
 افزايش اعتبارات مددجويان 
در بودجه ۹۸

 رئي�س كميت�ه ام�داد ب�ا اش�اره ب�ه ش�رايط اقتصادي 
كش�ور گف�ت: در نام�ه اي از رئيس جمه�ور خواس�تيم 
اعتبارات اي�ن نهاد متناس�ب با ن�رخ ت�ورم ۹۷ افزايش 
ياب�د ك�ه اي�ن پيش�نهاد ب�ا موافق�ت وي همراه ش�د. 
پرويز فتاح، با اشاره به تصويب بودجه سال ۹۸ در دولت افزود: 
دولت در تخصيص بودجه امداد در س��ال ۹۷ همكاري بسيار 
خوبي داشت، اما تنظيم بودجه س��ال ۹۸ مطابق با انتظارات 

ما نبود. 
وي ادامه داد: در همين راستا با توجه به تورم سال جاري و فشار 
مضاعف بر اقشار مختلف به ويژه مددجويان تحت حمايت امداد 
و همچنين پيش��نهاد دولت براي افزايش ۲۰درصدي حقوق 
كارمندان، معتقديم اعتبارات كميته امداد براي سال آينده بايد 
متناسب با نرخ تورم افزايش يابد و همين ميزان افزايش براي 
مددجويان پيش بيني ش��ود. رئيس كميته امداد تأكيد كرد: 
در همين راستا طي نامه اي به رئيس جمهور درخواست اصاح 
رديف بودجه كميته امداد در ايحه پيشنهادي سال ۹۸ با توجه 
به نرخ تورم را مطرح كرديم و خوشبختانه اين پيشنهاد با موافقت 
رئيس جمهور مواجه شده است.  فتاح ادامه داد: رئيس جمهور 
در نامه اي به نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه بر اهميت 
رسيدگي به معيشت مددجويان تحت پوشش امداد تأكيد كرده 
است. همچنين معاون اول رئيس جمهور در واكنش به اين نامه 
خواستار حداكثر مساعدت در ايحه بودجه سال ۹۸ شده است؛ 

با نوبخت نيز جلسه اي برگزار شد كه وي نيز قول مساعد داد. 
رئيس كميته ام��داد تصريح كرد: وظيفه ما اي��ن بود كه براي 
رفاه حال بيشتر مددجويان تحت پوشش در سطح بااتري نيز 
درخواست خود را پيگيري كنيم؛ به اين دليل به رئيس جمهور و 
معاون اول رئيس جمهور نامه نوشتيم و آنها نيز طي زمان كوتاهي 
جواب نامه را دادند؛ به طوري كه در هر دو نامه به نوبخت دستور 

عنايت ويژه به كميته امداد صادر شده است. 
بودجه كميته امداد از دو محل دولتي و كمك هاي مردمي تأمين 
مي شود كه بودجه دولتي امسال صددرصد دريافت شده و جزو 
استثناها در تخصيص بودجه هاي دولتي است كه در اولويت قرار 
مي گيرد.  منبع اصلي اعتبارات كميته امداد از تبصره ۱۴ بودجه، 
۷هزار ميليارد تومان بود كه امس��ال نيز تخصيص داده شد كه 
البته عنوان مي شد ش��ايد موقتي باشد، اما خوشبختانه در نامه 
رئيس جمهور دستور ثبت قطعي ۷هزار ميليارد تومان براي سال 

۹۸ نيز صادر شده كه اين موضوع اتفاق خوبي بود. 

 قطر جايگاه گازي خود را 
از دست مي دهد؟

داده ها حاكي از آن است كه اس�تراليا براي نخستين بار 
در ماه نوامب�ر از قطر به عنوان بزرگ تري�ن صادركننده 
گاز ال ان ج�ي در جه�ان س�بقت گرفت�ه اس�ت. 
به گزارش ايسنا، آمار و داده هاي تامسون رويترز نشان مي دهد كه 
ميزان صادرات استراليا براي نخستين بار در ماه نوامبر با فروش 
6/۷۹ ميليون ت��ن گاز ال ان جي از قطر، ب��ه عنوان بزرگ ترين 
صادركننده ال ان جي در جهان پيشي گرفته است. اين درحالي 
است كه در همين بازه زماني يك ماهه قطر 6/۲ ميليون تن گاز به 

كشورهاي ديگر صادر كرده و به فروش رسانده است. 
به عبارتي ديگر، ميزان صادرات گاز ال ان جي استراليا در ماه گذشته 
ميادي بيش از ۱۵ درصد رشد و افزايش داشته اين در حالي است 
كه سطح فروش ال ان جي از سوي قطر سه درصد كاهش و تقليل 
يافته است.  افزايش صاردات گاز ال ان جي در استراليا تحت تأثير 
برنامه و پروژه هاي افزايش حجم صادرات در سه سال اخير در اين 
كشور به وجود آمده است كه از جديدترين اين پروژه هاي عظيم 
مي توان به پروژه ايچتايس )Ichthys( در سواحل شمالي اين 
كشور اشاره كرد.  كارشناسان و تحليلگران بر اين باورند كه استراليا 
قصد دارد جايگاه قطر را به عنوان نخستين و بزرگ ترين صادركننده 
گاز ال ان جي در جهان تصاحب كرده و با افزايش صادرات اين گاز 
از اين كش��ور واقع در حوزه خليج فارس سبقت و پيشي بگيرد.  
اسنفورد برن استين، يكي از تحليلگران مؤسسه نيل بوريج، در اين 
خصوص خاطر نشان كرد: انتظار مي رود كه سال آينده نيز استراليا 
به دنبال استحكام هرچه بيشتر جايگاه خود باشد كه البته قطر نيز 
در واكنش به اين اقدام استراليا احس��اس خطر كرده و به زودي 
درصدد افزايش حجم صادرات و فروش گاز ال ان جي به كشورهاي 

ديگر تا سال ۲۰۲۰ ميادي خواهد بود. 

 پيکر پاک ۷۲ شهيد  
بر دوش جوانان شيعه و سنی به ميهن بازگشت

جوان�ان اهل س�نت و   پايداري ديروز حضور دوشادوش 
شيعه در كنار يکديگر و به شانه و سر گذاشتن پيکر 
 مطهر و مب�ارک ش�هدا بس�يار زيبا و تماش�ايي 
 ب�ود و اي�ن حض�ور پرش�ور و باش�کوه خ�ط 
بطاني ب�ر تفرقه ه�اي دشمن ش�ادكن كش�يد. 
به گ��زارش فارس از خرمش��هر، ديروز ح��ال و هواي 
خرمشهر قهرمان بار ديگر متفاوت شد و عطر و نفس 
دلنشين حماسه سازان عاشورايي به اين شهر نام آشنا و 
به تبع آن به ايران اسامي جان و روح تازه اي بخشيد. 
ديروز با ورود پيكر پ��اک و مطهر ۷۲ اله گلگون كفن 
به ايران اسامي، ذهن ها به پيكر ۷۲ اله بي سر ظهر 

عاشورا متبادر شد. 
مردم وايي خوزستان و همچنين استان هاي همسايه 
ديروز به استقبال اسطوره و حماسه سازان خود رفتند تا 
ثابت كنند كه هرگز پدران خود را فراموش نمي كنند و 

تا نفس مي كشند پاي آرمان هاي شهدا مي ايستند. 
ديروز نيز بس��يجيان اهل س��نت بندرعباس ميزبان 
شهداي گمنام اما خوش��نام دفاع مقدس بودند، اين 
بس��يجيان اگرچه مذهب ش��ان متفاوت بود اما براي 

شهيدان اسام سنگ تمام گذاشتند. 
ديروز حضور دوش��ادوش جوانان اهل سنت و شيعه 
در كنار يكديگر و به شانه و س��ر گذاشتن پيكر مطهر 
و مبارک شهدا بسيار زيبا و تماشايي بود و اين حضور 
پرش��ور و باش��كوه خط بطاني بر تفرقه هاي دشمن 

شادكن كش��يد.  از نكات برجس��ته و جالب ديگر اين 
مراسم حضور باشكوه جوانان و نوجوانان دختر و پسر 
در اين مراسم بود، ديروز جوانان و نوجوانان به استقبال 
شهيدان آمدند تا ثابت كنند كه دشمن در نقشه جدايي 
جوانان از شهدا ناكام بوده است و اين برنامه و نقشه به 

مانند هميشه نقش بر آب است. 
امروز و در شرايط ويژه كشور و در هياهوي ناكارآمدي 
برخي مديران و مسئوان، باز هم شهيدان نور خود را 
به كشور تاباندند و درس عزت، اقتدار، وظيفه شناسي، 
وايتمداري، بصيرت، استكبارستيزي و تاش و همت 

را يادآوري كردند. 
۷۲ شهيد گمنام آمدند تا همه را از خواب غفلت بيدار 
كنند و با روح مسيحايي خود به ما بدمند و اعام كنند 
كه مبارزه با باطل تمام شدني نيست و امروز جنگ با 
دشمن در ميدان اقتصاد، سياست و فرهنگ بايد مانند 

هشت سال دفاع مقدس در آن حماسه خلق شود. 
اين ش��هدا مربوط ب��ه عمليات هاي رمض��ان، محرم، 
كرباي۵ و تك دشمن در شلمچه هستند كه متعلق 
به لش��كر ۱۴ امام حسين)ع(، لش��كر ۸ نجف، لشكر 
۱۹ فجر، لش��كر ۲۷ حضرت رس��ول)ص(، لشكر ۱۰ 
سيدالشهدا)ع(، يگان هايي از ارتش جمهوري اسامي 
و مجاهدين عراقي در لشكر بدر هستند كه در مناطق 
عملياتي جنوب عراق و اس��تان هاي ميس��ان و بصره 
توسط اعضاي كميته جست وجوي مفقودين ستاد كل 

نيروهاي مسلح تفحص شدند. 

 بزرگ ترين مركز آموزشی فرهنگی دانش آموزی استان اصفهان 
به همت ستاد اجرايي فرمان امام به بهره برداری رسيد
 مجتمع آموزشی - فرهنگی شهيدحججی

هديه مقام معظم رهبری به مردم نجف آباد
ب�زرگ  مجتم�ع  آموزشی - فرهنگی   ايران 
بركت شهيدحججی به عنوان هديه رهبر معظم 
انقاب به مردم شهيدپرور شهرستان نجف آباد 
با حضور رئيس س�تاد اجرايی فرمان حضرت 
امام)ره( مورد بهره برداری رسمی قرار گرفت. 
روز گذش��ته با حضور رئيس س��تاد اجرايی فرمان 
حضرت امام)ره( و جمعی از مسئوان استان اصفهان 
و شهرستان نجف آباد و خانواده های شهدا، مجتمع 
آموزشی - فرهنگی بركت شهيدحججی با ظرفيت 

پذيرش ۹۰۰ دانش آموز در نجف آباد افتتاح شد. 
  ساخت ۵ مدرسه به نام شهدای مدافع حرم

رئيس س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( در اين 
مراس��م با گراميداش��ت ياد و خاطره شهيد محسن 
حججی، بر مظلوميت شهدای مدافع حرم تأكيد كرد. 
دكتر محمد مخبر دو ويژگی شاخص در شهدا را كليد 
حل مش��كات ذكر كرد و گفت: همان طور كه رهبر 
انقاب نيز اشاره داشتند، شهيدحججی شهدای مدافع 

حرم را نمايندگی كرد و چه خوب نماينده ای بود. 
وی ادام��ه داد: به نام چهار ش��هيد مدافع حرم ديگر 
نجف آباد، چهار مدرس��ه ديگر در اين ش��هر ساخته 
می شود. همچنين يك دبيرستان ۱۲ كاسه به نام 

شهدای فاطميون در نجف آباد بنا خواهد شد. 
مخبر با اشاره به فعاليت   ها و خدمات بيست وپنج گانه 
س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( در حوزه های 
مختلف، از جمله توانمندسازی اقتصادی و اشتغال زايی 
در مناطق محروم، اظهار داشت: چهار مركز تخصصی 
درمان سرطان را در سطح كش��ور در دست احداث 
داريم كه يكی از اين مراكز در نجف آباد ساخته خواهد 
شد. وی يادآور شد: با وجود همه فعاليت   ها و خدمات 
گس��ترده س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( در 
بخش ه��ای مختل��ف از جمله اقدام��ات اجتماعی، 
عام المنفعه و زيربنايی، اين ستاد توان اصلی خود را بر 

مقوله اشتغال آفرينی متمركز كرده است. 
مخب��ر تصريح ك��رد: ايج��اد اش��تغال ب��ه منظور 
محروميت زدايی در چارچوب اقتصاد مقاومتی را در 
رأس فعاليت های خود داريم و اقتصاد مقاومتی را با 

مردمی كردن اقتصاد قابل تحقق می دانيم. 
  يکه�زار و يکص�د و يازدهمي�ن پ�روژه 

آموزشی بركت
 امام جمع��ه نجف آب��اد ني��ز س��اخت مجتم��ع 
آموزشی - فرهنگی بركت شهيدحججی را حاصل يك 
همت جهادی دانست و گفت: ساخت اين مجموعه 
بزرگ در زمان كم تر از ۱۰ ماه، نتيجه كار جهادی و 
شبانه روزی ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره(، بنياد 
بركت، نهادهای استانی و س��ازمان نوسازی مدارس 
است.  در ادامه، استاندار اصفهان نيز با تجليل از جايگاه 
رفيع شهيد محسن حججی و با بيان اينكه هميشه 
مديون اين شهدا هستيم و اميدواريم بتوانيم دين مان 
را به  اين بزرگان ادا كنيم، از عملكرد مناس��ب بنياد 
بركت وابسته به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( 
در حوزه اشتغال زايی، محروميت زدايی و توانمندسازی 
اقتصادی و اجتماعی در استان اصفهان تقدير و تشكر 
كرد.  گفتنی است با افتتاح مجتمع بزرگ آموزشی 
فرهنگی بركت شهيدحججی نجف آباد ، يك هزار و 
يكصد و يازدهمين پروژه آموزشی بركت به بهره برداری 
رسيد. برای اين مجتمع بزرگ آموزشی فرهنگی كه 
شامل س��اختمان دبستان ۱۲ كاس��ه ، ساختمان 
دبيرستان دوره اول ۹ كاسه و ساختمان دبيرستان 
دوره دوم ۹ كاس��ه اس��ت و ظرفيت پذيرش ۹۰۰ 
دانش آموز را دارد، بالغ بر ۱۲۰ ميليارد ريال توسط اين 

ستاد سرمايه گذاری شده است. 
مجتمع بزرگ آموزشی فرهنگی بركت شهيدحججی 
نجف آباد، از ديگر امكانات جانبی تكميلی همچون 
سالن آمفی تئاتر، كتابخانه، نمازخانه، سالن ورزشی، 

فضاهای جانبی و محوطه های بازی بهره می برد. 

ورود پيکر پاک ۷۲ شهيد دفاع مقدس به مرز شلمچه - عکاس  محمدحسن عامري- ميزان

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهار شنبه  21 آذر 13۹۷   -    4 ربيع الثانی 1440

سال بيستم- شماره ۵۵38 - 16 صفحه
قيمت:۵00تومان

رهبر معظم انقاب در ديدار دست اندركاران
 كنگره شهداي خراسان جنوبي: 

 گفت و گوی »جوان« 
با نويسنده كتاب »خاک هاي نرم كوشك«

کشور به بزرگداشت 
شهدا احتياج دارد

 هالو هاي فرهنگي
مانع نهضت ترجمه هستند

پيکر پاک ۷2 شهيد  بر دوش جوانان 
شيعه و سنی به ميهن بازگشت

   شهيدان عزيز در زمان حياتشان با جان خود وارد ميدان 
دفاع شدند و امروز با هويت و معنويت خود از كشور و اسام 
دفاع مي كنند، بنابراين دفاع مقدس تمام شدني نيست و يك 

حقيقت در حال پيشرفت است | صفحه 2
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همين صفحه

 پروژه هاي ناتمام 
به مردم واگذار مي شود

باج ماکرون آتش خشم 
معترضان را خاموش نكرد

»شاپرك« نقشه وطن فروشي 
و مشروعيت بخشي به تحريم ها داشت!

روزي كه روس��ري اش را بر س��ر چوب زد و از س��كوهاي برق خيابان 
انقاب باا رفت تا بازيگر نمايشي باشد كه دستمزدش اقامت كاناداست 
»شاپرک«  اين قصه با حضور در كنفرانسي مطبوعاتي در پارلمان كانادا 

خواستار اعمال تحريم عليه ايران شد! 
جليقه زردها: از حرف هاي ماكرون متقاعد نشديم

به اعتراضات ادامه مي دهيم

روحاني در پايان نشست سران سه قوه: 

صفحه 4

بازگشت  ارزهای بالشتی به بازار
 اقتصادي

بازار در انتظار دار ۹ هزار توماني است

صفحه 12

دعواي  رانت  18ميليارد داري باا گرفت
 )درباره كرباسچي كه گفته بود »روحاني به خواب سنگين فرو رفته است«(

 اگر يك انتصاب به توصيه كرباسچي انجام دهيم،  روحاني از نظر كرباسچي بيدار مي شود!

    روز گذشته دار وارد كانال ۱۰ هزار توماني شد. اين اتفاق در شرايطي 
روي داد كه روزنامه »جوان« از سه هفته پيش، با تحليل نشانه هاي بازار 

از ورود قيمت دار به كانال ۱۰ هزار توماني خبر داده بود. 

   با فرا رسيدن روزهاي پاياني سال و افزايش ميزان نياز به ريال 
براي خريدهاي آخر سال دارندگان ارز بالشتي بخشي از ارز خود را 

براي جبران قدرت خريدشان به ريال تبديل خواهند كرد.

   موضوع نگران كننده همزمان با كاهش نرخ ارز، احتمال افزايش 
مصارف ارزي در قالب واردات و تخصيص هاي غيرضروري است؛ اتفاقي 

كه مي تواند بار ديگر بحران ارزي را به كشور بازگرداند.

 آشنا: به جهانگيري گفتم اگر شما اين ]ارز تك نرخي 4200توماني[ را اعام كنيد بايد تا آخرش جوابگوي اين تصميم باشيد... او بافاصله از جلسه بيرون آمد و اعام كرد 
»براي همه مصارف« ارز 4200توماني داريم كه اين غلط بود و نبايد مي گفت و بايد گفته مي شد براي همه چيزهايي كه مجوز مي دهيم ارز 4200توماني داريم 

 آشنا:  نيلي و نهاونديان
 در جلسه فروردين ماه 

تصميم گيري  ارز 4200توماني 
حضور داشتند و موافق بودند

 كرباسچي:
 آشنا از دولت پول مي گيرد 
كه همين دروغ ها را بگويد 

چون عوارض ندارد!



  گزارش

88498443سرويس  سياسي
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فتنه سوم
»ازم نيس��ت بين اصاح طلبان و اعتدالگرايان تفكيكي قائل شويم. «، 
»اصاح طلبان باي��د از تجارب خودش��ان اس��تفاده و به ت��داوم دولت 
آقاي روحاني كمك كنند. بايد بكوش��ند روحان��ي دوام آورد و بماند. «، 
»اصاح طلبان در انتخابات 96 از آقاي روحاني حمايت مي كنند.« اينها 
جماتي است كه در چند سال گذش��ته از يكي از اصلي  ترين چهره هاي 
استراتژيست جريان دوم خرداد –يعني سعيد حجاريان- شنيده و خوانده 
شده است. البته اگر شخصي اندك آش��نايي با تحوات چندسال اخير 
سياسي داشته باشد، بدون دانستن اين نقل قول ها نيز از حمايت تمام عيار 

اصاح طلبان از روحاني مطلع مي شد. 
البته بسياري از صاحب نظران و تحليلگران تيزبين از همان ابتدا پيش بينی 
مي كردند كه دوران همراهي اصاح طلبان ب��ا اعتدالگرايان دراز نخواهد 
بود و نوزاد دوم خرداد به زودي تقا خواهد كرد تا از اين »رحم اجاره   اي« 
خاصي يابد. اكنون و زماني كه يك سال و اندي بيشتر از انتخابات رياست 
جمهوري دوازدهم -كه طي آن مدعيان اصاحات با تمام توان به حمايت 
از روحاني برخاستند- گذشته، نشانه هاي بارزي از عبور دوم خردادي ها از 

وي مشاهده مي شود. 
طبعاً نبايد از عبور دوم خردادي ها از روحاني چندان تعجب كرد، چراكه 
اينان در ابتداي دهه 80 نيز از طرح عبور از رئيس جمهور وقت نيز رونمايي 
كردند. آنچه موجب تأمل است، عبور اين جريان از سازوكارهاي قانوني و 
رسمي كشور است كه فعًا در ادبيات تئوريك استراتژيست هايي چون 
حجاريان تجل��ي يافته اس��ت. او اخيراً در مصاحب��ه اي تصريح مي كند: 
»تاكتيك  اصلي اصاحات، سازماندهي نيروها از پايين  است. اين روش 
در گسترش  احزاب، سازمان آهنين، بس��يج  توده اي و انواع سازمان هاي 
مردم نهاد متجلي مي شود و حتي بعضي مواقع مي توان به نافرماني مدني 

فكر كرد. «
البته حجاريان 20 سال پيش نيز تئوري »فشار از پايين، چانه زنی در باا« را 
طرح كرده بود و البته همين تئوري در ميدان عمل نيز در فتنه تيرماه 1378 
و نيز فتنه 88 از سوي پياده نظام اصاحات به محك ميداني گذارده شد. 
هرچند امثال حجاريان پس از فتنه مدعي پذيرش اشتباهات خود شدند، 
اما اينك پس از 20 سال بار ديگر زمزمه هاي بازگشت به همان رويكردهاي 

ساختارشكنانه شنيده مي شود. 
جالب اينجاس��ت كه حجاريان به همين هم اكتفا نكرده و فرمول دقيق 
بازآرايي نافرماني مدني را تجويز مي كند: »اساساً معتقدم فشار از پايين 
با انتخابات پديد نمي آيد. پس بايد گفت، پروژه اصاحات به انتخابات گره 
نخورده اس��ت. زيرا انتخابات به معناي كنوني آن، مصداق گدايي قدرت 
است. ... نافرماني مدني در خأ شكل نمي گيرد. پيش از آن، ابتدا بايد تجمع 
سلولي داشت و اقداماتي مانند كتاب خواني، جزوه خواني و… صورت داد و 
سپس تجمع هاي موضوعي و بعد هم تجمع هاي سراسري انجام شود. بعد 

از اينهاست كه نوبت نافرماني فرامي رسد. «
اينكه اصاح طلبان دچار طاق عاطفي از اعتداليون شده  اند يا با »پس ديدن 
هوا« مردم را نيز دچار آلزايمر تصور كرده اند، خود مسئله اي در خور بررسي 
است، اما مهم تر آن است كه اعضاي تاريكخانه بازي  سازي اصاحات براي 
سرنوشت كشور چه خوابي ديده اند و چرا براي تحقق منافع خود به دنبال 

قرباني كردن امنيت مردم و پيشرفت كشور هستند؟
اگر دقيق  تر بنگريم گويا جرياني كه بارها عدم پايبندي خود به موازين امنيت 
ملي و منافع ملي را نشان داده و به روشني به اثبات رسانده كه به جز منافع 
گروهي و قبيله اي خود به مصلحتي نمي انديشد، به دنبال ماهيگيري از آب 
گل آلودی است كه نظام سلطه و ضدانقاب پديد آورده اند. اگر امريكايي ها 
و صهيونيست ها به دنبال تشديد فشارها در قالب جنگ اقتصادي و شناختي 
عليه جمهوري اسامي هستند تا با ياري شبكه ضدانقاب ثبات و امنيت 
كشور را برهم بزنند، غربگرايان داخلي و تجديدنظرطلبان سكوار نيز به ياد 
گذشته دنبال بهره  برداري از نارضايتي هاي موجود هستند تا از اين نمد براي 

خود كاهي فراهم آورند. 
البته اشتباه بزرگ محاسباتي حجاريان و رفقايش اين است كه نمي توانند 
نقش خود را در رق��م خوردن وضع موجود انكار كنند و بايد مس��ئوليت 
عملكرد و كارنامه غربگرايان تكنوكرات را بپذيرند. اگر يك س��ال پيش 
پيروزي نامزد رقيب را مترادف با رسيدن قيمت دار به 5000 تومان قلمداد 
مي كردند بايد اكنون در خصوص چند برابر كاهش يافتن ارزش پول ملي به 
مردم توضيح دهند. در تمام پنج سال گذشته نيروهاي جريان دوم خرداد 
در پست هاي كليدي دولت از كابينه گرفته تا پايين ترين سطوح مديريتي 
حضور داشته اند و اتفاقاً اكثريت تيم اقتصادي دولت از همين طيف بوده اند. 
بی ترديد اصاح طلبان نمي توانند پاي خود را از وضع موجود بيرون كشيده 

و خود را بی تقصير جلوه دهند. 
به نظر مي رسد پس از اش��تباهات بزرگي همچون افراط گرايی دوره دوم 
خرداد، آشوبگري در فتنه 88، سومين اشتباه استراتژيك جريان موسوم 
به چپ در حال وقوع است. بازي كردن در پازل امريكا و ضدانقاب همان 
خطاي راهبردي است كه در صورت وقوع مي تواند هزينه هاي سنگيني 
براي دوم خردادي ها به همراه داشته باشد. اگرچه نظام اسامي در دو بار 
گذشته فرصت توبه و بازگشت اصاح طلبان را داد، تجديدنظرطلبان بهتر 

است چنين مسيری را تجربه نكنند.  

محمدجواد اخوان

فرمانده كل سپاه:

اين ايده كه امريكا با خروج از برجام ايران را پاي ميز مذاكره برگرداند، خيال است

دشمن آرزوي ساقط كردن نظام را به گور مي برد

فرمانلده كل سلپاه بلا اشلاره بله تلاش 
دشلمن در جهلت نااملن كلردن كشلور و 
تغييلر رفتلار در جمهلوري اسلامي، گفت: 
دشلمنان جرئلت مطلرح كلردن موضلوع 
سلاقط كلردن نظلام جمهلوري اسلامي را 
ندارنلد و ايلن آرزو را به گلور خواهنلد برد.

به گزارش تسنيم، سرلشكر محمدعلي جعفري 
صبح ديروز در اجاس��يه كنگره 2 هزار ش��هيد 
استان خراس��ان جنوبي با بيان اينكه »همواره به 
ياد شهدا و استفاده از فيض و بركت و عنايت همه 
شهيدان به ويژه شهيدان مخلص اين ديار كه هم 
در انقاب اسامي و هم در دوران دفاع مقدس و 
دفاع از انقاب اسامي در عرصه هاي امنيت وغيره 
 جان خودشان را تقديم كردند، نياز داريم«، افزود: 
تقديم كردن 2 هزار شهيد و بيش از 4 هزار جانباز 
از سوي استاني كه جمعيتي زير يك ميليون نفر 
دارد، نسبت بس��يار زيادي بوده كه نشان دهنده 
بارز ايمان و وايت مداري مردم شهيد پرور استان 

خراسان جنوبي است.
وي با ابراز اينكه »روز به روز بايد ياد شهدا و تكرار 
نام ش��هدا در جامعه ما رواج پيدا كن��د و اگر اين 
شد آن وقت مسئله ش��هادت در جامعه ماندگار 
خواهد ش��د و در چنين جامعه اي ديگر شكست 
وجود نخواهد داشت«، تصريح كرد: شهدا تا زنده 
هستند با تن خودشان از اس��ام دفاع مي كنند 

و وقتي شهيد ش��دند با جان خودش��ان بشارت 
به جامعه مؤمني��ن مي دهند. نباي��د هيچ گاه از 
تهديدها و فشارها و سختي ها بهراسيد بلكه بايد 
راه استقامت و پايداري را ادامه داده و هيچ اندوهي 

به دل خودتان راه ندهيد.
   سنگيني گوش برخي مسئوان

 از شنيدن پيام شهدا
سرلش��كر جعفري اضافه كرد: برخي از مسئوان 
ما گوش شان سنگين است و اين پيا م ها را درست 
نمي ش��نوند، اگر اين پيام ها و صداها به درس��تي 
شنيده شود گرايش به دشمن، امريكا و غرب رخت 
بر خواهد بست. اين ضعف هايي كه شما مشاهده 
مي كنيد ناش��ي از اين موضوع بوده كه اين پيام ها 
را نمي شنويم چراكه اگر بشنويم روحيه ها قوي و 

حركت جدي خواهد شد.
فرمانده كل سپاه پاسداران انقاب اسامي همچنين 
گفت: با همه مشكاتي كه در جامعه وجود دارد اما 
به بركت خون شهيدان اين حيات معنوي استمرار 
پيدا كرده و دش��منان را به خاك مذلت نشانده و 
هرچه تاش مي كنند كه اين مردم را خسته كنند 
و جمهوري اسامي را به شكست كشانده و يا وادار 
به تسليم و عقب نشيني كنند، نمي توانند. اين نقش 
مردم در جامعه اس��امي در حركت اسامي و در 
انقاب اس��امي و ضامن بقاي جمهوري اسامي 
است. خون شهيدان و راه شهيدان ضمانت كننده 

اين راه الهي است. جعفري با تأكيد بر اينكه امروز 
ملت ايران در جهان پرچم��دار چنين حركتي در 
اين مسير الهي است و بسياري از كشورهاي ديگر 
در حال الگوگيري از ايران اس��امي در مقاومت و 
ايستادگي در برابر نظام س��لطه و استكبار جهاني 
هستند، بيان داشت: بزرگ ترين دستاورد اين راه و 
خون شهدا بقاي انقاب اسامي در منطقه و جهان 
است. در جامعه اي كه مسئله شهادت ماندگار باشد 
ديگر شكست وجود نخواهد داشت. وي خاطرنشان 
كرد: نكته اي ك��ه امروز ش��اهديم و مقام عظماي 
وايت نيز اعام كردند اين بود كه اقتدار و هيمنه 
امريكاي امروز ضعيف تر از امريكاي  چهار دهه قبل 
است؛ قدرت امريكا رو به افول و زوال است. امروز اين 
نكات و دستاوردها نه تنها از زبان مسئوان جمهوري 
اس��امي و زبان مبارك مقام معظم رهبري بيان 
مي شود بلكه دشمنان هم به اين نكات اقرار مي كنند 
و تقريباً از فشار، مبارزه و تهديد عليه ايران اسامي و 

انقاب اسامي نااميد شدند.
    بازگشلت ايران به ميز مذاكره با امريكا 

خيال است
فرمانده كل سپاه پاس��داران انقاب اسامي در 
بخش ديگ��ري از س��خنانش با تأكيد ب��ر اينكه 
خواس��ته هاي ترامپ آرزوهايي اس��ت كه مطلقاً 
قابل تحقق نيست، اظهار داشت: چيزي در تاريخ 
نيست كه نشان دهد ايران در برابر خواسته هاي 

امريكا حتي با وجود فش��ار س��نگين اقتصادي 
تس��ليم ش��ود؛ اين بزرگ ترين درس امروز براي 
ملت هاي تحت ستم اس��ت . وي با بيان اينكه اين 
ايده كه امريكا با خروج از برجام ايران را پاي ميز 
مذاكره برگردان��د نيز صرفاً ي��ك تخلف و خيال 
است، ادامه داد: اينها اقرار به شكست هاي بزرگي 
است كه امريكا در طول 40س��اله عمر پربركت 
انقاب اسامي متحمل شده و امروز به اين اقرار ها 
رسيده اند. سرلشكر جعفري با ابراز اينكه هميشه 
امريكايي ها و دشمنان انقاب اسامي با شكست 
مواجه بودند، گفت: از ابتداي پيروزي انقاب در 
بيابان هاي طبس شكست خوردند، جنگ را به ما 
تحميل كردند براي اينكه انقاب اسامي به جهان 
صادر نشود اما همين جنگ هشت ساله و مقاومت 
سبب شد انقاب اس��امي به جهان و ايستادگي 
و مقاومت به ديگر كش��ورها صادر شود. فرمانده 
كل سپاه پاسداران انقاب اسامي مقاومت مردم 
غزه و فلسطين، عراق و يمن را در برابر جنايت ها 
و جنگ طلبي ها مديون ايستادگي و مقاومت ملت 
بزرگ ايران و به بركت خون ش��هيدان  دانست و 
يادآور شد: اينها شكست هاي پي در پي است كه 

دشمنان متحمل شدند.
سردار جعفري با اشاره به تاش دشمن در جهت 
ناامن كردن كش��ور و تغيير رفت��ار در جمهوري 
اس��امي، تصريح كرد: دش��منان جرئت مطرح 
كردن موضوع س��اقط ك��ردن نظ��ام جمهوري 
اسامي را ندارند و اين آرزو را به گور خواهند برد.
   دشمن با فشار اقتصادي دنبال ناامني بود

وي با ابراز اينكه دش��منان جمهوري اس��امي 
با ناامني هاي س��ال 78، 88 و دي ماه س��ال قبل 
به دنبال توس��عه ناامني در كش��ور بودند، اضافه 
كرد: در تابس��تان امسال نيز با فش��ار اقتصادي 
به دنبال توس��عه ناامني بودند اما در اين س��و با 
ملتي بصير، وايتمدار، زيرك، هوشمند و دين دار 
مواجه اند . فرمانده كل سپاه تصريح كرد: انقاب 
اسامي امروز در اين مقطع حساس تاريخ درحال 
نشان دادن شعارهاي اسامي، راه اسام و مسير 
زندگي اس��امي به دنياس��ت و اين ي��اري دين 
خدا توس��ط ملت بزرگ ايران رم��ز پيروزي ها و 
موفقيت هاي ما بوده و از سويي رمز شكست هاي 
پي درپي دش��منان و وعده الهي است. سرلشكر 
جعفري خاطرنش��ان كرد: ح��وادث مختلفي در 
تاري��خ انقاب اس��امي پيش آمده و م��ا مات و 
مبهوت بوديم از اينكه اين پيروزي و اين نصرت از 
كجا و چگونه به دست آمد، حال آنكه بخش قابل 
توجهي از اين پيروزي ها در برابر برنامه ريزي هاي 
گسترده دشمنان مديون نصرت الهي و دستگيري 
اس��ت كه خداوند متعال از مؤمني��ن در اين راه 
مي كند؛ بنابراين اين ملت هيچ ترس��ي ندارند و 

هيچ چيز آنها را اندوهگين نمي كند.

روحاني در پايان نشست سران سه قوه: 
پروژه هاي ناتمام به مردم واگذار مي شود

رئيلس جمهور بلا بيلان اينكه سلران قوا در جلسله خلود عمدتًا 
درباره مسلائل اقتصادي و سياسلي كشلور و منطقه  تبلادل نظر و 
گفت وگو كردنلد، اظهار داشلت: در بخلش اقتصلاد در هفته هاي 
گذشلته چارچوبلي را تنظيم كلرده بوديلم كه سياسلت های اين 
چارچوب به نحوي مسئله بودجه سال آينده را هم در بر مي گرفت. 
به گزارش پايگاه اطاع رسانی دفتر رياست جمهوري، حسن روحاني كه روز 
گذشته و در پايان نشست مشترك سران سه قوه سخن مي گفت، تصريح 
كرد: مقام معظم رهبري رهنمودي را دادند بر مبناي اين رهنمود جديد، 
جلسه اي داشتيم كه اين سياست را چگونه اجرايي و عملياتي كنيم. البته 
جلسات ديگري هم ظرف اين هفته خواهيم داشت و تا هفته آينده نكاتي را 
كه مورد نظر مقام معظم رهبري است، نهايي خواهيم كرد. روحاني افزود: 
در همين چارچوب ممكن است در مواردي هم براي بودجه سال آينده 
اصاحاتي ازم باشد و بودجه ان ش��اء اه آماده و به زودي تقديم مجلس 

شوراي اسامي خواهد شد. 
رئيس جمهور تأكيد كرد: بعد از 13 آبان امريكايي ها بسيار در انتظار اين 
بودند كه شاهد يك به هم ريختگی در زمينه اقتصاد كشور باشند اما مردم 
بزرگوار و همه فعاان اقتصادي به گونه اي عمل كردند كه خوش��بختانه 
همه چيز به عكس شد. روحاني ادامه داد: امريكايي ها مي خواستند بعد 
از 13 آبان تورم، مشكات اقتصادي، مسائل بازار، ارز و همه چيز را به نحو 
ديگري ببينند و خوشبختانه بانك مركزي، بخش هاي ديگر اقتصادي و 
مردم عزيز و بزرگوار به گونه اي عمل كردند كه كاماً براي همه دنيا و براي 
داخل كشور ما محسوس است كه آرامش مردم بعد از 13 آبان مقداري 
بيشتر شده است و همه تاش ها اين است كه اين آرامش را ادامه دهيم 
و بتوانيم از مشكات روي دوش مردم بكاهيم. رئيس جمهور با قدرداني 
از تاش هاي صادركنندگان براي پيشرفت خوب در سال جاري نسبت 
به سال گذشته و افزايش بيش از 13 درصدي در صادرات كشور، گفت: 
با چارچوبي كه تعيين شده تا چگونه ارز صادرات غيرنفتي به داخل بازار و 
كشور برگردد، راه حل مطمئني براي درآمدهاي ارزي ما پيش بيني شده 
اس��ت و اين راه مطمئن را ادامه مي دهيم. دكتر روحاني گفت: بخشي از 
جلسه امروز در مذاكره با وزير نفت و شرايط فروش نفت انجام شد و بحمده 
شرايط مناس��ب و خوبي داريم. وي گفت: هدف امريكايي ها اين بود كه 
جلوي صادرات نفت ما را بگيرند و مي خواهم به صراحت به مردم بگويم 
كه صادرات نفت ما بعد از 13 آبان به مراتب بهتر از قبل از 13 آبان ش��ده 
است. دكتر روحاني افزود: بنابراين امريكايي ها در زمينه نفت، ناموفق بودند 
در زمينه اوپك هم امريكايي ها خيلي تاش كردند كاري كنند كه توليد 
نفت كشورهاي عضو اوپك كاهش پيدا نكند كه كاهش پيدا كرد و اعضاي 
غيراوپك هم همين تصميم را داشتند. امريكايي ها در اجاس اوپك، اين 
بار ناموفق بودند و جمهوري اسامي ايران خوشبختانه موفقيت هاي خوبي 
به دست آورد. رئيس جمهور خاطرنشان كرد: روند فروش نفت ما به همان 
صورتي كه قبل از اين اجاس بوده، ادامه خواهد يافت و ادامه مي دهيم. 
در زمينه مسائل منطقه اي هم خوشبختانه حركت ها به سود مردم منطقه 
است. شرايط يمن به گونه اي اس��ت كه آنهايي كه مي خواستند يمن را 
در اشغال خودشان داشته باشند، امروز احساس مي كنند راهي ندارند، 
جز صلح با مردم يمن و ما همواره از مذاكرات يمني – يمني پش��تيباني 
مي كرديم. رئيس جمهور ادامه داد: در سوريه هم شرايط به سمت صلح 
و آرامش بيشتر است و اين به معناي موفقيت جمهوري اسامي ايران در 
مسائل منطقه اي است. روحاني اظهار اميدواري كرد: با توفيقاتي كه مردم 
در مسير آستانه چهلمين س��ال انقاب خواهند داشت شاهد توفيقات 
بزرگ تر باشيم. رئيس جمهور با اشاره به اينكه در اين يكي دو سفري كه به 
استان ها داشتم و همچنين بقيه مسئوان كه به استان ها سفر دارند، شاهد 
افتتاح هاي بسيار زياد و به ثمر رسيدن بسياري از پروژه ها هستيم، گفت: 
نسبت به پروژه هاي ناتمام هم در جلسه سران قوا تصميمات خوبي گرفتيم 
كه به مردم واگذار شود. دكتر روحاني ادامه داد: همه تاش خواهيم كرد كه 
ان شاءاه روند اشتغال را براي سال آينده حفظ كنيم و مردم در كااهاي 
اساسي دچار مضيقه نباشند. رئيس جمهور با بيان اينكه اولين اولويت ما 
در بودجه سال آينده بر اين اساس است، اظهار داشت: مردم بايد از لحاظ 
وفوركااهاي اساسي و مواد ضروري در بازار اطمينان داشته باشند؛ ارز ما 
يك ثباتي در بازار داشته باشد و بتوانيم افرادي كه حقوق ثابت دارند در 

حدي كه توان داريم، ياري دهيم. 

سردار حاجي زاده 
تست اخیر موشكي را  تأیید كرد

فرمانلده نيلروي هوافضلاي سلپاه با تأييد خبر تسلت موشلكي 
اخيلر گفلت: واكنلش  امريكايي هلا نشلان مي دهلد كله ايلن 
تسلت بلراي آنهلا بسليار مهلم بلود كله فريادشلان درآملد. 
س��ردار اميرعلي حاجي زاده، فرمانده نيروي هوافضاي سپاه در گفت وگو با 
فارس با تأييد خبر تست موشك بالستيك اخير اظهار داشت: ما تست هاي 
موش��كي مان را انجام مي دهيم و اين كار اخير هم تست مهمي بود. سردار 
حاجي زاده درخصوص واكنش امريكايي ها به اين تس��ت كه از سوي مايك 
پمپئو وزير خارجه اين كشور هم اعام شد، گفت: اين واكنش ها نشان مي دهد 
كه اين موضوع براي آنها بسيار مهم بود كه فريادشان درآمد. وي با بيان اينكه 
بيش از 40 تا 50 تست در سال انجام مي دهيم، تأكيد كرد: اينكه امريكايي ها 
نسبت به برخي از اين آزمايش ها واكنش نشان مي دهند نشان دهنده فشار به 

آنهاست. سردار حاجي زاده البته به اسم اين موشك اشاره اي نكرد. 
دهم آذرماه، وزي��ر امور خارج��ه امريكا در صفحه توئيتر خود نوش��ت: 
»ايران به تازگي يك موشك ميان برد بالس��تيك آزمايش كرده كه قادر 
اس��ت كاهك هاي متعدد حمل كند. «وي مدعي شد كه اين آزمايش، 
قطعنامه 2231 ش��وراي امنيت را نقض مي كند. يك روز پس از ادعاي 
پمپئو، سردار ابوالفضل شكارچي سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح در اين 
باره اظهار داشت: تست موشك ها و توان دفاعي جمهوري اسامي براي 
دفاع و در راستاي بازدارندگي است و اين كار ادامه پيدا خواهد كرد؛ يعني 
هم تست و هم توسعه موشكي را ادامه خواهيم داد. وي تصريح كرد: اين 
موضوع خارج از چارچوب مذاكرات است و به امنيت ملي ما مرتبط است 
بنابراين در اين رابطه از هيچ كشوري اجازه نخواهيم گرفت. محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارجه كشورمان نيز در مورد اظهارات اخير امريكايي ها 
پيرامون برنامه موشكي ايران، گفت: امريكايي ها در دولت گذشته و فعلي 
اعتراف كردند كه نه برجام و نه قطعنامه 2231، فعاليت ايران را در زمينه 
موشكي ممنوع نمي كند و هم خانم وندي شرمن در جلسه سناي امريكا 
در مذاكرات اين حرف را زد هم آقاي برايان هوك دو ماه پيش اين مطلب را 
گفت. موشك هاي جمهوري اسامي با توجه به اينكه نقطه زن هستند فقط 
براي ساح متعارف طراحي شده است. ظريف خاطرنشان كرد: با توجه به 
اينكه امريكا ناقض برجام و قطعنامه شوراي امنيت است ناچار است براي 
خود پوششي دست و پا كند. اما همان طور كه ديدم ديروز شوراي امنيت 

حاضر نشد اين ادعاي بي جا را بررسي كند. 

ژه
وی

 زیب��اکام:آق��ایحجاری��انم��ردم
اسباببازیمانیستند

از صادق زيباكام ه��ر روز اظهارنظر تازه اي بيرون مي آيد. 
روزهايي بوده كه او همزم��ان در چند روزنامه و خبرگزاري 
يادداش��ت و مصاحبه داش��ته اس��ت. او چن��د روز قبل در 
مصاحبه اي گفته بود كه »مردم مي گويند آقاي زيباكام ما 
از اينكه به حرف شما گوش داديم و به حسن روحاني رأي 
داديم احساس پشيماني مي كنيم و ما شما را در اين زمينه 
مقصر مي دانيم... « ب��ا اين هم��ه، او در اظهاراتي جديدتر، 
گرچه اذعان دارد ك��ه »به خاطر عمل نك��ردن روحاني به 
وعده هايش ش��رمنده اس��ت« اما مي گوي��د: »در ارتباط با 
دولت آقاي روحاني واقعيت اين اس��ت ك��ه اگر تاش هاي 
اصاح طلبان در انتخابات 96 نبود، شايد او حتي 4ميليون 

رأي نيز نمي آورد، بنابراين اصاح طلبان نمي توانند امروز به 
روحاني پشت كنند و بگويند كه عملكرد دولت به ما ربطي 
ندارد. ما بايد به مردم بگوييم اي��ن اصاح طلبان بودند كه 
از شما خواس��تند كه در انتخابات ش��ركت كنيد و به آقاي 
روحاني رأي دهيد... ما مس��ئوليت حماي��ت از دولت آقاي 
روحاني را مي پذيريم و شرمنده هستيم كه آقاي روحاني به 
وعده هاي انتخاباتي خود پايبند نبود ولي در عين حال بايد 
به مردم توضيح دهيم كه گزينه ديگري نبود چراكه اگر ما 
به صندوق هاي رأي پشت مي كرديم، امروز اصولگرايان در 

مسند امور بودند. «
در واقع زيباكام اذعان مي كند ك��ه اصلي ترين هدف آنان در 
انتخابات اين بوده كه رقيب رأي نياورد و اينكه كش��ور دست 
چه كس��ي مي افتد و او چه عملكردي خواهد داشت، چندان 

مهم نبوده است. با اين حال او مي گويد بايد مسئوليت كارمان را 
بپذيريم و حرف حجاريان را كه گفته بود »حاا كه  آقاي روحاني 
از خودش عبور كرده، طبيعي است كه برخي اصاح طلبان با او 

زاويه پيدا كنند « رد مي كند. 
زيباكام ضمن اذعان به اي��ن مطلب كه امروز تنها محبوبيت 
روحاني نيست كه افول كرده بلكه اعتبار اجتماعي اصاح طلبان 
نيز به واسطه عملكرد دولت روحاني آسيب جدي ديده، خطاب 
به حجاريان مي گويد كه »حرف من به آقاي حجاريان اين است 
كه مردم اسباب بازي ما نيس��تند و ما نمي توانيم از مسئوليت 
اجتماعي خ��ود در قبال انتخاب روحاني ش��انه خالي كنيم و 
بايد همچنان پشت دولت بايس��تيم و بايد روحاني را به شدت 
تحت فشار بگذاريم تا پاس��خگوي وعده هاي انتخاباتي سال 

96 باشد. «

در مراسمي با حضور سردار غيب پرور
سردار غامي

 معاون هماهنگ كننده بسیج معرفي شد
در مراسلمي بلا حضور سلردار سلرتيپ پاسلدار غامحسلين 
غيب پرور از زحمات سلردار نوشلادي قدرداني و سلردار غامي 
به سلمت معاون هماهنگ كننده سلازمان بسليج معارفه شلد. 
به گ��زارش خبرگزاري بس��يج؛ عصر ديروز مراس��م توديع س��ردار 
سرتيپ پاس��دار غامرضا نوش��ادي و معارفه سردار س��رتيپ دوم 
پاسدار نعمان غامي به عنوان معاون هماهنگ كننده سازمان بسيج 
مستضعفين برگزار شد. پيش از اين سردار نوشادي به عنوان معاون 
هماهنگ كننده و س��ردار غامي به عنوان رئيس س��ازمان بس��يج 
سازندگي اين سازمان فعاليت داش��تند. دراين مراسم سردار غيب 
پرور، رئيس سازمان بسيج مستضعفين از زحمات و خدمات سردار 
نوشادي در معاونت هماهنگ كننده بسيج تشكر به عمل آورد و براي 
سردار سرتيپ دوم پاس��دار نعمان غامي براي خدمت در معاونت 
هماهنگ كننده س��ازمان بس��يج آرزوي توفيق كرد. سردار غامي 
در سمت رئيس سازمان بسيج سازندگي خدمات شايان توجهي به 
ويژه در تجهيز، هدايت و حمايت از گروه هاي جهادي بسيجي و امر 
سازندگي در كل كشور از خود به جاي گذاشت. سردار غامحسين 
غيب پرور همچنين در احكام جداگانه اي محمد زهرايي را به عنوان 
رئيس بسيج سازندگي و سردار مهدي كليشادي را به عنوان معاون 

اجتماعي سازمان بسيج منصوب كرد. 

      خبر

بيانات رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار دست اندركاران كنگره  
شهداي استان خراسان جنوبي كه در تاريخ ۱۴ آبان ۹۷ برگزار 
شده بود، صبح ديروز در محل اين همايش در بيرجند منتشر شد. 
به گ��زارش پاي��گاه اط��اع رس��اني دفتر مق��ام معظ��م رهبري، 
حضرت آي��ت اه خامنه اي در اين ديدار، اس��تان خراس��ان جنوبي 
را اس��تاني مؤمن خيز و عالم پ��رور خواندن��د و با تجليل از س��ابقه 

حضور پرش��ور و مؤثر مردم اين اس��تان در نهضت انقاب اسامي 
و دف��اع مقدس، گفتن��د: امروز بزرگداش��ت ش��هيدان از بهترين و 
ش��ريف ترين كارهاس��ت و كش��ور به آن احتياج دارد. رهبر انقاب 
اس��امي با اش��اره به تهاجم خطير دش��منان در مس��ائل معنوي، 
افزودند: البته رويش هاي انقاب در سراس��ر كشور محسوس است 
و با تاش و گس��ترش اين رويش ها، دش��من در تهاجم به معنويات 

 نيز همچون جنگ س��خت، شكس��ت خواهد خورد. ايشان با تأكيد 
بر لزوم برگزاري با كيفيت بزرگداشت شهيدان و ثبت و ضبط خاطرات 
و شرح احوال آنان، گفتند: ش��هيدان عزيز در زمان حياتشان با جان 
خود وارد ميدان دفاع شدند و امروز با هويت و معنويت خود از كشور 
و اسام دفاع مي كنند، بنابراين دفاع مقدس تمام شدني نيست و يك 

حقيقت در حال پيشرفت است. 

رهبر معظم انقاب در ديدار دست اندركاران  كنگره شهداي خراسان جنوبي: 
کشور به بزرگداشت شهدا احتياج دارد

      مهر: آيت اه مجتهد شبستري، عضو مجمع تشخيص مصلحت: تشكيل 
هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به هيچ وجه منافاتي با 

قانون اساسي ندارد و دخالت در امور قواي سه گانه نيست. 
      ايرنا: محمد كش��اورز زاده سفير جديد جمهوري اس��امي ايران در 
جمهوري خلق چين در آستانه آغاز مأموريت خود با رئيس جمهوري ديدار 

و گزارشي از آخرين وضعيت روابط و مناسبات تهران- پكن ارائه كرد. 

ابوالفضل طالبي | تسنيم 

   کوتاه  چــهــره ها
آيت اه جوادي آملي: 

عده اي موش صفت در حال ذخيره طا و ارز هستند
وقتي جوانان بيكار شوند و اشتغال يا منبع درآمدي نداشته باشند، به سوي اعتياد كشانده مي شوند 
و اين در حالي اسلت كه عده اي موش صفت فقط در حال ذخيره كردن ذخاير طا و ارز هسلتند. 
به گزارش ايسنا، آيت اه جوادي آملي در ديدار فرمانده انتظامي قم، اظهار كرد: ما نگران مرزهاي كشور 
هستيم؛ چرا كه اين همه كشفيات مواد مخدر نشان دهنده اين است كه اين مواد از مرزها وارد كشور 
مي شوند كه كشف آنها براي پليس هم زحمت بسيار دارد و هم هزينه بردار است. وي افزود: پليس به 
تنهايي نمي تواند جلوي ورود مواد مخدر به كشور را بگيرد و ضرورت دارد كه ساير نيروهاي مسلح در 
اين مقوله به نيروي انتظامي كمك كنند و از تجهيزات و فناوری های روز براي حفظ امنيت مرزها بهره 
ببرند. اين مرجع تقليد، اعتياد را مرگ تدريجي و خودكشي دانست و گفت: وقتي جوانان بيكار شوند و 
اشتغال يا منبع درآمدي نداشته باشند به سوي اعتياد كشانده مي شوند و اين در حالي است كه عده اي 
موش صفت فقط در حال ذخيره كردن ذخاير طا و ارز هستند. مفسر قرآن كريم همچنين از سيستم 
پولي و مالي بانك ها انتقاد كرد و گفت: معامات ربوي تأثيری در پيشرفت اعتقادات و باورهاي ديني و 

همچنين كسب روزي حال ندارد. 

نماينده مردم اصفهان: 
اريجاني مانع تفحص از مجلس است

مگر تحقيق و تفحص لولو است؟ چطور تفحص دستگاه هاي ديگر بايد انجام شود اما بر مجلس نبايد 
اين امر صورت گيرد؟

حسن كامران، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسامي در گفت وگو با فارس، درباره آخرين وضعيت 
طرح تحقيق و تفحص از عملكرد مالي مجلس شوراي اسامي،  اظهار داشت: همچنان به رغم تذكراتي كه بنده 
به مجلس دادم، هنوز اراده اي از سوي رئيس مجلس و رئيس كميسيون بودجه در اين زمينه وجود ندارد. وي 
افزود: طبق قانون كميسيون برنامه و بودجه بايد به اين طرح و موضوع رسيدگي كند؛ هر چه هم بيشتر بگذرد 
ابهامات در اين زمينه بيشتر مي شود. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسامي ادامه داد: مگر تحقيق 
و تفحص لولو است؟ چطور تفحص دستگاه هاي ديگر بايد انجام شود اما بر مجلس نبايد اين امر صورت گيرد؟ 
كامران بر همين اساس عنوان كرد: همين ديواري كه دور تا دور مجلس كشيده شده است، يك بار اين ديواره 
كشيده شده بود مجدد هزينه ها اضافه براي ديوار كشي مجلس در حال انجام است. وي در خاتمه خاطرنشان 
كرد: رئيس مجلس و البته رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس اجازه ادامه روند قانوني تحقيق و تفحص 

از عملكرد مالي مجلس را نمي دهند. 



روزي كه روس�ري اش را بر س�ر چوب زد و از 
سكوهاي برق خيابان انقاب باا رفت تا بازيگر 
نمايشي باشد كه دستمزدش اقامت كاناداست 
بعضي فعاان سياسي داخلي هم براي اجراي 
اين نمايش برايش كف زدند و هورا كش�يدند 
و رس�انه هاي جريان مخالف از او و چند دختر 
جواني كه فريب نمايشش را خورده بودند يك 
»قهرمان« ساختند. اما حاا قهرمان بي بي سي 
و من و تو در نقش�ش خوش درخشيده است. 
»ش�اپرك«  اين قصه با حضور در كنفرانس�ي 
مطبوعات�ي در پارلم�ان كانادا به ن�ام حقوق 
بشر خواس�تار اعمال تحريم عليه ايران شد!

10 ماه پي��ش بود كه ماجراي دخت��ران خيابان 
انقاب داغ ش��د. نمايش��ي كه تعداد بازيگرانش 
به تعداد انگش��تان دو دس��ت هم نمي رسيد، اما 
به يكب��اره بخش مهمي از اخب��ار و گزارش هاي 
شبكه هايي همچون بي بي سي و من و تو را به خود 
اختصاص داد. برجسته س��ازي اقدام چند زن و 
دختر جوان براي اعتراض به حجاب خود حكايت 
از خوابي داشت كه پشت پرده اين ماجرا براي ملت 
ايران ديده شده بود. با اين وجود برخي جريانات 
داخلي هم به اين ماجرا مشروعيت سياسي دادند 
و اين اقدام به واسطه شبكه هاي اجتماعي به بمبي 
خبري تبديل شد. بازيگر نقش اصلي اين ماجرا 
كسي نبود جز شاپرك شجري زاده كه خيلي زود 
مزد بازيگري اش را با ويزاي كانادا گرفت، چراكه 
اين بار نقش هاي جدي تري در سناريوي براندازي 

براي او در نظر گرفته بودند. 
  ديدار با توهين كننده به مردم ايران

كافي است تا سري به بيمارستان ها و بيماران به 
ويژه بيماران خاص بزنيد تا عمق فاجعه اي را كه 
تحريم بر مردم ايران تحميل ك��رده دريابيد. در 
چنين شرايطي است كه بهتر متوجه خواهيد شد 
تقاضاي يك » هم وطن«  براي اعمال تحريم هاي 
بيشتر عليه كش��ورش چه معنايي دارد و جايگاه 
اين ف��رد در س��ناريوي براندازي نظ��ام و تحت 
فش��ار قراردادن مردم ايران چيست و كجاست.  
ش��ايد كمتر كس��ي فكر مي كرد، ماجراي بااي 
سكوي برق رفتن و درآوردن روسري ليدر جريان 
كم قدرت دختران خيابان انق��اب به حضور در 

پارلمان كانادا و تقاضا براي اعمال تحريم ها عليه 
ايران ختم شود.  شاپرك شجري زاده به مناسبت 
روز حقوق بشر با س��ناتور ليندا فرام ديدار كرد. 
ليندا فرام كسي اس��ت كه در سخنراني خود در 
مجلس سناي كانادا در تاريخ  ۲۶ اكتبر ۲01۷ در 
دفاع از ايحه تحريم ايران، ايرانيان را يكي از »بد 

ذات ترين«ملت هاي دنيا خواند. 
 تقاض�اي اعم�ال تحريم دخت�ر خيابان 

انقاب 
روزگذش��ته ش��جري زاده با حضور در پارلمان 

كانادا خواس��تار اعمال تحريم عليه ايران به نام 
حقوق بشر شد! ش��جري زاده در يك كنفرانس 
مطبوعاتي در پارلم��ان كانادا ش��ركت كرد كه 
توسط ايروين كاتلر مشاور UANI يا »اتحاد عليه 
ايران هسته اي« برگزار شد. هدف از اين كنفرانس 
خبري درخواست تحريم ايران بود. اين در حالي 
اس��ت كه دود تحريم ها عليه كشورمان به چشم 
مردم عادي به ويژه زنان، ك��ودكان و گروه هاي 
آس��يب پذير جامعه نظير بيماران مي رود و اين 
ماجرا يكبار ديگر اثبات كرد، جريان ضدانقاب 

دلس��وز ملت ايران نيس��ت و پروژه هاي آنها هم 
منافع شخصي خودشان را تأمين مي كند. 

  طوفان خشم كاربران ايراني 
رفتار خائنانه و وطن فروش��ي اين دختر خيابان 
انقاب هر چند با س��كوت حامي��ان اين جريان 
همراه ب��ود، اما ب��ا واكنش هاي ج��دي كاربران 
توئيتر مواجه شده است. هشتگ دختران خيابان 
انقاب و شاپرك شجري زاده روزگذشته يكي از 
پركاربرد ترين واژه ها بود و از طوفان خشم كاربران 
از اين اقدام خائنانه حكايت داشت. در اين ميان 
واكنش حاميان و پ��ر و بال دهن��دگان به پروژه 
براندازي دختران انقاب س��كوت ب��ود.  محمد 
پاداش يكي از كاربراني اس��ت كه در واكنش به 
اين ماجرا نوش��ت: »به بهانه هاي حقوق بشري، 
شاپرك ش��جري  زاده در پارلمان كانادا خواستار 
تحريم ايران شده! دود اين تحريم به چشم مردم 
ميره، پروژه برندينگ ش��اپرك هم توسط شبكه  
من وتو ش��كل گرفته، با همه اين حرف ها هنوز 
هستند مردمي كه فكر مي كنن من وتو خيرخواه 

ايراني هاست«!
يكي ديگر از كاربران هم با كنايه به كس��اني كه 
توهم دستگيري و مجازات دختران خيابان انقاب 
را تروي��ج مي كردند، نوش��ت  : »يادمه مي گفتن 
جمهوري اس��امي دختران خياب��ان انقاب رو 
ساخي مي كنه، هشتگ ميزدن فاني كجاست؟! 
حاا شاپرك ش��جري  زاده پناهنده! شده كانادا و 
درخواست تحريم كشورش رو كرده! چيزي كه 
مشخصه اينه اين وسط يه عده بهش كمك كردن!  

اانم همه ضرر كرديم!«
كاربر ديگري هم توئيت كرد: » پشت پرده مبارزات 
مدني دختران خيابان انقاب يا همان دختران 50 
هزار توماني، همين چهره رونمايي شده و بدون 
روتوش امروزي شاپرك شجري زاده هاست. زماني 
كه از مبارزات مدني به درخواس��ت براي اعمال 
تحريم بيشتر مردم ايران مي رسند... و اين پايان 

راه و سناريوي مصي علي نژاد است!«
محس��ن مهدي��ان ه��م با هش��تگ ش��اپرك 
ش��جري زاده و دختران خيابان انقاب نوشت: 
»در پارلمان كانادا خواس��تار تحريم ايران شد، 
سرنوشت همه كس��اني كه دين فروشي كردند، 

خاك فروشي است.«
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يك دانش آموز دهدشتي: اينقدر به ما كتك مي زنند كه جاي كتك روي دستمان مي ماند؛ كتك زدن امري رايج است و امروز و ديروزي نيست 
تبديل فلك قاجاري به كتك امروزي !

 »شاپرك« نقشه وطن فروشي 
و مشروعيت بخشي به تحريم ها داشت!

دختر خيابان انقاب سر از پارلمان كانادا درآورد و خواستار اعمال تحريم عليه ايران شد!

كاس چندم هستي؟ 
نيره ساري

شش�م؛ معلم كتكت   گزارش  2
مي زنه؟ بله؛  با چي؟ با 
شيلنگ و دست؛ درد مي كنه؟ اينقدر كه جاي 
دستش روي دستمون مي مونه! اين گفت وگوي 
يك كاربر فضاي مجازي است كه با انتشار اين 
متن در صفحه توئيتر خود نوشته است: »جناب 
وزير غي�ر آموزش  و  پرورش كت�ك در مدارس 
ابتدايي پسرانه شهرستان كهگيلويه امر رايجي 
است. امسال و پارسال نيست، هميشگي است.« 
به همين سادگي در ايامي كه براي آدم ها تنبيه 
بدني اتفاقي عجيب و غيرمنتظره است، همچنان 
از گوشه و كنار شاهد اعمال اين شيوه بي رحمانه 
در برخ�ي مدارس ب�ه خصوص شهرس�تان ها 
هستيم. واقعيتي كه در چرخه معيوب آن رضايت 
برخي والدين هم ديده مي ش�ود. بي توجهي به 
اين مهم، در حالي است كه در آيين نامه مدارس 
هرگونه تنبيه بدني، آزار جسمي  و  روحي تخلف 
و در م�واردي ج�رم هم محس�وب مي ش�ود. 
در نظر بس��ياري از ما »تنبيه بدني« يك ش��يوه 
منسوخ شده است كه ديگر كس��ي در اين دوره و 
زمان��ه از آن به عنوان يك روش تربيتي اس��تفاده 
نمي كند؛ اما با همه اينها همچنان مي شنويم كه 
در برخي شهر و روس��تاها اتفاق ناخوشايندي در 
اين زمينه رخ مي دهد. فارغ از تصاوير و فيلم هايي 
كه از تنبيه هاي سنگين و درگيري هاي فيزيكي در 
فضاي مجازي منتشر مي شود، اما گويا تنبيه هاي 
دهه 50 و ۶0 همچنان در شهرستان ها به قوت خود 
باقي است. تنبيه هايي كه سكوت و علني نشدن آن 
بعضاً به رضايت والدين برمي گ��ردد. والديني كه 
نمي دانند فرزندان امانتي از س��وي خدا در دامن 

آنهاس��ت، براي آنكه به س��مت الهي شدن تربيت 
شوند.  آخرين توئيت اس��ماعيل آذري نژاد طلبه 
دهدشتي كه با قصه خواني  هاي دسته  جمعي ميان 
بچه ها شناخته شده است، حكايت از تنبيه بدني 
دانش آموزان دارد. وي با انتش��ار متن گفت وگوي 
خود با يكي از دانش آموزان وزير را مورد خطاب قرار 
داده و تنبيه را در مدارس ابتدايي پسرانه شهرستان 

كهگيلويه امري رايج توصيف كرده است. 
 بي قانوني در مقابل حداقل هاي قانوني

طبق آيين نامه مدارس، تنبيه بدني و آزار جسمي 
و روحي دانش آموزان تخلف محس��وب مي ش��ود 
تا جايي كه اگر نگاهي به ماده ه��اي اين آيين نامه 
بيندازيم، خواهيم ديد كه در طول همه اين سال ها 
در بيشتر موارد و در بسياري از مدارس هيچ گونه از 

اين موضوعات رعايت نمي  شود.  بر اساس آيين نامه 
اجرايي مدارس مصوب س��ال 1۳۷۹ شوراي عالي 
آموزش وپرورش شرايطي براي تنبيه دانش آموزان 
با توجه به نوع تخلف و وضعيت دانش آموز توس��ط 
مديران مدرسه فراهم  شده است كه طبق ماده۷۶ 
اين آيين نامه به ترتيب شامل تذكر، اخطار شفاهي 
در حضور دانش آموزان، تغيير كاس، اخطار كتبي، 
اخراج موقت و انتقال به مدرسه ديگر است. در اين 
قانون، تنبيه بدني در مدارس ممنوع اعام  شده و در 
مورد حكم افرادي كه تنبي��ه بدني بر دانش آموزان 
انجام مي دهند اعم از مدير مدرس��ه، ناظم، معلم و 
مسئوان مدرسه با توجه به اينكه قانون اين موضوع 
را ممنوع اعام كرده و تخلف مي داند، كسي كه آن را 
نقض كند بايد در هيئت بررسي و تخلفات اداري براي 

آنها تصميم گيري و حكم صادر كنند؛ اين حكم شامل 
تذكر، اخطار، توبيخ يا هر مورد ديگري كه قانون براي 
آن تصميم گيرد، مي شود.  فارغ از تنبيه هاي بدني، 
اگر نگاهي به اين آيين نامه بيندازيد، خواهيد فهميد 
كه حتي تنبيه به  وس��يله مش��ق و جريمه نوشتن 
هم تخلف محس��وب مي  ش��ود. چنانچ��ه ماده۷۷ 
آيين نامه مي  گويد: »اعم��ال هرگونه تنبيه از قبيل 
اهانت، تنبيه بدني و تعيين تكاليف درس��ي جهت 
تنبيه ممنوع اس��ت و در اعمال تنبيهات نبايد بين 

دانش آموزان تبعيض و استثنايي قائل شد.«
    شيفت تنبيه از منزل به مدرسه از قاجاريه 

تا امروز !
برخي معتقد هس��تند، اعتراض ها فايده اي ندارد 
و هيچ تغييري در روند برخورد نادرس��ت معلمان 
با دانش آموزان صورت نمي گي��رد. نقطه غم انگيز 
اينجاست كه گفته مي شود، گاهي والدين خود در 
اين چرخه معيوب مش��وق تنبيه از سوي معلمان 
هستند. اين در حالي است كه افزون بر مورد فوق حد 
تنبيه در قوانين كشور ما با همه نقايص به گونه اي 
است كه نبايد موجب صدمه و آسيب به جسم فرزند 
شود و در صورت به خطرافتادن »سامت جسماني 
و تربيت اخاق��ي« فرزن��دان، والدين صاحيت 
نگهداري و تربيت را نخواهند داشت.  يكي از كاربران 
فضاي مجازي در واكنش به اين مطلب گفته است: 
تنها فرق آموزش و پرورش امروز با آموزش و پرورش 
زمان قاجار در موضوع تنبيه بدني اين است كه آن 
زمان بچه ها را فلك مي كردند و حاا آنها را تنبيه 
بدني با دست يا شيلنگ مي كنند! آموزش و پرورش 
امروز البته يك تفاوت ديگر هم در همين موضوع 
دارد: كلي دفتر و دستك و آيين نامه دارد براي مقابله 

با تنبيه بدني!

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. 

 گابتون توئيت كرد: تعداد مادران چند شهيدي: دو شهيدي: 8 
هزار و 188 مادر. سه شهيدي: ۶۳1 مادر. چهار شهيدي: 8۲ مادر. پنج 
شهيدي: ۲1 مادر. شش شهيدي: شش مادر. هفت شهيدي: يك مادر. 
هشت شهيدي: يك مادر. نه ش��هيدي: دو مادر. مي دونستيد مادري 
هست كه نه تا شهيد داده؟ شادي روح ش��هداي اين مادران بي پسر، 

صلواتي بفرستيد.

  محمد قرباني با انتش�ار اين عكس توئيت ك�رد: چندروز پيش 
گزارشي خوندم درباره گرو گذاشتن كارت يارانه براي خريد نان توي جنوب 
شهر. پريروز اتفاقي رفتم پااديوم؛ چيزايي ديدم كه تا حاا نديده بودم؛ 
از ژامبون گوزن و سوسيس قوچ تا موز قرمز و سيب چوبي. ديروز گزارش 
برج هاي ميلياردي روزنامه شهروند رو ديدم. واقعاً قرار بود اينجوري بشه؟

   ساحل توئيت كرد: اول اينكه ما چيمون شبيه دنياس كه دو نرخي 
بودن بنزين مون شبيه دنيا باش��ه! دوم اينكه اول روحاني ما رو با دنيا 
مقايسه كرده يا اول علي مطهري حدس زده... سوم اينكه چطوره اين 

دوتا را به رامبد معرفي كنيم براي مسابقه »خنداننده شو!«

   عليرضا ملوندي توئيت كرد: در بحران هاي اقتصادي، قاعدتاً بخش 
فرهنگي و رسانه ها نخستين قربانيان هستن چون سودآوري و اهميت 

حياتي ندارن و كمتر كسي حاضره براي اين بخش ها پول خرج كنه.

   مه�دي اميرپ�ور ب�ا انتش�ار اي�ن عك�س توئي�ت ك�رد: 
كارلوس ك��ي روش س��رمربي تيم ملي دو ش��ب پيش در اس��تاديوم 
س��انتياگو برنابئ��و؛ غاي��ب بزرگ فين��ال لي��گ قهرمانان آس��يا در 
تهران، در ش��ب فين��ال ليبرت��ادورس در مادريد حاضر ب��ود. آقاي 
كي روش دوس��تت داريم، اما اين رفتارت دوس��ت داش��تني نيست! 

   ساجده عرب سرخي توئيت كرد: ماشين صفر ثبت نام كرده از 
سايپا كه ۴5روزه تحويل بگيره، بعد از شش ماه با كلي رفت وآمد تونسته 
بگيره، حاا جلوي در كارخونه گفتن يه ايرادي داره نيم ساعت بشينيد 

كاپوتش رو تعمير كنن بيارن. هر روز بهتر از ديروز.

   سيدمحمد بطايي توئيت كرد:  از رضا اميرخاني عزيز به خاطر 
معرفت در اهداي جايزه اش و توجه به آموزش كودكان مناطق محروم به 
ويژه در سيستان و بلوچستان سپاسگزارم. هرچند ليا نتوانست هم بازي 
مناسبي براي ايليا پيدا كند؛ اما تاش مي كنم ساعت بازي را در مدارس 

نهادينه كنم تا كودكان از طريق بازي، زندگي را تمرين كنند. 

توضيح سازمان انتقال خون به گزارش »جوان«
پاسماي توليد ايران 

بهترين پاسماي جهان است
پس از انتش��ار گزارش »جوان« با عنوان »مديري��ت خون به نفع جيب 
سازمان انتقال خون« سازمان انتقال خون جوابيه اي را به دفتر روزنامه 

ارسال داشته است.  متن اين جوابيه به اين شرح است:  
سازمان انتقال خون ايران به عنوان يك سازمان ملي از بدو تأسيس تاكنون 
متكي به س��رمايه اجتماع��ي اهداكنندگان داوطلب بوده اس��ت و تاش 
نموده كه بهترين خدمات را به مصرف كنندگان اين ماده حياتي ارائه دهد. 
آمارهاي علمي و آزمايش  هاي انجام شده در آزمايشگاه  هاي مستقل و معتبر 
بين المللي مؤيد موفقيت چشم گير س��ازمان انتقال خون ايران در ميان 
كشورهاي منطقه و حتي دنيا بوده و اين موفقيت ها باعث شده كه تجربه 
ايران توسط سازمان بهداشت جهاني به عنوان الگويي موفق در زمينه انتقال 
خون به كشورهاي در حال توسعه معرفي شود.  با اين وجود گاه اخباري از 
سركم اطاعي، سبب تشويش افكار عمومي و ايجاد مشكل در دستيابي به 
اهداف انساني سازمان انتقال خون مي شود كه ازم است به منظور تنوير 

افكار عمومي به آنها پاسخ داده شود.
1- ابتاي عزيزان هموفيلي به ويروس ايدز به دليل مصرف داروهاي مشتق 
از پاسما بوده است. اس��تفاده از واژگان تزريق خون  هاي آلوده فرانسوي 
در اطاع رساني، تاش نافرجام و شكست خورده براي ايجاد ارتباط ميان 
سازمان ملي انتقال خون و ابتاي اين عزيزان به بيماري ايدز مي باشد. حال 
آنكه داروهاي مشتق از پاسما در آن س��ال ها وارداتي بوده و از پاسماي 
ايراني تهيه نمي شده است، از سوي ديگر سازمان انتقال خون متولي كيفيت 

دارو در كشور نبوده و نيست. 
در سال  هاي اخير اين سازمان توليدكننده ماده اوليه بخشي از داروهاي 
مشتق از پاس��ما بوده كه به گواهي اس��ناد معتبر، بهترين و سالم ترين 

پاسما در دنياست. 
۲- تأكيد بر فروش خون توسط سازمان انتقال خون ايران ناشي از درك 
ناقص از اقتصاد س��امت است. از ابتداي تأسيس س��ازمان انتقال خون 
ايران تعرفه گذاري محصوات اين سازمان آرزوي مهمي براي مديران و 
دست اندركاران طب انتقال خون بوده كه بعد از كش و قوس  هاي فراوان 
بااخره در مديريت فعلي اين مهم به انجام رس��يده است. اهداي خون 
داوطلبانه بخش��ي از برنامه س��امت خون در جهان و ايران است كه در 
تضاد با تعرفه گذاري فرآورده  هاي خون نيس��ت. آنچه به رايگان دريافت 
مي گردد خون كامل است كه مش��مول تعرفه گذاري نبوده ولي هزينه 
روش هايي كه براي تبديل خون كامل به محصوات قابل مصرف در عرصه 
باليني ضروري است، مشمول تعرفه گذاري شده اند. اگر نقد تعرفه گذاري 
فرآورده  هاي خون با تكيه بر داوطلبانه بودن اهداي خون قابل اعتنا باشد، 
اواً اين كليه كشورهاي توسعه يافته به دليل برقراري تعرفه بر خون  هاي 
اهدايي زير سؤال خواهند بود. ثانياً اينكه براي مثال سازمان آب به دليل 
دريافت تعرفه تصفيه آب آشاميدني مورد مامت قرار خواهد گرفت. تعرفه 
فرآورده  هاي خوني به دليل هزينه بر بودن فرآيندهايي كه خون اهدايي را 
به خون قابل مصرف در بالين بيماران تبديل مي كند، برقرار شده و چنين 

رويه اي در جهان امروز بسيار معمول است. 
۳- مديريت خون بيمار از سال ۲005 به عنوان برنامه اي حياتي از سوي 
سازمان هاي بين المللي و علمي مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين 
برنامه خون و فرآورده  هاي آن به صورت بهينه مورد استفاده پزشكان 
قرار مي گيرد. برنامه مديريت خون بيمار داراي فوايد فراواني از جمله 
حفظ منبع خون براي استفاده  هاي ضروري و كاهش هزينه  هاي نظام 
سامت و بيماران است. اين برنامه بيشتر بر ارتقاي كيفيت محصوات 
تأكيد دارد تا صرف انرژي غيرضروري براي افزايش كميت توليدات، از 
اين رو در طب مدرن انتقال خون بر درمان كم خوني قبل از عمل جراحي 
و اتخاذ روش هايي براي كاهش از دست رفتن خون حين اعمال جراحي 
تأكيد فراوان شده است. آنچه از س��خنان مديرعامل محترم سازمان 
انتقال خون ايران درخصوص خطر افزايش عفونت  هاي بيمارستاني 
در صورت مصرف غيربهينه فرآورده  هاي خون ايفاد مي گردد، ناظر بر 
تحقيقات معتبر بين المللي درخصوص مديريت خون بيمار بوده و يك 

مسئله كشوري و مربوط به خون رساني در ايران نيست. 
در خاتمه يادآوري مي شود كه طرح بحث هايي كه بايد با نگاه علمي بررسي 
شود، بدون توجه به منابع معتبر نه تنها به سامت بيماران كمك نمي كند 

بلكه در روند سامت آنها مشكل ايجاد مي كند. 
از سوي ديگر بحث هايي كه در آنها انصاف رعايت نگردد مشمول تناقص 
خواهند شد كه در نهايت به بي اعتبار ساختن در مدعيان منجر خواهد 
گشت. اگر سازمان انتقال خون از محل تعرفه گذاري فرآورده هاي خون 
به دنبال منفعت طلبي بود، عقل سليم حكم مي نمود كه اين سازمان 
مصرف بيشتر محصوات خون را تجويز نمايد نه اينكه مدافع كنترل 
مصرف خون و فرآورده  هاي خون باش��د. به نظر مي رسد كه منتقدين 
برنامه مديريت خون بيمار و تعرفه گذاري فرآورده هاي خون از مسير 
نقد راهبردهاي علمي منحرف شده اند و براي توجيه سخنان خون به 
دنبال تجميع متضادها هستند با وجود موانع فراوان در مقابل سازمان 
انتقال خون ايران،  اين مجموعه خدماتي – بهداش��تي خود را تسليم 
هياهو نكرده، بر روش  هاي علمي و ش��ناخته ش��ده طب انتقال خون 

تأكيد مي كند. 
جوان :1- موضوع گزارش »جوان« هيچ ربطي به پرونده جنجالي ابتاي 
كودك پنج ساله داراي بيماري هموفيلي به ايدز بر اثر تزريق داروهاي مشتق 
از پاسما نداشت و فرافكني سازمان انتقال خون در طرح اين ماجرا به عنوان 
يكي از محورهاي پاسخ به »جوان« بيانگر ذهنيت خود اين سازمان درباره 
اين پرونده قديمي است!  در اين گزارش در تأييد گفته مديرعامل سازمان 
درباره احتمال انتقال عفونت بر اثر تزريق خون از اين واقعه به عنوان يكي از 
مصاديق اين ماجرا اشاره و بر اين موضوع تأكيد شده كه »خون هاي تزريقي 

به بيماران در كشورمان امروز يكي از سالم ترين خون هاست.«
۲- نقد به بح��ث تعرفه گذاري خون به واس��طه داوطلبانه بودن آن يكي 
از موضوعاتي اس��ت كه هميشه مطرح بوده و هس��ت، چراكه مشتقات 
خون همچون پاسما و داروهاي مشتق از آن براي سازمان انتقال خون 
درآمدزاست و هزينه فرآيندهاي تبديل خون اهدايي به خون قابل مصرف 

را كامًا پوشش مي دهد. 
۳- در اين گزارش به بح��ث مديريت خون انتقادي وارد نش��ده بود، اما 
متهم كردن پزشكان به نگاه ليبرالي و تجويز بي منطق خون از سوي اين 
سازمان در حالي است كه بي ترديد پزش��ك معالج در تجويز خون براي 
بيمار منفعتي را دنبال نمي كند. در نهايت اينكه مس��ئله مديريت خون 
خود بيمار هم مانند بسياري ديگر از نظريات علمي داراي فوايد، مضرات، 
موافقان و مخالفاني است كه نمي توان آن را ناديده انگاشت و با پروپاگانداي 

رسانه اي ماجرا را جمع كرد.

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

به منظور كوتاه كردن دست داان صورت مي گيرد 

توزيع گوشت منجمد با كارت ملي 
در ميادين ميوه و تره بار

مديرعامل ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران از توزيع گوشت 
منجمد با كارت ملي در ميادين با قيم�ت ۲۸هزار تومان خبر داد. 
سعيد راد گفت: گوشت منجمد در ۲۲ ميدان تره بار شهرداري با كارت 
ملي توزيع مي شود. وي درباره علت اين اقدام گفت: براي كوتاه كردن 
دست داان، اين تدبير انديشيده شده است.  به گفته سعيد راد هر نفر 
با كارت ملي مي تواند در هفته سه بار به ميادين مراجعه كرده و دو كيلو 
گوش��ت با قيمت ۲8 الي ۲۹هزار تومان خريداري كند.  وي همچنين 
برپايي جشنواره ارگانيك را عاوه بر اصاح فرهنگ غذايي شهروندان، 
بر حفظ محيط  زيست نيز مؤثر دانست و اظهار كرد: محصوات ارگانيك 
بدون انواع سموم و كودهاي شيميايي توليد مي شوند و اين به معناي 
جلوگيري از آلودگي آب و خاك كش��ور است و وقتي سازمان مديريت 
ميادين از توليد و مصرف محص��وات ارگانيك حمايت مي كند، عاوه 
بر توجه به س��امت شهروندان به مس��ئوليت اجتماعي خود نيز عمل 
مي كند.  راد با تأكيد بر هدف سازمان مديريت ميادين در گسترش عرضه 
محصوات ارگانيك در ميادين و بازارهاي ميوه و تره بار گفت: مطلوب 
اين سازمان، آن است كه تمامي محصواتي كه در ميادين و بازارهاي 
ميوه و تره بار عرضه مي شوند، ارگانيك باشند كه البته فعًا توليد داخل 
جوابگوي اين نياز نيست، اما با حمايت هاي خود تاش مي كنيم تا طبق 

يك برنامه زمان بندي شده به اين سمت حركت كنيم.
گفتني است، »يازدهمين جش��نواره ارگانيك تهران« با شعار »يلداي 
ارگانيك« از ۲۲ آذرماه جاري به مدت ۹ روز در بوستان گفت وگو برگزار 
مي شود.  همچنين وي در پاسخ به سؤال خبرنگار »جوان« مبني براينكه 
كيفيت عرضه برخي ميوه ها در ميادين شمال و جنوب شهر با يكديگر 
فرق مي كند، ولي قيمت ها برابر است، گفت: بازرسان سازمان به صورت 
مرتب به تمامي ميادين سر مي زنند و كيفيت و قيمت را كنترل مي كنند. 
با اين حال اگر در محل هاي عرضه ميوه اين موارد مشاهده شود، برخورد 
ازم با متخلف ص��ورت خواهد گرفت و اين س��ازمان آم��اده دريافت 

گزارشات از شهروندان و رسانه در اين خصوص است تا رسيدگي كند.

  حقوقي

دادس�تان تهران با بيان اينك�ه از ۱۹ تيرماه 
تاكن�ون اقدام�ات گس�ترده اي در ش�عب 
وي�ژه رس�يدگي ب�ه پرونده ه�اي اقتصادي 
انجام ش�ده اس�ت، گفت: در اين مدت هزار 
و 700 نف�ر احض�ار و ب�راي ۴۲۶نف�ر ق�رار 
بازداش�ت صادر ش�ده ك�ه در ح�ال حاضر 
۱33متهم هم در بازداش�ت به س�ر مي برند. 
عباس جعفري دولت آبادي، با تأكيد بر اينكه بايد 
موضوع مبارزه با متهمان ارزي عاوه بر تهران در 
ساير استان ها نيز مورد توجه قرار گيرد و با اشاره 
به تجربه موفق دادستاني با همكاري بانك مركزي 
در مبارزه با داان ارز اظهار داشت: مشكات ارزي 

ريشه هاي اقتصادي، سياسي، رواني و بعضاً خارجي 
دارد و كنترل بيش��تر دولت و همكاري دستگاه 
قضايي موجب خواهد شد كه دال ها نتوانند كاري 
از پيش ببرند.  دادستان تهران با اشاره به تبليغات 
منفي رس��انه  اي در رابطه ب��ا پرونده هاي كان 
اقتصادي و ادعاي اينكه به پرونده دانه درش��ت ها 
رسيدگي نشده است، گفت: از 1۹تيرماه تاكنون 
اقدامات گس��ترده اي در ش��عب ويژه انجام شده 
است، در اين مدت هزار و ۷00 نفر احضار و  براي 
۴۲۶ نفر قرار بازداش��ت صادر ش��ده كه در حال 
حاضر 1۳۳متهم در بازداش��ت به س��ر مي برند و 
5۴0 نفر ممنوع الخروج و 1۳۶ نفر ممنوع المعامله 

ش��ده اند و همچنين ۷۳ فقره كيفرخواس��ت در 
پرونده هاي  اقتصادي كيفرخواس��ت صادر شده 
است و به موجب اين كيفرخواست ها براي ۲00 
نفر از متهمان شعب ويژه تقاضاي مجازات شده، 
اين حجم اقدام قضايي نتيجه همكاري دادسراي 
تهران و ضابطين است.  وي با اش��اره به ساختار 
جديدي كه در مبارزه با فساد شكل گرفته است، 
گفت: قوه قضائيه نشان داده كه به رغم كمبود ها 
و مشكات، اقدامات بزرگ قابل انجام است و اگر 
اين شيوه ادامه يابد و تمام استان هاي كشور با آن 
درگير شوند، اعتماد مردم به دستگاه قضايي بيش 
از گذشته افزايش مي يابد.  جعفري دولت آبادي با 

هشدار به اخالگران در نظام اقتصادي گفت: قوه 
قضائيه در رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي خط 
قرمز ندارد و با سرعت، دقت و قاطعيت به پرونده ها 
رسيدگي مي كند.  دادستان تهران همچنين گفت: 
در پرونده هاي پتروشيمي، س��كه و پرونده هاي 
ارزي نتايج مناسبي حاصل ش��ده است. در يكي 
از پرونده هاي پتروشيمي كه رسيدگي به آن پنج 
سال طول كشيد و اخيراً با صدور كيفرخواست به 
دادگاه ارسال شده، 15نفر متهم تحت تعقيب قرار 
گرفته و ميزان رد مال آنكه ناش��ي از عدم تحويل 
ارز هاي صادراتي به مراجع ذي صاح است، بالغ بر 

۳ميليارد يورو است. 

دادستان تهران خبر داد
احضار۱۷۰۰ نفر در پرونده هاي شعب ويژه اقتصادي

    رئيس مركز توسعه پيشگيری و درمان اعتياد بهزيستی گفت: بيش 
از 8 هزار ظرفيت نگهداری معتادان متجاهر از سوی سازمان بهزيستی 
در تهران ايجاد شده است، اما مراكز بهاران شهرداری به صورت تعطيل 

و نيمه تعطيل است.
  رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماری های وزارت بهداش��ت 
با اشاره به دغدغه خريد و فروش غيرقانونی كليه، تأكيد كرد كه تبليغ 
درباره فروش كليه يا ايجاد سايت و شبكه و آگهی كردن در اين زمينه  

تخلف است.
  سخنگوی سازمان ثبت احوال با تأكيد بر اينكه كارت های ملی قديم 
در سال ۹8 فاقد اعتبار خواهند بود به هموطنان توصيه كرد كه ثبت نام 

و دريافت كارت ملی هوشمند را به پايان سال موكول نكنند.
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مهران  ابراهیمیان

 واردات مواد اوليه استيك 
با مشكل مواجه شده است

دبير انجمن توليد كنندگان تاير و اس�تيك گفت: در حال حاضر 
مواد اولي�ه اصلي ترين مش�كل م�ا اس�ت، به طوري ك�ه برخي از 
كارخانجات ما در مقطعي به دليل نبود مواداوليه خط توليد خود را 
تعطيل كردند. در اين صنعت 45 درصد از مواد اوليه به لحاظ ارزشي 
وارداتي اس�ت و ش�رايط ارزي و تغيير مقررات و محدوديت هايي 
كه در مب�ادات بانك�ي به وج�ود آمده باعث ش�ده ك�ه ما هيچ 
برنامه مش�خص و منظمي براي تأمين مواد اوليه نداش�ته باشيم. 
مصطفي تنها در گفت وگو با »ايلنا« گفت: حدود 5 تا 6 درصد توليدات 
ما صادر مي شد كه بيشتر آن شامل تاير موتورسيكلت و دوچرخه بود. ما 
عاوه بر بازارهاي آفريقا، عراق و افغانستان را نيز تأمين مي كرديم، اما تا 
جايي كه من اطاع دارم خيلي زود رقبا جاي ما را در بازار گرفتند و اگر 
روزي ممنوعيت صادرات لغو ش��ود بايد تاش و سرمايه گذاري خيلي 

بيشتري نسبت به قبل انجام دهيم. 
وي در خصوص مش��كات اصلي توليد كنندگان گفت: در حال حاضر 
مواد اوليه اصلي ترين مشكل ماست، به طوري كه برخي از كارخانجات 
ما در مقطعي به دليل نبود مواد اوليه خط توليد خود را تعطيل كردند. 
در اين صنعت 45 درصد از مواد اوليه به لحاظ ارزش��ي وارداتي است و 
شرايط ارزي و تغيير مقررات و محدوديت هايي كه در مبادات بانكي به 
وجود آمده باعث شده كه ما هيچ برنامه مشخص و منظمي براي تأمين 

مواد اوليه نداشته باشيم. 
تنها ادامه داد: هند ديگر ب��ه ما مواد اوليه نمي ده��د و چين نيز بعد از 
آنكه كلون بانك همكاري خود را با ايران قطع كرد، ديگر نتوانس��تيم 
جايگزيني براي ارس��ال پول خريد مواد اوليه پي��دا كنيم؛ هرچند اگر 
بخواهيم از طريق صرافي ها اقدام كنيم مي توانيم به راحتي مواد اوليه را 
تأمين كنيم، اما با توجه به اينكه به تاير، ارز 4200 توماني تعلق گرفته 

نمي توان از طريق صرافي ها اين مبادله را انجام داد. 
دبير انجمن توليد كنندگان تاير و استيك در خصوص تأمين مواد از 
اروپا گفت: بانك مركزي به ما يورو نمي دهد بر همين اس��اس مجبور 
بوديم يوآن را گرفته به چين بفرس��تيم و هزينه تبدي��ل آن را به يورو 
پرداخت كنيم و س��پس آن را به اروپا بفرستيم كه اكنون اين نيز قطع 
شده اس��ت. تنها گفت: وزارت صنعت به ما ارز تخصيص مي دهد، اما 
هنگامي كه به اين س��امانه مراجعه مي كنيم اصًا ارزي در آنجا وجود 
ندارد و بايد مدت زمان زيادي منتظر بمانيم تا بتوانيم يورو يا دار 4200 
توماني پيدا كنيم و نوبت به ما برسد كه اين براي توليد سم است. وي 
گفت: در حال حاضر 15 هزار نفر به صورت مستقيم و 70 هزار به صورت 
غير مستقيم در اين صنعت مشغول به كار هستند كه اگر زودتر مشكل 

مواد اوليه حل نشود، آينده شغلي اين افراد به خطر خواهد افتاد. 
........................................................................................................................

قيمت حامل هاي انرژي ثابت مي ماند
رئيس س�ازمان برنامه و بودجه كشور با اش�اره به اينكه در ايحه 
بودج�ه ۹۸ افزايش قيمت�ي ب�راي حامل هاي ان�رژي پيش بيني 
نشده است، گفت: براي افزايش يارانه نقدي بايد قيمت حامل هاي 
انرژي ني�ز افزاي�ش يابد ك�ه فع�ًا برنام�ه اي ب�راي آن نداريم. 
به گزارش »ف��ارس«، محمدباقر نوبخت در حاش��يه مراس��م امضاي 
تفاهمنامه ايجاد اشتغال در بخش صنعت ، معدن در خصوص افزايش 
يارانه نقدي اظهار داشت: اين موضوع دست مجلس است و از هفته ديگر 
دست آنها در ايحه بودجه سال ۹۸ باز است، اما اكنون پولي نداريم كه 
بپردازيم. نوبخت در مورد اينكه چرا مبلغ يارانه نقدي 45 هزار و 500 
توماني افزايش نمي يابد و پيشنهاد ي در اين رابطه وجود ندارد، عنوان 
كرد: اين يارانه ها مابه التفاوت قيمت هاي جديدي هست كه روي قيمت 
حامل هاي انرژي و آب و برق اعمال مي شود، هر مقدار كه در حامل ها 
افزايشي ايجاد شود، طبق قانون هدفمندي 50 درصدش سهم مردم، 
۳0 درصد سهم توليد و 20 درصد به خزانه واريز مي شود تا صرف امور 
جاري عمراني شود. نوبخت افزود: اگر كسي مي خواهد بگويد كه مثًا 
يارانه از 45 هزار و 500 تومان به 450 هزار تومان برسد، اشكالي نيست، 
راهش اين است كه قيمت حامل هايي را كه از محل آنها مي توان يارانه 
داد، گران كرد. هر مقدار گران ش��ود، به همان ميزان مي توان يارانه را 
بيشتر كرد. درست است كه قيمت بنزين نس��بت به ساير كشورهاي 
همسايه پايين تر است و مش��كاتي وجود دارد، اما وقتي مي خواهيم 
قياس بكنيم بايد س��اير ش��اخص ها نيز در نظر گرفته شود و تطبيقي 
صورت بگيرد. فراموش نكنيم هدف دولت همچنان مهار تورم است و 
قيمت حامل هاي انرژي مي تواند آثار رواني داش��ته باشد، با همه اينها 
برنامه ريزي همه جانبه و دقيق خواهيم داشت تا رعايت حال مردم را هم 

از نظر افزايش مصرف و قاچاق و مسائل مختلف داشته باشيم. 

وزارت صنعت: 
چاره اي جز واردات برنج نداريم! 

مدير كل تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه 
به كس�ري برنج در كش�ور، گزينه اي براي ممنوعيت واردات آن 
نداريم، زيرا در غير اين صورت قيمت ه�ر كيلوگرم برنج خارجي 
در بازار به ۱۱ هزار تومان و برنج ايراني به ۲۰ هزار تومان مي رس�د. 
محمد رضا كامي، مدير كل تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در گفت وگو با »تس��نيم« در ارتباط با درخواس��ت يكي از نمايندگان 
مجلس براي لغو بخشنامه واردات برنج اظهار كرد: واردات برنج به طور 
هر ساله براي حمايت از كشاورزان در زمان برداشت محصول داخلي 
ممنوع مي ش��ود و افزايش قيمت مقطعي برنج در ب��ازار نيز به همين 
دليل است. وي افزود: در اين ش��رايط انتقال ارز، برآورد كسري توليد 
برنج در كشور 1/5 ميليون تن بود كه يك ميليون تن آن به كشور آمده 
بود و قيمت اين محصول در بازار در حال افزايش بود. ) به همين دليل 

ممنوعيت برداشت برنج برداشته شد(
مديركل تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از تاريخ ۹7/۹/1 
كه برداشت برنج كشاورزان تمام شد، دوباره اجازه واردات اين محصول داده 
شد تا كسري اين محصول در كشور تأمين شود و در صورتي كه بعد از اين 
تاريخ برنج داخلي وجود داشته باشد، دست واسطه ها و حلقه هاي توزيع است 
تا با نگهداري آن بتوانند در آينده گران تر بفروشند. شاعري عضو كميسيون 
كشاورزي و نماينده مردم بهشهر در مجلس شوراي اسامي چندي پيش 
طي نامه اي به وزير جهاد كشاورزي خواستار لغو فوري بخشنامه واردات برنج 

با هدف حمايت از برنج كاران شمال كشور شده بود. 
........................................................................................................................

 ورود مجلس به انتصابات امنيتي
در شركت هاي خودروسازي

عضو كميت�ه تحقي�ق و تفح�ص از ش�ركت هاي خودروس�ازي 
از ورود مجل�س ب�ه موض�وع انتص�اب برخ�ي چهره ه�اي 
امنيت�ي در هيئت مديره ش�ركت هاي خودروس�ازي خب�ر داد. 
به گزارش »مهر«، س��يدحميده زرآبادي در واكنش به رسانه اي ش��دن 
انتصاب چند تن از مديران ارشد برخي از دستگاه هاي نظارتي در يكي از 
خودروسازان بزرگ كشور گفت: قطعاً در خصوص انتصابات خودروسازان 
بررس��ي ازم صورت خواهد گرفت. وي با بيان اينكه موضوع انتصابات و 
مديريت مجموعه خودروسازان در ش��ركت هاي تابعه يكي از محورهاي 
اصلي تحقيق و تفحص از خودروسازان است، گفت: متأسفانه به دليل عدم 
شفافيت در مديريت خودروسازي كش��ور، از اين دست انتصابات بسيار 
رخ داده است. زرآبادي ضمن تصريح اين موضوع كه اين انتصابات بيشتر 
براساس روابط انجام مي شود تا شايسته سااري افزود: در ديگر شركت هاي 
دولتي و نيمه دولتي نيز به دليل عدم سازوكار شفاف همين موضوع وجود 
دارد. وي در خصوص انتصاب برخي از اعضاي دس��تگاه هاي نظارتي در 
خودروسازي گفت: اين قبيل انتصابات باعث تعارض منافع مي شود. به بيان 
ديگر فردي كه بايد وظيفه نظارتي خود را انجام دهد حاا بايد بر اجراي 

خودش نظارت كند كه اين، مصداق تعارض منافع است.

ظاهراً ريختن ۱۸ ميلي�ارد دار ارز 4۲۰۰ تومانی 
در ابتدای س�ال جاری در حلقوم فرصت طلبان 
و رانت خواران كه به »ران�ت ۱۸ ميليارد داری« 
معروف است، دست از وجدان دولتی  ها برنمی دارد!
انتش�ار گفت وگوي�ی از حس�ام الدين آش�نا 
در روزی ك�ه جهانگيری به هرم�زگان رفت و 
مورد اس�تقبال خال�ه اش قرار گرفت، نش�ان 
می ده�د كه جلس�ه تصميم گيری درب�اره ارز 
4۲۰۰ تومانی بيش�تر به خاله بازی شبيه بوده 
اس�ت. اقتصاددانان دولت، نيل�ی، نهاونديان، 
جهانگيری و خ�ود روحانی در جلس�ه حضور 
داش�ته اند و تصميم می گيرند كه دار را 4۲۰۰ 
توم�ان و تك نرخ�ی كنند، آن هم ب�رای همه 
مصارف، چيزی كه حاا برخی ها از جمله رئيس 
امريكا« می دانند!  كل بانك مركزی آن را »تله 
س�پس ۱۸ ميليارد دار را ب�ه واردكنندگان و 
افراد خاص می دهند و آنها هم دار  ها را به »همه 
مصارف« می رس�انند، بجز به مصرفی كه برای 
آن، دار گرفته اند، يعنی واردات كاا و توزيع با 
همان نرخ 4۲۰۰ تومانی. حاا اين بچه سر راهی 
يعنی رانت ۱۸ ميليارد داری را در دولت هيچ 
كس�ی به فرزندی نمی پذيرد و آشنا هم سعی 
می كند بگوي�د كه روحان�ی »اكل ميته« كرده 
است كه دار 4۲۰۰ تومانی را پذيرفته چون همه 
اقتصاددانان دولتی موافق آن بوده اند! اين نتيجه 
تصميم گيری های دولتی است كه رئيس آن در 
تبليغات انتخاباتی باا رفتن نرخ ارز در دولت 
قبلي را نتيجه مشورت نگرفتن از كارشناسان 
و خودرأي�ی و خود ش�يفتگی می دانس�ت!

پس از افزايش شديد قيمت دار در بازار در فروردين 
۹7 دولت تصميم مهمي را اتخاذ كرد كه بر اساس 
آن، دار تك نرخي ش��د و به 4200 تومان افزايش 
يافت. خبر اين تصميم را اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رئيس جمهور اعام كرد و گفت هر دار ديگري 
به جز اين نوع دار، قاچاق است. اين تصميم دولت با 
واكنش هاي مختلفي از سوي اقتصاد دانان و فعاان 
اقتصادي و تجاري همراه ش��د و به تدريج زواياي 

مغفولي كه پنهان شده بود، هويدا شد. 
در مرحله بعد دار نيمايي به مي��ان آمد كه از نظر 
قيمتي، ميان دار موس��وم به »دار جهانگيري« و 
دار آزاد قرار داشت. دولت واردات كااها را به كشور 
طبقه بندي كرد و هر يك از كااها با توجه به اهميت 
آن، دار دولت��ي و نيمايي درياف��ت كردند. حدود 
1۸ ميليارد دار براي واردات در نظر گرفته ش��د و 

امضاهاي طايي و رانتخواري ها به اوج خود رسيد. ر
با افزايش انتقادات نس��بت به اين موضوع، مطالبه 
عمومي براي انتشار ليست شركت هاي واردات محور 
نهادينه شد و رئيس جمهور به وزارتخانه هاي خود 
دس��تور داد هر مي��زان ارزي كه ب��راي واردات به 
شركت هاي وارد كننده عرضه كرده اند، منتشر كنند. 
با وج��ود مقاومت وزارت صم��ت و برخي نهادهاي 
ديگر، فهرست برخي شركت ها منتشر شد كه بسيار 
ناقص بود. فهرست هاي منتشر شده، موارد جزئي و 
ناچيز در مقابل وارد كننده هاي اصلي را نشان مي داد 
تا باز هم انتقادات اوج بگيرد. عدم ش��فافيت دولت 
در هزينه ك��رد 1۸ ميليارد دار ب��راي واردات كاا 
به كش��ور، تا به امروز به قوت خود باقي است و حاا 
هيچ كس نمي خواهد مسئوليت دار 4200 توماني 
را قبول كن��د؛ قيمتي كه آغاز كنن��ده رانتخواري و 

عدم شفافيت در هزينه كرد منابع ارزي كشور بود. 

   رئيس جمهور مخالف بود!
مسعود نيلي، تئوري پرداز اقتصادي دولت يازدهم 
و دوازده��م يكي از افرادي اس��ت كه س��عي دارد 
خود را از دار 4200 توماني مبرا كند. وي چندي 
پيش گفته بود كه از ارديبهش��ت ۹7 در هيچ يك 
از جلس��ات اقتصادي دولت حضور نداشته  اس��ت 
در حالي كه دار 4200 تومان��ي در فروردين ۹7 
اعام شد. حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور 
رواي��ت جالب��ي از دار 4200 تومان��ي دارد. او به 
انديشه پويا گفته است: »رئيس جمهور اعام كرد 
كه مي خواهيم در يك جلسه، در مورد وضعيت نرخ 
ارز كه باا مي رود، بحث كنيم، قبل از آن جلسه آقاي 
جهانگيري جلس��ات متعددي برگزار كرده بودند 
و آن جلسه اساس��اً به درخواست آقاي جهانگيري 
تشكيل شد. آقاي جهانگيري در آن جلسه گزارشي 
از جلسات قبلي خودشان با تيم اقتصادي دولت و 

بيرون دولت ارائه كردند كه خاصه اش اين سه نكته 
بود؛ يك، ما ديگر امكان اينك��ه دار را روي ۳500 
تومان نگهداري��م، نداريم. دو، چاره اي نيس��ت جز 
اينكه به سمت تك نرخي كردن ارز برويم. سه، غير 
از اين نرخ، هر داري را كه هست بايد قاچاق تلقي 
كنيم. آقاي روحاني در آن جلسه، به تك تك اعضاي 
آن جلسه نگاه كرد و پرسيد: اين جمع بندي همه 
شماست؟گفتند، بله! ايشان در آن جلسه گفتند من 
با اين جمع بندي صد درصد مخالف هستم، اما اگر 
همه شما موافق هستيد و اين را تنها راه نجات كشور 
مي دانيد، من به مثابه »اكل ميته« با اين پيشنهاد 
موافقت مي كنم. آقايان نيلي و نهاونديان هم در آن 
جلسه بودند. آقاي جهانگيري مصاحبه كرد و در آن 
مصاحبه نرخ 4200 تومان را اعام كرد، قاچاق بودن 
غير آن را هم اعام كرد، بافاصله از آن جلسه بيرون 
آمد و اينها را اعام كرد. اينكه ما براي همه مصارف، 
ارز 4200 توماني داريم كلمه »همه مصارف« غلط 
بود و نبايد گفته مي شد. ايشان بايد مي گفت: براي 
همه چيز هايي كه مجوز مي دهيم، ارز 4200 تومان 

مي دهيم. به هر حال، اين شرح كل ماجراست.«
آشنا همچنين گفته اس��ت: »صحبت شد كه چه 
كسی اين )تك نرخی و 4200 تومان شدن دار( را 
بگويد. جهانگيری گفت:»من بايد اين را اعام كنم. 
من گفتم اگر شما اين را اعام كنيد، بايد تا آخرش 

جوابگوی اين تصميم باشيد؟!«
   اندر خم روشنگري

گرچه آشنا قصد دارد رئيس جمهور را از دار 4200 
توماني جدا كند و روحاني را در مقابل اقتصاد دانان 
دولت قرار دهد، اما تصميم جنجالي دولت موجب بروز 
پديده اي شد كه امروز توليد رانت و فساد كرده است. 
هيچ كس در دولت عاقه اي ندارد درباره احب ايده 
دار 4200 توماني توضيح دهد كه هيچ، حتي براي 
روشنگري درباره نحوه هزينه كرد 1۸ ميليارد دار ارز 

كشور هم گام مثبتي بر نمي دارد. 
   يك دعواي امنيتي!

البته آش��نا در ادامه فضا را كمي سياسي كرده و به 
كرباسچي گفته است: »اگر آقاي روحاني به يكي از 
سفارش هاي وي جامه  عمل بپوشاند، آقاي كرباسچي 

از رئيس جمهور تعريف و تمجيد مي كند!«
كرباس��چي هم در واكنش گفته اس��ت: »مشاور 
فرهنگ��ي رئيس جمه��ور حق��وق مي گي��رد كه 
اين حرف ه��ا را بزن��د، او در واكنش ب��ه نقدهاي 
من به دول��ت و در دفاع از روحان��ي مي خواهد با 

دروغ، كارهاي خود را پيش ببرد.«

دعواي  رانت  18ميليارد داري  در دولت باا گرفت
مشاور رئيس جمهور: روحاني مخالف بود؛ همه موافق بودند و نيلي، نهاونديان و جهانگيري هم در جلسه بودند!

گراني بنزين و استدال هاي عجيب !  
 قاچاق بنزين اين روزها به اوج خود رسيده و بس��ياري از كاميون داران و 
ماشين هاي مكانيكي و سنگين ديگر تمايلي به كار كردن ندارند و بسياري 
از چاه موتورهاي منطقه جنوب كرمان خوابيده و سهميه گازوئيل آن روانه 
آن سوي مرزها مي شود. از همين رو هزينه س��اعتي هر لودر در محدوده 
كرمان به ۳00 هزار تومان رسيده است. علت هم كامًا واضح است، زيرا در 
آن محدوده بنزين هزار توماني به قيمت 2 هزار تومان رسيده و در لب مرز 
حتي به ۳هزار تومان فروش مي رود. مسير استان هاي مركزي هر روز شاهد 
برخورد و تصادفات انفجار گونه خودروهايي است كه اصطاحاً مشك هاي 
بنزين و گازوئيل را با خود تا لب مرز مي رس��انند.  اگر قرار باشد با اين نگاه 
به سهميه بندي و افزايش قيمت سوخت بنگريم، آن گاه لزوم تغيير سريع 
وضعيت موجود منطقي اس��ت، اما از آنجايي كه ن��رخ ارز نيز رو به كاهش 
است، بدون شك اين شدت مطلوبيت براي قاچاق كاهش خواهد يافت. در 
آن سو و در شرايطي كه كشور با مشكات تحريم مواجه است، شايد مديريت 
اين موضوع با روش هايي همچون احياي كارت بنزين يا تخصيص سهميه 
به هر ايراني منطقي تر باشد تا دو نرخي شدن و افزايش قيمت بنزين به بهانه 

رانندگي بد يا كاهش قيمت بنزين براي رانندگي خوب! 
 به هر روي اگر قرار است تصميمي را عملياتي كنيم، نياز به استدال هاي 
عجيبي كه در هيچ حجره اي در جهان عرضه نشده، نيست. استدال عجيب 
تفاوت قيمت ميان روزهاي تعطيل و روزه��اي كاري كه رئيس جمهور 
محترم آن را به كل دنيا تس��ري داده يا حدس مطهري، نماينده مجلس 
مبني بر توافق مردم با افزايش قيمت بنزين روش آماده سازي ذهني مردم 
نيست. جان كام اين است كه نبايد مردم را غريبه يا خداي ناكرده احمق 
فرض كنيم، بلكه بايد با طرح مشكل و بيان واقعيات و ارائه تصويري واقعي 
از فضاي موجود از آنها ياري بخواهيم. بد نيست يادآوري كنيم كه هيچ 
آدم عاقلي حاضر نيس��ت دولت با گران كردن سوخت دست در جيبش 

كند، مگر آنكه بر اساس مرام و درك شرايط همراهي كند. 

يك منب�ع آگاه با  انتقاد از اظهارات   گزارش 2
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي مبني بر 
كاهش قيمت چهار برند داخل�ي و خارجي گفت: 
مردم در انتظار كاهش قيمت نباشند تا كنون هيچ 
دستوري مبني بر كاهش قيمت ها صادر نشده است. 
لوازم خانگي از آن دس��ت كااهايي هستند كه 
پس از يك دوره افزايش قيمت دو تا سه برابري در 
نيمه نخست امسال، از اواسط شهريور ماه و مانند 
صنعت ساختمان ، بازار خريد و فروش شان دچار 
ركود شده اس��ت. به طوري كه توزيع كنندگان 
لوازم خانگي از نبود مش��تري و توليدكنندگان 
نيز از كمبود مواد اولي��ه گله مندند. اين اتفاقات 
در حالي است كه طرح پيش فروش لوازم خانگي 
نيز با شكست مواجه شده و طرح در همان مرحله 
ثبت نام متوقف شد؛ چراكه استقبال خوبي از اين 

طرح صورت نگرفت. 
ح��ال در چني��ن ش��رايطي، رئي��س اتحاديه 
فروش��ندگان لوازم خانگي تهران از كاهش 10 
تا 15 درصدي چه��ار برند معروف خب��ر داده و 
گفت: قطعاً ديگر توليدكنندگان هم به اين چهار 
برند خواهند پيوست. محمد طحان پور افزود: دو 
برند توليد كننده لوازم خانگي داخلي و همچنين 
دو برن��د توليد كننده ل��وازم خارج��ي كاهش 
قيمت  محصوات خ��ود را از ش��نبه 25آذرماه 
آغاز مي كنن��د. وي با بيان اينك��ه كاهش 10 تا 
15درصدي قيمت ها در دس��تور كار اين چهار 
برند لوازم خانگي قرار گرفته است، گفت: اين در 
حالي است كه توليدات اين كارخانه ها با استفاده 
از ارز دولتي نيس��ت، بلكه اين كارخانجات از ارز 
نيمايي استفاده مي كنند. طحان پور با بيان اينكه 
به دنبال كاهش قيمت توسط اين چهار برند قطعاً 
توليد كنندگان ديگر هم براي كاهش قيمت به 
آنها خواهند پيوست، گفت: با توجه به ركود حاكم 

بر بازار لوازم خانگي اين توليد كننده ها تصميم 
گرفتند تا با كاهش قيمت به بازار رونق ببخشند، 
ضمن اينكه با كاهش قيمت ها و نزديك ش��دن 
به پايان س��ال و شب عيد ش��رايط بهتري براي 
خريداران فراهم مي ش��ود. وي با بيان اينكه اين 
توليد كنندگان با كاهش س��ود خ��ود حاضر به 
رونق بخشي به بازار ش��ده اند، گفت: ضمن اينكه 
شرايط فروش اعتباري توس��ط كارخانه ها براي 

فعاان بازار لوازم خانگي فراهم آمده است. 
وي گف��ت: همچني��ن برخ��ي ش��ركت هاي 
توليدكننده لوازم خانگي ب��ا دادن كارت هديه 
خريد لوازم خانگ��ي در صدد جلب مش��تري و 

رونق بخشي به بازار هستند. 
يك منبع آگاه در واكنش به اظهارات طحان پور 
در گفت و گو با »جوان« گفت: انتشار خبر ارزاني 
قيمت ها،يك بازي رسانه اي است. در شرايطي 
كه توليد كاه��ش يافته و كارخانجات مش��كل 
تأمين قطعه و مواد اوليه را دارند، نمي توان انتظار 
كاهش قيمت ها را داشت و اين اخبار در نهايت 
باعث بي اعتم��ادي مردم به رس��انه ها و فعاان 
صنعت لوازم خانگي خواهد شد. وي افزود: شايد 
قيمت چند كاايي كه در انبارها بدون مشتري 
باقي مانده، كاهش جزئي داش��ته باشد، اما اين 
به معناي ارزاني كااهاي مورد نياز مردم مانند 
يخچال،اجاق گاز و لباسشويي نيست. وي گفت: 
دو برند خارجي كه در حال حاضر در ايران فعال 
هستند، ال جي و سامس��ونگ است كه تاكنون 
دستور كاهش قيمت براي هيچ كاايي از سوي 
شركت يا سازمان حمايت و وزارت صنعت صادر 
نشده اس��ت. اين منب��ع آگاه با اش��اره به اينكه 
توليد كنندگان ب��راي واردات م��واد اوليه از ارز 
نيماي��ي اس��تفاده مي كنند، تأكيد ك��رد: هيچ 
كاهش قيمتي در كار نيست و مصرف كنندگان 

به اميد ارزاني قيمت ها نباشند.

در ش�رايطي كه قيمت پس�ته در بازار افزايش 
و نوس�ان ش�ديدي داش�ته و به كيلويي حدود 
۲۰۰ ه�زار تومان رسيده اس�ت، رئي�س انجمن 
پس�ته اعام كرد كه توليد اين محصول به يك 
پنجم پارسال رس�يده  و بازار صادراتي پسته را 
هم ش�ديداً تحت تأثير قرار داده است، اما مردم 
امسال را تحمل كنند تا از اين مشكل عبور كنيم. 
به گزارش »ايسنا«، محسن جال پور افزود: هم اكنون 
در بازار مشكل كمبود داريم و بايد ضمن توجه به بازار 
داخلي، صادرات را نيز فراموش نكنيم؛ چراكه اگر به 
بهانه  تأمين بازار داخلي و نياز مردم، پسته را صادر 
نكنيم، بازار خارجي خود را دو دس��تي به رقيباني 
همچون امريكا هديه كرده ايم؛ چراكه ايران همواره 
در صدر توليدكنندگان و صادركنندگان پسته قرار 

داشته و طي ساليان متوالي رقابت تنگاتنگي با امريكا 
به عنوان اصلي ترين رقيب خود داشته است. 

 در هفت ماهه امس��ال حدود ۳۳ ه��زار و 40۸ تن 
پسته به ارزشي بالغ بر 2۹۹ ميليون و 56۹ هزار دار 
به كش��ورهاي مختلف صادر شده است كه 1۳/۳6 
درصد از نظر وزني و 20/72 درصد از نظر ارزش��ي 
نسبت به همين بازه زماني در سال گذشته كاهش 
يافته اس��ت، اما ابطحي معتقد اس��ت كه نبايد آمار 
صادرات پسته را كه از مهر ماه هر سال آغاز مي شود 
اينگونه محاسبه كرد؛ چراكه به گفته  او، در مهر ماه 
و آبان ماه امسال نهايتاً ۸ هزار تن پسته ايراني صادر 
شده است، حال آنكه در سال گذشته در همين بازه 
زماني ميزان صادرات اين محص��ول به بيش از 50 

هزار تن رسيده بود.

تكذيب كاهش قيمت لوازم خانگي

كمبود توليد؛ عامل گراني پسته
  بازار

وحید حاجی پور
  گزارش   یک
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   يادمان باشد جاسوس به جاي دانشمند، قالب نشود

يك كاربر فضاي مجازي با نام موسوی در توئيتر 
در واكنش به صحبت هاي رئيس جمهور درباره 
واردات دانشمند و سرمايه گذار خارجي نوشت: 
روحاني گفته: وقتي كي روش موفق اس��ت پس 

چرا آمدن دانشمند و سرمايه گذار خارجي حرام باشد؟ 
يادمان باشد جاسوس به جاي دانشمند قالب نشود. 

........................................................................................................................
   نامه امام جمعه بندر لنگه به رهبري

يك كاربر فضاي مجازي در توئيتر به نامه امام جمعه بندرلنگه به رهبري 
درباره قانون منع به كارگيري بازنشستگان كه در هياهو هاي سياسي 

گم شد، اشاره كرد. 
آسيد حسن پوريان در توئيتي نوش��ت: به گمانم بد نيست گاهي هم 
اخبار خوبي را كه ابه اي جوسازي هاي بي ارزش سياسي گم مي شود 
دريابيم، مثل خبر نامه امام جمعه بندر لنگه به رهبري كه خواس��ته 
مطابق قانون منع ب��ه كارگيري بازنشس��تگان در م��ورد ائمه جمعه 

داوطلبانه جاي خود را به جوان تر ها بدهد. 
........................................................................................................................

  وقتي حساب و كتاب برجامي روحاني قاطي مي شود
مهدي محمدي فعال رس��انه اي درباره اظهارات اخير روحاني، درباره 
 FATF در توئيتر خود نوش��ت: رئيس جمهور گفت��ه بدون FATF

كشور 20 درصد گران تر اداره مي شود، عيب ندارد. اين20 درصد را از 
آن 100 درصد ارزاني ای كه برجام درست كرده كم كنند. 

........................................................................................................................
  پارسال اين موقع قيمت سكه چقدر بود؟

سيد امير سياح در توئيتر درباره قيمت سكه و سياست هاي ارزي دولت 
در سال گذش��ته نوشت: باورتان مي شود پارس��ال در همين ماه بانك 

مركزي سكه را به نرخ يك ميليون و180هزار تومان حراج كرد؟
باورتان مي شود هش��ت ماه پيش در چنين روزي جهانگيري بي اعتنا 
به انتقادها عرضه نامحدود دار 4هزارو200 تومان��ي را براي واردات 
اعام كرد. باورتان مي شود حراج آن همه طا و ارز در آستانه تحريم ها 

سهوي بوده باشد. 
........................................................................................................................

   حجاريان نماينده جريان ديكتاتوري!
علی خضريان فعال رس��انه اي در توئيتر در واكنش به اظهارات س��عيد 
حجاريان در دانشگاه تربيت مدرس نوش��ت: جناب سعيد حجاريان در 
دانش��گاه تربيت مدرس بيان كرده مصدق كار خوبي كرد كه مجلس را 

منحل كرد. انتخابات همه چيز نيست. 
اين سخنان عريان عقيده جرياني ديكتاتور است كه رأي مردم را تا زمان 
همسويي با خودش مي پذيرد و هر گاه همچون سال 88 به مذاقش نبود، 

خوي ديكتاتوري اش را عيان مي كند. 
........................................................................................................................
   چرا دولت و مجلس براي عضويت در FATF اصرار دارند؟

يك فعال مجازی با عنوان حاج فيدل هم در توئيتر درباره عضويت رژيم 
 FATF نوشت: رژيم صهيونيستي تا ديروز عضو FATF صهيونيستي در
بود و حق رأي نداشت، اما امروز با عضويتش موافقت شده است و عضويت 
تل آويو در FATF نفوذ اين رژيم را براي اثرگذاري بر تصميمات ايران 
افزايش ميده، مواضع رهبري هم در مورد FATF مش��خصه و دولت و 

مجلس بايد دليل اين همه اصرار بر عضويت رو توضيح بدن.

در حال�ي ك�ه رقباي 
مهدی  پورصفا

 اي�ران ب�ه س�رعت   گزارش یک
در ح�ال ت�وس��عه 
فناوري هاي فضايي هستند، متأسفانه اين صنعت 
در داخل ايران به رغم ش�روع خوب خود در حال 

درجا زدن است. 
يكي از اخباري كه اين روزه��ا در بين اخبار پرتب و 
تاب فرانسه در داخل ايران گم ش��د، خبر پرتاب دو 
ماهواره سنجش از راه دور توسط عربستان سعودي و 
به وسيله يك پرتابگر چيني است؛ اقدامي كه مي تواند 
توان عكس برداري و سنجش گس��ترده اي را به اين 

كشور بدهد. 
اين رويكرد توس��ط امارات نيز تكرار شده بود و اين 
كش��ور چندي پيش به وس��يله يك موشك ژاپني 

ماهواره به فضا پرتاب كرد. 
در نقطه مقابل ايران به عنوان يك كش��ور پيشرو در 
اين حوزه سال هاست به دايل سياسي و غيرسياسي 
فعاليت قابل توجهي در اين حوزه نداش��ته و رقباي 
منطقه اي در حال سبقت گرفتن از كشورمان هستند. 
شايد صرف نظر از جنبه هاي تبليغاتي از نظر برخي 
تكنولوژي فضايي يك فناوري لوكس باش��د كه در 
شرايط فعلي نياز چنداني به آن وجود نداشته باشد، به 
خصوص آنكه پرتاب موشك هاي ماهواره بر حساسيت 
برخي كش��ورها را به دنبال دارد، با اين حال نگاهي 
كوتاه به منافع و اقداماتي كه در دنيا انجام شده نشان 
مي دهد اتفاقاً براي حفظ منافع دراز مدت كشور نياز 

به اين تكنولوژي وجود دارد. 
   دايل ركود يك صنعت پيشرفته 

در اينكه چرا صنعت فضايي به عن��وان يك صنعت 
راهبردي ديگر دستاوردهاي سابق را ندارد مي توان 

دايل مختلفي را ذكر كرد. 
سردار اميرعلی حاجي زاده فرمانده نيروي هوافضاي 
سپاه در دانشگاه علم و صنعت و در پاسخ به اين سؤال 
مي گويد: حركت در حوزه فضايي خوب شروع شد اما 
چندسالي است كه متوقف شده، البته كارهايي انجام 

شده اما شتاب گذشته را ندارد. 
حاج��ي زاده اف��زود: در ماه هاي گذش��ته اقداماتي 
ش��ده و اميدواريم با صحبت هايي كه در جلس��ات 
با مس��ئوان انجام ش��ده، در ماه هاي آينده ش��اهد 
اتفاق��ات خوبي باش��يم. وي با بيان اينك��ه در حوزه 
فضايي پيشرفت هايي كه حاصل شد منشأ آن بخش 
نظامي است، گفت: وضعيت رضايت بخش و مطلوب 
نيست. در اين مسئله ٥0 درصد مسئوليت به عهده 
نظاميان اس��ت كه آماده اس��ت و ٥0 درصد ديگر بر 
عهده دستگاه هايي است كه مي خواهند از اين صنعت 
استفاده كنند.  اشاره س��ردار حاجي زاده در خصوص 
وظايف بخش نظامي مربوط به ساخت پرتابگرهاي 
ماهواره بر است كه تكنولوژي مشتركي با موشك هاي 
نظامي دارند. با اين حال تمام تحليل ها و گزارش ها 
حتی از سوي دس��تگاه هاي اطاعاتي امريكا نشان 
مي دهد ساختار موش��ك هاي ماهواره بر ايراني براي 

حمل محموله هاي نظامي طراحي نشده است. 
با اين وجود چندي��ن بار اقدام ايران ب��راي آزمايش 
موش��ك هاي ماهواره بر با اعتراض برخي كشورهاي 
عضو ش��وراي امني��ت روبه رو ش��ده كه خواس��تار 

محكوميت ايران به دليل اين آزمايش شده بودند. 
شايد همين مسئله سبب شده تا با فشار برخي نهادها 
ترمز توسعه صنعت فضايي كشيده شود، البته نمي توان 
اين نكته را نفي كرد، محدوديت هاي مالي نيز سبب 

شده تا پروژه ها با سرعت سابق جلو نروند. 
   آفند و پدافند فضايي

ايران حتي در كوتاه مدت هم نمي تواند به تاش هاي 
رقباي خود در عرصه تكنولوژي فضايي بي اعتنا بماند. 
تاش امريكا و به طور كلي غرب براي س��اماندهي و 
فرماندهي نيروهاي خود در سرتاسرجهان به شدت 
متكي بر ماهواره هاي ارتباطي و مخابراتي مس��تقر 
در مدار زمين است. اين وابس��تگي در دهه اول قرن 

بيس��ت و يكم و ارائه مفهوم جنگ ش��بكه محور نيز 
به شدت افزايش پيدا كرده است. اگر در جنگ هاي 
قرن بيس��تم توانايي جهت يابي س��ربازان متكي به 
تكنيك هاي دستي و نقشه هاي كاغذي سنتي بود، در 
قرن بيست و يكم اين سيستم هاي مكان يابي جهاني 
هس��تند كه اين وظيفه را با دقتي باورنكردني انجام 
مي دهند. اصلي ترين سامانه اي كه با ظرفيت كامل 
و به صورت جهان��ي در اين ح��وزه فعاليت مي كند، 
سيستم امريكايي GPS است كه 28 ماهواره فعال 
در مدار زمين در اختيار دارد، البته روسيه با سيستم 
گلوناس و اتحاديه اروپا و چين نيز با سيستم گاليله 
درصدد رس��يدن به توانايي هايي مش��ابه سيس��تم 
امريكاي��ي در بح��ث جهت يابي هس��تند. نيروهاي 
امريكايي براي رهگيري و هدف قرار دادن نيروهاي 
متخاصم به شدت متكي به اين سيستم و سامانه هاي 

مكمل جاسوسي و مخابراتي هستند. 

بمب ه��اي امريكاي��ي به م��دد همين سيس��تم 
قابليت هدف قرار دادن اه��داف خود با دقت چند 
ده س��انتيمتري دارند و ارتباط ي��گان ويژه امريكا  
با مراك��ز فرمانده��ي به م��دد همي��ن ارتباطات 
ممكن اس��ت. هرگونه تخريب هدفمند در چنين 
سيستمي تبعات سنگيني براي نيروهاي امريكايي 
و سيستم هاي هدايت و فرماندهي C4I اين كشور 
در پي دارد و عاوه بر اخال در روند اجراي عمليات 
نظامي در صورت ش��دت يافتن مسئله مي تواند به 
فلج ش��دن نيروهاي امريكاي��ي از لحاظ تاكتيكي 

منجر شود. 
گرچه مراكز فرماندهي نيروهاي مسلح امريكا مدعي 
ضربه ناپذيري سيستم هاي مخابراتي و نظامي فضايي 
خود هستند، اما يك پژوهش مس��تقل كه در سال 
2001 از سوي آكادمي نيروي هوايي اين كشور انجام 
شد، بر آسيب پذيري سيس��تم هاي هدايت و كنترل 

ماهواره اين كش��ور و امكان اختال در سيگنال هاي 
آن تأكيد داش��ت. انهدام يك ماهواره هواشناسي از 
رده خارج از س��وي ارتش آزاديبخش چين توس��ط 
يك موشك هوا به زمين زنگ خطر را براي امريكا به 
صدا درآورد، حتي كشور جنگ زده و تحت تحريمي 
همانند عراق نيز در جريان نبرد س��ال 2003 تاش 
 GPS كرد از طريق ايجاد اخت��ال در گيرنده هاي
بمب ها و موشك هاي كروز امريكايي، هدايت پذيري 
آنان را به حداقل برس��اند. به اين ترتيب روشن است 
كه در صورت وقوع هر گونه درگيري با يك كش��ور 
قدرتمند اين شبكه هاي ماهواره اي امريكا و ارتش هاي 
غربي هستند كه مي توانند به راحتي زمينه جمع آوري 
اطاعات و هدايت تس��ليحات را فراه��م كنند و اين 

تهديدي است كه در مقابل ايران هم وجود دارد. 
ايران براي ايجاد توان پدافندي نيازمند سرمايه گذاري 
در تسليحات انهدام ماهواره با موشك هاي بالستيك 
اس��ت. پرتابگرهاي ايران��ي مي توانند ب��راي حمل 
كاهك ه��اي ضدماه��واره به س��رعت بهس��ازي و 
براي انهدام ماهواره هاي مدار پايين اس��تفاده شوند. 
قدرتمند ترين پرتابگر ايراني موس��وم به سيمرغ كه 
هنوز وارد خدمت نشده است، مي تواند محموله هاي 
س��بك را تا مدارهاي كم ارتفاع )LEO( تا محدوده 
زير هزار كيلومتري سطح زمين تأمين كند، از اين رو 
اولين اقدام ايران براي مقابله با چنين موضوعی بايد 
گسترده تر كردن پدافند خود در مقابل دشمنان باشد. 
اين مس��ئله زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند كه 
رژيم صهيونيستي نيز به شدت به دنبال توسعه ناوگان 
ماهواره اي خود است. هم اكنون رژيم صهيونيستي در 
حال فرستادن ماهواره هاي سري اوفك به فضا براي 
توسعه توان فضايي خود است و كشورهاي عربي نيز 

در حال پيوستن به اين ناوگان هستند. 
   اميد به تحرك تازه 

چندي پيش خبرهاي خوبي در اين حوزه منتشر شد 
كه نشان مي دهد مسئوان ايران از اهميت موضوع 
غافل نيس��تند. جانش��ين وزير دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مسلح در مراسم رونمايي از زيردريايي هاي 
غدير با تأكيد بر اينكه در ماه هاي آينده سه ماهواره 
توس��ط ايران به فضا پرتاب مي شود، بيان كرد: اين 
ماهواره ها با دانش بومي ساخته شده و در مدارهاي 
مختلف قرار مي گيرند. س��ردار تقي زاده با اشاره به 
اينكه در عرصه بازدارندگي فعال نيز ايران به فناوري 
توليد موشك زمين به زمين نقطه زن با برد 2هزار 
كيلومتر دست يافته اس��ت، ابراز كرد: ايران هرگز 
آغازكننده هيچ جنگي نبوده و نخواهد بود ولي اگر 
با تهديدي مواجه شويم، با شدت برخورد مي كنيم. 
در زمينه شكس��تن تحريم ها ني��ز خبرهاي خوبي 
به اطاع ملت اي��ران خواهيم رس��اند، زيردريايي 
نماد س��اخت پيچيده ترين س��اح ها و تجهيزات 
استراتژيك محسوب مي ش��ود. اميد است كه اين 
تحرك بتواند تواني تازه به صنعت نيمه جان فضايي 

كشور بخشد.

عض�و فراكس�يون نمايندگان  وايي گف�ت: امريكايي ها هيچ    خبر
وقت قابل اعتماد نبوده اند و م�ا يكبار به آنها فرصت داديم، 

برايمان بس است. 
 اكبررنجبرزاده عضو فراكسيون نمايندگان وايي در گفت و گو با 
فارس، درباره طرح سازش با امريكا كه از سوي برخي چهره هاي 
سياسي مطرح شده اس��ت، اظهار داش��ت: واقعا براي بنده قابل 
تأسف اس��ت كه عده اي در اين مملكت چشم هايشان را به روي 
ظلمي كه امريكا در قبال ايران انجام داد بسته اند و طرح هايي را 

مطرح مي كنند كه جز ضرر هيچ دستاوردي براي ما ندارد. 
وي افزود: ما يكب��ار به امريكايي ها در قال��ب توافق برجام اعتماد 
كرديم و  با آنها پاي ميز مذاكره نشستيم و متأسفانه هيچ چيزي 

نصيبمان نشد. 
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اس��امي تصريح كرد: آقايان 

با كدام ايده و پش��توانه فكري اينگونه طرح ها را كه س��رانجام و  
نتيجه آن مشخص اس��ت مطرح مي كنند، آيا واقعا در ديد و نگاه 
آنها عيب و ايرادي وجود دارد كه طرحی چون سازش با امريكا را 

مطرح مي كنند. 
رنجبرزاده خاطرنش��ان كرد: ما به اندازه كافي طي ساليان بعد 

از انقاب و در رخدادهاي متعدد تجربه تلخ خيانت و  ظلم هاي 
مقامات و دولتمردان امريكايي را درك كرده ايم از اين رو قطعاً 
مجالي براي سازش و گفت وگو با اين كشور براي ما وجود ندارد. 
وي تأكيد كرد: تجربه تلخ توافق برجام به رغم تذكرات رهبري 
كه بارها در بيانات خود بر عدم اعتماد به امريكا تأكيد كرده اند 
براي ما بس اس��ت، از اين رو توصيه بنده به كساني كه خواهان 
س��ازش با امريكا هس��تند اين بوده كه اين افكارش��ان را براي 
خودشان نگه دارند چراكه به درد ملت و نظام جمهوري اسامي 

ايران نمي خورد.

عضو فراكسيون نمايندگان وايي:
ايران ديگر به امريكا فرصت نخواهد داد

آيت اه خاتمي:
 اجاسيه خبرگان رهبري

۲۱ اسفند برگزار مي شود  
عضو هيئت رئيس�ه مجلس خبرگان 
گف�ت: شش�مين اجاس�يه مجلس 
خب�رگان رهب�ري از ۲۱ اس�فندماه 
سال جاري و به مدت س�ه روز برگزار 

مي شود. 
آي��ت اه س��يد احم��د خاتم��ي، عضو 
هيئت رئيس��ه مجلس خبرگان رهبري 
در گفت وگو با فارس از برگزاري شش��مين اجاسيه مجلس خبرگان 
رهبري در سه روز 21، 22 و 23 اسفندماه سال جاري خبر داد و گفت: 
دو روز اول به اجاس��يه تعلق خواهد داش��ت و روز سوم كه پنج شنبه 
خواهد بود، بعد از حضور در مرقد مطهر بنيانگذار كبير انقاب، اعضا با 

رهبر معظم انقاب ديدار خواهند كرد. 
وي يكي از دس��تور كارهاي اجاس��يه آتي خب��رگان را اصاح قانون 
انتخابات اين مجلس دانست و افزود: س��اير دستور كارهاي اجاسيه 
ششم و نيز تعيين مدعوين اجاسيه، توسط كميسيون سياسي مجلس 

خبرگان مشخص خواهد شد. 
........................................................................................................................

سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس:
 طراحان سازش با امريكا 

منافع ملت را ناديده گرفتند 
سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس با 
انتق�اد از روي�ه برخ�ي از چهره ه�اي 
سياسي براي س�ازش با امريكا گفت: 
طراحان اين موضوع بهتر اس�ت كمي 
تاريخ را با دقت بيشتري مطالعه كنند. 
 حجت ااس��ام والمس��لمين حس��ن 
نوروزي س��خنگوي كميسيون حقوقي 
مجلس شوراي اس��امي در گفت و  گو با فارس، با بيان اينكه معلوم 
نيست برخي از آقايان از طرح مذاكره و سازش با امريكا چه هدفي را 
دنبال مي كنند، اظهار داشت: به اين دوستان توصيه مي شود به جاي 
پيشنهاد چنين موضوعاتی كمي تاريخ روابط ايران و  امريكا را مرور 
كنند تا شايد فهم درس��تي از ظلمي كه دولتمردان اين كشور عليه 

ايران روا داشتند كسب كنند. 
وي افزود: چطور ممكن است با مقامات و دولتمرداني پاي ميز مذاكره 
نشست و با آنها طرح سازش را به امضا رساند كه در افكارشان جز ضرر 

رساندن به ايران فكر ديگري ندارند. 
سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسامي تصريح كرد: 
ملت ايران همواره با اقت��دار و عزت و با هدايت مقام معظم رهبري 
در جهت مبارزه با اس��تكبار و ظلم كش��ورهاي مستكبر جهان به 
خصوص امريكا وارد عمل شده و خواهد شد از اين رو قطعاً امكان 
هرگونه مذاكره و سازش��ي با مقامات امريكايي در شرايط فعلي از 

سوي ايران وجود ندارد. 
نوروزي خاطرنشان كرد: مقامات امريكايي پس از گذشت چندين سال 
با ايران در قالب توافقي چون برجام پاي ميز مذاكره نشستند اما بازهم 
چون پيشينه و سابقه آنها مشخص و روشن است نتوانستند بر عهدي 

بين المللي چون برجام پايبند باشند و از اين توافق نيز خارج شدند. 
وي تأكيد كرد: نقش��ه ها و رويكرده��اي مقام��ات امريكايي در طول 
سال هاي بعد از پيروزي انقاب اسامي براي ما روشن شده است از اين 
رو قطعا با توجه به بيانات مقام معظم رهبري دليل و سببي براي اعتماد 
به امريكايي ها وجود ندارد چه برسد به اينكه بخواهيم با آنها بر سر يك 

ميز مذاكره قرار بگيريم.

حمله به منتقدان يك�ي از ويژگي هاي آش�كار دولت های 
يازدهم و دوازدهم بوده اس�ت به گونه اي كه در طول شش 
س�ال گذش�ته مقامات ارش�د دولت به بهانه هاي مختلف 
منتقدان را با ادبيات نامناس�ب مورد هجمه ق�رار داده اند. 
اين رويه بعد از ش�روع مذاكرات هس�ته اي در پاييز سال 
9۲ ش�كل گرفت و تا امروز هر ماه رونق بيش�تری نس�بت 
به ماه هاي قبل پيدا كرده اس�ت و اگر ت�ا چند صباح پيش 
منتقدان به جهنم حواله داده مي ش�دند، ام�روز منتقدان 
دلس�وز را فاقد فهم مناس�ب از اس�ام عن�وان مي كنند! 
فارغ از اينك�ه چرا دولت چني�ن روي�ه اي را در برخورد با 
منتقدان اتخاذ و كماكان به چنين روش�ي دل خوش كرده 
اس�ت و چه هزينه هاي فرهنگي و سياس�ي براي كش�ور 
به همراه دارد، بايد اين پرس�ش را مط�رح كرد كه حمات 
اينگونه آيا با هدف فرافكني و مشغول س�ازي ذهن جامعه 
به مسائل حاشيه اي و توجيه تراش�ي ناكارآمدي دولت در 
مرتفع كردن مش�كات اقتصادي عنوان مي شود يا خير؟

دولت و طيف وس��يعي از حامي��ان آن نه تنها براي پيش��برد 
اهداف حزبي و جناحي خود طي شش س��ال گذشته اقدام به 
رقيب هراس��ي كرده اند بلكه فراتر از آن رقيب را با سران رژيم 
صهيونيستي هم قابل مقايسه دانسته و با زننده ترين ادبيات با 
منتقدان دلسوز برخورد كرده اند، به عنوان نمونه در همان اوان 
مذاكرات هسته اي كه توجه به حداقل بخشي از انتقادات منتقدان 
مي توانست هزينه هاي گس��ترده برجام را كاهش دهد، مرحوم 
هاشمي رفس��نجاني و ديگران منتقدان هس��ته اي را با ادبيات 
بسيار تند مورد خطاب قرار دادند. مرحوم هاشمي رفسنجاني 
بيان مي كند: »مهم ترين پروژه دولت، تيم مذاكره كننده است 
اما دلواپسان چه سرشان مي آورند. آنها با نتانياهو همنوا شدند. 
نتانياهو اوباما را تحريك مي كند و دلواپسان هم مي گويند اسرار را 
مي گوييم. تريبون مجلس تريبون بازي است و هرچه مي خواهند 

مي گويند. اينها مزاحم كارند!«
   حمات از كجا شروع شد

هفته نامه صدا رسانه نزديك به حزب كارگزاران- از قول هاشمي 
رفسنجاني در همان مقطع تيتر مي زند: »گروهي مي خواهند 
دول��ت را زمينگير كنن��د« و در متن اين گ��زارش از زبان وي 

مي نويسد: »مهم ترين دستاورد انتخابات رياست جمهوري در 
داخل، اميدواري مردم و در خارج تغيير فضاي تهديد، جلوگيري 
از تشديد تحريم ها و خاموش شدن شعله هاي جنگ رواني بود، 
چون همان كساني كه براي صدور و تصويب قطعنامه ها عليه 
ايران در مجام��ع بين المللي تاش مي  كردند، در اين ش��رايط 
براي مذاكره با ايران با هم مس��ابقه گذاشتند.« رئيس جمهور 
دولت س��ازندگي، در ادامه با حمله ش��ديد نسبت به منتقدان 
دولت اظهار مي كند: »هياهوي تندروها در مسائل كان مانند 
مذاكرات هسته  اي و جلوگيري از تشديد تحريم ها براي »منافع 
ملي« خطرناك است؛ اقليت مغرض چشم بسته به ميدان نقد 
آمد و در تاريكي رويگرداني مردم از خود، كاه را كوه مي سازد تا 

به وظيفه خويش در مانع تراشي براي دولت عمل نمايد.«
حمله همه جانبه به منتقدان تنها به اينجا ختم نشد به طوري 
كه مقامات ارش��د دولت نيز بارها به جاي توضيح درباره علت 
ناتواني دولت در مرتفع كردن مش��كات اقتصادي و معيشتي 
مردم، اولويت خود را حمله به منتقدان مي دانند. رئيس جمهور 

در هنگامه اي كه جماعت تجديدنظرطلب موضوع كنس��رت 
را به مس��ئله اصلي كش��ور تبديل كرده بودند، عنوان مي كند: 
»يك جا مي خواهد كنس��رتي برگزار شود مجلس قانونگذاري 
ش��كل مي گيرد، در حالي كه ما مجلس شوراي اسامي داريم 
و هركسي كه صبح بيدار مي ش��ود و يك تريبون پيدا مي كند 
نمي تواند قانونگذاري كند و وزير نيز نبايد تبعيت كند چراكه 
وزير بايد تابع قانون باشد. از نظر من هيچ وزيري در برابر هيچ 
فشاري نبايد كوتاه آيد و عقب نشيني كند، اگر قرار است قانوني 
وضع شود بايد از طريق مجلس اقدام شود و مراحل خود را در 
ش��وراي نگهبان طي كند و در نهايت رئيس جمهور آن را اباغ 

كند تا عملي شود.«
   آدرس غلط به جامعه

به نظر مي رس��د دولتمردان هنوز ش��رايط حاكم بر جامعه را 
به گونه اي ارزيابي مي كنند كه ب��ا آدرس غلط دادن به جامعه 
مي توانن��د ناكارآمدي دولت در عرصه ه��اي مختلف را توجيه 
كنند و با برجسته سازي مس��ائل فرعي به جاي اصلي با هدف 

انحراف افكار عمومي از موضوعات اصلي مانند »ناتواني دولت از 
عمل به شعارهاي انتخاباتي- تبليغاتي نظير گشايش معيشتي 
در زندگي مردم«، »بي نتيجه بودن برجام و به بن بست رسيدن 
تئوري مذاكره با امريكا جهت حل مشكات كشور« همچنان 
تعديل مواضع در برابر غرب را راه حل عبور از مشكات كشور 
عنوان كنند، كمااينكه رئيس جمهور روز دوشنبه تصويب لوايح 
چهارگانه FATF را عامل كنترل گراني معرفي مي كند! البته 
حمات دولت عليه منتق��دان تنها به موارد گفته ش��ده ختم 
نمي شود و دولتمردان با به كارگيري كليدواژه هايی مانند »عصر 
حجري ها«، »بزدل هاي سياسي«، »اقليت  تندرو«، »هراسان و 
ترسان و لرزان«و»تازه به دوران رس��يده« تا توصيفاتي چون 
»كاسبان تحريم«، »بددل، بدبين، بدزبان« و »يك عده كودك« 
و »دروغگو« و »فحاش« منتقدان را مورد حمله قرار می دهند و 

كماكان اثرگذاري اين رويه اميد دارد. 
   حمله به منتقدان؛  تضييع منافع ملی

اينكه دولت و حتي برخي ديگر از نهادها و اركان برجسته كشور 
براي جبران اش��تباهات و ناكارآمدي ها رو به س��وي تخريب 
رقيب يا برجسته س��ازي رويدادها ي��ا مواضع برخ��ي از افراد 
مطرح كشور مي كنند في نفس��ه موضوع اصلي كشور نيست و 
تنها به تشديد زدوخوردهاي سياسي – جناحي ختم مي شود 
و نمي تواند منجر به كاهش معضات كشور شود، كمااينكه در 
انتخابات س��ال 96 نيز برخي از نامزده��اي انتخاباتي به جاي 
پاسخگويي به پرسش هايي نظير اينكه در شرايطي كه 60 ماه 
مديريت دولت را در دست داشته اند چه اقدامات قابل توجه و 
قابل دفاعي براي تحقق مطالبات مردمي انجام داده اند، تاش 
مي كردند با تخطئه دستاوردهاي نظام در طول 40 سال گذشته 
ژس��ت آزادي بيان گيرند تا آراي خاكس��تري را جذب كنند. 
تهييج و تحريك گس��ل هاي قومي، زباني و نژادي در آوردگاه 
انتخاباتي سال گذشته توسط برخي از نامزدهاي انتخاباتي نه 
تنها دستاوردي براي كشور به همراه نداشت بلكه تاش شد تا 
به واسطه آن ذهن افكار عمومي جامعه از مسئله ناتواني دولت 
اعتدال در تحقق شعارهاي انتخاباتي چهار سال قبل منحرف 
و با ايجاد رقيب هراسي آراي حداكثري را براي تصاحب مجدد 

كرسي رياست جمهوري كسب كنند. 

تخريب منتقدان دلسوز 6 ساله شد
حمله به منتقدان اولويت است نه مشكات اقتصادی مردم!
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به رغم توسعه سريع رقباي منطقه ای صورت مي گيرد

فناوري فضایي ایران در تعليق!



برخی از اعضای کادرفنی مثل مهران 
آتشی، بهروز مهدوی و احمد آبادیان 
نیز حضور نداش��تند. همه اعضای 
این گروه در کنار تیم ملی زحمت 
مي کش��ند و نباید زحمات آنها را 
نادیده گرف��ت. بازیکنانی بودند 
که در یک سال و نیم اخیر به تیم 
ملی کمک ک��رده و موفقیت های 
زیادی را برای تیم کشورشان رقم 
زده اند. معتقدم نباید تاش های آنها را 

از یاد برد. این تیم متعلق به همه بازیکنان است.
برای دو ب�ازی آخر در پنجره شش�م 
رقابت های انتخابی جام جهانی 2019 
)بازی با ژاپن و استرالیا( که اسفند ماه 
برگزار خواهد شد چه برنامه ای دارید؟

بای��د حواس��مان به احتم��اات بس��یار کمي 
 که ممکن اس��ت در گروه مان رخ دهد باش��د، 
احتماات را نباید نادیده گرفت و برعکس  باید 
هوش��مندانه آن را مدیریت کنیم. همین چند 
درصد را نیز پشت سر بگذاریم و تمام تمرکزمان 
را برای نهایی کردن صعودمان گذاشته ایم. قطعاً 
با همکاری فدراس��یون برنامه ریزی خوبی برای 
پنجره ششم انتخابی جام جهانی انجام خواهیم 
داد. امیدواریم دو بازی خ��وب و قابل قبول برابر 
اس��ترالیا و ژاپن انجام دهیم و در همان بازی اول 
کار را نهایی کنیم چراکه ممکن است هر اتفاقی 
رخ دهد و باید از حضور هواداران ایرانی استفاده 
کنیم. هنوز تصمیمي  برای انتخ��اب نفرات تیم 
ملی در این دو بازی باقی مانده گرفته نشده است. 
برای ما مهم ترین مسئله فعًا این است که بتوانیم 
چند بازی تدارکاتی برای تیم ملی ترتیب دهیم. 
همه هم و غم مان را گذاش��ته ایم تا تیم ملی قبل 
از پنجره شش��م بازی تدارکاتی داشته باشد. دو، 
سه کش��ور از جمله نیوزلند، کره جنوبی و لبنان 
را مدنظر داریم. هدفمان این است که قبل از 
بازی های اسفندماه دو یا سه بازی دوستانه 

انجام دهیم.
بازی های سختی در جام جهانی پیش 
روی بس�کتبال ماس�ت. چه آینده اي 
ب�رای تی�م مل�ی کش�ورمان در این 

تورنمنت متصور هستید؟
ورود به ج��ام جهانی و بازی ه��ای المپیک تأثیر 
بس��زایی در طرز تفکر و برنامه ریزی ه��ا دارد به 
شرطی که از این فرصت به دس��ت آمده بتوانیم 
بیشترین استفاده را ببریم. به هر صورت بسکتبال 
ما با مشکاتی روبه رو اس��ت و امیدواریم رئیس 
فدراس��یون از پس این مش��کات برآی��د. باید 
انتظارات جامعه بسکتبال برآورده شود نه اینکه 
صرفاً به صعود به جام جهانی فکر کنیم. صعود به 
جام جهانی انگیزه خوبی برای پیشرفت بسکتبال 
است. باید هدفمندتر از گذشته پیش برویم و با یک 
هدف مشخص پیش برویم. اگر اهداف مان مشخص 
نباشد و آنها را ترسیم نکنیم مثل دوره های قبلی 
نتیجه ای نخواهیم گرفت؛ در دوره های گذشته هم 
به جام جهانی رفتیم و هم به بازی های المپیک اما 

بسکتبال مان نتیجه ازم را نگرفت.
ازم�ه موفقی�ت در ج�ام جهان�ی 

چیست؟ 
تیم هایی که در جام جهانی حضور دارند در یک 
س��یکل برنامه ریزی قرار مي گیرند. در هشت، نه 
ماه اخیر تیم ما حتی یک روز هم از برنامه هایش 
عقب نیفتاد. سعی کردیم برنامه ریزی ها به خوبی 
پیش برود و مطمئن باشید در آینده نیز برنامه ها به 
خوبی اجرا خواهد شد. موارد نگران کننده اما همان 
شرایطی است که کل بسکتبال را دربر مي گیرد. 

تا اان که فدراس��یون از پس همه سفرهایی که 
هزینه هایش کمرشکن است برآمده. باید بپذیریم 
که کش��ورمان در شرایط س��خت اقتصادی قرار 
دارد و سعی مي کنیم با همه داشته هایمان کار را 
جلو ببریم تا بهانه ای برای پیشبرد برنامه ها وجود 

نداشته باشد. 
با توج�ه به حضور تیم ه�ای قدرتمند 
بس�کتبال دنی�ا در ج�ام جهانی چه 
ش�رایطی در مقابل این رقبا خواهیم 

داشت؟
سطح تیم هایی که به جام جهانی مي آیند کامًا 
مش��خص اس��ت. مثًا تفاوت ما که از نظر سطح 
بازی با استرالیا معلوم اس��ت. در کوتاه مدت باید 
تمرینات خوب را پشت سر بگذاریم و تیم را تقویت 
کنیم. ضمن اینکه از بعد روح��ی، روانی نیز روی 
ملی پوشان کار کنیم تا قدرت واقعی شان را در جام 

جهانی به نمایش بگذارند.
در ای�ن اواخ�ر برخی مدعی ش�دند 
سرمربی تیم ملی انتقادپذیر نیست و 
اهمیتی به نقدها نمي دهد. این موضوع 

را قبول دارید؟
نقدهای خوب را مي پذی��رم و از آنها در کارهایم 
استفاده مي کنم. منتها در برخی مسائل معتقدم 
نباید خیلی وارد جزئیات ش��د و ب��ه آن اهمیتی 
نمي دهم. ضمن اینکه در خصوص این مس��ائل 
صاح مي دانم س��ایرین نیز وارد جزئیات نشوند 
چراکه برخ��ی موارد هس��ت که فقط ب��ه عهده 
کادرفنی است و باید درون خانواده مطرح و حل 
ش��وند. دامن زدن به این مسائل درون خانوادگی 
جز حاشیه سازی سودی به حال تیم ملی ندارد. 
باید تیم ملی را از حواش��ی دور کرد و پاسخ دادن 
به حواشی فایده ای ندارد. اینکه من یک حرفی در 
خصوص مسئله ای بزنم که تیم را تحت الشعاع قرار 

دهد ترجیح مي دهم که اصًا وارد موضوع نشوم.
همان طور که گفتید دود دامن زدن به 
حواشی به چشم تیم ملی مي رود اما از 
کنار برخی مسائل نمي توان ساده عبور 
کرد. بحث نبود اتحاد و همدلی در تیم 

ملی یکی از این موارد است.
هر کس نظرش را مطرح مي کند اما نتیجه کار تیم 
ملی مشخص مي کند اتحاد و یکدلی در تیم ملی 
وجود دارد یا نه. تیم ملی شرایط متفاوتی دارد و 
قابل مقایسه با باشگاه نیست. چرا جنبه منفی را در 
نظر بگیریم و نباید خارج از چارچوب وطن پرستی 

موضوعی را مطرح کنیم.
انتظار شما از مسئوان ورزش کشور در 

قبال تیم ملی بسکتبال چیست؟
کامًا مش��خص اس��ت تیمي  که به جام جهانی 
مي رود به امکانات بیش��تری نیاز دارد. تا اان که 
حمایت های ازم از تیم ملی ش��ده و فدراسیون 
تمام تاشش را مي کند که شرایط از هر نظر فراهم 
ش��ود. باید از آقای طباطبایی رئیس فدراسیون 
تشکر کنم که چیزی برای تیم ملی کم نگذاشته و 
هر کاری از دستش برمي آمده برایمان انجام داده 
است. به عنوان کسی که مأموریت مهمي  را برعهده 
دارم با توجه به شرایط موجود کشور کم و کسری 
در این مدت نداش��تیم. انتظارات زیادی نداریم و 
زیاده خواهی نمي کنیم. فدراسیون بسکتبال سعی 
کرده به نسبت سایر تیم های ملی امکانات ازم را 

مهیا سازد و ما را در مضیقه نگذارد. 
مشاوره دستیاران تان روی نیمکت در 
تصمیم گیری های نهای�ی چه تأثیری 
دارد؟ انتقادهایی نیز در خصوص علت 

اعزام آقای کوهیان مطرح بود. 
کار م��ا کار جمعی اس��ت و تصمیم��ات را با هم 
مي گیریم. آقای کوهیان نیز تعهدی به باش��گاه 
ذوب آهن و دانش��گاهش دارد. ب��ا هماهنگی که 
از قبل انجام داده بودیم قرار ش��د در اردوی قطر 
حضور نداشته باشد اما قبل از بازی اول به استرالیا 
بیاید. معمواً هماهنگی ه��ای ازم بین مربیان 
انجام مي ش��ود و تاش م��ان بر این اس��ت که با 
گرفتن بهترین تصمیمات تیم ملی آسیبی نبیند. 
همان طور که گفتم کار جمعی است و یک نفره کار 
را پیش نمي بریم. افرادی که پشت صحنه هستند 
در تصمیمات ما نقش پررنگی دارن��د. آنها برای 
تیم ملی زحمت زیادی مي کش��ند و تاش شان 

جای تقدیر دارد.

پیروزی بر فیلیپین برای همه دلچسب 
بود. چطور توانستیم این بازی پرفشار را 

با موفقیت پشت سر بگذاریم؟
البته هنوز در بحث صعودمان به جام جهانی اما و 
اگرهایی وجود دارد هرچند صعودمان به احتمال 
بسیار زیاد قطعی شده منتها باز هم باید حواسمان 
به دو بازی باقی مانده باشد. ملی پوشان در مصاف با 
فیلیپین تمرکز کافی داشتند و عملکرد درخشانی 
در زمین مس��ابقه ارائه کردن��د. فیلیپین قبل از 
مصاف با ایران نتیجه را به قزاقستان واگذار کرد 
و همین مسئله موقعیت ما را برای صعود بهبود 
بخشید. به همین خاطر تمام تاش مان را انجام 
دادیم تا این موقعیت حس��اس و مهم را از دست 
ندهیم. به وی��ژه اینکه اگر خدای نک��رده تیم ما 
در مانیل شکست مي خورد در جدول رده بندی 
موقعیت بدی پیدا مي کردیم و به ضرر ما مي شد. 
در پنجره شش��م هم تیم هایی مث��ل نیوزلند و 
کره که صعودش��ان به جام جهانی قطعی ش��ده 
معلوم نیس��ت با چه ترکیبی ظاهر خواهند شد. 
بسکتبالیست های کش��ورمان قدر همه لحظات 
بازی را دانس��تند، با تمرکز کافی بازی کردند و 

تصمیمات خوب و منطقی در زمین گرفتند. 
کوارتر چهارم اوج درخشش بازیکنان 

ما بود.
هما ن طور که گفتم تصمیمات خوبی گرفتند؛ به 
ویژه در کوارتر چهارم. با اینکه هفت، هشت امتیاز 
از رقیب عقب بودیم اما بچه ها خیلی خوب به بازی 
برگشتند. با تاش همه نفرات خوشبختانه موفق 

شدیم ازسد فیلیپین بگذریم و به هدفمان برسیم. 
تصمیمات گرفته ش�ده در کوارتر آخر 
مسابقه ش�یرازه تیم فیلیپین را از هم 
پاش�ید. ش�ما به عنوان س�رمربی چه 

نقشی در این موفقیت داشتید؟
تاش همه کادرفنی و بچه ه��ای تیم ملی بود. در 
کنار زمین همکارانم اطاع��ات دقیق و به موقعی 
به من و بچه ها دادند. ملی پوش��ان نی��ز در زمین 
خوب برنامه ه��ا را اجرا کردن��د و تصمیماتی که 
بعضی مواقع بازیکنان در مواقع حساس مي گیرند 
تأثیرگذار اس��ت. در این بازی در لحظات آخر در 
حمات و کارهای دفاعی فوق العاده بودیم. به طور 
کلی تصمیمات تیمي  گرفته ش��د. فیلیپینی ها با 
تماش��اگران زیادی که داشتند س��عی کردند جو 
بازی را تحت تأثیر قرار دهن��د. در حقیقت آنها از 
ش��رایط میزبانی کمال اس��تفاده را بردند. ضمن 
اینکه یک لشکر هم بازیکن داش��تند، بازیکنانی 
که دست سرمربی را برای انتخاب باز مي گذارند و 
حامیان مالی که از آنها حمایت مي کنند. همه این 
مسائل باعث مي شود فیلیپین همیشه تیم خوبی 
باشد و برای ما حریفی قابل احترام به شمار آید. با 
این وجود بچه های ما از ش��رایط روحی مناسبی 
برخ��وردار بودن��د و انصافاً بس��کتبال خوبی را به 
نمایش گذاشتند. با اینکه فیلیپین شکست خورد 
اما هواداران از بازی تیم شان رضایت داشتند و حتی 
بازیکنان ایرانی را هم تشویق کردند. به عبارتی همه 

از دیدار ایران- فیلیپین لذت بردند.
در رویارویی ما با استرالیا نتیجه دلخواه 

رقم نخورد. انتقادهای مطرح ش�ده در 
خصوص بازی ملی پوش�ان در ملبورن 

را قبول دارید؟
بله، انتقادهای مطرح شده درست بود. استرالیا تیم 
بزرگ و خوبی اس��ت. ما مي دانستیم با چه تیمي  
بازی داریم و مي دانس��تیم قطعاً جدالی س��خت 
در  انتظارمان اس��ت. تاش کردیم مقابل این تیم 
مدیریت بازی را در دست بگیریم و بتوانیم مسابقه 
را اداره کنیم. به نظرم در دفاع نسبتاً موفق بودیم 
ولی بچه ها در ریباند زیر حلقه نتوانستند بازی را 
کنترل کنند. در پرتاب هایمان موفق ظاهر نشدیم 
و این مهم ترین نکته ای بود که در بازی با استرالیا 

به چشم آمد.
فاصله بس�کتبال ایران و استرالیا چه 

تأثیری در بازی گذاشت؟
بسکتبال ایران از نظر فنی از بسکتبال استرالیا عقب 
است. برای رسیدن به سطح آنها باید خیلی بیشتر از 
این ها برنامه ریزی کنیم و کار کنیم. حتی کره ای ها 
و چینی ها نیز نتوانس��تند به استرالیا برسند. تیم 
خیلی خوبی هستند. وقتی بازیکنان شان جابه جا 
مي شوند کیفیت بازی اس��ترالیا تحت تأثیر قرار 
نمي گیرد. آنها بسکتبال را خوب مي فهمند و بازی 
مي کنند چراکه استرالیا در بسکتبال پایه قوی است 
و آموزش به صورت حرفه ای انجام مي شود. معتقدم 
در مصاف با این تیم در حمله اصًا خوب نبودیم و 
ش��اید یکی از دایلش این بود که ما تمرکزمان را 
به بازی با فیلیپین معطوف کردیم چون ش��انس 
پیروزی تیم ایران در بازی دوم به مراتب بیشتر از 

بازی با استرالیا بود. 
پاس�خ هوش�مندانه ای ب�ه خبرنگار 
استرالیایی در خصوص بحث حضور 
بان�وان ایران�ی در اس�تادیوم های 
ورزش�ی دادی�د. چط�ور چنی�ن 
موضوعی در کنفرانس خبری پس 

از بازی مطرح شد؟
برای من هم جای تعجب داشت که همه در 
خصوص مسائل فنی بعد از دیدار سنگین با 

اس��ترالیا صحبت مي کردیم که به یک باره 
یک خبرنگار از کش��ور میزبانی س��ؤالی 
در مورد حضور بانوان ایرانی مطرح کرد. 
سؤالی که او پرسید در حیطه کاری من 

نیست. شاید منتظر شنیدن یک پاسخ خاص 
از من بود. معتقدم اگر مشکلی در کشورمان وجود 
دارد باید به دست مردم خودمان حل شود و لزومي 
 ندارد از بیرون ایران کسی در مورد مسائل داخلی ما 

تصمیم گیری کند. 
پر ک�ردن جای خال�ی بازیکنانی چون 
صمد نیکخواه بهرامي  و حامد حدادی 
یکی از نگرانی ه�ای اصلی تیم ملی در 
پنجره پنجم به ش�مار مي رفت. به نظر 
ش�ما بازیکنان جوان تر توانستند این 

خأ را پر کنند؟
موفقیت یا شکس��ت متعلق به همه است. ما کار 
را با ی��ک گروه ش��روع کردی��م و در دو بازی آخر 
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گفت وگوی » جوان« با مهران شاهین طبع، سرمربی تیم ملی بسکتبال

پاسخ دادن به حواشی فایده ای ندارد
صعود به جام جهانی  انگیزه پیشرفت  بسکتبال است

کامًا مشخص اس�ت تیمي  که به 
ج�ام جهانی مي رود ب�ه امکانات 
بیش�تری نی�از دارد. ت�ا اان که 
حمایت های ازم از تیم ملی شده و 
فدراسیون تمام تاشش را مي کند 

که شرایط از هر نظر فراهم شود

تیم ملی بسکتبال ایران برای صعود به جام 
شیوا نوروزی
      گفت وگو

جهانی 2019 راه دش�واری را طی کرد و با 
غلبه آسمانخراش ها بر فیلیپین خیال مان 
بابت رسیدن به این رقابت ها راحت شد. ملی پوشان بسکتبال در پنجمین 
مرحله مسابقات انتخابی جام جهانی دو بازی حساس مقابل استرالیا و 
فیلیپین برگزار کردند؛ شکست در بازی اول انتقادهایی را به همراه داشت 
اما پیروزی شیرین و حرفه ای در بازی دوم قدرت واقعی بسکتبال ایران 
را نشان داد. بسکتبالیست ها با هدایت مهران شاهین طبع فاصله امتیازی 
با فیلیپین را کاهش دادند و با توفانی که در کوارتر چهارم به راه انداختند 

میزبان را مقابل هواداران پرتعدادش شکست دادند. با این نتیجه تیم 
ملی ایران 99 درصد راه صعود را طی کرده و با توجه به دو بازی خانگی در 
مرحله ششم انتخابی بلیت چین را از هم اکنون باید رزرو کنیم. درخشش 
ملی پوشان در شرایطی اتفاق افتاد که بروز برخی حواشی، تیم ملی را 
تحت الش�عاع قرار داد. عدم حضور چند بازیک�ن قدیمي  از مهم ترین 
مسائلی بود که موضع گیری های تند منتقدان کادرفنی تیم ملی را در پی 
داشت. با این حال عملکرد ملی پوشان ثابت کرد بازیکنان جوان تر نیز 
توانایی جانش�ینی قدیمی ها را دارند. برای بررسی اوضاع و احوال این 
روزهای تیم ملی بسکتبال با مهران شاهین طبع به گفت وگو نشستیم.

 ما کار را با یک گروه شروع کردیم 
و در دو بازی آخر برخی از اعضای 
کادرفنی مثل مهران آتشی، بهروز 
مهدوی و احمد آبادیان نیز حضور 
نداشتند. همه اعضای این گروه در 
کنار تیم ملی زحمت مي کشند و 
نباید زحمات آنها را نادیده گرفت
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بيانات تاريخي امام خطاب به رزمندگان در 21 آذرماه 1361
مقابل فداكاري هاي شما شرمنده هستيم

  غامحسين بهبودي
شايد اگر تمام جلدهاي صحيفه نور )امام( 
را بگرديم هي�چ گاه گروه�ي را نيابيم كه 
مانند رزمندگان مورد لطف و توجه حضرت 
امام باشند. ايشان در برخورد با بچه هاي 
جنگ از لطيف ترين و خاضع ترين واژه ها 
و اصطاح�ات بهره مي بردن�د. در آذرماه 
1361، عده اي از رزمندگان پيامي كتبي به 
امام ارسال مي كنند و ايشان نيز در 21 آذر 
ماه همان سال در جواب پيام رزمندگان، 
بياناتي را خطاب به ايشان ايراد مي كنند. 
بياناتي كه در ن�وع خود كم نظير اس�ت. 
آذرم�اه 1361 زماني اس�ت ك�ه عمليات 
خونيني چ�ون طريق القدس، فتح المبين 
و الي بيت المقدس و س�پس رمضان يكي 
پس از ديگري به وقوع پيوسته اند و جبهه 
ايران ش�هداي بس�ياري را تقدي�م كرده 
اس�ت. حال و هواي جبهه ها عاش�ورايي 
اس�ت و پير جماران فرزندان معنوي خود 
را اينچنين خط�اب قرار مي ده�د. با هم 
نگاهي به اي�ن پيام تاريخ�ي مي اندازيم. 

» سام مرا به ايش��ان )رزمندگان( برسانيد. 
من به شما دعا مي كنم و در مقابل فداكاري ها 
و خدماتي كه مي كنيد ش��رمنده هستيم و 
نتوانس��تيم كاري انجام دهي��م.« فراموش 
نكنيم گوينده اين جمات پيشواي مسلمانان 
جهان اس��ت كه ميليون ها نفر در سراس��ر 
جه��ان از او تبعي��ت مي كنند. كس��ي كه با 
رهبري خود تاريخ 2500 ساله شاهنشاهي 
ايران را تغيير داده است، حاا به صراحت از 
شرمندگي خود در برابر فداكاري رزمندگان 
سخن مي گويد. حضرت امام از اين نيز فراتر 
مي روند و مي گويند:»شما حجت را بر ما تمام 

كرده ايد.«

در بخش��ي از اين پيام تاريخي، امام جهاد 
رزمندگان در جبهه ه��ا را باعث مباهات و 
افتخار پيامبر اك��رم)ص( معرفي مي كنند. 
اين نكته اي است كه ش��ايد در هيچ كدام 
از بيانات ايش��ان نظيرش پيدا نش��ود. امام 
مي فرمايند:» شما با كارهاي خودتان سبب 
مباهات و افتخار پيامبر اكرم)ص( شده ايد. 
شما امام زمان)عج( را روس��فيد كرده ايد. 
شما در پيشگاه خداوند متعال، مقامي داريد 

كه ما بايد به شما غبطه بخوريم.«
شايد برخي سخنان امام را غلوآميز بدانند،اما 
بيانات ايشان در خصوص مقام رزمندگان در 
تداوم همان ديدگاه كلي آنها نسبت به دفاع 
مقدس است. ايشان پيشتر و در آغاز جنگ، 
اين جنگ را نه نبرد دو كش��ور كه رويارويي 
جبهه حق و باطل معرفي كرده بودند، لذا در 
اين جبهه اس��تكبار و استضعاف، رزمندگان 
همان جنود حق هس��تند كه كشته هايشان 
ش��هيد نام مي گيرند و مجروحانش��ان نيز 
جانباز. همين سربازان اسام يا همان سربازان 
جبهه استضعاف كساني هس��تند كه باعث 
افتخار رس��ول گرامي اسام مي ش��وند و با 
جانفشاني هاي خود، امام عصر را نيز روسفيد 

مي كنند. 
»ش��ما موجب عزت اسام،مسلمين و مردم 
ايران در دنيا گشته ايد. شما تاريخ را با عظمت 
و معنويت خود زرين و افتخارآميز كرده ايد. 
شما را مائكه اه فراموش نخواهد كرد.« در 
واقع آنچه در جبهه هاي جنگ رخ مي داد بر 
اساس جهان بيني و ايدئولوژي حضرت امام 
منطبق بر همان نبرد تاريخي حق و باطل بود. 
اينجاست كه ايشان جهاد رزمندگان را باعث 
افتخار تاريخ معرفي مي كنند؛ تاريخي كه در 
طول جنگ هاي خود، ديگر بار حماسه عاشورا 

را در شرف تكرار مي ديد. 
 امام خميني)ره( در ادامه مي فرمايند:»ارواح 
طيبه ش��هداي ش��ما در خط مقدم جبهه، 
شب هاي حمله حاضر و ناظر هستند.« شهدا 
زنده اند و اين حقيقت مورد اشاره در قرآن، در 
بيانات حضرت امام بشارتي به رزمندگان است 
تا اگر شهادت جمع كثيري از همرزمانشان 
باعث ضعف روحيه برخي از آنها شده، بدانند 
كه شهدا همچنان ناظر بر رفتار و جهاد آنها 
هستند و در اين مسير مقدس، همراهي شهدا 

را شاهد و ناظر ببينند. 
پاي��ان اين پي��ام تاريخي تأكي��دي دوباره 
بر تقدس راهي اس��ت كه س��ربازان اسام 
برگزيده اند و بايد در اين راه مقدس، رسالت 
تاريخي نبرد با جبهه اس��تكبار را به دوش 
بگيرند:» ش��ما ياوران خ��دا، پيامبر)ص(، 
زين��ب كب��ري )س( و ام��ام زمان)ع��ج( 
 هستيد. خدا دش��منان شما را ذليل و خوار

خواهد كرد.«
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در بخش�ي از اي�ن پي�ام تاريخ�ي 
امام جهاد رزمن�دگان در جبهه ها 
را باع�ث مباهات و افتخ�ار پيامبر 
اك�رم)ص( معرف�ي مي كنن�د. اين 
نكته اي اس�ت ك�ه ش�ايد در هيچ 
كدام از بيانات ايشان نظيرش پيدا 
نش�ود. ام�ام مي فرمايند:»ش�ما با 
كاره�اي خودتان س�بب مباهات و 
افتخار پيامبر اكرم)ص( ش�ده ايد. 
ش�ما ام�ام زمان)عج( را روس�فيد 
پيش�گاه  در  ش�ما  كرده اي�د. 
خداوند متع�ال، مقام�ي داريد كه 
ما باي�د به ش�ما غبط�ه بخوريم.«

 صغري خيل فرهنگ
س�ردار باقرزاده از مادر ش�هيد مي پرس�د 
نامه هاي ش�ما به فرزن�د رزمنده ت�ان را چه 
كس�ي مي نوش�ت؟ مادر مي گويد به برادرم 
مي گفتم حرف ه�اي مرا براي غ�ام بنويس 
و بفرس�ت.  س�ردار نامه اي را روبه روي خود 
مي گيرد و ش�روع به خواندن مي كند. چند 
س�طري كه مي خواند، حس�ين برادر شهيد 
مي گويد اين همان نامه اي اس�ت كه ما براي 
غام نوش�ته بوديم. س�ردار خب�ر تفحص و 
شناس�ايي پيكر ش�هيد غام حق شناس را 
مي دهد و مي گويد اين نامه همراه با كارت هاي 
شناس�ايي در كن�ار پيكرش س�الم تفحص 
شده است. نام او در س�ال 61 بعد از عمليات 
رمض�ان در ليس�ت مفقودااثره�ا ثب�ت و 
پيكرش36 س�ال بع�د در مهرماه س�ال 97 
شناسايي شد. مادر مي گويد از همان لحظه اي 
كه خبر مفقودااثر ش�دنش را شنيدم، نذر 
كردم روزانه 5هزار صلوات بفرس�تم تا پيكر 
فرزن�دم برگ�ردد. گفت وگوي ما با حس�ين 
ح�ق ش�ناس، ب�رادر ش�هيد را مي خوانيد. 

اغلب رزمنده هاي نس�ل اول جنگ از 
مبارزان انقابي هم بودند، برادرتان هم 

فعاليت انقابي داشت؟
غام متولد سال 1344 و چهارسال از من بزرگ تر 
بود. يعني هنگام پيروزي انقاب 13 ساله بود. در 
همان سن و س��ال در فعاليت هاي انقابي نظير 
پخش اعاميه هاي حضرت امام )ره( و ش��ركت 
در تظاهرات مشاركت داشت. سال 56 كتابي از 
امام تهيه كرده بود. آن زمان مي گفتند هر كس 
كتاب يا رساله امام را دارد بازداشت مي شود. ما 
در خانه هم كتاب امام را داش��تيم و هم رس��اله 
ايش��ان را كه در جايي مخفي نگه مي داشتيم. 
غام مقلد امام بود. براي شركت در تظاهرات از 
گرگاب به شهرهاي مختلف مي رفت. به شهيد 
بهشتي خيلي عاقه داشت. بعد از حادثه هفتم 
تير خيلي گريه و بي تابي كرد، خودش را مي زد 
و ناله مي كرد. بعد هم كه مي گفت جايز نيست 
بمانم و بهمن ماه سال 60 به جبهه رفت. با اينكه 
پدر نداشتيم و ايشان نان آور خانه بود اما مادرمان 

هم مخالف فعاليتش نبود. 
پدرتان در قيد حيات نبود؟چون گفتيد 

برادرتان نان آور خانه بود.
پدرمان سال52 مرحوم ش��دند. بعد از آن غام 
هم درس مي خواند ه��م كار مي كرد. هر كاري 
كه مي شد با همان س��ن كمش كه كمتر از 10 
سال داشت انجام مي داد. مثًا چوپاني مي كرد 
يا كمك حال دايي ها مي شد. مادرمان قاليبافي 
مي كرد، نان مي پخت و براي مردم كار مي كرد 
تا هزينه زندگ��ي تأمين ش��ود و رزق حال به 
دس��ت مي آورد. م��ا مطمئن بودي��م پولي كه 
خرج خانواده مي شود حال و حاصل زحمت و 
دسترنج اعضاي خانواده است كه با سختي و رنج 
به دست آمده است. وضع مالي خوبي نداشتيم. 
مادرمان يك تخم مرغ مي پخت و من و برادرم 
با هم مي خورديم و خودش نمي خورد تا ما با آن 

تخم مرغ سير شويم. 
خوانندگان ما عمومًا جوان هستند اگر 
مي شود از ش�اخصه هاي مهم اخاقي 

برادرتان براي خوانندگان ما بگوييد.
برادرم بين همكاس��ي هاي خود به شيخ غام 
معروف بود، يعني هم احكام و معارف اسامي را 
مي دانست و هم به آنها عمل مي كرد. با بي حجابي 
از همان دوران نوجواني مخالف بود. قبل از انقاب 
معلمان مدارس حجاب كامل نداشتند و غام از 
اين موضوع خيلي ناراحت بود. غام در كاس 

پنجم ابتدايي كه خانم معلم آنها حجاب كامل 
نداشت سرش را باا نمي گرفت و همان زمان به 

شيخ غام معروف شد. 
چند ساله بود كه عازم جبهه شد؟

بهمن ماه سال 60 كه 16 ساله بود عازم جبهه 
ش��د و رزمنده گروه��ان حمزه از گ��ردان امام 
محمدباقر)ع( لش��كر 14 امام حسين )ع( شد. 
مادرم هم راضي ب��ود. برادرم قب��ل از رفتن در 
نامه ها و وصيتنامه اش براي فاميل و بس��تگان 
نوشت كه من مي روم اگر كسي به مادرم بگويد 
تو دو تا پس��ر بيش��تر نداري، چرا اجازه دادي 
فرزندت به جبهه برود، من راضي نيستم و از او 
نمي گذرم. سال 60 با سه نفر از دوستانش با هم 
رفتندكه دو تا از آنها جانباز و يك نفر هم شهيد 
شد. كسي كه شهيد شد به نام عباس حق شناس 
پس��رعموي مادرمان هم بود ك��ه در عمليات 
آزاد سازي خرمشهر در روز دوم خرداد به شهادت 
رسيد. اينها خيلي با هم دوست بودند. غام روز 
آزادي خرمشهر همراه با پيكر دوستش به خانه 
آمد و بعد از مراسم تشييع و مراسم هفتم شهيد 

دوباره به جبهه بازگشت. 
شهيد چند بار عازم جبهه شد؟

دو بار. در اع��زام دوم همراه با 20نفر از بچه هاي 
گرگاب بود. روز اعزام اين گروه را به ياد دارم كه 
چون اعزام دسته جمعي بود، مراسم باشكوهي 
برگزار شد. مردم زيادي آنها را بدرقه كردند. غام 
شش ماه در جبهه بود و در عمليات بيت المقدس 
و رمضان شركت داشت. وقتي به مرخصي مي آمد 
از عمليات براي ما مي گف��ت. وقتي از عمليات 
بيت المقدس برگشت گفت واقعاً همانطوركه امام 
خميني)ره( فرمودند آزادسازي خرمشهر خدايي 
بود. اين جمله او را هرگز فراموش نمي كنم كه 
مي گفت اين اس��رايي كه گرفتي��م اگر جرئت 
داش��تند و اهل مقاومت بودند و به بچه هاي ما 

حمله مي كردند، ما هرگز موفق نمي شديم. 
در كدام منطقه مفقودااثر ش�د و شما 

چگونه باخبر شديد؟
بعد از آزاد س��ازي خرمش��هر، غام در عمليات 
رمضان شركت كرد. مسئوليتش در اين عمليات 
بيس��يم چي بود كه فرمانده اش هم همان آقاي 
عبداه حق شناس پسرعموي مادرمان بود. در 
اين عمليات از جمع 20 نفري آنها كه با هم اعزام 
شده بودند، 16 نفر مفقودااثر شدند و چهار نفر به 
اسارت درآمدند. غام در محور نهر كتيبان عراق 
مفقودااثر شد. معمواً رزمندگان شركت كننده 
در هر عملياتي بعد از پايان عمليات، به مرخصي 

مي آمدند. عمليات رمضان تمام شد اما از غام 
خبري نش��د. ما كه پيگيري كرديم مي گفتند 
معلوم نيست اسير يا شهيد ش��ده است. بعد از 
مدتي آن چه��ار نفر به خانواده ه��اي خود نامه 
نوشتند كه ما اسير شده ايم اما باز از غام خبري 
نشد و اين بي خبري تا 10 سال بعد از پايان جنگ 
هم ادامه داشت كه ديگر به قطعيت رسيديم به 

شهادت رسيده است. 
قطعًا سال ها چشم انتظاري براي مادر 
سخت بود. اين سال ها بر ايشان چگونه 

گذشت؟
مادرم از در خانه هر صدايي كه مي آمد، مي گفت 
برو شايد از برادرت خبري آورده باشند. تا زماني 
كه جنگ ادامه داش��ت يكجور بود. بعد از پايان 
جنگ كه آزادگان به تدريج به كشور بازگشتند 
باز به گونه اي ديگر اين چش��م انتظاري وجود 
داش��ت. بعد هم كار تفحص پيكر شهدا شروع 
شد و هر چند وقت يك بار پيكر تعدادي از شهدا 
در كشور تشييع مي شد باز به گونه اي ديگر. ما 
همواره منتظر خبر جديدي از غام بوديم. مادرم 
مي گفت برو ببين برادرت در ميان اين پيكر ها 
نيس��ت. من مي گفتم غام در عمليات رمضان 
مفقود ااثر شد، پيكرهايي كه آوردند مربوط به 
اين عمليات نيست. خاصه دائم پيگير بود. من 
هم هميشه به مادر دلداري مي دادم. مادرم جز 
من كسي را نداشت. هميشه مي گفتم مثل مادر 
وهب نصراني باش براي آنچه در راه خدا داده اي 
ناراحت نباش، اما به هر حال مادر بود و دلتنگي 
مي كرد. تا اينكه در ارديبهش��ت ماه امسال با ما 
تماس گرفتند كه براي انجام آزمايش دي ان  اي 
بياييد تا در صورتي كه پيكرهاي جديد ش��هدا 
تفحص ش��دند، آزمايش ش��ما را براي تطبيق 

داشته باشيم. وقتي پيكر غام تفحص شد، نامه 
و مدارك همراهش براي شناسايي ايشان كافي 

بود و نيازي به آزمايش دي ان  اي نبود. 
س�ردار باق�رزاده در گفت وگويي كه با 
ايشان داش�تيم گفت مادر ش�ما براي 
كش�ف پيكر فرزندش روزان�ه 5 هزار 

صلوات نذر كرده بود. 
بله، مادرم از زمان شنيدن خبر مفقودااثر شدن 
غام دائم تس��بيح در دست داش��ت و صلوات 
مي فرستاد. ما تمام اين سال ها او را به اين حالت 
مي ديدي��م ام��ا رازش را نمي دانس��تيم. بعد از 
بازگشت پيكر برادرمان به ما گفت كه روزي 5 
هزار صلوات نذر كرده بودم تا پيكر غام كشف 

شود. 
خود س�ردار باقرزاده هم خبر تفحص 

پيكر برادرتان را براي شما آورد؟

بله، هميشه از سپاه يا بنياد ش��هيد با ما تماس 
مي گرفتند. گاهي به خانه ما مي آمدند. اين يك 
روال عادي بود. آن روز هم كه با من تماس گرفتند 
و گفتند س��ردار باقرزاده از تهران مي خواهد به 
منزل ش��ما بيايد فكر كردم مثل دفعات پيش 
مس��ئوان مي خواهند براي سركش��ي بيايند. 
اصًا به ذهنم خطور نك��رد كه اينها مي خواهند 
خبر كشف پيكر غام را بدهند. اتفاقاً خيلي هم 
س��فارش كردند كه خانواده براي پذيرايي دچار 
زحمت نش��وند كه گفتم نه چه زحمتي، منزل 
شهيد است و ما در خدمت هستيم. روز بعد سردار 
باقرزاده رأس ساعت مقرر همراه با مديركل بنياد 
شهيد اصفهان و رئيس بنياد ش��هيد گرگاب و 
تعدادي از اعضاي سپاه آمدند. سردار چادر مادر را 
بوسيد و از ايشان پرسيد نامه هاي شما به شهيد را 
كه در جبهه بود خودت مي نوشتي يا كسي براي 
شما مي نوشت كه مادر گفت من سواد نداشتم، 
از برادرم مي خواستم كه حرف هاي مرا براي غام 
بنويسد و بفرستد. بعد سردار دو نامه را باز كرد و 
شروع به خواندن نامه ها كرد. چند خطي از نامه 
را كه خواند، متوجه شديم همان نامه اي است كه 
ما براي غام نوشته بوديم. تعجب كرديم. وسط 
خواندن نامه بود كه گفتم س��ردار اين نامه را ما 
براي غام نوشتيم، دست شما چه مي كند؟! گفت 
بله نامه شماست. پيكر ايشان در روز 18 مهرماه 
امسال در منطقه نهر كتيبان عراق تفحص شد و 
اين نامه هم همراه پيكر ايشان بود كه همچنان 
سالم مانده است. ما از روي اين نامه پيكرشان را 
شناسايي كرديم. نامه همانطور سالم مانده بود. 
كارت شناسايي ها مثل كارت بسيج، كارت تردد 
در منطقه جنگي و كارت خون همه سالم مانده 
بودند. سردار باقرزاده كپي آنها را آورده بود و به ما 
نشان داد. دو تا نامه آخر كه برايش نوشته بوديم 
هم در جيبش س��الم بود. خودش هم يك نامه 
همراه با وصيتنامه براي ما نوش��ته بود و در آن 
نامه اش��اره كرده بود اين آخرين نامه اي اس��ت 
كه براي شما مي نويسم. او مي دانست كه شهيد 
مي شود. سربندي هم بر بازويش بسته شده بود 

كه همچنان سالم مانده بود. 
حال و هواي مادر شهيد وقتي خبر را از 
زبان سردار شنيد را مي توانيد توصيف 

كنيد؟
مادر دستش را به سوي آسمان بلند كرد و خدا 
را چند بار شكر كرد. اينجا بود كه از نذر صلواتش 
براي ما صحبت كرد. مادرم سال ها بر سر مزاري 
كه به يادبود غام بعد از تأييد شهادتش درست 
كرده بوديم مي رفت و گري��ه مي كرد. برخي به 
مادر طعنه مي زدند كه اين مزار خالي است، چرا 
گريه و بي تابي مي كنيد؟! مادر همه آن حرف ها و 

زخم زبان ها را تحمل مي كرد. 
آقاي حق شناس! جوانان امروز ما چقدر 

شبيه غام هستند؟
من از خودم مي گويم. نمي دانم چه جوابي براي 
ش��هيد دارم. يعني اگر ايش��ان در آخرت از من 
بپرس��د براي حفظ خون ش��هدا و پاسداري از 
انقاب چه كردي؟ من جوابي ندارم و شرمنده 
ايش��ان هس��تم. البته ما جواناني مثل ش��هيد 
حججي را كم نداريم. مدافعان حرم ثابت كردند 

ادامه دهنده راه شهدا هستند. 
فرزندان شما عموي شهيدشان را چقدر 

مي شناسند؟
فرزندان من عمويشان را خوب مي شناسند و از 
من مي خواهند تا خاطراتي از او را برايشان تعريف 
كنم و اهل پرس و جو هستند. مي خواهند او را 
بيشتر بشناسند. هميش��ه به پسرم مي گويم از 
عمويش الگو بگيرد. دخت��رم هم ارادت خاصي 

به شهدا دارد. 

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد غام حق شناس كه پيكرش به تازگي شناسايي شده است 

نامه مادر 36سال همنشين پيكر فرزند بود 

مادرم وقتي خبر شناسايي پيكر برادرم 
را از زبان س�ردار ش�نيد دستش را به 
سوي آسمان بلند كرد و خدا را چند بار 
شكر كرد. اينجا بود كه از نذر صلواتش 
براي ما صحبت كرد. مادرم سال ها بر 
سر مزاري كه به يادبود غام بعد از تأييد 
شهادتش درست كرده بوديم مي رفت 
و گري�ه مي كرد. برخي به م�ادر طعنه 
مي زدند كه اين مزار خالي اس�ت، چرا 
گريه و بي تابي مي كنيد؟! مادر همه آن 
حرف ها و زخم زبان ها را تحمل مي كرد
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   حسن فرامرزي
پسر سه سال و سه ماهه مان را  دندانپزشكي برده ايم. از درد دندان 
ش�كايت دارد و حاا پزش�ك دندان ه�اي او را معاين�ه مي كند و از 
وس�عت خرابي ها مي گويد و در ادامه اين كه: كودكاني كه در دوران 
شيرخوارگي ش�ب ها زياد شير مي خورند اس�تعداد بيشتري براي 
خرابي دندان در اين س�ن دارند و ميان وعده هاي ش�يرين هم كار 
را خراب تر مي كند. از ما مي پرسد ش�ما دندان فرزندتان را مسواك 
مي زنيد و ما با س�ر تأييد مي كنيم اما دندانپزشك مسواك را كافي 

نمي داند و مي گويد نخ دندان هم بايد بزنيد. البته به ژنتيك و تنفس 
از بيني يا دهان هم ربط دارد. كودكاني كه از راه بيني تنفس مي كنند 
كمتر در معرض خرابي دندان ها هس�تند. بعد هم مي گويد من فكر 
مي كنم در اين س�ن كودك با ما براي درس�ت ك�ردن دندان هايش 
همكاري نكن�د. امتحان مي كن�د و مي گويد حاا جلس�ه بعد براي 
فلورايد تراپي بياوريد ببينيم ترس كودك مي ريزد يا نه وگرنه شايد 
مجبور شويم در بيمارس�تان بيهوش كنيم. البته جايزه فراموشتان 
نش�ود. مثًا مي توانيد يك بس�تني بخريد تا من به عنوان جايزه به 

كودك بدهم.  و همان جا براي من جالب مي ش�ود كه دندانپزش�ك 
جايزه بستني براي كودك تجويز مي كند آن هم از جيب ما و جلوي 
كودكي كه بهتر از ما معناي اين حرف ه�ا را مي داند. اين نمونه اي از 
تناقض هاي جامعه اي است كه در برابر ماست. دندانپزشك مي گويد 
يكي از عوامل پوس�يدگي دندان كودك ما تنقات ش�يرين اس�ت 
بعد همان خوراكي ش�يرين را به كودك ما تجويز مي كند و در ادامه 
معناي تازه اي از جايزه را هم رونمايي مي كند، ش�ما جايزه بخريد تا 

ما جايزه بدهيم. 

  با خودم گفتم چقدر س��همگين است پروانه اي 
- ناگفته پيداس��ت كه درباره پروانه بالقوه حرف 
مي زنيم - كه مي خواهد پيله ببندد اما مي خواهد 
اين كار را ب��ا پيله كردن به ديگ��ران انجام دهد 
و آيا اين همان كاري نيس��ت كه ما نمي كنيم؟ 
چرا من به جاي اينكه پروانه ش��وم ه��ر روز در 
ذهن خود نقش پروانه مي زن��م؟ به جاي اينكه 
رها شوم مثل زنداني اي كه درباره رهايي دست 
به تخيل مي زند هر روز خيال رهايي را در ذهنم 
مي پرورانم. هر طور با خ��ودم فكر كردم ديدم از 
اين موجود پروانه اي به وجود نخواهد آمد. چون 
پروانه وقتي پروانه مي ش��ود كه قبول كند دور 
خودش بتند و دور خودش پيله كند و ديدم اين 
همان كاري است كه ما مي كنيم، يعني به جاي 
اينكه اخاقي رفتار كنيم ترجيح مي دهيم درباره 
اخاق حرف بزني��م. به جاي اينك��ه قانون مدار 
باشيم ترجيح مي دهيم درباره قانون مداري حرف 
بزنيم. اين موقعيت را در ذهن مجسم كنيد. يكي 
گرسنه است و به جاي اينكه غذا بخورد درباره غذا 
سخنراني مي كند. مثاً مي گويد انسان براي اينكه 
از گرسنگي تلف نشود هر روز بايد غذا بخورد. او 
خيلي هم علمي و مستدل در اينباره حرف مي زند 
و اينكه چقدر خوب است آدم از همه گروه هاي 
غذايي در تغذيه روزانه اش باشد. اما اگر اين فرد 
يك ميليون ساعت درباره غذا سخنراني كند آيا 
به اندازه كسي كه يك لقمه غذا خورده است به 
سمت سير ش��دن حركت خواهد كرد؟ حقيقت 
آن اس��ت كس��ي كه يك لقمه خورده سيرتر از 
كسي اس��ت كه يك ميليون ساعت درباره لقمه 
سخنراني كرده، اما هنوز لقمه را نخورده است و 
آيا اين همان كاري نيست كه ما در گرفتاري هاي 
دروني خود انجام مي دهي��م؟ يعني براي اينكه 
آن گرس��نگي دروني، آن حرص ها،حس��دها و 
كينه ورزي ها را با لقم��ه اي لقماني درمان كنيم 
مدام در حال سخنراني كردن و تجويز نسخه براي 
اين و آن هستيم و اميد داريم با سخنراني كردن 
درباره اهميت غذا خوردن، گرس��نگي دروني ما 

هم عاج شود، اما زهي خيال باطل. 
اما پرسش اين اس��ت كه چرا آن پروانه بالقوه اي 
كه در درون من وج��ود دارد و مي تواند هم مرا و 
هم خود را رها كند ب��ه يك پروانه بالفعل تبديل 
نمي ش��ود؟ براي اينكه پيله بستن دور خود كار 
سختي است بنابراين سعي مي كنيم به ديگران 
پيله كنيم و به اصطاح آنه��ا را متهم كنيم. چرا 
پيله كردن دور خود سخت اس��ت؟ براي اينكه 
آدميزاد دوس��ت دارد ديگران را زير نظر بگيرد، 
اما نمي خواهد خودش را زير چشم داشته باشد. 
من چرا اين همه مشتاق س��ر و صدا هستم و از 
سكوت درون و بيرون فراري هستم؟ چرا به خانه 
كه مي رسم س��ريع تلويزيون را روشن مي كنم 
يا مي روم جاهاي ش��لوغ كه احساس كنم هنوز 
زنده ام. چرا نمي توانم در خانه بنشينم پنج،شش 
ساعت و در آن پنج، شش ساعت نه با كسي تماس 
بگيرم و نه شبكه هاي اجتماعي را چك كنم و نه 
تلويزيون نگاه كنم و اجازه بدهم كه آن پنج، شش 
ساعت در يك سير دروني و سكوت بگذرد؟ چرا 
اي��ن كار را نمي كنم؟ براي اينك��ه از پيله كردن 
واهمه دارم و نمي خواهم دور خود پيله كنم. چون 

فكر مي كنم سكوت مرا خفه خواهد كرد، در حالي 
كه مسئله كامًا برعكس است اما من متوجه اين 
معكوس انگاري نيس��تم. در حقيقت شما و من 
گرسنه هستيم و مي خواهيم با لقمه گرفتن براي 
ديگران گرس��نگي خودمان را فرو بنش��انيم اما 

گرسنگي سر جاي خودش خواهد بود. 
اما آن روز من همه اين حرف هايي كه در ذهنم 
تردد مي ك��رد را پاك ك��ردم و ب��ه جايش اين 
ديالوگ ها را نوش��تم. اگرچه اين كلمات هم آن 
چيزي كه مي خواس��تم منتقل نك��رد. واقعيت 
آن است كه سكوت، چش��يدني است و ذهنيت 
ما نمي تواند به درس��تي توصيفش كند. سكوت 
را بايد چشيد نه آن سكوت بيروني بلكه آنجا كه 
انسان مي تواند همه پندارها و خيال ها را كناري 
بگذارد و هماهنگ ب��ا نفس هايش به آن فطرت 
دروني متصل شود، فطرتي كه مثل يك باغ دلگشا 
انسان را هر لحظه به سوي خود فرا مي خواند، اما 
افس��وس كه اين نور فط��ري زير ابره��ا و گرد و 
غبارهاي ذهنيت ها،كج انديش��ي ها و پندارها و 
خيال ها مسكوت مانده است و چيزي جز رسيدن 
به س��كوت دروني و گذر از ابرهاي خيال و پندار 

نمي تواند آن نور را بر انسان عيان كند. 
- كرم عزيز به نظ��رم وقتت را تلف مي كني. مگر 

نمي خواهي پروانه شوي؟
- خواستنش را كه مي خواهم ولي... 

- ولي چه؟
- نمي شود بدون بخش پيله بستن پروانه شد؟

- نه! پيله بستن چه عيب و ايرادي دارد؟
- چرا اينق��در كتابي ح��رف مي زنيم. مي ش��ه 

راحت تر حرف زد؟
- آره

- بابا احس��اس خفگي ب��ه آدم دس��ت مي ده، 
خداوكيلي شكل قبره. 
- تا حاا پيله بسته اي؟

- ن��ه نخورديم ن��ون گندم، ولي ديديم دس��ت 
مردم. 

- خب مي خواي چي كار كني؟ وقت داره تموم 
مي شه. 

- نمي شه بخش پيله ش��دن را يه جوري قيچي 
كرد؟ به جون مادرم فوبياي خفگي دارم. 

- نه. 
- دور ديگران پيله كنم چ��ي؟ هر چقدر بخواي 

دور ديگران پيله مي كنم، عين باقلوا. 
- مثل اين مي مونه كه گرس��نه باشي اما دهان 

ديگران لقمه بذاري. 
- بابا به قرآن من پيله بستن رو عين قبر مي بينم. 
خدا شاهده نفسم مي گيره. نمي خوام اصًا پروانه 
بشم. دست از سرم بردار. همين كرم چه ايرادي 

داره مگه. همه كه قرار نيست پروانه بشن. 
- مي توني حرف نزني؟

- آره بيا.
- نه منظورم حرف زدن با من نيست. مي توني با 

خودت هم حرف نزني؟
- بذار امتحان كنم. 

- امتحان كن.
- وقتي توجه مي كنم  حرف نزنم آره. اين چيه به 

من چسبيده؟
- اون يه تار ابريشمي يه. 

- از كجا اومده؟
- از همون توجهي كه كردي. 

- ولي من  مي ترسم.
- مي ترسي چون حرف مي زني. 

- با كي؟
- با خودت. 

- چي كار كنم؟
- سكوت كن و نترس.

- تارها دارن زياد مي شن. 
- سيس، هيچي نگو!

نسخه اي براي تغيير، فارغ از بهانه تراشي
 هيچ كس با پيله كردن به ديگران 

پروانه نمي شود

سبك نگرش

پيله بستن دور خود كار سختي 
اس�ت بنابراين س�عي مي كنيم 
به ديگران پيل�ه كنيم. آدميزاد 
دوس�ت دارد ديگران را زير نظر 
بگيرد، ام�ا نمي خواهد خودش 
را زي�ر چش�م داش�ته باش�د

خانواده ايراني قرباني تناقض ها  
نمايش هاي دروغين و تبليغات بيمار است

 پفك و پاستيل
 خدايگان كنكور

و تابلو پارك ممنوع 
مقابل داروخانه!

     محمد مهر
چند روز پيش ايده اي به ذهنم رسيد درباره اينكه ما چرا معمواً در تغيير شخصيت به 
ناكامي مي رسيم. مثًا مي بينيم چيزي در درون، ما را آزار مي دهد و مي خواهيم كه آن 
عامل را از درون خود بيرون بكشيم اما به جايي نمي رسيم. مثل دنداني كه پوسيده و 
دردناك است و هر روز هم ما را وقت و بي وقت آزار مي دهد و حتي وقتي خواب هستيم 
از خواب بيدارمان مي كند - نگاه كنيد كه گاهي اين گرداب هاي دروني هس�تند كه 
نصف شب، ما را در صورت كابوس ها از خواب بيدار مي كنند - اما در نهايت مي بينيم 
به جاي  آن كه بتوانيم درد خود را درمان كنيم به س�خنران خوبي درباره درد تبديل 
شده ايم. درباره اينكه چطور مي ش�ود اخاقي رفتار كرد مثل بلبل حرف مي زنيم اما 
وقتي قرار مي شود كه اخاقي رفتار كنيم لنگ مي زنيم. به ذهنم رسيد كه ايده پيله و 

پروانه مي تواند اين منظور را بهتر برساند. 

ما نمي توانيم صرفاً با راهكار سلبي »چه نخوريم« به نتيجه اي 
در اينباره برس��يم بلكه بايد »چه بخوريم« ها را هم در قفسه 
فروش��گاه ها به صورت عيني و نه به صورت شعاري ببينيم، 
وگرنه من هم مي توانم به عنوان يك كارشناس خيلي شيك در 
يك برنامه تلويزيوني بگويم پدر و مادرها مطلقاً از دادن تنقات 
به كودكان خود پرهيز كنند و بعد مجري برنامه بگويد:»آقاي دكتر! ما يك 
ميان برنامه ببينيم« و دكتر خيلي شيك بگويد:»ببينيم« و آن ميان برنامه چه 
باشد؟ تبليغات پاستيل يا پفك نمكي و ما متوجه شويم كه هزينه سخنراني 

دكتر را هم متوليان پاستيل و پفك نمكي داده اند و اين تناقضي است كه ما 
گرفتارش شده ايم. با يك دست زخمي  و با آن دست ديگر دستمالي براي 

پارك كردن خون سر و صورت طرف مقابل تعارف مي كنيم. 
مثل اين مي ماند كه ش��ما كس��ي را تحريك مي كنيد و بعد در ادامه از او 
مي خواهيد تا حد امكان خويشتنداري كند و سالم بماند. آيا نبايد از كسي 
كه اشتهاي كودك مرا به آن مواد تحريك مي كند بپرسيم ما كدام يك از اين 
مواضع تو را قبول كنيم. آن پرهيزهاي كارشناسانه ات را يا آن همه رنگ و 

لعابي كه در تيزرهايت وجود دارد؟ 

از طرفي توجه كنيم كه ما فاقد فرهنگ صراحت در جامعه 
هستيم و چرا فاقد فرهنگ صراحت هستيم به دليل اينكه 
ياد نگرفته ايم با هم گفت وگو كنيم و گوش��ي براي شنيدن 
استدال هاي همديگر داشته باشيم و چون اين امر را از قبل 
مي دانيم مي گوييم بي فايده اس��ت كه بخواهيم با آن فرد 
درباره اينكه نبايد بدون اجازه به كودكمان چيزي بدهد حرف بزنيم چون 
اولين اعتراض ما باعث دلشكس��تگي و جنجال خواهد شد. پس توجه 
مي كنيد كه وقتي به ايه هاي زيرين تر علت پوسيدگي دندان كودك من 
مي رويم مي بينيم كه داستان بُعد عميق تري به خود مي گيرد. مثًا شما 
تا حاا ديده ايد كه كسي توليدكنندگان مواد غذايي را در اين باره متهم 
كند؟ انگشت اتهام به سمت پدر و مادرهاست. مي پذيرم من به عنوان پدر 
و مادر در اين باره كوتاهي هايي ك��رده ام - البته عوامل ژنتيك و تنفس 
دهاني كودك و... را كنار بگذاريم - اما آيا آن همه خوراكي هاي شيرين 
كه با قند تهيه مي شود و به وفور در دسترس كودكان قرار مي گيرد و حتي 
در تبليغات تلويزيوني هم ص��داي بلندي دارن��د از كارخانه من بيرون 
مي آيد؟ آيا من توزيع ، تبليغ، تحريك و تشويق به مصرف مي كنم؟ آيا 
دس��تگاه هاي متولي في المثل نبايد درباره ميزان قند ب��ه كار رفته در 
خوراكي هاي جذاب براي كودكان استانداردهاي خاصي داشته باشند؟ 
آيا مثًا رسانه هاي ما يا دستگاه هاي عريض و طويل هيچ مسئوليتي در 

اينباره ندارند؟ 
چند سال پيش يك مقاله علمي در يكي از سايت ها مي خواندم. پژوهشي 
در انگليس روي دندان ك��ودكان صورت گرفته ب��ود و در كمال تعجب 
محققان به اين نتيجه رسيده بودند برخاف باورهاي قبلي كه كشمش 
مي تواند به پوسيدگي دنداني منجر شود،دانش آموزاني كه در جيره غذايي 

روزانه خود از قندهاي طبيعي مثل كشمش استفاده مي كنند به ميزان 
قابل توجهي از ابتا به پوسيدگي دنداني مصون مانده اند. 

اما چقدر دس��تگاه هاي ما روي اين مس��ائل تكيه دارند. م��ا با يك نوع 
رهاشدگي در اين زمينه روبه رو هستيم و آيا درست است كه همه كاسه 
كوزه ها سر والدين شكسته شود؟ شما اگر بخواهيد دندان هاي كودكتان 
سالم بماند عمًا نبايد او را به هيچ مركز خريد يا فروشگاه يا سوپرماركتي 
ببريد. بايد چشم هاي او را ببنديد و تقريباً همه حواس او را از كار بيندازيد 
چون همه آنچه در اين فروش��گاه ها براي كودكان عرضه مي شود بدون 
استثنا براي كودكان مضر است. شما يك نمونه مثال بياوريد كه از ميان 
اين همه شكات،پاس��تيل ، آدامس و آبنبات، بس��تني و چه و چه يك 
خوراكي وجود دارد كه شما مي توانيد با اطمينان خاطر براي كودك خود 
تهيه كنيد، حتي آنهايي كه ظاهراً ضرري ندارند، يعني مثًا چيز شگفتي 
است كه من انتظار داشته باشم در سوپرماركت ها يا هايپرماركت ها يك 
قفسه به عنوان تغذيه سالم در دسترس پدر و مادرها قرار گيرد كه بتوانند 
دست كم دو سه نمونه تغذيه س��الم قابل خريد داشته باشند؟ مثًا چه؟ 
مثًا بسته هاي ميوه خشك آن هم نه با قيمت هاي نجومي 10برابر قيمت 
يك بسته پفك و چرا اين رابطه قيمت مثل برخي كشورها كه ماليات هاي 
سنگيني روي مواد غذايي مضر و پرنمك مي بندند برعكس نباشد؟ يعني 
خوراكي هاي طبيعي كه پايه شيميايي و مصنوعي ندارند قيمت كمتري 
داشته باشند و نه برعكس. مسئله اين است كه من نمي توانم كودك خود 
را در خانه زنداني كنم كه اگر حتي اين اتفاق هم بيفتد تلويزيون با تبليغات 
پاس��تيل و پفك نمكي كودك مرا تحريك خواهدكرد، بنابراين راه حل 
اينجاست كه ما دست پدر و مادرها را در انتخاب مواد غذايي سالم و تهيه 

آن از مراكز خريد باز بگذاريم، اما چگونه؟

 تلويزيون 
جعبه تناقضات است

تلويزيون را روشن مي كنيد 
و حالتان از آن همه تبليغات 
مؤسس��ات كنك��ور ب��د 
مي ش��ود. رتبه هاي ممتاز 
كنكور را هم اينجا و آنجا در 
بيلبورده��ا و... مي آورند كه بگويند اين 
نوابغ از زايشگاه كه متولد شدند قبل از 
اينكه ي��اد بگيرن��د ش��ير بخورند اول 
كتاب هاي تس��ت زني اين مؤسسات را 
مي خواندن��د و چه بس��ا اص��ًا از دوره 
جنيني هم با اين مؤسسات از طريق بند 
ناف در ارتباط بودند. اين حجم از دروغ 
در جامعه ما به اس��م رواج علم و دانش 
وجود دارد و كسي هم كاري نمي كند. 
عل��ت را از ص��دا و س��يما بپرس��يد 
مي گويد:»من كسري بودجه دارم و بايد 
ش��كم كارمندان خ��ودم را س��ير كنم. 
مجبورم اينها را تبليغ كنم. دولت اگر به 
من پول بدهد من حتي يك آگهي از اين 
مؤسسات نمي روم. من كه خودم مي دانم 
اينها چه استرس��ي به والدي��ن بيچاره 
دانش آموزان تحميل مي كنند و جيب 
آنها را در اين اوضاع بد اقتصادي خالي 
مي كنند. من كه مي دانم اين مؤسسات 
چه هيواهايي شده اند و به نام علم چه 
دكان هايي باز كرده اند اما من مجبورم.« 
دولت هم مي گويد:»من بيش��تر از اين 
پولي ندارم چون خودم هم عيالوارم و 3 
ميليون عائل��ه و كارمن��د دارم وانگهي 
همين پ��ول يارانه ه��ا را هم ب��ه زور به 
حساب مردم واريز مي كنم.« آموزش و 
پرورش هم مي گويد:»مؤسس��ات نفوذ 
بااي��ي دارند و حت��ي به ما ه��م اجازه 
نمي دهند ك��ه ما اي��ن رون��د را تغيير 
دهيم.« نهايتاً چه اتفاق��ي مي افتد؟ ما 
مثل ماهياني هستيم كه در بركه اي قرار 
داريم و هر روز اين بركه با لوله فاضابي 
جديد آلوده مي ش��ود. سراغ هر لوله اي 
هم كه مي رويد وجود خ��ودش را بنا به 
دايل��ي توجي��ه مي كن��د و مي گويد 
نمي تواند سر اين لوله را به جاي ديگري 
ببرد، اما در نهايت چه كس��ي قرار است 
اين همه سموم را پذيرا باشد؟ در نهايت 
همه م��ا مس��موم و درگي��ر تناقض ها 
خواهيم ش��د، چه آن دندانپزشكي كه 
مي خواه��د از جيب من ب��راي بچه من 
جايزه بدهد و متوجه اين تناقض نيست 
و تناقض دوم اينكه به من مي گويد يك 
عامل خرابي زودرس دندان كودك شما 
به خاطر تغذيه اوست و در ادامه مي گويد 
مي توانيد براي كودك به عنوان جايزه 
يك بستني بگيريد تا ما به او بدهيم و چه 
آن داروخانه ش��بانه روزي كه جلويش 
تابلوي حمل با جرثقيل كاشته اند و چه 
مؤسس��اتي ك��ه مي خواهن��د بگويند 
هدفشان بسط دانش در جامعه است اما 
جز استرس آفريني و خالي كردن جيب 

پدر و مادرها هنر ديگري ندارند. 

    به نام محبت
 دخالت نكنيم

فرض كنيد ما به عن��وان پدر و 
م��ادر ك��ودك در زمينه هاي��ي 
كوتاه��ي كرده ايم. مث��ًا از نخ 
دندان ب��راي كودك اس��تفاده 
نكرده اي��م يا در برابر خواس��ت 
كودك تس��ليم ش��ده  و او را در معرض 
تنقات ش��يرين ق��رار داده اي��م، اما آيا 
مسئله صرفاً يك ناآگاهي فردي است يا 
نه، يك ناآگاهي بزرگ و جمعي در اين 
ميان نيز نقش بازي مي كند كه حتي به 
يك معنا مي شود گفت ناآگاهي فردي ما 
به عنوان پدر و مادر بخشي از آن ناآگاهي 

جمعي است. 
ما پ��ارك يا مهمان��ي رفته اي��م. در آن 
مهماني يك خانم مس��ن يا آقاي مسن 
دست در جيبش مي كند و يك آبنبات 
كه دو ساعت طول مي كشد تا در دهان 
كودك آب شود به عنوان ابراز محبت به 
كودك ما تقديم مي كند، تقديم با عشق. 
ما هم طبق عرف نه تنها هيچ اعتراضي 
براي اين كار نمي كني��م و حق اعتراض 
نداريم بلكه باي��د ق��دردان آن خانم يا 
آقايي باش��يم كه به كودك م��ا آبنباتي 
داده كه حتي با يك قدرت فك خيلي باا 
در حد فك يك كروكوديل، دو س��اعت 
طول مي كش��د تا آن آبنبات آب ش��ود. 
حاا فرض كنيد آيا ع��رف اجتماعي ما 
برمي تابد ما به آن ف��رد بگوييم كه لطفاً 
الگوي جاي��زه دادن خودت را تغيير بده 
يا مثًا وقتي آن آبنبات را به كودك داد 
آن آبنبات را از دست كودك بگيريم؟ نه 
تنها در مهماني ها كه گاه افراد غريبه در 
پارك از سر محبت به كودك تو آبنبات 
مي دهن��د و گاه��ي خودش��ان لفافه و 
بس��ته بندي آن آبنبات را با دست هاي 
مبارك خ��ود در مي آورند و بدون اينكه 
زحم��ت كوچك ترين دخالت��ي را به تو 
به عنوان پ��در و مادر يا ك��ودك بدهند 
آن را در دهان كودك مي گذارند. ديگر 
چه چيزي از اين بهتر؟ تو هم بايد مثل 
آدم ه��اي متمدن لبخند بر لب داش��ته 
باشي و حس قدرداني خود را از اين عمل 
انسان دوستانه ابراز كني در حالي كه در 
درون، خون خونت را مي خورد كه شما 
به چه حقي با كودك آدم چنين رفتاري 
مي كنيد. آيا نياز نيست كه اول از پدر و 
مادر بپرس��يم من اجازه چنين كاري را 
دارم يا نه؟ ما گاهي به ظريف ترين شكل 
ممكن در امور ديگران دخالت مي كنيم. 
مثل اي��ن مي ماند كه در ب��اغ وحش يا 
پارك صد بار از بازديدكنندگان خواهش 
مي كنند كه لطفاً به حيوانات غذا ندهيد 
چون آن چيزي كه شما آن را خوشمزه 
يافته اي��د و به حي��وان مي دهيد ممكن 
اس��ت براي او يك ماده مسموم كننده 
باشد اما ما تصور مي كنيم هر چيزي كه 
براي ما خوشايند است براي ديگران هم 

مي تواند باشد. 

 فقط نگوييم چه نخوريم، بگوييم چه بخوريم 

تحريك كنندگان اشتهاي هله هوله خوري مدعي مي شوند

سبك رفتار

واقعيت آن اس��ت كه گاه��ي آدم هاي جامع��ه ما درگير 
تناقض هاي اجتماعي هس��تند و در اينباره درد زيادي به 
آنها تحميل مي ش��ود. چند وقت پيش براي تهيه دارو با 
ترس و لرز جلوي يك داروخانه شبانه روزي پارك كردم كه 
يك تابلوي توقف ممنوع و حمل با جرثقيل صاف جلوي 
داروخانه كاشته شده بود. مجبور بودم آن وقت شب آن دارو را تهيه كنم. 
اين داروخانه شبانه روزي در حاشيه بزرگراه بود و من هر چند ثانيه يك 
بار در داروخانه به خودرويم نگاه مي كردم كه نكند اان پليس از راه برسد 
و جريمه ام كند يا حتي بخواهند خودروي مرا به جرثقيل ببندند و ببرند. 
حق هم با پليس است چون پليس به من مي گويد كور كه نبودي. تابلوي به 
آن بزرگي را براي  تو زده ايم. حتي اگر خودروي مرا به جرثقيل مي بستند و 
مي بردند مثل يك آدم متمدن قانون پذير بايد رفتار مي كردم. اما پرسش 
من آن روز اين بود: اگر اين داروخانه ش��بانه روزي اينجاست چرا جلوي 
اين داروخانه بايد تابلوي »ايستادن مطلقا ممنوع« و »حمل با جرثقيل« 
كاشته شود؟ يعني كسي كه اين تابلو را اينجا كاش��ته و رفته، تابلو زياد 
آورده بوده و مثل تبليغاتچي هايي كه برگه زياد مي آورند و برگه ها را همين 
طور فله اي اين سو و آن سو مي پاشند اين تابلو را هم اينجا پاشيده است؟ 
يعني اين فرد با خود نگفته است آن بيچاره اي كه وقت و بي وقت مي خواهد 
از اين داروخانه ش��بانه روزي دارو تهيه كند پس كجا ماشينش را پارك 
كند و اگر اينجا جاي پارك خودرو نيست پس فلسفه وجود آن داروخانه 
شبانه روزي در اين نقطه چيس��ت؟ و توجه كنيد به صدها مراكز خريد و 

پاتوق هايي كه خودروها را مجبور مي كنند دوبله و سوبله پارك و مزاحمت 
براي ديگران ايجاد كنند، اما نبايد پرسيد اگر آن مراكز خريد يا تفريح در 
آن نقطه حضور دارند نبايد فكري به حال محل پارك خودرو ها مي شد و 
حاا پليس چه كسي را مي بيند؟ بي شك فقط حلقه آخر را مي بيند. اما 
آيا فقط حلقه آخر در اين ماجرا حضور دارد؟ و بقيه چه؟ آيا آنها جريمه 

مي شوند؟ آيا با آنها برخوردي صورت مي گيرد؟

وقتي فقط حلقه آخر جريمه مي شود



ملدت زماني اسلت كله بحث طلاق و 
حاشليه هاي حاصلل از آن در محافلل 
مختلف مطلرح مي شلود. افزايش آمار 
طاق، كاهش آمار ازدواج، روش هاي نادرست قضايي مختوم به طاق 
توافقي و در نهايت بحث داغ مهريه كه همزمان با افزايش نوسلانات 
سكه و ارز به اوج رسيد، از جمله اين موارد است. حاا عاوه بر مشكات 
مختلفي كه سدي مقابل ازدواج جوانان بود، اين روزها بحث مهريه هم 
بر آن افزوده شده است. در اين ميان زياد شنيده مي شود كه دختران 
جوان با گايه مندي از تاش قانونگذاران در راستاي كاهش محكوميت 
كيفري مهريه، برخي از حقوق مصرح بانوان را ناديده مي انگارند يا به 
آن كم توجهي مي كنند. دستيار ويژه رئيس جمهور در امور شهروندي 

از جمله افرادي است كه شروط ضمن عقد را جايگزين مناسبي براي 
مهريه هاي نجومي توصيف كرده بود، اما آيا كسي مي داند به درستي 
شرط ضمن عقد چيست؟ شامل چه مواردي مي شود؟ چه زماني بايد 
براي ثبت آن اقدام كرد و آيا قابل تغيير اسلت يا خيلر؟ افزون بر اين 
موارد آيا شلروط ضمن عقد فقط براي زوجه قائل به يكسري حقوق 
است يا اينكه زوج نيز مي تواند اقدام به ثبت شروط ضمن عقد كند؟ 
نظر به اهميت اين موضوع به عنوان يكي از موارد مبتا به جامعه امروز، 
گروه حقوق روزنامه جوان با علم به اينكه زندگي مشترك اساساً شرط 
و شروط بردار نيست، اما به هرحال ممكن است شرايطي پيش بيايد 
كه همين شروط مقرر در عقد نكاح مهم شود، اين هفته »شروط ضمن 

عقد نكاح« را مورد بررسي قرار داده است. 

حق طاق چيست؟ 
عبارت هايي چون اعطاي حق طاق، حق طاق زن، وكالت 
در طاق، وكالت زن در طاق، وكالت در طاق زوجه، وكالت 
تام ط��اق و وكالت باعزل طاق همگ��ي مفهوم و منظور 
يكسان دارد و به اين معناست كه مرد در خصوص طاق به 
همسرش يا هر شخص ديگري وكالت اعطا كند. اين وكالت 
مرسوم است يا ضمن عقد نكاح باش��د و در سند ازدواج به 
عنوان شرط وكالت )ش��رط نتيجه( درج شود يا اينكه زوج 
به طور مستقل با حضور در دفترخانه اسناد رسمي وكالت 

رسمي در طاق به زوجه يا شخص ديگري اعطا كند. 
به طور كلي و به زبان ساده تر، حق طاق حقي است در اختيار 
مرد كه در موارد خاصي مي تواند در اختي��ار زن قرار گيرد؛ 

مواردي كه قانون مدني بدان پرداخته است و در تعبير ديگري 
به وجود آمدن »عسر و حرج« براي زنان تعريف مي شود. اما 
اين س��ؤال پيش مي آيد وقتي تمامي موارد مندرج در سند 
نكاحيه ذيل قانون مدني تعريف شده است و زوجه اين حق را 
دارد كه با اثبات آن اقدام به طاق كند، پس فايده تاش براي 

قبول شروط ضمن عقد چيست؟ 
براي پاسخ به اين سؤال بايد گفت در فرضي كه اختافي بين 
زوج و زوجه پيش آيد، در صورتي كه اين وكالت در اختيار زوجه 
باش��د، وي نيازي به اثبات موارد فوق ندارد، اما در صورتي كه 
زوج اين شروط را قبول نكرده باشد، بعد از مراجعه به دادگاه بار 
اثباتي موارد مندرج در سند نكاحيه به عهده زوجه خواهد بود. 

دايره شروط ضمن عقد 
هميشه شروط ضمن عقد مبتني بر موضوعاتي چون گرفتن 
حق طاق با تكيه بر موضوعات خاص اجتماعي و فرهنگي 
و به ويژه اقتصادي و فرهنگي نيست. هستند كساني كه در 
اين ميان اقدام به تعيين »ش��روط ضمن عقد« با بار مثبت 
مي كنند. چنانچه مطابق تصاوير درج شده در فضاي مجازي 
مربوط به يك عقدنامه، زوجه با زوج شرط كرده كه كودكان 
محروم از تحصيل را باس��واد كند كه البته زوج هم شرط را 

قبول كرده است. 
در مواردي هم ديده ش��ده كه ش��روط مرتبط با عقايد 
و فرهنگ و اقتضائ��ات زندگي، بي��ن زوج و زوجه ثبت 
مي شود كه ش��ايد در عرف پس��نديده نباش��د اما براي 

طرفين قابل اهميت بوده اس��ت و كاس��تي هاي زندگي 
آنان را جبران مي كند. به طور مثال اس��تفاده نكردن از 
مواد دخاني مثل قليان يا س��يگار يا پيپ از همين قبيل 

موضوعات است. 
با همه اين تفاصيل، اساس زندگي مشترك وراي همه اين 
شرط و ش��روط هاي قانوني اس��ت. تعبيه شرط ضمن عقد 
نكاح، به هر نحو كه باشد براي روز مباداست. آغاز پيگيري 
مطالبات حقوقي خانواده توس��ط هر يك از زوجين در كف 
دادگاه، حتي اگر به طاق هم منجر نشود، پاياني بر جو گرم 
و صميمي همان خانواده است و مگر مي توان يك زندگي را 

بدون گرما و صميميت به خوبي و خوشي ادامه داد؟!

 حقوقی شرط ببنديد
عاشقانه زندگی کنيد

نیره ساری
   پرونده
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شرط اول

شرط دوم

شرط سوم

شرط چهارم

شرط ششم

شرط هفتم

شرط هشتم

شرط نهم

شرط دهم

شرط  يازدهم

شرط   دوازدهم

 زن مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور طاق كند، 
 در صورت خودداري شوهر از دادن خرجي زن و انجام
ساير حقوق واجب زن به مدت شش ماه. 

  دومين شرط ذكر شده در عقدنامه كه
 به زن اجازه طاق مي دهد، بدرفتاري زوج است به حدي 
كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل كند. 

 سومين شرطي كه با وجود آن زن
 اختيار طاق دارد، بيماري خطرناك غيرقابل 
 درمان مرد است در حدي كه سامت زن را
 به خطر اندازد. 

ششمين شرط مندرج در عقدنامه 
اشتغال مرد به كاري است كه به 
حيثيت و آبروي زن و مصالح خانوادگي 
او لطمه بزند در اين صورت زن مي تواند 
تقاضاي طاق كند. 

  محكوميت شوهر به مجازات پنج سال حبس 
يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر ناتواني از پرداخت، 
منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي 
نقدي كه مجموعاً منتهي به پنج سال بازداشت يا بيشتر 
شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد نيز يكي ديگر 
 از شروط ضمن عقد نكاح است كه به زن امكان 
مطلقه شدن را مي دهد

 ابتاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خللي 
وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار كند مانند اعتيادي كه منجر به بيكاري مرد، 

فروش اثاثيه منزل و وارد نمودن ضرر به سامت جسمي و روحي زن و فرزند شود. 

 به استناد آن زن حق طاق مي يابد. 
چنانچه زوج زندگي خانوادگي را 

بدون عذر موجه ترك كند يا اينكه 
شش ماه متوالي بدون عذر موجه 
غيبت كند،زن مي تواند با مراجعه 

به دادگاه و بدون حضور شوهر 
طاق خود را ثبت كند. 

از جمله مواردي كه دادگاه تقاضاي زن را براي طاق 
مي پذيرد و در عقدنامه نيز ذكر شده،محكوميت 

قطعي زوج بر اثر ارتكاب به جرم و اجراي هر گونه 
 مجازات اعم از حد و تعزير است كه مغاير با

  حيثيت و شئون خانوادگي زن باشد.
 تشخيص اين امر نيز با توجه به وضع و موقعيت زن

 و عرف و موازين ديگر با دادگاه است. 

  آخرين شرطي كه زوج در عقدنامه آن را امضا مي كند و اختيار طاق را
به همسرش مي دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است كه  در صورت 

وقوع اين مورد، زن حق خواهد داشت اقامه دعوا برای طاق كند. 

  همچنين چنانچه زوج مفقودااثر شود و ظرف
شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود نيز 

دادگاه حكم طاق را صادر مي كند. 

دهمين شرط از شروط دوازده گانه عقد نكاح، 
بچه دار نشدن مرد پس از گذشت پنج سال از زندگي 

مشترك به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر 
است كه در اين صورت زن مي تواند تقاضاي طاق كند. 

قانونگذار براي عقد نكاح شروطي مقرر كرده است،اما 
پايبندي و استمرار زندگي مشترك پايبند اين شروط نيست

12 شرط خاص ضمن  عقد 

شرط پنجم

تخلف از شرط صفت 
ماده 1128 قانون مدني در بحث نكاح، تخلف از شرط صفت مقرر مي  دارد:

»هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط ش��ده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف 
مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور 

در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.« 
مستفاد از اين ماده قانوني اين اس��ت كه طرفين عقد ازدواج مي توانند هر صفتي را كه 
جنبه عقاني داشته باشد در عقد نكاح شرط نمايند، اعم از اينكه وصف مزبور مربوط به 
وجود نوعي صفت كمال يا فقدان عيب و نقص و خواه ناظر به جنبه هاي جسمي و روحي 
طرف يا امور عارضي و خارجي باشد كه اگر بعد از عقد خاف آن معلوم شود طرف ديگر به 
استناد تخلف از شرط صفت مي تواند عقد نكاح را فسخ نمايد. ممكن است وجود صفتي، 
صراحتاً در ضمن عقد نكاح شرط نشود ولي عقد مبتني بر وجود وصفي در يكي از زوجين 
منعقد گردد كه اگر آن صفت را نداش��ت، طرف نكاح را منعقد نمي نمود در اين صورت 

نيز طبق ذيل ماده 1128 اگر معلوم شد طرف فاقد آن وصف است، مشروط له مي تواند 
نكاح را فسخ نمايد. 

در حالت كلي، در هر صورت در خصوص وجود حق فسخ به لحاظ تخلف از شرط وصف، 
طبق قانون مدني و نيز مستفاد از نظر فقها فرقي بين زن و مرد نيست و هر يك مي تواند 
وجود صفت يا صفاتي را در ديگري شرط نمايد و در صورت تخلف از شرط و موجود نبودن 

آن وصف، عقد نكاح را فسخ نمايد. 
ذكر اين نكته ازم است كه شروط ضمن عقد بعد از امضا قابل تغيير نيستند مگر با توافق 
طرفين. از سوي ديگر برخي از شروط ضمن عقد قابل پذيرش نيستند و باطل هستند. 
ازجمله شروط باطل، بايد به شروطي كه انجام آن غيرمقدور باشد يا نفع و فايده نداشته 
باشد يا خاف قانون امري باشد اشاره كرد. مثل اينكه زن نمي تواند ضمن عقد شرط كند 

مرد حق طاق او را نداشته باشد. 

اقسام شرط در قانون 
طبق ماده 234 قانون مدني شروط صحيح بر سه قسم است:
1- شرط صفت. 2- شرط نتيجه. 3- شرط فعل اثباتاً يا نفياً

شرط صفت عبارت است از شرط راجع به كيفيت يا كميت مورد معامله، كميت يا مقدار 
مثاً خانه اي 2۰۰متري يا1۰۰كيلوبرنج شرط صفت در معامله باشد و كيفيت مثاً جنس 

مورد معامله مثل اينكه رنگ ماشين بايد مشكي باشد.  شرط نتيجه آن است كه تحقق 
امري در خارج شرط شود، به طور مثال فردي هنگام فروش منزل، شرط مي كند در قبال 
آن 1۰ سال بعد به فرد ديگري ماشيني اعطا شود.  شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم 

اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود. 

شرط پنجم ديوانه بودن مرد است در 
زماني كه امكان فسخ وجود ندارد. 

طاق ممكن است از سوي زن، مرد يا به صورتي توافقي صورت گيرد. طبق ماده 1133 
قانون مدني مرد مي تواند با رعايت شلرايط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي 
طاق همسلرش را بنمايد. مرد ممكن است براي اين درخواسلت خود دايل موجهي 
داشته باشد از جمله عدم تمكين زن، سلوء رفتار زن، محكوميت خانم به حبس، ترك 
زندگي خانوادگي و... همچنين ممكن اسلت دليل موجهي براي اين درخواسلت خود 
نداشته باشد،اما مهم اينجاست كه مرد چه دليل موجهي براي طاق داشته باشد و چه 
نداشته باشد، دادگاه تقاضاي وي را بدواً اجابت مي كند،زيرا طبق قواعد شرعي و فقهي 

طاق از اختيارات شوهر است و حتي با وجود مخالفت زن، امكان اجراي آن هست. تنها 
تفاوت در موجه بودن يا نبودن علت تقاضاي طاق از ناحيه شوهر، بحث تعلق گرفتن يا 

عدم تعلق يكسري حق و حقوق مالي براي خانم است. 
نكته اينجاست، معني حق طاق اين نيست كه حتي اگر تمامي موارد شروط ضمن عقد توسط 
زوج قبول شود، اصل حق طاق از مرد به زن منتقل مي شود، بلكه زوجه در اِعمال حق طاق 
مرد از جانب مرد در موارد ذكر شده وكالت پيدا مي كند. در توضيح تكميلي بايد گفت اصل 

اين حقوق متعلق به زوج است و وي اين اجازه يا وكالت را به زن اعطا مي كند. 

 چند شرط هم هست كه
 در سندهاي ازدواج قيد نشده است اما 

زوج و زوجه مي توانند آنها را در سند بگنجانند، 
شرط تحصيل، شرط اشتغال و شرط اجازه خروج از كشور 
از جمله اين موارد است. به طور مثال زن عاوه بر شرايط 

مندرج در قباله ازدواج مي تواند حق سكونت كه اختيار تعيين 
محل سكونت را به زن واگذار مي كند، حق تحصيل و حق اشتغال 
يا هر شرطي كه مخالف اقتضاي عقد نكاح نباشد را در سند ازدواج 

خود با توافق شوهر درج كند. با تحقق يكي از شرايط فوق و 
اثبات آن در دادگاه، زن مي تواند با استفاده از وكالت ضمن 

عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طي تشريفات قانوني 
نسبت به اجراي طاق اقدام كند. در صورت اثبات 

موارد فوق زن عاوه بر طاق مي تواند عمده 
مهريه را هم دريافت كند. 
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زماني که به تاريخ براي بررس�ي علل زوال حکومت ها 
مراجعه مي کنيم، عمدتًا با عناص�ري چون بي تدبيري 
و ستم پيشگي حاکمان مواجه مي ش�ويم که به تعبير 
حض�رت اميرالمومنين)ع( از جمله عل�ل قطعي فناي 
يک نظ�ام حکومتي اس�ت )الملک يبقي م�ع الکفر و 
ايبقي مع الظللم( اما آنجا که در طول تاريخ با مواردي 
معدود از ش�کل گيري حکومت صالحان و غيرطاغوت 
مواجه مي ش�ويم، در مطالعه نحوه از قدرت افتادن آن 
حکومت و ناپاي�داري آن بايد عوامل ديگ�ري را مورد 
بررس�ي قرار داد. به عنوان يکي از بارزترين مصاديق، 
مي توان به حکومت علوي اشاره نمود که به رغم آنکه 
امام معصوم)ع( بر صدر آن قرار دارد و به هدايت جامعه 
مي پردازد، اما مدتي کوتاه پس از شهادت ايشان، اين 
حکومت ني�ز در ظاهر از مي�ان رفته و افس�ار هدايت 
جامعه اسامي به چنگال معاويه بن ابي سفيان مي افتد. 
در يادداشت زير برخي مصاديق اجتماعي که مي توانند 
باعث س�قوط حکومت هاي صالحه ش�وند ب�ا توجه به 
تجربه حکومت علوي مورد بررس�ي قرار گرفته است. 

   
  فقدان ولي و راهنما

براي بررسي علت ناپايداري حکومت صالحه مي توانيم به 
بندهايي از دعاي افتتاح مراجعه کنيم که در آن از وضعيت 
اجتماعي به خدا شکايت برده شده است. از اين دعا که در 
آن از پنج مسئله به درگاه خداوند به عنوان مسائل اجتماعي 
مبتا  در عصر غيبت نام برده شده است، مي توان مؤلفه هاي 
خطرآفرين در مس��ير هدايت ام��ت و پايداري مس��ير را 
اس��تخراج کرد. همانگونه که در فراز مهم��ي از اين دعاي 
شريفه مي خوانيم: »اللهم انا نشکو اليک فقد نبينا و غيبه 
ولينا، و کثره عدونا، و قله عددنا و ش��ده الفتن بنا، و تظاهر 
الزمان علينا«، يکي از مهم ترين مسائلي که قابل شکايت 

دانسته شده، فقدان نبي و نبود ولي در جامعه است. 
نقش امام در هدايت جامعه اسامي جايگاهي کليدي است 
به گونه اي که در تعابير اميرالمومني��ن )ع( امام به عنوان 
محور و قطب آس��ياب جامعه مطرح ش��ده اس��ت. ايشان 
هنگامي که در خطبه اي به عدم مشروعيت خلفاي پيشين 
در مسند حکومت اش��اره مي کنند، جايگاه امام جامعه را 
اينگونه توصيف مي کنند: » اما واه لقد تقمصها فان و انه 
ليعلم ان محلي و منها محل القطب من الرحا ينحدر عني 

السيبل و ايرقي الي اطير.«
)هش��يارانه بنگريد قس��م به خدا فاني خاف��ت را چون 
تن پوشي به تن کش��يد در حالي که چون قطب در سنگ 
آسياب است. از وجود من سيل جريانات و حرکت ها در امت 
سرازير مي گردد و هيچ پرنده اوج گيري ياراي رسيدن به قله 

اين وجود برتر را ندارد.(
ايشان همچنين در خطبه ۱۱۹ نهج الباغه، موقعيت خود 
در جايگاه امام را اينطور توصيف مي کنند: »موقعيت من 
محور آهنين سنگ آسياب اس��ت که بايد کارها بر محور 
وجود من بگردد و من در جايگاه خود ثابت باشم که اگر از 
مرکزيت جامعه بيرون آمدم حرکت ها متوقف و بي هدف و 

سنگ زيرين نيز دچار اضطراب و آشفتگي مي گردد.« 
همين نقش محوري ش��خصيتي همچون اميرالمؤمنين 
در مدار حرکت امت اسامي سبب مي شود فقدان ايشان 
مشکات فراواني براي جامعه پديد  آيد. از آن جمله مي توان 

به تفرق و چنددستگي مردم پس از ايشان اشاره کرد. 
حضرت امير)ع( خطراتي را که جامعه پس از حضور ايشان 
متحمل شود، در ايام حيات بارها به عنوان هشدار متذکر 
شدند. از آن جمله مي فرمايند: »به خدا سوگند پس از آنکه 
مرا از دست داديد، سرگرداني شما چند برابر مي شود. زيرا 
حق را پشت سر گذاش��تيد و از نزديک ترين فرد به پيامبر 

بريده و به دورترين شخص به پيامبر متصل مي شويد.«
ايشان بهره مندي حداکثري از امام جامعه در زمان حيات 
را موجب سعادت امت برش��مردند و بارها خطاب به مردم 
خواستند:» از من بخواهيد و راهنمايي بگيريد تا پيش از آن 

که مرا از دست بدهيد.«
لذا فقدان حضرت امير)ع( و شهادت ايشان را مي توان يکي 
از علل تضعيف حکومت اسامي و اختيار گرفتن عنان مردم 

به دست معاويه دانست. 
  قلت اعوان

يکي ديگر از عوامل محتمل شکست حکومت هاي صالحه، 
کمي ياران حق و امام شناسان مطيع »ولي جامعه« است. 
يک حکومت هرچه داراي اقتدار سياسي و نظامي باشد و 
به جانب حق نيز ميل کند اما در صورتي که حاميان جريان 
حق تعدادشان در حدي نباشد که بتوان با اتکا به آنان امور 
هدايت جامعه را پيش برد، خداوند اجرم نعمت حکومت 

صالح را از چنين جماعتي بازخواهد ستاند. 
به همين دليل است که در فراز دعاي شريفه افتتاح، از کمي 
ياران حق )قله عددنا( به عنوان مانعي براي برپايي حکومت 

صالح مهدوي به درگاه الهي شکايت مي بريم. 
حضرت امير)ع( خود پيش از بر عهده گرفتن حکومت در 
پاسخ به خرده گيراني که از ايشان علت عدم قيام و احقاق 
حق را خواس��تار مي ش��دند، به کمي عده و ياران اش��اره 
داشتند و متأسفانه چندي پس از آن که به واسطه »حضور 
الحاضر« حکومت را پذيرفتند، بر اثر عواملي چون فتنه ها 
و عافيت طلبي و ش��هادت گروهي از ياران صديق ايش��ان 
رفته رفته ياران حضرت کاسته شد تا جايي که فرياد »اين 

عمار« سر دادند. 
ايشان در توصيف ياران بازمانده خود و قياس آنان با اصحاب 
حضرت رسول چنين مي فرمايند: »من ياران محمد)ص( 
را ديده ام. کسي از شما را مانند آنان نمي بينم. اصحاب آن 
حضرت )از مداومت جهاد( ژوليده مو و غبارآلود بودند؛ در 
حالي که شب را در سجده و قيام به صبح مي رساندند. گاه 
پيشاني و گاه صورت در پيش��گاه حق زمين مي نهادند. از 
ياد معاد مضطرب و پريشان بودند. پيشاني آنان از سجده 
همچون زانوي بز پينه داشت. چون ياد خدا مي شد اشک 
از ديدگانش��ان سرازير مي ش��د و گريبانش��ان از گريه  تر 

مي شد.«
بس��ياري از بيعت کنندگان با اميرالمؤمنين)ع( ايشان را 
از جايگاه خليفه اي همچون خلفاي پيش��ين مي ديدند و 
برايش��ان تفاوتي ميان پيروي از ايشان و س��ايرين وجود 

نداش��ت و همين مسئله نيز سبب ش��د به زودي بسياري 
از بيعت کنندگان به »بيعت ش��کنان« و »خارج شدگان« 
معروف شوند و از جرگه ياران ايش��ان خارج شوند. اين در 
حالي بود که قرارگيري حضرت در جايگاه حکومت به معني 
قرين شدن امامت و خافت براي نخستين بار پس از پيامبر 
اسام )ص( بود. اميرالمومنين نه تنها حاکمي با رفتارهاي 
سياسي بلکه امامي براي هدايت امت به سمت سعادت بود . 
چنانچه مي فرمودند: »اگر مرا اطاعت کنيد، شما را ان شاء اه 
به سوي مسير بهشت هدايت مي کنم، حتي اگر با سختي 

شديد و دشواري هاي تلخ همراه باشد.« 
  کثرت اعداء

در دعاي شريف افتتاح از زيادت دشمنان نيز به درگاه الهي 
شکايت شده است. وجود دش��منان فراوان براي پيشبرد 
اهداف هر حکومتي يک مانع اساس��ي به شمار مي آيد. در 
طول چهار سال حکومت حضرت امير، حداقل سه گروه از 
دشمنان عليه ايشان قيام کردند که تا حدود بسيار زيادي 

زيرساخت ها و بنيه حکومت علوي را تضعيف کرد. 
البته بايد اشاره کرد که کثرت دشمنان في نفسه نمي تواند 
عاملي براي براندازي و تضعيف حکومت صالحان به شمار 

رود. همانگونه که قرآن نيز با اش��اره به عده زياد دشمنان 
در غزواتي که پيامبر با آنان مواجه مي شد، وعده نصرت و 
پيروزي داده و غلبه مؤمنين بر دشمنان خدا را تضمين کرده 
اس��ت؛ لکن اين پيروزي براي مؤمنين به شرطي است که 

واجد دو ويژگي اساسي يعني بصيرت و صبر باشند. 
در قرآن کريم به صراح��ت صفت صبر را ازم��ه تفوق بر 
کثرت اعدا دانسته اس��ت )ان تکم منکم عشرون صابرون 

يغلبوا. . . (. 
همچنين بصيرت و دشمن شناس��ي موضوع��ي به غايت 
مهم براي مواجهه با نيرنگ هاي آنان اس��ت. خصوصاً آنجا 
که با دشمن زيرکي همچون معاويه طرف باشيم. حضرت 
اميرالمؤمنين در بخشي از نهج الباغه اصلي ترين دشمن 
دوران حکومت خود را اينگونه توصيف مي کنند: »به خدا 
قسم معاويه زيرک تر از من نيست، ولى او خيانت مي ورزد 
و گناه مي کند و اگر مکر نکوهي��ده نبود من از زيرک ترين 
مردمان بودم، ولى هر نيرنگى معصيت است و هر معصيتى 
نوعى کفر است و هر نيرنگ بازى را در قيامت نشانه اى است 

که به آن شناخته مي شود.«
همانطور که از مضمون اين نقل قابل برداشت است، امام)ع( 
تلويحاً به حقه ب��ازي و نيرنگ معاويه اش��اره مي کنند که 
متأسفانه جامعه اسامي تحت حکومت ايشان فريب نيرنگ 

بازي وي را خوردند و تسليم مکر هاي وي شدند. 
  شدت فتنه ها

فتنه ها س��همگين ترين باياي نازله بر پيکر حکومت هاي 
صالحه اند چراکه امر را بر مردم و پيروان حکومت مش��تبه 
ساخته و با ايجاد شبهات ذهني پيوند ايشان و حکومت را 

زايل مي سازند. يکي از بسترهاي مهم بروز فتنه، عدم ادراک 
و فهم افعال ولي جامعه اس��ت. پيش افتادن از ولي جامعه 
مي تواند منجر به آن شود که امام )ع( بر اساس فشار جمع 
تن به حکميت با حضور ابوموسي اشعري دهد و نيز ممکن 
است روزي امام و رهبر جامعه توسط گروهي از شيعيان با 

صفت »مذل المومنين« خوانده شود  . 
يکي ديگر از بس��ترهاي بروز فتنه، دور کردن آنها از مباني 
ديني و ايجاد تفرقه ميان مردم و دس��ته دسته کردن آنان 
اس��ت. امام علي )ع( ش��رايط جامعه تحت هدايت خود را 
چنين توصيف مي کند: »بدانيد که ش��ما پس از دينداري 
بي دين شديد و بعد از الفت و برادري حزب، حزب شديد و 
تعلقي به اسام جز نام آن نداريد و از ايمان جز نشانه هاي 

ظاهري اش را نمي دانيد.«
 در بازار فتنه، تنها بصيرت و روشنگري است که مي تواند 
همچون ش��عله نوري رهروان را از مس��ير ضالت برهاند. 
به تعبير حضرت امير)ع(: »بين ش��ما و اه��ل قبله )ديگر 
مسلمانان( باب جنگ گشوده ش��د و اين پرچم را به دوش 
نمي کشد مگر آنکه اهل بصيرت و استقامت و داناي بحق 

باشد.«
  تظاهر زمان

دنياپرس��تي و ظاهرگرايي مردم و کارگ��زاران حکومت و 
طلب حکومت براي منفعت شخصي از ديگر عوامل تضعيف 
حکومت هاي صالح است. امام )ع( تعارض هدف خود و مردم 

را در خصوص قيام اينگونه عنوان مي کند:
»مسئله من و مسئله شما يکي نيست. من شما را براي خدا 

مي خواهم و شما مرا براي خودتان مي خواهيد.«
در نهج الباغ��ه عبارات فراوان ديگري ني��ز وجود دارد که 
حضرت از رفتارهاي مسرفانه يا دنياگرايي برخي کارگزاران 
درجه يک حکومت ابراز خشم کرده و حتي برخي را طرد و 

از حکومت اخراج مي کنند. 
وجود چنين عباراتي در بيان امام نشان مي دهد دنياخواهي 
و نفس پرستي در س��طح جامعه و حتي کارگزاران ممکن 
است چنان نفوذ نمايد که حق گرايي و ميل به جهاد تبديل 
به سستي و باطل گرايي مي شود. در چنين شرايطي امام)ع( 
نمي تواند س��خن حق خود را به مردم بقبواند و آنان را به 

جهاد در مسير حق ترغيب کند. 
  فرجام سخن

با برش��مردن عوامل فوق مي توان چنين نتيجه گرفت که 
تضمين پايداري حکومت تنها با صالح بودن ش��خص ولي 
جامعه ممکن نيس��ت چراکه حتي حضور امام معصوم در 
رأس حکومت اميرالمؤمنين به دليل عدم همراهي مردم و 
نبود کارگزاران شايسته پس از ايشان تضعيف شد و نهايتاً 
به غصب معاويه درآمد. خاصه سخن آن که همانطور که 
حکومت صالح موظف به رعايت حق رعيت است، رعيت نيز 
تکاليفي در مقابل حکومت برعهده دارد که بقاي حکومت 
در گرو تعهد امت به آن است. همانگونه که حضرت امير )ع( 
مي فرمايند: »خداوند از حقوق خ�ود حق�وقي را ب�ر بع�ض 
م�ردم نس�بت ب�ه بع�ض ديگ�ر واج�ب گرداند و آن حقوق 
را در جهات و حاات با هم برابر قرار داد و بعض�ي را در براب�ر 
بعض�ي ديگر واجب کرد و بعضي واج��ب نگردد مگ�ر ب�ه 
انج�ام حقي ک�ه در براب�ر آن اس���ت. بزرگ ترين چيزي 
که از اين حقوق واجب فرم��ود حق رعي�ت ب�ر ح�اکم ب�ر 
رعي�ت، و ح�ق رعي�ت ب�ر  ح�اکم. اين فر يضه اي است که 
خداون�د ب�راي ه�ر ي�ک نس�بت ب�ه ديگ�ري واج�ب کرده 
و اين حقوق را موجب برقراري الفت و ارجمندي دينشان 
قرارداد. رعي�ت اص�اح نش�ود مگ�ر ب�ه اص�اح حاکم�ان 
و حاکم�ان اص�اح نگردن�د مگ�ر ب�ه اس��تقامت رعيت... 
ازجمله حقوق واجب خدا بر بندگان اين است ک�ه ب�ه اندازه 
طاقت خود به خيرخواهي يکديگر برخيزند و در کمک به 
هم براي اقام�ه ح�ق در بين خود اقدام کنند و هيچ کس � 
گرچه منزلتش در حق عظ�يم باش�د و فض�يلتش در دين 
بر ديگران پيشي داشته باشد- چنان نيست که در اداي حق 
که خ�دا ب�ر او واج�ب کرده محتاج به کمک نباشد و هيچ 
کس � گرچه او را کوچک شمارند و در ديده حقي�ر بينند� 
کمتر از آن نيست که در اداي حق به ديگران کم�ک کن�د يا 

از س�وي ديگ�ران کمک شود.«

يک�ي از عوام�ل محتم�ل شکس�ت 
حکومت ه�اي صالحه، کمي ي�اران حق 
و امام شناس�ان مطي�ع »ول�ي جامعه« 
اس�ت.  خداون�د نعمت حکوم�ت صالح 
را از چني�ن جماعتي بازخواهد س�تاند

دنياخواهي و نفس پرس�تي در س�طح 
جامع�ه و حت�ي کارگ�زاران ممک�ن 
اس�ت چنان نفوذ نمايد که حق گرايي 
و مي�ل ب�ه جه�اد تبديل به سس�تي 
و باطل گراي�ي مي ش�ود. در چني�ن 
ش�رايطي ام�ام)ع( نمي تواند س�خن 
حق خود را ب�ه مردم بقبوان�د و آنان 
را به جهاد در مس�ير حق ترغيب کند

پیروی از ولّی صالح ازمه بقای حکومت است
کنکاشی در علل معرفتی ناپايداری حکومت علوی

 مه�دي نصيري نويس�نده و پژوهش�گر 
حوزه هفت�ه گذش�ته يادداش�تي تحت 
عنوان »بااخره فقه نظام س�از اس�ت يا 
خير؟« منتش�ر ک�رد که بس�امد زيادي 
ميان اهالي انديش�ه داش�ت. در بخشي 
از اين يادداش�ت ک�ه در آن در خصوص 
ت�وان فق�ه ب�راي نظام س�ازي در عصر 
کنوني تش�کيک ش�ده بود، آمده است:

»اساس��اً مس��ئله و معضل عدم کفايت فقه 
سنتي و موجود براي اداره جامعه مربوط به 
يک قرن اخير است و در قرون گذشته چنين 
موضوعي تقريباً مطرح نبوده اس��ت و مردم 
مسلماني که مقيد به ديني و فقهي زندگي 
کردن بوده اند بر اساس همين فقه همه امور 
زندگي خود را انجام و س��امان مي داده اند و 
اگر در آن دوران، حکومتي فقهي و ديني هم 
تشکيل مي شد همين فقه از عهده اداره امور 
جامعه تا حد زيادي برمي آمد و به هيچ وجه 
با اين حجم از گره هاي نظري و عملي کنوني 

مواجه نمي شد. 
بنا براين س��ؤال اساسي اين اس��ت که چه 
اتفاقي در يک قرن اخير رخ داده اس��ت که 
چالش ناتواني فقه سنتي در اداره امور جامعه 
و ضرورت ارتقا يا انطب��اق آن با مقتضيات و 
پيشرفت زمانه مطرح ش��ده است؟ روشن 
است که اتفاق رخ داده چيزي جز مدرنيته و 
تمدن جديد غرب و ورود و رسوخ آن به شرق 
و جوامع اس��امي نيست که س��اختارهاي 
تمدني را در عرصه هاي اقتصادي و فرهنگي 
و اجتماعي و سياسي دگرگون و با تغييراتي 
عميق مواجه کرده است اما مسئله مهم اين 
است که حوزه ها و فقه ما درباره اين پديده 
فوق العاده تاثيرگذار و ساختار آفرين و نظام 
ساز کمترين بحث و تحليل و موشکافي اي 
ندارد. همان ح��وزه و فق��ه و اصولي که در 
برخي از موشکافي هايش دنيايي از بحث و 

قيل و قال بعضاً کم فايده وجود دارد. 
حوزه و فقه ما مثل عم��وم مردم تحت تاثير 
نظريه سير خطي پيش��رفت تاريخ و تمدن 
)که هيچ اس��تناد علمي و تاريخي درست و 
ثابت ش��ده ندارد و برخاف نصوص قرآني 
و صدها روايت اس��ت اما به دليل القاي آن 
در نظام آموزشي مدرن و رسانه هاي جديد 
شهرت و قطعيتي غيرقابل بحث يافته است( 
معتقد ب��ه مش��روعيت و مطلوبيت تمدن 
جديد در س��احت معيشت و س��اختارهاي 
مادي مانند بانک و بورس و بيمه و رسانه و 
حمل و نقل و. . . اس��ت. البته در مطلع ورود 
مظاهر مدرنيته به جامعه م��ا مخالفت ها و 
نقدها و مقاومت هايي از سوي برخي علما و 
فقها در برابر آن صورت گرفت اما نتوانست 
در برابر سياب س��همگين نظري و عملي 

مدرنيته تاب بياورد و لذا به محاق رفت. 
 فقه در قياس با جامعه و تمدن سنتي ماقبل 
مدرن )جداي از مشکل غيبت امام معصوم(، 
ارزش ها و احکامش با نظام ها و ساختارهاي 
حاکم در تاطم وتناسب بوده و اساساً بحث 
نظام س��ازي )مقص��ودم در اينجا تاس��يس 
حکومت و نظام سياسي نيست که مشروعيت 
انحصاري آن براي دين و فقه در عصر حضور 
و غيبت ثابت اس��ت( مطرح نيس��ت اما در 
روزگار کنوني نظام سازي مستقل و خالص و 
يکدست ديني و فقهي در قبال ساختارها و 
نظامات مدرن اغلب غيرعملي و منتفي است 
و تنها بايد به طور نس��بي و در حد مقدور به 
تغيير و اصاحات دست زد و البته اين توان 
محدود و نسبي تمدن سازي در زمانه جديد 
)صرف نظر از مانعيت غيب��ت که آن هم به 
مردم برمي گردد( نه به دليل ضعف و نقصان 
دين و فقه و فقها به عنوان علت فاعلي بلکه 
به جهت انحطاط و ويراني عل��ت قابلي که 
بستر تمدني مدرن اس��ت، برمي گردد و از 
اين رو تحليل روش��نفکران که اين مسئله 
را به عقب ماندگي فقه و دين و پيشرفتگي 
و کمال يافتگي تمدن جديد ربط مي دهند، 

مردود است.«
 به دنبال انتش��ار اين مقاله، حجت ااسام 
رضا غامي استاد حوزه و دانشگاه، مطلبي 
را با تيتر »س��خني با مه��دي نصيري« در 
پاس��خ به مطل��ب نصيري منتش��ر کرد که 
نقدي ب��ر ادعاي نصي��ري ب��ود. گرچه اين 
نامه بيش��تر به حواش��ي پرداخته و اساساً 
رويکرد و ش��خصيت نصيري و سواد وي را 

مورد س��ؤال قرار داده بود اما در بخش��ي از 
اين نامه نيز به پاس��خ ادع��اي وي پرداخته 
است: » اگر از موضع کام سياسي اسام به 
بحث هاي ايشان بنگريم، گوهر مباحث آقاي 
نصيري به خنثي سازي حکومت اسامي در 
دوران غيب��ت معصوم )ع( منجر مي ش��ود. 
ايشان با زبان پنهان و آش��کار اين پيام را به 
مخاطبش��ان منتقل مي کنند که حکومت 
اس��امي در دوران غيبت با محوريت فقه و 
فقيه اقامه مي ش��ود و در جايي که دستگاه 
فقه ما قدرت پاس��خگويي به انتظارات، من 
جمله نظام س��ازي ندارد، حکومت اسامي 
در دوران غيب��ت، يک حکوم��ت حداقلي 
اس��ت و نبايد آرزوي احياي تمدن اسامي 

را داشته باشد. 
به بيان ديگر، پيام وي اين است که باز کردن 
دايره حکومت اس��امي، باا بردن توقعات 
و قدم نهادن در مس��ير پيشرفت اسامي و 
تمدن سازي جزو تاش هاي بي حاصلي است 
که در اين دوران صورت مي گيرد و صحيح 
اين است که همه منتظر ) به معناي دعاگو( 
ظهور امام زمان ) ارواحنا فداه ( بنشينيم و 

دست از اين ادعاهاي گزاف برداريم. 
آقاي نصيري در ش��رايطي وارد فاز زيرآب 
فقه زدن ش��ده اند که قبًا به زعم خودشان 
حقانيت ميراث فلسفي ش��يعه به خصوص 
حکم��ت صدراي��ي را نف��ي کرده ان��د و از 
صاحي��ت مطلق فق��ه اخباري نس��بت به 
فلسفه سخن رانده اند و حال که چندي است 
وارد کوتاه سازي قد و قواره فقه و به تبع آن 
حوزه هاي علميه شده اند، معلوم نيست نهايتاً 
در منظر او چه چيزي از انديشه اسامي باقي 
مانده است و آيا از نظر ايشان امروز کاري جز 
به انتظار ظهور نشس��تن و دعاگويي، باقي 

مانده است يا خير.«
در چند روز گذش��ته مهدي نصيري با دفاع 
از اظهارات خ��ود به اين بخش از س��خنان 
حجت ااسام غامي طي نامه اي پاسخ داد 
که بخشي از آن بدين شرح است: »قصدم در 
مباحث اخير پيرامون »فقه و تمدن سازي« 
زدن زيرآب فق��ه )به تعبير آق��اي غامي( 
نيس��ت بلکه به زعم خودم )چقدر درس��ت 
باشد واه اعلم و البته آقاي غامي نگويد بيا 
سراغ من يا فان عالم جليل القدر تا مطمئن 
شوي درست است يا نه، چون اين اطمينان 
فقط با مراجعه ب��ه فصل الخطاب معصوم به 
دست مي آيد و تا او در پرده غيبت است بنده 
اگر به نظري متفاوت با بزرگان غير معصوم 
برسم، حق ندارم از نظرم دست بردارم مگر 
آن ک��ه به هر دلي��ل بطان نظ��ر کنوني ام 
برايم باورمند ش��ود( نجات دادن فقه عصر 
غيبت و زمانه سيطره مدرنيته از زير بار يک 
توقع و انتظاري است که بر عهده او نيست و 
گذاشتن چنين تکليفي بر دوش فقه و به تبع 
آن بر دوش نظام مبارک جمهوري اسامي 
به مصلحت دين و فقه و نظام نيست. قصدم 
اين است که انتظارات واقعي و عملي را )که 
البته دس��تاوردهايي بس��يار عظيم خواهد 
داشت و تا کنون داشته است( از فقه و نظام 
در تحقق احکام و آرمان هاي اسامي در اين 
روزگار ترس��يم کنم و بار فق��ه و جمهوري 
اسامي را براي تداوم حاکميت وايت فقيه � 
که به باورم تداوم وايت رسول اه و اهل بيت 
عليهم الس��ام در عصر غيبت است � سبک 
کنم تا ان شاء اه همگي در آينده اي نزديک 
پرچم اين نهضت و انقاب ش��کوهمند را به 
دست بقيه اه ااعظم � ارواحنا لتراب مقدمه 

الفدا � بسپاريم.«
موضوع نقش فقه در تمدن اسامي موضوعي 
مهم است که برآيند سخنان امام و رهبري 
نيز به توان فقه در اين زمينه اذعان دارد؛ اما 
آنچه در ارتباط با اين مناظره مکتوب قابل 
اشاره است اينس��ت که اساسا بحث و تناظر 
آرا در اين خصوص پديده اي مبارک است ولو 
آن که شخصيتي بنابر تحليل خود معتقد به 
ناکارامدي فقه در عرصه تمدن سازي باشد. 
در هر صورت باب آزادانديشي بايد باز باشد 
و پاسخ به يک ادعاي ولو غيرعلمي از سوي 
جريان فکري منتسب به انقاب اسامي بايد 
به صورت کاما علمي و مبنايي پاسخ گويد 
که متأسفانه در برخي موارد – مانند حواشي 
نامه نگاري اين دو شخصيت فکري- مغفول 

واقع مي گردد. 

گزارشي از يک مناظره مکتوب پرحاشيه
بااخره فقه نظام ساز داريم يا نه؟

درنگ

محمود تسليمي
   تحليل



هرمزگان به عنوان يكي از با ظرفيت ترين استان هاي 
ايران در زمينه هاي مختلف ش��ناخته مي ش��ود. 
منطقه اي در جنوب ايران كه به خاطر دسترس��ي 
به خليج فارس و درياي عمان چه در خشكي و چه 
دريا حرف هاي زيادي ب��راي گفتن دارد. بر همين 
اساس و براي رفع مشكات و نيازهاي اين استان 
سرمايه گذاري هاي مختلفي در زمينه هاي گوناگون 
صورت گرفته كه طي چند روز اخير و با حضور برخي 
وزرا و معاون اول رئيس جمهور تع��دادي از آنها به 

بهره برداري رسيدند. 
   بزرگ ترين آب شيرين كن ايران در هرمزگان

به جرئت مي توان گفت آب شيرين كن بندرعباس 
از جمله پروژه هاي بزرگي اس��ت ك��ه مي تواند 
براي كل ايران از اهميت ويژه اي برخوردار باشد. 
پروژه اي كه روز گذش��ته فاز نخست آن با حضور 
معاون اول رئيس جمهور به بهره برداري رس��يد.  
دكتر اس��حاق جهانگيري كه به هرمزگان س��فر 
كرده بود در دومين روز از سفرش، فاز اول پروژه 
آب شيرين كن يک صد هزار متر مكعبي با ظرفيت 
20 هزار مترمكعب را مورد بهره برداري قرار داد و 
از تأسيسات و بخش هاي مختلف آن بازديد كرد.  
هدف از احداث كارخانه آب شيرين كن بندرعباس 
كه بزرگ ترين آب ش��يرين كن كش��ور به شمار 
مي آيد، توليد بخشي از آب آشاميدني مورد نياز 
استان هرمزگان از آب خليج فارس است. در اين 
كارخانه آب شور خليج فارس از طريق فرايندي 
تحت عنوان اسمز معكوس كه يكي از جديدترين 
فناوري هاي روز دنيا در زمينه تصفيه آب به شمار 
مي رود، شيرين مي ش��ود.  در حال حاضر ساانه 

23 ميليون مترمكعب منابع آب شرب استان از 
طريق تأسيسات نمک زدايي تأمين مي شود كه از 
اين طريق 22 درصد از نياز آبي استان هرمزگان 
و 78 درصد مابقي از طريق منابع س��طحي و زير 

سطحي تأمين مي شود. 
   عبور از بحران كم آبي

با توج��ه به مش��كات هرم��زگان در زمينه كم 
آبي و خشكس��الي هاي اخير، وزير نيرو هم راهي 
اين اس��تان ش��د تا از نزديک موضوع را بررسي 
و به راه��كار مناس��ب در آين زمينه بينديش��د.  
رضا اردكانيان در نشست ش��وراي اداري استان 
هرمزگان كه با حضور فع��اان اقتصادي برگزار 
شده بود با بيان اينكه با مديريت صورت  گرفته، 
از شرايط نامناسب آبي در تابستان عبور كرديم 
كه برنامه ريزي و مصرف صحيح آب در اين حوزه 
گره گشاس��ت.  وي از بهره ب��رداري از پروژه هاي 
مختلفي در ح��وزه آب و برق با اعتب��ار يک هزار 
و 480 ميليارد تومان در س��طح استان خبر داد.  
اردكانيان، طرح تأمين آب بندرعباس از سدهاي 
شميل و نيان و طرح نوس��ازي خط اول آبرساني 
بندرعب��اس از ميناب و آب ش��يرين كن يک صد 
هزار مترمكعبي و مجتمع هاي آبرس��اني دژگان 
را از جمله طرح هاي افتتاح��ي اعام كرد و ادامه 
داد: »واحد گازي هرمز به ظرفيت ۱۶0 مگاوات، 
فاز اول پروژه نمک زداي��ي از آب دريا و تهيه آب 
ش��يرين براي بندرعباس از ديگ��ر طرح هاي در 
حال اجرا در استان هرمزگان است.« اين مسئول 
تأكيد كرد: »يكي از بزرگ تري��ن طرح هايي كه 
عمليات اجرايي آن يک ماه آينده آغاز مي شود، 

نيروگاه يک هزار و 400 مگاواتي سيريک است كه 
با خط اعتباري فدراسيون روسيه با اعتبار ۱200 
ميليون دار ساخته مي شود. همچنين دو واحد 
نيروگاهي ديگر به ظرفيت ۶27 مگاوات تا دو سال 
آينده وارد مدار مي شود.« وي همچنين با اظهار 
نارضايتي از رشد مصرف دو و نيم برابري متوسط 
كش��وري برق در هرمزگان، خواس��تار مديريت 
مص��رف مديران توزي��ع برق، ب��رق منطقه اي و 
مديريت نيروگاهي در اس��تان ش��د تا هرمزگان 
به اس��تاني الگو در اين بخش تبديل ش��ود.  وي 
خاطرنشان كرد: »در استان هاي مرزي و هرمزگان 
بواسطه دسترسي به منابع آب دريا، در برنامه اي 
تدارك ديده  ش��ده، در پهنه اي به وس��عت ۱00 
كيلومتر برنامه تأمين آب ش��رب از دريا را داريم 
تا دغدغه مردم مرتفع ش��ود كه در همين راستا 
طرح هاي آب شيرين كن و نمک زدايي از آب دريا 
براي مصارف مردم بندرعباس و روستاهاي طول 
مس��ير و كرمان و يزد را داريم كه فشار بر منابع 
را كاهش مي دهد.« اردكاني��ان بر رعايت الگوي 
مناسب كش��ت براي كش��اورزي هم تأكيدكرد 
و افزود: در س��اير مصارف نيز بايس��تي به ارزش 
اقتصادي آب توجه ش��ود.  وزير نيرو با اش��اره به 
اينكه كميته استاني كار گروه ملي سازگاري باكم 
آبي در هرمزگان برنامه اي را تدارك ديده كه در 
كارگروه ملي به بحث گذاشته شده است، گفت: 
»سرمايه گذاري هاي انجام شده موجب تأمين آب 
پايدار براي مصارف شرب و صنعت و ساير بخش ها 
و حفظ محيط زيست و استفاده از پساب تصفيه 
شده و جلب سرمايه گذاران شده است. هرمزگان 

در بخش تأمين آب و انرژي از وضعيت مناسبي 
برخوردار مي باشد و اشتغال پايدار نيز در اين حوزه 

ساخت و زمان بهره برداري ايجاد مي شود.«
   منطقه ويژه پارسيان آماده سرمايه گذاري

 فعاليت و رونق خوبي در اس��تان هرمزگان وجود 
دارد و اين استان پذيراي سرمايه گذاران داخلي و 
خارجي است.    فريدون همتي استاندار هرمزگان 
با اعام اين خبر و با بيان اينكه در سال 95 ميزان 
صادرات غيرنفتي اس��تان هرمزگان يک ميليارد 
و ۱00 ميليون دار بود، گفت: »ب��ا اقداماتي كه 
در س��ال 9۶ صورت گرفت اين رقم ب��ه بيش از 
2 ميليارد دار رس��يد و در هش��ت ماهه نخست 
سال جاري نيز از يک ميليارد دار صادرات عبور 
كرده ايم.« وي ادامه داد: »استان هرمزگان توانسته 
در جذب منابع تس��هيات صندوق توسعه ملي 
براي اشتغالزايي روس��تايي رتبه نخست كشور را 
كسب كند.« استاندار هرمزگان با انتقاد از اينكه 
با نوس��انات ارزي ميل فعاان عرص��ه صيادي به 
صادرات آبزيان اس��ت و همين امر موجب شده تا 
مجبور به عرضه آبزيان يخ زده به بازار بندرعباس 
شويم، افزود: »سال گذشته حدود 22 هزار شغل 
در هرمزگان ايجاد شد و براي سال جاري ايجاد 30 
هزار شغل در هرمزگان هدف گذاري شده است.« 
همتي با بيان اينكه ف��از اول بن��در منطقه ويژه 
پارسيان به زودي آماده بهره برداري خواهد شد، 
تصريح كرد: »متقاضيان جهت سرمايه گذاري در 
زمينه هاي پتروشيمي، فواد و پودر آلومينا در اين 

منطقه اعام آمادگي داشته اند.«
   آب شيرين كن ها و مسائل زيست محيطي

البت��ه عضو كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي 
اس��امي ه��م خواس��تار اس��تفاده از ظرفي��ت 
نيروه��اي بومي و مان��دگار اس��تان در صنايع و 
بنگاه هاي اقتصادي هرمزگان شد.  احمد مرادي 
ك��ه در مراس��م بهره ب��رداري از بزرگ ترين آب 
شيرين كن كشور حاضر ش��ده بود با بيان اينكه 
يكي از دغدغه هاي استان هرمزگان عدم برگشت 
درآمدهاي مازاد مالياتي به هرمزگان است، گفت: 
»اميدوارم با دس��تور معاون اول رئيس جمهور و 
بازگشت اين درآمد ارزشمند به هرمزگان هديه اي 
گرانبها به مردم هرمزگان داده باشيد.« وي افزود: 
»آب ش��يرين كن يک  ميليون مترمكعبي امروز 
دغدغه مردم هرم��زگان اس��ت و آن  هم نگراني 
مسائل زيست محيطي اس��ت، گرچه كارشناس 
نيس��تم اما اميدوارم اين نگراني از مردم برطرف 
ش��ود تا س��ال هاي آينده، آيندگان به ما نفرين 
نكنند. اين آب از بندرعباس به س��يرجان و يزد 
منتقل ش��ود و هيچ كس حق مخالفت ندارد اما 
انصاف بايد رعايت شود كه مردم را اطمينان دهيم 
كه از اين آب استفاده كنند و مردم هرمزگان تشنه 

نشوند كه آب به استان ديگري برود. 
 در كنار پروژه هاي فوق هرمزگان شاهد سه پروژه 
بزرگ ديگر هم بود. گازرساني به صنايع و نيروگاه 
غدير در منطقه ويژه اقتص��ادي صنايع معدني و 
فلزي خليج فارس، احداث جاده و ديوار پيرامون 
سايت توسعه منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني 
و فلزي خلي��ج فارس و نيروگاه س��يكل تركيبي 
هرمز در منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج 
فارس كه حتماً بعدها حرف هاي زيادي در مورد 
تأثيرات مثبت و مزاياي آنها براي هرمزگان و ايران 

بيشتر خواهيم شنيد. 

تأمين كل انرژي ايران با انرژي پاك 
 يك سوم كشور ظرفيت تجهيز 

به پنل خورشيدي را دارد
انرژي خورشيدي به عنوان يكي از منابع انرژي پاك و تجديد پذير در 
دنيا معرفي مي شود كه به گفته كارشناسان حدود يك سوم كشور ما 
ظرفيت بهره وري از آن  را دارد. از همين رو مدتي است كه پنل هاي 
خورشيدي در مناطق مختلفي چون سيستان و بلوچستان، كرمان، 
يزد و چند استان ديگر در حال نصب و گسترش هستند. اتفاقي كه 
به دنبال آن اميد است در هيچ فصلي با كمبود برق مواجه نشويم و 
امكان صادرات و درآمدزايي را هم براي استان هاي ايران فراهم  كند. 

    
هر روز خبرهاي خوشي در خصوص گسترش انرژي هاي پاك در كشور به 
گوش مي رسد. به رغم اينكه توربين هاي بادي نيز توليد كننده برق پاك 
هستند، اما اين روزها نام پنل هاي خورشيدي است كه در صدر اخبار قرار 
گرفته است. چرا كه در تمام نقاط ايران نمي توان از توربين هاي بادي بهره 
برد، اما مي توان به گفته متوليان در بيش تر نقاط كشور از ظرفيت تأمين 
برق به واسطه انرژي خورشيدي استفاده كرد. در اين خصوص دبير ستاد 
توس��عه فناوري حوزه انرژي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
مي گويد: »يک سوم خاك ايران پوش��يده شده از كوير است كه با نصب 
پنل هاي خورشيدي مجهز توانايي بهره برداري از انرژي خورشيدي در 
آنها فراهم مي شود. مي توان از پتانسيل و ظرفيت موجود در كويرها براي 
تأمين انرژي بهره برد.« كامبيز مهدي زاده فرساد تأكيد مي كند: »براي 
اس��تفاده از انرژي خورشيدي ازم اس��ت يک جنبش خورشيدي بين 
نهادهاي دولتي به وجود بيايد.« البته اكنون مدتي است كه در استان هاي 
مختلف همچون سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد و چند استان ديگر 
توجه هايي به نصب و راه اندازي پنل هاي خورشيدي مي شود. در اين راستا 
مي توان به استان سيستان و بلوچستان اشاره كرد كه طي سال هاي اخير 
تأمين انرژي به واسطه پنل هاي خورشيدي در آن اهميت يافته است. در 
اين خصوص احمدعلي كيخا نماينده مردم سيستان در مجلس مي گويد: 
»موقعيت جغرافيايي ايران و به ويژه سيس��تان وبلوچستان كه در اين 
زمينه از شرايط بسيار مطلوبي نسبت به ديگر نقاط كشور برخوردار است، 
از اين رو ايجاب مي كند كه همپاي دنيا به س��مت انرژي هاي نو حركت 
كند.« عليرضا ن��ورا، معاون هماهنگي امور اقتصادي و منابع اس��تاندار 
سيستان و بلوچستان نيز تأكيد مي كند: »در منطقه ميل نادر كه يكي 
از نقاط مستعد براي ايجاد نيروگاه توليد انرژي خورشيدي و بادي است، 
بيش از 20 هزار هكتار اراضي داريم كه ۱2 هزار هكتار آن به اين موضوع 

اختصاص مي يابد.« البته اين مساحت به مرور نيز افزايش مي يابد. 
   ورود سرمايه گذاران تسهيل شود

همان طور كه گفته شد، استان هاي ديگري غير از سيستان و بلوچستان 
به ظرفيت ايجاد انرژي هاي نو به خصوص به انرژي خورشيدي دسترسي 
دارند. در اين راستا مي توان به استان اردبيل اشاره كرد كه اكنون بخشي 
از نياز به روشنايي ادارات آن نيز به واسطه پنل هاي خوردشيدي تأمين 
مي ش��ود. پنل هايي كه به طور قطع نياز به تابش مس��تقيم خورشيد 
ندارند و با همان نور اندك روز هم ش��ارژ مي ش��وند. استان كرمان نيز 
به دليل وسعت و موقعيت كويري آن به عنوان يكي از مناطق مناسب 
براي توسعه و نصب پنل هاي خورشيدي شناخته مي شود. در خصوص 
استان سمنان هم كه از اين ظرفيت برخوردار است، حسن آل بويه، مدير 
عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان با اشاره به آغاز احداث 
نيروگاه ۱0 مگاواتي خورشيدي در منطقه ويژه اقتصادي مي گويد: »اين 
پروژه جزو نخستين پروژه هايي است كه احداث خواهد شد؛ زمين اين 
طرح واگذار و مجوز آن صادر و عمليات اجرايي آغاز ش��د.« در استان 
همدان نيز جمشيدي، معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع 
نيروي برق استان از فعاليت 5 نيروگاه خورشيدي با ظرفيت 39 مگاوات 
و سرمايه گذاري بخش خصوصي خبر مي دهد. بنابر اين روشن است كه 
اغلب استان هاي كشور ظرفيت نصب چنين تكنولوژي و بهره برداري از 
آن را دارند. شيوه اي از تأمين انرژي كه بايد با كمک بخش خصوصي و 
ورود سرمايه گذاران به آن بخش راه  اندازي شوند. از اين رو در صورتي 
كه اين طرح ه��ا مورد حمايت متولي��ان قرار گيرند،  ن��ه تنها مي توان 
معضل خاموشي هاي برق را كاهش داد، بلكه فرصتي براي صادرات و 

اشتغالزايي هم شناخته مي شوند.

چند روزي اس�ت كه هرمزگان ش�اهد اتفاقات بس�يار خوش�ايندي 
اس�ت كه مي تواند جهت و س�مت و س�وي اش�تغال و اقتص�اد آن را 
متحول كن�د. وزراي�ي از وزارتخانه هاي مختلف به اين اس�تان س�فر 
كرده اند ت�ا با افتتاح پروژه اي مختلف، پرونده بس�ياري از مش�كات 
استان را براي هميش�ه ببندند. پروژه هايي مانند گازرساني به صنايع 

و ني�روگاه غدي�ر، ني�روگاه س�يكل تركيبي هرم�ز، اح�داث جاده و 
ديوار پيرامون س�ايت توس�عه منطقه ويژه اقتص�ادي صنايع معدني 
و فلزي خلي�ج فارس و بهره ب�رداري از فاز نخس�ت بزرگ ترين پروژه 
آب شيرين كن كش�ور در بندرعباس كه گل سرس�بد همه آنهاست و 
روز گذشته و با حضور معاون اول رئيس جمهور به بهره برداري رسيد. 

ميترا شهبازي

21 آب�ان س�ال 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
گذش�ته بود كه 
وقوع زلزله 7/3 
ريش�تري در كرمانش�اه موجب ش�د تا به 9 
شهرستان و يك هزار و 932 روستاي استان 
كرمانش�اه خس�ارت وارد ش�ود.  از آنج�ا كه 
تعدادي از اين واحدها متعل�ق به مددجويان 
كميته امداد بود ل�ذا پس از آوارب�رداري كار 
ساخت و ساز و تعميرات واحدها در دستور كار 
قرار گرفت و اقدامات خوبي در اين زمينه انجام 
شد.  س�رانجام روز گذش�ته بود كه مديركل 
كميته امداد استان كرمانشاه از تحويل 2 هزار 
واح�د مس�كوني روس�تايي ب�ه مددجويان 
زلزله زده خبر داد.  موضوعي كه موجب شد تا 
يك�ي از مهم تري�ن دغدغه ه�اي مددجويان 
آس�يب ديده از اي�ن زمين لرزه مرتفع ش�ود. 

    
آبان س��ال گذش��ته بود كه وقوع زلزله در استان 
كرمانشاه به هزار و 950 روستا در 9 شهرستان از 
زلزله آسيب رساند و سبب وارد شدن آسيب به ۱0 
هزار واحد مس��كوني مددجويي شد.  پس از وقوع 
اين اتفاق بافاصله گروه هاي امدادي مختلف براي 
ياري رساندن به آسيب ديدگان وارد منطقه شدند و 
توانستند اقدامات خوبي را در اين زمينه انجام دهند.  
آبان ماه امسال بود كه رئيس كميته امداد امام)ره( 
در آيين افتتاح منازل مددجويان كميته امداد امام 
خميني)ره( در روستاي »گورسفيد« گيانغرب، 
در اين خصوص گفت: »اولوي��ت كميته امداد در 
پرداخت كمک هاي باعوض مناطق زلزله زده بوده 
اما با توجه به مس��اعدت دولت در تأمين اعتبار و 
تأمين تس��هيات ازم براي 2 ه��زار و 700 واحد 
مس��كوني نيازمند مقاوم س��ازي ويژه مددجويان 

اين روند كمک رساني ادامه دارد و تاش مي شود 
تا پايان سال نيز اين واحدها احداث شوند.« سيد 
پرويز فتاح افزود: »كار احداث 500 واحد مسكوني 
ديگر ويژه مددجويان كميته امداد امام خميني)ره( 

تا اواخر خرداد سال آينده به اتمام مي رسد.«
   تحويل 2 هزار واحد مسكوني روستايي 

از آنجا ك��ه كار تعمي��رات و س��اخت خانه هاي 
مددجويان كميته امداد به صورت ويژه در دستور 
كار مديران اين سازمان قرار داشت لذا اين مهم 
موجب ش��د تا در يک برنامه مدون اين اقدامات 
به طور مؤثر انجام پذيرد.  روز گذش��ته مديركل 
كميته امداد استان كرمانش��اه از تحويل 2 هزار 
واحد مسكوني روستايي به مددجويان زلزله زده 
خبر داد.  حسين خدرويسي گفت: »در زلزله آبان 
ماه سال گذشته كرمانشاه هزار و 950 روستا در 

9 شهرستان آسيب ديد و سبب وارد شدن آسيب 
به ۱0 هزار واحد مسكوني مددجويي شد.« وي با 
بيان اينكه ۱2 ميليارد تومان به مناطق زلزله زده 
كرمانش��اه اختصاص يافت، افزود: »2400 واحد 
مسكوني در زلزله سال قبل آسيب ديد و تخريب 3 
هزار واحد آسيب ديده ديگر نيز در دستور كار قرار 
گرفت.« اين مس��ئول با بيان اينكه 2500 واحد 
مسكوني مددجويي در سفر رئيس كميته امداد 
امام خميني)ره( در مناطق زلزله زده كرمانش��اه 
احداث ش��د و به بهره برداري رسيد، گفت: »35 
ميليارد تومان براي تكميل واحدهاي مسكوني 
مددجويي در مناطق زلزله زده تخصيص يافت.«

مديركل كميته امداد امام خميني)ره( اس��تان 
كرمانشاه از تحويل 2 هزار واحد مسكوني روستايي 
در مناطق زلزله زده تا پايان اسفندماه خبر داد و 

افزود: »اي��ن واحدها در حال حاض��ر در مرحله 
نازك كاري قرار دارند.« به گفته وي 35 ميليارد 
تومان ديگر ب��راي تكميل واحدهاي مس��كوني 

مددجويي در مناطق زلزله زده نياز است. 
   تخريب 6 هزار واحد مسكن مددجويان

بر اساس آخرين آمارهاي ميداني بيش از ۶ هزار 
واحد مسكن مددجويي در اس��تان كرمانشاه در 
زلزله اخير غرب كش��ور بين ۱0 ت��ا ۱00 درصد 
آسيب ديد.  اواخر ارديبهشت ماه بود كه مديركل 
كميته امداد امام خميني)ره( استان كرمانشاه با 
تأييد اين موضوع، از اح��داث 2 هزار و 700 واحد 
مس��كن براي مددجويان زلزله زده كميته امداد 
در اس��تان خبر داد و گفت: »300 واحد آن طي 
هفته آينده تحويل مي شود.« خدرويسي با اشاره 
به اينكه بايد 5 هزار و 322 واحد منزل مسكوني 
براي مددجويان آسيب ديده از زلزله ساخته شود، 
افزود: »در اين راستا با تفاهمي كه با بنياد مسكن 
و حمايت بي دريغ استاندار داشتيم براي ۱0 هزار 
نفر مددجوي خس��ارت ديده پرونده تشكيل و به 
بنياد مس��كن و بانک معرفي ش��دند.« مديركل 
كميته امداد امام خميني)ره( اس��تان كرمانشاه 
خاطرنشان كرد: »در حال حاضر كار ساخت و ساز 
2 هزار و 700 واحد را ش��روع كرديم و قرار است 
طي هفته آينده 300 واحد آن ب��ا حضور فتاح و 
مسئوان استاني به مددجويان تحويل داده شود.« 
وي ابراز داشت: »همچنين از طرف كميته امداد 
به مددجويان مبلغ ۱2 ميليون تومان تسهيات 
باعوض پرداخت ش��د كه با 5 ميليون دولت هر 
خانوار ح��دود ۱7 ميليون تس��هيات باعوض 
درياف��ت كردند.« اي��ن در حالي اس��ت كه براي 
مددجويان دو نفره ۶0 متر زيربنا و سه نفره به باا 

85 متر زيربنا در نظر گرفته شد.

رفع مشكل مددجويان زلزله زده كرمانشاه، با ساخت 2 هزار واحد مسكوني امداد
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بهره برداري از بزرگ ترين آب شيرين كن ايران در هرمزگان
 با حضور معاون اول رئيس جمهور و وزرای نيرو و كار

 پروژه هاي گازرساني به صنايع، نيروگاه غدير و  نيروگاه سيكل تركيبي هرمز افتتاح شد

  زنجان: رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان گفت: طرح تحول 
سامت در حوزه درمان، بهداشت و آموزش براي استان زنجان بسيار خوب 
بوده و طي سه سال گذشته90 ميليارد تومان تنها در حوزه درمان هزينه 
شده اس��ت. پرويز قزلباش افزود: مقرر شد دانشگاه علوم پزشكي استان 
زنجان 22۶ پروژه بهداشتي و درماني با اعتباري بالغ  بر 8۱ ميليارد تومان را 
با اولويت مناطق محروم و شهرهاي بااي 20 هزار نفر جمعيت اجرا كند. 

  خراسان رضوي: رئيس جهاد كش��اورزي تربت حيدريه گفت: با 
آغاز فصل كشت پاييزه در س��ال زراعي جاري 4 هزار و 500 هكتار از 
مزارع سطح بخش رخ به صورت مكانيزه زير كشت گندم آبي رفته است. 
محمدرضا عباس پور با بيان اينكه براي حمايت از گندم  كاران اين منطقه 
يک هزار و 300 تن انواع كود شيميايي تهيه و به  كشاورزان تحويل داده 
شده است، افزود: ميانگين توليد گندم در سال زراعي جاري در بخش 

رخ، 5 تن در هر هكتار بوده است. 
  سيستان و بلوچستان: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري سيستان و بلوچستان گفت: جاده اي باستاني در مسير زاهدان 
- كرمان كشف شد. عليرضا جالزايي افزود: اين جاده در مسير شهر نصرت 
آباد زاهدان به شهرستان فهرج استان كرمان قرار دارد . اين جاده  سنگفرش 
و از اشه سنگ ساخته شده و مات آن احتمااً ساروج باشد . در اطراف اين 
جاده آثاري نيم دايره مانند ديده مي شود كه ممكن است استراحتگاه يا 
كاروان سراهايي در طول مسير بوده باشد . از اين جاده براي عبور درشكه و 
احشام استفاده مي شده است . در حال حاضر پژوهش ها براي تعيين قدمت 

اين جاده و همچنين اقدامات ازم براي ثبت آن ادامه دارد. 

ساماندهي 126متكدي در گلستان    
بر اس�اس گزارش ارائه ش�ده از سوي     گلستان
معاونت خدمات ش�هري شهرداري در 
اين جلسه طي 8 ماه گذشته از س�ال جاري 126 متكدي در نقاط 

مختلف شهري جمع آوري و ساماندهي شدند. 
رئيس كميسيون خدمات، فضاي سبز و زيست شهري شوراي اسامي 
شهر گرگان با اعام اين خبرگفت: از اين تعداد ۶4 نفر زن و 5۶ نفر مرد 
بودند كه دو مورد به بهزيستي، ۶ مورد به كميته امداد، 4 مورد به مراجع 
قضايي و 2 مورد به بيمارستان ارجاع شدند و ۱7 مورد تحويل به خانواده، 
85 مورد تعهد كتبي و 2 مورد به عنوان در راه مانده مورد ساماندهي قرار 
گرفتند.  محمدابراهيم جرجاني با اشاره به اينكه شهرداري گرگان برابر 
مصوبه شوراي عالي اداري يک دستگاه ساختمان دو طبقه به مساحت 
435 مترمربع واقع در جرجان هجدهم براي اسكان موقت متكديان با نام 
مددسراي اميد خريداري كرده است، افزود: جمع آوري متكديان داخل 
شهر و ساماندهي و ارجاع آنها به سازمان ها و ادارات ذيربط، تأمين وعده 
غذايي و پوشاك متكدياني كه شب ها در اين مكان نگهداري مي شوند و 
تشكيل پرونده و تكميل پرسشنامه براي كليه متكديان پس از اسكان 
موقت در مددس��را از جمله اقدامات انجام ش��ده اين مركز مي باش��د.  
جرجاني خاطر نشان كرد: شناسايي و جمع آوري كودكان كار خياباني 
زير ۱8سال از طرح شهر و ارجاع آنها به خانواده و دستگاه هاي مرتبط 
و دفتر اتباع خارجي و مراجع قضايي، شناس��ايي، بهسازي و پاكسازي 
مكان هاي آلوده و جمع آوري متكديان و افراد بي خانمان از آن مكان ها 
و تهيه ليست مشخصات فردي متكديان و كودكان خياباني به صورت 
مصور و مستند و ارجاع به ادارات و سازمان هاي ذيربط بخش ديگري از 

فعاليت هاي اين مركز ساماندهي متكديان مي باشد.

 روند روبه رشد مرمت و حفاظت
 از ابنيه تاريخي شهر مراغه    

رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي     آذربايجان شرقي
و گردشگري شهرس�تان ويژه مراغه از 
روند رو به رشد مرمت و حفاظت ابنيه تاريخي اين شهرستان خبر داد. 
»يعقوب طالبي« به پروژه هاي مرمت آثار و ابنيه تاريخي اين شهرستان 
در سال گذشته اش��اره كرد و گفت: طي دو س��ال گذشته اجراي پنج 
پروژه مرمتي و ساماندهي بناهاي تاريخي مراغه در دستور كار اداره كل 
ميراث فرهنگي استان قرار گرفته كه تاكنون بخش عمده اي از آنها به 
پايان رسيده و بخش ديگر در حال انجام است.  وي در ادامه به بخشي 
از پروژه هاي مرمتي و بازسازي دو سال اخير اش��اره كرد و افزود: طي 
دو سال اخير عمليات مرمت و بازس��ازي مسجد ضرير، مناسب سازي 
پوش��ش گنبد كبود، مرمت و بازسازي حس��ينيه قديمي حاج غفار و 
پي گيري و حفاري باستان شناسي در محدوده برج هاي تاريخي مراغه 
آغاز و در حال تداوم است، همچنين در اين راستا عمليات مقاوم سازي، 
مرمت و بهره برداري از نمازخانه كليساي هوانس به اتمام رسيد.  رئيس 
اداره ميراث فرهنگي مراغه، ادامه داد: در سال جاري تكميل و تحويل 
پوشش فلزي گنبد كبود مراغه و بازسازي بخش هاي فرو ريخته هره 
آجري، مرمت و حفاظت از مقبره آق��اار و مقبره صدر كبير، تكميل و 
بهره برداري از حسينيه حاج غفار و محوطه آن و ساماندهي مسير بازار 
در بافت تاريخي و از جمله برنامه هايي است كه در دستور كار اداره كل 
استان قرار گرفته است.  طالبي در پايان سخنان خود، خاطر نشان كرد: 
در ادامه پروژه هاي مرمتي اين شهرستان، به ادامه بازسازي نمازخانه 
كليساي هوانس و بهره برداري نهائي از آن و همچنين ادامه بازسازي، 

اتمام مرمت و بهره برداري از مسجد ضرير خواهيم پرداخت. 

 شهرستان ساوه دهه فجر امسال 
ميزبان اجاس شهداي كارگري است    

فرماندار شهرستان س�اوه از برگزاري     مركزي
اجاس ش�هداي كارگري كنگره 62۰۰ 
شهيد استان مركزي به ميزباني اين شهرستان همزمان با دهه فجر 

سال جاري خبر داد. 
محمد بهاروند اظهار داشت: مقرر است اجاس شهداي كارگري هفدهم 
بهمن ماه سال جاري و همزمان با دهه فجر انقاب اسامي به ميزباني 
شهر ساوه برگزار شود.  فرماندار شهرستان ساوه افزود: كنگره بزرگداشت 
۶200 شهيد دفاع مقدس اس��تان مركزي ارديبهشت ماه سال آينده 
برگزار مي شود كه مي طلبد شرايط و تمهيدات ازم براي برگزاري هر چه 
مطلوب تر اجاس شهداي كارگري اين كنگره از سوي مسئوان مربوطه 
شهرستاني ساوه انديشيده شود.  وي ادامه داد: با توجه به اينكه شهرستان 
ساوه در استان مركزي ميزبان بيشترين تعداد جمعيت كارگري است، به 
همين سبب اجاس شهداي كارگري مقرر شد به ميزباني اين شهرستان 
برگزار شود.  فرماندار شهرستان ساوه يادآور شد كه دستگاه هاي اجرايي 
مسئول در برگزاري اجاس شهداي كارگري با برنامه ريزي و در تعأمل 
و همكاري با يكديگر، زمينه برگزاري مطلوب و با كيفيت اين مراس��م 
را فراهم كنند.  در اين جلس��ه همچنين علي رس��ولي، فرمانده ناحيه 
مقاومت بسيج ساوه اظهار داشت: استان مركزي 2۶5 شهيد كارگر به 
نظام اسامي تقديم كرده كه از اين تعداد، 58 شهيد متعلق به شهرستان 
ساوه هستند و در همين راستا اجاس شهداي كارگري مقرر است به 
ميزباني ساوه برگزار شود.  وي عنوان كرد: در همين رابطه كميته هايي در 
شهرستان ساماندهي شده كه از جمله آنها بايد به كميته اجرايي، كميته 
مالي، كميته فرهنگي و هنري، كميته تربيت بدني، كميته اطاع رساني، 

كميته امور بانوان، كميته آمار و اطاعات و... اشاره كرد. 

 ايجاد 1۴۰۰ فرصت شغلي 
براي مددجويان اردبيلي    

امسال تسهيات اشتغالزايي به خانوار     اردبیل
زير پوشش پرداخت شده و يك هزار 
و ۴21 فرص�ت ش�غلي ب�راي مددجوي�ان اردبيل�ي ايجاد ش�د. 
معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد استان اردبيل گفت: طبق آمار 
به دست آمده در هشت ماهه امسال بيش از 2۱ ميليارد تومان تسهيات 
اشتغالزايي به خانوار زير پوشش پرداخت شده و يک هزار و 42۱ فرصت 
شغلي در استان ايجاد شده اس��ت.  منصور سيفي افزود: به دنبال ايجاد 
اشتغال مولد هستيم تا بتوانيم براي افراد جوياي كار شغل مناسب ايجاد 
كنيم و با اجراي طرح خوداتكايي و توانمندسازي خانوار زيرپوشش به 
تمامي اهداف خود در راستاي خارج كردن از چرخه حمايتي جامه عمل 
بپوشانيم كه اين موضوع براي ما بسيار مهم و اساسي است.  معاون اشتغال 
و خودكفايي كميته امداد استان اردبيل تصريح كرد: ۱۶0 ميليارد ريال 
تسهيات اشتغالزايي در اختيار مددجويان قرار گرفته و بيش از يک هزار 
با دريافت تسهيات اشتغال وارد بازار كار شوند تا مسير خود اتكايي خانوار 
زير پوشش هموار شود و بيش از 57 ميليارد ريال تسهيات اشتغالزايي 

نيز از طريق صندوق امداد وايت پرداخت شده است.

 اشتغال نيروهاي بومي 
اولويت سازمان منطقه ويژه پارس   

مديرعام�ل س�ازمان منطق�ه وي�ژه     بوشهر
اقتصادي انرژي پارس از اولويت اصلي 
و اش�تغال نيروهاي بومي شهرس�تان عس�لويه در صناي�ع گاز و 
پتروش�يمي مس�تقر در س�ازمان منطقه وي�ژه پارس خب�ر داد. 
سيد پيروز موسوي گفت: جوانان عس��لويه و خانواده هاي آنان كه در 
همسايگي ما زندگي مي كنند و امنيت تأسيسات صنعت نفت را تأمين 
مي كنند نبايد دغدغه اشتغال داشته باشند از اين رو اشتغال اين جوانان 
در صدر اولويت هاي سازمان است.  وي با بيان اينكه بكارگيري نيروهاي 
بومي عسلويه در ش��ركت  هاي مس��تقر منطقه رصد و راستي  آزمايي 
مي شود افزود: اكنون تمركز بر توس��عه اشتغال در عسلويه، نخل تقي، 
بيدخون و ديگر مناطق و روستاهاي اين شهرستان است.  مدير عامل 
س��ازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با اشاره به بكارگيري ۶0 
نفر از جوانان عس��لويه در شركت پتروشيمي بوش��هر، پاايشگاه هاي 
مجتمع گاز پارس جنوب��ي ادامه داد: همه تاش ما اين اس��ت كه در 
موضوع بكارگيري نيروهاي بومي عسلويه تحول ايجاد كنيم.  موسوي 
اظهار داش��ت: برنامه هايي براي آموزش هاي فني و مهارت آموزي در 
حال تدوين است كه تمركز اصلي آن اشتغال و كارآفريني در خدمات 
است زيرا اين بخش افزون بر گردش مالي چشمگير از ظرفيت باايي 
در توسعه اشتغال منطقه برخودار است.  امام جمعه اهل سنت عسلويه 
و از اعضاي شوراي روحانيت شهرستان نيز گفت: اين منطقه از لحاظ 
امنيت در موقعيت بسيار ممتازي است و اين امر جز با همراهي مردم 
ميسر نبوده اس��ت كه اميدواريم دغدغه  مردم در موضوع اشتغال نيز 
بيش از پيش مورد توجه مسئوان صنعت نفت قرار گيرد.  شيخ ابراهيم 
محمدي تأكيد كرد: ديدگاه ها و و دغدغه هاي مسئوان صنعت نفت با 
مردم عسلويه بسيار نزديک است و اميدواريم با اطاع رساني به موقع در 

اين زمينه، پاسخگوي مطالبات مردم باشيم. 

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك



روز گذش�ته خ�ط روان�ي دار شكس�ته و 
س�رانجام اين ارز وارد كانال 10 هزار توماني 
ش�د. اين اتف�اق در ش�رايطي روي داد كه 
روزنامه »جوان« از س�ه هفت�ه قبل و زماني 
كه دار در كان�ال 13 هزار معامله مي ش�د، 
با تحلي�ل نش�انه هاي ب�ازار از ورود قيمت 
دار به كانال 10 هزار تومان�ي خبر داده بود. 
هفته گذشته، مقاومت داان براي جلوگيري 
از ورود دار به كانال 10 هزار توماني همچنان 
باا بود و آنان با انجام خريدهاي گس��ترده در 
سطح بازار تاش مي كردند با باا بردن تقاضا و 
كاهش دادن عرضه مانع از بروز اين اتفاق شوند، 
اما بانك مركزي عزم خود را براي رساندن قيمت 
دار به اين كانال جزم كرده بود و اين مقاومت ها 
نتوانس��ت خللي در عزمش ايج��اد كند. با اين 
حال بانك مركزي در هفته گذش��ته كوشيد با 
استراحت دادن به تيم خود و اجازه دادن براي 
جوان داان در كان��ال 11 هزارتومان، توان 
آنان را كاهش دهد تا در اين هفته و زمان شروع 
ورود دار ب��ه كانال 10 هزار توم��ان كمترين 

مقاومت را در برابر خود شاهد باشد. 
  استراتژي بانك مركزي چيست؟

در اين ميان بايد گفت ك��ه بانك مركزي براي 
تحليل دادن توان داان ارزي از يك استراتژي 
س��اده بهره مي گيرد. بر اين اس��اس تيم بانك 

مركزي طي چند روز ب��ا كاهش عرضه، قيمت 
ارز را كمي باا مي ب��رد و از اين راه منابع ريالي 
داان را جمع مي كند و در مرحله بعد با كاهش 
دادن قيمت ارز، داان را مجبور مي كند دار را 
ارزان تر از بازار ساز بخرند. بنابراين تكرار متعدد 
اين پروس��ه باعث تحليل رفتن ت��وان ريالي و 

قدرت خريد داان مي شود. 
بنا بر همين استراتژي، در چهارمين روز هفته، 
ركورد كاهش��ي جديدي در ب��ازار ارز به ثبت 
رس��يد. ديروز، دار توانس��ت م��رز رواني 10 
هزارتومان را بشكند و رس��ماً قيمت گذاري در 
اين كانال صورت بپذيرد. اگرچه روز دوش��نبه 
نيز زمزمه ه��ا در بازار ارز ب��راي فروش دار در 
سقف كانال 10 هزار توماني صورت مي پذيرفت، 
اما كمترين ميزان معامله صورت گرفت. ديروز  
فروش ارز در كانال 10 هزار توماني رس��ميت 
يافت و دار در برخ��ي از صرافي هاي تهران به 
نرخ 10500 تومان نيز رس��يد. به اين ترتيب، 
ديروز اولي��ن روز پ��س از هفتم ش��هريورماه 
سال جاري بود كه دار در كانال 10 هزار توماني 

به كار خود پايان داد. 
در اين مي��ان داان ارزي كه حس��ابي از اين 
رويكرد بان��ك مركزي و ورود رس��مي دار به 
كانال 10 هزار تومان به شدت عصباني بودند، 
ادعا مي كردند كه »افت دار ب��ه مرز پايين تر 

تله اي است كه نوسان گيران ارزي براي كسب 
س��ود در بازار په��ن كرده ان��د و همان طور كه 
حدود ۹ روز پيش قيمت ه��ا را از كف 10 هزار 
و 850 توماني باا كشيدند، حال نيز اين اتفاق 

خواهد افتاد.«
  دار به كانال 9 هزار تومان مي رود

اما ثبت رك��ورد جديد كاهش قيم��ت در بازار 
ارز، معامله گران ارزي را نس��بت به افت بيشتر 
قيمت و ورود دار به كانال ۹ هزار تومان اميدوار 
كرد. بر اساس تحليل نش��انه هاي بازار به نظر 
مي رسد كه دس��تيابي به اين رقم در بازار دار 
دور از انتظار نباش��د؛ چراكه از يكسو تقاضاي 
زيادي در ب��ازار وجود ندارد و از س��وي ديگر، 
گشايش هاي جديد كه در حال رخ دادن است و 
اين دو موضوع مي تواند به افت بيشتر قيمت ها 
كمك كند. بر اين اس��اس يكي از نش��انه هاي 
مهم در اين خصوص آغاز همكاري دوباره بانك 
كونلون چين با ايران است. همچنين عبدالناصر 
همتي در جلسه اي با صاحبنظران اقتصادي، از 
بازگشت تدريجي ارز ناشي از صادرات به چرخه 
اقتصادي كشور خبر داد و اظهار داشت: با توجه 
به روند كاهش��ي قيم��ت ارز امي��دوارم با ارائه 
ارزهاي بيش��تر آنها در چرخه اقتصاد واردات 
موردنياز توليد كش��ور با نرخ هاي پايين تر ارز 
تأمين شود. همتي، آغاز به كار كانال هاي مالي 

ايران با چندين كشور و حذف دار از تبادات 
تجاري ايران با آن كش��ورها را اقدام مهمي در 
حوزه تحريم مالي اي��ران توصيف كرد و افزود: 
عمًا بين ايران و برخي از كشورها پيمان پولي 
دوجانبه ايجاد شده است و در آينده اين موضوع 

تقويت مي شود. 
رئيس كل بان��ك مركزي در ادام��ه به موضوع 
مداخله هدفمند و هوش��مندانه در ب��ازار ارز و 
همچنين تأمين نيازهاي ارزي توليدكنندگان 
و تأمي��ن كامل ني��از كااهاي اساس��ي و دارو 

اشاره كرد. 
  دارهاي بالشتي به بازار مي آيند

يكي ديگر از ش��اخصه هاي مهم ك��ه مي تواند 
نش��ان دهنده ادامه روند كاهش��ي دار باشد، 
سرازير شدن دارهاي بالشتي به بازار ارز است. 
دارهايي كه توسط افراد عادي جامعه و با هدف 
كسب س��ود خريداري ش��ده و در يك شرايط 
نامطمئن و ب��دون هدف در من��ازل نگهداري 
مي شود. در همين ارتباط يك كارشناس بازار 
ارز به خبرنگار ما گفت كه عمده خريد اين نوع 
دار در تابس��تان و در قيمت هاي بين ۹ تا 10 
هزار صورت گرفته و حاا اين دسته از مردم با 
مش��اهده ادامه كاهش ن��رخ ارز و ورود قيمت 
دار به كانال 10 هزار تومان، از بيم از بين رفتن 
ارزش دارايي خود به بازار خواهند آمد و دارايي 

خود را به ريال تبديل خواهند كرد. 
اين كارشناس ارزي همچنين معتقد است كه 
با توجه به فرا رس��يدن روزهاي پاياني س��ال و 
افزايش ميزان ني��از به ريال ب��راي خريدهاي 
آخر سال كه با كاهش قدرت خريد مردم همراه 
شده، دارندگان ارز بالشتي بخشي از ارز خود را 
براي جبران قدرت خريدش��ان به ريال تبديل 

خواهند كرد. 
از اين رو همين دو عامل نيز در كنار ساير عوامل 
مي تواند به تسهيل مس��ير ورود دار به كانال 

۹هزارتوماني كمك كند. 
  نگراني از افزايش مصارف ارزي 

در همي��ن حال اگرچ��ه كاهش ن��رخ ارز خبر 
خوشحال كننده اي براي مردم و فعاان اقتصادي 
است، اما اين خبر يك نگراني مهم نيز مي تواند 
به همراه داش��ته باش��د. موضوع نگران كننده 
همزمان با كاه��ش نرخ ارز، احتم��ال افزايش 
مصارف ارزي در قالب واردات و تخصيص هاي 
غيرضروري است. اتفاقي كه مي تواند بار ديگر 
بحران ارزي را به كشور بازگرداند. از اين رو ازم 
است بانك مركزي در كنار تمامي تاش هايي 
كه براي كاه��ش نرخ ارز و احي��اي ارزش پول 
ملي مي كند، كنت��رل دقيقي نيز ب��ر موضوع 
تخصيص ارز براي واردات انجام دهد و همچنان 
سياست خريد و فروش هدفمند ارز را با جديت 

دنبال كند.
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بازگشت ارزهای بالشتی به بازار

عكس: رضا دهشيری / جوان

بازار در انتظار دار 9 هزار توماني است

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوات پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185امپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوادآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

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

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوادخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوادكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

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

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پاسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايام 
6184115پارس سرام 

8106149اميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني اماح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

  وزير صنعت :خودروسازان بايد به تدريج  
قيمت ها را كاهش دهند

خودروها گران شدند که بعدًا ارزان شوند! 
وزير صنعت و تجارت با تأكيد بر اينكه ب�ا افزايش 20درصدي قيمت 
خودرو موافقت نكرده ايم، گفت: دس�ت خودروس�ازان براي عرضه 
خودروهاي غيرمش�مول با قيمت ۵ درص�د كمتر از بازار باز اس�ت. 
س��رانجام بعد از گذش��ت چند روز، وزير صنعت و تجارت افزايش قيمت 
خودروها را پذيرفت، اما تأكيد كرد كه قرار است خودروسازان با افزايش 
توليد قيمت هاي��ي را كه گ��ران كرده اند، به تدريج كاه��ش دهند. حال 
اين س��ؤال مطرح اس��ت، با توجه به بدهي 8 هزار ميلي��اردي هر يك از 
خودروسازان و كاهش توليد در ماه هاي اخير، آيا با افزايش قيمت خودرو 
تا 5درصد كمتر از قيمت بازار آزاد مي توان انتظار داشت تا اين بنگاه هاي 
توليدي ظ��رف ماه هاي آينده قيمت ها را كاه��ش دهند ؟ افزايش قيمت 
خودرو با چراغ س��بز دولت و وزارت صنعت در حاليس��ت كه بسياري از 
توليد كنندگان قيمت هايشان را كاهش داده اند، اما خودروسازان به بهانه 
كنترل قيمت حاش��يه بازار به دنبال گراني قيمت ها هس��تند، به طوري 
كه اخيراً يكي از خودروس��ازان در پيش فروش اخي��ر خود قيمت برخي 

محصوات خود را حتي تا 38 ميليون تومان افزايش داد. 
يك بام و دو هواي رضا رحماني در بخش خ��ودرو در هفته هاي اخير، از 
ابي خودروس��ازان با وزير جديد حكاي��ت دارد، به طوري كه رحماني از 
يكسو تعيين قيمت را از اختيارات س��ازمان حمايت عنوان مي كند و از 
سوي ديگر به خودروسازان اين اختيار را مي دهد كه قيمت خودروهاي 
بااي ۴5 ميليون تومان را تا 5 درصد كمتر از قيمت بازار گران كنند. به 
گفته فعاان بازار اين اظهارات متفاوت وزير صنعت نشان دهنده آنست 
كه وي براي حوزه مهم خودرو هيچ برنامه اي ندارد و تحت تأثير سخنان 
خودروسازان و ذينفعان اين صنعت است. روز گذشته رحماني در حاشيه 
مراسم تفاهم نامه ايجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن با سازمان برنامه 
و بودجه در جمع خبرنگاران در خص��وص تعيين تكليف قيمت خودرو 
اظهار داش��ت: قرار اس��ت قيمت هايي را كه در بازار تعيين ش��ده پايين 
بياوريم و اين مستلزم افزايش توليد است. اكنون توليد در دو خودروساز 
عمده به شدت پايين آ مده است و از اول سال حدوداً با افت توليد روبه رو 
شديم. وي گفت: در حال حاضر، قيمت گذاري خودرو به دو بخش تقسيم 
مي شود، خودروهاي مش��مول قيمت گذاري و خودروهايي كه مشمول 
نبودند. خودروس��ازها با يك برنامه در رابطه با خودروهايي كه مشمول 
قيمت گذاري نيستند، در حاشيه بازار به قيمت 5 درصد از پايين تر از نرخ 
بازار عرضه مي كنند و روند كاهشي قيمت ادامه خواهد يافت و از طرفي 
افزايش توليد دنبال مي شود تا رانت دالي ايجاد شده از بين برود و قيمت 
در حالت متعادل تري قرار بگيرد. رحماني در پاس��خ به اين سؤال كه به 
مفهوم اقتصادي بازار وجود ندارد و عرض��ه و تقاضا تعيين كننده قيمت 
نيستند، بنابراين چگونه مي توان توقع داش��ت 5 درصد كمتر از قيمت 
بازار خودرو عرضه كرد، گفت: اين خودروها مشمول قيمت گذاري شوراي 
رقابت نيستند و آنچه خودروهاي مشمول بودند، فرآيند ديگري دارند كه 

بايد در كارگروه تنظيم بازار تعيين شود. 
  افزايش 20 درصدي  هزينه هاي خودروسازان را نپذيرفتيم

وي در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر اينكه چه زماني قيم��ت خودروهاي 
مشمول قيمت گذاري ش��وراي رقابت تعيين تكليف خواهد شد، گفت: 
كارهاي كارشناسي آن در حال انجام است و يك جلسه نيز در كارگروه 
روي آن بحث شد و مجدداً بايد مباحث كارشناسي آن تمام شود، البته از 
خودروسازان برنامه جامعي خواستيم و بايد متعهد شوند خودروهايي كه 
پيش فروش شده عيناً بايد عمل شود، بحث قطعه سازي و اين صنعت مهم 
است و مطالبات آنها بايد پرداخت شود. دنبال اين هستيم كه نقدينگي 
خودروسازها از طرق مختلف به خصوص فروش اموال مازاد خودروسازان 
و اموال غيرتوليدي تأمين شود بخش��ي را نيز از طريق تسهيات بانكي 
تأمين كنيم.  وي با اشاره به اينكه خودروهاي زير ۴5 ميليون تومان تا 
دو هفته آينده تعيين تكليف مي شوند، افزود: اينگونه نيست كه هر آنچه  
آنها )خودروسازان( مي گويند پذيرفته شود، زيرا هزينه هاي مالي خود 
را بااي 20 درصد اعام كردند، اما سازمان حمايت قطعاً آن را نپذيرفته 
اس��ت و گفته ش��د كه از محل بهره وري و اصاح فرآيندهاي مديريتي 
هزينه ها پايين بيايد. وظايفي كه در اختيارات خودش��ان اس��ت شروع 
كردند و بعضي بخش ها مانند قيمت گذاري تا يك يا دو هفته ديگر نهايي 
مي شود، البته بيشتر روي بسته جامع تأكيد داريم و از خودروسازان نيز 

تعهد خواستند تا تيراژ و كيفيت داخلي سازي را انجام دهند. 

 

رئيس اتحاديه اماك با بيان اينكه تاطم بازار 
مسكن ناشي از خريد و فروش سفته بازانه در 
حال فروكش است، گفت: معامات در 1۸ روز 
ابتداي آذر 139۷ در كل كش�ور و شهر تهران 
به ترتيب كاهش 1۵ و ۶0 درصدي نشان مي دهد. 
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: از يك��م تا هجده��م آذرم��اه 13۹۷ بالغ بر 
2۷ ه��زار و ۶۴۹ قرارداد خريد و فروش مس��كن 
)مبايعه نامه( در كل كش��ور به امضا رس��يده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد كاهش 
يافته است. درخصوص اجاره نيز 22 هزار و 8۴2 
مورد قرارداد امضا ش��ده كه كاهش 13 درصدي 
اجاره نامه را نس��بت به آذرماه س��ال قبل نش��ان 

مي دهد. 
وي اف��زود: همچنين در ش��هر ته��ران معامات 
مس��كن طي 18 روز ابتداي آذرماه 13۹۷ بالغ بر 
۴805 مورد بوده كه نس��بت به زمان مشابه سال 
قبل كاهش ۶0 درص��دي را نش��ان مي دهد. در 
همين مدت ۶۶2۴ مورد اجاره نامه در تهران امضا 
شده كه نشان از افت 1۷درصدي نسبت به آذرماه 

سال قبل دارد. 
خس��روي در تحليل ش��رايط فعلي بازار مسكن 
گفت: براي وضعيت فعلي از واژه كسادي استفاده 
مي كنم و ركود را قبول ندارم، زيرا ركود به معناي 

آن است كه هيچ معامله اي انجام نشود، در حالي كه 
هم اكنون خريد و فروش مسكن در جريان است، اما 
مهم ترين علت اينكه معامات به طور محسوسي 
كاهش يافته به افزايش قيمت مسكن ناشي از رشد 
بازارهاي موازي و افزايش قيمت مصالح ساختماني 

مربوط مي شود. 
رئيس اتحاديه مشاوران اماك تهران با بيان اينكه 
معتقدم تاطم بازار مسكن در حال فروكش است، 
تصريح كرد: اگر به تجربه سال 13۹1 دقت كنيم 
سه برابر شدن قيمت ارز به ايجاد شوك قيمتي و 
افت معامات در بازار مس��كن منجر شد، اما بعد 
از مدتي وضع به حالت عادي برگش��ت. در حال 
حاضر نيز همان اتفاق تكرار شده و انتظار داريم در 

ماه هاي آينده اوضاع بهتر شود. 
وي ادام��ه داد: از انته��اي س��ال گذش��ته مردم 
س��پرده هاي خود را از بانك بيرون كشيدند و به 
خريد ارز، طا و مس��كن رو آوردند. در اين مقطع 
زماني برخي سرمايه گذاران به قصد فروش يا اجاره 
اقدام به خريد مسكن كردند، اما هم اكنون آن تب 
و تاب خوابيده و بازار ب��ه مصرف كنندگان واقعي 
رس��يده و پيش بيني اين اس��ت كه بازار ملك تا 
پايان سال به ثبات قيمتي برسد و احتمال افزايش 
قيمت ها بعيد است. س��پس متقاضيان واقعي به 

تدريج وارد بازار مسكن مي شوند. 

در م�ورد ش�رايط ب�ازار نف�ت ب�ا وزي�ر 
ان�رژي امري�كا گفت وگ�و ك�رده اس�ت. 
به گزارش رويترز، خالد الفالح، وزير انرژي عربستان 
گفت: در مورد شرايط بازار نفت با ريك پري، وزير 
انرژي امريكا در روز دوشنبه در ظهران گفت وگو 

كرده است. 
اين ماقات پس از آن اتفاق افتاد كه كش��ورهاي 
صادركننده نفت اوپك و غير عضو اوپك فشارهاي 
دونالد ترامپ را براي كاهش بيشتر قيمت نفت و 

پايين نياوردن توليد رد كردند. 

اوپك و متحدانش به رهبري روسيه در روز جمعه 
توافق كردند توليد نفت را 1/2 ميليون بشكه در روز 

از ماه ژانويه پايين بياورند. 
الفالح گف��ت: »ما همچنين در م��ورد تاش هاي 
عربستان براي توسعه تكنولوژي هاي كاهش توليد 
كربن، كارآمدي انرژي و فرصت هاي همكاري فني 
بين دو كشور صحبت كرديم«. سهيل المزروعي، 
وزي��ر ان��رژي ام��ارات در اظهار نظ��ري در مورد 
فش��ارهاي امريكا گفت: »اوپك از كسي دستور 

نمي گيرد. هر كشوري يك حق استقال دارد.« 

فروکش تاطم بازار مسكن نزديك است
رئيس اتحاديه اماك:

  وزير انرژی عربستان:
 درباره در مورد بازار نفت با امريكا مذاکره کردم

   خبر

   جهان نما



  ليست جديد تيم ملي 
 سعيد احمديان

    گزارش
با دعوت از لژيونرهاي 
سکونش�يني مانن�د 
فرش�اد احمدزاده و دعوت نک�ردن بازيکنان 
آماده اي مثل شجاع خليل زاده و فرشيد باقري 
اس�ت.  ش�ده  خبرس�از  ديگ�ر  ب�ار 
کارلوس کي روش انگار اين روزها و در ميانه خط و 
نشان هاي بازنشسته هاي فدراسيون فوتبال براي 
ماندن بايد يادمان بيندازد که قرار است کمتر از سه 
هفته ديگر تيم ملي در جام ملت ها به ميدان برود، 
مانند دوشنبه شب که ليست 35 نفره اي از تيم ملي 
فوتبال را براي جام ملت هاي امارات منتشر کرد تا در 
هياهوي مديراني که نمي خواهند از قانون تمکين 
کنند همه هوش و حواس ها متوجه جام ملت ها شود. 
کي روش فارغ از هياهوهاي بازنشستگان ساختمان 
معروف کوچه سوم خيابان سئول جنوبي تهران، 24 
ساعت پس از اينکه در جايگاه ويژه سانتياگو برنابئو 
فينال ليبرتادورس را تماشا کرد، پيش از آنکه پايش 
به ايران برسد ليست 35 نفره تيم ملي فوتبال را که 
به ليست آماده باش شهرت پيدا کرده از اروپا براي 
فدراسيون  ايميل کرد تا دوشنبه شب اسامي اين 
بازيکنان روي خروجي س��ايت رسمي فدراسيون 

منتشر شود. 
   دعوت شبانه از 35 بازيکن 

دوش��نبه ش��ب بود که ليس��ت 35 نفره از سوي 

کي روش منتشر شد. قرار است او شنبه آينده ليست 
23 نفره نهايي و مسافران جام ملت ها را انتخاب کند 
تا بليت امارات برايشان رزرو شود. طبق ليست اعام 
شده توسط کي روش؛ عليرضا بيرانوند، امير عابدزاده، 
محمدرشيد مظاهري، سيدحسين حسيني و پيام 

نيازمند دروازه بانان دعوت شده هستند. 
رامين رضائيان، وريا غفوري، صادق محرمي، مرتضي 
پورعلي گنجي، پژمان منتظري، محمدرضا خانزاده، 
سيدمجيد حسيني، روزبه چشمي، محمدحسين 
کنعاني زادگان، احسان حاج صفي، مياد محمدي و 
سعيد آقايي هم مدافعان راه يافته به ليست آماده باش 
هستند. در پست هافبک نيز سعيد عزت اللهي، اميد 
ابراهيمي، احمد نوراللهي، سامان قدوس، اشکان 
دژاگه، علي کريمي، وحيد اميري، مسعود شجاعي 
و احمد عبداه زاده دعوت شده اند. در نهايت و در 
پس��ت مهاجم مهدي طارمي، علي قلي زاده، علي 
عليپور، عليرضا جهانبخش، مهدي ترابي، فرشاد 
احمدزاده، س��ردار آزمون، کريم انصاريفرد و کاوه 

رضايي در ليست 35 نفره قرار گرفته اند. 
   بدون شگفتي نمي شود

کارلوس کي روش ثابت کرده ليستي که از تيم ملي 
منتشر مي کند نمي تواند بدون شگفتي باشد و اگر 
چش��م  هواداران از ديدن برخي اسامي گرد نشود، 
روزش شب نمي شود، درست مثل همين ليست 35 
نفره تيم ملي فوتبال که منتشر شده است. مانند تمام 

ليست هاي اخير تيم ملي باز هم محمدرضا خانزاده و 
محمدحسين کنعاني زادگان نام هاي پرابهام ليست 
کي  روش هستند. مدافعاني که با توجه به کيفيت 
پاييني که در رقابت هاي باشگاهي نشان داده اند، 
دعوت شان به تيم ملي همواره با عامت سؤال هاي 

زيادي همراه بوده است. 
اين در حالي اس��ت که برخي از مدافعان باکيفيت 
ليگ جايي در ليس��ت کي روش ندارند. نمونه اين 
بازيکنان ش��جاع خليل زاده مدافع پرس��پوليس 
اس��ت که در نيم فصل اول با نمايش درخشاني که 
داش��ته، يکي از بهترين مدافعان ليگ لقب گرفته 
که البته گل هاي حساس��ي هم به ثمر رسانده، اما 
حتي در ليست 35 نفره تيم ملي هم جايي ندارد. 
البته عدم دعوت از بازيکني مثل شجاع خليل زاده 
را شايد بتوان به حضور برانکو در پرسپوليس ارتباط 
داد. اينکه کي روش با توجه به اختافش با سرمربي 
کروات روي خوشي به قرمزها نش��ان نمي دهد و 
در ليست جديد تيم ملي تنها س��ه بازيکن از اين 
تيم را دعوت کرده است.  يکي ديگر از شگفتي ها، 
قرار گرفتن نام فرش��اد احمدزاده هافبک س��ابق 
پرسپوليس است که در حال حاضر در ليگ لهستان 
و تيم شاسک وروتسواف بازي مي کند. بازيکني 
که با توجه به عملکرد ضعيفش در ليگ لهس��تان 
خودش نيز شايد از شنيدن خبر دعوت به تيم ملي 
متعجب شده باشد!  احمدزاده که در روزهاي اوجش 

در پرسپوليس به تيم ملي دعوت نمي شد، امروز در 
حالي در ليس��ت 35 نفره کي روش قرار گرفته که 
در لهستان سکونشين است و به او بازي نمي رسد. 
دعوت از اين مهاجم آنقدر عجيب بود که حتي عادل 
فردوسي پور که از حاميان کي روش است در برنامه 
نود دوشنبه شب به س��رمربي پرتغالي کنايه زد و 
گفت: »حتي باباي فرشاد احمدزاده هم اين بازيکن 
را به تيم ملي دعوت نمي کند.«  دعوت از احمدزاده 
و پيش از او،  صادق محرمي بافاصله بعد از جدايي از 
پرسپوليس و رفتن به ليگ هاي اروپايي نشان دهنده 
اوج دعواي کي روش و برانکو است. به نظر مي رسد 
بازيکنان پرسپوليس بايد از اين تيم جدا شوند تا به 
تيم ملي دعوت شوند، حتي اگر در باشگاه جديدشان 

سکونشين باشند. 
   پيام کي روش پس از اعام ليست

با وجود سروصداهاي ليست جديد تيم ملي، کارلوس 
کي روش پس از انتش��ار اين اس��امي در پيامي در 
شبکه هاي اجتماعي نوشت: »ديگر زمان اين نيست 
که نسبت به وظايف خود سهل انگار يا راحت طلب 
باشيم. وقت رستگاري اس��ت، اان زمان اين است 
که با تمرکز، تعه��د و اراده به اهدافمان برس��يم. 
براي رس��يدن به موفقيت بايد از تمام تهديدات و 
فداکاري هاي سفر لذت ببريم. يا صعود مي کنيد و 
باا مي رويد و مي درخشيد يا نه؛ شکست مي خوريد 

و به اعماق تاريکي فرو مي رويد.«

گنجهاييکهقدرشانرانميدانيم
اولين باري نيست که مي شنويم يکي از پيشکسوتان ورزش اوضاع معيشتي 
خوبي ندارد و به سختي زندگي اش را مي گذراند. از آنجا که در ورزش ما 
توجهي به قديمي ها و باتجربه ها نمي شود، بسياري از آنها پس از فاصله 
گرفتن از دنياي قهرماني براي داشتن يک زندگي آبرومند به مشاغل ديگر 
از جمله دستفروشي و مسافرکشي روي مي آورند، در حالي که اگر پروسه 
مديريتي مان درست بود، همان ها مي توانستند با انتقال تجربيات خود به 
نسل هاي بعدي هم آينده ورزش کشور را بيمه کنند و هم عزت نفس شان 
حفظ شود.  انتشار مصاحبه  مدافع پيشين تيم ملي و پرسپوليس يک بار 
ديگر ثابت کرد که خبري از احترام به موس��فيدکرده ها نيست. منوچهر 
شفقتيان 40 بازي ملي در کارنامه ورزش��ي اش دارد، اما اين روزها براي 
داشتن درآمد حال پيک موتوري اس��ت تا خرج داروهاي مادر و همسر 
بيمارش را درآورد. متأسفانه ورزش ما پر از چنين افرادي است که روزگاري 
در اوج بودند و پس از کناره گيري از دنياي قهرماني روزهاي سختي را سپري 
مي کنند. پيدا کردن ورزش��کاران قديمي که به سختي خرج يوميه شان 
را درمي آورند اصاً کار سختي نيس��ت، ولي مهم تر از آن، اين است که به 
آسيب شناسي اين مسئله بپردازيم و مسئوان قدمي براي بهبود اوضاع 

معيشتي ورزشکاران نسل هاي قبل بردارند. 
پرواضح است که ورزشکاران حرفه اي براي موفقيت در رشته خود تمام 
عمر و جواني شان را صرف تمرين و حضور در ميادين مي کنند. آنها براي 
آنکه بتوانند براي کشورش��ان مدال بياورن��د، مجبورند بهترين روزهاي 
زندگي شان را در اردو باش��ند و دوري هاي طواني مدت از خانواده را نيز 
تحمل کنند به اين اميد که شايد قدر زحماتشان را بدانند و به اندازه فراهم 
کردن فرصت هاي شغلي برابر و مرتبط برايشان ارزش قائل شوند. با اين حال 
سال هاست که آقايان دم از رسيدگي به معيشت پيشکسوتان و استخدام 
قهرمانان مي زنند، اما متأسفانه در عمل عکس ادعاهاي آنها ديده مي شود. 
ورزشکاران پا به سن گذاشته اسير مشکات زندگي هستند و اميدي به 
آينده ندارند. از سوي ديگر مدال آورانمان نيز با ديدن شرايط پيشکسوتان 
نگران آينده شان مي شوند و به اين فکر مي کنند که به زودي به حال روز 

نسل هاي قبلي دچار خواهند شد. 
نسلي که قرار بود الگوي جوانان باشد حاا آرزويش داشتن حداقل هاي 
زندگي است؛ داشتن ش��غل و حقوق بازنشس��تگي که ديگر مجبور به 
مسافرکشي نباشد و خيالش از بابت آينده خانواده اش راحت باشد. وقتي 
شرايط زندگي پيشکسوتانمان را با نس��ل هاي قديمي کشورهاي ديگر 
مقايسه کنيم، تازه مي فهميم که تا چه اندازه در حق موسفيدکرده هايمان 
اجحاف شده و مي شود. کشورهاي رقيب به خوبي قدر داشته هايشان را 
مي دانند و از نسل هاي قبلي  خود مي خواهند تجاربشان را در اختيار جوانان 
قرار دهند. اينگونه است که آنها بهترين سرمايه هايشان را در اختيار رده هاي 
پايه قرار مي دهن��د و در عين حال احترام پيشکسوتانش��ان را هم حفظ 
مي کنند؛ اين يعني يک تير و دو نشان. در صورتي که در ورزش ايران خبري 
از اين نوع مديريت نيست. کساني که کوهي از تجربه هستند در بي خبري 

محض گوشه خانه مانده اند و روزهاي عمرشان را شمارش مي کنند. 
با کمي درايت و دلسوزي مي توان از اين گنج هاي نهفته به بهترين شکل 
ممکن استفاده کرد. ضمن اينکه تأمين معيشت و ايجاد شغل براي قهرمانان 
و ورزشکاران از جمله وظايف مسئوان ورزش است، اما در اين سال ها همه 
شعار داده اند و از مس��ئوليت فرار کرده اند. صندوق حمايت از قهرمانان و 
پيشکسوتان هم با قوانين دست و پا گير و البته تبعيض آميزش نتوانسته 
دردي از دردهاي ورزشکاران را دوا کند. تبعيض فاحش بين ورزشکاران 
المپيکي و پارالمپيکي، تأخيرهاي طواني مدت در پرداخت حقوق ها و 
گايه هاي زياد اهالي ورزش از جمله انتقادهاي وارد به اين صندوق است. در 
کل بايد گفت مصاحبه هاي مطبوعاتي و اظهارنظرهاي پرطمطراق سودي 
به حال پيشکسوتان ندارد. پيش از آنکه ساير قديمي ها به حال و روز منوچهر 

شفقتيان دچار شوند بايد چاره اي انديشيده شود.

شيوا نوروزي

رودستکيروشبهکيروش!
حاشيه اي بر ليست جديد تيم ملي فوتبال که نام هاي عجيبي در آن به چشم مي خورد 

سکوت وزير و آينده مبهم نايب قهرمان آسيا
نگرانيبازيکنانپرسپوليسرا

دستبهقلمکرد
 قانون منع به کارگيري بازنشسته ها، اوضاع پرسپوليس را به هم ريخته، به 
طوري که بازيکنان تيم اين بار دست به قلم شدند و بيانيه دادند. بازيکناني 
که پيشتر تصميم داشتند در اعتراض به شرايط نامساعد باشگاه از رفتن 
به اصفهان خودداري کنند، اما با پادرمياني گرشاسبي منصرف شدند. 
نگراني را مي توان در چهره تک تک بازيکنان پرسپوليس ديد، همان هايي 
که ابتداي فصل قرارداد بيشترش��ان به پايان رس��يده بود و اين حرف هاي 
گرشاسبي بود که به ماندن در کنار پرس��پوليس و همراهي آن در شرايط 
سخت دلگرمش��ان کرد. حاا اما قانون در خروجي باشگاه را به گرشاسبي 
نشان داده و همين مسئله باعث نگراني بازيکناني شده که آينده خود و تيم 

را مبهم مي بينند.
      

 مديرعامل پرسپوليس برخاف بسياري از بازنشسته هاي ديگر براي ماندن 
به در و ديوار نزد، برعکس او حتي يک مرتبه گفت که خيلي هم از رفتن بدش 
نمي آيد، چراکه کار در پرسپوليس بسيار سخت و سنگين است. واقعيت هم 
همين بود، روزي که بر صندلي مديريت باشگاه نشست، چيزي حدود 80 
پرونده در حال اجرا مقابلش گذاشته شد. اکثر بازيکنان قراردادهايشان تمام 
شده بود، بسياري ساز جدايي کوک کرده بودند و اين تازه مشکات کوچکي 
بود برابر محروميت از دو پنجره نقل و انتقاات و پرونده اي که طارمي و مدير 
قبلي با ندانم کاري برايش باقي گذاشته بودند. گرشاسبي اما توانست اوضاع 
را سروسامان دهد و با وجود مشکات فراوان مالي شرايطي را فراهم کرد که 
پرسپوليس با موفقيت به کار خود ادامه دهد. حاا با سکوت وزير که قول داده 
بود کاري براي ماندن او انجام دهد،  گرشاسبي بايد براي هميشه پرسپوليس 
را ترک کند و بعد از عرب که حاا به طور موقت امور را به دست گرفته، شخص 
ديگري به جاي او بنشيند. شرايطي که بازيکنان را بر آن داشته تا دست به قلم 
شوند و نگراني هاي خود را در قالب بيانيه به اطاع هواداران باشگاه برسانند. 

      
زمان زيادي تا پايان نيم فصل اول باقي نمانده و بازيکنان که خود را باتکليف 
مي دانند، معتقدند که هواداران بايد در جريان مشکات متعدد تيم باشند: 
»ابتدا بايد از مسائل مديريتي نام ببريم،  در کوران مسابقات با تغيير مديرعامل 
شرايط ما سخت شد و در حالي که فکر مي کرديم خيلي زود مسئله مديريت 
باشگاه مشخص مي شود اما تا امروز همه در باتکليفي هستند و واقعاً مشخص 
نيست که تکليف باشگاه پرسپوليس چه خواهد شد. از طرف ديگر با وجود 
فرا رسيدن نيم فصل، حدود 10 درصد دريافتي داشتيم و اين مسئله فشار 
زيادي به بازيکنان آورده، در حالي که تيم هايي که 10، 15 بازيکن جديد 
گرفته اند دريافتي هايي به مراتب بيشتر از ما داشته اند، اما باشگاه پرسپوليس 
که در دو پنجره نقل و انتقاات بازيکن نگرفته و شرايط سختي از نظر نيروي 

انساني را پشت سر گذاشته، دريافتي بسيار کمتري داشته است.« 
بازيکنان پرسپوليس که پيشتر اميدشان به مديريت گرشاسبي بود، حاا با 
کنار گذاشته شدن او نگران آينده هستند و از وزارت ورزش که دست روي 
دست به تماشا گذاشته و سکوت اختيار کرده، گايه دارند: »ما )بازيکنان( 
در اين بين با مشکات تنها هستيم و کسي به داد ما نمي رسد. ما مشکات 
زيادي داريم و ديگر کارد به استخوانمان رسيده و مردم بايد بدانند در چه 

شرايط سختي قرار داريم. .«
      

گرشاسبي اما روز گذشته راهي باشگاه پرسپوليس شد. او که دو روز 
قبل به دليل بازنشسته بودن و پايان موعد حضورش بر مسند مديريت 
پرسپوليس از حضور در باشگاه خودداري کرده بود، ديروز براي انجام 
اموري که از آن تحت عنوان کارهاي عقب افتاده ياد کرد، راهي باشگاه 
پرسپوليس ش��د، آن هم در حالي که از روز دوشنبه، ايرج عرب يکي 
از معاونان باشگاه پشت ميز گرشاسبي نشسته و به صورت غيررسمي 
به عنوان سرپرست پرسپوليس فعاليت هاي خود را آغاز کرده و وزير 
ورزش هم که تصور مي ش��د به دنب��ال کارهاي مديرعامل باش��گاه 
پرسپوليس اس��ت به گفتن اين جمله که »با توجه به الزام قانوني که 
داريم به زودي تکليف اين موضوع را روش��ن مي کنيم« اکتفا کرده تا 

آينده نايب قهرمان آسيا همچنان مبهم و نگران کننده باشد! 

دنيا حيدري

ليستتيممليمبهماماسليقهسرمربياست
 ليست جديد تيم ملي و 35 بازيکن دعوت 
شده به اردو با انتقادهاي زيادي مواجه شده 
است، اما قبل از هر چيز بايد بدانيم که هر 
مربي، سليقه  خاص و منحصر به فرد خود را 
دارد. س��ليقه اي که البته در ادامه مي تواند 
با انتقادهايي ه��م رو به رو ش��ود. با وجود 
اين در فهرس��ت جديد تيم ملي، نام هايي 
ديده مي شود که به نظر مي رسد بي دليل 
انتخاب شده اند. مثًا فرشاد احمدزاده که 
در پرسپوليس بازي مي کرد و فيکس بود 
به تيم ملي دعوت نش��د، اما وقتي لژيونر مي ش��ود و در تيم هاي اروپايي 
بازي مي کند به تيم ملي دعوت مي ش��ود. اين مسئله براي جامعه ورزش 
مبهم است، اما ش��ايد نظر مربي اين است که هر لژيونري مي تواند به تيم 
ملي دعوت شود. در کل اين مسئله ايرادي ندارد و به سليقه مربي مربوط 
مي شود. يکس��ري اتفاقات در تيم ملي رخ مي دهد که ما از آن بي اطاع 
هستيم و اين بي اطاعي باعث مطرح شدن انتقادات مي شود. براي نمونه 
مي توان به دعوت شدن بازيکني مثل پژمان منتظري اشاره کرد که با وجود 
مصدوميت و سن باا به تيم ملي دعوت مي شود، اما سيدجال حسيني 
دعوت نمي شود. در حالي که سيدجال حسيني يکي از بهترين هاي ليگ 
است و با زحمات او بود که پرسپوليس توانست به فينال ليگ  قهرمانان و 
قهرماني ليگ  برتر برس��د. به ش��خصه فکر مي کنم دليل اين مشکات و 
کج سليقگي ها اختافات برانکو و کي روش اس��ت. به نظر من باتجربه ها 
با اينکه دوست دارند سال ها در تيم  ملي باشند خودشان بايد از تيم  ملي 
کنار بروند يا مربي تيم ملي با استراتژي جوانگرايي نفرات جوان و جديد را 
جايگزين کند. شايد دليل حضور باتجربه ها در فهرست تيم ملي اهميت 
بااي جام ملت هاي آسيا باشد. البته ابهامات ليست جديد نبايد باعث شود 
چشم بر ديگر مشکات ببنديم. مشکاتي نظير مهاجمان تيم ملي که در 
زمان افت شان هس��تند، مهاجماني که در مقدماتي جام  جهاني عملکرد 
خوبي داش��تند، اما در جام  جهاني کيفيت ازم را نداشتند و اان هم در 
بازي هاي باشگاهي شان بازي داده نمي شوند. آنها بازيکنان خوبي هستند 
و اگر بخواهند مي توانند بهترين باشند. جام ملت هاي آسيا مي تواند انگيزه 
خوبي باشد و اميدواريم در ادامه اين نفرات به آمادگي و شرايط ازم برسند، 

چرا که راه سختي در پيش داريم. 

خوددارياسنوکربازايراني
ازروياروييبانمايندهرژيمصهيونيستي

حسين وفايي به دليل بازي نکردن با نماينده رژيم صهيونيستي از گردونه 
رقابت هاي اوپن اسکاتلند باز ماند. وفايي نخستين باري که از رويارويي 
با نماينده رژيم صهيونيس��تي خودداري کرد با جريمه نقدي از س��وي 
فدراسيون حرفه اي هاي جهان روبه رو شد. با توجه به تکرار اين مسئله، 

احتمال دارد که جريمه نقدي سنگين تري در انتظار اين ورزشکار باشد. 

نيمنگاهپيکانبهصدر
درهفتهاستراحتورامين

هفته دوازدهم ليگ برتر واليبال امروز با انجام هشت مسابقه پيگيري 
مي شود. خاتم اردکان مهمان کاله مازندران است و تيم آملي در خانه 
برابر تيمي قرار مي گيرد ک��ه در رتبه چهارم جدول ق��رار دارد. فواد 
س��يرجان ايرانيان ميزبان عقاب تهران اس��ت. درناي اروميه پذيراي 
شهرداري است تا دو تيم قعرنشين يکي از بازي هاي حساس را برگزار 
کنند. يکي از جذاب ترين ديدارهاي هفته در شهر گنبد برگزار مي شود 
و شهرداري اين شهر ميزبان پيام خراسان سوم جدولي است. شهروند 
اراک در خانه سايپا را پيش رو دارد و در آخرين ديدار نيز پيکان تهران 

رده دومي به مصاف شهرداري تبريز مي رود. 

و  هفت��ه شش��م 
مرحل��ه  پايان��ي 
گروهي رقابت هاي 
ليگ قهرمانان اروپا امش��ب در حال��ي به پايان 
مي رسد که مشخص بودن تيم هاي صعودکننده 
باعث ش��ده فوتبال اروپا ش��ب آرامي را پيش رو 
داشته باشد. حس��اس ترين بازي هاي امشب در 
گروه F برگزار مي ش��ود، جايي که تيم ها فاصله 
امتيازي زيادي با هم ندارن��د و احتمال جابه جا 
ش��دن جايگاه ها زياد اس��ت. در اين گروه ليون 
هفت امتيازي مهمان ش��اختار پن��ج امتيازي 
است و منچسترسيتي 10 امتيازي از هوفنهايم 
سه امتيازي پذيرايي مي کند، هرچند که خيال 

من سيتي بابت صعود راحت تر از بقيه تيم هاست، 
اما م��ردان گوارديوا براي مان��دن در صدر بايد 
مقابل حريف آلماني خود پيروز ش��وند تا نگران 

نتيجه بازي ليون و شاختار نباشند.
در ساير گروه ها اما تکليف تيم هاي صعودکننده 
مشخص شده است. در گروه E، بايرن با 13 امتياز 
و آژاکس با 11 امتياز صع��ود کرده اند و مصاف 

امش��ب آنها تنها براي صدرنشيني است. بنفيکا 
و آ.ا.ک نيز يک بازي تشريفاتي برگزار مي کنند. 
در گ��روه  G، رئال مادري��د و آ.اس رم کار صعود 
خود را قطعي کرده اند. رئال 12 امتيازي اس��ت 
و رم هم با 9 امتياز تعقيب کننده اين تيم است. 
آنچه مشخص اس��ت اينکه به نظر نمي رسد اين 
رده بندي امشب تغيير کند، چراکه رئال ميزبان 

زسکاي چهار امتيازي است و تشنه گرفتن انتقام 
شکست يک بر صفر بازي رفت. بنابراين مي آيد 
تا با اقتدار صعود کند، رم ه��م مهمان ويکتوريا 
پلژن است که بعيد به نظر مي رسد کار دشواري 
در پيش داشته باشد. در گروه H ، اما يوونتوس و 
منچستريونايتد از حاا به فکر قرعه کشي مرحله 
بعد و مشخص شدن حريفانشان هستند. يووه 12 
امتياز از بازي هاي اين مرحله تا اينجا کسب کرده 
و امشب با يانگ بوير تيم يک امتيازي و قعرنشين 
جدول گروه روبه رو مي شود و همه مي دانند که 
يانگ  بوير تيمي نيس��ت که حتي در زمين خود 
بتواند براي ياران آلگري دردسرساز شود. جدال 
منچس��تريونايتد 10 امتي��ازي و والنس��ياي 5 
امتيازي هم حساس است، اما نه به جهت تعيين 
وضعيت دو تيم، بلکه فقط به خاطر نام آنهاست 
که اين بازي مي تواند يک بازي زيبا و ديدني از آب 
دربيايد، به خصوص اينکه دو تيم کوچک ترين 

استرسي بابت شرايط جدول ندارند.

شبآرام
ليگقهرماناناروپا
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بازديدآقايوزير
ازامکاناتورزشيکهريزک

آسايشگاه کهريزک يکي از مراکز خيريه اي است که وظيفه نگهداري 
معلوان و سالمندان زيادي را برعهده دارد. در اين مرکز جوانان معلول 
زيادي حضور دارند که به رغم تمام مشکات شان همچنان به زندگي 
و آين��ده اميدوارند و براي زندگ��ي بهتر تاش مي کنن��د. عاقه زياد 
مددجويان کهريزک به ورزش يکي از همان مواردي اس��ت که نشان 
مي دهد معلوان به س��ادگي دست از تاش نمي کش��ند. وزير ورزش 
و جوانان روز گذشته س��ري به اين مرکز زد تا شرايط مددجويان را از 
نزديک بررسي کند. سلطاني فر در کهريزک از 45 مددجوي ورزشکار 
اين آسايشگاه که در رش��ته هاي بوچيا، تيروکمان، بسکتبال، تنيس 
روي ميز، پرتاب نيزه، پرتاب ديسک و پرتاب وزنه موفق به کسب مدال 
ش��ده اند، قدرداني کرد. همچنين حضور برخي از ورزشکاران از جمله 
حميد استيلي، احسان حدادي و حسين توکلي روحيه اين ورزشکاران 

را براي کسب موفقيت هاي بيشتر افزايش داد. 

علي اصغر مديرروستا

 پيشکسوت فوتبال

امباپه:مسيبهتريناست
ظه��ور و افول س��تاره هاي فوتب��ال ام��ري طبيعي اس��ت. تاريخ 
پرهياهوترين رش��ته ورزش��ي جهان س��تاره هاي زيادي به خود 
ديده، مرداني که امروز ديگر نام و نشان چنداني از آنها باقي نمانده 
و ستاره هاي جديد جاي آنها را گرفته اند. س��تاره هاي امروز نيز چنين سرنوشتي خواهند داشت، 

اينکه جوان ترها جاي آنها را بگيرند، اما در اين ميان برخي هستند که تمام 
نشدني به نظر مي رسند و ادعاي اينکه کسي جاي آنها را بگيرد، امري 
غيرممکن است. ليونل مس��ي يکي از همين ستاره هاي تکرار نشدني 
اس��ت، مردي که هرگاه افت مي کند و همه مي گويند که تمام شده، 
ناگهان سر بلند مي کند. درست بعد از جام جهاني بود که فوتبال جهان 
با معرفي ستاره اي به نام امباپه فرانس��وي، او را جانشين مسي معرفي 

کرد. جواني سرعتي، گلزن و باتکنيک، شايد خودش هم باورش 
شده بود که مي تواند جانش��ين مسي شود، اما درخشش 

فوق س��تاره آرژانتيني حتي امباپه را نيز به تحسين 
واداشته است. گلزن جوان فرانسه که به نقل از او گفته 
بودند فوتباليست بهتري از مسي خواهد شد حاا 
مي گويد: »مسي يک استثناست. من معتقدم اگر 
با تاش و پشتکار به کارم ادامه دهم، مي توانم 
تا س��ه، چهار س��ال ديگر مثل او شوم. مسي 
بهترين و البته قابل تحسين و ستايش است. 
او و رونالدو وقتي تمام مي شوند که کسي بهتر 
از آنها ظهور کند. بنابراين عصر آنها هنوز تمام 

نشده، چراکه همچنان در آسمان فوتبال جهان 
مي درخشند و به جلو حرکت مي کنند.«

مادريدبرندهديداربوکاوريورپاته!
       بازتاب برگزاري فينال 
جام ليبرتادورس 
هرچند با س��روصداي زياد و حواش��ي تمام 
نشدني همراه بود و کلي مصدوم و محروم روي 
دست تيم هاي بوکاجونيورز و ريورپاته گذاشت، 
اما آنک��ه در اين مي��ان س��ود کان 42 ميليون 
يورويي به جيب زد، رئال مادريد بود! براساس آمار 
منتشر شده، اين بازي 42 ميليون يورو به صورت 
مستقيم به شهر مادريد سود رسانده است. البته 
کل اين رقم چيزي حدود 55 ميليون يورو است که 
بر اين اساس مادريد براي ميزباني اين بازي بيش 

از شهرهاي ليسبون و ميان که ميزبان فينال ليگ 
قهرمانان اروپا در سال هاي 2014 و 2016 بوده اند، 
س��ود برده اس��ت. در جريان اين بازي سانتياگو 
برنابئو پر نشد، اما همان 62 هزار و 282 نفري که 
راهي ورزشگاه شده بودند با خريد بليت هاي 80 تا 
270 يورويي باعث ش��دند مادريد فقط از فروش 
بليت 2/5 ميليون يورو به دس��ت آورد.  البته اين 
نکته را نيز نبايد فراموش کرد که مادريد با توجه به 
زيرس��اخت ها و آماده س��ازي خوبي که داشت از 
 امتح��ان برگزاري اين بازي پرحاش��يه س��ربلند

 بيرون آمد.

حامد قهرماني
  چهره 

 فريدون حسن
    ليگ قهرمانان 

وان
 | ج
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 عر
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بدگماني يكي از ويژگي هاي 
مش�ترك در اختاف هاي 
خانوادگي اس�ت. نداشتن 
مه�ارت در گفت وگ�و ي�ا 
مراجعه به مشاور مي تواند 
ب�ه وخامت رابط�ه زوجين 
منجر ش�ود. مث�ل پرونده 
مردي جوان كه بدگماني او 
به همسرش به قتل خياطي 
س�الخورده منج�ر ش�د. 
به گزارش خبرن��گار ما، اوايل 
سال 90 مأموران پليس از مرگ 
مشكوك مرد س��الخورده اي 
در يك��ي از بيمارس��تان هاي 
پاكدشت باخبر و راهي محل 
شدند. جس��د متعلق به مرد 
سالخورده ای به نام يعقوب بود 
كه بر اثر اصابت جسم نوك تيز 
به سينه اش كشته شده بود.  با 
انتقال جسد به پزشكي قانوني، 
در اولين بررسي ها مشخص شد 
مرد سالخورده خياط بوده و در 
مغازه اش در جريان درگيري با 
شوهر يكي از مشتريانش بر اثر 
پرتاب قيچي نوك تيز به سينه اش مجروح و به بيمارستان منتقل شده است، اما 
به خاطر شدت جراحات فوت مي كند.  به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد 
تشكيل شد و در اولين گام از تحقيقات عامل قتل كه مرد 35 ساله به نام اكبر بود 
شناسايي و بازداشت شد.  وي با اقرار به جرمش در خصوص انگيزه قتل گفت: »مرد 
خياط را به خاطر سوءظن كشتم« سپس در توضيح و شرح ماجرا گفت: »همسرم 
از مرد خياط كار سردوزي لباس قبول مي كرد و در خانه آنها را انجام مي داد. همين 
بهانه اي بود كه او هرچند وقت يك بار به مغازه خياطي برود و با آن مرد تماس داشته 
باشد. اين رفت و آمدها باعث شده بود به رفتارهاي صاحب مغازه و همسرم حساس 
شوم تا اينكه روز حادثه وقتي همسرم از خانه خارج ش��د پشت سر او راه افتادم و 
دنبالش كردم. « متهم ادامه داد: »نمي دانستم كه به مغازه خياطي مي رود تا اينكه 
فهميدم مسيرش به سمت خياط خانه است اين شد كه او را تعقيب كردم تا اينكه 
همسرم وارد مغازه شد و من در خيابان ايستادم. مرد خياط بعد از صحبت با همسرم 
او را در مغازه نگه داشته بود و خودش از مغازه بيرون آمد و به مغازه همسايه رفت. 
آنجا بود كه وقتي همسرم را در مغازه معطل ديدم عصباني شدم و يكباره به مغازه 
رفتم. همسرم با ديدن من شوكه شد و وقتي سؤال كرد خواستم ساكت باشد.  بعد از 
دقايقي مرد خياط به مغازه آمد و از سر عصبانيت با او درگير شدم و در آن درگيري 
ناخواسته از دور قيچي را به سمت او پرتاب كردم.  وقتي متوجه شدم كه مقتول 
مجروح شده يك لحظه پشيمان شدم و بافاصله با اورژانس تماس گرفتم و خودم 
او را به بيمارستان رساندم. باور كنيد قصد قتل نداشتم وگرنه براي كمك او تاشي 
نمي كردم.«  با اقرارهاي متهم پرونده كامل و مرد جوان به اتهام قتل شبه عمد روانه 
زندان شد و پرونده به ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.  
صبح ديروز متهم از زندان اعزام شد و پرونده مقابل هيئت قضايي همان شعبه به 
رياست قاضي قربان زاده قرار گرفت.  ابتداي جلسه نماينده دادستان كيفرخواست 
را قرائت كرد سپس يكي از پسران مقتول به نيابت از ديگر خواهر و برادرانش كه 
ساكن كشور هلند و افغانستان بودند در جايگاه قرار گرفت و براي متهم درخواست 
قصاص كرد. در ادامه رياست دادگاه با توضيح چگونگي قتل و اينكه شبه عمد بوده 
است، از طرفي كمك متهم براي زنده ماندن مقتول، شاكي را به رضايت دعوت كرد. 
پسر مقتول بعد از اين توضيحات، با اعام گذشت براي جلب رضايت ساير اولياي دم 
از دادگاه درخواست مهلت كرد.  با موافقت هيئت قضايي با درخواست پسر مقتول و 
از آنجائيكه وي نمي توانست از جانب ساير اولياي دم به لحاظ وكالتي اعام نظر كند، 

اين جلسه به جلسه بعد موكول شد. 

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي 
انتظامي با بيان اينك�ه گاهي اعمال قانون 
ازس�وي مأم�وران، ش�هروندان را آزرده 
خاطر مي كن�د، گفت: اعمال قان�ون براي 
حفظ جان سرنش�ينان آن خودرو اس�ت 
و بنابراي�ن بايد آگاه�ي ش�هروندان نيز 
نس�بت به وظايف پلي�س افزاي�ش يابد. 
 سردار تقي مهري در اختتاميه همايش تعالي 
رفتار سازماني كه پيش از ظهر ديروز در مجتمع 
عصر انقاب برگزار ش��د، اظه��ار كرد: تعالي 
رفتار مأموران امر مهمي است كه خوشبختانه 
سال هاست در نيروي انتظامي مورد توجه قرار 
گرفته است و من اميدوارم كه شاهد رشد روز 
افزون تعالي رفتار پليس به ويژه در پليس راهور 
باشيم.  وي با بيان اينكه هدف اصلي از تشكيل و 
برگزاري دوره هاي تعالي رفتار، افزايش آگاهي 
و مهارت هاي كاركنان پليس راهور پيرامون 
رعايت اخاق حرفه اي و تكريم ش��هروندان 
اس��ت، گفت: در اين دوره ها برخورد علمي با 
مردم مطابق متدها و شيوه هاي روز جهان با 
توجه به آموزه هاي فرهنگي و ديني اصيل مورد 
توجه قرار گرفته است.  سردار مهري در بخش 
ديگري از سخنانش به چالش  هاي پيش روي 
مأموران پليس راهور اش��اره كرد و گفت: گاه 
زماني كه خودرويي از سوي مأموران متوقف 

مي شود، ش��هروندان ممكن اس��ت ناراحت 
شوند و از اين رفتار پليس آزردگي پيدا كنند، 
اما واقعيت اين است كه مأموران ما براي حفظ 
جان سرنش��ينان آن خودرو نسبت به اعمال 
قانون و توقف آن اقدام كرده اند. بنابراين بايد 
آگاهي شهروندان نيز نسبت به وظايف پليس 
افزايش يابد.  س��ردار مهري اضافه كرد: كما 
اينكه مواردي وجود داش��ته كه حادثه اي رخ 
داده و عمده حوادث به دليل ارتكاب تخلفاتي 
بوده كه مأموران ما بارها به خاطر آن دس��ت 
به اعمال قانون مي زنن��د. بنابراين جريمه و 
متوقف كردن خودروه��ا اقدامي براي حفظ 
جان ش��هروندان و س��امتي آنان است.  وي 
از كاهش ۶ درصدي جان باختگان تصادفات 
رانندگي در معابر درون ش��هري نيز خبر داد 
و گفت: اين كاهش، نتيج��ه برگزاري همين 

دوره ها و افزايش آگاهي مردم است.

 مرد كينه جوكه با ايجاد صفحه اينستاگرام 
ب�راي س�تاره س�ينما ايج�اد مزاحم�ت 
مي كرد ب�ه دام مأموران پلي�س فتا افتاد. 
به گزارش خبرنگار ما، آبان ماه امسال بود كه 
يكي از ستاره هاي س��ينما وارد پليس فتای 
تهران شد و از يك تبهكار مجازي كه با ايجاد 
يك صفحه اينستاگرامي عليه او اقدام به نشر 
اكاذيب، توهين و افترا كرده بود شكايت كرد. 
او توضيح داد: از يك سال قبل فرد نا شناسي 
اقدام به ايجاد يك صفحه اينستاگرامي كرده و 
با انتشار مطالب دروغين برايم ايجاد مزاحمت 
كرده است. صفحه او بيش از يكصد هزار نفر 
دنبال كننده دارد و در اي��ن مدت با او مدارا 

كرده ام ام��ا از آنجايی كه هن��وز به رفتارش 
ادامه مي دهد از او شكايت دارم.  بعد از مطرح 
شدن شكايت بود كه كارآگاهان پليس فتا 
دست به كار ش��ده و خيلي زود متهم را در 
مخفيگاهش كه خانه اي مجردي در ميدان 
دربند بود بازداش��ت كردند.  متهم 30 ساله 
در اولين بازجويي به جرمش اعتراف كرد و 
انگيزه اش را كينه جويي و افزايش مخاطب 
در اي��ن صفحه اعام كرد.  س��رهنگ تورج 
كاظمي، رئيس پليس فضاي تبادل اطاعات 
و فناوري تهران گفت: متهم با تكميل پرونده 
و به دستور قاضي دادسراي جرائم رايانه اي 

روانه زندان شده است. 
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 آگاهي شهروندان
 نسبت به وظايف پليس بيشتر شود 

 مزاحم مجازي ستاره سينما 
راهي زندان شد

 يك�ي از مهم تري�ن فاكتوره�اي 
ش�بكه س�رقت امكان فروش اموال 
سرقتي است. س�ارقان تا زماني كه 
امكان فروش اموال دزدي برايش�ان 
فراهم باشد همچنان جامعه را ناامن 
خواهند كرد. پايين ب�ودن مجازات 
مالخ�ري و فراهم بودن بس�ترهاي 
ازم براي ف�روش اين اموال س�بب 
شده تا امكان بروز بسياري از اعمال 
مجرمانه كه با ارتكاب سرقت پيوند 
دارد همچنان فراهم باش�د. يكي از 
مالخراني كه مأم�وران پليس آگاهي 
ته�ران ب�راي چندمي�ن ب�ار او را 
بازداش�ت كرده اند مردي ميلياردر 
اس�ت كه با ف�روش اموال س�رقتي 
س�رمايه زيادي به جيب زده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل بود كه 

اين مالخر 50 ساله با تأمين قرار وثيقه از 
زندان آزاد شد. بررسي سوابق او حكايت 
از اين داش��ت كه مته��م داراي چندين 
محكوميت كيفري است و سوابق بسياري 
در زمينه خريد و فروش اموال دزدي دارد. 
او در حالي از زندان خارج شد كه پرونده اي 
مفتوح در يكي از ش��عبه هاي دادسراي 
ناحيه 34 داش��ت.  در ش��اخه ديگري از 
بررسي های كارآگاهان پليس با بررسي 
پرونده هاي س��رقت متوجه ش��دند كه 
متهم پ��س از آزادي همچنان در جريان 
خريد و ف��روش اموال س��رقتي فعاليت 
مي كند، بنابراين از 14 آذرماه بود كه متهم 
به صورت نامحس��وس تحت نظارت قرار 
گرفت. تحقيقات پليس دراين باره نشان 
داد ك��ه او داراي چندين انب��ار كااهاي 
مسروقه در محله هاي مختلف شهر است 

و انبارهايش را به دوربين هاي مداربسته 
مجهز كرده است. بعد از به دست آمدن اين 
اطاعات كارآگاهان به دس��تور بازپرس 
ش��عبه پنجم دادس��راي ناحيه 34 او را 
بازداشت كردند. متهم در اولين بازجويي ها 
جرمش را انكار كرد و گفت پس از آزادي 
از زندان ديگر به دنبال مالخري نرفته است 
اما وقتي درهاي انبارهاي مملو از كااهاي 
سرقتي اش در خيابان هاي قزوين، هال 
احمر، س��عادت آباد، خ��اوران، حكيميه 
و تهرانپارس يك به يك گش��وده شد به 
جرمش اعتراف كرد و گفت از پنج سال قبل 
شروع به فعاليت در اين زمينه كرده و براي 
خودش خانه هاي ويايي زيادي در تهران 
خريده است. او گفت كه اموال سرقتي را از 
20هزار تومان تا 2ميليون تومان از سارقان 
خريداري مي كرد.  كارآگاهان در بازرسي 

از اين انبارها مقدار زيادي اموال مسروقه از 
قبيل طاقه پارچه و چرم، كتاب هاي خطي 
نفيس و قديمي، البسه، دريل، سنگ فرز، 
چادر هاي مس��افرتي، لپ ت��اپ، دوربين 
فيلمبرداري، موت��ور ب��رق، جاروبرقي، 
سرويس هاي آشپزخانه به ارزش تقريبي 
حدود 7ميلي��ارد تومان كش��ف كردند.   
سرهنگ كارآگاه شمس الدين ميرزكي، 
معاون مبارزه با س��رقت وس��ائط نقليه 
پليس آگاهي تهران بزرگ به شهروندان 
توصيه كرد ضمن رعايت اصول ازم براي 
جلوگيري از وقوع سرقت از اموال قيمتي 
و با ارزش خود عكس��برداري يا ش��ماره 
سريال اموال خود را ثبت و نگهداري كنند 
تا در صورت وقوع س��رقت و كشف اموال 
مس��روقه راحت تر بتوانند اموال خود را 

تحويل بگيرند. 

بازداشت دوباره مالخر ميلياردر
تا زماني كه مالخران فعالند چرخه جرم متوقف نمي شود

 قتل مرد جوان 
در درگيري خانوادگي

ميانجيگري براي حل اختافات زن و ش�وهر از قديم مرسوم بوده است و 
معمواً بزرگان و ريش سفيدان اقوام پا پيش مي گذارند و قبل از اينكه دامنه 
اختافات بيشتر يا به جدايي منجر شود آن را حل مي كنند، اما گاهي ديده 
مي شود بستگان زن و شوهر نه تنها براي حل اختافات كمكي نمي كنند 
كه با دخالت هاي بي ج�ا زندگي آنه�ا را به قهقرا مي كش�انند و گاهي هم 
حادثه هاي خونيني را رقم مي زنند كه جبران آن هرگز ممكن نيست، مثل 
داستان مردی جوان كه وقتي همسرش از خانه قهر كرد، براي برگرداندن 
او به خانه مادر بزرگش رفت و در درگيري با بستگان همسرش به قتل رسيد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 20  ش��امگاه پنج  ش��نبه 15 آذرم��اه مأموران 
كانتري 159 بي سيم در جريان نزاع خونيني در حوالي خيابان شوش شرقي 
قرار گرفتند و براي بررسي موضوع راهي محل شدند.  مأموران در محل حادثه 
كه ابتداي كوچه باقري در خيابان ش��هرزاد دريافتن��د لحظاتي قبل بين مرد 
44 ساله اي به نام قدير و سه نفر از بستگانش درگيري رخ داده است كه در جريان 
آن قدير با اصابت چاقو زخمي و به بيمارس��تان بهار لو منتقل شده است. پس 
از اين مأموران براي ادامه تحقيقات راهي بيمارس��تان شدند كه مشخص شد 
مرد زخمي ساعت 20:30 بر اثر شدت جراحات و خونريزي شديد روي تخت 

بيمارستان به كام مرگ رفته است.  
پزش��كان اعام كردند مقتول بر اثر دو ضربه جس��م برنده بزرگي مانند قمه از 
ناحيه داخل گوش راست و كمر به قتل رسيده است. بدين ترتيب با اعام خبر 
قتل مرد جوان پرونده وارد مرحله تازه اي ش��د و تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران وارد عمل 
شدند.  تحقيقات مأموران نش��ان داد مقتول مدتي است با همسرش اختاف 
داشته اس��ت و گاهي هم با هم درگير مي شده اند به طوريكه در اين مدت چند 

باري همسرش از خانه قهر كرده و به خانه پدرش رفته است. 
همچنين مشخص شد زماني كه همسر وي از خانه قهر مي كرده مقتول به در 
خانه بستگان همسرش مي رفته و براي برگرداندن همسرش به خانه داد و فرياد 
مي كرده است. مأموران همچنين دريافتند مقتول روز حادثه به در خانه مادر 
بزرگ همسرش رفته است كه با س��ه نفر از بستگان همسرش درگير شده و به 
قتل رسيده اس��ت.  مأموران در گام بعدي از همسر مقتول تحقيق كردند. وي 
گفت: من و قدير يك سال پيش ازدواج كرديم. ابتدا زندگي خوبي داشتيم اما كم 
كم با هم اختاف پيدا كرديم چون قدير بد اخاق بود. او مرا كتك مي زد و من 
هم چند باري از خانه قهر كردم و به خانه مادرم رفتم. پس از اين قدير به درخانه 
ما و حتي بستگان ما مي آمد و شروع به داد و فرياد مي كرد. آن روز من خانه مادر 
بزرگم بودم كه او به سر كوچه آمده و شروع به داد و فرياد كرده بود كه با سه نفر 

از بستگانم درگير مي شود. 
وي در پايان گفت: ش��وهرم پس��ر عمه ام بود و هر چند او بداخاق بود اما او را 
دوست داشتم و هرگز فكر نمي كردم كه به قتل برسد.  تحقيقات براي شناسايي 

و دستگيري عامان قتل مرد جوان از سوي مأموران ادامه دارد. 

 درخواست گذشت
 از قتل خياط سالخورده

خش�م، نفرت و كين�ه عام�ل خيلي از 
درگيري ها و نزاع هاي خونين اس�ت كه 
گاهي در نهايت به قت�ل يكي از طرفين 
پايان مي ياب�د. پرونده هاي زي�ادي در 
ادارات پليس و محاكم قضايي در خصوص 
درگيري هاي خونين تش�كيل مي شود 
كه متهمان پس از دس�تگيري ب�ا ابراز 
پش�يماني علت وقوع حادث�ه را كينه و 
خشم اعام مي كنند و بر اين باورند اگر 
آموزش هاي ازم را براي كنترل خش�م 
و چگونگ�ي عكس العم�ل در برابر اين 
رفتار ها را ديده بودند ش�ايد اين حادثه 
رقم نمي خورد. مثل دو قاتل فراري كه به 
خاطر كينه و نفرت پسر جواني را به قتل 
رسانده و به كشور تركيه گريخته بودند اما 
سر انجام در كشور تركيه به دام افتادند. 
به گزارش خبرنگار ما، رس��يدگي به اين 
پرونده از س��اعت 3:30 بامداد چهارشنبه 
چهارم مهرماه امسال همزمان با اعام مرگ 
مشكوك پسر جواني در بيمارستان سيناي 
ته��ران در دس��تور كار كارآگاهان جنايي 
تهران قرار گرفت. آن روز مأموران كانتري 
113 بازار ب��ه قاضي مناف��ي آذر، بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جناي��ي تهران 
تلفني اعام كردند كه پسر 22 ساله اي به 
نام حس��ام كه چند روز قبل در درگيري 
به شدت زخمي ش��ده بود به خاطر شدت 
جراحات در بيمارس��تان فوت كرده است. 
پس از اعام اين خبر، بازپرس جنايي همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
براي تحقيقات راهي بيمارس��تان شدند. 
بررسي هاي جس��د حكايت از اين داشت 
مقتول با اصابت ضربات متعدد جسم نوك 
تيزي به سر، دست، كمر و پا به قتل رسيده 
است. تحقيقات ميداني نشان داد مقتول 
و دوست 23  ساله اش به نام حسن ساعت 
1۶ عصر روز سه شنبه سوم مهرماه درگيري 
خونيني با دو پسر 23 و 22  ساله به نام هاي 
ساسان و ش��اهين زير پل ري رقم زده اند 
كه در جريان آن ش��اهين با ضربات چاقو 
حسام را هدف قرار مي دهد و پس از حادثه 
با ساسان از محل فرار مي كنند. همچنين 
مشخص شد حسن هم در اين حادثه زخمي 

و در بيمارستان بستري مي شود. 
همزمان با ادامه تحقيق��ات، مأموران به 
سراغ حسن رفتند و از وي تحقيق كردند. 
وي به مأموران گفت: حسام دوست صميمي 
من بود و ما مثل ب��رادر بودي��م. مقتول و 

شاهين كه همگي بچه يك محل هستيم 
از مدتي قبل با هم اختاف پيدا كردند. آنها 
مدتي قبل در ايام محرم با هم مشاجره لفظي 
داشتند و يكي دو بار هم با هم درگير شده 
بودند. آنها هر زمان��ي يكديگر را مي ديدند 
براي هم خط و نشان مي كشيدند تا اينكه 
چند روز قبل در محله با هم درگير شدند 
كه در آن درگيري حسام با چاقو ضربه اي 
به ش��اهين زد و او را زخمي ك��رد. پس از 
اين شاهين و دوستانش حس��ام را تهديد 
به مرگ كردند و به دنبال او مي گش��تند تا 
انتقام بگيرند و به همين دليل حسام چند 
روزي به ش��هر ايام رفت تا همه چيز آرام 
شود. چند روز قبل حسام از شهرستان به 
تهران برگشت و در اين چند روز ما يكديگر 
را مي ديديم و با هم بيرون مي رفتيم تا اينكه 
روز حادثه دو نفري با موتور سيكلت در حال 
دور زدن بوديم كه حس��ام موتورسيكلت 
را زير پل ري نگه داش��ت. هنوز لحظاتي از 
توقف ما نگذشته بود كه شاهين و ساسان از 
راه رسيدند. آنها به احتمال زياد ما را تعقيب 
كرده بودند تا از حس��ام انتق��ام بگيرند. به 
هرحال آنها با ما درگير شدند كه شاهين با 
چاقو به حسام حمله كرد و ضربات متعددي 
به او زد و دوستش هم مرا زخمي كرد. وقتي 
حسام غرق در خون روي زمين افتاد آنها از 
محل گريختند.  لحظاتي بعد رهگذران ما 
را به بيمارستان منتقل كردند، اما حسام در 
نهايت به خاطر خونريزي شديد فوت كرد. 
پس از اين مأموران به دستور قاضي منافي 
آذر براي دس��تگيري متهمان به قتل به 
محل زندگي آنها رفتن��د كه دريافتند دو 
متهم پ��س ازحادثه به م��كان نامعلومي 
گريخته اند. بدين ترتيب شاهين و ساسان 
به عنوان مظنونان حادث��ه تحت تعقيب 
قرار گرفتند. در حالي كه تحقيقات براي 
دستگيري متهمان ادامه داشت به مأموران 
خبر رسيد كه دو متهم به صورت غير قانوني 
به كشور تركيه گريخته اند. بعد از آن بود كه 
شناسايي مخفيگاه مظنونان قتل به دستور 
بازپ��رس جنايي در دس��تور كار مأموران 
اينترپل ايران قرار گرفت تا اينكه در نهايت 
مأموران متوجه ش��دند دو متهم فراري از 
سوي مأموران كشور تركيه به جرم ورود 
غير قانوني بازداشت ش��ده  اند. بنابراين با 
مكاتبات مأم��وران اينترپل دو متهم پس 
از اخراج از تركيه به زودي تحويل مأموران 

پليس ايران قرار مي گيرند. 

 عامان قتل پسر جوان
 در تركيه بازداشت شدند 



برخاف تاش های امریکا و عربس�تان سعودی 
که می خواهند با ترفندهای مختلف بر قتل جمال 
خاش�قجی س�رپوش بگذارند، به نظر می رس�د 
ترکیه به صورت جدی پیگیر پرونده است و قصد 
ندارد به راحتی از این جنایت چشم پوش�ی کند. 
در همین راس�تا آن�کارا روز گذش�ته اعام کرد 
پرونده قتل خاشقجی را به سازمان ملل می برد. 
وزیر خارجه ترکیه در پی رد درخواست آنکارا مبنی 
بر استرداد مظنونان پرونده قتل خاشقجی از سوی 
ریاض گف��ت: ترکیه با س��ازمان مل��ل در خصوص 
تحقیقات درباره پرون��ده خاش��قجی وارد مذاکره 
ش��ده اس��ت. به گزارش خبرگزاری آناتولی، مولود 
چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه گفت: درخواست     ها 
برای تحقیقات بین المللی وجود دارد و ما س��رگرم 
مذاکره با س��ازمان ملل در این باره هستیم. انتظار 
داریم عربستان همکاری بیشتری داشته باشد. این 
اظهارات مقامات ترکیه پس از آن صورت می گیرد 
که مقامات س��عودی اعام کردند متهمان به قتل 
خاشقجی را تحویل ترکیه نخواهند داد. چاووش اوغلو 
افزود: یکی از موارد مورد اختاف استرداد مظنونان 
پرونده خاش��قجی بود اما ری��اض آن را رد کرد. اگر 
دبیرکل سازمان ملل درخواست رسمی خود را دراین 
باره ارائه کند، شورای امنیت سازمان ملل نیز باید این 

درخواست را تأیید کند. 
بی��ش از دو ماه از قتل خاش��قجی در کنس��ولگری 
عربس��تان در ترکیه می گ��ذرد. از آن زمان مقامات 
ترکیه به صورت تدریجی و مستمر مدارک و شواهدی 
ارائه کردند که نشان می دهد محمد بن سلمان ولیعهد 
سعودی دستور قتل خاشقجی را داده بود. در همین 
حال، فخرالدین آلطون، رئی��س اداره ارتباطات در 
ریاست جمهوری ترکیه اظهار کرد، کاماً روشن است 
که محمد العتیبی، کنسول عربستان در استانبول 
شریک قتل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد 

سعودی است. آلطون در ادامه با اشاره به اینکه قتل 
خاشقجی به طور وحش��یانه در اس��تانبول انجام و 
سپس جسدش مثله شده، گفت، افسران اطاعاتی 
عربستان از جمله یک متخصص پزشکی قانونی برای 
ارتکاب این جنایت وارد ترکیه  ش��ده اند. در چنین 
شرایطی طبیعی است که قاتان در دادگاه های ترکیه 

محاکمه شوند. 
 به رغم ش��واهد دولت امریکا آشکارا تاش می کند 
از جنایت بگذرد و دونالد ترامپ علناً اعام کرده این 
جنایت دلیل نمی شود تا محمد بن سلمان را تنبیه 
کرد. در همین حال، گزارش های منتشر شده حاکی 
از نزدیکی زیاد داماد ترامپ با محمد بن سلمان است. 
یک مجله راس��ت گرای یهودی در امریکا به ارتباط 
محمد بن س��لمان، با جارد کوشنر، مش��اور و داماد 
رئیس جمهور امریکا پرداخت��ه و از »ارتباط عجیب 
و غیر عادی یک جوان عرب و ی��ک جوان یهودی « 
نوشته است. مجله »دیلی فوروارد« در گزارش خود 

آورده است: ارتباط »رمانتیک« ولیعهد عربستان و 
مشاور ترامپ هرگز »خالصانه« نبوده است و بر عکس، 
کوشنر در این بین قربانی حماقت خود شده است. بر 
اساس این گزارش، نتایج سوءاس��تفاده از حماقت 
کوشنر زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
شروع به دفاع از این شاهزاده ۳۳ ساله عربستانی کرد، 
به وضوح دیده و مشخص شد که دوستی غیرمعمول 
کوشنر و بن سلمان عامل حمایت مستمر ترامپ از 
ریاض بوده است. از س��وی دیگر، جارد کوشنر طی 
مصاحبه نتایج تحقیقات سازمان سیا درباره پرونده 
قتل جمال خاشقجی را کم اهمیت جلوه داد و گفت 
که تیم ترامپ اکنون بر مسئله مهم تری تمرکز دارد. 
وی به فاکس نیوز گفت: من فکر می کنم آژانس های 
اطاعاتی ارزیابی خود را انجام داده اند و ما امیدواریم 
که به این تضمین برسند که عدالت در مسیر درست 
اجرا شود. ما بر یک مسئله بزرگ تری متمرکز هستیم 
و تاش می کنیم که توافقی میان اسرائیل و فلسطین 

ایجاد کنیم. درگیری میان این دو بسیار طول کشیده 
است. گفته می شود محمد بن س��لمان باور دارد از 
طریق نزدیکی به صهیونیست     ها می تواند بر واشنگتن 
اعمال نفوذ کرده تا به تخت پادشاهی برسد و به همین 
دلیل محمد بن سلمان حاضر شده تا پرونده فلسطین 
را کامًا بر اساس درخواست اسرائیلی     ها پیش ببرد. 

  سنا جهت مخالف ترامپ
ظاهراً س��نای امریکا برخاف ترام��پ تصمیم دارد 
پرونده قتل خاش��قجی را به صورت جدی پیگیری 
کند هرچند تردیدهای جدی درباره اراده سنا و کنگره 

برای مجازت بن سلمان وجود دارد. 
روزنامه واشنگتن پس��ت گزارش داد: باب کورکر، از 
سناتورهای جمهوریخواه امریکایی گفت روز سه     شنبه 
خواستار رأی گیری سنا برای مسئول دانستن ولیعهد 
عربس��تان در قتل خاشقجی می ش��ود و از محمد 
بن س��لمان خواسته می شود از س��ایر سیاست های 
خصمانه س��عودی در خلیج  فارس ش��امل کمپین 
نظامی در یمن، محاصره قطر و حبس فعاان حقوق 
بشری دست بردارد.  بر اساس نوشته واشنگتن پست، 
گرچه این تدبیر غیرالزام آور اس��ت ام��ا ضربه ای به 
دونالد ترامپ است که محمد بن سلمان را بابت قتل 
خاشقجی مورد عتاب قرار نداد و با رد یافته های سیا 
خشم اعضای کنگره و حتی متحدان را برانگیخت.  
اواخر ماه گذش��ته ۱۴ جمهوریخواه از طرحی برای 
محدودسازی حمایت امریکا از کمپین نظامی ائتاف 
متجاوز سعودی در یمن حمایت کردند. هدف بسیاری 
از آنان ارسال این پیام به دونالد ترامپ بود که او باید 
محمد بن سلمان را پیش از اقدام قانونگذاران امریکایی 
محکوم کند. انتظار می رود اکثر آن جمهوریخواهان 
از رأی گیری آتی درباره این قطعنامه حمایت نکنند. 
با این حال احتمال دارد حمایت کافی برای تصویب 
در سنا را به دست آورد اما انتظار می رود در مجلس 

نمایندگان امریکا با آن مخالفت کنند. 
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ترکیهپروندهخاشقجیرابهسازمانمللمیبرد

رئیس جمهور فرانسه    گزارش  یک
در س�خنرانی خود 
خطاب به ملت فرانسه با وعده افزایش حداقل 
دستمزد و اعطای امتیازات مالیاتی تاش کرد از 
آتش خشم معترضان موسوم به »جلیقه زردها« 
بکاهد اما این وعده های اقتصادی هم نتوانست 
معترضان را متقاعد کند. گروهی از جلیقه زرد        ها 
سخنرانی ماکرون را مزخرف و بلوف خواندند و 
گفتند که به اعتراضات خ�ود ادامه می دهند؛ 
چیزی که احزاب دست راستی و چپ هم بر آن 

تأکید کردند. 
پس از چهار هفته اعتراضات خشونت بار در فرانسه 
علیه افزایش مالی��ات بر س��وخت و هزینه های 
معیشتی، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
دو       ش��نبه ش��ب در ی��ک س��خنرانی تلویزیونی 
۱۳ دقیق��ه ای با عقب نش��ینی از مواضع خود، از 
وعده های اقتصادی دولت به معترضان خبر داد 
تا از حجم خشونت       ها در کش��ور بکاهد. ماکرون 
در این سخنرانی، ضمن اعام وضعیت اضطراری 
اقتصادی در این کشور، افراد با درآمد کمتر از ۲ 
هزار یورو در ماه را از پرداخت مالیات معاف کرد. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهور فرانسه 
همچنین وع��ده داد که از س��ال ۲۰۱۹ حداقل 
دستمزد ماهانه در این کشور به میزان ۱۰۰ یورو 
افزایش خواهد یافت. این افزایش حقوق عاوه بر 

آن چیزی اس��ت که ماکرون هفته گذشته گفته 
بود ۱/8درصد حقوق کارگران را افزایش می دهد. 
ماکرون خطاب به مردم فرانس��ه گفت:»خش��م 
و اعتراض، حمله ب��ه مأموران پلی��س را توجیه 
نمی کند و اعم��ال خش��ونت  آمیز مطلقاً ممنوع 
است. خشونت را قبول ندارم، اما حاضرم به حرف 
معترضان گوش دهم. من وابسته به مردم هستم و 
به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارم«. ماکرون 
همچنین تصدیق ک��رد که »بس��یاری از مردم 
فرانسه از شرایط زندگی ناراضی هستند و احساس 
می کنند که کس��ی به درخواست و شکایات آنها 
گوش نمی دهد«. او در این س��خنرانی خطاب به 
فرانسوي ها گفت:»من سهم خود را در مسئولیت 
این مشکل می پذیرم. ش��اید من این حس را به 
ش��ما داده ام که نگرانی        ها و اولویت های دیگری 
دارم و می دانم که عده ای از شما از حرف های من 

ناراحت شده اید«.
رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه با نمایندگان 
اتحادیه های مختلف کارگ��ری دیدار خواهد 
ک��رد، گفت:»یک ناخرس��ندی ۴۰ س��اله در 
کشورجریان دارد که باعث شده خدمات دولتی 
در روس��تا       ها و برخی محات کاه��ش یابد و 
شرایط زندگی بدتر شود«. عقب نشینی ماکرون 
در حالی است که پیش تر گفته بود به شدت با 

معترضان برخورد می کند. 

 ادامه اعتراضات 
هرچند ماک��رون خواس��ت ب��ا دادن وعده های 
اقتصادی از آتش خش��م جلیقه زرد       ها بکاهد اما 
این عقب نشینی        ها نتواست معترضان را متقاعد 
کند و واکنش مردم به این س��خنرانی منفی بود. 
معترضان به سیاست های دولت ماکرون درحالی 
که نطق ماکرون را از مکان ه��ای تظاهرات خود 
مش��اهده می کردند، به شدت خش��مگین شده 
و تظاه��رات گس��ترده تر در روز         ش��نبه آینده را 

خواستار شدند. 
اعضای جنبش ضدس��رمایه داری در شبکه های 
اجتماعی و در مصاحبه با رس��انه        ها اعام کردند 
رئیس جمهور با س��خنرانی خود فرافکنی کرده 
و قصد منح��رف کردن اف��کار عموم��ی را دارد. 
سندیکای اتحاد ملی دبیرستانی        ها هم در واکنش 
به سخنان ماکرون، روز سه        ش��نبه را »سه        شنبه 
س��یاه « اعام کردند و دس��ت به اعتصاب زدند. 
اگرچه برخی از جلیقه زرد       ها تمهیدات ماکرون را 
اولین قدم مثبت ارزیابی می کنند اما بیشتر جلیقه  
زرد       هایی که با روزنام��ه لوموند صحبت کرده اند، 
می گویند که از صحبت های رئیس جمهور ناامید 
شده اند. آنها می گویند منتظر اقدام واقعی هستند 
و ب��رای همین به اعتراض ش��ان ادام��ه خواهند 
داد. این اف��راد معتقدند که ماک��رون می خواهد 
اعتراضات آنان را خاموش کن��د. عباراتی مانند 

»مزخرف«، »مس��خره بازی« و »بلوف « واکنش 
آنها به صحبت های ماکرون بود. 

اعتراضات مردم فرانس��ه به وضعی��ت اقتصادی 
که به »جنبش جلیقه زردها« معروف شده وارد 
پنجمین هفته خود شده اس��ت. در چهار هفته 
گذشته روزهای         شنبه هر هفته شهرهای مختلف 
فرانس��ه صحنه اعتراضات گس��ترده ب��ود و در 
آخرین مورد نیز بیش از یک هزار و ۷۰۰ معترض 
بازداشت شدند. اعتراضات جلیقه زرد       ها حتی به 
سایر کش��ورهای اروپایی از جمله بلژیک، هلند 
و صربستان نیز کشیده ش��ده است و این مسئله 

نگرانی مقامات اروپایی را در پی داشته است. 
 واکنش احزاب فرانسه 

عاوه بر معترضان که وعده های ماکرون را بلوف 
خواندند، جریان های سیاسی فرانسه هم واکنش 

تندی به این سخنرانی داشتند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، جناح راست افراطی 
فرانسه به رهبری »مارین لوپن«، ماکرون را پرت 
و ناآگاه از جامعه ارزیابی کرد که حاضر نیس��ت 
مدل اقتصادی سیاسی مورد نظرش را تغییر دهد. 
لوپن از اقدام ماکرون در اذعان به اشتباهاتش در 
سیاستگذاری های مالیاتی اس��تقبال اما تأکید 
کرد ک��ه »او تمایلی به پذیرفتن نواقص مس��یر 
سیاسی خود ندارد و این امتیازات را به عنوان یک 
عقب نشینی تاکتیکی داده است«. جمهوریخواهان 
فرانسه که جناح راست فرانسه را شامل می شوند، 
تمهیدات ماکرون برای افزایش حداقل دستمزد 
را تبدیل جامعه به جامعه حداقل حقوق ارزیابی 
کرده و گفته اند که ماکرون تنها خرده چیز       هایی 
برای خاموش کردن خش��م فرانس��وی        ها به آنها 
پیشنهاد می کند و این اقدامات را ناکافی ارزیابی 
کرده اند. به گزارش یورونیوز، حزب سوسیالیست 
فرانسه به رهبری »اولیویه فور « با انتقاد از ماکرون 
گفت که »او مسیر سیاست هایش را تغییر نداده 
است و پیش��نهاد او به عنوان ابتکار جدید همان 

سیاست سارکوزی است. 
او گفت که سیاس��ت ح��ذف مالیات از س��اعات 
اضافه کاری معنایش این است که فشار به بیکار       ها 
و بازنشسته        ها افزایش می یابد«. ژان لوک مانشن، 
نماینده مجلس و رئیس حزب فرانسه تسلیم ناپذیر 
بافاصل��ه بعد از پخ��ش س��خنرانی ماکرون در 
مصاحبه با تلویزیون ب.اف.ام اعام کرد:»ماکرون 
تصور می کرد با صدقه و توزیع پول می تواند قیام 
شهروندان را خاموش کند«. ژان لوک مانشن با 
اظهار اینکه سخنان ماکرون پوچ و بیهوده بود و 
اهداف و آرزو های اعام ش��ده از سوی ماکرون با 
رویکرد سیاسی او همخوانی ندارد، از مردم فرانسه 
و معترضان به سیاست های دولت خواست         شنبه 
پی��ش رو در گام و عملیات پنجم گس��ترده تر به 

تظاهرات خود ادامه دهند. 

  گزارش  2

   پرونده

آیا»بهارزرد«اروپاییدرراهاست؟
خش��ونتی که اکنون در مناطق گوناگون فرانسه مش��اهده می شود، ما 
را به یاد شرایط بحرانی برخی از کش��ورهای عربی در سال های گذشته 
می اندازد که برخی از آن، با تعبیر » به��ار عربی « یاد می کنند. تظاهرات 
جلیقه زردها که سراسر فرانسه را طی هفته های گذشته درگیر نزاع کرده، 
پرسش    هایی را در اذهان ایجاد می کند، از جمله اینکه آیا ماه عسل مردم 
فرانسه و کم سن     ترین رئیس جمهور تاریخ این کشور )امانوئل ماکرون در 
۲۱ دسامبر سال ۱۹۷۷ متولد ش��د و به جریان میانه رو منتسب است( 
رو به پایان اس��ت؟ آیا می توان گفت آنچه در پاریس در حال وقوع است، 
صحنه    هایی از درگیری سخت و خونین میان دولت میانه رو کنونی و احزاب 

راست و تندرو به شمار می رود؟
ماکرون گروه های راست در کش��ورش را متهم کرده که پشت حوادث و 
ناآرامی های کنونی فرانسه قرار دارند و از فرصت باا رفتن قیمت سوخت 
برای اهداف سیاسی بهره برداری می کنند و می کوشند از مقامات کنونی 
فرانسه انتقام  بگیرند.  ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ 
در فرانس��ه، با فاصله اندکی از رقیبش مارین لوپن پیش افتاد و توانست 
کرسی ریاس��ت جمهوری را تصاحب کند اما برخاف دیدگاه ماکرون، 
به نظر می رسد مخالفت ش��هروندان فرانسوی با سیاست های اقتصادی 
کابین��ه وی، مهم  ترین عل��ت رویدادهای خش��ونت  آمیز پاریس و دیگر 
شهرهای فرانسه محسوب شود.  ماکرون قصد داشت مالیات بر سوخت 
را در کشورش افزایش دهد تا از این رهگذر، شهروندان فرانسوی تشویق 
شوند از وسایل نقلیه عمومی و وسایلی که کمترین آسیب را برای طبیعت 
به دنبال دارد، استفاده کنند. این هدف اگرچه ارزشمند و قابل تقدیر است 
اما اجرای آن به بسترسازی نیازمند بوده و ازم بود برای عملی شدن آن، 
دولت فرانسه زمینه را برای بهره برداری بیشتر از خودروهای برقی و دیگر 

وسایلی که آسیب کمتری برای طبیعت به همراه دارد، فراهم می کرد. 
پس از شروع ناآرامی های فرانسه، آنچه آتش مخالفت    ها و اعتراض های 
مردمی را افروخته تر کرد، کشته شدن دو شهروند و زخمی شدن بیش از 
۶۰۰تن از مردم فرانسه است. در این تظاهرات    ها که ما نام آن را بهار زرد 
می گذاریم، بیش از ۳۰۰ هزار تن از شهروندان فرانسه از سراسر این کشور 
مشارکت جستند و خواهان لغو دستور ماکرون مبنی بر افزایش مالیات بر 
سوخت شدند.  تداوم خشونت چیزی جز خشونت را به دنبال ندارد و برخی 
کارشناسان هشدار می دهند آنچه در فرانسه در حال وقوع است، می تواند 
به آغازی برای تحوات سیاسی شگرف در قاره سبز بینجامد؛ شبیه آنچه 

در سال های گذشته در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا روی داد. 
اکنون خیابان های فرانسه صحنه اعتراض های گسترده مردمی است که 
خواهان برکناری امانوئل ماکرون از ریاست جمهوری این کشور و خروج 
وی از کاخ الیزه اند. این همان خواسته ای بود که ملت های برخی کشورهای 
خاورمیانه و شمال آفریقا در چند سال گذشته، بر آن پافشاری می کردند 

که به تغییر برخی نظام های عربی نیز منجر شد. 
حوادث فرانسه می تواند بسیار خطرناک بوده و پیامدهای وخیمی برای این 
کشور بلکه تمامی اروپا به همراه داشته باشد. نکته قابل ماحظه این است؛ 
شرایط کنونی پس از درگیری سیاسی فرانسه با ایاات متحده امریکا به 
وجود آمد. فرانسه پیش از این حوادث، از همپیمان خود ایاات متحده 
امریکا فاصله گرفت و پیشنهاد ایجاد ارتش یکپارچه اروپایی را مطرح نمود. 
واشنگتن نیز این موضوع را تاش برای خروج اروپا از هیمنه ایاات متحده 
و پایان همکاری سنتی با اروپا تلقی کرد و نسبت بدان واکنش نشان داد. 
می توان گفت این مسئله پیامدهای منفی بر تحوات داخلی فرانسه برجای 

گذاشت و شاید یکی از عوامل ناآرامی های پاریس ارزیابی شود. 
پرس��ش بس��یار مهمی که در ذهن تداعی می ش��ود این اس��ت که آیا 
به کارگیری خش��ونت از س��وی پلیس فرانس��ه در پاس��خ به اعتراض 
تظاهرکنندگان، واکنشی از س��وی س��ازمان های حقوق بشری در پی 
خواهد داشت؟ آیا با تداوم خش��ونت در فرانسه، فعاان حقوق بشری در 

رویارویی و اعتراض به دولت فرانسه اقدام مؤثری انجام می دهند؟
به نظر می رسد در شرایط کنونی کش��ورهای دیگر قاره اروپا با احتیاط، 
نگرانی و دوراندیشی رویدادهای فرانسه را دنبال می کنند و نگرانند مبادا 
تظاهرات جلیقه زردها مرزهای فرانسه را درنوردیده و به دیگر مناطق اروپا 
نیز سرایت کند  که در این صورت، ممکن است موجی از انقاب های بهار 

زرد، قاره سبز را دربر گرفته و حوادث شگفت انگیزی روی دهد. 
نمی دانیم آی��ا امانوئل ماکرون خواهد توانس��ت آرامش را به کش��ورش 
بازگرداند یا اوضاع از دست وی خارج می ش��ود و به افزایش خشونت    ها 
تبدیل می شود؟ همچنین این پرسش نیز مهم است: آیا تحوات پاریس 
و دیگر شهرهای فرانسه به استعفای رئیس جمهور منجر می شود یا خیر؟ 

باید منتظر بمانیم و حوادث آینده را نظاره گر باشیم. 
منبع: الحیات ۹ دسامبر ۲۰۱۸

۱5 توافقجزئییمنیها
درمذاکراتاستكهلم

انصاراه: گشایش جزئی  فرودگاه صنعا قابل قبول نیست 
هیئت های انصاراه و دولت مس�تعفی یمن بر س�ر لیس�تی ۱5 هزار 
نفری ب�رای مبادله اس�را و زندانیان ب�ه توافق رس�یدند. برخی منابع 
هم از تواف�ق جزئی طرفین خب�ر می دهن�د؛ تحولی که باعث ش�ده 
محمدج�واد ظری�ف، وزی�ر خارجه ای�ران از ای�ن توافق اولی�ه میان 
اح�زاب یمن�ی در اس�تکهلم اس�تقبال کن�د ول�ی چالش    ها بر س�ر 
وضعیت بندر الحدیده و گش�ایش فرودگاه صنعا همچنان ادامه دارد. 
هیئت انصاراه و هیئت دولت مستعفی یمن لیستی ۱۵هزار نفره از اسرا و 
بازداشتی     ها را با یکدیگر مبادله کرده اند و برخی منابع یمنی از دستیابی به 
یک توافق اولیه برای تبادل اسرا در جریان مذاکرات استکهلم خبر می دهند. 
بر اساس توافق اولیه به دست آمده، طرفین پس از انجام بررسی های ازم در 
خصوص تبادل اسرا، یک هفته فرصت خواهند داشت نقطه نظرات خود را به 
طرف مقابل اعام کنند و ظرف یک هفته نیز برای ارائه پاسخ فرصت خواهند 
داشت. بعد از این مرحله که ظاهراً چهار هفته طول خواهد کشید، لیست های 
دو طرف به صلیب سرخ تحویل می ش��ود و انتقال اسرا از طریق دو فرودگاه 

سیئون و صنعا انجام خواهد شد. 
دستیابی به این توافق اولیه باعث شد محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران در یک توئیت بنویس��د: »ایران از توافق اولیه میان احزاب یمن که در 
استکهلم تحت نظارت نماینده UNSG برگزار می شود تا رسیدن به توافقی 
مناسب حمایت می کند.«  ظریف تأکید کرده اس��ت:»زمان مناسبی برای 
پایان دادن حمات هوایی و جنایت علیه بشریت توسط متجاوزگران خارجی 
اس��ت. « همزمان، مارتین گریفیتس، نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور 
یمن، جزئیات سند موسوم به »چارچوب امنیتی و سیاسی« گفت وگوهای 
صلح یمن را به طرف های مذاکره کننده ارائه کرده که شبکه الجزیره دیروز 
بخش    هایی از آن را منتشر کرد. الجزیره گزارش داد که این سند شامل یک 
سری مقدمات، تدابیر امنیتی و سیاسی به منظور توقف جنگ در یمن بر اساس 
زمانبندی مشخص در چارچوب حمایت از روابط کشورهای همسایه است. این 
سند همچنین شامل طرح     هایی مشخص برای عقب نشینی »شبه نظامیان « و 
یگان های آنها از پایگاه های شان در یمن تحت نظارت یک »کمیته نظامی« و 
بر اساس جدول زمانی است، ضمن اینکه مکانیزم تحویل ساح های سنگین 
مانند موشک و پهپاد    ها به دولت انتقالی یمن را هم مشخص کرده است. طرح 
گریفیتس همچنین تدابیر سیاسی مربوط به »دوره انتقالی قدرت« در یمن را 
تعیین کرده و بر همکاری و شراکت احزاب سیاسی مختلف در دولت انتقالی و 
انتقال سیاسی قدرت بر اساس یک مکانیزم مشخص تأکید دارد، ضمن آنکه 
آتش بس و توقف کامل جنگ در داخل یم��ن و همچنین در مناطق مرزی 
با عربستان سعودی را هم شامل می ش��ود. بر اساس این سند که گریفیتس 
نماینده  سازمان ملل در امور یمن آن را در اختیار مذاکره کنندگان در استکهلم 
سوئد قرار داده، باید بر سر قانون اساسی همه پرسی صورت بگیرد و برگزاری 

انتخابات، پایان مرحله انتقالی مشخص شده باشد. 
  مرکز ابعاد: توافق نمی شود

عاوه بر مسئله اسرا، رسانه های خارجی از توافق فراگیر برای آتش بس در 
استان تعز یمن با نظارت سازمان ملل خبر نیز خبر داده اند. بر اساس گزارش 
روسیا الیوم، طرف های درگیر در یمن با نظارت سازمان ملل با پیش نویس 
توافقی برای آتش بس کامل در استان تعز در غرب یمن و گشایش راه های 
منتهی به آن که از آوریل ۲۰۱۶ بسته شده بود، موافقت کردند. به رغم توافق 
اولیه طرفین مذاکره کننده در اس��تکهلم بر سر تبادل اس��را، دست کم دو 
موضوع مهم از جمله وضعیت الحدیده و همچنین نحوه گشایش فرودگاه 
صنعا همچنان مبهم است. طرف های مقابل انصاراه طرحی را  برای گشایش 
محدود فرودگاه صنعا مطرح کرده اند که انصاراه آن را قبول نمی کند. رئیس 
کمیته عالی انقاب یمن روز دو    شنبه در خصوص پیشنهاد هیئت سعودی 
حاضر در گفت وگوهای صلح یمن مبنی بر بازگشایی جزئی فرودگاه صنعا 
گفت: آنها قصد دارند رنج های مردم یمن بیش��تر شود. محمد علی الحوثی 
گفت: افزایش اقدامات علیه مسافران یمنی مغایر با توافقنامه شیکاگو بوده 
و مجازات علیه مردم یمن غیرقانونی است. وی اضافه کرد: مردم یمن که به 
دنبال صلح هستند نمی خواهند حقوق شان در مذاکرات سوئد پایمال شود 
بلکه خواستار استیفای حقوق خود هستند و مصادره کردن حقوق مردم یمن 
یک جنایت جنگی است که متجاوزان امریکایی، سعودی و اماراتی در یمن 
مرتکب شدند. الحوثی اضافه کرد: پیشنهاد هیئت ریاض مبنی بر استفاده 
از فرودگاه صنعا تنها برای پروازهای داخلی به این معنا اس��ت که سازمان 
ملل متحد اهمیتی به نقض قوانین بین المللی و حقوق بش��ری نمی دهد. 
رئیس کمیته عالی انقاب یمن در ادامه افزود: در نتیجه صحبت آنها از روح 
قطعنامه های شورای امنیت با اقداماتی مانند ممنوعیت پرواز هواپیماهای 
مس��افربری در فرودگاه صنعا تناق��ض دارد. تحت چنین ش��رایطی، مرکز 
مطالعات و پژوهش های »ابعاد « یمن در گزارشی درباره مذاکرات صلح سوئد، 
با پیش بینی شکست این مذاکرات، بیان کرد: روند صلح در یمن طوانی و 
سخت خواهد بود. این مرکز گفته که در این مذاکرات پیشرفت     هایی در پرونده 
تبادل اس��را و زندانیان حاصل خواهد شد، اما تحقق یک نقشه راه برای حل 
و فصل بحران یمن در این مذاکرات بعید است. در این گزارش که با عنوان 
»صلح س��خت برای یمنی  ها« منتشر ش��د، پیش بینی شده که طرف های 
مذاکره کننده در دستیابی به یک نقش��ه صلح قابل قبول با شکست مواجه 
شوند.   در این گزارش با اشاره به احتمال برگزاری دور دوم این مذاکرات در 
کویت، آمده؛ با ورود طرف های جدید ب��ه بحران یمن، روند صلح همچنان 

طوانی و سخت خواهد بود. 

باجماکرونآتشخشممعترضانراخاموشنكرد
جلیقه زردها: از حرف هاي ماکرون متقاعد نشدیم، به اعتراضات ادامه مي دهیم

مترجم:دکترمحمدجوادگودينی

نگرانیترامپازاستیضاحکنگره
در پی تشدید اختافات بین دونالد ترامپ و کنگره، رئیس جمهور 
امریکا درب�اره اینکه نمایندگان دموک�رات در مجلس نمایندگان 
ممک�ن اس�ت او را اس�تیضاح کنن�د اب�راز نگرانی کرده اس�ت. 
با افزایش تعداد کرسی های نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان 
امریکا، تا ش ها برای استیضاح دونالد ترامپ بیش از هر زمان دیگری به 
واقعیت نزدیک شده است و این مسئله نگرانی ترامپ را در پی داشته است. 
شبکه سی ان ان روز سه     شنبه گزارش داد:»دونالد ترامپ درباره اینکه بعد 
از تسلط دموکرات  ها بر مجلس نمایندگان امریکا احتمال استیضاح شدن 
او وجود دارد، ابراز نگرانی کرده است«. یک منبع نزدیک به رئیس جمهور 
ترامپ به سی ان ان گفت که رئیس جمهور استیضاح شدنش را یک احتمال 
واقعی می داند. این منبع مطلع ناشناس امریکایی همچنین تأکید کرد 
که »البته ترامپ مطمئن نیست که استیضاحش اتفاق خواهد افتاد«. 
س��ی ان ان در ادامه گزارش خود از یک منبع دیگر نزدیک به کاخ سفید 
خبر داده که مشاوران ترامپ معتقد هستند که تنها موضوعی که شاید 
به موضوع اس��تیضاح ارتباط پیدا کند، تخلف های مالی در زمان کارزار 
انتخاباتی او مرتبط با پرونده مایکل کوهن، وکیل شخصی سابق او است. 
س��ی ان ان گزارش داد:»دموکرات  ها در حال مطرح کردن این موضوع 
هستند که ترامپ اقداماتی انجام داده که امکان استیضاحش وجود دارد 
و همچنین این اقدامات می تواند سبب شود که در پایان حضورش در کاخ 
سفید و اتمام دوره ریاست جمهوری  سبب زندانی شدن وی شود«. جری 
ندلر، عضو ارشد دموکرات کنونی مجلس نمایندگان امریکا که در دوره آتی 
این مجلس رئیس کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان امریکا خواهد 
شد، روز یک    شنبه در این باره موضعگیری کرد. این قانونگذار امریکایی 
تأکید کرد که »در صورت اثبات اتهام های تخلفات مالی و دیگر اتهام های 
وارد شده به ترامپ از قبیل تبانی ادعایی کارزار او با روسیه در انتخابات 
۲۰۱۶ امکان استیضاح رئیس جمهور وجود دارد«. از سوی دیگر، بازرس 
مولر، بازرس ویژه بررسی دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا احتمال ص��دور حکم حبس برای ترامپ را پ��س از خروج وی از 
کاخ سفید رد نکرد. وی همچنین تأکید کرد:»حتی احتمال استیضاح 
ترامپ نیز وجود دارد«. طرح اس��تیضاح ترامپ از اولین روزهای ورود او 
به کاخ سفید در دس��تور کار برخی نمایندگان کنگره قرار داشته است 
و در هفته های اخیر به دلیل حمایت های همه جانبه ترامپ از عربستان 
سعودی بیش از هر زمان دیگری با جدیت از سوی کنگره دنبال می شود. 
همچنین روزنامه امریکایی واشنگتن پست دو    شنبه شب اعام کرد که 
۴۴ عضو سابق سنای این کشور هشدار دادند اصول و منافع امنیت ملی 
امریکا در دوره دونالد ترامپ با آزمون جدی روبه رو شده است. همچنین 
این سناتور    ها درباره بروز بحران قانون اساسی در دوره دونالد ترامپ که 

دموکراسی را در این کشور تهدید می کند، هشدار دادند. 

فرمان�ده نی�روی هوای�ی ارتش ع�راق اعام 
کرد در ش�رایطی که حتی کارشناسان نظامی 
خارجی مس�تقر در عراق، به کشورهای شان 
بازگش�ته بودند، ایران نخس�تین کش�وری 
ب�ود ک�ه در ای�ن نب�رد ب�ه کم�ک م�ا آمد. 
به گزارش فارس، ارتشبد خلبان »حامد المالکی « 
در گفت وگو با برنامه »الصمیم « در شبکه ماهواره ای 

»اایام « عراق، به مناسبت نخستین سالگرد پیروزی 
این کش��ور بر داعش تأکید کرد »ایران، نخستین 
کشوری بود که بدون دریافت چیزی از ما و به سرعت 
با س��اح و تجهیزات از ما حمایت کرد.«  المالکی 
توضیح داد که امریکا جنگنده های اف ۱۶ را در اواخر 
نبرد با داعش در اختیار عراق ق��رار داد ]نه ابتدای 
کار که ارتش عراق به آن نیاز مبرم داشت[. زمانی 

که کارشناسان نظامی خارجی مستقر در عراق از 
جمله روس ها، امریکایی ها، فرانس��وی، بلژیکی      ها 
و..  به اطاعاتی دست یافتند که حکایت از سقوط 
قریب الوقوع بغداد داشت، کشور ما را ترک کردند و 
به کشورهای شان بازگشتند.  این فرمانده بلندپایه 
عراقی گفت: فتوای مرجعیت عالی شیعیان در عراق، 
تمامی امور را تغییر داد و هر مبارز در مقابل داعش با 

انگیزه بااتر می جنگید و تا حد مرگ و شهادت نیز 
پیش می رفت و از این امر ابایی نداشت. این فتوا حتی 
موجب باا رفتن روحی��ه و تقویت انگیزه نیروهای 
ارتش ش��د.  فرمانده نیروی هوایی ارتش عراق در 
ادامه به این مسئله نیز اشاره کرده که اتاق عملیات 
مشترک بغداد، تهران و مسکو بود که معادله نظامی 

در جنگ با داعش را تغییر داد. 

پروژهمشترکترکیهوامریكا
برایجداماندنکردهاازدمشق

ترکیه امیدوار اس�ت با حف�ظ نیروه�ای طرفدار می�ان کرد   ها و 
تروریس�ت های مورد حمایت ش�ان در شمال س�وریه موازنه ای 
برقرار س�ازد و براي همین در اجرای تعهدات خود درباره مناطق 
کاهش تنش در ادل�ب و حلب تعلل مي ورزد. در چنین ش�رایطی 
و در حالی که سیاس�ت دولت س�وریه در جذب کردهای معارض 
دارد به ثمر می نش�یند و خبر از پیوس�تن برخی نیروهای کرد به 
ارتش س�وریه می رس�د، امریکایی   ه�ا در اقدامی معن�ا دار اقدام 
به بمب�اران مواض�ع ش�به نظامیان ُک�رد در  دیرال�زور کرده اند.
به گزارش روزنامه القدس العربی، پس از سلسله نقض های متوالی در 
مناطق آتش بس در حماه، حلب، اذقیه و ادلب که روسیه و ترکیه بر سر 

آن توافق کردند، برخی از این مناطق بار دیگر دچار تنش شده اند. 
یگان های ارتش س��وریه در حومه ش��مالی حماه به حمات گروه های 
تروریستی و تاش  آنها برای نفوذ به پایگاه های نظامی واکنش نشان داده 
و چندین کشته و زخمی برجای گذاشته اند، این پایگاه    ها از غیرنظامیان 
در روستا   ها و شهرهای امن حفاظت می کنند.  طبق توافق روسیه و ترکیه، 
ادلب و حومه های آن تحت ش��رایطی زیر نفوذ آنکارا قرار دارد اما به نظر 
می رسد، شرایط میدانی به این کشور اجازه نمی دهد که این توافق را به 
صورت کامل اجرایی کند. ترکیه متعهد شده ادلب و حومه های آن را از 
گروه های تروریستی تخلیه کرده و اجرای توافقنامه ایجاد منطقه خالی از 
ساح را تضمین کند.  در همین حال یک سازمان »حقوقی کرد« گزارش 
داد که ۷۰۰ نفر از نیروهای یگان های کرد از مناطق »الشهباء « واقع در 
ریف حلب به نیروهای وابسته به دولت س��وریه پیوستند.  چندی پیش 
در دمشق مذاکراتی بین نمایندگان دولت سوریه و یک هیئت از شورای 
دموکراتیک برگزار شد و توافقاتی بر سر شکل گفت وگو   ها و مکانیزم های 
مربوط به آن صورت گرفت، ولی این شورا با تحریک امریکا این گفت وگو   ها 
را بر هم زد.  شبکه خبری العالم گزارش داد که مناطق هجین و »السوسه « 

به صورت مکرر زیر حمات ائتاف امریکا قرار دارند. 

فرماندهنیرویهواییعراق:داعشآمد،امریكاوروسیهرفتند،فقطایرانکمککرد
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    محمدصادق عابديني
ادبيات دفاع مقدس در داخل كشور مخاطبان 
زيادي دارد اما در آن سوي مرزها چقدر براي 
اين ادبيات ارزش و اعتبار قائل هستند و چگونه 
مي ت�وان به درخواس�ت مقام معظ�م رهبري 
براي ايجاد نهضت ترجم�ه كتاب هاي ادبيات 
دفاع مقدس به زبان هاي خارجي، جامه عمل 
پوش�اند؟ »خاك هاي نرم كوش�ك« )زندگي 
سردار شهيد برونس�ي( از آثار سعيد عاكف، 
نويسنده و ناشر ادبيات دفاع مقدس، سال ها 
پيش به چند زبان ترجمه ش�ده و با استقبال 
خوبي نيز روبه رو شده است. عاكف در گفت و گو 
با »جوان« از »هالو هاي فرهنگي« مي گويد كه 
مانع ايجاد نهضت ترجمه هستند. گفت وگوي 
ما ب�ا اي�ن نويس�نده را در ادام�ه مي خوانيد. 
سال ها پيش از طرح بحث ترجمه آثار 
دفاع مقدس�ی به زبان هاي خارجي، 
كت�اب »خاك ه�اي نرم كوش�ك« به 
چند زبان از جمله عربي ترجمه ش�د 

و استقبال خوبي هم از آن شد!
ترجمه كتاب »خاك هاي نرم كوش��ك« بدون سر 
سوزني هماهنگي يا رضايتي از سوي من در لبنان 
منتشر شد. در سفري كه به آن كشور داشتم يكي از 
دست اندركاران آن انتشاراتي به من گفت كه كتاب با 
تیراژ میلیوني در كشورهاي عربي منتشر شده است. 
بعدها در عربستان هم آن كتاب را ديدم. از بحرين، 
قطر، كويت و چند كشور ديگر عربي هم به من اطاع 
دادند كتاب را خوانده اند و از بعضي هايشان خواستم 
نظرشان را در قالب يادداشت برايم بفرستند كه چند 

تا از آن يادداشت ها را نگه داشته ام. 
چطور مي ش�ود كتاب ب�دون رضايت 
مؤلف و پرداخت حقوق وي در ترجمه 

و منتشر شود؟
به موسسه اي كه كتاب را منتشر كرده بود، گفتم 
چرا بدون اجازه چاپ كرده اي��د؟ گفتند از ايران 
هماهنگ كرده ايم و اجازه را به ما داده اند. گفتم هر 
چیزي قاعده و قانوني دارد، چه كسي به شما اجازه 

داده؟ كه هر چه پیگیري كردم به نتیجه نرسید. 
قاعدتًا حق مولف، حق الناس اس�ت و 
بايد نسبت به آن توجه شود، چرا اين 

مسئله را پيگيري نكرديد؟
ما كه به پول نفت متصل نیستیم كه وكیل بگیرم 
براي پیگیري كار، كًا بي خیال ش��دم، البته از 
يك بابت هم خوشحالم كه كتاب در كشورهاي 

عربي ديده شد و بچه هاي حزب اه در لبنان آن 
را خواندند، اما از نظر معنوي و مالكیت حقوقي 

آن راضي نیستم. 
در ايران با مش�كل حق مؤلف روبه رو 

شده ايد؟
براي ترجم��ه »اردو« همین كت��اب »خاك هاي 
ن��رم كوش��ك« از س��ازمان ارتباطات اس��امي 
چندين بار تماس گرفتند و گفتند بیايید جلسه 
بگذاريم. ماحصل جلساتشان اين بود كه ما كتاب 
را ترجمه مي كنیم ولي چیزي به عنوان حق مولف 
نمي دهیم. پرس��یدم چرا؟ گفتند پ��ول نداريم! 
گفتم چطور براي آن همه نمايندگي، پول داريد 
به نويس��نده و ناشر كه مي رس��ید مي گويید برو 
بمیر! گفتند ما كي گفتیم برو بمیر! گفتم وقتي 
نمي خواهید به نويسنده حق و حقوقش را بدهید، 
يك مجموعه خصوصي بايد تعطی��ل كند و اين 
يعني مردن! در آخر هم كت��اب را بدون پرداخت 
ح��ق و حقوق مول��ف، ترجمه و منتش��ر كردند. 
چند س��ال پیش يكي از مديران آن مجموعه را 
در نمايشگاه كتاب ديدم و گايه كردم چرا كتابم 
را بدون اجازه چاپ كرديد؟ گفت حتماً پیگیري 

مي كنم و رفت و ديگر خبري هم از او نشد. 
چرا به مسئله مهمي به نام حق مولف كه 
قانون مصوب مجلس نيز دارد توجهي 

نمي شود؟
ما باي��د خودمان ب��راي اين مس��ائل ارزش قائل 
شويم. وقتي براي بحث كتاب و كتابت كه زيربناي 
فرهنگ كشور اس��ت، ارزشي قائل نمي شوند، در 
باقي قضايا هم حرفي باق��ي نمي ماند. در يكي از 
كتاب هايم به نام »گمشده مزار شريف« در بخشي 
در اين باره توضیح داده ام و از اصطاح »هالو هاي 
فرهنگي« اس��تفاده كرده ام. ما گرفتار يكسري 
هالوي فرهنگي هستیم كه متأسفانه دست اندركار 
فرهنگ و دچار خواب چهار فصل هستند، حداقل 
اگر فقط زمستان ها را مي خوابیدند مي شد امیدوار 

بود كه بااخره بیدار شوند. آنها به جاي اينكه به 
حق مولف بپردازند و از آن دفاع كنند، منافع حقیر 

خودشان را در اولويت قرار مي دهند. 
اگر ما اي�ن چنين در بحث ه�اي داخلي 
گرفتار باشيم، چطور مي شود به آن سوي 

مرزها براي ارسال كتاب، نگاه كرد؟
نام كتاب »ش��ام برفي« را ش��نیده ايد؟ اين كتاب 
در سال 92 خیلي جلوتر از اينكه موضوع شهداي 
مدافع حرم و سوريه مطرح ش��ود، نگاشته شده و 
اولین كتابي اس��ت كه در آن به ماجراهاي سوريه 
و ش��هداي مدافع حرم پرداخته ش��ده است. رهبر 
معظم انقاب اي��ن كتاب را در جلس��ه اي به آقاي 
مومني شريف دادند و فرمودند برويد روي ترجمه 
اين كتاب كار كنید. يكي از رفقا گفت: منتظر باشید 
از ح��وزه هنري ب��راي ترجمه زن��گ بزنند، گفتم 
زنگ نمي زنند و همان هم شد، هیچ وقت تماسي 
نگرفتند. متأسفانه آن طور كه بايد به ترجمه و حق 
مؤلف بها نمي دهند، وقتي مق��ام معظم رهبري از 
نهضت ترجمه مي گويند، منظورشان رعايت همه 
الزامات آن از جمله حق و حقوق نويسنده است. تا 
به نهضت ترجمه به طور كامل نگاه نشود، كاري از 
پیش نمي رود، مگر نهضت خاطره نويسي يا مصاحبه 
با رزمنده هاي دوران دفاع مقدس نبود! وقتي درست 

عمل نكنند، كاري از پیش نمي رود. 
برگرديم به آن سوي سكه، بااخره كتاب 
»خاك هاي نرم كوشك« به عربي و چند 
زبان ديگر ترجمه شده، چقدر اين حضور 

در آن سوي مرزها تاثيرگذار بوده است؟
تاثی��رش فوق الع��اده ب��ود. بگذاريد ي��ك نكته از 
هزاران را برايتان بگويم. در شهر قطیف عربستان، 
گروهي از ش��یعیان را ديدم كه نام هیئت ش��ان را 
»شهید برونسي« گذاش��ته بودند. هیئت مخفیانه 
بود، اس��تخبارات اگر متوجه مي ش��د چپقشان را 
چاق مي كرد. از آنها پرس��یدم ش��هید برونس��ي را 
مي شناس��ید؟ يكي از آنها گفت: برونسي پدر همه 
ماست. اين جمله را چند بار به همسر شهید برونسي 
گفته اند كه حاج خانم مي دانید كه شهید در عربستان 
كلي بچه دارد؟ استقبال از »خاك هاي نرم كوشك« 

در تركیه و پاكستان هم زياد بوده است. 
شايد دليل اين استقبال مسلمان بودن 
اين كش�ورها و اش�تراكات فرهنگي 
باشد، آيا ادبيات دفاع مقدس ما قابليت 
ارتباط با مخاطب غربي را كه چيزي از 

مفهوم ايثار و شهادت نمي داند دارد؟
بله، اين موضوع را قبًا هم گفته اند. چند سال پیش 
يك گروه امريكاي��ي به ايران آمدن��د، مترجم آنها 
بخش هاي��ي از كتاب »خاك هاي نرم كوش��ك« را 
ترجمه و خوانده بود. دختر خانمي كه عضو گروه بود، 
به من گفت به خاطر اينكه برونسي شما را شناخته 
اكنون در قلب امريكا يك بسیجي است. قطعاً دنیاي 
غرب به ما اجازه نمي دهد به راحتي معارف خود را 
در آنجا نش��ر دهیم، اما اگر اين اجازه داده مي شد، 
ديگر نیازي نب��ود جنگي پیش بیايد و م��ا صرفاً با 
معارف اسامي همه غرب را مي گرفتیم، چون آنها 
بر قدرت رسانه تأكید دارند و رسانه ها جز بر توسعه 
عقل و معرفت راهي ندارند و قرآن ما سراسر دعوت به 
عقانیت است. ما صرفاً بايد اين موضوع را بیان كنیم 
و فكر مي كنم ان شاءاه با ظهور حضرت حجت)عج( 

امكان اين موضوع فراهم شود.

گفت و گوی »جوان« با نويسنده كتاب »خاك هاي نرم كوشك«

 هالو هاي فرهنگي
مانع نهضت ترجمه هستند

مجي�د مجي�دي كارگ�ردان تحس�ين ش�ده ايران�ي در 
ي�ك س�خنراني در بيس�ت و س�ومين دوره جش�نواره 
فيل�م »ك�راا« گف�ت زمان�ي دوس�تانش ب�ه او توصي�ه 
كرده بودند ك�ه پ�روژه »بچه هاي آس�مان« را ره�ا كند. 
به گزارش مهر به نقل از منابع خبري هند، مجیدي كه اين روزها در 
بیست و سومین دوره جشنواره فیلم »كراا« به سر مي برد در توضیح 
بیشتر روند ساخت فیلم »بچه هاي آسمان« بیان كرد: »بچه هاي 
آس��مان« توسط چندين ش��ركت فیلمسازي رد ش��ده بود و آنها 
مي گفتند قصه اي فقط با يك برادر و خواهر و يك كفش! هیچ كس 
آن را تماشا نمي كند. از سوي ديگر دوستانم به من توصیه كردند اين 
پروژه را رها كنم اما من هرگز تسلیم نشدم. اين كارگردان سینماي 
ايران با اشاره به اينكه همه چیز به مرور تغییر كرد، گفت: من تهیه 
كننده اي پیدا كردم ك��ه پذيرفت اين كار را هرچن��د با بودجه اي 
مختصر انجام دهد و پس از اينكه فیلم س��اخته شد صدها جايزه 
در سراسر دنیا دريافت كرد. »بچه هاي آسمان« به بیش از 5۰ زبان 
ترجمه شد و تمام دنیا آن را تماشا كردند. داستان فیلم حتي توانست 
وارد كتب درسي مدارس و دانش��گاه هاي چندين كشور شود و در 
نهايت اين كار سخت، موفقیت به ارمغان مي آورد. مجیدي افزود: 
فیلم هاي خوب همیشه مخاطب خود را پیدا مي كنند، آن فیلم ها 
را هرگز نبايد به عنوان فیلم هاي جشنواره اي نامید و به جشنواره ها 
محدودشان كرد. كارگردان »آواز گنجشك ها« در پايان گفت: خیلي 
خوشحالم كه در كراا هستم، ديدن چهره افرادي كه فیلم هايم را 
ديده اند، احساسات و خوشحالي آنها مرا هیجان زده مي كند. من 
جوايز زيادي از فستیوال هاي پرشماري دريافت كرده ام اما اين، آن 

چیزي است كه براي من به عنوان يك فیلمساز خیلي مهم است. 
مجیدي كه رياست هیئت داوران بخش بین الملل جشنواره فیلم 
»كراا« را برعهده دارد در اين نشست از شباهت هاي فرهنگي میان 
كشورهاي هند و ايران و تجربیاتش به عنوان يك فیلمساز نیز سخن 
گفت. مجیدي پیش��تر نیز در گفت و گويي با يك نش��ريه هندي 
درباره ساخت فیلم پشت ابرها گفته بود: از زماني كه بسیار جوان 
بودم فیلم هاي هندي را تماشا مي كردم. در طول سالیان نسبت به 
فیلم هاي »ساتیا جیت راي« فیلمساز شهیر هندي و شخصیت او به 
عنوان يك انسان احساس نزديكي كرده ام. اين فیلم ادامه فیلم هايي 
است كه پیش از اين ساخته ام. هر زماني كه فیلم مي سازم در واقع 
بخشي از يك كل اس��ت. به فیلم جديدم به عنوان ادامه فیلم هايم 
فكر كنید. بیست و سومین دوره جشنواره فیلم »كراا« بین روزهاي 
هفتم تا 14 دسامبر )16 تا 23 آذر( در شهر تريواندروم ايالت كراای 

هند برگزار مي شود.

گفت وگوي »جوان« با امير اصانلو كارگردان مستندي درباره جنگ در سوريه
»حلب؛ سكوت جنگ« پرتره اي از حلب پس از ويراني است

زخم هاي جنگ سوريه به اين زودي ها خوب نمي شود

حكمت 50 
دل های مردم گريزان اس�ت، 
ب�ه كس�ی روی آورن�د ك�ه 

خوشرويی كند.

آموزش مارموز بودن به سينماگران از سوی كارگردان فيلم »مارموز«
كمال تبريزي: اگر فيلم هايي با موضوعات حساس مي سازيد، قيد جشنواره فجر را بزنيد!

    مصطفي شاه كرمي
كمال تبريزي كه در توليد آثار س�ينمايي با موضوعات سخيف 
و مبتذل ش�هرت دارد به س�ينماگراني كه »بعض�ًا فيلم هايي 
با موضوعات حس�اس« مي س�ازند توصيه كرد ب�راي دور زدن 
رس�انه ها و منتق�دان فيلم ش�ان را به جش�نواره فج�ر نبرند!

چند س��الي اس��ت كه نام كمال تبريزي با فیلم های شبه كمدی و 
بی ارزش عجین شده است؛ آثاری كاما غیرفرهنگی و ضدخانواده كه 
صرفاً حاضر است برای فتح گیشه تن به هر گرايشی بدهد. تبريزي 
دوش��نبه ش��ب و در جريان اكران خصوصي تازه تري��ن اثرش فیلم 
»مارموز« كه اتفاقاً با حضور ظريف و همسرش همراه بوده است، ضمن 
اشاره به راه هاي دور زدن رسانه ها و منتقدان گفت: »پیشنهاد من اين 
است كه اگر فیلم هايي همچون مارمولك يا مارموز ساخته مي شود كه 
بعضاً موضوعات حساسي دارد... قید حضور در جشنواره فیلم فجر را 

بزنند و فیلم شان را مستقیم اكران و جشنواره را فراموش كنند.«
اين سینماگر ملتهب ساز در حالي از راه هاي قانون گريزي و نحوه 

دور  زدن رس��انه ها و منتقدان دلسوز س��ینما در حضور يك مقام 
عالي رتبه دولتي! رونمايي مي كند كه همواره آثارش مملو از وهن 
اعتقادات و ارزش هاي اسامي ايراني بوده است، هر چند راهي كه 
تبريزي به عنوان تكنیك فرار از پاسخگويي و مسئولیت پذيري به 
ديگر فیلمسازان توصیه مي كند، سال گذشته از سوي ابوالحسن 
داوودي در مورد فیلم »هزارپا« استفاده شد اما جري شدن افرادي 
مثل كمال تبريزي در ابراز چنین پیشنهادات ضداخاقي، نتیجه 
تغافل و البته تجاهل مس��ئوان وزارت ارش��اد در برخورد جدي 
با وي اس��ت. چه اينكه تبريزي سال هاس��ت با ساخت فیلم هايي 
مانند مارمولك، طبقه حس��اس، سريال س��رزمین كهن و فیلم 
اخیرش)مارموز( در مسیر توهین به معتقدات، باورها و ارزش هاي 
جامعه در حال قدم زدن است. اگر مديران تلويزيون سرنوشت يك 
سريال الف ويژه را كه میلیاردها تومان از محل بیت المال برايش 
هزينه شد به زلف فیلمسازي كه سابقه غیر قابل انكاري در توهین 
به ارزش ها دارد، گره نمي زدند قطعاً امروز آن همه هزينه معطل 
و چه بسا تباه افكار و نگاه منحرف تبريزي قرار نمي گرفت. ظاهراً 
برخي جريانات نه چندان پنهان در سینماي كشورمان برنامه ريزي 
چند مرحله اي و گام به گامي را براي فشل كردن بحث نظارت و 
اجراي قانون با نیت از كار انداختن و بي اثر كردن بازوهاي رسانه اي 
در خدمت ارزش هاي كش��ور طرحي و اجرا مي كنند. بس��یاري 
اعتقاد دارند كه بحث ملغي كردن مجوز ساخت و تولید كه از سوي 
برخي سینماگران مطرح شد نیز يكي از اين اقدامات متواتر است 
كه هوشیاري هر چه بیشتر مسئوان و رسانه هاي جبهه انقاب در 

رصد و پايش تحركات اين گروه را مي طلبد.

وزير ارشاد در جمع خبرنگاران مطرح كرد
 درباره تئاتر هاي اكچري

راه تعامل را در پيش مي گيريم
وزير فرهنگ و ارش�اد اسامي درباره س�رانجام پيگيري 
نظارت بر تئاترهاي اكچري و بليت هاي گران در اين حوزه 
تأكيد كرد كه قائل به ورود مستقيم دولت به اين حوزه نيست. 
عباس صالحي در جمع خبرنگاران درباره گراني بلیت هاي تئاتر 
و بحث »تئاترهاي اكچري« كه صرفاً طبقه اي خاص توان خريد 
بلیت هاي آن را دارند و بی��ش از پیش تئاتر را به هنري تجاري 
تبديل كرده اس��ت، عنوان كرد: ما معتقدي��م دولت نمي تواند 
نظام قیمت گذاري را به صورت مستقیم جلو ببرد. نگاهي وجود 
دارد كه دولت ها قیمت گذار شوند كه اين نگاه ممكن است در 
كوتاه مدت جواب بدهد اما نمي ش��ود اين موضوع را پايدار نگه 
داش��ت. آنچه بايد اتفاق بیفتد همكاري مشترك بین دولت و 
اصناف است، ما از دوستان خواسته ايم اين مسیر را ادامه بدهند. 
وي بیان كرد: اين يك نگاه بخشنامه اي است كه بگويیم قیمت 
بلیت ها نبايد بااتر از سطحي برود. اين همان نگاه دولتي است. 
ما مصرانه مي خواهیم اين مسیر را با تفاهم میان دولت و صنوف 

جلو ببريم چراكه معتقديم فضاي هنر، فضاي تعاملي است.  
 ..........................................................................................................
شهرام كرمي: تئاتر در حوزه تشخيص 

كارگردان خأ قانوني دارد
مدي�ركل هنره�اي نمايش�ي ب�ا اش�اره ب�ه حض�ور 
چهره هاي نامرتب�ط با تئات�ر در عرص�ه كارگرداني گفته 
اس�ت، اي�ن مس�ئله ناش�ي از خأه�اي قانون�ي اس�ت. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا، شهرام كرمي با مخالفت خود با 
حضور چهره هاي س��ینمايي در مقام كارگردان يا افرادي با داشتن 
سرمايه كافي براي تولید يك اثر هنري، به تسنیم گفت: »اين مسئله 
ناشي از خأهاي قانوني است و ما در جلسه مركزي شوراي نظارت 
و ارزشیابي درباره اين مس��ئله تصمیم گیري خواهیم كرد.« كرمي 
كه خود از كارگردانان شناخته شده تئاتر است، ضمن ابراز تأسف از 
اينكه برخي نمايش ها توسط اشخاصي كارگرداني مي شود كه طبق 
روال معمول به اين مقام دست نیافته اند، با اشاره به شرايط سینما در 
اعطاي مجوزهاي ازم براي كارگرداني تئاتر، از ايجاد سازوكارهاي 
مناس��ب براي اين وضعیت در تئاتر خبر داد. وي تأكید كرد: با وارد 
شدن سرمايه به عرصه هنر، با وجود شرايط مالي مناسب برخي از 
روال ها از بین رفته اس��ت. كرمي درباره اپراي »هفت شهر عشق« 
گفت: بخش اصلي اين اپرا موسیقايي و مرتبط با دفتر موسیقي است و 
حدود نیم ساعت از آن قطعات نمايشي است كه توسط شوراي نظارت 

و ارزشیابي مورد ارزيابي قرار گرفته است.
 .......................................................................................................... 

 كارگردان تهديد شده اسرائيل 
به تلويزيون مي آيد 

مهم�ان  كارگ�ردان »كش�تار غ�زه«  »دن كوه�ن« 
مي ش�ود.  »عص�ر«  برنام�ه  در  طال�ب زاده  ن�ادر 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، »دن كوه��ن« كارگردان و 
مستندس��از جوان امريكايي اس��ت؛ كارگرداني كه ب��ا وجود آيین 
يهودي اش يكي از مخالفان جدي سیاست هاي رژيم صهیونیستي و 
اقدامات جنايتكارانه تل آويو در سرزمین هاي اشغالي است. او بیشتر با 
مستند تاثیرگذارش به نام »كشتار غزه« شناخته مي شود؛ مستندي 
كه همراه با »مكس بلومنت��ال« ديگر كارگردان ج��وان امريكايي 
ساخته است. اين مستند، روايتگر شرايط سخت زندگي اهالي غزه 
تحت محاصره شديد صهیونیست هاس��ت و در جريان حمله رژيم 
صهیونیستي به غزه در سال 2۰14 ساخته شده است. كوهن امكان 
حضور آزادانه در سرزمین هاي اش��غالي و تصويربرداري از زندگي 
صهیونیست ها را داشته است. همین مسئله باعث شده تا در مستند 
»كشتار غزه«، صحنه هايي ناب و ديده نشده از جنايات صهیونیست ها 
علیه مردم فلسطین را به تصوير بكشد. اين مستندساز امريكايي در 
آستانه سفرش به ايران از سوي سفارت رژيم صهیونیستي در امريكا 

مورد اهانت و تهديد قرار گرفته بود.

نوید   پارسا     دیده بان

   زينب امجديان 
امير اصانل�و كارگردان مس�تند »حلب، س�كوت جنگ« 
كه ب�ا آن در جش�نواره »ايدفا« ك�ه يك�ي از معتبرترين 
جش�نواره هاي فيل�م مس�تند در جه�ان اس�ت حضور 
داش�ت، اين ب�ار ب�ا اين مس�تند، در جش�نواره س�ينما 
حقيق�ت حض�ور دارد. درب�اره چگونگ�ي س�اخت اي�ن 
مس�تند ب�ا وي گفت وگ�و ك�رده اي�م ك�ه مي خواني�د. 
  در مستند حلب؛ سكوت جنگ از چه زاويه اي به 

جنگ سوريه پرداخته ايد؟ 
 »حلب، س��كوت جنگ« يك مس��تند 3۰دقیقه اي است كه 
در شهر حلب س��وريه فیلمبرداري شده اس��ت. در اين فیلم 
مصاحبه، موسیقي و نريشن ديده نمي شود. ما در اين 3۰دقیقه 
پرتره شهر حلب را داريم. مس��تند در مورد شهر ويران شده 
حلب است نه مردم شهر. جنگ در حلب به پايان رسیده و همه 
چیز در سكوت و صداي باد غرق شده است؛ شهري كه كسي 
در آن زندگي نمي كند و همین فضا در آن غالب است. انسان ها 
از اين شهر حذف شده و رفته اند. س��كوتي به اندازه ابديت در 
شهر حاكم است و شهر لبريز از ترس و تنهايي است؛ حكايتي 
از شش سال جنگ خانمان سوز است. اين شهر پر از قصه هايي 

است كه زير آوارها پنهان شده است. 
فيلمبرداري در سوريه چقدر طول كشيد و با چه 

مخاطراتي روبه رو بوديد؟
قطعا كار كردن در آن شرايط كار آساني نیست. شرايط سختي 
را براي تهیه اين مستند سپري كردم. طرح و ايده اين كار از 
خودم بود. فیلمبرداري هم يك سال طول كشید تا توانستیم 
كار را جمع وجور كنیم و آنچه امروز در اين جشنواره مي بینید 

را شاهد باشیم. 
مستند شما در جشنواره بين المللي ايدفا هم ارائه 

شده است، بازخوردها چگونه بود؟
من در ماه گذشته با همین مستند در بخش رقابتي فیلم هاي كوتاه 
جشنواره ايدفا كه يكي از معتبرترين و بزرگ ترين جشنواره هاي 
فیلم مستند در جهان است حضور داشتم. »حلب؛ سكوت جنگ« 
مورد توجه مخاطبان خارجي ق��رار گرفت. برخي در آنجا به من 
مي گفتند اگر اين جنگ براي كشور و شهر ما اتفاق بیفتد، چه بايد 
بكنیم؟ اصا پاسخ به اين سؤال يكي از اهداف من از ساختن اين 
فیلم بود. اينكه مخاطب فیلم، خ��ودش را جاي مردم جنگ زده 
حلب و سوريه بگذارد و به اين بینديشد كه امنیت چه دستاورد 
مهمي محسوب مي شود. مخاطبان ايراني نیز به اين بینديشند 

كه امنیت كشور حاصل چه رشادت ها و زحماتي است كه كشیده 
مي شود. امیدوارم مردم قدر امنیت را بیشتر بدانند. 

مي توان مستند »حلب، س�كوت جنگ« را يك 
مستند جنگي محسوب كرد؟

نه اتفاقاً برعكس، اين مستند يك مستند ضد جنگ محسوب 
مي شود؛ مستندي كه جنگ را محكوم مي كند. اينكه پراكندگي 
يك ملت مي تواند چه تبعات خطرن��اك و جبران ناپذيري به 

همراه داشته باشد. 
ايده اين فيلم چگونه شكل گرفت. چقدر توانستيد 
ايده هاي خود را در اين مستند به تصوير بكشيد؟

ابتدا مي خواستم صرفاً كاري از شهر حلب بسازم اما وقتي براي 
فیلمبرداري به آنجا رفت��م ايده هاي مختلفي به ذهنم آمد كه 
مي توانستم مستند را بر اساس آن ايده ها بسازم، يعني يك ايده 
اولیه در ذهنم بود اما بعد از حضور در شهر جنگ زده حلب و آغاز 

كار فیلمبرداري اين ايده اينگونه پرورش يافت. 
قباً كار تحقيقي و پژوهشي در اين خصوص انجام 

داده بوديد؟
خیر، اين كار يك كار فرم است كه به اين سمت و سو ها نمي رود. 
بخش اعظمي از اين كار به صورت میداني انجام شده و نیاز به 

كارپژوهشي نداشته است. 
چرا اين عنوان را براي مستندتان انتخاب كرديد؟

اين عنوان در واقع يك فضاي پارادوكسیكال را به تصوير مي كشد 
كه در آن هیچ چیز قطعي نیست؛ نه پايان جنگ و نه خبري از 
بازگشت زندگي. مشخص نیست اين سكوت شكننده چه زماني 
از بین خواهد رفت. بنابراين مي توان گف��ت كه زخم هاي اين 
جنگ تا سالیان دراز پاك نمي شود و همیشه با آن همراه است. 
اين مستند سكوت ش��كننده بعد از جنگ را به تصوير كشیده 

است؛ سكوتي كه نه معناي آرامش دارد و نه معناي جنگ.

مجيدي:
كسي حاضر نبود روي »بچه هاي آسمان« سرمايه گذاري كند

    مستند

اولين دوره جايزه جهاني دوساانه كتاب 
برگزيده نهج الباغه برگزار مي شود 

    مصطفي محمدي
عبداله�ادي فقه�ي زاده در نشس�ت خب�ري اولي�ن دوره جاي�زه جهان�ي 
دوس�اانه كت�اب برگزي�ده نه�ج الباغ�ه در خص�وص اه�داف برگ�زاري 
اين جاي�زه جهاني عن�وان كرد: معرف�ي جوانب علم�ي و عملي انديش�ه و 
س�يره امام عل�ي)ع(، تقوي�ت گفتم�ان عل�وي در عرصه عموم�ي جهان و 
جريان سازي علمي و فرهنگي با محوريت اين كتاب اهداف اين جايزه است. 
نشست خبري اولین دوره جايزه جهاني دوس��اانه كتاب برگزيده نهج الباغه، با 
حضور عبدالهادي فقهي زاده معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد برگزار شد. فقهي زاده 
در اين نشست خبري گفت: نهج الباغه جايگاه رفیعي در نظام نامه اسامي ما دارد. 
اين كتاب از نظر محققان حوزه تخصصي علوم و معارف كتابي استثنايي است. اين 

كتاب اصلي ترين، معتبر ترين و بزرگ ترين كتاب حديثي فريقین است. 
معاون قرآن و عترت وزارت ارش��اد در خصوص اهداف برگزاري اولین دوره جايزه 
جهاني دو ساانه كتاب برگزيده نهج الباغه عنوان كرد: هدف اول معرفي جوانب 
علمي و عملي انديشه و سیره امام علي)ع( است. نهج الباغه حاصل تجربیات عملي و 
علمي ارائه شده در دوره زماني محدود به پنج سال آخر عمر مبارك حضرت علي)ع( 
است. وي ادامه داد: دومین هدف ما تقويت گفتمان علوي در عرصه عمومي جهان 
اسام است. به عنوان كمترين دانشجو در محضر كتاب عظیم نهج الباغه، معتقد 
هستم نهج الباغه كتاب اسامي است و شخصیت امام علي)ع( هم يك شخصیت 
جهاني و اسامي است كه هرگز در دايره تنگ نگاه هاي فرقه اي نمي گنجد. فقهي 
زاده پیرامون سومین هدف برگزاري اين برنامه بیان كرد: سومین هدف از برگزاري 
اولین دوره جايزه جهاني كتاب برگزيده نهج الباغه، جريان سازي علمي و فرهنگي 

با محوريت اين كتاب مقدس است.

م��ا گرفت��ار يكس��ري هال��وي 
فرهنگي هس��تيم كه متأسفانه 
دس��ت اندركار فرهن��گ و دچار 
خ��واب چه��ار فصل هس��تند، 
حداقل اگر فقط زمس��تان ها را 
مي خوابيدن��د مي ش��د اميدوار 
بود ك��ه بااخ��ره بيدار ش��وند


