودي مي كشاند.  

دبي�ر انجمن صناي�ع فرآورده ه�اي لبني از 
كاه�ش قيمت لبني�ات از روز گذش�ته خبر 
داد. اي�ن درحاليس�ت كه لبني�ات همچنان 
به قيمت گذش�ته فروخته مي ش�ود؛ چراكه 
ماك عرضه كنندگان قيم�ت روي محصول 
است و چند روزي طول مي كشد تا محصول 
ب�ا قيم�ت جدي�د وارد فروش�گاه ها ش�ود. 
با اين حال قيمت های اعامی از س��وی انجمن 
دقيقا همان قيمت هايی اس��ت ك��ه هم اكنون 
می فروش��ند و لذا ادعای كاه��ش قيمت 8 تا 9 
درصدی واقعی نيست. رضا باكري در مصاحبه 
با رسانه ملي گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظيم 
بازار كه قيمت شير خام را 2هزار تومان با توافق 
دام��داران تعيين كرد، قيمت ان��واع لبنيات در 
مقايس��ه با قيمت پيش��نهادي انجمن صنايع 

فرآورده هاي لبني 8 تا 9 درصد كاهش يافت. 
وي افزود: بر اين اس��اس بطري يك ليتري شير 
كم چرب 1/5 درصد، به قيمت 4100 تومان، نيم 

چرب 2 درصد 4200 تومان، پرچرب ۳ درصد به 
قيمت4450 تومان و شير كامل ۳/5 درصد به 

قيمت 4 هزار و 500 تومان عرضه مي شود. 
وي گفت: شير نايلوني 900 گرمي 1/5 درصد با 
قيمت 2600 تومان، ماست دبه اي 2/5 كيلويي 
كم چرب 10 هزار و 900 تومان و ماست پرچرب 
11 هزار و 700 تومان و پنير 400 گرمي 6900 

تومان عرضه مي شود. 
وي درباره ساير محصوات لبني كه با قيمت هاي 
گذش��ته در ب��ازار موجود اس��ت، گف��ت: اين 
محصوات به تدريج در مدت يك هفته از بازار 

حذف مي شود. 
باكري گفت: ب��ا هماهنگي كه با ش��ركت هاي 
لبني صورت گرف��ت، همگي موافق��ت خود را 
با مصوبه س��تاد تنظيم بازار اع��ام كردند و اگر 
واحدي اين قيمت ها را رعايت نكند با هماهنگي 
تعزيرات حكومتي جرايم سنگين در انتظار آنها 

خواهد بود. 

۱۱ هزار واحد صنعتي كشور توليد حداقلي دارند

قيمت شير و فرآورده هاي لبني  مثًا كاهش يافت! 

خبر



  دوئل قلعه نويي   - برانکو 
دنيا حيدري
    گزارش

برنده نداش�ت و فينال 
نيم فص�ل اول قب�ل از 
پايان رقابت هاي دور رفت با تساوي يک- يک در 
نقش جهان به پايان رسيد تا دست پرسپوليس از 
رسيدن به صدر جدول در نيم فصل نخست کوتاه 
بماند و همه چيز به سود سپاهاني تمام شود که حاا 
فقط چن�د گل با قهرماني نيم فص�ل فاصله دارد. 
حساسيت بازي را مي شد از تکميل شدن ظرفيت 
ورزشگاه )نه طبقه دوم که همچنان بااستفاده 
اس��ت( در فاصله يک س��اعت مانده تا آغاز بازي 
دريافت. ديداري که جنجال هاي آن خيلي قبل تر 
از آنکه فغاني سوت شروع مس��ابقه را به صدا در 
آورد ش��روع ش��ده بود. جنجال هاي حاشيه اي 
چون يورش به اتوبوس پرسپوليسي ها و شکستن 
شيشه هاي آن با س��نگ و حضور گرشاسبي در 
اردوي تيمش براي خداحافظي از پرسپوليسي 
که با او به رغم مش��کات فراوان، روزهاي خوبي 
را س��پري کرده بود اما حاا به حک��م قانون، نفر 
اول مديريت باشگاه بايد جاي خود را تا مشخص 
ش��دن مدير جديد  به ايرج عرب، معاون مالي و 
پشتيباني باشگاه پرس��پوليس مي داد که هم از 
امور جاري باش��گاه مطلع اس��ت و هم حق امضا 
دارد. خداحافظ��ي که تلخي آن ش��ايد تلخ تر از 
تساوي در اصفهان واز دست رفتن دو امتياز اين 

بازي حساس بود که قهرماني نيم فصل را تقديم 
حريفان باا سري)سپاهان و پديده( کرد. 

    
پرسپوليس اميدوار بود، به تاش بازيکناني که با 
دست خالي به فينال آسيا راه يافته بودند و به آمار 
و ارقامي که مي توانست نويد اتفاقات خوب باشد. 
آمار موفقيت هاي برانکو برابر قلعه نويي. قبل بازي 
ياران برانکو براي باابردن روحيه و انگيزه هاي خود 
خاطرات ديدارهاي پرسپوليس -  سپاهان را مرور 
مي کردند و اينکه زردپوشان اصفهاني در 15بازی 
براي کسب نخستين پيروزي مقابل سرخپوشان 
تهراني صبر کرده بودند و بعد از 9باخت و ش��ش 
تساوي بود که توانس��تند به اولين برد خود برابر 
پرسپوليس دست يابند، آن هم با تک گل مطهري 
18س��اله از روي نقطه پنالتي. اي��ن روش برانکو 
براي حفظ روحيه و جنگندگي شاگردانش است. 
البته بي دقتي مهاجمان، يک بار ديگر رشته هاي 
برانکو را پنبه کرد تا او نتواند با نتيجه دلخواه راهي 

تهران شود. 
    

قلعه نويي از همه حربه هايش ب��راي برتري در اين 
بازي بهره برد. نتيجه اين دي��دار براي او حيثيتي 
بود، نه فقط چون به عنوان يک مربي استقالي برابر 
پرسپوليس مي ايستاد، بلکه به دليل گايه هاي اخير 
برانکو و تأکيد او به نرمش داوران با سپاهان. سکاندار 

زردپوش��ان برنامه حضور محرم نويدکيا و محمود 
کريمي را در اردوي تيمش تدارک ديده بود، چراکه 
خوب مي دانست تجربه آنها  مي تواند براي يارانش 

در مصاف با پرسپوليس تأثيرگذار باشد . 
    

 سپاهان به ارس��ال از کناره ها دل خوش کرده بود 
و تکنيک فردي کي روش اس��تنلي و ضربات س��ر 
اين بازيکن فرصت طلب و گل��زن که در 45 دقيقه 
نخست به طور کامل مهار شده بود و نامي از او شنيده 
نمي ش��د. در واقع برانکو هم مانند قلعه نويي براي 
کسب برتري بود که شاگردانش را روانه ميدان کرده 
بود. او به خوبي با بس��تن کناره هاي ميدان، دست 
سپاهان را در پوست گردو گذاشت و اجازه نداد که 
ميزبان برنامه هاي خود را پي��اده کند. عاوه بر آن، 
سرخپوش��ان پرس را در همان زمين حريف پياده 
کردند که اين کار باعث عصبي ش��دن زردپوشان 
شده بود و درگيري ها را بيش��تر در ميانه ميدان به 
وجود آورد. اگر سپاهان به اندازه پرسپوليس منطقي 
بازي مي کرد و برانکو بازيکني جز منشا را در ترکيب 
تيمش جاي داده بود و جاگيري سرخپوش��ان در 
هجده قدم حريف مناس��ب بود، بدون شک در پي 
بازي پرسرعت نيمه اول، توپي از خط دروازه ها عبور 
مي کرد. نيمه دوم اما داستاني متفاوت داشت و در 
حالي که پرسپوليس حمات بيشتري را روي دروازه 
حريف تدارک مي ديد، اما اين سپاهان بود که دقيقه 

74 روي اشتباه محرز بيرانوند در خروج از دروازه روي 
ضربه ديدني عزت اه پورقاز  به گل رسيد. گلي که 
سه دقيقه بعد بار ديگر تکرار شد، اما با تصميم درست 

داور آفسايد اعام شد. 
    

 بعد از گل نخس��ت بازي، يورش پرس��پوليس به 
دروازه ميزبان بيشتر هم شد، اما عدم دقت در زدن 
ضربات آخر و ترجيح قلعه نوي��ي به دفاع مطلق در 
دقايق پاياني مانع از فرو ريختن دروازه نيازمند شد 
و در حالي که هواداران ميزبان خود در حال جشن 
گرفتن نهمين برد اين فصل تيم خود بودند، در يکي 
از حمات پرسپوليس و در ش��لوغي مقابل دروازه 
سپاهان فغاني نقطه پنالتي را نشان داد تا عليپور به 
زيبايي هرچه تمام تر با بازکردن دروازه ميزبان بازي 
را به تساوي بکشاند و مانع از پايان شکست ناپذيري 
پرسپوليس در اين فصل ش��ود. بعد از گل تساوي، 
حساسيت بازي به اوج رسيد تا جايي که درگيري ها 
اين بار يک اخراجي هم داشت و فغاني طي تصميمي 
جسورانه کي  روش استنلي را   از زمين بازي اخراج 
کرد تا سپاهان س��ه، چهار دقيقه پاياني را 10 نفره 
دنبال کند، هرچند که اين اخراج تأثيري در نتيجه 
نداشت و بازي با همان تساوي يک – يک به پايان 
رسيد.  البته کمال کاميابي نيا هم براي اينکه همه 
چيز دو تيم مساوي باشد، توس��ط فغاني با کارت 

قرمز اخراج شد. 

حرفه اي گري،  قوانين و مديريت 
حرفه اي مي خواهد

فوتبال ايران درس��ت از زماني که لقب حرفه اي به خود گرفت به گرداب 
حاش��يه افتاد و تا امروز نه تنها چاره اي ب��راي برون رف��ت از اين گرداب 
نينديشيده، بلکه مديران و مسئوان اين رش��ته نيز بارها در جهت فرار 
از قوانين و مقررات گام برداش��ته اند. حاصل قانون گريزي هاي مداوم هم 
چيزي نيست جز بدهي هاي هنگفت باشگاه هاي پرطرفدار، پرونده هاي 
متعدد شکايت هاي بين المللي و هزينه هايي که از جيب مردم و هواداران 
پرداخت مي شود، در صورتي که فوتبال حرفه اي قوانين و مديران حرفه اي 

مي طلبد. 
قرارداد بازيکنان فوتبال با باشگاه هاي ليگ برتري در کشورمان پر از ابهاماتي 
است که پس از فسخ يا شکايت يکي از طرفين تازه ماهيت بندها و مفاد آنها 
مشخص مي شود. اين در حالي است که عدم رعايت قوانين فوتبال داخلي 
و بين المللي همواره آسيب هاي جبران ناپذيري به فوتبال ما زده است. داغ 
شدن دوباره ماجراي انتقال نيمار به پاري سن ژرمن داغ دلمان را تازه کرده؛ 
رسانه هاي فرانسوي مدعي اند سران باشگاه متمول پاريسي براي به خدمت 
گرفتن ستاره برزيلي قوانين مربوط به انتقال بازيکنان را رعايت نکرده اند 
و حاا پي اس جي مجبور است تاوان سنگيني براي اين قانون گريزي  خود 
بپردازد. طبق قوانين يوفا باشگاه ها عاوه بر اينکه بايد همه حساب هايشان 
تسويه شود و مشکل مالياتي نداشته باشند، بايد دخل و خرج شان نيز با هم 
همخواني داشته باشد. در چنين شرايطي حتي باشگاه هاي سرمايه دار و 
مطرح اروپا هم نمي توانند بي حساب و کتاب ريخت و پاش کنند. ضمن 
اينکه احتمال دارد پاريسی ها  هم به خاطر خريد نيمار با جريمه سنگيني 

مواجه شود. 
بايد پذيرفت که قانونمداري و اجراي تمام و کمال قانون دو فاکتور مهمي 
است که فوتبال اروپا را به اوج موفقيت رسانده است. تصورش چندان سخت 
نيست، اگر در کشور ما باشگاهي با يکصدم امکانات و بودجه پاري سن ژرمن 
وجود داشت؛ نه اهميتي به قوانين مي داد و نه حرفه اي عمل مي کرد، بلکه 
همچون ساير تيم ها فقط و فقط به گرفتن بازيکنان اسمي و پيشي گرفتن از 
رقبا فکر مي کرد و بس. در حال حاضر نيز ليگ برتر ما اسير چنين تفکراتي 
است و وضعيت بغرنج و اسفناک بدهي ها و پرونده هاي شکايت در فيفا از 
همين تفکرات نشئت گرفته است. اين در حالي است که تيم هاي ما نه تنها 
درآمدزايي ندارند، بلکه با بودجه دولتي بي حساب و کتاب خرج مي کنند و 
قرارداد مي بندند. با در نظر گرفتن چنين شرايطي قاعدتاً بايد نظارت ها بر 
عملکرد مديران دوچندان باشد تا ضمن اجراي قوانين از بودجه بيت المال 
نيز صيانت شود. متأسفانه در عمل خبري از نظارت و بررسي عملکرد نيست 
که اگر بود قرارداد بازيکنان داخلي و خارجي طبق ضوابط بين المللي امضا 

مي شدند و راه گريزي براي قانون گريزان باقي نمي ماند. 
عدم شفافيت مالي همان چالشي است که دامن فوتبالمان را گرفته و به رغم 
تمام شعارها و اظهارنظرهاي ژورناليس��تي، عزمي براي شفاف سازي در 
اين رشته وجود ندارد. در اين سال ها بارها از پرونده هاي مشکل دار سخن 
گفته شده و در نهايت نيز باشگاه هاي ايراني مجبور به پرداخت غرامت هاي 
سنگين شده اند. محروميت هاي سنگيني که فيفا در يکي، دو سال اخير 
براي تيم هاي ما در نظر گرفته، نتيجه بي کفايتي مديراني است که از سوي 
هيچ مقام بااتري مؤاخذه نشده اند. فدراسيون فوتبال تا زماني که نسبت به 
اين مسائل حساسيت نشان ندهد و مراجع ذي صاح نيز با تخلفات گسترده 

برخورد جدي نکنند، نمي توان انتظار تغيير شرايط را داشت.
با اين ش��رايط کماکان با خارجي هاي بي کيفيت قرارداد بسته مي شود، 
رقم ها بي حس��اب و کتاب باا مي رود و در بهش��ت فوتبال ايران داان 

جوان خواهند داد. 

شيوا نوروزي

  برانکو از قهرماني نيم فصل دور شد
نبرد نفسگير غول هاي مدعي برنده نداشت

با وجود تأکيد دوباره وزير ورزش بر ماندن تاج
کفاشيان براي تعليق فوتبال نسخه پيچيد!

حکايت مديران بازنشسته فوتبال ادامه دارد و انگار قرار نيست تمام شود. با وجود 
گذشت سه روز از آخرين فرصت مديران بازنشسته فوتبال، آنها همچنان از قانون 
تمکين نمي کنند و به دنبال راهي براي ماندن هستند تا با قانون گريزي خود 
سايه تعليق را بااي سر فوتبال نگه دارند. البته ديروز وزير ورزش براي چندمين 
بار اعام کرد که مهدي تاج مشکلي براي ماندن ندارد و تاج هم وعده داد پس از 
دو روز غيبت در محل کارش حاضر شود. با اين حال واکنش طلبکارانه برخي 
از اعضاي هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال که با توجه به بازنشسته بودن بايد 
بروند، نشان مي دهد که همچنان پنج عضو بازنشسته هيئت رئيسه به دنبال 

ماندن هستند آن هم  به هر قيمتي، حتي تعليق فوتبال!
    خروجي تکراري يک جلسه تکراري

پس از دو روز غيبت مهدي تاج در فدراس��يون فوتبال، او ديروز به وزارت 
ورزش رفت تا در جلس��ه مهمي با وزير ورزش شرکت کند. جلسه اي که 
خروجي آن تأکيد دوباره مسعود سلطاني فر بر ماندن رئيس فدراسيون 
فوتبال بود: »آقاي تاج که تاش خوبي داشتند و از جانبازان دوران دفاع 
مقدس هستند با استفاده از ماده 60 قانون جامع خدمات ايثارگران مي تواند 
به کار خود در فدراسيون ادامه دهد و اين موضوع در حال پيگيري و انجام 

مراحل اداري و اجرايي است.« 
پيش از اين هم رضا صالحي اميري، رئيس کميته ملي المپيک عنوان کرده 
بود که مهدي تاج مشکلي براي ادامه کار در فدراسيون فوتبال ندارد. با وجود 
موضع مثبت وزارت ورزش و کميته ملي المپيک نسبت به ادامه کار تاج، 
به رغم بازنشسته بودن، اما به نظر مي رسد نهادهاي مجري قانون منع به 
کارگيري بازنشستگان موافق ماندن مهدي تاج نيستند، به خصوص که هنوز 
مجوز امضا براي رئيس فدراسيون فوتبال از سوي نهادهاي ذي ربط صادر 
نشده است. مسئله اي که به نوشته خبرگزاري هاي نزديک به مهدي تاج، در 
جلسه ديروز وزير ورزش هم به تاج اطمينان داد که تا چند روز آينده اين نامه 

به دست او برسد و با توجه به اين موضوع به کارش ادامه دهد. 
    بازنشسته هاي فوتبال تا پاي تعليق ايستاده اند

البته خروجي جلسه ديروز وزير ورزش و رئيس فدراسيون فوتبال برخاف 
هياهوي برخي رسانه ها خروجي تازه اي نداشت. پيش از اين هم در چندين 
مرحله وزير ورزش عنوان کرده بود که مهدي تاج با استفاده از ماده 60 قانون 
جامع خدمات ايثارگران مشکلي براي ادامه فعاليت ندارد. مهم ترين موضوع 
اختاف فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش در ماجراي مديران بازنشسته، 
شش عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال هستند که بايد طبق قانون از 
سمت خود کناره گيري کنند. پس از جلسه ديروز، بار ديگر وزير ورزش 
تلويحاً خواهان کناره گيري پنج عضو بازنشسته هيئت رئيسه فدراسيون 
فوتبال شد و خواس��ت که اين موضوع  از طريق مجمع فدراسيون حل 
شود: »در خصوص سايرين به زودي مجمع عمومي فدراسيون فوتبال در 
چارچوب اساسنامه، تصميمات مقتضي و قانوني را خواهد گرفت، ولي از 

همه انتظار دارم منافع ملي را رعايت کنند.«
گفته مي شود در اين جلسه وزير ورزش به مهدي تاج موضوع کناره گيري 
پنج عضو بازنشسته هيئت رئيسه فدراس��يون را يادآوري کرده و رئيس 
فدراسيون فوتبال هم با آن موافقت کرده است. البته پيش از اين تاج وعده 
داده بود که اعضاي بازنشسته فوتبال کناره گيري خواهند کرد، اما به نظر 
مي رسد رئيس فدراسيون فوتبال چندان به اين مسئله اعتقادي ندارد و به 
دنبال اين است که مانند خودش، ديگر اعضاي بازنشسته فدراسيون هم 
ماندني شوند. مسئله اي که باعث مي شود با ادامه اين رويه، تعليق فوتبال 

حالت جدي تري به خود بگيرد. 
با اين حال وزارت ورزش بار ديگر با تشکيل مجمع خواهان کناره گيري 
اعضاي بازنشسته هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال شده است که به نظر 
مي رسد اعضايي که مشمول اين قانون هستند، قصدي براي تمکين از قانون 
ندارند و تا تعليق فوتبال پاي ماندنشان ايستاده اند. در همين راستا علي 
کفاشيان، نايب رئيس فدراسيون فوتبال که جزو بازنشستگان است و بايد 
با فوتبال خداحافظي کند، ديروز در مصاحبه اي با يکي از خبرگزاري هاي 
نزديک به فدراسيون فوتبال به عنوان وکيل مدافع مهدي تاج ظاهر شد و 
عنوان کرد که تضمين ش��فاهي براي ماندن تاج کافي نيست و بايد وزير 
ورزش در اين باره نامه کتبي بدهد. کفاشيان ديروز به خبرگزاري فارس 
گفت: »وعده شفاهي به درد نمي خورد. اگر وزير ورزش در نامه ای رسمي 
اين موضوع را اعام کند يعني مسئله حل شده است، اما صحبت شفاهي 
دردي از فوتبال دوا نمي کند.« درخواست کفاشيان براي دادن نامه رسمي 
از سوي وزير در حالي است که با استناد به همين نامه فيفا مي تواند به دليل 
دخالت دولت، فوتبال را تعليق کند و به نظر مي رسد نايب رئيس بازنشسته 
فدراسيون که اين روزها مقابل قانون ايستاده، با اين کار مي خواهد راه تعليق 

فوتبال را هموار کند! 

سعيد احمديان

 کوتاهي در انتقال دستاوردهاي ورزش 
پس از انقاب به نسل جوان

امروز به نقطه ضعف مان اعتراف مي کنيم که 
با اين دستاوردهايي که ورزش پس از انقاب 
داشته و سبب ش��گفتي   خودمان شده در 
نمايش و معرفي اين دستاوردها به جامعه 
نتوانسته ايم موفق عمل کنيم و به جامعه 
بگوييم که چه کارها و فعاليت هاي بزرگ و 
عظيمي در ورزش کشور در 40 سالي که از 
انقاب اسامي مي گذرد، انجام شده است. 
کاش مي شد در فضايي بهتر مثاً در آموزش 
و پرورش و دانشگاه ها، دستاوردهاي انقاب 
اسامي در حوزه هاي مختلف مانند ورزش به نسل جوان انتقال داده مي شد 
تا اين نس��ل بداند که قبل از انقاب کجا بوده ايم و در حال حاضر به کجا 
رسيده ايم و چه افتخاراتي در ورزش دنيا کسب کرده ايم. دنيا هم به کارهاي 
بزرگ ورزشکاران کش��ورمان پس از انقاب در ورزش جهان پي برده، اما 
خود ما متوجه نبوده ايم ک��ه چه گام هاي بزرگي در ورزش در 40 س��ال 
گذشته از انقاب برداشته ايم. موفقيت هاي بزرگ ورزش که امروز خيلي از 
مديران ورزش در چهار دهه اخير را هم شگفت زده کرده، به دليل نداشتن 
نگاه سياسي و ابزاري در دوران پس از انقاب به ورزش است. ورزش از همان 
ابتداي انقاب مورد توجه بنيانگذار کبير انقاب اسامي بود و با رهنمودها 
و توصيه هايي که امام راحل داش��تند، ورزش توسط مسئوان جمهوري 
اسامي ايران جدي گرفته شد. همچنين صحبت هاي مقام معظم رهبري 
درباره اينکه ورزش قهرماني يک قله است، آن هم در روزهايي که ورزش 
قهرماني در کشور يک اصل نبود و  اعتقاد به اينکه ورزش در يک کشور جوان 
براي توانمند شدن در تمام عرصه ها  يک ابزار و يک رکن است، در رسيدن 

به چنين دستاوردهايي در ورزش تأثيرگذار بوده است. 

 مظفر و ناظم الشريعه
 نامزد بهترين مربيان جهان شدند

سايت فوتس��ال پلنت اس��امي 10 نامزد برتر مربيان جهان و تيم هاي 
باشگاهي را اعام کرد. در بين نامزدهاي مربيان برتر جهان نام شهرزاد 
مظفر و سيدمحمد ناظم الشريعه ديده مي شود. مس سونگون نيز در بين 

نامزدهاي برترين تيم هاي جهان قرار گرفت.   

عليزاده مسابقات جهاني را از دست داد
با اعام نايب رئيس فدراسيون تکواندو، کيميا عليزاده هيچ شانسي براي 
حضور در مسابقات جهاني ۲019 ندارد. ملي پوش تکواندو بانوان چند 
روز مانده به اعزام به بازي هاي آسيايي دچار پارگي رباط صليبي شد. 
با گذشت سه ماه از عمل جراحي عليزاده، زهرا سروي خبر غيبت او در 

جهاني ۲019 را تأييد کرد.

به ما زمين تمرين بدهيد!
مصطفي بهرام��ي، مربي پرتاب ه��اي تيم مل��ي دووميداني معلوان 
از مس��ئوان خواس��ت هرچه س��ريع تر زمين جايگزين براي تمرين 
دووميداني کاران در نظر بگيرند: »از يکي، دو روز پيش زمين پرتاب هاي 
مجموعه ورزشي تختي خرم آباد براي اينکه چمن شود، تعطيل شده 
اس��ت. ما چهار ماه نمي توانيم در اين زمين تمرين کنيم. انتظار داريم 
در اين مدت يک زمين جايگزين براي تمرين در اختيار ما قرار دهند. 
رقابت هاي مهمي در پيش داريم که نياز اس��ت تمرينات را با جديت 

دنبال کنيم و از همين اان بايد براي پارالمپيک استارت بزنيم.«

يک بارسلون است 
و يک ليونل مسي، 
کاتاان ها با بهانه و 
بي بهانه به او مي نازند. البته امروز چه بهانه اي بهتر از 
دبل زيباي شنبه شب او مقابل اسپانيول. دو کاشته 
هنرمندانه از فوق س��تاره آرژانتيني بارسا جهان 
فوتبال را وادار به تمجيد از اين بازيکن تمام نشدني 
کرد. مسي يک تنه مي تواند تمام رکوردهاي فوتبال 
دنيا را جابه جا کند. دو گلي که شنبه شب مسي از 
روي ضربات ايستگاهي وارد دروازه اسپانيول کرد، 
باعث شد نام او در صدر گلزنان کاشته فوتبال قرار 
گيرد. به اين ترتيب که از ژانوي��ه ۲014 تاکنون 

بارسلونا ۲4 گل از روي ضربات ايستگاهي به ثمر 
رسانده که سهم مس��ي به تنهايي 19 گل است. 
بعد از بارسا، يوونتوس با 18 گل، رئال مادريد و رم 
هر کدام با 14 گل، بايرن مونيخ با 13 گل، موناکو 
و پاري سن ژرمن با 13 گل و چلس��ي، ليورپول و 
ميان هم با 11 گل در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 

اما درخش��ش هاي اخير ليونل مس��ي در ترکيب 
بارسا باعث ش��ده عدم حضور او در بين نامزدهاي 
توپ طاي ۲018 بيشتر از قبل با اعتراض روبه رو 
شود. ارنس��تو والورده، س��رمربي تيم بارسا بعد از 
عملکرد فوق العاده مسي در بازي شنبه شب گفت: 
»او فوق العاده بود و به ما برت��ري داد. اگر بازيکني 

باش��د که بتواند در ضرب��ه آزاد هت تريک کند، او 
کسي نخواهد بود جز مسي. با اين حال هرگز به اين 
موضوع فکر نمي کردم، نبود او در ميان سه بازيکن 
برتر توپ طا قابل توجه بود. مسي شايسته دريافت 
اين جايزه بود، ولي من نمي دانم چرا حتي در بين 
سه گزينه هم نام او نبود.« هنرنمايي ليونل مسي در 
جريان بازي شنبه شب و دربي کاتاان باعث ترس 
و وحش��ت ديگر تيم هاي حاضر در اليگا و حتي 
رقيبان اروپايي بارسا شده است، چراکه حاا همه 
خوب مي دانند انجام خطا  پشت محوطه جريمه 
و دادن فرصت ضربه کاشته به مسي بزرگ ترين 
اشتباهي است که مي توانند مرتکب شوند. اشتباهي 
مرگبار که با وجود بازيکني چون ليونل مسي حکم 
امضاي سند شکست تيم  ها را دارد، چراکه وقتي 
مسي کاشته مي زند، به ندرت مي توان خط دفاع يا 
دروازه باني را پيدا کرد که جلودار ضربات مرگبار او 

باشد و مانع از رسيدن توپ به تور دروازه شود.

اين مسي
 تمام نشدني
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مدال آوري در کاراته وان چين
 با هزينه شخصي

رقابت هاي کاراته وان چين يکي از آن رويدادهايي بود که ملي پوش��ان 
اين رشته براي بهبود جايگاه خود در رده بندي جهاني بايد در آن شرکت 
مي کردند. تعدادي از کاراته کاران کشورمان در اين رقابت حضور داشتند  
اما با هزينه شخصي. سال ها بود که اهالي اين رشته آرزوي المپيکي شدن 
کاراته را داشتند و بااخره در المپيک ۲0۲0 اين رشته نخستين حضورش 
را در اين بازي ها تجربه خواهد کرد. با اين حال کمبود بودجه باعث شده 
فدراسيون توان اعزام نفرات اصلي تيم ملي را به ليگ جهاني نداشته باشد  
اما از آنجا که حضور در کاراته وان تضمين کننده بقا در بين بهترين هاي 
جهان است، برخي از ملي پوش��ان از جمله مهديزاده و پورشيب از جيب 
هزينه کردند تا رقابت هاي چين را از دس��ت ندهند. از بين نفرات حاضر 
پورش��يب و ياري مدال طا را به گردن آويختند و مهديزاده نيز به مدال 

برنز بسنده کرد. 

محمود خسروي وفا

  رئيس کميته پارالمپيک

شکست ناپذيري هميشگي نيست
پپ گوارديوا اصًا چهره يک شکست خورده را ندارد. پيروزي بر 
او و تيمش آرزويي تقريباً دست نيافتني در ليگ جزيره است که 
نصيب کمتر تيمي مي شود. با اين حال منچسترسيتي گوارديوا 
وقتي که مي بازد هم اينقدر سرافراز اس��ت که باختش را کسي باور نمي کند. چلسي شنبه شب 
تنها کاري که کرد، اين بود که ليورپول را در صدر نگه دارد، وگرنه 
پيروزي مقابل گوارديوا و سيتي حتي براي سوم شدن آنها هم 
به کارش��ان نيامد، چون تاتنهام بافاصله جايشان را گرفت و 
آنها را ب��ه رده چهارم جدول رده بندي فرس��تاد. با اين حال 
آنها گواردي��وا را وادار به شکس��ت کردند. من س��يتي بعد 
از 15 هفت��ه بااخره باخت تا حاا تنه��ا ليورپول تيم بدون 
شکس��ت ليگ جزيره باش��د. گوارديوا هرچند که قبًا 
گفته بود شکست ناپذيري قرار نيست اتفاق بيفتد، اما 
حاا با خيالي آس��وده تر ب��ه قهرماني دوباره 
در ليگ مي انديش��د. حاا فش��ار حفظ 
شکست ناپذيري او و تيمش برداشته 
شده و پپ اين را يک فرصت خوب و 
ايده آل قلمداد مي کند. پپ مي گويد 
ليورپول از ما بهتر است و اين يعني 
اينکه منچسترسيتي از اين به بعد 
مي خواهد بهتر از گذش��ته ظاهر 
شود. او و تيمش در حال پيشرفت 
هستند و هدفي جز قهرماني ندارند، 

حتي اگر شکست  ناپذير نباشند.

نيمار و امباپه به فروش مي رسند؟
       خبر پاري سن ژرمن طي 
س��ال هاي گذشته 
تمام سعي خود را به کار بس��ته تا با دور هم جمع 
کردن س��تاره هاي فوتبال دني��ا حداقل يک جام 
اروپايي را به دست آورد که البته در انجام اين کار 
ناموفق بوده است. ناکامي ها و عدم موفقيت هاي 
پاريسي ها به کنار، آنها حاا با قوانين سفت و سخت 
بازي مالي جوانمردانه هم روبه رو شده اند که ظاهراً 
بايد براي مجاب کردن يوفا به رعايت آن، قيد يکي از 
دو بازيکن بزرگ خود يعني نيمار و امباپه را بزنند. 
شنيده ها حاکي از آن است که سران پاري  سن ژرمن 

براي فرار از مجازات تخطي از اين قانون آماده فروش 
يکي از اين دو هس��تند، مس��ئله اي که برخاف 
شايعات با تکذيب مسئوان اين باشگاه روبه رو شده 
است. پاريسي ها مي گويند: »انتشار اين اخبار هدفي 
جز خراب کردن فضاي آرام باشگاه پاري سن ژرمن 
ندارد و نشرياتي که اين اخبار را پوشش مي دهند 
)اکيپ( سابقه طواني در اين کار دارند.« آنچه مسلم 
است اينکه قوانين يوفا بسيار سفت و سخت اجرا 
مي ش��ود و اگر خبر فروش يکي از اين دو بازيکن 
برخاف تکذيبيه پاري سن ژرمن منتشر شود، اصًا 

جاي تعجب ندارد.

حامد قهرماني
  چهره 

فريدون حسن
   بازتاب 
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انتقام گيري هاي ش�خصي به جاي درخواست كمك از پليس خيلي وقت ها 
به پرونده هاي قتل منجر مي شود و سر نوش�ت عامل حادثه را هم به پرتگاه 
نابودي مي كشاند. مثل سرنوشت س�ه مرد جوان كه براي تنبيه دوستشان 
قصد كتك زدن او را داش�تند، اما پايش�ان ب�ه پرونده قتل بازش�د. يكي از 
متهمان در زندان به قتل رسيد، نفر دوم تا پاي چوبه دار پيش رفت و سومين 
نفر حاا با مجازات حبس ابد مواجه شده است. سومين متهم كه كامران نام 
دارد به اتهام معاونت در قتل به زندان افتاده بود اما حاا به جرم قاچاق مواد 
مخدر در زندان به حبس ابد محكوم ش�ده اس�ت. متهم كه به سلطان مواد 
مخدر زندان مشهور ش�ده روز گذش�ته بار ديگر پاي ميز محاكمه ايستاد. 
به گزارش خبر نگار ما، اين پرونده 12 سال قبل و همزمان با كشف جسدي سوخته 
حوالي شهرستان كرج به جريان افتاد. جسد متعلق به مردي جوان بود كه با اصابت 
جسم سخت به سرش به قتل رسيده و سپس به آتش كشيده شده است. كارآگاهان 
پليس در جريان تحقيقات خود موفق شدند خانواده مقتول را كه ساكن تهران بودند 
شناسايي كنند. بررسي هاي بعدي تيم جنايي پس از بررسي دوربين هاي مداربسته 
محلي كه جسد نيما در آنجا كشف شده بود سرنخ عامان حادثه را به دست پليس 
داد. مأموران پليس با بررسي پاك خودرويي كه مقتول با آن به محل حادثه منتقل 
شده بود مالك آن را كه مردي به نام بابك بود بازداشت كردند. بابك در بازجويي ها به 
قتل اعتراف كرد و گفت: مدتي قبل از حادثه متوجه شدم نيما به پسري نوجوان كه از 
بستگانم بود تعرض كرده است. من كينه نيما را به دل گرفته و تصميم به انتقام گرفتم. 
ماجرا را با سروش كه از دوستانم است در ميان گذاشتم و قرار شد تا نيما را تنبيه كنيم. 
مطابق نقشه به بهانه گردش نيما را س��وار كرديم. در طول مسير من با كامران هم 
تماس گرفتم و او را هم سوار كرديم و به طرف كرج حركت كرديم. در محلي خلوت 
توقف كردم و درباره كاري كه نيما با آن بچه كرده بود توضيح خواستم. ما خيلي زود 
با هم درگير شديم و درگيري ما به بيرون ماشين كشيده شد. كامران داخل ماشين 
ماند اما من و سروش با چوب چند ضربه به نيما زديم كه حالش بد شد و بعد جانش 
را از دست داد. آنجا بود كه ترسيديم؛ چراكه قصد تنبيه داشتيم، اما حاا جسد نيما 
روي دستمان مانده بود. به هر حال جسد را آتش زديم و به تهران برگشتيم تا اينكه 
بازداشت شدم.  بعد از اقرار متهم، دو همدست او سروش و كامران هم بازداشت شدند 
و حرف هاي بابك را تأييد كردند.  با كامل شدن تحقيقات بازپرس، بابك و سروش را 
به اتهام مشاركت در قتل و كامران را به اتهام معاونت در قتل مجرم شناخت و پرونده 
براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. هيئت 
قضايي پس از ختم جلسه بابك و سروش را به قصاص و كامران را به 15 سال زندان 
محكوم كردند. راي دادگاه بعد از تأييد در ديوان عالي كشور در نوبت اجرا قرار گرفت 
و در حالي كه مقدمات اجراي حكم در جريان بود از زندان خبر رسيد كه سروش در 
جريان درگيري با يك زنداني ديگر به قتل رسيده است. از طرف ديگر در روزي كه 
بابك براي اجراي قصاص به پاي طناب دار منتقل شده بود او موفق به جلب رضايت 
اولياي دم شد. كامران هم كه با مجازات 15 سال زندان مواجه شده بود به رأي ديوان 
عالي كشور اعتراض كرد و پروند او بار ديگر روي ميز هيئت قضايي به رياست قاضي 
زالي قرار گرفت.  متهم كه حاا به جرم قاچاق مواد مخدر با محكوميت حبس ابد هم 
مواجه شده است در دفاع از معاونت خود در قتل گفت: من در اجراي نقشه قتل نقش 
نداشتم و هر چه بود زير سر سروش و بابك بود. جايي كه حادثه قتل اتفاق افتاد محل 
كسب من بود و مأموران بعد از بررسي تصاوير دوربين ها تصوير من را هم به دست 
آوردند و من را بازداشت كردند.  سروش هم كه به عنوان گواه به جلسه دعوت شده بود، 
گفت: كامران آن روز همراه ما بود. او به دعوت بابك با ما همراه شد و تا زمان قتل داخل 

خودرو ماند.  هيئت قضايي بعد از شنيدن دفاعيات متهم وارد شور شد. 

 متهم: معاونت در قتل را 
قبول ندارم
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افراد تبهكار براي رسيدن به خواسته هاي خود دست به هر 
كاري مي زنند. تجربه نشان داده اس�ت كه مجازات زندان 
هم تأثيري روي اين افراد ندارد بلكه بعد از آزادي با تجربه 
بيشتري به دنبال اعمال تبهكارانه شان مي روند. بي پروايي 
اين افراد از مجازات تا آنجا پيش رفته اس�ت كه بسياري از 
آنها ترجيح مي دهند براي رسيدن به اهدافشان خودشان 
را پليس معرف�ي كنند. مثل دو برادر س�ابقه دار به نام هاي 
امير و حس�ام كه در پوش�ش مأمور، اموال مردم را سرقت 
مي كردند كه با هوشياري يكي از شهروندان بازداشت شدند. 
 به گ��زارش خبرن��گار م��ا، س��اعت 14 روز پنج ش��نبه هفتم 
آذرماه مردي دستبند به دس��ت خودش را به مأموران گشت 
كانتري 137 جنت آباد رس��اند و درخواس��ت كم��ك كرد. او 
گفت كه از دس��ت دو پليس قابي فرار كرده است. مرد جوان 
ماجرا را اين طور شرح داد: لحظاتي قبل در حال عبور از خيابان 
جنت آباد بودم كه يك خودروي سمند سفيد رنگ توقف كرد. 
به جز راننده مرد جواني در صندلي شاگرد سوار بود. فكر كردم 
به دنبال آدرس هستند، اما وقتي اسلحه و تجهيزات پليسی شان 
را نشانم دادند احتمال دادم كه پليس باشند. سرنشين سمند 
ناگهان پياده ش��د و به من دس��تبند زد و مرا در صندلي عقب 
سوار كرد. وقتي علت را سؤال كردم هيچ كدام چيزي نگفتند. 
خواستم كارت شان را نش��ان دهند كه توجه نكردند. آنها پول 
نقد، گوشي تلفن همراه و كارت هاي بانكي و رمز آن را گرفتند. 
فهميده بودم كه اين دو نفر پليس قابي هستند بنابراين منتظر 
فرصتي براي فرار ماندم. فرصت مناسب هم خيلي زود فراهم 
شد. وقتي راننده نزديك باجه عابربانك توقف كرد و همدستش 
براي امتحان كردن رمز كارت عابر، خودرو را ترك كرد من هم 
فرصت فرار پيدا كردم.  بعد از مطرح ش��دن شكايت پرونده  به 
دستورقاضي سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جنايي 

به اداره يكم پليس آگاهي فرستاده شد. 
كارآگاهان پليس در اولين گام با بررس��ي تصاوير مداربس��ته 
بانك تصوير يكي از متهمان را به دس��ت آوردند. امير 34 ساله 
از مجرمان س��ابقه دار بود كه بارها به اتهام س��رقت مسلحانه، 
سرقت در پوشش پليس و تعرض جنس��ي بازداشت شده و به 
زندان افتاده بود.  بعد از شناس��ايي امير به عن��وان يكي از دو 
متهم، كارآگاهان متوجه شدند برادر 36 ساله اش حسام مالك 
يك خودروي سمند س��فيد و او هم مجرم سابقه دار در زمينه 
سرقت لوازم خودرو اس��ت.   با كامل شدن تحقيقات مخفيگاه 
دو متهم در تهرانسر شناس��ايي ش��د و كارآگاهان بامداد روز 
گذشته در محل حاضر شدند.  در زمان دستگيري، دو برادر در 
حاليكه با خودروي سواري سمند قصد خارج شدن از مخفيگاه 
خود را داشتند، با اطاع از حضور پليس تاش كردند از دست 
كارآگاهان فرار كنند كه خودروي آنها از ناحيه استيك مورد 
هدف گلوله قرار گرفت و پس از توقف خودرو هر دو نفر دستگير 
شدند. در بازرس��ي از مخفيگاه دو متهم، چندين پاك داراي 
سابقه س��رقت، چراغ گردان، يك قبضه اسلحه وينچستر، يك 

دستگاه موتورسيكلت ns سرقتي كشف شد. 
دو برادر كه هر دو به مصرف شيشه اعتياد دارند به سرقت تحت 
پوش��ش پليس با تهديد س��اح گرم اعتراف كرده و در ادامه 
تحقيقات به سرقت هاي مشابه در مناطق مختلف شهر تهران به 

ويژه در الهيه و محدوده اتوبان همت اعتراف كردند.  
در حالي كه تحقيق��ات از دو برادر مأمور نما به دس��تور قاضي 
سهرابي ادامه دارد دو شاكي ديگر به دادسراي امور جنايي تهران 
مراجعه كردند و از متهمان ش��كايت كردند.  يكي از ش��اكيان 
گفت: در حال عبور از خياباني در غرب تهران بودم كه خودروي 
سمندي راه مرا سد كرد. سرنش��ين جلو كه دستبند و اسلحه 
داشت خودش را مأمور پليس معرفي كرد و مرا دستبند زد و به 
داخل خودرو برد. آنها به زور تلفن همراه و كارت عابر و رمزش را 
گرفتند و بعد از كارتم 2 ميليون تومان برداشت كردند و بعد هم 
مرا در محل خلوتي رها كردند.  شاكي ديگر گفت: من بازار ياب 
هس��تم. چند روز قبل دو مرد سمند س��وار خودشان را مأمور 
پليس معرفي كردند و بعد مدعي ش��دند كه به من مش��كوك 
هستند و مرا دستبند زدند. آنها مأمور قابي بودند كه كارت و 
رمز آن را به زور از من گرفتن��د و مبلغ يك ميليون و 500هزار 
تومان از كارتم برداش��ت كردند.  سرهنگ كارآگاه علي وليپور 
گودرزي، معاون مبارزه با جرائم جناي��ي پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر متهمان در 

اداره يكم پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

 شهروند هوشيار 
  پليس را  

 به پليس هاي
 قابي   رساند

 احتمااً در معابر ورودي شهرهاي توريستي به ويژه در شمال كشور، شاهد 
اجاره روزانه ويا و خانه هاي مسكوني توسط مسافران و گردشگران هستيد؛ اما 
به دليل وجود هتل ها و مسافر خانه هاي فراوان اجاره روزانه خانه هاي مسكوني 
در كانشهر تهران كمي عجيب به نظر مي رسد.  با بررسي سايت هاي اينترنتي 
و صفحات مجازي شاهد آگهي هاي متعددي هستيم كه انواع منازل مسكوني 
و ويايي را اين بار نه در شهرهاي توريستي بلكه در شهر تهران و حومه آن و 
آن هم در مدت زمان هاي كوتاه به بهانه هاي گوناگون اجاره داده مي شود كه 
البته برخاف هتل ها و مسافرخانه ها از متقاضيان مدارك شناسايي مصوب 
دريافت نمي كنند.  طي تماسي كه با چند آگهي در اين خصوص داشتيم، 
دريافتيم كه فقط با تصوير يك كارت ملي كه گاهي به صورت آناين در فضاي 
مجازي ارسال مي شود، مي توان خانه اي در مناطق مختلف تهران با قيمتي 
روزانه از چند صدهزار تومان تا چند ميليون تومان اجاره كرد.  شرط ديگر اين 
منازل اجاره اي، عدم برگزاري مهماني است اما نسبت افرادي كه در آن منازل 
اسكان پيدا مي كنند، اهميتي ندارد و البته براي مهماني ها، باغ ها و وياهاي 
اطراف شهر تهران را پيشنهاد مي كنند و مدعي هستند كه هيچ مزاحمتي از 
جانب هيچكس براي اينگونه مراسم ايجاد نخواهد شد.  در ادامه پيگيري ها 
با صاحبان اين آگهي ها گفت و گو كرديم و متوجه شديم اين خانه ها براي 
برگزاري جلسات به ويژه برخي شركت ها و اسكان مسافران از شهرهاي ديگر 
و خوش گذراني شبانه تعدادي از جوانان نيز استفاده مي شود.  در گفت وگو 
با »رئيس مركز اطاع رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ« مطلع شديم 
پرونده هايي در پليس تشكيل شده كه جرائمي در اين منازل كه بيشتر آنها به 
صورت روزانه اجاره مي شود، روي داده است.  سرهنگ بابك نمك شناس در 
اين خصوص گفت كه برخي مجرمان با اجاره اين منازل اقدام به كاهبرداري، 
فريب و گاهي اغف��ال طعمه هاي خود كرده و معرفي اي��ن منازل به عنوان 
منزل شخصي يا شركت خصوصي از طعمه هاي خود سوءاستفاده مي كنند 
كه البته در بس��ياري از اين جرائم، متهمان توسط پليس پايتخت دستگير 
شده اند.  در همين زمينه مي توان به نمونه هاي زيادي اشاره كرد، در يكي از 
اين پرونده ها، متهم با فريب بانوان در فضاي مجازي و اعتمادسازي، فريب 
خوردگان را به منزلي كه به اين شكل اجاره كرده بود، دعوت كرده و با استفاده 
از نوشيدني هاي مسموم آنها را بيهوش كرده و مورد آزار و اذيت قرار مي داد 
و پس از آن، با سرقت زيورآات و اموال قيمتي شان از محل مي گريخت.  با 
اين حال هستند مجرمان و صاحبان شركت هاي هرمي، صوري و كاغذي كه 
همواره از اين بسترها براي برگزاري به ظاهر جلساتشان تحت عناوين مختلف 
از جمله شركت هاي مختلف استفاده كرده و اقدام به كاهبرداري مي كنند 
و شهروندان بايد در صورت مراوده با افراد ناشناس و شركت هاي خصوصي 
از اعتماد بي جا به آنها بپرهيزند و قب��ل از انجام هرگونه فعاليت اقتصادي و 
تجاري، از قانوني بودن فعاليت ش��ركت ها اطمينان حاصل كرده و مراقب 
باشند كه ظواهر و زرق و برق ش��ركت ها به معناي قانوني بودن شركت ها و 
موجه بودن افراد نيست.  توجه به اين نابساماني موجود در بازار اجاره مسكن 
به ويژه در كانشهر تهران از اين جهت داراي اهميت است كه در صورت عدم 
نظارت بر اين نوع معامله هاي مسكن كه به صورت كوتاه مدت و بدون مدارك 
مصوب انجام مي شود، احتمااً شاهد افزايش اين نوع جنايت ها و افزايش فساد 
خواهيم بود و بعيد نيست از اجاره هاي روزانه به اجاره هاي ساعتي مسكن نيز 
برسيم.  قطعاً فضاي مجازي نيز در رونق اين نوع كسب و كار بي تأثير نيست، 
زيرا اين نوع اجاره در سازوكار سنتي بنگاه هاي معامات مسكن به اين شكل 
امكان پذير نيست، اما نمي توان نوك پيكان اتهام را به سوي فضاي مجازي 
گرفت، زيرا مي توان با طراحي سامانه برخط نظارت )آناين( و ثبت اين نوع 
معامات مسكن عاوه بر ردگيري اين نوع معامات از اصالت مدارك ارائه 

شده در اين نوع معامات اطمينان حاصل كرد. 

فساد اجاره اي  در تهران!
    گزارش

فرزاد شاه حيدري

حرص و طمع مال دنيا گاهي نه تنها زندگي 
انس�ان را ش�يرين و رنگي�ن نمي كند بلكه 
بس�ياري از بدبختي ها و رذاي�ل اخاقي را 
بدنب�ال م�ي آورد و گاهي هم ب�اي جان او 
مي ش�ود. زياد خواهي و مال اندوزي زياد از 
نظر عقايي امري ناپسند است و دل بستگي 
به آن قل�ب، روح و روان انس�ان را تير و تار 
مي كند به طوري كه افراد طمعكار گاهي براي 
بدس�ت آوردن مال دنيا دس�ت به كارهايي 
اش�تباهي مي زنند كه جبران آن غير ممكن 
اس�ت مانند پرونده دختر پولداري كه براي 
بدست آوردن ثروت پدر مولتي ميلياردرش 
دس�تور قت�ل پ�درش را ص�ادر مي كن�د. 
به گزارش خبرنگار ما، اواسط مهرماه امسال بود 
كه زن جواني به اداره پليس رفت و گفت مدتي 
است مردي كه خودش را مأمور پليس معرفي 
كرده از او به بهانه هاي مختلف اخاذي مي كند. 

شاكي در توضيح ماجرا گفت: من متأهل هستم 
و فرزن��د دارم و از طرفي هم خيل��ي پولدارم و 
زندگي اش��رافي دارم. مدتي پي��ش مردي با 
ش��ماره تلفن همراهم تماس گرفت و خودش 
را س��رهنگ هاش��مي معرفي كرد و گفت به 
كارهاي من و همسرم مشكوك شده و مدعي 
ش��د كه ما وارد باند خاف شده و از اين طريق 
پولدار ش��ده ايم در صورتي كه من به واس��طه 
ارثيه پدري ام كه از مولتي ميلياردر هاي تهران 
بود، وضع مالي خوب��ي دارم و اصًا نه من و نه 
همسرم كار خافي انجام نداده ايم. من ابتدا به 
حرف هاي او توجهي نكردم تا اينكه او خانواده 
مرا تهديد به قتل كرد و حتي چند باري هم با 
ارسال فيلم هاي به گوشي ام تهديد هاي خود را 
ادامه داد تا اينكه تصميم گرفتم به اداره پليس 
بيايم و از سرهنگ هاشمي شكايت كنم.  با طرح 
اين ش��كايت پرونده به دستور قاضي رضواني، 
بازپرس ش��عبه هشتم دادس��راي امور جنايي 
تهران براي رسيدگي در اختيار تيم زبده اي از 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 

سرهنگ قابي جاعل حرفه اي بود 
مأموران در نخس��تين گام مرد اخ��اذ را تحت 
تعقيب قرار دادند تا اينك��ه دريافتند اين مرد 
سرهنگ قابي است كه در چند مرحله از شاكي 
اخاذي هاي ميلياردي كرده است و داراي سابقه 
كيفري اس��ت. بدين ترتيب با شناسايي متهم 
مأموران وي را در مخفيگاهش دستگير كردند. 
مأموران همچنين مدارك زيادي را از مخفيگاه 
سرهنگ قابي كش��ف كردند كه همگي آنها 
جعلي بود و حكايت از اين داشت متهم عاوه 
بر اخاذي در پوشش سرهنگ نيروي انتظامي 
جاعل حرفه اي اس��ت كه با گرفتن مبالغ زياد 
براي افرادي گواهي ها، مدارك تحصيلي، اسناد 

و غيره جع��ل مي كند.  مته��م در بازجويي ها 
ابتدايي منكر اخاذي از زن جوان شد و مدعي 
شد كه او اشتباه مي كند اما جعل اسناد را قبول 
كرد. سرهنگ قابي پس از بازجويي ها فني در 
نهايت لب به اعتراف گش��ود و به اخاذي هاي 
ميلي��اردي از زن ج��وان با همدس��تي راننده 

خصوصي زن جوان اعتراف كرد. 
بر ما شدن راز قتل مرد مولتي ميلياردر 

پس از 2 سال 
وي گفت: هميشه براي كشيدن قليان به قهوه 
خانه اي در جنوب تهران مي روم تا اينكه مدتي 
قبل هنگام كشيدن قليان با مردي به نام كيوان 
آشنا شدم. او وضع مالي خوبي داشت و مي گفت 

راننده زن جوان پولداري به نام شيدا است و اين 
زن، پول خوبي به او مي دهد. چن��د هفته اي از 
آشنايي ما گذشته بود و ما هر چند روز يك بار در 
قهوه خانه يكديگر را ماقات مي كرديم تا اينكه 
يك روز كيوان با من درد دل كرد و گفت از زندگي 
خسته شده است و قصد دارد به زندگي اش پايان 
دهد. خيلي اصرار كردم ب��ه راز دل او پي ببرم و 
سرانجام با اصرار من گفت كه دو سال قبل مرد 
پولداري را به دستور دخترش كشته است و اان 
عذاب وج��دان دارد. پس از چند جلس��ه حرف 
زدن او را آرام كردم و به او پيشنهاد دادم به جاي 
خودكشي بهتر اس��ت از زن پولدار به بهانه قتل 
پدرش اخاذي كنيم. بدي��ن ترتيب من، كيوان 
را برس��ر قبر مقتول بردم و از او خواستم اعتراف 
به قتل كند و كيوان اعتراف به قتل كرد و گفت 
به دس��تور دخترش مرتكب قتل شده است. از 
اعتراف او فيلم گرفتم و براي زن پولدار فرستادم 
و خودم را سرهنگ هاشمي معرفي كردم و گفتم 
از طريقي به اين كليپ دسترسي پيدا كرده ام. در 
اين مدت به بهانه حق سكوت بيش از 3 ميليارد 
تومان از او اخاذي كردم اما دوباره طمع كردم و 
قصد داشتم بيشتر اخاذي كنم كه زن جوان به 

اداره پليس رفت و از من شكايت كرد. 
دس�تگيري راننده خصوصي زن جوان به 

اتهام قتل 
پس از اعتراف سرهنگ قابي، مأموران كيوان 
را بازداش��ت كردند. متهم كه چاره اي جز بيان 
حقيقت نداش��ت به قتل مرد ثروتمند اعتراف 
كرد و گفت كه دختر مقتول دستور قتل پدرش 
را صادر كرد. وي كه چند روز قبل براي بازجويي 
به دادسراي امور جنايي منتقل شده بود، گفت: 
دوسال قبل دختر مقتول از من خواست پدرش 
را به قتل برس��انم و من هم با همدستي برادرم 
او را به قتل رس��اندم.  مأم��وران در ادامه برادر 
سنگين وزن كيوان را به اتهام مشاركت در قتل 
مرد پولدار دستگير كردند. برادر كيوان هم در 

بازجويي ها حرف هاي برادرش را تأييد كرد.

دختر ناخلف دستور قتل  پدر مولتي ميلياردرش را  صادر كرده بود

 اخاذي 3 ميلياردي
 راز 2 ساله قتل برج ساز را  بر ما كرد

گفت وگو با متهم
خودت را معرفي كن ؟ 

كيوان هستم 45 ساله.
چه مدتي اس�ت ب�ا خان�واده مقتول 

آشنايي داري ؟ 
من از دوران جواني راننده اين خانواده بودم و وقتي 
دختر مرد پولدار عروس ش��د راننده خصوصي 

دخترش شدم. 
از مقتول كينه داشتي ؟ 

نه او هيچ بدي به من نكرد. 
چرا او را كشتي ؟ 

دخترش دستور داد و براي اين كار هم پيشنهاد 
وسوسه كننده اي داد كه اشتباه كردم. 

چه پيشنهادي ؟ 

گفت تا آخر عمر مرا تأمين مي كند و واقعيتش 
خيلي به من پول مي داد و هر چقدر نياز داشتم 

تأمين مي كرد. 
پس چرا شروع به اخاذي كردي ؟ 

اول اينكه دوباره طمع كردم كه اشتباه بزرگي 
بود و دوم اينكه من از اين زندگي خس��ته شده 
بودم و عذاب وجدان داش��تم به طوريكه قصد 
خودكشي داشتم كه دوستم پيشنهاد اخاذي را 
داد و از همه مهمتر خدا مي خواست با اين كار ما، 

راز اين قتل بر ما شود. 
چرا دخترش دس�تور قتل پ�درش را 

صادر كرد ؟ 
فكر كنم به خاطر بدس��ت آوردن ثروت پدرش 

بود. او ب��ه من گفت كه عمه هاي��ش قصد دارند 
براي پدرش زن بگيرند و پ��درش هم راضي به 
ازدواج است كه او فكر كرده بود شايد از اين طريق 
مقداري از ثروت پ��درش را آن زن و عمه هايش 

تصاحب كنند كه نقشه قتل را صادر كرد. 
درباره حادثه توضيح بده ؟ 

آن روز من و برادرم به بهانه ديدن تابلوهاي نفيس 
مقتول به خانه اش رفتيم و در فرصت مناسب او 

را خفه كرديم. 
چه شد كه مأموران متوجه نشدند ؟ 

دخترش گفت چن��د روزي از او خبري نگيريم تا 
جسد دچار فساد نعشي شود و علت مرگ مشخص 
نشود. آن روز پس از قتل آلبوم عكس هاي قديمي را 

جلوي مقتول باز كرديم و چند روز بعد كه دخترش 
به خانه اش رفت ادعا كرد پدرش با ديدن عكس هاي 
مادرش سكته كرده اس��ت. آن روز هيچ پزشكي 
گواهي فوت صادر نكرد ت��ا اينكه زن جوان با تنها 
برادر پزشكش كه در فرانسه زندگي مي كند تماس 
گرفت و گفت پدرشان سكته كرده و كسي جواز 
دفن صادر نمي كند. برادرش از فرانسه به دوست 
پزش��كش در تهران تماس گرفت و از او خواست 
گواهي دفن براي پدرش صادر كند و به اين طريق 

ما او را دفن كرديم و مأموران هم متوجه نشدند. 
متأهلي ؟ 

متأهل بودم و دو فرزند خردس��ال داش��تم كه 
همسرم چند سال قبل هر دو فرزندم را كشت. 

پليس پايتخت براي همه  رانندگان متخلف كاس مي گذارد
رئي�س پليس ته�ران ب�ا بيان اينك�ه تاش 
پليس ارتقاي انضباط و ايمني ترافيكي است 
از آموزش به رانن�دگان متخلف خب�ر داد و 
گفت: اين موضوع جزو اولويت هاي ما اس�ت 
و رانندگان خودروها و موتورس�يكلت هايي 
ك�ه ب�ه دلي�ل ارت�كاب جراي�م مختل�ف 
توقيف ش�ده اند حتمًا بايد قب�ل از ترخيص 
وسيله ش�ان اي�ن آموزش ه�ا را ط�ي كنند. 
سردار حس��ين رحيمي در اجراي طرح انضباط 
ترافيك��ي طاهر گفت: نخس��تين مرحله از طرح 
ارتقاي انضباط عمومي و ترافيكي در سطح معابر و 
بزرگراه هاي تهران به مرحله اجرا در آمده است. وي 
با اشاره به راه اندازي پليس نامحسوس در بزرگراه ها 

گفت: احياي مجدد پليس نامحسوس دوباره آغاز 
مي ش��ود؛ چراكه ما در بزرگراه ها شاهد تخلفاتي 
همچون ايي كشي، س��رعت و سبقت غير مجاز 
هستيم از همين رو با استفاده از خودروهاي جديد 
و امكانات و نيروهاي توانمند پليس نامحس��وس 
دوباره اجرايي مي ش��ود.  وي ادامه داد: تاش ما 
ارتقاي ايمني و انضباط ترافيكي در س��طح شهر 
تهران است، در اين راستا مأموران پليس راهنمايي 
و رانندگي 15 آيتم ش��امل )سرعت و سبقت غير 
مجاز، تخلفات ساكن، آايندگي، مخدوش كردن 
پاك، هنجارشكني و... ( را مدنظر قرار داده و طي 
اين مدت 1375 دستگاه خودرو با تخلفات مختلف 
را كه بيشترين آن مربوط به تخلفات ساكن است، 

توقيف كرده اند. سردار رحيمي با بيان اينكه طي 
همين مدت 52 هزار دس��تگاه خودرو نيز اعمال 
قانون شده است، گفت : تاش پليس ارتقاي انضباط 
و ايمني ترافيكي است و ش��عار ما نيز شهر ايمن 
همراه با قانون است كه حتماً به دنبال اجرايي كردن 
آن هستيم و در مراحل بعدي اجراي طرح»طاهر« 
نيز براي تحق��ق آن اقدام خواهيم كرد.  س��ردار 
رحيمي از آموزش به رانندگان متخلف خبر داد و 
ادامه داد: اين موضوع نيز جزو اولويت هاي ما است 
و رانندگان خودروها و موتورسيكلت ها كه به دليل 
ارتكاب جرائم مختلف توقيف شده اند حتماً بايد 
قبل از ترخيص اين خودرو اين آموزش ها را طي 
كنند.  رئيس پليس پايتخت با بيان اينكه بيش از 

7ميليون خودرو در شهر تردد مي كنند بر ضرورت 
توجه موتورسيكلت سواران و عابران پياده تأكيد 
كرد و گفت : بنابر آماره��ا اگر چه حوادث و تلفات 
رانندگي در تهران چهار درصد كاهش داشته است، 
اما بالغ بر 70 درصد از كشته ها راكبان موتورسيكلت 
و عابران پياده بودند.  س��ردار رحيم��ي ادامه داد: 
خودروهاي با بيش از يك ميليون تومان تخلف نيز 
پس از تذكر و هشدار پليس توقيف خواهند شد. 
وي درخصوص حذف طرح زوج و فرد هم گفت: در 
اين خصوص اطاعي ندارم و تا اين لحظه هيچگونه 
بحثي در اين باره نشده اس��ت. اجراي طرح هاي 
جديد نيازمند كار كارشناسي است و بايد محاسن 

و معايب آن بررسي شود. 



 چهار هفته تاش بی نتیجه برای مهار اعتراضات 
اقتصادی در فرانسه باعث شده است کاخ الیزه 
دست به فرافکنی بزند و دوباره داستان اقدامات 
سایبری روس   ها و اقدام آنها برای بی ثبات سازی 
اروپا به میان آمده است. یک روزنامه انگلیسی 
مدعی سازماندهی اعتراضات اقتصادی از طریق 
کاربران روسی شبکه های اجتماعی شد و همزمان 
هم یک روزنامه فرانسوی از بررسی این موضوع از 
سوی نهادهای امنیتی این کشور خبر داد. به این 
ترتیب دموکراسی مدعیانه فرانسوی هم استعداد 
خودش را در مطرح کردن تئوری توطئه روسي 
برای ایجاد خفقان و سرکوب مخالفان نشان داد. 
به گزارش روزنامه فرانسوی لوپاریزین، سرویس  امنیتی 
فرانسه )SGDSN( امکان نقش داشتن دست    هایی از 
خارج از کشور در قالب شبکه های اجتماعی به منظور 
ش��کل دهی به اعتراضات جلیقه زرد   ها را در دس��ت 
بررسی دارد.  به نوشته این روزنامه این نهاد که تحت 
نظر »ادوارد فیلیپ « نخست وزیر این کشور قرار دارد، 
هم اکنون با سایر سرویس های اطاعاتی فرانسه و به 
ویژه ISB هماهنگ است تا به امکان مداخله خارجی از 
راه شبکه های اجتماعی رسیدگی شود کند.  تحقیقات 
متوجه حساب های ویژه و نیز فعالیت های مشکوک 
سایت هاس��ت که خودس��رانه اطاعات و تفاسیر را 
منتشر می کنند.  همچنین روزنامه انگلیسی »تایمز « 
روز     شنبه مدعی شده بود که صد   ها حساب کاربری 
مربوط به ش��بکه های اجتماعی در روس��یه تاش 
کرده اند تظاهرات در فرانسه را س��ازماندهی کنند. 
با این حال یک منبع فرانس��وی درباره این موضوع 
ابراز تردید و اعام کرد که هیچ مدرکی در این زمینه 

وجود ندارد.  
روز     ش��نبه معترض��ان اقتص��ادی موس��وم ب��ه 
»جلیقه زردها« در فرانس��ه با وجود عقب نش��ینی 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور این کشور از طرح 
افزایش مالیات بر سوخت برای چهارمین هفته به 

خیابان   ها ریختند که نتیج��ه آن تظاهراتی با بیش 
از هزار و 700 بازداش��تی  و صد   ه��ا زخمی و البته 
یک کشته بود تا مجموع کشته های این چهار هفته 
به پنج نفر برس��د.  دولت فرانس��ه از چندی پیش 
اعام کرده بود که در چارچوب سیاس��ت تش��ویق 
عمومی به استفاده از خودروهای هیبریدی و کاهش 
خودروهای متکی به سوخت فسیلی، باید از ابتدای 
سال آینده میادی مالیات بر هر لیتر گازوییل را 6/5 
و هر لیتر بنزین 2/9 سنت افزایش دهد؛ سیاستی که 
مخصوصاً طبقه متوسط رو به پایین ساکن حاشیه 
شهرهای بزرگ را که در ضعف وسایط حمل و نقل 
عمومی به خودروهای ش��خصی دیزل خود متکی 
هستند، به شدت تحت فشار اقتصادی قرار می دهد 
و همین امر جرقه اعتراضات سراس��ری را روش��ن 
کرد.  »جلیقه زرده��ا« از ۱7 نوامبر علیه باارفتن 
قیمت بنزین در فرانس��ه اعتراضات خود را ش��روع 
کرده اند. اگرچه عموماً تظاهرات های گس��ترده در 

کل فرانسه ، با در گیری با پلیس ، آتش زدن ماشین ها ، 
شکستن شیشه های مغازه   ها و بانک   ها همراه است 
اما این دور از اعتراضات به رغم آنکه در مقایس��ه با 
اعتراضات گذش��ته میلیونی سندیکاهای کارگری 
از حیث تعداد معترضان قابل توجه نیس��ت و مثًا 
تنه��ا در روز    ش��نبه در کل فرانس��ه ۱35 هزار نفر 
در آن ش��رکت کرده اند اما از حی��ث پراکندگی با 
مشارکت مردم حدود 400شهر و همینطور از نظر 
ش��دت تقابل معترضان و پلیس چنان بوده اس��ت 
که توانسته ضرری 3میلیاردی به اقتصاد این کشور 
بزند و از زبان برونو لومیر ، وزیر دارایی فرانس��ه این 
اعتراضات »فاجعه بار « خوانده شده است.  گرچه به 
نظر می رسد دولت فرانسه عقب نشینی بی سابقه ای با 
ابتدا تعلیق و سپس لغو قانون افزایش مالیات سوخت 
انجام داده باشد و از این نظر خطر بزرگی کرده باشد 
و حتی حاضر به مذاکره ب��ا رهبران جنبش جلیقه 
زرد   ها ش��ده باش��د اما با توجه به اینکه در چند روز 

گذشته هم تحرکاتی همزمان از سوی دانش آموزان 
دبیرستانی در اعتراض به سیاس��ت های آموزشی 
شکل گرفت که با سرکوب شدید پلیس روبه رو شده 
و تصاویر منتشر شده چهره دموکراسی فرانسوی را 
مخدوش تر از گذش��ته کرد، این عقب نشینی حتی 
دیر هنگام بود. در چنین شرایطی بعد از چهار هفته 
زد و خورد، نخست وزیر فرانسه روز یک   شنبه سعی 
کرد چهره ای نرم تر از فرانسه ارائه کند و بگوید: زمان 
گفت وگو فرا رسیده است تا دوباره وحدت ملی را با 
کمک یکدیگر بازگردانیم و گفت وگو   ها با معترضان 
صلح جو باید ادامه یابد. هیچ مالیاتی آنقدر اهمیت 
ندارد که اتحاد ملی م��ا را تهدید کند.  همچنین به 
گفته فیلیپ قرار است ماکرون امروز دو   شنبه صحبت 
کند و پیشنهادات و تدابیری را برای کل ملت فرانسه 

خواهد داشت تا وحدت آنها را دوباره بازیابد. 
 لودریان: ترامپ دخالت نکند

»ژان ایو لودریان « وزیر خارجه فرانسه روز یک   شنبه 
به اظهارات »دونالد ترامپ« رئیس جمهور امریکا در 
زمینه اعتراضات »جلیقه زردها« واکنش نشان داد 
و گفت که رئیس جمهور امریکا نباید در امور داخلی 
فرانسه مداخله کند.  رئیس جمهور امریکا روز شنبه 
درباره اعتراض های »جلیقه زردها« اظهارنظر کرد 
و این موضوع را به توافق بین المللی پاریس درباره 
مقابله با تغیی��رات اقلیمی مرتبط دانس��ت.  وی با 
انتشار پیامی در توئیتر نوشت: »توافق ]آب و هوایی[ 
پاریس آنقدر   ها هم برای پاری��س خوب کار نکرده 
است. در سراسر فرانس��ه اعتراض  و شورش  است. 
مردم فرانس��ه نمی خواهند مقادیر هنگفت پول را 
اغلب به کشورهای جهان سوم بدهند تا شاید آنها 
از محیط زیس��ت حفاظت کنند. آنه��ا ]معترضان 
فرانسوی[ شعار می دهند » ما ترامپ را می خواهیم«  
»من عاشق فرانسه هستم.« این دومین بار بود که 
ترامپ در طول یک هفته گذشته درباره اعتراض    ها 

در فرانسه موضع گیری کرد. 
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»توهم روسيه« در اعتراضات فرانسه

گفت�ه  هرچن�د    گزارش  یک
می ش�ود نتانیاهو 
عملیات »سپرشمالی« در امتداد مرزهای جنوبی 
لبنان را برای انحراف توجه      ها از فس�اد داخلی و 
شکست در نواره غزه آغاز کرده اما خود رهبران 
صهیونیستی اذعان دارند شکست از حماس لکه 
ننگی است که با این عملیات های انحرافی پاک 

نخواهد شد.
آویگ��دور لیبرم��ن، وزی��ر جنگ مس��تعفی رژیم 
صهیونیس��تی در مصاحب��ه ای از دولت اس��رائیل 
خواست به جای تمرکز بر عملیات »سپر شمالی « 
به اقدامات حماس در نوار غزه واکنش نش��ان دهد. 
این عملیات چند روزی است که شروع شده و هدف 
آن شناسایی و تخریب تونل های منتسب به حزب اه 
است که از لبنان به شمال س��رزمین های اشغالی 
می رسد. اما ناظران و تحلیلگران معتقدند هدف اصلی 
عملیات انحراف افکار عمومی از مش��کات داخلی 
نتانیاهو به ویژه شکست از مقاومت فلسطینی در نوار 
غزه است؛ مسئله ای که حتی انتقاد سیاستمداران 
صهیونیستی را در پی داشته است. لیبرمن در ادامه 
با به انتقاد گرفتن بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر و 
فرماندهی ارتش این رژیم گفت: »بارش شدید باران 

دو روز اخیر هرگز نمی تواند ننگ و عار بر جای مانده 
از شکست مان در برابر حماس را بشوید و پاک کند.« 
 اشاره لیبرمن به شکست اخیر نظامیان اسرائیلی در 
نوار غزه است که بر اثر آن لیبرمن از کابینه نتانیاهو 
استعفا داد و در نتیجه کابینه رژیم صهیونیستی در 

وضعیت شکننده قرار گرفت. 
لیبرمن در ادام��ه گفت: فعالیت در ش��مال انفعال 
در جن��وب را توجیه نمی کند. آنچه در ش��مال رخ 
می دهد یک اقدام مهندس��ی است نه یک عملیات 
نظامی. ضرورتی ندارد که یکی بر دیگری ارجحیت 
داشته باشد. می توان هر دو را کنار هم داشت. ادعای 
لیبرمن برای داش��تن دو جبهه همزمان در حالی 
است که خیلی از ناظران با اش��اره به نبرد اخیر غزه 
معتقدند تل آویو ق��ادر نبود تنه��ا در مقابل جبهه 
جنوبی به موفقیت دس��ت یابد و اگر جبهه شمالی 
توسط حزب اه فعال ش��ود که به مراتب قوی تر از 
حماس اس��ت رژیم صهیونیس��تی به سختی قادر 
خواهد بود در دو جبهه همزمان وارد نبرد شود. در 
همین حال، بنیامین نتانیاهو روز یک     شنبه همزمان 
با ادامه عملیات »سپر شمالی« در مرز لبنان گفت که 
نفعی در ورود درگیری با فلسطینیان در مرز غزه و 

کرانه باختری ندارد. 

 تمامی اسرائیل در تیررس حزب اه
معاون دبیرکل حزب اه بازدارندگی مقاومت لبنان 
را عامل عدم  تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور 
دانست و تأکید کرد که هیچ  نقطه  ای در سرزمین های 
اشغالی از تیررس موشک های حزب اه خارج نیست.   
شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب اه لبنان در 
گفت وگو با روزنامه ایرانی عرب زبان الوفاق با اشاره به 
تاش های رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن 
مقاومت در غزه و لبنان به وی��ژه در جنگ اخیر غزه 
تأکید کرد که مقاومت فلسطین موفق شد معادله 
جدیدی را ترس��یم کند که ان شاء اه استمرار پیدا 
خواهد کرد و این ش��رایط باعث آرامش و آسایش 
بیشتر نوار غزه شده و آن را در برابر اتفاقات مختلف 
حفظ خواهد ک��رد. وی ادامه داد که قب��ل از وقوع 
عملیات غزه و موفقیت گروه های مقاومت فلسطین، 
دشمن صهیونیستی هیچ محاسبه ای در خصوص 
عملیات نظامی ضد لبنان نداش��ت، چرا که از سال 
2006 در برابر قدرت مقاومت اسامی لبنان دچار 
بازدارندگی شده است. وی تأکید کرد که امروز جبهه 
داخلی رژیم صهیونیس��تی تا تل آویو پایتخت این 
رژیم در صورت بروز جنگ در معرض تهدید قرار دارد 
و هیچ نقطه ای در سرزمین های اشغالی وجود ندارد 

که خارج از تیررس موشک های حزب اه باشد. شیخ 
قاسم افزود که صهیونیست      ها در مناقشه های خود 
چنین سطحی از تهدید را تحمل نمی کنند، به همین 
علت انگیزه ای برای جنگ در لبنان ندارند، چرا که 
قواعد بازدارنده ای که حزب اه در برابر اسرائیل ایجاد 
کرده، اقدام پیش دس��تانه رژیم صهیونیستی برای 
آغاز جنگ ضد لبنان را با مش��کات زیادی مواجه 

کرده است. 
 رسوایی بزرگ برای سپر شمالی

برخی رس��انه های اس��رائیلی از گم شدن دو قبضه 
اسلحه سربازان ارتش رژیم صهیونیستی در مرزهای 
شمالی اراضی اش��غالی با لبنان در جریان عملیات 

» سپر شمال « خبر دادند. 
به نوشته روزنامه مستقل رأی الیوم، به نظر می رسد 
رژیم صهیونیس��تی به دلیل ناپدید شدن دو قبضه 
ساح اتوماتیک سوار بر خودروهای زرهی نیروهای 
اسرائیلی مس��تقر در مرزهای جنوبی لبنان با یک 
رسوایی بزرگ مواجه شده است، ساح های مفقود 
شده از مدل » اف ان ام آژ « است و حال سؤال این است 
که این مسلسل      ها اکنون کجا هستند و چه کسانی 
آنها را ربوده اند؟ این اسلحه      ها با غفلت دستگاه های 
کنترل و رصد اسرائیل که از حدود یک هفته قبل در 
باا     ترین درجه آماده باش در مرزهای لبنان مستقر 
هستند، به سرقت رفته است، حاا اگر این اسلحه      ها 
در ضاحیه جنوبی بیروت )زی��ر نظر حزب اه( پیدا 
شود، چه خواهد شد؟ برخی رسانه های عبری زبان 
جزئیات این موضوع را افش��ا و اعام کردند، این دو 
قبضه ساح ارتش اسرائیل در مرزهای شمالی اراضی 
اشغالی با لبنان به سرقت رفته اند. یک سایت عبری 
زبان نیز با اش��اره به این اتفاق به نق��ل از یک منبع 
نظامی اعام کرد، این اتف��اق از نظر امنیتی و نیز از 
منظر امنیت شخصی س��ربازان به شدت خطرناک 

است و تحقیقات در این رابطه در حال انجام است. 
به احتمال قوی، نیروهای حزب اه که در طول چند 
روز گذش��ته در این مرز     ها از نزدی��ک از چهره های 
سربازان اس��رائیلی و ش��ماره خودروهای زرهی و 
تجهیزات نظامی شان عکس و تصویر گرفته اند، وارد 
اراضی اشغالی فلسطین شده و در پیامی شدیداللحن 
و آشکار برای رژیم صهیونیس��تی و اهانتی عامدانه 
نسبت به این رژیم، ساح های سربازان اسرائیلی را 

برداشته اند. 
در پی انتشار خبر مفقود شدن دو مسلسل مذکور 
از روی تجهیزات نظامی اس��رائیل این حادثه مورد 
تمسخر فعاان در شبکه های اجتماعی در لبنان و 
کشورهای عربی قرار گرفت. این موضوع به صورت 
هشتگ در شبکه های اجتماعی همراه با اظهارات 

تمسخر  آمیز علیه اسرائیل و ارتش انتشار یافت. 

  گزارش  2

   خبر

دورنماي سياسي جنگ تجاري امريکا و چين
س��ابرینا منگ وانژو، مدیر مالی ش��رکت بزرگ تلفن هوآوی و فرزند 
بنیانگذار این شرکت، روز       شنبه اول دسامبر در مسیر خود از هنگ کنگ 
به مکزیک توقف��ی در ونکوور کانادا داش��ت ام��ا در همان جا مقامات 
کانادایی او را دس��تگیر کردند چون امریکایی      ها از کانادا درخواس��ت 
دستگیری او را کرده بودند. این ماجرا چند روزی مسکوت گذاشته شد تا 
اینکه دادگاه او روز جمعه گذشته موضوع را علنی کرد و معلوم شد که او 
به دلیل نقض تحریم های امریکایی علیه ایران دستگیر شده است. جان 
گیب گیرسلی، دادستان کانادایی، مدعی شده که خانم وانژو شخصاً به 
امریکا اطاع داده بود که هوآوی شرکت تابعه اسکای کام را فروخته اما 
این شرکت صوری بوده و تنها به عنوان پوششی برای نقض تحریم های 
ایران مورد استفاده قرار گرفته است. حاا خانم منگ منتظر حکم دادگاه 
در روز دو     شنبه برای قرار وثیقه است اما اگر این دادگاه در نهایت حکم به 
محکومیت او بدهد، کانادا او را طبق قرارداد استرداد مجرمین به امریکا 

خواهد داد و شاید آنجا تا سه دهه در زندان به سر ببرد. 
بیانیه وزارت خارجه چین در روز هش��تم دس��امبر به روشنی دالت 
بر خشم این کشور از اقدام کانادا داش��ت که بازداشت خانم منگ را با 
الفاظی مثل »بسیار کثیف«، »نادیده گرفتن قانون«، »غیرمنطقی « و 
»نقض حقوق او « توصیف کرده و لی یوچنگ، معاون وزیر خارجه چین، 
کانادا را تهدیده کرده که »فوراً منگ را آزاد کند وگرنه کانادا بایس��تی 
مسئولیت کامل تبعات جدی ایجاد شده را بپذیرد.«  شاید به نظر برسد 
که چینی      ها این موضوع را از منظر دفاع از حقوق منگ دنبال می کنند 
اما تهدید یوچنگ به خوبی نشان می دهد که آنها مسئله را فراتر از یک 
پرونده حقوقی ساده و بر مبنای حمله تازه ای از امریکا علیه چین ارزیابی 
می کنند. این ارزیابی با همزمان بودن دستگیری منگ در کانادا با دیدار 
شی جین پینگ و دونالد ترامپ، رؤس��ای جمهور چین و امریکا، قابل 
توجیه است. هرچند که گفته می شود در این دیدار توافقی برای ایجاد 
آتش بس در جنگ تجاری بین دو کشور به دست آمده اما باید گفت که 
بازداشت منگ اولین کارشکنی دولت امریکا در این توافق است. هرچند 
که جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، گفته که هیچ انگیزه سیاسی در 
بازداش��ت منگ وانژو وجود ندارد و از طرف دیگر، ادعا شده که ترامپ 
خبری از دستگیری منگ وانژو نداش��ته اما باید گفت که هیچ کدام از 
این عذر و بهانه      ها برای چینی      ها قابل قبول نیس��ت و به قول جان مک 
اکلین، قائم مقام پیشین سازمان سیا، چین به این سادگی چنین حرفی 
را قبول نمی کند و بازداشت منگ را اقدامی عامدانه و از پیش طراحی 

شده برای افزایش فشار بر خود ارزیابی می کند. 
تجربه مش��ابه در مورد ZTE، بزرگ ترین رقیب چینی هوآوی، نش��ان 
می دهد که امری��کا به بهانه نقض تحریم      ها به دنبال فش��ار بر غول های 
تکنولوژی چین و اعمال کنترل ب��ر آنها اس��ت. ZTE در آن پرونده به 
مصالحه ای با امریکا بر س��ر اتهام نقض تحریم ایران و ارسال تجهیزات 
مخابراتی به کره شمالی رسید آن هم با پرداخت بیش از یک میلیارد دار 
جریمه و قبول تغییر هیئت مدیره و مدی��ران اجرایی خود. حاا امریکا 
می خواهد همین برنامه را در مورد هوآوی اجرا کند و این به معنای جنگ 
تجاری با چین اما در زمینه ای متفاوت با افزایش تعرفه  بر کاا     ها است که با 
دستکاری در مدیریت شرکت های بزرگ چینی انجام می شود. به همین 
جهت هم انتظار می رود چین چاره ای جز عمل مقابله به مثل نداش��ته 
باشد تا از دست اندازی امریکایی      ها به چینش مدیریت شرکت های خود 
جلوگیری کند. به نظر می رسد که برخی از شرکت های امریکایی از همین 
حاا دست به اقدامات احتیاطی زده اند و برای مثال، اکلین از یادداشت 
داخلی یک شرکت تراشه سازی امریکایی می گوید که به کارمندان خود 
هشدار داده تا »در حال حاضر به چین سفر نکنند. « در واقع، چین سابقه 
دست زدن به چنین اقداماتی دارد چنان که در ماه اکتبر مانع خروج مدیر 
یو بی اس از چین شد و مقامات این بانک بزرگ سوئیسی هم از پیگیری 
موضوع خودداری کردند. آماندا دبوسک، رئیس بخش تجارت بین الملل 
در شرکت حقوقی دچرت ال ال پی، مطمئن از تافی چین است و می گوید: 
»بگذارید ببینیم چه کسی مجوز برای کار نخواهد گرفت یا اینکه کدام 
مدیر امریکایی بازداش��ت می ش��ود. « در این صورت، باید دید که صبر 
چینی ها چگونه لبریز شده و چه مقام ارشد تجاری یا شرکت امریکایی 

قربانی بعدی جنگ تجاری بین دو غول بزرگ اقتصادی خواهد شد. 
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 تقای خانم نخست وزیر برای بهتر کردن توافق برگزیت
 ترزا می  قصد دارد رأی گیری روز سه     شنبه پارلمان درباره طرح برگزیتش 
را به تعویق انداخته و به بروکسل برود و خواستار بهتر کردن شرایط این 
توافق شود.  روزنامه ساندی تایمز انگلیسی به نقل از »وزرا و دستیاران « 
نوشت که آنها انتظار دارند ترزا می، نخست وزیر این کشور اعام کند که 
می خواهد این رای گیری به تعویق بیفتد. یکی از انگیزه های وی از این 
اقدام این است که او ظاهرا شکست توافق برگزیتش در این رای گیری را 
قطعی دانسته و وزرای دولتش نیز اظهار نگرانی کرده اند که این شکست 
ممکن است آنقدر سنگین باشد که باعث سقوط دولت وی شود. به نوشته 
ساندی تایمز، ترزا می طی چند روز آتی به بروکسل رفته و برای آخرین بار 
از اتحادیه اروپا خواهد خواست تا شرایط مربوط به توافق خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا را بهبود بخشد. قانونگذاران انگلیسی در هفته های گذشته 
بار    ها هشدار داده اند که تنها در صورت بهتر شدن شرایط این توافق از 

آن حمایت خواهند کرد. 

 تفاوت هدر ناوئرت با سایر سفرای کارآزموده سازمان ملل
هدر ناوئرت، سخنگوی وزارت خارجه امریکا از سوی دولت این کشور 
به عنوان سفیر جدید در سازمان ملل انتخاب شده و قرار است به زودی 
جای نیکی هیلی را بگیرد. اما او س��ابقه چندانی در سیاست خارجی 
و نحوه عملکرد در عرصه بین المللی ندارد.  روزنامه واش��نگتن پست 
نوش��ت: با وجود آنکه هدر ناوئرت برای دو س��ال در سمت سخنگوی 
وزارت خارجه امریکا فعالیت داش��ته، اما برای به دست گرفتن یکی از 
مهم  ترین پست های دیپلماسی امریکایی که همان سفیر این کشور در 
سازمان ملل است، آمادگی ازم را ندارد و یک انتخاب ناجور و عجیب 
به نظر می رسد. برخاف تمامی سفرای سابق امریکا در سازمان ملل، 
ناوئرت هیچ پیشینه چش��مگیری در امور خارجی یا دولتی ندارد؛ به 
جایش، او به عنوان خبرنگار و گوینده از ۱996 و بیش��تر برای شبکه 
خبری فاکس نیوز کار کرده و بیشتر به خاطر برنامه » فاکس و دوستان « 
که مورد عاقه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکاست، شهرت دارد. 
دنیل بنجامین، هماهنگ کننده مقابله با تروریسم وزارت خارجه امریکا 
در دوران ریاس��ت جمهوری باراک اوباما در مطلب��ی توئیتری درباره 
انتخاب ناوئرت می نویسد: تا به حال کسی چون هدر ناوئرت را که هیچ 
سابقه ای در امور سیاسی و خارجی ندارد، در چنین سمتی نداشته ایم. 

 پاکستان و چین رزمایش مشترک نظامی برگزار می کنند
نیروهای ارتش چین برای ش��رکت در رزمایش مش��ترک با نظامیان 

پاکستانی موسوم به »جنگجو ششم 20۱8 « وارد این کشور شدند. 
 به گزارش ف��ارس ، نیروهای ارت��ش چین برای ش��رکت در رزمایش 
مشترک با نظامیان پاکس��تانی موس��وم به »جنگجو ششم 20۱8« 
 وارد این کشور ش��دند. هدف از این رزمایش نحوه مبارزه با تروریسم 
است که تا س��ه هفته آینده در پاکس��تان ادامه خواهد داشت. چندی 
پیش رزمایش هوایی مشترک پاکس��تان و چین موسوم به »شاهین 
7 « با هدف ارتقای توان نظامی و صلح و ثبات منطقه آغاز شد. در این 
رزمایش هوایی ، جنگنده    ها و بمب افکن    ها و سیستم های واکنش سریع 
و هواپیماهای آواکس نیروی هوایی ارتش چین توان دفاعی خود را به 

نمایش گذاشتند. 

»سیگنال اشتباه « امریکا همزمان با نشست سوئد
فضای خاکستری مذاکرات يمن در استکهلم

با وجود زمزمه    هایی که در مورد کاهش حمایت امریکا از عربستان 
در یمن به گوش می رس�د، یک مقام وزارت خارجه امریکا دیروز 
به صراح�ت گفت امری�کا به حمای�ت از ائت�اف س�عودی ادامه 
خواه�د داد و چنین موضوعی یک »س�یگنال اش�تباه « اس�ت. 
به گزارش »جوان«، مذاکرات صلح یمن در اس��تکهلم، روز گذشته با 
دس��تیابی به توافق نسبی بر سر تبادل اس��را، ظاهراً یک گام به پیش 
رفت ولی در سایر مسائل به خصوص نحوه اداره الحدیده و همچنین 
بازگشایی فرودگاه صنعا به سختی پیش می رود. یک منبع در دولت 
مستعفی منصور هادی که خواسته نامش فاش نشود، گفته که  شش 
موضوع مورد اختاف شامل آزادی اسرا و زندانیان هر دو طرف ، تسهیل 
ورود کمک های انسانی به متضررین ، اوضاع نظامی در شهر الحدیده، 
محاصره شهر »تعز« )جنوب غرب یمن( به دس��ت انصاراه، مسائل 
اقتصادی به خصوص بانک مرکزی و ازس��رگیری پرواز    ها در فرودگاه 
بین المللی صنعا، روی میز مذاکره است. مارتین گریفیتس، فرستاده 
ویژه سازمان ملل با ابراز امیدواری از پیشرفت گفت وگو های یمنی از 
روحیه مثبت طرف های مذاکره کننده در سوئد قدردانی کرده و با ابراز 
امیدواری از اینکه در طول این دوره گفت وگو     ها پیشرفت حاصل شود، 
گفته است: »ما بر خویشتنداری طرفین تأکید داریم و آنها را به اجرای 
تعهدات دعوت می کنیم. « الکمالی، عضو هیئت اعزامی نمایندگی دولت 
مستعفی یمن هم گفته که دو طرف درباره پرونده تبادل تمامی اسرا 
توافق کرده اند. با این حال، ابراهیم الدیلمی، عضو دفتر سیاسی جنبش 
انصاراه یمن توافق درباره پرونده اسرا را تنها توافق انجام شده تاکنون 
دانس��ته و گفته که هیچ توافق دیگری میان دو طرف صورت نگرفته 
است. یک منبع یمنی هم که از شش پرونده روی میز مذاکرات سخن 
گفته بود، تأکید کرده در ارتباط با اوضاع نظامی در شهر »الحدیده« 

)غرب یمن( پیچیدگی وجود دارد. 
عاه بر این مس��ئله، وضع فرودگاه بین المللی صنعا و محاصره ش��هر 
»تعز« )جنوب غرب یمن( به دست انصار اه نیز جزو محور    هایی است 
که توافقی بر سر آنها به دست نیامده است. در مورد گشایش فرودگاه 
بین المللی صنعا، دیروز برخی منابع در مذاکرات بحث    هایی را مطرح 
کردند که موضع انصاراه درباره آن مشخص نشده است. خالد الیمانی، 
وزیر خارجه دولت مستعفی یمن در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه در 
حاشیه مذاکرات صلح گفته که ما آماده گشایش فرودگاه صنعا هستیم 
اما رویکرد ما این اس��ت که فرودگاه اصلی و بین المللی یمن در عدن 
باش��د و فرودگاه های دیگر یمن، به فرودگاه داخلی تبدیل شوند. وی 
در ادامه افزود: اگر طرف مقابل )انص��اراه( قبول کند وارد این تجربه 
حاکمیتی شود هواپیما    ها می توانند به عدن بیایند و به صنعا، الحدیده یا 
فرودگاه های دیگر بروند و به عدن بازگردند و به خارج بروند. ما معتقدیم 
» این رویکرد از منافع ملت یمن حمایت و از منافع تمامی شهروندان 

یمنی دفاع می کند و میان آنها فرقی وجود ندارد.« 
 سیگنال امریکایی در گرماگرم مذاکرات

آنچه بیش از هر چیز دیگری فضای مذاکرات را تحت تأثیر قرار داد، 
موضع تیموتی لندرکینگ، از مقامات وزارت خارجه امریکا است که 
گفته بحث    هایی که درباره قطع حمایت امریکا از ائتاف عربس��تان 
مطرح شده  »پیامی اشتباهی« اس��ت. پیش از این اواخر اکتبر، وزیر 
دفاع امریکا طی س��خنرانی در یک اندیش��کده امریکایی صلح گفته 
بود : »جنگ یمن باید پایان یابد. ما باید جنگ را با مصالحه جایگزین 
کنیم...  زمان متوقف کردن جنگ فرا رس��یده است. « جیمز ماتیس 
گفته بود که امریکا خواستار برقراری آتش بس در یمن، طی 30 روز 
آینده و انجام مذاکرات صلح بین طرف های یمنی است، موضعی که 
برخی منابع آن را اولتیماتوم به عربس��تان تلقی کردند و با فاصله ای 
چند هفته ای، مذاکرات صلح استکهلم آغاز شد. با این حال، »تیموتی 
لندرکینگ«، معاون رئیس بخش خلیج فارس در وزارت خارجه امریکا 
دیروز در سمیناری در ابوظبی با موضوع » یمن بعد از جنگ: رویارویی 
با چالش صلح و بازس��ازی « گفت: » فش��ار    هایی در این زمینه وجود 
دارد...  تا یا از این درگیری خارج شویم یا از حمایت مان از ائتاف دست 
برداریم. در دولت به شدت با این رویکرد مخالفت می شود. « وی افزود: 
»به باور ما حمایت از ائتاف به رهبری عربستان ضروری است. عدم 
حمایت از این ائتاف پیام اشتباهی را خواهد فرستاد.«  او گفته که در 
آینده یمن نباید از ناحیه ایران هیچ تهدیدی برای عربستان سعودی 

و امارات عربی متحده وجود داشته باشد. 

انتقاد کم سابقه وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستي از نتانیاهو

ليبرمن: ننگ شکست از غزه با »سپر شمالی« پاک نمي شود

سيدرحيماری

سايه سنگين اختافات
 بر شورای همکاری خليج فارس 

سي ونهمین نشست شورای همکاری خلیج فارس در سایه اختاف 
شدید چهار کشور عربی با قطر و بحران ناشی از قتل جمال خاشقجی 
در حالی در ریاض برگزار شد که س�ران قطر و عمان در آن حاضر 
نشدند؛ چیزی که اختافات بین اعراب را بیش از پیش نمایان کرد. 
به گزارش شبکه الجزیره، ملک سلمان، شاه سعودی در افتتاحیه این 
نشست که در آن امیر قطر حضور ندارد، درباره مسائل مختلف منطقه 
از جمله بحران سوریه و یمن و فلسطین س��خنرانی کرد. او در ابتدای 
سخنرانی درباره بحران سوریه و مسئله تروریسم در این کشور گفت که 
بحران سوریه باید از راه سیاسی حل شود. سلمان در ادامه به بحران یمن 
اشاره کرد و مدعی شد:»کشورهای عضو ائتاف عربی به دنبال نجات 
ملت یمن هستند!« شاه سعودی در بخش دیگری از اظهاراتش، ایران 
را به تهدیدی برای کش��ورهای منطقه متهم کرد و مدعی شد:»ایران 
همچنان یک نوع خطر و تهدید برای تعدادی از کش��ور   ها محس��وب 
می ش��ود«. عربس��تان به همراه متحدینش، بحرین و امارات، ایران را 
متهم می کنند که با تحریک شیعیان در این کشورهای جنوبی خلیج 
فارس در تاش است این کشور   ها را بی ثبات کند. نشست دیروز شورای 
همکاری خلیج فارس که اولین نشست پس از قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی بود، درحالی برگزار شد که سلطان قابوس، 
پادشاه عمان و تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در آن حضور نداشتند. 
امیر قطر به رغم دعوت رسمی سعودی، به ریاض نرفت و تنها یک وزیر 
را به عربس��تان اعزام کرد. حضور نیافتن امیر قطر در ریاض با واکنش 
فوری شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین روبه رو شد 
که در توئیتی، تصمیم قطری    ها را برای فرستادن وزیر خارجه به جای 
امیر به باد انتقاد گرفت. این نشست تناقض هایی را در سیاست عربستان 
آشکار کرده است؛ عربستان قطر را محاصره و روابطش را با دوحه قطع 
کرده اما این کش��ور را به نشست ش��ورا دعوت می کند. عربستان در 
شرایطی از قطر برای این نشست دعوت کرده که رسانه های این کشور 
همچنان در حال حمله به قطر هستند و این کشور را حامی گروه های 
تروریستی توصیف می کنند. روز یک   شنبه ویدئویی در شبکه اجتماعی 
توئیتر منتشر شد که در آن ش��ماری از دانش آموزان سعودی مشغول 
فراگیری اطاعاتی از کش��ورهای منطقه مثل ایران و قطر هستند. به 
گزارش روزنامه ااخبار، در این ویدئو دیده می ش��ود که دو دانش آموز 
مشغول توضیح عکس نوشته    هایی درباره ایران، گروه اخوان المسلمین، 
قطر و برخی امور دیگر در منطقه هس��تند. یکی از دانش آموزان برای 
دیگران، عکس نوش��ته ای درباره ایران را توضیح می دهد که روی آن 
نوشته شده »منبع اول تروریسم جهانی« و در ادامه قطر را حامی گروه 
اخوان المس��لمین معرفی و آن را نیز حامی تروریسم معرفی و شبکه 

الجزیره را خبیث توصیف می کند. 

دولت ه�ای عرب�ی یک ب�ه یک ب�ه انح�ای مختل�ف در حال 
عادی س�ازی مناس�بات ب�ا دول�ت س�وریه هس�تند. در 
تازه    تری�ن تح�ول، ی�ک نماین�ده پارلم�ان لبن�ان گفته که 
ام�ارات قص�د دارد س�فارت خ�ود را در دمش�ق بگش�اید. 
اواسط اکتبر بود که وزیر اطاع رسانی اردن از توافق با سوریه برای 
بازگشایی مرز جابر- نصیب با سوریه پس از دو سال تعطیلی خبر داد. 
این مرز ساعت 8 صبح روز دو   شنبه 23 مهر به وقت محلی بازگشایی 
شد و چندین خودرو با پاک اردن از مرز گذشتند و وارد خاک سوریه 
شدند. مدتی بعد هیئتی از اعضای پارلمان اردن با همتایان خود در 
دمشق دیدار کردند؛ هیئتی که گفته شد حامل پیام دوستانه ای از 

پادشاه اردن به بشار اسد بود که بشار اسد در پاسخ به این پیام اعام 
کرد به آینده چشم دوخته است و به گذشته نگاه نمی کند. دیروز هم 
»ایمن الصفدی « وزیر خارجه اردن با اشاره به »شرایط میدانی« در 
سوریه بر ضرورت بازگشت آوارگان سوری ساکن اردوگاه »الرکبان « 
به دیار خود به عن��وان تنها راه ح��ل این بحران تأکی��د کرد. حاا 
»عبدالرحیم مراد « نماینده پارلمان لبنان هم در گفت وگو با شبکه 
المیادین گفته که مسئوان اماراتی رسماً اباغ کرده اند که این کشور 
قصد دارد روابط دیپلماتیک خود را با سوریه از سر گرفته و سفارتخانه 
خود را در دمشق بازگشایی کند. وی در ادامه افزود: امارات بازگشت 
سوریه به اتحادیه عرب را تأیید می کند و این اقدام امارات در راستای 

هماهنگی با عربستان صورت می گیرد. مراد تأکید کرد: محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان در قبال از سر گیری روابط میان سوریه و 
عربستان از خود واکنش منفی نش��ان نداده است و من این مسئله 
را در نشست گذشته با وی در عربستان احساس کردم. پیش از این 
اوایل آذرماه برخی منابع آگاه عربی گفته بودند که امارات برای شروع 
روابط دیپلماتیک در نخستین گام با سوریه تبادات تجاری با دمشق 
را از سر می گیرد. همان موقع، تلویزیون »روسیا الیوم« گزارش کرد 
که گفت وگو میان دو طرف انجام ش��ده و گروهی از دیپلمات های 
سوری در امارات حضور پیدا کرده اند. چند روز بعد، ااهرام نوشت 

زمان بازگشت سوریه به اتحادیه عرب فرارسیده است

امارات هم به سوريه برگشت
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   محمدصادق عابديني
در اولين روز برگزاري دوازدهمين جشنواره 
فيلم مستند »سينما حقيقت« مستندي با نام 
»پدر طالقاني« به نمايش درآمد. اين مستند 
بلند سينمايي كه محصول مشترك سازمان 
هنري رسانه اي اوج و شبكه افق سيماست، 
نگاه�ي دارد ب�ه زندگ�ي مرح�وم آيت اه 
طالقاني. محمدعلي محمد دوست، كارگردان 
اين مستند در گفت وگو با »جوان« به چرايي 
و چگونگي ساخت اين مستند پرداخته است. 
اي�ن مس�تند در روزهاي�ي رونمايي 
مي ش�ود ك�ه پرداخت�ن ب�ه زندگي 
چهره هاي تاثيرگذار انقاب، سرعت 
گرفته و حرف و حدي�ث هايي هم در 
پي آن بوده اس�ت؛ از مستند زندگي 
مرح�وم منتظري ت�ا مس�تندي كه 
درباره مهندس بازرگان ساخته شده، 
اين اوج گيري در ساخت مستند پرتره 

را چگونه مي بينيد؟
الحمده كه اين اتفاق افتاده است، به نظرم براي 
پرداختن به آن بسیار هم دير شده و بايد حداقل از 
حدود 30 سال پیش اين اتفاق رخ مي داد. ما سي و 
چند سال است كه هیچ حرفي درباره شخصیت هاي 
انقاب نزديم و كساني پیدا مي شوند كه از اين فضا 
سوءاستفاده كنند و با تحريف واقعیت ها، افرادي 
مثل آيت اه طالقاني يا حت��ي مهندس بازرگان 
را مال خود مي كنند در حالي ك��ه اين افراد براي 

انقاب اسامي و مردم هستند. 
»پ�در طالقان�ي« عنوان�ي اس�ت 
كه اعض�اي گروه�ك تروريس�تي 
مجاهدين خلق براي آيت اه طالقاني 
استفاده مي كردند، چرا همين اسم را 

انتخاب كرديد؟
به همان دلیلي كه ابتدا اشاره كردم، مي خواستم 
بگويم اين شخصیت براي ماس��ت نه آنها، اتفاقاً 
امام خمیني)ره( درب��اره وفات آيت اه طالقاني 
مي فرمايند: »من برادري را از دست دادم و ملت 
پدري را« و لفظ پدر ملت را براي آيت اه طالقاني 
استفاده مي كنند كه تأكیدي بر جايگاه طالقاني 
براي انقاب اسامي و مردم است. از طرفي هم 
اين اس��م از نظر ژورنالیستي جذابیت داشت. ما 
در اين مس��تند با 50 چهره گفت و گو گرفتیم 
كه هر كدام مشغله هاي كاري زيادي داشتند و 

هماهنگي با آنها خیلي زمان مي برد. 

پروسه توليد چقدر زمان برد؟
ما اين مس��تند را پنج س��ال پیش آغاز كرديم و 
امسال قسمت س��وم آن كه درباره مسائل بعد از 
انقاب تا وفات آيت اه طالقاني است، بعد از حدود 
1/5سال كار به پايان رسید. اين مستند در اصل 
سه قسمت 60 دقیقه اي است كه از آن پنج مستند 
40 دقیقه اي اخراج مي شود؛ مستندي هم كه در 
جشنواره رونمايي شد يك اديت 110دقیقه اي از 

آن سه قسمت است. 
اش�اره كرديد كه خيلي دير شروع به 
ساخت مستند درباره چهره هاي انقاب 

كرديم، اين تأخير ناشي از چيست؟
 اينكه ما درباره چهره هاي انقاب مستند نمي سازيم، 
به س��لیقه مديران باز مي گردد. ت��ا وقتي مديران 
فرهنگي ما متوجه اهمیت اين كار نش��وند، تاش 
من مستندساز به نتیجه نمي رسد.من مي خواستم 
درباره جال آل احمد، مستند بسازم، طرح مستند 
را با هر كدام از مديران گروه هاي تلويزيوني مطرح 
كردم، به خاطر اينكه »جال« را نمي شناختند، آن 
را رد مي كردند و روي طرح خط مي كشیدند. همه 
چیز به ذهن آن مدير باز مي گردد تا وقتي ندانند كه 
جال براي انقاب اس��ت و هنوز هم براي جوانان 
امروز حرف دارد، نمي توان كاري كرد. مشكل اصلي 

را بايد در ذهن مديران جست وجو كرد. 
»پ�در طالقاني« يك »مس�تند درام« 
اس�ت و در روزهاي�ي توليد ش�ده كه 
اكثر مستندساز ها سراغ مستندهاي 
گفت وگومح�ور ب�ا تصاوي�ر مح�دود 
آرش�يوي مي روند كه جم�ع كردنش 
آسان تر است، چه ش�د شما سراغ كار 

سخت تر رفتيد؟ 
تفاوت »دايكو درام« با مستند هاي گفت وگومحور، 
ش��بیه تفاوت تماش��اي يك فیلم س��ینمايي با 
خواندن يك روزنامه است. اصًا كیفیت كار قابل 
قیاس نیست، در روزنامه شما يكسري اطاعات را 

مي گیريد، اما در فیلم سینمايي يك داستان براي 
شما روايت مي شود. مستند درام، داستاني دارد و 
اطاعات را در قالب آن بیان مي كند. اين كار باعث 
مي شود مخاطب با مستند بهتر ارتباط برقرار كند 
و درك بهتري از آن داشته باش��د تا اينكه صرفاً 
بخواهد چند گفت و گو را تماشا كند، البته مستند 
گفت وگومح��ور جذابیت هاي خ��ود را دارد اما 
بهترين مستند آرشیوي يا مستند گفت وگومحور 
قابل قیاس با يك مستند درام نیستند. اين را هم 
بگويم كه يكي از دايلي كه مستندسازان ما بیشتر 
سراغ مس��تند هاي گفت وگومحور مي روند اين 

است كه ما به آرشیو دسترسي نداريم. 
تصاوير آرشيوي مستند »پدر طالقاني« 

را از كجا به دست آورديد؟
تصاوير نابي داريم كه اغلب از آرشیو هاي شخصي و 

خصوصي استخراج شده است. 
به دسترسي نداش�تن مستندسازان 
به آرش�يو اش�اره كرديد، در حالي كه 
صداوسيما آرشيوی غني دارد و حتي 
»من و تو« توانست با دسترسي به آن 

چندين مستند بسازد؟!
قبل از اينكه مستند »انقاب 57« از شبكه »من و 
تو« پخش شود، به آرشیو صداوسیما مراجعه كردم 
و از آنها براي ساخت مستندي درباره انقاب تصوير 
خواستم، مدير وقت آرشیو گفت فقط 40 دقیقه 
تصوير مي دهد و در آخر هم تصاوير دست چندم 
به من داد. بعد كه مجموعه »انقاب 57« پخش 
شد، سراغ همان مدير رفتم و گفتم حداقل همان 
تصاوير را به من بده تا نشان دهم چه دروغ هايي 
درباره انقاب گفته اند! جالب اس��ت باز هم گفت 
نمي دهم! من نمي دانم در ذهن مديران آرشیو چه 
مي گذرد، من اگر جاي آنها بودم به مستندسازان 
انقابي مي گفتم بیايید از آرشیو استفاده كنید و 
درباره انقاب تا مي توانید مستند بسازيد. آرشیو 
صداوسیما آنقدر غني است كه از اان تا 30 سال 

ديگر هم مي شود از تصاويرش مستند ساخت. 
چرا آرشيو به آن س�وي مرزها مي رود 
اما در اختيار جوان هايي كه مي خواهند 

براي انقاب كار كنند، قرار نمی گيرد؟
واقعاً نمي دانم جواب اين سؤال چیست، اگر اسم 
اين كار را خیانت نگذاريم چه اس��مي مي شود 
براي آن انتخاب كرد؟! اين آرشیو را مي خواهند 

براي چه زماني؟
س�اخت مس�تند در ايران هن�وز هم 
وابسته به حمايت نهادها و ارگان هاست، 
چه زماني مي ش�ود به سمت استقال 

سينماي مستند رفت؟
دلیل اصلي اش كمبود منابع مالي است و مستند ها 
معمواً بازگش��ت س��رمايه ندارند. براي همین 
س��اخت مس��تند بدون حمايت از عهده فرد بر 
نمي آيد. نكته دوم به منابع و آرشیو ها بازمي گردد 
ك��ه در اختیار نهاد ه��ا و ارگان هاس��ت. آنها هم 
كه تصوير و اطاعات به بی��رون نمي دهند! من 
براي ساخت مستند »پدر طالقاني« سراغ مركز 
اس��ناد انقاب اس��امي رفتم و از آنها تصاويري 
از »تقي ش��هرام« و »وحید افراخته« خواستم، 
گفتند نداريم، پیش خودم گفتم مگر مي ش��ود 
من مستندساز كلي تصوير از اين دو نفر دارم، ولي 

مركز اسناد انقاب اسامي نداشته باشد!

گفت وگوي »جوان« با كارگردان »پدر طالقاني« بعد از رونمايي در سينما حقيقت

 طالقاني پدر ملت بود 
و مصادره شدنی نیست

   محمدصادق عابدينی
دبير جشن منتقدان سينمايي در رابطه با تأمين مالي جشنواره 
گفت: اين موضوع نيز بايد مانند رأي دادن هايمان پاك و تميز 
باشد و ما سعي كرديم اين اتفاق رخ دهد و پاك و تميز جلو برويم. 
در نشست رسانه اي جش��ن منتقدان خانه سینما، كامران ملكي، 
بازرس انجمن منتقدان و مجري نشست درباره منابع مالي برگزاري 
اين دوره از جش��ن، توضی��ح داد: برگزاري جش��ن و كیفیت آن و 
تأمین منابع مالي در اين وضعیت اقتصادي به شدت سخت است 
و تش��كل هايي مانند انجمن منتقدان اصًا صاح نمي بینند سراغ 
پول هايي كه معلوم نیست از كجا مي آيد، بروند. ملكي با بیان اينكه 
جعفر گودرزي دبیر جشنواره، تاش زيادي براي تأمین مالي جشن 
كرده است، افزود: امسال كار نسبت به سال گذشته سخت تر شد و 
او از سويي ناگزير بود اين مراسم را برگزار كند و خوشبختانه با هر 
مشقتي اين اتفاق افتاد و من به عنوان بازرس به اين تاش تبريك 
مي گويم. گودرزي نیز ادامه گفت: حرف هاي آقاي ملكي در رابطه با 
تأمین مالي جشنواره درست است، بايد مانند رأي دادن هايمان پاك 
و تمیز باشد و ما سعي كرديم اين اتفاق رخ دهد و پاك و تمیز جلو 
برويم. امسال تعداد بیشتري براي برگزاري اين جشن شركت كردند 
و اين اتفاق خوبي است. در كل بايد در سینما به يك بزنگاه كیفي 
برسیم و فكر مي كنم جشن منتقدان بتواند اين هدف را پیش ببرد. 
اين جشن تنها جشني است كه سلیقه در آن نقش اصلي ندارد. دبیر 
جشن منتقدان خانه س��ینما درباره جزئیات برگزاري اين جشن، 
گفت: جشن منتقدان امسال 27 آذر در ايوان شمس برگزار مي شود. 
قصد داريم در اين مراس��م، از اصغر رفیعي جم، اسحاق خانزادي و 

سعید عقیقي تجلیل كنیم. به برگزيدگان 40 سال سینماي كودك 
هم جايزه مي دهیم. گودرزي در پاسخ به سؤالي درباره انتخاب محل 
برگزاري جش��ن، توضیح داد: آنقدر هزينه برخي سالن هاي مورد 
نظر ما باا بود كه نتوانستیم اين اتفاق را به گونه اي ديگر رقم بزنیم. 
اصًا تمايل ندارم در اين مورد بیشتر صحبت كنم و واقعاً برايم جاي 
تعجب دارد كه براي كار فرهنگي تا اين حد هزينه اعام مي كنند. 
وي همچنین با اشاره به حواشي سال گذشته، ابراز امیدواري كرد 
جشن امسال بدون حاشیه برگزار ش��ود. در ابتداي اين مراسم از 
پوستر جشن منتقدان و نويسندگان رونمايي شد. آرمان داوودي 
طراح اين پوستر درباره المان هاي به كاررفته در آن گفت: نزديك 
به 15 اتود براي طراحي اين پوستر زده شد. منتقد مانند آينه اي در 
ذهنم بود و در نهايت به اين طرح رسیدم. طرح روي پوستر عینك 
است. عینك وودي آلن به من ايده داد و پس از صحبت هاي فراوان به 
نتیجه نهايي رسیدم و سعي كردم سادگي كامل در اين طرح باشد. 

هم جذابیت بصري و هم رنگ و بوي ايراني مدنظرم بود.

حميد حسام: 
 بدون تعصب بپذيريم ادبيات دفاع مقدس 

ظرفيت جهاني شدن دارد

حكمت 48 
پیروزى در دورانديشى و دورانديشى 

در به كارگی��رى صحیح انديش��ه و 

انديشه صحیح به رازدارى است.

محمدباقر معلم مدير دفتر موسيقي و سرود سازمان صدا و سيما مطرح كرد
ساخت آثار موسيقايي براي 40 سالگي انقاب

   سيدمرتضي ذاكر
مدي�ر مرك�ز موس�يقي و س�رود ص�دا و س�يما مي گوي�د: 
ب�راي 40 س�الگي انق�اب دو اث�ر موس�يقايي توليد ش�ده 
اس�ت. هويت دين�ي و فرهنگي، دلي�ل مان�دگاري ملت ما و 
تم�دن ما بوده ك�ه آن هم به خاط�ر وج�ود ُخرده فرهنگ ها 
اس�ت.  گرفت�ه  ش�كل  كش�ور  مختل�ف  نق�اط  در 
محمدباقر معلم مدير دفتر موسیقي و سرود سازمان صدا و سیما 
در مورد روال كاري اين دفتر در پذيرش و پخش آثار موسیقايي از 
شبكه هاي مختلف صدا و سیما در گفت و گو با تسنیم مي گويد: ما 
سامانه اي داريم كه در اين سامانه سعي مي كنیم تمام ماحظات 
دغدغه مندان اين حوزه را رعايت كنیم. طي بخش��نامه ش��وراي 
معاونین، اگر اثري از سازمان پخش شود و مجوز دفتر موسیقي را 
نداشته باشد، مدير شبكه مسئول آن است. اگر كاري بدون مجوز 
ما منتشر شود، تذكر مي دهیم يا اينكه عدم صاحیت فرد دعوت 

شده را به مسئوان شبكه تذكر مي دهیم. 

معلم در ادامه با اشاره به اينكه ساخت برنامه هاي تخصصي درباره 
موسیقي جزو مس��ئولیت هاي دفتر موسیقي سازمان نیست، در 
رابطه با پروسه پخش موس��یقي در تلويزيون مي افزايد: در دفتر 
موسیقي كارشناس��اني هستند و ش��وراي مجزايي داريم، حتي 
كارهايي كه در وزارت ارشاد مجوز گرفته اند، براي پخش در صدا 
و سیما باز هم بايد مجوز بگیرند چراكه آثاري كه در وزارت ارشاد 
مجوز مي گیرند، با اين فرض تأيید مي شوند كه جامعه هدفشان 
مثًا 3هزار نفر و براي مخاطب خاص است، اما در اينجا مخاطب 
عامه  مردم هستند و ممكن اس��ت هر برنامه میلیون ها مخاطب 
داشته باشد. در اينجا بايد سايق مختلف لحاظ شود. اگر قرار است 
هر موسیقي در تلويزيون پخش شود، بهترين را انتخاب مي كنیم. 
وي همچنین در مورد بهره گیري از چهره هاي مطرح موس��یقي 
ايراني در تولید آثار متنوع خاطر نشان مي كند: ما در دفتر موسیقي 
صدا و س��یما آخرين كاري را كه براي 40 س��الگي انقاب انجام 
داده ايم اثري از آقاي پیمان س��لطاني است. ايشان از آهنگسازان 
موس��یقي ايراني اس��ت و اثري كه براي ما س��اخته اند براساس 
موس��یقي ايراني و موس��یقي مقامي اس��ت. كار ديگري را آقاي 
حسین پرنیا در دست دارد. از بزرگان و تمام كساني كه به دنبال 

استعدادهاي تازه هستند در اينجا رفت و آمد دارند. 
مدير دفتر موسیقي و سرود سازمان صدا و سیما با تأكید بر اينكه 
دلیل ماندگاري ما هويت ديني و فرهنگي ماست، اظهار مي دارد: 
تمام تمدن هايي كه با ما بوده اند از میان رفته اند و آنچه از فرهنگ 
ما باقي مانده به خاطر وجود ُخ��رده فرهنگ ها در نقاط مختلف 

كشور است.

مهرداد فرخزاد درگذشت
مه�رداد فرخ�زاد، ب�رادر ف�روغ فرخ�زاد صب�ح روز 
درگذش�ت.  ته�ران  در  بيمارس�تاني  در  گذش�ته 
ب�ود.  فرخ�زاد  خان�واده  بازمان�ده  واپس�ين  او 
محمدرضا كائیني تاريخ پژوه روزنامه جوان درباره او نوشت: از دو 
دهه قبل، همواره در گوشه اي از ذهن، بدين نكته مشغول بوده ام كه 
درباره خانواده فرخزاد ناگفته ها فراوانند و تنها تصاويري از آن تبلیغ 
شده كه دلخواه روش��نفكران و دكانداران بوده است. اين انديشه 
همواره در زمره دلمش��غولي هاي اين قلم بود تا ب��ا پوران فرخزاد 
آشنا شد، يعني از سربند دعوتي كه او از من، براي سخن گفتن در 
مراسم سالمرگ فروغ فرخزاد در خانه اش كرد. از آن پس فرصتي 
فراهم آمد هم براي دانستن درباره آن شاعره و هم به گونه اي عام تر 
درباره اين خان��واده. در آن دوره، مهرداد را هم گ��ذرا ديده بودم، 
بدون مراوده اي. زمان گذشت و مرگ پوران فرخزاد آشنايي ما را 
رقم زد. در روزهايي كه شیمي درماني و پرتو درماني هاي سنگین، 
رمق از او ربوده بود، با مهر و لوطي گري مخصوص به خود، در منزل 
پذيرايم مي ش��د. آزاده بود و داراي زباني ب��از در انتقاد از خانواده و 
نزديكانش. صادق بود و پذيراي حرف حس��اب حتي اگر برخاف 
ذهنیاتش باشد. مي شد مهر و عاطفه اش را به شفاف ترين شكل ديد 
و از آن حظ برد. در تواضع و خودفروبیني اش همین بس كه در طول 
چند دهه اخیر، حتي يك مصاحبه هم درباره خواهر و خانواده اش 
نكرد و ازخودمطرحي بركنار بود. اين درحالي است كه بسا كسان 
كه در ارتباط با خواهر و برادر او در زمره صفحه سیزده نیز محسوب 
نمي شدند، دراين باره فراوان اظهار لحیه كردند. در بیان خاطراتش از 
اغراق پرهیز داشت و مثًا بارها مي گفت: »فان مسئله درباره فروغ، 
اان براي عده اي مهم شده و در زمان خود، حتي براي من كه برادر 

او بوده ام هم اهمیت نداشته است.« 
 ...........................................................................................................

 برگزاري نمايشگاه عكس
 »خوبي را معروف كنيم«

جش�نواره  جري�ان  در  كش�وري  برگزي�ده  آث�ار 
عك�س »خوب�ي را مع�روف كني�م« در نگارخانه ه�اي 
درمي آي�د.  نماي�ش  ب�ه  ته�ران  ش�هر  س�طح 
به گ��زارش روابط عمومي مراك��ز فرهنگي- هن��ري منطقه 11، 
جش��نواره عكس »خوبي را معروف كنیم« در بهار و تابستان سال 
96 با هدف معرفي و ترويج س��بك زندگي اسامي- ايراني، ترويج 
ارزش ها و فضايل اخاقي و مهرباني، تشكیل گروه هاي همیاري در 
زمینه مهرباني و بهره گی��ري از ظرفیت خانواده ها در زمینه ترويج 
فرهنگ خوبي و مهرباني، با طیف گسترده اي از موضوعات از قبیل 
مهرباني با طبیعت، مردم، والدين، خانواده و ... از فروردين 96 آغاز 
شد و با برگزاري مراسم اختتامیه در تیر 96 به پايان رسید. ازم به 
ذكر است اين برنامه در دو بخش مسابقه عكس و پويش برگزار شد. با 
خاتمه جشنواره بر اساس نظرات داوران جشنواره متشكل از مسعود 
زنده روح كرماني، محمد نوروزي و مهدي سروري به دبیري احسان 
رأفتي، 50 فريم عكس از بین هزارو400 فريم عكس ارسالي از سوي 
200 عكاس شركت كننده در برنامه انتخاب شد تا در نگارخانه هاي 

سطح شهر تهران در معرض ديد عاقه مندان قرار گیرد. 
 ...........................................................................................................
دبير شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما:

 رفتار با مجري هتاك 
سخت تر از چيزي است كه اعام شد 

دبير شوراي نظارت بر س�ازمان صداوسيما درباره افزايش 
فرهن�گ جس�ارت ب�ه مخاط�ب و مهم�ان در برنامه هاي 
صداوسيما گفت: مورد اخيري كه در ش�بكه شما رخ داده 
است با متخلفان اين موضوع چه از طرف شبكه و چه از طرف 
سازمان صداوسيما برخورد انجام شده و حتي بنده اطاع 
دارم كه برخوردي كه با مجري برنامه شده بسيار سخت تر 
از برخوردي اس�ت كه در رس�انه ها منتش�ر ش�ده است. 
محمدحس��ین صوفي در گفت و گ��و با مهر اف��زود: ما هم اين 
رفتارها را تأيید نمي كنیم و حتي ب��ا موارد اندكي كه رخ داده 
است برخورد كرده ايم اما اينطور نیست كه بتوانیم بگويیم اين 
مسئله تبديل به يك فرهنگ شده است، البته چند ماه پیش 
نیز ش��وراي نظارت در مورد رفتار نامناسب اين مجري و يكي 
دو نفر ديگر، گزارش مش��روحي را براي س��ازمان صداوسیما 
ارس��ال كرده بود كه منجر به تذكر به اين افراد هم شد. زماني 
مي توانی��م، بگويیم يك رون��د دارد اتفاق مي افتد كه ش��اهد 
تعداد زيادي از اين اتفاقات باشیم. ما در شبكه هاي راديويي و 
تلويزيوني مجريان بسیار زيادي داريم كه اكثراً هم باسابقه و 
باسواد هستند و در میان اين تعداد تنها شاهد اندك تخلفاتي 
بوديم كه حتماً هم با اين متخلفان توسط سازمان صداوسیما 
برخورد مي شود. دبیر ش��وراي نظارت بر سازمان صداوسیما 
درباره نبود فرهنگ عذرخواهي توس��ط اف��رادي كه مرتكب 
اين خطاها ش��ده اند مثل داور »دس��تپخت« و بي احترامي او 
به شركت كننده يادآور شد: در راديو و تلويزيون مسئول يك 
برنامه تهیه كننده است و در آن برنامه تهیه كننده به جاي داور 
عذرخواهي كرد. صوفي درباره نظ��ارت بر رويكرد مجريان در 
تلويزيون گفت: وقتي كه ش��ما تخلفي را مش��اهده مي كنید، 

معنايش اين نیست كه نظارتي وجود ندارد.

نويد   پارسا     ديده بان

    فرزين ماندگار
 نويسنده دفاع مقدس درباره ظرفيت ادبيات و خاطرات 
دفاع مقدس براي جهاني ش�دن گفت: بدون جانبداري 
و تعص�ب بپذيريم ك�ه ادبي�ات دفاع مق�دس ظرفيت 
جهان�ي ش�دن دارد. يك بار اين ح�رف از زبان كس�ي 
اس�ت كه جنگ را دي�ده و در اين ح�وزه فعاليت كرده 
ام�ا يك بار ه�م اين اقب�ال از س�وي خوانن�ده كتاب از 
بيرون مرزهاس�ت كه به نظرم بخش دوم مهم تر اس�ت. 
حمید حسام در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران پويا مي افزايد: 
در نمايش��گاه هاي بین المللي گاه اين اتف��اق رخ داده كه با 
تحلیلگر غربي صحبت مي كنیم و او دست روي كتابي در اين 
حوزه مي گذارد و تحسین مي كند كه ما هنوز به ظرفیت آن پي 
نبرده ايم. به عنوان نمونه، ادبیات روس اساساً ادبیات جنگ شان 
است. اگر روس ها توانسته اند آثارشان را جهاني كنند، با آثاري 
بوده كه درباره جنگ نوش��ته اند، به طوري كه گفته مي شود 
قله  و آثار برجسته ادبي شان از ادبیات جنگ شان است، البته 
ما اين ادعا را نداريم كه ادبیات دف��اع مقدس، قله هاي ادبي 
فارسي در طول تاريخ است، با وجود آثاري چون شاهنامه و... 
اين ادعاي درستي نیست اما با توجه به شرايط ادبیات معاصر و 
زمان حاضر مي توان گفت كه آثار مكتوب در اين حوزه زمینه و 
ظرفیت جهاني شدن داشته و دارند اما نكته مهم تر در اين امر، 
پیدا كردن راه هاي جهاني شدن است. افرادي كه مي توانند در 

اين راه قدم بردارند، بايد اين مسیر را طي كنند. 
به اعتقاد اين نويسنده دفاع مقدس، ادبیات دفاع مقدس اعم 
از نظم و نثر، درست اس��ت كه به فضاي جنگ مي پردازد اما 
سرشار از مباني اخاقي و انساني است؛ مباني اى كه نیازها و 
عايق مشترك همه انسان هاست. جنگ در عین اينكه فضاي 
خشونت بار و مذمومي بود، اما يك زندگي بود. همه اتفاقاتي كه 
در زندگي رخ مي دهد، در جنگ نیز جريان دارد. از سوي ديگر، 
جنگ ما از جنس دفاع بوده و ازمه آن حضور گسترده مردم 
است از اين جهت يك تفاوت ماهوي دارد با ديگر جنگ  ها كه 
صحنه گردان آنها ارتشي ها و ژنرال ها بوده اند. حضور مردم با 
آن فضاي ساده اي كه اقش��ار مختلف از دانش آموز و دانشجو 
گرفته تا ديگ��ر گروه هاي مردمي در جبه��ه رقم زدند، بافت 
جديدي را در دل جنگ ساخت. اين اولین نكته جذاب براي 
خواننده غیر فارسي زبان است و بازخورد آن را در صحبت هاي 
افراد غیر ايراني شنیده ام. تصور اولیه آنها اين است كه در آن 
سوي مرزها وقتي ارتش عراق حضور دارد، در مرزهاي ايران 

نیز ارتش مجهزي بوده كه هشت سال با يكديگر جنگیده اند، 
اما بعد از خواندن اين آثار متوجه مي شوند كه از همان ابتداي 
تهاجم عراق در سال 57 تا عملیات مرصاد و آخرين روزهاي 
جنگ، اين مردم هستند كه حضوري فعال در جبهه ها دارند. 
حس��ام در ادامه مي افزايد: نكت��ه دوم، ظرفیت هاي معنوي 
و اعتقادي اس��ت. در جنگ تحمیلي حماس��ه ظرف شده و 
مظروف آن، اعتقادات و معنويات اس��ت. شايد برخي معتقد 
باشند كه وجود اين مفاهیم كار را براي مترجم سخت مي كند، 
چون جنس مباحث اعتقادي و معن��وي در فرايند ترجمه و 
معادل سازي كلمات سخت اس��ت، به عنوان نمونه ما درباره 
واژه »شهادت« يك مفهوم قرآني در ذهن داريم، ولي مترجم 
بدون در نظر گرفتن اين مفهوم آن را برابر »كش��ته« كه يك 

اسم مفعول است، قرار مي دهد. 
به گفته حسام سومین نكته اين است كه در امر ترجمه ادبیات 
دفاع مقدس طي سال هاي اخیر فعالیت هاي متعددي انجام 
شده و اتفاقاتي رخ داده اس��ت. افراد عاقه مند به اين حوزه، 
زبان هاي انگلیسي، فرانسه، اسپانیولي و... را آموختند و اقدام 
به ترجمه برخي از آثار كردند، اما وقتي اين ترجمه ها به دست 
مخاطبان غیرايراني رسید، نتوانست ارتباط مد نظر را ايجاد 
كند، زيرا برخي از مفاهیم مطرح شده براي مخاطب غیرايراني 
جذاب و قابل فهم نبود. نمونه هايي وجود دارد كه مثًا استاد 
دانشگاهي كتابي را ترجمه كرده، اما يك دانش آموز در لندن 
با آن ارتباط برقرار نكرده  است، از اين جهت گفته اند كه زبان 
مادري مترجم بايد زبان كش��ور مقصد باشد و زبان فارسي، 
زبان دوم او. اين نكته خیلي مهمي است كه بسیاري از ناشران 
ما به آن واقف ش��ده و س��عي كرده اند با چنی��ن مترجماني 
ارتباط برقرار كنند. موضوع ديگر قاب��ل بحث در اين حوزه، 

پیكره مندي در ارتباطات جهاني است.

در نشست خبري دوازدهمين جشن نويسندگان و منتقدان سينما
دبير جشن منتقدان سينمايي وعده شفافيت مالي داد 

    ادبیات

دبير شانزدهمين جشنواره شعر و داستان جوان: 
هدف كشف استعداد هاي جوان است  

دبي�ر ش�انزدهمين جش�نواره ش�عر و داس�تان ج�وان ب�ا اش�اره ب�ه 
پايي�ن آم�دن س�ن ش�ركت كنن�دگان در اي�ن جش�نواره، ه�دف 
از برگزاري ش�عر و داس�تان جوان را كش�ف اس�تعداد هاي نو عن�وان كرد. 
محمد پر حلم، مع��اون فرهنگي حوزه هنري گی��ان، گفت: تمام��ي فعالیت هاي 
دبیرخانه اي ازم براي برپايي اين جش��نواره در تهران انجام شد و ما در گیان تنها 
میزباني آن را بر عهده داريم. پر حلم در ادامه افزود: حوزه هنري استان گیان تمامي 
تاش خود را براي برپايي هرچه بهتر اين جش��نواره به كار مي گیرد تا زحمات همه 
كساني كه براي جش��نواره قدمي برداشته اند به بار بنش��یند. معاون فرهنگي حوزه 
هنري گیان در ادامه گفت: سن شركت كنندگان از 30 به 25 سال كاهش يافته است 
و جشنواره با تیم ملي »ب« حركت مي كند، بنابراين آن را اتفاق خوبي مي دانم. پر حلم 
ادامه داد: يك بخش ويژه در اين جشنواره در نظر گرفته شده است. اين بخش مدح 
پیامبر)ص( و وحدت اسامي است. در اين بخش 38 اثر از سوي 25 نفر دريافت شده 

است، مجموعاً راه يافتگان 65 نفر هستند كه 28 نفر خانم و 37 نفر آقا هستند. 
معاون فرهنگي حوزه هنري گیان ادام��ه داد: به تمام افرادي كه به مرحله نهايي 
جشنواره راه يافته اند 800 هزار تومان پرداخت خواهد شد، ضمن اينكه هزينه اياب 
و ذهاب نیز پرداخت مي شود. وي در مورد افتتاحیه و اختتامیه اين جشنواره گفت: 
در اين جشنواره و در مراسم پاياني قرار است از دو پیشكسوت با نام هاي »م. مويد« 
و »مجید دانش آراس��ته« تجلیل به عمل آيد. 20 آذرماه افتتاحیه ش��انزدهمین 
جشنواره در تاار حكمت استان گیان برگزار خواهد ش��د. صبح و عصر نیز قرار 
است دو كارگاه با حضور شاعران و نويسندگان و اس��اتید كشوري برپا شود. عصر 
چهارشنبه 21 آذر از س��اعت 18 در دانشكده كش��اورزي گیان و تاار مطهري 

اختتامیه اين جشنواره برپا خواهد شد. 

ما سي و چند سال اس��ت كه هيچ 
حرفي درب��اره ش��خصيت هاي 
انق��اب نزدي��م و كس��اني پي��دا 
فض��ا  اي��ن  از  ك��ه  مي ش��وند 
سوءاستفاده كنند و امثال آيت اه 
طالقان��ي را م��ال خ��ود مي كنند


