
شکاف »اصاحات بر حاکمیت« 
با »اصاحات در حاکمیت«

مرور مصاحبه  ها، نوش��ته ها و 
سخنان اخیر افرادی همچون 
حجاری��ان، ت��اج زاده، باق��ی 
و تش��کیک برخ��ی روحانیون 
جریان اصاح��ات در ماهیت 
آنچه ام��ام )ره( آورد، نش��ان 
می دهد از عبارات معروف امام 
در س��ال 1367 مبنی بر اینکه 
»اختاف��ات موجود سیاس��ی 
اس��ت ولو اینکه رنگ عقیدتی 
به آن داده ش��ود « و یا »اختاف سلیقه موجب رشد خواهد 
شد اما اگر اختاف اصول و زیربنایی شد موجب سستی نظام 
می ش��ود « عبور کرده ایم و اختافات بنیانی و معرفتی شده 
است. در نقطه مقابل، س��خنان امثال مهندس بهزاد نبوی، 
دکتر عارف و پزش��کیان و طیف کارگزاران سازندگی نشان 
می دهد که عاقه به اس��تمرار حیات سیاسی در چارچوب 
نظام جمهوری اسامی به رغم همه انتقادات به وضع موجود 
کامًا مشهود اس��ت. بنابراین می توانیم جریان اصاحات را 
نه در تاکتیک که در بنیان  ها به دو طیف »اصاح در نظام « 
و »اصاح بر نظام « تقس��یم نماییم. به تعبیر دیگر می توان 
دوگانه »جریان قدرت«، »جریان دور از قدرت« یا »جریان 
سیاسی« و »جریان اجتماعی« را مشاهده نمود. طیفی که 
دور از قدرت اس��ت تاش می کند با هل دادن خود در میان 
مردم و سوار شدن بر مش��کات، اذهان را به بیرون از نظام 
هدایت نماید. تند کردن مجدد فضا توسط طیف روشنفکر یا 
تجدیدنظرطلب یا اجتماعی نشان از عصبیت ناشی از انزوای 
بیشتر است زیرا طیف درون قدرت در عین همسویی نسبی 
با دولت س��یگنال   هایی نیز برای پیوند سیاسی و موسمی با 
»راست سنتی« از خود نشان می دهد و اینگونه جریان دور از 
قدرت به صورت طبیعی رو به انزوای سیاسی خواهد رفت. در 
این صورت هل دادن خود در میان مردم به »سیاست ورزی 

عقیم« منجر خواهد شد.
 وقتی یک اصاح طلب ناب رسماً مصاحبه ویدئویی می کند 
و می گوید »دوس��تان ما به این نتیجه رسیده اند که انقاب 
اشتباه بود و تش��کیل نظام دینی هم اش��تباه، اما می گوید 
نباید این نظ��ر را به م��ردم بگوییم زیرا عقب��ه اجتماعی ما 
ریزش می کند، مردم س��ؤال خواهند کرد: از کجا معلوم که 
نظرات فعلی تان نیز دوباره عوض نش��ود« یا وقتی سخن از 
تغییر قانون اساسی تا 1400 یا نقشه راه نافرمانی مدنی و...  
می شود، نشان از عصبیتی است که پرداخت هزینه 20 ساله 
در تقابل با نظام را پوچ و هوا ش��ده می بیند. در نقطه مقابل 
برخی از اصاح طلبان که اصاح طلبی را در حاکمیت قبول 
دارند و دنبال دموکراسی غربی و تجدیدنظر بنیادین در نظام 
نیستند، می بینند که چطور اقلیتی واگرا سوءظن حاکمیت 
به جریان خود را از س��ال 1376 احیا کردن��د و کنش این 
جماعت و واکنش حاکمیت به انس��داد مسیر قدرت خواهی 
بخشی از دوستان شان منجر شد و می دانند که دموکراسی 
آرمانی و مدینه فاضله مدنظر دوستان شان نه تنها در ایران 
ک��ه در هیچ جای جهان یافت نمی ش��ود. اگ��ر بپذیریم که 
بخش��ی از اصاح طلبان – که معمواً همکاران سابق حلقه 
کیان هستند – به گزاره عبور از نظام رسمیت بخشیده اند به 
پاایش خواهیم رسید که بین جریان روشنفکری و جریان 
سیاسی در جبهه اصاحات فاصله جدی خواهد افتاد و صف 
تجدیدنظرخواهان از صف اصاح طلبان جدا خواهد شد و اهل 
قدرت و اهل »پوزیش��ن اجتماعي« در بهترین حالت به دو 
خط موازي تبدیل خواهند شد که یک طیف به روشنفکران و 
نهضت آزادي و دیگري به اعتدال و راست  سنتي پیوند خواهد 

خورد و پدرسااران به انزوا خواهند رفت. 
بقيه در صفحه 2

آخرين يافته هاي علمي مي گويد مشق شب كاركرد معكوس و غيرآموزشي دارد
 اين يافته ها نان مافياي كنكور را آجر كرده است

بحران مشروعيت کاسبان کنکور
  برای اولين بار مذاكرات سياسی طرف های يمنی 
با موفقيت نسبی همراه بود كه با استقبال جامعه 
اين  ناظران معتقدند  جهانی مواجه شد. هرچند 
توافق هم مبهم است و هم روی كاغذ بوده و بايد 
منتظر زمان ماند تا ديد چگونه عملياتی می شود 
و نتايج خود را روی زمين نشان می دهد اما آنچه 
مشخص است اين توافق باعث شده انصاراه در 

جهان به رسميت شناخته شود

يادداشت سردبير

جهان 
انصاراه را پذيرفت

 چالش دولتي ها 
 با منتقدان نجيب 
و دشمن نانجيب

همتي: بازار ارز در كنترل 
بانك مركزي است

تكرار تاريخ در پارس جنوبي  
به سود قطر! 

15

1

4

4

تيران�دازی،    ي�ك فلس�طينی در عملي�ات 
 س�ه صهيونيس�ت را كش�ت و يك ت�ن ديگر را 
مقاوم�ت  جدي�د  جبه�ه  ت�ا  ك�رد   زخم�ی 

در كرانه باختری گشوده شود

 مقاومت 
به کرانه باختری رسيد

15

از انقاب ۱۹۷۹ ايران 
الهام گرفته ايم

15
سخنگوی جليقه زردها: 

خطيب نماز جمعه تهران: چالش دولتي ها با منتقدان نجیب و دشمن نانجیب
برجام را دوباره با FATF  تجربه نکنید شخص رئیس جمهور و بیشتر 

غامرضا صادقيان
اعضای هیئت دولت این روزها   يادداشت سردبير

حالت دفاعي به خود گرفته اند، 
دفاع از برجام، دفاع از دار ران��ت آور 4200 توماني، دفاع از 
پیوس��تن به گروه ویژه اقدام مالي)گوام(، دفاع از وعده هاي 
پرشمار و در مجموع دفاع از وضع موجود. در یک مورد به رغم 
دفاع افرادي از کابینه، شخص رئیس جمهور ناگهان آب و هوا 
عوض ک��رد و موضع متفاوت��ي گرفت: »پیوس��تن به توافق 

پاریس براي کاستن از انتشار گازهاي گلخانه اي.« 
همین دولت و رئی��س آن تا چندي پیش درب��اره همه این 
موضوع��ات حال��ت تهاجمي داش��تند، با این ح��ال پس از 
ناکامي هاي پي در پي و گرفتن حال��ت تدافعي، با کمترین 
س��رزنش منتق��دان روبه رو ش��دند، زی��را برخ��اف رویه 
اصاح طلبان در ایران که در نقد طرف مخالف، ماحظات ملي 
ندارند و ماحظه سوءاستفاده دشمن خارجي را نمي کنند، 
منتقدان آنها اتفاقاً اول از همه، ش��رایط کلي میهن اسامي 
و نفع و ضرر دشمن خارجي را در نظر مي گیرند و به همین 
خاطر در بسیاري از موارد دهان شان بسته مي شود و ترجیح 
مي دهند ساکت بمانند تا مبادا از نقد وضع موجود، نفعي هم 
به دشمن برسد. در چنین شرایطي کمترین انتظار از دولت 
و طرفداران دولت، خرج کردن مقداري حی��ا در مواجهه با 
منتقدان دلسوز داخلي است، نوعي از همان حیا و رواداري 

که معمواً با دشمن خارجي روا داشته مي شود!
در موضوع برجام، آقاي ظریف در سخني عجیب این حرف 
چندین س��اله منتقدان را که »امریکا و غ��رب، مرکز جهان 
نیس��تند« مصادره کرده و به عنوان دی��دگاه خویش، آن را 
بر س��ر منتقدان داخلي مي کوبد و مي گوید: »ما نباید همه 
فکر خود را معط��وف به امریکا کنی��م. بزرگ ترین مخالفان 
مذاکره با غرب، غرب را مرکز جهان مي بینند)!( جاهایي که 
داد ضدیت با امریکا س��ر مي دهند، باور ندارند امریکا را هم 
مي توان شکس��ت داد.« قطعاً کذب این ادعا روشن تر از آن 
است که نیازي به تبیین داشته باشد اما اینکه چرا و چگونه 
چنین رسمي متداول مي شود که با سخنان منتقدان، خود 
منتقدان را بکوبیم، نیاز به تحلیل سیاسي و البته روانشناسانه 
دارد. نکته آنجاس��ت که جناب وزیر خارج��ه هنوز در رفتار 

خود مقابل غرب، آنان را مرکز جهان فرض مي کند. درست 
همان روزهایي که آقاي ظریف در ساختمان وزارت خارجه، 
آنچنان شتابان و خندان به اس��تقبال وزیر خارجه انگلیس 
رفت که مورد سرزنش افکار عمومي قرار گرفت، مقاله نویس 
بي بي سي انگلیسي در یادداشتي نوشت: »یک جوك قدیمي 
درمحافل دیپلماتیک هس��ت که مي گوید ایران تنها کشور 
جهان است که هنوز فکر مي کند بریتانیا یک کشور قدرتمند 
است!« و قطعاً چنین برداشتي بیش از هرکس از رفتار و گفتار 
دولتمردان اتخاذ شده اس��ت. اینجا باید گفت آقاي ظریف 
کمي از آن تسامحي را که مقابل غرب نشان مي دهید، براي 

منتقدان داخلي کنار بگذارید! 
در موض��وع دار تک نرخي 4ه��زار و 200 تومان��ي و رانت 
18 میلی��ارد داري ناش��ي از آن، وضع دف��اع دولتمردان 
اندکي پیچیده شده است. حس��ام الدین آشنا مي گوید کار 
جهانگیري اش��تباه بود که گفت »براي همه مصارف« دار 
4ه��زار و 200 توماني داری��م. روحاني مي گوی��د این دار 
تصمیم همه اقتصاددانان دولت بود. نیلي، دس��تیار ارش��د 
اقتصادي س��ابق رئیس جمهور مي گوی��د تصمیم من نبود. 
سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزي مدعي است کار او هم 
نبوده است. آش��نا مي گوید نیلي و س��یف در جلسه حضور 
داش��تند و موافق بودند و فقط روحاني مخال��ف بود و اکل 
میته کرد. چه کسي اکل میته کرد؟! همو که گراني دار در 
دولت قبلي را نشانه خودش��یفتگي و استفاده نکردن از نظر 
کارشناسان و صاحبنظران مي دانست! خب! کسي که همه 
کارشناسان و صاحبنظران اطرافش نظري مي دهند، باید آن 
را اجرا کند و نتیجه بگیرد، نه آنکه در همان جلس��ه بگوید 
اکل میته مي کنم و چند ماه بعد هم به همان کارشناس��ان 
 اقتصادي دور و ب��رش بگوید فرمول ه��اي اقتصادي به درد 

خودتان مي خورد! 
در این می��ان جهانگیري ک��ه قهرمان دار 4ه��زار و 200 
توماني اس��ت و طبق اظهار نظر آش��نا، به رغم هش��دار او با 
افتخار پذیرفته اس��ت که این تصمیم دولت را اعان کند و 
حتي مفتخر به عنوان »دار جهانگیري « ش��د، س��اکت تر 

از همه است. 
 شخصاً از دو عضو س��تاد مقابله با تحریم ها- که جهانگیري 

رئیس آن است- در دو جلسه جداگانه شنیدم که گفتند 18 
میلیارد دار ارز دشواریاب مملکت را به عده اي مفت خور و 
فاسد به عنوان وارد کننده دادند و حاا حتي یک دار آن را 
نمي شود ردیابي کرد که کجا رفت و به چه مصرفي رسید و 
یکي از ایش��ان گفت که این تله امریکا براي خروج دار ها از 
ایران بود که ما در آن افتادیم. معلوم اس��ت که ایشان زبان 
بیان این اعتراض را در مقابل آقاي رئیس ندارند و در جلساتي 
که با روزنامه نگاران مي گذارند، حرف دل ش��ان را مي زنند. 
اما حاا رئیس جمهور و مش��اورانش دنب��ال متهم در خارج 
از جلسه دار 4هزار و 200 توماني مي گردند. اینجا نیز باید 
بگوییم لطفاً با منتقدان نجیب، همان مدارایي را داشته باشد 

که با دشمن نانجیب!
موضوع سوم پیوس��تن به توافق پاریس است. رئیس جمهور 
با تغییر محسوس هواي س��خنان خود، گازهاي گلخانه اي 
را بهان��ه اي براي جلوگیري از توس��عه کش��ورهاي در حال 
توس��عه دانس��ت و گفت که »آنها)امریکا، فرانس��ه و بیشتر 
توس��عه یافته ها( خودش��ان به این توافقات پایبند نیستند 
ولي ما مي خواهیم )با پیوستن به توافق پاریس( براي مردم 
خودمان دردسر درست کنیم. « اگرچه مي توان فرض کرد 
این س��خن رئیس جمهور که با دیدگاه اعض��ای کابینه اش 
در تضاد اس��ت، احتمااً یکي از انواع هش��دارهایي باشد که 
روحاني در دوره احتضار برج��ام به غربي ها مي دهد یا فرض 
کنیم او مي خواهد به منتقدان خود- که از این سخن روحاني 
خوش شان آمده اس��ت- یک تنفس موقت بدهد اما با فرض 
حقیقي بودن این سخن، جاي پرسش است که چرا اعضای 
کابینه در ماه هاي اخی��ر درباره توافق پاری��س با منتقدان، 
جنجال به پا کردند و حاا رئیس جمهور همان حرف منتقدان 
را مي زند. در اینجا هم نکته این نیست که گرم شدن زمین، 
علمي هست یا نیست، موضوع اصلي آن است که چرا هزینه 
این گرم شدن را مي خواهند از کشورهایي بگیرند که کمترین 

اثر را در آن داشته اند؟!
قطعاً منتقدان دلسوز دولت از اینکه دولتمردان را که خود به 
گوشه رینگ رفته اند، سرزنش و تخطئه کنند، راضي نیستند 
اما هیچ چیز مثل پذیرش خط��ا در این روزها به دولت براي 

عبور از مشکات جاري کمک نمي کند.   
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مديراني که وعده   دروغ دادند
 نه صداقت داشتند 
و نه مسئوليت پذيري

رحيم پور ازغدي:
 تحريم ها برداشته نمي شود

  بايد آنها را 
بي خاصيت کنيم
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 گروگان گرفتن رفاه مردم 

برای مقاصد سياسی 
ناجوانمردانه است

صفارهرندي:

 دوب�اره ب�ا FATF تجربه نكني�د، مؤم�ن از يك س�وراخ   سياسي م�ن ب�ه مس�ئولين محت�رم توصي�ه مي كن�م، برج�ام را 
اس�ت.  تحريم�ي  خ�ود  ماي�ه   FATF نمي ش�ود،  گزي�ده  ب�ار  دو 
به گزارش مهر، حجت ااس��ام کاظم صدیقي در خطبه هاي نماز جمع��ه این هفته تهران 
اظهار کرد: در دانشگاه ها و مدارس نفوذي هایي وجود دارند که اعتقادات جوانان را بمباران 

مي کنند. 
وي در ادام��ه گف��ت: برخ��ي در کش��ور حری��ص هس��تند و اگ��ر کل مملک��ت را ه��م 
بخورند س��یر نمي ش��وند، یعن��ي حقوق هاي نجوم��ي هم ب��راي آنها کافي نیس��ت، بلکه 
 مي خواهن��د تم��ام خزائ��ن کش��ور را ب��راي خ��ود و خاندان ش��ان داش��ته باش��ند. 
امام جمعه موقت تهران گفت: امروز در جامعه فرهنگ غرب و برهنگي ترویج مي شود،  عدم 
ازدواج جوانان در باارفتن فحشا، تنگ نظري ها و پرخاشگري ها تأثیر جدي دارد، بنابراین 

مسئوان و متمکنان جامعه باید براي تحقق این مهم تاش کنند. 
صدیقي گفت: دشمنان از ابتداي انقاب بناي تجزیه ایران را داشتند اما خون شهدا در کشور 
انس��جام ایجاد کرد و تفرقه، تکفیر و کفر را به زانو درآورد. امروز 40 اس��ت عوامل انگلیس 
مشغول هستند تا ایجاد شکاف کنند. این شیاطین نقشه کشیده بودند تا با تحریم ظالمانه، 
غیرقانوني و بي س��ابقه مردم ما را تحت فش��ار قرار دهند تا دیگر قدرت مصاف با دشمن را 
نداش��ته باش��ند و به جان هم بیفتند و گروه هایي در خیابان ها در مقابل هم قرار بگیرند اما 
دیدید که دفاع از حرم یک اتحاد بین المللي را در جهان اسام کلید زد و تکفیر و کفري که 
مي خواستند سوریه و عراق را تجزیه کنند و لبنان و مقاومت را از بین ببرند، نابود شدند. در 
این راستا کشورهایي بیمه شدند و نقشه شیطان بزرگ و تکفیري ها در هم ریخت؛ این قدرت 

وایت و شهادت است. 
صدیقي در ادامه با بیان اینکه قضیه برجام یک تجربه بود و ما فرصت ها را به بهانه برجام از دست 
دادیم، گفت: عده اي گفتند تا برجام حل نشود حتي آب خوردن ما هم تأمین نخواهد شد و وعده 
داده بودند که در روز اجراي برجام همه تحریم ها لغو مي شود و ما ایراني بي تحریم را تجربه مي کنیم. 
امام جمعه موقت تهران گفت: آنها وعده ارزاني و رفاه داده بودند، درحالي که شما مقایسه کنید 
ببینید در آن روزها قیمت ها چگونه بود و بعد از برجام چه اتفاقي افتاد؟ قیمت ها از ۵0 تا 70 درصد 
افزایش یافته است. امروز جامعه ما را ایمان و وایت نگاه داشته است واا دیدید که در فرانسه چه 
اتفاقي رخ داد. شورش سراسري فرانسه که مهد آزادي و لیبرال دموکراسي است به بن رسیده است، 
درحالي که آنها نقشه کشیده بودند که ایران تابستان داغي را تجربه کند. وي تصریح کرد: من به 
مسئوان محترم توصیه مي کنم، برجام را دوباره با FATF تجربه نکنید، مؤمن از یک سوراخ 
دو بار گزیده نمي شود. FATF مایه خود تحریمي است. اگر امروز مي توانیم تحریم هاي ظالمانه 
دشمن را دور بزنیم، با FATF اشراف اطاعاتي دشمن بر منابع مالي و بانکي خود را باز مي گذارید. 
این خاف آیه قرآن و خاف قانون اساسي و خاف رهنمود رهبري است که فرمودند این نقشه ها 

در اتاق فکر استکبار طراحي مي شود.

مؤسس��ات کنکور که سال هاست در کشور »تش��کیات موازی با نظام 
رسمی و حاکمیتی آموزش و پروش« راه انداخته اند و تمام هّم و غم آنان 
افزایش سطح حساسیت پذیری به قبولی در کنکور و تمرین تست زنی 
است و نه لزوماً افزایش س��طح علمی دانش آموزان، این روز  ها با بحران 
مشروعیت روبه رو ش��ده اند، زیرا هم فغان مردم از هزینه های میلیونی و 
کمرشکن این هیواهای کنکور و تست زنی بلند شده است، هم شخص 
وزیر آموزش و پرورش و معاون��ان او از آنچه »مافیای کنکور « می نامند، 
فریادشان بلند است و هم کارشناسان، خطر یک آموزش و پرورش موازی 

را که مؤسسات کنکور با گردش مالی بیشتر از بودجه آموزش و پرورش به 
راه انداخته اند، گوشزد می کنند. 

این مافیای مخرب در جدید  ترین اقدام پس از دیدار با چند تن از علمای 
قم و مراجع تقلید، گزارش و عناوینی از این دیدار  ها منتشر کرده اند که در 
راستای مشروعیت بخشی به کتاب های کمک آموزشی خودشان است، 
کتاب  هایی که با حذف مشق ش��ب از مقاطع مختلف تحصیلی، بی فایده 
می ش��ود و درآمد میلیاردی آنها را نابود می کند.  بی شک و قطعاً مراجع 
عظام تقلید با تعیین تکلیف اداره آموزش و پرورش در خارج از حاکمیت 

و در دست مؤسساتی که نوع عملکردشان نشان می دهد جز دغدغه مالی، 
چیز دیگری در سر نمی پرورانند، مخالف ا ند و باید به این مهم توجه شود که  
دیدار مدیران این گونه مؤسسات که تمامی جامعه از خاص و عام نوع عملکرد 
آنها را مافیایی و سودجویانه می دانند، می تواند با هدف کسب مشروعیت از 
جایگاه رفیع مرجعیت باشد. نگاه مراجع عظام تقلید و علمای قم درباره مشق 
شب می تواند وارد چرخه کارشناسی این موضوع شود اما نوع بازتابی که این 
مؤسسات از دیدار خود با مراجع داشته اند، نشان می دهد که با هدف ر  هایی 

از بحران مشروعیت به این دیدارها رفته اند. | بقيه صفحه 3
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 بر »طوفان قاطع اراده ها«

در اولين دقايق بامداد پنج شنبه ششم فروردين ۱۳۹٤ محمد بن سلمان 
وزير دفاع جوان، بي تجربه، بلندپرواز و سركش وقت رژيم سعودي حاكم 
بر حجاز با موافقت ضمني شوراي امنيت و هماهنگي تلفني باراك اوباما و 
ديويد كامرون با ملك سلمان )دو روز پس از سفر فيليپ هامون وزير خارجه 
انگليس به رياض( با تشكيل ائتاف ۱۱ كشور عضو شوراي همكاري خليج 
فارس )به جز عمان( و تركيه، اردن، مصر، الجزاير و سودان با بمباران صنعا 
پايتخت يمن به وسيله ۱۷۰ فروند هواپيماي اف ۱۵ امريكايي و تورنادوي 
انگليس��ي، از آغاز عمليات »طوفان قاطع اراده ها« براي تجاوز نظامي به 
يمن خبر داد.  در اين تجاوز ضد بش��ري و قرون وسطايي كه قرار بود سه 
روزه نتيجه داده و كار يمن يكسره شود! محور عبري، غربي، عربي به هيچ 
وجه گمان نمي كردند با ظهور و مقاومت سرسختانه و شجاعانه حوثي ها 
)انصاراه( و بخشي از ارتش يمن روبه رو شوند. جنگي كه قرار بود سه روزه 
تمام شود اينك ۱۳۶۵ روز است كه ادامه يافته و انصاراه يمن رفته رفته 
در حال تحميل اراده خود بر ائتاف )متاشي شده( بوده و بر ۱۹ استان از 
۲۱ استان يمن تس��لط يافته اند و رژيم سعودي نيز نه تنها به هيچ كدام از 
اهدافش نرسيده كه با متاشي شدن ائتاف بزرگ! وضعيت برايش به مراتب 
اسفبارتر، مرگ بارتر و خسارت بارتر هم شده و به فرمايش مقام معظم رهبري 
در جمع خانواده شهداي دفاع از حرم حضرت زينب سام اه عليها و جنگ 
تحميلي »اين جنايتي كه آل سعود براي اشغالگري يمن انجام مي دهد، به 
ضرر خودش تمام مي شود؛ نزديك چهار سال است كه اينها در يمن جنايت 
مي كنند؛ تصور مي كردند در چند روز يا چند هفته مسلط بشوند، اما هرچه 

جلوتر بروند سقوط شان سخت تر و ضربه  وارد به آنها مؤثرتر خواهد شد. «
امروز سعودي هاي اش��داء علي اليمن والبحرين كه دون كيشوت وار و با 
خيال پردازي قرار بود كار يمن را سه روزه يكسره كنند خود در تله مقاومت 
يمني ها گرفتار شده و با بر انگيخته شدن خش��م الهي نظاره گر نابودي و 
يكسره شدن كار خود هس��تند و غربي ها نيز به اين باور قطعي رسيده اند 
كه چاره اي جز تسليم در برابر اراده يمني ها و پذيرش شكست مفتضحانه 
نداشته و براي حل مسئله به مراجع بين المللي متوسل شده اند و سازمان ملل 
نيز نه تنها كوچك ترين گامي در جهت كمك به حل مسئله و جلوگيري از 
تحريم هاي ظالمانه دارويي و غذايي، قحطي و بيماري مردم يمن بر نداشته 
بلكه به عنوان ميانجي همواره به صورت آش��كارا از متجاوزان »سعودي ، 
اماراتي« حمايت كرده است. اين سازمان برخاف رسالت و وظيفه خود، در 
زمان »اسماعيل ولد الشيخ« فرستاده ويژه سابق خود در يمن، بارها و در 
مناسبت هاي مختلف طرح های گوناگوني را براي پايان دادن به جنگ يمن 
ارائه داد اما تمامي اين طرح ها يك جانبه و براي حمايت از منافع عربستان 
سعودي ارائه شد تا جايي كه انقابيون يمني صراحتاً فرستاده سازمان ملل 
را نه به عنوان عامل حل مسئله بلكه به عنوان جزئي از مشكل در يمن دانسته 
و جانبداري سازمان ملل از سعودي ها را بزرگ ترين مانع براي رسيدن به 
راه حل بحران اعام نمودند.  اينك نيز شواهد و قرائن نشان مي دهد كه به 
ميانجي گري فعلي س��ازمان ملل نيز اميدي نبوده و طرح اخير »مارتين 
گريفيتس« فرستاده اين سازمان در يمن، يك طرح ظالمانه، يك سويه، 
برخاف منافع و استقال مردم يمن و مبتني بر تأمين منافع نظام سلطه و 
سعودي ها است. سازمان ملل )از ترس تغيير اوضاع به نفع محور مقاومت( 
آشكارا از يمني ها مي خواهد بخشي از كشورشان را به سازمان ملل متحد 
واگذار كرده و آن را تحت قيموميت اين سازمان قرار دهند تا به اين ترتيب 
مانند كمپ ديويد و ساير قرارداد هاي مشابه، حضور دائمي و دخالت نظام 
س��لطه و غرب در امور يمني ها و جلوگيري از پي��روزي محور مقاومت را 
قانوني كنند. مواضع جانبدارانه سازمان ملل تعجب افكار عمومي جهاني را 
برانگيخته كه اين سازمان چرا بايد به رژيم قبيله اي سعودي اجازه بدهد تا 
تحت حمايت آن سازمان با راه انداختن جنگي تمام عيار عليه يك ملت فقير 

و مظلوم، آنها را به خاك و خون بكشد؟
حقيقت اين است كه نظام سلطه غرب كه سازمان ملل را براي تحقق اهداف 
استعماري خود بنيان گذاشته اند، عاوه بر مشاهده پيروزي مردم يمن، 
نابودي كامل رژيم سعودي را قريب الوقوع مي بينند، به همين دليل تاش 
مي كنند در پناه سناريوي خاشقجي و حذف بن سلمان و آرام سازي اوضاع 
بحراني در داخل سلسله وهابيون سعودي از يك سو و راه اندازي گفت وگو هاي 
صلح زير نظر سازمان ملل از سوي ديگر، راهي براي حفظ رژيم سعودي و 
خروج از باتاق يمن و جلوگيري از تغيير وضعيت استراتژيك منطقه به نفع 
ايران و محور مقاومت پيدا كنند اما ترديدي نيست كه امروز در اين دنياي 
طوفاني كه طوفان آن به اروپا و فرانسه نيز رسيده است، غربي ها نيز مانند 
سعودي ها بازنده اصلي اين توحش قرون وسطايي خود در معركه يمن بوده 
و در آينده اي نه چندان دور، شاهد پيروزي قطعي بندگان خدا و ساكنان 
كشتي امن اهل بيت عليهم السام و سرعت گرفتن اضمحال نظام سلطه و 

آزادي ملت هاي اسامي از چنگال قارون هاي منطقه اي خواهيم بود. 

شکاف »اصاحات بر حاکميت«
با  »اصاحات در حاکميت«

ادامه از صفحه یک 
 از قضا خروج تجديدنظرطلبان از جريان اصاحات هم هزينه جريان را 
كاهش خواهد داد و هم هزينه خود آنان را زيرا ديگر از آنان توقع »جريان 
درون نظام« نمي رود و مي توانند با پوس��تين روش��نفكري كار تئوريك 
كنند و هيچ نسبتي با حاكميت نداشته باشند، همانند امثال زيبا كام، 
حاتم قادري، محمدرضا تاجيك و... عمل كنند و نسبت به حاكميت به 
شكل طولي مشاهده شوند. در مقابل بخش��ی از جريان كه معتقد است 
پس از اعتمادسازي مجدد مي توان با اركان حاكميت به تعامل رسيد و با 
حفظ اشتراكات در مسائل اصولي و بنيادين با نظام به گفت وگو نشست، 

ميدان دار خواهند شد.
برخي معتقدند بخش تجديدنظر طلب جري��ان اصاحات را مي توان 
با »قدرت مال��ي« به اصاح مس��ير ترغيب كرد. ورود آن��ان به قدرت 
باب نمك خوردگي و مصلحت انديش��ي را به روي ش��ان باز مي كند و 
نمي توانند بر شاخه نشس��ته و بن را ببرند. اما به قول حجاريان ما اهل 
گدايي قدرت و پاستوريزه ش��دن براي ورود به پاستور نيستيم. عاوه 
بر آن با رجوع به سال هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳8۰ مي توان اين تحليل را فاقد 
اعتبار دانست، چراكه اگر اين بود چپ هاي سابق پس از ورود به قدرت 
و شكست هاشمي و دوستانش به اداره امور كش��ور مي پرداختند. در 
صورتي كه آنان وارد قدرت شدند تا تغييرات ماهوي و استحاله تدريجي 
را به روش هايي همچون قانونگذاري، فشار دانشجويي و مطبوعاتي و 
گفتمان سازي دنبال نمايند. آنان هم در قدرت بودند هم اپوزيسيون، 
جناح راست را در تراز صهيونيس��ت ها مي ديدند اما با اعضاي نهضت 
آزادي پالوده می خوردند و... بنابراين  تجديدنظرطلبي در سطح معرفت 
در نخبگان اصاحات متأثر از نظريه هاي پسا ساختارگرايي و قرارداد 
اجتماعي اتفاق افتاده است. آنان ابايي ندارند كه كم كم حضرت امام را 
به دليل اشتباهات راهبردي در تشكيل نظام ديني به مسلخ ببرند. اما 
مي دانند كه تاريخ آيندگان آنان را در ت��راز لوتر و كالوند ثبت نخواهد 
كرد. عباس ميرزا و اميركبير هم نخواهند ش��د زي��را جز حرف و  ادعا 
هنري ندارند. در بهترين حالت در تراز ميرزا ملكم  خان، ميرزافتحعلي 
آخوندزاده و ميرزآقاخان كرماني ثبت خواهند شد و اگر پوزيشن علمي 
را داشته باشند از فروغي و سپهساار ليبرال برجسته تر نخواهند شد. 
آنچه مهم است اينكه ظلم به جريان اصاحات بايد از درون پايان يابد تا 
حاكميت نيز بداند »اصاح طلبان در حاكميت« چه مي گويند و چگونه 

مي توان مطالبات آنان را در عين حفظ اصول پاسخ داد.

سيدعبداه متوليان

مديراني که وعده   دروغ دادند
نه صداقت  داشتند و نه مسئوليت پذيري

رحیم پور ازغدي:  نماز جمعه تریبون پاسخگو كردن سران سه قوه و معاونان شان است

سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه ابتدا فلسفه و 
جايگاه نماز جمعه را مورد يادآوري قرار داد و با بيان 
اينكه دو قرائت از نماز جمعه وجود دارد، گفت: نماز 
جمعه محمدی و علوي و نماز جمعه انقاب، با بقيه 
نمازجمعه ها متفاوت است. نماز جمعه تريبوني است 
كه بايد هم خدمات حكومتي ها را توضيح دهد تا مردم 
سوءظن پيدا نكنند، هم مسئوان به جاي پاسخگويي 
به برخي مفاسد كه چهار نفر دزد يا بي عرضه كاري 
نكنند به كل سيستم تعميم داده شود و ولي نعمت ها را 

متهم به تشويش اذهان و ضدانقابي گري نكنند. 
    نماز جمع�ه نباید تریبون تك�رار مكررات 

باشد
وي با بيان اينكه رهبري را پاسخگوي چند ميليون 
كارمند در س��ه قوه نكنيم، تصريح كرد: آنها را اينجا 
بياوريم تا پاس��خگوي عملكرد خود باشند؛ رهبري 
هم بايد پاس��خگوي وظايف خود باشد نه وظايف بر 
زمين مانده صدها هزار مسئول در حوزه های مختلف. 
رحيم پور ادام��ه داد: نمازجمعه اي ك��ه دهه به دهه 
نتواند مخاطبان خود را به شكل كمي و كيفي تجديد 
كند و نمازجمعه اي كه با بطن جامعه ارتباط نگيرد، 
نمازجمعه  انقاب نيست. وي با بيان اينكه نبايد تريبون 
نماز جمعه را تبديل به تريبون تكرار مكررات كم فايده 
و بي فايده كنيم، اظهار داشت: برخي از نمازجمعه هاي 

ما اينطور هستند و برخي نيز اينطور نيستند. 
عضو ش��وراي عالي انقاب فرهنگي ادام��ه داد: بين 
دو قرائ��ت از نم��از جمعه ايد، مواظب باش��يم كدام 
طرف مي رويم. نبايد گذاش��ت كارگ��ري كه قرباني 
اقتصاد برجامي ش��ده، بي جواب بماند. هم خدمات 
حوزه و دانش��گاه را بگوييم و هم صدماتي كه زده اند 
با كوتاهي هاي شان بايد شفاف در نماز جمعه مطرح 
ش��ود. حوزه و دانش��گاه و مديريت ها، همگي بايد 

شجاعانه پاسخگو باشند و مسئوليت ها را بپذيرند. 
    رهبري نباید پاسخگوي قصور ما باشد

رحيم پور با اش��اره به تأكيدات اخير رهبر انقاب در 
درس خارج فقه خود مبني بر لزوم پاس��خگو بودن 
مسئوان و شفاف سازي نسبت به مسئوليت هاي خود 
گفت: همه نهادها بايد پاسخگو باشند؛ اينكه چقدر 
امكانات گرفته اند و چه كرده اند. يكي از نهادهايي كه 
بايد پاسخگو باشد، شوراي عالي انقاب فرهنگي و در 
رأس آن رئيس جمهور و دبيرخانه شوراست. همچنين 
اعضاي حقوقي بايد پاسخگو باشند. اعضاي حقيقي 
نيز بايد پاسخگوي مواضعي كه گرفته اند و نگرفته اند 
باش��ند. وي با بيان اينكه بايد پاسخگو باشيم كه به 
خودمان رسيديم يا محرومان، تصريح كرد: رهبري 
هم بايد پاسخگوي وظايف خود باشد كه پاسخگوست. 
اما نبايد كاري كرد كه رهبري مجبور باشد پاسخگوي 
كوتاهي هاي ما و از جمله قصوري باشد كه از سوي سه 

قوه و مخصوصاً رئيس جمهور صورت مي گيرد. 
رحيم پور ادامه داد: نم��از جمعه انقابي نماز جمعه 
اميرالمؤمنين است كه خانمي به نام »سوده« از ديار 
خود مي آيد و نزد حضرت مي رود و مي گويد قبل از 
اينكه نماز را بخواني، پاسخ مرا بده. مسئول شما در 
شهر ما آدم خشن و بي ادبي است و حق الناس را رعايت 
نمي كند. اميرالمؤمنين همانجا از برخي مسئوان 
توضيح مي خواهند و وقتي كه سخنان آن خانم تأييد 
مي شود، همانجا نامه عزل آن مسئول را به آن خانم 
مي دهد تا به دست او برساند؛ اين مي شود مديريت 
علوي. وي، نماز جمعه بدون امر به معروف و نهي از 
منكر را به نماز شب با حالت جنابت تشبيه كرد و گفت: 
بايد به اين روح مقدسي كه در نسل سوم و جمهوري 

مظلوم جوانه مي زند س��ام بگوييم. امر به معروف 
حكم اه و نياز قطعي است. هزار سال غربت شيعه را از 
ياد نبريم. با شتاب و بي فكر حرف نزنيم اما حتماً حرف 
بزنيم. نماز جمعه زنده، جري��ان خون را در رگ هاي 
جامعه حفظ مي كند. »بار س��نگيني از دهه ۵۰ بر 
دوش ما قرار دارد، استخوان هاي مان درد مي كند و اين 
بار سنگين را بايد به دوش فرزندان مان بسپاريم. همه 
ما رفتني هستيم و مي رويم و اسام مي ماند. انقاب 
بايد بماند و ما بايد فداي انقاب شويم. نگذاريم كساني 
از مسئوليت ها آويزان شوند و اسام را فداي خودشان 

كنند؛ اگرچه در شوراي عالي انقاب فرهنگي.«
عضو شوراي عالي انقاب فرهنگي با بيان اينكه مراقب 
باشيم نماز جمعه عقيم نباش��د، تصريح كرد: نماز 
جمعه بايد تريبون دوطرفه باشد؛ اينجا دادگاه اخاقي 
و حق الناس است. نماز جمعه جاي اايي خواندن 
و تكرار مكررات بي اثر نيس��ت؛ جاي طرح مس��ائل 
جديد است. تريبون پاس��خگو كردن سران سه قوه 
و معاونان شان است و شفاف سازي درباره اينكه چه 
كس��ي چقدر از بيت المال گرفت��ه و در قبال آن چه 
 كار كرده اس��ت. نماز جمعه تريبون پاسخگو كردن 
دانشگاه ها و حوزه هاس��ت؛ مديريت هاي حوزه هاي 
علميه، مدرسين تا مراجع تقليد همه بايد پاسخگو 

باشند؛ پاسخگوي مسئوليت هاي معرفتي خود. 
    تمایل به اش�رافیت خیانت ب�ه روحانیت 

شیعه است
رحيم پور ادامه داد: دوره كليات و مكررات گذش��ت؛ 
عبور كنيم از اين عصر؛ در متن جامعه باشيد؛ جامعه 
رفت و ش��ما جا مانديد. دوره استثنايي تشيع است 
و ش��ما در دنيا و آخرت مسئول هس��تيد كه چرا از 
دشمنان ملّت عقب مانديد. بس��ياري از سنگرهاي 
معرفتي و فقهي خالي مانده است. فيضيه مظلوم بايد 
پرچمدار آگاهي و عدالت و فقاهت زنده باش��د. امام 
گفت مراقب خطر نفوذ در حوزه تا حد مرجع سازي 
باشيد؛ هم در وصيت نامه اين را گفت و هم بارها قبل 
از آن؛ از قم تا نج��ف و از نجف تا قم. وي با بيان اينكه 
امام گفت كه مرجع، پاپ نيست و مرجعيت نمايشي و 
ارثي نيست، تصريح كرد: حوزه محافظه كار و روحانيت 
بي درد، روحانيت ش��يعه علوي نيس��ت؛ تمايل به 
اشرافي گري خيانت به روحانيت شيعه است. امام به 

برخي ها گفت ضعيفيد آقا!
رحيم پور با بيان اينكه عده اي معدود به جاي كل حوزه 
و روحانيت پاسخ سؤاات و شبهات را مي دهند و از 
چهار طرف مي جنگند و از دو طرف فحش مي خورند، 
افزود: شماها كجاييد؟ در صحنه هاي خطر نيستيد. 
آنجا كه شفاف و منطقي بايد سخن بگوييد، تعدادتان 
خيلي كم است. وي، نماز جمعه را قلب تپنده جامعه 
دانس��ت كه بايد به مردم اميد بدهد و دش��منان را 
مأيوس كند؛ نمازجمعه اي كه مغز بيدار جامعه باشد 
و براي مشكات مادي و معنوي و اخاقي مردم مدام 

راه حل بدهد. 
    مسئوان دزد و  فاسد  را شاق بزنید

عضو شوراي عالي انقاب فرهنگي ادامه داد: امام جمعه 
بايد در كنار كارگر محرومي كه قرباني اقتصاد برجامي 
يا قرباني خصوصي س��ازي هاي بي حساب و كتاب و 
بي نظارت شد بايستد. هيچ امام جمعه اي حق ندارد 
به كارگري كه در اقتصاد برجامي بيكار شده است و 
خانواده اش به خاطر نظارت غلط حكومت در مسئله 
خصوصي سازي گرسنه مانده است بگويد اينها به نماز 
جمعه چه ربطي دارد برويد جاهاي ديگر حرف تان را 
بزنيد؛ ربط دارد آقا! عين ربط است. رحيم پور با بيان 

اينكه تشريفات در نماز جمعه حرام است و صف اول 
نماز جمعه؛ مقابل دوربين نشستن فضيلت نيست، 
تصريح كرد: امنيت ۹۰ درصد مس��ئوان در خطر 
نيست؛ احتياجي به محافظ و تشريفات ندارند؛ امنيت 
اسام در خطر است. وي آي پي نشيني ها در سراسر 
كشور مضر به حال جمهوري اس��امي است. براي 
دفاع از حيثيت جمهوري اسامي چند مسئول دزد و 
فاسد و حقوق نجومي بگير را به صف اّول بياوريد و مثل 
اميرالمؤمنين شاق بزنيد تا ببينيد نماز جمعه چگونه 
هم جوان تر مي شود و هم جمعيت آن هزاربرابر. وي 
ادامه داد: مسئوان صالح و خدمتگزار هم بايد بيايند 
و به سؤاات پاسخ دهند و تش��ويق بشوند تا قرباني 
چند مسئول فاسد نشوند. مديراني كه دروغ گفتند 
و وعده دروغ دادن��د و اميده��اي دروغ و ترس هاي 
دروغ در دل ملّت پروراندند، نه صداقت داش��تند نه 
شفافيت و نه مس��ئوليت پذيري، بايد در اين محفل 
مقدس به صراحت مورد خطاب و نهي از منكر قرار 
بگيرند. نهضت امر به معروف و نهي از منكر را سركوب 
نكنيد؛ نه در فيضيه قم، نه در دانشگاه و جامعه و نه 
در نماز جمع��ه. عزل و نصب ها بايد در س��ه قوه زير 

ذره بين برود. 
   منادي مظلومیت شورا هستم

عضو شوراي عالي  انقاب فرهنگي به حضور مجدد 
خود در نماز جمعه اشاره كرد و گفت: به عنوان عضو 
حقيقي ش��وراي عالي انقاب فرهنگي در س��الروز 
تشكيل اين شورا دعوت دوس��تان را پذيرفتم تا به 
عنوان فردي كه در شورا تنها صاحب يك رأي است و 
اختيارات بيشتري ندارد، پاسخگو باشم و سخنگوي 

شورا هم نيستم. 
رحيم پور با اش��اره به س��ؤاات متعددي كه درباره 
تعطيلي سخنراني هاي وي در نماز جمعه پرسيده 
مي شود اشاره كرد و گفت: خود من هم نفهميدم چه 
شد. يك شخصي مسئول ستاد نماز جمعه بود كه عزل 
شد و پيش من هم آمد و شفاف حرف نزد؛ متناقض 

حرف مي زد. يك جا مي گفت تحت فش��ار هستم و 
وقتي مي گفتم از طرف چه كسي و چرا، شفاف جواب 
نمي داد و يك بار ديگر مي گفت تقصير خودم بوده و 
حرف هايي از اين قبيل. اين بار هم به خاطر مسئله 
مهم شوراي عالي انقاب فرهنگي كه بايد آن را شوراي 
مظلوم ناميد، نه به عنوان منتقد بلكه به عنوان منادي 
مظلوميت شورا آمده ام و به دوستان گفتم من نماز 
جمعه نخواهم آمد؛ اگر خواستيد آن  مباحث يا مباحث 
ديگري ادامه پيدا كند من همان آدم هستم و به همان 
سبك حرف مي زنم و فعاً  قبول كرده اند و آمده ام تا 

ببينيم بعد چه مي شود. 
    سران قوا در جلسات شورا 

شركت نمي كنند
رحيم پور به ارائه توضيحاتي درباره شوراي عالي انقاب 
فرهنگي پرداخت و گفت: اواً اين را بدانيد كه دو نفر 
از سران سه قوه، كًا در جلسات شوراي عالي انقاب 
فرهنگي ش��ركت نمي كنند؛ راحت! آقايان برادران 
دو قوه، كًا در جلسات شورا شركت نمي كنند و اين 
خاف قانون است. رئيس شورا، هميشه رئيس جمهور 
است و رئيس جمهور فعلي، بسياري از جلسات شورا 
را لغو مي كند و برگزار نمي كن��د. وي با بيان اينكه 
تعداد جلسات و مصوبات شورا در پايين ترين سطح 
خود در ٤۰ سال اخير قرار دارد، اظهار داشت: ركورد 
پايين ترين مصوبات ش��ورا مربوط به سه سال اخير 
است. جلس��اتي كه بايد ماهي دو بار تشكيل شود و 
هفته اي يك بار هم كم است، ماهي يك بار و گاهي دو 
ماه يكبار تشكيل مي شود؛ نيم ساعت تا يك ساعت را 

هم سخنراني مي كنند. 
   رئیس جمهور مصوبات شورا را 

اجرا نمي كند
عضو ش��وراي عالي انقاب فرهنگي گفت: ما اسناد 
تصويب شده اي در شورا داشته ايم كه برخي از آنها 
۳۰،٤۰ جلس��ه و نزديك به يك سال طول كشيده 
تا تصويب بش��وند، اما به مق��ام اجرا كه مي رس��د 
رئيس جمهور آنها را امضا و اب��اغ نمي كند و حتي 
يك جلسه اجرايي براي آن تشكيل نمي دهند. وي 
با بيان اينكه دوستان دبيرخانه شوراي عالي انقاب 
فرهنگي به من گفتند بيش از ۱۵ مصوبه مهم  شورا به 
دفتر رئيس جمهور رفته كه ايشان نه جواب مي دهد 
نه رد، تصريح كرد: اين هم خاف قانون است. هيچ 
رئيس جمهوري در هيچ دوره اي حق ندارد مصوبات 
شورا را امضا و اباغ و اجرا نكند. نبايد به بهانه اينكه 
داده ايم به مشاوران تا نظر بدهند، مصوبات را معطل 
بگذارند. اصًا بعد از تصويب مصوبه در ش��ورا، هيچ 
كسي حق ندارد نظر بدهد؛ بايد برود براي اجرا. اگر 
كسي حرفي دارد؛ رؤساي سه قوه، معاونان آنها ، وزرا 
و وكا و مهم ترين افراد در ش��ورا هستند و همان جا 
حرف هايش��ان را بزنند و چكش  كاري كنند؛ وقتي 
تصويب شد ديگر ارائه به مشاور، معنا ندارد. رحيم پور 
ادامه داد: كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل را 
دولت اجرا مي كند و براي اجراي آن، بودجه تخصيص 
داده و تقس��يم كار شده اس��ت؛ در حالي كه شوراي 
نگهبان سال ها قبل چند اشكال به آن وارد كرد. با اين 
حال، سند ملي كودك و نوجوان كه سال گذشته در 
شوراي عالي انقاب فرهنگي و با حضور رئيس جمهور 
تصويب شده، ماه هاست كه در دفتر رئيس جمهور قرار 
دارد. ايشان مي گويند در دفتر خودم نيست؛ در دفتر 
بغلي است. نه امضا مي شود نه اباغ و اجرا. سندي كه 
خودمان تصويب كرده ايم و ايشان هم رئيس  جلسه 
بوده اباغ نمي شود و آن چيزي كه سازمان ملل داده 
دارد اجرا مي شود؛ اين است مظلوميت شوراي عالي 

انقاب فرهنگي.
   برخي اعضاي شورا 

شخصیت و رفتار دوگانه دارند
رحيم پور ادامه داد: برخي اعضاي شورا و كساني كه 
دوستان ما هم هستند كامًا  شخصيت و رفتار دوگانه 
دارند و ماحظات شخصي شان بر مسئوليت شرعي 
و تكليف قانوني ش��ان مي چربد. افكار اعضاي شورا 
هم جهت و قرارگاهي نيس��ت؛ همه شفاف نيستند. 
برخي عضويت در ش��ورا را يك موقعيت ش��خصي 
مي بينند نه يك رس��الت انقابي و س��نگر مكتبي. 
در اظهارنظر كردن يا نكردن، ماحظات ش��خصي  
برخي ها غالب است. در شوراي عالي انقاب فرهنگي، 
از ليبراِل مذهبي داريم تا محافظه كارِ بله قربان گو، تا 
كساني كه مكتب و خط انقاب و امام را شناخته اند 
و مي خواهند اجرا كنن��د، اما عرض��ه ندارند. عضو 
ش��وراي عالي انقاب فرهنگي ادامه داد: ما اعضاي 
ش��ورا از هيچ جا بازخواست نمي شويم و كسي به ما 
نمي گويد شما كه ۱۰ س��ال يا ۲۰ سال هست آنجا 
نشسته ايد، داريد چه مي كنيد. در شورا مصوبات بسيار 
خوبي داشته ايم كه آرشيو شده اند و برنامه عمل قرار 
نمي گيرند. سه قّوه خودشان شريك تصميم گيري و 
تصويب مصوبات شوراي عالي انقاب فرهنگي هستند 
ولي كار خودشان را مي كنند. رؤساي سه قوه، وزيران 
مديران، تقريباً در هيچ يك از بودجه بندي ها و عزل و 

نصب ها پاسخگوي مصوبات شورا نيستند. 
رحيم پور ب��ا طرح اين س��ؤال ك��ه آيا م��ا اعضاي 
شوراي عالي انقاب فرهنگي، مشاور فرهنگي رئيس 
شورا و منصوب او هس��تيم، گفت: نه! ما هم رديف او 
هستيم. رئيس  ش��ورا، رئيس  جلسه است و از طرف 
ش��ورا مأمور مي ش��ود كه اجرا كند. رؤساي سه قوه 
هم اينطور است. چرا گفته اند س��ران هر سه قوه در 
شورا حضور داشته باش��ند؟ براي اينكه هر سه قوه 

مصوبات را عمل كنند چون خودشان در جريان تصويب بوده اند. وي ادامه 
داد: ش��وراي عالي انقاب فرهنگي اگر مي خواهد قرارگاه فرهنگي كشور 
باشد بايد يك دادگاه عالي تشكيل بشود تا كل كساني كه مصوبات شورا را 
در نهادهاي حكومتي رعايت نمي كنند در آن دادگاه بازخواست بشوند. در 
اين سال ها هرچه فكر كردم مي بينم راه ديگري وجود ندارد. بايد هر كس در 
اين شوراي سياستگذاري و تصميم گيري و استراتژيست فرهنگ و علم در 
كشور كوتاهي كند در اين دادگاه پاسخ بدهد؛ بايد بودجه اش را كم يا قطع 

كنند؛ بايد عزل بشود. 
»ما قرارگاه عالي مديريت، نظارت و سياستگذاري و ضامن اجراي آن در كشور 
هستيم. اما تفنگ بي گلوله. مصوبات خوب اما در آرشيو. اسناد باادستي بدون 
اسناد پايين دستي. اسناد پايين دستي كه بر اساس آن عزل و نصب مي شود 
و بودجه ها تقسيم مي شود دست جاهاي ديگر و كسان ديگري است و آنها 

پاسخگو نيستند. «
     تفكر میرزا ملكم خاني همچنان ادامه دارد

رحيم پور ادامه داد: چند روز پيش در جلسه شوراي عالي انقاب فرهنگي 
همين دعوا و جر و بحث ش��د كه چ��را مصوبات ش��ورا را مي بريد در دفتر 
رئيس جمهور معطل مي گذاريد و چرا دستورات سازمان ملل را يكي يكي؛ 
بي صدا و با صدا اجرا مي كنيد و بعد مي گوييد قبًا رونوشت داديم به شما؟ 
نه سند ۲۰۳۰ به ش��ورا آمد و نه موارد متعدد ديگر. كنوانسيون كودك را 
اجرا مي كنند و نمي گويند بار مالي دارد. س��ند شوراي انقاب فرهنگي در 
همين باب را از سال گذشته نگه داشته اند. اين موارد يكي دوتا نيست. اين 
تفكر غرب زده و غرب پرست؛ اين تفكر ما نمي توانيم آنها مي توانند؛ اين تفكر 
»به آنها بهانه ندهيم« و رعيت شان باشيم، از »ميرزا ملكم خان« تا امروز با 
شّدت و ضعف وجود دارد ولي ما باور نمي كرديم در چهلمين سال جمهوري 
اسامي در حكومت جمهوري اسامي كساني را در سه قوه داشته باشيم كه 

اينطوري فكر مي كنند. 
سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران با بيان اينكه رئيس جمهور در 
قبال شوراي عالي انقاب فرهنگي و اقدامات آن، پاسخگو نيست و سران دو قوه 
ديگر، كاً صورت مسئله را پاك كرده اند و در جلسات شركت نمي كنند، گفت: 
از دبير شورا خواستم گزارشي را در اختيار من قرار بدهد تا در نماز جمعه ارائه 
كنم و كتابچه  مهمي به من دادند كه فرصت نمي كنم محتواي آن را مطرح 

كنم و اگر دوستان مايل بودند، در فرصتي ديگر آن را شرح خواهم داد. 
      دولت مقید به مصوبات شورا نیست

وي با بيان اينكه دولت ها غالباً مقيد نيستند در چارچوب سياست هاي مصوب 
شورا عمل كنند، تصريح كرد: ما ابزار تش��ويق و تنبيه؛ مخصوصاً به لحاظ 
اختصاص بودجه به دستگاه ها نداريم. نظام برنامه ريزي كشور، در موارد زيادي 
از مصوبات شورا تبعيت نمي كند و محل نمي گذارد و فقط تأييد مي كنند. 
همه مي گويند اسناد باادستي انشاهاي خيلي قشنگ و اهداف عالي و نوراني 
هستند، اما حلقه وصل آنها با اسناد پايين دستي در بسياري موارد، وجود 
ندارد. عضو شوراي عالي انقاب فرهنگي ادامه داد: بسياري از اسناد از جمله 
الگوي پيشرفت پنجاه ساله كه اخيراً رهبر انقاب اباغ كردند، همه اينها از 
دل قانون اساسي است. ما بهترين اسناد باادستي در جهان را داريم اما اسناد 
پايين دستي اش كجاست؛ در نظام برنامه ريزي كشور كجاست و تصميمات 
و سياستگذاري و در برنامه ها جاست؛ به خصوص در حوزه فرهنگي؛ حاا در 

حوزه آموزش و علم و فناوري گاهي هست. 
»در حوزه فرهنگي، سند مهندسي فرهنگي كه نزديك به يك سال وقت 
شورا ي انقاب فرهنگي را گرفت، هنوز يك جلسه از سوي سه قوه براي اجراي 
آن برگزار نشده است؛ باور مي كنيد؟ هنوز جلسه نخست را براي اجراي اين 

سند برگزار نكردند؛ فقط گفتند به به؛ خيلي سند خوبي است!«
   برخي حرف های بازرگان و بني صدر را تكرار مي كنند

رحيم پور با بيان اينكه برخي مي گويند ش��وراي عالي انقاب فرهنگي 
بحران مشروعيت يا قانوني دارد و جايگاهش كجاست، خاطرنشان كرد: 
از همان اول سال ۵۹ كه امام دستور داد ستاد انقاب فرهنگي تشكيل 
بشود آنجا گفت كه ضرورت انقاب فرهنگي اواً امر مستمري است و اين 
انقاب تا هميشه است؛ اصاحات انقابي. البته انقابي بودن به معناي 
دستپاچه بودن نيست. هرچيزي در سطح خودش اما با اراده انقابي؛ نه 
شك در انقاب و اصول انقاب و نه اينكه بعد از ٤۰ سال كساني را در سه 
قوه ببينيم كه دارند حرف های ابتداي دهه ۶۰ امثال بازرگان و بني صدر و 
ليبرال هاي مذهبي را در سياست خارجه، فرهنگ، عدالت اقتصادي تكرار 
مي كنند و دوباره همان دعوا ها مطرح مي شود و فقط آدم هايش عوض 
شده اند. اين ارتجاع و بازگشت به عقب است. وي ادامه داد: مگر هر ٤۰ 
سال يك بار بايد از صفر شروع كرد و دوباره در قانون اساسي ترديد كرد؟ 
آن هم توسط كساني كه ۳۰،٤۰ سال پيش خودشان آدم هاي درجه دو و 
سه جبهه انقاب بودند و همين حرف ها را زدند كه مشهور شدند و حاا 
كه به جايي رسيدند و وقتي قدرت را در دست  گرفته اند در همان حرف ها 

تشكيك كنند. 
»امام همان موقع گفت اين انقاب فرهنگي خواست اين ملّت و يك ضرورت 
اسامي است؛ ملّت و دانشجويان و خانواده های شهدا نگرانند. پايبندها به 
اسام خوف دارند فرصت از دست برود و كار مثبتي نكنيد و فرهنگ رژيم 
شاه و فرهنگ غرب پرست دوباره تجديد صورت كند با ظواهر مذهبي. امام 
مي گويد دانشگاه در خدمت استعمار نبايد در خدمت آنها بماند. امام صريحاً 
مي گفتند اگر در انقاب فرهنگي تس��امح كنيد، خيانت بزرگ به اسام و 

انقاب است. «
عضو شوراي عالي انقاب فرهنگي افزود: من به شما بگويم كه اين تسامح 
سال هاست كه دارد صورت مي گيرد. در دهه هاي قبل هم كم و بيش داشته ايم. 
رحيم پور ياد آور شد: ش��وراي عالي انقاب فرهنگي سال ۶۳ تشكيل شد و 
امام گفت وظيفه شورا اين است كه انقاب بارور بشود. اگر اين شورا نباشد و 
درست عمل نكند اين انقاب بارور نخواهد شد. رهبر انقاب سال ۹۲ مي گويد 
فرهنگ حاشيه و ذيل اقتصاد و سياست نيست؛ اقتصاد و سياست حاشيه و 
ذيل فرهنگ هستند. ايشان گفتند شوراي عالي انقاب فرهنگي، قرارگاه 
مركزي فرهنگ كشور است و بايد سياس��تگذاري كند. صريح گفتند كار 
شما فقط سياستگذاري هم نيست؛ بايد دنبال ضمانت اجرا باشيد؛ از طريق 
رؤساي سه قوه و به خصوص رئيس جمهور و رئيس مجلس. وي خطاب به 
مسئوان سه قّوه گفت: مشروعيت نداريد اگر در راستاي قانون اساسي عمل 
نكنيد. رحيم پور با اشاره به سخنان سال ۹۰ رهبر انقاب مبني بر اينكه دايره 
وظايف شوراي عالي انقاب فرهنگي خيلي وس��يع تر از دانشگاه و آموزش 
و پرورش اس��ت و در حوزه فرهنگ كل جامعه و در همه ابعاد بايد پاسخگو 
باشيد، تصريح كرد: خيلي خب؛ پاسخگو باشيم. به نظر من تك تك اعضاي 
شوراي عالي انقاب فرهنگي را بياوريد و بگوييد در اين سال ها چه اختياراتي 

داشتيد و چكار كرديد. 
رحيم پور سخنان خود را اينطور پايان داد: از شما، رسانه ها و خواص حوزه و 
دانشگاه خواهش مي كنم از همه كساني كه در شوراي عالي انقاب فرهنگي 
مس��ئوليت حقيقي و حقوقي دارند، بخواهيد كه چه چيزهايي را تصويب 
كرده اند و بر سر مصوبات چه آمده و مديريت هاي اجرايي چه چيزهايي را اجرا 
كردند و چه مصوباتي را اجرا نكردند و چرا. آماده هستم فحش هاي جديد را 

بشنوم و تحمل كنم. 

 حسن رحیم پور ازغدي را به صراحت لهجه و نقدهاي صریح از كانون هاي 
قدرت مي شناس�ند؛ صراحتي كه البته بارها هزینه اش را هم پرداخته 
اس�ت اما بنا ندارد از مواضع و رویكرد اصاح گري خود عقب نش�یني 
كند. عضو ش�وراي عالي انقاب فرهنگي است و از خرداد 93 به دعوت 
ستاد نماز جمعه تهران س�خنران پیش از خطبه ها ش�د. او در سلسله 
سخنراني هایي تبیین »خطر خروج از خط امام« را آغاز كرده بود كه به 
مذاق عده اي خوش نیامده بود؛ از این رو پس از نماز جمعه 22 آبان 94 به 

یكباره سخنرانی هایش متوقف شد. گرچه حجت ااسام سید رضا تقوي، 
رئیس وقت شوراي سیاستگذاری ائمه جمعه درباره علت این توقف اظهار 
بي اطاعي كرد، اما گفته شد، فشار مقامات اجرایي در این زمینه مؤثر 
بوده است. رحیم پور ازغدي اما پس از سه س�ال، به تریبون نماز جمعه 
تهران بازگشت و با همان شور و حرارتي كه از او سراغ مي رود، بار دیگر 
نقدهاي خود را متوجه كانون هاي قدرت در حوزه هاي مختلف كرد و البته 
در سخنان خود تمركز بیشتري روي شوراي عالي انقاب فرهنگي كرد. 

باید ب�ه ای�ن روح مقدس�ي كه در 
نس�ل س�وم و جمه�وري مظل�وم 
جوانه مي زند س�ام بگویی�م. امر 
به معروف حك�م اه و نی�از قطعي 
است. هزار س�ال غربت ش�یعه را 
از ی�اد نبریم. ب�ا ش�تاب و بي فكر 
حرف نزنیم اما حتم�ًا حرف بزنیم. 
نماز جمع�ه زنده، جری�ان خون را 
در رگ ه�اي جامعه حف�ظ مي كند

 مدیران�ي ك�ه دروغ گفتن�د و وع�ده دروغ 
دادن�د و امیده�اي دروغ و ترس ه�اي دروغ 
در دل مّل�ت پروراندن�د، ن�ه صداقت داش�تند نه 
ش�فافیت و ن�ه مس�ئولیت پذیري، بای�د در ای�ن 
محف�ل مقدس ب�ه صراحت م�ورد خط�اب و نهي 
از منك�ر ق�رار بگیرن�د. نهض�ت ام�ر ب�ه معروف 
و نهي از منك�ر را س�ركوب نكنید؛ ن�ه در فیضیه 
قم، نه در دانش�گاه و جامع�ه و نه در نم�از جمعه. 
عزل و نصب ها باید در س�ه قوه زی�ر ذره بین برود 

سعید سجادي | باشگاه خبرنگاران

ب�راي دف�اع از حیثی�ت جمهوري 
اسامي چند مس�ئول دزد و فاسد 
و حق�وق نجومي بگی�ر را ب�ه صف 
اّول بیاورید و مث�ل امیرالمؤمنین 
ش�اق بزنید تا ببینی�د نماز جمعه 
چگون�ه ه�م جوان ت�ر مي ش�ود 
هزاربراب�ر آن  و ه�م جمعی�ت 



ادامه از صفحه اول 
 30سال پیش فیلم»مشق شب« در نقد مشقت 
تحمیلی به دانش آموزان س��اخته ش��د،  مدير 
كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان كه 
با كیارستمي در جريان ساخت فیلم همكاري 
كرده بود، از سوي محمدعلي نجفي وزير وقت 
آموزش و پرورش توبیخ شد. اما سوژه مشق شب 
بعد از  دهها سال هنوز بر روح و روان دانش آموزان 
حكومت مي كند و به مدد نظام آموزشي متراكم 
از س��رفصل و كتاب، خاقیت و نشاط كودكي 
را در آنها مي كش��د. پس از انتقادات گس��ترده 
كارشناس��ان و دلس��وزان حوزه تعلیم و تربیت 
و حتي اظه��ارات وزير آموزش و پ��رورش علیه 
مافیاي كنكور، منتفعان اين مافیا دچار بحران 
مشروعیت شده اند و براي استمرار فعالیت هاي 
مخرب خود به اين سو و آن سو مي روند. بخشنامه 
وزارتي آموزش و پرورش مبني بر حذف »مشق 
شب« از مدارس ابتدايي آخرين اقدامي است كه 
علیه مافیاي كنكور ص��ورت گرفته. نان مافیا با 
حذف مشق شب!- اگر به طور سراسري و كامل 
صورت پذيرد - از قبل كم چرب تر مي شود؛ ولي 
مگر مافیا به سادگي دست از سودهاي سرشار 

مالي اين حوزه مي كشد؟!
همزمان با بحث های كنكور و مشق شب كه اين 
روزها در رسانه ها داغ است. نتايج تحقیقاتي در 
دانشگاه اس��تنفورد منتشر ش��ده كه »تكالیف 
شبانه« را باعث استرس، مشكات جسمي، عدم 
توازن و حتي دوري از جامعه براي دانش آموزان 
دانسته اس��ت.  اين تحقیقات مي افزايد: مشق 
شب بیش��تر از دو ساعت در هر ش��ب كاركرد 

معكوس و غیرآموزشي پیدا مي كند.  
جزئیات منتش��ر ش��ده در تحقیقات دانشگاه 
استنفورد كه بر روی دانش آموزان اقشار متوسط 
به باا )با درآمد ساانه 90 هزار دار( انجام شده 
اس��ت، تصريح می  كند كه »مشق شب« مانعی 
جدی بر س��ر راه »يادگیری« و »تعامل كامل« 

دانش آموزان است.
56 درصد از دانش آم��وزان و خانواده های آن ها 
در اين تحقیق گفته اند كه تكلیف ش��ب برای 
آنها يک »منبع اس��ترس« اس��ت تا يک شیوه 
يادگی��ری؛ 33 درصد هم اذعان ك��رده اند كه 
تكلیف شب را صرفاً برای به دست آوردن نمره 
بهتر انجام می  دهند. تنه��ا يک درصد از جامعه 
آماری تحقیق گس��ترده استنفورد گفته اند كه 
مشق شب برايشان مفید بوده است.بسیاری از 
دانش آموزان در اين تحقیق گفته اند كه تكلیف 
منزل برای آن ه��ا باعث مش��كاتی در خواب و 

بدنشان شده است. 
نتايج جال��ب اين تحقیقات نش��ان می  دهد كه 
»تكلیف منزل بیشتر« به معنای »محدود كردن 
ديدار های خانوادگی و دوستانه دانش  آموز« است 
كه خود اين موضوع باعث می  شود »اجتماعی 
پذيری« دانش آموزان با خل��ل جدی مواجه و 
در آينده احتماا وی را به عنصری »فردی، ضد 
اجتماعی و گريزان از كان��ون خانواده« تبديل 
كند و مانع از اين شود كه دانش  آموز عايق مورد 
خواس��ت خودش را پیگیری كند. »مسئولیت 
ناپذيری« و »از بین ب��ردن خاقیت« ماحصل 

اين روند آموزشی است.
  در جست وجوی مشروعیت!

 بعد از به خدمت گرفت��ن عرصه هاي تبلیغاتي 
از سوي مؤسسات آموزش��ي و كنكوري و بازي 
در زمین كمبود بودجه آموزش و پرورش، اقدام 
جديد مؤسسات كنكوری ديدار با مراجع تقلید 
و جلب نظر و تأيید آنها در رابطه با فعالیت شان، 
است. امری كه بايد علمای قم در نظر بگیرند كه 
مافیای كنكور از مشروعیت مراجع برای كاركرد 
غیرعلمی مؤسس��ات خود بهره نبرند.  جزئیات 
اين ديدارها با س��رفصل انتقاد به حذف تكلیف 
شبانه در رسانه ها منتشر شده است. به طوري 
كه ابوالفضل جوكار قهرودي، بنیانگذار مؤسسه 
آموزشي گاج گفته اس��ت: »حذف تكالیف در 
مدارس با الگوگرفتن از فناند كار سنجیده اي 
نیست. اينكه بخواهیم سیس��تم آموزشي يک 
كشور خارجي ديگر را كپي و آن را در كشورمان 
اجرايي كنی��م، نمي تواند جوابگوي سیس��تم 
آموزش��ي كش��ور باش��د. حذف تكلیف منزل 
دانش آم��وزان زيان ه��اي جبران ناپذيري را به 
دنبال دارد. اين برنامه پیش از اين در كشورهاي 
اروپايي امتحان شده و جواب مثبتي را نداشته 
اس��ت و به همین دلیل اجراي آن متوقف شده 
اس��ت. با حذف تكلیف دانش آم��وزان، آنان از 
فراگیري و آموزش دور ش��ده و به سمت فضاي 
مجازي كشیده مي شوند كه آثار جبران ناپذيري 

را به دنبال دارد.« 

دلس�وز  چق�در  کنکورچی ه�ا   
دانش آموزان اند؟!

فارغ از اينكه دلسوزي گاج براي تعلیم و تربیت 
و دانش آموزان  تا چه میزان كارشناسانه و تا چه 
حد منطبق با تخصص است، از سوي تعدادي از 
مراجع و بزرگان حوزه مورد تأيید قرار گرفت. به 
طوري كه آيت اه حس��یني بوشهري در ديدار 
اعضاي انجمن فرهنگي ناشران آموزشي كشور 
)ناش��ران كتاب كنكور و كمک درسي( از ايده 

حذف تكلیف شبانه دانش آموزان انتقاد كرد. 
امام جمعه قم اف��زود: در جامعه بی��ن افراط و 
تفريط قرار گرفته ايم. گاهي در آموزش و پرورش، 
سختگیري ها آنچنان زياد است كه دانش آموز 
از مدرسه زده مي ش��ود، گاهي هم تكالیف را از 

دانش آموز مي گیريم اين همان تفريط است.  
دبیر ش��وراي عال��ي حوزه هاي علمی��ه افزود: 
كساني كه درگذشته و در مدارس تكلیف محور 
درس خواندن��د و تكلیف بیش��تر ب��ود، از نظر 
آگاهي و ش��ناخت با كس��اني كه در مدارسي 
درس خواندن��د ك��ه از تكالیف خب��ري نبوده، 
تنها به فكر نمره گرفت��ن و پاس كردن درس ها 
هس��تند، قابل قیاس نیست.  همچنین آيت اه 
جعفر س��بحاني نیز به دنبال ديدار با مؤسسان 
مؤسسات كنكوري، با بیان اينكه انسان با زحمت 
به درجه باا مي رسد، گفت: برداشتن تكلیف از 
دانش آموزان مدارس اش��تباه و برخاف سنت 
قرآن و سیره علماست و وزير آموزش و پرورش 

بايد ب��ه اي��ن مس��ئله رس��یدگي كن��د.  وي 
چهارشنبه گذش��ته در درس خارج اصول خود 
در مس��جد اعظم قم افزود: هزاران س��ال است 
بش��ر تجربه كرده اگر كس��ي بخواهد به مراتب 
باا برسد، بايد زحمت زيادي بكشد، با كار آسان 
انسان به مراتب باا دست پیدا نمي كند.  آيت اه 
سبحاني اضافه كرد: ش��نیده مي شود امروز در 
مدارس تكالیف را از دانش آموزان برداش��ته اند 
كه كار درستي نیست و نبايد دانش آموز بعد از 
مدرسه رها شود، بلكه بايد مغز و فكر او با انجام 

تكلیف مشغول شود. 
وي ادامه داد: اين شیوه بر خاف قرآن، حديث، 
س��یره علما و بزرگان ما اس��ت و بنابراين وزير 
آموزش و پرورش بايد به اين مس��ئله رسیدگي 
كند و اين موضوع به  مدارس برگردد و همانند 

سابق از دانش آموز تكلیف خواسته شود. 
   واکنش افکار عمومی 

در اين بین انتخ��اب گزينه ديدار ب��ا مراجع از 
س��وي مديران مؤسس��ات كنكوري و واكنش 
بزرگان ديني به اين ديدارها موجي از بازخوردها 
را میان كارشناسان تعلیم و تربیت و رسانه ها به 
همراه داشته است.  اين در حالي است كه نزديک 
به يک سال است، در میان مديران ارشد وزرات 
آموزش و پرورش از مؤسسات آموزشي و كنكوري 
به عنوان مافیا ياد مي ش��ود كه نظام آموزش��ي 
كش��ور را با چالش مواج��ه كرده ان��د.  از طرف 
ديگر رس��انه هاي وابس��ته به آموزش و پرورش 
ك��ه در ماه هاي اخی��ر فعالیت گس��ترده اي در 
فضاي مجازي دارند، در حال��ي از گردش مالي 
چند هزار میلیاردي مؤسسات كنكوري و ارائه 
350میلیارد تومان آگهي به صدا و سیما توسط 
يكي از اين مؤسسات پرده برمي دارند كه مديران 
مؤسس��ات كنكوري و آموزش��ي نیز در مقابل 
ديدارهاي خود با مراجع از رشد بي رويه مدارس 
غیرانتفاعي كه باعث گس��ترش فاصله طبقاتي 
در جامعه ش��ده، انتقاد كردند و خود را قهرمان 
عدالت آموزشي معرفي كردند. موضوعي كه در 
س��ال هاي اخیر پربحث ترين موضوع در حوزه 

مديريت آموزش و پرورش بوده است. 
بر اين اساس به نظر مي رسد، مديران مؤسسات 
كنكوري و كمک آموزشي ديدار با علما و مراجع 
تقلید را به عن��وان يكي از ابزاره��اي مبارزاتي 
خود با آموزش و پرورش انتخاب كرده اند. س��وء 
تعبیرهاي صورت گرفت��ه از ديدار كنكورچي ها 
با مراجع، به اقدامات مخرب مافیا مش��روعیت 
نمي بخشد. قطعاً مراجع عظام با ايجاد يک نظام 
آموزش��ي موازي از جانب مؤسس��ات كنكوري 
مخالفند و ام��ر تعلی��م و تربی��ت را موضوعي 
حاكمیتي مي دانند. اين ش��یطنت رس��انه اي 
اصحاب مافیاي كنكور بوده اس��ت كه از ديدار 
با مراجع به س��ود خودش تیت��ر و خبر مخابره 

كرده است.  
در عین حال آموزش و پرورش هر چند در ظاهر 
و در عرصه هاي رسانه اي و افكار عمومي و نه با 
ابزارهاي قانوني در اختیار، مانند مصوبات شوراي 
عالي انقاب فرهنگي دست به مبارزه با فرايند 
آسیب زاي كنكور و گسترش كمک آموزشي ها 

زده، نبايد تخطئه شود.  
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يك نماينده مجلس: اوقاف بخشنامه  کرد که ديگر امامزاده ها افزايش پیدا نمي کند ولي امامزاده ها همینطور در حال اضافه شدن است
ايستادگي اوقاف مقابل امامزاده سازي ها !

بحران مشروعيت کاسبان کنکور
آخرين يافته هاي علمي مي گويد مشق شب کارکرد معکوس غیرآموزشي پیدا مي کند  اين يافته ها نان مافیاي کنکور را آجر کرده است 

حکايت گوساله سامري و به انحراف کشاندن قوم 
بني اسرائیل در 40 روزي که حضرت موسي)ع( 
ب�راي عبادت ب�ه کوه ط�ور رفته ب�ود، حکايت 
دنباله داري اس�ت که امروز و در عص�ر ما هم به 
اشکال مختلف دنبال مي شود. ماجراي خواب نما 
شدن برخي افراد در برخي مناطق و ديدن نورهاي 
مقدس ي�ا درختان خ�اص و تاش ب�راي ايجاد 
امامزاده اي تازه، شگردهايي است که تا به امروز 
افراد طماع و سوء استفاده گر مي کوشند با توسل 
به آن اغراض خود را تأمین کنند؛ قیمت زمیني 
که خريده اند را باا ببرند يا به کسب و کارش�ان 
رونق ببخش�ند، اما اين ماجرا مي تواند منجر به 
بروز انحرافي عمیق در مقدسات مردم شود و تا 
مدت ها خوراك شبهه انگیزي را در میان مغرضان 
دين ستیز فراهم آورد. شايد از همین روست که 
س�ازمان اوقاف و امور خیري�ه در برابر موضوع 
ايج�اد امامزاده هاي جدي�د برخ�ورد مي کند. 

به انحراف كش��یدن اعتقادات و باوره��اي مردم در 
طول تاريخ، يك��ي از مؤثرترين راه��كاري مقابله با 
دين بوده است به گونه اي كه فرق انحرافي همچون 
بابیت، بهائیت، وهابي، دهها و صدها فرقه انحرافي 
ديگر ماحصل اين شیوه برخورد با اعتقادات مردمي 
اس��ت كه آثارش تا به امروز پابرجاس��ت و منجر به 
بروز انحرافات جدي شده است و همین حاا فرقه 
انحرافي داعش و القاع��ده مؤثرترين راهكار دنیاي 
غرب براي اس��ام گريزي در بحبوحه جريان هاي 
معناگرا و اسام گرايي در دنیاست. تاش براي ايجاد 
امامزاده ه��اي دروغین در برخي از مناطق كش��ور 
را نیز مي توان در راس��تاي همین تئ��وري و با اهدا 
س��ودجويانه ارزيابي كرد. موضوعي كه هر از چند 
گاهي حواشي  را درباره حدود 8هزار امامزاده معتبر 
و واجب التعظیم در كش��ورمان به وجود مي آورد و 
دس��تاويزي براي شبهه س��ازي هاي گسترده علیه 

اسام و مذهب شیعه مي شود. 
 8هزار امامزاده در ايران

طبق اعام رسمي س��ازمان اوقاف و امور خیريه با 
توجه به تحقیقات و بررسي هاي به عمل آمده، هشت 
هزار و 51 باب بقعه امامزاده و 33باب بقعه پیامبران 

الهي در سرزمین ايران وجود دارد. 
طبق اسناد تاريخي، امامزاده ها و سادات علوي در 
چند مرحله وارد ايران ش��ده اند؛ ب��ار اول در زمان 
حكومت حجاج بن يوس��ف بود كه شیعیان زيادي 
 همراه گروهي از امامزاده ها كه از ظلم او فراري بودند، 
وارد ايران شدند؛  بار دوم در دوران وايت عهدي امام 
رضا  )ع( كه گروهي از ش��یعیان و امامزاده ها همراه 
حضرت و سپس همراه كاروان حضرت معصومه )س( 
به ايران آمدند؛  بار سوم در زمان قیام علويون بر ضد 
بني عباس بود كه به دلیل آزارهاي بني عباس ناگزير 
شدند به كشورهاي شرقي از جمله ايران پناه ببرند، 
اما بیش��ترين تعداد امامزاده هايي كه در كش��ور از 
دنیا رفته و دفن ش��ده اند، حدود سال 250هجري 

)دوران حس��ن بن زيد( به ايران آمده ان��د.  قبل از 
انقاب اسامي آماري دقیق و مس��تند در رابطه با 
تعداد بقاع متبركه و امامزادگان عظیم الشأن وجود 
نداشت، اما بعد از انقاب سازمان اوقاف به شناسايي 
دقیق و ثبت آمار امام��زادگان و بقاع متبركه اقدام 
كرد. با تمام اينها گاهي اوقات ش��اهد تاش هايي 
براي امامزاده سازي هس��تیم ؛ اقداماتي كه از سوي 
برخي افراد س��ودجو براي افزايش قیمت زمین يا 
سودجويي هاي ديگر صورت مي گیرد و مصاديق اين 
موضوع در سال هاي اخیر در استان گیان و استان 

اصفهان اتفاق افتاده است. 
 ايستادگي اوقاف در برابر امامزاده سازي

حجت ااسام و المسلمین سیدمحمدكاظم موسوي 
متقي مديركل امور فرهنگي سازمان اوقاف و امور 
خیريه در اين باره مي گويد: س��ازمان اوقاف و امور 
خیريه در مورد مواردي كه مي خواهند امامزاده اي 
را ايجاد كنند، ايس��تادگي مي كند. در س��ال هاي 
گذشته در اس��تان گیان دو الي سه مورد گزارش 

داشتیم كه قصد داش��تند درختي را متبرك اعام 
كنند كه مديركل اوقاف اس��تان گیان تمامي اين 
درخت ها را از ريشه از بین برد، زيرا اين درخت بر اثر 
صحبت ها و شبهات مختلف به سمت امامزاده شدن 
مي رفت در صورتي كه هیچ سند و مدرك تاريخي 
هم درخصوص آنها وجود نداشت.  در استان اصفهان 
نیز شاهد مواردي بوديم كه در نهايت شوراي تأمین 
استان وارد كار شد. همچنین در استان خوزستان 
هم خانه اي وجود داش��ت كه صاحبان آن با ادعاي 
ديدن نوري از اهل بیت)ع( در اين خانه سعي داشتند 
آن را به بقعه متبركه تبديل كنند كه با ورود سازمان 
اوقاف متوجه شديم، هیچ گونه سنديتي وجود ندارد. 
به همین منظور شوراي تأمین استان به اين مسئله 

وارد شد و سريعاً موضوع را جمع كرد. 
 امامزادگان عشق 

اما در برابر اين اظهارات، برخ��ي مديران اوقاف در 
تقسیم بندي امامزاده ها به سیاحتي و زيارتي خود 
چالش برانگیز ش��ده اس��ت. غامعل��ي جعفرزاده 
ايمن آب��ادي اين س��خنان را وهن دي��ن مي داند و 
تأكید مي كند: كمتر از يک ماه پیش سازمان اوقاف 
بخش��نامه اي كرد كه ديگر امامزاده ها افزايش پیدا 
نمي كند، ولي متأسفانه تعداد امامزاده ها همین طور 
در حال اضافه شدن است. كشف امامزاده ها بايد يكجا 
تمام ش��ود؛ برخي از اينها اصًا هیچ شجره نامه اي 
ندارد و در برخي روس��تاها داستان سازي مي شود، 
بنابراين س��ازمان اوقاف بايد جلوي آن را بگیرد و با 
اين خرافات و برخي اظهارات مسئوان كه موجب 

وهن دين است به شدت برخورد كند. 
در مواجهه با اين ماجرا بايد چه كرد؟ شايد بهترين 
پاسخ را بتوان از نقل قول س��ردار سلیماني از رهبر 
معظ��م انقاب در واكنش به پیش��نهاد بازس��ازي 
امامزاده ها از سوي فرمانده سپاه دريافت كه فرمودند: 
»شما امامزده هاي خودتان را بسازيد؛  امامزاده هاي 

شما، شهداي شما هستند.«

در اين ستون پیام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهیم کرد؛ بدون 
هیچ گونه توضیح و تفسیر. بازنشر اين موارد هم به منزله تأيید 

يا رد محتواي هیچ کدام از آنها نیست. 

 واکنش هاي مجازي به اظهارات معاون فرهنگي قوه قضائیه که 
گفته بود »بابك زنجاني پس از اعاده اموالش اعدام خواهد شد.«

احسان محمدي: شما جاي زنجاني باشید چكار مي كنید؟ پول را پس 
مي دهید كه اعدام تان كنند؟

علیرضا صلواتي: واضح ترين پیام به بابک زنجاني از سوي معاون قوه 
قضائیه تا بدهي خود را هرگز بازنگرداند!

س�یدامیر س�یاح: با اين تصمی��م، نه پول��ي برمي گ��ردد نه حكم 
بابک زنجاني اجرا مي ش��ود. هنر فن اقتصاد رفتاري ب��ا ابداع قواعدي 
هوش��مندانه، به بازيگران )مثًا ب ز( طوري انگیزه مي دهد كه به نفع 
خودشان و جامعه رفتار كنند مثًا اگر »ب ز« پول ها را برگرداند، اعدام 

نمي شود! كاش مسئوان ما كمي اقتصاد رفتاري بدانند و اجرا كنند. 
محمدرضا شاهي: دوس��تان عجله نكنید خوب بذارين به كارشون 
برسن. جالبه همه فكرا و خواسته هاي خودشونو هر وقت ازمه به مردم 

نسبت میدن.

  عابديني توئیت کرد: مسئوان گردشگري استان فارس، نمايشگاه 
گردشگري پارس رو با نمايشگاه توانمندسازي زنان خانه دار اشتباه گرفتند، 
بخش بزرگي از اين نمايشگاه به عرضه محصوات خانگي از مربا، ترشي و 

لواشک گرفته تا عرقیجات و دست بافته ها اختصاص داده شده است. 

  قديسه عبدالهي با انتشار اين عکس توئیت کرد: فردا روزي 
اگر در خیابان صداي عرعر ش��نیديد تعجب نكنید، اينها زيادي تحت 

تأثیر فرهنگ مترقي غربند... 

 علیرضا وهاب زاده با انتش�ار اين عکس توئی�ت کرد: دكتر 
خواجوي جراح مغز و اعصاب دختر افغانستاني كه تومور مغزي بدخیم 
داش��ت رو رايگان عمل كرد، با كلي تاش هزينه بیمارستان رو هم با 

كمک دوستان خودش تأمین كرد. 

 س�ید توئیت کرد: يكي از همس��ايه هاي طبقه باا زن و ش��وهر 
جووني هستن كه تازه بچه دار ش��دن. صاحبخونه شون به خاطر اينكه 

بچه دارشدن 300 تومن از كرايه خونشون كم كرده. زيبا نیست؟!

  امیر ابتهاج با انتش�ار اين عکس توئیت ک�رد: درد جامعه ما 
اينجاس��ت... در حالي كه در جنوب تهران عمدتاً با ارائه كارت ملي و در 
صف هاي طواني بايد موادغذايي اولیه تهیه كرد، در شمال تهران مردم 
با خريد موادغذايي اكچري از »موز قرمز« و »سیب چوبي« تا »ژامبون 
گوزن« و »سوس��یس قوچ« جوان میدن!حتي فك��ر كردن بهش هم 

دردآوره ناتانائیل... 

 بهمن هدايتي با انتشار اين عکس توئیت کرد: حرفي مي ماند؟ 

 نفیسه سادات موس�وي توئیت کرد: هفته اي يک شب فرصت 
میشه بیايم منزل پدري. از لحظه اي كه میرسیم سرشون گرم سرياله و 
حدود سه الي چهار سريال پشت سر هم بدون تنفس مي بینن، بعدشم 
خندوانه. جالبه ك��ه اگه يه  هفته نیايم گله مي كن��ن از بي معرفتي ما. 
همیشه  هم تو مهموني ها منو نشون میدن و میگن همش تو گوشیه! 

اوضاع عجیبیه خاصه!

 مامان مريم با انتشار اين عکس توئیت زد: همرزم شهید: بغداد 
بوديم، میخواستیم باهم بريم بیرون به من گفت: وضعیت حجاب در بغداد 
چطوره؟ گفتم: خوب نیست... گفت: بايد چشممون را از نامحرم حفظ 
كنیم تا توفیق شهادت را از دست نديم. بعد چفیه اش را انداخت روي سر و 

صورتش. كل مدتي كه بغداد بوديم همینطور بود تا راهي نجف شديم. 

عليرضا سزاوار

 رئیس كانون عالي مستمري بگیران سازمان تأمین اجتماعي گفت: 
بیمه شدگاني كه تمايل به اس��تفاده از خدمات بیمه تكمیلي درمان را 
ندارند تا 30 بهمن ماه مهلت دارند با مراجعه به كانون ها انصراف دهند. 
 مديركل اتحاديه تاكسیراني هاي شهري كشور از توزيع 15هزار حلقه 
استیک ديگر با نرخ مصوب و دولتي به رانندگان خبر داد و گفت: بايد 
به رانندگان در هرجاي كشور اين اطمینان خاطر را بدهیم كه در حوزه 
تأمین استیک با قیمت مصوب و دولتي دغدغه اي نداشته باشند، البته 
اين امر منوط بر اين است كه شهرداري شهر مربوطه نیازها را جمع بندي 

و براي اتحاديه تاكسیراني ارسال كند. 
 با وجود آمادگي كمیته ام��داد براي ادامه طرح واگ��ذاري وانت به 
منظور اشتغالزايي و خودكفايي مددجويان با پرداخت 90درصد قیمت 
خودرو در قالب وام، خودروسازان به دلیل افزايش قیمت خودرو تمايلي 

به ادامه طرح مذكور كه سال گذشته كلید خورد ندارند. 
 شهردار  تهران در حاشیه مراسم افتتاح موزه میراث باستان شناسي 
تهران تأكید كرد: اشیاي باس��تاني تهران حاكي از آن است كه قدمت 

تمدني در اين منطقه تا 8هزار سال است. 
 س��ازمان س��امت همگاني بريتانیا از افزايش 28درصدي بیماران 
مبتا به اختاات رواني به ويژه استرس و اضطراب، نسبت به يک دهه 

گذشته خبر داده است. 
 معاون درمان س��ازمان تأمین اجتماعي با اشاره به اينكه تقريباً 52 
مركز درماني در دست طراحي است، گفت: اين پروژه ها طي دو يا سه 
سال آينده به بهره برداري خواهد رسید و شاهد تحول بزرگي در حوزه 

درمان تأمین اجتماعي خواهیم بود. 
 رسولي عضو ش��وراي ش��هر تهران با بیان اينكه هر ساخت و سازي 
در حريم به معناي تخلف نیس��ت، تصريح كرد: ازم اس��ت براساس 
طرح هاي هادي روستايي و طرح بهس��ازي و نوسازي روستايي بنیاد 
مسكن و ش��یوه نامه موجود، درخواست هاي س��اكنان حريم بررسي 
شود. بندهاي موجود در اين ش��یوه نامه به درستي مسائل را بررسي و 

تصمیم گیري كرده است. 
 معاون فرهنگي ق��وه قضائیه با بیان اينكه مس��ئوان قضايي نیز از 
دستور دادن به قضات در خصوص صدور حكم پرهیز دارند، گفت: اين 
امر ممنوع است و حتي ش��خص رئیس قوه قضائیه دستوري به هیچ 

قاضي نداده است. 

فروش حيات وحش در مولوي
 همچنان داغ است !

11س��ال بعد از طرح س��اماندهي خیابان صاحب جم��ع )معروف به 
كوچه مرغي( هن��وز داان حیوان��ات در بازار مولوي به كس��ب و كار 

مشغول  هستند. 
هر چند كه معامات اين افراد محدود ش��ده، اما اين داان در اصل با 
فروش حیوانات نادر، حیات وحش را به فروش گذاش��ته اند. سال 86 
شهرداري تهران به دستور فرمانداري و با همكاري اداره محیط زيست، 
بساط پرنده فروش��ان اين خیابان را جمع كرد. چند سال بعد از آن هم 
بازار پرندگان خلیج فارس را براي اين افراد ساخت تا آنها هم بتوانند در 

حاشیه شهر به كسب و كارشان ادامه دهند. 
با اينكه سال ها پیش قرار بود اين محل ساماندهي شود، اما اين روزها 
نه تنها اين اتفاق نیفتاده بلكه دالي حیوان��ات به نقاط ديگر پايتخت 
نیز كشیده شده است، حتي به بازار پرندگان خلیج فارس. اين موضوع 
نشان مي دهد، هنوز برنامه هاي دستگاه هاي گوناگون، اعم از سازمان 
حفاظت محیط زيست، شهرداري و نیروي انتظامي براي جلوگیري از 

خريد و فروش غیرقانوني حیوانات به نتیجه نرسیده است. 
سازمان محیط زيست در تاش است تا از عرضه گونه هاي وحشي بومي 
و غیربومي در پايتخ��ت جلوگیري و با افراد متخل��ف برخورد كند كه 

بیشتر داان هم براي محیط زيست شناخته شده هستند. 
با اين حال، وظیفه جلوگیري از دالي حیوانات حیات وحش و برخورد 
با متخلفان اين حوزه، تنها بر عهده س��ازمان محیط زيس��ت نیست و 

دستگاه هاي ديگري هم در اين زمینه نقش دارند. 
براي پیگی��ري موضوع خريد و ف��روش غیرقانوني حیوان��ات در بازار 
پرندگان خلیج فارس، به تازگي جلسه اي در فرمانداري تهران برگزار شد  
كه در آن نمايندگاني از نیروي انتظامي، يگان حفاظت محیط زيست، 
سازمان محیط زيست، شهرداري تهران، دادگستري استان، فرمانداري 

و سازمان دامپزشكي حضور داشتند. 
آنطور ك��ه رئیس اداره محیط زيس��ت تهران مي گويد در اين جلس��ه 
مش��خص ش��د با وجود همه اقدامات صورت گرفته براي ساماندهي 
اوضاع بازار پرندگان خلیج فارس، هنوز هم مي  توان شكل گیري بازارهاي 

غیرقانوني حاشیه اي در خیابان هاي اطراف اين بازار را مشاهده كرد. 
اين موضوع نشان مي دهد تشكیل بازار پرندگان خلیج فارس كه اواخر 
دهه 80براي ساماندهي به اوضاع بازار مولوي صورت گرفت، نه تنها به 
نتیجه مورد نظر نرسید بلكه خود اين محل نیز تبديل به پاتوقي براي 

داان حیات وحش و تخلف مخفیانه در آن هم شد. 
يكي از دايل اصلي رواج خريد و  فروش حیوانات در س��ال هاي اخیر، 
افزايش عاقه گروه هايي از مردم به نگهداري از گونه هاي وحشي است؛ 
اين افزايش تقاضا اغلب از سوي قشر مرفه جامعه هم اتفاق مي افتد كه 
سبب رونق بازار داان شده و آنها نیز با سوء اس��تفاده از اين شرايط، 

قیمت هاي بسیار باايي را براي گونه هاي وحشي تعیین مي كنند. 
اگر آس��یب هاي نگهداري حیوانات متعلق به حیات وحش به درستي 
براي مردم مشخص شود، تقاضاي پرورش خانگي اين گونه ها در سطح 
جامعه پايین مي آيد و در اين صورت افراد كمتري نیز به سمت دالي و 

قاچاق حیوانات وحشي سوق پیدا مي كنند. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

سرطان ساانه 3هزار ميليارد تومان
 هزينه دارد

دانش�یار دانش�گاه عل�وم پزش�کي شهیدبهش�تي ب�ا اش�اره 
ب�ه اينکه رون�د ابت�ا به س�رطان در کش�ور ب�ه دلی�ل افزايش 
س�المندي رو ب�ه گس�ترش اس�ت، گف�ت: س�ال گذش�ته 
3 ه�زار میلی�ارد تومان هزينه درمان س�رطان در کش�ور ش�د. 
پیام آزاده دبیرعلمي س��ومین كنگره بین المللي كلینیكال انكولوژي 
در نشست خبري س��ومین كنگره بین المللي راديوتراپي و انكولوژي 
ايران اظهار داش��ت: اين كنگره كه 28تا 30آذر سال جاري در تهران 
برگزار مي شود، موضوعات بین المللي ايمنوتراپي در آن توسط اساتید 
و صاحب نظران برجسته مطرح و مورد بحث و گفت وگو قرار مي گیرد و 

جديدترين دستاوردها در اين زمینه ارائه مي شود. 
وي افزود: موضوع ايمنوتراپي راهكاري نوين در درمان سرطان بوده و 
اين موضوع آنقدر داراي اهمیت است كه به دو نفر در اين زمینه جايزه 
نوبل تعلق گرفته اس��ت.  آزاده با اشاره به هزينه 3هزار میلیارد توماني 
حوزه سرطان در سال گذش��ته در كشور گفت: سرطان هايي همچون 
سینه و معده جزو سرطان هاي پرخرجي بوده كه شیوع زيادي داشته 
و مي توان با استفاده از راهكارهاي پیشگیرانه بخش اعظم اين هزينه ها 
را كاهش داد.  وي گفت: همچنین سرطان هايي همچون سرطان ريه 
ارتباط زيادي با استعمال دخانیت دارد و 90درصد مبتايان سیگاري 
هستند. بنابراين با ارائه هشدار و اطاع رس��اني در اين زمینه مي توان 

اقدامات پیشگیرانه و كاهش آمار سرطان را داشته باشیم. 

زهرا چيذري 
  گزارش  2
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وحید  حاجی پور

 موضع رئيس كل بيمه مركزي 
درباره فروش اينترنتي بيمه 

رعاي�ت اص�ول اساس�ي بازارياب�ي و اس�تفاده از ابزاره�اي 
بق�اي  و  فعالي�ت  ت�داوم  ب�راي  تج�ارت  توس�عه  نوي�ن 
ش�ركت هاي بيم�ه اي ي�ك ض�رورت انكارناپذي�ر اس�ت. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر 
غامرضا سليماني كه در جمع اعضاي انجمن هاي صنفي نمايندگان 
بيمه سخن مي گفت، با اعام اين مطلب افزود: ورود نمايندگان بيمه اي 
و كادر ش��بكه فروش در تصميم س��ازي ها به نفع ش��ركت هاي بيمه 
است؛ چراكه شبكه فروش نقاط قوت و ضعف محصوات بيمه اي را به 
خوبي مي شناسد و مي توانند در اصاح ساختارهاي توليد محصول و 

بسته هاي بيمه اي اظهارنظر كنند. 
وي خاطرنشان كرد: به جرئت مي گويم مهم ترين قشري كه مي تواند 
جلوی فساد، تخلف و تقلب در صنعت بيمه را بگيرد، مجموعه نمايندگان 
و كادر شبكه فروش بيمه اي هس��تند كه با تحقق اين امر در وضعيت 

معيشتي آنان نيز تحولي اساسي صورت خواهد گرفت. 
دكتر سليماني در بخش ديگري از سخنان خود دغدغه هاي نمايندگان 
فروش بيم��ه را در خصوص فعاليت اس��تارت آپ ها طبيعي دانس��ت 
و گفت: صنعت بيمه بايد مث��ل صنايع ديگر وجود واقعيتي به اس��م 
اس��تارت آپ ها را بپذيرد، اما نگاه تهديد آلود به شبكه هاي ديجيتالي 
فروش بيمه نامه نگاه خوبي نيست و اگر هم تهديدي در ميان باشد بايد 

آن را به فرصت تبديل كنيم. 
ايشان تصريح كرد: وضع قوانين و آيين نامه هاي متناسب و مديريت 
صحيح فضاي ديجيتال نه تنها به كس��ب بيمه اي نمايندگان ش��بكه 
فروش لطمه نمي زند، بلكه با تهيه بسته هاي بيمه اي مي توان بازارهاي 

جديدي را ايجاد كرد.

نايب رئيس اتحاديه لوازم خانگي خبر داد
 كاهش قاچاق 

در پي كم شدن فاصله ارز نيما و آزاد
نايب رئيس اتحادي�ه لوازم خانگي با اش�اره به كاه�ش نرخ دار 
در روزه�اي گذش�ته و تأثي�ر آن بر قيم�ت لوازم خانگ�ي گفت: 
با توج�ه ب�ه اينك�ه ل�وازم خانگ�ي ب�ا ارز نيماي�ي وارد و توليد 
ش�ده و ن�رخ اي�ن ارز تفاوت�ي نك�رده نمي ت�وان به اي�ن زودي 
انتظ�ار كاه�ش محس�وس قيم�ت ل�وازم خانگ�ي را داش�ت. 
مرتضي ميري در گفت و گو با اقتصاد آناين با بيان اينكه يا در توليد و 
تأمين قطعه يا در واردات لوازم خانگي از ارز نيمايي استفاده شده است، 
اظهار كرد: نرخ ارز نيما ت��ا كنون تغييري نك��رده بنابراين نمي توان 
انتظار ارزان شدن لوازم خانگي را داشت، اما جو رواني بازار تا حدودي 

بر كاهش قيمت تأثير مي گذارد. 
وي ادامه داد: حدود 30درصد بازار ل��وازم خانگي را كاا هاي خارجي 
تشكيل مي دهد كه اين دسته با ارز آزاد و عمدتا به صورت قاچاق وارد 
ش��ده اند كه براي اين كاا ها به طور حتم بايد كاهش قيمت رخ دهد؛ 
براي مثال يخچال س��ايدي كه با دار 17 هزار توماني از ش��هر بانه با 

قيمت 18ميليون تومان خريداري مي شد، اان بايد ارزان تر شود. 
نايب رئيس اتحاديه لوازم خانگي با گايه از اينكه در چند ماه اخير همه 
كااها حداقل افزايش دو برابري داشته اند، اما تنها جهش قيمت لوازم 
خانگي به چش��م مي آيد، بيان كرد: در چند ماه گذشته قيمت شير از 
2 هزار تومان به 4 هزار تومان رسيد و كسي اعتراض نكرد؛ چراكه اين 
افزايش قيمت ها به چشم نمي آيد، اما در واقع نرخ شير هم دو برابر شد؛ 
ولي زماني كه قيمت ماشين لباسشويي 4ميليون توماني به 9ميليون 

رسيد، همه اعتراض كردند. 
ميري همچنين از ركود كامل بازار لوازم خانگي خبر داد و افزود: به جز 
خريد جهيزيه براي عروس هيچ تقاضاي ديگري در بازار وجود ندارد. 

او به كاهش فاصله ارز نيمايي و آزاد اش��اره كرد و گفت: با ارزان شدن 
نرخ دار طي روز هاي گذشته بالطبع فاصله نرخ نيما و آزاد نيز كاهش 
پيدا كرده كه اين در وهله اول به نفع مردم و توليد و در مرحله بعد باعث 

كاهش قاچاق از كشور خواهد شد. 
........................................................................................................................

پست اينستاگرامي رئيس كل بانك مركزي
بازار ارز در كنترل بانك مركزي است

رئي�س كل بان�ك مرك�زي ب�ا انتش�ار پس�تي در صفح�ه 
اينس�تاگرام خود با بي�ان اينكه آنچه ام�روز در بازار ارز ش�اهد 
آن هس�تيم، روند طبيعي تعدي�ل تدريجي قيمت ارز در مس�ير 
واقعي ش�دن آن اس�ت، افزود: بانك مركزي ب�ه دور از هيجانات 
غير ضرور و ب�ا تدبي�ر ازم ب�ازار را مديريت و هداي�ت مي كند. 
به گزارش روابط عمومي بانك مرك��زي، عبدالناصر همتي در ادامه با 
اش��اره به عوامل ايجاد تعادل در بازار ارز گفت: اقدامات بانك مركزي 
در تأمين و تسهيل عرضه اسكناس و حواله توس��ط فعاان بازار و نيز 
گشايش تدريجي كانال هاي مالي با كشورهاي هشتگانه و اتحاديه اروپا 
ثبات ازم در بازار ارز در مسير هدف تعيين شده را به وجود خواهد آورد. 
همتي همچنين با تأكيد بر اينكه بازار ارز در كنترل بانك مركزي است 
و نحوه دخالت در بازار ارز بخشي از برنامه مديريت بازار است به مردم 
هشدار داده است كه با توجه به ريسك بازار مراقبت ازم را داشته باشند 

و در دام نوسان گيري و سفته بازي داان ارز قرار نگيرند. 
........................................................................................................................

شريعتمداري:
استعفاي مديران 2 شغله در صندوق هاي 

تابعه وزارت كار پذيرفته شد
پذيرفته ش�دن  از  اجتماع�ي  رف�اه  و  كار  تع�اون،  وزي�ر 
اس�تعفاي مدي�ران عامل و اعض�اي هيئ�ت مديره دو ش�غله در 
صندوق ه�ا و س�ازمان هاي تابع�ه اي�ن وزارتخان�ه خب�ر داد. 
به گزارش »ف��ارس«، محمد ش��ريعتمداري در صفح��ه توئيتر خود 
نوش��ت: در انجام وعده اي كه به مردم دادم و در اج��راي تبصره 2 از 
ماده 241 قانون تجارت، استعفاي همه مديران عامل يا اعضاي هيئت 
مديره دو شغله در صندوق ها و سازمان هاي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي اخذ و مورد موافقت قرار گرفت. وي تأكيد كرد: ضمن تشكر 
از همكاري اين افراد اسامي ش��ان منتشر مي ش��ود. شريعتمداري در 
توئيتي جداگانه خبر داد كه در اين رس��يدگي معلوم ش��د متأسفانه 
كمت��ر از 2 درصد از اعض��اي هيئت مديره ش��ركت هاي تابعه وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي از جامعه بانوان فرهيخته كش��ور هستند. 
وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: در اصاح اين نقص مهم 

حتماً اقدام هاي عملي و اجرايي انجام خواهد شد. 
........................................................................................................................

 برنامه جديد براي بازار مسكن
در سال آينده داشته باشيد

نگراني از افزايش شديد اجاره بها در سال ۹۸  
نايب رئيس اتحاديه مش�اوران ام�اك با تأكيد ب�ر اينكه وزارت 
راه و شهرس�ازي بايد ي�ك برنامه جديد ب�راي بازار مس�كن در 
س�ال آينده داشته باش�د، گفت: بايد كارش�كني و مشكاتي كه 
بانك ها براي م�ردم و دول�ت به وج�ود آورده اند، برطرف ش�ود. 
به گزارش »تسنيم«، حس��ام عقبايي در خصوص وضعيت مسكن در 
س��ال آينده اظهار كرد: يكي از نگراني هاي ما بازار اجاره بهاي مس��كن 
در سال آينده اس��ت؛ دولت بايد تا دير نش��ده به اين حوزه ورود جدي 
داشته باش��د و با برنامه هايي از جمله مسكن استيجاري قيمت ها را در 
اين بخش كنترل كند. وي با بيان اينكه» از نمايندگان مجلس شوراي 
اسامي مي خواهيم قبل از سال 98 اصاحيه سياست هاي پولي و بانكي 
را تصويب كنند«، تصريح كرد: بايد كارش��كني و مشكاتي كه بانك ها 
براي مردم و دولت ب��ه وجود آورده اند، برطرف ش��ود. در اين صورت با 
برنامه دولت براي رشد تسهيات مي توان اميدوار بود كه مردم با قدرت 
خريد بيشتري مي توانند به بازار مسكن وارد شوند. وي در عين حال با 
تأكيد بر اينكه وام بايد به سمت و س��ويي برود كه با درآمدهاي مردم 
متناسب باشد، افزود: به فرض اينكه سقف تسهيات به 500 ميليون 
تومان افزايش يابد، چه كسي مي تواند اقساط آن را پرداخت كند. نايب 
رئيس اول اتحاديه مشاوران اماك با اشاره به اينكه وام بايد متناسب با 
درآمدها باشد، گفت: وزارت راه و شهر بايد يك برنامه جدي براي سال 
آينده مسكن به خصوص اجاره بها داشته باشد. عقبايي با اشاره به اينكه 
مسكن در ركود به سر مي برد، اظهار كرد: وزير جديد راه و شهرسازي 
متولي اصلي مسكن است، بايد اين بخش را جدي بگيرند، در اين صورت 

مي توانيم به آينده آرام بازار مسكن اميدوار باشيم.

چالش هاي موجود در زمينه ثبت س�فارش و 
ترخيص كاا از گمرك مدتي است كه گريبان 
كاا ه�اي واردات�ي را گرفته و تأمي�ن آن را 
در بازار با مش�كل مواجه كرده است. در اين 
مي�ان كاا هايي كه حجم ب�ااي آن از طريق 
واردات تأمين مي ش�د، بازارش�ان بيشتر از 
ساير كاا ها دستخوش نوسان قيمت شد كه 
بازار گوش�ي تلفن همراه يك�ي از نمونه هاي 
اي�ن بازارها بوده اس�ت. بازار پر  س�ود تلفن 
هم�راه در ابتداي امس�ال به دلي�ل تخلفات 
برخي واردكنندگان در درياف�ت ارز دولتي 
بهم ريخت و در ادامه ترخيص نش�دن كاا از 
گمرك يا عدم قيمت گذاري از سوي سازمان 
حمايت با افزايش قيمت مواجه ش�د تا جايي 
كه فع�اان ب�ازار حباب 30 درص�دي قيمت 
را براي آن ب�رآورد كرده اند. گفته مي ش�ود 
همزمان با اي�ن آش�فتگي ها اختافات وزير 
صنعت سابق با وزير ارتباطات بر سر تخصيص 
ارز به واردكنندگان نيز موجب شد تا واردات 
گوشي كاهش يافته و قيمت ها نجومي شود. 
عض�و هيئت رئيس�ه واردكنندگان گوش�ي 

همراه معتقد اس�ت ك�ه افزاي�ش قيمت در 
س�ال جاري به دليل توقيف يا بروز تخلفات 
در واردات نبوده اس�ت، بلكه وزارت صنع�ت 
و تج�ارت به عن�وان متولي تولي�د، واردات 
و توزي�ع كوتاهي ك�رده اس�ت. گفت وگوي 
»ج�وان« را ب�ا مه�دي عبق�ري بخواني�د.
 وزير ارتباط�ات در هفته ه�اي اخير 
وعده دادن�د تا قيمت گوش�ي همراه 
ارزان ش�ود، آي�ا قيمت ه�ا كاه�ش 

يافته است ؟
تعدادي از واردكنندگان طي هفته هاي گذشته 
تصميم گرفتند به منظور جلوگيري از افزايش 
قيمت،مس��تقيماً با ارائه كارت ملي گوشي هاي 
وارداتي را در بازار توزيع كنند و قيمت ها نسبت 
به هفته هاي گذش��ته كاهش يافته است. البته 
در برنده��اي مختلف، مي��زان كاهش قيمت ها 

متفاوت است. 
 از گوش�ي هاي توقيفي چ�ه خبر،آيا 

تعيين تكليف شده است يا خير؟
هفته گذش��ته كارگروهي متش��كل ازمعاونين 
وزير صنعت، ارتباط��ات و اعض��اي اتحاديه ها 

تشكيل ش��د وموضوعاتي در خصوص وضعيت 
بازار و تعيين تكليف گوش��ي هاي توقيف شده 
مطرح ش��د. 120 هزار گوش��ي تلفن همراه كه 
با ارز 4200 توماني وارد ش��ده بود، نزد دستگاه 
قضا يي امانت اس��ت تا حكم متخلف��ان نهايي 
و تصميم گيري ش��ود كه به چه نح��وي توزيع 
ش��ود. يا مابه التفاوت ارز پرداخت شده و توسط 
واردكننده توزيع مي شود يا اينكه مابه التفاوت 
نرخ ارز دولتي و ارز نيما از محل فروش گوشي ها 
به حساب دولت واريز خواهد شد. موضوع ديگر 
مربوط به گوش��ي هايي مي ش��ود كه ارز دولتي 
گرفتند، اما يا وارد نش��دن ي��ا در گمركات باقي 
ماندند. آمار دقيقي وجود ندارد، گفته مي ش��ود 
حدود 500 تا ۶00 دس��تگاه گوش��ي هنوز در 

گمركات مانده اند و اجازه ترخيص ندارند. 
در حال حاض��ر پرونده متخلف��ان در دو دادگاه 
گرانفروش��ي و اخال در امور اقتصادي در حال 
بررسي اس��ت. دادگاه مربوط به گرانفروشي در 
س��ازمان تعزيرات حكومتي برگزار مي شود كه 
پرونده هاي آن هنوز تعيين تكليف نشده است،اما 
در دادگاه اخ��ال، رأي متخلفان قطعي و حكم 

صادر شده است. 
آيا با توزيع گوشي هاي توقيفي،كمبود 

بازار رفع مي شود؟
آمار دقيقي از ميزان نياز به گوشي وجود ندارد،اما 
بررس��ي هاي ما نش��ان مي دهد در س��ال جاري 
ميزان مصرف گوش��ي كاهش يافت��ه و در حال 
حاضر ماهان��ه، حدود 400 تا 500 هزار گوش��ي 
نياز داريم. پنج ماه است كه مشكات بازار گوشي 
را به عدم توزيع گوشي هاي توقيفي ربط داده ايم . 
بايد در اين ماه ها وزارت صنعت به حال اين بازار 
سردرگم چاره اي مي انديشيد و راهكار ارائه مي داد. 
متأسفانه براي رفع مشكات آدرس غلط دادند تا 
كوتاهي دستگاه هاي متولي مانند وزارت صنعت 
و تجارت پنه��ان بماند. در بخ��ش واردات حدود 
17، 18 ش��ركت به دلي��ل تخلفاتش��ان درگير 
دس��تگاه قضايي بودند، اما 70 ، 80 شركت ديگر 
وارد كننده نيز باتكليف مانده اند. وزارت صنعت 
ماه ها درگير اختافاتش با وزارت ارتباطات بود، 
بعد موضوع تغيير وزير صنعت مطرح شد تا اينكه 
شريعتمداري از وزارت صنعت رفت. در هفته هاي 
گذش��ته كارگروه هايي تشكيل ش��ده تا مشكل 
وارد كنندگان و كمبود بازار مرتفع ش��ود. البته تا 
تعيين تكليف نهايي،چند ماهي زمان نياز داريم تا 

بازار از اين التهابات بيفتد و به ثبات برسد. 
 قطعاً با توزيع اين گوشي هاي توقيفي، بخشي از 
كمبودهاي بازار رفع مي شود،  ولي در نهايت بايد 
گره واردات باز شود و راهكار قانوني براي واردات 
با ارز آزاد ارائه شود. يا ارز نيمايي تخصيص داده 
شود يا اينكه تكليف وارد كنندگان روشن شده و 
با ارز آزاد گوشي وارد كنند تا حباب قيمت ها از 
بين برود. ماه هاست كه س��ازمان حمايت وعده 
داده كه قيمت ها را اعام كند، اما هيچ خبري از 

اعام قيمت ها نيست. 
اخيراً شايعاتي مبني برخريد گوشي 
ب�ا ارز 4۲00 توماني ب�ا كارت ملي در 
فضاي مجازي منتشر شده است. آيا 

اين اخبار صحت دارند؟
بله، يه سري از شركت ها كه نگران افزايش قيمت 
و حضور داان بودند؛خودش��ان گوش��ي هاي 
وارداتي شان را با كارت شناسايي توزيع كردند. 
البته س��ازمان حمايت ابتدا قيمت ها را تعيين 
كرد و سپس در بازار توزيع شد. طبق بخشنامه 
س��ازمان حمايت، قيمت خري��د كاا به عاوه 
5 درصد ع��وارض گمركي و 9 درص��د ماليات 
بر ارزش افزوده به عاوه 15 درصد س��ود براي 
شركت وارد كننده محاسبه شده و گوشي تحويل 

فروشنده مي شود.

عضو هيئت رئيسه واردكنندگان گوشي در گفت و گو با »جوان« خبر داد 

كوتاهي وزارت صنعت و افزايش قيمت گوشي همراه

 تكرار تاريخ در پارس جنوبي 
به سود قطر! 

 CNPC رويترز به نقل از منابع آگاه خود خبر داده اس��ت كه شركت
چين قصد دارد از توسعه فاز 11 پارس جنوبي كنار كشيده و ايران را 
ترك كند؛ خبري مهم كه با واكنش وزير نفت هم همراه ش��د و زنگنه 
در برنامه گفت و گوي ويژه خبري از برخورد قانوني با اين شركت خبر 
داد. فاز 11 پارس جنوبي مرزي تري��ن فاز ميدان گازي پارس جنوبي 
است كه داستان توسعه آن از سال 1378 آغاز شد و نزديك به 20 سال 
است معطل مانده و در اين بين، قطر با اعتماد به كم كاري دولت هاي 
ايران، به برداشت از اين ميدان مش��غول است. فاز 11 به اندازه دو فاز 
استاندارد پارس جنوبي اس��ت و بهره برداري از آن، از اهميت بسزايي 

برخوردار بوده است. 
در دوره اصاحات، شركت فرانسوي توتال براي توسعه اين ميدان اعام 
آمادگي كرد، اما نزديك به يك دهه، همه چيز را روي هوا نگه داشت و در 
نهايت از سوي شركت ملي نفت ايران كنار گذاشته شد. پس از توتال، 
كار به چيني ها و شركت CNPC واگذار شد، اما اين شركت هم هيچ گام 
مثبتي براي توسعه اين فاز برنداشت. در اواخر دولت دهم تصميم گرفته 
شد چيني ها نيز از اين فاز تفريق شوند و كار به شركت هاي ايراني واگذار 
شود. شركت پتروپارس وظيفه توسعه اين ميدان را بر عهده گرفت و در 
سال 92 با س��اخت يك جكت، آماده حفاري چاه هاي گازي در اين فاز 
شد. همه چيز براي آغاز عمليات توسعه اين فاز آماده بود، اما تغيير دولت 
باعث شد يك اتفاق تلخ روي دهد. وزير نفت در جلسه اي كه با ركن الدين 
جوادي، مديرعامل وقت ش��ركت ملي نفت و برخي مسئوان شركت 
نفت و گاز پارس داشت، دستور داد پتروپارس از اين پروژه خلع يد شود 
و جكت ساخته شده براي آغاز حفاري اوراق شود. با وجود اصرار مديران 
نفت براي توسعه اين فاز توسط شركت پتروپارس، اما وزير نفت آغاز كار 
را متوقف كرد؛ به اين بهانه كه توسعه فاز 11 نيازمند تكنولوژي هاي روز 

است و بايد توسط شركت هاي خارجي انجام شود. 
همزمان با مذاكرات هسته اي، توتال براي توسعه فاز 11 برگزيده شد 
و همه چيز در انتظار روزي ماند تا برجام حاصل ش��ود و با نسل جديد 
قراردادهاي نفتي به نام IPC، توتال طي يك قرارداد ش��يرين توسعه 
اين فاز را بر عهده بگيرد. توتال با سهام 50 درصدي رهبر كنسرسيومي 
شد كه سهم شركت CNPC 30 درصد و سهم شركت پتروپارس 20 
درصد بود. اين تركيب به معناي حضور سه شركت خارجي و داخلي بود 

كه طي دو دهه گذشته قرار بود فاز 11 را به مدار توسعه بياورند. 
مجموع مذاكرات ميان وزارت نفت با شركت توتال، در ارديبهشت 9۶ 
به يك قرارداد ختم شد، اما چند ماه پس از امضاي اين قرارداد، توتال 
با مواضعي چند پهلو، نگراني هاي بس��ياري را براي عقيم ماندن دوباره 
توس��عه فاز 11 ايجاد كرد. س��رانجام توتال ايران را ترك كرد و طبق 
قرارداد، چين صاحب 50 درصد سهام اين شركت در اين قرارداد شد. 

حاا چيني ها نيز به دليل تحريم هاي امريكا اين قرارداد را ترك خواهند 
كرد و دوباره شركت پتروپارس صاحب صد در صد اين قرارداد خواهد 
شد. خوب دقت كنيد؛ اتفاقي كه امروز رخ داده است عيناً همان اتفاقي 
است كه طي دو دهه اخير تجربه شده است، اما هيچ يك از تصميم سازان 
از آن درس نگرفتند، از يك سوراخ دوبار گزيده شديم و در نهايت، كار به 

نقطه اي رسيد كه در سال 92 به آن دست يافته بوديم. 
فاز 11 نياز به پاايش��گاه ن��دارد و تنه��ا در بخش درياي��ي نيازمند 
سرمايه گذاري است؛ نهايت رقم مورد نياز براي توسعه بخش دريايي اين 
ميدان در فاز نخست كمتر از يك ميليارد دار بود، اما وزارت نفت، اجازه 
اين كار را به بهانه هاي مختلف به شركت هاي ايراني نداد و امروز مجبور 

است كاري را انجام دهد كه بايد سال پنج سال پيش انجام مي داد. 
تاريخ تكرار شده اس��ت، باز هم غرب و ش��رق اين ف��از را رها كردند و 
قطري ها بسيار شادمان هستند. امروز وزارت نفت كه برابري توليد ايران 
و قطر را در برداشت، از پارس جنوبي دستاورد خود مي داند، به خوبي 
آگاه است اين موفقيت حاصل كار شركت هاي ايراني مانند پتروپارس، 
اويك و قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا است كه در دوران تحريم كار را به 

پيش بردند ولو با مجموعه اي از نقايص و اشكاات. 
اگر وزارت نفت اجازه مي داد ش��ركت پتروپارس كه متعلق به خود اين 
وزارتخانه است، حفاري چاه هاي فاز 11 را آغاز مي كرد و گاز را با خط لوله 
به پاايشگاه هاي گازي مي رساند، امروز حداقل 40 ميليون متر مكعب 
گاز به مجموع توليد گاز كشور افزوده مي ش��د. وزارت نفت اما خدمت 
بزرگي به قطر كرد و دوحه امروز با آسودگي خاطر به برداشت از ميدان 
مشترك پارس جنوبي مشغول است. حاا چه كسي بايد پاسخگوي اين 
سوءمديريت باش��د؟ آيا منتقدان به قطر خدمت كرده اند يا مسئوان 
حاكم؟ آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور بايد به اين پرس��ش 
پاسخ دهند؛ چراكه گفته بود عده اي در ايران از كشورهاي همسايه پول 

مي گيرند تا مانع توسعه صنايع نفت و گاز در ايران شوند!

جوان

مهران  ابراهيميان
  گزارش   یک

دي ماه سال 96 اگر 
هادی غامحسينی

چه تحت الش�عاع   گزارش   2
انتقادها به گراني 
در مش�هد قرار گرفته اس�ت،  اما براي بررسي 
جعبه سياه آخرين شوك ارزي اقتصاد ايران، 
بايد توجه داشت كه در تاريخ 17دي ماه سال 
96جلسه اي بين منتخبان صادركننده كااي 
غير نفت�ي ب�ا منتخبان�ي از دول�ت در نه�اد 
رياست جمهوري برگزار شد كه از اين تاريخ به 
بعد نوس�ان بازار ارز حتي در روزهاي تعطيل 
نوروز س�ال 97 ادام�ه داش�ت و در نهايت در 
۲1فروردين ماه جلسه ارز4۲00توماني برگزار 
شد كه امروز با توجه به زيان هاي ناشي از اين 
تصمي�م و رانت هاي�ي ك�ه نصي�ب دارندگان 
اطاعات ش�د از رئيس جمهور گرفته تا رئيس 
كل بان�ك مركزي و رئيس مركز بررس�ي هاي 
استراتژيك رياس�ت جمهوري، روايت هايي از 
جنس تطهير خ�ود و برائت عن�وان مي كنند. 
به گزارش »جوان«، اگر چه دي ماه سال 9۶ عموماً 
با انتقادات به گراني ها در مش��هد ياد مي شود، اما 
براي بررسي جعبه سياه دار 4200توماني و رانت 
عظيمي كه در اثر اشتباه در سياستگذاري نصيب 
افراد خاص شد بايد به 17دي ماه بازگرديم، روزي 
كه منتخبي از صادركنن��دگان كاا با منتخبي از 
دولتي ها در نهاد رياست جمهوري جلسه داشتند 
و در غي��اب رؤس��اي اتاق هاي بازرگان��ي ايران و 
تهران گويا ارقام ۶تا 9ه��زار تومان براي بهاي ارز 
و تقويت صادرات غير نفتي در اين جلسه عنوان 
شد و به دنبال جهش هاي ارزي بعد از اين تاريخ 
حتي ش��اهد افزايش بهاي ارز در تعطيات نوروز 
سال 97 بوديم و اين روند تا جايي ادامه يافت كه به 
يكباره در جلسه 21 فروردين ماه سال 97 دولت 
براي ارز با نرخ 4200توماني تك نرخي اعام شد 
و ساير نرخ ها به مثابه قاچاق معرفي شد كه مصوبه 
اين جلسه ارزي بسيار مهم در تاريخ اقتصاد ايران 

22 فروردين اعان عمومي شد. 
حال با گذشت هش��ت ماه از تاريخ تصميم گيري 
ب��راي ارز 4200توماني و ارزيابي خس��ارت دهها 
هزار ميليارد توماني اين تصميم گيري روايت هاي 
مختلفي از س��وي اعضاي حاضر در جلس��ه ارزي 
فروردين ماه س��ال 97 در رسانه ها عنوان مي شود 
كه به نوعي برائت جويي از خروجي جلس��ه مذكور 
است، در صورتي كه كارشناسان اقتصادي با توجه 
به سلس��له اظهارات دولتي ها ب��راي  افرادي چون 
ولي اه سيف، رئيس كل بانك مركزي وقت، حسن 
روحاني رئيس جمهور، مس��عود نيلي مشاور ويژه 
اقتصادي رئيس جمهور، حسام الدين آشنا، مشاور 

رئيس جمهور و رئيس مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري تاكنون روايت هاي گوناگوني در 
رابطه با جلسه ارزي فروردين ماه 97 عنوان كرده اند 
و بازار برائت جويي از تصميم نهايي اخذ شده در آن 
جلسه آنقدر داغ شده است كه مسعود نيلي مشاور 
ويژه اقتصادي رئيس جمهور خواستار انتشار صوت 

جلسه مذكور شده است. 
در اي��ن ميان، اگر چ��ه روايت ها ي اي��ن روزهاي 
مقام��ات دولتي حاض��ر در جلس��ه ارزي، اذهان 
عمومي را عموماً به جلسه ارزي 21فروردين ماه 
سال 97 معطوف مي كند، اما نقد اينجاست كه چرا 
كسي به جلسه منتخب صادركنندگان كااهاي 
غير نفتي با منتخبي از دولتمردان در تاريخ 17دي 
ماه سال 9۶ سخن به ميان نمي آورد، در صورتي كه 
به نظر مي رسد بخشي از جعبه سياه نوسان ارزي 
به جلسه ارزي دي ماه 9۶ در نهاد رياست جمهوري 
باز مي گردد؛ چراكه گفته مي ش��ود در اين جلسه 
ارقام ۶تا 9 هزار تومان براي ارز عنوان شده است و 
از اين تاريخ به بعد حت��ي در روزهاي تعطيل عيد 

نوروز 97 بهاي ارز جهش داشت. 
در عين حال كارشناس��ان اقتصادي با اشاره به 
برائت جوي��ي مقامات دولت��ي از تصميم نهايي 
جلسه ارز 4200توماني فروردين ماه سال جاري، 
به مسئوليت پذيري مقامات دولتي توجه دارند و بر 
اين باورند كه مقامات بايد در رابطه با تبعات منفي 
تصميماتشان بر اقتصاد كش��ور مسئوليت پذير 
باشند، زيرا بس��ياري از اخذ كنندگان تسهيات 
ارزي ارز بانك ه��ا امروز با ريس��ك عدم پرداخت 
اقس��اط و زندان روبه رو هستند يا اينكه بسياري 
از بدهكاران مهريه ب��ا چالش هاي قابل ماحظه 

روبه رو شدند و  قس علي هذا. 
در اين ميان پ��س از اتفاقات ب��ازار ارز در ابتداي 
سال جاري س��تاد اقتصادي دولت در يك جلسه 
ف��وري در ش��امگاه 20 فروردين س��ال 1397، 
تصميمات مهمي را براي بازار اخذ كرد. مهم ترين 
تصميم اين بود كه نرخ دار براي تمامي مصارف 
ارزي با عدد 4200 تومان تنظيم و هر نرخي غير 
از آن، قاچاق اعام شد، اما اينكه به چه نحوي اين 
تصميم گرفته ش��د جزئياتي درز نكرد. مشخص 
نبود كه تمامي اعضاي ستاد اقتصادي دولت با اين 
تصميم موافق بودند يا خير. يا اينكه اين تصميم با 
رأي گيري اتخاذ شده يا با بحث و جدل به اجماع 
رسيده است. البته اين سؤاات را حاضران در جلسه 
مذكور مي توانند پاسخ دهند. مطابق عكس هايي 
كه در پايگاه اطاع رساني رياست جمهوري از آن 
جلسه در دسترس است، اسامي حاضران شاخص 
به شرح زير است: حسن روحاني )رئيس جمهور(، 
اس��حاق جهانگيري )معاون اول رئيس جمهور(، 
محمدباقر نوبخت )رئيس سازمان برنامه و بودجه(، 
محم��ود واعظي )رئي��س دفت��ر رئيس جمهور(، 
ولي اه س��يف )رئيس كل بانك مرك��زي(، بيژن 
زنگنه )وزير نفت(، مس��عود كرباسيان )وزير امور 
اقتصادي و دارايي(، عبدالرضا رحماني فضلي )وزير 
كشور(، حسام الدين آشنا )مشاور رئيس جمهور(، 
مجتبي خس��روتاج )رئيس كل س��ازمان توسعه 
تجارت(، مجيد تخت روانچي )معاون سياسي دفتر 
رئيس جمهور(، مرتضي بانك )دبير شوراي عالي 
مناطق آزاد و ويژه اقتص��ادي(، محمد نهاونديان 
)معاون اقتصادي رئيس جمهور(، محمود حجتي 
)وزير جهاد كش��اورزي(، مس��عود نيلي )دستيار 

ويژه رئيس جمه��ور در امور اقتص��ادي(، محمد 
ش��ريعتمداري )وزير صنعت، مع��دن و تجارت(، 
احم��د عراقچي )مع��اون ارزي بان��ك مركزي( و 
رضا ويسه )معاون هماهنگي و نظارت معاون اول 
رئيس جمهور(، اما از حاضران در اين جلسه، تاكنون 
سه روايت نقل شده كه همگي به نوعي برائت جويي 

از تصميم ارزي فروردين ماه بود. 
   فقط خواص دعوت شدند

همانطور كه گفته شد براي بررسي جعبه سياه 
شوك ارزي يكس��ال اخير اقتصاد ايران بايد به 

دي ماه 9۶ بازگشت. 
17دي ماه 9۶ حس��ن روحاني، رئيس جمهور 
ب��ا جمع��ي از وزراي خ��ود از جمل��ه محمد 
ش��ريعتمداري  وزير صنعت مع��دن و تجارت، 
بيژن نام��دار زنگنه وزير نفت، ولي اه س��يف 
رئيس كل بان��ك مركزي، محم��د نهاونديان 
مع��اون اقتص��ادي رئيس جمه��ور و محمود 
واعظي رئيس دفت��ر رئيس جمهور، تعدادي از 
صادركنندگان را در نهاد رياس��ت جمهوري به 
حضور پذيرف��ت و ظاهراً قرار ب��ود از وضعيت 
صادرات و برنامه ه��اي دولتش براي حمايت از 
صادرات غيرنفتي و ارزآفريني آن سخن بگويد 

و مشكات صادركنندگان را بشنود. 
او البته دستوراتي را هم خطاب به برخي از وزرا صادر 
كرد و خواستار توجه هر چه بيشتر به حوزه صادرات 
شد، اما در اين ميان بس��ياري از صادركنندگان و 
تش��كل هاي بزرگ صادراتي كه توقع داشتند در 
اين جلسه حضور داشته باشند، اكنون گايه مند 
هس��تند كه چرا تنها صادركنندگان پتروشيمي 
در اين جلسه حضور داش��ته و حتي رؤساي اتاق 
بازرگاني تهران و ايران هم در اين جلس��ه حضور 

نداشته و از برگزاري آن بي اطاع بوده اند. 
   فعاان اقتصادي بي اطاع؛ 

خواص خصولتي در جلسه
جلس��ه مذكور  گوي��ا در غي��اب صادركنندگان 
صاحبنام ي��ا اتاق اي��ران به عنوان تش��كل هاي 
اقتصادي برگزار شد و بيشتر خصولتي ها، ميهمان 

رئيس جمهور بوده اند. 
گفتني است كه در اين جلس��ه گويا ارقامي براي 
بهاي ارز در بين ۶تا 9هزار تومان عنوان شده بود تا 
صادرات غير نفتي تقويت شود، در شرايطي بعد از 
اين تاريخ، نوسان در بازار ارز ادامه يافت و به تصميم 
ارزي فروردين ماه و توزيع رانت ارزي وحشتناك 
منتج شد كه با گذشت حدود يكسال از آن تاريخ 
و به رغم رش��د بهاي ارز صادرات غير نفتي ايران 
تقويت نشد و تأثير رشد بهاي ارز بر تقويت صادرات 

غير نفتي نيز تنها يك تصور يا توهم بود و بس.

ماجرای نشست دی ماه 96 منتخبانی از صادركنندگان كاای غيرنفتی با منتخبانی از دولت چه بود؟!
روايت های برائت گونه دولتمردان از تصمیم ارزي فروردين ماه 97
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  ضررمالي88چقدرميشود؟
محراد مديري در توئيتي نوشته: بانك مركزي فرانسه 
ضرر ناشي از اعتراضات در پاريس را بر اقتصاد فرانسه 
140ميليارد دار اعام كرد. دقت كردي چي شد؟ 
دو روز درگيري ايجاد ش��ده 140ميليارد دار ضرر 
كردند. حاا يكي به من بگه سال 88 كه يك سال تمام كشور در آتش بود، 

چقدر ضرر كرديم؟ كي بايد پاسخگوي سرمايه مردم باشه؟
........................................................................................................................

    برايحققانونيماننبايدمذاكرهكنيم
مجتبي آزاد نوشته: هنوز تعدادي از كشورها در افغانستان نيروي نظامي دارند. 
فرانسه و انگليس عاوه بر حضور در عراق و افغانستان در حمله به سوريه در 
كنار امريكا حضور داشتند. چرا ما بايد براي حضور قانوني كشورمون در منطقه 

با كشورهايي مذاكره كنيم كه سال هاست بيرون مرزهاشون مي جنگند؟
........................................................................................................................

   قياسغلطآهنگران
ميثم ايراني نوشته: محمدعلي آهنگران  فرموده اند امام موسي صدر  هم 
با زن بدحجاب  عكس داره پس كار من و آقاميري  بد نيست. استاد! شما 
اان داري براي انقاب نيرو جذب مي كني يا اونها دارند براي دوري از 
اهداف انقاب يارگيري مي كنند؟ موسي صدر بي حجاب رو با حجاب 

مي كرد، شما داريد بدحجابي رو ترويج مي كني.
........................................................................................................................

   دالنفتيكارشرابهترازشمابلدبود!
  علي قلهكي در توئيتي نوشته: معاون فرهنگي ق ق گفته »زنجاني در 
زمان مناسب اعدام خواهد شد و مردم عجله نكنند« فارغ از اينكه اعدام 
اين فرد رو قبول دارم يا نه، حتماً قبل از اعدام زنجاني اعضاي هيئت دولت 
به خصوص محمدجواد ظريف رو پاي صحبت هاش بنشانيد تا بفهمند 

چطور يه دال نفتي، 10برابر دولت فعلي تحريم ها را دور مي زد!
........................................................................................................................

   بزرگترينخيانتوزارتصنعت
 سيد امير سياح در توئيتي نوشته: بزرگ ترين خيانت وزارت صنعت اين  
بوده كه با پيش فروش هاي كثيف، خودرو را از كااي مصرفي به كااي 
س��رمايه اي تبديل كردند. صنعت خودرو كه بايد خانه پژوهشگران و 
فن آفرينان باشد، جوانگاه رانتخواران ش��ده، از  تحريم خودروسازان 

داخلي و محاكمه مسئول اين خيانت ها كوتاه نخواهيم آمد. 
........................................................................................................................

   حكمجالبتوجهيكدادگاهدرايرلند
 كاربري به نام افسران نوشته: دادگاهي در ايرلند فردي را كه به دختري تجاوز 
كرده بود به سبب اينكه دختر لباسي نامناسب و توري ]محرك[ بر تن داشت، 

بي گناه اعام كرد و لباس نامناسب دختر را دليل اين تجاوز دانست! 
........................................................................................................................ 

   مرورنفوذيها
 امين اسدي در توئيتي پروژه هاي نفوذ سال هاي اخير را مرور كرده است: 

پروژه هاي نفوذ در سال هاي اخير را مرور كنيم:
 - كاوه مدني: سازمان حفاظت محيط زيست - فريدون فشاركي و كمال 
فروغي: وزارت نفت - نزار زاكا: معاونت زنان رياس��ت جمهوري - مراد 
طاهباز، كاووس س��يدامامي و...: محيط زيست - دري اصفهاني، تريتا 

پارسي، هومن مجد، علي واعظ و...: مذاكرات هسته اي. 
........................................................................................................................

   برخوردعزتمندانهچين
 فريد ابراهيمي در توئيتي نوشته: به دنبال بازداشت مدير شركت هوآوي 
در كانادا، چين هم يك ديپلمات سابق كانادا را بازداشت كرد. حاا اگه 
كانادا يه ايراني رو بازداشت مي كرد، دولت روحاني براي ارتقاي سطح 
روابط، پرونده فرار از مدرسه، ريز تخلفات رانندگي و تصاوير قليون كشي 

فرد بازداشت شده رو هم براي دولت اتاوا ارسال مي كرد!
........................................................................................................................

    سلفينوجوانانبا»حاجقاسم«
صفحه اينستاگرام منتسب به سردار قاسم سليماني، 
فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامي 
در حاش��يه ديدار پنج ش��نبه جمعي از خانواده هاي 
ش��هداي مدافع حرم تصويري از سلفي گرفتن چند 

نوجوان را با ايشان منتشر كرد.

تاريخ۴۰سالهانقاباسلاميهموارهنشانگر
سيرتوطئههايدولتامريكاعليهملتايرانو
جمهورياساميبودهاست.امروزودرآستانه
جشلن۴۰سلالگيانقابنيلزامريكاييهابا
طرحموضوعاتليچون»تابسلتانداغ«نوعي
جنگروانيبارويكردبراندازينظاماسلامي
وشكسلتمللتايلرانرادركنلارطراحلي
همهجانبهاقتصاديوامنيتليدنبالميكنند.
پايلگاهاطاعرسلانيKHAMENEI.IRدر
گفتوگوييبامحمدحسينصفارهرندي،عضو
مجمعتشخيصمصلحتنظامابعادمختلفنقشه
راهدشمنيدولتامريكاعليهايراناساميرا
ناظربهبياناتاخيرحضلرتآيتاهخامنهاي
درديلدارخانوادهشلهداتحليلكردهاسلت.
انقلاباسلاميدومحلور رهبلر
»تحريمهلاياقتصلادي«و»اقدامات
ضدامنيتلي«رابهعنلوانراهبردهاي
اصليدشمنمطرحوبهطرحكليدواژه
»تابستانداغ«ازسلويدشمناشاره
كردند.تبيينشماازجزئياتايننقشه

دشمنچيست؟
يك آرزوي 40 ساله اي را امريكايي ها در ذهن و دل 
خودشان پرورده اند و علي الدوام اين آرزو را از دست 
نداده اند و با خودش��ان داش��ته اند. براي اينكه اين 
اتفاق به اصطاح »تابستان داغ« كه مدنظر آنها بود 
محقق بشود )كه البته همين تعبير را سال هاي قبل 
هم به كار برده بودند( چند عامل بايد دست به دست 
هم مي داد. آنچه هميش��ه موجود بود، آرزوي پليد 
امريكايي ها و در واقع آن اراده و انگيزه هاي ابتدايي 
آنها بود. اما آنها ب��راي اين آرزو، توطئه هم طراحي 
و عناصري را از جانب خودشان مهيا كردند. بخشي 
از اين عناصر، همان دشمنان بيروني و ضد انقاب 
بيروني هستند كه بعضاً در محيط داخلي تأثيرگذار 
هستند، بعضي شان هم شركاي امريكا هستند، مثل 
بعضي كشورهاي منطقه، از رژيم پليد صهيونيستي 
گرفته تا رژيم هاي مرتجعي مثل عربستان و بعضي 
مشابه هاي او، اينها هم كارهايي را ساماندهي كرده 
و عناصري را به كار گرفته و گروهك هايي را تجهيز 
كرده بودن��د و به آنها پرداخت هاي س��نگين مالي 

داشتند. 
امريكايي ها روي يك عاملي هم حساب كرده بودند 
و آن اينكه مردمي كه هميشه به عنوان اصلي ترين 
پش��توانه هاي نظام روبه روي آنها مي ايستادند، به 
دليل تحريم ها و فش��ارهاي وارده بر زندگي شان، 
براي دفاع از نظام بي انگيزه باشند، البته اين محاسبه 
هم مثل همه محاسبات 40 سال گذشته غلط بود. 

يك عامل ديگر هم اين بود كه بااخره در قبال اين 
توطئه هايي كه آنها طراحي مي كنند، در كش��ور، 
نهادها و دستگاه ها و گروه هاي نخبه انقابي اي هم 
هستند كه در جبهه مقابل آنها صف آرايي مي كنند. 
ممكناستدربارهسوابقكاربردعنوان
»تابسلتانداغ«ازسلويامريكاييها

توضيحبفرماييد.
سال 8۲ بود، يعني سالي كه امريكايي ها وارد عراق 
و افغانستان شده بودند. آنها اين دو كشور را اشغال 
و نيروهاي نظامي شان در حدود تعداد 1۵0 هزار نفر 
در اين منطقه استقرار پيدا كرده بودند. در حقيقت 
مرزهاي ما از سمت شرق و از سمت غرب، آلوده به 
حضور نيروهاي مسلح ناتو شده بود. ما آن زمان از 
مدتي قبل )در فروردين ماه آن سال(، اين ادبيات 
»تابستان داغ« را بر زبان بعضي از مقامات امريكايي 
مي شنيديم كه مي گفتند امسال تابستان داغي در 
انتظار تهران است، به همين خاطر نيروهاي نظام 

حواسشان جمع بود. يك بهانه اي را در خردادماه، 
فكر مي كنم در ۲0 خردادماه س��ال 8۲ در اطراف 
كوي دانشگاه به وجود آوردند به اسم مثًا بد بودن 
كيفيت غذاي دانش��گاه و اين حرف ه��ا، بعد پيوند 
برقرار كردند بين آن ظرفيت اعتراضي كوي دانشگاه 
با بيرون از دانشگاه، كشيده شد به آشوب خياباني. 

اين آشوب ها چند روزي هم در تهران ادامه داشت 
ولي با برخورد بسيار قوي و خوبي كه نيروي انتظامي 
وقت آن زمان به همراه نيروهاي بسيجي انجام داد، 
آن غائله خاتمه پيدا كرد. بعدها ش��ايد يك ماه بعد 
بود كه يك فرمانده انگليسي آمد و گفت قرار بود ما 
در شرايطي كه ايران دچار آشفتگي و آشوب زدگي 
مي شود، نيروهايمان را از بخش جنوبي كشور، يعني 
از خوزستان وارد ايران كنيم و آشوب داخلي را پيوند 
بزنيم با تجاوز خارجي و كار جمهوري اسامي يكسره 
بشود، منتها گفتند آن چيزي كه سبب شد اين ماجرا 
خنثي ش��ود، اواً اين بود كه دامنه آن آشوب هاي 
داخلي خيلي گسترده نشد و زود جمع شد و در ثاني 
ما به يك ارزيابي اي رسيديم و آن اينكه ما اگر بزنيم 
به خط ايران و وارد ايران بشويم نه تنها در برابرمان 
مقاومتي از جنس نيروهاي بس��يجي و پاس��دار و 
نيروهاي مسلح ايران را شاهد خواهيم بود بلكه با يك 
ظرفيت ضربه زننده از پشت سر هم مواجه مي شويم 
كه آن عراقي هاي طرفدار ايران هستند و عمًا از دو 

طرف، ما مورد فشار قرار خواهيم گرفت. 
اين خيلي روشن نشان مي دهد وقتي اينها مي گويند 
تابستان داغ، توصيف وضعيت نمي كنند بلكه دارند 
از يك برنامه ري��زي حرف مي زنن��د؛ برنامه اي كه 
برايش پول گذاش��تند و آدم اس��تخدام كردند. در 
همان س��ال 8۲ كس��اني از عناصر ضد انقاب در 
خيابان هاي تهران و در همان آش��وب ها دستگير 
شدند كه فاصله بين دستگيري شان تا زماني كه از 
طريق فرودگاه به كشور وارد شده بودند، يك شب 
بود، يك روز بود، يعني بافاصله پس از ورود، وارد 
توطئه و فتنه ش��دند، يعني مس��تقيم با مأموريت 

اغتشاش و بلوا آمده بودند. 
ماشاهديكهشدارازسويرهبرانقاب
خطاببهجريانهايسياسليبوديمبا
تأكيدبلراينكه»مراقبباشلندميدان
رابرايدشلمنآملادهنكننلد«وحتي
اشلارهبهخطرتوطئهگريدشلمندر
سال۹8داشتند.شماطرحاينهشدار
ازسويايشلانرابرچهاساسيتحليل

ميكنيد؟
ما با يكس��ري خصوصي��ات در نيروهاي سياس��ي 
جامعه مواجه هس��تيم. بعضي از كساني كه سراغ 
سياست ورزي آمدند و وارد انتخابات و فعاليت هايي 
از اين نوع شدند، تصورش��ان اين توهم بود كه مثًا 
مي توانند نظام را با فش��ار هايي ك��ه از بيرون وارد 
مي ش��ود، وادار بكنند به امتي��از دادن در داخل و 
درحقيقت يك جور مدد بگيرند از فش��ار خارجي 
براي اينكه مع��ادات داخلي را به نفع خودش��ان 

تغيير بدهند. 
در ميان اين نيروها، بخش��ي هس��تند كه به شدت 
دچار فساد سياس��ي به اين معنا شده اند كه حتي 
حاضرند كشور دچار آش��فتگي و جنگ و اتفاقاتي 
نظير آنچه در كشور هاي مجاور ما در عراق و سوريه 
افتاد، بشود اما خواسته ها و اغراض شخصي آنها هم 
محقق بشود. آن جريان راديكال به موازات افزايش 
مشكات داخلي، گاهي وقت ها به اصطاح زبانش 
درازتر مي ش��ود، مثل همين روزها. وقتي آدم اين 
رفتار را مش��اهده مي كند بايد در حقيقت مترصد 
بعض��ي از اقداماتي باش��د كه ممكن اس��ت عامل 
اجرايي اش، عناصر اين گونه با اين مشخصات باشند، 
عناصري كه حتي گرا مي دهند به دشمن بيروني. 
من خاطرم هست در قضاياي اوايل دهه 80 بعد از 
ورود امريكايي ها به عراق و افغانستان، در بعضي از 
روزنامه هاي آن روز مطالبي نوشته مي شد از زبان 
مردم كه مثاً چرا نمي آييد ايران را هم بمباران كنيد 
كه ما هم مثل عراقي ها و افغانستاني ها راحت بشويم. 

اين افراد اينگونه هس��تند كه به قيمت رسيدن به 
اهوای خودشان، كش��ور را به آتش بكشند. از اين 
جهت آن هوشمندي و هوشياري دائمي و مترصد 
بودن در مقابل اقدامات توطئه آميزي كه در فضاي 
رسانه اي اتفاق مي افتد و گاهي حتي به تريبون هاي 
رسمي راه پيدا مي كند، ازم است و بيشتر از هر چيز 
واكنش ما بايد در جهت روشن شدن اذهان عمومي 
و مهيا بودن مردم براي مقابله با خطر سوريه شدن 

ايران باشد. 
مسئلهديگريكهازسويرهبرانقاب
مطرحشد،بحث»لزوممراقبتمسئوان
برايفريبنخوردنمقابللزبانبازيو
ظاهرسازيدشمن«بود.ارزيابيشمااز

اينتذكرايشانوابعادآنچيست؟
ما مواجه هستيم با نوعي از رفتار از سوي امريكايي ها 
و شركاي اروپايي شان كه اگرچه ممكن است يك 

اختاف س��ليقه هايي با هم داشته باش��ند، اما در 
نهايت امر ديده مي شود كه در يك نقاطي با همديگر 
»اشتراك در عمل« دارند و حاصل اشتراكشان در 
واقع محروم كردن ما از دستيابي به حقوق حقه مان 

در معادات مختلف جهاني بوده است. 
به نظرم آن چيزي كه دولتمردان ما بايد با توجه و 
دقت بيشتري مدنظر قرار بدهند اين است كه روي 
كساني و جاهايي حس��اب باز نكنند كه اختيار آنها 
دست خودشان نيست. اين خيلي حرف دقيقي است 
كه چرا ما بايد بياييم سرمايه گذاري هاي اصلي مان 
را در ارتباط با كشورها يا دولت هايي انجام دهيم كه 
هيچ گونه تأثيري نمي توانيم در تصميم گيري هاي 
آنها داشته باش��يم. ما اگر عمده هّمتمان مصروف 
اين بخشي باشد كه اختيارش كامًا دست خودمان 
است و ارتباطي با بيرون كشور ندارد، عاوه بر اينكه 
محيط داخلي را جوابگو است، زمينه اي را هم براي 

تجديدنظر شركاي بيروني ما فراهم مي كند. 
ما در گذش��ته مواردي را داش��ته ايم ك��ه وقتي از 
خودمان اس��تغنا نش��ان داده ايم، همان دشمني 
كه ما را ترك و تحريم كرده ب��وده، خودش آمده و 
پيشنهاد آورده حاضر است با ما كار بكند. متأسفانه 
ما در دولتمردان فعلي مان آثاري از اين نوع نگرش 
را - نگرش همراه با استغنا و علّو طبع- در مواجهه 
با عناصر بين المللي نمي بينيم يا ااقل اين درايت را 
در برگزيدن شركاي يك مقدار مطمئن تر در محيط 
جهاني نشان ندادند كه با آن كساني شراكت ايجاد 
كنند كه حاضر شدند در دوره تحريم، حتي به قيمت 
اينكه گاهي وقت ها يك ضرباتي را دريافت بكنند، با 
ما همراهي كنند. ما در شرايطي كه بحث اين بود كه 
تحريم ها برداشته مي شود، با دستپاچگي باز رفتيم 

سراغ همان تحريم كنندگان! 
ايلنروزهاشلاهدبرخلياظهارنظرها
هستيمكهبازهمنشانازنوعيگرهزدن
مسائلمعيشتيمردمباحوزهتصميمات
ديپلماتيكودولتهايبيگانهدارد.چه

برداشتيازاينگونهسخنانداريد؟
ناجوانمردانه است گروگان گرفتِن رفاه مردم. زندگي 
جاري مردم را گروگان بردن به پاي يكسري اغراض 
و مقاصدي از جنس مقاصد سياسي، به نظرم خيلي 
ناشايست است به خصوص وقتي معلوم شد كه مثًا 
وقتي به مردم وعده اين را داديم كه اگر فان چيز را 
مي خواهيد، پس بياييد پاي برجام، در عمل محقق 
نشده، يعني دولت در آنجا ااقل بدهكار مردم است؛ 
سر وعده اي كه داده و اين وعده عملي نشده است، 
البته مسئول آن را مي توانيم بگوييم دولت ما نيست، 
مس��ئولش آن چهره پليد دنياي استكبار است اما 
دولتمردان ما شريك در جا انداختن اين گزاره در 
ذهن عامه مردم بودند كه اگ��ر راه حل مي خواهيد 
بايد پناه ببريد به بيرون. اين جواب نداد. جفاست كه 
دوباره مردم را بخواهيم ببريم به يك آبشخوري كه 

از قبل خشكيده است و سرابي بيش نيست. 
اين كار دارد متأسفانه اين روزها هم انجام مي شود 
كه حاا اگر مي خواهيد ۲0 درص��د برخي چيزها 
ارزان بشود، تس��هيات در زندگي تان ايجاد بشود، 
بياييدFATF را بپذيريد. م��ن نمي خواهم بگويم 
كه اان FATF را نپذيريم، من مي گويم دايل ما 
براي پذيرفتنش نبايد اين نوع گروگانگيري باشد، 
دايلش بايد منطقي و معقول باش��د، عقاي قوم 
بنش��ينند با همديگر بحث كنند، حاصل مباحث 
علمي اين باش��د كه ي��ا بپذيريم ي��ا نپذيريم. چرا 
از احساس��ات مردم سرمايه گذاري بش��ود؟ چرا از 
عواطف پنهان و آشكار مردم س��ر اين چيزها مايه 

سروري:گذاشته بشود؟ اين به نظرم جفاست.
دولت با FATF جامعه را دوقطبي نكند  

عضوشورايمركزيجمعيترهپويان
بابياناينكلهدولتنبايدبلاموضوع
FATFجامعهرادوقطبيكند،گفت:
رئيسجمهلورروزيميگفتبابرجام
مشكاتحلميشودوليهمانبرجام
تقريبلًاهيلچدسلتاوردينداشلت.
پرويز س��روري عض��و ش��وراي مركزي 
جمعيت رهپويان انقاب اسامي در گفت وگو با مهر، به انتقاد از سخنان 
روحاني در نشست مديران وزارت راه و شهرس��ازي پرداخت و گفت: 
اينكه رئيس جمهور در تريبون يك طرفه منتقدان را متهم به بي سوادي 
و عدم اطاع از اس��ام مي كند درست نيست، به خصوص آنكه يكي از 
علما نيز اعام كرد ممكن اس��ت با FATF به آرمان هاي اسام لطمه 
وارد شود. وي تصريح كرد: آيا فقط آقاي رئيس جمهور از اسام مطلع 
و ديگران نامطلع هستند!؟ اين نوع ادبيات با جايگاه رياست جمهوري 
انطباق ندارد. فردي كه در جايگاه رياست جمهوري قرار مي گيرد بايد 
انتقادپذير و سعه صدر داشته باشد چراكه بعد از رهبر انقاب دومين 
مقام كشور شناخته مي شود پس بايد با استدال اقناع پذيري را در كشور 
ايجاد كند، با اتهام زني اقناع به وجود نمي آيد. سروري گفت: متأسفانه 
اين رويه اي براي رئيس جمهور شده كه هراز چندگاهي دست مرحمتي 

بر سر منتقدان خود با الفاظ غيرقابل قبول مي كشد. 
وي با بيان اينكه بايد فضايي فراهم شود تا هم منتقدان و هم طرفداران دولت 
دايل و ديدگاه هاي خود را صريح بيان كنند، اظهارداش��ت: اما متأسفانه 
اين اتفاق نمي افتد و هميشه منتقدان با فشار مواجه مي شوند، بنده خودم 
تقريبا هر چند روز يكبار بايد به دادس��راي رس��انه بروم و به شكايت هاي 
رئيس جمهور پاسخ دهم. عضو سابق شوراي شهر تهران خاطرنشان كرد: 
رئيس جمهوري كه روزي مي گفت با »برجام« همه مشكات حل مي شود 
و امروز هيچ كدام از آنها حل نشده با FATF و CFTموضوع را مديريت 
مي كند. در آن موقع هم تمام منتقدان برجام زير تهمت ها و القاب مختلف 
رئيس جمهور قرار گرفته بودند و از مرحمت او بهره مند شدند، اكنون نيز در 
FATF همين فضا به وجود آمده است. سروري با بيان اينكه دولت نبايد 

با موضوع FATF فضاي جامعه را دوقطبي كند، گفت: در فضاي دوقطبي 
 FATF هدف آنها اين است كه بگويند اگر مشكل داريم به خاطر مخالفان

است، آنها نگذاشتند كارها به درستي انجام شود.

:FATFصفارهرنديبااشارهبهادعايرئيسجمهوردربارهارزاني2۰درصديبهشرطپذيرش

گروگان گرفتن رفاه مردم برای مقاصد سیاسی ناجوانمردانه است
»تابستانداغ«برنامهريزیدشمناست،نهيكتوصيفوضعيتوازسال82همبرسرزبانامريكايیهابود

حميدرضانيكعهد|جوان

   گزارش یک

فرماندهنيرويهوافضايسلپاهبابيلاناينكهتحريمهاي
دشلمنانهيلچگاهبرداشلتهنخواهدشلدوبايلدآنهارا
بيخاصيتكنيم،گفت:همانگونهكهدرحوزهتسلليحاتي
بلهويلژهدرعرصهموشلكيبهرغلمتحريمهايشلديد
توانستيمباتاششبانهروزيتحريمهارابهفرصتمبدل
وآنانرابيخاصيتكنيمدرحوزههلاياقتصادينيزبايد
باعملتكليفمدارانهوهدفمندبهاينمهمدسلتيابيم.
به گزارش سپاه نيوز، جمعي از برگزيدگان آزمون سراسري سال 
۹7 و نخبگان دانشگاهي، روز پنج شنبه با حضور در ستاد فرماندهي 
نيروي هوافضاي سپاه با سردار س��رتيپ پاسدار اميرعلي حاجي 
زاده ديدار كردند و در فضايي صميمي به بيان ديدگاه ها و سؤاات 
خود پرداختن��د. فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه در اين ديدار با 
گراميداشت ياد و خاطره شهداي واامقام، از آنان به عنوان نخبگان 
و برگزيدگان جامعه ك��ه در راه حفظ و اعتاي اس��ام و انقاب 
اسامي و امنيت و آسايش ملت ايران از جان گذشتگي كردند ياد 
و اظهار كرد: انقاب اسامي ثمره مجاهدت و رشادت هاي جوانان 
غيور ايران اسامي است كه با جانفش��اني هاي بسيار، اين امانت 
امروز به ما سپرده شده اس��ت و ما نيز بايد رسالتي را كه بر دوش 

داريم به بهترين نحو انجام دهيم. 
وي افزود: نسل اول انقاب ايثارگرانه به تكليف خود عمل كردند 
و با پشت سر گذاشتن چالش هاي مختلف، آزادي و استقال را 
براي ملت ايران به ارمغان آوردند، جوانان و نخبگان جامعه نيز 
بايد ادامه دهنده اين راه و مس��ير عزت بخش باش��ند و همه ما 
بايد تاش كنيم تا ايران اسامي را از گزند توطئه هاي دشمنان 
واكسينه كنيم و به نقطه قابل اتكايي در تمامي عرصه ها برسانيم. 

س��ردار حاجي زاده با بيان اينكه تحريم هاي دشمنان هيچ گاه 
برداش��ته نخواهد ش��د و بايد آنها را بي خاصي��ت كنيم، گفت: 
همانگونه كه در حوزه تس��ليحاتي به ويژه در عرصه موشكي به 
رغم تحريم هاي شديد توانستيم با تاش شبانه روزي تحريم ها 
را به فرصت مبدل و آن��ان را بي خاصيت كني��م در حوزه هاي 
اقتصادي نيز بايد با عمل تكليف مدارانه و هدفمند به اين مهم 
دس��ت يابيم. فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه در ادامه با بيان 

اينكه سرريز دستاورد ها و فعاليت هاي نظامي در بخش هاي غير 
نظامي قابل استفاده است، اظهار كرد: به فضل الهي امروز در لبه 
تكنولوژي در عرصه هاي موش��كي، پهپاد، رادار و... قرارداريم، 
اين توانمندي ها با اخاص و پشتكار جوانان غيور ايران اسامي 
در سايه ايمان و اتكا به خدا به دست آمده است. امروز در حوزه 
موشكي دشمنان اراده اي ندارند و به مدد باور توان و پتانسيل 
داخلي خودكفا هستيم كه بايد به ساير حوزه ها نيز تعميم يابد. 

وي با تأكيد بر اينكه نيروي هوافضاي سپاه ارتباط مؤثري را با 
نخبگان و جامعه علمي و دانشگاهي برقرار كرده است، تصريح 
كرد: ارتباط نيروي هوافضاي سپاه با جامعه دانشگاهي و نخبگان 
مراكز علمي از طريق »قرارگاه نوآوري ش��هيد تهراني مقدم« 
برقرار بوده و اين قرارگاه پل ارتباطي ما با مراكز دانش��گاهي و 
شركت هاي دانش بنيان است كه با ايجاد يك شبكه پويا با جامعه 

دانشگاهي ارتباط دارد. 
س��ردار حاج��ي زاده در ادامه تصريح ك��رد: امروز دش��من به 
ضعيف ترين خاكريز ما كه حوزه اقتصادي اس��ت هجوم آورده 
و بخشي از مش��كاتي كه امروز در اين حوزه شاهديم، ناشي از 
برنامه ريزي و تشكيل قرارگاه هاي عملياتي در آن سوي مرزها 
براي ضربه زدن به نظام اسامي و سلب آس��ايش از ملت ايران 
است كه با بهره گيري بهينه از ظرفيت عظيم نسل جوان نخبه 
و پرش��ور ايران اسامي مي توان نواقص و كاس��تي ها را رفع و از 
مش��كات عبور كرد. فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه در پايان 
با تأكيد بر اينكه با اعتماد و باور توانمندي جوانان مش��كل حل 
نشدني در كشور باقي نخواهد ماند، گفت: نيازهاي كشور بسيار 
زياد و حوزه هاي كاري نيز فراوان است، ظرفيت نخبگان بايد براي 
رفع مش��كات در تمامي حوزه ها مجدانه و مجاهدانه به عرصه 
بيايند تا با سربلندي و اقتدار از موانع پيش رو عبور كنيم. در پايان 
اين مراسم از برگزيدگان آزمون سراسري سال ۹7 با اهداي لوح 
يادبود و هدايايي تقدير ش��د. نخبگان دانشگاهي و برگزيدگان 
كنكور نيز با اهداي تابلوفرشي مزين به آيه شريفه »وان يكاد...« از 
مجاهدت هاي سردار حاجي زاده در عرصه دفاعي و امنيت آفريني 

براي ملت ايران و منطقه تجليل كردند.

فرماندهنيرويهوافضايسپاه:
تحريم ها برداشته نمي شود، بايد آنها را بي خاصيت كنيم

گزارش  2

بياييلم بايلد ملا چلرا
سرمايهگذاريهاياصليمان
رادرارتبلاطبلاكشلورهايا
دولتهايليانجلامدهيمكه
هيچگونهتأثيلرينميتوانيم
درتصميمگيريهلايآنهلا
داشلتهباشليم.مااگرعمده
هّمتمانمصروفاينبخشي
باشدكهاختيارشكاماًدست
خودملاناسلتوارتباطيبا
بيرونكشلورنلدارد،عاوه
بلراينكهمحيلطداخلليرا
جوابگلواسلت،زمينلهايرا
همبرايتجديدنظرشلركاي
بيرونليملافراهلمميكند



امانوئ��ل مك��رون، رئيس جمه��ور فرانس��ه 
دوشنبه ش��ب گذش��ته در مقاب��ل دوربي��ن 
تلويزيون ها حاضر شد تا براي نخستين بار بعد از 
شروع اعتراضات موسوم به جليقه  زردها در يك 
ماه گذشته، با مردم فرانسه سخن بگويد. آنطور 
كه انتظار مي رفت، س��خنان او تا اندازه زيادي 
آش��تي جويانه بود و ضمن پذيرش انگيزه هاي 
مردم معترض امتيازهاي حمايتي خود را براي 
آرام كردن مردم رو ك��رد. امتيازهاي حمايتي 
او ش��امل اين موارد مي ش��ود: افزايش حداقل 
دستمزد به ميزان 100 يورو، معافيت مالياتي 
از ساعات اضافه كار، پرداخت پاداش به كارگران 
در صورت توان مالي كارفرماي��ان، معافيت از 
ماليات مستمري بگيران كمتر از 2000 يورو در 
ماه و انجام يكسري اصاحات اداري و دولتي. 
مكرون با گذاشتن اين امتيازات روي ميز انتظار 
راضي كردن معترضان و عقب نش��يني آنها از 
خيابان ها را دارد تا اوضاع دست كم به وضعيت 
يك ماه قبل برگردد، اما به نظر مي رسد اين او 
اس��ت كه به دادن اين امتيازات عقب نشسته 
چون حال و هواي اين روزهاي پاريس را براي 
خود مساعد نمي بيند و شليك گازهاي اشك آور 
در خيابان هاي پاريس براي او دردس��رآفرين 

شده است. 
    رئيس جمهور ثروتمندان

مكرون قبل از اين امتيازات حاضر شده بود تا 
در مورد علت اصلي اعتراض��ات در دو مرحله 
عقب نش��يني كند. آن علت افزاي��ش ماليات 
سوخت به ميزان 5/ 6 سنت در هر ليتر گازوييل 
و2/9 س��نت در هر ليتر بنزين ب��ود كه صداي 
قشر متوس��ط و به خصوص ساكنين در حومه 
ش��هرهاي بزرگ را درآورد. بايد توجه داشت 
كه اين قشر به ش��دت متكي به اتومبيل هاي 
ش��خصي خود هس��تند و ت��وان پرداخت اين 
افزايش ماليات را ندارند و به همين جهت هم 
جليقه هاي زرد خود را پوش��يدند و جاده ها و 
خيابان ها را بسته و با پليس و نيروهاي امنيتي 
درگير ش��دند. دولت مكرون بع��د از چهار نفر 
كشته و هزاران زخمي و بازداشتي حاضر شد 
اين افزايش ماليات را در گام نخس��ت به مدت 
شش ماه و بعد براي يك سال معلق كند اما اين 
عقب نشيني نتيجه نداد و اعتراضات با خشونت 
بيش��تري ادامه پيدا كرد. مكرون كه در آن دو 
گام عقب نش��يني به نتيجه اي نرسيده حاضر 

شده است گام هاي بيشتري به عقب بردارد اما 
بايد گفت اين دست و پا زدن او هم به نتيجه اي 
نرسيده، چراكه جليقه زردها روز سه شنبه هم به 
خيابان آمده  و گفته اند به اعتراضات خود ادامه 
مي دهند. اين پاسخ جليقه زردها نشان مي دهد 
موضوع افزايش ماليات سوخت و اين امتيازات 
پيشنهادي مكرون رضايت آنها را جلب نكرده و 
هدف آنها حاا چيزي بيشتر از اين موارد است. 
شعار »مكرون استعفا« در روزهاي اخير بيشتر 
از ديگر شعارها شنيده مي شود و به نظر مي رسد  
با وجود ريزش تعداد جليقه زردها در يك هفته 
گذشته اما صفوف آنها هم منسجم تر شده و هم 
اينكه هدف مش��خص تري را دنبال مي كنند و 
آن چيزي نيست جز استعفاي رئيس جمهوري 
 كه به نظ��ر آنه��ا رئيس جمه��ور ثروتمندان

)le président des riches( است. 
    نوليبراليسم مخرب

»رئيس جمهور ثروتمن��دان« لقبي بود كه در 
زمان مبارزات انتخاباتي به مكرون داده ش��ده 
بود چون مكرون  آن موقع به شدت از كاهش 
ماليات ثروتمندان حمايت مي كرد و توجيه او 
هم اين بود كه ماليات هاي باا باعث دلسردي 
ثروتمندان و فرار سرمايه آنها از كشور مي شود. 
حاا هم به نظر مي رس��د ك��ه او همين نظر را 
دارد و هر چند حاضر ش��ده اس��ت از مواردي 
مثل ماليات سوخت، افزايش حداقل دستمزد 
يا معافيت مالياتي مس��تمري بگيران حمايت 
كند اما باز حاضر نيس��ت بر سر كاهش ماليات 
ثروتمندان كوتاه بيايد و حتي به صورت علني 
بر اين نكته تأكي��د كرده اس��ت. اين حمايت 
آش��كار و صريح مكرون از ثروتمندان اس��ت 
كه جليقه زردها را به ادام��ه اعتراضات مصمم 
كرده تا آنجايي كه امتيازات مكرون را بيش��تر 
توهيني به خ��ود قلم��داد كرده ان��د. يكي از 
جليقه زردها به روزنامه ميانه روي لوموند گفته 
اس��ت: »امانوئل مكرون خرده نان به سوي ما 
پرتاب مي كند« و ديگري مي گويد كه مكرون 
امروز( براي ب��اا رفتن  منتظ��ر ش��نبه )يعني 
پرده پنجم اعتراضات باش��د. روشن است كه 
مطالب��ات جليقه زردها از م��وارد خردي مثل 
ماليات س��وخت يا افزايش حداقل دس��تمزد 
بااتر رفته و حاا آنها ش��خص رئيس جمهور 
ثروتمندان و سيس��تمي را هدف گرفته اند كه 
تنها كارش حفظ س��رمايه و پ��ول ثروتمندان 

اس��ت و با انداختن خرده نان به س��مت مردم 
انتظار رضايت عمومي را دارد. مكرون حتي حاا 
هم حاضر به كاهش ماليات ثروتمندان نيست 
مبادا بر اين قشر اندك فشاري وارد شود و انتظار 
دارد با بسته هاي حمايتي مثل افزايش حداقل 
دستمزد يا معافيت مالياتي مستمري بگيران، 

مردم راضي شوند. 
واقعيت اين است كه ليبراليس��م اقتصادي او 
همانند نس��خه هاي مش��ابه در ديگر كشورها 
آنقدر مخرب اس��ت كه اين بس��ته ها دردي از 
مردم معترض را دوا نمي كند. حداقل دستمزد 
امس��ال در فرانس��ه هزار و 498 يورو با كس��ر 
ماليات فقط هزار و 158 يورو به دس��ت مردم 
مي رسد و معلوم اس��ت  افزايش 100 يورويي 
مشكلي را حل نمي كند. امتيازات ديگر مكرون 
هم وضعيتي مش��ابه دارد و اين در حالي است 
كه فرانسه با 9 درصد بيكاري و رشد اقتصادي 
به ش��دت پايين 1/6 درصدي از ضعف مفرط 
اقتصادي رنج مي برد. نكته جالب اينجاس��ت 
كه حتي بانك مركزي فرانس��ه رشد اقتصادي 
براي سه ماهه پاياني س��ال ميادي را از چهار 
دهم درصد به دو دهم درصد كاهش داده است، 
ميزاني كه تا هش��ت دهم درص��د پيش بيني 
شده فاصله زيادي دارد. اين شرايط اقتصادي 
است كه باعث مي شود جليقه زردها امتيازات 
حمايتي دولت را در حد خرده ناني ببينند كه 
از طرف مكرون پرت مي ش��ود و اي��ن كار او را 

تحمل نمي كنند. 
    مسير نامعلوم

ژان ل��وك ملنش��ون، رهبر ح��زب چپ گراي 
فرانسه بعد از سخنراني مكرون گفت اعتراضات 
جليقه زردها ادامه مي يابد، چراكه مكرون هيچ 
اشاره اي به بيكاري، كارگران پاره وقت، وضعيت 
بازنشستگان و دانشجويان نكرد و »اين مردم 
عادي هستند كه هزينه تقاضاهاي ارائه شده از 
سوي مكرون را خواهند پرداخت و ثروتمندان 
چيزي پرداخت نمي كنند.« اين نگرش با اعام 
سه ش��نبه بعد از س��خنراني مكرون به عنوان 
»سه شنبه س��ياه« همخواني دارد كه از سوي 
جليقه زردها اعام ش��د و نش��ان داد  ماجرا با 
امتيازات حمايتي مكرون تمام نش��ده اس��ت. 
حاا مسئله  اين است كه مسير در پيش رو چه 
خواهد بود. معلوم اس��ت كه مكرون به واسطه 
اساس نوليبراليس��تي خود حاضر نخواهد شد 

در قبال حفاظت از جيب و سرمايه ثروتمندان 
كوتاه بيايد اما سركوب يك ماه اخير دست كم 
به او كمكي نكرده اس��ت. در اين ميان، حمله 
تروريستي سه شنبه شب يا 24 ساعت بعد نطق 
تلويزيوني مكرون مي تواند هديه  آسماني به او 
براي رفع و رجوع كردن مش��كل جليقه زردها 
باشد! اين حمله مرگبار در بازار كريسمس شهر 
استراس��بورگ اتفاق افتاد كه سه كشته و 12 
زخمي داشته كه وضعيت شش زخمي وخيم 
گزارش شده اس��ت. فرار عامل 29 ساله حمله 
پرس��ش هاي جدي در مورد علت اين حمله را 
برانگيخته است به خصوص كه او براي نيروهاي 
پليس و امنيتي فرد ش��ناخته  ش��ده اي بود و 
حتي قرار بود صبح همين روز توسط نيروهاي 
پليس و به دليل جرم ديگري بازداش��ت شود. 
در هر صورت، اين حمله تروريستي يا حمات 
احتمالي بعد از اين مي تواند راه نجاتي دست كم 
موقتي براي مكرون ايجاد كند تا با برانگيختن 
احساس��ات عمومي افكار عمومي را به س��وي 
موضوعاتي مثل انسجام و وحدت ملي يا مبارزه 
با تروريسم منحرف كند. اين الگويي است كه 
بارها قبل از اين در فرانسه و ديگر كشورها اجرا 
شده است اما معلوم نيست كه مشكل مكرون 
را در وضعيت فعلي حل كند. بايد توجه داشت 
كه حتي برآورده كردن امتي��ازات حمايتي او 
نيز محل ش��ك و ترديد اس��ت چون با وجود 
كسري بودجه 2/5 درصدي معلوم نيست او از 
كجا منبع مالي ازم را براي انجام اين امتيازات 
حمايتي فراهم خواهد كرد؟ ژرار درمنن، وزير 
بودجه فرانسه روز بعد از نطق مكرون در مجلس 
ملي فرانسه حاضر ش��د و به نمايندگان گفت  
وعده ه��اي مكرون ح��دود 10ميلي��ارد يورو 
هزينه روي دس��ت دولت مي گذارد كه باعث 
مي شود كسري بودجه سال آينده ميادي به 
3/4 درصد برسد، يعني بيش از ميزان 3 درصد 
مجاز اتحاديه اروپا. اين ميزان از كسري بودجه 
با توجه به رش��د كم اقتصادي بار سنگيني را 
ب��ر دوش دولت مي گ��ذارد و مي ت��وان انتظار 
داش��ت مكرون از يكس��و نتواند به وعده هاي 
حمايتي خود عمل كند و از سوي ديگر نتواند 
تا پايان س��ال آينده طاقت بياورد و از افزايش 
ماليات سوخت خودداري كند. گذشته از اين 
نرخ بااي بيكاري از عمده مس��ائلي است كه 
به قول ملنش��ون بخش��ي از جليقه زردها را به 
خيابان آورده اما اين موضوع جايي در امتيازات 
حمايتي مكرون نداش��ت و نمي ت��وان انتظار 
كاهشي در نرخ آن را داشت مگر اينكه فشارهاي 
اقتصادي باعث افزايش اين نرخ در سال آينده 
ميادي نشود. در هر صورت، حمله تروريستي 
استراس��بورگ مي تواند مس��كن كوتاه مدتي 
در ناآرامي هاي يكماهه اخير باش��د اما به طور 
قطع درمان نيس��ت، بلكه اصرار رئيس جمهور 
ثروتمندان به برنامه هاي نوليبراليستي مشكل 
را عميق ت��ر خواهد كرد و همين نيز مس��يري 

نامعلوم پيش روي فرانسه قرار داده است. 

تقابل ميان چين و امريكا پس از به قدرت 
سجاد مرادي كارده

      دورنما
رسيدن دونالد ترامپ در كاخ سفيد رو به 
فزوني گذاش��ته اس��ت. تنش بين اين دو 
كشور كه دامنه آن از جنگ اقتصادي تا رقابت هاي امنيتي و ژئوپلتيك در 
حال گسترش است، در پي صدور قرار بازداشت منگ وانژو معاون شركت 
هوآوي در كانادا باا گرفته است. وي از طرف دولت امريكا متهم به دور زدن 
تحريم هاي ايران و مخفي نگه داشتن ارتباط هوآوي با شركت ديگري  كه 
سعي در فروش تجهيزات به ايران بوده، است. در پاسخ به اين اقدام، معاون 
وزير امور خارجه چين در ديدار با سفير امريكا در پكن اعام كرد كشورش 
مبتني بر اقدامات امريكا در مورد اين موضوع تصميم خواهد گرفت. اين 
اقدام كه در ادامه وضع تعرفه هاي سنگين بر كااهاي چيني و نيز گسترش 
نفوذ در حياط خلوت چين صورت مي گيرد، نشانگر روند رو به افزايش تنش 

در روابط دو طرف است. 
به طور كلي امريكا در دهه هاي گذشته با روش هايي مختلف بر آن بوده چين 
را در حوزه هاي مختلف سياست خارجي و سياست هاي اقتصادي بين المللي 
به سمت عمل گرايي سوق دهد. با پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير 
شوروي، نظام بين الملل دستخوش تغيير شد و دشمن مشترك دو كشور 
يعني شوروي از ميان رفت. الگوي روابط دو كشور در اين دوره را مي توان 
»همكاري اقتصادي و رقابت استراتژيك« ارزيابي كرد كه مبتني بر همكاري 
و رقابت توأمان بوده است. در قالب اين الگو، دو كشور در حوزه هاي وسيعي با 
محوريت اقتصاد وارد همكاري شدند و در حوزه امنيت بين الملل با يكديگر 
به رقابت پرداختند. در عين حال، اين ايده در انديشه سياستگذاران امريكايي 
ش��كل گرفت كه با حمايت از قدرت اقتصادي چين و ادغام اين كشور در 
سازوكارهاي سياسي و اقتصادي بين المللي، رفتار خارجي اين كشور تعديل 

ش��ده و نظم موجود تك قطبي را خواهد پذيرفت. چنين مسئله اي نه تنها 
محقق نشد بلكه رويكردهاي چين به ويژه در يك دهه اخير نشان از تهاجمي 

شدن سياست هاي چين و حتي داعيه ابرقدرتي اين كشور دارد. 
چين كه طي دهه ها بر مبناي راهبرد بقا و تمركز بر داخل به روابط خارجي 
خود مي نگريست، اكنون استراتژي مبتني بر توليد ثروت و ارتقاي جايگاه 
با درك واقعيات در ه��ر دو حيطه داخلي و بين المللي را در دس��تور كار 
دارد. در چارچوب اين استراتژي، سياست خارجي چين اهدافي را دنبال 
مي كند كه معطوف به توليد ثروت در داخل و بهبود شرايط زيستي است. 
چين در حوزه هاي داخلي در قالب طرحي عملي در پي مبارزه با فس��اد 
مالي و اقتصادي است. اين كشور در حال افزايش توانايي و نوسازي ارتش 
خويش است. موضوع ارتقاي قابليت هاي تسليحاتي به ويژه هسته اي و نيز 
مدرنيزاسيون نظامي چين در گزارش هاي پنتاگون نگران كننده ارزيابي 
شده است. اين موضوع به تبع خود، منجر به ارتقاي جايگاه جهاني چين 
به عنوان بازتاب تغيير در توزيع قدرت مادي در س��اختار نظام بين الملل 
نيز شده اس��ت. اكنون چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان و نيز 

بزرگ ترين كشور تجاري جهان مطرح است. حجم توليد ناخالص داخلي 
چين در رتبه دوم پس از امريكا قرار دارد،اما بس��ياري جلو زدن چين از 
امريكا در توليد ناخالص داخلي را در آينده نزديك محتمل مي دانند. در 
عين حال پكن سياست خارجي اقتصادمحور خود را با چندجانبه گرايي 
توأم كرده اس��ت. چين در س��ال 2015 به بانك ترميم و توسعه اروپايي 
پيوست و بانك سرمايه گذاري زيرساختي آسيايي را تأسيس كرد. روند 
پيشرفت هاي اقتصادي چين موجب شد تا صندوق بين المللي پول، ارز 

چين را به سبد ارزهاي جهاني افزود. 
در طرف ديگر، امريكاي ترامپ درگير رقابت امنيتي با چين ش��ده است. 
ترامپ در سند »استراتژي امنيت ملي امريكا 2018« كه طرحي نظام مند 
از سياست ها و راهبردهاي اين كشور است و اعمال نفوذ امريكا را به صورت 
امري موجه نمايش داده است، از چين به عنوان تهديد و در واقع كشوري 
كه در نقطه مقابل ارزش ها و منافع امريكا قرار دارد، ياد مي كند. براي مقابله 
با اين روند نيز ترامپ نفوذ حداكثري امريكا در مناطق مختلف از راه تشويق 
كش��ورها براي ورود به ائتاف با امريكا را مطرح نمود كه در واقع بر همان 
الگوي رئاليس��تي مبتني بر تاش براي كاهش ابزار قدرت رقبا و افزايش 

قدرت خويش در مناطق مختلف تأكيد دارد. 
در همين راستا امريكا و چين در سال هاي اخير در مناطق عمده اي نظير 
aAsiaa P Indo a Paciic( و شرق آسيا ) )آسياي مركزي، هند a آرام 

ciic( درگير تنش هستند. چين در آسياي مركزي درگير ابتكار راه ابريشم 

جديد است، در حالي كه امريكا از طرح آسياي مركزي بزرگ حمايت مي كند 
كه در پي از بين بردن نفوذ روس��يه و چين در اين منطقه است. در منطقه 
هند – آرام، چين به عنوان رقيب اصلي امريكا تعريف شده است كه سعي 
دارد با انجام سرمايه گذاري هاي كان، زيرساخت هاي اقتصادي دولت هاي 
اين منطقه را به دست گيرد. در مقابل، امريكا 
با تكيه بر بحران كره ش��مالي حضور خود را 
گس��ترش داده و از كش��ورهاي متحد خود 
نظير ژاپن، كره جنوبي، اس��تراليا، زاندنو، 
هند، فيليپي��ن و تايلند حماي��ت مي كند. 
حمايت هاي امريكا از اين متحدان، آشكارا در 
تضاد با منافع پكن براي تعميق نفوذ بيشتر 

در اين منطقه قرار دارد. 
مس��ئله فوق يادآور الگوي نظم تك قطبي– 
چندقطبي س��اموئل هانتينگت��ون در دهه 
1990 اس��ت. هانتينگتون معتق��د بود در 
سيستم سياست بين المللي، گر چه امريكا 
تنها كشوري اس��ت كه در تمامي زمينه ها 
از برتري برخوردار اس��ت، اما در سطح دوم 
اين سيستم قدرت هاي عمده منطقه اي قرار 
دارند كه در منطقه خود برجسته هستند اما 
نمي توانند همانند امري��كا منافع خود را در 
سراسر جهان گسترش دهند. از نظر هانتينگتون، امريكا در راستاي ايجاد 
چالش براي اين قدرت هاي منطقه اي، بايد از قدرت هاي درجه دوم مناطق 
مختلف كه منافع آنها معمواً با منافع قدرت هاي درجه اول منطقه اي در 
تضاد قرار دارد حمايت كند. چنين منطقي، حمايت هاي امريكا از ژاپن در 
منطقه شرق آسيا و هند در منطقه هند a آرام را توجيه مي كند، اما در حال 
حاضر اوضاع متفاوت از قبل است و چنانچه گفته شد چين بيش از اينكه 

خود را قدرتي منطقه اي به حساب آورد، داعيه ابرقدرتي دارد. 
مس��ئله اي كه در اين بين براي ترامپ چالش برانگيز تلقي مي ش��ود،عدم 
استنباط مشترك با اروپا در برخورد با چين است. تاش هاي اتحاديه اروپا 
براي درگير نمودن و ادغام چين در س��اختارهاي بين المللي نه به منظور 
كاهش قدرت پكن، بلكه به گونه اي مسالمت آميز بوده است. بر اين اساس، 
اروپا در قبال ظهور چين همواره درصدد فراهم آوردن زمينه هاي ورود چين 
به نهادهاي بين المللي از جمله سازمان تجارت جهاني بوده است. اروپا در 
قالب اين رويكرد اهداف مهمي را در نظر دارد كه برخي از آنها را استفاده از 
بازارهاي داخلي وسيع چين، افزايش روندهاي چندجانبه گرايي در مقابل 
هژموني امريكا، بهره گيري از نفوذ سياسي چين براي كنترل امريكا و روسيه 
در عرصه هاي بين المللي و نيز تبديل چين به عضو مؤثر و كارآمد اقتصادي و 
سياسي نظام بين الملل تعريف مي كند. بر اين اساس همگرايي اروپا و چين 
در ش��رايط كنوني يكي از گزينه هاي مطرح در مقابل امريكاست؛ فذريكا 
موگريني مس��ئول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا در ديدار ژوئن 2018 
با وزير خارجه چين در بروكسل با خاطرنش��ان ساختن شرايط آشفتگي 
ژئوپلتيكي جهان، همكاري مشترك اروپا و چين را داراي اهميتي دوچندان 
ارزيابي كرد. در مجموع از طرفي امريكا اكنون بيش از هر چيز با رويكردهاي 
تهاجمي چين مواجه است كه در بيشتر حوزه هاي اقتصادي و امنيتي سعي 
در افزايش قدرت خويش دارد و از طرف ديگر به نظر مي رسد سياست هاي 
ملي گرايانه ترامپ كه موجب ايجاد فاصله بين امريكا و اروپا شده است چين 

را در اتخاذ سياست هاي روند جسورتر مي كند.
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88498444س��رويس بين الملل

جليقهزردهابا»خردهنان«مكرونآرامنميشوند
اعتراضات فرانسه ادامه خواهد داشت

چين كه طي دهه ها بر مبناي راهب�رد بقا و تمركز بر 
داخل به رواب�ط خارجي خود مي نگريس�ت، اكنون 
اس�تراتژي مبتني بر توليد ثروت و ارتقاي جايگاه با 
درك واقعيات در هر دو حيطه داخلي و بين المللي را در 
دستور كار دارد. در چارچوب اين استراتژي، سياست 
خارجي چين اهدافي را دنبال مي كند كه معطوف به 

توليد ثروت در داخل و بهبود شرايط زيستي است

حمله تروريستي استراسبورگ 
مي تواند مس�كن كوتاه مدتي در 
ناآرامي هاي يكماهه اخير باش�د 
اما به طور قطع درمان نيست، بلكه 
اصرار رئيس جمهور ثروتمندان به 
برنامه هاي نوليبراليستي مشكل 
را عميق تر خواهد كرد و همين نيز 
مسيري نامعلوم پيش روي فرانسه 

قرار داده است

سيدرحيم نعمتي
      رویکرد

پايانتوهمامريكايي
ادغامچيندرترتيباتجهاني

آگــهى منـاقصه عمـومى
لذا متقاضيان مى توانند ظرف مدت 10 روز كارى از تاريخ 1397/9/25جهت دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد ات خود با در نظر گرفتن 
شرايط عمومى - خصوصى و شرايط ذ يل به دبيرخانه سازمان واقع در كرج، ميدان استاندارد، بعداز موسسه استاندارد، ساختمان مركزى مراجعه 

و يا با شماره تلفن 32800843-026 تماس حاصل نمايند.
- واريز مبلغ 300/000 ريال به حساب شماره 70030744448 نزد بانك شهر به نام سازمان بابت خريد هر يك اسناد 

- محل فروش اسناد مناقصه: امور قراردادها
- محل تحويل اسناد  مناقصه: دبيرخانه سازمان

- آخرين مهلت قبول پيشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 1397/10/5
- هزينه نشر آگهى ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

-  ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

سپرده شركت در تعدادموضوع مناقصهرديف
مناقصه  (ريال)

تضمين حسن انجام 
توضيحات معامله  (ريال)

شركت هاى داراى مجوز و صالحيت دار10% مبلغ كل قرارداد1373/485/000/000 نفرتامين و مديريت نيروى انسانى1

شركت هاى داراى مجوز و صالحيت دار10% مبلغ كل قرارداد611/685/000/000 نفرتامين و مديريت نيروى نگهبان2
رئيس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهردارى كرج - مجيد استاد كاظمى

شهردارى كرج 
سازمان مديريت حمل و نقل و بار و مسافر

سازمان مد يريت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى كرج  در نظر دارد با توجه به مجوزهاى ماخوذه جهت 
موارد ذيل را براى مدت يك سال از طريق مناقصه عمومى به شركت هاى صالحيت دار واگذر نمايد.
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88498481ارتباط با ما

اولين آش�نايي  ش�ما با ش�هيد مهدي 
زين الدين در چه برهه ای از جنگ اتفاق 

افتاد؟
من قب��ل از عمليات رمضان در خدمت ايش��ان 
بودم. در كل از قب��ل عمليات رمضان صميميت 
من با شهيد خيلي زياد شد. اين صميميت زماني 
شكل گرفت كه آقا مهدي فهميد من فرزند شهيد 
حسن صفائيان هستم و برادرم نيز در ستاد لشكر 
اس��ت. بعد از آن هر زمان كه ايشان مي خواست 
به قرارگاه برود و كس��ي همراهش نب��ود با هم 
مي رفتيم. اولين بار به من گفت بيا با هم به قرارگاه 
برويم، رانندگي كه بلدي؟ وقتي با هم به قرارگاه 
مي رفتيم در داخل ماش��ين روض��ه مي خواند، 
مداحي و صحبت و نصيحت مي كرد. بيشترين 
ماقاتش در قرارگاه با ش��هيد حسن باقري بود. 
بعضي مواقع هم همراه ش��هيد باقري و ش��هيد 

زين الدين آب تني مي كرديم. 
اعتماد به جوانان در دوران دفاع مقدس 
خيلي پررن�گ ب�ود و يك�ي از جوانان 
فرمانده شهيد زين الدين بود. دليل اين 
اعتماد به جوانان و جوانگرايي در دفاع 

مقدس را چه مي دانيد؟
چون بحث عشق و ش��هادت بود ريسك پذيري 
جوانان باا بود. شايد كس��ي كه سن و سالي از او 
گذشته باش��د و  بخواهد خط را بگيرد و حركت 
كند تمام موارد ايمني را زيرنظر بگيرد. در صورتي 
كه اگر جوانان ي��ك درصد هم احتمال موفقيت 
مي دادند جانفشاني مي كردند تا كار انجام شود. 
اميرالمؤمنين مي فرمايد از چيزي كه مي ترسي 
بايد طرفش بروي. بچه ها هم براي رس��يدن به 
هدفش��ان ترس را كنار مي گذاشتند. شجاعت 
رزمندگان زبانزد بود. اين جوانان به دليل عشق 
به ش��هادت، از مرگ نمي ترسيدند.چون عاشق 
ش��هادت بودند ترسي برايش��ان وجود نداشت. 

عشق به شهادت، شجاعت و انرژي مثبت زيادي را 
با خود به همراه مي آورد و باعث مي شد نيروها به 
دل دشمن بزنند. البته قبل از آن آموزش هاي ازم 
را مي ديدند. فرماندهان رده  بااي ما آموزش هاي 
خوبي دي��ده بودند. گاه��ي در برخ��ي محافل 
مي گويند بس��يجي ها زمان جن��گ چيزي بلد 
نبودند، حرفي كه به هيچ عنوان درست نيست. 
فرماندهان رده  ب��ااي ما ه��وش نظامي باايي 
داشتند. شهيد زين الدين را به عنوان يك نابغه و 
يك مبتكر نظامي مي شناسم. زماني كه در قرارگاه 
كربا كالك نظامي را كه جلوي شهيد زين الدين 
مي گذاشتند ايشان مطالب نظامي اي را مي گفت 
كه باعث تمجيد و تحس��ين فرمانده باتجربه اي 
مثل شهيد صيادشيرازي مي شد. شهيد زين الدين 
نابغه عصر خودش بود و به همين دليل صدام براي 
سرش جايزه تعيين كرده بود. گفته بود هر كسي 
مهدي زين الدين را به شهادت برساند يا سرش را 
برايم بياورد به او جايزه مي دهم. من در چند طرح 
نظامي كه شهيد زين الدين به طور مستقيم وارد 
شد و طرح عمليات داد شركت كردم  همگي آنها 

به لحاظ اصول نظامي عالي بودند. 
 يكي از ويژگي هاي خ�وب جوان بودن 
فرماندهان باعث ايجاد رابطه نزديك با 

نيروها هم مي شد؟
يكي از دايل هم همين است. فردي كه جوان و 
پرانرژي است با جوان ها بهتر مي تواند كار كند. 
جوانان با جوان��ان راحت تر و موفق تر هس��تند. 
آن زمان نيروه��ا حاضر بودند جانش��ان را براي 
فرمانده  شان و فرمانده جانش را براي نيروهايش 
بدهد. اي كاش از سخنراني هاي شهيد زين الدين 
فيلم هايي باش��د تا شور و ش��وق نيروها هنگام 
سخنراني شان را ببينيد. وقتي اعام  شد فرمانده 
تيپ 17 علي بن  ابيطالب)ع( برادر مهدي زين الدين 
مي خواهد بعد از نماز جماعت ظهر سخنراني كند 

همه منتظر بودند ببينند فرمانده لشكر چه كسي 
است. بعد وقتي شهيد زين الدين بلند مي شد همه 
با خوشحالي از جواني فرمانده شان  مي گفتند و 
به جواني اش عش��ق مي ورزيدند. آقا مهدي هم 
س��خنراني جانانه اي كردند و مجلس مثل توپ 
تركيد. بعد از س��خنراني، نيروها دورش ريختند 
و ايشان را گرفتند و رها نمي كردند. از بس همه 
به سمت ايشان هجوم آوردند كه لباس هايشان 

پاره شد. 
شهيد زين الدين قبل از اينكه پاسدار باشد طلبه 
بود. در صحبت كردن سخنران مسلطي بود، فن 
بيان خوبي داشت و مطالب را خيلي روان و شيرين 
بيان مي كرد. چون خودش جوان بود احساسات 
جوانان را به خوبي درك مي كرد. مثل برادر به هم 
نزديك بوديم. گاهي براي عملياتي ايشان مستقيم 

تمام معبرها را كنترل مي كرد. گاهي مس��افت 
زيادي را سينه خيز مي رفت و سركشي هايش را 
انجام مي داد. كدام فرمانده در كجاي دنيا چنين 
كارهايي ب��راي نيروهايش مي كند؟ در بيش��تر 
عمليات هايي كه لشكر 17 انجام مي داد  ايشان 
و شهيد باقري مستقيم وارد مي شدند و ريز كار 
بچه هاي اطاعات عمليات را نظارت مي كردند 
و نظر فني مي دادند. من بعد از سال ها همچنان 
مي گويم فرمانده من شهيد زين الدين است. هنوز 
هم ايشان فرمانده من است و وقتي مي خواهم يك 
كار شخصي انجام دهم از ايشان انرژي مي گيرم. 
آقا مهدي خيلي دوست داش��تني و باانرژي بود. 
شهيد حس��ن باقري هم همينطور بود و هر دو 

هوش بااي نظامي داشتند. 
ساده زيس�تي و حساس�يت  ش�هيد 
زين الدين مثل ساير فرماندهان دوران 
دفاع مق�دس روي بيت المال زبانزد بود 
و آن نس�ل از فرمانده�ان را مي توانيم 
به عنوان يك الگوي خ�وب به جامعه و 

مسئوان معرفي كنيم. 
ديگر مثل ايشان نداريم. شهيد زين الدين حقوق 
معمولي كه يك پاسدار مي گرفت را مي گرفت. از 
هيچ امكانات دولتي اس��تفاده نمي كرد. بارها به 
ايشان گفته بودند شما بايد راننده شخصي داشته 
باش��يد ولي آقا مهدي مي گفت راننده شخصي 
نمي خواهم، معمواً يا خودش رانندگي مي كرد 
يا با رفقايش جاي��ي مي رفت. به جرئت مي گويم 
ايشان از 24 س��اعت ش��بانه روز 20 ساعتش را 

پاي كار بود. 
با توجه به ش�ناخت و نزديكي ش�ما با 
شهيد زين الدين اگر بخواهيد جهان بيني 
 و اهدافشان را برايمان شرح دهيد به چه 

مواردي اشاره مي كنيد؟

عشق شهيد زين الدين سپاه و خدمت به مردم بود. 
در مراسم خواستگاري ش��ان من حضور داشتم. 
آنقدر با هم صميمي ش��ده بوديم كه آقا مهدي 
از من خواست من را به عنوان برادرش به مراسم 
خواستگاري ببرد. آقا مجيد برادرشان در مجلس 
بود ولي باز با اين حال من را هم همراهشان بردند. 
آن شب در جريان خواستگاري آقا مهدي گفت با 
عرض معذرت، اين ازدواج اول من نيست و ازدواج 
دومم است. همه حتي پدر و مادرشان هم تعجب 
كردند. ايش��ان ادامه داد ازدواج اول من با سپاه و 
جنگ است و اگر با اين مسئله مشكل داريد اان 
بگوييد. مي گفت اان جنگ است و بعد از جنگ 
بازسازي و خدمت به جامعه برايم در اولويت است. 
عشقش خدمت به مردم ايران بود. نسبت به مردم 

احساس دين مي كرد. 
ازدواجشان هم در نهايت سادگي و بدون 

تشريفات انجام شد؟
اجازه نداد ما چيزي برايشان بخريم. تابستان بود 
و من مي خواستم يك كلمن يونوليتي بخرم و در 
خانه بگذارم تا داخلش يخ بگذاريم اجازه آن را هم 
نمي داد. اجازه نداد يك پتو يا قاش��ق از لشكر به 
خانه شان برود. وسايل خانه اش را در ساده ترين 
حالت ممك��ن خريده بود. حق��وق آقا مهدي به 
عنوان فرمانده لش��كر  هيچ فرقي با پاسدارهاي 
معمولي نمي كرد. حقوق هر پاسدار مجرد هزار 
تومان بود، اگ��ر متأهل مي ش��د 800 تومان به 
آن اضافه و به ازاي هر بچه 300 تومان ديگر هم 
اضافه مي ش��د. آقا مهدي هم با توج��ه به اينكه 
عقد كرده بود حقوقش 1800 تومان مي ش��د و 
با توجه به حقوقش خ��رج مي كرد. در يك محله 
قديمي در مركز ش��هر اهواز خان��ه اي پيدا كرد. 
خانه با موكت هاي قديمي موكت شده بود. يك 
گاز روميزي كوچك داش��ت، يك ق��وري، دو تا 
استكان، يك قابلمه كوچك، دو تا بشقاب و دو تا 
قاشق. همين! روزي كه خانمش به خانه آمد راديو 
و تلويزيون در خانه نبود. شايد جوان هاي اان باور 
نكنند ولي در ساده ترين شكل ممكن زندگي شان 
را شروع كردند. مي گفت پول براي خريد وسايل 
بيشتر ندارم. وقتي مي گفتيم از پدر خودتان يا پدر 
همسرتان قرض بگيريد مي گفت چرا به ديگران 
زحمت بدهم. تأكيد داش��ت دين كسي نبايد بر 
گردنش باشد و مي گفت اان يك بسيجي از اينجا 
رد ش��ود و ببيند تجهيزات و امكانات زندگي  ام 
بيشتر است چه فكري با خودش مي كند. شهيد 
زين الدين به اميرالمؤمني��ن)ع( در زندگي اش 
اقتدا كرده  و ساده زيستي زندگي شان را از ايشان 

الگو گرفته بود. 
همسرشان نسبت به سبك زندگي شهيد 

زين الدين اعتراضي نداشتند؟
خوش��بختانه همسرش��ان ه��م همراهش��ان 
بودند. ش��هيد زين الدين روز اول خواس��تگاري 
تمام روحيات و خواس��ته هايش را مطرح كرد و 

جانباز مهدي صفائيان در گفت وگو با »جوان« از قدرت فرماندهي و ساده زيستي شهيد مهدي زين الدين مي گويد 

اميرالمومنين)ع( مقتداي آقا مهدي در زندگي بود
ش�هيد زين الدين حقوق معمولي كه 
يك پاسدار مي گرفت را مي گرفت. از 
هيچ امكانات دولتي استفاده نمي كرد. 
بارها به ايش�ان گفته بودند شما بايد 
راننده ش�خصي داش�ته باش�يد ولي 
آقا مه�دي مي گفت راننده ش�خصي 
نمي خواهم، معمواً يا خودش رانندگي 
مي كرد يا با رفقايش جايي مي رفت. به 
جرئت مي گويم ايش�ان از 24 ساعت 
شبانه روز 20 س�اعتش را پاي كار بود
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همسرشان با فهم كامل ش��هيد را همراهي كرد. 
سبك زندگي ش��هيد زين الدين با الگوهاي اان 
س��ال ها فاصل��ه دارد. در جامعه اي ك��ه دور و بر 
خودم هست چنين سبك زندگي اي را نمي بينم. 
متأسفانه نتوانستيم چنين الگوهايي را به جامعه 
معرفي كنيم. شهيد زين الدين همان زمان ارادت 
ويژه اي به خانواده شهدا و ايثارگران داشت. در حال 
حاضر ارادت به خانواده ش��هدا در حد شعار شده 
است. امروز حق شهيد زين الدين به خوبي ادا نشده 
و در جامعه براي بسياري از مردم گمنام است. در 
تهران اگر از كسي بپرسيم ش��هيد زين الدين را 
مي شناسيد خيلي ها ايشان را نخواهند شناخت 
و اين يك دين بزرگ بر گردن رسانه هاي عمومي 

است تا اين مسائل را به جامعه انتقال دهند. 
زمان�ي ك�ه آن عك�س را روي تخ�ت 
بيمارس�تان هم�راه ش�هيد زين الدين 
انداختيد چه صحبت هاي�ي بين تان رد 

و بدل شد؟
آن عكس را يك ماه قبل از ش��هادت ايشان از ما 
گرفتند. زماني كه مجروح شدم شهيد زين الدين 
براي انج��ام مأموريت ب��ه كردس��تان رفته بود. 
مأموريت جديد لشكر در غرب كشور بود و لشكر كه 
مستقر شد به شهيد زين الدين اطاع دادند كه من 
مجروح شدم. ايشان هم به  ماقاتم به بيمارستانم 
در س��منان آمد. آن روز شهيد زين الدين كمي با 
من شوخي كرد و گفت مرد حسابي خودت را به 
بيماري زده اي تا در عمليات بعدي شركت نكني. 
گفتم نه بابا، سه تا از شريان هايم قطع شده و اين 
چه حرفي است. بعد مي گفت زودتر خوب شو تا 
عمليات بعدي را انجام دهيم، ت��و بايد تا آن جلو 
بروي. با هم زياد شوخي داش��تيم. خبر شهادت 

ايشان را در بيمارستان به من دادند. 
ش�هادت ايش�ان خيلي اتفاقي و ناگوار 
بود. زماني كه فهميدي�د فرمانده تان به 

شهادت رسيده اس�ت،  چه احساسي به 
شما دست داد؟

سال 1360 پدرم در آغوشم شهيد شد. عراقي ها 
جلوي چش��مانم گلوله اي به صورت پدرم زدند. 
گلوله از گون��ه اش به صور تش خورد و از پش��ت 
گردنش خارج ش��د. پ��درم در بغلم ج��ان داد و 
شهيد شد. آن زمان 18 س��اله بودم و سن و سال 
زيادي نداشتم. داغ خيلي بزرگي بود. من خيلي 
به سر و صورت خود زدم و زمين و زمان را چنگ 
مي  زدم. داغ ش��هيد زين الدين برايم اگر بيشتر از 
شهادت پدرم نباش��د كمتر نبود. زماني كه خبر 

شهادت ش��هيد زين الدين را به من دادند همان 
احساس شهادت پدرم را داش��تم. من از شنيدن 

خبر شهاد تشان بهت زده شده بودم. 
اگر بخواهيم محبوبيت ايشان را در كنار 
مواردي كه اشاره كرديد در نظر بگيريم 

آيا موارد ديگري را هم شامل مي شود؟
اگر اان جمع خوبي هايي كه در وجود كسي است 
را مطرح كنيد، مي بينيد شهيد زين الدين تمام اين 
خوبي ها را داش��ت. تواضع، محبت، خوشرويي و 
دانش نظامي شان زبانزد بود. خيلي از كارشناسان 
نظامي كشور در يك رش��ته تخصص دارند. مثًا 
مي گوين��د اين فرد تخصصش موش��ك ،تانك يا 
توپخانه است ولي شهيد زين الدين به ريز جزئيات 
مس��ائل نظامي اش��راف داشت. ايش��ان در تمام 
زمينه هاي نظامي اطاعات جامع و كاملي داشت 
كه نمونه اش كم پيدا مي ش��د. مثًا درباره تانك 
صحبت مي كرديم تمام اطاعات تانك ها را بلد بود 
يا درباره قايق ها صحبت مي كرديم خيلي ريز نظر 
مي داد. اگر شما تمام خوبي را جمع كنيد در وجود 

ايشان پيدا مي كنيد. 
با شما شوخي زياد داشته و در عين شوخ 
بودن جديت هم داشتند. چطور اينگونه 

رفتار مي كردند؟
اخاقش��ان طوري نبود كه بخواه��د در جمع با 
كسي شوخي كند. يك بار نشد حتي در يك جمع 
سه نفره با كسي شوخي كند. با روحيات من هم 
آشنا بود و مي دانس��ت اگر در جمع دو نفره مان با 
من ش��وخي كند، من بخواهم سوء استفاده كنم. 
شوخي هايشان حد و مرز و احترام داشت. برخي با 
شوخي هايشان شخصيت طرف مقابلشان را خرد 
مي كنند ولي ايش��ان با شوخي هايشان هيچ گاه 
شخصيت من را زير سؤال نبرد. احترام طرف مقابل 
هميشه سرجايش بود. ديده بودم با شهيد باقري 
هم شوخي مي كرد. مثًا وقتي با هم براي آب تني 

مي رفتيم مي ديدم كه با بچه ها شوخي مي كنند. 
شوخي هايش��ان در حد تغيير روحيه و فضا بود. 
شوخي هايشان حساب شده بود. آب تني هايمان 
هم به قصد تفري��ح و لذت نب��ود. اينطوري نبود 
كه براي بيكاري آب تن��ي كنيم. آب تني هايمان 
زماني بود كه ايش��ان مي خواست لباس هايش را 
بشويد يا استحمام كند. مثاً وقتي براي شناسايي 
مي رفتيم و لباس و بدنمان خاكي و گلي مي شد 
و خبر مي رسيد كه فرمانده اي به قرارگاه خواهد 
آمد س��ر راه براي آب تني به نهر ي��ا رودخانه اي 
مي رفتيم. ايشان لباس هايش را مي شست و آبي 
به سر و صورتش مي زد. يك بار به رودخانه دزفول 
رفتيم. از شدت گرما لباسمان ش��وره بسته بود. 
قبل از رفتن آنها را شستيم. كمك كرديم آنها را 
چانديم و گذاشتيم روي سنگ ها تا خشك شود. 
همچنين زماني كه مي  خواستيم به قرارگاه يا شهر 
ديگري برويم در مسير به ما آموزش مي داد. اولين 
مربي زبان عربي من آقا مهدي بود. با من عربي كار 
مي كرد و به من مي گفت كه زب��ان عربي ات بايد 
خوب شود. مي گفت بچه حزب اللهي ها بايد مطالب 
آموزشي را به بهترين شكل بلد باشند. هميشه من 
را نصيحت مي كرد و مي گفت ش��ما پاسدارها در 
تمام مس��ائل الگو و درجه يك باشيد. يا مطالب 
شرعي، عقيدتي و سياسي را مطرح مي كرد. ايشان 

معلم هميشگي من است. 

  احمد محمدتبريزي
ش�هيد مهدي زين الدين فرمانده لش�كر 17 علي بن ابيطالب)ع( در 
كنار فرماندهان بزرگي مثل حاج احمد متوس�ليان، ش�هيد حس�ن 
باقري، ش�هيد مهدي باكري، حاج ابراهيم همت و صدها فرمانده نام 
آش�ناي ديگر از نوابغ نظامي جنگ تحميلي است. شهيد زين الدين 
در 23 س�الگي فرمانده لشكر ش�د و در چندين عمليات  بزرگ دفاع 
مقدس حض�ور داش�ت. ش�هيد زين الدين در كن�ار نب�وغ و مهارت 
نظام�ي، در ويژگي هاي اخاقي و رفتاري نيز س�رآمد ب�ود. اخاص، 
ساده زيس�تي و رعايت بيت المال از خط قرمزها و اصول مهم زندگي 
ايش�ان بود و بارها تك�رار مي كرد ك�ه در مقابل بيت المال مس�ئول 

هستيم. شهيد زين الدين در آبان س�ال 1363  همراه برادرش مجيد 
زين الدين در مأموريتي كه از كرمانشاه به سوي سردشت آذربايجان 
غربي درحركت بود در منطقه تپه س�اروين، ب�ا گروه هاي ضد انقاب 
درگير شد و در 25 سالگي به فيض ش�هادت نائل آمد. جانباز، مهدي 
صفائيان از نيروهاي ش�هيد زين الدين حرف ها و خاط�رات زيادي از 
روزهاي تكرارنش�دني دفاع مقدس دارد. صفائي�ان در جبهه رفاقت 
نزديكي با ش�هيد زين الدين داش�ت و به نوعي برادر هم محس�وب 
مي ش�دند. اين رزمنده و جانباز دفاع مقدس كه پ�درش در عمليات 
طريق الق�دس در آغوش�ش ب�ه ش�هادت مي رس�د، در گفت وگو با 
»جوان« از خاط�رات و س�يره و منش ش�هيد زين الدي�ن مي گويد. 

ش�هيد زين الدي�ن ب�ه ري�ز جزئيات 
مسائل نظامي اش�راف داشت. ايشان 
در تمام زمينه هاي نظام�ي اطاعات 
جامع و كاملي داش�ت ك�ه نمونه اش 
كم پي�دا مي ش�د. مثًا درب�اره تانك 
صحب�ت مي كردي�م تم�ام اطاعات 
تانك ها را بل�د بود يا درب�اره قايق ها 
صحب�ت مي كردي�م خيلي ري�ز نظر 
مي داد. اگر ش�ما تم�ام خوبي را جمع 
كنيد در وجود ايش�ان پيدا مي كنيد
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وي ژه كودك ونوجوان

خيلي منتظر شديم تا قطار مترو رسيد. مامان كيسه هاي 
خريد را با هر دو تا دستش گرفته بود. معلوم بود كيسه ها 
س��نگيني مي كرد. اين را از آه عميقي كه كش��يد موقع 
برداشتن كيس��ه ها از روي زمين فهميدم. مامان گفت: 
»پريسا دِر واگن كه باز ش��د تو اول بپر داخل، منم پشت 
سرت ميام. اين دس��ت و اون دس��ت نكني جا بموني!« 
كوله پش��تي ام را محكم گرفتم و گفتم: »باش��ه مامان. 
خيالت راحت.« قطار كه ايس��تاد جمعيت هجوم بردند 
تا سوار ش��وند. من زود تر از مامان داخل واگن شدم. فوراً 
روي تنها صندلي خالي نشستم تا براي مامان جا بگيرم. 
مامان كه داخل واگن شد، بلند شدم و جايم را به مامان 
دادم. از اين زرنگ بازي من خوشش آمد. مامان كيسه ها 
را جلوي پايش گذاشت و من روبه رويش ايستادم. مامان 
گفت: »پريسا بزرگ ش��دي ها. يواش يواش داري براي 
خودت خانومي مي ش��ي.« خودم رو لوس كردم و گفتم: 
»پس واسم موبايل مي خري؟« مامان گفت: »من گفتم 
بزرگ ش��دي، اما نه اون اندازه كه موبايل ازمت باشه.« 
گفتم: »آخه اكث��ر همكاس��ي هام دارن.« مامان گفت: 
»مي خوام بدونم يه دختر 10 س��اله موباي��ل براي چي 
مي خواد؟« گفتم: »همه ب��راي چي مي خوان؟ مي خوام 
باهاش فيل��م و كارتون ببينم. روش ب��ازي نصب كنم.« 
مامان گفت: »م��ن رو باش فكر كردم بزرگ ش��دي! تو 
موبايل رو براي اين چيزها مي خواي؟« در ايس��تگاه بعد 
قطار ايستاد و خانمي كه كنار دست مامان بود بلند شد 
و من فوراً جايش نشستم. از اين كه جايي براي نشستن 
گيرم آمده بود خوشحال بودم. بعد از بيرون رفتن مسافران 
بافاصله چند مسافر زن ديگر سوار شدند و آخر از همه 
پيرزني وارد شد و به ميله داخل واگن تكيه داد. مامان با 
اشاره به من فهماند كه بلند شوم و جايم را به او بدهم. ته 
دلم راضي نبودم جايم را به او بدهم اما چاره اي نداشتم. 
مامان با نگاه هاي معنادارش توقع داشت اين كار را بكنم. 
با دلخوري بلند شدم و صندلي را براي پيرزن خالي كردم. 

پيرزن لبخندي زد و همانطور كه مي نشست به من گفت: 
»پير شي دخترم.« از اين حرفش بدم آمد. توي دلم گفتم: 
»خودت پير شي.« مامان كه از حالت صورتم نارضايتي ام 
را فهميده بود، لب��ش را گزيد و فهماند ب��ه روي خودم 
نياورم. از اينكه جايم را به اين راحتي از دست داده بودم 
دلخور بودم. توي دلم از مامان لجم گرفت. با خودم گفتم: 
»چرا توي اين همه مسافر مامان از من خواست جايم را 
به پيرزن بدهم. اگر چي��زي نمي گفت بااخره يكي پيدا 
مي ش��د كه صندلي اش را به پيرزن بدهد. اصًا چرا اين 
پيرزن ها ميان تو مترو؟ اينها كه ميدونن مترو شلوغه بايد 
قبول كنن كه ممكنه جاي نشستن پيدا نكنن. اگه اتوبوس 
سوار بشن هم جا دارند و هم از فشار جمعيت مترو در امان 
هستند. اون وقت ديگه مسافراي نشسته مجبور نميشن 
جاي خودشون رو به اونها بدن.« غرق افكار خودم بودم كه 

صداي پيرزن من را به خودم آورد.
- اسمت چيه دخترم؟

با بي ميلي گفتم: »پريسا.«
- كاس چندمي؟

- كاس چهارم.
- به به! چه خوب! نوه منم كاس چهارمه. اسمش بهاره 
است. خيلي دوست داشتنيه. هميشه به من ميگه عزيزي 

جون. 
عروسك خرگوش��ي آويزان به كوله پشتي ام را با دستش 
گرفت و گفت: »چه جالب! نوه منم از اين عروسك ها داره. 
مثل تو آويزون مي كنه به كوله پشتي اش.« پيرزن كيفش 
را باز كرد و يك مشت نخودچي و كشمش جلويم گرفت. 
ظاهراً مي خواست از اينكه من جايم را به او داده بودم به 
نحوي جبران كند. من كه دلم نمي خواست بابت كاري كه 
ميلم نبود چيزي بگيرم با گفتن: »خيلي ممنون. دستتون 
درد نكنه« همانطور ايس��تادم. دوباره پيرزن اصرار كرد 
و گفت: »بگير گلم. نمك نداره. نوه منم خيلي دوس��ت 
داره.« از اينكه مدام سعي مي كرد من رو با نوه اش مقايسه 
كند بيش��تر لجم مي گرفت. مامان كه ديد من همانطور 
ايستاده ام چشم غره اي رفت و گفت: »پريسا! بگير.« تشكر 
كردم. نخودچي ها را گرفتم و در دستم نگه داشتم. پيرزن 
رو به مامان كرد و گفت: »خدا حفظشون كنه. بچه هاي 

اين دوره زمونه خيلي ناز هستند. نوه من آنقدر شيرين و 
دوست داشتنيه كه اصًا طاقت دوري ازش رو ندارم. وقتي 
پيشم هست انگار تمام دنيا رو بهم دادن.« تعريف كردن 
از نوه اش من رو بيشتر عصبي مي كرد. حوصله ام سر رفته 
بود. نگاهم را به تابلو هاي تبليغاتي داخل واگن انداختم 
تا حداقل توجهم كمتر به حرف هاي پيرزن باش��د. چند 
دقيقه بعد به ايستگاه رسيديم. پيرزن بلند شد و موقعي 
كه مي خواست برود گفت: »بيا بشين گلم. من دارم پياده 
مي شم.« با كنايه گفتم: »نه ديگه. خيلي لطف ميكنين. ما 
هم داريم پياده مي شيم.« مامان كيسه ها را برداشت و من 
پشت سرش راه افتادم. پيرزن آهسته قدم برمي داشت و 
ما از كنار او رد شديم. در خروجي مترو ناگهان دوست و 
همكاسي ام بهاره را ديدم. از ديدن او خوشحال شدم. بعد 
از سام و احوالپرس��ي علت ايستادنش را پرسيدم. گفت 
منتظر مادربزرگش است. بعد به مردي كه داخل ماشيني 
در كنار خيابان نشسته بود اش��اره كرد و گفت: »با پدرم 
اومدم تا ببريمش خونه. پاه��اش درد مي كنه و نمي تونه 
زياد پياده روي كنه.« هوا كم كم داش��ت تاريك مي شد 
و ما راه زيادي تا رس��يدن به خانه داش��تيم. مادر گفت: 
»پريسا زود باش، شب شد، راه بيفت. كلي راه داريم.« بعد 
كيسه هاي سنگين را با دو دس��تش بلند كرد و راه افتاد. 
موقع خداحافظي هنوز از بهاره جدا نشده بودم كه ديدم 
بهاره با سرعت دويد به سمت پيرزني كه پشت سر ما بود 
و گفت: »عزيزي جون...« پيرزن بهاره را به آغوش كشيد 
و همانطور كه مي بوس��يد گفت: »گلم ب��ا كي اومدي؟« 

مادربزرگ بهاره را شناختم؛ همان پيرزن مترو بود. 

***
 وقتي جلوي خانه رسيديم، پدر بهاره از ماشين پياده شد 
و كيس��ه هاي س��نگين خريد را از صندوق عقب ماشين 
برداشت و جلوي در خانه ما گذاشت. مامان از مادربزرگ 
و پدر بهاره بابت اينكه ما را دِر خانه رساندند تشكر كرد. 
پيرزن دوباره با همان لحن مهربان  گفت: »پيرشي مادر.« 
خنديدم. از اين جمله پيرزن ديگ��ر دلخور نبودم. هنوز 

نخودچي و كشمش هاي پيرزن توي دستم بود.

بازرگاني را هزار دينار خسارت افتاد. پسر را گفت نبايد 
كه اين سخن با كس�ي در ميان نهي. گفت  اي پدر فرمان 
تراس�ت، نگويم ولكن خواهم م�را بر فاي�ده اين مطلع 
گرداني ك�ه مصلحت در نهان داش�تن چيس�ت؟ گفت 
تا مصيبت دو نش�ود: يكي نقصان مايه و ديگر ش�ماتت 

همسايه. 
آن كس كه به قرآن و خبر زو نرهي

آن است جوابش كه جوابش ندهي   

َكل َكِل مـن  و  مامـانم

داس��تان تصويري :  نگهداري از حيوانات در خانه

من: حوصله ام سر رفته.
مامان: باز چي مي خواي؟

من: ميگم حوصله ام سر رفته مامان.
مامان: خوب ميشناسمت، راستش رو بگو چي مي خواي؟

من )با لبخند(: موبايلت رو!
مامان با نگاهي معنادار: حوصله ات سر رفته مي خواهي خودت 

رو با موبايل من سرگرم كني؟
من با قيافه حق به جانب: خب مگه چه اشكالي داره؟

مامان: اواً موبايل وس��يله بازي نيست، دوماً استفاده بيش از 
اندازه از موبايل براي بزرگ ترها هم ضرر داره، هم خطر و براي 

بچه ها خطرش بيشتره. 
من: اين همه استفاده ميكنن حاا نوبت من كه شد خطرناكه؟

مامان: ببين پسرم! توي يه مقاله علمي خوندم كه استفاده از 
اين دستگاه هم از لحاظ جسمي زيانباره و هم از لحاظ روحي.

من: اوه ديگه خيلي داري ش��ورش مي كني مامان! من فقط 
مي خوام يه كم سرگرم بشم.

مامان: سرگرمي به چه قيمت؟ اصاً مي دوني امواج مغناطيسي 
تلفن همراه براي بچه هاي كمتر از 10 تا 1۲ سال خطرناكه.

من: نه. از كجا بدونم؟
مامان: مي دونستي استفاده زياد باعث بدخوابي مي شه و همين 
بدخوابي خودش عامل كاهش تمركز فكر مي شه و درنهايت 

كندذهن ميشي و نتيجه اش هم مي شود اُفت تحصيلي؟
من: نه. فكر نمي كردم.

مامان: خبر داري اس��تفاده زياد باعث اعتياد به اين دستگاه 
مي شه و چيزي جز اتاف وقت و ايجاد استرس نداره؟

من: استرس واسه چي؟ مگه مي خوام بمب خنثي كنم؟
مامان: استرس براي اين به وجود مي آيد كه حين سرگرم شدن 
از يك طرف غرق بازي هس��تي و دلت نمياد رهاش كني و از 
طرفي ديگه دلشوره ننوشتن درس و مشقات رو داري و همين 

دلشوره باعث استرس زياد مي شه. 
من: ديگه چه ضرري داره؟

مامان: استفاده از تلفن همراه روي خاقيت و شكوفايي ذهن و 
انديشه بچه ها تأثير منفي مي گذارد. 

من: واي مامان! اين چيزها رو نمي دونستم.
مامان: خب حاا كه فهميدي پس بهت��ره بري مطالعه كني. 
اينطوري هم سرگرم مي شي و هم به معلوماتت اضافه مي شه و 

از همه مهم تر سامت هستي. 
من: باش��ه! خوب گفتي! حاا يه مقدار پول بده مي خوام برم 

كتاب داستان بخرم.
مامان: ازم نيست! اين همه كتاب داستان توي قفسه داريم. 
تو فعًا اين كتاب ها رو بخون، وقتي همه اش رو خوندي خودم 

واسه ات كتاب هاي جديد مي خرم. 
من: آخه مامان مي خواستم هم كتاب بخرم هم بستني!

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

گويند روزگاري مردي از اهالي بغداد كه كار او تجارت پارچه 
به كشور هاي ديگر بود شنيد كه ادويه جات در چين خواهان 
زيادي دارد. به فكر افتاد تا رونق بيشتري به كسب و كارش 
ببخش��د. بنابر اين هزار دينار از ان��واع ادويه هاي گوناگون 
بغداد خريداري كرده بار ش��ترش كرد و به همراه پس��رش 
عازم كشور چين شدند. مس��افرت آنها چندين ماه به طول 
انجاميد. تاجر و پسرش روزهاي س��ختي را تحمل كردند. 
گاهي در برابر تابش آفت��اب داغ قرار مي گرفتند و گاهي در 
معرض باد و طوفان و همراه با بارش هاي شديد باران. با اين 
همه، مش��كات نتوانست آنها را از مس��افرت منصرف كند 
و بااخره بعد از طي راه هاي ناهموار و تحمل س��ختي هاي 
بسيار به كش��ور چين رس��يدند. تاجر به بازار معروف چين 
رفت و بارش را در گوشه اي از بازار گشود. وقتي صندوقچه 

ادويه را باز كرد تا براي فروش در معرض مش��تريان بگذارد 
متوجه بوي نامطبوعي از صندوقچه ش��د. وقتي دقت كرد 
ديد از ابه اي درز صندوقچه آب باران به ادويه ها رسيده و 
موجب فاسد شدن آنها شده است. بازرگان كه ديگر چيزي 
براي فروش نداشت همه ادويه فاسد را به صحرا ريخت و با 
دست خالي به همراه پسرش  عازم وطن شد. وقتي به نزديك 
وطن رسيدند مرد تاجر پسرش را نصيحت كرد و گفت: در 
اين باره چيزي به كسي نگويد. پسر كه كنجكاو شده بود به 
پدر قول داده تا با كسي در اين باره چيزي نگويد اما دوست 
داشت دليلش را بداند. تاجر به پسرش گفت: فرزندم به اين 
دليل  خواستم از زيانمان چيزي نگويي چون خسارت مالي به 
اندازه كافي غصه دار هست ديگر نمي خواهم  سرزنش مردم بر 

پشيماني ام اضافه شود.

بازنويسي پند ي از گلستان سعد ي 
 خاموشي و اسرار نگه د اشتن

*پفك د ارين؟
مورد د اشتيم كه طرف رفته تو سوپر ماركت د ست گذاشته رو پفك به فروشند ه 

گفته: ببخشيد آقا از اين پفكا د ارين..؟!!
يارو هم يه نگاه به طرف كرد ه و گفته :نه تموم كرديم فرد ا برامون ميارن!

*هندوانه به شرط
مورد د اشتيم طرف اومد ه تو كوچه از وانتی هند وانه

 به شرط چاقو بخره ، يارو چاقو زد ه به هند وانه ميگه خوبه ؟
گفته خوبه ، از همين يه سالمش رو بد ين!

*بستن كمربند
مورد د اشتيم طرف  رانند گي ميكرد ه

افسر  جلوشو گرفته گفته چراكمربند   نبستي؟
طرف  ميگه:  ببخش�يد سركار،ش�ما بگيد من از 
د س�ت خانمم چكار كنم؟  من هي ب�ه اين خانمم 
ميگم وقتي شلوارم رو شستي و اتو كرد ي همون 

موقع كمربند شلوارم رو ببند ولي انگار نه انگار!

نيشخند
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پيـرزن مهـربان متـرو

مورد داشتيم.... ولي پدر من  به
    نگهداري از حيوانات

خيلي عاقه دارم
درسته كه عاقه داري ولينه نميشه

 جاي سگ  توي  خونه نيست
به جاي اين كارا برو يه  

كار خوب انجام بده

منظورم  اينه كه من پشتك وارو بزنم خوبه؟
 ولي من  اان خيليبه درسات برسي

 عصباني هستي عصباني ام
 به درخت  چكارداري؟

اگر پسر خوبي باشي
 من يه فكري دارم

چه فكري ؟

 مگه نميگي به حيوونا عاقه داري؟ خب به 
جاي سگ مي توني از يك جفت قناري 

 نگهداري كني  يا از ماهي هاي تو آكواريوم 
فكر كنم يه آكواريوم

 با ماهي هاي رنگارنگ  
خيلي عاليه برام ميخري؟

حتماً

لجم گرفته



  احمدرضا صدري
اش�رف پهلوي به مثابه خواهر دوقل�وي محمدرضا 
پهل�وي و البت�ه صاحب ش�خصيتي بي ش�فقت و 
انعطاف ناپذير،يكي از س�وژه هاي شاخص در مقوله 
پهل�وي پژوه�ي اس�ت. مقالي ك�ه در پ�ي مي آيد 
به روايت پيش�ينه و به ط�ور خاص ناكام�ي وي در 
دوران پدر پرداخته اس�ت.اميد آنك�ه مقبول افتد.

   
در روز تقریباً س��رد چهارم آبان1298 ش، رضاخان با 
چهره ای برافروخته در حالی ک��ه اعضای بریگارد قزاق 
در اطرافش ایس��تاده بودند، منتظر بود و با نگرانی قدم 
می زد. هیچ حرفی جای گفتن نداشت و تنها صدای پای 
او بود که این سکوت خسته کننده را گاهی می شکست.
آن طرف تر، در منزل وی زنی نگران تر از او از شدت درد 
به خود می پیچید و هر ثانیه را به درازای چند س��اعت 
سپری می کرد و چشمان برق زده  خود را که تشویش و 
انتظار در آن به خوبی پیدا بود، به راه کودکی دوخته بود 
که به زودی پا به دنیا می گذاشت. این زن، تاج الملوک، 
همسر رضاخان و دختر تیمورخان آیرملو)ازفرماندهان 

دیویزیون قزاق( بود.
این س��ومین باری بود که رضاخان پدر شدن را تجربه 
می کرد. تاج الملوک هم اگر نه س��ه بار، اما مادر شدن را 
تجربه کرده بود. سال ها پیشتر، رضاخان، هنگامی که 
روزهای گمنامی را می گذراند، دختری را به نام صفیه 
به زن��ی برگزی��د و از او دختری به نام همدم الس��لطنه 
متولد شد. پس از آن نیز با تاج الملوک صاحب دختری 
شد به نام شمس و حاا یک پس��ر کافی بود تا فرزندان 
تاج الملوک را جفت و جور کند.در اوج تشویش، صدایی 
ناگهانی انتظار رضاخان را آنگونه که او می خواست، پایان 
داد:» بچه پسر است!« همین خبر کافی بود تا حاضران 

غرق در شادی شوند.
  فرزندي كه كسي او را انتظار نمي كشيد!

اما این تنها خبری نبود که در روز چهارم آبان آن سال 
به رضاخان رسید. در این روز خبر دیگری به او دادند که 
اگر نه بد، اما اصًا خوشحال کننده نبود و آن خبر تولد 
یک دختر بود. این خبر پنج ساعت پس از تولد پسرش 
به وی رس��ید.از تولد این دختر که همزاد پسر دلخواه 
شده بود، هیچ کس خوشحال نشد؛ مهمان ناخوانده ای 
که به خاندان رضاخان تحمیل ش��ده بود اما چه کسی 
می دانس��ت که تولد این دختر، تدبی��ر بی نقص تقدیر 
است؟ آمدن این خواهر همزاد می توانست اینگونه معنی 
شود:»پسری که دست بر قضا پادشاهی ایران را تجربه 
خواهد کرد، بی پناه و تنها رها نشده است!« نکته ای که 
بی تردید رضاخ��ان آن را نفهمیده بود.او نمی دانس��ت 
روزگاری فراخواهد رس��ید که این دست های خارجی 
که اکنون به طور پنهانی به س��وی او دراز شده اند، او را 
تنها رها می کنند و او ناچار خواهد ش��د دست بر شانه  
این دختر بگ��ذارد و مراقبت و همراهی پس��ر را به وی 
بسپارد. برای فهم این نکته باید20 سال پرماجرا سپری 
می شد. به هر حال، آن پسر را»محمدرضا« و این دختر 
را»اش��رف« نامیدند؛دو نامی که تاریخ ایران، همراه با 

ماجراهای فراوان در خاطر خواهد داشت.
  رنجور و تنها

در دوران کودکی اش��رف، دنیا به کام رضاخان بود. در 
س��ال1299، وقتی اش��رف یکس��اله بود، رضاخان در 
جریان یک کودتا به درجه  سردار سپهی رسید. ارتقای 
وی به چنین درج��ه ای بی گمان در موقعیت اجتماعی 
خانواده اش اثر گذاشت و پس از این سال، پیشرفت های 
رضاخان شتاب گرفت؛ریاست کل قزاقخانه به او محول 
شد و بعداً به وزارت و صدارت رسید.موقعیت رضاخان 
سبب شد هر کسی که تشنه  نام و مقام و گرسنه  نان بود، 
دریابد که نزدیکی به او، راه مطمئنی برای رس��یدن به 

شهرت ، مقام و نان اس��ت. او به سرعت به عنوان کانون 
قدرت، توجه اشخاص را به خود جلب کرد و خانواده  وی 

نیز مورد توجه و احترامی بیشتر قرار گرفت.
اشرف که در این ایام دوران رشد خود را سپری می کرد، 
همچنان دختر ناخواس��ته  رضاخان ب��ود و از توجهی 
درخور، آنگون��ه که خود انتظار داش��ت، محروم بود.در 
جمع س��ه فرزند تاج الملوک، ش��مس و محمدرضا هر 
یک برای خود جایگاهی داشتند؛ش��مس اولین فرزند 
مورد عاقه خانواده بود. پس دوست داشتنی و قابل اعتنا 
می نمود و محمدرضا تنها پس��ر این خانواده بود و البته 
دوست داشتنی، اما اشرف برای خود جایگاه قابل توجهی 
نداشت و نمی توانس��ت تا آن اندازه توجه پدر و مادر را 
برانگیزد که محبت و توجهی سزاوار و به آن میزان که او 
دوست دارد به او روا داشته باشند. این بود که به زودی 
احساس کرد که در منزل، غریبه ای بیش نیست:»خیلی 
زود متوجه شدم که من غریبه ای هستم که باید جایی 

برای خودم دست و پا کنم!«
  در فضاي سرد رابطه والدين

 در فاصله  س��ال های1300 ت��ا1304 ش رضاخان به 
مقام های مهمی دست یافت. او توانست به مقام وزارت 
جنگ برسد و فرماندهی کل قشون را به دست گیرد اما 
این مقام های هر چند مهم، همه  پیشرفت های او نبود. به 
کمک دوستان همدست با انگلیس در مجلس و مطبوعات 
و با یاری سر و دل س��پردگان خود در قشون)نیروهای 
مسلح( در سال1302 رئیس الوزرا)نخست وزیر( شد و 
در نیمه  دوم همین سال، فرماندهی کل  قوا را که پیش از 

این از مناصب مخصوص شاه بود، تصاحب کرد تا از این 
طریق برای ربودن تاج و تخت از دست احمدشاه قاجار 
دورخیز کرده باشد.در این زمان اشرف دختر نخست وزیر 
و فرمانده کل قوا و فرِد عمًا حاکم ایران بود، اما احساس 
تنهایی و بی توجهی دیگران هن��وز او را رها نکرده بود و 
به این دختر نه چندان زیبای رضاخان مجال نمی داد تا 
موقعیتش را درک کند. او سر در گریبان غم های کوچک 
و عقده های بزرگ خود داشت و از قضای روزگار، همیشه 
در این س��تیز شکس��ت می خورد. پس نمی توانست از 
موقعیت پدرش احس��اس لذت و غرور کند،اما تنهایی، 
تنها مس��ئله گریبانگیر و ناراحت کننده  اشرف نبود. در 
دوران کودکی او، حوادثی در درون خانه  رضاخان رخ داد 
که چندان عادی نبود. در حالی که اشرف و محمدرضا 
هر روز بزرگ تر می شدند، میانه  رضاخان با مادر این دو، 
روز به روز سردتر می شد و سر به ستیزهای زن و شوهری 
می زد. این ستیزها در مس��ائل گوناگونی ریشه داشت 
ولي مهم تر از همه بدزبانی تاج الملوک و به رخ کشیدن 

موقعیت خانوادگی  اش، روابط این دو را تیره می کرد.
  پدر، بي توجهي و ديگر هيچ!

به هر حال، رابطه  سرد والدین سبب شد که محمدرضا 
و اشرف، کمتر لحظات خوش��ی را در حضور پدر تجربه 
کنند،اما این هم��ه  ماجرا نبود. در س��ال1302 زمانی 
که اش��رف سه س��اله بود، رضاخان با داشتن سه فرزند 
و کودک��ی در راه، به ه��وس ازدواج دیگ��ری افتاد و در 
کوران فخر و غرور تاج الملوک، خش��م او را به ش��دت 
برانگیخت و به ح��دی او را رنجاند ک��ه حتی حاضر به 
دیدن روی رضاخان نش��د. او این بار س��راغ دختری از 
تبار قاجار و بس��یار جوان تر از تاج المل��وک به نام ملکه 
توران امیرس��لیمانی رفت. توران ، دختر مجدالسلطنه 
امیرس��لیمانی و نوه  مجدالدوله،خان ساار ناصرالدین 
شاه بود. اگر چه تاج الملوک تنها همسر رضاخان در این 
ایام بود، اما رضاخان ازدواج سوم خود را جشن گرفت.

این ازدواج به تنش موجود در خانواده  رضاخان دامن زد؛ 
تنشی که خانه را برای فرزندان او به محیطی ناخوشایند 
و س��رد تبدیل کرده بود. رقابت های زنانه  تاج الملوک با 
هووی جوان خود، منزل وزیرجن��گ ایران را به صورت 
میدانی پرهیاهو درآورده بود. سرانجام پس از همه  این 
کشمکش های زنانه در خانه  این مرد قلدر، تاج الملوک 
پیروز شد و رضاخان، توران را در حالی که دارای پسری 
به نام غامرضا شده بود، طاق داد. اما آیا با این طاق، 
ماجرای ازدواج ه��ای رضاخان هم به پایان می رس��ید 
و مادر اش��رف می توانس��ت از این پس، دغدغه   هووی 
دیگری را نداشته باش��د؟ البته نه! شاید از طاق توران 
یک سال نگذش��ته بود که رضاخان خانه  خود را حجله  
عروس دیگری کرد. این ب��ار رضاخان عصمت الملوک 
دولتشاهی، دختر مجلل الدوله  دولتشاهی را به عقد خود 
درآورد. برخاف توران، عصمت الملوک توانس��ت دل 
رضاخان را تا اندازه ای به دست آورد که رضاخان نه تنها 
حاضر به طاق وی نشد که او را در وسعت بیشتری  از دل 

خود جای داد و به او سخت عاقه مند شد.
  درآغاز شاهزادگي

در این زمان که اش��رف ش��ش س��ال داش��ت، دوران 
پرماجرایی را پشت سرگذاشته بود. سال های رشد اشرف، 
به خصوص از زمانی که چشمش به دنیا بازتر شد و اطراف 
خود را به خوبی درک می کرد، ب��ا روزهای اوج گیری و 
ش��کوفایی پدرش مصادف بود که با حمایت های پس 
پرده، پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی می کرد. 
تصدی مقام های کش��وری و لش��کری از یک سو و دو 
ازدواج در عرض یکی دو س��ال از سوی دیگر، برای پدر 
به آن اندازه مشغله ایجاد کرده بود که فرزندان او حتی 
از دیداری مح��دود با وی محروم ماندن��د. به ویژه آنکه 
هفت فرزند دیگر نیز تا س��ال1304 در توجهات ناچیز 
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عاوه بر تنهاي�ی در دوران كودكی، 
مس�ئله  ديگری هم س�امان روحی 
اش�رف را ب�ه ه�م می ريخت،يعنی 
زندگی در خان�واده ای منظم و اجبار 
به رعاي�ت انضب�اط ش�ديد نظامی 
مورد دلخواه رضاخان.هيبت نظامی 
رضاخان در جمع خانواده از او پدری 
هولناک ساخته بود. همين سبب شد 
كه اشرف، پررنگ ترين خاطره ای را 
كه از پدر به ياد دارد، ابهتی ترساننده 
و مجسمه ای هراس آور باشد، چيزی 
كه تا پايان حيات اش�رف در ذهن او 

جوان می داد

رابط�ه  س�رد والدين س�بب ش�د كه 
محمدرض�ا و اش�رف، كمت�ر لحظات 
خوش�ی را در حض�ور پ�در تجرب�ه 
كنند،ام�ا اي�ن هم�ه  ماجرا نب�ود. در 
س�ال1302 زمانی كه اش�رف سه ساله 
بود، رضاخان با داش�تن س�ه فرزند و 
كودك�ی در راه، ب�ه ه�وس ازدواج 
ديگری افتاد و در ك�وران فخر و غرور 
تاج المل�وک، خش�م او را ب�ه ش�دت 
برانگيخت و به ح�دی او را رنجاند كه 
حتی حاضر به ديدن روی رضاخان نشد
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اشرف پهلوي در دوران پدر، روايتي از شكل گيري يك عقده حقارت

 دختر ناخواسته!

  محمدرضا كائيني 
اث��ري ک��ه ه��م اینک 
در معرف��ي آن س��خن 
مي رود، از معدود آثاري 
اس��ت که به شیوه روایي 
ب��ه بازپ��روري خاطرات 
جانبازان فاجع��ه هفتم 
تیر پرداخته اس��ت. این 
مجموعه که توسط»بنیاد 
فرهنگ��ي هفت��م تیر« 
منتشر شده اس��ت، در صدر خود دیباچه اي به قلم 
زنده یاد احمد قدیری��ان دارد که زمینه هاي تدوین 
آن را به نیکي تدوین کرده اس��ت. در بخش هایي از 

این مقدمه آمده است: 
»حیات پر برکت انقاب اس��امي ای��ران، مملو از 
ح��وادث و رخدادهاي پرفراز و نش��یبي اس��ت که 
بررس��ي هر یک از آنها به تنهای��ي نیازمند مدت ها 
بررسي و واکاوي است. شناخت رویدادهاي مهم و 
عقبه و آینده آن مستلزم این است که نگاهي عمیق و 
موشکافانه به موضوع داشته باشیم و به دقت حوادث 
و افرادي که به نوعي با آن مرتبط هستند را شناسایي 

کنیم و از دیدگاه هاي آنان بهره مند شویم. 
یکي از قطعه هاي مهم تاریخ انقاب اسامي که نیاز 
به شناخت کامل و جامع دارد و اهمیت آن امروز به 
لحاظ دشمني اس��تکبار و عوامل داخلي آن بسیار 
مشهود مي باشد فاجعه تروریستي هفتم تیر است. 
فاجعه اي که به دست عناصري پلید و خودفروخته 
با عقاید پوچ و بي اساس مارکسیستي به نام منافقین 
خلق رقم خورد که بر اثر آن حضرت آیت اه محمد 
حسیني بهش��تي و72 ش��هید انقاب اس��امي به 
آسمان ها پر کش��یدند. فاجعه تروریستي هفتم تیر 
س��ال1360 و دیگر ترورهاي برخاس��ته از اندیشه 
قابیلي منافقین در به شهادت رساندن این عزیزان 
و نیز رئیس جمهور، نخست وزیر و شهداي محراب و 
سرداران بي ادعاي دفاع مقدس و مردم عادي از یکسو 
چهره کریه و هویت مشوش این گروهک بدطینت را 
به نمایش کشید و نشان داد که اینان به هیچ قاعده 
و حقوقي پایبند نیستند که البته باید آن را از الطاف 

خفیه الهي دانست و از سوي دیگر نشان داد که آنها 
براي تحمیل عقاید پوچ و بي اساس خود به جامعه و 
حذف اندیشه هاي ناب، حاضر هستند به هر قیمتي 

دست به ایجاد ناامني و بحران در جامعه بزنند. 
اگر نگاه��ي به حوادث س��ال هاي نخس��ت پس از 
پی��روزي انق��اب اس��امي بیندازیم، ب��ه خوبي 
در مي یابی��م که فتن��ه انفجار دفت��ر مرکزي حزب 
جمهوري اس��امي، با هدف آش��کار نابودي نظام 
نوپاي جمهوري اسامي و رهبري آن و ایجاد تشتت 
آرا و شعله ور شدن آتش جنگ داخلي و بازگرداندن 
قدرت از دس��ت رفته گروهک هاي ضد انقاب و... 
پس از ع��زل بني ص��در از مقام ریاس��ت جمهوري 
ش��کل گرفت، اما به حول و قوه اله��ي و با مدیریت 
پیامبرگونه امام راحل و انقیاد مردم از فرمان ولي امر، 
این توطئه خنثي شد و خون پاک بهشتیان مظلوم 
سرچشمه تهران، طبل رس��وایي منافقین و جبهه 
التقاط و لیبرال را به صدا درآورد تا جهانیان بدانند 

که فتنه عقیم است. 
در ای��ن رهگذر و با ه��دف نگاهي دوباره ب��ه تاریخ و 
رویداد هاي سیاسي و اجتماعي سال هاي منتهي به 
پیروزي انقاب اس��امي تا اوایل دهه60 شمسي که 
فاجعه تروریستي هفتم تیر نیز در این قطعه از تاریخ 
روي داد، دفت��ر پژوهش و فرهنگ��ي بنیاد فرهنگي 
هفتم تیر به گردآوري و تدوی��ن خاطرات جانبازان و 
شاهدان عیني حادثه هفتم تیر مبادرت ورزید. دو سال 
گذشته تاش مضاعفي براي مصاحبه با این عزیزان 
صورت گرفت و شمار زیادي از یاران شهید مظلوم با 
نگاه ژرفي که به موضوع داشتند با پذیرش درخواست 
همکاران دفتر پژوهش و فرهنگي بنیاد، ما را در اجراي 
مأموریت س��نگین خویش روحیه و امید بخشیدند 
و برخي از عزیزان نی��ز ما را از توفی��ق بهره مندي از 
خاطرات ارزش��مند خود بي نصی��ب فرمودند. اینک 
پس از انتشار خاطرات جمعي از جانبازان این فاجعه 
در جلد نخست از کتاب چهارم، از نگاه جمع دیگري 
از همراهان حزب جمهوري اس��امي و شهداي زنده 
قتلگاه سرچشمه تهران که عاقه مند به بررسي ابعاد و 
زوایاي مختلف تاریخ انقاب اسامي بودند به بررسي 
موضوع پرداختیم. بنیاد فرهنگي هفتم تیر با اعتقاد به 
تأثیر تاریخ شفاهي که برگرفته از دیده ها و شنیده هاي 
واقعي این عزیزان مي باش��د به این مه��م پرداخته و 
معتقد است بس��یاري از قضایاي تاریخي به گونه اي 
است که اگر از دیده ها مغفول بماند و شخصیت هایي 
که در آن واقعه حضور داشته اند به ایفاي نقش خود در 
بیان حقایق نپردازند، گذر تاریخ مي تواند تا اندازه اي 

موجب فراموشي اصل رویداد شود.« 

 نظری بر اثر تاريخي- روايي
 خاطرات جانبازان فاجعه هفتم تير 
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پدرانه با اشرف شریک شده بودند. بیهوده نیست که 
دختری از میان این فرزندان از بی توجهی نسبت به 
خود در زمان کودکی، حتی در کهنسالی و تا پایان 

حیات می نالید!
در پس گذر و گذار این روزهای پرماجرا، سال1304 
فرارسید؛ درست در شش سالگی اشرف. آبان1304، 
زمان مناس��بی بود ت��ا رضاخان در اج��رای برنامه  
دراز مدت خود، آخرین گام را بردارد. در این س��ال 
رضاخان به اندازه  کافی قدرتمند شده بود. ریاست 
کل  قزاقخان��ه، وزارت جن��گ، فرماندهی قش��ون، 
ریاست الوزرا و ریاست عالیه  کل  قوا، مقام هایی بودند 
که رضاخان به کمک همدستان داخلی و خارجی در 
دوره ای نه چندان طوانی آنها را به س��رعت تجربه 
و کهنه کرده بود و اقت��دار خویش را در یکایک آنها 
آزموده و از باده  این قدرت گیری ها سرمس��ت شده 
بود. از آن طرف، آخرین شاه قاجار، احمدشاه بر تخت 
و مس��ندی تکیه زده بود که پایه های آن پوس��یده 
می نمود، بی آنکه قدرتی داشته باش��د تنها اقتدار 
نه چندان پرصابت ساطین گذشته  دودمان خود 
را به خاطر می آورد و شیرینی نان دیروز اجدادش را 
مزمزه  می کرد. برآیند این دو به یک چیز ختم می شد 
و آن افول قدرت احمدشاه و اوج قدرت رضاخان بود. 
این همان چیزی بود که رضاخان در انتظاراش به سر 
می برد.مجلس شورای  ملی، احمدشاه را از سلطنت 
خلع کرد و رضاخان را با عنوان» واا حضرت پهلوی« 
در صدر دولت  موقت گماشت تا مجلس مؤسسان 
تشکیل شود و تکلیف رژیم آینده  ایران را مشخص 
کند، اما قبل از انتخابات و تشکیل و تصمیم مجلس، 
همه چیز روشن بود. س��رانجام مجلس مؤسسان، 
سلطنت ایران را به رضاخان س��پرد و بدین گونه او 
شاه ایران و سر سلس��له » پهلوی« گردید. در اوایل 
اردیبهشت1305 رضاش��اه تاجگذاری کرد. در آن 
هنگام چند ماهی از شش سالگی اشرف می گذشت 
که ملقب به » شاهزاده« شد. روز تاجگذاری پدر، تنها 
روز اشرف بود که توانست خود را در لباس شاهزادگی 
ببیند و آنگونه که خود به یاد دارد، مختصر ش��ور و 
حالی به او دس��ت دهد و» جان بگیرد.« رضاشاه با 
تاجی جواهرنشان بر سر، س��وار بر کالسکه ای بود 
که اسب های سفید آن را می کشیدند و مردم فریاد 
می زدند:»زنده باد شاه!« این همه  آن چیزی بود که 

اشرف در آن روز دیده و شنیده بود.
  احساس حقارت حتي دركاخ گلستان!

پس از تاجگذاری، خانواده  رضاشاه به کاخ سلطنتی 
گلستان منتقل شدند؛کاخی به جا مانده از روزگاران 
مظفرالدین شاه، کاخی بزرگ و مجلل با تاارهای 
بزرگ و سقف های آیینه کاری شده. در آن روزگار که 
مردم ایران با فقر و گرسنگی و بیماری دست و پنجه 
نرم می کردند، کودکان همسن و سال اشرف شاید 
حتی نمی توانستند با تارهای ابریشمین خیال های 
نازک کودکانه حتی برای لحظ��ه ای کاخی آنگونه 
برای زندگی در ذهن خویش ببافند و تجماتی که 
حتی قادر نبودند در رؤیاهای خود به تماش��ای آن 
بنشینند،اما اشرف در این قصر سلطنتی با آن همه 
زیبایی ها یک چیز را بیشتر از همه احساس می کرد 
و آن تنهایی همیش��گی او بود که غول آسا بر تمام 
لحظه هایش چنگ انداخته بود و صوت ناساز آن در 
گوش او زنگ می زد و آرام آرام حقارت و نارضایتی را 
در جانش می نشاند. اما او کم کم راهی برای گریز از 
تنهایی � دس��ت کم برای لحظاتی � یافته بود؛ یعنی 
همنش��ینی با برادر. نزدیکی اش��رف با محمدرضا 
می توانس��ت تا حد زیادی او را از این تنهایی مرموز 
برهاند. پس سعی کرد بیش��تر اوقات خود را تا آنجا 
که امکان دارد با او بگذراند. در مقابل به همان اندازه 
که به برادر خود احساس نزدیکی می کرد، از خواهر 

بزرگ ترش شمس فاصله داشت. 
  ترس هاي نوجواني

در کنار تنهایی، مس��ئله  دیگری هم سامان روحی 
اشرف را به هم می ریخت،یعنی زندگی در خانواده ای 
منظم و اجبار به رعایت انضباط شدید نظامی مورد 
دلخواه رضاخان.هیبت نظام��ی رضاخان در جمع 
خانواده از او پ��دری هولناک س��اخته بود. همین 
سبب شد که اش��رف، پررنگ ترین خاطره ای را که 
از پدر به یاد دارد، ابهتی ترس��اننده و مجس��مه ای 

هراس آور باشد:
»هر موقع که ساق شلواری با نوار قرمز می دیدم به 
سوی من نزدیک می ش��ود، پا به فرار می گذاشتم. 
با این خیال بهتری��ن راه برای اجتناب از خش��م و 
عصبانیت پدرم این است که از سر راهش دور شوم... 
حضورش برای ما که بچه بودیم چنان ترس��اننده 
بود و لح��ن صدایش هنگام خش��م چنان هولناک 
اوج می گرفت که حتی س��ال ها بعد به عنوان زنی 
که سن و س��الی دارم یادم نمی آید که ی��ک بار از او 

نترسیده باشم!«
این ترس های دوران کودک��ی از رضاخان آنچنان  
در روح اشرف و خواهرش شمس اثر کرد که گویی 
قسمتی از وجودش��ان ش��د و در هیچ لحظه ای از 
زندگی آنها حتی در بزرگسالی که هر یک از این دو 
خواهر به نوعی نقشی در دربار ایفا می کردند، آنها را 
رها نکرد. به گونه ای که حتی می شد از چین و نقش 
صورت های آنها این ترس را اگر نه به آسانی خواند. 
نکته ای که ثریا، همسر دوم محمدرضا هم حتی در 
چندین سال دورتر از کودکی آنها به خوبی دریافت:

» اشرف و شمس گرفتار کابوس پدرشان، رضاشاه 
هستند که تا لحظه  ازدواجش��ان آنها را به اطاعتی 

کورکورانه وامی داشته است.«
خاطره های بی توجهی، احساس بیگانگی با خانواده، 
تنهایی، احساس حقارت و ترس از هیبت نظامی پدر! 
همه  وقایع سال های کودکی شاهزاده ای ایرانی و نه 

چندان زیبا به نام اشرف پهلوی بود.
  معلمی از شهر فرنگ

تصمیم رضاشاه برای آموزش اشرف و ولیعهد، زمینه  
خوشایندی را برای اشرف که از تنهایی، دلی پر درد 
داش��ت فراهم کرد. رضاشاه بر آن ش��د تا ولیعهد و 

هم برادران و خواهران او زبان فرانس��ه را به خوبی 
بیاموزند. پس بدین انگیزه، زنی مشهور به مادام ارفع 
را مأمور کرد تا به ش��اهزادگان - آنگونه که مناسب 
اس��ت - زبان فرانس��وی را بیاموزد.ارفع در این کار 
ورزیده بود. پس به منظور آموزش زبان، دریچه های 
روشن و رؤیایی فرنگ را به س��وی اشرف و ولیعهد 
گشود و از زیبایی های س��رزمین پاریس برای آنها 
تعریف کرد. توصیف دیار پاریس برای اشرف، بیشتر 
در ذهن او سرزمینی سرسبز و افسانه ای را به تصویر 
می کشید که هیچ گاه با چشمانش آن را ندیده بود. 
تعریف از ساختمان های زیبا و خیابان های سنگفرش 
و منظره های دلفریب که با زبان گویا و شیرین ارفع 
برای اشرف سروده می ش��د، او را سودایی می کرد و 
در دل او این آرزو را پدید م��ی آورد تا در روزگارانی 
آمدنی، بتواند س��رزنده و دل س��بز در این» ش��هر 
روش��نایی« گام بردارد و همه را به چشم دل تماشا 
کند. همان ایام که اشرف به این آرزو، غرق شنیدن 
قصه های مادام ارف��ع بود، ارفع به ه��دف خود که 
آموختن زبان فرانسه به اشرف بود نزدیک تر شد و 

توانست این فرمان رضاشاه را به خوبی اجرا کند.
  در محافل دوستان

اش��رف به همان اندازه که از پدر خ��ود گریزان بود 
نسبت به برادرش احساس نزدیکی می کرد و بیشتر 
اوقات فراغت خود را با او می گذراند.وابستگی او به 
برادرش سبب می شد که همراه محمدرضا در جمع 
پسرانه  دوستان وی وارد و در روزهای تعطیل با آنها 
همبازی شود،بنابراین در این روزها دست در دست 
برادر می گذاشت و به جمع دوستان او ملحق می شد 
و معمواً با آنها به مسابقه  اسب سواری می پرداخت. 
او سوارکاری ماهر بود و همین سبب می شد که در 
این مسابقه های دوستانه اغلب گوی سبقت را از برادر 

و دوستانش برباید.
در کنار سوارکاری، اشرف به ماشین سواری نیز عاقه 
فراوانی داشت. او ماشینی امریکایی و زردرنگ) فورد، 
مدل1930( داش��ت که رضاشاه به وی هدیه کرده 
بود.همین سرگرمی ها و نشست و برخاست ها، مشام 
اشرف را به شمیم اولین عشق آش��نا کرد. از میان 
دوستان برادر که اشرف نیز دست آنها را به دوستی 
می فشرد، پس��ری بود به نام مهرپور تیمورتاش که 
به دیدگان اش��رف»مایم و مهربان« آمد.مهرپور 
از همکاسی های محمدرضا و پسر وزیر دربار بود. 
موقعیت پدر مهرپور این امکان را فراهم می کرد تا 
فرزندان او بتوانند در محوطه  کاخ تردد کنند و همین 
کافی بود تا اش��رف بتواند هر وق��ت که می خواهد 
مهرپور را ببیند و با او س��ر س��خن های دوستانه را 
بگش��اید. گذراندن ایام با مهرپور آرام آرام، ش��بنم 
دوست داش��تن را بر برگ دل پژمرده  این شاهزاده  
ایرانی می تراوید و او را دلداده  مهرپور می کرد.بودن 
اشرف با مهرپور دیگر چیزی نبود که سری و نهان 
بماند. بسیاری از افراد دربار متوجه دلدادگی این دو 
شده بودند و بر پیشانی این دو، ازدواج شاهزاده ای 
را با پسر وزیر خواندند:» اش��رف و مهرپور«،اما آیا 
روزگار هم برای ای��ن دو همین بخت را رقم خواهد 
زد؟ گذش��ت ایام باید پاسخ این پرس��ش مبهم را 
روش��ن می کرد. درس��ال1310 زمانی که اشرف 
در12 سالگی، این دوستی شیرین را تجربه می کرد، 
رضاشاه تصمیم گرفت ولیعهد را برای ادامه  تحصیل 
روانه  س��وئیس کند تا بیاموزد ک��ه چگونه بر تخت 
سلطنت آینده  ایران، شاهانه تکیه زند، اما این پسر 
12، 13 ساله  رضاشاه نباید در سفری اینگونه تنها 
و بی همراه راهی ش��ود و مصلحت نیست که او در 
مدرسه  شبانه روزی له روزه سوئیس از مصاحبت با 
همزبان و دوست یا دوستانی ایرانی بهره مند نباشد. 
به همین سبب عاوه بر علیرضا برادر ولیعهد، دو نفر 
دیگر هم از میان همکاسی هایش برای همراهی با 
او انتخاب شدند. یکی حس��ین فردوست و دیگری 
از شانس بد اش��رف، مهرپور تیمورتاش. ولیعهد و 
همکاسی های گذشته و آینده  او همراه مازمان از 
جمله وزیر دربار، راهی دیار فرنگ شدند. این سفر 
اگر چه برای این محصان مسافر تا حدی خوشایند 
بود و هم تا حدی خاطر آنها را آزرده می کرد، اما برای 
اشرف پهلوی بس��یار جانگداز بود. او از یک طرف از 
برادر دوست داشتنی خود جدا می شد؛ برادری که 
می توانست سنگ صبور غم های ریز و درشتش باشد 
و آرام و خاموش حرف های او را بش��نود و از طرف 
دیگر، این سفر، دل او را نیز می شکست؛دلی که هم 
اکنون همه  وس��عت خود را جای مهرپور کرده بود. 
گریزی از این هجران نبود و فقط یک راه باقی مانده 
بود و آن وعده  دیدار در روزهای خوش آینده بود:»چو 

خیال آب روشن که به تشنگان نمایند!«
داس��تان این دلدادگی به همین س��ادگی به پایان 
نرسید. از روزی که اش��رف دل خویش را به مسافر 
سوئیس باخته بود، یک سال و اندی می گذشت که 
اوضاع پدر مهرپور دگرگون شد و اقتدار او فرو ریخت. 
او به جاسوسی برای شوروی و توطئه بر ضد سلطنت 
رضاشاه متهم ش��د. این اتهام ها وزیر بخت برگشته  
دربار را به پای میز محاکمه و زندان و سرانجام به کام 
مرگ کش��اند و اما این مقدار، خشم رضاخان را فرو 
ننشاند بلکه خانواده  او را هم به کاشمر تبعید کرد و 
بدینگونه ستاره  اقبال مهرپور هم غروب کرد و او نیز 
به تاوان گناه پدر و با عتاب رضاخان از ادامه  تحصیل  
در س��وئیس محروم ماند و به ایران بازگردانده شد 
و رهس��پار جمع خانواده  خود در کاش��مر گردید. 
بیچاره اشرف! عشقی در دل مانده و یاری از دست 
رفته.»طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد!«

  و كام آخر
چندي بعد و به دس��تور پدر، اش��رف به عقد علي 
ق��وام درآمد.ازدواجي که هیچ گاه از س��وي وي به 
رسمیت شناخته نش��د و از قضا عقده هاي جنسي 
وي که پس از مرگ پدر س��ر باز کرد، از ناکامي وي 
در این نخستین وصلت نش��ئت مي گرفت؛ تمایل 
جنون آمیزي که دس��ت کم تا پایان حضور وي در 

ایران ادامه داشت.



وزير صنعت، معدن، تجارت و غيره مي گويد: قرار اس��ت خودروسازان بعد از 
افزايش توليد، قيمت ها را کاهش دهند. يعني اان گرانش کرده اند که بعداً 

ارزانش کنند. البته اين به مفهوم وعده سِر خرمن نيست!
وعده سِر خرمن شرايطي دارد. اوًا بايد حتماً سِر خرمن داده شود. توي جلسه 
و زيِر باد کولر قبول نيست. اگرچه اان پاييز است و کولرها خاموش هستند. 
مقصود اين است که وعده بايد در شرايط شبيه سازي شده سِر خرمن داده شود 

و همينجوري الکي نمي توان وعده سِر خرمِن استاندارد داد. 
ثانياً بايد يکي از طرفين وعده يعني همان وعده گيرنده شاعر باشد. شعرا هم 
که معموًا در عالم خيال و هپروت سير مي کنند. ولي مسئوان و وزراي ما 
که خدا را شکر حواسشان جمع است و ميانه اي هم با شعر و شاعري و اوهام 

ندارند. پس نمي شود بهشان وعده سِر خرمن داد. 
ثالثًا و از همه مهم تر اينکه وعده س��ِر خرمن بايد در فصل برداشت محصول 
داده ش��ود! در صورتي که اان اصًا فصلش نيس��ت. پس موضوع به کلي 

منتفي است. 
در نتيجه ما و شما و س��اير ارکان ملت در کمال خوش��وقتي و آرامش خيال 
مي نشينيم و منتظر مي شويم که خودروسازان عزيز به وعده شان عمل کنند 

و شاهد کاهش قيمت خواهيم بود. آخر پاييز و وقت شمارش هم که نزديک 
است. 

تنها س��ؤالي که اانه ذهن ما را به خود مش��غول کرده اين اس��ت که بهانه 
خودروس��ازان براي عدم ارائه خودرو و اصرار به افزاي��ش قيمت اين بود که 
مي گفتند با اين قيمت ها و هزينه بااي قطعات، ما اصًا نمي توانيم خودرو 
توليد کنيم. ام��ا جالب بود که بافاصله بعد از مجوز افزايش قيمت، ليس��ت 
جديد با تحويل 15 روزه منتشر کردند! براي ما عجيب بود که چطور در عرض 
15 روز خودرو تولي��د مي کنند! اصًا هم تابلو نبود که اي��ن خودروها از قبل 
توليد شده بودند. ولي قبًا که مي گفتند خودرو انبار نکرده ايم. حاا پيدا کنيد 
پرتقال فروشي را که پرتقال رنگ مي زند و جاي خودرو مي دهد دست مردم!

در همين رابطه س��خنگوي خودروس��ازان به خبرنگار ما گف��ت: ما گفتيم 
ارزان مي کنيم، سر حرفمان هم هستيم. فقط ممکن است بعضي از قطعات 

غيرضروري را حذف کنيم. مثل تاير، فرمان، ترمز و. . . 
خبرنگار با تعجب پرسيد: مگر بدون فرمان و ترمز هم مي شود رانندگي کرد؟

ايشان با لبخند پاسخ دادند: چرا نمي شود جاِن من؟ همين اان ما بدون فرمان 
و ترمز داريم صنعت خودروسازي را به جلو مي رانيم به چه قشنگي!
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ب��ه مناس��بت روز دانش��جو دکت��ر صادق 
زيباکام در مصاحبه اي گفت: شرايط 

اصاح طلبان و حسن روحاني مانند 
ازدواج بوده است. 

وي ب��ا درک اي��ن ض��رورت که 
کامش نياز به توضيح بيش��تري 

دارد ادامه داد: اصاح طلبان به اميد 
اينکه قرار است با زندگي مشترک با حسن 

روحاني به خوش��بختي دس��ت پيدا کنند وارد 

زندگي مش��ترک با او ش��دند.  دکتر که متوجه 
نگاه هاي خي��ره حاضران ش��د، به خاطر 
اينکه به جاي جذاب ماجرا رس��يده 
بود کمي مکث کرد تا تعليق ايجاد 
کند و مخاطب را با خود همراه کند، 
سپس افزود: با اين وجود اين ازدواج 
به دايلي ناموفق از آب درآمده است.  
زيباکام در تشريح اين واقعه گفت: اتفاقًا 
زمان زيادي نيز طول نکشيد که به اين نتيجه 

رس��يدند اين پيوند نمي تواند سبب خوشبختي 
آنها شود. 

دکتر زيباکام آه س��ردي کش��يد و سکوت 
کرد. يکي از حاضران در حالي که اش��ک در 
چش��مانش حلقه زده بود، گفت: يعني ديگر 
اميدي نيست؟ اان اصاح طلبان رفته اند و 
مهرشان را حال و جونشان را آزاد کرده اند؟!

در اين لحظه چهره دکتر در هم رفت، ابروانش 
به هم گره خوردند، س��رش را ب��اا آورد و با 
خشم گفت: هرگز! تا ريال آخر مهريه اش را 

مي گيريم! چي خيال کرديد؟... 

زيباکام: ازدواج اصاح طلبان با روحاني ناموفق بود!

عزت اه ضرغامي با  اشاره به سانسور هاي صداوسيما، بيان داشت: 
در ابتداي دوره رياس��ت رويه متفاوتي را در پيش گرفتيم و با خلق 
پديده  روتوس��کوپي در ويرايش فيلم ها و س��ريال هاي خارجي به 
جاي حذف يا سانسور بس��ياري از صحنه ها با روتوش کردن، آنها 
را در قالب ضوابط صداوسيما براي پخش در شبکه هاي ملي آماده 

مي کرديم. 
عضو شوراي عالي فضاي مجازي اظهار داشت: اگر فيلمسازاني که 
فيلم آنها روتوسکوپي شده به تماشاي فيلم اصاح شده بنشينند، 

قطعاً متوجه ويرايش هاي انجام شده نخواهند شد!
در همين راستا دني بويل کارگردان »ميليونر زاغه نشين« و برنده 
اس��کار با تأييد س��خنان ضرغامي گفت: ما تازه متوجه شديم که 
نسخه اي از فيلم که به اسکار فرستاديم، نسخه روتوسکوپي شده 
توسط صدا و س��يما بوده و من اس��کارم را مديون آقاي ضرغامي 
هستم! داوران اسکار که بعداً فيلم اصلي را ديدند اعتراف کردند که 
اصًا در حد اسکار گرفتن نبود و فقط به خاطر روتوسکوپي به آن 

رأي داديم! ضرغامي متشکريم. 

همزمان با دومين س��الروز انتش��ار تيتر »امضاي کري تضمين 
است« س��تاد گراميداش��ت اين روز براي نامگذاري اين واقعه 

فراخوان داد. 
اين س��تاد که در باشگاه طنز انقاب اس��امي آغاز به کار کرده 
است، در اين فراخوان از آحاد ملت شريف ايران خواسته است تا 
عنوان مناسبي براي نامگذاري روز اول دي ماه که سالگرد انتشار 

اين تيتر است، پيشنهاد دهند. 
در اين فراخوان آمده است:

»اکنون، در آستانه دومين س��الروز انتشار تيتر تاريخي و ماندگار 
روزنامه وزين شرق قرار داريم. تيتري که تاريخ روزنامه نگاري، 
روشنفکري، حقوق و روابط بين الملل، تجربه گرايي، مادي گري، 
غربزدگي و غرب پرس��تي را به قبل و بعد از خود تقسيم کرد. روا 
نيست که اين داشته بزرگ جريان شبه روشنفکري و نماد هويتي 
جامعه غرب زدگان ايراني را فراموش کرده و آن را پاس نداريم. 

لذا از آحاد ملت شريف ايران که در اين سال ها با گوشت و پوست 
خود درک کرده اند »امضاي کري تضمين است« دعوت مي شود 
با توجه به لزوم ثبت اين روز تاريخي در تقويم و حافظه ايرانيان، 
اسامي پيشنهادي خود را براي نامگذاري اين روز بزرگ و خجسته 

اعام کنند. 
ش��ماره پيام��ک »۳۰۰۰۴55۰« و همچني��ن آي دي @

natanzym در همه پيام رسان هاي داخلي و خارجي و موافق 
و معاند آماده دريافت نام هاي پيشنهادي شماست.«

طبق اعام اين ستاد، به پيشنهاددهنده نام برگزيده، عاوه بر يک 
عدد کمپوت گابي، هديه نفيسي نيز اهدا خواهد شد. 

روز ملي ه��وش، روز ملي برد- برد، روز مل��ي ظرافت، روز ملي 
خارج، روز ملي کدخدا، روز ملي خ��واب، روز ملي آب و صابون، 
روز ملي آفتاب تابان، روز ملي حقوقدان، روز ملي چرخ، روز ملي 
ِکري، روز ملي کري و کوري، روز ملي حراج، روز ملي سازش و 
روز ملي جوات از جمله نام هايي است که تا کنون براي نامگذاري 

اين روز پيشنهاد شده است. 
شايان ذکر است اين ستاد از پذيرش پيشنهادات بي ادبانه معذور 
است و تاکنون مواردي چون روز ملي خريت، روز ملي حماقت و. . 

. رد شده و در ارزيابي و نظرسنجي نهايي نخواهند آمد. 
بنا بر اين گزارش، روزنامه شرق در تاريخ اول دي ماه 1۳۹5 تيتر 
»امضاي کري تضمين است« را در پاسخ به منتقداني که احتمال 
خروج امري��کا از برجام را متذکر مي ش��دند، در صفحه اول خود 

منتشر کرده بود. 

اسکارم را مديون ضرغامي هستم

فراخوان ستاد گراميداشت دومين 
سالروز »امضاي کري تضمين است!«

محمود نظری |فارس

 وزير صمت: خودروسازان قيمت ها را کاهش خواهند داد

گرانش کردند که ارزانش کنند

رئيسي: خدا رحم کرد
سيدابراهيم رئيسي گفت: خدا رحم کرد که من رئيس جمهور نشدم که دار 5 هزار 

تومان شود. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام افزود: از آقاي روحاني تشکر مي کنم که 

نگذاشتند دار 5 تومان شود!
رئيسي با اشاره به اينکه اگر در انتخابات برنده مي شدم امکان داشت امريکا از برجام 
خارج شود، افزود: خدا را ش��کر که من رئيس جمهور نشدم و اان امريکا از برجام 

خارِج فاحش نشده است. 
وي افزود: خدا رحم کرد که هياري کلينتوِن باهوش و مؤدب هم رئيس جمهور 

امريکا نشد وگرنه تحريم ها دوباره برمي گشت!

ميرسليم: خدا رحم کرد
نامزد انتخاب��ات رياس��ت جمهوري دوره دوازدهم گفت: خدا رح��م کرد که من 

رئيس جمهور نشدم وگرنه آقاي روحاني اين را چي مي گفت؟
سيدمصطفي ميرسليم افزود: اگر من رئيس جمهور مي شدم قيمت پژو پارس به 86 

ميليون تومان مي رسيد ولي خدا رحم کرد واقعاً. 
وي با اشاره به اينکه خدا خيلي رحم کرد، افزود: اگر من بودم به فکر افزايش قيمت 
بنزين مي افتادم و ممکن بود مردم ناراضي ش��وند و هنوز يک س��ال از انتخابات 

نگذشته بريزند توي خيابان!

قاليباف: خدا رحم کرد
شهردار پسا اس��بِق تهران گفت: خدا رحم کرد که من رئيس جمهور نشدم وگرنه 

تلگرام را فيلتر مي کردم. 
محمدباقر قاليباف در مراسم روز دانشجو در دانشگاه افزود: اگر من رئيس جمهور 
مي شدم خط 7 و 8 و ۹ و 1۰ مترو را هم به صورت نا ايمن افتتاح مي کردم ، بنابراين 

خدا به همه سرنشينان مترو رحم کرد. 
وي با اشاره به پرداخت بدهي هاي مؤسس��ات غيرمجاز توسط دولت افزود: خدا 

رحم کرد، همين!

هاشمي طبا: خدا رحم کرد
نام��زد انتخابات رياس��ت جمهوري در س��ال ۹6 گف��ت: خدا رحم ک��رد که من 

رئيس جمهور نشدم وگرنه شعر »ما گل هاي خندانيم« را سرود ملي مي کردم. 
سيدمصطفي هاشمي طبا افزود: البته من خودم به روحاني رأي دادم و تمام تاشم 

را کردم که رئيس جمهور نشوم، ولي خدا هم جداً رحم کرد!

... وی اف��������������زود ...

ساختار
معاون حقوقي رئيس جمهور گفت: فساد اصلي ناشي از ساختار دولت است. 

لعيا جنيدي در همايش مبارزه با فساد و اتاق بازرگاني گفت: به خاطر همين ما ساختار 
دولت را تحت پيگرد قانوني قرار داده ايم و به زودي دستگيرش مي کنيم. 

وي افزود: همه فسادها زيِر سِر همين ساختاِر ورپريده است و من قول مي دهم او را به 
سزاي اعمالش برسانيم. 

معاون رئيس جمهور در پاس��خ به خبرنگاران درباره اينکه ساختار اان کجاست و چه 
خبري از او داريد، گفت: بر اس��اس آخرين اطاعات و گزارش ها ساختار از کشور فرار 
کرده و مقيم کانادا ش��ده اس��ت ولي ما از طريق اينترپل به زودي او را برمي گردانيم. 

حداکثر تا فردا بعد از ظهر، اگر نشد پس فردا قطعاً اينجاست. 

پوسته
حسام الدين آشنا گفت: تا برداشته شدن حصر يک پوسته 

مانده است. 
وي توضيح داد: در حال حاضر چاقويمان کند شده و فعًا 

داريم آن پوسته را با دست مي َکنيم. 
فعلي مش��اور رئيس جمهور اف��زود: البته ب��ا توجه ب��ه اينکه در ش��رايط 

اقتصادي کشور، پوس��ت مردم کنده شده است، شايد بهتر باش��د آن پوست را دست 
نزنيم!

وي همچنين به اصاح طلبان پيشنهاد کرد که تا دير نشده، به مردم پاسخگو باشند. 
آشنا گفت: اگر دير شود ديگر نمي توانيد پاسخگو باشيد. از من گفتن بود. 

وي افزود: تا دير نشده و دار زير ۴۰ هزار تومان است و تورم زير 2۰۰ درصد، پاسخگو 
باشيد، چون اگر دير شود ديگر پاسخ شما به درد اي جرز ديوار مي خورد. 

سبقت سیگار از لبنیات در تخصیص ارز دولتی



جانمايي اش��تباه فرودگاه اردبيل موجب ش��ده 
تا امروز يعني 27 سال بعد از بهره برداري از آن، 
همچنان پروازها با مش��كل و انتقاد شهروندان 
همراه باشد.  احداث فرودگاهي براي شهر اردبيل 
در سال ۱۳۵۶ مطالعه شد و در سال ۱۳7۰ اين 
مجموعه به بهره برداري رسيد. در آن زمان فقط 
هفته اي يك پ��رواز از ف��رودگاه اردبيل صورت 
مي گرف��ت.  بعد از آن قرار ش��د تع��داد پروازها 
افزاي��ش يابد اما ه��ر چه تعداد بيش��تري بليط 
فروخته مي ش��د، تعداد تأخيره��ا و لغو پروازها 
هم افزايش مي يافت. مسئله اي كه كم كم گايه 
شهروندان را از وضعيت خدمات رساني فرودگاه و 

محدود بودن پروازها به شدت افزايش داد. 
البت��ه در برهه اي از زمان ط��رح انتقال فرودگاه 
اردبي��ل در مس��ير ج��اده اردبي��ل- خلخال يا 
اردبيل مشگين شهر هم مطرح شد ولي مديران 
فرودگاهي استان معتقد بودند جابه جايي فرودگاه 
امكانپذير نيس��ت و در وضعيت فعلي نيز بخش 
عم��ده زمين هاي آن به دليل ع��دم تملك فاقد 

سند است.  اواسط سال گذشته بود كه مديركل 
فرودگاه هاي اس��تان اردبيل با تأكي��د بر اينكه 
انتقال و جابه جايي فرودگاه اردبيل به مكان ديگر 
هزينه قابل توجهي را به استان تحميل مي كند كه 
در واقع مي توان گفت به دليل ميزان هزينه كرد و 
نبود مكان مناسب نمي تواند عملياتي شود، گفت: 
»در س��ال هاي اخير با تجهيز فرودگاه بخشي از 
مش��كات تأخير و لغو پروازها رفع شده است، 
با اين وجود طرح انتق��ال و جابه جايي فرودگاه 

امكانپذير نيست.«
   فرودگاهي هميشه در تعمير

مسئوان استاني در اردبيل معتقدند در وضعيت 
فعلي فرودگاه اين ش��هر صرفه اقتصادي ندارد و 
مشخص نيس��ت اگر مكان آن تغيير يابد نتيجه 
 بخش خواهد بود يا نه.  در ح��ال حاضر فرودگاه 
اردبيل از نظر مس��احت جزو 4 ف��رودگاه بزرگ 
كشور است. مساحت فرودگاه اردبيل يك هزار و 
2۰۰ هكتار است و وقتي قرار مي شود از امكانات 
و تجهيزات آن صحبت ش��ود مسئوان فرودگاه 

مي گويند اين فرودگاه هم اكنون مجهز به انواع 
امكانات ناوبري و سيس��تم هاي پرواز مي باشد، 
همچني��ن 2 باند متقاطع در آن وج��ود دارد كه 
در كشور بي نظير است.  حرف هاي ضد و نقيض 
بسيار است و همين مسئله موجب شده تا مردم 
ندانند كه بايد قسم حضرت عباس را قبول كنند يا 
دم خروس را.  سال گذشته مدير كل فرودگاه هاي 
استان اردبيل با اشاره به اقدامات انجام گرفته در 
فرودگاه اردبيل براي ارتقاي سيستم هاي پروازي 
گفته بود: »اقدامات زيادي در راس��تاي تعريض 
بان��د، افزايش پرواز و خريد دس��تگاه هايي چون 
آيرلس و ILS انجام گرفته است.« سيد فخرالدين 
هاشمي با اشاره به نياز فرودگاه اردبيل به بازسازي 
و اجراي طرح هاي توسعه اي از بهسازي سطوح 
پروازي باند قديم اين ف��رودگاه خبر داد و گفت: 
»اين باند از اواخر امس��ال)9۶( م��ورد ترميم و 
بازس��ازي قرار مي گيرد و به تبع آن ممكن است 
چندين پرواز نيز از فرودگاه استان لغو شود ولي 

براي توسعه نياز به اين اقدامات داريم. 

   زير ساخت هايي براي 30 سال آينده 
نشس��ت خبري مديران ش��وراي حمل و نقل با 
تش��ريح آخرين اقدامات متولي��ان حمل و نقل 
زميني و هوايي استان اردبيل خبري را در مورد 
نشستشان منتشر كردند.  در اين جلسه مديركل 
فرودگاه هاي استان اردبيل با اشاره به هزينه كرد 
2۱۵ ميليارد توم��ان در فرودگاه هاي اردبيل و 
پارس آباد طي سه سال گذشته و تا انتهاي آبان 
ماه سال 98 اعام كرد كه با امكانات ايجاد شده 
فرودگاه هاي استان اردبيل رتبه نخست به لحاظ 
زيرساخت فناوري اطاعات را دارد.  فخرالدين 
هاش��مي با يادآوري انجام ه��زار و 49۳ پرواز و 
جابه جايي ۱9۳ هزار و ۶۰7 نفر مسافر در هشت 
ماهه سال گذش��ته و انجام هزار و 4۰8 پرواز با 
جابه جايي ۱۳۱ هزار و 884 نفر مسافر در هشت 
ماهه امسال و كاهش پرواز و مسافر جابه جا شده 
گفت: »۵۳ پرواز باطل ش��ده كه با رش��د 2۰۰ 
درصدي ابط��ال پروازها بايد گف��ت 9۰ درصد 
ابطال به تعميرات باند اصلي و فقط ۱۰ درصد به 
شركت هاي هواپيمايي مرتبط است.« وي افزود: 
»با اقدامات در دس��ت اجرا براي ۳۰ سال آينده 
زيرس��اخت هاي فرودگاهي استان كافي است و 
بعد از تعمير باند اصلي، روشنايي وسط باند نيز 
اجرا شده و سيس��تم هاي بصري و راديويي ارتقا 
مي يابد ت��ا جايي كه برخي سيس��تم ها نيازمند 
آموزش خلبان ها اس��ت و براي نخستين بار در 
فرودگاه اردبيل اجرا خواهد شد.« هم اكنون هزار 
و 2۰۵ هكتار مساحت فرودگاه اردبيل فقط ۵۳ 
هكتار سند داشته اس��ت و در يك سال گذشته 
براي ه��زار هكتار نيز س��ند تك ب��رگ دريافت 
ش��ده و با توجه به اينكه ۵۵ هكتار در حوزه راه 
و شهرسازي است ازم است نسبت به اخذ سند 
همكاري ازم انجام شود.  مديركل فرودگاه هاي 
استان اردبيل ابطال پروازها را با تعمير باند اصلي 
مرتبط مي داند كه قابل پيش بيني بوده. البته دو 
مورد نقص فني به ثبت رسيده و سه پرواز هم از 
مبدأ بازگشته اس��ت.  در همين راستا مديركل 
هواپيمايي جمهوري اسامي ايران با بيان اينكه 
تجهيزات كمك ناوبري فرودگاه اردبيل به 8۰۰ 
متر ديد نياز دارد و به علت ابر و مه برخي پروازها 
باطل مي شود، معتقد است: »شرايط جوي سبب 
مي ش��ود كه برخي خدمات به شكل شايسته به 
شهروندان ارائه نشود.« اين در حالي است كه در 
فرودگاه پارس  آباد باطلي پرواز به دليل بدي آب 
و هوا گزارش نشده و كًا از اردبيل ۱۵7 پرواز در 
مسير اردبيل- تهران، ۱۱ پرواز در مسير اردبيل- 
مشهد و ۳۶ پرواز در مس��ير پارس آباد- تهران 
طي چهار ماه گذشته به ثبت رسيده كه 2۳ پرواز 
اردبيل- تهران باطل شده و بدي آب و هواي مبدأ 

يا مقصد علت آن گزارش شده است. 

برج چرمنه، زخمي بر چهره دژچرمنه
اوايل امسال بود كه مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان سمنان از صدور مجوز كاوش در تپه باستاني دژ چرمنه سمنان 
با پيگيري هاي انجام  شده خبر داد. در آن زمان محمد جهانشاهي در 
نشستي كه با شهردار سمنان، خواستار همكاري اين نهاد براي حفاظت 
از ميراث تاريخي و فرهنگي موجود در سمنان شد. اما حاا سرپرست 
سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري سمنان از شروع عمليات 
بازس�ازي برج چرمنه س�منان خبر مي دهد. برجي كه در حريم دژ 
چرمنه از آثار باستاني ثبت ملي شده مركز استان ساخته شده است. 

    
برج چرمنه سمنان را بايد يكي از پرحرف و حديت ترين پروژه هاي شهري 
در سمنان به ش��مار آورد كه در حريم يكي از آثار باستاني ثبت ملي شده 
مركز استان ساخته شده است. دژ چرمنه كه سمناني ها عمدتاً آن را با نام 
چال خندق مي شناسند از جمله آثار تاريخي سمناني است كه در شاهنامه 
فردوسي نيز از آن نام برده شده است.  وقتي خبر آغاز عمليات بازسازي برج 
چرمنه منتشر شد گروهي از حاميان و دوستداران ميراث و آثار تاريخي و 
فرهنگي و طبيعي سمنان با حضور در منطقه چال خندق، اجتماع كردند 
و خواستار انتقال اين برج شيشه اي از منطقه باستاني شدند.  البته تاريخ در 
مورد حافظان آثار تاريخي حرف هاي زيادي براي گفتن دارد. حدود ۳ سال 
پيش هم يعني در س��ال 94 جمعي از اعضاي انجمن دوس��تداران ميراث 
فرهنگي و طبيعي سمنان با حضور در مقابل چال خندق )دژ چرمنه( خواستار 
ساماندهي اين منطقه شده بودند.  در آن زمان بنري آماده شده و در مقابل برج 
شيشه اي نصب شده بود. در بنر به سازندگان اين برج گوشتزد كرده بودند 
كه اين محوطه تاريخي همان دژ چرمنه است كه در شاهنامه فردوسي آمده 
و نبايد با بي توجهی به ارزش تاريخي آن و به بهانه هاي مختلف به آن تعرض 
شود.  هر چند سال هاست كه برج نيمه كاره باقي مانده بود اما يكبار ديگر و 
با اجرايي شدن عمليات بازسازي آن دوستداران ميراث فرهنگي و طبيعي 
سمنان از مسئوان به خصوص شهرداري تقاضا دارند به درخواستشان توجه 
شود. در سال 94 دوستداران آثار تاريخي و فرهنگي از شهردار خواسته بودند 
تا اين برج شيشه اي و سازه فلزي ناهمگون آن كه در محوطه تاريخي نصب 
شده را از اين مكان، جمع آوري و به محل ديگري منتقل كنند تا حريم اين 
محوطه باستاني كه نماد و نشانه فرهنگ و تمدن مردم اين ديار است آزاد 
شود و اين تپه باستاني در معرض ديد عموم قرار گيرد.  همچنين تقاضاي 
بعدي اين افراد اين بود كه براي روشن شدن زواياي پنهان اين محوطه، هر 
چه سريع تر كار كاوش و باستان شناسي در اين تپه را آغاز كند.  البته در آن روز 
محمدكاظم شربتدار، شهردار وقت سمنان خود را به اجتماع كنندگان رساند 
با حضور در بين اعضاي اين انجمن، قول هاي مساعدي در رابطه با ساماندهي 

منطقه، نصب تابلوي معرفي و جمع آوري و انتقال برج شيشه اي داد. 
  مجتمعي براي گردشگران!

اوايل امسال مديركل ميراث فرهنگي استان سمنان از صدور مجوز كاوش در 
دژ چرمنه خبر داد و اعام كرد: »اعتبار اين كاوش هم اخذ شده و كار كاوش 
در اين تپه باستاني به زودي آغاز مي شود.« اما حاا سرپرست سازمان عمران 
و بازآفريني فضاهاي شهري از شروع عمليات بازسازي برج چرمنه سمنان 
خبر مي دهد. پروژه اي مثاً گردشگري كه تا سال 98 افتتاح خواهد شد.  روز 
گذشته حجت اله ذوالفقاري گفت: »اين مجتمع به دليل مشكاتي كه داشت 
سال ها به صورت نيمه كاره رها شده و جلوه نامناسبي را در منطقه ايجاد كرده 
بود، به همين جهت پس از رفع مشكات موجود عمليات بازسازي آن جهت 
استفاده آغاز شده است.« وي افزود: »عمليات جمع آوري شيشه ها آغاز شده 
است و در ادامه كار نماسازي و بدنه س��ازي اين مجتمع صورت مي گيرد. 
عمليات اجرايي اين پروژه با همكاري بخش خصوصي انجام و در نيمه اول 
سال 98 به بهره برداري خواهد رسيد.« البته ذوالفقاري معتقد است كه اين 
مجتمع با هدف استفاده فرهنگي و گردش��گري احداث شده و بناست در 
بااي اين مجتمع فضايي براي رصد ستارگان مهيا ش��ود تا شهروندان و 
همچنين گردشگران از آنها بهره مند شوند. اين مجتمع در ۵ طبقه، به متراژ 

2۰۰۰ متر بنا و ۱4۰۰ متر نماسازي احداث مي شود.

فرودگاه اردبيل هم حكايتي ش�ده براي خودش. ه�ر روز خبري از آن 
مي رس�د و قول و وعده اي در مورد پيش�رفت فيزيكي فازهاي جديد 
و فرداي�ش هم بحث مش�كات و كمبودها و روي زمي�ن ماندن كارها. 
مرداد ماه س�ال جاري بود كه مديركل فرودگاه هاي اس�تان اردبيل از 
پيش�رفت فيزيكي 99 درصدي ترمينال جديد ف�رودگاه اردبيل خبر 
داد كه پ�س از اتمام مرحل�ه تحويل پارتيش�ن بندي ب�ه بهره برداري 
مي رس�د. دو ماه بعد يعن�ي در ماه مهر ب�ود كه اين مس�ئول دوباره از 
پيش�رفت فيزيكي 99 درصدي ترمينال جديد ف�رودگاه اردبيل خبر 

داد و اين بار تأكيد كرد كه با توجه به اقدامات انجام يافته و برنامه هاي 
تدوين شده عمليات بهسازي باند اصلي فرودگاه اردبيل حدود 15 ماه 
طول مي كشد كه بعد از تكميل اين پروژه، ش�رايط پروازهاي فرودگاه 
اردبيل بهبود مي يابد. حاا و در ش�رايطي كه 3 ماه تا پايان س�ال باقي 
مانده است مي گويند كه فرودگاه هاي اردبيل و پارس آباد در آبان 98 با 
امكانات ايجاد شده رتبه نخست به لحاظ زيرساخت فناوري اطاعات 
را به خود اختص�اص خواهند داد. اما مردم مي پرس�ند چطور بيش�تر 
پروازها در حال حاضر ابطال مي شود، اما رتبه نخست كسب مي شود؟

محمدرضا هاديلو

بي توجه��ي ب�ه 
محمدرضا سوري

ساخت وسازها در    گزارش 2
مكان هاي نامناسب 
ازجمله مسيل ها همچنين بي كيفيتي مصالح به 
كار برده ش�ده درساختمان س�ازي و پل ها از 
جمله دايلي است كه همواره از آنها به عنوان 
عوامل تهديدكننده در زمان وقوع س�يل ياد 
مي شود.  با اين حال بي توجهي به اين اصل از 
سوي صاحبان و كارشناسان سبب شده است 
هنگام بارش هاي ش�ديد و جاري شدن سيل 
خسارت بس�ياري ازجمله جاني و مالي به اين 
مكان ها وارد ش�ود.  موضوعي كه موجب شد 
مع�اون هماهنگ�ي امورعمراني اس�تانداري 
لرستان با اشاره به سياب اخير لرستان اعام 
كن�د: »عمده من�ازل و ابنيه آس�يب ديده در 
مس�يل قرار داش�تند و پل هايي بودند كه بر 
اساس اصول و با جانمايي دقيق ساخته نشده 
بودن�د و همچنين در بعضي از اين س�ازه هاي 
صدمه ديده، مصالح بي كيفيت به كار برده شده 
بود .«  لذا اين نكته مهم ايجاب مي كند در زمان 
ساخت وس�از مجدد تمامي اين اصول به طور 
ج�دي م�ورد توج�ه ق�رار گي�رد ت�ا جلوي 
ش�ود.  گرفت�ه  تك�راري  خس�ارت هاي 

    
س��ايه انداختن نزديك به دو دهه خشكسالي در 
كشور موجب شده اس��ت برخي  مديران شهري 
با بي توجهي به مس��يل ها و مكان هاي��ي كه در 
قبل مس��ير حركت رودخانه ها يا س��ياب هاي 
ناشي از بارش هاي شديد بود اجازه ساخت وساز 
بدهند؛موضوعي ك��ه با بارش ه��اي اخير دچار 
بحران و حوادث شده اند كه دراين ميان مي توان 
به لرستان اشاره كرد.  اوايل آذرماه بود كه سازمان 
هواشناس��ي طي هش��داري از وقوع بارش ها در 
روزهاي دوم و س��وم در اين اس��تان خبرداد و از 
ساكنان مسيل ها و حاش��يه رودخانه ها خواست 

با توجه به اين مه��م از اين مناطق خ��ارج  و در 
مكان هاي امن ساكن شوند.  س��رانجام بارش ها 
سبب شد تا خسارت سنگيني به پلدختر و ساير 
شهرستان ها وارد شود، به طوري كه برآوردهاي 
اوليه نش��ان داد ۱۰۰ ميليارد تومان خسارت به 
اين مناطق وارد ش��ده اس��ت.  مديرعامل هال 
احمر لرستان با بيان اينكه بارش ها و جاري شدن 
سيل در استان لرس��تان باعث قطع راه ارتباطي 
حدود 2۵۰ روستا، قطع شدن آب، برق و گاز در 
تعداد زيادي از روستاها شد، گفت:»اين موضوع 
به ۳هزار و 2۰۰ نفر در قالب بيش از 7۰۰ خانوار 

آسيب وارد كرد.«
  حريم مس�يل ها و رودخانه ها در معرض 

آسيب ها 
وقوع س��يل اخير در لرستان نش��ان داد منازل 
مسكوني كه در حريم رودخانه ها بودند بيشترين 
خسارت را داشتند.  معاون هماهنگي امور عمراني 
استانداري لرستان با اشاره به سياب اخير لرستان 

بيان كرد:» عمده منازل و ابنيه آس��يب ديده در 
مسيل قرار داشتند و پل هايي بودند كه بر اساس 
اصول و با جانمايي دقيق س��اخته نشده بودند و 
همچنين در بعضي از اين سازه هاي صدمه ديده، 
مصالح بي كيفيت به كار برده ش��ده بود .« احمد 
مرادپور  افزود:»هم اكنون در بعضي جاها اين كار 
انجام شده اس��ت و بايد به فكر راه و چاره اي بود. 
با توجه به توپوگرافي خاص استان در هر بارش، 
احتمال وقوع سيل را داريم و منطقه مستعد است 
براي همين بايد با انديشيدن تمهيداتي خسارات 
احتمالي را ب��ه حداقل رس��اند.« از آنجا كه اكثر 
روستاهاي لرستان در حاش��يه رودخانه ساخته 
شده اند، لذا اين موضوع وضعيت شهرستان هاي 
لرستان به خصوص پلدختر را در وضعيت بحراني 
قرار داده است.  مديركل مديريت بحران لرستان 
دراين خصوص گفت:»از آنجا كه ۵۰۰ ساختمان 
در پلدختر حداقل فاصله را با رودخانه كش��كان 
دارند، لذا اين مهم خس��ارت قاب��ل توجهي را به 

ساختمان ها و س��اكنان وارد ساخت.« غامرضا 
آقاميرزاي��ي  افزود:»بي توجه��ي ب��ه مكان هايي 
كه در آن ساخت وس��از انجام مي گي��رد، دركنار 
بي كيفيتي مصالح س��اختماني از جمله دايلي 
است كه سبب شده است هم اكنون سيل در استان 

مشكل ساز شود.«
  ساخت وس�از درحري�م رودخانه ه�ا 

و مسيل ها ممنوع 
بررسي كارشناسان نشان مي دهد، رعايت نكردن 
ش��رايط زمين براي ايجاد و پايدارسازي سازه ها، 
بررس��ي آب زيرزميني و مهندس��ي رودخانه در 
اجراي پروژه هاي عمراني منطقه، موجب تشديد 
خسارات ناشي از س��يل در تخريب پل ها، راه ها، 
تأسيس��ات خطي و متمركز و همچنين مناطق 
مسكوني مي ش��ود.  اين درحالي اس��ت كه باا 
بردن ارتفاع پل ها، ايروبي منظم رودها، احداث و 
بهينه سازي كانال هاي آب و توجه به حفظ حريم 
رودخانه ها ازجمله مواردي اس��ت كه به كاهش 

تلفات ناشي از سيل منجر مي شود.  
استاد آب شناسي دانش��گاه تهران درباره حريم 
رودخانه ه��ا گفت:»حريم رودخان��ه يك تعريف 
حقوقي دارد و يك تعريف علمي. تعريف حقوقي 
حريم رودخانه، محدوده سيل را با دوره بازگشت 
2۵ س��اله در نظر مي گيرد، يعني منطقه اي كه 
در س��يل هايي با دوره بازگش��ت 2۵ سال به زير 
آب مي رود.« محمد مهدوي اظهار داش��ت: »از 
نظر علمي مي ت��وان حريم ه��اي مختلفي براي 
رودخانه تعريف كرد، مانند حريم براي س��يل با 
دوره بازگشت 2۵ ساله ، ۵۰ ساله و يكصد ساله كه 
هر چقدر دوره ها بلندتر باشد كاربري هايش فرق 
مي كند.« اين استاد دانشگاه ادامه  داد:»براي مثال 
هتل ها و بناهاي مهم را بايد خارج از حريم يكصد 
ساله س��اخت، ولي خانه يك طبقه و معمولي را 
مي توان با رعايت يكسري ضوابط بين حريم 2۵تا 

۵۰ ساله احداث كرد.«

تهديد حاشيه نشينان رودخانه های لرستان با هر نم باران!
عاقبت بي توجهي به ساخت وسازها در مكان هاي نامناسب

مدي�ركل هواپيماي�ي جمه�وري 
اسامي ايران با بيان اينكه تجهيزات 
كمك ناوب�ري ف�رودگاه اردبيل به 
800متر ديد ني�از دارد و به علت ابر 
و مه برخي پروازها باطل مي ش�ود، 
معتقد اس�ت: ش�رايط جوي سبب 
مي شود كه برخي خدمات به شكل 

شايسته به شهروندان ارائه نشود
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 فرودگاه اردبيل
 هميشه در دست تعميرات!

لغو 23 پرواز طي 4 ماه، گايه اردبيلي ها را به اوج رساند

  فارس: آيين بهره برداري از فاز دوم س��امانه يكپارچه فروش بليت 
الكترونيكي موزه ها و اماكن تاريخي و فرهنگي كش��ور با حضور رئيس 
س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري و تعدادي از 
نمايندگان مجلس در محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد برگزار شد.   
در اين فاز از توسعه س��امانه، اماكن پربازديد استان فارس اعم از تخت 
جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم، سعديه، حافظيه، حمام وكيل و ارگ 
كريم خاني مجهز به زيرساخت فروش الكترونيكي شده اند.  پيش از اين 
نيز در فاز اول، مجموعه هاي سعدآباد، نياوران، كاخ گلستان و موزه ملي 

ايران به اين امكان مجهز شده اند. 
  خراسان شمالي: فرمانده انتظامي خراس��ان شمالي از افزايش ۱7 
درصدي تصادفات جاده اي در اين استان خبر داد.  سردار عليرضا مظاهري 
در آغاز رزمايش طرح زمستانه در خراس��ان شمالي گفت: در هشت ماه 
نخست امسال در محورهاي مواصاتي خراسان شمالي ۱2۶ فقره تصادف 
منجر به فوت رخ داده كه س��بب مرگ ۱49 نفر شده اس��ت.  وي افزود: 
تصادفات منجر به فوت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ نفر 
معادل 2۱ درصد كاهش داشته است.  فرمانده انتظامي خراسان شمالي 
تصريح كرد: همچنين ميزان متوفيان ناشي از تصادفات برون شهري در 

خراسان شمالي ۵۶ نفر معادل 28 درصد كاهش داشته است. 
  هرم�زگان: كلنگ اولين هتل 7 س��تاره كش��ور در جزيره كيش، با 
سرمايه گذاري 4۰۰ ميليارد توماني بخش خصوصي در زميني به مساحت 
۱۶ هزار متر مربع با حضور عارف رئيس فراكسيون اميد مجلس، مظفري 
مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش و مسئوان سازماني و محلي به زمين 
زده شد.  قرار است اين هتل طي سه سال با استفاده از آخرين تكنولوژي و 
امكانات يك هتل 7 ستاره از جمله استفاده از انرژي هاي نو و سبز تجهيز پد 
هليكوپتر هم زمان با شروع مسابقات جام جهاني فوتبال 2۰22 قطر در دو 

برج ۱۰ طبقه و ۳2 هزار متر مربع فضاي مفيد به بهره برداري برسد.

 انعقاد 25 هزار قرارداد بيمه اي كشاورزان 
و دامداران در خراسان جنوبي     

از ابتداي سال زراعي جاري بيش از ۲۵     خراسان جنوبي
هزار قرارداد بيمه اي بين صندوق بيمه 
محصوات كشاورزي و دامداران و كشاورزان استان منعقد شده است. 
مدير صندوق بيمه محصوات كشاورزي خراسان جنوبي با اعام اين خبر 
گفت: از ابتداي س��ال زراعي جاري تاكنون بالغ بر ۱4 هزار و ۵9۰ هكتار از 
اراضي زراعي استان تحت پوشش خدمات بيمه اي قرار گرفت.  جواد غنچه 
با اشاره به بيمه محصوات كشاورزي بالغ بر ۱2 هزار و 9۰۰ هكتار از باغات 
اس��تان، افزود: طي اين مدت 8۵۰ هكتار تنه درخت زير پوشش بيمه قرار 
گرفته است.  وي ادامه داد: همچنين از ابتداي سال زراعي جاري تاكنون بالغ 
بر 92 هزار رأس دام استان بيمه شدند.  غنچه بيش ترين سطح بيمه در بخش 
محصوات زراعي را مربوط به شهرستان هاي نهبندان و سربيشه دانست و 
گفت: در محصوات باغي نيز شهرستان قاين بيشترين سطح بيمه شده را به 
خود اختصاص داده است.  مدير صندوق بيمه محصوات كشاورزي خراسان 
جنوبي با بيان اينكه در حال حاضر تمامي حوادث قهري و طبيعي اعم از سيل، 
طوفان، سرما، يخبندان، گرما و زلزله تحت پوشش بيمه محصوات كشاورزي 
قرار دارد، بيان داشت: همچنين عوامل خسارت زا در برخي محصوات خاص 
خودشان بوده كه تحت حمايت صندوق بيمه قرار گرفته است.  وي با بيان 
اينكه محاسبه غرامت كشاورزان و دامداران استان در سال زراعي گذشته در 
حال انجام و بخشي نيز پرداخت شده است، افزود: كشاورزان مي توانند از اين 

محل به صورت تهاتر نسبت به بيمه سال جديد اقدام كنند. 

 همكاري آذربايجان شرقي و تركيه 
در صنعت خودرو و گردشگري    

صنعت خودرو، قطعه سازي و گردشگري     آذربايجان شرقي
از جمله زمينه هاي مناس�ب همكاري 

مشترك آذربايجان شرقي با تركيه است. 
سرپرست استانداري آذربايجان ش��رقي در ديدار با سركنسول جديد 
جمهوري تركيه در تبريز، با اشاره به اراده ملي ايران و تركيه بر استحكام 
روابط در زمينه هاي مختلف، گفت: با وجود مش��كاتي كه در 4۰ سال 
گذش��ته براي تحت تأثير قرار دادن اين روابط ايجاد شده اما دو كشور 
همچنان از رابطه اي مستحكم و عميق برخوردارند.  جواد رحمتي با اشاره 
به اشتراكات فرهنگي دو كشور، افزود: با توجه به اراده ملي ايران و تركيه 
براي تحكيم روابط، سطح همكاري ها در زمينه هاي مختلف اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي بايد افزايش يابد.  سرپرست استانداري آذربايجان 
شرقي با اشاره به ظرفيت ها و زمينه هاي سرمايه گذاري در استان، ابراز 
اميدواري كرد سرمايه گذاران و فعاان اقتصادي تركيه با شناخت كامل از 
اين ظرفيت ها در حوزه همكاري هاي مشترك حضور يابند.  وي، صنعت 
خودرو و قطعه سازي و گردشگري را از جمله زمينه هاي مناسب همكاري 
مشترك استان با تركيه دانست و گفت: تعريف سازوكارهاي همكاري 
مش��ترك در اين حوزه ها ضروري اس��ت.  رحمتي افزود: ظرفيت هاي 
مش��ترك دو طرف بايد در نشس��ت هاي تخصصي بررس��ي و منجر به 
تفاهم نامه ها و قراردادهاي همكاري شود.  سرپرست استانداري آذربايجان 
شرقي همچنين با آرزوي موفقيت براي سركنسول جديد تركيه در تبريز، 
گفت: ما ايشان را شهروند تبريز مي دانيم و اميدواريم نتيجه عملكردشان، 

برداشتن گام هاي جديد و جدي در حوزه كار مشترك باشد. 

 گلستاني ها صاحب نيروگاه
 زباله سوز مي شوند    

مديرعامل سازمان مديريت پسماند     گلستان
گلستان از مذكراه با شركت خارجي 
ب�راي س�اخت ني�روگاه زبال�ه س�وز در گلس�تان خب�ر داد. 
محسن سميعي گفت: راهبردهاي جديد سازمان بر اين است كه با توجه به 
پيشرفت هاي تكنولوژيك جهان در زمينه مديريت پسماند و چرخه بازيافت، 
بتوانيم با مشاركت شركت هاي معتبر خارجي در زمينه انجام مطالعات و امكان 
سنجي دفع اصولي و مدرن پسماندها، پروژه هايي را تعريف كنيم.  وي افزود: 
به منظور همكاري هاي فني – مهندسي و اقتصادي در حوزه RDF، بيوگاز 
)دايجستر( و انتقال فناوري در حوزه غرب استان با شركت هاي خارجي وارد 
مذاكره شده ايم.  سميعي خاطرنشان كرد: ساخت نيروگاه زباله سوز و بيوگاز 
با ظرفيت ۶۰۰ تن در روز از ديگر محورهاي مذاكره با شركت خارجي بود و به 
تفاهم و چشم انداز همكاري خوبي رسيده ايم.  وي تصريح كرد: نكته ديگر اينكه 
قرار شد با در نظر گرفتن تمامي شرايط زيست محيطي و امكانات مورد نياز، بر 
اساس كارشناسي ميداني پروژه ها و ارائه طرح مطالعاتي به مرحله اجرا برسد. 

افزايش 60 درصدي ميزان سرمايه گذاري ها 
در استان اردبيل    

امسال در راس�تاي رونق توليد و رفع     اردبيل
مشكات در اين حوزه شاهد افزايش 
۶0 درصدي ميزان سرمايه گذاري ها در سطح استان اردبيل بوديم. 
استاندار اردبيل گفت: برنامه ريزي هاي دقيق و منسجمي براي حل مشكل 
بيكاري و كاهش آمار بيكاران در سطح استان انجام شده و در اين حوزه 
گام هاي جدي و اساسي برداشته شده و با جديت برنامه ريزي هاي پيگيري 
مي ش��ود تا بتوانيم به هدفگذاري انجام شده براي ايجاد 2۰ هزار فرصت 
شغلي در استان دست يابيم.  اكبر بهنام جو با اشاره به آمار بيكاري در سال 
9۵ افزود: براساس سرشماري سال 9۵ تعداد ۶۵ هزار نفر بيكار در سطح 
استان وجود داشته كه با توجه به ظرفيت هاي استان در بخش هاي صنعتي، 
گردشگري و كشاورزي تاش مي كنيم تا زمينه براي كاهش تعداد افراد 
بيكار را در استان فراهم كنيم.  بهنام جو اردبيل را از مستعدترين مناطق در 
كشور براي اشتغالزايي و توسعه برشمرد و بيان كرد: از ديگر ظرفيت هاي 
مهم استان وجود نيروي انساني بوده كه بايد تاش كنيم تا با برنامه ريزي 
دقيق و منسجم و بهره گيري از اين ظرفيت زمينه براي توسعه اقتصادي 
در استان را فراهم آوريم كه اين امر نيازمند راه اندازي واحدهاي توليدي 
و صنعتي است.  مديرعامل بانك صنعت و معدن كشور نيز در اين جلسه 
اظهار داشت: از آغاز فعاليت دولت يازدهم تاكنون بانك صنعت و معدن 
۵۵ هزار ميليارد تومان در كشور سرمايه گذاري كرده است.  حسين مهري 
تصريح كرد: با اين ميزان سرمايه گذاري براي يك هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال 
ايجاد شده است كه اين فعاليت ها و سرمايه گذاري ها تداوم مي يابد تا بتوانيم 

زمينه ساز توسعه اشتغال و رونق توليد در كشور شويم.

2 هزار و ۳۸۴ واحد مسكوني فرسوده البرزي ها 
بازسازي مي شود 

طبق اباغيه جديد وزارت راه موظف     البرز
هستيم ۲ هزار و 3۸۴ واحد مسكوني 
در بافت ه�اي ناكارآم�د ش�هري اس�تان را بازس�ازي كني�م. 
مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان البرز با اعام اين مطلب و با اشاره به 
تأكيدي كه وزارت راه و شهرس��ازي براي اتمام هرچه زودتر پروژه هاي 
مسكن مهر در سراسر كشور دارد، گفت: در اس��تان البرز ۱8 هزار ۵۰۰ 
واحد مسكن مهر در قالب دو پروژه شهرك ابريشم و ماهدشت ساخته  شده 
است.  تقي رضايي با اشاره به اينكه امور اجرايي مربوط به تكميل و تحويل 
4 هزار واحد مسكوني مهر در حال انجام بوده و پيشرفت فيزيكي خوبي 
نيز دارد، افزود: تاش مي كنيم تا پايان سال جاري همه پروژه ها را به اتمام 
رسانده و واحدهاي مسكوني به مردم تحويل داده شود.  وي ادامه داد: در 
اين خصوص دولت تسهيات بانكي با بهره 9 درصدي را در اختيار مالكان 
مسكن در بافت ناكارآمدي شهري قرار مي دهد.  اين مسئول با تأكيد بر 
اينكه بافت هاي ناكارآمد مشتمل بر بافت هاي فرسوده، بافت هاي تاريخي 
و سكونت گاه هاي حاشيه اي است، گفت: مالكاني كه در اين مناطق شهري 
سكونت دارند مي توانند براي دريافت تسهيات بانكي با بهره 9 درصد به 
بانك مسكن مراجعه كنند.  به گفته مديركل راه و شهرسازي استان البرز 
به جز تس��هيات 9 درصدي حدود 4۵ ميليارد تومان از بودجه عمومي 
دولت، 27۰ ميليارد تومان از بخ��ش خصوصي، ۱2۱ ميليارد تومان نيز 
از دستگاه هاي عضو س��تاد بازآفريني و 22۱ ميليارد تومان نيز از منابع 
شهرداري ها به بازسازي و رسيدگي به بافت هاي ناكارآمد شهري در استان 
اختصاص يافته است.  رضايي سهم شهرستان هاي استان براي بازسازي 
بافت هاي فرسوده اشاره كرد و افزود: سهميه اي هر شهر مشخص نشده 
اما از 2 هزار و 4۰۰ كيلومترمربع بافت فرسوده استان بيش از يك سوم آن 

مربوط به كرج است كه اين مورد لحاظ مي شود. 

88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي
   گزارش يك



شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت به عنوان 
يك�ي از متغيرهاي اثرگ�ذار در ت�ورم كل در حالي 
در س�ال 92 در محدوده 150 واحد قرار داش�ت كه 
در تابستان س�ال 97 اين ش�اخص به 340 رسيده 
است. در اين ميان اين نماگر نسبت به تابستان سال 
96 در حدود 52 درصد جهش و رش�د بهاي ارز در 
رشد ش�اخص مذكور اثر داشته است و تحليلگران 
اقتصادي بر تداوم رش�د ش�اخص مذك�ور اعتقاد 
دارن�د؛ چراكه ت�ورم نقطه ب�ه نقط�ه توليدكننده 
صنعت�ي به مح�دوده 88 درص�د در آب�ان ماه 97 
رسيده اس�ت كه ركورد تاريخي به ش�مار مي رود.
 به گزارش »ج��وان«، هر چقدر فش��ار هاي هزينه اي 
به بخش هاي توليد وارد ش��ود و توليد كننده با رش��د 
هزينه هايي چون زمين و ساختمان، اجاره بها، ماليات، 
بيمه، تأمي��ن مالي، نوس��ان و جه��ش ارز و مجوزها، 
بوركراس��ي و... روبه رو ش��ود، بالطبع شاخص قيمت 
توليد كننده رش��د كرده و متعاقباً نيز شاخص قيمت 
مصرف كننده افزايش مي يابد. اين فرآيند چون عموم 
مردم اي��ران از محل دس��تمزد و يارانه درآمد كس��ب 
مي كنند و بخش دولت و شوراي عالي كار در كنترل و 
گاهي سركوب دستمزدها اهتمام اشتباه داشته اند، عمًا 

تعادل ها در اقتصاد را برهم مي زند. 
بررسي شاخص بهاي توليد كننده و شاخص بهاي كااها 
و خدمات مصرفي طي سال هاي 92 تا مهرماه 97 بيانگر 
آن است كه حركت اين دو ش��اخص به طور تقريبي با 
هم هماهنگ و صعودي بوده است. اين در حاليست كه 
رشد هزينه هاي توليد به هر علتي به طور مستقيم خود 
را روي قيمت كاا و خدمات نشان مي دهد؛ از اين رو بايد 
روي كاهش هزينه هاي توليد در ايران به طور جدي كار 
كرد تا شاهد كاهش تورم باشيم، البته كنترل و اصاح 
بخش پول در اقتصاد نيز براي كاهش تورم مهم است. 

  شاخص بهای مصرف كننده
 طبق گزارش بانك مركزي، سال ۱۳92 شاخص بهاي 
كاا و خدمات مصرفي در مرز 70 واحد قرار داشت كه 
اين ش��اخص در مهر ماه 97 به مرز ۱50 واحد رسيده 
اس��ت، نكته قابل تأمل آن اس��ت كه اين ش��اخص در 
س��ال 95 در مرز ۱00 واحد قرار داش��ت كه گويا بعد 
از انتخاب��ات رياس��ت جمه��وري دوره دوازدهم تورم 
تك رقمي كه پيوس��ته به عنوان يك دستاورد از سوي 
دولت عنوان مي شد از دست رفت و تورم روند جهشي 

به خود گرفت. 
گفتني است، ش��اخص بهاي كااها و خدمات مصرفي 

 (CPI) معي��ار س��نجش تغيي��رات قيم��ت كااها و 
خدماتي است كه توسط خانوارهاي شهرنشين ايراني 
به مصرف مي رسد. اين شاخص به عنوان وسيله اي براي 
اندازه گيري سطح عمومي قيمت  كااها و خدمات مورد 
مصرف خانوارها، يكي از بهترين معيارهاي س��نجش 

تغيير قدرت خريد پول داخل كشور به شمار مي رود. 
  شاخص بهاي توليد هم صعودي است 

از س��وي ديگر، براس��اس گزارش هاي بانك مركزي، 
ش��اخص بهاي توليد كننده ني��ز كه در س��ال 92 در 
محدوده79 واحد قرار داشت در مهر ماه 97 به محدوده 
۱58 واحد رسيد. اين در حاليست كه اين شاخص نيز تا 
سال 95 در محدوده ۱00 واحد قرار داشت و بعد از اين 

تاريخ رشدش شتاب گرفت. 
در بين بسياري از اقتصاددانان ايران اين نگرش وجود 
دارد كه رشد شاخص قيمت توليدكننده و كارخانجات، 
پيشراني براي تورم شاخص قيمت مصرف كننده است. 
طبق اين دي��دگاه، افزايش (كاهش) ش��اخص قيمت 

توليدكننده عامتي است در جهت افزايش (كاهش) 
تورم شاخص قيمت مصرف كننده. 

به طور نمونه وقت��ي در ايران به دليل ع��دم بهره وري 
بخش دولت و پاداش هايي كه با بودجه ريزي هاي غلط 
ساانه به بخش دولت و ش��ركت هاي دولتي و وابسته 
غير بهره ور ارائه مي شود و بالطبع مخارج غير عمراني يا 
همان جاري دولت جهش مي يابد و دولت براي تأمين 
بودجه به افزايش به��اي ارز، ماليات ها و بدهي ها روي 
مي آورد. اين رويداد هزينه هاي بخش توليد را جهش 
داده و ش��اخص قيمت توليدكننده افزايش مي يابد و 
شاخص قيمت مصرف كننده كه به نظر مي رسد در ايران 
به تابعيت شاخص قيمت توليد كننده درآمده است ، با 

رشد مواجه مي شود. 
  كنترل درآمد به تقاضای كل آسيب  زد

نكته جالب آنكه عمده مردم ايران درآمدشان از محل 
حقوق و دس��تمزد يا اخذ يارانه اس��ت و چون دولت و 
شوراي عالي اش��تغال در كنترل دس��تمزدها اهتمام 

دارند، عمًا در ايران با رش��د فقر و همچنين آس��يب 
ديدن و ضعف طرف تقاضا در اقتصاد روبه رو مي شويم 
و توليد كننده مجبور است يا عمده كااهايش را صادر 
كند يا اينكه از ظرفيت توليد خود كاس��ته و  يا از اين 

حوزه خارج شود. 
با توجه به اينكه در بازه زماني س��ال 92 تا نيمه س��ال 
97 شاخص قيمت توليد كننده و مصرف كننده تقريباً 
رشدشان به يك شكل بوده است، به نظر مي رسد ارتباط 
مستقيم بين رشد شاخص قيمت توليد كننده و شاخص 
قيمت مصرف كننده وجود دارد. حال بخش دولت كه در 
افزايش هزينه هاي توليد نقش مستقيم دارد بايد توضيح 
دهد كه چه زماني قرار است فشار هزينه اي را از بخش 
توليد بكاهد و به بخش دالي، سفته بازي، غير بهره ور و 

فعاان اقتصاد زير زميني و غير رسمي وارد كند. 
  شاخص قيمت كاای صادراتی

از سوي ديگر، شاخص بهاي مصرف كااهاي صادراتي 
(xpi)كه تغييرات سطح عمومي كااي هاي غير نفتي 

صادراتي را ب��ه ريال گزارش مي كند، در س��ال 92 در 
محدوده 27۳ واحد قرار داشت، اما در شهريورماه 97 
به محدوده 849 واحد رسيده است كه به نظر مي رسد 
چون مبناي محاسبه ش��اخص فوق ريال است جهش 
ارز در اي��ران صنايع صادرات محور را بس��يار پرس��ود 
كرده است. از همين رو مش��خص است كه بسياري از 
توليد كنندگان يا واس��طه گران ص��ادرات به بازارهاي 
جهاني را به جاي عرضه كاا به بازارهاي داخلي مطلوب 
مي پندارن��د. اين ام��ر بازارهاي داخلي را به ش��دت از 
ناحيه عرضه با چالش مواجه كرده است، در اين ميان 
بازنگرداندن ارز ناش��ي از صادرات غير نفتي همچنان 
مسئله اي است كه از سوي مسئوان مطرح است و اين 
امر يك جفا به ميليون ها ايراني به ش��مار مي رود، زيرا 
هم به دليل برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا با مشكل 
تورمي مواجه شده اند و هم اينكه ارز ناشي از صادرات به 
اقتصاد بازنمي گردد تا آثار مثبت در اقتصاد رؤيت شود. 

   شاخص قيمت عمده فروشی به روز شود
متأسفانه از سال 86 به بعد در داده هاي بانك مركزي 
ديتايي ثبت نشده اس��ت تا بتوان تغييرات در شاخص 
قيمت در بخش عمده فروشي را گزارش كرد كه جا دارد 
بانك مرك��زي كه هزينه هاي جاري اش بي ش��ك بايد 
قابل ماحظه باش��د در رابطه با اين موضوع به بيش از 
82 ميليون ايراني پاسخ دهد و اگر در دهه 80 اقدام به 
محاسبه چنين شاخصي نمي كرده است از سال 90 به 

بعد را در گزارش كند. 
شاخص كل بهاي عمده فروشي؛ نشان دهنده تغييرات 
قيمت كااها در س��طح توليدكنندگان و فروشندگان 
عمده اس��ت    كه از طريق جم��ع آوري اطاعات قيمت 
عمده فروشي از كارخانه ها، عامان فروش عمده و قيمت 

كااهاي وارداتي در مرز كشور محاسبه مي شود. 

هادی حسینی

براس�اس گزارش ه�اي بان�ك 
به�اي  ش�اخص  مرك�زي، 
توليد كنن�ده ني�ز كه در س�ال 
واح�د   79 مح�دوده  در   92
قرار داش�ت در مهر م�اه 97 به 
محدوده 158 واحد رس�يد. اين 
در حاليس�ت ك�ه اين ش�اخص 
نيز تا س�ال 95 در محدوده 100 
واحد قرار داش�ت و بع�د از اين 
تاري�خ رش�دش ش�تاب گرفت

تورم تولید صنعتی به رکورد تاریخی 88 درصد رسید
گزارش »جوان« از شاخص قيمت دربازه زمانی 92 تا مهرماه 97

 نگاهي به بورس منطقه اي سمنان
 از دولت نهم تاکنون 

  بررس�ي اطاعات بورس منطقه اي س�منان بيانگر آن اس�ت كه طي 
س�ال هاي 84 ال�ي 96 ارزش ب�ازار ش�ركت هاي س�مناني پذيرفته 
شده در بازار س�رمايه از محدوده 154ميليارد تومان به 712ميليارد 
تومان جهش داش�ته اس�ت، در عين حال، بررس�ي ها نشان مي دهد 
كه س�ال 92 اي�ن بنگاه ه�ا س�قف ارزش خ�ود را تجرب�ه كرده اند. 
به گزارش »جوان«، گزارش عملكرد بورس هاي منطقه اي منتشره از سوي 
بازار سرمايه نشان مي دهد كه بورس منطقه اي استان سمنان در اواخر سال 
84 افتتاح و آغاز به كار كرد ه اس��ت در واقع تولد بورس منطقه اي سمنان 
به دولت نهم برمي گردد كه هر دو رئيس جمهور نيز از اين اس��تان بوده اند.  
گفتني است شركت هايي چون سيمان شاهرود، فروسيليس سمنان، معدني 
و اماح ايران و شكر شاهرود شركت هاي استاني هستند كه موفق به پذيرش 
در بورس اوراق بهادار شده اند. از سوي ديگر، شركت صنعتي و معدني شمال 
شرق شاهرود از شركت هاي منطقه اي است كه در سال 9۱ در بازار فرابورس 
پذيرش شد.  در رابطه با ارزش بازار شركت هاي سمناني پذيرفته شده در 
بازار سرمايه طي س��ال هاي 84 الي 96 اطاعات منتشره نشان از جهش 
ارزش بازاري اين بنگاه ها از مرز ۱54ميليارد تومان به بيش از 7۱2ميليارد 
تومان دارد. در عين حال انديكار تور هاي ارزش بازاري شركت هاي سماني 
حاضر در بازار سرمايه نشان مي دهد اين بنگاه ها در سال 92 ركورد ۱0۳5 
ميليارد توماني را ثبت كرده اند.  در رابطه با كارگزاران تاار منطقه اي سمنان 
بايد عنوان داشت كه در حال حاضر چهار كارگزاري در شهرستان سمنان 
و سه كارگزاري در شهرستان شاهرود در حال ارائه خدمات خريد و فروش 

سهام به سهامداران هستند. 
كارگزاري بانك هاي س��په، كش��اورزي، توس��عه ص��ادرات و همچنين 
كارگزاري هاي بورس بيم��ه، آراد ايرانيان، مفيد و فاراب��ي در اين منطقه 
خدمات ارائه مي دهند.  ارزش معامات بورس منطقه اي سمنان از ابتداي 

فعاليت تا پايان آبان ماه سال 97 بالغ بر 2/8 هزار ميليارد بوده است.
به طوري كه حجم معامات از محدوده 2/7 ميليارد (چهار ماهه انتهاي سال 
84) به 402ميليارد در هشت ماهه سال 97 رسيده است و حجم معامات 
كل سهام در اين مدت بيش از 9ميليارد بوده است كه در چهارماهه انتهايي 
سال 84 در حدود 7ميليون و 500 سهم در اين تاار معامله شده است كه 
حجم معامات در هشت ماهه سال 97 به بيش از ۱/5 ميليارد سهم رسيده 
اس��ت.  ركورد ارزش معامات نيز در طول فعالي��ت كارگزاري منطقه اي 

سمنان مربوط به سال 92 با بيش از 5/۳ هزار ميليارد بوده است. 
آمار كدهاي معاماتي صادر شده در بورس منطقه اي فوق نشان مي دهد 
كه۱9 هزار و 8۳0 كد سهامداري براي متقاضيان در بورس منطقه اي صادر 
شده است. اين در حاليس��ت كه آمار نفوس و مسكن استان سمنان براي 

سال 95 جمعيت اين استان را 702 هزار نفر گزارش كرده است. 
حوزه تأمين مالي در اقتصاد ايران با مش��كل مواجه اس��ت و وجود عموم 
نقدينگي در قالب سپرده هاي بلندمدت بانكي نش��ان مي دهد كه دانش 
اقتصادي عامه م��ردم ايران اندك اس��ت و بايد با معرفي اقتص��اد ايران و 
بازار س��رمايه به مردم زمينه تقويت تأمين مالي از طريق بازار س��رمايه را 
فراهم آورد.  توس��عه بورس هاي منطقه اي بايد در دس��تور كار دولت و به 
ويژه س��ازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، ش��وراي عالي بورس اوراق 
بهادار و س��ازمان بورس اوراق به��ادار قرار گيرد و نهاده��اي پولي و مالي 
و اس��تانداران و فرمانداران باي��د در اين باره اهتمام ورزند.  بازار س��رمايه 
و س��هامداري دريچه اي اس��ت كه مي توان از اين دريچ��ه اقتصاد ايران و 
دارايي ها و سرمايه هاي كشور در حوزه بنگاه داري را به مردم معرفي كرد. 
از اين رو توسعه بازار سرمايه منهاي توسعه گردش آزاد اطاعات اقتصادي 
و شفافيت بنگاه ها يك آسيب جدي اس��ت كه امروز بازار سرمايه ايران را 

تهديد مي كند. 

ور ی ک یا در سازند ن اتم ا ی  ا سازند ار نق 

|  1440 ربیع الثان��ي   7  |  1397 آذر   24 88498433سرويس  اقتصادي12 ش��نبه 

| روزنامه جوان |  شماره  5540 

هادی غامحسینی
  گزارش  یک

مجتبي عرب  زاده |باشگاه خبرنگاران



 پرس�پوليس در 
سعيد احمديان
    ليگ برتر

حالي ديروز پارس 
جنوبي را شکست 
داد که پذيرفته نش�دن گل سالم استقال در 
بازي با پديده که با تس�اوي به پايان رس�يد، 
انتقادهاي زيادي را متوجه داوران کرده است. 
س��وت هاي بحث برانگيز و امتيازس��وز، حکايت 
اين هفته هاي ليگ برتر فوتبال اس��ت. اتفاقاتي 
که همين هفته آخر نيم فصل هم کلي حاش��يه 
و جنجال ب��ه پا کرد ت��ا جايي که اگر اس��کورت 
مأموران انتظامي نبود شايد برخي داوران از دست 
تماشاگران خش��مگين که تيم شان زخم خورده 
اش��تباهات داوري بود از ورزش��گاه جان سالم به 
در نمي بردند. در چنين شرايطي بازي هاي باقي 
مانده هفته پانزدهم ليگ پنج ش��نبه و جمعه در 
ورزشگاه هاي مختلف برگزار شد تا تيم هاي ليگ 
برتري در شرايطي به تعطيات دو ماهه بروند که 
همه چيز در هفته هاي آخر نيم فصل تحت تأثير 

اشتباهات جنجالي داوران قرار گرفته است. 
  گل سالمي که سوخت

تا مرز ثبت چهارمين برد متوالي هم پيش رفتند، 
اما مي گويند داور نگذاش��ت، آن هم با سوت هاي 
اشتباه و گل سالمي که به اشتباه آفسايد اعام شد. 
استقال و پديده در شرايطي عصر پنج شنبه در 
ورزشگاه آزادي مقابل هم قرار گرفتند که پس از 
اين مسابقه آبي ها هم به جمع منتقدان داوري در 
هفته هاي گذشته اضافه شدند. اگر تا پيش از اين 
هفته، پرسپوليس و بعد از آن سپاهان داوري ها را 
عليه خودشان مي دانستند، امروز استقالي ها نيز 
با عملکرد ضعيف زاهدي فرد به جبهه تيم هايي 

اضافه ش��ده اند که بايد عاوه بر حريفانشان براي 
مقابله با تيم داوري که امتيازهايشان را نسوزاند 

هم تاکتيکي در نظر بگيرند!
اس��تقال – پديده، دو نيمه متفاوت داشت. در 
نيمه اول با توجه به حساسيت امتيازهاي مسابقه 
دو تيم يک روند محتاطانه را در طول 45 دقيقه 
اول در پيش گرفته بودند و همين س��بب ش��د 
که نه رحمت��ي و نه دروازه ب��ان پديده به زحمت 
بيفتند. نيمه دوم ام��ا ورق برگش��ت و 40 هزار 
تماش��اگري که به آزادي آمده بودند يک نمايش 
متفاوت نس��بت به نيمه اول ديدند. در اين بين 
کفه ترازو به س��مت شاگردان ش��فر سنگين تر 
بود و آنها با در اختي��ار گرفتن ميانه زمين پديده 
را در زمين خود نگه داش��ته بودند تا ش��اگردان 
گل محمدي که شگفتي ساز ليگ هجدهم هستند 
براي برتري چش��م به ضدحمله ها داشته باشند. 
برتري آبي پوشان اما با بي دقتي بازيکنان تهاجمي 
استقال به خصوص خارجي هاي اين تيم سبب 
ش��ده بود موقعيت هاي متعددي که روي دروازه 
پديده نصيب آبي ها مي شد، راهي به دروازه حريف 
پيدا نکند. دو صحنه ايده آل گلزني را طارق همام 
عراقي و نيوماير آلماني در محوطه ش��ش قدم از 
دس��ت دادند تا دروازه تيم شگفتي ساز مشهدي 
بسته بماند و در پايان استقال و پديده به تساوي 

بدون گل رضايت بدهند. 
با اين حال بحث برانگيزترين صحنه مس��ابقه در 
دقيقه 79 رخ داد، جايي که اللهيار صيادمنش روي 
خروج اشتباه دروازه بان پديده توپ را وارد دروازه 
کرد، اما داور به نش��انه آفس��ايد گل را نپذيرفت، 
در حالي ک��ه کارشناس��ان داوري متفق القول بر 

اين عقيده اند که گل اس��تقال سالم بود . اشتباه 
تأثيرگ��ذار زاهدي فرد در کنار س��اير تصميمات 
جنجالي اش مانند اخراج صيادمنش در اين مسابقه 
سبب شد تا هم تماشاگران و هم بازيکنان و کادر 
فني استقال روي سکوها و ميکس زون ورزشگاه 
زاهدي ف��رد را از زير تيغ انتقاداتش��ان رد کنند، 
انتقاداتي که کار را به جايي رساند که رئيس کميته 
داوران وکمک داور اين مس��ابقه مجبور شدند به 
صورت رسمي بابت اشتباهات عذرخواهي کنند.  
وينفرد شفر پس از اين مسابقه به داوري کنايه زد و 
گفت: »شايد ما بايد رنگ لباس مان را عوض کنيم 
و آبي رنگ محبوب داوران نيست. شايد ما بايد زرد، 

سبز يا سفيد بپوشيم!« 
مهدي رحمتي معتقد بود که مهدي تاج بايد به 
اين شرايط رسيدگي کند: »حاا که تمام تيم ها 
اعتراض مي کنند، حتماً يک موضوعي هس��ت. 
بااخره جايي بايد ورود کنيم. هر چيزي هس��ت 
آقاي تاج ورود نمي کند، شما بايد جوابگوي مردم 
باشي. اگر بازنشسته هستند خب بروند تا يک نفر 
ديگر سر کار بيايد!« اميرحسين فتحي، مديرعامل 
استقال هم براي جلوگيري از اشتباهات داوري 
خواهان اس��تفاده از کمک داور ويدئويي يا همان 

سيستم  VAR در ليگ برتر شد. 
    پرسپوليس با برد به تعطيات رفت

پرسپوليس در يکي از مهم ترين بازي هاي ديروز 
هفته پانزدهم در ورزش��گاه آزادي ميزبان پارس 
جنوبي جم ب��ود، تيمی که س��رمربی آن و چند 
بازيکنش  س��ابقه پوش��يدن پيراه��ن قرمزها را 
داشتند.بازي در دقايق اوليه، آرام و بدون موقعيت 
گلزني از سوي دو تيم دنبال شد، اما علي عليپور 

روي پاس اميد عاليشاه در دقيقه 30 پرسپوليس 
را يک بر صفر جلو انداخت. نيمه دوم را پرسپوليس 
هجومي تر آغاز کرد و نتيجه آن هم به ثمر رسيدن 
دو گل در کمتر از ش��ش دقيقه بود. ابتدا باز هم 
اين عليپور بود که روي پاس منش��ا با يک شوت 
ديدني در ش��رايطي که تعادل نداشت، توپ را به 
کنج دروازه رحمان احم��دي کوبيد تا نتيجه کار 
2 بر صفر شود. در دقيقه 56 هم اميد عاليشاه گل 
سوم را به ثمر رساند اما در دقيقه 93 پارس جنوبی 
يکی از گل های خورده را  توسط پوريا سيف اللهی 
از روی نقطه پنالتی جبران کرد تا  پرسپوليس در 
نهايت با نتيجه 3 بر يک ش��اگردان مهدی تارتار 
را از پيش رو ب��ردارد. قرمز ها با اين پيروزي پرگل 
31 امتيازي شدند و با توجه به تفاضل گل کمتر 
نسبت به پديده در رده دوم جدول رده بندی قرار 

گرفتند.
   کار  بزرگ فواد با قطبي

ديروز در ساير بازي هاي هفته پانزدهم ليگ برتر، 
فواد در اولين حضور افشين قطبي روي نيمکت 
اهوازي ها غافلگيرکننده ظاهر شد و در ورزشگاه 
يادگار امام تبريز، تراکتور را 2 بر يک شکست داد 
تا پرشورها در روزي که هوادارانشان ورزشگاه را پر 
کرده بودند دست خالي از زمين بازي خارج شوند. 
اين اولين شکس��ت تراکتور پس از پنج بازي بود. 
در ديگر مسابقه ديروز هم صنعت نفت در آبادان 
توانست س��ايپا را 2 بر يک شکست دهد. در تنها 
بازي باقي مانده هفته پانزدهم امروز سپاهان در 
اهواز مهمان استقال خوزستان است. اين تيم در 
صورت تساوي هم مي تواند به صدر جدول برود و 

قهرمان نيم فصل شود. 

عذرخواهيامتيازنميشود
وقتي آش اينقدر ش��ور مي ش��ود که رئيس کميته داوران فدراسيون 
فوتبال لب به عذرخواهي مي گشايد ديگر چيز زيادي نمي توان نوشت.

اشتباهات فاحش داوري در جريان بازي اس��تقال و پديده به حدي 
در روند بازي و نتيجه آن تأثيرگذار بود که به التهاب سکوها انجاميد. 
التهابي که مي  توانست با اتفاقات تلخ و فاجعه باري نيز همراه شود که 

خوشبختانه به خير گذشت.
اين يک امر طبيعي اس��ت که هوادار متعصب وقتي با اين همه اشتباه 
روبه رو شود، لب به اعتراض بگشايد. البته ما توهين و تهديد را هيچ گاه 
تأييد نکرده و نمي کنيم،  اما اعتراض و حق خواهي، حق مس��لم هوادار 
فوتبال و بازيکنان و مربيان اس��ت، آن هم از کس��اني که بايد مجري 

عدالت باشند.
سال هاست که مي نويسيم داوري فوتبال ايران همگام با خود فوتبال 
پيش نرفته و صرف نظر از برخي چهره هاي نامي که البته آنها هم دچار 
اشتباه مي شوند، بقيه نتوانسته اند خود را با س��رعت سرسام آور رشد 
فوتبال باشگاهي و ملي تطبيق دهند. اين مي شود که غروب پنج شنبه 
محمدحسين زاهدي فر داور مسابقه و کمک هايش مجبور مي شوند با 
اسکورت يگان ويژه، آن هم بعد از چند بار تاش ناموفق براي خروج از 

زمين مسابقه از آن خارج شوند.
اش��تباهات داوري جزئي از فوتبال است و کس��ي منکر آن نيست، اما 
جناب آقاي اصفهانيان رئيس محترم کميته داوران وقتي اين اشتباهات 
از تعدادي انگشت شمار مي رسد به چندين اشتباه، آن هم در چندين 
مسابقه آن وقت ديگر نمي توان آن را جزئي از فوتبال قلمداد کرد، حتي 
اگر در واقعيت سهوي و غيرعمد باش��د. آن وقت ديگر فاجعه است، نه 
جزئي از بازي و آن زمان است که شما بايد رسماً عذرخواهي کنيد، اما 
آيا اين عذرخواهي براي تيم هايي که امتياز از دست داده  اند چيزي را 

جبران مي کند؟
هوادار فوتبال نه ني��ازي به عذرخواهي دارد و نه با آن قانع مي ش��ود. 
رئيس کميته داوران بايد بداند که هوادار فوتب��ال و تيم هاي متضرر 
از اشتباهات روزافزون داوري نيازي به عذرخواهي ندارند. آنها برنامه 
مي خواهند، آن ه��م يک برنامه م��دون ب��راي داوران و قضاوت هاي 
ليگ هاي فوتبال. برنامه اي که بايد توس��ط اين کميته طراحي شود، 
هرچند که اين روزها جناب رئيس حتماً درگير مسائلي چون فرار از 
اجراي قانون منع به کارگيري بازنشسته ها هستند تا برنامه ريزي براي 

قضاوت هاي فوتبال.
عذرخواهي ب��ه کار فوتبال نمي آيد، وقتي ب��راي انجام بازي هاي مهم 
داوران نابلد و کم تجربه گمارده مي شوند. عذرخواهي به چه درد فوتبال 
مي خورد، وقتي اغلب داوران فوتبال ايران به لحاظ تئوري و کاسيک از 

رقباي آسيايي و جهاني خود عقب هستند.
عذرخواهي چه فايده اي دارد، وقتي سيستم تنبيه و تشويق درستي از 
سوي کميته داوران فدراسيون فوتبال تعريف نشده تا به موقع با تشويق، 

تحريم و جريمه داوران را هوشيار کند!
عذرخواهي و وعده استفاده از VAR اين روزها بيشتر شبيه سرپوشي 
براي کم کاري اس��ت.  VARبيايد که چه ش��ود؟ البته اي��ن را بايد از 
اصفهانيان پرسيد. VAR بيايد که داوري ايران در همين حد باقي بماند، 
يعني داور با خيالي راحت تر از قبل اشتباه کند به اين اميد که دوربين 
مي بيند. با خيال راحت  خود را به روز نکن��د، کاس نرود و دوره هاي 
جديد را طي نکند، چون سيستمي وجود ندارد که او را تنبيه کند. در 

عوض اما VAR هست که با استفاده از آن اشتباهات جبران شود.
داوري فوتبال همگام با آن رش��د نکرده، اين حقيقتي اس��ت که حاا 
عذرخواهي رئيس کميته داوران آن را واضح تر از هميشه فرياد مي زند. 
عذرخواهي و ابراز شرمندگي و تأسفي که اميد آن مي رود تنها به لفظ 
خاصه نشود و در عمل به جايي برسد که اشتباهات داوري ليگ هاي 
فوتبال تبديل شود به همان اش��تباهاتي که جزئي از فوتبال است که 
بايد آنها را به حس��اب همان درصدي گذاشت که جناب اصفهانيان از 

آن دم مي زند.

فريدون حسن

آبيهازخمخوردهجديدسوتهايجنجالي!
پرسپوليس برای صدرنشينی چند ثانيه کم آورد

تعريف و تمجيد کي روش از منتقدان   به جز برانکو!
پيراهنتيممليفراترازمنافعشخصياست

در شرايطي که قرار است فردا ليست نهايي تيم ملي براي حضور در جام 
ملت هاي آسيا اعام شود، کارلوس کي روش در پيامي کوتاه اما پرمعنا بدون 
نام بردن از سرمربي پرسپوليس، منتقدان هميشگي اش را شجاع ناميد. 
سرمربي تيم ملي فوتبال در پيام تشکرش از منتقدان يک بار ديگر ثابت 
کرد رابطه اش با برانکو ايوانکوويچ حسابي شکرآب است: »فوتبال بازي نقطه 
نظرهاست و ما )خانواده فوتبال( ياد مي گيريم که در اين بازي با مخالفت ها 
در کمال احترام و هماهنگي موافق باشيم. من به شخصه هميشه شجاعت و 
شهامت دوستان همکار خود را تحسين مي کنم، زماني که آنها براي اصول و 
ارزش هايي که از منافع فوتبال حفاظت مي کند، برمي خيزند و مي جنگند. 
به عنوان مثال مي توانم به علي پروين، علي دايي، امير قلعه نويي، وينفرد 
شفر، جواد نکونام، يحيي گل محمدي، حسين کاني، مهدي مهدوي کيا 

و وحيد هاشميان اشاره کنم.«
     روز موعود

اين روزها فهرست 35 نفره تيم ملي انتقادهاي زيادي را به همراه داشته 
و بدون شک اعام ليس��ت نهايي بزرگ ترين چالش پيش روي کارلوس 
کي روش است. اهميت برخورد با اين چالش بزرگ در صحبت هاي سرمربي 
تيم ملي کاماً واضح اس��ت: »خودمان را مهياي اعام ليست تيم ملي در 
صبح فردا کرده ايم. متأسفانه برنامه آماده سازي ما به خاطر برخي مشکات 
و موانعي که پيش رو داشتيم، تغيير کرد و مجبور شدم برنامه را با موانعي 
که بر سر راه داشتيم، تطبيق بدهم. بايد تلفيقي از پايه هاي اصلي تيم که ما 
آماده جام جهاني روسيه کرديم و همين طور شرايط فعلي که با آن مواجه 

هستيم، ايجاد کنيم.  « 
     ليستي که بسته نيست

از آنجا که احتمااً منتقدان به ليست نهايي نيز اعتراض مي کنند کي روش با 
اعام اينکه ليست تيم ملي بسته نخواهد بود، معترضان احتمالي را به آرامش 
دعوت کرد: »البته ليست 23 نفره اي که اعام مي شود ليستي بسته نخواهد 
بود، چراکه ما تا پنجم دي ماه فرصت داريم و مي توانيم تا آن تاريخ ليست 
خود را بررسي کنيم. به همين خاطر ما يک ليست آماده باش هم خواهيم 
داشت. بنابراين هر اتفاقي مي تواند رخ دهد. ما تمام اطاعات و آمار عملکردي 
بازيکنان به همراه فشرده و چکيده بازي بازيکنان داخلي و خارجي را طي 
چهار سال گذشته در اختيار داريم و طبق روال هميشه سعي مي کنيم يک 
تصميم فني دقيق، صادقانه و تأثيرگذار اتخاذ کنيم. مطمئناً فرقي نمي کند 
که کدام 23 بازيکن نهايي انتخاب شوند، ولي تک تک بازيکنان تاش خود را 
خواهند کرد تا روحيه ازم را براي حضور در تيم ملي داشته باشند. اين 23 
بازيکن مطمئناً آماده هستند خودشان را براي تيم فدا کنند و همانطور که 
هميشه گفتيم، پيراهن تيم ملي را فراتر از منافع شخصي خودشان مي دانند 

و خواهند دانست.«
     نگراني بابت مصدومان

آسيب ديدگي برخي ملي پوشان يکي از نگراني هاي اصلي سرمربي تيم ملي 
است: »بايد اعتراف کنم که در چند هفته گذشته نگراني زيادي در مورد 
بازيکنان مصدوم تيم داشتم. مطمئناً اين موضوع شرايط بازيکنان را براي 
جام ملت ها تحت تأثير قرار خواهد داد، به اين خاطر که توقع من اين بود 
که آن بازيکنان در حال بازي کردن و اصطاحاً در حال پرواز باشند، اما 

اين فوتبال است و اين اتفاقات هم جزئي از آن است.«
    توقعات زياد

قهرماني تيم ملي ايران در جام ملت ها خواس��ته ه��واداران و 
اهالي اين رشته از سرمربي پرتغالي است، خواسته اي سخت که 
کي روش را با چالشي سخت مواجه کرده است: »همه مي دانند 
که ما به اين مسابقات با توقعات باا از تيم ملي وارد خواهيم شد، 

ولي نگرش و تفکرمان مثل هميشه اين خواهد بود که بيشترين 
تاش مان را به کار ببنديم و به تک تک حريفانمان از عراق، ويتنام و 

يمن گرفته تا استراليا، ژاپن و کره جنوبي احترام بگذاريم. چالش اصلي ما 
يک مسابقه دو 100متر کوتاه نيست و ما با يک چالش ماراتن گونه سروکار 
داريم که جام ملت هاي 2019 امارات اس��ت. افرادي که کيفيت فوتبالي 
بااتري دارند، تيمي که روحيه تيمي بهتري دارد و کساني که تنها يک چيز 
در ذهن دارند و آن پيراهن تيم ملي است، موفق خواهند بود.   تقريباً تيم ملي 
فوتبال ايران را در حدود 90 مسابقه هدايت کرده ام و هميشه يک خواسته 
غيرقابل مذاکره از بازيکنان داشته ام. بازيکنان من بايد هميشه حرف شان را 
در زمين مسابقه بزنند. اين يک اصل و وظيفه اصلي آنهاست، چون رقيبان 
آنها که آرزوي حضور در تيم ملي را داشتند و به هر دليلي نتوانستند به تيم 
ملي بيايند بايد ببينند که اين بازيکنان در زمين مسابقه به خوبي کار خود 

را انجام مي دهند.«

شيوا نوروزي

چالشبزرگپيشرويابرتيمهاياروپا
اوض��اع نگران کننده اس��ت و چند مدعي 
قديمي فوتبال دچار آش��فتگي ش��ده اند. 
مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا به پايان 
رس��يده و همان تيم هايي ک��ه روي کاغذ 
انتظار صعودشان را داشتيم به دور حذفي 
رسيدند، حتي من يونايتدي که نتوانست با 
اقتدار صعود کند. با نتايجي که در هفته آخر 
به دست آمد شايد اين نخستين باري است 
که حدس زدن نام تيم قهرمان تا اين اندازه 
مشکل باشد. با اينکه منتظر قرعه کشي روز 
دوشنبه هستيم، اما به نظر مي رسد در اين فصل باز هم نتايج عجيب ديگري 
رقم بخورد. در بين تيم هاي صعودکننده فقط دو يا س��ه تيم فاکتورهاي 
قهرماني را دارند. آخرين بار س��ال 2004 بود که هيچ کدام از ابرتيم هاي 
اروپايي نتوانستند فاتح ليگ قهرمانان شوند. همان سالي که خوزه مورينيو 
با پورتو قاره سبز را فتح کرد. رئال يکي از همان تيم هايي است که با رفتن 
کريس رونالدو نتوانسته ستاره اي در حد و اندازه هاي او پيدا کند. کهکشاني ها 
چهار قهرماني طي پنج سال به دست آوردند، ولي بعيد است که سواري 
بتواند به اين روند ادامه دهند. رئال در دو بازي رفت و برگش��ت نه تنها به 
زسکاي مسکو باخت، بلکه در مجموع چهار گل نيز از اين تيم روسي دريافت 
کرد. بارسا نيز اگرچه در هفته آخر خيالش راحت بود، اما آنها نيز به شدت 
به دو بازيکن اصلي خود يعني مسي و سوارز متکي هستند و بدون آن دو   
مشکات جدي دارند. بايرن مونيخ نيز شرايط مشابهي دارد. باواريايي ها تيم 
مسني هستند که در بوندس ليگا هم از دورتموند عقب افتاده اند. مونيخي ها 
براي مشکاتشان بايد به فکر راه حل باشند، چراکه در دور حذفي چالش هاي 
زيادي انتظارشان را مي کشد. در هر صورت مدعيان ليگ قهرمانان براي آنکه 
قدرت شان را ثابت کنند و جام را از دست رقبا درآورند به سادگي نمي توانند 
به اين مهم برسند. پشت سر گذاشتن تمام اين چالش ها مأموريتي است که 

فقط يک تيم مي تواند آن را با موفقيت به پايان برساند.

پتروشيميبازيبزرگرابرد
هفته پنجم رقابت هاي ليگ برتر بسکتبال عصر پنج شنبه در حالي بعد 
از چند هفته وقفه برگزار ش��د که پتروشيمي با برتري مقابل شيميدر 

بازي بزرگ اين هفته را برد تا در صدر جدول قرار گيرد.
پتروشيمي در ديداري نزديک و پاياپاي 88 بر 85 شيميدر را مغلوب 
کرد. در ساير ديدارها؛ آويژه صنعت مشهد 59 بر 71 مغلوب ذوب آهن 
شد، ش��هرداري گرگان 77 بر 64 رعد پدافند را شکست داد و پاايش 

نفت آبادان هم 80 بر 76 بر پگاه تهران غلبه کرد.
 

بيمهرازي
قهرمانكشتيآزادباشگاههايجهانشد

تيم کشتي بيمه رازي بابل به مقام قهرماني رقابت هاي کشتي آزاد جام 
باشگاه هاي جهان دست پيدا کرد. رقابت هاي جام باشگاه هاي جهان از 
صبح پنج شنبه در بابل آغاز شد که دو تيم بيمه رازي بابل و ترکيه پس از 
غلبه بر تمامي رقبا به ديدار نهايي راه يافتند و تيم بيمه رازي با نتيجه10 بر 
صفر برابر نماينده ترکيه به مقام قهرماني دست يافت. ديدار رده بندي اين 
مسابقات بين تيم هاي پاس ستارگان ساري و نماينده گرجستان انجام شد 
که پاس ستارگان با برتري 9 بر يک به مقام سوم رسيد. تيم هند نيز با غلبه 

بر مجارستان به عنوان پنجمي اين مسابقات دست پيدا کرد.
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50كودكزيرچترسرپرستيآقايگل
علي دايي هميشه غافلگيرمان مي کند. آن زمان هم که پا به توپ بود، 
همين گونه رفتار مي کرد؛ با گل هايش، با حرکات��ش و با رفتارهايش. 
اين آخري اما اين روزها بيش��تر از هر زمان ديگري غافلگيرمان کرد. 
مردم داري دايي، زبانزد خاص و عام اس��ت که البته از ورزشکاري مثل 
او هم بعيد نيست. اصًا از بزرگان ورزش اين مرز و بوم بعيد نيست، اما 
در روزهايي که شايد به دليل فشارهاي اقتصادي خيلي ها براي کمک 
کردن به قشر آسيب پذير جامعه دست و دل شان بلرزد، شنيدن خبر 
قبول سرپرستي 50 کودك بي سرپرست س��اوه اي از سوي آقاي گل 
فوتبال جهان باعث دلگرمي و اميدواري ش��د. اميدواري به اين دليل 
که هنوز هستند مرداني که غم مردم را دارند و نمي توانند قبول کنند 
عده اي زير چرخ هاي مش��کات عديده زندگي امروز و مس��ائل ريز و 
درشت آن خرد شوند و از بين بروند. دايي غافلگيرمان کرد، اما از پس 

تمام اين غافلگيري ها هميشه بايد او را ستود.

ليندر شرليکنز

Yahoo Sports

تکميلهفتهبدايتالياييهاباحذفميان
فوتبال اروپا آخر هفته گذشته ش��اهد برگزاري هفته پاياني مرحله 

ماني سعيدي
   فوتبال اروپا 

گروهي ليگ قهرمانان اروپا و ليگ اروپا بود و با روشن شدن تکليف 
تيم هاي صعودکننده به مرحله حذفي تا پرونده اين مرحله بسته شود. 
مهم ترين اتفاق اين رقابت ها تکميل شدن هفته بد و نااميدکننده ايتاليايي ها با حذف ميان  از ليگ اروپا 
بود. پنج شنبه شب در آخرين هفته از رقابت هاي مرحله گروهي ليگ اروپا، ميان در خاك يونان به 
ميدان رفت و با نتيجه 3 بر يک مغلوب شد تا تيم ايتاليايي از رقابت هاي 
اين فصل ليگ اروپا بازبماند.  جنارو گتوزو، سرمربي ميان پس از 
اين بازي به شدت از ش��اگردانش انتقاد کرد: »واقعاً از بابت اين 
نتيجه ناراحت هستيم. در ابتدا نبايد ميليون ها هوادار ميان را 
فراموش کنيم. بازي در دست ما بود، ولي وقتي در اين ورزشگاه 
هشت موقعيت ايجاد مي کنيم و در لحظه سرنوشت ساز از آن 
استفاده نمي کنيم، مستحق حذف شدن هستيم. نشان 
داديم که وقتي موقعيت داريم، نمي توانيم کاري از 
پيش ببريم. بله، حقيقت دارد که مشکات داوري 
هم بود، ولي اگر در چنين جوي هشت موقعيت گل 
ايجاد می کنيم  و  آن را با اشتباهات احمقانه از دست 
می دهيم،  مستحق بازگشت به خانه هستيم، زيرا 
شايستگي اين را نداريم که صعود کنيم.« عاوه 
بر صعود نک��ردن مي��ان، ح��ذف ناپولي و 
اينترميان از رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا به 
ترتيب با شکست از ليورپول و تساوي مقابل 
آيندهوون، شکست يوونتوس و رم در هفته 
ششم ليگ قهرمانان اروپا نتايج بد و ضعيف 
ايتاليايي ها در اين هفته بود. يوونتوس که پيش 
از اين صعودش به عنوان تيم نخست را به مرحله 
يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا تثبيت کرده 
بود در آخرين ديدار مرحله گروهي برابر يانگ بويز 
قرار گرفت و در کمال ناباوري 2 بر يک شکست خورد. اينتر هم در 
آخرين بازي فرصت صعود به دور حذفي را داش��ت، اما با تساوي 
يک- يک برابر آيندهوون اين اتفاق رخ نداد و تاتنهام به همراه بارسلونا 
از اين گروه صعود کردند. ناپولي نيز شرايط مشابهي را تجربه کرد. اين 
تيم مي توانست با کسب نتيجه تساوي در جمع 16 تيم برتر قرار گيرد، 
اما با يک گل مغلوب ليورپول شد و بايد در ليگ اروپا به کار خود ادامه 
دهد. رم ديگر نماينده ايتاليا در ليگ قهرمانان هم با وجود اينکه به عنوان 
تيم دوم گروهش به دور بعد صعود کرده بود با نتيجه 2 بر يک مغلوب 

ويکتوريا پلژن شد. 

رئيس فيفا ميزبان جام جهاني را به دردسر انداخت
چالشجام48تيميبرايقطر!

 افزاي��ش تعداد 
 اشرف رامين
   بازتاب 

تيم ه��اي ج��ام 
جهان��ي 2022 
جديدترين چالشي است که فدراسيون جهاني 
فوتبال و قطر با آن مواجه هستند، چالشي که به 
خاطر مسائل سياسي اوضاع را حسابي پيچيده 
کرده است. ميزبان جام جهاني به رغم اينکه تاش 
مي کند خود را براي اين رويداد مهم آماده نشان 
دهد، اما پروژه جدي��د اينفانتينو، قطري ها را در 
منگنه قرار داده است. رئيس فيفا در نظر دارد با 
موافق��ت اعض��اي اي��ن نه��اد تع��داد تيم هاي 
شرکت کننده در جام جهاني آينده را از 32 به 48 
تيم افزايش دهد. پروژه اي که اجراي آن قطري ها 
را با مشکات زيادي روبه رو کرده است. کمبود 
ورزشگاه، نبود زيرساخت هاي مناسب و همچنين 
اختافات سياسي با کشورهاي همسايه موجب 
شده تا اينفانتينو بحث برگزاري برخي از مسابقات 
در کش��ورهاي همجوار قطر را ني��ز مطرح کند. 
رئيس فيفا در نشس��ت خبري  خ��ود در دوحه 
صراحتاً از اين موضوع س��خن گف��ت: »تا اينجا 
اکثريت اعضا موافق اضافه شدن 16 تيم ديگر به 

جام جهاني هستند. به اين ترتيب تب جام جهاني 
به 16 کشور ديگر هم سرايت خواهد کرد و اين 
کش��ورها مي توانن��د در م��ورد ج��ام جهان��ي 
رؤياپردازي کنند، اما سؤال اين است که آيا چنين 
چيزي ممکن است يا نه. تصميم گيري درباره اين 
موضوع کار آساني نيس��ت، ولي اين را مي توانم 
بگويم که قطر توانايي ميزباني از 48 تيم را دارد. 
تصميم نهايي درباره اين موضوع را به جلسه فيفا 
در اول مارس موک��ول مي کنيم.« ب��ا اين حال 
س��ران فيفا بهتر از همه مي دانند که قطري ها از 
برنامه هاي آماده س��ازي قبلي ش��ان براي جام 
2022 نيز عقب هس��تند و در ص��ورت افزايش 
تيم ها قادر به ميزباني از آنها نخواهند بود. تنها راه 
باقي مانده براي فيفا کمک گرفتن از کشورهاي 
همسايه قطر اس��ت.  البته تنش هاي سياسي با 
عربستان و امارات عمًا تنها راه باقي مانده را نيز 
مسدود کرده تا جايي که اينفانتينو در واکنش به 
س��ؤال خبرنگاران از صحبت کردن در خصوص 
انتقال بازي ها به عربستان طفره رفت و گفت: »ما 
درباره  هم��ه چيز صحبت مي کني��م، ولي فعًا 
درباره  اين مسئله به تصميم قطعي نرسيده ايم.«
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افراد زيادي هس�تند ك�ه به بهان�ه نگهداري 
يا پرس�تاري افراد محج�ور با جعل اس�ناد و 
گرفت�ن وكالت نام�ه اي كاري از آنها، دس�ت 
به كاهبرداري ه�اي ميلي�اردي مي زنند تا با 
اموال ديگ�ران زندگي رنگين�ي را براي خود 
فراهم كنند اما غافل از آن هس�تند كه روزي 
دستش�ان رو مي ش�ود و نه تنها ب�ه پول هاي 
باد آورده نمي رس�ند بلكه ميله هاي زندان در 
انتظار آنها است. مثل پرونده مرد كاهبرداري 
كه زن رواني پولداري را فري�ب داده و با جعل 
س�ند، اموال او را به نام خود زده ب�ود، اما اين 
مرد شياد خيلي زود در دام قانون گرفتار شد. 
به گزارش خبرنگار ما، چن��دي قبل مردي همراه 
پسرش به اداره پليس رفت و از مرد شيادي به اتهام 
سرقت و كاهبرداري ميلياردي اموال زنش شكايت 
كرد.  ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: همسرم، زن 
پولداري است و اماك زيادي دارد اما مدتي است 
دچار مشكل روحي و رواني شده است كه به همين 
دليل من و پس��رم او را چند باري در بيمارس��تان 

رواني بس��تري كرديم و بعد از اينكه حالش بهتر 
شد دوباره به خانه برگردانديم. وي ادامه داد: پس 
از اين چند باري همسرم از خانه فرار كرد و آخرين 
بار هم اوايل امسال از بيمارستان فرار كرد. ما خيلي 
بدنبال او گشتيم و در نهايت متوجه شديم در خانه 
مردي به نام منوچهر زندگي و از دختر 10 ساله اش 
پرستاري مي كند. همچنين فهميديم منوچهر كه 
متوجه شده همسرم مش��كل روحي و رواني دارد 
از او سوءاس��تفاده كرده و حتي برخ��ي از اموالش 
را به نام خودش زده است. شش��م مهرماه امسال 
پس��رم همراه تعدادي از بستگانم خانه منوچهر را 
شناسايي كردند و به آنجا رفتند و مادرش را به خانه 
برگرداند و از منوچهر هم شكايت كرديم كه پس 
از بازداشت تعهد داد اموال همسرم را برگرداند و ما 
هم شكايتمان را پس گرفتيم، اما مدتي بعد دوباره 
حال همس��رم بد شد و طبق دس��تور پزشك او را 
در بيمارستان بس��تري كرديم و تحت درمان قرار 
داديم كه يك هفته قبل از بيمارس��تان به ما خبر 
دادند همسرم با كمك زن و مردي فرار كرده است. 

ما از همان ابتدا فهميديم كه منوچهر، همسرم را 
فراري داده است و بنابراين دوباره پسرم به خانه مرد 
شياد رفت و به زور مادرش را به خانه برگرداند و بعد 
هم او را در بيمارستان بستري كرديم و با بررسي 
حساب ها و اموال همسرم متوجه شديم كه منوچهر 
او را فريب داده و عاوه بر سرقت طاهايش و فروش 
خودروي گرانقيمت خارجي او حدود يك ميليارد 
تومان ب��ا جعل اس��ناد و گرفتن وكال��ت كاري از 
همسرم كاهبرداري كرده است. اان به اداره پليس 
آمديم و از مرد ش��ياد به اتهام آدم ربايي و سرقت 
شكايت داريم چون مطمئن هستيم او دوباره براي 

كاهبرداري به سراغ همسرم مي آيد. 
رسيدگي به پرونده متهم در دادسرا 

پس از طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي 
رضواني، بازپرس ش��عبه هش��تم دادسراي امور 
جنايي تهران براي رسيدگي در اختيار تيم زبده اي 
از مأموران پليس آگاهي قرار گرفت.  مأموران در 
نخستين گام منوچهر را شناسايي و او را بازداشت 
كردند. متهم پس از دس��تگيري و انتقال به اداره 

پليس جرم خود را انكار كرد و مدعي ش��د كه زن 
50 ساله را از طريق آگهي براي پرستاري از دختر 
10 ساله اش اس��تخدام كرده اما اموال او را سرقت 
نكرده اس��ت.  متهم چند روز قبل براي تحقيق به 
دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد و در نهايت 

به جرم خود اقرار كرد. 
گرفتن وكالت نامه از زن رواني 

وي در توضيح ماجرا گفت: من وضع مالي خوبي 
داشتم و پنج س��ال قبل مؤسس��ه خيريه بزرگي 
تشكيل دادم و چند زن جوان هم در آنجا مشغول 
به كار بودند اما به دايل مش��كاتي كه داش��تم 
مدتي قبل مؤسسه را تعطيل كردم. من عاوه بر 
كار خيريه در خريد و فروش خودرو و پيمانكاري 
ساختمان هم فعاليت دارم. يكسال قبل با همسرم 
اختاف پيدا كردم و قرار ش��د از هم جدا شويم. 
دادگاه سرپرس��تي از دختر 10 س��اله ام را به من 
س��پرد و از آنجايي كه مادرم س��الخورده اس��ت 
و من هم بيش��تر براي انجام كار به شهرس��تان 
مي روم تصمي��م گرفتم براي نگه��داري دخترم 
زني را اس��تخدام كنم. اوايل امس��ال بود كه در 
س��ايت ديوار آگهي استخدام پرس��تار دادم كه 
تعدادي با من تم��اس گرفتم اما م��ن در نهايت 
زن 50 س��اله اي را به نام گوهر براي نگهداري از 
دخترم استخدام كرد و قرار شد ماهي يك ميليون 
و 200هزار تومان به او حقوق بدهم. او معمواً از 
شنبه تا پنج شنبه به صورت شبانه روزي در خانه 
من بود و جمعه به خانه خودش مي رفت تا اينكه 
11 مهرماه امس��ال وقتي براي طاق همسرم به 
دادگاه رفتم مأموران مرا به اتهام ربودن پرس��تار 
خانگي ام بازداشتم كردند، اما وقتي گوهر به اداره 
پليس آمد و گفت با تصميم خودش در خانه من 
استخدام شده است مرا رها كردند. بعد از آن بود 
كه فهميدم او زن پولداري است و از خانه اش قهر 
كرده است. گوهر مي گفت كه همسرش او را اذيت 
مي كند و به همين خاطر دوست ندارد به خانه اش 
برگردد. بهرحال مدتي بعد فرزندش همراه چند 
مرد به خانه ام آمدند و گوهر را به زور بردند و بعد 
از چند هفته گوهر با من تماس گرفت و گفت او را 
به زور در بيمارستاني بستري كرده اند كه تصميم 
گرفتم با كمك دختر جواني به نام حميرا كه قبًا 
در خيري��ه ام كار مي كرد گوهر را از بيمارس��تان 
فراري بدهم. آن روز همراه حميرا به بهانه ماقات 
به بيمارس��تان رفتيم و چادر و عينكي كه با خود 
برده بوديم به گوهر دادي��م و به صورت پنهاني او 
را از بيمارستان فراري داديم.  پس از اين گوهر به 
دفتر ثبت آمد و به من وكالت كاري داد كه من هم 
با آن وكالت خودروي خارج��ي اش را فروختم و 

بعضي از اموالش را هم به نام خودم زدم. 
با اعت��راف متهم مأموران حميرا راهم بازداش��ت 
كردند. حميرا در بازجويي ه��ا با تأييد حرف هاي 
منوچهر گفت: آن روز منوچهر با پيشنهاد دستمزد 
100 هزار توماني ازمن خواس��ت زن سالخورده را 
فراري بده��م و من هم قبول ك��ردم وهمراه او به 
بيمارستان رفتم و او را فراري داديم.  تحقيقات از دو 

متهم به دستور قاضي رضواني ادامه دارد.

فرمان�ده انتظام�ي اس�تان كرمانش�اه از دس�تگيري دو آدم رب�ا 
كه اقدام به رب�ودن ف�ردي در ش�هر گيانغرب ك�رده بودند، خب�ر داد. 
به گزارش ايسنا، سردار منوچهر امان اللهي اظهار كرد: حوالي ساعت 21 چهارشنبه 
21 آذرماه دو متهم با يك دستگاه خودروي پژو پارس يكي از شهروندان گيانغربي 
را ربودند. پس از اين حادثه بافاصله تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي براي شناسايي 
آدم ربايان و آزادي گروگان وارد عمل ش��دند. در نهايت مأموران ساعت3 بامداد 
روز پنج شنبه مخفيگاه متهمان را در يكي از روستاهاي ماهيدشت، شناسايي و 
در عملياتي ضربتي و غافلگيركننده دو متهم را دستگير و گروگان را آزاد كردند.  
مأموران در بازرسي از مخفيگاه متهمان، يك قبضه ساح نيز كشف شد. متهمان در 

بازجويي هاي مقدماتي علت آدم ربايي را اختافات شخصي عنوان كردند. 

ربا   دستگيري 2 آدم 
در كرمانشاه

م�رد جوان�ي ك�ه مته�م اس�ت ي�ك ورزش�كار رش�ته كب�دي را در 
كرمانش�اه ب�ه قت�ل رس�انده اس�ت در اس�تان الب�رز ب�ه دام افت�اد. 
فرمانده انتظامي استان كرمانشاه گفت: روز 19 مردادماه امسال مأموران پليس آگاهي 
استان كرمانشاه از قتل مرد ورزشكاري با خبر و راهي محل شدند. بررسي ها نشان داد 
مقتول، ورزشكار رشته كبدي است كه به طرز مرموزي به قتل رسيده است. مأموران 
در تحقيقات ميداني به رد پاي مرد 34 ساله اي در قتل ورزشكار كبدي رسيدند كه 
بررسي هاي پرونده وي حكايت از اين داشت متهم از افراد سابقه دار است.  سردار 
منوچهر امان  اللهي به ايسنا گفت: پس از اين مأموران تحقيقات گسترده اي را براي 
دس��تگيري قاتل فراري آغاز كردند تا اينكه در نهايت متهم ش��امگاه چهارشنبه 
21 آذر ماه با تاش مأموران پليس آگاهي در يكي از شهرهاي استان البرز شناسايي 
و دستگير شد.  متهم پس از انتقال به استان كرمانشاه در بازجويي ها به قتل جوان 

كبدي كار اعتراف و انگيزه خود را نيز مسائل خانوادگي عنوان كرد. 

 قاتل كبدي كار كرمانشاهي
 به دام افتاد
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سرهنگ كارآگاه احمد نجفي * 
بررس��ي هاي اخير پليس نشان مي دهد بس��ياري از سارقان 
خودروی پايتخت، نسبت به تغيير شغل خود اقدام كرده اند، 
شايد اين خبر در نگاه اول خواننده را دچار اين سوءتفاهم كند 
كه اين افراد متنبه شده و به مشاغل شرافتمندانه روي آورده اند 
و تصميم دارند بعد از اين، از راه آبرومندانه به امرار معاش خود 
و خانواده شان بپردازند. خير ! اين افراد نادم و پشيمان نشده اند 
بلكه با نگاهي روانشناسان به تجزيه و تحليل شرايط فعلي جامعه 
دريافته اند در بازار بزهكاري اين روزها، برد با سرقت از خانه هايي 
است كه عماً تبديل به گاوصندوق هايي براي نگهداري وجوه 

نقد با مقادير ميلياردی، طا، سكه و دار شده اند!
بسياري از شهروندان به دايل مختلف از جمله بي اعتمادي به 
بانك ها اقدام به نگهداري پول و طاهايشان در خانه هاي خود 
مي كنند و با اين كارش��ان بهترين فرصت را در اختيار سارقان 
مي گذارند.  رويه اي كه به ش��دت به بازار كار سارقان رونق داده 
است و باعث شده سرقت از شيوه سنتي و سخت آن مانند بارزدن 
اسباب و اثاثيه منزل و يافتن مالخر، تغيير شكل داده است و با 
حداقل زحمت و حداكثر بازدهي س��ارقان را در ظرف كمتر از 
يك ساعت صاحب گنجينه اي ارزش��مند از طا، سكه و دار و 
ميلياردها تومان پول نقد كند. س��رقت هايي كه دستاوردشان 
چيزي از افسانه هاي  دزدان دريايي و علي بابا وچهل دزد بغداد كم 

ندارد و البته بدون اسم رمز و تنها با بي احتياطي اتفاق مي افتد!
توجه به اين توصيه ها مي تواند فرصت را از سارقان بگيرد 
 - مقابل پنجره ها، نورگير، پاس��يو و روي ديوارهاي كوتاه و 

بالكن هاي طبقه اول حفاظ مقاوم و مطمئن نصب كنيد. 
- در راهرو و پشت بام را با حفاظ نرده اي ايمن كنيد. 

- در صورت خروج از خانه، فقط به بستن در خروجي اكتفا 
نكرده و همه درهاي داخ��ل خانه را قفل كني��د تا فرصت 

جست وجو و راه نفوذ از سارقان گرفته شود. 
- در صورتي كه بيرون خانه شما روشنايي ندارد با نصب امپ 

در سر در خانه روشنايي محل را تأمين كنيد. 
- نردبان و چهار پايه را در كنار ديوار حياط قرار ندهيد تا راه 

ورود سارقان هموار نشود.
- اگر كليد خانه يا يدك آن را گم كرديد سريع قفل هاي در 
را تعويض كنيد. گاهي شما تصور مي كنيد دسته كليد را گم 
كرده ايد، اما در دام دزدان جيب بر گرفتار ش��ده ايد و آنها با 
تعقيب شما آدرس خانه را به دست آورده و به دنبال فرصتي 

براي سرقت هستند. 
- اگر خانه هاي اطراف شما خالي از سكنه است يا در مجاورت 
آنها مشغول ساختمان سازي هستند، ازم است كه از خانه 

خود مراقبت بيشتري كنيد.
- اگر از سيستم دزدگير برقي استفاده مي كنيد به طور مرتب 
آن را كنترل كرده و معايبش را برطرف كنيد و هنگام خروج از 

منزل كليد آن را باز كنيد. 
- به زنگ هاي بي وقت و بي مورد تلفن و منزل بي توجه نبوده 
و آنها را به عنوان زنگ خطر تلقي كنيد و حتي اامكان منزل 
خود را براي گردش يا ماقات دوس��تان و فاميل به صورت 

يكسان و يكنواخت ترك نكنيد. 
- استفاده از دوربين هاي مداربسته با كيفيت كه در صورت 
س��رقت تصاوير تهيه ش��ده براي كارآگاه��ان پليس قابل 

بهره برداري باشد. 
*معاون مبارزه با سرقت هاي خاص پليس آگاهي تهران بزرگ

از دزدان پايتخت تا 40 دزد بغداد
    یادداشت

تصادف يك دستگاه خودروی پرايد و دو دستگاه پژو 405 
در استان فارس پنج كش�ته و پنج زخمي برجاي گذاشت. 
مدير روابط عمومي مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي 
استان فارس به ايرنا گفت: اين حادثه حوالي ساعت 10 صبح روز 
پنج شنبه 22 آذرماه بين دو دستگاه خودروي سواري پژو 405 و يك 
دستگاه خودروی سواري پرايد در جاده قير و كارزين به خنج رخ داد 
كه در جريان آن پنج نفر كشته و پنج نفر مصدوم شدند.  حسن همتي 
ادامه داد: چهار مصدوم اين حادثه به وسيله آمبوانس به بيمارستان 
امام محمد باقر )ع( قير و كارزين منتقل شدند و يك مصدوم نيز به 
وسيله بالگرد به بيمارستان شهيد رجايي شيراز منتقل شد.  علت اين 

حادثه توسط كارشناسان پليس راه در دست بررسي است.

 5 كشته 
در تصادف پرايد و پژو 

دست پيدا كردن به زندگي اشرافي آن هم 
با اموال ديگران وسوس�ه سرقت را به جان 
خيلي ها انداخته اس�ت. تجربه نشان داده 
است كه افرادي كه به جاي تاش وقت خود 
را صرف كشيدن نقشه هاي شوم مي كنند 
س�رانجام يك روز پليس را بااي سر خود 
خواهند ديد آن وقت است كه به جاي زندگي 
راحت در خانه هاي مرفه بايد بخش مهمي از 
زندگي شان را پشت ميله هاي زندان سپري 
كنند مثل چهار س�ارق مس�لح كه پس از 
سرقت الماس هاي ميلياردي مردي جواهر 
فروش در بازار تهران قصد فرار از كشور را 
داشتند، اما خيلي زود گرفتار پليس شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، پنجم آذرماه امس��ال 
بود كه تيمي از كارآگاه��ان ادره يكم پليس 
آگاهي تهران بزرگ به دستور بازپرس شعبه 
چهارم دادس��راي ناحيه 34 مأمور رسيدگي 

به پرونده شدند. براساس اوراق پرونده چهار 
سارق مسلح با بستن دست و پاي مرد جواهر 
فروش و دو نفر از دوستان او سه قطعه الماس 
به قيمت 3ميليارد تومان و 100 هزار يورو پول 
نقد او را سرقت كرده و گريخته بودند.  شاكي 
جزئيات ماجرا را اين طور شرح داد. او گفت: 
من در كار خريد و فروش سنگ هاي قيمتي 
هستم و مغازه ام در بازار تهران است. يك ماه 
پيش در يك دفتر حقوقي با مرد جواني به نام 
مياد آشنا ش��دم. در اين مدت چند معامله 
تجاري با هم انجام داديم ت��ا اينكه يك بار بر 
سر خريد و فروش س��نگ هاي قيمتي با هم 
حرف زديم. مياد گفت كه يكي از دوستانش 
سنگ الماس 50 قيراطي دارد كه قصد فروش 
يا معاوضه آن را دارد كه من پيش��نهاد خريد 
دادم. پس از آن با فروشنده سنگ قرار ماقات 
گذاشتم و درباره قيمت آن چانه زني كرديم. با 

هم قرار گذاشتيم سنگ 50 قيراطي را با سه 
سنگ كوچك و 100 هزار يورو عوض كنيم. 
بعد از توافق روز پنجم آذر براي انجام معامله 
در دفتر كارم در بازار تهران قرار گذاش��تيم.  
آن روز من همراه دو كارش��ناس سنگ هاي 
قيمتي در دفت��رم منتظر مياد ب��ودم كه او 
همراه سه نفر وارد شد. هر دو طرف سنگ هاي 
قيمتي مان را به هم نش��ان داديم كه اصالت 
سنگ ها از س��وي كارشناسان دو طرف تأييد 
شد. همزمان مياد اجازه گرفت و همراه يكي 
از دوستانش وارد دستشويي شد. لحظاتي بعد 
او درحالي كه اس��لحه كمري به دست داشت 
خارج شد. مياد گفت كه او و دوستانش سارق 
مسلح هستند. آنها دست و پاها و دهانمان را 
بس��تند و پس از سرقت س��نگ هاي قيمتي 
و 100 هزار يورو گريختن��د.   با اطاعاتي كه 
ش��اكي در اختيار پليس گذاشت كارآگاهان 

دست به كار شده و در اولين گام خانه مياد را 
در جنوب تهران شناسايي كردند. بررسي هاي 
بعدي اما نش��ان داد او و همدس��تانش براي 
خارج شدن از كشور خود را به مرزهاي شمال 
غربي كشور رسانده اند.  پس از به دست آمدن 
اين اطاعات كارآگاهان با در دس��ت داشتن 
نيابت قضايي خود را به مرز رس��انده و ساعت 
11 روز چهارش��نبه21آذرماه چهار س��ارق 
مسلح را دستگير و سه قطعه الماس را از آنها 
كش��ف كردند اما خبري از سنگ 50 قيراطي 
نبود. متهم��ان در اولي��ن بازجويي ها مدعي 
ش��دند يوروهاي س��رقتي را به تومان تبديل 
كرده و براي خودش��ان اموالي خريده اند كه 
ادعايشان در حال بررسي است.  سردار عليرضا 
لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
تحقيقات از اعضاي بان��د در اداره يكم پليس 

آگاهي تهران در مرحله اوليه قرار دارد. 

 بازداشت
 سارقان 

 الماس هاي 
ميلياردي

واژگوني اتوبوس مسافربري در جاده رفسنجان به انار استان كرمان 
سه كشته و پنج زخمي برجا گذاشت. 

رئيس مركز فوريت هاي پزش��كي دانش��گاه علوم پزش��كي شهرستان 
رفسنجان به ايرنا گفت: ساعت 23:37 شامگاه پنج شنبه 22 آذرماه اين 
اتوبوس با هشت مسافر كه از ايرانشهر به مقصد اصفهان در حال حركت بود 
حوالي روستاي بياض از توابع انار واژگون شد كه در جريان آن دو مسافر 
و راننده در دم كشته و پنج مس��افر ديگر هم زخمي شدند.  سيد محسن 

مرتضوي افزود: علت حادثه در دست بررسي است. 

3 كشته در واژگوني اتوبوس

 سرعت غيرمجاز 
عامل ۷0 درصد تصادفات

رئيس پليس راهور ناجا گفت: بيش از ۳ هزار نفر به علت س�رعت، سبقت 
غيرمجاز و عدم توجه به جلو در تصادفات رانندگي زمستان ۹۶ جان باختند. 
سردار تقي مهري صبح روز پنج ش��نبه در رزمايش ترافيكي طرح زمستاني 97 
گفت: اين طرح   از 22 آذر آغاز شده و تا 22 اسفند با همكاري تمامي ارگان هاي 
امدادي و خدماتي ادامه دارد. وي با اشاره به وجود 100گردنه برفگير از 500گردنه 
موجود در كشور و كشته شدن بيش از س��ه هزار نفر در تصادفات درونشهري و 
برونشهري در زمستان سال گذشته ابراز اميدواري كرد كه در زمستان امسال با 
افزايش خدمات دهي و رعايت قوانين توسط رانندگان شاهد كاهش اين تلفات 
باشيم. به گفته رئيس پليس راهور ناجا امسال شاهد بارش برف و باران در سراسر 
كشور هستيم و شرايط رانندگي در برف و باران در جاده ها متفاوت است و بايد 
تمام وس��ايل نقليه تجهيزات كامل از جمله زنجير چرخ به همراه داشته باشند 
و تمركز پليس نيز روي مناطق برفگير اس��ت.  وي افزود: زمستان سال گذشته 
3 هزار و 404 نفر در تصادفات درون و برونشهري جان خود را از دست دادند كه 
از اين ميزان 70 درصد در جاده ها كشته شدند.  وي با بيان اينكه شهروندان بايد 
قبل از سفر از آخرين وضعيت جوي در جاده ها مطلع شوند، خاطرنشان كرد: در 
زمستان سال گذشته حدود 7۶ درصد علت تصادفات سرعت، سبقت غيرمجاز و 
عدم توجه به جلو بود.  رئيس پليس راهور ناجا تأكيد كرد: در عين حال 37 درصد 
تصادفات نيز در اين مدت از نوع واژگوني بود و هيچ برخوردي بين دو خودرو رخ 
نداده است.  س��ردار مهري با بيان اينكه امروز حدود 2 هزار دوربين در جاده ها 
وجود دارد و هر كجا كه دوربين وجود دارد شاهد كاهش جانباختگان هستيم 
اظهار كرد: بايد ۶هزار دوربين در سطح جاده هاي كشور نصب شود تا رفت و آمد 
رانندگان پر خطر كنترل شود.  رئيس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه ۶ هزار 
تصادف فوتي سال گذشته منجر به كشته شدن 1۶ هزار و 200 نفر شده است، 
تصريح كرد: ۶ هزار تصادف فوتي يعني 3 هزار راننده مقصر و 3 هزار غيرمقصر كه 
اين ميزان راننده در مقابل 33 ميليون وسيله نقليه كه توسط رانندگان قانونمند 

رانده مي شوند عدد قابل توجهي نيست. 

 اقرار به ربودن زن رواني
 براي كاهبرداري ميلياردي

تص�ادف قط�ار س�ريع و الس�ير در آنكارا ۹ كش�ته و 
47زخمي در پي داشت. 

 يك قطار سريع و السير تركيه كه از آنكارا به سمت قونيه 
در حركت بود س��اعت ۶:30 بامداد پنج شنبه 22 آذرماه 
به وقت محلي در يكي از ايس��تگاه هاي قطار آنكارا در اثر 
برخورد با پل عابر پياده دچار سانحه شد.  اين حادثه باعث 
سقوط بخش هايي از پل عابر روي واگن هاي اين قطار شد 
كه در اثر آن برخي ديگر از واگن ها با خروج از ريل واژگون 
ش��دند. طبق آخرين گزارش ها اين حادثه 9 كشته و 47 
زخمي بر جاي گذاشت.  آخرين س��انحه ريلي در تركيه 
در هشت جواي )17 تيرماه( گذشته در شهركي در غرب 

استانبول رخ داد كه در اثر آن 25 نفر كشته شدند.

 تصادف قطار در تركيه
 9 كشته برجاي گذاشت



در شرایطی كه رژیم صهیونیستی در هفته  های 
گذش�ته روی مقابله ب�ا نیروه�ای مقاومت در 
نوار غزه متمركز ش�ده بود، روز پنج  ش�نبه در 
كرانه باختری غافلگیر ش�د و یك فلس�طینی 
در عملی�ات تیراندازی، س�ه صهیونیس�ت را 
كش�ت و یك تن دیگر را زخمی ك�رد تا جبهه 
جدی�د مقاوم�ت در كران�ه باخت�ری گش�وده 
ش�ود. جنب�ش حم�اس ب�ا اس�تقبال از ای�ن 
عملیات اعام كرد كه عملی�ات كرانه باختری 
محاس�بات رژی�م صهیونیس�تی را بر ه�م زد. 
چند هفته پ��س از ضربات س��همگین گروه های 
مقاومت به رژیم صهیونیس��تی در ن��وار غزه، این 
بار كران��ه باختری ش��اهد عملی��ات نظامی علیه 
صهیونیس��ت   ها ب��ود. روز پنج  ش��نبه در عملیات 
تیراندازی در نزدیکی ش��هرک صهیونیست نشین 
جفعات اساف در البیره در كرانه باختری، سه نظامی 
اسرائیلی كشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. كانال 
۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعام كرد كه حال 
نظامی چهارم نیز وخیم گزارش شده است. بر اساس 
این گزارش، فردی مسلح از خودروی خود پیاده شد 
و شروع به تیراندازی به سمت نظامیان صهیونیست 
 و شهرک نشینان كرد و سپس به نظامیان اسرائیلی 
نزدیک ش��د و با آرامش كامل اسلحه یکی از آنها را 
برداشت. در پی این عملیات ضد صهیونیستی، ارتش 
رژیم صهیونیستی، شهر رام اه را به محاصره كامل 
خود درآورد و ورودی های ش��هر البیره هم شاهد 
درگیری    هایی بین فلس��طینی    ها با اشغالگران بود. 
سخنگوی ارتش اس��رائیل اعام كرد كه عامل این 
تیراندازی آسیبی ندیده  و نیروهای ارتش به سمت 
یک شهرک نشین كه گمان می كردند یکی از عامان 
تیراندازی باشد، آتش گشودند. به گزارش روزنامه 
هاآرتص، عامل عملیات گریخته و ارتش اسرائیل در 
حال تعقیب او است. رسانه های صهیونیست با اشاره 
به استقرار گسترده نظامیان این رژیم در شهر رام اه 
اعام كردند:»عملیات تیران��دازی كرانه باختری 
یکی از خطرناک   ترین عملیات   هایی است كه طی 
سالیان اخیر رخ داده اس��ت«. به گزارش الجزیره، 
این چهارمین عملیات استش��هادی فلسطینیان 

در كرانه باختری طی یک هفته اخیر اس��ت كه در 
آخرین عملیات دو فلس��طینی به سمت نظامیان 
رژیم صهیونیس��تی در رام اه تیران��دازی كردند و 
سه تن از آنها را كشتند. پیش از عملیات پنج شنبه، 
نظامیان صهیونیس��ت »اش��رف نعالوه « و »صالح 
البرغوثی « دو جوان فلسطینی را به زعم آنکه مجری 
دو عملیات ضدصهیونیستی بركان و عوفرا هستند به 
ضرب گلوله به شهادت رساندند. به گزارش روزنامه 
یدیعوت آحارونوت، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ 
مستعفی رژیم صهیونیس��تی گفت:»این عملیات 
بسیار هولناكی است. این عملیات و عملیات عوفرا 
نتیجه ناتوانی مستقیم كابینه در جنگ ضد حماس 

در غزه است.«
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل كه به خاطر 
ناتوانی در براب��ر توانایی های موش��کی گروه های 
مقاومت در نوار غزه از س��وی صهیونیست   ها تحت 
فشار است، اان جبهه دیگری از مقاومت را در كرانه 
باختری روبه روی خود می بیند و این مسئله می تواند 
فشار   ها را به كابینه نتانیاهو كه این روز   ها متزلزل به 

نظر می رسد، بیش از پیش افزایش دهد. 
  استقبال حماس 

جنبش حماس كه بار   ها به رژیم صهیونیستی هشدار 

داده بود، از عملیات در كرانه باختری استقبال كرد. 
به گزارش العالم، فوزی برهوم، سخنگوی جنبش 
حماس گفت:»عملیات مقاومت فلسطین در كرانه 
باختری محاسبات امنیتی رژیم صهیونیستی در 
كرانه باختری را بر هم زد«. برهوم تأكید كرد:»برای 
دفاع از ملت و مقدس��ات فلسطین، كرانه باختری 
گنجینه استراتژیک مقاومت و سرمایه بزرگ و مهم 
آن برای تغییر سرنوشت نبرد اس��ت«. وی با بیان 
اینکه دش��من می خواهد اراده ملت ما را بشکند، 
خاطرنش��ان كرد:»همه هماهنگی ه��ای امنیتی 
تش��کیات خودگردان فلس��طینی با اشغالگران 
صهیونیس��ت در شکس��تن اراده ملت ما شکست 
خورده اس��ت«. به گزارش المیادین، اس��ماعیل 
هنیه، رئیس دفتر سیاس��ی جنب��ش حماس هم 
گفت:»تح��وات اخیر كرانه باخت��ری بیانگر این 
است كه روند تحوات در این منطقه تغییر خواهد 
كرد و سال های ركود و محرومیت كرانه باختری رو 
به پایان اس��ت و صفحه جدیدی در این منطقه در 
مقابله با اشغالگران با تکیه بر خون، شهادت، باروت 
و آتش گشوده خواهد شد«. گروه های فلسطینی 
در نوار غزه برای اعام همبستگی با كرانه باختری، 
ضمن برپایی تجمع، جنایت های رژیم صهیونیستی 

را محکوم كردن��د.  عبدالباری عطوان، س��ردبیر 
 روزنامه رأی الیوم با بیان اینک��ه مقاومت از غزه به 
كرانه باختری رس��یده است، نوش��ت:»مهم  ترین 
نتیجه ای كه از عملیات مقاومت در كرانه اشغالی در 
این روز   ها می توان گرفت این است كه نتانیاهو كه 
خود را به برخی كشورهای عربی در منطقه خلیج 
]فارس[ و آفریقا اینگونه نش��ان می دهد كه قادر 
اس��ت از آنها حفاظت كند و تجربیات امنیتی در 
اختیارشان بگذارد تا كرسی قدرت شان را حفظ و 
قیام های مردمی را سركوب كنند، اكنون نمی تواند 
از شهرک نش��ینان خود حفاظت و امنیت و ثبات 
را برای آنها برقرار كند«. به گفته عطوان، آنچه در 
كرانه باختری در جریان است »انقاب انتقام جویانه 
علیه سلسله اهانت های طوانی مدت رژیم اشغالگر 
و نیروهایش و پاسخی قوی به همه كسانی است كه 
ملت فلس��طین را از محاسبات شان حذف و از آنها 
عبور كردند و با اشغالگر دوست شدند و آن را متحد 

خود به شمار آوردند.«
 واكنش تل آویو 

بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
كه از عملی��ات ش��هادت طلبانه در كرانه باختری 
شوكه شده اس��ت، دس��تور مقابله با فلسطینی    ها 
را صادر كرد. به گ��زارش روزنامه تایمز اس��رائیل، 
بنیامین نتانیاهو پنج  ش��نبه شب دس��تور داد كه 
منازل مجریان عملیات های استشهادی اخیر ظرف 
48 ساعت تخریب شود. نتانیاهو همچنین دستور 
بازداشت گسترده اعضای جنبش حماس در كرانه 
باختری اشغالی و همچنین محاصره كامل رام اه و 
البیره در كرانه باختری را صادر كرد. همچنین ارتش 
صهیونیستی برای پراكنده كردن تظاهركنندگان 
در ش��مال البیره از بالگرد جهت پرتاب بمب های 
گازی استفاده كرده است. دو فلسطینی در جریان 
درگیر ی ه��ای ش��رق رام اه به ض��رب گلوله های 
فلزی مجروح و دهها نفر با استنشاق گازهای سمی 
و اش��ک آور دچار خفگی ش��دید ش��دند. از سوی 
دیگر، شهرک نشینان صهیونیست به خودروهای 
فلسطینیان نزدیک اللبن در شرق نابلس حمله كرده 

و یک جوان فلسطینی را كتک زدند. 
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بزرگ ترین عملیات سال هاي اخیر 

مقاومت به كرانه باختری رسید

برای اولین بار مذاكرات سیاسی طرف های یمنی 
با موفقیت نسبی همراه بود كه با استقبال جامعه 
جهانی مواجه ش�د. هرچند ناظران معتقدند این 
توافق هم مبه�م و ه�م روی كاغذ بوده اس�ت و 
باید منتظر زم�ان ماند تا دید چگون�ه عملیاتی 
می شود و نتایج خود را روی زمین نشان می دهد 
اما آنچه مش�خص اس�ت این توافق باعث شده 
انصاراه در جهان به رس�میت ش�ناخته ش�ود. 
به گزارش جوان، طرف های یمنی روز پنج  شنبه در 
پایان نشست صلح خود در س��وئد كه تحت نظارت 
سازمان ملل برگزار ش��د، با توقف فوری درگیری    ها 
در شهر س��احلی الحدیده و خارج كردن گروه های 
مسلح از این شهر توافق كردند. بر اساس این توافق، 
تمام نیروهای انصاراه و ائتاف سعودی و اماراتی از 
الحدیده خارج می شوند و نیرو   هایی كه سازمان ملل 
آنها را »نیروهای محلی« خوانده، جایگزین می شوند. 
هنوز معلوم نیست رهبری این نیروهای محلی چگونه 
انتخاب خواهد شد اما رهبران انصاراه تأكید كردند 
وضعیت فعلی تا ح��دود زیادی حفظ خواهد ش��د. 
»محمد عبدالسام « رئیس هیئت صنعا در مذاكرات 
س��وئد گفت: »مقامات محلی فعل��ی در الحدیده با 
هماهنگی س��ازمان ملل، مقامات رسمی این استان 
باقی خواهند ماند و بر مسائل امنیتی آن اشراف كامل 
خواهند داش��ت«، این در حالی اس��ت كه نیروهای 
امنیتی محلی به كار خود در بنادر اس��تان الحدیده 

ادامه خواهند داد. 
بندر الحدیده در س��واحل غربی یمن واقع اس��ت و 
اهمیت استراتژیکی زیادی دارد. عربستان و امارات 
در طول چند ماه گذش��ته تاش های زیادی به كار 

گرفتند تا این شهر بندری را به تسلط خود درآورند كه 
با مقاومت سرسختانه انصاراه مواجه شدند. گروه های 
حقوق بشری و دیپلمات های سازمان ملل به صورت 
جدی هشدار داده اند اگر فعالیت های این بندر مختل 
شود وضعیت بحرانی یمنی ها بدتر و سخت تر خواهد 
شد. توافق روز پنج  شنبه بنابر گفته طرف های یمنی 
تنها مربوط به بندر الحدیده و ش��هر تعز می ش��ود و 
بیانگر یک توافق كلی درباره جنگ یمن نیست. این 
توافق از روز گذش��ته اجرایی شده و افراد مسلح باید 
ظرف ۱4 روز از این شهر و بندر آن عقب نشینی كنند. 
بر اساس توافق قرار شده نیروهای سازمان ملل هدایت 
بندر الحدیده را به دست گیرند. مقامات انصاراه تأكید 
كردند این جنبش پیش تر با این پیشنهاد سازمان ملل 
موافقت كرده اما ظاهراً ائتاف سعودی و حامیان آنها 
مخالف بودند. عبدالسام خاطرنشان كرد:  »هیئت 
صنعا تمایل خود را بر دور نگه داشتن شهر الحدیده از 
هرگونه عملیات نظامی اعام كرد و چند پیشنهاد در 
این زمینه ارائه داد. این در حالی است كه سازمان ملل 
نیز با نقش نظارتی خود بر بندر الحدیده كه پیشنهاد 
هیئت قبلی صنعا بوده مخالفت نکرد ومخالف اصلی 
این پیش��نهاد انگلیس و امریکا بوده اند.«  این توافق 
دقیقاً روزی به دست آمد كه كنگره امریکا با طرح قطع 
كمک به ائتاف تحت رهبری عربستان سعودی در 
یمن رأی مثبت داد. این طرح با ۶۰ رأی موافق در برابر 

۳۹ رأی مخالف تصویب شد. 
  انصاراه: منعطف بودیم 

این اولین بار است كه در طول تقریبا چهار سال تجاوز 
عربستان سعودی و امارات، طرف های یمنی به توافقی 
دست پیدا می كنند؛ مس��ئله ای كه باعث امیدواری 

ناظران و جامعه بین المللی شده است. گفت وگوهای 
صلح یمن از یک هفته پیش در استکهلم سوئد میان 
دو هیئت صنعا و ریاض آغاز شده بود و چهارمین دور 
گفت وگو   هایی بود كه صورت می گرفت. در سه دوره 
پیشین طرفین موفق نشده بودند به هیچ دستاوردی 
برسند.  مارتین گریفیتس، نماینده سازمان ملل در 
امور یمن كه گفته می شود س��خت برای رسیدن به 
این تواف��ق كار كرده اعام كرد، »ب��رای اولین بار در 
این درگیری، مکانیسمی قوی برای بررسی و اجرای 
توافقنامه وج��ود دارد«. طرف های یمنی نیز مواضع 
مثبتی درباره ای��ن توافق اتخاذ كردند. س��خنگوی 
انصاراه اعام كرد: »آنچه در مرحله اخیر به دس��ت 
آمد، خوب و مثبت اس��ت. منعطف بودیم و به گواه 
س��ازمان ملل، كار زیادی انجام دادی��م. آرزو داریم 
كه فقط برای توقف جنگ و لغو محاصره كشورمان 
بازگردیم و امیدواریم سازمان ملل به ایفای نقش خود 
ادامه دهد « خالد یمانی، وزی��ر خارجه دولت تحت 
حمایت عربستان ضمن اس��تقبال از این آتش بس، 
آن را گامی بزرگ از زمان شروع جنگ در این كشور 
خواند. انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات 
با اعام اینکه توافق »دست انداز « زیادی دارد، مدعی 
شد: ائتاف عربی به ممانعت از عملیات نظامی در شهر 
الحدیده و بندر آن به خاطر غیرنظامیان و زیرساخت 
انسانی پایبند بود و امروز این بندر می تواند نقش مهمی 

در سطح تجاری و انسانی باشد. 
در همین حال اكثر كش��ور   ها از جمله مصر، تركیه، 
امریکا، كویت و ایران از این توافق حمایت كردند. بهرام 
قاسمی، س��خنگوی وزارت خارجه ایران با استقبال 
از توافق آتش بس گفت: »این توافق نش��ان می دهد 

گروه های یمنی حاض��ر در گفت وگو   ها ب��ه دقت و 
درستی ش��رایط اس��فبار مردم یمن را درک كرده و 
برای جلوگیری از وخامت بیش��تر اوضاع، دسترسی 
مردم به كمک های انس��انی را بر منافع گروهی خود 

ترجیح دادند.«
با وجود اینکه توافق روز پنج  شنبه روزنه ای از امید را 
برای پایان دادن به جنگ یمن فراهم آورده اما ناظران 
معتقدند این توافق روی كاغذ بوده و با ابهاماتی همراه 
است از جمله اینکه رهبری »نیروهای محلی« را چه 
كسی باید انتخاب كند. از طرف دیگر، عملکرد ائتاف 
سعودی و حامیان بین المللی آنها به ویژه امریکا باعث 
شده رهبران انصاراه با تردید نسبت به نیت واقعی 
سعودی    ها و اماراتی    ها نگاه كنند. محمد عبدالسام 
خواستار هشیاری كامل نیروهای انصاراه و طرفداران 
آنها در جبهه های الحدیده و تعز شد و گفت : تاكنون 
نشانه   هایی از رفتن كشورهای متجاوز و توقف جنگ 

وجود ندارد. 
 مشروعیت انصاراه

هنوز معلوم نیس��ت اجرای توافق روی زمین چگونه 
پیش خواهد رفت اما ناظران این توافق را فی نفس��ه 
پیروزی بزرگی برای انصاراه می دانند. س��ید هادی 
سید افقهی، كارشناس و پژوهشگر مسائل بین الملل 
درباره دستاوردهای توافق گروه های یمنی در سوئد 
برای جنبش انص��اره یمن گفت، ای��ن توافق یک 
پیروزی سیاس��ی برای جنبش انصاراه است، چون 
قباً طرفداران عربستان می گفتند اعضای این جنبش 
كودتاچی هستند. این كارش��ناس افزود: اما اكنون 
وقتی س��ازمان ملل از جنبش انص��اراه یمن برای 
گفت وگو دعوت می كند، نشانه مهمی از به رسمیت 
شناختن نماینده بخش وسیعی از مردم یمن است كه 
مناطق راهبردی را در این كشور تحت كنترل دارد. 
كارشناسان سعودی نیز تحلیل مشابهی دارند. عمر بن 
عبدالعزیز، فعال و تحلیلگر سعودی در صفحه توئیتر 
خود نوشت:  »صنعا آزاد شد؟ نه. قدرت انصاراه مهار 
شد؟ نه. انصاراه درجهان به رسمیت شناخته شد؟ 
بله. قدرت و نفوذ انصاره بیشتر شد؟ بله. ایران از یمن 
خارج شد؟ نه. قدرت موشکی انصاره از بین رفت؟ نه. 
جنگ یمن درشرایطی آغاز شد كه انصاراه كودتاگر 
بود و درحالی به پایان رسید كه یک بازیگر بین المللی 

معتبر شده است.
 ایستادگی مردم یمن 

رئیس كمیته عالی انقابی یمن می گوید اگر ارتش و 
كمیته های مردمی یمن ایستادگی نمی كردند، ماهیت 
تجاوزگرایانه نظام های حاكم بر امریکا، عربس��تان و 

امارات عربی متحد برما نمی شد. 
 محمد علی الحوثی، رئیس كمیته عالی انقابی یمن 
در صفحه توئیتر خود نوش��ت: وجود بیش از 5هزار 
مورد نقض جداگانه حقوق بشر و بین الملل به دست 
متجاوزان امریکایی-سعودی-اماراتی و هم پیمانان 
آنها در یمن و وجود گرس��نگی و وبا شورای امنیت و 
كش��ورهای جهان را به متوقف كردن این جنایت   ها 
موظف می كند. اگر ارتش و كمیته های مردمی در كنار 
مردم یمن ایستادگی نمی كردند، ماهیت این نظام های 

متجاوز برما نمی شد. 

  گزارش  2

امنیت اسرائیلي
 از طريق اتحاديه درياي سرخ

یکي از اركان اصلي در جنگ افروزي و كشتار و ویراني یمن، تضمین محیط 
امنیتي و مرزهاي امن منطقه اي براي رژیم صهیونیستي است كه اكنون در 
پروژه جنگ به بن بست رسیده و هزینه هاي آن بر هدف گذاري هاي قبلی 
پیشي گرفته است. راهبرد فعلي امریکا پایان دادن به جنگ نیست ولي 
استراتژي مرتبط با امنیت سازي براي رژیم صهیونیستي را در گامي جدید 

و با محوریت عربستان در دریاي سرخ پایه گذاري كرده است. 
ترامپ در مواضعي روشن، منطق مهم دفاع از رژیم سعودي و بن سلمان را به 
كاركردهاي این رژیم در تأمین امنیت و موجودیت صهیونیست ها مرتبط 

دانست تا فضاي كنگره امریکا را نیز با یک شوک هشداري مواجه كند. 
شاید به همین دلیل است كه كنگره امریکا در حالت گیجي به سر مي برد 
و سنا براي تنبیه بن سلمان و عربستان در یمن گام هایي برداشته ولي 
مجلس نمایندگان در نقطه مقابل، رویکرد س��نا را متوقف مي كند. لذا 
ترامپ و رژیم صهیونیستي كه در كشتار و جنگ افروزي به هدف هاي 
خود دس��ت نیافته اند، احتمااً پروسه جنگ فرسایش��ي در یمن را در 
دستور قرار بدهند و اهتمام خود را روي دریاي سرخ و باب المندب قرار 
خواهد داد. ترامپ و صهیونیست ها و رژیم سعودي به خوبی مي دانند كه 
با شکست در یمن و پایان جنگ زودهنگام، موازنه قدرت به زیان آنها در 
دریاي سرخ و باب المندب تغییر خواهد كرد و مرزهاي امنیتي ایران از 
تنگه هرمز به باب المندب كش��یده خواهد شد كه براي صهیونیست ها 
یک كابوس تلقي مي شود. ایده تشکیل اتحادیه كشورهاي دریاي سرخ، 
یک ایده اسرائیلي است كه به تازگي از زبان مقامات و استراتژیست هاي 
صهیونیست به عنوان گامي اضطراري مطرح شده است و رسماً و علناً 
رژیم سعودي، پروژه  امنیت س��ازي براي اس��رائیل را به عهده گرفته و 
از طریق رش��وه هاي تحقیرآمیز به دولت هاي حاش��یه دریاي سرخ و 
باب المندب، شش كشور را دركنار خود قرار داده است.  نکته جالب این 
اس��ت كه اتیوپي در این تركیب قرار نگرفته و رژیم ژنرال بشیر اخواني، 
حفظ سلطه اش را به مشاركت در این پروژه اسرائیلي گره زده است. این 
سرافکندگي گفتماني براي جریان اخوان به سادگي قابل تطهیر نیست.  
براي نخست وزیر صهیونیستي این یک كابوس هولناک است كه به جز 
بحران هاي اقتصادي، سیاسي، ائتاف هاي حکومتي و اتهامات حقوقي و 
امنیتي در داخل این رژیم، در محیط پیراموني و پس از چند دهه تاش و 
مزدورسازي حاكمان عرب پیراموني، با چینش امنیتي جدیدي از سوي 
مقامات منطقه اي روبه رو است كه براي هیچ یک از آنها، چه در غزه و چه 
در مرزهاي لبنان و چه در سوریه و چه در یمن یا عراق و ایران، پاسخي 
راهبردي و تعیین كننده ندارد، خصوصاً اینکه امریکا نیز هرگز به یک اقدام 
مستقیم در غرب آسیا براي تغییر این معادله فکر هم نمي كند ولي اكنون 
با رسوایي قتل فجیع خاشقجي و س��رزنش هاي گسترده جهاني علیه 
بن سلمان، بهترین شرایط را براي ایجاد یک پیکره جدید و امنیت ساز 
براي صهیونیست ها و منافع امریکا، ماحظه كرده و به كار گرفته اند. رژیم 
سعودي و بن سلمان ضعیف شده، به جز تقدیم اموال و ثروت هاي سعودي 
به امریکا، آمادگي بهتري براي امتیازدهي هاي نقش پذیري امنیتي در 
منطقه خواهند داشت. سرنوشت این اتحادیه نیز به دایل ذاتي، همانند 
سرنوشت شوراي همکاري خلیج فارس است و به جز رسوایي و ناكامي 

چیزي ثبت نخواهند كرد. 
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 طرح امریکایی - افغانی ترور هدفمند طالبان
شماری از مقام های امنیتی افغان گفته اند كه هدف گیری فرماندهان 
میدانی طالبان كه مانع مذاكرات صلح در این كش��ور هستند تشدید 
خواهد شد. به گزارش بی بی س��ی یک مقام ارشد دولت افغانستان كه 
نخواسته نامش فاش شود، به رویترز گفته است: فرماندهان طالبان كه 
در میدان نبرد هستند بزرگ ترین مانع برای تاش های صلح هستند 
زیرا آنها بر این باورند كه از نظر نظامی در حال پیروز ش��دن هستند. 
نیروهای امنیتی افغانستان و امریکایی طرحی را برای از بین بردن این 

فرماندهان طراحی كرده اند تا راه برای مذاكرات صلح هموار شود. 

  52 درصد امریکایی ها : ترامپ در 2020 رأی نمی آورد 
52 درصد از شركت كنندگان در یک نظرس��نجی اعام كرده اند فکر 
نمی كنند ترامپ بتواند بار دیگر در انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 
2۰2۰ پیروز شود.  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه 
اینترنتی نشریه  هیل با این حال ۳۹ درصد از رأی دهندگانی كه برای 
شركت در انتخابات نام نویسی كرده اند می گویند ترامپ برای بار دوم 
رئیس جمهور می شود. 55 درصد از شركت كنندگان در این نظرسنجی 
در پاسخ به این پرس��ش كه اگر انتخابات همین امروز برگزار شود آنها 
به چه كسی رأی خواهند داد گفتند به كس دیگری غیر از ترامپ رأی 

خواهند داد. 

 سخنگوی جلیقه زردها: 
از انقاب ۱۹۷۹ ايران الهام گرفته ايم

س�خنگوی جنبش جلیقه زرد    ه�ا دلیل خش�م مردم فرانس�ه را 
تحقیر ش�دن از س�وی رئیس جمهور این كشور دانس�ت و اعام 
كرد كه این جنب�ش اعتراضی از انقاب ایران الهام گرفته اس�ت. 
با گسترش دامنه اعتراضات در فرانسه، الکساندر بیووایس چیوا، یکی 
از س��خنگویان جلیقه  زرد    ها در گفت وگو با خبرگزاری آنا اهداف و كار 
ویژه های جنبش جلیقه  زرد    ها را مطرح كرد. چیوا درباره اینکه جنبش 
جلیقه زرد    ها در فرانسه، یک اعتراض است یا ش��ورش، گفت:»باید در 
پاسخ به سؤال شما بگویم كه ما معترضانی هستیم كه تنها حق قانونی 
خود را مطالبه می كنیم. بر اس��اس قانون اساسی فرانس��ه، اعتراض و 
راهپیمایی كامًا آزاد بوده و به عنوان حق مردم محسوب می شود. ما نیز 
كامًا از این حق قانونی استفاده كرده و اعتراض خود را به صورت قانونی 
و مسالمت آمیز پیگیری می كنیم اما تصویری كه ما امروز از خیابان های 
فرانسه شاهدیم چیز دیگری است. مغازه های غارت شده و خودروهای 
سوخته به هیچ وجه نشانه ای از اعتراض مسالمت آمیز نشان نمی دهد«. 
وی درباره مس��المت  آمیز بودن اعتراضات در سراسر فرانسه هم تأكید 
كرد:»باید بگویم كه  ۹۹ درصد جلیقه  زرد    ها خواستار اعام اعتراض خود 
به  صورت كاماً مسالمت آمیز هستند و از دست زدن به هرگونه خشونتی 
پرهیز می كنند. آنچه رسانه     ها آن را نشان می دهند فقط و فقط مرتبط 
با یک درصد از معترضانی است كه به هیچ وجه رفتارشان مورد قبول ما 
نیست. جلیقه  زرد    ها برای صلح آمده اند. ما با روشی كامًا صلح آمیز به 
جلو خواهیم رفت و درخواست های خود را مطرح می كنیم«. الکساندر 
در ادامه س��خنان خود با بیان اینکه جنب��ش جلیقه زرد    ها از حمایت 
كشورهای خارجی برخوردار نیست، گفت:»به هیچ عنوان، به قول ترامپ 
این اخبار كامًا دروغ است. دخالت هرگونه دولتی را در اعتراضات اخیر 
فرانس��ه رد می كنیم. البته باید بگویم كه در این راه از برخی جنبش     ها 
الهام گرفته ایم، به طور مثال از انقاب ۱۹۷۹ )انقاب اس��امی ایران( 
كه علیه استبداد و برای رس��یدن به دموكراسی بود نیز الهام گرفته ایم 
ولی این را كه بگوییم یک كش��ور خارجی در حال مدیریت این جریان 
اس��ت، كامًا تکذیب می كنم. جلیقه  زرد    ها صدای واقعی و فروخورده 
مردم فرانسه هستند و شما می بینید كه ۷4 درصد مردم از این جنبش 

حمایت می كنند.«

تا چند روز دیگر در چارچوب مذاكرات آستانه
 ايران، روسیه و  تركیه تشكیل كمیته 

قانون اساسی  سوريه را اعام می كنند
وزرای خارج�ه روس�یه و تركیه دی�روز در باك�و گفت وگو و ب�ر لزوم 
تش�کیل كمیته قانون اساس�ی س�وریه رایزنی كردن�د. در حالی كه 
وزی�ر خارجه ای�ران ه�م در چارچ�وب مذاكرات آس�تانه ب�ه این دو 
خواهد پیوست، تحوات سیاس�ی در س�وریه احتمااً یك گام دیگر 
به س�مت جلو حركت خواهد كرد؛» تش�کیل كمیته قانون اساسی.«
بشار اس��د، رئیس جمهور س��وریه دیروز حکم عفو ۱۶ هزار و 5۰۰ نیروی 
ارتش سوریه را صاد ر كرد كه در خال جنگ با تروریسم، غیرقانونی ارتش 
را ترک كرده بودند. »محمد غنجو حسن « رئیس دادگاه نظامی سوریه گفته 
كه فراریان ارتش چهار م��اه پس از صدور فرمان فرصت دارند درخواس��ت 
عفو خود را به صورت مکتوب اعام كنند و برای كس��انی كه از كشور خارج 
شده اند، این مهلت شش ماه در نظر گرفته شده است. تحوات سیاسی در 
سوریه طی ماه های اخیر، بعد از گس��ترش كنترل نیروهای ارتش سوریه و 
مقاومت بر بخش های عمده ای از خاک این كش��ور، به شکل فزاینده ای رو 
به پیشرفت است. تازه    ترین تحول، مذاكراتی است كه حول تشکیل كمیته 
قانون اساس��ی س��وریه در حال انجام شدن اس��ت. »مولود چاووش اوغلو« 
وزیر خارجه تركیه دیروز در باكو پایتخت جمهوری آذربایجان با »سرگئی 
اوروف« همتای روس��ی خود دیدار كرد، ماقاتی كه در آن، طرفین درباره 
لزوم اجرای كامل توافقات در خصوص ادلب و تشکیل هرچه سریع تر كمیته 
قانون اساسی سوریه گفت وگو كردند. سرگئی اوروف، وزیر خارجه روسیه با 
بیان اینکه لیست اعضای كمیته بازنویسی قانون اساسی سوریه تقریباً كامل 
شده، گفت احتمااً در اوایل سال آینده میادی )2۰۱۹( اولین نشست آنها 
برگزار می شود. اوروف گفته كه ایران، تركیه و روسیه بر آماده بودن تقریبی 
لیست اعضای كمیته قانون اساسی سوریه تفاهم دارند. در حالی كه پیش از 
این، كشورهای تضمین كننده آتش بس سوریه یعنی ایران، سوریه، روسیه و 
برخی از معارضان در كنگره گفت وگوی ملی سوریه موسوم به نشست سوچی 
روسیه بر سر تشکیل كمیته بازبینی قانون اساسی توافق كرده بودند، ظاهراً 
قرار است عملیاتی شدن این كمیته در نشست چند روز آینده وزرای خارجه 
سه كشور اعام شود. این كمیته قرار است متشکل از ۱5۰ نفر باشد؛ 5۰ نفر 
از معارضان، 5۰ نفر از دولت سوریه و 5۰ تن دیگر نیز شامل افرادی خواهد بود 
كه سازمان ملل آنها را معرفی خواهد كرد. سلیم الخطیب، نماینده مخالفان 
دولت سوریه موس��وم به »ائتاف ملی « و عضو هیئت سیاسی مخالفان در 
مذاكرات آستانه گفته كه كش��ورهای ضامن روند آستانه با تشکیل كمیته 
قانون اساسی س��وریه موافقت كردند و تا اواخر دسامبر اعام خواهد شد. او 
در گفت وگو با وبگاه خبری »عنب« گفت كه وزرای خارجه ایران، روسیه و 
تركیه قرار است در روزهای هجدهم و نوزدهم ماه میادی جاری )دسامبر( 
در ژنو سوئیس دور هم جمع شوند و تشکیل این كمیته را اعام كنند. این 
معارض سوری در مورد زمان بندی تشکیل كمیته تهیه قانون اساسی جدید 
سوریه گفت كه اعام تشکیل این كمیته بعد از آن صورت می گیرد كه روسیه 
و سازمان ملل متحد بر سر اسامی شركت كننده در این كمیته تدوین قانون 

اساسی به توافق رسیدند. 
 آنکارا : نمی گذاریم امریکا كریدور ترور تشکیل دهد

همزمان با پیشرفت مذاكرات سیاسی تركیه با ایران و روسیه، تنش   ها بین 
آنکارا و واشنگتن بر منطقه شرق فرات در حال تشدید شدن است. خلوصی 
آكار، وزیر دفاع تركیه در مراسم بزرگداشت بوس��نی و هرزگوین در آنکارا 
گفته كه امریکا به دنبال آموزش نظامی گروه های تروریستی در شرق فرات 
و تشکیل چیزی اس��ت كه او آن را » كریدور ترور« در شرق فرات و مرزهای 
جنوبی تركیه خوانده است. وزیر دفاع تركیه گفته كه اجازه تشکیل كریدور 
ترور با حمایت امریکا در ش��رق فرات را نخواهیم داد..  آكار گفت: تحوات 
شمال سوریه در حال تبدیل به وضعیتی تراژیک است و جامعه جهانی به ویژه 
غربی ها، همچون تراژدی سربرنیتسا در قبال سوریه نیز بی تفاوتند. این موضع 
وزیر دفاع تركیه پس از آن ابراز شده كه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
تركیه روز چهارش��نبه قبل اعام كرد عملیات در شرق فرات طی چند روز 
آینده آغاز می ش��ود. ناظران معتقدند اگر تركیه واقعاً به سمت شرق فرات 
پیشروی كند امریکا با چالش جدی مواجه خواهد شد یا باید با متحد خود ناتو 
وارد جنگ شود و یا باید كرد   ها را در مقابل تهاجم تركیه ر   ها كند. وزارت دفاع 
امریکا)پنتاگون( عملیات نظامی در شمال شرق سوریه را اقدامی غیرقابل 
قبول دانسته اما یک مقام پنتاگون در عین حال گفته كه نیروهای امریکایی 
مستقر در سوریه شاهد هیچ گونه نشانه ای نبوده اند كه نشان دهد ارتش تركیه 
آماده ورود به خاک س��وریه طی چند روز آتی است. با این حال، سخنگوی 
گروه اصلی مخالفان سوریه اعام كرد كه ۱5 هزار نیروی مخالف سوری آماده 
مشاركت در عملیات نظامی تركیه علیه كرد   ها در شمال شرق سوریه هستند. 
یوسف حمود، سخنگوی » ارتش ملی « مخالفان سوری به خبرگزاری رویترز 
گفته كه موعد مشخصی برای عملیات تركیه وجود ندارد. وی گفت: جنگ در 

چندین محور در منبج، تل ابیض و رأس العین )كوبانی( خواهد بود. 

 قطعنامه سنا :
بن سلمان مسئول قتل خاشقجی است 

به رغ�م حمای�ت همه جانب�ه دونال�د ترام�پ از مقامات س�عودی، 
س�ناتورهای جمهوریخواه و دموكرات س�نا با تصویب دو قطعنامه 
به پای�ان حمایت نظامی این كش�ور از عربس�تان در جن�گ یمن و 
مسئول ش�ناختن ولیعهد س�عودی در قتل خاش�قجی رأی دادند. 
هرچند كاخ س��فید اعام كرده كه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا هر 
گونه قطعنامه كنگره علیه عربستان سعودی را وتو می كند اما سناتورهای 
این كشور روز پنج  شنبه دو قطعنامه علیه سعودی   ها به تصویب رساندند. 
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مجلس سنا در پیش نویس قطعنامه 
اول كه با 5۶ رأی موافق و 4۱ رأی مخالف به تصویب رسید، خواستار پایان 
حمایت امریکا از ائتاف متجاوز به یمن شد. پیش از این گزارش شده بود 
قانونگذاران حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان امریکا راه تصویب 
هر گونه قطعنامه در كنگره این كشور كه خواستار پایان دادن به حمایت 
واشنگتن از ائتاف متجاوز سعودی در جنگ یمن است را مسدود می كنند 
اما این قطعنامه در نهایت رأی آورد. اخیراً برخی رس��انه   ها گفته بودند كه 
ریاض به برخی سناتور   ها رشوه داده است تا با قطعنامه های ضد سعودی 
مخالفت كنند. امریکا در چهار سال گذشته با فروش تسلیحات پیشرفته به 
عربستان سعودی و دیگر رژیم های عربی، ائتاف متجاوز عربی را در كشتار 
مردم بی دفاع یمن كمک كرده است. دونالد ترامپ، عربستان را متحدی 
استراتژیک می داند و مدعی است كه توقف فروش تسلیحات به عربستان به 
اقتصاد امریکا ضربه زده و هزاران شغل را از بین می برد.  دومین قطعنامه كه 
با اكثریت به تصویب رسید توسط باب كوركر، رئیس كمیته روابط خارجی 
سنا معرفی شد. این قطعنامه محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی را مسئول 
قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی معرفی می كند. در بخشی 
از این قطعنامه    ها به رفتارهای نگران كننده حکومت سعودی در زمینه های 
مختلف از جمله جنگ یمن، حبس س��عد حریری، نخس��ت وزیر لبنان، 
تضعیف وحدت شورای همکاری خلیج فارس، اخراج سفیر كانادا، سركوب 
مخالفان و قتل خاشقجی اشاره شده است. این قطعنامه پس از آن به تصویب 
رسید كه جینا هاسپل، رئیس سیا روز سه    شنبه با حضور در سنا، سناتورهای 
امریکایی را از اطاعات این سازمان درباره قتل خاشقجی آگاه كرد. اقدام 
سنا درحالی است كه دونالد ترامپ، بار   ها گفته است كه به رغم دست داشتن 
محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقجی در كنار ولیعهد می ماند. مسئله 
قتل روزنامه نگار منتقد عربستان، شکاف بین ترامپ و كنگره را بیش از پیش 
تشدید كرده است. ترامپ تنها كسی است كه از جنایات ولیعهد سعودی 
حمایت كرده است و به رغم گزارش سیا مبنی بر مقصر دانستن بن سلمان 

در قتل خاشقجی، حاضر به پذیرش این مسئله نیست. 

اولین توافق سیاسی یمن در چهارمین سال جنگ

جهان انصاراه را پذيرفت
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راه  سعادت

حكمت 52 

س�زاوارترين م�ردم ب�ه 

عفو كردن، تواناترين شان 

هنگام كيفر دادن است.

نما | حسین   کشتکار

رئيس جامعه راهنمايان كشور: 
گردشگري معلق ميان زمين و هواست

رئي�س جامع�ه راهنمايان  كشور مي گويد، سياست و   گردشگري
برنامه اساسي براي توسعه گردشگري وجود ندارد و اين 
صنع�ت در كش�ور معل�ق مي�ان زمي�ن و هواس�ت. 
علي صدرنیا در گفت و گو با ايرنا ضمن بیان اين مطلب اظهار 
داشت: با وجود اوضاع نابسامان گردشگري كشور، برنامه اي 
اساسي براي توسعه آن ديده نمي شود. مسئوان گردشگري 
به حرف حرفه اي ها گ��وش نمي كنند و به هی��چ عنوان از 

متخصصان مشورت نمي گیرند. 
امسال ورود گردشگران اروپايي به طور محسوسي كاهش 
يافته است و حضور آنان در هتل ها و اماكن تاريخي به اندازه 

سال قبل پررنگ نیست. 

در  م��ا  گف��ت:  صدرنی��ا 
گردشگري كش��ور مشكل 
عمده زيرساختي داريم؛ در 
معدود زماني كه گردش��گر 
قابل توجه مي آيد به ويژه در 
فصل هاي شلوغ گردشگري 
در ش��هرهاي گردشگرپذير 

معروف، به اندازه كافي هتل نداريم. 
او گفت: ساخت هتل در شهرهاي بزرگ از نیازهاي ضروري 
است، اين شهرها اگر اعام مي كنند كه هتل ها خالي هستند 
به دلیل در نظر گرفتن متوسط ضريب اشغال ساانه است و 

براي زمان اوج مسافر، جا ندارند.

 مستند »قله هاي برفي«
روايتي از حضور حزب اه لبنان در سوريه

مس�تند »قله هاي برفي« درب�اره مقابله حزب اه ب�ا گروه هاي 
تروريستي در سوريه است كه در نهمين جشنواره عمار حضور دارد. 
ناصر نادري كارگردان و مستندس��از فعال عرص��ه جبهه مقاومت با 
مس��تند »قله هاي برفي« درباره مقابله حزب اه لبنان با گروه هاي 
تروريستي در سوريه، در نهمین جشنواره مردمي فیلم عمار حاضر 
مي ش��ود. نادري در اين باره گفت: اين مس��تند در لبنان و س��وريه 
تصويربرداري شده و در آن، به چرايي، چگونگي و علت حضور حزب اه 
لبنان در سوريه مي پردازيم، چراكه پس از ورود اين گروه به سوريه 

شبهات و تهمت هاي زيادي درباره اين موضوع مطرح شد.

    مستند

يك سال براي برگزاري جشنواره مقاومت در قد و قواره جهاني فرصت باقی است

چند گام ديگر تا تبديل شدن به پاتوق فيلمسازان مستقل جهان
   محمدصادق عابديني

س�ردار غامحس�ين غيب پ�رور رئيس س�ازمان 
بسيج مستضعفين در مراسم اختتاميه پانزدهمين 
جش�نواره بين المللي مقاومت خواس�تار برگزاري 
س�اانه اي�ن جش�نواره مه�م فرهنگي ش�د. اين 
جش�نواره كمتر از يك س�ال براي برگ�زاري دوره 
ش�انزدهم وق�ت دارد؛ فرصت�ي كوتاه ام�ا مغتنم 
ب�راي برنامه ريزي كه ش�اهد ي�ك جش�نواره در 
قد و قواره جش�نواره هاي مهم س�ينمايي باش�يم. 

   جشنواره اي براي فردا
جش��نواره بین المللي فیلم مقاومت، نه مانند جشنواره 
فیلم فجر است كه ويتريني از همه تولیدات و سلیقه هاي 
سینماي ايران باشد و نه جشنواره اي از جنس »سینما 
حقیقت« و »فیلم كوتاه تهران« است كه نگاهي فرامتني 
به سینما ندارند. جشنواره فیلم مقاومت، چند سالي است 
كه به مهم ترين جشنواره موضوعي فیلم در ايران تبديل 
شده است؛ رويدادي كه نگاهش به سینما بر اساس شعار 
»هنر براي هنر« ش��كل نگرفته و همان ط��ور كه از نام 
فستیوال مشخص است، به موضوع محوري»مقاومت« 
كه جزو سیاس��ت هاي اصولي نظام جمهوري اسامي 
است، مي پردازد. جمهوري اسامي چهار دهه است كه 
مقاومت عملي را در پیش گرفته و همین رويكرد باعث 
شده تا هواداران زيادي در اقصي نقاط جهان پیدا كند. 
فرهنگ مقاومت در منطقه باعث ايجاد محور مقاومت 
شده است؛ محوري كه توانس��ت تروريسم تكفیري را 
شكست دهد. جشنواره فیلم مقاومت از اين رو نه تنها 
براي ايران كه براي منطقه و جهان داراي اهمیت است 

چراكه ترسیم كننده آينده مقاومت است. 
   مقاومت و مانور تأثيرگذاري بين المللي

اهمیت راهبردي جشنواره فیلم مقاومت را مي توان از 
پیام »نوام چامس��كي« نظريه پرداز مشهور امريكايي 
مش��اهده كرد. چامس��كي مي گويد: اقدام جش��نواره 
»مقاومت« در زمینه مبارزه با افراط گرايي از طريق فیلم 

و ويدئو بسیار چشمگیر است. چامسكي در اين پیام با 
ي��ادآوري جنايت هاي آل س��عود در منطقه و حمايت 
امريكا از اقدامات ضد انس��اني اين خاندان، مي نويسد: 
جشنواره فیلم »مقاومت« اقدام مناسبي است كه توجه 

ما را به بعضي از اين موارد جلب  كند.«
از س��ويي ديگر در دوره اخیر »سیدحس��ن نصراه« 
دبیركل حزب اه لبنان و »بش��ار اشد« رئیس جمهور 
سوريه نیز براي برگزاري جشنواره مقاومت پیام صادر 
كرده اند و اين نش��ان دهن��ده تاثیرگ��ذاري و اهمیت 

جشنواره مقاومت در آن سوي مرزهاست. 
  يك سال براي ماندن جشنواره

س��ال 91 بعد از برگزاري دوازدهمین دوره اعام شد 
جش��نواره فیلم مقاومت از اين به بعد به صورت ساانه 
برگزار خواهد شد؛ اتفاقي مهم و نقطه عطفي در طول 
حیات جشنواره فیلم مقاومت كه پیش از آن به صورت 
دوساانه و با مرور آثار تولید و اكران شده سینماي ايران 

و برخي از كشورهاي مستقل برگزار مي شد. سال بعد 
دوره سیزدهم جشنواره برگزار شد. سینماي مقاومت 
نشان داد توانايي برگزاري ساانه جشنواره را دارد، اما 

يك وقفه همه چیز را دوباره به نقطه شروع برگرداند. 
محمد خزاعي دبیر جشنواره مقاومت در خرداد 94 علت 
برگزار نشدن ساانه جشنواره را عدم تولید فیلم هاي 
مرتبط عنوان كرد. خزاعي تأكید كرد: »جشنواره فیلم 

مقاومت زماني مي تواند به صورت ساانه برگزار شود كه 
بودجه اي مجزا براي تولید فیلم هاي شاخص در زمینه 
مقاومت و دفاع مقدس در نظر گرفته شده باشد.« وي 
ادامه داد: »ما از نظر فیلم هاي مستند، كوتاه يا انیمیشن 
هیچ گونه مشكلي در سینماي استراتژيك و مقاومت 
نداريم اما در بحث تولیدات آثار سینمايي بلند همیشه 
با كمبود و مشكات جدي روبه رو هستیم چراكه توان 
تولید ما در اين زمینه باا نیست و بودجه قابل قبولي 
براي تولید فیلم هاي س��ینمايي در اين زمینه در نظر 

گرفته نشده است.«
   بازتاب بين المللي مناسب جشنواره 

دست اندركاران جشنواره فیلم مقاومت يك سال براي 
ترغیب فیلمس��ازان ايراني براي تولید آثاري در فضاي 
مقاومت فرصت دارند. بخش عمده اي از آثار س��ینماي 
فاخر در ايران با حمايت نهادها و ارگان ها ساخته مي شود. 
اين نهادها كه بعضاً ارتباط مستقیمي با شعار محوري 
مقاومت دارند در طول س��ال به طور مستقیم اقدام به 
تولید فیلم س��ینمايي مي كنند يا در قالب مش��اركت، 
نقش مهمي در ساخت فیلم هاي سینمايي ايفا مي كنند. 
از سوي ديگر در ديگر نقاط جهان، عاوه بر كشورهاي 
محور مقاومت، فیلمس��ازان مستقل بس��یاري وجود 
دارند كه آثارشان نسبت مستقیمي با موضوع جشنواره 
مقاومت دارد. بخش بین الملل جشنواره همیشه مورد 
توجه رسانه هاي بین المللي بوده اس��ت. از انتشار خبر 
حضور آثار خارجي گرفته تا تهديد فیلمسازان مستقل و 
ابراز نگراني از حضور آثار ضد صهیونیستي، تنها بخشي از 
بازتاب هاي خارجي جشنواره مقاومت را تشكیل مي داده 
است. اين جشنواره يك سال فرصت دارد تا همان طور 
كه وعده داده بود به پاتوق فیلمس��ازان مستقل جهان 
تبديل شود، به شرط آنكه مسئوان جشنواره مقاومت 
به جاي اينكه درگیر كاغذبازي شوند، خود را براي يك 
جنگ تمام عیار با سیستم بوروكراسي سینماي ايران و 

رسانه هاي معاند خارجي مهیا كنند.

دست اندركاران جشنواره فيلم مقاومت 
يك سال براي ترغيب فيلمسازان ايراني 
براي توليد آثاري در فضاي مقاومت 
فرصت دارند. بخش عم��ده اي از آثار 
س��ينماي فاخ��ر در ايران ب��ا حمايت 
نهاده��ا و ارگان ها س��اخته مي ش��ود

گفت وگوي »جوان« با كارگردان مستند كوتاه »چند نفر از ما«
زندگي پس از ترك اعتياد را سوژه كردم

مس�تند كوتاه »چند نفر از ما« اين روزها در جشنواره 
سينما حقيقت در حال اكران است. گفت و گوي »جوان« 
با هادي معصوم دوست كارگردان اين اثر را مي خوانيد. 
سوژه مستند شما درباره چه موضوعي است 
و چه چيزي باعث شد س�وژه اين مستند را 

انتخاب كنيد؟ 
سوژه مستند درباره اعتیاد اس��ت. من يك مجموعه سه 
قسمتي كار كردم كه در آن مي خواستم به معضات شهر 
مش��هد بپردازم. در اين مجموعه يكي از اين قس��مت ها 
به موضوع اعتیاد مي پرداخ��ت. در واقع به عنوان يكي از 
معضات اجتماعي شهر مش��هد طي پژوهشي كه انجام 
دادم رسیدم به موضوع اعتیاد و اين قسمت در واقع حاصل 

همان پژوهشي است كه انجام دادم. 
از چه زاويه اي به موضوع اعتياد پرداختيد؟

راجع به اعتیاد فیلم هاي زيادي س��اخته شده است و من 
فكر كردم كه با آگاهي به اين مسئله بايد به سمت اين سوژه 
بروم و سعي كردم اين را از يك صافي ديگري بگذرانم و يك 
مقدار شايد از جهتي فضاي كار را متفاوت روايت كنم. اينكه 

چقدر موفق بودم نمي دانم اما تاش خود را كردم. 
در متني خواندم مس�تند »چند نف�ر از ما« 
ادغام مس�تند و ادبيات است و تاشي براي 

واقع گرايي مستندوار و تخيل ادبيات. 
همیشه س��عي مي كنم كارهايم با فضاي ادبیات آمیخته 
شود. در واقع سعي نمي كنم، اين اتفاق ناخودآگاه مي افتد. 
به نظرم كس��ي كه دارد به هر ش��كلي فیلم مي سازد بايد 
بیان كردن را بلد باشد. ادبیات خوب به ما ياد مي دهد كه 
چگونه حرف مان را بیان كنیم. در واقع در همه فیلم هايي 
كه ساخته ام خیلي از ادبیات كمك گرفته ام. اين كار هم در 
دنباله اين صحبتي اس��ت كه خدمت شما عرض مي كنم. 
سعي كردم در آمیختن ادبیات و سینما آن متفاوت بودني 

كه مدنظرم بوده درباره اين سوژه را اعمال كنم. 
كمي از محتواي فيلم برايمان روايت كنيد. 

اين فیلم با اينكه در محله جرج خیر مي گذرد و بخش��ي از 
فیلم داخل كمپ ترك اعتیاد است مسلماً و مشخصاً راجع 
به اصل موضوع اعتیاد نیست؛ راجع به اين است كه حاا ما 
يكسري جوان داريم كه اعتیاد را ترك مي كنند و بستري 
وجود دارد كه وقتي برمي گردند دوباره بتوانند در سامت 
زندگي كنند، چه تمهیداتي براي اين اتفاق در نظر گرفته 
شده است و آيا اصواً اينها اين امكان را دارند كه حتي اگر 

بخواهند بتوانند زندگي سامتي داشته باشند. 
اين نام براي اين مستند بر چه اساسي بوده 

است؟
وجه تس��میه »چند نفر از ما« اين اس��ت كه ابتداي فیلم 
هم بیان مي ش��ود كه حرف هاي ما همه تكراري اس��ت و 
اين حرف ها پیش از اين شنیده شده و حتي توقع نداريم 
روي كسي تاثیر بگذارد و به واقع ما چند نفري از يك كل 
بزرگ تر هستیم كه مي خواهیم حرف هاي مان را بگويیم 
براي اينكه ش��ايد روي يك نفر از آدم هايي مثل خودمان 
تاثیر بگذارد. ب��راي همین عنوان »چند نفر از ما« اش��اره 
دارد به همین چند تا آدمي كه مي خواهند درباره مصائب 

خودشان حرف بزنند. 

 اي�ن مس�تند منه�اي اي�ن جش�نواره در 
جشنواره هاي ديگري هم شركت داشته است؟ 

نه اين اولین پخش است كه به سینماي حقیقت رسید و 
در حال پخش است. 

چه زماني صرف تهيه اين مستند شد؟ 
نزديك هشت ماه مشغول اين كار بوديم؛ از ضبط تا تدوين. 

در تهيه اين مستند چه مخاطراتي داشتيد؟ 
سخت است ورود پیدا كردن به محل هايي كه كار آساني نیست، 
چون تو را خودي نمي دانند و به شدت آدم هاي عاصي هستند 
و وقتي آدمي خارج از خودشان به آنها نزديك مي شود به شدت 
گارد مي گیرند و بعضاً حمله مي كنند و ورود به چنین فضايي 
پرمخاطره است. اما چاره اي نبود براي ساخت اين فیلم و بايد 
مي رفتم، چون بايد به هر طريقي به اين فضا ورود پیدا مي كردم. 
در اين مسیر خود بچه هايي كه اهل محل بودند و با آنها رفاقت 
كردم، كمك كردند كه به بعضي از فضا هايشان نزديك بشوم. 

كارهاي زيادي در اين موضوع ساخته شده اما 
گفتيد در اين مستند سعي كرديد نگاه ويژه اي 
داش�ته باش�يد، خودتان چقدر به اين سوژه 

نزديك شديد؟
من جواب اين س��ؤال را نمي توانم بده��م. به نظرم بايد 
ديگران درباره اش صحبت كنند. من در اين راستا تاش 

خودم را كرده ام. 
بازخورد ها تا اين لحظه از جش�نواره چطور 

بوده است؟
خوب بود ولي بايد يك مقدار زمان بگذرد تا كامل متوجه 
ش��ويم و به هر صورت پخش تلويزيوني هم براي من مهم 
است چون آنجا با يك عده از مخاطبان مواجه مي شوي كه 
خیلي بي واسطه تر با فیلم برخورد مي كنند و خیلي دلي تر 
فیلم را مي بینند و به همین دلیل هنوز زود است كه بخواهم 

درباره بازخوردهايش صحبت كنم.

سارا  نیکویی
  گفت و گو

رئيس شبكه مستند: 
»اولين ها « و » ايران20 « به عوامفريبی  غربی   ها پاسخ می دهد

سيدس�ليم غفوری درب�اره كارهای ويژه صداوس�يما 
ب�رای 40 س�الگی انق�اب گف�ت: » اي�ران 20 « معرفی 
درس�ت از دس�تاوردهای انق�اب اس�امی را انج�ام 
می دهد و ب�ه تدريج در ش�بكه های س�يما ب�ه عنوان 
ميان برنامه با قالب » موشن گرافی « روی آنتن می روند. 
رئیس شبكه مس��تند درباره میان برنامه » ايران 20 « كه 
چند قس��متی روی آنتن شبكه های س��یما رفته و تا 20 
قس��مت پخش آن ادامه دارد، به باش��گاه خبرنگاران پويا 
گفت: امسال انقاب اسامی، 40 ساله می شود و رسانه های 
غربی همچون گذشته تاش  خود را مضاعف كرده اند تا در 
فضای شبكه های ماهواره ای، مجازی و شبكه های اجتماعی 
بگويند انقاب در عرصه اقتص��ادی، اجتماعی، فناوری و 
مقوله   هايی كه تحت عنوان توس��عه و پیش��رفت شناخته 
می شود نه تنها باعث پیشرفت جامعه ايرانی نشده بلكه مايه 

پسرفت بوده است. حتی جلوتر رفته اند و اين طور فضاسازی 
می كنند كه اگر انقاب به پیروزی نمی رسید، ايران وضعیت 
بهتری داشت؛ فضايی كه غربی   ها در اين سال   ها همیشه 
با زرق وبرق   ه��ا و پرداخت های آنچنانی درصدد ترس��یم 

ناكجاآبادی برای ملت ايران بوده اند. 
وی با اش��اره به اينك��ه عوامفريبی های غربی يك پاس��خ 
باورپذيرانه می خواس��ت و برای همین » ايران 20 « تولید 
شد، افزود: ما از ماه های پیش در تدارك اين بوديم اتفاقاتی 
كه در حوزه پیش��رفت بعد از انقاب رخ داده بود تبديل به 
محصوات رسانه  ای شود. در اين حین، دوستان دانشكده 
علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین)ع( هم چنین دغدغه ای 
داش��تند و پژوهش های جامعی را انج��ام داده بودند. اين 
محصول رسانه ای س��رانجام » ايران20 « شد. » ايران 20 « 
يك میان برنامه 4 دقیقه ای 20 قسمتی است كه اين شب   ها 

با موضوعات مختلف روی آنتن شبكه های سیما می رود. 
غف��وری درب��اره اينكه چطور ش��د به قالب موش��ن گرافی 
رس��یدند، تصريح كرد: وقتی هنرمندان و اهل فكر دانشگاه 
امام حس��ین)ع( در عرصه های مختلف آموزشی، صنعتی، 
كش��اورزی و اجتماعی رتبه كش��ور را براس��اس آمارهای 
بین المللی احصا كرده بودند، ديدي��م، واقعاً ظرفیت خوبی 
برای تبديل شدن به بسته های غنی رسانه ای دارند. از طرفی 
قالب » موشن گرافی « بسیار چارچوب تأثیرگذار و باورپذيری 
بر مخاطب در لحظاتی كوتاه است، به همین خاطر به اين قالب 
رسانه ای رسیديم. در » ايران 20 « در 20 قسمت 4 دقیقه ای 
اتفاقات منحصر ب��ه فرد و موفق انقاب اس��امی را معرفی 
می كنیم، اما نه منحصر به مستندات و آمارهای داخلی بلكه 
درباره مباحث نظامی، دفاعی، اجتماعی و عرصه های ديگر، 

بنابر آمارهای بین المللی با مخاطب صحبت می كنیم.

  خبر


