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به دنبال دستگیری مدیر ارشد مالی شرکت هواوی چین در کانادا رهبر انقاب در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای استان خراسان جنوبی:

چین یک دیپلمات سابق 
کانادا را بازداشت کرد

دشمن در تهاجم به معنویات 
شکست می خورد

اگر چ��ه قیاس ژورنالیس��تی 
ح��وادث ۲ کش��ور، خیل��ی 
نمی تواند درس��ت باشد و هر 
کشوری شرایط خاص خودش 
را دارد اما چه کنیم که ارادت 
روش��نفکر ایرانی به پایه های برج ایفل حتی از 
منورالفکران دیار خروس نشان هم بیشتر است! و 
اگر طرف، قلم زن زنجیره ای ها باشد که دیگر بدتر! 
رسما دخیل می بندد به پنجره های لیبرالیسم! و 
س��عی می کند در چنین روزهایی حتی المقدور 
سر مبارک را سمت شانزه لیزه نچرخاند و آمدیم 
و از سر اجبار- و نه وجدان!- اخبار فرانسه را برد 
تیتر یک! کل ماجرا را فرو می کاهد در این تحلیل 
علیل؛ »پیروزی پوپولیسم بر لیبرالیسم«! و ابد 
اقامه عزا که چرا باید وضع خیابان های پاریس، 
چنین باشد! و این چه آبروبری زشتی است که 
مردم فرانس��ه می کنند! و از همه بامزه تر متر و 
معیار دوگانه جماعت است! عینا مثل رسانه های 
غربی و سازمان های غریبه! گویی نه در تهران، که 
در ناف پاریس به دنیا آمده اند! لذا باتوم فقط دست 
پلیس ایران، اخ است و اگر پلیس فرانسه با همین 
باتوم بر فرق جلیقه زردها کوفت، کوفت که کوفت! 
درباره اول، اگر معترض- بخوانید متعرض!- حتی 
فتنه گر عاش��ورای ۸۸ باشد یا فان فرقه جانی 
یا بهمان گروهک تروریس��تی،  باز باید از حق 
آزادی و اعتراض انس��ان ها نوش��ت، ولو موسم 
لگدپران��ی به ۴۰ میلی��ون رأی ام��ا فریاد زن 
بی خانمان پاریسی علیه سیاست های اقتصادی 
دولت فرانس��ه، مصداقی از پوپولیس��م اس��ت 
که اگر از لیبرالیس��م، چماق هم بخورد، محق 
است! و عمرا این چیزها نافی حقوق بشر توسط 
غرب باشد! شتر دیدی، ندیدی! ما البته به رغم 
غرب زده ها دیدیم و فهمیدیم که مکرون هم اگر 
پا بدهد، شترس��وار ماهری است! حال می ماند 
این س��وال که »مهد آزادی« دقیقا کجاست؟! 
س��ال ۸۸ جماعتی فتنه گر اگ��ر خیابان های 
پایتخت ایران را ب��ا دروغ تقلب به هم بریزند و 
بی هیچ سندی خواهان ابطال ۴۰ میلیون رأی 
شوند، آقای هاشمی- به عبارتی نفر دوم نظام!- 
از تریب��ون نماز جمعه بارها و بارها س��خنانی 
می گوید ک��ه منجر به س��وت و کف جماعت 
می شود؛ همان جماعتی که نامزد متوهم شان 
چند ساعت مانده به پایان رأی گیری و در حالی 
که ملت هنوز در صف صندوق آرا بودند، رسما 
اعام پیروزی کرد! و شاید بتوان گفت که زد زیر 
همه مباحث مربوط به دموکراس��ی و حکومت 
اکثریت که س��لمنا! بخش عم��ده آن تعلق به 
مناظرات کافه های روش��نفکری پاریس دارد! 
آن ایام حکام الیزه و کس��انی از تبار سارکوزی، 
در آش��کارترین و البته زشت ترین نوع دخالت 
یک کش��ور در امور کش��وری دیگر، از نظام ما 
خواستند جماعت فتنه گر را به رسمیت بشناسد 
و  ح��اا اما لودریان از ترامپ می خواهد در امور 
داخلی فرانس��ه دخالت نکند! گفت: »چاه نکن 
بهر کسی!« واقعا »مهد آزادی« کجاست؟! وقتی 
یکی از خواص آن فتنه، چند صباحی بعد از ۸۸ 
شهردار تهران می شود و یکی دیگر، چند سالی 
وزیر مسکن و با وجود بدترین کارنامه ممکن، 
نامزد جدی نشستن بر صدارت خیابان بهشت؟! 
آیا در فرانس��ه هم جلیقه زردی می تواند اینقدر 
قدر ببیند! یا از س��وی نف��رات اصلی حکومت، 
حمایت ش��ود؟! واقعا »مهد آزادی« کجاست؟! 
ح��اا م��ن در اینجای متن، هیچ اش��اره ای به 
رجالی همچون مرحوم هاش��می نمی کنم که 
با وجود آن همه آب سرگش��اده که به آسیاب 
دشمن در پی ریزی دروغ بزرگ تقلب ریخت، تا 
روز آخر حیات، نه با رأی مردم، که با حکم نفر 
اول جمهوری اسامی همچنان رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام باقی ماند و این اواخر 
در حالی که م��ا در جنگ برون مرزی با داعش 
بودیم، گاه به موش��ک های م��ا - یعنی همان 
نظامی که خودش نفر اول تشخیص مصلحتش 
در مجمع بود! - طعنه هم می زد! طعنه هایی که 
ایام انتخابات هم شنیدیم! و گاه و بی گاه هنوز 
هم می ش��نویم و هنوز هم بعضا آقای ظریف، 
همان را می گوید که راس��ت کار BBC است! 
لذا باز هم تکرار می کنم که واقعا »مهد آزادی« 
کجاست؟! فنارسه جال؟! دموقراضه مکرون؟! 
ترکی��ه اردوغان؟! آمری��کای ترامپ؟! کجا؟! در 
فرانسه اگر با اهدافی کاما اقتصادی، جماعتی 
به خیاب��ان بریزند، ترامپ حق ن��دارد در امور 
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فرانسه بعد از انقاب 1789، فضای متفاوتی را 
با پیش از آن تجربـه می کند. دورانی که مورخان 
بیشـتر آن را در حوزه تاریخی و با بیان و شـرح 
وقایع توضیـح داده اند. هنرمنـدان نیز تصاویر و 
نقاشـی هایی را به یادگار گذاشـته اند که بیشتر 
روایتگر فتوحات و اعدام ها و تشـکیل پی در پی 
مجالـس اسـت. در واقع اگر »بینوایـان« ویکتور 
هوگو نبود، ما شناخت مناسبی از فضای اجتماعی 
آغاز قـرن 19 )سـال های پس از انقـاب 1789( 
نداشـتیم. این رمان که انسان دوستی و عشق به 
فقرا در آن مـوج می زند، به خاطر داسـتان گیرا، 
شـخصیت های گوناگون، صحنه  های رنگارنگ و 
 ارائه تصاویـری واقعی از بی عدالتی و فقر شـاید
- بـه قول هوگوـ  تا وقتی فقر در جهان هسـت، 
هنـوز میلیون ها خواننده داشـته باشـد. اما این 
رمان اهمیـت دیگری نیـز دارد: تاریخ، جغرافیا، 
روابط اجتماعی و سیاسـی فرانسـه و مردم آن را 
ضمن داستانی جذاب و با ریزبینی خاصی تصویر 
می کند، آن هم در دوره ای که غیر از رسـانه های 
نوشتاری، رسانه دیگری نبود. هوگو در جای جای 
رمان، داستان را رها می کند تا اطاعاتی سیاسی، 
علمـی، اخاقی، جامعه شـناختی و... به خواننده 
بدهد و بـه همین دلیل نیز رمان بسـیار طوانی 
است. این کتاب نخستین بار در سال 1862 منتشر 

شده و یکی از بزرگ ترین رمان های قرن 19 
است. بینوایان اگرچه خیلی سال بعدتر 

از انقـاب 1789 نوشـته می شـود و 
داستان آن نیز متعلق به دوره انقاب 
موسـوم به انقاب ژوئیه در آغاز دهه 
1830 اسـت امـا بی تفـاوت از کنار 

انقاب کبیر فرانسـه نگذشته 
اسـت و اطاعاتی که 

درباره شخصیت های 
قصـه می دهـد به 

تاریـخ  نوعـی 

انقـاب را نیز روایت می کند. با شـروع شـورش 
ژوئـن در 1815 و به اوج رسـیدن آن در 1832 در 
پاریس، این رمان از زندگی چند شخصیت و تمرکز 
بر مبارزات محکوم سابقه داری به نام »ژان والژان« 
و به رسـتگاری رسیدن او شکل گرفت. این رمان 
با بررسی ماهیت قانون و بخشش، تاریخ فرانسه، 
معمـاری و طراحی شـهری پاریس، سیاسـت ها، 
فلسفه اخاق، ضد اخاقیات، قضاوت ها، مذهب، 
نـوع و ماهیت عشـق را شـرح می دهـد. »آپتن 
سـینکلر« رمان را به عنوان »یکی از 6 رمان برتر 
جهـان« معرفی می کند. ویکتـور هوگو در کتاب 
بینوایـان به تشـریح بی عدالتی هـای اجتماعی 
و فقـر و فاکت مردم فرانسـه می پـردازد، همان 
عوامل و محرک های اجتماعی که منجر به سقوط 
ناپلئون سـوم شـد. انحصار توزیع قدرت و ثروت 
در دسـت خانواده فاسد سلطنتی که از مشکات 
جامعه فرانسـه کاماً بی اطاع بودند، سبب ایجاد 
معضات اقتصـادی و اجتماعـی در جامعه فقیر 
فرانسـه شـد و انقاب فرانسـه ناشـی از همین 
تحوات زیرساخت های اجتماعی جامعه فرانسه 
بود. ویکتور هوگو در خال پردازش شخصیت های 
داسـتان و روانشناسـی آنهـا، نحـوه درگیری و 
دخالـت آنان را در این نهضت اجتماعی و توده ای 
نشـان می دهد. بخش هایی که در تشریح شرکت 
»ماریوس« در انقاب دارد بشدت خواندنی 
است: عصر، ماریوس به خانه والژان و 
کـوزت در کوچه پلومه بازگشـت اما 
خانه را خالی یافت. او سپس صدایی 
شنید که دوستانش در سنگرها منتظر 
او هستند. او از رفتن کوزت شوریده حال 
شـده بود اما به صدا گوش داد و 
به سـنگرها رفـت. هنگامی 
کـه ماریوس به سـنگرها 
 رسـید انقاب تازه آغاز 

شده بود...

ماری آنتوانت آخرین ملکه پیش از انقاب 
کبیر فرانسـه اسـت. مـاری آنتوانـت، دختر 
فرانتس یکـم، امپراتـور امپراتـوری مقدس 
روم و ماریا تـرزا، فرمانروای اتریش بود و در 
سال 1770 به همسری شاهزاده لویی درآمد. 
4 سـال پس از آن لویی به پادشـاهی فرانسه 
رسـید و ماری آنتوانت شهبانوی فرانسه شد. 
»آلبر مالـه« در کتاب تاریخ انقاب فرانسـه 
او را هوسـران و لذت جـو می خوانـد کـه در 
کارهـای بدنام کننـده و مکان های نامناسـب 
حاضـر می شـد و برای نمونه در شـبی که در 
اپرا مجلس بالماسـکه دایر بود، او را در میان 
رقاصان می شناسـند. نقل قولی معروف از او 
دهـان به دهان چرخیده  که زمانی که صدای 
انقاب فرانسـه بلند شـده بود، وی از کسی 
می پرسـد:  مردم چه می خواهند؟ آن شخص 
پاسـخ داد: گرسـنه اند و نـان می خواهند. و 
شـهبانو گفته بود: »اکنون که نان ندارند چرا 
شـیرینی نمی خورند!« برخی در سندیت این 
اظهـار نظر خدشـه وارد کرده انـد حال آنکه 
مواجهه ملکه با مردم و مواجهه مردم با او در 
شورش های قبل و بعد از انقاب 1789 نشان 
می دهـد این سـخن بعید نباشـد. بیـرون از 
دیوارهای قصری که مظهر ولخرجی ها پادشاه 

و ملکـه بود، انقابیونی بودند که به 
سـرعت قدرت می گرفتنـد. آنها 
تصمیم شـان را راجع به اینکه او 
چگونه شـخصیتی اسـت گرفته 
بودنـد. کشـور بدهـی بزرگـی 
داشـت و ایـن مـردم بودند که 
تاوان بدهـی را می دادند. دربار، 

قبرسـتان ملت شـده بود. ماری 
که به خاطر ولخرجی هایش مقصر 
قلمـداد می شـد، از سـوی مردم 

لقب »مادام کسـری بودجـه« گرفته بود. این 
موضوع خالی از حقیقت نبود. ماری به اندازه 
همه مردم فرانسـه و بیش از همـه ملکه ها و 
پادشـاهان تاریخ فرانسـه پول خرج می کرد. 
آنچنان که شهرت او در تاریخ فرانسه از همین 
رو است. به هیچ وجه گرسنگی بیرون از قصر 
را متوجه نمی شـد. در اوج انقاب فرانسـه او 
از برادرش، لئوپولد دوم و امپراتور رم مقدس 
و پسـرش فرانسیس دوم خواست تا از جانب 
او فرانسـه را تهدید کنند. امـا این کار باعث 
شد فرانسـه در 20 آوریل 1792 علیه اتریش 
اعان جنگ کند. »زن اتریشی« نه تنها منفور 
بود، بلکه اکنون دشمن هم محسوب می شد. 
بعد از ختم سـلطنت در فرانسـه، او محبوس 
شـد؛ گاهی در قصر و مدتـی در زندان. قلعه 
تمپـل کـه او و خانـواده اش را بـه آن منتقل 
کردند، یک جهنم واقعی محسـوب می شـد. 
تـا روز اعـدام او سـر رسـید و در حالـی که 
مردم او را به خاطر همه سـال های گرسـنگی 
لعنـت می گفتند، سـاعت 12:15 بعـد از ظهر 
16 اکتبـر 1793 سـرش روی بلـوک زیریـن 
گیوتین قرار گرفت. زندگی سـخت و هولناک 
منفورترین زن فرانسـه به پایان می رسد و در 
قبرسـتانی بی نام و نشـان دفن می شود. پس 
از شکسـت انقـاب و با بازگشـت 
بوربون ها به سـلطنت فرانسـه و 
لویی هجدهم،  به قدرت رسیدن 
آنتوانت  در 1815جسـد ماری 
و همسـرش لویی شـانزدهم 
سـلطنتی  کلیسـای  بـه 
سن دنُی منتقل و پس از طی 
 مراسم تشـریفاتی، در آنجا 

دفن می شود.

شهبانوی منفور!بینوایان

گروه یادآور: در حالی که ش��عله های باستیل هنوز خاموش نشده است، 
لویی شانزدهم از یک سفر ش��کاری بازگشته، در دفتر خاطرات خود در 
تاریخ ۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹ می نویس��د: »هیچ«. این اشاره ای به شکار ناموفق 
بود. او از مشاور خود درباره اتفاقات داخل شهر سوال می پرسد: »آیا این 
یک شورش است؟« و مش��اور اینطور پاسخ می دهد: »قدرقدرتا! شورش 

نیست، انقاب است«.
یورش به باس��تیل که از نگاه برخی نخس��تین جرقه انقاب بود، در 
ش��رایطی اتف��اق افتاد که مردم هنوز فکر نمی کردند س��لطنت را به زیر 
بکشند. برخی مورخان و پژوهشگران، آغاز انقاب را ماه مه ۱۷۸۹ می دانند 
و پایان آن را  ۱۷۹۵یعنی موعد تصویب قانون اساس��ی و تشکیل دولت 
دایرکتوار)هیات مدیره: متشکل از ۵ مقام اجرایی و ۲ حقوقدان عالی رتبه( 
و عده ای دیگر نیز بر این باورند که س��ال قدرت گرفتن ناپلئون بناپارت 
یعنی ۱۷۹۹ سال پایان انقاب است. ناپلئون در  ۱۸۰۴ اعام امپراتوری 
می کند و خود را امپراتور فرانسه و همسرش ژوزفین را امپراتریس معرفی 
می کند. اعام امپراتوری ناپلئون به نظر بخش مهمی از تاریخ نگاران، پایان 
انقاب فرانس��ه است. در نقطه مقابل، برخی هم دوران ناپلئون تا مغلوب 

شدنش در جنگ واترلو را بخشی از انقاب فرانسه می دانند. 
 انقاب فرانس��ه ک��ه از آن به انق��اب کبیر تعبیر می ش��ود و برخی 
دیگر- شاید با اغراق- آن را پدر لیبرال- دموکراسی و جمهوری در عصر 
جدید می دانند، یکی از پرماجراترین انقاب  های جهان است. انقابی که 
۳ نسل پی درپی به نحوی متاثر از آن و نسلی در پی نابودی نسل دیگر، 
سرکار آمدند و در نتیجه این آمد و شدهای افراطی، صدها هزار نفر جان 

خود را از دست دادند. 
اتفاق  های خشونت آمیزی مانند اعدام ها )که فقط در یک مورد موجب 
زی��ر گیوتین رفتن ۸۰ هزار نفر می ش��ود( و س��رکوب ها و... طی دوران 
حکمرانی وحش��ت و جنگ های انقاب فرانس��ه از خاطراتی اس��ت که 
فرانسوی ها امروز زیاد دوس��ت ندارند آنها را به خاطر بیاورند. اگرچه این 
نگاه امروز ناش��ی از برخی قرائت  های ضدانقابی از »انقاب فرانس��ه« و 
توسعه دادن آن به فضاهای عمومی در فرانسه است اما واقعیتی است که 
بخشی از تاریخ فرانسه است. در این میان برخی مغلوب ایده پردازی  های 
آکادمیک در باب انقاب فرانس��ه ش��ده  اند و به خاطر به کار بس��تن واژه 
»دوران ترور«، ابا دارند به طور علنی از اتفاقاتی که موجب انقاب فرانسه 
شده است، صحبت کنند. یک مجری شوی تلویزیونی در فرانسه پس از 
بیش از ۲۰۰ س��ال از این انقاب، روی آنتن از تماش��اگران این سوال را 
می پرسد: »آیا شما تماشاگران فرانس��وی، امروز حاضرید حکم به مرگ 

ملکه بدهید؟«۱
همه اینها اما باعث نمی ش��ود مدعیان جمهوری، »انقاب فرانس��ه« 
را نادی��ده بگیرند، چرا که این انقاب فرانس��ه بود که برای نخس��تین بار 
پایه  های سلطنت مس��تبدانه را با چالش مواجه کرد؛ با همه بدی هایش. 
وقایع بعدی که می شود آنها را به انقاب فرانسه ربط داد شامل: جنگ های 
ناپلئونی، حتی بازگرداندن رژیم سلطنتی و در نهایت انقاب  های دیگری 
که موجب ش��کل   گیری فرانسه امروزی می شود، است. شاید با نگاهی به 
مقتضیات زمانه انقاب در فرانس��ه بسیاری از رخدادهای تلخ و کشتارها 
از نگاه عامان طبیعی جلوه کند. از سپتامبر ۱۷۹۳، زمانی که به دوران 
»وحش��ت و ترور« پس از انقاب ۱۷۸۹ معروف شده است، ژاکوبین  های 
افراطی به رهبری روبس��پیر به مدت ۱۰ ماه فقط با گیوتین س��ر و کار 
دارند. ژاکوبین ها که در آگوست ۱۷۹۲ پادشاه را عزل و دستگیر کرده  اند، 
اس��تدال می کنند که محاکمه ش��اه، مخالفت با انقاب است. روبسپیر 
می گوید: پیش��نهاد محاکمه لویی ش��انزدهم ایده ای ضدانقابی اس��ت. 
ای��ن عمل خود انقاب را به موضوع مناقش��ه ای قضایی تبدیل می کند.۲ 
و بی شک به محاکمه بردن پادشاه، به معنای بازگشایی چنین مناقشه ای 
است. در واقع فهم این نگاه- اگرچه ممکن است سخت باشد- تصویری از 
زمانه ای است که انقاب در آن روی داده است. بی جهت نیست که یکی 
از اصول مهم در تحصیل تاریخ را تحلیل هر تحولی در زمانه آن می دانند. 
فارغ از کیفیت و چگونگی شکل   گیری انقاب فرانسه، یکی از مسائل 
مهم و اساسی پیرامون این تحول بزرگ، اتفاقی بود که تا نیم قرن پس از 
آن، بیشتر نقاط اروپا را از خود متاثر کرد و در واقع پلی از انقاب صنعتی 
به دوران مدرن بود. در واقع نفی اساسی استبداد، برای نخستین بار بعد از 
قرون وسطی، اتفاقی بود که از پاریس آغاز شد. سلطنت به چالش کشیده 
شد و قدرتی که به تعبیر کنت دو ورژن فقط فرمان سلطان بود، با خدشه 
جدی توده  های مردم مواجه شد. دو ورژن در سال ۱۷۸۳ چندسال قبل 

از انقاب فرانس��ه چنین می نویسد: »در فرانسه نه طبقه کلیسا هست نه 
نجبا و نه طبقه سوم          ، سلطان فرمان می دهد و افراد مملکت همه رعیتند 

و اطاعت می کنند«.
اما انقاب فرانسه از کجا شروع شد؟ برای پاسخ دقیق تر به این سوال 
باید تحلیلی از شرایط سیاسی و اجتماعی فرانسه در سال های منتهی به 
انق��اب )۱۷۸۹( ارائه داد. آلبر مال��ه و ژول ایزاک در کتاب »تاریخ قرن 
هجدهم« این کار را بخوبی انجام داده اند: مبنای هیأت جامعه فرانسویان 
برعدم تس��اوی بود          ، ملت را به ۳ طبقه تقس��یم می کردند: اشراف و نجبا 
و طبقه س��وم.۳ ۲ طبقه نخس��تین صاحبان امتیاز بودند و طبقه سوم به 
هیچ وجه امتیازی نداشت و تقریبا تمام بار دولت را بر دوش او می نهادند. 
اجماا باید گفت فرانسه در ۱۷۸۹ به همان حال بود که ۷۵ سال قبل از 

وفات لویی چهاردهم بود. 
بازی تاج و تخت ■

سلطنت فرانسه در اعقاب ذکور ساطین بر حسب ارشد، موروث بود           
و نس��وان خاندان شاهی از عهد قرون وسطی به موجب رسمی که آن را 
قانون س��الیک۴ می گویند، از س��لطنت محروم بودند. شاه از جانب خدا 
صاحب تاج و تخت می شد و مردم سلطنت را در دست پادشاه ودیعه الهی 
فرض می کردند          ، بنابراین هیچ آفریده ای روی زمین حق نداشت در اعمال 
ش��اه چون و چرا کند و برای ق��درت او حدی فرض کند و چنانکه لویی 
ش��انزدهم در ماه اکتبر ۱۷۸۷ در پارلمان پاریس اظهار داشت: »شاه در 
اعمال خود مس��ؤول هیچ کس نیست جز خدای تعالی«. بنابراین از اوایل 
عهد لویی س��یزدهم تا این دوره که ۱۷۵ سال می گذشت، دولت مجلس 
مبعوث��ان ملت را دعوت نکرده ب��ود و مردم ب��اور نمی کردند در صورت 

تشکیل مجلس مبعوثان، جز مشاوره در امور کاری بتواند انجام دهد.
بالجمله حکومت ش��اه مطلقه بود، اراده او فقط حکم قانون داش��ت و 
مثل امپراتوران روم شخص سلطان »قانون زنده«           محسوب می شد. بنا بر 
قول لویی چهاردهم »دولت و مملکت خود او است           و اراده افراد رعیت در 
مشیت قاهره وی است«. این عبارت لویی شانزدهم که به دوک دورلئان 
گفت: »این مطلب قانونی اس��ت، زیرا که من چنین خواسته  ام«. در واقع 
حاکی از اس��اس حکومت استبدادی س��اطین فرانسه بود. مطابق آنچه 
گذش��ت ش��اه به میل خویش اموال دولتی را خرج می کرد، اعان جنگ 

می داد، صلح می کرد و با دولت ها عقد اتحاد می بست! 
اما مردم فرانسه به غیر از استبداد طعم تلخ انواع فسادها را که به دربار 
و حکومت اس��تبدادی بازمی گشت نیز می چشیدند. خرج های اشرافی و 
آشکار دربار لویی شانزدهم و ماری آنتوانت در ورسای با وجود فشار مالی 
بر مردم، یکی از محرک  های قوی برای شورش و در نتیجه انقاب فرانسه 
بود.  انقابی که تا اعدام لویی ش��انزدهم و ملکه ماری انتوانت نیز پیش 
می رود. لویی شانزدهم خود البته معترف به ناتوانی است. کنت دوپرانس 
که بعدها لویی هجدهم لقب یافت، می گفت: »برادرم لویی شانزدهم هر 
وقت می ش��نید که او را اعلیحضرت خطاب می کنند، پیشانی را میان دو 
دست می فشرد و می گفت: آه چه بار سنگینی! افسوس که هیچ تعلیمی 
به من نداده اند«. مالزرب نیز می گوید: ش��اه تا متوجه می شد که هر یک 
از اعمال و گفته  های او در سرنوش��ت ۲۵ میلیون نفر از مردم موثر است 
به وحش��ت می افتاد. همین موضوع باعث می ش��د توان تصمیم قطعی و 
در واق��ع اداره امور از او گرفته ش��ود. از س��ویی ملکه م��اری آنتوانت که 
فردی مغرور، هوسران و ولخرج بود، بخش زیادی از خزانه را برای خود و 

فرزندانش خرج می کرد. 
دربار؛ قبر ملت ■

دختر بزرگ لویی ش��انزدهم ک��ه او را ش��اه خانم می گفتند و بعدها 
دوش��س دانکولم شد، در سن ۲ س��الگی ۸۰ نفر خدمه داشت          . تجمات 
دربار انتظامی نداشت          ، اصطبل شاهی حاوی ۱۹۰۰ اسب و ۲۰۰ کالسکه 
مختلف بود و هر سال مبلغ ۷.۷۰۰.۰۰۰ لیره به مصرف اصطبل می رسید 

و این بیش از آن چیزی اس��ت که برای موکب لشکری و قراوان خاصه 
شاهی خرج می شد. خرج سفره شاه بعد از آنکه به فرمان لویی شانزدهم 
صرفه جوی��ی کام��ل در آن ک��رده و زوای��د آن را حذف کردند هرس��ال 

۲.۹۰۰.۰۰۰ لیره بود و بدیهی اس��ت ک��ه از این مبلغ مختصری صرف 
ش��خص ش��اه می ش��د و مابقی به کار اطعام گروه کثیری که از مطبخ 

سلطانی روزی می بردند می رفت.

دزدی به نهایت ش��دت رس��یده بود          ، مازمان شاهی با کمال وقاحت 
دست به سرقت گشوده بودند          ، زنان خدمتکار سالی ۵۰.۰۰۰ لیره از طریق 
فروش ته شمع های قصر شاهی دخل می کردند          ، هفته ای ۴ جفت کفش 
به حساب ماری آنتوانت می گذاشتند  و به واسطه این تبذیر و اسراف جمع 
کل مخارج موکب لشکری و کشوری در ۱۷۸۹ به ۳۳ میلیون لیره رسید. 
مخارج دربار منحصر به همین نبود          ، در حقیقت مملکت فرانسه بیش از 
اینها نثار دربار و درباریان می کرد          ، زیرا که برادران پادشاه و خدم و حشم 
آنها نیز ضمیمه دربار بودند و ساانه مبلغی به عنوان انعام و مستمری به 
درباریان و دوس��تان ملکه و خانواده  های صیاد پرداخت می ش��د          . مقصود 
از خانواده  ه��ای صیاد عائله هایی اس��ت که ب��ه لطایف الحیل داخل قصر 
می شدند، مثل خاندان پولینیاک که اعضای آن ۷۰۰.۰۰۰ لیره به چنگ 
آورده و في مابین خود قس��مت می کردن��د و کار غارتگری آنان به جایی 
کشیده بود که سفرای دولت های خارجی هم فریاد بر آورده بودند          . رفتار 
لویی پانزدهم و شانزدهم به نحوی بود که دارژان سون گفته بود: دربار قبر 

ملت است! )انقاب کبیر فرانسه- آلبر ماله، ژول ایزاک(
کش��ور بدهی بزرگی داش��ت و این م��ردم بودند که ت��اوان بدهی را 
می دادن��د. ماری ک��ه به خاطر ولخرجی هایش مقصر قلمداد می ش��د، از 
س��وی مردم لقب »مادام کسری بودجه« گرفته بود. این موضوع خالی از 
حقیقت نبود. ماری بیش از هر کس دیگری در فرانسه پول خرج می کرد. 
با اش��خاص مورد عاقه اش هدیه می داد و دوس��تان آریستوکراتش را از 
مالیات معاف می کرد. مخارج دربار بس��یار س��نگین بود و بیرون از قصر 
مردم گرس��نگی می کش��یدند. برای ملکه که ۵۰۰ خدمتکار داشت، این 
اعتراض��ات جدی نبود. ملکه در ش��ورش های قبل از انقاب ۱۷۸۹ البته 
شعارهای مردم را شنیده بود. در ۳۰ ژوئیه ۱۷۸۷، پس از تبعید اعضای 
پارلمان )که معترض شاه ش��ده بودند( به تروا، در پاریس شورش شروع 
شد. مردم ملکه را دشنام می دادند و وی را مادام دفی سیت )زیان خانم( و 
بیگانه )ملکه اتریشی بود( خطاب می کردند. سفیر وقت اتریش در فرانسه، 
مرس��ی آرژان تو، پس از این ماجرا در ۱۷۸۷ نوش��ته است: »اگر هزاران 
نفر را هم به زندان بیفکنند، فساد برطرف نخواهد شد، احترام شاه کاما 

متزلزل شده است«. 
کودتا، خطای تکراری شاه ■

نمایندگان طبقه سوم پارلمان که بااتر ذکرشان رفت، در روز چهارشنبه 
۱۷ ژوئن۱۷۸۹ بنا بر پیش��نهاد آبه سییس اظهار داشتند چون ما نماینده 
۹۹ صدم ملت فرانسه هستیم، پس می توانیم مجلس ملی تشکیل بدهیم. 
پس از تشکیل، مجلس ملی اعام کرد دولت مجاز است مالیات های سابق 
را موقتا وصول کند و تا زمانی که مجلس منحل نشده است این اختیار را 
دولت خواهد داشت و بعد از این تاریخ اگر درصدد جمع مالیات برآید باید 
از مجلس اجازه بگیرد. این واقعه نخستین ضربتی بود که بر قدرت مطلقه 
سلطنت وارد می آمد، زیرا مهم ترین رکن اقتدار پادشاه که مسائل مالی بود، 
در اختیار ملت قرار می گرفت. تحریک درباریان باعث شد شاه این موضوع 
را منافی قدرت خود دانس��ته و بر آن ش��د که به زور مجلس را از تصمیم 
خود بازگرداند          . ۳ روز بعد از تأسیس مجلس در بیستم ژوئن، هنگامی که 
نمایندگان در س��اعت ۹ صبح به مجلس آمدند که هر یک در مکان خود 
قرار گیرند در را بسته و نظامیان را مقابل آن دیدند. نمایندگان فورا در اتاقی 
که مخصوص بازی توپ و موسوم به تاار ژو دویوم بود اجتماع کردند. در 
این مکان به ریاس��ت بیلی و آبه سییس غمنامه ای نوشته و همگی سوگند 
یاد کردند تا قانون اساس��ی مملکت تدارک نش��ود متفرق نشوند و هنگام 

احتیاج در هر جا که ازم باشد فراهم آیند. 
۲۳ ژوئن ش��اه در مجلس حضور یافت و اخط��ار کرد که تصمیمات 
مجلس باطل اس��ت و باید به محض خاتمه جلسه وکا تفکیک شوند و 
در جلس��ه بعدی  هر طبقه از طبقات س��ه گانه در اتاقی خاص بنشینند. 

به گفته آلبر ماله، در بیان این احکام، شاه لحنی متزلزل و گرفته دارد. 

شاه تصور می کرد با این حکم وکا را از میدان بیرون خواهد کرد. این 
اتفاق نیفتاد و آنان بیشتر غضبناک شدند. یکی از وکا بعد از جلسه گفت: 
»تاکنون استبداد با این صراحت و جسارت خودنمایی نکرده است. تاکنون 

هیچ غامی از خواجه خود چنین فرمانی نشنیده است«.
روایت کتاب تاریخ فرانس��ه از این واقعه جالب است: چون شاه خارج 
شد نمایندگان طبقه سوم و بعضی از کشیشان برجای ماندند، رئیس کل 
تش��ریفات »مارک��ی در درو بره زه« پیش آمد و ب��ه بیلی رئیس مجلس 
خطاب کرد: »آقایان فرمان ملوکانه را شنیدید؟« رئیس جواب داد: »به نظر 
من ملت در حال اجتماع فرمانبردار کسی نیست«. یکی از نجبا که طبقه 
خ��ودش او را خ��ارج کرده و از جانب طبقه س��وم وای��ت اکس انتخاب 
ش��ده بود، س��خن آغاز کرد. این ش��خص که »میرابو« نام داشت چنین 
گف��ت: »بروید ب��ه آقای خود بگویید که ما بر حس��ب امر ملت در اینجا 
فراهم آمده ایم و جز با سرنیزه ما را از اینجا خارج نتوان کرد.           آنگاه میرابو 
پیش��نهاد کرد و مجلس پذیرفت ک��ه اعضای مجلس ملی از هر تعرضی 
مصون هستند و هر کس بعد از ختم این جلسه بر ضد وکای ملت قدمی 

بردارد، خائن و بی شرف است.
وضع به نحوی ش��د که  قراوان ش��اهی به ص��دای بلند می گفتند: 
»زنده باد طبقه سوم          ، ما سرباز ملت هستیم«. در نتیجه این اتفاق مجلس 
موسسان تاسیس شد اما ملکه و کنت دارتوا و سایر درباریان شاه را وادار 
به کودتای نظامی کردند. س��ربازان غیرفرانسوی به امر شاه جمع شدند 
و قری��ب ۲۵ هزار نفر در اطراف ورس��ای فراهم آمدند اما اکثر س��ربازان 
فرانس��وی نژاد را چون مورد اطمینان شاه نبودند احضار نکردند. مشهور 
بود که باید ۶۰ نفر از وکا دس��تگیر ش��وند و مجلس منحل ش��ود، روز 
هش��تم ژوئیه »میرابو وافایت« و »س��ی پس این« تجمع قوای دولت را 
محل ایراد قرار داده و پیش��نهاد کردند از اهل ش��هر قشونی برای حفظ 
مجلس تجهیز ش��ود. مجلس این پیش��نهاد را رد کرد، لکن چند تن را 
نزد لویی ش��انزدهم فرس��تاده تقاضای تفرقه قشون کرد. روز دهم شاه با 
کمال غرور این تقاضا را رد کرد. فردای آن روز مارش��ال دو بروکلی را به 
وزارت جنگ منصوب کرد. مردم به میدان آمدند. اهالی پاریس مجلس را 
نجات دادند و انقاب را پیش انداختند. در یکی از روایت ها از این شورش 
آمده است: قصر باله روابال که در آن زمان وعده گاه و تفرجگاه مردم بود 
به یک کلوب انقابی بزرگی تبدیل ش��د.  ظهر روز یکش��نبه ۱۲ ژوئیه 
نهضت مردم مبدل به ش��ورش ش��د و بعد از آنکه فوجی از اتباع آلمان 
که در قشون شاه بودند تفرج کنندگان تویلری را هدف قرار داده، شلیک 
 کردند، مردم چنان به هیجان آمدند که شورش به انقاب تبدیل شد. روز 
۱۳ ژوئیه ناقوس وحش��ت به صدا در آمد و گروه گروه مردم با شمش��یر 
و قداره و تپانچه و نیزه و س��یخ و چکش در کوچه ها به گردش مش��غول 
شدند. قشون چریکی تشکیل شدند. شمار این قشون چریکی بعد از چند 

ساعت به ۱۲ هزار نفر رسید. 
فتح باستیل ■

صبح سه ش��نبه ۴ ژوئیه جمعی از شورشیان به هتل نوالید وارد شده 
۲۸۰۰۰ تفنگ و توپ به دس��ت آوردند، جمع��ی دیگر مرکب از قراوان 
فرانس��وی و روحانیون و تجار به شرق پاریس رفتند که در قلعه باستیل 
مقداری اسلحه به دست آورند. مهاجمان حمله کردند و بعد از ۴ ساعت و 
دادن ۲۰۰ نفر تلفات محافظان باستیل را که قریب ۱۱۰ نفر بودند مجبور 
به تس��لیم کردند، وارد قلعه ش��ده و حاکم را به قتل رساندند. در نتیجه 
حوادث ۱۳ و ۱۴ ژوئیه، مردم به قوه سوم فرانسه تبدیل شدند و در واقع 
فتح باستیل تمام فرانسه را به هیجان آورد. نقل است که در این روز لویی 
شانزدهم از مشاور خود درباره اتفاقات داخل شهر سوال می پرسد: »آیا این 
یک شورش است؟« و مش��اور اینطور پاسخ می دهد: »قدرقدرتا! شورش 

نیست، انقاب است«.
پی نوشت:

۱- رابرت حسین
۲- ترور علیه تروریسم، سوفی وانیچ، ترجمه فواد حبیبی، »نشر نی«

۳- در واقع طبقه س��وم نامی جز همین »طبقه س��وم« نداش��ت. در ۱۷ 
ژوئن۱۷۸۹ طبقه متوسط مجلس موسوم) طبقه سوم( از مجلس اصناف 
جدا می شوند و خود را به عنوان مجمع ملی اعام می کنند. همه اعضای 
مجمع ملی جز یک نفر، س��ه روز بعد در زمین تنیس قصر پادش��اه در 
ورس��ای تحصن می کنند و قس��م یاد می کنند تا قانون اساسی جدید را 
تدوین کنند. این تحصن گامی جدی برای به چالش کشیدن سلطنت بود. 

La loi salique  -۴

پرونده ای تاریخیـ  تحلیلی درباره انقاب 1789 فرانسه

شورش نبود، انقاب بود
رضا کردلو: گاو نر همچون فاتحی مغرور و بی تفاوت اسـت. اسـب مثل همیشـه 
نمادی از نجابت است اما شیهه ای دردناک دارد. چراغ تکنولوژی روشن است. زنی 
پریشان و بیمناک، با چراغی در دست صحنه را روشن می کند و بشریت انگار زیر 
دست و پا لگد شده است. درباره »گرنیکا« حرف می زنم؛ اثری از »پابلو پیکاسو« 
نقاش مشـهور. پیکاسو در پاسخ به یک افسر آلمان نازی که از وی درباره گرنیکا 
می پرسـد: »آیا این اثر شماسـت؟« گفته بود: »خیر! اثر شماست« اما پیکاسو در 
»گرنیکا« چه می گوید که پاسـخی اینچنین به یک افسـر نازی می دهد؟ این اثر 
بمباران دهکده گرنیکا در شمال  اسپانیا توسط بمب افکن های آلمان نازی در 26 
آوریل 1937 و در خال جنگ داخلی اسپانیا را به تصویر کشیده  است. بمبارانی 
که به خواست خود فرانکو علیه مردمش انجام می شود. گاونر در کارهای پیکاسو 
نمادی از فرانکو است. پیکاسو بیراه نگفته بود. وحشت و آشفتگی که در گرنیکا 
می بینیم اثر بمباران نازی هاسـت. سوال و جواب پیکاسـو و افسر آلمان نازی در 
پیش گفتار مترجم »ترور علیه تروریسم« اثر سوفی وانیچ، در به چالش کشیدن 
بی توجهی به منشـأ خشـونت در انقاب فرانسه مطرح شده است.  انقابی که به 
تکرار ترمیدور  های پیاپی انجامید تا جمهوری کنونی فرانسه شکل بگیرد. انقاب 
1789، عصر نوینی در تاریخ فرانسه و جهان رقم زد. سران انقاب از جمله دانتون 
و روبسـپیر سر مخالفان انقاب را از زیر گیوتین عبور دادند و این خواسته مردم 
بود. حجم ترورها به نحوی افزایش پیدا کرد که  عصر ترور یا وحشـت به انقاب 
فرانسه ضمیمه شد. تحمل روبسپیر برای همه سخت شد و مخالفان فراوانش  در 
28 ژوئیه سال 1794 او را به تیغه گیوتین سپردند و دوره ترور پایان یافت. فرانسه 
ثباتش را از دسـت داد و برقراری امنیت سخت شد. ناپلئون در 1799 کودتا کرد 
و در 1804 امپراتور شـد. 10 سال بعد در واترلو شکست خورد و دوباره     آش همان 
    آش سلطنت و کاسه همان کاسه دربار. لوئی هجدهم به سلطنت رسید و مرزهای 
فرانسـه تثبیت شد. شانزدهم سـپتامبر 1824 میادی شـارل دهم به سلطنت 
فرانسه رسید. او برادر لوئی هجدهم بود. حکومت شارل در 1830 با بحران جدی 
مواجه شد. او مستبدتر از لوئی شانزدهم بود و معتقد بود آنچه موجب سقوط لوئی 
شانزدهم در نخستین انقاب فرانسه شد دادن امتیاز به مردم بود. رشته فرمان های 
شارل در 26 ژوئیه موجب اعمال سانسور شدید در کشور شد. مجلس نمایندگان 
به دولت رای بی اعتمادی داد. شارل دهم مجلس را منحل کرد. این حق در قانون 
به او اعطا شده بود. کارگران، دانشجویان و طبقه روشنفکر قیام کردند و از 27 تا 
29 ژوئیه در شـهر سنگر بسـتند، چرا که فرمان شاه را خاف منشور سال 1814 

و قانون اساسـی ای که لوئی هجدهم تصویب کرده بود می دانستند. انقاب ژوئیه 
1830 شاه را فراری داد. دوم آگوست شارل دهم به بریتانیا فرار کرد. لوئی فیلیپ 
از خاندان اورلئان پادشاه شد. بحران مشروعیت سیاسی موجب شد در 24 فوریه 
1848، به دنبـال موج انقابات جدید اروپا، لوئی فیلیپ که خود از دل یک انقاب 
برآمده بود، به نفع نوه     اش، شاهزاده فیلیپ کنت پاریس کنار بکشد. اما جمهوری 
دوم نیز دوامی نیافت و با کودتای لوئی ناپلئون بناپارت مواجه شد و نظام سلطنتی 
دوباره بازگشـت. جمهوری سوم بر سـر کار آمد؛ رژیم سیاسی بشدت ناکارآمد و 
ناایق. و به همین شکل ثبات از حکومت  های بعدی  بعدی نیز گرفته شد. از 1789 
آغاز انقاب اول فرانسه تا 1945 و پایان جنگ دوم جهانی، فرانسه بشدت درگیر 
آمد و شدهایی بود که جامعه فرانسه آن را رقم می زد. از دل استبدادی، جمهوری 
و از دل جمهوری، اسـتبدادی و دوباره در نتیجه سلطنت، استبدادی نو و انقابی 
نو و در پس همه این بیم و امیدها برای تشـکیل حکومت، اروپا و فرانسـه مدعی 
تمـدن، جان هزاران هزار نفر را گرفت. با این همه شـورش اولیه ای که در انقاب 
1789، شاه را برای نخستین بار به زیر کشید و ادامه تاریخ را رقم زد، نشان داد همه 
چیز مشمول زمان می شود. با این همه چالش مشروعیت سیاسی در فرانسه هنوز 
ادامه دارد و ماجرای امروز خیابان  های فرانسه حکایت از این دارد که خشونت هنوز 
راهکاری دوست داشـتنی برای فرانسوی هاست، هرچند بسیاری از آنها که امروز 
در خیابان  های فرانسـه هسستند، زمانی به خشـونت   های دوره انقاب منتقدانه 
نگریسته باشند؛ اتفاقی که از سوی جناح حاکم و حتی برخی گروه های حاضر در 
میان مخالفان امروز سیاست های لیبرالی در فرانسه، دیرزمانی محکوم شده بود. 
حتی وقتی 200 سـال پس از انقاب رژیم حاکم در تاش بود، انقاب 1789 را به 
خیزشی برای اقامه حقوق بشر تقلیل دهد و به این بهانه آن را گرامی دارد، با موجی 
از مخالفت ها مواجه شد که همگی انقاب را تقبیح می کردند. امروز و پس از 230 
سـال از انقاب فرانسه، نمادهای انقابی که آن را دیرزمانی »کبیر« می خواندند- 
حـال آنکه آنقدر صغیر و کوتاه مدت بود که چندباری میان سـلطنت و جمهوری 
به فراموشی سـپرده شد- دوباره سر دست گرفته می شـود. مدل گرفتن پرچم 
فرانسه در دست معترضان، اشاره  های روشنی به تابلوی »فردریک اوژن داکروا« 
و نمادهایی پس از فتح قلعه باستیل دارد. خشونت امروز اگرچه به هیچوجه قابل 
قیاس با اتفاقات دوران ترور نیسـت اما یک خشـونت دو هـزار و هجده ای علیه 
سیستم حاکم است. و در واقع پاسخ پیکاسو باز تامل برانگیز می شود وقتی پرسیده 

شود: این خشونت اثر کیست؟ جز سیاست های سیستم حاکم؟!

این اثر شماست؟

مه 1789

پادشاه فرانسه، لویی شانزدهم، اعضای مجلس عمومی طبقاتی را به کاخ ورسای فرامی خواند. 
این نخستین نشست این مجلس پس از ۱۷۵ سال )۱۶۱۴، در دوران لویی سیزدهم( است و از 

آنها می خواهد بحران مالی کشور را مهار کنند.
17 ژوئن 1789 

طبقه متوسط مجلس موسوم به طبقه سوم از مجلس           جدا می شوند و خود را به عنوان مجمع 
ملی اعام می کنند و به فاصله ۳ روز برای تدوین قانون اساسی جدید قسم می خورند. 

14 ژوئیه 1789 

هجوم به زندان باستیل
آگوست 1789

لغ��و حقوق فئودال��ی و تصویب بیانیه حقوق بش��ر و ش��هروندان فرانس��ه در مجمع ملی؛ 
 طبق این بیانیه، آزادی، یک حق طبیعی محس��وب و تس��اوی تمام ش��هروندان در برابر قانون 

تضمین می شود.
5 اکتبر 1789 

ادامه ش��ورش ها به دلیل کمبود مواد غذایی، موجب می ش��ود مردمی که اکثر آنها را زنان 
تش��کیل می دادند )۷ الی ۸ هزار زن( از پاریس به س��مت قصر پادشاه در ورسای، راهپیمایی و 
تقاضای نان کنند. شعار آنها این است: به جست وجوی نان می رویم.  در نتیجه این تجمع اعضای 
خانواده سلطنتی را در حالت اسیر به کاخ تویلری در پاریس که بیش از یک قرن کسی در آن 
نبود، می برند. ش��اه به دلیل هجوم جمعیت ش��هری این مسیر ۲۰ کیلومتری را در ۹ ساعت با 

کالسکه طی می کند.

14 ژوئیه 1790
تشکیل اتحادیه  های وایتی به عنوان اتحادیه بزرگ ملی

2نوامبر 1790
دولت دارایی های کلیسا را مصادره می کند.

21 ژوئن 1791
پادشاه در لباس پیشخدمت به اتفاق ملکه و فرزندان خود 
و خواهرش الیزابت سعی در فرار از فرانسه دارند اما در شهر 
مرزی وارن دستگیر شده و به فرانسه رجعت داده می شوند. 
هزاران تن از اش��راف زادگان، کشیش ها و افسران ارتش که 

مخالف انقاب هستند، فرانسه را ترک می گویند.

انقاب فرانسه از مه 1789 تا اعام امپراتوری ناپلئون

14 سپتامبر 1791 
لویی شانزدهم، قانون اساسی جدید را امضا کرده و بدین ترتیب 

سلطنت مشروطه را می پذیرد.
آگوست 1792 

ژاکوبین ها پادشاه را عزل و دستگیر می کنند. 
21 سپتامبر 1792

مجلس کنوانسیون به محض تشکیل، سلطنت را ملغی می کند. 
شب پاریس را چراغان می کنند و ملت فریاد پاینده باد جمهوری 
س��ر می دهند. از این پس، حتی پادش��اه لویی شانزدهم نیز یک 
شهروند خوانده می شود. شروع تقویم انقاب از ۲۲ سپتامبر است.

21 ژانویه 1793 
در یازدهم ژانویه، لویی شانزدهم به جرم خیانت و شرکت در توطئه با قدرت های 

خارجی گناهکار شناخته شده و ۱۰ روز بعد اعدام می شود.
5 سپتامبر 1793 

آغاز دوره وحش��ت و ت��رور در فرانس��ه؛ ژاکوبین ها، گروهی افراط��ی به رهبری 
ماکس��یمیلیان روبس��پیر، قدرت را در دس��ت می گیرند. ای��ن دوره ۱۰ ماه به طول 

می انجامد.
16 اکتبر 1793 

همسر لویی ش��انزدهم، ماری آنتوانت، اعدام می شود. بقایای او را در قبری بی نام 
و نشان دفن کردند؛ خاطره ماری آنتوانت به عنوان ملکه منفور در ذهن ها باقی ماند.

28 ژوئیه 1794 

با اعدام روبسپیر و ۲۱ تن از یارانش دوره وحشت پایان می پذیرد و از آن به ترمیدور یاد می کنند.
22 آگوست 1795

قانون اساسی در سال ۱۷۹۵ به تصویب می رسد. 
اکتبر 1795 

قرارداد صلح با پروس و هلند و چند ماه بعد با اسپانیا به امضا می رسد. یک دولت جدید به نام 
دیرکتوار )هیات مدیره( تشکیل می یابد؛ متشکل از ۵ مقام اجرایی و ۲ حقوقدان عالی رتبه. این دولت 

چندان موفق نیست و نارضایتی به وجود می آورد.
سال 1799 

ناپلئون بناپارت، یک ژنرال ارتش انقابی، قدرت را در دست می گیرد. دولت به ناچار کناره گیری 
می کند. ناپلئون به سرعت امنیت را برقرار می کند و خود را اولین کنسول می خواند.

28 مه 1804 
ناپلئون خود را امپراتور فرانسه و همسرش ژوزفین را امپراتریس اعام می کند.

یادآور

جمع متوسط ها!
گزارش »وطن امروز« از حال و هوای 

دوازدهمین جشنواره »سینماحقیقت«

»وطن امروز« از معطل ماندن 5 ساله برنامه های 
الکترونیکی مبارزه با قاچاق گزارش می دهد

یادداشت امروز تیترهاي امروز
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اروپایی  گویا حمایت کشورهای 
از گروهک های تروریستی معاند 
ای��ران تمامی ن��دارد. پس از میزبانی کش��ورهای 
فرانس��ه، دانمارک، نروژ، آلم��ان، هلند و بلژیک از 
اعضای موثر و بلندپایه گروهک های تروریس��تی 
نظیر منافقی��ن و ااحوازی��ه و اعطای پناهندگی 
به آنها، این ب��ار آلبانی که در تیرانا، پایتخت خود، 
میزبان اردوگاه منافقین موسوم به کمپ اشرف ۳ 
ش��ده است، پذیرای یک هیأت عالی رتبه شامل ۲  
عضو کمیته امور خارجه و معاون کمیته امنیت و 
دف��اع پارلمان اروپا و همچنین ۱۵۰ نفر از فعاان 
سیاسی حقوق بش��ر شده است. بنابراین بار دیگر 
رسما شاهد استقبال و همکاری دولت های اروپایی 
با گروهک های تروریستی معاند جمهوری اسامی 
و تامین مالی این گروه ها هستیم. کشورهایی که 
همواره مدعی مبارزه با تروریسم بوده اند و اتفاقا از 

اعضای اصلی FATF نیز هستند.
پس از فروپاشی کمپ اشرف و لیبرتی در عراق، 
به عنوان پایگاه استقرار منافقین در این کشور، از 
س��ال ۲۰۱۳ تیرانا پایتخت آلبانی، کشوری واقع 
در جن��وب ش��رقی اروپا، میزبان بی��ش از ۳ هزار 
تروریس��ت عضو سازمان مجاهدین در یک پایگاه 
امن و مجهز به نام اش��رف ۳ ش��ده است. و جالب 
اینجاس��ت که محل اقامت آنها تا سپتامبر ۲۰۱۷ 
تحت نظارت و حمایت کامل کمیس��اریای عالی 
پناهن��دگان س��ازمان ملل متحد بوده اس��ت. اما 
پس از این تاریخ، منافقین با حمایت کش��ورهای 
اروپایی، برخی زمین  های کشاورزی را در نزدیکی 
ش��هر »مانز« تیرانا خری��داری ک��رده و اقدام به 

شهرک سازی کردند.
مطاب��ق گ��زارش UPI، اردوگاه اش��رف۳ که 
ظ��رف مدت ۱۲ م��اه کار عملیاتی ویژه س��اخته 
ش��ده، ضمن در نظر گرفتن تدابیر شدید امنیتی 
ب��رای مصونیت اعضای منافقین، به صورت مداوم 
پذیرای روزنامه نگاران، وکا، سیاستمداران و تجار 
از نقاط مختلف اروپاست. همچنین امکانات رفاهی، 
تس��هیات و بودجه س��فرهای تفریحی داخلی و 
خارجی برای اعضای س��ازمان در نظر گرفته شده 
اس��ت. مطابق این گزارش در این ش��هرک تمام 
زیرس��اخت های ازم برای اقام��ت اعضای جریان 
نفاق از قبیل فروش��گاه ها، درمانگاه ه��ا، امکانات 
ورزشی، بلوک های خوابگاه، سالن های کنفرانس، 

دفاتر و استودیوها ساخته شده  است.
هیات نمایندگان مجلس بلژیک پس از بازدید 
از ای��ن پایگاه در ۲۷ نوامب��ر ۲۰۱۸ )۶ آذر(، طی 
کنفرانس خبری، در اظهاراتی مضحک اقدامات و 
تاش های این گروه��ک برای براندازی جمهوری 

اس��امی را کاما دموکراتیک خوانده اس��ت. این 
در حالی اس��ت ک��ه نتیجه اقدامات تروریس��تی 
منافقی��ن از ده��ه ۶۰ تاکنون، بی��ش از ۱۷ هزار 
ش��هید در جمهوری اس��امی بوده و ای��ران را به 
یکی از اصلی ترین کش��ورهای قربانی تروریس��م 
تبدیل کرده است. پس از کشتار بی رحمانه مردم 
عادی در دهه ۶۰، جدیدترین اقدامات تروریستی 
آنها در س��ال های اخیر ایجاد اغتشاشات خیابانی، 
خرابکاری، مشارکت در ترور دانشمندان هسته ای 
با همکاری سرویس های اطاعاتی اسرائیل، آمریکا 
و انگلیس و حمله به سفارت های ایران در چندین 
کش��ور اروپایی بوده اس��ت. این هی��ات در حالی 
منافقی��ن را خواهان »عدالت و آزادی« می خوانند 
ک��ه گزارش های معتب��ر بین الملل��ی از وضعیت 
فاجعه بار بهره کشی جنسی و فضای بسته فکری 
در اردوگاه ه��ای منافقین بویژه در زمان مس��عود 
رجوی خبر می دهد. چندی پیش، گزارش روزنامه 
»گاردین« بر اساس مس��تندات و روایات اعضای 
س��ابق این گروهک از رفتار مش��مئزکننده سران 
گروهک برای بهره کشی جنسی از زنان، اجبار به 
طاق از همسران، ش��کنجه، خارج کردن رحم و 
اجبار به آمیزش با مسعود رجوی با وساطت مریم 
رج��وی روایت کرد. بر اس��اس گ��زارش گاردین، 
افرادی که تن به هم باشی با رجوی نمی دادند پس 
از چندی ناپدید می شدند. طبق این گزارش از سال 
۱۹۹۰ در پایگاه اشرف، اعضا هر روز صبح موظف 
بودند در جلسات اعتراف هرگونه افکار و تمایات 
جنسی خود را شرح دهند و هیچگاه اجازه مطالعه 

منابعی غیر از کتب سازمان را نداشتند.
گزارش سال ۲۰۰۹ بنیاد آمریکایی Rand نیز 
مطالب گاردین را تصدیق می کند. بر اس��اس این 
گزارش، »عشق به مسعود باید جایگزین عشق به 
همسر و خانواده می شد«. طبق گزارش بنیاد رند، 
طاق بخشی از انقاب ایدئولوژیک اعضای سازمان 
بوده است. بر این اساس سازمانی که با اعضای چند 
هزار نفری خود اینگونه رفتار کرده، مشخص نیست 
چگونه می خواهد بر اساس ادعای هیأت عالی رتبه 
اروپایی، آزادی و عدالت را برای ده ها میلیون ایرانی 

رقم بزند! 
  اروپا طلبکار می شود!

سایت اتحادیه مطبوعاتی بین المللی UPI در 
ادامه اظهارات واهی مقامات اروپایی مبنی بر تاش 
وزارت اطاعات ایران برای به قتل رساندن اعضای 
این گروهک، به ج��ای ارائه توضیح و محکومیت 
میزبان��ی و حمایت اروپا از گروه های تروریس��تی، 

خواهان برخورد و تحریم ایران شده است)!( 
ادامه در صفحه 12

میزبانان تروریسم
      علی مظفری     

نگاه

اضطرار فرانسوی

 تجویز امپریالیستی مکرون 
فرانسه و اروپا را به کما می برد
 الگوریتم  های

جنبش جلیقه زردها

 پس از یک ماه اعتراضات خیابانی 
در فرانسه امانوئل مکرون اعام وضعیت 

اضطراری اجتماعیـ    اقتصادی کرد

صفحه   15



FATF هنوز ابهام دارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در خصوص لوایح مرتبط با 
FATF گفت: این موضوع باید 
بین مجلس شورای اسامی و 
شورای نگهبان به اتمام برسد 
و زمانی که به مجمع تش��خیص مصلحت ارجاع 
ش��د، مجمع نظر خود را اعام خواهد کرد. البته 
درب��اره بخش هایی از این پرون��ده هیات نظارت 
نظر خود را به مجلس اعام کرده اس��ت. آیت اه 
محس��ن مجتهد شبس��تری در گفت وگو با مهر 
افزود: درباره مساله پولشویی و کمک به جبهه های 
رهایی بخش ابهام وجود دارد، همچنین پیرامون 
کلمه »تروریس��م«  ابهام وج��ود دارد؛ منظور از 
تروریس��م چیس��ت و آیا از نظر آنها سپاه شامل 
تروریست ها می شود؟ یا اینکه حزب اه هم جزو 
گروه های تروریس��تی محسوب می شود یا خیر؟ 
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام همچنین 
تاکید کرد: بخش پالرمو و مبارزه با پولش��ویی و 
اصل ملحق ش��دن به کنوانسیون FATF محل 
بحث و مناقشه اس��ت که ان شاءاه بعد از ارجاع 
کامل آن به مجمع تش��خیص مورد بررسی قرار 

گرفته و نتیجه نهایی مجمع اعام خواهد شد.

آمریکا رو به افول است
فرمانده کل س��پاه پاسداران با 
اش��اره به اینکه قدرت آمریکا 
رو به زوال و افول است، عنوان 
ک��رد: دس��تاوردهای ب��زرگ 
امروز فقط از زبان مس��ؤوان 
جمهوری اس��امی بی��ان نمی ش��ود، بلکه خود 
دشمنان به این دستاوردها اذعان دارند و از فشار، 
مبارزه و تهدید ناامید شده اند. سردار محمدعلی 
جعفری روز گذشته در اجاسیه نهایی کنگره ملی 
2 هزار شهید استان خراسان جنوبی با بیان اینکه 
دشمنان در روزنامه های مختلف خود می نویسند 
آرزوهای ترامپ دست نیافتنی است و حتی ممکن 
است ایران انتقام بگیرد، اظهار داشت: خواسته های 
ترام��پ آرزوهایی اس��ت که مطلق��ا قابل تحقق 
نیست. فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی 
با اشاره به اینکه از ابتدای پیروزی انقاب اسامی 
همیشه با شکست های آمریکا مواجه بودیم، بیان 
کرد: مقاومت حزب اه لبنان، مردم غزه، س��وریه، 
عراق و یمن در برابر جنایت ها و جنگ طلبی های 
استکبار جهانی مدیون ایستادگی و مقاومت ملت 
بزرگ و خون ش��هیدان ایران است. وی ادامه داد: 
دشمنان ناامنی هایی که در ایران ایجاد کردند برای 
ضرب��ه زدن به نظام بوده ام��ا با یک ملت مومن، 
آگاه، بصیر، زیرک و دین دار مواجه شده و شکست 

خورده اند. 

 جنگ های آینده
 شبکه محور خواهد بود

دس��تیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا 
در بازدی��د از منطقه دوم نی��روی دریایی ارتش 
در جاس��ک، خطاب به فرماندهان نیروی دریایی 
ارتش و سپاه گفت: جنگ های احتمالی آینده در 
سطح راهبردی، هیبریدی )ترکیبی( خواهد بود، 
یعنی تمام مؤلفه های سیاسی، نظامی، فرهنگی، 
س��ایبری، اقتصادی، اجتماع��ی، توانمندی های 
تبلیغاتی و رس��انه ای علیه کش��ور مقابل به کار 
گرفته خواهد ش��د. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، سرلش��کر س��یدیحیی صفوی در تحلیل 
سطح عملیاتی جنگ های احتمالی آینده افزود: 
در س��طح عملیات��ی، ماهیت جنگ ه��ای آینده 
دریاپایه و هواپایه، پرش��دت و کوتاه مدت خواهد 
ب��ود و از س��اح، تجهیزات و تکنولوژی بس��یار 
پیش��رفته اس��تفاده خواهد ش��د. فرمانده عالی 
دوران دفاع مقدس ادامه داد: در س��طح تاکتیکی 
جنگ های آینده ش��بکه محور خواهد بود و تمام 
نیرو های چندگانه از بااترین س��طح تا س��طح 
رزمنده به صورت شبکه با هم در ارتباط هستند و 

این ارتباط با استفاده از ماهواره ها برقرار می شود.

خواست ایران، وجود عراقی آزاد 
باثبات و قدرتمند است

س��فیر ایران در عراق، در پیامی فرا رس��یدن 
نخستین  س��الروز پیروزی دولت و ملت عراق بر 
گروه تروریستی داعش را تبریک گفت. به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران جوان، ایرج مس��جدی طی 
پیامی سالگرد پیروزی دولت و ملت عراق بر گروه  
تکفیری- تروریس��تی داعش را تبریک گفت. در 
بخشی از این پیام آمده است:  فرا رسیدن سالروز 
پی��روزی دولت و ملت برادر و دوس��ت جمهوری 
اسامی بر شجره خبیثه داعش و آزادی سرزمین 
مقدس ع��راق از لوث وجود این گروه تکفیری را 
به ملت، دولت، نیروهای مس��لح، اع��م از ارتش، 
پلیس اتحادیه، حشدالش��عبی قهرمان و عشایر 
غیور عراق تبریک و تهنی��ت عرض می کنم. در 
این پیام همچنین تاکید شده است: وجود عراقی 
آزاد، باثبات و قدرتمند خواست مسؤوان و مردم 
جمهوری اس��امی ایران و مای��ه مباهات جهان 
اس��ام اس��ت. همراه با ابراز بهترین شادباش ها، 
افتخار دارم آمادگی جمهوری اسامی ایران برای 
همراهی و همکاری با دولت و مردم شریف عراق 

در دوران بازسازی را اعام کنم.

گ�روه سیاس�ی: بیان��ات رهبر حکیم 
انقاب اسامی در دیدار دست اندرکاران 
کنگره  شهدای استان خراسان جنوبی 
که ۱۴ آبان ۹۷ برگزار شده بود، صبح 
دیروز )سه ش��نبه ۹۷/۹/20( در محل 
برگ��زاری این همایش در حس��ینیه  

جماران بیرجند منتشر شد.
به گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی 
دفتر مقام معظم رهبری، متن بیانات 

معظم له به شرح ذیل است:
بسم اه الّرحمن الّرحیم

یکی از بهترین کارها و شریف ترین 
کاره��ا به خص��وص در روزگار م��ا، 
بزرگداشت شهدا است؛ به خصوص در 
بعضی از مناطق- که گرایش عمومی 
مردم به سمت مسائل دینی و انقابی 
اس��ت- این کار، رونق و شکوه بیشتر 
و بهتری می گیرد؛ اس��تان ش��ما از 
این قبیل اس��ت بحمداه. بنده البته 
با بیرجن��د و آن اس��تان مؤمن خیز 
و عالم خی��ز از قدیم آش��نا هس��تم؛ 
استان خراسان جنوبی این جور بوده؛ 

هم مردم مؤمن��ی در آن اس��تان بوده اند- چه در 
خود بیرجند، چه در قائن و چه در بقیه  ش��هرهای 
استان- هم علمای برجسته  و بزرگی در این استان 
بوده اند که حاا در زمان ما و آنچه خود ما از نزدیک 
دیده ایم، مرح��وم آقای تهامی، مرحوم آقای آیتی، 
مرحوم آقای عارفی، این س��ه نفر مای بزرگ که 
2 نفر از اینها تحصیلکرده های نجف بودند. مرحوم 
آقای آیتی شاگرد مرحوم آقاضیاء بود؛ مرحوم آقای 
تهامی ش��اگرد آقای نائینی ب��ود؛ آقای عارفی هم 
شاگرد مرحوم حاج شیخ ]عبدالکریم حائری[ در قم 

بود، از فضای قم بود.
دی��ن داری مردم را هم آنجا دیده بودیم. س��ال 
۴2 ک��ه هیچ خب��ری در آنجا از مس��ائل نهضت 
وجود نداش��ت، بنده آمدم آنجا و مسائل نهضت را 

روی منبر مطرح کردم، یک اس��تقبال و جوشش 
درونی ای از مردم مش��اهده شد که واقعاً تعجب آور 
ب��ود! نش��ان دهنده  عاقه مندی اینها ب��ود. خب! 
بحم��داه در دوران دفاع مقدس هم خیلی تاش 
کردند، کار کردند و 2 هزار و اندی ش��هید؛ غیر از 
جانبازه��ا و آزادگان و مفقودااثره��ا و مانند اینها، 
بی��ش از 2 هزار نفر، این اس��تان ش��هید داده؛ آن 
شهدایی که مشّخصند؛ و امیدواریم ان شاءاه برکات 
این شهدا شامل حال مردم استان و آینده  استان و 
روحیه  اس��تان بشود. امروز کشور ما به بزرگداشت 
اینها احتیاج دارد. تهاجم دشمنان در سطح مسائل 
معنوی، بسیار خطیرتر و مشکل سازتر است از سطح 
مسائل عادی و حمات سخت و مانند اینها؛ و تاش 
دشمن، امروز این است. البته همچنان که در زمینه  

فشار سخت و جنگ س��خت، دشمن ناکام مانده، 
در اینج��ا هم ناکام مان��ده، در اینجا هم بحمداه، 
رویش انقابی در کشور به طور محسوسی مشاهده 
می ش��ود، لکن این به تاش احتی��اج دارد؛ این با 
تاش، این جور شده و اگر تاش بود، این رویش ها 
ادام��ه پیدا خواهد ک��رد و پیش خواه��د رفت؛ و 
ان شاءاه پیش خواهد رفت، در این تردیدی نیست. 
لذا تش��کیل این جلس��ات و بزرگداشت شهیدان 
خیلی باارزش و خیلی بااهمیت اس��ت و شما این 
کار را دنبال کنید؛ این کنگره  بزرگداشت شهیدان 
را هرچه می توانید، باکیفیت برگزار کنید؛ شرح حال 
این ش��هدا را بنویسید. ما می بینیم که یک شهید 
گمنام، یک شهیدی که نه سردار بوده، نه فرمانده 
بوده، نه شخصیت معروفی بوده، وقتی شرح حالش 

نوشته می ش��ود و می آید در اختیار 
افکار عمومی، دل ها را در موارد زیادی 
منقلب می کند؛ ]البته[ وقتی   درست 
و با رعایت جوانب گوناگون، این شرح 
حال ها نوشته بشود؛ این کار را بکنید.

خ��ب!30 س��ال از پای��ان جنگ 
گذشته لکن قضایای مهم دفاع مقدس 
تمام شدنی نیست، روزبه روز اینها رو 
به پیشرفت است. شهدای عزیز ما در 
زمانی که زنده بودند، دفاع کردند؛ با 
جان خودشان رفتند میدان؛ امروز با 
هویت خودشان، با معنویت خودشان 
دارند از هویت کشور دفاع می کنند، 
از اس��ام دارند دف��اع می کنند؛ این 
خیلی چیز مهمی است. سراغ پدرها 
و مادرها بروید. حاا متأسفانه بسیاری 
از پ��دران و مادران ش��هیدان از دنیا 
رفته اند لکن سراغ آنهایی که هستند- 
پدران ش��ان، مادران شان، آنهایی که 
همسر داشتند، همسران شان- بروید، 
بپرس��ید، بخواهید ش��رح حال این 
شهدای عزیز را و آنها را ثبت کنید؛ و 
سعی کنید باکیفیت از آب ]درآورید[؛ حاا کمیات 
قابل توجه اس��ت لکن مهم تر از کمیات، کیفیات 

است که آنها را بایستی ان شاءاه ماحظه کنید.
 به هر حال ما س��ام صمیمان��ه و درود حقیقی 
خودمان را به ش��هیدان عزیز و خانواده های ش��هدا 
عرض می کنیم- ش��هدای اس��تان خراسان جنوبی، 
بیرجند و بقیه  ش��هرها- و ب��ه مردم آن منطقه هم 
س��ام می رس��انیم. جناب آقای عبادی سام ما را 
به مردم بیرجند و مردم خراس��ان جنوبی برسانند و 
امیدواریم ان شاءاه همیش��ه مشمول الطاف الهی 
باش��ند و آقای اس��تاندار هم همان طور که گفتند، 
ان شاءاه به مشکات مردم برسند و کارهای ازمی 
را که در آنجا باید انجام بگیرد، ان شاءاه انجام بدهند.
والسام علیکم و رحمه اه و برکاته

سیاسی 0 2

در نشست هماهنگی سران قوا
 نکات مورد نظر رهبر انقاب

برای اصاح بودجه ۹۸ بررسی شد

رئیس جمه��ور دی��روز پ��س از نشس��ت 
هماهنگی سران قوا گفت:  در جلسه امروز نکات 
مورد نظر رهبر انقاب برای اصاح بودجه ۹۸ 
بررسی شد. به گزارش تسنیم، حسن روحانی 
بعد از نشست مشترک سران قوا که صبح دیروز 
برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 
زمینه اقتصاد در هفته های گذشته چارچوبی را 
تعیین کردیم به نحوی که بودجه سال آینده را 

دربرمی گرفت.
وی افزود: مقام معظ��م رهبری رهنمودی 
در این زمینه داشتند که بر مبنای این رهنمود 
امروز جلسه داش��تیم که چگونه این سیاست 
را عملیاتی و اجرایی کنیم و جلس��ات دیگری 
هم خواهیم داشت تا نکات مدنظر مقام معظم 
رهبری را نهایی کنیم. ممکن است اصاحاتی بر 

مبنای این نظر در بودجه انجام شود.
روحانی خاطرنش��ان کرد: با چارچوبی که 
تهیه شده، ارز صادرات غیرنفتی به داخل کشور 
بازمی گردد و راه حل مطمئنی برای درآمدهای 
ارزی به  وجود آمده اس��ت. بخشی از جلسه ما 

درباره شرایط فروش نفت بود.
وی ادام��ه داد: آمریکا می خواس��ت جلوی 
ص��ادرات نفت ما را بگیرد ول��ی صادرات نفت 
م��ا بع��د از ۱3 آبان بهت��ر از قبل ای��ن تاریخ 
شده اس��ت. گزارش وزارت نفت امیدوارکننده 
ب��ود. آمریکایی ها در زمینه نفت ناموفق بودند. 
همچنین آنها در اجاس اوپک نیز ناموفق بودند 
و جمهوری اسامی ایران موفقیت به دست آورد. 
در روند فروش نفت به  میزان قبل پیش خواهیم 

رفت.

 اعتراض ایران
به سفیر گرجستان در تهران

به دنبال برخورد نامناسب ماموران مرزی با 
برخی ایرانیان در گرجستان، مدیر کل اوراسیای 
وزارت امور خارج��ه مراتب اعتراض ایران را به 

سفیر گرجستان در تهران اعام کرد.
به گزارش مهر، »یوس��ب چاخواش��ویلی« 
س��فیر گرجس��تان در تهران روز گذش��ته با 
باقری مقدم، دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیای 
وزارت ام��ور خارج��ه دی��دار و توضیحاتی در 
خصوص آخری��ن وضعیت برخ��ورد ماموران 
مرزی گرجستان با برخی متقاضیان سفر به آن 

کشور ارائه کرد.
در ای��ن دیدار، مرات��ب گایه مندی ایران و 
اعتراض هموطنان از رفتارهای ناشایست برخی 
ماموران مرزی گرجستان با اتباع ایرانی به سفیر 

این کشور اعام شد.
باقری مقدم با اش��اره به پیش��ینه و سوابق 
دوس��تانه روابط 2 کشور، اینگونه برخوردهای 
نامتعارف بعضی ماموران مرزی گرجس��تان و 
افزایش میزان بازگرداندن اتباع ایرانی را مغایر با 
روابط دوستانه فیمابین اعام کرده و تداوم این 
روند را آسیب زننده به روابط و ارتباطات خوب 

مردم 2 کشور دانست.
وی ضمن درخواس��ت اصاح روند کنونی، 
رس��یدگی و برخورد قضایی با ماموران مرزی 
خاطی گرجس��تان را الزامی دانس��ت. س��فیر 
گرجس��تان در تهران نیز ضمن اظهار تاسف از 
برخی برخوردهای انجام شده، گزارشی از وقایع 
پیش آمده ارائه و قول داد شخصا به تفلیس سفر 

و موارد را پیگیری و نتیجه را اعام کند.

 دختر خیابان انقاب
 از پارلمان کانادا سر درآورد

»شاپرک شجری زاده«، یکی از دخترانی که 
در پروژه »چهارشنبه های سفید« برای مقابله 
با حجاب ش��رکت کرده بود، بع��د از مدتی به 
خارج از کشور رفته و حاا سر از پارلمان کانادا 

درآورده است.
ب��ه گ��زارش مش��رق، وی در کنفران��س 
مطبوعات��ی در پارلمان کانادا ش��رکت کرده و 
به بهانه حقوق بشر خواستار تحریم مردم ایران 

شده است. 
شاپرک شجری زاده حدود یک سال پیش 
با پروژه دختران خیابان انقاب مسیح علی نژاد، 
سوژه رسانه های معاند و ضد انقاب شد. او که 
اس��فند ۹6 به علت کش��ف حجاب در خیابان 
انقاب بازداش��ت شده بود، بعد از یک هفته به 
قید وثیقه آزاد ش��د و تیرماه سال جاری ایران 

را ترک کرد.

رهبر انقاب در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای استان خراسان جنوبی:اخبار

دشمن در تهاجم به معنویات شکست می خورد
اخبار

چهار شنبه 21 آذر 1397وطن امروز  شماره 2604 

فرمانده نیروی هوافضای س��پاه 
می گوی��د ایران در طول س��ال 
بیش از 50 آزمایش موش��کی انج��ام می دهد و 
آزمایش اخیر که واکنش شدید آمریکا و اروپا را به 

دنبال داشت، یک آزمایش مهم بوده است. 
به گزارش »وطن ام��روز«، طی 2 هفته اخیر 
مقامات دولت آمریکا و پس از آنها مقامات برخی 
کش��ورهای اروپایی از ایران ب��ه خاطر انجام یک 
آزمایش موش��کی جدید انتقاد کردن��د. ۱0 آذر 
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا که نخستین بار 
او از آزمایش جدید موشکی ایران خبر داد؛ ضمن 
حمله ب��ه ایران به خاطر این آزمایش موش��کی، 
مدعی ش��د این اقدام ته��ران برخاف قطعنامه 
223۱ بوده است. فرانسه نیز از جمله کشورهایی 
بود که مدعی ش��د اقدام ای��ران خاف قطعنامه 
223۱ بوده اس��ت. در ایران اما سخنگوی وزارت 
امور خارجه این انتقادات را غیرقابل قبول دانست 
و تصری��ح کرد قطعنامه 223۱ الزام آور نبوده و به 
هیچ عنوان ایران را از آزمایش برنامه دفاع موشکی 
خود منع نمی کند. از سوی دیگر مقامات ایران با 
اش��اره به خروج آمریکا از برج��ام، به مقامات این 
کشور توصیه کردند درباره توافقات جانبی مربوط 

به برجام اظهارنظر نکنند. 
در ادامه این کشمکش، به پیشنهاد فرانسه و 
انگلیس جلسه شورای امنیت درباره این آزمایش 
تشکیل شد؛ 2 کشوری که خودشان هم می دانند 
بر اس��اس قطعنامه 223۱، برنامه دفاع موشکی 

ایران نه تنها محدود نمی ش��ود، بلکه آزمایش��ات 
موش��کی ایران را نیز لغو نمی کند. در نهایت روز 
سه ش��نبه ۱3 آذر نشست ش��ورای امنیت درباره 
آزمایش موشکی اخیر پشت درهای بسته برگزار 

شد و بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت. 
محمدج��واد ظری��ف، وزیر ام��ور خارجه نیز 
در واکنش به این جلس��ه ش��ورای امنیت، درباره 
اظهارات اخیر آمریکایی ها پیرامون برنامه موشکی 
ایران گفت: آمریکایی ها در دولت گذشته و فعلی 
اعتراف کردن��د نه برجام و ن��ه قطعنامه 223۱، 
فعالیت ایران را در زمینه موشکی ممنوع نمی کند 
و هم خانم وندی ش��رمن در جلسه سنای آمریکا 
در مذاکرات این حرف را زد هم آقای برایان هوک 
2 م��اه پیش ای��ن مطلب را گفت. موش��ک های 

جمهوری اسامی با توجه به اینکه نقطه زن است 
فقط برای س��اح متعارف طراحی ش��ده اس��ت. 
ظریف خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه آمریکا 
ناق��ض برجام و قطعنامه ش��ورای امنیت اس��ت 
ناچار است برای خود پوششی دست و پا کند اما 
همان طور که دیدیم، دیروز شورای امنیت حاضر 
نش��د این ادعای بیجا را بررسی کند. با این حال 
ام��ا همصدایی اروپا با آمری��کا در این موضوع، باز 
هم نش��ان داد 2 سوی آتانتیک برخاف مواضع 
ظاهری خود، ائتافی ناگسستنی علیه ایران دارند. 
دیروز اما س��ردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه پاس��داران با تایید اینکه 
ایران اخیرا یک آزمایش موش��کی انج��ام داده، 
تصریح کرد آزمایش های موشکی ایران در طول 

س��ال بین ۴0 تا 50 مورد است. فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه با تایید خبر تست موشکی اخیر 
گف��ت: واکنش  آمریکایی ها نش��ان می دهد این 
تس��ت برای آنها بس��یار مهم بود که فریادشان 
درآمد. سردار امیرعلی حاجی زاده در گفت وگو با 
فارس، اظهار داشت: ما تست های موشکی مان را 
انجام می دهیم و این کار اخیر هم تست مهمی 
بود. سردار حاجی زاده درباره واکنش آمریکایی ها 
به این تست که از سوی مایک پمپئو، وزیر خارجه 
این کش��ور هم اعام ش��د، گفت: این واکنش ها 
نش��ان می دهد این موضوع برای آنها بسیار مهم 
بود که فریادشان درآمد. وی با بیان اینکه ۴0-50 
تست در سال انجام می دهیم، تاکید کرد: اینکه 
آمریکایی ها نس��بت به برخی از این آزمایش ها 
واکنش نش��ان می دهند نش��ان دهنده فشار به 
آنهاس��ت. س��ردار حاجی زاده البته به اس��م این 

موشک اشاره ای نکرد. 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز دیروز 
درباره تس��ت اخیر موشکی به تسنیم گفت: بنده 
به عنوان وزی��ر امور خارجه می توان��م اعام کنم 
موضوع موش��ک هیچ گاه مورد مذاکره نبوده و در 
قطعنام��ه 223۱ هم درب��اره ممنوعیت آن برای 
جمهوری اس��امی ای��ران چیزی م��ورد تأیید و 
تصویب قرار نگرفته است. وی افزود: اساساً دکترین 
دفاعی ما مبتنی بر بازدارندگی و تدافعی است، نه 
تهاجمی و این مساله را جمهوری اسامی ایران در 

طول تاریخ خود ثابت کرده است. 

گروه سیاس�ی: پیکرهای مطهر ۷2 شهید دوران 
دفاع مقدس روز گذش��ته طی مراسمی با حضور 
فرمانده کمیته جست وجوی مفقودان و بسیجیان 

اهل سنت وارد کشور شد.
به گزارش »وطن امروز«، پیکر های مطهر ۷2 
ش��هید دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی 
جنوب عراق و استان های میسان و بصره توسط 
اعضای کمیته جست وجوی مفقودان ستاد کل 
نیرو های مسلح تفحص شده . این شهدا مربوط 
ب��ه عملیات های رمضان، مح��رم، کربای 5 و 

تک دش��من در شلمچه هستند که متعلق به 
لشکر ۱۴ امام حسین )ع(، لشکر ۸ نجف، لشکر 
۱۹ فجر، لش��کر 2۷ محمد رس��ول اه)ص(، 
لش��کر ۱0 سیدالشهدا )ع(، یگان هایی از ارتش 
جمهوری اسامی و مجاهدین عراقی در لشکر 

بدر هستند.
از جمله نکات قابل توجه در این مراسم حضور 
تعدادی از بس��یجیان اهل س��نت برای استقبال 
از ای��ن ش��هدای واامق��ام بود ک��ه از »گچین« 

بندرعباس به شلمچه آمده بودند.

پیکرهای 4 شهید عراقی در میان شهدای ایرانی ■
سردار سرتیپ پاسدار »سیدمحمد باقر زاده« 
فرمانده کمیته جست وجوی مفقودان ستاد کل 
نیرو های مسلح، روز گذشته در حاشیه استقبال 
از ۷2 شهید تازه تفحص شده در مرز شلمچه، در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیکرهای ۴ شهید 
عراقی در میان ش��هدای ایرانی وجود دارد که در 
لشکر »بدر« بودند و در عملیات »کربای 5« به 

درجه رفیع شهادت نائل شدند.
فرمانده کمیته جس��ت وجوی مفقودان ستاد 

کل نیرو های مسلح با اشاره به محل تفحص پیکر 
شهدا گفت: پیکر های شهدا در جزیره »عجراویه« 
که نزدیک ترین نقطه به »بصره« اس��ت؛ تفحص 
ش��د. وی ادامه داد: پیکر های شهدای عراقی قرار 
است بعد از اعزام به مشهد مقدس به عراق منتقل 

و در »نجف« و »کربا« تدفین شود.
س��ردار باقرزاده خاطرنش��ان کرد: پیکر های 
مطهر ۴6 شهید تازه تفحص شده نیز هفته آینده 
از مرز »مهران« وارد ایران شده و با استقبال مردم 

این خطه تشییع و تدفین می شود.

 فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به سر و صدای آمریکا و اروپا
 درباره آزمایش موشکی اخیر ایران:

شلیک مهمی بود

پیکرهای مطهر 72 شهید دوران دفاع مقدس وارد کشور شد

واکنش



بانک
حسام الدین آشنا:  همه موافق سیاست ارزی 

فروردین ماه بودند
 جهانگیری گفت تبعات

 دار 4200 تومانی را می پذیرم

مشاور رسانه ای رئیس جمهوری در گفت وگو 
با ماهنامه اندیش��ه پویا از عملک��رد روحانی در 
حوزه ه��ای مختلف دفاع  کرده اس��ت. اظهارات 
حسام الدین آش��نا درباره جلسه تعیین نرخ ارز 
نش��انگر اختافات درون کابینه اس��ت، چرا که 
روایات متعدد و متناقضی از سوی دولتی ها در 

این باره بیان شده است. 
به گ��زارش انتخاب، آش��نا در این باره اظهار 
داش��ت: رئیس جمهوری اعام کرد می خواهیم 
در یک جلس��ه، درباره وضعیت نرخ ارز که باا 
می رود بحث کنیم و آن جلس��ه به درخواست 
جهانگیری تش��کیل ش��د. جهانگی��ری در آن 
جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودش با تیم 
اقتصادی دولت و بی��رون دولت را ارائه کرد که 
خاصه    اش ای��ن 3 نکته بود: 1- ما دیگر امکان 
اینکه دار را روی 3۵۰۰ تومان نگه داریم، نداریم. 
2- چاره ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی 
ک��ردن ارز برویم. 3- غیر از این نرخ، هر داری 
را که هس��ت باید قاچاق تلقی کنیم. وی اضافه 
کرد: روحانی در آن جلس��ه، به تک تک اعضای 
جلس��ه نگاه کرد و پرسید: این جمع بندی همه 
شماست؟ گفتند: بله! ایشان در آن جلسه گفت 
من با این جمع   بندی 1۰۰ درصد مخالف هستم 
اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه 
نجات کشور می دانید، من به مثابه »اکل میته« 
با این پیشنهاد موافقت می کنم. آشنا ادامه داد: 
آن جماعت از جلس��ه خودشان آمدند و در این 
جلسه نشس��تند. افراد فرصت داش��تند در آن 
جلس��ه حرف بزنند و حرف زدند. می توانستند 
مخالفت کنند ولی نکردند، بنابراین این پیشنهاد 

سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. 
وی تاکید کرد: آن جلسه فقط یک مخالف 
داشت و آن رئیس جمهور بود، دلیل رئیس جمهور 
برای مخالفت هم این بود که ما هر وقت گفتیم 
تک نرخی، بازار ثانویه ای درست شد که قیمت را 
آن بازار تعیین می کرد و این دفعه اول نیست که 
این کار را می کنیم، بنابراین این طرح شکست 
می خورد. بحث بعدی بر س��ر ای��ن بود که این 
ارز تک نرخ��ی چه نرخی باش��د؟ آقایان گفتند 
در جلسه کوچک تری درباره موضوع نرخ  گذاری 
بحث کنی��م، آقای رئیس جمه��ور گفت این را 
دیگر قبول نمی کنم. همین جا بحث کنید. وی 
خاطرنش��ان کرد: روحانی گفت ما طبق مصوبه 
مجل��س دار را تا ۴1۰۰ هم می توانیم افزایش 
دهی��م. یعنی در بودجه ب��رای 3۹۰۰ تومان به 
ما مج��وز عادی دادند و ت��ا ۴1۰۰ را هم اجازه 
داری��م باا ببریم. من تا ۴1۰۰ موافق هس��تم، 
چون خ��اف قانون هم عمل نکرده ایم. به گفته 
وی، نظ��ر رئیس جمهوری بیش��تر روی 3۹۰۰ 
توم��ان بود اما بین ۴1۰۰ و ۴۵۰۰، عدد ۴2۰۰ 
تومان در آن جلسه مورد توافق قرار گرفت. آشنا 
درباره تعیین اینکه چه کسی دار ۴2۰۰ تومانی 
را اعام کن��د، گفت: جهانگیری گفت من باید 
این را اعام کنم و مسؤولیت دارم. وی ادامه داد: 
جهانگیری مصاحبه کرد و نرخ ۴2۰۰ تومان را 
اعام کرد. قاچاق بودن دار غیر ۴2۰۰ تومانی و 
اینکه برای همه مصارف، ارز ۴2۰۰ تومانی داریم 
را هم اعام کرد که کلمه همه مصارف، غلط بود 
و نباید گفته می شد. ایشان باید می گفت: برای 
همه چیز هایی که مجوز می دهی��م ارز ۴2۰۰ 

تومانی می دهیم.

صادرات ۱۸ ماده غذایی ممنوع است

ص��ادرات 1۸ نوع ماده غذایی ش��امل انواع 
حبوبات و ک��ره خوراکی با اعام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت ممنوع شد. به گزارش »وطن 
ام��روز«، چنانچه این محص��وات در مناطق 
آزاد تولید ش��ده باشد، مشمول این ممنوعیت 
نمی ش��وند. در این نامه همچنین آمده اس��ت 
ممنوعی��ت صادرات کیس��ه های پروپلین لغو 
می ش��ود. بنا بر این گ��زارش، محصواتی که 
صادرات آن ممنوع ش��ده اند ش��امل انواع کره، 
نخود رس��می)لپه(، س��ایر نخودهای رسمی، 
لوبی��ا، لوبیا رس��می، لوبیا قرم��ز، لوبیاچیتی، 
س��ایر لوبیاهای رس��می از جمله لوبیا سفید، 
بامبارا)نوعی لوبیای چشم بلبلی(، لوبیایی چشم 
بلبلی، سایرانواع لوبیا، عدس، باقاا، نخودکفتری، 
دیگر محصوات نباتی و مواد نباتی و تفاله های 
نباتی، آخال و س��ایر محص��وات فرعی نباتی 

است.

  آغاز به کار کانال های مالی ایران
با چند کشور

چهارمین نشست رئیس کل بانک مرکزی با 
صاحبان دیدگاه های مختلف اقتصادی به  منظور 
همفکری درباره مسائل مرتبط با بانک مرکزی و 
اقتصاد کشور برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در این نشست 
آغ��از ب��ه کار کانال های مالی ای��ران با چندین 
کش��ور و حذف دار از تب��ادات تجاری ایران با 
آن کشورها را اقدام مهمی در حوزه تحریم مالی 
ای��ران توصیف کرد و افزود: در عمل بین ایران و 
برخی کشورها پیمان پولی دوجانبه ایجاد شده 
اس��ت و در آینده این موضوع تقویت می ش��ود. 
وی در ادام��ه ب��ه موضوع مداخل��ه هدفمند و 
هوشمندانه در بازار ارز و همچنین تأمین نیازهای 
ارزی تولیدکنندگان و تأمین کامل نیاز کااهای 
اساس��ی و دارو اشاره کرد. در ادامه این نشست، 
اقتصاددانان ضمن کارآمد خواندن اقدامات اخیر 
بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی و بانکی 
که منجر به ایجاد ش��فافیت و کاهش قیمت ارز 
ش��ده اس��ت، بر ادامه و توسعه این سیاست ها و 

اقدامات تکمیلی دیگر تأکید کردند.

 ریزش دوباره قیمت ارز
 با دخالت بانک مرکزی

گروه اقتصادی: دیروز  سه شنبه 2۰ آذرماه نرخ 
ارز دوب��اره کاهش یاف��ت و دار با ریزش 1۹۰ 
تومان��ی، برای خرید 1۰ ه��زار و ۷3۰ تومان و 
ب��رای ف��روش 1۰ ه��زار و ۷۵۰ تومان قیمت 
خ��ورد. در این ب��اره خبرگ��زاری مهر گزارش 
داده در جری��ان معامات دیروز  بازار ارز تهران 
ب��ا دخالت بان��ک مرکزی قیمت ه��ر دار در 
صرافی ه��ای بانکی با ریزش 1۹۰ تومانی برای 
خرید 1۰ هزار و ۷3۰ تومان و برای فروش 1۰ 
هزار و ۷۵۰ تومان بود. همچنین هر یورو برای 
خرید 12 هزار و ۵۵۰ تومان و برای فروش 12 
هزار و ۶۵۰ تومان بود. به گزارش فارس، دیروز 
س��که طرح جدید بهار آزادی ۹۰ هزار تومان، 
ط��رح قدیم 1۵۰ هزار تومان، نیم س��که و ربع 
س��که ۴۰ هزار تومان، س��که گرمی 2۰ هزار 
تومان و هر گرم طای 1۸ عیار 1۰۵۰۰ تومان 
افت قیمت داشتند. در بازار ارز، دار ۴۰۰ تومان 
کاهش یافت و در سطح 1۰۵۰۰ تومان معامله 
می ش��د و یورو با کاهش ۵۵۰ تومانی 122۰۰ 
تومان قیم��ت خورد. قیمت اونس طا در بازار 
جهانی با 2 دار و ۹2 س��نت کاهش به 12۴۶ 
دار و ۹2 سنت رسید. از ابتدای هفته تاکنون 
قیمت سکه 3۵۰ هزار تومان، بهای دار 1۰۵۰ 

تومان و یورو 1۰۰۰ تومان کاهش یافته است.

هر کیلوگرم مرغ؛ ۱2۶00 تومان
قیمت هر کیلوگرم مرغ ب��ه 12۶۰۰ تومان 
رس��ید که ۴۴2۰ تومان بااتر از س��قف قیمتی 
کارگروه تنظیم بازار اس��ت. به گزارش تس��نیم، 
بر اس��اس اع��ام اتحادیه صنف فروش��ندگان 
پرن��ده و ماهی تهران، قیم��ت هر کیلوگرم مرغ 
گرم اس��تعامی کش��تارگاه های تهران  در روز 
سه ش��نبه 11۴۰۰ تومان، پخش 11۶۰۰ تومان 
و خرده فروشی 12۶۰۰ تومان بود. قیمت سینه 
مرغ  با کتف 1۹۵۰۰ تومان، س��ینه بدون کتف 
2۰۵۰۰ توم��ان و فیل��ه 22۵۰۰ توم��ان ب��ود. 
ای��ن اتحادیه در اطاعیه ای گف��ت: نرخ اعامی 
م��رغ زنده از طرف تولیدکنن��دگان بیش از نرخ 
اعامی س��ازمان حمایت است، بنابراین اتحادیه 
برای حمایت از مصرف کنندگان و عدم رسمیت 
بخش��یدن به قیمت های غیرمتع��ارف تا زمان 
تمکین تولیدکنندگان نس��بت به ح��دود نرخ 
مصوب س��ازمان حمایت از اقدام به استعام نرخ 
م��رغ زنده خ��ودداری می  کن��د. در همین حال 
3 تش��کل  اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی 
کش��اورزی مرغداران گوش��تی ای��ران، انجمن 
تولیدکنن��دگان جوجه ی��ک روزه و انجمن های 
شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ، صنعت 
طیور در نام��ه ای به رئیس جمهوری خواس��تار 
تجدیدنظ��ر در قیمت اباغی ۹۸۰۰ تومان برای 
گوش��ت مرغ و همچنین رفع مشکات به وجود 
آم��ده در حوزه تامی��ن و عرضه نهاده های تولید 
شدند. ایشان اعام کردند  قیمت نهاده ها و همه 
اقام، خدمات و عوامل تولید گوشت مرغ شامل 
ذرت، کنجاله، سویا، کرایه حمل مواد اولیه، انواع 
ریزمغذی ها )مواد معدن��ی و ویتامین ها( داروها، 
واکسن ها، کارتن و نایلون بسته بندی بتدریج تا 
1۰۰ درصد افزایش داشته و به رغم تاش دولت 
در ماه های اخیر، قیمت نهاده ها و خدمات مورد 
نیاز تولید گوش��ت مرغ به طور لجام گس��یخته 
افزایش یافته است. بدیهی است تولید کنندگان 
طیور متأثر از وضعیت موجود از جمله کمبود و 
افزایش قیمت نهاده ه��ا و مواد اولیه تولید، اباغ 
قیمت های غیرکارشناس��ی و دستوری گوشت 
مرغ بویژه در غیاب تشکل های ذی ربط در جلسه 
کارگروه تنظیم بازار 23 آبان، به رغم میل باطنی 
و ب��ه اجبار راهی غیر از خروج تدریجی از چرخه 
تولید که س��بب کاهش عرضه و افزایش بیش از 

حد قیمت گوشت مرغ می شود، پیش رو ندارند.

مشاور

3اقتصاد

محمد نجارصادقی: س��امانه ای که قرار بود با قاچاق 
مبارزه کند ۵ سال است که پشت دیوار وعده ها گیر 
کرده و مشخص نیست نابسامانی این سامانه چه زمانی 
به پایان می رسد. از سال ۹2 متولیان مبارزه با قاچاق 
کاا و ارز از س��تاد گرفته تا وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، گمرک، وزارت اطاعات و بانک مرکزی خبر 
از برخط شدن رویه های تجاری کشور داده و مدعی 
شدند با ایجاد سامانه های زنجیره وار، دیگر قاچاقی از 
مبادی رسمی وارد کشور نمی شود و اگر بشود قابل 
شناسایی است. اما اظهارات اخیر مهدی میراشرفی، 
رئیس گمرک نشان می دهد هنوز حتی زیرساخت 
اولیه برخط ش��دن تجارت کشور هم شکل نگرفته 
اس��ت. میراش��رفی که هنوز یک ماه از انتصابش به 
جای فرود عسگری نمی گذرد، با بیان اینکه قرار بود 
تمام دستگاه ها در ارتباط با تجارت به یکدیگر متصل 
شوند، می گوید: »به دلیل عدم تکمیل زیرساخت ها 
هنوز این ارتباط عملیاتی نشده است«. معاون وزیر 
اقتصاد ادامه می دهد: »سامانه های متعددی در حوزه 
تج��ارت خارجی در گمرک، بان��ک، وزارت صنعت، 
س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاا و ارز وج��ود دارد که 
مقرر شده با همفکری و برگزاری جلسات مختلف، 
یکپارچه  س��ازی این سامانه ها را تسریع کنیم«. این 
یعنی با وجود تمام ادعاهای رس��انه ای انجام شده و 
2 سامانه پرهزینه در وزارت صمت و وزارت اقتصاد 
هن��وز تجارت کش��ور بعد از قریب ۵ س��ال برخط 
نیست.  به گزارش »وطن امروز«، یکی از اصلی ترین 
مشکات حال حاضر اقتصاد ایران حجم باای قاچاق 
است، قاچاقی که گستره خود را از کااهای وارداتی 
افزایش داده و چند ماهی است حتی به صادرات هم 
رسیده است. حجم قاچاق همواره یکی از گنگ ترین 
ارقام اقتصاد کشورمان در سال های اخیر بوده؛ برای 
مثال س��ال ۹۵ میزان قاچاق توس��ط ستاد مبارزه 
با قاچ��اق کاا و ارز 12 میلیارد دار اعام ش��د اما 
بافاصله محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس حج��م آن را بیش از 3۰ میلیارد 
دار یعنی رقمی معادل صادرات نفت خام کشور در 
آن سال اعام کرد.  حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه هم درباره این آمار ستاد 
گفت: یک نهاد امنیتی درگیر با مبارزه با قاچاق در 
جلس��ه غیرعلنی مجلس این آمار را رد کرده است.  
در هر صورت چه بخواهیم آمار ستاد را قبول کنیم، 
چ��ه آماری ک��ه نمایندگان و نهاده��ای امنیتی به 
آنها داده اند، رقم حجم قاچاق در کش��ورمان بسیار 
بزرگ اس��ت و می تواند آسیب های فراوانی به تولید 
و به دنبال آن اش��تغال کشور بزند. بدیهی است این 
حجم باای قاچاق از طریق کوله بری، همراه مسافر یا 
بازارچه های مرزی وارد کشور نشده اند. نیم نگاهی به 
پرونده های قاچاق عظیم در سال های اخیر با عناوین 
قاچ��اق ۶۴1۸ خودرو لوک��س، 112۸ کانتینر بلور 
گرانقیمت و ۷۰۰۰ کیلو ش��ال و روسری گویای آن 
اس��ت که حجم اصلی قاچاق از مبادی رسمی وارد 
کشور می ش��ود.  بررسی پرونده های قاچاق یادشده 
نشان می دهد با وجود برخط شدن خدمات تجارت 
و گمرکی اما هنوز هم با جعل اسناد و تطمیع عامل 
انسانی می توان قاچاق وارد کشور کرد. این در حالی 
است که در حال حاضر 2 سامانه رصدگر رویه های 

تج��اری  را زیر نظر دارن��د؛ اول پنجره واحد گمرک 
)وزارت اقتص��اد و امور دارایی( و دوم س��امانه جامع 
تج��ارت )وزارت اطاعات و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت(.
پنجره واحد گمرک ■

تولد پنجره واحد گمرکی با دولت تدبیر و امید 
همزمان بود، نیمه دوم س��ال ۹2 بود که مس��عود 
کرباسیان خبر از پیاده  سازی برخط سامانه ای در تمام 
گمرک های کشور داد. او درباره این سامانه گفت: »با 
همکاری دانشگاه تهران و فرهاد رهبر)رئیس وقت 
دانش��گاه تهران( س��امانه ای را راه اندازی کردیم که 
دیگر احتیاج به مراجعه حضوری بازرگان به وزارت 
صمت و گمرک برای تحویل اسناد نباشد«. بر این 
اساس این س��امانه طبق ماده 3۸ قانون رفع موانع 
تولید ایجاد شد؛ سامانه ای که با برخط کردن ارتباط 
بین بازرگان، گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی، 
کشور مبدأ و بخشی از انبارهای کشور توانست گام 
بزرگی برای الکترونیکی کردن مسیر تجاری کشور 
بردارد. با این وجود به دلیل طوانی شدن روند ایجاد 
این سامانه و باگ های اساسی که داشت، نتوانست 
در برابر قاچاق کانتینری مقابله کند. نکته اساسی 
عدم موفقیت سامانه یادشده ایجاد سامانه ای موازی 
و همگام با همین سامانه و وظایفی یکسان توسط 

وزارت صنعت و وزارت اطاعات بود. 
فرزند ناخوانده ای به نام سامانه جامع تجارت ■

سامانه جامع تجارت ذیل آیین نامه اجرایی مواد 
۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز به وجود آمد. 
برای شروع به کار آن تاریخ دقیقی موجود نیست، 
در حال حاضر رس��م است که این سامانه هر سال 
ی��ک بار افتتاح می ش��ود اما ظهور و ب��روزی از آن 
وجود ندارد. این س��امانه یک بار در خردادماه سال 
۹۶ توسط یداه صادقی، معاون وقت وزیر صنعت، 
معدن و تجارت رونمایی شد اما بار دیگر در تابستان 
سال جاری توسط محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات رونمایی مجدد ش��د. 

به طور کلی س��امانه جامع تج��ارت هیچ ارتباطی 
ب��ه وزارت ارتباطات و فناوری اطاع��ات ندارد اما 
همانط��ور که ش��ریعتمداری ابتدای س��ال جاری 
اعام کرده بود این س��امانه توسط وزارت اطاعات 
راه اندازی و طراحی ش��ده ب��ود. البته جهرمی این 
سامانه را ذیل پروژه بزرگ دولت الکترونیک می داند. 
سامانه جامع تجارت به صورت ماهوی و کلی هیچ 
فرقی با پنجره واحد گمرکی ندارد و تنها فرق آن در 
اتصال به مدیریت کاا پس از ترخیص است. بنا بر 
این گزارش، در حال حاضر این 2 سامانه به یکدیگر 
متصل نیس��تند و هر از گاهی هم اختافاتی بین 
آنها رخ می  دهد. به نظر می رسد مدیریت اطاعات 
برای هر دو گروه طراحان این سامانه ها مهم است. 
اما نتیجه این کش��مکش نافرجام چیزی به غیر از 
ذی نفع ش��دن قاچاقچیان نیست. تنها یک نمونه 
از متضرر ش��دن اقتصاد کشور در موضوع اختاف 
س��امانه ای احتکاری بود که سال گذشته رخ داد. با 
وجود اینکه سامانه انبارها به عنوان زیرسامانه در هر 
دو سامانه های مادر مذکور وجود داشت اما به دلیل 
گستردگی و اینکه گروهی از انبارها در سامانه جامع 
تجارت ثبت ش��ده بودند و گروهی دیگر در سامانه 
گمرک، دستگاه های نظارتی توانایی کشف کااهای 

احتکاری را نداشتند.  
آسیکودای جهانی را چه کار کردید؟ ■

پیش از ایجاد تمام سامانه های یادشده، سامانه 
جهانی آسیکودا مسؤولیت نظارت بر تجارت کشور 
را برعهده داشت. سامانه آسیکودای جهانی توانایی 
رسیدگی خودکار به تمام مراحل فرآیند ترخیص 
کاا ب��رای انواع مختلف رویه ه��ای گمرکی مانند 
کنترل کاا، نظارت بر ترانزیت و حسابداری را دارد. 
آس��یکودا با هزینه کلی یک میلیارد و ۵۰ میلیون 
تومان ظرف مدت نزدیک به 1۵ سال از سال ۷۸ در 
تمام کشور راه اندازی شد. این سامانه استانداردهای 
پای��ه ISO، UN، WTO را دارد و هم اکنون ۹۰ 
کش��ور در حال توس��عه در آن عضوی��ت دارند. با 

وجود هزینه های مالی و زمانی که برای آس��یکودا 
ش��د اما با حضور کرباسیان در گمرک این سامانه 
از بی��ن می رود.  بهانه رئیس کل وقت گمرک برای 
این کار س��خت بودن رویه های ورود کاا به داخل 
ایران عنوان شده است. او گفته در هیچ کجای دنیا 
پیله وری، ملوانی، مرزنشینی، ورود موقت، ته لنچی 
و... ندارند و تفهیم این موضوع برای کارشناس��ان 
خارجی س��خت بود. بر اس��اس گزارشی که دفتر 
مطالعات مجلس ش��ورای اسامی در سال ۹۰ که 
قرار بود از آن بهره برداری ش��ود درباره این سامانه 
نوشت: »آسیکودا قابلیت پشتیبانی همه رویه های 
گمرکی، کنت��رل ترانزی��ت کاا در مبدا و مقصد، 
مطابقت کااها با کدهای بین المللی، امکان برخط 
ش��دن اطاعات، امکان پرداخت حقوق و عوارض 
گمرکی به صورت الکترونیکی و حسابداری خودکار 

را دارد«
 تابستان سال جاری هیات رئیسه مجلس شورای 
اسامی طی نامه ای از رئیس کل وقت گمرک ایران 
)فرود عس��گری( می خواهد دلیل عبور از س��امانه 
آسیکودا و ایجاد س��امانه های جدید را اعام کند، 
احمد امیرآبادی در نامه  خود از گمرک می خواهد 
به ص��ورت دقیق توضیح دهند چه هزینه ای برای 
ایجاد س��امانه انجام ش��ده اس��ت. به نظر می رسد 
به طور کلی س��امانه جامع تجارت و پنجره واحد 
گمرکی رونوشت ناشیانه ای از آسیکودا هستند اما 
برای ایجاد آنها هزینه هنگفتی شده و تاکنون هم 
آماری از هزینه های این 2 س��امانه عنوان نشده و 
اصا معلوم نیست سرنوشت شان چه خواهد شد. آیا 
کسی پاسخگوی هزینه های گزاف برای راه اندازی 
س��امانه ای که احتمال دارد اصا راه اندازی نشود، 
خواه��د بود؟ دولتی که داعیه مبارزه با قاچاق دارد 
و با کلمه »قاچاق« طعنه های سیاسی می زند، آیا 
سرانجام این سامانه را راه اندازی می کند یا همچنان 
باید ش��اهد ناهماهنگی جزایر مدیریت اقتصادی 

دولتی باشیم و همچنان منتظر بمانیم.

وطن امروز  شماره 2604 چهار شنبه 21 آذر 1397

تجارت

کشاورزی

»وطن امروز« از معطل ماندن 5 ساله برنامه های الکترونیکی مبارزه با قاچاق گزارش می دهد

سامانه های نابسامان

گ�روه اقتص�ادی: وزی��ر صنعت، 
مع��دن و تجارت عرض��ه خودرو 
با ن��رخ ۵ درصد زیر قیمت ب��ازار را تایید کرد. به 
گزارش خبرگزاری ه��ا، رضا رحمان��ی در این باره 
افزود: عرضه خودروهایی که مشمول قیمت گذاری 
ش��ورای رقابت نیستند با نرخ ۵ درصد زیر قیمت 
بازار، شروع ش��ده است. رحمانی ادامه داد: تنظیم 
بازار خودرو مستلزم افزایش تولید و عرضه بیشتر 
اس��ت تا بتواند تقاضا را پاس��خ دهد. این در حالی 
است که در ماه های اخیر تولید خودرو در 2 کارخانه 
اصلی خودروسازی بشدت کاهش یافته است. وی با 
اشاره به اینکه قیمت گذاری خودرو شامل 2 بخش 
می شود، تصریح کرد : اول خودروهایی که مشمول 
قیمت گذاری شورای رقابت هستند و دیگر آنهایی 
که مش��مول این قیمت گذاری نمی شوند. این در 
شرایطی است که خودروسازان عرضه خودرو با نرخ 
۵ درصد پایین تر از قیمت بازار را ش��روع کرده اند 
و اگر عرضه اینگونه ادامه  داش��ته باش��د، می تواند 
با ادامه این س��یر موجب تعدیل قیمت ها در بازار 

آزاد ش��ود، به طوری که در مرحله بعد نیز بار دیگر 
خودروسازان قیمت را ۵ درصد پایین تر از نرخ بازار 
تعیی��ن می کنند که در این حالت ه��م دالی در 
بازار کمتر ش��ده و هم اینکه قیمت ها در بازار آزاد 
متعادل خواهد شد. وی درباره اینکه قیمت گذاری 
خودروهای مشمول قیمت گذاری از سوی شورای 
رقابت چ��ه زمانی نهایی خواهد ش��د؟ نیز گفت:  
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
دیگر دستگاه های مربوط در حال  بررسی کارشناسی 
در این باره  هس��تند و تا 2 هفته آینده قیمت های 
جدید را اعام خواهند کرد. وی با اش��اره به اینکه 
از خودروسازان خواسته ایم در قالب بسته ای عمل 
کنند، اضافه ک��رد: اول اینکه باید به تعهدات خود 
در پیش فروش پایبند ب��وده و آن  را انجام دهند و 
دیگر اینکه عرض��ه آنها افزایش پیدا کند. در  عین 
 حال بح��ث مطالبات مرب��وط به قطعه س��ازان و 
همچنین تامین نقدینگی از مح��ل فروش اموال 
مازاد خودروس��ازان یا تامین مال��ی از طریق نظام 
بانکی نیز مطرح است. رحمانی یادآور شد: نمی توان 

تمام هزینه های مربوط به خودروسازان را از محل 
افزایش قیمت تامین کرد، چرا که هزینه های مالی 
آنها گاهی تا باای 2۰ درصد می رسد و تامین این 
هزینه از طری��ق کانال افزایش قیمت قابل توجیه 

نیست و سازمان حمایت قطعا آن  را نمی پذیرد.
بررسی افزایش قیمت خودرو در کمیسیون اصل 90 ■

در همی��ن حال بهرام پارس��ایی، س��خنگوی 
کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس از جلس��ه 2۵ آذر 
این کمیس��یون با حضور وزیر صنعت و معاونان 
مربوط، س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، سازمان 
تعزیرات، رئیس س��ازمان گمرک و خودروسازان 
درب��اره بررس��ی وضعیت پیش فروش خ��ودرو و 
افزای��ش قیمت خودرو خبر داد. وی افزود: پرونده 

خودروسازان در کمیس��یون اصل »۹۰« بیش از 
یک س��ال باز و گزارش آن در حال  تهیه اس��ت. 
با توجه به ش��رایط فعلی که خودروسازان به هر 
شکلی که می خواهند خودروی شان را پیش فروش 
یا قیمت گذاری می کنند ازم دیدیم که کمیسیون 
از جای��گاه نظارتی خود به این موضوع ورود کند. 
پارس��ایی ادامه  داد: خودروسازان نتوانستند طی 
یک س��ال گذشته به تعهدات ش��ان عمل کنند. 
آنها 2۰ هزار میلیارد تومان به قطعه   سازان بدهکار 
هستند، 3۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند 
و 1۵ ه��زار میلیارد تومان زیان انباش��ته دارند و 
در کنار اینه��ا هزاران میلیارد خودرو پیش فروش 

کرده اند و نتوانسته  اند به تعهدات شان عمل کنند.

وزیر صنعت دستور افزایش قیمت خودرو را اعام کرد

فروش خودروهای داخلی 5 درصد زیر قیمت بازار

خودرو

بازارکارخانهنوع خودرو
22.492.00038.200.000پراید 111
22.790.00035.000.000پراید 131
23.400.00035.600.000پراید 151

27.570.00041.000.000تیبا صندوقدار
30.389.00044.700.000تیبا 2

32.944.60057.000.000پژو 405
SLX 35.105.90061.000.000پژو

34.745.20059.000.000پژو 405 دوگانه سوز
40.595.70071.000.000پژو پارس

42.481.00081.000.000پژو پارس TU5 کاس 13
20636.286.00062.100.000 تیپ 2
20641.942.00073.000.000 تیپ 5

V8 20642.763.10073.000.000 صندوقدار
LX 33.535.40061.500.000سمند
EF7 34.338.20063.000.000سمند

بازارکارخانهنوع خودرو
36.616.00065.000.000سمند دوگانه سوز کاس 16

46.989.40081.500.000دنا دنده دستی
53.265.800108،500.000دنا پاس اتوماتیک
20747.128.30092.000.000 دنده دستی
20754.361.900116.000.000 اتوماتیک

113،062،000205،500،000سراتو با آپشن 2000
61،000،000132،800،000ساندرو استپ وی اتوماتیک

52،000،00088،800،000اچ سی کراس
S7 104،313،000205،300،000هایما
S5 98،640،000175،400،000هایما
74،952،000131،100،000چانگان

48،264،00088،500،000پارس تندر
42.941.00088.500.000سمند سورن )توربو(
46.069.00091.500.000تندر پاس دنده ای

142.700.000281.000.000مزدا 3 تیپ 4

قیمت برخی خودروهای داخلی)تومان(



اجتماعي 0 4

عضو کمیسیون قضایی مجلس خواستار شد
 معرفی مهدهای متخلف

 به دستگاه قضایی

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون حقوقی و 
قضایی مجلس از بهزیس��تی خواست مهدهای 
کودکی را که مانع ورود بازرس��ان این س��ازمان 
می ش��وند بافاصله به دس��تگاه قضایی معرفی 
کند. یحیی کمالی پ��ور در واکنش به اظهارنظر 
مدیرعامل سازمان بهزیستی استان تهران مبنی 
بر اینکه تخلف های��ی در برخی مهدهای کودک  
اتفاق می افتد اما به بازرس��ان این سازمان مجوز 
ورود به این مراکز داده نمی ش��ود، به خانه ملت 
گف��ت: هر صنف��ی که تصمیم بگی��رد مرکزی 
تاس��یس کرده و عه��ده دار بخش��ی از خدمات 
عمومی کش��ور شود، باید از مسیر قانونی مجوز 
دریافت کند و این امر قابل پذیرش نیس��ت که 
موسساتی بدون اخذ مجوز قانونی به ارائه خدمات 
عمومی بپردازند. نماینده مردم در مجلس گفت: 
در حوزه نگهداری از اطفال به دلیل اینکه ذهن 
آنها مهیای فراگیری هر چیزی است و این امکان 
وج��ود دارد که موضوع��ات فراتر از آنچه باید به 
اطفال آموزش داده شود، مطرح شده یا رفتاری 
از برخی متولیان س��ر بزند که مغایر با شئونات 
اس��امی باش��د، به طور طبیعی بای��د فعالیت 
موسساتی که در این زمینه فعالیت دارند تحت 
نظارت، کنترل و مدیریت یک مجموعه ای باشد. 
عضو هیات رئیسه کمیس��یون قضایی مجلس 
تاکید کرد: بازرسان سازمان بهزیستی می توانند 
به مهدهای کودک  وارد شوند و اگر این مراکز امور 
مرتبط با وظایف این سازمان را انجام می دهند، 
نباید مانع ورود آنها شوند، بنابراین چنانچه مانع 
از ورود بازرسان شدند باید از این موضوع گزارش 
تهیه شده و به دس��تگاه قضایی اعام شود تا با 

مجوز قضایی از این مراکز بازدید کنند.

دبیرکل خانه پرستار مطرح کرد
 اختاف پرداختی پزشک و پرستار

 تا ۱۰۰ برابر

دبیرکل خانه پرس��تار، اخت��اف پرداختی 
پرس��تاران و پزش��کان را ناعادان��ه دانس��ت و 
گفت: س��امت یک کار تیمی است. به گزارش 
مهر، محمد ش��ریفی مقدم در جمع دانشجویان 
پرس��تاری مش��هد اظهار داش��ت: اختاف در 
پرداختی  های پزشکان و پرستاران حتی به ۱۰۰ 
برابر نیز رسیده است که این پدیده منحصربه فرد 
ب��وده و در هیچ جای دنیا چنین اختافی معنا 
ندارد. وی افزود: س��امت یک کار تیمی اس��ت 
و امروز دنیا به س��ویی رفته است که این روش 
مدیریت را قبول نمی کند، لذا باید دانش��جویان 
و جامعه پرس��تاری تحلیل، نقد، پرسشگری و 
روش��نگری را برای تحقق مطالبات شان داشته 
باش��ند. دبی��رکل خانه پرس��تار با بی��ان اینکه 
پرس��تاری باید جایگاه واقعی خود را در کش��ور 
به دست آورد، افزود: حوزه سامت با بی توجهی 
به پرستاری نه تنها مش��کاتش حل نمی شود، 
بلکه مشکاتش حادتر می شود و مردم و بیماران 
بیشتر از هر کس از این شرایط آسیب می بینند. 
شریفی مقدم با اشاره به کمبود نیروی پرستار در 
کش��ور گفت: در اروپا به ازای هزار نفر جمعیت 
۱۰ پرستار فعالیت دارد و این نسبت در ایران ۱/5 
به ازای هزار نفر جمعیت است. وی نسبت پرستار 
به جمعیت در کشور ترکیه را 2/6 به ازای ۱۰۰۰ 
نفر جمعی��ت عنوان کرد و اف��زود: این درحالی 
اس��ت که کشورهای عراق و سوریه با ۱/8 و 2/9 
نیروی پرستار به ازای هزار نفر جمعیت جایگاهی 
بااتر از کشور ما دارند. دبیرکل خانه پرستار در 
پایان اظهار داشت: هم اکنون 6۰ هزار دانشجو در 

گروه های پرستاری مشغول تحصیل هستند.

 کارگاه آموزش��ی با عنوان »آزمایش��گاه شهر 
هوش��مند، زیرس��اخت ن��وآوری« در همایش 
بین المللی »ته��ران هوش��مند« در برج میاد 
برگزار ش��د. دیمیتری کاراندای��ن، مدیر پروژه 
آزمایشگاه ش��هر هوشمند مسکو در این کارگاه 
آموزش��ی درباره ش��یوه های مدیری��ت در این 
ش��هر و ساختارهای حاکم بر آن توضیح داد. در 
این کارگاه، کارانداین، شناس��ایی و جمع آوری، 
هزینه ه��ای نگه��داری و م��دل درآمدزای��ی از 
داده ها را تش��ریح کرد و گفت: مدل های نوآوری 
در 2 قالب باز و بس��ته تعریف ش��ده اس��ت که 
در نوع باز، ارتباط و همکاری با اس��تارت آپ ها، 
شتاب دهنده ها، دانش��گاه ها و شرکت های نوآور 

تعریف شده و ثمربخش خواهد بود.

مدیرعامل میادین میوه و تره بار شهرداری 
تهران خبر داد

توزیع گوشت منجمد با کارت ملی

مدیرعامل میادین میوه و تره بار شهرداری 
تهران از توزیع گوشت منجمد با کارت ملی در 
میادین با قیمت 28 هزار تومان خبر داد. سعید 
راد، مدیرعامل میادین میوه و تره بار شهرداری 
تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه توزیع 
گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار به فارس 
گفت: گوش��ت منجمد در 22 می��دان تره بار 
ش��هرداری با کارت ملی توضیع می شود. وی 
درباره دلیل این اقدام گفت: برای کوتاه کردن 
دست داان          ، این تدبیر اندیشیده شده است. به 
گفته س��عید راد، هر نفر با کارت ملی می تواند 
در هفته 3 بار به میادین مراجعه کرده و هر بار 
2 کیلو گوشت با قیمت 28 تا 29 هزار تومان 
خریداری کند. سعید راد همچنین از برگزاری 
یازدهمین جش��نواره ارگانیک تهران از 22 تا 
3۰ آذر در بوس��تان گفت وگو خبر داد و گفت: 
قصد ما حمایت از کاای ایرانی است و در این 
جشنواره ۱2۰ شرکت حضور دارند. مدیرعامل 
سازمان میادین میوه و تره بار در باره برنامه های 
میادین میوه و تره بار در ش��ب یلدا، گفت: انار 
و هندوان��ه در تمام بازارها با نرخ مصوب توزیع 
می شود و همچنین در میادینی که غرفه آجیل 
داری��م،  آجیل ش��ب یلدا با 22 ت��ا 3۰ درصد 

پایین تر از قیمت بازار عرضه می شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورا عنوان کرد
صدور حکم تخریب پل هوایی 

پاادیوم

رئیس کمیس��یون شهرس��ازی و معماری 
ش��ورای ش��هر تهران درباره تخلفات پاادیوم 
در منطق��ه یک گفت: ش��عبه ب��دوی رأی به 
جمع آوری س��اختمان جنوبی و پل هوایی در 

محدوده این بنا صادر کرده است. 
به گزارش تس��نیم، محمد سااری با اشاره 
به پیگیری های ش��ورای ش��هر ته��ران درباره 
تخلفات مجموعه پاادیوم در منطقه یک اظهار 
داش��ت: تخلفات این ساختمان به کمیسیون 
ماده ۱۰۰ ارس��ال شده و ش��عبه بدوی بعد از 
بررسی کارشناسی رای به جمع آوری و تخریب 
ساختمان جنوبی و جمع آوری تونل و پل هوایی 
داده است. وی تصریح کرد: مالک این مجتمع 
نیز نس��بت به رای صادر شده اعتراض کرده و 
در واقع این موضوع مورد تجدیدنظر قرار گرفته 
اس��ت و طی 2۰ روز آین��ده رای نهایی صادر 

خواهد شد. 
س��ااری با بی��ان اینکه متاس��فانه فرآیند 
رس��یدگی به صدور رای تخلفات ساختمان ها 
بویژه س��اختمان های بزرگ مقی��اس از جمله 
پاادیوم طوانی اس��ت، اظهار داش��ت: مردم 
انتظار دارند هر چه زودتر به این موارد رسیدگی 

شود. 
رئیس کمیس��یون شهرس��ازی و معماری 
ش��ورای شهر تهران در پایان گفت: پیش بینی 
می ش��ود طی 2 هفته آت��ی رای نهایی درباره 

پاادیوم در منطقه یک صادر شود.

رئیس پلیس راهور تهران خبر داد
 ممنوعیت تردد کامیون

در ۲ منطقه پایتخت
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از 
ممنوعیت ورود کامیون به معابر مناطق یک و 

3 شهرداری تهران خبر داد. 
س��ردار محمدرضا مهماندار در این باره به 
ایس��نا گفت: تردد کامیون ه��ا در طول روز در 
سراس��ر تهران ممنوع اس��ت و کامیون ها تنها 
می توانند در روزهای عادی از س��اعت 22 تا 6 
صبح و در روزهای تعطیل از س��اعت 2۴ تا 6 
صبح در معابر تهران تردد کنند. وی افزود: اما 
این ممنوعیت برای کامیون ها در مناطق یک 
و 3 ش��هرداری تهران 2۴ س��اعته بوده و هیچ 
کامیونی در طول شبانه روز اجازه تردد از معابر 

این  مناطق را ندارد.
 رئیس پلی��س راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ خاطرنشان کرد: کامیون هایی که قصد 
ورود به این مناطق را دارند، ابتدا باید با مراجعه 
به معاونت حمل ونقل شهرداری درخواست خود 
را طرح کنند تا پس از موافقت پلیس و دریافت 
مجوز امکان تردد پی��دا کنند. مهماندار افزود: 
درصورت تردد بدون مجوز کامیون ها، ماموران 
پلیس نسبت به اعمال قانون آنها اقدام خواهند 

کرد.

نبض جامعه

گ�روه اجتماع�ی: خزانه دار ش��ورای 
ش��هر تهران با اش��اره به حذف 25۰ 
پست س��ازمانی اعم از مدیران ارشد، 
مش��اوران و قائم مقام ها گفت: طرح 
این موضوع در دس��تور کار قرار دارد 
و امیدواری��م هر چه زودتر در صحن 

شورا به تصویب برسد. 
به گزارش تس��نیم، سیدحس��ن 
رس��ولی  با اش��اره ب��ه ط��رح الزام 
ش��هرداری تهران به ادغام و کاهش 
حوزه های معاونت و حذف پست های 
قائم مقام یا جانشین یا مشاور در تمام 
واحدهای ستادی، مناطق، سازمان ها 
و شرکت های تابعه اظهار داشت: نوبت 
بررسی این طرح در صحن علنی شورا 
یکشنبه هفته آینده خواهد بود و این 
در حالی اس��ت که در  ۱6 تا ۱7 ماه 
گذشته با تصویربرداری از شهرداری 
تهران ب��ا توجه به گ��زارش تغییر و 

تحولی که نجفی شهردار وقت تهران ارائه دادند، در 
کمیسیون برنامه و بودجه شورا به تصویری از شرایط 
جاری و ساری نظام مدیریت شهری رسیدیم. وی 
تصریح کرد: از 22 خرداد تا ابتدای شهریور 96، به 
مدت 3 ماه برای جابه جایی شورای چهارم و پنجم 
فرص��ت بود و در این زمان با الویری نشس��ت های 
گوناگونی داشتیم و می توان گفت شورای پنجم در 
تصویربرداری از اوضاع سازمان شهرداری وضعیت 
خوبی دارد و بر اساس تقسیم کار، موضوع سازمان 
مدیریت و نیروی انسانی در 2 حوزه مقررات گذاری 
و نظارت برعهده کارگروه س��ازمان تش��کیات و 
نیروی انسانی اس��ت که مسؤولیت این کارگروه با 

بنده است.
ساماندهی زیرمجموعه های شهرداری ■

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: ساماندهی 
زیرمجموعه ه��ای ش��هرداری ش��امل 2 بخ��ش 
س��ازمان ها، ش��رکت ها و موسس��ات وابس��ته به 

شهرداری و ساختار سازمانی 
خ��ود ش��هرداری و مناط��ق 
و نواح��ی اس��ت و یک��ی از 
ش��هرداری  مهم  چالش های 
پایتخ��ت نامناس��ب  ب��ودن 
س��اختار س��ازمانی با ش��رح 
وظایف و ماموریت هاس��ت و 
در چنین ش��رایطی از لحاظ 
تجربه فنی، نظام گردش کار 
به دلیل بزرگ��ی بیش از حد 
سازمان با کندی مواجه شده 

است. رس��ولی گفت: امروز با وجود فعالیت دفاتر 
الکترونیکی حداقل زمان دریافت پروانه ساختمانی 
9 ماه است، بنابراین نظام گردش کار صریح، شفاف 
و سالم اهمیت زیادی دارد و سرعت بخشی به کار 
بدون توزیع مسؤولیت ها و بازنگری در حد و اندازه 

سازمان میسر نمی شود.

اصاح سازمان ها ■
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
تشکیات گسترده شهرداری از 
2 مرجع قانونی تبعیت می کند، 
گفت: شرکت ها و سازمان های 
وابس��ته به شهرداری بر اساس 
قانون تجارت فعالیت می کنند 
اما شهرداری از  آیین نامه اداری 
و اس��تخدامی و قانون مصوب 
س��ال 58 تبعی��ت می کن��د 
و اگ��ر ش��هرداری ب��ه دنبال 
کارآمدسازی و نظارت بر مجموعه است، باید در این 
دو بخش که به صورت مجزا از هم پیگیری شده اند، 
حد قابل قبولی از یکپارچگی را میسر کنیم؛ در این 
راس��تا طی ۱8 ماه اخیر اصاح سازمانی در دستور 
کار قرار گرفته که سازمان ورزش به صورت پایلوت 

بررسی شد.

حذف پست های غیرضرور ■
خزان��ه دار ش��ورای ش��هر ته��ران 
همچنی��ن گفت: پیش ف��رض من به 
عنوان ط��راح این طرح که با ۱6 امضا 
آماده شده، این است که طی سال های 
اخیر شهرداری بیش از حد فربه  شده و 
باید تعداد حوزه های معاونت از 9 حوزه 
فعل��ی که برخی غیرمصوب هس��تند 
تا 6 حوزه کاهش داده ش��ود، چرا که 
ماموریت های اصلی شهرداری بیش از 
6 سطح نیست و باید شهرداری نسبت 
به حذف پست های غیرضرور اقدام کند. 
از نظر من برخی از این پس��ت ها فاقد 
ش��رح وظای��ف و ماموریت های خاص 
هستند. رس��ولی با اش��اره به آخرین 
وضعی��ت انتخ��اب مدیرعام��ل بانک 
ش��هر گفت: این مجموعه هم اکنون با 
سرپرست اداره می شود که حدود 7 ماه 
از آن می گذرد و بانک شهر متعلق به 8 
کانشهر است، بنابراین شهرداری تهران در این بانک 
سهامدار است و مثل یک سهامدار می تواند در مجمع 
این بانک اظهارنظر کند و در واقع این بخش مستقیما 

به شورای شهر تهران مربوط نمی شود.
حذف 250 مدیر ارشد ■

وی خاطرنش��ان کرد: ما در بودجه سال 97 برای 
شهرداری تهران تکلیف کردیم طی سال جاری تعداد 
کارکنان را 6 درصد کاهش دهد و البته این اجازه را به 
شهرداری دادیم که از طریق آزمون 3 درصد به تعداد 
کارکنان خود بیفزاید. وی با اش��اره به اینکه حداقل 
25۰ مدیر ارشد اعم از مشاور، قائم مقام و در سطوح 
مناطق، سازمان ها و شرکت های شهرداری بر اساس 
طرح الزام ش��هرداری تهران به حذف این پس��ت ها، 
حذف خواهند شد، گفت: این طرح به تعبیر کارکنان 
مربوط به مراتب باای س��ازمان است، البته موظفیم 
اگر کارگر یا کارمندی در راستای کوچک سازی تعدیل 

می شود، تاش کنیم در بازار کار فعال شود.

آوای شهر

خزانه دار ش�ورای ش�هر: س�اماندهی 
زیرمجموعه های ش�هرداری ش�امل 2 
بخش سازمان ها، شرکت ها و موسسات 
س�اختار  و  ش�هرداری  ب�ه  وابس�ته 
س�ازمانی خود ش�هرداری و مناطق و 
نواحی است و یکی از چالش های مهم 
ش�هرداری پایتخ�ت نامناس�ب  بودن 
س�اختار س�ازمانی با ش�رح وظایف و 

ماموریت هاست

چهار شنبه 21 آذر 1397وطن امروز  شماره 2604 

جزئیات طرح جدید شورای شهر برای الزام شهرداری به کاهش حوزه های تابعه اعام شد

حذف ۲۵۰ مدیر ارشد، مشاور و قائم مقام
طرح جدید یکشنبه هفته آینده در دستور کار شورای شهر قرار می گیرد

محس�ن پورع�رب: نزدی��ک به 
3 م��اه از آغ��از س��ال تحصیلی 
جدید گذش��ته اس��ت و یک��ی از وعده های وزیر 
آموزش وپرورش درباره ممنوعیت ارائه کتاب های 
کمک درس��ی در مدارس در حال محقق ش��دن 

است. 
در آغاز س��ال تحصیلی بود که پس از حرف و 
حدیث های فراوان درباره اس��تفاده از کتب کمک 
درسی و برگزاری آزمون ها در مدارس، سیدمحمد 
بطحای��ی با اباغ  آیین نامه ای اس��تفاده از کتب و 
آزمون های کمک��ی را در مدارس ابتدایی ممنوع 
اع��ام کرد و ق��رار بر این ب��ود چگونگی برخورد 
با مدی��ران متخلفی که اباغ  آیین نامه  رس��می 
آموزش وپ��رورش را ب��ا روش ه��ای گوناگون در 
اصط��اح دور می زنند و تبعیت نمی کنند، اعام 
ش��ود. بتازگی رضوان حکیم زاده،  معاون ابتدایی  
وزی��ر آموزش و پ��رورش که این روزها از س��وی 
بطحایی مس��ؤولیت مس��تقیم نظارت بر اجرای 
این  آیین نامه را دارد، در گفت وگو با »وطن امروز« 
جزئیات بیشتری از نحوه اجرای این  آیین نامه و نوع 

نظارت ها را تشریح کرده است.
معاونت ابتدایی وزارت آموزش وپرورش درباره 
نتیجه گزارش های میدانی گفته است: گروه هایی 
را برای بازدید از مدارس تمام مناطق تهران اعزام 

کردی��م و به ص��ورت انتخابی از برخ��ی مدارس 
اعم از دولت��ی و غیردولتی و هیات امنایی بازدید 
داش��تیم که گزارش این بازدیدها را خدمت وزیر 
آموزش وپ��رورش ارائه کردیم. وزیر پس از مطالعه 
گزارش دستور تشکیل یک جلسه فوری با حضور 
مرکز ارزیابی عملکرد و رس��یدگی به ش��کایت و 

همچنین 2 نفر از مش��اوران  خود را دادند. در این 
جلسه ابعاد گوناگون موضوع بررسی و جمع بندی 
شد. بنا بر اظهارات وی، در بازدیدهایی که داشتیم 
بس��یاری از مدارس ممنوعیت برگزاری آزمون ها 
و ورود کتب کمک درس��ی به مدرس��ه را رعایت 
می کنند اما تخلف هایی نیز مش��اهده شد که در 

برخی مناطق حجم تخلفات بیشتر بود، در همین 
باره برای مدارس��ی که اباغی��ه را اجرا می کنند 
اقدام های تشویقی در نظر گرفتیم که در آینده ای 

نزدیک موارد را اعام خواهیم کرد.
پاسخ به تخلف با تنبیه  ■

حکی��م زاده اف��زود: وزی��ر آموزش وپ��رورش 
مسؤولیت مس��تقیم نظارت بر مدارس در جهت 
اجرای این اباغیه را به معاونت ابتدایی س��پردند. 
به همین دلیل جلس��ات توجیه��ی را با معاونان 
آموزش ابتدایی سراس��ر کشور، روسای مناطق و 
مدیران مرتبط با مقطع ابتدایی در آموزش وپرورش 

استان ها داشتیم.
در  این جلس��ات از آنها خواس��تیم به عنوان 
بازوه��ای اجرای��ی در اجرای دس��تورات جناب 
وزی��ر فعالیت کنند، ضمن اینکه اگر ازم باش��د 
آموزش های��ی را ب��رای معاونان آم��وزش ابتدایی 
خواهیم داشت.  وی خاطرنشان کرد: هر تخلفی که 
از سوی مدیران مربوط گزارش شود با تنبیه های 
پیش بینی شده پاسخ داده خواهد شد. معاون وزیر 
آموزش وپرورش در تشریح تنبیه های پیش بینی 
ش��ده برای متخلفان تصریح ک��رد: نوع تنبیه ها 
بستگی به نوع تخلف دارد اما برخی تنبیه های در 
نظر گرفته شده ش��امل تذکر و درج در پرونده و 

حتی جابه جایی مدیران متخلف می شود. 

 معاونت آموزش وپرورش شیوه برخورد با اجرا نشدن طرح ممنوعیت کتاب های کمک درسی نیمکت
را تشریح کرد

تنبیه های پیش بینی شده برای مدیران متخلف 
حکیم زاده: تذکر و درج در پرونده و جابه جایی مدیران از تنبیه های درنظر گرفته شده  است

کشف 7 میلیارد اموال مسروقه از انبارهای یک مالخر آژیر

گروه اجتماعی: معاون مبارزه با س��رقت وسایل  نقلیه پلیس آگاهی 
ته��ران از دس��تگیری مالخری حرفه ای خبر داد که در بازرس��ی از 
چندین انبار بزرگ متعلق به وی بیش از 7 میلیارد تومان انواع اموال 

مسروقه کشف شد. 
به گزارش تسنیم، سرهنگ کارآگاه شمس الدین میرزکی با اعام 
خبر بازداش��ت مالخر میلیاردی درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: 
متهم فردی 5۰ ساله دارای چندین فقره محکومیت کیفری به اتهام 
خرید و فروش اموال سرقتی و پرونده مفتوح در دادسرای ناحیه 3۴ 
است و با قرار وثیقه آزاد بوده است. وی افزود: چهاردهم آذرماه سال 
جاری در تحقیقات صورت گرفته مش��خص شد متهم همچنان در 
زمینه خرید و فروش اموال سرقتی فعالیت دارد، از این رو حدود 2 
هفته متهم و انبارهای وی تحت نظر قرار گرفت. میرزکی خاطرنشان 

کرد: با قطعی ش��دن خرید و فروش اموال سرقتی توسط این متهم 
سابقه دار، با اخذ دستور قضایی از شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 
3۴ ته��ران در یک عملیات غافلگیرانه، متهم دس��تگیر و به پلیس 
آگاهی انتقال داده ش��د. معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس 
آگاهی تهران با اش��اره به اینکه متهم در ابتدا منکر هر گونه خرید 
و فروش اموال سرقتی و نگهداری اینگونه اموال مسروقه بود، گفت: 
از 6 مخفیگاه مالخر در خیابان قزوین )س��اختمانی دو طبقه با یک 
طبقه زیرزمین پر از اموال سرقتی(، هال احمر، سعادت آباد، خاوران، 
حکیمیه و تهرانپارس مقادیر زیادی اموال مسروقه از قبیل 25۰ طاقه 
پارچه و چرم، کتاب های خطی نفیس و قدیمی، البسه، دریل، سنگ 
فرز، چادرهای مس��افرتی، لپ تاپ، دوربین فیلمبرداری، موتوربرق، 
جاروبرقی و سرویس های آشپزخانه به ارزش تقریبی حدود 7 میلیارد 

تومان کش��ف شد. وی با اش��اره به اینکه مالخر از نظر مالی در رفاه 
کامل اس��ت و دارای چندین منزل ویایی در مناطق مختلف شهر 
تهران اس��ت، افزود: مالخر در اعترافات خود مدعی است از حدود 5 

سال پیش در این حوزه فعالیت داشته است.

گ�روه اجتماع�ی: رئی��س مرکز 
توس��عه پیش��گیری و درم��ان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از افزایش ظرفیت 
نگهداری معتادان متجاهر در تهران تا پایان سال 
خبر داد و گفت: ۱6 س��رپناه از س��وی س��ازمان 
بهزیستی برای پذیرش افراد بی خانمان در سطح 

شهر تهران آماده شده است. 
فرید براتی س��ده درب��اره  همکاری س��ازمان 
بهزیس��تی و ش��هرداری تهران ب��رای نظارت بر 
گرمخانه ه��ا و سامان س��راهای ش��هرداری تهران 

به ایلن��ا گفت: در حال حاضر مس��ؤولیتی درباره 
گرمخانه های شهرداری نداریم اما چندین جلسه 
با مدیران ش��هرداری برگزار کردیم و قرار ش��د به 
نوعی با ش��هرداری درب��اره  گرمخانه ها همکاری 
کنیم. رئیس مرکز توس��عه پیش��گیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری 

از صحبت های��ش تصری��ح کرد: بی��ش از 8 هزار 
ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر از سوی سازمان 
بهزیستی در تهران ایجاد شده است اما مراکز بهاران 
شهرداری به صورت تعطیل و نیمه تعطیل است و 
اگر هم اس��تفاده شود نزدیک به 5۰۰  تا 6۰۰ نفر 
ظرفیت دارند، در حالی که طبق قانون برنامه ششم 

و مصوبات شورای اجتماعی کشور، شهرداری باید 
در زمینه کارتن خواب ها، معتادان متجاهر و افراد 
بی خانمان فعالیت بیشتری داشته باشد. وی گفت: 
معتقدم باید به صورت روش��ن و شفاف مشخص 
ش��ود ای��ن منابع به چه اش��خاصی داده ش��ده و 
چگونه هزینه ش��ده اس��ت، چراکه ب��ا این منابع 
می ت��وان اقدامات زیادی انج��ام داد. اگر به بخش 
غیرخصوصی نیز واگذار ش��ده است نظارت از این 
مراکز را به سازمان بهزیستی بسپارند تا بر اساس 

پروتکل های سازمان بهزیستی نظارت انجام شود.

رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی انتقاد کردپایتخت
تعطیل شدن مراکز نگهداری معتادان

کوتاه و گویا
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گروه سیاس�ی: اعام این خبر که ایران ممکن اس��ت نس��ل 
جدید ناوشکن خود با نام »سهند« را به ونزوئا بفرستد، باعث 
ایج��اد نگرانی زیادی در بین مقامات آمریکایی ش��ده اس��ت. 
ناوشکن سهند به عنوان »قدرتمندترین ناوشکن خاورمیانه« و 
»پیشرفته ترین ناوشکن جنگی غرب آسیا« توانایی حمل بالگرد 
و امکان حمل س��امانه های موشکی زمین به زمین و اژدرهای 
سطحی و زیرسطحی را دارد. سهند همچنین دارای سامانه های 

الکترونیکی و دفاعی مدرن و به روزشده است.
به گ��زارش »وطن امروز«، این ناوش��کن مجهز و قدرتمند 
اما در حالی به ناوگان دریایی ایران اضافه ش��ده است که تمام 
مراح��ل تولید و راه اندازی آن در دورانی انجام ش��ده که ایران 
تحت بیشترین فشارهای اقتصادی و تحریم های آمریکایی بوده 
است. این مسأله نگرانی هایی را برای آمریکا و دیگر متحدانش در 
منطقه به وجود آورده است که تحریم ها در هر صورت در مسأله 
دفاعی و نظامی ایران نتوانسته توقف یا تأخیری ایجاد کند. از 
سوی دیگر تکنولوژی نوین به کار رفته در این ناوشکن که آن را 
قادر می سازد رادارگریز باشد، نگرانی بیشتری برای تحلیلگران 

مسائل ایران و آمریکا در غرب به وجود آورده است.
در عین حال 2 اتفاق مهم دیگر این نگرانی را برای تحلیلگران 
غربی چندین برابر کرده اس��ت؛ اولین اتفاق، همان طور که روز 
دهم آذرماه که این ناوش��کن به آب انداخته شد نیز بیان شد، 
آن اس��ت که قدرت »س��هند« برای حفظ امنیت خلیج فارس 
و تنگه هرمز برای ایران بس��یار حیاتی بوده و می تواند حضور 
آمریکایی ها در خلیج  فارس را با مشکات زیادی روبه رو کند. در 
واقع هم ردیف شدن نام های سهند و تنگه هرمز به اندازه کافی 
آمریکایی ها را با نگرانی های همیشگی شان درباره بسته شدن 

این تنگه به عنوان شاهراه حیاتی انتقال نفت روبه رو کرد.
ام��ا دومین اتفاق، بعد از اعام ش��دن خبر احتمال حضور 
س��هند در ونزوئا برای نش��ان دادن حمایت ای��ران از مادورو 
و تمامیت ارضی این کش��ور، اعام روس��یه درباره فرس��تادن 
جنگنده های خود به ونزوئا است که بیش از پیش آمریکایی ها 

را با نگرانی روبه رو کرده است.
آمریکایی ها که از ابتدای روی کار آمدن ترامپ بیش��ترین 
میزان تحریم ها و فش��ارهای سیاسی را بر ونزوئا وارد کرده اند 
تا حکومت مادورو را تضعیف کرده و او را برکنار کنند، با اتهام 
درباره تاش برای کودتا علیه مادورو نیز روبه رو هستند. حاا اما 
حضور 2 کشور ایران و روسیه در ونزوئا و حضور ناوهای جنگی 
ایرانی و هواپیماهای توپولف و آنتونف روس��ی در مرزهای این 
کشور، دولت ترامپ را با این نگرانی روبه رو کرده است که ایران 
و روسیه با حمایت قاطع خود از ونزوئا نه تنها نظام سیاسی این 
کش��ور را حفظ کرده، بلکه زمینه را برای حضور خود در قاره 

آمریکا نیز فراهم می کنند.
تحلیلگران آمریکایی بر این عقیده اند هماهنگی مناس��بی 
میان ایران و روس��یه در مطرح کردن احتمال حضور ناوشکن 
س��هند در ونزوئا و رهسپار شدن جنگنده های روسی به این 
کشور وجود دارد و پالسی نگران کننده برای آمریکا می فرستد 
که این کشور نمی تواند توقع داشته باشد ایران به عنوان متحد 
ب��زرگ ونزوئا در مقابل جبهه اس��تکباری آمریکا، اجازه دهد 

نقشه های آشوب، کودتا، تحریم و فشارهای اقتصادی بر ونزوئا 
که توسط دولت ترامپ کشیده شده است، به حقیقت بپیوندد.

روزنامه »میامی هرالد« با اش��اره به این موضوع بیان کرده 
اس��ت: »فرس��تادن رزم ناو ایرانی ب��ه ونزوئا ب��رای آمریکا به 
معنای »مادر همه تحریکات و دشمنی ها«اس��ت، چرا که این 
کار می تواند تعادل ژئوپلیتیک منطقه را تغییر داده و مطمئناً 
آمری��کا را مضطرب و پریش��ان می کن��د. از نظر تحلیلگر این 
نش��ریه، ارسال این ناوشکن به ونزوئا می تواند نظم منطقه ای 
در آمریکای جنوبی را برهم زده و موقعیت ناخوشایندی را برای 
آمری��کا به وجود آورد. ایران اعام کرده اس��ت 2 یا 3 رزم ناو از 
نوع س��هند را می تواند به ونزوئا بفرستد. نکته قابل توجه این 
است که این ناوشکن ها، از نوع ناوشکن های معمولی نیستند و 
قادر به هدف قرار دادن هواپیماها، استفاده از موشک های زمین 
به زمین و حمل هلیکوپتر هستند. این مسأله واقعاً موقعیتی 

جنگی را در ونزوئا به نمایش می گذارد«.
وزیر دفاع روسیه دوشنبه هفته گذشته اعام کرد 2 فروند 
بمب افکن توپولف TU-160، یک فروند آنتونف AN-124 و 
یک فروند هواپیمای ایلوش��ین II -62 به فرودگاه بین المللی 
سیمون بولیوار در کاراکاس رسیده اند. وادیمیر پاردینو، وزیر 
دف��اع ونزوئا نیز اعام کرد حدود 100 نفر از پرس��نل نظامی 
روس��یه نیز برای مانور نظامی مشترک 2 کش��ور وارد ونزوئا 

خواهند ش��د. اگرچه وزیر دفاع ونزوئا در همان روز با انتش��ار 
تصویری از خود در کنار جنگنده های روسی اعام کرد برگزاری 
این مانور مشترک نشان دهنده تاش ونزوئا برای حفظ صلح 
در منطق��ه اس��ت اما روس ها اعام کردن��د هنگامی که قصد 
داشته اند به سمت ونزوئا پرواز کنند، یک اف-16 نروژی آنها 
را تعقیب کرده است. سفیر مسکو در واشنگتن نیز بیان کرده 

است این اقدام در شرایطی انجام شده که سفر 6200 مایلی این 
هواپیماها به کاراکاس با توجه به قانون بین المللی هوایی انجام 
ش��ده و در حریم هیچ یک از کشورهای اروپایی نبوده است. با 
این حال این کار نروژ که یکی از اعضای ناتو است، نشان می دهد 
نگرانی غرب از این پروازها بیشتر از چیزی است که تاکنون بروز 

داده شده است.

بر اساس گزارش نیوزویک، این کار روسیه و احتمال حضور 
ناوشکن های ایرانی در ونزوئا نشان دهنده رفتار تهاجمی این 2 
کشور در قبال آمریکاست. ترامپ از ابتدای روی کار آمدن خود 
سعی داشت با اعمال تحریم های گسترده هم ایران و هم روسیه 
را تحت فشار بگذارد اما به نظر می رسد این فشارها بیش از اینکه 
موجب انزوای این کش��ورها شود، باعث شده است اتحاد ایران و 
روسیه با کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی بیشتر شود. به نظر 
می رسد تحریم های آمریکا بیش از پیش دو کشور تحریم شده 
یعنی ایران، ونزوئا و روس��یه را به یکدیگر نزدیک کرده است. 
این نزدیکی با توجه به روابط تاریخی کشورها با آمریکا چندان 
هم عجیب به نظر نمی رس��د. مادورو آمری��کا را متهم می کند 
نقش��ه کودتا برای برکناری او را کش��یده اس��ت و حمله پهپاد 
مسلح به مراسم رژه نظامی را که با هدف قتل مادورو به جایگاه 
سخنرانی اش نزدیک ش��ده بود نیز منتسب به آمریکا می کند. 
آمری��کا در ایران نیز در س��ال 1953 علیه دولت مصدق کودتا 
راه انداخت و هر دو کشور بخوبی می دانند تاش آمریکا برای به 
راه انداختن کودتا در این کشورها به چه معنایی است. این اتحاد 
که با پشتوانه های تاریخی نیز همراه است، به جای اینکه ایران 
و تحریم           ش��وندگان دیگر را در انزوا قرار دهد، باعث متحدشدن 
بیشتر آنها شده است. در حال حاضر که ترامپ از توافق هسته ای 
با ایران بیرون آمده، ایران   به برجام پایبند است و این در حالی 
است که آمریکا به خاطر خروج یکجانبه از این توافق بین المللی 
سرزنش می شود. ایران در حالی در تاش برای ورود به نیمکره 
غربی اس��ت که پیش از این نیز روابط خوبی با کشورهای حوزه 
آمریکای اتین برقرار کرده بود اما بهتر شدن نسبی روابطش با 
آمریکا در دورانی که اوباما در حال مذاکره با ایران برای رسیدن به 
توافق هسته ای بود، از میزان حضور ایران در این منطقه کاست. 
از این منظر می توان حضور نظامی احتمالی ایران در منطقه را به 
خروج ترامپ از این توافق مرتبط دانست؛ مساله ای که می تواند 

به صورت مستقیم امنیت آمریکا را نشانه رود.
در این میان رس��انه های آمریکایی خاطرنش��ان کرده اند 
نزدی��ک ش��دن ایران و روس��یه به حیاط خل��وت آمریکا آن 
هم به صورت نظامی، در ش��رایطی انجام می ش��ود که ترامپ 
مشغول دردس��رهای تازه خود در کاخ سفید است. او این  بار 
به صورتی جدی تر به دروغگویی در پرونده روسیه متهم شده 
و دموکرات های کنگره به دنبال اس��تیضاح وی هس��تند. در 
عین حال اخراج های بی رویه کارمندانش در کاخ سفید او را در 
نهایت به گزینه تغییر رئیس کارکنان کاخ سفید کشانده و این 
به معنای تغییر آرایش سیاسی موجود در کاخ سفید است و 
این برای او دردسرهای رسانه ای زیادی به همراه خواهد داشت. 
از سوی دیگر گسیل شدن پناه جویان به مرزهای جنوبی آمریکا 
و درگیری هایی که پلیس این کشور با آنها پیدا کرده، او را در 
معرض اتهامات دیگری مثل نقض حقوق بش��ر قرار می دهد و 
این در شرایطی است که ترامپ هنوز بشدت مشغول بررسی 
پرونده س��اح های هسته ای کره شمالی، تحریم های روسیه و 
ایران، تاش برای نجات دادن محمد بن س��لمان از اتهام قتل 
خاشقجی و درگیری بیشتر تجاری با کشورهای اروپایی و چین 

است.

 منابع آمریکایی می گویند اعزام جدیدترین ناوشکن ایرانی به ونزوئا
یکی از واکنش های تهران به خروج واشنگتن از برجام است

کیش سهند به ترامپ!

فرمانده نیروی دریایی ارتش هفته گذش��ته از پیام رهبر 
حکیم انقاب ب��ه این نیرو در زمینه دریانوردی اقیانوس��ی 
خبر داده بود. امیر دریادار »حسین خانزادی« دوشنبه هفته 
گذش��ته در همایش تشریح دس��تاورد های این نیرو که در 
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش )دافوس( برگزار شد، در این 
باره گفته بود: از دفتر مقام معظم رهبری تماسی با ما گرفته و 
عنوان شد، حضرت آقا فرمودند نیروی دریایی هر زمان برای 
دریانوردی اقیانوسی آمادگی ازم را داشت، این اقدام را انجام 
دهد. وی با اشاره به سخن رهبر معظم انقاب مبنی بر اینکه 
نفس حضور در دریا قدرت است، افزود: مطمئنا حضور موثر و 
قدرتمند نیازمند بسترسازی در حوزه دانش، فناوری، صنعت 

و نیروی انسانی متخصص و تجهیزات مدرن است.
همچنین جانش��ین فرمانده نیروی دریایی ارتش در این 
راس��تا گفته بود: نیروی دریایی قصد دارد با ناوشکن سهند 
کل اقیانوس ها را بپیماید و به سمت ونزوئا و آمریکای جنوبی 
ب��رود. در این مأموریت، ناو خارک در کنار ناو س��هند به کار 

گرفته می شود و سامانه کمند که یک سامانه دفاع نقطه ای 
است، روی ناوشکن سهند نصب و از آن بهره برداری می شود. 
امیر حس��نی مقدم هفته گذشته در گفت وگویی با تاکید بر 
اینکه نیروی دریایی، نیرویی اس��ت که باید از منافع و منابع 
جمهوری اسامی ایران در دریای آزاد و اقیانوس ها دفاع کند، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر ناوگروه های ارتش جمهوری 
اس��امی ایران به اقیانوس هند، دریای س��رخ، خلیج عدن و 
با ب المندب برای پاس��داری از منافع کش��ور اعزام می شوند. 
همانط��ور ک��ه می دانید حض��ور در دریاه��ای دور نیازمند 
توانمندی ها و تجهیزات خاصی اس��ت. یکی از برنامه های ما 
در آینده نزدیک اعزام 3-2 فروند شناور مجهز به بالگردهای 
خاص برای ماموریت به کش��ور ونزوئا در آمریکای جنوبی 
اس��ت که ممکن اس��ت ای��ن ماموریت 5 ماه طول بکش��د. 
ماندگاری و استقامت در دریا نیازمند تجهیزات ویژه و نیروی 
انس��انی خاصی است که خوش��بختانه نیروی دریایی ارتش 

جمهوری اسامی ایران از این توانمندی ها برخوردار است.

توصیه رهبر انقاب به نداجا درباره دریانوردی اقیانوسی
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فرانسه بعد از انقاب 1789، فضای متفاوتی را 
با پیش از آن تجرب�ه می کند. دورانی که مورخان 
بیش�تر آن را در حوزه تاریخی و با بیان و ش�رح 
وقایع توضی�ح داده اند. هنرمن�دان نیز تصاویر و 
نقاش�ی هایی را به یادگار گذاش�ته اند که بیشتر 
روایتگر فتوحات و اعدام ها و تش�کیل پی در پی 
مجال�س اس�ت. در واقع اگر »بینوای�ان« ویکتور 
هوگو نبود، ما شناخت مناسبی از فضای اجتماعی 
آغاز ق�رن 19 )س�ال های پس از انق�اب 1789( 
نداش�تیم. این رمان که انسان دوستی و عشق به 
فقرا در آن م�وج می زند، به خاطر داس�تان گیرا، 
ش�خصیت های گوناگون، صحنه  های رنگارنگ و 
 ارائه تصاوی�ری واقعی از بی عدالتی و فقر ش�اید

- ب�ه قول هوگو � تا وقتی فقر در جهان هس�ت، 
هن�وز میلیون ها خواننده داش�ته باش�د. اما این 
رمان اهمی�ت دیگری نی�ز دارد: تاریخ، جغرافیا، 
روابط اجتماعی و سیاس�ی فرانس�ه و مردم آن را 
ضمن داستانی جذاب و با ریزبینی خاصی تصویر 
می کند، آن هم در دوره ای که غیر از رس�انه های 
نوشتاری، رسانه دیگری نبود. هوگو در جای جای 
رمان، داستان را رها می کند تا اطاعاتی سیاسی، 
علم�ی، اخاقی، جامعه ش�ناختی و... به خواننده 
بدهد و ب�ه همین دلیل نیز رمان بس�یار طوانی 
است. این کتاب نخستین بار در سال 1862 منتشر 

شده و یکی از بزرگ ترین رمان های قرن 19 
است. بینوایان اگرچه خیلی سال بعدتر 

از انق�اب 1789 نوش�ته می ش�ود و 
داستان آن نیز متعلق به دوره انقاب 
موس�وم به انقاب ژوئیه در آغاز دهه 
1830 اس�ت ام�ا بی تف�اوت از کنار 

انقاب کبیر فرانس�ه نگذشته 
اس�ت و اطاعاتی که 

درباره شخصیت های 
قص�ه می ده�د به 

تاری�خ  نوع�ی 

انق�اب را نیز روایت می کند. با ش�روع ش�ورش 
ژوئ�ن در 181۵ و به اوج رس�یدن آن در 1832 در 
پاریس، این رمان از زندگی چند شخصیت و تمرکز 
بر مبارزات محکوم سابقه داری به نام »ژان والژان« 
و به رس�تگاری رسیدن او شکل گرفت. این رمان 
با بررسی ماهیت قانون و بخشش، تاریخ فرانسه، 
معم�اری و طراحی ش�هری پاریس، سیاس�ت ها، 
فلسفه اخاق، ضد اخاقیات، قضاوت ها، مذهب، 
ن�وع و ماهیت عش�ق را ش�رح می ده�د. »آپتن 
س�ینکلر« رمان را به عنوان »یکی از 6 رمان برتر 
جه�ان« معرفی می کند. ویکت�ور هوگو در کتاب 
بینوای�ان به تش�ریح بی عدالتی ه�ای اجتماعی 
و فق�ر و فاکت مردم فرانس�ه می پ�ردازد، همان 
عوامل و محرک های اجتماعی که منجر به سقوط 
ناپلئون س�وم ش�د. انحصار توزیع قدرت و ثروت 
در دس�ت خانواده فاسد سلطنتی که از مشکات 
جامعه فرانس�ه کاماً بی اطاع بودند، سبب ایجاد 
معضات اقتص�ادی و اجتماع�ی در جامعه فقیر 
فرانس�ه ش�د و انقاب فرانس�ه ناش�ی از همین 
تحوات زیرساخت های اجتماعی جامعه فرانسه 
بود. ویکتور هوگو در خال پردازش شخصیت های 
داس�تان و روانشناس�ی آنه�ا، نح�وه درگیری و 
دخال�ت آنان را در این نهضت اجتماعی و توده ای 
نش�ان می دهد. بخش هایی که در تشریح شرکت 
»ماریوس« در انقاب دارد بشدت خواندنی 
است: عصر، ماریوس به خانه والژان و 
ک�وزت در کوچه پلومه بازگش�ت اما 
خانه را خالی یافت. او سپس صدایی 
شنید که دوستانش در سنگرها منتظر 
او هستند. او از رفتن کوزت شوریده حال 
ش�ده بود اما به صدا گوش داد و 
به س�نگرها رف�ت. هنگامی 
ک�ه ماریوس به س�نگرها 
 رس�ید انقاب تازه آغاز 

شده بود...

ماری آنتوانت آخرین ملکه پیش از انقاب 
کبیر فرانس�ه اس�ت. م�اری آنتوان�ت، دختر 
فرانتس یک�م، امپرات�ور امپرات�وری مقدس 
روم و ماریا ت�رزا، فرمانروای اتریش بود و در 
سال 1770 به همسری شاهزاده لویی درآمد. 
4 س�ال پس از آن لویی به پادش�اهی فرانسه 
رس�ید و ماری آنتوانت شهبانوی فرانسه شد. 
»آلبر مال�ه« در کتاب تاریخ انقاب فرانس�ه 
او را هوس�ران و لذت ج�و می خوان�د ک�ه در 
کاره�ای بدنام کنن�ده و مکان های نامناس�ب 
حاض�ر می ش�د و برای نمونه در ش�بی که در 
اپرا مجلس بالماس�که دایر بود، او را در میان 
رقاصان می شناس�ند. نقل قولی معروف از او 
ده�ان به دهان چرخیده  که زمانی که صدای 
انقاب فرانس�ه بلند ش�ده بود، وی از کسی 
می پرس�د:  مردم چه می خواهند؟ آن شخص 
پاس�خ داد: گرس�نه اند و ن�ان می خواهند. و 
ش�هبانو گفته بود: »اکنون که نان ندارند چرا 
ش�یرینی نمی خورند!« برخی در سندیت این 
اظه�ار نظر خدش�ه وارد کرده ان�د حال آنکه 
مواجهه ملکه با مردم و مواجهه مردم با او در 
شورش های قبل و بعد از انقاب 1789 نشان 
می ده�د این س�خن بعید نباش�د. بی�رون از 
دیوارهای قصری که مظهر ولخرجی ها پادشاه 

و ملک�ه بود، انقابیونی بودند که به 
س�رعت قدرت می گرفتن�د. آنها 
تصمیم ش�ان را راجع به اینکه او 
چگونه ش�خصیتی اس�ت گرفته 
بودن�د. کش�ور بده�ی بزرگ�ی 
داش�ت و ای�ن م�ردم بودند که 
تاوان بده�ی را می دادند. دربار، 

قبرس�تان ملت ش�ده بود. ماری 
که به خاطر ولخرجی هایش مقصر 
قلم�داد می ش�د، از س�وی مردم 

لقب »مادام کس�ری بودج�ه« گرفته بود. این 
موضوع خالی از حقیقت نبود. ماری به اندازه 
همه مردم فرانس�ه و بیش از هم�ه ملکه ها و 
پادش�اهان تاریخ فرانس�ه پول خرج می کرد. 
آنچنان که شهرت او در تاریخ فرانسه از همین 
رو است. به هیچ وجه گرسنگی بیرون از قصر 
را متوجه نمی ش�د. در اوج انقاب فرانس�ه او 
از برادرش، لئوپولد دوم و امپراتور رم مقدس 
و پس�رش فرانسیس دوم خواست تا از جانب 
او فرانس�ه را تهدید کنند. ام�ا این کار باعث 
شد فرانس�ه در 20 آوریل 1792 علیه اتریش 
اعان جنگ کند. »زن اتریشی« نه تنها منفور 
بود، بلکه اکنون دشمن هم محسوب می شد. 
بعد از ختم س�لطنت در فرانس�ه، او محبوس 
ش�د؛ گاهی در قصر و مدت�ی در زندان. قلعه 
تمپ�ل ک�ه او و خان�واده اش را ب�ه آن منتقل 
کردند، یک جهنم واقعی محس�وب می ش�د. 
ت�ا روز اع�دام او س�ر رس�ید و در حال�ی که 
مردم او را به خاطر همه س�ال های گرس�نگی 
لعن�ت می گفتند، س�اعت 12:1۵ بع�د از ظهر 
16 اکتب�ر 1793 س�رش روی بل�وک زیری�ن 
گیوتین قرار گرفت. زندگی س�خت و هولناک 
منفورترین زن فرانس�ه به پایان می رسد و در 
قبرس�تانی بی نام و نش�ان دفن می شود. پس 
از شکس�ت انق�اب و با بازگش�ت 
بوربون ها به س�لطنت فرانس�ه و 
لویی هجدهم،  به قدرت رسیدن 
آنتوانت  در 181۵جس�د ماری 
و همس�رش لویی ش�انزدهم 
س�لطنتی  کلیس�ای  ب�ه 
سن دنُی منتقل و پس از طی 
 مراسم تش�ریفاتی، در آنجا 

دفن می شود.

شهبانوی منفور!بینوایان

گروه یادآور: در حالی که ش��عله های باستیل هنوز خاموش نشده است، 
لویی شانزدهم از یک سفر ش��کاری بازگشته، در دفتر خاطرات خود در 
تاریخ ۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹ می نویس��د: »هیچ«. این اشاره ای به شکار ناموفق 
بود. او از مشاور خود درباره اتفاقات داخل شهر سوال می پرسد: »آیا این 
یک شورش است؟« و مش��اور اینطور پاسخ می دهد: »قدرقدرتا! شورش 

نیست، انقاب است«.
یورش به باس��تیل که از نگاه برخی نخس��تین جرقه انقاب بود، در 
ش��رایطی اتف��اق افتاد که مردم هنوز فکر نمی کردند س��لطنت را به زیر 
بکشند. برخی مورخان و پژوهشگران، آغاز انقاب را ماه مه ۱۷۸۹ می دانند 
و پایان آن را  ۱۷۹۵یعنی موعد تصویب قانون اساس��ی و تشکیل دولت 
دایرکتوار)هیات مدیره: متشکل از ۵ مقام اجرایی و 2 حقوقدان عالی رتبه( 
و عده ای دیگر نیز بر این باورند که س��ال قدرت گرفتن ناپلئون بناپارت 
یعنی ۱۷۹۹ سال پایان انقاب است. ناپلئون در  ۱۸۰۴ اعام امپراتوری 
می کند و خود را امپراتور فرانسه و همسرش ژوزفین را امپراتریس معرفی 
می کند. اعام امپراتوری ناپلئون به نظر بخش مهمی از تاریخ نگاران، پایان 
انقاب فرانس��ه است. در نقطه مقابل، برخی هم دوران ناپلئون تا مغلوب 

شدنش در جنگ واترلو را بخشی از انقاب فرانسه می دانند. 
 انقاب فرانس��ه ک��ه از آن به انق��اب کبیر تعبیر می ش��ود و برخی 
دیگر- شاید با اغراق- آن را پدر لیبرال- دموکراسی و جمهوری در عصر 
جدید می دانند، یکی از پرماجراترین انقاب  های جهان است. انقابی که 
3 نسل پی درپی به نحوی متاثر از آن و نسلی در پی نابودی نسل دیگر، 
سرکار آمدند و در نتیجه این آمد و شدهای افراطی، صدها هزار نفر جان 

خود را از دست دادند. 
اتفاق  های خشونت آمیزی مانند اعدام ها )که فقط در یک مورد موجب 
زی��ر گیوتین رفتن ۸۰ هزار نفر می ش��ود( و س��رکوب ها و... طی دوران 
حکمرانی وحش��ت و جنگ های انقاب فرانس��ه از خاطراتی اس��ت که 
فرانسوی ها امروز زیاد دوس��ت ندارند آنها را به خاطر بیاورند. اگرچه این 
نگاه امروز ناش��ی از برخی قرائت  های ضدانقابی از »انقاب فرانس��ه« و 
توسعه دادن آن به فضاهای عمومی در فرانسه است اما واقعیتی است که 
بخشی از تاریخ فرانسه است. در این میان برخی مغلوب ایده پردازی  های 
آکادمیک در باب انقاب فرانس��ه ش��ده  اند و به خاطر به کار بس��تن واژه 
»دوران ترور«، ابا دارند به طور علنی از اتفاقاتی که موجب انقاب فرانسه 
شده است، صحبت کنند. یک مجری شوی تلویزیونی در فرانسه پس از 
بیش از 2۰۰ س��ال از این انقاب، روی آنتن از تماش��اگران این سوال را 
می پرسد: »آیا شما تماشاگران فرانس��وی، امروز حاضرید حکم به مرگ 

ملکه بدهید؟«۱
همه اینها اما باعث نمی ش��ود مدعیان جمهوری، »انقاب فرانس��ه« 
را نادی��ده بگیرند، چرا که این انقاب فرانس��ه بود که برای نخس��تین بار 
پایه  های سلطنت مس��تبدانه را با چالش مواجه کرد؛ با همه بدی هایش. 
وقایع بعدی که می شود آنها را به انقاب فرانسه ربط داد شامل: جنگ های 
ناپلئونی، حتی بازگرداندن رژیم سلطنتی و در نهایت انقاب  های دیگری 
که موجب ش��کل   گیری فرانسه امروزی می شود، است. شاید با نگاهی به 
مقتضیات زمانه انقاب در فرانس��ه بسیاری از رخدادهای تلخ و کشتارها 
از نگاه عامان طبیعی جلوه کند. از سپتامبر ۱۷۹3، زمانی که به دوران 
»وحش��ت و ترور« پس از انقاب ۱۷۸۹ معروف شده است، ژاکوبین  های 
افراطی به رهبری روبس��پیر به مدت ۱۰ ماه فقط با گیوتین س��ر و کار 
دارند. ژاکوبین ها که در آگوست ۱۷۹2 پادشاه را عزل و دستگیر کرده  اند، 
اس��تدال می کنند که محاکمه ش��اه، مخالفت با انقاب است. روبسپیر 
می گوید: پیش��نهاد محاکمه لویی ش��انزدهم ایده ای ضدانقابی اس��ت. 
ای��ن عمل خود انقاب را به موضوع مناقش��ه ای قضایی تبدیل می کند.2 
و بی شک به محاکمه بردن پادشاه، به معنای بازگشایی چنین مناقشه ای 
است. در واقع فهم این نگاه- اگرچه ممکن است سخت باشد- تصویری از 
زمانه ای است که انقاب در آن روی داده است. بی جهت نیست که یکی 
از اصول مهم در تحصیل تاریخ را تحلیل هر تحولی در زمانه آن می دانند. 
فارغ از کیفیت و چگونگی شکل   گیری انقاب فرانسه، یکی از مسائل 
مهم و اساسی پیرامون این تحول بزرگ، اتفاقی بود که تا نیم قرن پس از 
آن، بیشتر نقاط اروپا را از خود متاثر کرد و در واقع پلی از انقاب صنعتی 
به دوران مدرن بود. در واقع نفی اساسی استبداد، برای نخستین بار بعد از 
قرون وسطی، اتفاقی بود که از پاریس آغاز شد. سلطنت به چالش کشیده 
شد و قدرتی که به تعبیر کنت دو ورژن فقط فرمان سلطان بود، با خدشه 
جدی توده  های مردم مواجه شد. دو ورژن در سال ۱۷۸3 چندسال قبل 

از انقاب فرانس��ه چنین می نویسد: »در فرانسه نه طبقه کلیسا هست نه 
نجبا و نه طبقه سوم          ، سلطان فرمان می دهد و افراد مملکت همه رعیتند 

و اطاعت می کنند«.
اما انقاب فرانسه از کجا شروع شد؟ برای پاسخ دقیق تر به این سوال 
باید تحلیلی از شرایط سیاسی و اجتماعی فرانسه در سال های منتهی به 
انق��اب )۱۷۸۹( ارائه داد. آلبر مال��ه و ژول ایزاک در کتاب »تاریخ قرن 
هجدهم« این کار را بخوبی انجام داده اند: مبنای هیأت جامعه فرانسویان 
برعدم تس��اوی بود          ، ملت را به 3 طبقه تقس��یم می کردند: اشراف و نجبا 
و طبقه س��وم.3 2 طبقه نخس��تین صاحبان امتیاز بودند و طبقه سوم به 
هیچ وجه امتیازی نداشت و تقریبا تمام بار دولت را بر دوش او می نهادند. 
اجماا باید گفت فرانسه در ۱۷۸۹ به همان حال بود که ۷۵ سال قبل از 

وفات لویی چهاردهم بود. 
بازی تاج و تخت ■

سلطنت فرانسه در اعقاب ذکور ساطین بر حسب ارشد، موروث بود           
و نس��وان خاندان شاهی از عهد قرون وسطی به موجب رسمی که آن را 
قانون س��الیک۴ می گویند، از س��لطنت محروم بودند. شاه از جانب خدا 
صاحب تاج و تخت می شد و مردم سلطنت را در دست پادشاه ودیعه الهی 
فرض می کردند          ، بنابراین هیچ آفریده ای روی زمین حق نداشت در اعمال 
ش��اه چون و چرا کند و برای ق��درت او حدی فرض کند و چنانکه لویی 
ش��انزدهم در ماه اکتبر ۱۷۸۷ در پارلمان پاریس اظهار داشت: »شاه در 
اعمال خود مس��ؤول هیچ کس نیست جز خدای تعالی«. بنابراین از اوایل 
عهد لویی س��یزدهم تا این دوره که ۱۷۵ سال می گذشت، دولت مجلس 
مبعوث��ان ملت را دعوت نکرده ب��ود و مردم ب��اور نمی کردند در صورت 

تشکیل مجلس مبعوثان، جز مشاوره در امور کاری بتواند انجام دهد.
بالجمله حکومت ش��اه مطلقه بود، اراده او فقط حکم قانون داش��ت و 
مثل امپراتوران روم شخص سلطان »قانون زنده«           محسوب می شد. بنا بر 
قول لویی چهاردهم »دولت و مملکت خود او است           و اراده افراد رعیت در 
مشیت قاهره وی است«. این عبارت لویی شانزدهم که به دوک دورلئان 
گفت: »این مطلب قانونی اس��ت، زیرا که من چنین خواسته  ام«. در واقع 
حاکی از اس��اس حکومت استبدادی س��اطین فرانسه بود. مطابق آنچه 
گذش��ت ش��اه به میل خویش اموال دولتی را خرج می کرد، اعان جنگ 

می داد، صلح می کرد و با دولت ها عقد اتحاد می بست! 
اما مردم فرانسه به غیر از استبداد طعم تلخ انواع فسادها را که به دربار 
و حکومت اس��تبدادی بازمی گشت نیز می چشیدند. خرج های اشرافی و 
آشکار دربار لویی شانزدهم و ماری آنتوانت در ورسای با وجود فشار مالی 
بر مردم، یکی از محرک  های قوی برای شورش و در نتیجه انقاب فرانسه 
بود.  انقابی که تا اعدام لویی ش��انزدهم و ملکه ماری انتوانت نیز پیش 
می رود. لویی شانزدهم خود البته معترف به ناتوانی است. کنت دوپرانس 
که بعدها لویی هجدهم لقب یافت، می گفت: »برادرم لویی شانزدهم هر 
وقت می ش��نید که او را اعلیحضرت خطاب می کنند، پیشانی را میان دو 
دست می فشرد و می گفت: آه چه بار سنگینی! افسوس که هیچ تعلیمی 
به من نداده اند«. مالزرب نیز می گوید: ش��اه تا متوجه می شد که هر یک 
از اعمال و گفته  های او در سرنوش��ت 2۵ میلیون نفر از مردم موثر است 
به وحش��ت می افتاد. همین موضوع باعث می ش��د توان تصمیم قطعی و 
در واق��ع اداره امور از او گرفته ش��ود. از س��ویی ملکه م��اری آنتوانت که 
فردی مغرور، هوسران و ولخرج بود، بخش زیادی از خزانه را برای خود و 

فرزندانش خرج می کرد. 
دربار؛ قبر ملت ■

دختر بزرگ لویی ش��انزدهم ک��ه او را ش��اه خانم می گفتند و بعدها 
دوش��س دانکولم شد، در سن 2 س��الگی ۸۰ نفر خدمه داشت          . تجمات 
دربار انتظامی نداشت          ، اصطبل شاهی حاوی ۱۹۰۰ اسب و 2۰۰ کالسکه 
مختلف بود و هر سال مبلغ ۷.۷۰۰.۰۰۰ لیره به مصرف اصطبل می رسید 

و این بیش از آن چیزی اس��ت که برای موکب لشکری و قراوان خاصه 
شاهی خرج می شد. خرج سفره شاه بعد از آنکه به فرمان لویی شانزدهم 
صرفه جوی��ی کام��ل در آن ک��رده و زوای��د آن را حذف کردند هرس��ال 

2.۹۰۰.۰۰۰ لیره بود و بدیهی اس��ت ک��ه از این مبلغ مختصری صرف 
ش��خص ش��اه می ش��د و مابقی به کار اطعام گروه کثیری که از مطبخ 

سلطانی روزی می بردند می رفت.

دزدی به نهایت ش��دت رس��یده بود          ، مازمان شاهی با کمال وقاحت 
دست به سرقت گشوده بودند          ، زنان خدمتکار سالی ۵۰.۰۰۰ لیره از طریق 
فروش ته شمع های قصر شاهی دخل می کردند          ، هفته ای ۴ جفت کفش 
به حساب ماری آنتوانت می گذاشتند  و به واسطه این تبذیر و اسراف جمع 
کل مخارج موکب لشکری و کشوری در ۱۷۸۹ به 33 میلیون لیره رسید. 
مخارج دربار منحصر به همین نبود          ، در حقیقت مملکت فرانسه بیش از 
اینها نثار دربار و درباریان می کرد          ، زیرا که برادران پادشاه و خدم و حشم 
آنها نیز ضمیمه دربار بودند و ساانه مبلغی به عنوان انعام و مستمری به 
درباریان و دوس��تان ملکه و خانواده  های صیاد پرداخت می ش��د          . مقصود 
از خانواده  ه��ای صیاد عائله هایی اس��ت که ب��ه لطایف الحیل داخل قصر 
می شدند، مثل خاندان پولینیاک که اعضای آن ۷۰۰.۰۰۰ لیره به چنگ 
آورده و في مابین خود قس��مت می کردن��د و کار غارتگری آنان به جایی 
کشیده بود که سفرای دولت های خارجی هم فریاد بر آورده بودند          . رفتار 
لویی پانزدهم و شانزدهم به نحوی بود که دارژان سون گفته بود: دربار قبر 

ملت است! )انقاب کبیر فرانسه- آلبر ماله، ژول ایزاک(
کش��ور بدهی بزرگی داش��ت و این م��ردم بودند که ت��اوان بدهی را 
می دادن��د. ماری ک��ه به خاطر ولخرجی هایش مقصر قلمداد می ش��د، از 
س��وی مردم لقب »مادام کسری بودجه« گرفته بود. این موضوع خالی از 
حقیقت نبود. ماری بیش از هر کس دیگری در فرانسه پول خرج می کرد. 
با اش��خاص مورد عاقه اش هدیه می داد و دوس��تان آریستوکراتش را از 
مالیات معاف می کرد. مخارج دربار بس��یار س��نگین بود و بیرون از قصر 
مردم گرس��نگی می کش��یدند. برای ملکه که ۵۰۰ خدمتکار داشت، این 
اعتراض��ات جدی نبود. ملکه در ش��ورش های قبل از انقاب ۱۷۸۹ البته 
شعارهای مردم را شنیده بود. در 3۰ ژوئیه ۱۷۸۷، پس از تبعید اعضای 
پارلمان )که معترض شاه ش��ده بودند( به تروا، در پاریس شورش شروع 
شد. مردم ملکه را دشنام می دادند و وی را مادام دفی سیت )زیان خانم( و 
بیگانه )ملکه اتریشی بود( خطاب می کردند. سفیر وقت اتریش در فرانسه، 
مرس��ی آرژان تو، پس از این ماجرا در ۱۷۸۷ نوش��ته است: »اگر هزاران 
نفر را هم به زندان بیفکنند، فساد برطرف نخواهد شد، احترام شاه کاما 

متزلزل شده است«. 
کودتا، خطای تکراری شاه ■

نمایندگان طبقه سوم پارلمان که بااتر ذکرشان رفت، در روز چهارشنبه 
۱۷ ژوئن۱۷۸۹ بنا بر پیش��نهاد آبه سییس اظهار داشتند چون ما نماینده 
۹۹ صدم ملت فرانسه هستیم، پس می توانیم مجلس ملی تشکیل بدهیم. 
پس از تشکیل، مجلس ملی اعام کرد دولت مجاز است مالیات های سابق 
را موقتا وصول کند و تا زمانی که مجلس منحل نشده است این اختیار را 
دولت خواهد داشت و بعد از این تاریخ اگر درصدد جمع مالیات برآید باید 
از مجلس اجازه بگیرد. این واقعه نخستین ضربتی بود که بر قدرت مطلقه 
سلطنت وارد می آمد، زیرا مهم ترین رکن اقتدار پادشاه که مسائل مالی بود، 
در اختیار ملت قرار می گرفت. تحریک درباریان باعث شد شاه این موضوع 
را منافی قدرت خود دانس��ته و بر آن ش��د که به زور مجلس را از تصمیم 
خود بازگرداند          . 3 روز بعد از تأسیس مجلس در بیستم ژوئن، هنگامی که 
نمایندگان در س��اعت ۹ صبح به مجلس آمدند که هر یک در مکان خود 
قرار گیرند در را بسته و نظامیان را مقابل آن دیدند. نمایندگان فورا در اتاقی 
که مخصوص بازی توپ و موسوم به تاار ژو دویوم بود اجتماع کردند. در 
این مکان به ریاس��ت بیلی و آبه سییس غمنامه ای نوشته و همگی سوگند 
یاد کردند تا قانون اساس��ی مملکت تدارک نش��ود متفرق نشوند و هنگام 

احتیاج در هر جا که ازم باشد فراهم آیند. 
23 ژوئن ش��اه در مجلس حضور یافت و اخط��ار کرد که تصمیمات 
مجلس باطل اس��ت و باید به محض خاتمه جلسه وکا تفکیک شوند و 
در جلس��ه بعدی  هر طبقه از طبقات س��ه گانه در اتاقی خاص بنشینند. 

به گفته آلبر ماله، در بیان این احکام، شاه لحنی متزلزل و گرفته دارد. 

شاه تصور می کرد با این حکم وکا را از میدان بیرون خواهد کرد. این 
اتفاق نیفتاد و آنان بیشتر غضبناک شدند. یکی از وکا بعد از جلسه گفت: 
»تاکنون استبداد با این صراحت و جسارت خودنمایی نکرده است. تاکنون 

هیچ غامی از خواجه خود چنین فرمانی نشنیده است«.
روایت کتاب تاریخ فرانس��ه از این واقعه جالب است: چون شاه خارج 
شد نمایندگان طبقه سوم و بعضی از کشیشان برجای ماندند، رئیس کل 
تش��ریفات »مارک��ی در درو بره زه« پیش آمد و ب��ه بیلی رئیس مجلس 
خطاب کرد: »آقایان فرمان ملوکانه را شنیدید؟« رئیس جواب داد: »به نظر 
من ملت در حال اجتماع فرمانبردار کسی نیست«. یکی از نجبا که طبقه 
خ��ودش او را خ��ارج کرده و از جانب طبقه س��وم وای��ت اکس انتخاب 
ش��ده بود، س��خن آغاز کرد. این ش��خص که »میرابو« نام داشت چنین 
گف��ت: »بروید ب��ه آقای خود بگویید که ما بر حس��ب امر ملت در اینجا 
فراهم آمده ایم و جز با سرنیزه ما را از اینجا خارج نتوان کرد.           آنگاه میرابو 
پیش��نهاد کرد و مجلس پذیرفت ک��ه اعضای مجلس ملی از هر تعرضی 
مصون هستند و هر کس بعد از ختم این جلسه بر ضد وکای ملت قدمی 

بردارد، خائن و بی شرف است.
وضع به نحوی ش��د که  قراوان ش��اهی به ص��دای بلند می گفتند: 
»زنده باد طبقه سوم          ، ما سرباز ملت هستیم«. در نتیجه این اتفاق مجلس 
موسسان تاسیس شد اما ملکه و کنت دارتوا و سایر درباریان شاه را وادار 
به کودتای نظامی کردند. س��ربازان غیرفرانسوی به امر شاه جمع شدند 
و قری��ب 2۵ هزار نفر در اطراف ورس��ای فراهم آمدند اما اکثر س��ربازان 
فرانس��وی نژاد را چون مورد اطمینان شاه نبودند احضار نکردند. مشهور 
بود که باید 6۰ نفر از وکا دس��تگیر ش��وند و مجلس منحل ش��ود، روز 
هش��تم ژوئیه »میرابو وافایت« و »س��ی پس این« تجمع قوای دولت را 
محل ایراد قرار داده و پیش��نهاد کردند از اهل ش��هر قشونی برای حفظ 
مجلس تجهیز ش��ود. مجلس این پیش��نهاد را رد کرد، لکن چند تن را 
نزد لویی ش��انزدهم فرس��تاده تقاضای تفرقه قشون کرد. روز دهم شاه با 
کمال غرور این تقاضا را رد کرد. فردای آن روز مارش��ال دو بروکلی را به 
وزارت جنگ منصوب کرد. مردم به میدان آمدند. اهالی پاریس مجلس را 
نجات دادند و انقاب را پیش انداختند. در یکی از روایت ها از این شورش 
آمده است: قصر باله روابال که در آن زمان وعده گاه و تفرجگاه مردم بود 
به یک کلوب انقابی بزرگی تبدیل ش��د.  ظهر روز یکش��نبه ۱2 ژوئیه 
نهضت مردم مبدل به ش��ورش ش��د و بعد از آنکه فوجی از اتباع آلمان 
که در قشون شاه بودند تفرج کنندگان تویلری را هدف قرار داده، شلیک 
 کردند، مردم چنان به هیجان آمدند که شورش به انقاب تبدیل شد. روز 
۱3 ژوئیه ناقوس وحش��ت به صدا در آمد و گروه گروه مردم با شمش��یر 
و قداره و تپانچه و نیزه و س��یخ و چکش در کوچه ها به گردش مش��غول 
شدند. قشون چریکی تشکیل شدند. شمار این قشون چریکی بعد از چند 

ساعت به ۱2 هزار نفر رسید. 
فتح باستیل ■

صبح سه ش��نبه ۴ ژوئیه جمعی از شورشیان به هتل نوالید وارد شده 
2۸۰۰۰ تفنگ و توپ به دس��ت آوردند، جمع��ی دیگر مرکب از قراوان 
فرانس��وی و روحانیون و تجار به شرق پاریس رفتند که در قلعه باستیل 
مقداری اسلحه به دست آورند. مهاجمان حمله کردند و بعد از ۴ ساعت و 
دادن 2۰۰ نفر تلفات محافظان باستیل را که قریب ۱۱۰ نفر بودند مجبور 
به تس��لیم کردند، وارد قلعه ش��ده و حاکم را به قتل رساندند. در نتیجه 
حوادث ۱3 و ۱۴ ژوئیه، مردم به قوه سوم فرانسه تبدیل شدند و در واقع 
فتح باستیل تمام فرانسه را به هیجان آورد. نقل است که در این روز لویی 
شانزدهم از مشاور خود درباره اتفاقات داخل شهر سوال می پرسد: »آیا این 
یک شورش است؟« و مش��اور اینطور پاسخ می دهد: »قدرقدرتا! شورش 

نیست، انقاب است«.
پی نوشت:

۱- رابرت حسین
2- ترور علیه تروریسم، سوفی وانیچ، ترجمه فواد حبیبی، »نشر نی«

3- در واقع طبقه س��وم نامی جز همین »طبقه س��وم« نداش��ت. در ۱۷ 
ژوئن۱۷۸۹ طبقه متوسط مجلس موسوم) طبقه سوم( از مجلس اصناف 
جدا می شوند و خود را به عنوان مجمع ملی اعام می کنند. همه اعضای 
مجمع ملی جز یک نفر، س��ه روز بعد در زمین تنیس قصر پادش��اه در 
ورس��ای تحصن می کنند و قس��م یاد می کنند تا قانون اساسی جدید را 
تدوین کنند. این تحصن گامی جدی برای به چالش کشیدن سلطنت بود. 

La loi salique  -۴

پرونده ای تاریخی � تحلیلی درباره انقاب 1789 فرانسه

شورش نبود، انقاب بود
رضا کردلو: گاو نر همچون فاتحی مغرور و بی تفاوت اس�ت. اس�ب مثل همیش�ه 
نمادی از نجابت است اما شیهه ای دردناک دارد. چراغ تکنولوژی روشن است. زنی 
پریشان و بیمناک، با چراغی در دست صحنه را روشن می کند و بشریت انگار زیر 
دست و پا لگد شده است. درباره »گرنیکا« حرف می زنم؛ اثری از »پابلو پیکاسو« 
نقاش مش�هور. پیکاسو در پاسخ به یک افسر آلمان نازی که از وی درباره گرنیکا 
می پرس�د: »آیا این اثر شماس�ت؟« گفته بود: »خیر! اثر شماست« اما پیکاسو در 
»گرنیکا« چه می گوید که پاس�خی اینچنین به یک افس�ر نازی می دهد؟ این اثر 
بمباران دهکده گرنیکا در شمال  اسپانیا توسط بمب افکن های آلمان نازی در 26 
آوریل 1937 و در خال جنگ داخلی اسپانیا را به تصویر کشیده  است. بمبارانی 
که به خواست خود فرانکو علیه مردمش انجام می شود. گاونر در کارهای پیکاسو 
نمادی از فرانکو است. پیکاسو بیراه نگفته بود. وحشت و آشفتگی که در گرنیکا 
می بینیم اثر بمباران نازی هاس�ت. سوال و جواب پیکاس�و و افسر آلمان نازی در 
پیش گفتار مترجم »ترور علیه تروریسم« اثر سوفی وانیچ، در به چالش کشیدن 
بی توجهی به منش�أ خش�ونت در انقاب فرانسه مطرح شده است.  انقابی که به 
تکرار ترمیدور  های پیاپی انجامید تا جمهوری کنونی فرانسه شکل بگیرد. انقاب 
1789، عصر نوینی در تاریخ فرانسه و جهان رقم زد. سران انقاب از جمله دانتون 
و روبس�پیر سر مخالفان انقاب را از زیر گیوتین عبور دادند و این خواسته مردم 
بود. حجم ترورها به نحوی افزایش پیدا کرد که  عصر ترور یا وحش�ت به انقاب 
فرانسه ضمیمه شد. تحمل روبسپیر برای همه سخت شد و مخالفان فراوانش  در 
28 ژوئیه سال 1794 او را به تیغه گیوتین سپردند و دوره ترور پایان یافت. فرانسه 
ثباتش را از دس�ت داد و برقراری امنیت سخت شد. ناپلئون در 1799 کودتا کرد 
و در 1804 امپراتور ش�د. 10 سال بعد در واترلو شکست خورد و دوباره     آش همان 
    آش سلطنت و کاسه همان کاسه دربار. لوئی هجدهم به سلطنت رسید و مرزهای 
فرانس�ه تثبیت شد. شانزدهم س�پتامبر 1824 میادی ش�ارل دهم به سلطنت 
فرانسه رسید. او برادر لوئی هجدهم بود. حکومت شارل در 1830 با بحران جدی 
مواجه شد. او مستبدتر از لوئی شانزدهم بود و معتقد بود آنچه موجب سقوط لوئی 
شانزدهم در نخستین انقاب فرانسه شد دادن امتیاز به مردم بود. رشته فرمان های 
شارل در 26 ژوئیه موجب اعمال سانسور شدید در کشور شد. مجلس نمایندگان 
به دولت رای بی اعتمادی داد. شارل دهم مجلس را منحل کرد. این حق در قانون 
به او اعطا شده بود. کارگران، دانشجویان و طبقه روشنفکر قیام کردند و از 27 تا 
29 ژوئیه در ش�هر سنگر بس�تند، چرا که فرمان شاه را خاف منشور سال 1814 

و قانون اساس�ی ای که لوئی هجدهم تصویب کرده بود می دانستند. انقاب ژوئیه 
1830 شاه را فراری داد. دوم آگوست شارل دهم به بریتانیا فرار کرد. لوئی فیلیپ 
از خاندان اورلئان پادشاه شد. بحران مشروعیت سیاسی موجب شد در 24 فوریه 
1848، به دنب�ال موج انقابات جدید اروپا، لوئی فیلیپ که خود از دل یک انقاب 
برآمده بود، به نفع نوه     اش، شاهزاده فیلیپ کنت پاریس کنار بکشد. اما جمهوری 
دوم نیز دوامی نیافت و با کودتای لوئی ناپلئون بناپارت مواجه شد و نظام سلطنتی 
دوباره بازگش�ت. جمهوری سوم بر س�ر کار آمد؛ رژیم سیاسی بشدت ناکارآمد و 
ناایق. و به همین شکل ثبات از حکومت  های بعدی  بعدی نیز گرفته شد. از 1789 
آغاز انقاب اول فرانسه تا 194۵ و پایان جنگ دوم جهانی، فرانسه بشدت درگیر 
آمد و شدهایی بود که جامعه فرانسه آن را رقم می زد. از دل استبدادی، جمهوری 
و از دل جمهوری، اس�تبدادی و دوباره در نتیجه سلطنت، استبدادی نو و انقابی 
نو و در پس همه این بیم و امیدها برای تش�کیل حکومت، اروپا و فرانس�ه مدعی 
تم�دن، جان هزاران هزار نفر را گرفت. با این همه ش�ورش اولیه ای که در انقاب 
1789، شاه را برای نخستین بار به زیر کشید و ادامه تاریخ را رقم زد، نشان داد همه 
چیز مشمول زمان می شود. با این همه چالش مشروعیت سیاسی در فرانسه هنوز 
ادامه دارد و ماجرای امروز خیابان  های فرانسه حکایت از این دارد که خشونت هنوز 
راهکاری دوست داش�تنی برای فرانسوی هاست، هرچند بسیاری از آنها که امروز 
در خیابان  های فرانس�ه هسستند، زمانی به خش�ونت   های دوره انقاب منتقدانه 
نگریسته باشند؛ اتفاقی که از سوی جناح حاکم و حتی برخی گروه های حاضر در 
میان مخالفان امروز سیاست های لیبرالی در فرانسه، دیرزمانی محکوم شده بود. 
حتی وقتی 200 س�ال پس از انقاب رژیم حاکم در تاش بود، انقاب 1789 را به 
خیزشی برای اقامه حقوق بشر تقلیل دهد و به این بهانه آن را گرامی دارد، با موجی 
از مخالفت ها مواجه شد که همگی انقاب را تقبیح می کردند. امروز و پس از 230 
س�ال از انقاب فرانسه، نمادهای انقابی که آن را دیرزمانی »کبیر« می خواندند- 
ح�ال آنکه آنقدر صغیر و کوتاه مدت بود که چندباری میان س�لطنت و جمهوری 
به فراموشی س�پرده شد- دوباره سر دست گرفته می ش�ود. مدل گرفتن پرچم 
فرانسه در دست معترضان، اشاره  های روشنی به تابلوی »فردریک اوژن داکروا« 
و نمادهایی پس از فتح قلعه باستیل دارد. خشونت امروز اگرچه به هیچوجه قابل 
قیاس با اتفاقات دوران ترور نیس�ت اما یک خش�ونت دو ه�زار و هجده ای علیه 
سیستم حاکم است. و در واقع پاسخ پیکاسو باز تامل برانگیز می شود وقتی پرسیده 

شود: این خشونت اثر کیست؟ جز سیاست های سیستم حاکم؟!

این اثر شماست؟

مه 1789

پادشاه فرانسه، لویی شانزدهم، اعضای مجلس عمومی طبقاتی را به کاخ ورسای فرامی خواند. 
این نخستین نشست این مجلس پس از ۱۷۵ سال )۱6۱۴، در دوران لویی سیزدهم( است و از 

آنها می خواهد بحران مالی کشور را مهار کنند.
17 ژوئن 1789 

طبقه متوسط مجلس موسوم به طبقه سوم از مجلس           جدا می شوند و خود را به عنوان مجمع 
ملی اعام می کنند و به فاصله 3 روز برای تدوین قانون اساسی جدید قسم می خورند. 

14 ژوئیه 1789 

هجوم به زندان باستیل
آگوست 1789

لغ��و حقوق فئودال��ی و تصویب بیانیه حقوق بش��ر و ش��هروندان فرانس��ه در مجمع ملی؛ 
 طبق این بیانیه، آزادی، یک حق طبیعی محس��وب و تس��اوی تمام ش��هروندان در برابر قانون 

تضمین می شود.
۵ اکتبر 1789 

ادامه ش��ورش ها به دلیل کمبود مواد غذایی، موجب می ش��ود مردمی که اکثر آنها را زنان 
تش��کیل می دادند )۷ الی ۸ هزار زن( از پاریس به س��مت قصر پادشاه در ورسای، راهپیمایی و 
تقاضای نان کنند. شعار آنها این است: به جست وجوی نان می رویم.  در نتیجه این تجمع اعضای 
خانواده سلطنتی را در حالت اسیر به کاخ تویلری در پاریس که بیش از یک قرن کسی در آن 
نبود، می برند. ش��اه به دلیل هجوم جمعیت ش��هری این مسیر 2۰ کیلومتری را در ۹ ساعت با 

کالسکه طی می کند.

14 ژوئیه 1790
تشکیل اتحادیه  های وایتی به عنوان اتحادیه بزرگ ملی

2نوامبر 1790
دولت دارایی های کلیسا را مصادره می کند.

21 ژوئن 1791
پادشاه در لباس پیشخدمت به اتفاق ملکه و فرزندان خود 
و خواهرش الیزابت سعی در فرار از فرانسه دارند اما در شهر 
مرزی وارن دستگیر شده و به فرانسه رجعت داده می شوند. 
هزاران تن از اش��راف زادگان، کشیش ها و افسران ارتش که 

مخالف انقاب هستند، فرانسه را ترک می گویند.

انقاب فرانسه از مه 1789 تا اعام امپراتوری ناپلئون

14 سپتامبر 1791 
لویی شانزدهم، قانون اساسی جدید را امضا کرده و بدین ترتیب 

سلطنت مشروطه را می پذیرد.
آگوست 1792 

ژاکوبین ها پادشاه را عزل و دستگیر می کنند. 
21 سپتامبر 1792

مجلس کنوانسیون به محض تشکیل، سلطنت را ملغی می کند. 
شب پاریس را چراغان می کنند و ملت فریاد پاینده باد جمهوری 
س��ر می دهند. از این پس، حتی پادش��اه لویی شانزدهم نیز یک 
شهروند خوانده می شود. شروع تقویم انقاب از 22 سپتامبر است.

21 ژانویه 1793 
در یازدهم ژانویه، لویی شانزدهم به جرم خیانت و شرکت در توطئه با قدرت های 

خارجی گناهکار شناخته شده و ۱۰ روز بعد اعدام می شود.
۵ سپتامبر 1793 

آغاز دوره وحش��ت و ت��رور در فرانس��ه؛ ژاکوبین ها، گروهی افراط��ی به رهبری 
ماکس��یمیلیان روبس��پیر، قدرت را در دس��ت می گیرند. ای��ن دوره ۱۰ ماه به طول 

می انجامد.
16 اکتبر 1793 

همسر لویی ش��انزدهم، ماری آنتوانت، اعدام می شود. بقایای او را در قبری بی نام 
و نشان دفن کردند؛ خاطره ماری آنتوانت به عنوان ملکه منفور در ذهن ها باقی ماند.

28 ژوئیه 1794 

با اعدام روبسپیر و 2۱ تن از یارانش دوره وحشت پایان می پذیرد و از آن به ترمیدور یاد می کنند.
22 آگوست 179۵

قانون اساسی در سال ۱۷۹۵ به تصویب می رسد. 
اکتبر 179۵ 

قرارداد صلح با پروس و هلند و چند ماه بعد با اسپانیا به امضا می رسد. یک دولت جدید به نام 
دیرکتوار )هیات مدیره( تشکیل می یابد؛ متشکل از ۵ مقام اجرایی و 2 حقوقدان عالی رتبه. این دولت 

چندان موفق نیست و نارضایتی به وجود می آورد.
سال 1799 

ناپلئون بناپارت، یک ژنرال ارتش انقابی، قدرت را در دست می گیرد. دولت به ناچار کناره گیری 
می کند. ناپلئون به سرعت امنیت را برقرار می کند و خود را اولین کنسول می خواند.

28 مه 1804 
ناپلئون خود را امپراتور فرانسه و همسرش ژوزفین را امپراتریس اعام می کند.

یادآور
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ادامه از صفحه اول
... در ایران ولو آنکه تمام 
تمنای فتنه گران- با رأی دهندگان محترم به نفر 
دوم انتخابات ۸۸ اشتباه نشود!- ابطال یک حماسه 
۴۰ میلیونی باش��د و خلق آن همه بی آبرویی که 
منجر به سوءاستفاده دش��من و موج جدیدی از 
تحریم های اوبامایی علیه ملت ایران شد، دخالت 
اس��اف همین آقای لودریان در امور ایران، هیچ 
لطمه ای به اصول و موازین اس��تقال کشورها و 
رسم و رسوم دموکراس��ی نمی زند! و نه تنها این، 
که الیزه نش��ینان این حق را نیز دارند که مثا در 
سوریه، از تروریست ها حمایت علنی کنند! و حتی 
تا اان، کشورشان را بدل کنند به پاتوق گروهک 
منافقین! و شگفتا! ما به اعتبار مندرجات غرب و 
غرب زده ها، خجل از حقوق بش��ر و دموکراسی و 
آزادی و چه و چه هس��تیم اما فرانس��ه هنوز هم 
»مه��د آزادی«! و هنوز هم! طرفه حکایت اینکه 
دول��ت خودمان خواهان رحم حکام الیزه به ملت 
ما در برجام اروپایی است که در آستانه کریسمس، 
اینج��ور با مردم خ��ود تا می کن��د! از ته بتراش 
ریش هایت را حض��رت بابانوئل! ترامپ فقط حق 
دخالت در فرانس��ه را ندارد اما از کشتار یمنی ها 
هر چه هم دفاع کرد، کرد! و راستش را بخواهی، 
چرخش چرخ سورتمه دموکراسی، آخر و عاقبتی 
جز این ندارد! تو ب��از هم خواهی آمد بابانوئل اما 
با موهوم ترین هدیه ها که حتی برای اش��ک زن 
فرانسوی هم نتواند نقش یک دستمال کاغذی را 
بازی کند! باید عوض شود موضوع بحث کافه ها در 
همه جای جهان! زی��ادی که آدمی تکیه به رأی 

خود کند، در آمریکا، ترامپ می شود رئیس جمهور 
و در فرانسه هم مکرون! ترامپ نه، هیاری! مکرون 
نه، هر کی! یکی از یکی بدتر! چه زمین س��ردی! 
چه زمان شومی! چه شام سیاهی! چه شب بلندی! 
چه یلدای ستمی! چه ظلمت بزرگی! عصاره سران 
غرب بش��ود ترام��پ و خاصه س��ران عرب هم 
بن سلمان! اینجا هم وزیری باشد که در قبال درد 
مردم بگوید: »همینی که هستیم!« بله! همینی 
هست که هست! کاش امثال سارتر، دمی هم در 
پی رأی خدا بودند! آخرش هم متوجه می ش��وی 
که آن خانم ش��اکی از تعویق تحویل واحدش در 
مس��کن مهر پردیس، نه فق��ط ۹۲ که حتی ۹۶ 
هم ب��ه روحانی رأی داده و اب��د راضی از وزارت 
امثال عباس آخوندی! و من هیچ تعجب نمی کنم 
اگر بفهمم آن زن پاریسی شاکی از سیاست های 

اقتصادی مکرون نیز از جمل��ه رأی دهندگان به 
امانوئ��ل بوده! و این دقیقا خانه آخر همان نظریه 
است که رأی ما مردم را فوق رأی خدا می نشاند! و 
دموکراسی همین است! و حتی اگر چون منی باور 
داشته باشم که »اینجا بهشت اپوزیسیون است« و 
اتفاقا »مهد آزادی« خب! خیلی هم نباید شاکی 
باشم که اصا و اساسا چگونه ممکن است یکی در 
مایه های نجفی بشود شهردار پایتخت جمهوری 
اس��امی! عاقبت برای پز »مهد آزادی« باید هم 
تحم��ل کنی، ه��م آن را و ه��م خیلی چیزهای 
دیگر را من جمله همین آخرین س��خنان حسن 
روحانی! برجام در هوا باشد و در تحقق هدف لغو 
تحریم ها ناکام، تو اما با مردم همچنان همان نحو 
سخن بگویی که ایام انتخابات! و انگار نه انگار که 

رئیس جمهوری و مسؤول! 

خدای��ا! رحمی کن به حال بش��ریت! و باز هم 
خودت برای ما کاری کن! بخاری بلند نمی شود از 
رأی آدمیزاد! و حتی ایفل هم بوی آتش گرفته! ما 
آمدن بابانوئل را زیاد دیده ایم لیکن با هدایای این 
کارتونک ریش مصنوعی، وضع مان همینی هست 
که هست! خواه ساکن قلب پاریس باشیم و خواه 
ه��ر کجای دیگری! آخ که ت��ازه داریم می فهمیم 
معنای حقیقی »اکثرهم ایعقلون« را! تقلب این 
اس��ت که خ��دا را از متن برده ایم به حاش��یه! به 
حاشیه دموکراسی! ذیل لیبرال-دموکراسی! آهای 
بانوی پاریس��ی! مادام که به جای آمدن یک مرد 
با ریش��ه، منتظر بابانوئل باش��ی، کادویی بهتر از 
»سیاست های اقتصادی مکرون« دریافت نخواهی 
کرد! بگرد دنبال گمش��ده ات، بلک��ه دعای مریم 
مقدس شامل حالت شد! کاش حاکم مغرب زمین 
»عیس��ی« بود! کاش برگردیم دوباره به رأی خدا! 
و ب��ه مردی از تبار »محمد«! خدایا! کاش خودت 
دخالت کنی در امور همه کش��ورها! و اا با وجود 
هم��ه پزهای مان، وضع مان »همینی هس��ت که 
هست!« دلم می خواهد مثل »شازده کوچولو« فریاد 
بزنم که ه��ان  ای آدم ها! کجا دارید می روید؟! آن 
هم این همه با عجله؟! و مدام تَکرار راه های رفته! 
آیا بس نیس��ت؟! و آیا هنوز موسم آن نرسیده که 
بگردیم دنبال یک دوست واقعی، بلکه دست مان 
را بگی��رد و نجات مان دهد از این جهنم لیبرال - 
دموکراس��ی؟! دنیا دس��ت نااهان است! و »ظهر 
الفساد فی البر و البحر«! کاش زودتر بیاید آن مرد، 
بلک��ه آدم کند اواد آدم را! وای از بای تمرد! رأی 

خود را دیدن و فراموشی امر خدا!

ادامه از صفحه اول
این گزارش ک��ه به قلم 
»استروان استیونسون« هماهنگ کننده کمپین 
تغییر ایران]Iran Change[ و نماینده اسکاتلند 
در پارلم��ان اروپا از س��ال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ تهیه 
ش��ده، جمهوری اسامی و یکی از دیپلمات های 
سفارت ایران در وین را به همکاری و سازماندهی 
یک عملیات بمب گذاری علیه اعضای مجاهدین 
در پاری��س متهم کرده و از طرف��ی در اظهاراتی 
بی اساس مدعی شده فردی نزدیک به سفیر ایران 
در ن��روژ در حال برنامه ریزی ب��رای ترور یکی از 

اعضای منافقین در دانمارک بوده است.

دیپلمات های ای��ران در حالی ب��ا این ادعای 
اثبات نشده در ماه های اخیر دستگیر شده اند که 
طبق پروتکل های حقوقی، دیپلمات ها از مصونیت 
برخوردارند. چندی پیش نیز شاهد احضار سفرای 
ایران در کش��ورهای اس��کاندیناوی ب��ا اتهامات 
واهی همکاری با عامان تروریستی علیه اعضای 
گروهک ااحوازیه و همچنین تحقیر دیپلمات های 
ایرانی در تعدادی دیگ��ر از پایتخت های اروپایی 

بودیم. 
انفعال دستگاه دیپلماسی ■

بی��ش از ۵ س��ال از حضور س��ازمان یافته و 
تش��کیاتی منافقین در آلبانی و ی��ک هفته از 

حضور هیأت عالی رتبه اروپایی در کمپ اشرف۳ 
می گذرد و هنوز شاهد واکنش مقامات وزارت امور 
خارجه کش��ورمان به این اقدامات که حمایت و 
سازماندهی رسمی از تروریسم محسوب می شود 
نبوده ایم. چندین س��ال اس��ت فرانس��ه میزبان 
همای��ش س��اانه منافقین با حض��ور جمعی از 
مقامات اروپایی و آمریکایی است. هلند ۳۰ سال 
به »محمدرضا کاهی صمدی« عامل بمب گذاری 
در دفتر حزب جمهوری اس��امی در س��ال ۶۰ 
که توس��ط اینترپل هم تحت پیگرد قرار داشته، 
پناهندگی اعطا کرده و در حالی که اعضای سابق 
سازمان منافقین نظیر مسعود خدابنده نیز نقش 

او را در انفج��ار دفتر حزب و حضور او را در هلند 
تایید کردند، سخنگوی دستگاه دیپلماسی از اصل 
ماجرا و هویت شخص اظهار بی اطاعی می کند. 
از س��وی دیگر دانمارک ه��م میزبانی گروهک 
تروریس��تی ااحوازیه، مسؤول حمله تروریستی 

اهواز را بر عهده دارد.
این روزها همچنان ش��اهد انفعال دس��تگاه 
دیپلماسی هستیم که احتماا به دلیل ماحظات 
برجامی و س��راب سیس��تم مالی SPV، چشم 
خود را روی حوادث مهم امنیتی در اروپا بس��ته 
و از برخورد حقوقی مناسب با کشورهای اروپایی 

حامی تروریسم سر باز می زند.

رصد و پایش دقیق آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان در آذربایجان شرقی

مدیرکل دامپزش��کی آذربایجان ش��رقی از 
رص��د و پایش دقیق بیم��اری آنفلوآنزای فوق 
ح��اد پرندگان در تااب ها و س��دهای اس��تان 
خب��ر داد. دکت��ر امیرحس��ین بهداد ب��ا اعام 
ای��ن خبر گف��ت: به رغ��م اقدام��ات کنترلی، 
متاس��فانه از ابتدای س��ال تاکنون ما ۴ کانون 
روس��تایی داش��تیم که ط��ی رص��د و پایش 
 بیماری، این کانون ها شناس��ایی ش��دند و در 
س��ریع ترین زم��ان ممک��ن ای��ن کانون ه��ا 
معدوم س��ازی و پاک سازی ش��دند. وی افزود: 
۳۳ تااب و س��د مورد رصد همکاران اداره کل 
دامپزش��کی اس��تان قرار گرفته و ۱۶ بازارچه 
فروش پرندگان زنده نیز تعطیل ش��ده اس��ت. 
بهداد اضافه کرد: اقدامات پیش��گیرانه و رصد و 
پایش اداره کل دامپزشکی استان که در مواقع 
بحرانی بسیار پر اهمیت است، به طور مستمر 
توس��ط این اداره کل ص��ورت می گیرد اما اگر 
خود مرغداران مس��ائل بهداشتی و قرنطینه ای 
را که دامپزش��کی اس��تان در قالب توصیه های 
پیشگیرانه به طور مرتب اطاع رسانی می کند، 
رعایت نکنند، شاهد شیوع این بیماری در استان 

خواهیم بود.

ضرورت توجه به ظرفیت های 
گردشگری گرگان

شهردار گرگان در نشست خبری با رسانه های 
بین المللی در حاشیه مجمع جهانی شهرداران در 
گوانجوی چین، اظهار کرد: این اجاس فرصتی 
را فراهم کرد تا در حاش��یه آن به ارتباط بیشتر 
گوانجو و گرگان بپردازیم. عبدالرضا دادبود ادامه 
داد: خوشبختانه توسعه شهری در گوانجو بسیار 
قابل توجه بوده و مدیریت شهری گرگان به دنبال 
آن اس��ت تا بتواند با برقراری ارتباط با شهرهای 
مهم جهان در راستای تبادل ظرفیت ها و توسعه 
شهری بویژه در حوزه گردشگری اتفاقات خوبی 
را رقم بزند. وی خاطرنش��ان کرد: در نشست با 
شهردار گوانجو این موضوع مطرح شد که گرگان 
شهری تاریخی با ۲ هزار و ۵۰۰ سال قدمت است 
و می توان از فرصت های گردشگری، دانشگاهی و 
سرمایه گذاری و حوزه های اجتماعی و فرهنگی 
این شهر و شهر گوانجو  برای توسعه بخش های 

هر دو شهر استفاده کرد. 

خوزستانآذربایجان شرقی

 برق دارشدن خط گتوندـ  الی 
در خوزستان

عملی��ات اح��داث ورود و خ��روج خ��ط 
گتون��د - الی در پس��ت عقیلی ب��ه طول ۲ 
 کیلومتر ش��امل تامین تجهیزات، نصب برج و 
سیم کش��ی ب��ه پایان رس��ید و برق دار ش��د. 
مج��ری طرح های خطوط این ش��رکت ارزش 
سرمایه گذاری این پروژه را بالغ بر ۱۲ میلیارد 
ریال اعام کرد. غامرضا ذاکر مش��فق گفت: 
تامین برق مطمئن و پای��دار در نواحی تحت 
پوش��ش، افزایش ظرفی��ت و ضریب اطمینان 
شبکه و کاهش خاموشی ها و افزایش پایداری 

شبکه از اهداف بهره برداری از این پروژه است.

 کاشت درختان ارس 
و زرشک کوهی در خراسان شمالی

مع��اون فن��ی اداره کل مناب��ع طبیع��ی و 
آبخیزداری خراس��ان ش��مالی گفت: کاش��ت 
درخت های ارس و زرشک کوهی یکی از راه های 
مقابله با خشکس��الی در این اس��تان است. به 
گزارش فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی 
اداره کل منابع طبیعی، کامبیز انصاری با اشاره به 
اینکه این استان ذخیره گاه ژنتیک گونه درخت 
ارس در کشور محسوب می شود، گفت: جنگل 
ارس در این اس��تان از ن��وع جنگل های تنک و 
سطح رویش��ی اینگونه درختان در این استان از 
۵ تا ۲۵ درصد اس��ت. وی اظه��ار کرد: درخت 
ارس دارای عمری طوانی اس��ت که تکثیر آن 
نیز بسیار سخت اس��ت به طوری که به ازای هر 
۱۰۰ بذر، تعداد ۵ بذر سبز می شود و روش سبز 
شدن بذرها نیز اینگونه اس��ت که در سال اول 
بذرها در فضای آزاد قرار داده می شوند، در سال 
دوم همان بذرها باید مابین ماسه ها قرار گیرند 
و در س��ال سوم این بذرها س��بز می شوند. وی 
بیان کرد: ارتفاع درخت های ارس در س��ال اول 
حدود ۵ سانتیمتر است اما ارتفاع ریشه های آن 
به ۳۰ سانتیمتر می رسد که در حفظ منابع آبی و 
خاکی بسیار مهم است. وی سنجد را یکی دیگر 
از گونه های مقاوم به خشکی بیان کرد و افزود: 
کاشت این درختان نیز با مشارکت مردم در حال 
انجام است. معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری خراسان شمالی ادامه داد: گونه گیاه 
باریج��ه نیز از نوع گیاهان مرتعی اس��ت که در 

مقابل خشکی و کم آبی مقاوم است.

خراسان شمالی

»مهد آزادی« کجاست؟!

میزبانان تروریسم

گلستان

یادداشت امروز

نگاه

www.vatanemrooz.ir
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کارگردان یهودی با تهدید اسرائیل 
به ایران پناه آورد

ن��ادر طال��ب زاده در جدیدتری��ن برنام��ه 
میزب��ان دن کوه��ن،  تلویزیون��ی »عص��ر« 
مستندس��از جوان آمریکایی اس��ت. او تصاویر 
بک��ری را از بمباران رژیم صهیونیس��تی علیه 
مردم غزه در س��رزمین های اشغالی ثبت کرده 
اس��ت. به گزارش »وطن امروز«، »دن کوهن« 
کارگردان و مستندساز جوان آمریکایی است، 
کارگردانی که با وجود آیین یهودی اش یکی از 
مخالفان جدی سیاست های رژیم صهیونیستی 
و اقدامات جنایتکارانه تل آویو در سرزمین های 
اشغالی است. او بیشتر با مستند تاثیرگذارش 
به نام »کش��تار غزه« ش��ناخته می شود. این 
مستند روایتگر شرایط س��خت زندگی اهالی 
غزه تحت محاصره شدید صهیونیست هاست 
و در جریان حمله رژیم صهیونیس��تی به غزه 
در س��ال 2014 س��اخته شده اس��ت. کوهن 
امکان حضور آزادانه در س��رزمین های اشغالی 
و تصویرب��رداری از زندگی صهیونیس��ت ها را 
داشته است. همین مساله باعث شده در مستند 
»کش��تار غزه«، صحنه هایی ناب و دیده نشده 
از جنایات صهیونیست ها علیه مردم فلسطین 
وجود داشته باشد. این مستندساز آمریکایی در 
آستانه س��فرش به ایران از سوی سفارت رژیم 
صهیونیستی در آمریکا مورد اهانت و تهدید قرار 
گرفته بود. برنامه تلویزیونی عصر با اجرای نادر 
طالب زاده پنجشنبه ها ساعت 21 از شبکه افق 
و جمعه ها بعد از خبر 14 از شبکه یک پخش 

می شود.

جشنواره شعر و داستان جوان سوره 
افتتاح شد

ش��انزدهمین جشنواره شعر 
و داس��تان »جوان س��وره« 
ظهر روز گذشته در دانشکده 
انس��انی  عل��وم  و  ادبی��ات 
دانش��گاه گیان آغاز به کار 
کرد. به گزارش فارس، در این مراس��م محسن 
مومنی ش��ریف، رئیس حوزه هنری با تبریک 
15 س��الگی این جش��نواره با یادی از مرحوم 
زرویی نصرآباد اظهار داشت: 2 ویژگی زنده یاد 
زرویی نصرآباد را میان مردم محبوب کرده بود؛ 
اول آنکه او شخصیتی صمیمی بود و هرکسی 
مج��ذوب او می ش��د. ادب از کام و برخ��ورد 
اجتماعی او می جوش��ید. دومی��ن ویژگی اش 
استادی در کار بود. استاد زرویی بر ادبیات کهن 
و معارف دینی تسلط ویژه داشت. مانصرالدین 
و تذکره المقامات را در 22 سالگی می نوشت اما 
تبحرش به ق��دری بر متون کهن و ارزش های 
زبان فارسی زیاد بود که از متن هایش برداشت 
می شد. همچنین زنده یادان امیرحسین فردی، 
حسین حداد و بسیاری دیگر که به عنوان داور 
و مدرس و اس��تاد بر این جشنواره حق دارند، 

جای شان میان ما خالی است.

بااخره کدام حرف را از آقای گیل آبادی بپذیریم؟
می پذیرم تئاتر امروز
 کاستی هایی دارد!

شهرام گیل آبادی، مدیر خانه 
تئاتر مدتی پس از آنکه تذکر 
نمایندگان مجل��س به وزیر 
ارش��اد را اقدامی احساس��ی 
و بدون پش��توانه پژوهش��ی 
خوانده بود، با انتقاد اهالی هنر و رس��انه مواجه 
شد و طی روزهای گذشته در گفت وگویی بیان 
داشت که می پذیرم تئاتر کاستی هایی دارد. به 
گزارش »وطن امروز«، او در این گفت وگو اظهار 
داشت: »می پذیرم در هر فرآیندی کاستی هایی 
وجود دارد و تئاتر هم از این امر خارج نیس��ت 
ام��ا جزئیاتش نی��از به گفت وگ��و و پژوهش و 
فراتحیلی دارد تا بع��د به یک نتیجه معقول و 
منطقی برس��یم. به همین دلیل هم می گویم 
ممکن اس��ت بخش��ی از این نظرس��نجی ها و 
پژوهش ها در اختیار ما باشد و ممکن هم هست 
که نباشد، چنین چیزی هم باید بررسی شود«. 
این کارگردان بدون اشاره به ماهیت نمایش های 
برجسته حاضر در صحنه که مورد تایید ایشان 
نیز قرار گرفته، هنر تئاتر را اینگونه تعریف کرد: 
»تئات��ر محمل و ابزار عوام فریبی نیس��ت بلکه 
روشنگر و معرفت اندیش است. تئاتر محل تفریح 
و نشاط عالم سرمایه داری و سیاست بازی نیست، 
چرا که مردمی است و ارتباط مستقیم با مردم 
دارد. به طور طبیعی هنرمند تئاتر یک هنرمند 
حق گراس��ت و به سمت حق و نقد از زاویه دید 
خود می رود، اگر این نقد را از جامعه سلب کنیم 
و نس��بت به آن احس��اس خطر کنیم، یکی از 

مشکات جدی برای جامعه رخ می دهد«.

احمدرضا دالوند راهی خانه ابدی شد

مراس��م تش��ییع پیکر »احمدرض��ا دالوند« 
گرافیس��ت و منتقد هنری، پی��ش از ظهر روز 
گذش��ته از مقابل خانه هنرمندان به سوی خانه 
ابدی در بهشت زهرا)س( برگزار شد. به گزارش 
فارس، در این مراسم، سیروس علی نژاد، همکار 
دالون��د در مجل��ه »آدینه« در س��خنانی گفت: 
یادم نیس��ت دالوند از کجا آمد به ما ملحق شد 
اما در تصویرسازی، خاقیت داشت و هر صفحه 
مرده ای را می توانس��ت زنده کن��د. وی افزود: او 
نجابت داشت و اگر پولی هم به او برای طرح جلد 
نمی دادیم، حرفی نمی زد. او از معدود کسانی بود 
که س��واد بصری داشت. او همین اواخر که همه 
چیزش سقوط کرده بود آدمیتش سقوط نکرد. 
همکار سابق دالوند خاطرنشان کرد: او این اواخر 
حتی امکان پرداخت اجاره  خانه اش را نداش��ت 
و زندگ��ی اش با تلخی پایان یافت. دالوند مردی 
آزاده ب��ود و از دنیا چیزی نداش��ت و چیزی هم 
از دنیا نمی خواس��ت. از دیگر حاض��ران در این 
مراس��م می توان به محمدعلی رجب��ی دوانی، 
محمد حبیبی، مس��عود نجابتی، سیدمس��عود 
شجاعی طباطبایی، محمدحس��ین نیرومند و... 

اشاره کرد.

معرفی اعضای شورای 
سیاست گذاری نمایشگاه کتاب تهران

سیدعباس صالحی با صدور احکام جداگانه ای 
اعضای ش��ورای سیاس��ت گذاری سی ودومین 
نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران را منصوب 
کرد. به گزارش »وطن امروز«،  اشرف بروجردی، 
مهدی اسماعیلی راد، علی اکبر اشعری، داریوش 
نویدگویی، اصغر س��یدآبادی، مهدی فیروزان، 
قادر آشنا، ایوب دهقانکار، امیرمسعود شهرام نیا، 
محمدجواد مرادی نی��ا، ابراهیم حیدری، میثم 
نیلی و فری��دون عموزاده خلیلی ب��ا حکم وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اس��امی به عن��وان اعضای 
شورای سیاس��ت گذاری نمایشگاه کتاب تهران 
در دوره س��ی ودوم منصوب شدند. پیش از این 
محس��ن جوادی، معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اسامی با حکم صالحی به عنوان رئیس شورای 
سیاست گذاری این نمایشگاه منصوب شده بود. 
س��ی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

اردیبهشت ماه سال 1۳۹۸ برگزار خواهد شد.

چاپ سوم برای 
»چایت را من شیرین می کنم«

ای��ن اثر رمانی موف��ق درباره 
داعش و مدافعان حرم به قلم 
زهرا بلنددوس��ت در بستری 
عاش��قانه یا به تعبیری دیگر 
عاش��قانه ای در ه��م تنی��ده 
با مس��ائل روز دنیاس��ت که توس��ط انتشارات 
کتابس��تان معرفت به چاپ سوم رسیده است. 
به گزارش »وطن امروز«، »چایت را من شیرین 
می کنم« داس��تان دختری اس��ت به نام سارا، 
ایرانی ااصل و مقیم آلمان با پدری که سمپات 
سازمان مجاهدین خلق بوده و مادری که نقطه 
مقابل پدر قرار دارد. س��ارا حین جست وجوی 
برادر، ناخواس��ته وارد جریانی می ش��ود که با 
مبنای وجودی این گروه و جنایت هایش آشنا 
می ش��ود و در نهای��ت طعم اس��ام حقیقی را 
می چشد. کتابستان این اثر را برای نخستین بار 

در سال گذشته منتشر کرده است.

فیلم های جدید از امروز روی پرده می روند
»مارموز« به جای »آستیگمات« 

می نشیند
غامرضا فرجی، س��خنگوی 
ش��ورای صنفی نمایش پیرو 
تصمیمات این کارگروه گفت: 
فیل��م س��ینمایی »مارموز« 
اث��ر کم��ال تبری��زی از روز 
چهارشنبه به جای فیلم »آستیگمات« ساخته 
مجیدرض��ا مصطفوی در گروه باغ  کتاب اکران 
خواهد شد. گفتنی است قرارداد »آستیگمات« 
با این س��رگروه فیکس بوده اس��ت. به گزارش 
تسنیم، وی افزود: فیلم سینمایی »بی نامی« به 
کارگردانی علیرضا صمدی در سرگروه ایران به 
جای فیلم »خانم یایا« به کارگردانی عبدالرضا 
کاهان��ی از تاریخ 21 آذرماه ب��ه چرخه اکران 
افزوده خواهد ش��د. البته هم »آستیگمات« و 
هم »خانم یایا« فقط ش��اهد تغییر در سرگروه 
خواهن��د بود، لکن در س��ینماهای زیرگروه به 
نمایش خود ادامه خواهند داد. فرجی در ادامه 
گفت:  انیمیش��ن سینمایی »امین و اکوان« از 
زحل رضوی از چهارشنبه 21 آذر ماه در نوبت 

صبح دانش آموزی اکران خواهد شد.

احسان سالمی: امس��ال دوازدهمین سالی است که 
فجر مستندسازان ایرانی، 2 ماهی زودتر از بهمن ماه 
آغاز می ش��ود تا جشنواره »سینماحقیقت« محفلی 
برای جمع شدن دوستداران سینمای مستند باشد. 
امسال نیز همچون چند سال گذشته پردیس چارسو 
به عنوان محل برگزاری جش��نواره س��ینماحقیقت 
انتخ��اب ش��د ت��ا س��الن های یک��ی از مهم ترین 
پردیس های تهران برای یک هفته در قرق فیلم های 

مستند و دوستداران این  آثار قرار گیرد. 
جمع متوسط ها ■

هر چند امس��ال نیز همچون سال گذشته و به 
 واس��طه اعمال سلیقه های ش��خصی هیات انتخاب 
۳ نفره جش��نواره س��ینماحقیقت، برخی آثار مهم 
همچون مس��تند »راه طی ش��ده« علی ماقلی پور 
پش��ت در های بس��ته جش��نواره ماندند ولی با این 
همه جش��نواره امسال نیز ش��اهد آثار گوناگونی از 
مستندس��ازان شناخته ش��ده و جوان بود. آثاری که 
البته به نظر می رسد وجه اشتراک اغلب آنها »کیفیت 
متوسط« شان باشد. فیلم هایی که در ۳ روز اول این 
دوره از جش��نواره ب��ه نمایش درآمد ب��ا وجود تنوع 
موضوع خوبی که داشتند، عموما از کیفیت متوسطی 
برخ��وردار بودند تا جایی که در برخی س��انس ها با 
وجود استقبال اولیه باای مخاطبان از آثار مختلف 
در میانه های نمایش برخی از این آثار، بخش عمده ای 
از مخاطبان تصمیم به ترک س��الن نمایش مستند 
می گرفتند! در این میان فقط آثار انگشت شماری به 
چشم می آیند که توانسته اند نظر مثبت طیف های 
مختلف مخاطبان و منتقدان را به خود جلب کنند 
که از این نظر می توان این اتفاق را یک عقبگرد برای 

جشنواره امسال به حساب آورد.
 پدیده های انگشت شمار ■

ام��ا با وجود نکته ای که پی��ش از این در ارتباط 
با کیفیت عموما متوس��ط یا ضعیف آثار این دوره از 
جشنواره سینماحقیقت گفتیم، در این میان هستند 
آثاری که به لحاظ ش��اخصه های کیفی تا حدودی 
نس��بت به دیگران برتری دارند. برای مثال مستند 
»خانه ای برای تو« به کارگردانی مهدی بخشی مقدم 
و تهیه کنندگی مهدی شامحمدی یکی از همین آثار 
بود که در دومین روز از جشنواره سینما حقیقت به 
نمایش درآمد و با توجه به فضای اثر و کیفیت قابل 
توجه آن می توان از همین حاا آن را یکی از مدعیان 
جدی جوایز این دوره از جش��نواره دانست. »آسک« 
که تازه ترین ساخته مهدی زمان پور کیاسری به شمار 
می رود یکی دیگر از این آثار ارزشمند است. کیاسری 
که پیش از این با س��اخت »مشتی اسماعیل« هنر 
خود را در حوزه مس��تند به نمایش گذاشته بود این 
بار نیز یک پیرمرد خاص و منحصر به فرد را س��وژه 
مس��تند خود کرده اس��ت. »عزیز« پیرمرد نابینای 
سنگ تراش��ی است که روش های جالبی را برای کار 
خود انتخاب کرده؛ او بر س��نگ ها دس��ت می کشد، 

مزه مزه می کند و با همین کار بهترین سنگ را برای 
کار خود انتخاب می کند. مس��تند »زمان« نیز یکی 
دیگر از آثار خوب این دوره از جش��نواره است که از 
تولیدات خانه مستند انقاب اسامی است و با وجود 
ریتم تقریبا کندی که دارد توانست جمعیت باایی 
که به تماش��ای آن نشس��ته بودند را راضی از سالن 
بدرقه کند. با این همه بر اس��اس آنچه دبیر اجرایی 
ستاد برگزاری درباره بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
جشنواره سینما حقیقت اعام کرده تا پایان روز دوم 
این رویداد، بااترین آرای مردمی به ترتیب به 5 فیلم 
مستند اسرار دریاچه )تهیه کننده: آرمین ایثاریان(، 
ورس )تهیه کننده: جواد وطنی(، مهین )تهیه کننده: 
مهدی مطهر(، آسک )تهیه کنندگان: مهدی زمانپور 
کیاس��ری و س��میه زراعت کار( و خان��ه ای برای تو 

)تهیه کننده: مهدی شامحمدی( رسیده است.
 مخاطبانی که برای عکس یادگاری می آیند! ■

نکته جالب توجه درباره جشنواره امسال حضور 
پرش��مار مخاطبان در محیط پردیس چارسو است. 
مخاطبانی که بخش عم��ده ای از آنها یا صرفا برای 
تماشای یک مس��تند خاص به جشنواره می آیند یا 
اینکه به واسطه حضور هنرمندان در جشنواره و البته 
آزاد و رایگان بودن حضور همه مخاطبان در جشنواره 
براحت��ی از فرصت حضور در ای��ن محیط جذاب و 
گرفتن عکس های یادگاری با المان های تصویری و 
محیطی »سینماحقیقت« و اشتراک آن در صفحات 
مجازی خود بهره  می برند. البته این اتفاق در شرایطی 
رخ می دهد که روال مرس��وم در اغلب جشنواره های 
فیلم در جه��ان بر مبنای حضور حداقلی مخاطبان 
آماتور و حضور گسترده مخاطبان حرفه ای، منتقدان 
و البت��ه فعاان حوزه مارکتینگ س��ینما در محیط 
جشنواره هاست. اتفاقی که محیط داخلی جشنواره ها 
را از حال��ت دورهمی تبدیل به یک محیط حرفه ای 

و وی��ژه برای دغدغه من��دان و صاحبان اصلی حوزه 
فیلم های مستند می کند تا با خیالی آسوده و بدون 
تحمل استرس حضور در صف های طوانی تماشای 
فیلم و تماش��ای بدون تمرکز و ایس��تاده فیلم ها در 
سالن های نمایش، به تماشای آثار مستند سینمای 
ایران و جهان بنش��ینند. البته بدون شک استقبال 
باا از هر رویداد فرهنگی مایه خوشحالی و دلگرمی 
اهال��ی فرهنگ و هنر اس��ت ولی به نظر می رس��د 
برگزارکنندگان جشنواره سینماحقیقت نیز می توانند 
حداقل با اتخاذ تصمیماتی همچون تشکیل باشگاه 
هواداران که نمونه مشابه آن در جشنواره جهانی فیلم 
فجر اجرا می شود، مدیریت بهتری در ارتباط با حضور 
مخاطبان در محیط محدود جشنواره داشته باشند.  

وقت�ی مس�تندهای انقاب�ی نادی�ده گرفته  ■
می شوند

اما با نگاهی به آثار حاضر در این دوره از جشنواره 
سینماحقیقت و آثاری که فرصت حضور در این دوره 
از جش��نواره را پیدا نکردند، یک نکته بیش از سایر 
موارد به چش��م می آید و آن هم برخورد سلیقه ای با 
فیلم های جریان انقاب بویژه در حوزه مستندهای 
تاریخی اس��ت. برای مثال مستند »قائم مقام« یکی 
از بهترین مس��تندهای تولی��د ش��ده در ارتباط با 
تاریخ معاص��ر ایران بود که هم مورد قبول منتقدان 
ق��رار گرفت و هم بحث های بس��یاری پیرامون این 
مستند و س��وژه آن در رس��انه ها شکل گرفت ولی 
در نهایت نتوانس��ت راهی به بخش اصلی جشنواره 
س��ینماحقیقت پی��دا کن��د. این در حال��ی بود که 
مس��تند »رزم آرا، یک دوسیه مسکوت« که از لحاظ 
تاریخی با انتقادات بسیار جریان انقابی روبه رو بود، 
نه تنها به جش��نواره راه پیدا کرد، بلکه توانست یکی 
از جایزه های بخش ویژه ش��هیدآوینی این جشنواره 
را به دس��ت آورد. این اتفاق امس��ال نیز در ارتباط با 

مستند »راه طی شده« به وقوع پیوست و در شرایطی 
که پیش بینی می شد این مستند یکی از جدی ترین 
مدعیان جوایز جش��نواره امسال باشد، حتی فرصت 
حضور در این جشنواره را نیز پیدا نکرد. جالب اینکه 
توجیه محمدمهدی طباطبایی نژاد، دبیر این دوره از 
جشنواره سینماحقیقت درباره دایل حذف 2 مستند 
»راه طی ش��ده« و »شورش علیه سازندگی« که آن 
نی��ز از آثار مرتبط با تاریخ معاصر بود، عدم کس��ب 
رای توسط این آثار از سوی هیات انتخاب جشنواره 
 بود. این در ش��رایطی است که حداقل تماشای آثار 
راه یافته در چند روز اول این جشنواره به یقین نشان 
می دهد که برخی آثار راه یافته به این جش��نواره به 
وضوح نسبت به این دو مستند از کیفیت پایین تری 
برخوردار هس��تند و در این ش��رایط بعید است که 
دلی��ل واقعی حض��ور نیافتن این دو مس��تند رای 
نیاوردن آنها توس��ط هیات انتخاب جشنواره باشد. 
هم��ه این اتفاقات در حالی ب��ه وقوع می پیوندد که 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان 
متولی برگزاری جشنواره سینماحقیقت و همچنین 
متولی اصلی تولید مستند در کشور، در تولیدات چند 
س��ال اخیر خود کمتر سراغ پرداختن به موضوعات 
استراتژیکی همچون رویدادهای منطقه یا موضوعات 
مهم تاریخ معاصر رفته است و بودجه این نهاد صرف 
تولید مستندهایی آپارتمانی و غیرضروری همچون 
مستند »روابط خانوادگی« شده است. با این تفاسیر 
مشخص نیس��ت که چرا برگزارکنندگان جشنواره 
س��ینماحقیقت که همان متولیان مرکز گس��ترش 
سینمای مستند و تجربی هستند با وجود کم کاری 
در زمینه پرداختن به موضوعات استراتژیک کشور، 
س��عی در نادیده گرفتن آثار ارزشمندی دارند که به 
س��هم خود به دنبال جبران بخشی از این کم کاری 

هستند.

تلویزیون
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گروه فرهنگ و هنر: طی احکامی 
از س��وی ابراهیم داروغه زاده، دبیر 
سی وهفتمین جش��نواره فیلم فجر، احمد امینی، 
محمدعلی حسین نژاد، حس��ن خجسته، شاهرخ 
دولکو، بهروز شعیبی، حسین کرمی و رضا مقصودی 
به عنوان اعضای هیات انتخاب این دوره جشنواره 
منصوب ش��دند. به  گ��زارش »وطن امروز«، اعضای 
هیات انتخاب س��ی وهفتمین جشنواره فیلم فجر 
در حالی انتخاب ش��دند که حضور شخصیت  های 
جوان تر چون بهروز شعیبی با توجه به کارنامه پرسن 
و سال فجر در هیات انتخاب سال های گذشته مغتنم 
است. اما از سویی دیگر تمام اعضای انتخاب کننده 
فیلم  های فجر را مردان تش��کیل داده  اند و به نوعی 
می ت��وان از آن به عنوان هی��ات مردانه انتخاب نام 
برد. در این میان ۳ کارگردان، ۳ مدیر و یک منتقد 
حضور دارند که کفه مدیران و س��ینماگران در این 
دوره برابر ش��ده اس��ت؛ »احمد امینی«، کارگردان 
س��ینما و تلویزیون که در کارنامه س��ینمایی    اش 
فیلم   هایی چون »غریبانه« و »بی خداحافظی« دیده 
می ش��ود و کارنامه تلویزیونی او نیز با »تصویر یک 
رویا«، »بی گناهان«، »ماه و پلنگ« و... شکل گرفته 

است. »محمدعلی حسین نژاد« اگرچه در کارنامه اش 
تهیه کنندگی و نویس��ندگی آثار سینمایی نیز به 
چشم می خورد اما کارنامه هنری وی بر سایر وجوه 
او غلبه دارد. از فعالیت  های وی می توان به معاونت 
امور سینمایی، مدیریت گروه فرهنگی- اجتماعی 
شبکه دوم سیما،  ریاست سازمان توسعه سینمایی 

سوره و... اشاره کرد. »حسن خجسته« معاون سابق 
صدای جمهوری اسامی ایران بود. او سال گذشته 
عضو شورای سیاست گذاری جشنواره فجر و هیأت 
داوران ای��ن جش��نواره بود و امس��ال نیز در هیات 
انتخاب فجر حضور خواهد داشت. »شاهرخ دولکو« 
منتقد سینما، فیلمنامه نویس و کارگردانی را با هم 

در کارنامه خود گنجانده اس��ت، با این وجود دولکو 
به عنوان منتقد سینمایی مطرح است. تحصیات 
وی در زمینه تدوین و ادبیات دراماتیک است و این 
روزها اجرای برنامه »سینماگرام« در شبکه 4 سیما 
را بر عهده دارد. »بهروز شعیبی« در کارنامه کاری 
خود حضور توام��ان به عنوان بازیگر و کارگردان را 
داش��ته اس��ت. فیلم ه��ای »دهلیز«، »س��یانور«، 
»دارکوب« و سریال  »پرده نشین« و... از جمله آثار 
س��اخته شده توسط او محس��وب می شوند. »رضا 
مقصودی« کارگردان فیلم »خجالت نکش« س��ال 
گذش��ته با این فیلم طنز در جشنواره فجر حضور 
داشت. او سینما را با فیلمنامه نویسی در فیلم »لیلی 
با من است« آغاز کرد و امسال فیلمی در جشنواره 
فجر ندارد. »حس��ین کرمی« دیگر مدیر حاضر در 
هیات انتخاب فجر اس��ت که در کارنامه کاری    اش 
مدیریت س��یما فیلم، شبکه نسیم، شبکه تماشا و 
عضویت شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی و 
مشاور امور نمایشی سیما به چشم می         خورد. گفتنی 
است سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر از 10الی 22 
بهمن همزمان با گرامیداشت چهلمین سال انقاب 

اسامی برگزار می شود.

اعضای هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر معرفی شدند
حضور پایاپای مدیران و سینماگران در هیأت انتخاب

فجر

اظهار نظر عجیب کمال تبریزی، داور سال گذشته جشنواره فیلم فجر
فیلم های حاشیه دار خود را به فجر نفرستید!

وزیر ارشاد در واکنش به تداوم قیمت های نجومی بلیت تئاتر:
در بلندمدت مسأله »تئاتر اکچری« را حل می کنیم

کمال تبری��زی، کارگردان فیلم 
»مارموز« و داور س��ال گذشته 
جش��نواره فیلم فجر در  آیین رونمایی از فیلمش 
به فیلمس��ازانی که فیلم های ش��ان با حاشیه ها 
و هنجارش��کنی هایی همراه اس��ت توصیه کرد  

فیلم ش��ان را به جش��نواره 
فجر ارسال نکنند! به گزارش 
»وطن امروز«، کمال تبریزی 
که فیل��م او با حاش��یه های 
جایگزین  بناس��ت  ف��راوان 
سرگروهی  در  آس��تیگمات 

اکران سینمایی شود، در برنامه رونمایی از فیلمش 
با پیشنهاد اینکه فیلم های حاشیه ساز، برای اکران 
بی دردس��ر قید حضور در جشنواره فجر را بزنند، 
اظهار داشت: پیشنهاد من این است اگر فیلم هایی 
همچون »مارمولک« یا »مارموز« ساخته می شود 
ک��ه بعض��اً موضوع��ات حساس��ی دارد اصا در 
جش��نواره های فیلم فجر یا جش��نواره های دیگر 
نمایش داده نش��ود و مستقیم از تولید به نمایش 
برسد. به فیلمسازان نیز توصیه می کنم اگر فیلمی 
س��اختند که تصور می کنند برای گرفتن پروانه 
دچار مش��کل می شوند بهتر است قید حضور در 

جشنواره فیلم فجر را بزنند و فیلم شان را مستقیم 
اکران و جشنواره را فراموش کنند. این کارگردان 
س��ینما در حالی ای��ن توصیه را به فیلمس��ازان 
می کند که جش��نواره فجر به عنوان بزرگ ترین 
جشنواره سینمایی کشور، همواره بستری مناسب 
برای ارزیاب��ی فیلم ها از نگاه 
مخاطبان و البته کارشناسان 
ب��وده که بر مبن��ای همین 
اس��تقبال می ت��وان فیلم ها 
را ب��رای اکران در س��ینماها 
رتبه بندی کرد. از سوی دیگر 
پیش از کمال تبریزی نیز عمده کارگردان هایی که 
فیلم شان از لحاظ هنری دچار ضعف فراوان بوده 
یا هنجارشکنی های جنسی و اخاقی زیادی در 
آنها مشاهده می شد، با فاصله گرفتن از جشنواره 
فجر تاش داشتند بدون جلب توجه اکران خود را 
آغاز کنند و بدین ترتیب از نگاه منتقدان و اهالی 
رسانه دور بمانند که فیلم »50 کیلو آلبالو« یکی 
از معروف ترین نمونه های این آثار بود که با وجود 
آماده بودن راهی جشنواره نشد و در نهایت اکران 
عمومی آن علی جنتی، وزیر وقت ارشاد را ناچار به 

عذرخواهی از مراجع تقلید کرد. 

وزیر فرهنگ  و ارش��اد اس��امی 
درب��اره احتمال جابه جایی محل 
برگ��زاری جش��نواره فیلم فجر، رفت��ن 2 مدیر از 
س��ازمان س��ینمایی و قیمت گ��ذاری بلیت تئاتر 
توصیحاتی را ارائه کرد. به گزارش ایسنا، سیدعباس 

صالحی در حاش��یه بازدید از 
سینما  دوازدهمین جشنواره 
حقیقت در جمع خبرنگاران 
درباره انتخاب مکان برگزاری 
جش��نواره فج��ر بی��ان کرد: 
سینمای ما فضا و جای ثابت 

ندارد. در سال های مختلف هم این  نکته مطرح بوده 
است. امیدوارم شرایط و منابع سازمان سینمایی با 
حمایت های دولت اجازه دهد به س��متی برویم که 
س��ینمای ایران با توجه به جشنواره های متعددی 
که دارد، مکان ثابتی برای جش��نواره هایش داشته 
باشد.  وزیر ارشاد در پاسخ به اینکه شنیده می شود 
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی )ابراهیم 
داروغه زاده( و مدیرعامل مرکز گس��ترش سینمای 
مستند و تجربی )محمدمهدی طباطبایی نژاد(، قرار 
است با پایان ماموریت خود در سازمان سینمایی به 
صداوسیما بازگردند و آیا در صورت صحت، در این 

زمینه رایزنی شده اس��ت؟ توضیح داد: در این باره 
تقاضایی را برای پیگیری مساله داشته ایم اما از آنجا 
که برخی نیروها تا سال های پیاپی در سازمان های 
دیگر ماموریت داشتند، س��ازمان صداو سیما این 
طوانی ش��دن ماموریت را استدالی قرار داده که 
نمی توانن��د مس��یر را به این 
شکل ادامه دهند. در واقع یک 
مساله اداری را پیش آوردند و 
هنوز مشخص نیست به کجا 
می رسد. صالحی در پاسخ به 
این س��وال مبنی بر اینکه او 
برخ��ی نظرات و واکنش های��ش را در توئیتر اعام 
کرده از جمله درباره »تئاتر اکچری«، در حالی که 
باز هم ش��اهد قیمت باای بلیت برخی نمایش ها 
هس��تیم، گفت: این موضوع پیگیری می ش��ود اما 
مساله ما قیمت گذاری در دولت است یعنی اینکه 
دولت ها قیمت گذار باشند که این نگاه ممکن است 
در کوتاه مدت جواب دهد اما پس از مدتی نمی شود 
این نظام کنترل دولت��ی در قیمت گذاری را پایدار 
نگه داشت. به همین دلیل آنچه باید اتفاق بیفتد در 
همان توئیت قبلی هم نوشته بودم، این بود که یک 
همکاری مشترک میان دولت و صنف به وجود آید.

نظرسینما

رویداد

تئاتر

گزارش »وطن امروز« از حال و هوای دوازدهمین جشنواره »سینماحقیقت«

جمع متوسط ها!

کتاب

گیشه
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کیوسک
مارکا

حفظ نیمار
گاتزتا

اینتر روی شانه های ایکاردی
کوریره

فقط جای شما خالی است
موندودپورتیوو

پرسش غرور و افتخار

مجید جالی از پیکان جدا شد
س��رمربی تیم فوتبال پیکان با این باشگاه 
قطع همکاری کرد. پس از نتایج ضعیف پیکان 
در فصل جاری، مدیران این باش��گاه جلسه ای 
را در محل باش��گاه برگزار کردند که در نهایت 
مقرر شد مجید جالی به صورت توافقی از این 
باشگاه جدا شود. پیکان از ١۵ بازی با ١۶ امتیاز 

در رده هشتم جدول قرار دارد.

قیمت گذاری های استقال و پرسپولیس 
در فضای مجازی صحیح نیست

واگذاری استقال و پرسپولیس بعد از تصویب 
در کمیسیون تخصصی و اقتصادی دولت در نوبت 
بررس��ی در هیات دولت است و بعد از تصویب، 
سازمان خصوصی سازی ارزش گذاری خواهد کرد. 
وزیر ورزش و جوانان گفت: قیمت گذاری هایی که 
در فضای مجازی انجام شده به هیچ وجه صحت 
ندارد و سازمان خصوصی سازی پس از تصویب 
این طرح در هیات دولت به عنوان نهاد تخصصی 
این امر و با توجه به دارایی ها و امکانات 2 باشگاه، 
آنه��ا را قیمت گذاری خواهد ک��رد و پس از آن 
مراحل دیگر طی خواهد شد. بنای ما این است 
که صددرصد س��هام این دو باشگاه واگذار شود. 
وزیر ورزش و جوانان همچنین درباره مدیرعامل 
باش��گاه پرس��پولیس نیز گفت: با توجه به الزام 
قانونی که داریم بزودی تکلی��ف این موضوع را 

روشن می کنیم.

مصدومیت بیرانوند جدی نیست
دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس مشکلی 
ب��رای همراهی تیم��ش در دی��دار برابر پارس 
جنوب��ی ندارد. پ��س از مصدومیت بیرانوند در 
تمرین روز سه شنبه پرسپولیس، کادر پزشکی 
باش��گاه، وضعیت این بازیکن را بررسی کرد و 
مشخص شد که مصدومیت این بازیکن جدی 
نیس��ت و می تواند در دی��دار بعدی، تیمش را 
همراهی کن��د. پرس��پولیس در جریان هفته 
پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران عصر روز جمعه 

از پارس جنوبی جم میزبانی خواهد کرد.

سیتی آماده پرداخت 150 میلیون 
یورو بابت سائول!

باش��گاه منچسترس��یتی آم��اده پرداخت 
مهاج��م  ق��رارداد  فس��خ  نجوم��ی  مبل��غ 
 اس��پانیایی اتلتیک��و مادری��د اس��ت. س��ایت 
»El Chiringuito« اسپانیا خبر داد باشگاه 
منچسترسیتی عزمش را جزم کرده تا سائول، 
مهاجم اسپانیایی اتلتیکومادرید را به هر قیمتی 
جذب کند. مبلغ فس��خ قرارداد س��ائول ١۵0 
میلیون یورو است و بنا به گزارش ها مسؤوان 
باشگاه منچسترسیتی آماده پرداخت این مبلغ 
نجومی ب��رای جذب س��تاره ملی پوش روخی 

بانکو هستند.

قلعه نویی به کمیته اخاق احضار شد
صحبت های جنجالی س��رمربی س��پاهان 
ب��ا واکنش کمیته اخ��اق رو به رو ش��د. امیر 
قلعه نویی، سرمربی سپاهان بعد از صحبت های 
جنجالی خود درباره کمیته داوران، علیرضا فغانی 
و موضوع حمایت از پرسپولیس به کمیته اخاق 
احضار شد. در شرایطی که قلعه نویی قبل و بعد 
از مس��ابقه صحبت های خاصی را مطرح نکرد، 
بعد از دیدار با پرسپولیس در مصاحبه با ورزش 
سه و چند رسانه دیگر موضوعاتی را مطرح کرد 
ک��ه با واکنش تند کمیته اخاق روبه رو ش��ده 
است. به این ترتیب سرمربی سپاهان باید برای 
ارائه توضیحات پیرام��ون صحبت های خود به 
کمیته اخاق مراجعه کند. جالب آنکه سرمربی 
سپاهان پیش از این و در صحبت های جنجالی 

خود این موضوع را پیش بینی کرده بود.

اسنایدر هم از الغرافه جدا می شود
هم تیمی سرشناس طارمی در الغرافه هم خود 
را آماده جدایی از این تیم می کند. به نظر می رسد 
تغییرات اساسی در این تیم قطری در راه است.  به 
نقل از الرای، الغرافه در فصل جاری لیگ ستارگان 
قطر نتوانس��ته عملکرد خوبی از خود نشان دهد. 
وسلی اسنایدر و مهدی طارمی هماهنگی باایی 
در این تیم داش��ته اند، بویژه در فصل قبل که از 
بهترین ه��ای تیم خ��ود بودند. به نظر می رس��د 
عملکرد ضعیف تیم فوتبال الغرافه در فصل جاری 
باعث ش��ده تا این تیم به دنبال تغییرات اساسی 
باشد. روزنامه الرای خبر داد وسلی اسنایدر فصل 
پایانی حضور خود در الغرافه را پشت سر می گذارد 
و به احتمال خیلی زیاد راهی لیگ آمریکا خواهد 
ش��د. البته او از الریان هم پیش��نهاد دارد و شاید 
در لیگ س��تارگان قطر باقی بمان��د. به  گزارش 
 ایس��نا، به نظر می رس��د مهدی طارمی زودتر از 
اسنایدر از الغرافه جدا می شود. او در فصل جاری 
آماری ناامید کننده از خود نش��ان داده است و با 
وجود اینکه تا تابس��تان با الغرافه قرارداد دارد اما 
به احتمال خیلی زیاد در همین زمس��تان از آنها 
جدا ش��ود. از تیم فوتبال پرس��پولیس به عنوان 
مقص��د بعدی طارمی س��خن به می��ان می آید.

مرور دنیای فوتبال در هفته اخیر
جادوی سانچو، جدی نگرفتن توپ طا

گابریل�ه مارکوت�ی: دنیای فوتب��ال در هفته 
اخی��ر، از گ��ری لینک��ر گرفت��ه ت��ا روزنامه 
کاتاان اس��پورت، پر ب��ود از آدم هایی که از 
نمایش لیونل مسی مقابل اسپانیول به عنوان 
سندی بر مس��خره بودن انتخابش به عنوان 
پنجمین بازیکن برتر جهان در مراسم اهدای 
توپ طا یاد کردند اما به نظر من بهتر است 
هرچ��ه زودتر به این نتیجه برس��یم که این 

جوایز را چندان جدی نگیریم.
مسی بدون شک نمایش��ی فوق العاده در 
داربی کاتالونیا داش��ت. او 2 ضربه ایستگاهی 
را گل ک��رد، یک پاس گل عال��ی به عثمان 
دمبله داد و یک فرصت صددرصد گلزنی هم 
برای لوئیس س��وارز پدید آورد که از دس��ت 
رفت اما آیا این نمایش مسی مقابل اسپانیول 
واکنشی به پنجم ش��دنش در فهرست توپ 
طا بود؟ فکر نمی کنم. مس��ی مثل همیشه 
در بازی ای مهم تاش کرد در بااترین سطح 
خودش باش��د. واقعا بهتر اس��ت بدون اینکه 
اصا بحث توپ طا را وس��ط بکشیم از نبوغ 

مسی حرف بزنیم و لذت ببریم.
ام��ا در این هفته کریس��تیانو رونالدو هم 
درباره مسی حرف زد. رونالدو بعد از پیروزی 
0-١ یوونت��وس مقابل اینتر در داربی ایتالیا، 
در مصاحبه ای با روزنامه گاتزتا دلواس��پورت 
گف��ت: »م��ن نمی خواهم خودم را با مس��ی 
مقایس��ه کنم یا با هرکس دیگری. این اصا 
شیوه درستی نیست اما آمار دروغ نمی گوید 
و اگ��ر به اع��داد ن��گاه کنید هر آنچ��ه باید 

برای تان آشکار می شود«.
رونالدو در ادامه این مصاحبه یک قدم هم 
جلوتر گذاش��ت: »من محیط امن و آرامم را 
ت��رک کردم تا به همه نش��ان دهم همچنان 
چه فوتبالیس��ت فوق العاده ای هستم، چیزی 
که خودم همیش��ه به آن باور داشتم. من در 
انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال بازی کرده ام. 
مسی اما همیشه در اس��پانیا بوده. من واقعا 
دوست دارم مس��ی هم این چالش جدید را 
قبول کند و روزی ب��ه ایتالیا بیاید اما اگر او 
در جایی که هست احساس آرامش می کند و 
قصد ترکش را ندارد، برای من تصمیمی قابل 
احترام اس��ت. مسی فوتبالیستی عالی و پسر 

واقعا خوبی است«.
رونال��دو در این مصاحبه درباره توپ طا 
هم حرف زد و آنچه همیشه درباره اش تقریبا 
مطمئ��ن بودیم را تایید ک��رد: »به نظرم من 
لیاقت بردن توپ طا را هر س��ال دارم. این 
هدفی اس��ت که برایش ت��اش می کنم اما 
اگ��ر بازیکن دیگری این جایزه را ببرد من به 
این تصمیم احترام می گذارم و مشکلی برایم 
پیش نمی آید. من هر کاری می توانستم برای 
بردنش کردم ولی حاا که نبردمش ناراحت 

نیستم«.
این س��وال ک��ه بعد از به پایان رس��یدن 
دوران رونالدو و مسی چه بازیکنی جای آنها 
را در فوتبال اروپا خواهد گرفت مدت هاست 
پرس��یده می ش��ود. یکی از گزینه های اخیر 
برای حداق��ل حرکت کردن در این مس��یر 

جیدون سانچو است.
س��انچو تمرین آخر هفته دورتموند را به 
خاطر مرگ مادربزرگش و سفرش به انگلیس 
از دست داد، آن هم در آستانه »ریورداربی« 
مقاب��ل ش��الکه. ب��رای ه��واداران دورتموند 
پیروزی در این بازی اهمیت بسیاری داشت. 
ب��ا اینکه تیم لوس��ین ف��اور ب��ا اختاف در 
صدر جدول قرار دارد و در »در کاس��یکر« 
مقاب��ل بایرن مونیخ به پیروزی رس��یده و به 
دور بع��دی چمپیونزلیگ هم صعود کرده اما 
شکست دادن ش��الکه مزه دیگری برای آنها 

دارد.
این حساس��یت بویژه وقتی بیشتر به نظر 
می رس��ید که دورتموند ۵ ب��ازی پیاپی بود 
شالکه را شکست نداده بود و آخرین پیروزی 
آنها مقابل دش��من قدیمی ش��ان ب��ه نوامبر 
20١۵ بازمی گش��ت. خاطره از دس��ت دادن 
پیروزی 4 ب��ر صفر در نیم��ه اول و رضایت 
دادن ب��ه تس��اوی 4-4 در فص��ل پیش هم 
هن��وز از ذهن این هواداران بیرون نرفته بود، 
بنابراین وقتی س��انچو با ی��ک و دویی که با 
رافائل گوئررو کرد، توپ را به گوش��ه دروازه 
رالف فارمن فرستاد، عشق و عاقه دیوار زرد 

وستفالن به او چند برابر شد.
نکته مهم درباره تیمی که فاور از دورتموند 
ساخته این است که آنها از راه های مختلفی 
به حریفان ش��ان ضربه می زنند و حتی وقتی 
روز خوب شان را پشت سر نمی گذارند، راهی 
ب��رای پیروزی به دس��ت می آورند. س��انچو، 
توماس دیلینی، مارکو رویس، لوکاژ پیژچک، 
اکس��ل ویتس��ل و جیکوب برون ارسن به 
موناکو س��فر نکردند تا فاور استراحت ازم را 
به بازیکنان کلیدی اش برای چند بازی باقی 
مانده تا ش��روع تعطیات زمس��تانی بدهد؛ 
تعطیاتی که دورتموندی ها برای ادامه دادن 
رون��د شکست ناپذیری ش��ان در این فصل از 

بوندس لیگا به آن نیاز دارند.

یادداشت اخبار

3 تیم شانس صدرنشینی در پایان نیم فصل اول 
رقابت های لیگ برتر را دارند. تا پایان نیم فصل اول 
لیگ هجدهم ۶ بازی باقی مانده است. از این ۶ بازی 
۵ بازی از هفته  پایانی نیم فصل اول رقابت هاست و 
یک بازی عقب افتاده هم از هفته  دوازدهم رقابت ها 
بین 2 تیم اس��تقال و پدیده باق��ی مانده که روز 
پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. 3 تیم 
سپاهان، پدیده و پرسپولیس این شانس را دارند که 
نیم فصل را با صدرنشینی به پایان برسانند. سپاهان 
در ب��ازی آخ��ر نیم فصل خود میهمان اس��تقال 
خوزستان است و پرسپولیسی ها هم از پارس جنوبی 
جم پذیرایی می کنند. با وجود اینکه صدرنش��ینی 
در نیم فص��ل نمی تواند تضمین کنن��ده  قهرمانی 
یک تیم در پایان فصل باش��د، در 3 فصل گذشته 
در لیگ برتر هر تیمی ک��ه در پایان نیم فصل اول 
صدرنش��ین بوده، در نهایت توانسته در پایان لیگ 
برتر به مقام قهرمانی برسد. با توجه به اینکه 3 تیم 
شانس صدرنشینی در پایان نیم فصل اول رقابت های 
لیگ برتر را دارند، در این گزارش شرایط صدرنشین 
ش��دن هر یک از این تیم ها را در صورتی که نتایج 
عجیب و غریب در دیدارهای شان رقم نخورد و هر 3 
تیم هم بازی پایانی را با شکست پشت سر نگذارند، 

بررسی کرده ایم. 
ببر و قهرمان شو ■

صدرنش��ین لیگ برتر تا اینجای کار سپاهان 
اصفهان است. شاگردان امیر قلعه نویی که در بازی 
آخر خود در لیگ مقابل پرسپولیس متوقف شدند، 
با تفاضل گل بهتر نسبت به پدیده در صدر جدول 
رده   بندی قرار دارند. سپاهانی ها اگر در بازی پایانی 
نیم فصل خود مقابل قعرنش��ین جدول رده   بندی 
استقال خوزستان نتیجه ای ضعیف تر از نتیجه  دو 
بازی تیم های پدیده و پرسپولیس نگیرند، به طور 
قطع نیم فصل را با صدرنشینی به پایان می رسانند. 
تفاضل گل سپاهان ١۶+ و تفاضل گل پدیده ١١+ 
اس��ت. فقط در یک صورت اس��ت که سپاهان با 
وج��ود پیروزی در بازی پایانی خود نیم فصل را با 
صدرنشینی به پایان نمی رساند، آن هم این است 
که ش��اگردان یحیی گل محم��دی در بازی آخر 

خود نس��بت به بردی که سپاهان مقابل استقال 
خوزستان به دست آورده با تفاضل بیش از ۵ گل 
به برتری برس��ند. در صورتی هم که پرسپولیس 
در بازی آخر خود برنده نش��ود و پدیده هم مقابل 
استقال در ورزشگاه آزادی متوقف شود، سپاهان 
با یک تساوی مقابل استقال خوزستان نیم فصل 

را با صدرنشینی به پایان می رساند. 
در انتظار بازی سپاهان ■

ش��اگردان یحیی گل محم��دی در تیم پدیده 
اگر می خواهند نیم فص��ل اول لیگ هجدهم را با 
صدرنش��ینی به پایان برسانند یکی از راه های آن 
این است که استقال تهران را در ورزشگاه آزادی 
شکس��ت دهند و امیدوار باشند سپاهان در بازی 
خود در اهواز مقابل استقال خوزستان در کسب 
پیروزی ناکام باشد. اگر سپاهان صدرنشین در اهواز 
مقابل قعرنش��ین جدول رده   بندی تن به شکست 

دهد، پدیده ای ها در صورتی که پرسپولیس ها در 
بازی آخر خود مقابل پارس جنوبی جم در ورزشگاه 
آزادی ببازند، مس��اوی کنند یا با اختاف کمتر از 
3 گل به پیروزی برس��ند، با یک تس��اوی مقابل 
اس��تقال تهران هم می توانند نیم فصل اول لیگ 

برتر را با صدرنشینی به پایان برسانند.
س��پاهان اگر بتواند از سد استقال خوزستان 
بگذرد در صورتی که پدیده بردی به دست آورد که 
تفاضل گل آن بیش از ۵ گل با برد سپاهان اختاف 
داش��ته باش��د، ش��اگردان گل محمدی می توانند 

نیم فصل اول را با صدرنشینی به پایان برسانند. 
کسب پیروزی و انتظار ■

پرسپولیس که همراه با برانکو در 2 فصل گذشته 
قهرمان فوتبال ایران شده و این روزها در رده  سوم 
ج��دول رده   بندی ق��رار دارد، برای صدرنش��ینی 
در پایان نیم فص��ل اول رقابت های لیگ برتر باید 

حتما از س��د پارس جنوبی جم بگذرد و با توجه به 
نتایج 2 تیم مدعی دیگر وضعیت صدرنشینی اش 
مشخص می ش��ود. در صورت برتری پرسپولیس 
مقابل پ��ارس، اگر 2 تیم س��پاهان و پدیده بازی 
خود را ببازند پرسپولیسی ها نیم فصل اول لیگ را 
با صدرنش��ینی به پایان می رسانند. در صورتی که 
پدیده و سپاهان هر دو بازی آخر خود را با تساوی 
به پایان برسانند، پرسپولیس برای قهرمانی باید با 
اخت��اف بیش از 7 گل از س��د پارس جنوبی جم 

بگذرد که منطقی به نظر نمی رسد.
در صورتی هم که س��پاهان در بازی خارج از 
خانه مقابل استقال خوزستان تن به شکست دهد 
و پدیده هم بتواند استقال تهران را متوقف کند، 
پرسپولیسی ها با پیروزی با تفاضل بیش از 2 گل 
مقابل پارس نیم فصل اول را با صدرنشینی به پایان 

می رسانند. 

درحالی که تیم اس��تقال با کس��ب 3 پیروزی 
متوالی توانس��ته خ��ود را به جم��ع تیم  های باای 
جدول برساند، برخی اتفاقات پشت پرده حاشیه های 
جدیدی را برای این تیم ایجاد خواهد کرد. از رفتار 
س��رمربی آلمانی استقال در یک س��ال گذشته، 
تشخیص این موضوع آسان بود که او موافق حضور 
فرهاد مجیدی در کنار خود به عنوان دستیار نیست. 
حتی وقتی امیرحسین فتحی در ابتدای حضورش 
در اس��تقال با وینفرد شفر درباره حضور مجیدی 
روی نیمکت صحبت کرد، سرمربی بشدت مخالف 
بود و انگار گزینه آنها مجتبی جباری بود. اما حدود 
یک ماه قبل فرهاد مجیدی با وساطت یک ایجنت 
نه چندان خوشنام با ساشا، فرزند سرمربی استقال 
دیدار کرد. خبر این نشس��ت، رسانه ای نشد و چند 

روز بعد ش��خص شفر در یک 
روبه روی  محرمان��ه  ماق��ات 
فرهاد مجیدی نشست! درباره 
اقدام فره��اد ب��رای ارتباط با 
فرزند شفر می توان انتقادهایی 
را مطرح کرد؛ مثا اینکه او با 

ادعای فوتبال پاک چطور حاضر ش��ده با وس��اطت 
ایجنتی کار خود را پیش ببرد که عملکرد پرحرف 
و حدیثی در فوتبال ایران داشته و بازیکنان خارجی 
بی کیفیتی را در این سال ها به استقال آورده است. 

ش��نیده می ش��ود این ایجنت 
ایرانی ب��ا »ش��رمن«، ایجنت 
خارجی و نزدیک به شفر رابطه 
نزدیکی دارد و ای��ن روزها در 
محافل مختلف وعده بس��تن 
استقال در فصل بعد با حضور 
مجی��دی روی نیمکت اس��تقال را می دهد و خبر 
بدتر اینکه یکی از بازیکنان جوان و مستعد استقال 
ه��م گرفتار این جریان اس��ت. آیا ش��أن و جایگاه 
مجیدی با چنین ابی هایی برای نزدیکی به نیمکت 

استقال زیر سوال نمی رود؟ سوال عجیب تر؛ چطور 
فرزند ش��فر از دوس��تی با مجتبی جباری و پژمان 
منتظری به سمت فرهاد چرخیده است؟ چه عامل 
مهم��ی در این میان اثرگذار بوده؟! باید دید کمیته 
فنی باش��گاه اس��تقال در این میان چه واکنشی 
خواهد داشت؟ آیا گزینه ها از دل جلسات محرمانه 
شفر نهایی می ش��وند یا باشگاه هم تصمیم گیرنده 
است؟ از سوی دیگر امثال مجتبی جباری، محمد 
تقوی، داری��وش یزدانی و مربیان جوان دیگر که با 
حضور آنها به دایل مش��ابه مثل مجیدی مخالفت 
ش��ده بود چگونه مقابل این خبر موضع می گیرند؟ 
اس��تقال در شرایط فعلی که رو به پیشرفت است، 
نیازی به این هیاهو نداشت با تصمیم ناگهانی شفر 

وارد حاشیه های تازه خواهد شد.

ماقات محرمانه شفر با فرهاد مجیدی
تغییرات جدید؟

3 تیم در جدال برای صدرنشینی نیم فصل

بررسی وضعیت قهرمان

انتخاب��ات  نامزده��ای  اس��امی  اع��ام 
کنفدراسیون فوتبال آسیا که بهار سال ١3۹۸ 
برگزار خواهد ش��د، نش��ان دهنده شکل گیری 
رقابتی حساس بین 3 کشور عربی برای رسیدن 

به کرسی ریاست فوتبال قاره کهن است.
ب��ا توجه به منازعات موجود بین 3 کش��ور 
عرب��ی قطر، بحرین و عربس��تان ک��ه البته در 
 این بی��ن طبیعت��ا قطری ها در جبه��ه مقابل
2 کش��ور همپیم��ان دیگ��ر  ق��رار می گیرند، 
یارکش��ی در انتخابات AFC از اهمیت باایی 

برخوردار است.
روابط سیاسی قطر با سایر کشورهای حوزه 
خلیج فارس نش��ان می دهد ائتاف مقابل این 
کش��ور طبیعتا با انتخاب »س��عود المهندی« 
نایب رئیس فدراسیون فوتبال قطر برای ریاست 
AFC بش��دت مخالف است و در همین راستا 

ابی  های »شیخ سلمان« و »عادل عزت« نامزد 
عربستانی ها برای ریاست کنفدراسیون فوتبال 

آسیا آغاز شده است.
موفقیت  برای  قطری ها 
در ای��ن انتخاب��ات مذاکره 
و  ش��رق  کش��ورهای  ب��ا 
جنوب شرق آسیا، همچنین 
آغ��از  را  میان��ه  آس��یای 

کرده  ان��د، چرا که ش��انس زی��ادی برای جلب 
حمای��ت کش��ورهای عربی منطق��ه نخواهند 
داش��ت. با این وجود نقش ای��ران در انتخابات 

آتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
از ناحیه موازنه سیاس��ی طبیعتا جمهوری 
اس��امی ایران در تقابل نامزد قطر با نامزدهای 
عربس��تان و بحری��ن باید از س��عود المهندی 
حمای��ت کند اما معادات اخی��ر فوتبال ایران 
و ماجرای دخالت ش��خصی ش��یخ سلمان در 

قان��ون  اج��رای  موض��وع 
بازنشس��تگان ک��ه حاصل 
رابطه نزدیک وی با رئیس 
فدراس��یون فوتب��ال ایران 
ب��وده مس��أله را پیچیده      تر 

می کند.
در واقع اگر شیخ س��لمان از حمایت ایران 
در انتخابات آتی AFC اطمینان نداشته باشد 
برای حفظ س��اختار مدیریتی فعلی فدراسیون 

فوتبال ایران وارد عمل نمی شود.
از س��وی دیگ��ر مهدی تاج با ش��یخ حمد          ، 
رئی��س فدراس��یون فوتب��ال قطر ه��م روابط 
نزدیک��ی دارد با ای��ن وجود باید دی��د تاج در 
انتخابات آت��ی AFC در دوگانه قطر- بحرین 
 ک��ه البته ح��اا ب��ه نوع��ی عربس��تان را نیز

دربر می گیرد به کدام س��مت متمایل می شود؟ 
خصوصا در حالی که فراموش نکرده     ایم عملکرد 
شیخ سلمان طی س��الیان گذشته در معادات 
AFC همواره علیه مناف��ع فوتبال ایران بوده، 

چه در ماجرای میزبانی از تیم  های عربستانی و 
چه در مسأله انتخاب بیرانوند.

تنه��ا گامی که ش��یخ بحرینی AFC برای 
فوتبال ایران برداشت تهدید حاکمیت و وزارت 
ورزش در ماج��رای اجرای قانون بازنشس��تگی 
و در واق��ع حفاظت و حمای��ت از مهدی تاج و 
همکارانش در فدراس��یون فوتب��ال بود! با این 
ش��رایط آیا حمایت دوباره فدراس��یون فوتبال 

ایران از شیخ سلمان بحرینی محتمل نیست؟
البته همه اینها به ش��رطی است که مهدی 
تاج بعد از جام ملت  های آسیا هم بتواند زمینه 
ماندنش در فدراس��یون فوتب��ال را فراهم کند 
و قانون��ی که ش��امل حالش ش��ده را تا پایان 

دوره    اش حفظ کند!

 AFC رقابت 3 کشور برای ریاست
فدراسیون ایران، حامی قطر یا شیخ سلمان؟
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گ�روه بین الملل: رئیس جمهور فرانس��ه به 
دنبال یک ماه فرافکنی در مقابل اعتراضات 
فراگیر معیش��تی م��ردم، در این کش��ور 
وضعیت اضطراری اقتص��ادی و اجتماعی 
اعام کرد. او به جای عذرخواهی از خشونت 
پلیس و نیروهای امنیتی علیه معترضانی 
که به »جلیقه زردها« موس��ومند و عمدتا 
از طبقات فرودست جامعه فرانسه بوده اند، 
ب��ار دیگر آنها را به خرابکاری و خش��ونت 
بدون توجیه متهم کرد، حال آنکه دولت او 
طی یک هفته اخیر 2 بار در مقابل همین 
اعتراضات عقب نش��ینی کرده بود. امانوئل 
مک��رون در حالی وضعیت اضط��راری در 
فرانس��ه را پس از وقفه ای تقریبا یک ساله 
دوباره برقرار کرده است که این کشور بیش 
از نیمی از دوران 3 س��اله اخیر را به بهانه 
تروریس��م و قیام های مردمی در وضعیتی 
شبیه حکومت نظامی سپری کرده است اما 
این برای نخستین بار است که قید اقتصادی 

و اجتماعی نیز به شرایط اضطراری تحمیل می شود.
رئیس جمه��وری ک��ه از س��وی م��ردم ب��ه 
دست نشانده بودن توسط بانکداران متهم می شود 
و طبق آخرین نظرسنجی ها مقبولیتش به کمتر از 
10 درصد تنزل پیدا کرده و در آستانه استیضاح در 
پارلمان فرانسه است، حال توجیهی نابخردانه برای 
فراگیر شدن خش��م عمومی در این کشور دارد. او 
در س��خنان روز دوش��نبه خود که به صورت زنده 
پخش شد، دلیل خش��م مردم  را نه طرح افزایش 
مالیات ه��ا توس��ط کابینه، بلکه به خاطر ش��رایط 
بین المللی توصیف ک��رد و گفت: »من از حکومت 

و پارلم��ان می خواهم تمام اقدام��ات ازم را برای 
اینکه م��ا بتوانیم بهتر زندگی کنیم از آغاز س��ال 
آینده تدارک ببینند. از س��ال 201۹ هزینه معاش 
حداق��ل 100 یورو در م��اه افزایش خواهد یافت«. 
او ک��ه با س��خنرانی ها و اقدامات س��رکوبگرانه اش 
علیه طبقه کم بضاع��ت در هفته های اخیر چهره 
یک دیکتاتور را نزد افکار عمومی پیدا کرده، حتی 
تاش کرد وارد مقوله آزادی ش��ود و گفت: »معنی 
آزادی ما این اس��ت که هر کس می تواند نظرش را 
اب��راز کند، نظری را که ش��اید همگی با آن موافق 
نباش��ند اما در عین حال هیچ ترس��ی از این عدم 

موافقت وجود نداشته باش��د«. این در حالی است 
که گزارش های متعددی در رس��انه های فرانس��ه 
درباره برخورد وحشیانه پلیس و نیروهای امنیتی 
فرانسه با معترضان بویژه دانش آموزان منتشر شده 
اس��ت، از جمله درباره عمر، دانش آموز 16 ساله ای 
که هفته پیش مقابل دبیرس��تان محل تحصیلش 
در حومه پاریس از ناحیه س��ر هدف گلوله پلیس 
قرار گرفت. دیروز با وجود اعام وضعیت اضطراری 
توسط مکرون، دانشجویان و دانش آموزان فرانسوی 
با تظاهرات در پاری��س در اعتراض به طرح دولت 
مبنی بر افزایش هزینه ثبت ن��ام افراد غیر اروپایی 

در حقیقت پرچ��م تظاهراتی را که از یک 
ماه پیش توس��ط جلیقه زردها آغاز ش��ده 
بود، باا نگه داش��تند. اتحادیه دانشجویی 
فرانسه اعام کرد اعتراضات را دست کم تا 
آخ��ر این هفته ادامه خواهد داد. در همین 
حال رهبر حزب چپ گرای فرانسه و نامزد 
سابق ریاست جمهوری در نخستین واکنش 
به س��خنان مکرون اعام ک��رد اعتراضات 
جلیقه زردها ادامه خواهد یافت. »ژان لوک 
ملنشون« گفت: »با توجه به موج گسترده 
اعتراضات مردم فرانسه علیه این واقعیت که 
برخی افراد می توانند هر کاری را در کشور 
انجام دهند و برخی دیگر قادر به انجام هیچ 
کاری نیستند، رئیس جمهور تصور می کند 
ب��ا توزیع پول می تواند ناآرامی ها و خش��م 
فزاینده مردم را آرام کند. تظاهرات پنجم در 
انقاب مدنی در کشور که شنبه آینده برگزار 
خواهد شد، لحظه تاریخی و تعیین کننده ای 
برای بسیج مردم فرانسه خواهد بود«. او با 
اعتراض به اینکه مکرون در اظهاراتش هیچ اشاره ای 
به بیکاری، کارگران پاره وقت، وضعیت بازنشستگان 
و دانش��جویان نداش��ته، گفت: »این م��ردم عادی 
هس��تند که هزینه تقاضاهای ارائه ش��ده از سوی 
مک��رون را خواهند پرداخ��ت و ثروتمندان چیزی 
پرداخت نمی کنند«. »بنویت هامون« دیگر نامزد 
سابق ریاس��ت جمهوری فرانس��ه و رهبر جنبش 
سیاسی چپ گرای موسوم به »نسل« نیز سیاست 
مکرون در حمایت از ثروتمندان را محکوم کرد و از 
مردم فرانسه خواست به اعتراض خود تا دستیابی به 

تغییرات واقعی در کشور ادامه دهند.

پارسا خدایاری: مدتی است پاریس خبرساز شده 
و صحنه  ه��ای باورنکردنی از ش��ورش خیابانی و 
درگی��ری جلیقه زرد ها با نیرو  های ضدش��ورش 
تداعی گر ناآرامی بهار عربی یا بیداری اس��امی 
است که تغییرات عمودی در شمال آفریقا را رقم 
زد و مولفه  های نوظهوری موازنه قوای منطقه ای 
از مولفه  های نوظهور و التهاب آوری تاثیر پذیرفت 
ک��ه کماکان آینده منطق��ه را به گروگان گرفته 

است.
جنب��ش به اصط��اح جلیقه زرد ه��ا در م��اه 
مه 2018 ش��روع ش��د، در آن زم��ان زنی به نام 
»پرس��یلیا لودوس��کی« ک��ه در حوم��ه پاریس 
کسب وکاری اینترنتی در زمینه لوازم آرایش راه 
انداخته، درخواستی داد بهای بنزین کاهش یابد 
و با فرمولی که محاس��به کرده بود به این نتیجه 
رسیده بود که عوارض و مالیات بیش از نیمی از 
بهای بنزین در فرانس��ه را تشکیل می دهد. این 
درخواس��ت تا ماه اکتبر مورد توجه قرار نگرفت، 
در این ماه راننده تریل��ری به نام »اریک دروت« 
تصمی��م گرفت ای��ن درخواس��ت را در صفحه 
فیسبوک خود به اشتراک بگذارد. موضوع مورد 
توجه رس��انه ها قرار گرفت و ش��مار هواداران از 
700 ب��ه 200 ه��زار نفر افزای��ش یافت و اینک 
قریب به 1/15 میلیون نفر هوادار دارد و کماکان 

رو به افزایش بیشتر است. 
جلیقه زرده��ا با تیت��ر س��ازی  های خود در 
 رس��انه ها توانستند افکار عمومی فرانسه را نیز تا 
70 درص��دی با خود هم��راه کنند. این جنبش  
اعتراضی در واقع نخس��تین شورش علیه تغییر 
در س��بک زندگی نیز تلقی می شود. طغیان  های 
اجتماعی قبلی در فرانس��ه علیه ب��ازار و جهانی 
ش��دن بود. در واقع چند س��نت مالیات اضافی 
ب��ر هر لیتر بنزی��ن نمی تواند به تنهایی س��بب 
انفج��ار چنین خش��می در میان ه��زاران نفر از 
تظاهرکنندگان شود. این شورش زرد ریشه  های 
فرانس��وی ولی درس  های اروپایی دارد. فرانس��ه 
اغلب در جنبش  های اجتماعی پیش قدم اس��ت 
ولی این زردپوشان خیابانی ممکن است طلیعه 
فصل��ی جدید در سیاس��ت های فرانس��ه و اروپا 
باش��ند با احتمال الگوب��رداری در دیگر جوامع  
این جنب��ش که فاقد معیار ها و اس��تاندارد  های 
نهضت  های فراگیر مردمی است ولی با این وجود 
فلج کننده بوده و کل کشور و سیاست  های فرانسه 
را عما زمینگیر کرده اس��ت. می توان گفت این 
نخستین طغیان علیه انتقال محیط زیستی است 
ک��ه به موجب آن اتحادیه  برنامه  ریزی کرده بود 

تا س��ال 2050 از یک اقتصاد مبتنی بر سوخت 
فسیلی خارج ش��ود. زردپوش��ان جنبشی را به 
راه انداختند که سیاست پیش��گان را مات کرد و 
نتوانستند پاسخی بموقع برای آن داشته باشند. 
جنبشی خودجوش و سایبرمحور که توانست از 
حمایت رسانه  های س��نتی و همچنین کاربران 
 )change.org( 263 میلیونی  س��ایت تغیی��ر
هم برخوردار ش��ود. جلیقه زرده��ا رهبر ندارند، 
سخنگو ندارند، حزبی هم ندارند )درواقع مخالف 
حزب  هپای سیاس��ی هس��تند( اما اتحادیه  های 
صنفی و گروه  های فشار را به حاشیه راندند و آنها 
را غافلگیر کردند. ولی همزمان در خیابان بودند 
و در جهان سایبر و مجازی که تداعی گر جنبش 
15 مه 2011 اس��پانیا بود؛ جنبش��ی خشم آلود 
که فرصتی کم نظیر به ناراضیان خشمگین برای 
اظهار وجود داد. ش��اید چنین جنبش��ی به رغم 
حواش��ی گوناگ��ون آن خیلی دوام نی��اورد ولی 
هشداری اس��ت که باید توس��ط تمام بازیگران 
جدی گرفته شود.  جنبش جلیقه زردها ساختاری 
نیس��ت و غیرمتمرکز است، لذا دنیای مجازی و 
ش��بکه  های اجتماعی برای آنان ایده آل است، از 
این رو فیس��بوک را برای خبر رسانی نقل وانتقال 
ایده  ه��ای خ��ود برگزیدند. »م��ارک زاکربرگ« 
مدیر اجرایی فیس��بوک در ژانوی��ه 2018 اعام 
کرد دیگر اولوی��ت را به خبرهای محلی خواهد 
داد و همین ویژگی فیسبوک سبب شد بدترین 
بحران در دوران رئیس جمهوری جوان فرانس��ه 
رقم بخورد، زیرا تغییر در الگوریتم  های این شبکه 
اجتماعی س��بب ش��د گروه  های خش��مگین به 

سرعت نیرو   گیری کنند، مانند آنچه در نرماندی 
واقع ش��د و ماه گذش��ته به خیابان ها ریختند و 
17 نوامبر راه بندان  های سراسری در اعتراض به 
افزایش مالیات و عوارض س��وخت آغاز ش��د که 
در ادامه ب��ا تبدیل به جنب��ش جلیقه زردها در 
تاریخ سیاسی معاصر فرانسه ماندگار شدند. تاثیر 
شبکه فیسبوک در شکل گیری جنبش به حدی 
تاثیرگذار بود که ش��ماری از تحلیلگران از آن با 
عنوان »قدرت سایبری« یا »قدرت الگوریتم« یاد 
و به طور تلویحی عن��وان کردند دنیای مجازی 
و ش��بکه  های اجتماعی دیگ��ر حکم یک بازیگر 
غیررسمی را پیدا کرده با قدرت غیرقابل تصور که 
براحتی می توانند دولت ها را زمینگیر کنند. البته 
این نخستین باری نیست که شبکه  های اجتماعی 
در ش��کل   گیری اعتراض  های مردمی تا این حد 
موث��ر واق��ع می ش��وند؛ رویداده��ای 2011 در 
کشور  های عربی نمونه بارزی است ولی تفاوت در 
این اس��ت که فرانسه خود را مهد انقاب، آزادی 
و برابری  های اجتماعی معرفی می کند و طبعا با 
وجود به اصطاح آزادی  های سیاسی و آزادی  های 
ف��ردی و... چنی��ن آش��وب هایی  دور از انتظار 
جلوه می کند. ش��ماری از رهبران سیاسی مانند 
اردوغ��ان، رئیس جمهوری ترکیه به انتقاد علنی 
از نح��وه برخورد نیروهای پلیس و ضدش��ورش 
با فع��اان جنبش جلیقه  زرده��ا پرداختند و از 
اس��تاندارد دوگانه در حقوق بشر فرانسوی خرده 
گرفتند و البته طبق معمول این موارد انگش��ت 
اتهام به س��مت مسکو نیز نش��انه رفت و روسیه 

متهم به دخالت شد.

جنب��ش جلیقه زرده��ا رهب��ری نداش��ت و 
وقت��ی کاخ الی��زه درصدد گفت وگو ب��ا رهبران 
برآمد عما کس��ی نتوانست پا پیش گذارد ولی 
مع��دود افرادی که خواس��تند برای خود چنین 
جایگاه��ی ایجاد کنند توس��ط تظاهر کنندگان 
پس زده ش��دند ام��ا تقاضا  های خ��ود را تا حد 
یک بازیگر قوی سیاس��ی ب��اا بردند تا آنجا که 
خواستار کناره   گیری مکرون و تعطیلی پارلمان 
و تجدید انتخابات شدند. رئیس جمهوری فرانسه 
در س��خنرانی 15 دقیقه ای خود در دوشنبه 1۹ 
آذر ۹7 در کاخ الی��زه یکی به نعل و یکی هم به 
میخ زد، عقب نش��ینی کرد و گفت سهم خود از 
ناآرامی ها را می پذی��رد؛ در کنار آن امتیازهایی 
هم داد از جمله بخشودگی مالیات کم درآمدان، 
اگر چه س��عی کرد حفظ وج��ه کند و از جمله 
اینک��ه در مالیات ثروتمندان تجددنظر نمی کند 
و البته نشانه   هایی هم از تحکم و تهدید تلویحی  
در س��خنانش پیدا بود و به وض��وح عنوان کرد 
حمله به نیروهای پلیس یا تخریب اموال عمومی 
قاب��ل توجی��ه نیس��ت و تاکید ک��رد زمانی که 
»خشونت شروع می شود آزادی پایان می یابد«. 
هنوز از کنشگرایی جنبش زرد نسبت به سخنان 
مکرون مطلب چندانی در رسانه ها عنوان نشده 
ول��ی گاردین  به نق��ل از یکی از فعاان جنبش 
عنوان ک��رده مکرون به آنها خ��رده نان تعارف 
کرده ولی آنان نان درس��ته می خواهند. به طور 
معمول جنبش  های خودجوش که فاقد رهبری 
مشخصی هستند چندان در عالم سیاست پایدار 
نیس��تند ولی ای��ن جنبش به صورت��ی غیرقابل 
پیش بینی و دور از انتظ��ار دوام آورده اما دلیل 
موجهی از جان��ب تحلیلگران ب��رای آن عنوان 
نشده اس��ت. بی تردید با توجه به نزدیک بودن 
انتخاب��ات پارلمان اروپا ای��ن جنبش پیام   هایی 
ب��رای اتحادیه اروپایی دارد ول��ی در مواردی از 
این دس��ت فرصت   هایی هم برای سایر بازیگران 
منطقه ای و فرامنطقه ای خلق می شود تا به طور 

غیرمستقم اهداف خاص خود را دنبال کنند.
طبع��ا مخالفان داخل��ی و اروپای��ی مکرون 
بیش��ترین بهره برداری را از این وضعیت می برند 
ولی در کنار آن باید عنوان داش��ت که آمریکا و 
کاخ س��فید نیز از این وضعیت چندان ناخرسند 
نیست، زیرا به دایل متعدد راهبردی و تاکتیکی 
آمریکا خواهان یک رقیب قوی در اتحادیه اروپایی 
نیست، لذا بحرانی شدن یکی از قدرت  های بزرگ 
اقتصادی نظامی اروپا را در جهت منافع درازمدت 

خود تشخیص می دهد.

گروه بین الملل: تحوات میدانی در ش��مال غرب 
سوریه، نشان از قریب الوقوع بودن عملیات نظامی 
ارتش برای آزادسازی ادلب به عنوان آخرین پایگاه 
تروریست هاست؛ اقدامی که حدود 3 ماه پیش باید 
انجام می ش��د. این در حالی ا ست که تاش های 
سیاس��ی، در قالب نشست های سوچی، برای دور 
نگه  داش��تن ادلب از هر گون��ه درگیری در ادلب 
در حال انجام است. گزارش  رسانه های منطقه ای 
حاکی  اس��ت پس از سلسله نقض های متوالی در 
مناطق آتش ب��س 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 شمالی حماه به حمات 
گروه های تروریس��تی و ت��اش  آنها برای نفوذ به 

پایگاه های نظامی واکنش نش��ان داده و چندین 
کشته و زخمی برجای گذاشته اند. این پایگاه ها از 
غیرنظامیان در روستاها و شهرهای امن حفاظت 
می کنند. پس از دیدار روسای جمهوری روسیه و 
ترکیه در سوچی 26 شهریورماه گذشته، اعام شد 
یک منطقه حائل و عاری از ساح به عمق 15 تا 
20 کیلومتر بین خطوط تماس ارتش س��وریه و 
افراد مسلح در ش��مال غرب سوریه ایجاد خواهد 
شد و گروه های مسلح و ارتش سوریه از این مناطق 
عقب نشینی کرده و تنها نیروهای روسی و ترک در 

آن مس��تقر خواهند شد. بر اساس این توافق قرار 
بود در مرحله نخست یک منطقه عاری از ساح 
در اطراف ش��هر ادلب ایجاد شود. در مرحله دوم 
نیز باید س��اح س��نگین جمع آوری می شد و در 
مرحله بعد نهادهای دولتی سوریه پیش از پایان 
س��ال جاری میادی فعالیت خ��ود را آغاز کنند. 
ترکیه که در اجرای این توافق متعهد ش��ده است 
تروریس��ت ها را از این منطقه خ��ارج کند، هنوز 
نتوانسته به تعهد خود عمل کند، زیرا تروریست ها 
باید تا 23 مهرماه از این منطقه خارج می ش��دند، 

در حالی  که طبق گزارش رس��انه های رسمی در 
س��وریه، نه تنها تروریس��ت ها تجهیزات سنگین 
خود را از مناطق مورد نظر در استان ادلب تخلیه 
نکرده اند، بلکه شواهدی از قصد تروریست ها برای 
خروج از این منطقه نیز مشاهده نمی شود. هم زمان 
با فراهم  شدن زمینه برای آزادی ادلب، مردم این 
استان تاش می کنند از گذرگاه ابوالظهور به عنوان 
تنها مسیر ایجاد شده از سوی ارتش برای خروج 
غیرنظامی��ان، خ��ود را به مناط��ق امن که تحت 
کنترل دولت است، برسانند. به موازات آماده  شدن 
ارتش برای چنین عملیاتی، گروه های تروریستی 
نیز ع��دد و عده خ��ود در این اس��تان را تقویت 
کرده ان��د، هر چند گزارش ها از ب��روز درگیری  ها 

میان جبهه النصره و احرارالشام حکایت دارد. 

پس از یک ماه اعتراضات خیابانی در فرانسه، امانوئل مکرون اعام وضعیت اضطراری اجتماعی �   اقتصادی کرد

اضطرار فرانسوی

تجویز امپریالیستی مکرون، فرانسه و اروپا را به کما می برد
الگوریتم  های جنبش جلیقه زردها

گزارش

برچیدن منطقه سبز بغداد 
بعد از 15 سال

گروه بین الملل: دوش��نبه )10 دسامبر( همزمان 
با نخس��تین س��الروز پیروزی عراق بر تروریسم 
داعش��ی در ای��ن کش��ور، ع��ادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر عراق دستور بازگشایی بخش هایی از 
منطقه سبز )الخضراء( بغداد را داد و بدین ترتیب 
این منطقه محافظتی بعد از 15 سال برای عبور 
و مرور مردم بازگشایی شد. این بازگشایی، کامل 
نیست، بلکه جزئی است و قرار است طی روزهای 
اول بازگش��ایی، از س��اعت 5 صبح تا 10 شب و 
به صورت تدریجی این منطقه طی یک هفته باز 
باشد. گزارش های رس��انه ای حاکی  است در آن 
روز، منطقه سبز بغداد و خارج از آن شاهد مراسم 
گسترده ای به مناسبت سالروز پیروزی علیه داعش 
بود. در همین مراسم، مسؤوان عراقی تعدادی از 
دیوارهای بتنی در اطراف منطقه سبز را برچیدند 
که برخی خیابان های ای��ن بخش از پایتخت را 
مس��دود کرده بود. ع��ادل عبدالمهدی که دهم 
مهر گذش��ته از سوی برهم صالح، رئیس جمهور 
عراق مامور تشکیل کابینه شد، پیش از معرفی 
اعضای کابینه  جدید و گرفتن رأی اعتماد برای 
آنها در پارلمان و تکیه بر کرسی نخست وزیری، از 
ضرورت باز شدن درهای منطقه سبز بغداد سخن 
گفت. پیش از او، در سال 2015، حیدر العبادی، 
نخس��ت وزیر س��ابق عراق، این پیشنهاد را طرح 
کرده بود اما دولت آمریکا مانع این امر شده بود. 
عبدالمهدی همچنان تاکید دارد که موانع امنیتی 
موجود در منطقه س��بز، مان��ع ارتباط نزدیک و 
مستقیم میان مسؤوان و مردم می شود به همین 
دلیل نیز دفتر خود و نشس��ت های هیأت دولت 
جدید را به مقری در خارج از این منطقه منتقل 
کرد تا از نزدیک و مس��تقیم با م��ردم در ارتباط 
باش��د. منطقه سبز بغداد به وسعت 10 کیلومتر 
مربع در محله کرخ در قلب پایتخت واقع اس��ت 
که مراکز دولتی و ادارات مهم دولتی این کشور، 
سفارتخانه های کشورهای متعددی چون آمریکا 
و انگلی��س و دفاتر نهادهای بین المللی همچون 
سازمان ملل و اتحادیه اروپایی در آن واقع است. 
ای��ن منطقه امنیتی ب��ا دیوارهای بتنی بلند )به 
طول نزدیک به 3 متر( محصور ش��ده اس��ت و 
خودروهای زرهی متعددی در آن مستقرند و در 
حال حاضر مسؤولیت حفظ امنیت این منطقه در 
دست نیروهای عراقی است. اما گفته می شود به 
دلیل جدا شدن این منطقه از سایر مناطق بغداد، 
افکار عمومی عراق بشدت از آن بیزارند و خواستار 
برچیده شدن این منطقه هستند. در واقع، پیش 
 از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 چیزی به 
نام منطقه سبز بغداد وجود نداشت؛ در آن زمان 
ساختمان ریاست جمهوری صدام و مجموعه ای از 
کاخ های متعلق به خانواده وی در این منطقه قرار 
داشت. پس از حمله آمریکایی ها به عراق و اشغال 
بغداد، آنها دفاتری در کاخ ریاست جمهوری صدام 
ایجاد کردند اما پس از آن از کاخ ریاست جمهوری 
صدام خارج شدند و به دفتر جدید سفارت آمریکا 
در نزدیک��ی این کاخ نقل مکان کردند. به اعتقاد 
کارشناسان، این نخستین گام نخست وزیر جدید 
ع��راق برای نزدیک ش��دن به م��ردم و توجه به 
خواسته های آنهاست. محمد الجابری، کارشناس 
سیاس��ی عراق می گوید که شماری از عراقی ها، 
منطقه س��بز را منبع فس��اد حکومت به دلیل 
عدم ارتباط مس��تقیم میان مس��ؤوان و مردم 
می دانند، لذا اتخاذ تصمیماتی مشابه این تصمیم 
عبدالمه��دی، موجب جلب اعتم��اد مردم عراق 
خواهد شد و از شکاف میان مردم و سیاستمداران 

در عراق خواهد کاست. 

به دنبال دستگیری مدیر ارشد مالی شرکت 
هواوی چین در کانادا

چین یک دیپلمات سابق کانادا را 
بازداشت کرد

به دنبال دستگیری مدیر ارشد مالی شرکت 
هواوی چین در کانادا، روز گذشته اعام شد پکن 
یک دیپلمات سابق کانادا را بازداشت کرده است. 
به گزارش ایرنا، روزنامه مورنینگ پست گزارش 
داد »مایکل گاوریک« کانادایی، دیپلمات سابق 
این کش��ور برای یک گروه بین المللی در چین 
فعالیت می کرده است.  هنوز هیچ ارتباطی بین 
دستگیری مدیر هواوی در کانادا با این دیپلمات 
س��ابق کانادایی در چین مشخص نشده است 
اما این اتفاق درس��ت چند روز پس از بازداشت 
»س��ابرینا منگ وانگژو« در ونکوور می افتد که 
کماکان تحت بازداشت است.»مایکل گاوریک« 
بر اس��اس گزارش موجود مش��اور ارشد بخش 
آس��یای شمال ش��رقی گروه بین المللی بحران 
بوده که در چین دستگیر شده است. این گروه 
از اینک��ه وی در کج��ا نگهداری می ش��ود ابراز 
بی اطاعی کرده اما اعام کرده است برای یافتن 
وی و دستیابی به اطاعات بیشتر از هیچ تاشی 

فروگذار نخواهد کرد.

چهارگوشه

نمایش وحشیگری پلیس نیویورک 
علیه طفل و مادرش

برخ��ورد وحش��یانه پلیس نیوی��ورک با 
طفلی ش��یرخوار و مادرش ک��ه برای دریافت 
جیره غذای��ی به یک مرکز خدمات اجتماعی 
مراجعه کرده بودند، تصویری تمام نما از شکاف 
اجتماعی در آمریکای پس��اترامپ را به جهان 
نش��ان داد. ی��ک فعال مجازی ک��ه فیلم این 
وحشیگری های پلیس فدرال آمریکا را با اسم 
مس��تعار »مونا سینکلر« در فیسبوک منتشر 
کرده اس��ت در گفت وگو با نیویورک تایمز از 
وحش��ت مردم از دیدن شقاوت پلیس سخن 
گفته اس��ت به طوری که آنها نه به ضجه های 
دلخراش طفل شیرخوار توجهی می کنند و نه 
فریادهای التماس م��ادرش. این ویدئو زنی را 
نش��ان می دهد که مقابل یکی از دفاتر خیریه 
ارائه غذای کوپنی ب��رای نیازمندان در محله 
بروکلین روی زمین افتاده و مأموران پلیس که 
قصد دستگیری اش را دارند، کودک یک ساله  
او را با زور از آغوشش بیرون می کشند و مادر 
در هم��ان حال فریاد می زند: »دارید به بچه ام 
صدمه می زنید!« لحظاتی بعد وقتی مردم به 
این وحش��یگری پلیس واکنش لفظی نشان 
می دهند، یکی از افس��ران تپانچ��ه برقی را از 
جیبش بیرون کشیده و با آن جمعیت ناظر را 
تهدید می کند.  در نهایت پلیس های آمریکایی  
مادر 23 ساله را که »جازمین هدلی« نام دارد 

دستبند زده از محل می برند. 

تشدید سرکوب های آل خلیفه 
در آستانه روز شهید

ب��ا نزدی��ک ش��دن »روز ش��هید«، رژیم 
آل خلیفه حمات کور خود علیه ش��هروندان 
را در جای جای بحرین تش��دید کرده اس��ت.  
نیروهای انقاب��ی جزیره خود را برای برگزاری 
مراسم یادبود شهدا با یک سلسله فعالیت ها و 
برنامه های تبلیغات��ی، مردمی و میدانی در روز 
دوش��نبه 26 آذر )17 دس��امبر( که به عنوان 
روز شهید  شناخته ش��ده، آماده می کنند. در 
همین حال خودروهای نظامی رژیم آل خلیفه 
از دیروز در حال یورش به محله هایی در مناطق 
ال��دراز، بنی حم��زه، الجنبیه و ک��رزان و دیگر 
مناطق مشاهده ش��دند و بالگردهای رژیم هم 
بر فراز مناطق »مثلث ایس��تادگی و مقاومت« 
و اط��راف میدان عبدالکریم به پ��رواز درآمدند.  
همزمان پیاده نظام مزدور رژیم منامه  اقدام به 
پاک کردن و از بین بردن نوشته ها و شعارهای 
انقاب��ی با مضامی��ن »روز ش��هید« می کنند 
که ش��هروندان  روی دیوارهای خانه های ش��ان 
نوشته اند. موج جدید شعارنویسی های خیابانی 
در منطقه الدراز با نوش��تن نام »حمد عیسی« 
دیکتات��ور بحرین در ک��ف خیابان ها به منظور 
لگدمال کردن نامش از سوی افراد و خودروها 
آغاز ش��ده اس��ت.  همچنین جریان وفاداری 
)حامیان مردمی انقاب بحرین(  کارزار تحریم 
مراس��م »عیدالجلوس« یا تاج گذاری دیکتاتور 
جزیره را که همزمان با عیدالشهدا اجرا می شود 

برپا کرده است. 

تحریم های جدید آمریکا 
علیه کره شمالی

در حال��ی  که آمریکا مدع��ی تاش برای 
خلع س��اح کره ش��مالی، از طریق گفت وگو 
و ارائه مش��وق های اقتصادی اس��ت، وزارت 
خزانه داری این کش��ور تحریم های جدیدی 
را علی��ه پیونگ یان��گ اعم��ال ک��رد. بر این 
اساس، این وزارتخانه دوشنبه شب اعام کرد 
3 مس��ؤول بلندپایه کره ش��مالی را به دلیل 
آنچه »نقض حقوق بشر« خوانده شده تحت 
تحریم های خود قرار داد. وزیر امنیت عمومی 
کره شمالی یکی از 3 مسؤول بلندپایه دولت 
پیونگ یانگ اس��ت که به ادعای واشنگتن به 
موجب »نقض آش��کار و مداوم حقوق بشر« 
تحت تحریم قرار گرفته اند. این نخستین بار 
پ��س از ماقات تاریخی دونالد ترامپ و کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی در تابستان سال 
جاری است که مقامات دولتی پیونگ یانگ به 
صورت مستقیم تحت مجازات و تحریم های 

واشنگتن قرار می گیرند.

خاشقجی
 شخصیت سال مجله تایم شد

مجله »تایم« جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
ساخی ش��ده س��عودی را به عنوان ش��خصیت 
برگزیده س��ال این مجله انتخاب کرد.به گزارش 
ف��ارس، مجل��ه »تای��م« »جمال خاش��قجی« 
روزنامه نگار منتقد و کش��ته ش��ده س��عودی را 
به عن��وان ش��خصیت برگزیده س��ال این مجله 
انتخاب ک��رد. مجل��ه تایم به ص��ورت جمعی 
جمال خاش��قجی و سایر روزنامه نگاران کشته و 
زندانی شده را به عنوان »شخصیت سال 2018« 
انتخاب کرده است. خاش��قجی 12 اکتبر سال 
جاری در کنسولگری س��عودی در استانبول به 
قتل رسید و جسد او تکه تکه شد. این نخستین بار 
اس��ت که مجله تای��م فردی را که ف��وت کرده 

به عنوان شخصیت سال خود انتخاب می کند.
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گ�روه اقتصادی: ح��ذف یاران��ه نقدی بخش 
عم��ده ای از یارانه بگیرانی ک��ه ماهانه بیش از 
3 میلیون تومان حقوق می گیرند به معنی آن 
است که با توجه به کاهش جمعیت یارانه بگیران 
در سال آینده و رشد منابع یارانه ای از این محل، 
رقم پرداخت یارانه نقدی به کم درآمدها در سال 
98 باید افزایش یابد اما معاون رئیس جمهور در 
اظهاراتی عجیب می گوید رقم یارانه به مشموان 
همان 45 هزار و 500 تومان فعلی خواهد بود، 
چرا که هیچ گونه افزایشی در قیمت حامل های 
انرژی در بودجه سال آینده لحاظ نشده است. 
این در حالی است که طی 11 سال اخیر بارها 

و بارها شاهد افزایش قیمت 
حامل های انرژی بوده ایم با 
وج��ودی که ی��ک ریال به 
یارانه نقدی اضافه نش��ده 
است. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کش��ور با اشاره به 

اینکه در ایحه بودجه 98 افزایش قیمتی برای 
حامل های انرژی پیش بینی نشده است، گفت: 
برای افزایش یارانه نقدی باید قیمت حامل های 
انرژی نی��ز افزایش یابد که فعا برنامه ای برای 

آن نداریم. 
به گ��زارش فارس، محمدباق��ر نوبخت در 
حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه ایجاد اشتغال 
در بخش صنعت  و معدن درباره افزایش یارانه 
نقدی اظهار داش��ت: این موض��وع در اختیار 
مجلس است و از هفته دیگر دست آنها در ایحه 
بودجه سال 98 باز است اما اکنون پولی نداریم 
که بپردازیم. وی درب��اره علت واگذاری حذف 
یارانه نقدی خانوارهای غیرنیازمند به استان ها 
در ایحه بودجه سال آینده گفت: منابع یارانه ها 
در تبصره 14 ایحه بودج��ه 98 بالغ بر 14۲ 
هزار میلیارد تومان پیش بینی ش��د و مش��ابه 
سنوات گذش��ته به خانوارهایی که استحقاق 
آن را دارند همان 45 هزار و 500 تومان یارانه 
نقدی را در ماه باید پرداخت کنیم اما قانونگذار 
تعیین کرده کس��انی که زیر 3 میلیون تومان 
درآمد دارند، از این یارانه استفاده کنند و باای 
این رقم استحقاق دریافت یارانه را ندارند. وی  
ادامه داد: برای اینکه این کار واقع بینانه صورت 
بگیرد، باید کسانی این تشخیص را بدهند که 
شناخت بیشتری از وضعیت زندگی مردم در 

آن استان دارند، بنابراین 
قرار شد بر اساس حوزه 
جغرافیایی همین رقمی 
را که برای یارانه خانوارها 
پرداخ��ت می ش��ود، بر 
اساس کمیت و جمعیت 
استان در اختیار شورای 
برنامه ریزی اس��تان قرار 
س��ازمان  رئیس  دهیم. 
برنامه و بودجه با اش��اره 
به اینکه قطعا با توجه به 

امکاناتی که اس��تان ها در اختیار دارند دقیق تر 
می توانن��د راجع ب��ه یاران��ه خانوارها تصمیم 
بگیرند، تصریح ک��رد: حذف یاران��ه خانوارها 
سلیقه ای نخواهد بود و ضابطه دارد؛ اول آنکه 
پرداخت ه��ا در چارچ��وب  آیین نام��ه اجرایی 
صورت می گیرد که هر س��ال سازمان برنامه و 
بودجه باید آن را تهیه و هیأت وزیران تصویب 
کند. معاون رئیس جمهور یادآور ش��د: مبلغی 

که از مح��ل حذف یارانه غیرنیازمندان تأمین 
می شود می تواند در همان استان هزینه شود. 
قطع��ا اگر نواقصی درباره ح��ذف یارانه بگیران 
وجود داشته باشد که البته تاش ما این است 
که س��لیقه اعمال نشود، بر پایه ضابطه روشن 
و ش��فاف خواهد بود. نوبخت درباره اینکه چرا 
مبل��غ 45 ه��زار و 500 تومان��ی یارانه نقدی 
افزای��ش نمی یابد و پیش��نهاد ی در این رابطه 
وجود ندارد، عنوان کرد: این یارانه ها مابه التفاوت 
قیمت های جدیدی هس��ت ک��ه روی قیمت 
حامل های انرژی و آب و برق اعمال می ش��ود، 
هر مقدار که در حامل ها افزایشی ایجاد شود، 
قان��ون هدفمندی  طب��ق 
50 درصدش س��هم مردم 
و 30 درص��د س��هم تولید 
است و ۲0 درصد به خزانه 
واریز می شود تا صرف امور 
جاری عمرانی شود. به گفته 
معاون رئیس جمهور، مجلس در سال های اخیر 
تغییراتی در تبصره 14 قانون بودجه انجام داد 
که اگر ب��رق و آب افزایش قیمت پیدا کند به 
خود ش��رکت ها بازگردد تا بتوانند با توجه به 
نیازها سرمایه گذاری کنند، ضمن آنکه قیمت 
تمام ش��ده آب و برق به مراتب بیشتر از رقمی 
است که از خانوارها دریافت می شود، بنابراین 
این طور نیست که اگر حاملی افزایش یابد به 
یارانه نقدی اضافه شود. رئیس سازمان برنامه 
و بودج��ه با بیان اینکه تاکن��ون نیز قیمت ها 
تغییر نکرده که منابع جدیدی حاصل ش��ود، 
گفت: آنچ��ه باقی می ماند حامل ه��ای انرژی 
اس��ت و همچنان هزار تومان ب��رای بنزین و 
رقم های قبلی برای گازوئیل ثابت مانده و منابع 
جدیدی حاصل نشده است. طبق قانون حتی 
یک ریال آن را ش��رکت نفت، شرکت پاایش 
و پخش و نظایر آن نمی توانند اس��تفاده کنند 
و حتماً باید به خزان��ه واریز کنند و خزانه نیز 
این پول را در حساب خاصی مربوط به سازمان 
هدفمندی یارانه ها نگهداری می کند و جز برای 
مصارف تبصره 14 که بخش عمده آن به مردم 

بازمی گردد کار دیگری انجام نمی گیرد. 
نوبخت افزود: اگر کس��ی می خواهد بگوید 
مثا یارانه از 45 هزار و 500 تومان به 450 هزار 
تومان برس��د، اشکالی نیست، راهش این است 
که قیمت حامل هایی را 
که از محل آنها می توان 
یاران��ه داد گران کرد. هر 
مقدار گران شود به همان 
یارانه  می��زان می ت��وان 
را بیش��تر کرد. درس��ت 
اس��ت که قیمت بنزین 
نسبت به سایر کشورهای 
همسایه پایین تر است و 
مشکاتی وجود دارد اما 
وقتی می خواهیم قیاس 
کنیم باید سایر شاخص ها نیز مد نظر قرار گیرد. 
نوبخت تأکید کرد: آنچه فعا در ایحه بودجه 
س��ال آینده و تبصره 14 پیش بینی کردیم با 
همین ارق��ام حامل های انرژی موجود اس��ت 
و هیچ افزایش قیمتی دیده نش��ده است و هر 
تصمیم جدیدی به خود مردم بازمی گردد، زیرا 
دولت حتی ۲0 درصد سهم خودش را به یارانه 

نقدی اختصاص داده است. 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:
نرخحاملهایانرژیتغییرنکردیارانههمافزایشنیافت

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:
کاهش۱۰درصدیقیمتلوازمخانگیتاپایانهفته

لوازم خانگی

بانک

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خبر داد
98خردادازمصرفیکباردومرمزازاستفادهالزام

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: 
ارائه رمز دوم یکبار مصرف با هدف کاهش  جرائم 
مالی از اول آذرماه در شبکه بانکی عملیاتی و از 
خردادماه س��ال 98 الزام آور شده همچنین ارائه 
رمز دوم ایس��تا متوقف می شود. ناصر حکیمی 
در گفت وگوی تلفنی در برنامه تلویزیونی»تیتر 
امش��ب« اظهار داش��ت: بانک مرکزی با هدف 
افزایش امنیت تراکنش های بانکی »سند الزامات 
رمزهای یکبار مصرف« را در ابتدای شهریورماه 
س��ال جاری به ش��بکه بانکی اباغ کرد. وی در 
پاس��خ به این پرسش که رمز یکبار مصرف قرار 
است چگونه در دسترس مشتریان بانک ها قرار 
گیرد، گفت: روش ه��ای مختلفی در این بخش 
وجود دارد که ۲ روش متداول تر است. حکیمی 
اف��زود: یک روش که در دس��ترس همگان قرار 
دارد، بحث اس��تفاده از پیامک است. بدین معنا 
که هنگام انجام تراکنش بر اس��اس درخواست 
دارندگان کارت پیامکی حاوی رمز یکبار مصرف 
به ش��ماره تلف��ن هم��راه دارنده کارت ارس��ال 
می شود که کاربر می تواند از آن تنها برای انجام 
آن تراکنش خاص اس��تفاده کند و بعد از یکبار 
اس��تفاده باطل می شود که قابلیت اجرا در تمام 

گوشی های همراه را دارد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح 
کرد: مدل دوم، استفاده از اپ های موبایلی در تولید 
رمزهای یکبار مصرف است که دارنده کارت در این 
روش با درخواست یک رمز یکبار مصرف، رمز را از 
آن اپ با یک  زمان اعتبار مشخص که به طورمعمول 
۶0 ثانیه است، دریافت می کند و می تواند در این 
زمان برای انجام تراکنش از این رمز استفاده کند 
و رمز بعد از آن باطل می شود. وی در پاسخ به این 
پرسش که در حال حاضر تمام بانک ها این خدمت 
را به دارن��دگان کارت ارائه می دهند، گفت: بانک 

مرکزی با اباغ بخش��نامه »سند الزامات رمزهای 
یکب��ار مصرف« به بانک ها اعام کرده اس��ت اگر 
بانکی از ابتدای آذرماه این خدمت را به مشتریان 
خود ارائه ندهد، مسؤولیت جبران خساراتی که به 
دلیل نبود این خدمت برای مشتریانش رخ می دهد 
را بر عهده دارد. وی یادآور ش��د: از خردادماه سال 
98 نیز ارائه رمزهای دوم ایستا به دارندگان کارت 
متوقف و استفاده از رمز دوم یکبار مصرف در تمام 
تراکنش ه��ای غیرحضوری، اینترنت��ی و موبایلی 
برای دارندگان کارت الزام آور می ش��ود. حکیمی 
در پاس��خ به نحوه احراز هوی��ت در ارائه خدمت 
رمز یکبار مصرف به دارندگان کارت، اظهار داشت: 
این موضوع به بانک بستگی دارد و در صورتی که 
دارندگان کارت اپلیکیشن موبایلی رمز پویا بانک را 
نصب کنند، با احراز هویت به صورت تطبیق شماره 
موبای��ل دارنده کارت با کد ملی وی فعال س��ازی 
اپلیکیشن به صورت غیرحضوری انجام می شود و 
کاربر می تواند رمز یکبار مصرف را دریافت کند. وی 
افزود: در این فرآیند البته یک نکته مخاطره آمیز 
وج��ود دارد ک��ه ممکن اس��ت مش��کلی را برای 
شهروندان ایجاد کند و آن این است که بانک باید 
مطمئن شود پیامکی که روی موبایل با اپلیکیشن 
ایجاد رمز یکبار مصرف ارسال می شود با شخص 
استفاده کننده یکی است، بنابراین قسمتی از این 
فرآیند نیازمند احراز هویت حضوری مشتری تنها 
یکبار برای همیشه برای فعال سازی اپلیکیشن را 
دارد. علی نیک نفس، معاون پلیس فتا در این برنامه 
تأکید کرد: بهره گیری از رمزهای یکبار مصرف در 
تراکنش های بانکی می تواند می��زان جرائم مالی 
س��ایبری را کاهش ده��د و از س��رقت اطاعات 
کارت های بانکی جلوگیری کند. از این  رو بانک ها 
باید قابلیت بهره گیری از رمز دوم یکبار مصرف را 

در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی از 
کاهش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی داخلی 
و خارجی تا پایان هفته خبر داد. محمد طحانپور 

در گفت وگو با میزان، درباره 
وضعیت ب��ازار لوازم خانگی 
اظهار کرد: با ش��رکت های 
تولی��د لوازم خانگ��ی برای 
کاه��ش قیم��ت صحب��ت 
کردیم تا با توجه به پر بودن 

انبار ها قیم��ت را کاهش دهند تا مردم در تهیه 
کاا با مش��کات کمتری مواجه شوند. رئیس 
اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی با اش��اره به 
درخواست افزایش قیمت  از سوی خودروسازان 
افزود: این موضوع موجب ش��د تولیدکنندگان 
لوازم خانگی برای کاه��ش قیمت دچار تردید 
شوند. وی گفت: این تولیدکنندگان معتقدند، چه 
تفاوتی بین مواد اولیه ای که آنها و خودروسازان 
اس��تفاده می کنند وجود دارد که آنها خواستار 
افزایش قیمت هستند اما تولیدکنندگان لوازم 
خانگی قیمت را کاهش دهند. طحانپور تصریح 
کرد: به رغم تردید هایی ک��ه به وجود آمد اما تا 
پایان هفته قیمت ل��وازم خانگی تولید داخل و 

وارداتی 10 درصد کاهش  خواهد یافت. رئیس 
اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی تاکید کرد: 
کاهش بیش��تر قیمت مس��تلزم گذشت زمان 
است تا تولیدکنندگان مواد 
اولی��ه را که با قیمت کمتر 
خریداری می کنند وارد خط 
تولید کنند. وی خاطرنشان 
ک��رد: خری��داران در حال 
حاض��ر برای خرید دس��ت 
نگه داشتند و منتظرند با توجه به کاهش قیمت 
دار، قیمت ه��ا کاهش یابد و پس از آن اقدام به 
خرید کنند. طحانپور درباره میزان افزایش قیمت 
لوازم خانگی گف��ت: از ابتدای اردیبهش��ت ماه 
تاکنون تولیدات داخلی بین 80 تا 1۲0 درصد 
افزایش قیمت داش��ت و وارداتی ها هم حداقل 
1۷0 تا 180 درصد رش��د قیمت داشته است. 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان 
اینکه قاچاق لوازم خانگی مجددا در حال افزایش 
است، تصریح کرد: اختاف قیمت کاای قاچاق 
با کاای تولید داخل زیاد ش��ده است به عنوان 
مثال یخچال سایدبای س��اید قاچاق با اختاف 

10 میلیون تومان به فروش می رسد.
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تقویم امروز
 

استیک۲۰تا۳۲درصدگرانشد
انجم��ن صنعت  س��خنگوی 
تایر ایران با بیان اینکه قیمت 
اس��تیک رادی��ال ۲0 درصد 
و تایره��ای نخ��ی 3۲ درصد 
افزایش پیدا کرد،گفت: اعمال 
قیمت های جدید باعث ش��ده ف��روش حواله ای 
اس��تیک توقف کوتاهی داشته باشد. مصطفی 
تنها در گفت وگو با تس��نیم، درباره دایل توقف 
فروش اس��تیک با اشاره به اینکه در تصمیمی 
جدید قرار شده قیمت استیک رادیال ۲0 درصد 
افزایش یابد، اظهار داش��ت: همچنین در بخش 
تایرهای نخی )بایاس( هم افزایش 3۲ درصدی 
قیمت ها به تصویب رس��یده اس��ت. سخنگوی 
انجم��ن صنعت تایر ایران با بی��ان اینکه اعمال 
قیمت های جدید باعث ش��ده ف��روش حواله ای 
اس��تیک توقف کوتاهی داش��ته باش��د، افزود: 
در چن��د روز آینده اباغیه قیمت های جدید به 
شرکت ها ارسال و فروش مجدد استیک انجام 
خواهد شد. وی تصریح کرد: با اعمال قیمت های 
جدید عرضه اس��تیک از س��وی کارخانجات با 
سرعت بیشتری همراه و این موضوع خود باعث 

کاهش قیمت استیک در بازار می شود.

جزایچارهفعًا:صنعتوزارت
وارداتبرنجنداریم

مدیر کل تنظیم ب��ازار وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
گف��ت: ب��ا توجه به کس��ری 
برنج در کشور، گزینه ای برای 
ممنوعیت واردات آن نداریم، 
زیرا در غیر این صورت قیمت هر کیلوگرم برنج 
خارجی در بازار به 11 هزار تومان و برنج ایرانی به 
۲0 هزار تومان می رسد. محمدرضا کامی، مدیر 
کل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در گفت وگو با تس��نیم در ارتباط با درخواست 
یکی از نمایندگان مجلس برای لغو بخش��نامه 
واردات برن��ج، اظهار کرد: واردات برنج هرس��اله 
برای حمایت از کش��اورزان در زمان برداش��ت 
محصول داخلی ممنوع می شود و افزایش قیمت 
مقطعی برنج در بازار نیز به همین دلیل اس��ت. 
وی اف��زود: در این ش��رایط انتق��ال ارز، برآورد 
کسری تولید برنج در کشور یک ونیم میلیون تن 
بود که یک میلیون تن آن به کشور آمده بود و 
قیمت این محصول در بازار در حال افزایش بود. 
به همین دلیل ممنوعیت برداشت برنج برداشته 
شد. مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ادامه داد: از تاریخ 9۷/9/1 که برداشت 
برنج کشاورزان تمام ش��د، دوباره اجازه واردات 
این محصول داده ش��د تا کسری این محصول 
در کشور تامین شود و در صورتی که بعد از این 
تاریخ برنجی داخلی وجود داش��ته باشد دست 
واسطه ها و حلقه های توزیع است تا با نگهداری 
آن بتوانند در آینده گران تر بفروشند. وی تصریح 
کرد: در شرایط فعلی گزینه ای برای ممنوعیت 
واردات برنج نداریم زیرا در غیر این صورت قیمت 
هر کیلوگرم برنج خارجی در ب��ازار به 11 هزار 
تومان و برنج ایرانی به ۲0 هزار تومان می رسد. 
کامی گفت: کس��ری هرس��اله  برنج، در سال 
جاری نیز وجود دارد و برای تامین آن باید اقدام 

به واردات کرد.

تولد حضرت عبدالعظیم حسني)ع(- 173ق ■
ورود اولی�ن اتومبی�ل ب�ه ای�ران در زمان  ■

مظفرالدین شاه قاجار- 1279ش
بروز تشنج و درگیري در مسجد بازار تهران  ■

در جریان نهضت مشروطه- 1284 ش
نطق تاریخي »سیدحس�ن م�درس« علیه  ■

رضاخان- 1343ق
درگذش�ت »راب�رت براونین�گ« ش�اعر و  ■

فیلسوف برجسته انگلیسي- 1889م

اخبار

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریكا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

10796

12271

13574

2939

-

2881

1562

2028

6

10

55

2

-

4

1

9

35632

8/9

8058

161
-

4

-

-

-
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

60/95
59/72

1/32
0/52

52/271/64

تغییر قیمت )تومان( سكه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سكه

ربع سكه

سكه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3400000

3590000

1870000

1070000

630000

-250000

-210000

-30000

-50000

-20000

1405000

318000

432480

1248 )دار(
14/81  )دار(

-

-19040

-

-

0/2

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

166235
8207/8

7225/3

-0/41
-0/44

-0/51

122884/7
329134/9

150814/2

-0/34

-0/53

-0/46

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیكی ژاپن
بورس شانگهای
5651/2بورس استرالیا

402
-71
10

24756

21148

2594
23/7

کام نور

حق کسی که تو را تعلیم می دهد بر تو 
آن است که در احترام او کوتاهی نكرده؛ 

مجلس او را بزرگ شماری و به گفتار او]در 
حال درس[ گوش دهی و به او توجه کنی.

امام سجاد)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
11458

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-6/88

دشت  مرغاب
فرآورده هاي  نسوز پارس  

درخشان  تهران  
سرمایه گذاري توکافواد
توسعه  صنایع  بهشهر

موتورسازان تراکتورسازي ایران  
نوسازي وساختمان تهران

سیمان  ایام
کشت  و صنعت  چین  چین

5338

6921
1509

2128

4172

2651
3402

10606

9/04
5

4/99
4/94

4/93

4/93

4/91

4/81

4/79

ح.  ایران دارو
ح. الكتریک  خودرو شرق

ح. تامین سرمایه امید 
ح. حفاري شمال  

سیمان  سفید ني ریز 
دارویي  لقمان  

حمل ونقل بین المللي خلیج فارس 
پارس  خزر 

فواد کاوه جنوب کیش

825

611

365
1323

16158

2575

10686
16389

3684

-6/43

-6/41

-5/03
-4/98

-4/95

-4/91

-4/74

-4/56

قیمت بنزین سال
سهمیه ای

میزان سهمیه ای
)لیتر(

قیمت 
بنزین آزاد

1384-----80
138610060400
1389400601000
1393700601000
1394--1000
1397--1000

قیمت ها به تومان است


