
قیمت برخی محصوات پس از بخشنامه های 
کاهش قیمت، افزایش یافت!

  دبیرکل نهاد کتابخانه هاي عمومي کش�ور: هم 
ما و هم خانواده خانم حسینی ش�عار می خواهیم 
که این پرونده بررس�ی ش�ود. از یک س�و منتظر 
اقدام وزیر بهداش�ت و از سوی دیگر پیگیری   ها و 

اقدامات دادستان همدان هستیم

بازي مراکز 
 قيمت گذاري کااها 

با روان مردم 

ظریف: مذاكره با امریکا 
 بی فایده  و فقط 

برای عکس گرفتن است

باید به ناگفته های 
جنگ نزدیک شویم

 تشکیل پرونده فوری 
 در پي مرگ رئیس 

کتابخانه مرکزی همدان 

 عاشقانه ای درباره 
یک جنگ زده سوري
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 گفت وگوي »جوان آناین«  
با کارگردان فیلم »سرو زیر آب«

گفت و گو با کارگردان »شبیه سازي آقاي زرد«  

حجت اه عبدالملکي در گفت و گو با »جوان«:
دار  بهانه است، هیچ نظارتی بر قیمت   ها نیست

چن�د روزی اس�ت ک�ه 
محیا حسینی
قیم�ت دار در ح�ال   اقتصادي

کاه�ش اس�ت. هرچند 
داان در مقابل ارزان ش�دن دار مقاومت نش�ان 
می دهند و برای مانع ش�دن از آن تمام عزم خود را 
جزم کرده ان�د، ام�ا دار قیمت 10 ه�زار تومانی را 
به خود گرفته اس�ت و به نظر می رس�د ک�ه با ادامه 
اقدامات و سیاست های جدید بانک مرکزی، چهار 
رقمی شدن قیمت دار و ثبات آن را شاهد باشیم. 
در حالی که قیمت دار سقوط کرده اما قیمت کاا  ها 
هیچ تغییری نکرده است و این س��ؤال در میان افکار 
عمومی مطرح می ش��ود که چرا با کاهش قیمت دار، 
قیمت کاا  ه��ا کاهش پی��دا نکرده اس��ت. حجت اه 
عبدالملکی، کارش��ناس اقتصادی مطرح کش��ورمان 
در این باره به خبرنگار »جوان آناین « می گوید: »منشأ 
افزایش قیمت   هایی که در چند ماه اخیر در بازار اتفاق 
افتاده فقط مربوط به افزایش قیم��ت ارز و دار نبوده 
اس��ت، بلکه عوامل مختلفی از جمله احت��کار و عدم 
نظارت مناسب بر بازار، افزایش قیمت   ها را رقم زده اند، 
زیرا اگر تم��ام افزایش قیمت   هایی ک��ه در بازار اتفاق 
افتاده است ناشی از افزایش قیمت دار بود، با سقوط 

قیمت دار همه کاا  ها ارزان   می شد.«
او اظهار می دارد: »هرچند افزایش قیمت دار و ارز یک 
اثر هزینه ای مستقیم روی افزایش قیمت   ها می گذارد، 
یعنی کاا  هایی که وارداتی هس��تند یا بخشی از مواد 
اولیه آنها وارداتی اس��ت ب��ا افزایش ن��رخ ارز، هزینه 
تمام شده ش��ان افزایش پیدا می کند. اما باید گفت که 
قیمت دار در کشور ما حدود 12/5 درصد تأثیر دارد. 
یعنی اگر قیمت ارز دو برابر ش��ود، باید انتظار افزایش 
12/5 درصدي قیمت   ها در بازار را داش��ته باشیم و نه 

بیشتر!«
عبدالملکی در ادامه با تشریح این مسئله که میانگین 
قیمت دار 8 هزار تومان بوده و بنابراین قیمت کاا  ها 
فقط باید 12/5 درصد افزایش پیدا می کرد، می گوید: 
»سه نوع ارز در کشور داریم؛  ارز 4 هزار و 200 تومانی 
که به بس��یاری از کاا  ها تخصیص پی��دا می کند. ارز 
نیمایی که میانگین آن 8 هزار تومانی اس��ت و یک ارز 
آزاد هم که تا 16 هزار تومان افزای��ش پیدا کرده بود. 
میانگین این سه ارز کمتر از 8 هزار تومان می شود. پس 
قیمت تمام شده برای کش��ور کمتر از 8 هزار تومان و 
نهایتاً نس��بت به چند ماه قبل دو برابر ش��ده است. به 
همین جهت تورم بی��ش از 12/5 درصد کاا  ها را رقم 

می زند و بیش از این میزان تورم را که در بازار شاهدش 
هستیم، دایل دیگری داشته است.«

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش قیمت 
کاا  ها به دلیل عامل روانی تورمی بوده است، تصریح 
می کند: »با افزایش قیمت دار شوک قیمتی به بازار 
وارد می شود و اتفاق اصلی این است که وقتی نرخ ارز 
افزایش پیدا می کند تعداد زیادی از تولیدکنندگان و 
بازرگانان کش��ور بدون هماهنگی با یکدیگر، در فکر و 
ذهن خودشان تصور می کنند پس همه چیز دو یا سه 
برابر خواهد شد و این یک توهم غلط در ذهن آنهاست. 
بنابراین آنها پیشدستی می کنند و تصمیم می گیرند 
که قیمت اجناس و کاای خودش��ان را دو تا سه برابر 

افزایش دهند تا از بازار جا نمانند!«
عبدالملکی می گوی��د: »تولیدکنن��دگان و بازرگانان 
زمین��ه گران��ی را فراه��م می کنن��د و وقتی ب��ه بازار 
و قیمت ه��ای سرس��ام آور آن نگاه می کنی��م و از آنها 
می پرس��یم چرا قیم��ت  کاای ش��ما این ق��در گران 
اس��ت،  کااهای دیگر را مثال می زنن��د و می گویند: 
»دار گ��ران ش��ده و همه چیز را گران کرده اس��ت! « 
در صورتی که تمام این گرانی   ها حاصل توهم اش��تباه 
خ��ود تولیدکنن��دگان و بازرگانان بوده اس��ت و همه 
آنها دس��ت به دس��ت هم داده اند تا با افزایش قیمت 
همزمان، هزینه تولید را نی��ز افزایش بدهند. در اینجا 
 افزایش قیمت ارز و دار فقط به صورت چاشنی عمل 

می کند.«
او ب��ا بیان ای��ن موضوع ک��ه افزای��ش قیمت   ها بدون 
منطق اقتصادی ب��ه بازار خوراکی ها، ل��وازم خانگی و 
پوش��اک منتقل ش��د، اظهار می دارد: »در کنار توهم 
تولیدکنندگان و بازرگانان، س��وداگران و داان قصد 
ماهی گرفتن از آب گل آلود داشتند و به اقتصاد کشور 
لطمه زدند. همچنین یک ضعف بسیار بزرگ دیگری 
نیز در این زمینه وجود داشت و آن نبود نظارت کافی 
بر قیمت   ها بود که دس��تگاه  های دولت��ی از آن غفلت 
کردند. حتی ش��نیده می ش��ود که برخی از اصناف به 
زیرمجموع��ه خود اع��ام می کردند ک��ه قیمت  را هر 
طور که خودشان می خواهند افزایش دهند! و سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز در این 
زمینه کوتاهی کرد و همین عوامل منجر به آشوب در 

بازار اقتصادی کشور شد.«
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: »در شرایطی 
که بسیاری از مس��ئوان دولتی تحریم   ها را به اقتصاد 
کش��ور ربط دادند و از عناوینی مثل فلج شدن اقتصاد 

کشور با تحریم   ها صحبت کردند، این باور غلط در مردم 
ایجاد ش��د که با اعمال تحریم   ها قیمت   ه��ا چند برابر 
افزایش خواهد یافت. بعد از آن هم بزرگ نمایی غلطی 
در میان مردم و تولیدکنن��دگان با اظهارنظر دولتی   ها 
ش��کل گرفت ک��ه برجام هم��ه مش��کات اقتصادی 
را به ص��ورت صد در صدی ح��ل خواهد ک��رد. این دو 
بزرگ نمایی باعث شد تا حساسیت اقتصاد ایران نسبت 
به تحریم و برجام بیش از اندازه ش��ود و تحریم   ها 10 
برابر بیشتر از اثر واقعی خودش بر اقتصاد تأثیر بگذارد. 
متأسفانه شاهد این هس��تیم که همین رویه در مورد 
FATF نیز اجرا می ش��ود و بزرگ نمایی های غلطی 
از سوی مسئوان دولتی درباره آن مطرح شده است.«
عبدالملکی پدیده ای به عنوان چس��بندگی قیمت   ها 
را برای عدم کاه��ش قیمت کاا  ها مط��رح می کند و 
می گوید: »متأس��فانه پدیده چس��بندگی قیمت   ها را 
تجربه می کنیم، یعنی اینکه وقت��ی قیمت  کاا  ها باا 
می روند، دیگر تمایلی ب��ه پایین آمدن ندارند و همین 
مسئله منجر به رکود تورمی می ش��ود، یعنی در عین 
حال که اقتصاد با رکود مواجه ش��ده، قیمت   ها کاهش 

نمی یابد.«
او با اش��اره ب��ه این مس��ئله که سیاس��ت های جدید 
بانک مرک��زی در کاهش قیم��ت دار اثرگ��ذار بوده 
اس��ت، تصریح می کند: »اگ��ر 5 میلی��ارد دار از 25 
میلی��ارد داری که در دس��ت مردم اس��ت ب��ه بازار 
 تزریق ش��ود، قیمت دار تا 5 هزار تومان نیز س��قوط 

می کند.«
عبدالملکی در پاس��خ به این س��ؤال که چه اقداماتی 
برای کاه��ش قیمت کاا  ه��ا باید انجام ش��ود، اظهار 
می دارد:  »در ط��ول چند م��اه اخیر اص��ًا نظارت   ها 
کافی نب��ود و هر کس کاای��ش را به ه��ر قیمتی که 
دلش می خواس��ت می فروخت. وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مس��ئولیت بس��یار زیادی در کاهش قیمت 
کاا  ها برعهده دارد. همچنین اصناف که وظیفه ش��ان 
کنترل قیمت زیرمجموعه ه��ای خود را به عهده دارند 
نیز باید اقدامات مؤث��ری را در این زمینه انجام دهند. 
از طرفی تعزی��رات بای��د ورود جدی ب��رای نظارت و 
کنترل قیمت   ها داشته باشد تا شاهد کاهش قیمت در 
آینده ای نزدیک باشیم. همانطور که در اقتصاد اسامی 
و در کام امیرالمؤمنین)ع( آمده است، قیمت   ها باید 
به نحوی باش��د که نه در حق فروش��نده و نه در حق 
مصرف کننده اجحاف نشود و مسئوان مربوط باید به 

این مسئله توجه کافی داشته باشند.«
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زنان عضو هيئت علمي
 پس از انقاب 
210برابر شدند

  بانوان هیئت علمي قب��ل از انقاب 100نف��ر بودند که در 
 سال ۹6 این تعداد به 21هزار نفر افزایش یافت که نشان دهنده 
210 برابر رشد است.  تعداد دانش آموختگان زن از 6درصد در 
سال 57 به 45درصد رسیده است و هم اکنون 22/7 درصد زنان 

ایراني داراي تحصیات تکمیلي هستند. |  صفحه 3
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قیمت:500تومان

گفت وگوي »جوان« با فرمانده قرارگاه خاتم اانبیا 

 قرارگاه خاتم
 بمب بنزیني تحریم را خنثي کرد

 وزیر خارجه قطر: شورای همکاری و دبیرکل آن 
هیچ نیرو و توانی ندارند

با ورود یک پنجم دارهای 
 مردمی به بازار قیمت دار 

به 5هزار تومان سقوط می کند

حجت اه عبدالملکي در گفت و گو با »جوان«:

 قطر:  شورای همکاری
 به آخر خط رسيده است

 دار بهانه است 
هيچ نظارتي بر قيمت ها نيست

  یک ضعف بس��یار ب��زرگ نبود نظ��ارت کافی 
بر قیمت   ها ب��ود که دس��تگاه  های دولتی از 
آن غفلت کردند. برخی از اصناف به 
زیرمجموعه خود اع��ام می کردند 
که قیمت  را هر طور که خودش��ان 
می خواهن��د افزای��ش دهن��د! و 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان نی��ز در این زمینه 
کوتاه��ی ک��رد و همی��ن عوام��ل 
 منجر به آش��وب در ب��ازار اقتصادی 

کشور شد | همین  صفحه

  مقامات قطری روز گذشته اظهاراتی بیان کرده اند که 
کمتر کسی تاکنون از آنها شنیده بود؛ از وزیر خارجه تا وزیر 
دارایی با اشاره به تحوات سیاست جهانی از شکل گیری 
قدرت های نوظهور حرف زدند و بر بی فایده بودن شورای 

همکاری خلیج فارس تأکید کردند. 
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر در جریان 
نشست بین المللی دوحه گفت: »شورای همکاری خلیج 

]فارس[ و دبیرکل آن هیچ نیرو و توانی ندارند.«
 این اظهارات مقامات قطری تنها چند روز پس از برگزاری 
نشست ش��ورای همکاری در ریاض صورت می گیرد. وی 
افزود: »شورای همکاری خلیج ]فارس[ عاوه بر نیاز به یک 
سیستم حکومتی جدید و مکانیسم های ازم برای تمامی 

کشورهای عضو در آن، باید بازسازی و اصاح شود.« محمد 
بن عبدالرحمان آل ثانی خواستار تشکیل و طراحی مجدد 
ائتافی بین کشورهای حوزه خلیج فارس به جای شورای 
همکاری شد و گفت: »کشورهای عضو شورا از 18ماه پیش 
شاهد بحران هستند لذا شورا نتوانسته در جهت حفظ صلح 
بین کش��ور       ها گام        هایی بردارد.« وی تصریح کرد: »همه 
می دانند که بحران خلیج ]فارس[ ب��ر پایه دروغ و جرایم 
الکترونیکی اس��توار اس��ت. دوحه از ایفای نقش غرب در 
افزایش نقض حقوق بشر علیه قطری        ها به دلیل محاصره 
مداوم علیه این کش��ور ناراضی است. ما هیچ تاش غربی 
بزرگی برای حل و فصل مش��کات اجتماعی محاصره به 

ویژه از هم گسیختگی خانواده        ها ندیده ایم.«  |  صفحه 15
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دانشگاه و تحول راهبردي در علم و فناوري يک ش��نبه 25 آذر 1397 | 8 ربيع الثان��ی 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5541
از مهم ترين مؤلفه هاي اقتدار ملي يك كشور، قدرت علمي است كه از 
ظرفيت س��ازي در حوزه دانش و فناوري نشئت مي گيرد. در كشور ما 
نيز به بركت انقاب اسامی و روحيه اعتمادبه نفس ملي ناشي از آن، 
گام هاي بزرگي در اين مسير برداشته شده و حوزه علم و فناوري يكي 
از حوزه هاي پيش��تاز و البته پيش برنده پيشرفت كشور است. در اين 
ميان، دانشگاه ها كانون اصلي اين حوزه به شمار رفته و انتظار مي رود 
كه نقش فعال ت��ري در اين عرصه ايفا كنند. اينك به مناس��بت »روز 
پژوهش« به مهم ترين انتظارات انقاب اس��امي از دانش��گاه در اين 

حوزه مي پردازيم: 
1- دانش��گاه مس��ئله  محور: پيش نياز اين تحول دائم��ي، اصاح نگاه 
به دانش��گاه اس��ت، به گونه اي كه در تعبيرات حضرت ام��ام خامنه اي 
)مدظله العالي( نيز مشاهده مي گردد »درگير شدن دانشگاه با مسائل 
كشور« و به طوركلي »رويكرد مسئله  محور و كارگشايانه« بايد در دانشگاه 
ساري و جاري شده و نگاه جامعه به دانشگاه نيز بر همين اساس تنظيم 
گردد. نمونه هايي كه پيش تر نيز در بيان معظم له مورداشاره قرارگرفته 
است، همچون حوزه هاي اقتصاد، صنعت، آسيب هاي اجتماعي و زنجيره 
چرخه توليد و مصرف به خوبي نش��ان مي دهد كه چرخ هاي پيشرفت 
كشور تا چه حد منوط به تحول و نقش آفريني هرچه بيشتر مراكز علمي 
و به خصوص دانشگاه هاست. اگر در بس��ياري از حوزه ها كاستي هايي 
مش��اهده مي گردد به اين نقطه ضعف در حوزه دانش��گاهي بي ارتباط 
نيست. البته اين مهم نيازمند عزمي مديريتي از سوي مسئوان اجرايي 

نيز هست كه در جاي خود شايسته بررسي و مداقه بيشتر است. 
2- توليدكنندگي دان��ش: پس از اصاح نگاه بنيادي��ن، نقطه ابتدايي 
تحول دائمي در دانش��گاه ها تبديل رويكرد »مصرف كنندگي علم« به 
»توليدكنندگي علم« اس��ت و اين مهم تحقق نمي يابد مگر با تقويت 
روحيه خودباوري و اعتمادبه نفس ملي در اصحاب دانشگاه و پژوهش 
و جوشيدن چش��مه هاي تاش مجاهدانه و خس��تگي ناپذير در مسير 

جهاد علمي. 
3- تحول در علوم انساني: نگاه بومي و اسامي انقاب اسامي در حوزه 
دانش و پژوهش در ابعاد مختلفي قابل فهم و مداقه اس��ت، اما در حوزه 
علوم انس��اني اين نگاه، ويژه و داراي آرمان هاي متعالي اي است. اكنون 
نزديك به چهار دهه اس��ت در محافل علمي و حاكميتي از لزوم تحول 
در علوم انس��اني و اسامي س��ازي آن س��خن به ميان مي آيد و انصافاً 
تاش هايي نيز در اين زمينه انجام گرفته، اما مع اأسف حاكم شدن نگاه 
سليقه اي بر برخي مقام هاي ذي ربط، فقدان برنامه بلندمدت و نيز تاش 
بي وقفه جريان غربگراي قدرتمند در حوزه علوم انس��اني دانشگاه ها، 
سبب ش��ده عمًا راه زيادي را همچنان در پيش داشته باشيم. اكنون 
يكي از محورهاي تحول دانشگاه ها فعال ش��دن در اين مسير و شتاب 

بخشي به آن است. 
4- عبور از ركود علمي: در عين تحول اسامي و بومي در علوم، عبور از 
ركود و درجازدگي علمي نيز ضرورت هاي حوزه علوم انساني است. علوم 
انساني براي آنكه بتواند به پرسش هاي مهم و كاربردي جامعه و مطابق 
با مقتضيات زماني و مكاني پاسخ دهد، بايد از قالب هاي كليشه اي عمدتاً 
ترجمه اي موجود كه متعلق به سال ها پيش و به دوراز مقتضيات كشور ما 
تعريف گرديده خارج شده و در اين ميان مي توان از برخي رهيافت هاي 
روز دنيا كه تنوع شرايط جوامع را به رسميت مي شناسند بهره جست. 

5- دانشگاه اميدآفرين: دانش��گاه به عنوان كانون تحرك علمي و مركز 
حضور جوانان پرشور، نقش موتور محرك پيش��رفت جامعه را هم ايفا 
مي كند و يأس و نااميدي و يا اميدواري و خودباوري جوانان دانشجو و 
پژوهشگر دانشگاهي در تغيير گرايش هاي مثبت و منفي جامعه مؤثر 
اس��ت. ازاين رو تحول دانشگاه بايد در مس��يري تعريف گردد كه مولد 

احساسات مثبت و انگيزش هاي مفيد اجتماعي باشد. 
6- هدفمندي: توجه به هدفمند ك��ردن تحقيقات و پژوهش ها« نكته 
ضروري ديگر براي تحول دانشگاه ها است كه دو هدف اساسي »تأمين 
نيازها و حل مسائل كشور« و »رسيدن به اوج و مرجعيت علمي و حضور 

در جمع سرآمدان جهاني علم« غايت اين هدفمندي خواهد بود. 
7- آمايش آموزش عالي: مسئله آمايش آموزش عالي نيز از محورهايي 
است كه در تحول دائمي دانش��گاه بايد بدان توجه داشت. توجه به اين 
ضرورت، موجب تقسيم كار ملي ميان دانشگاه ها در بخش هاي مختلف 
علمي و سهولت در هم افزايي، برنامه ريزي براي رشد علمي و ارزيابي وضع 

علمي كشور مي گردد. 
8- حاكم شدن اسناد باادستي: در حال حاضر اسناد باادستي مفيدي 
وجود دارد كه به دليل اعمال سايق شخصي مديريتي و فقدان انديشه 
راهبردي در برخي مسئوان، مورد غفلت واقع مي شوند. اسنادي همچون 
»سند آمايش آموزش عالي« و »نقشه جامع علمي كشور« بخش مهمي 
از اهداف نظام در اين حوزه را معين و قابل دسترسي نموده كه متأسفانه 
به دايلي كمتر موردتوجه قرارگرفته است. به نظر مي رسد حاكم شدن 
سندي همچون »نقشه جامع علمي« نيازمند جهدي تمام عيار از بدنه 
دانشگاهي است، به گونه اي كه به مطالبه اي ملي و نخبگاني تبديل شده و 
مديراني كه تعمداً مانع اجراي آن مي گردند، ناچار به تن دادن به اجراي 

چنين سند باادستي اي شوند. 

محمدجواد اخوان

براي ت�داوم موفقيت ني�از به آسيب شناس�ي داري�م و در اين راه 
نبايد از پژوهش هاي آسيب شناس�انه واهمه اي داش�ته باش�يم. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار يداه جواني، معاون سياسي 
سپاه روز گذشته در آيين رونمايي از طرح هاي پژوهشگاه امام صادق)ع( 
س��پاه در خصوص ضرورت كار هاي پژوهش��ي اظهار كرد: تحقيقات و 
پژوهش ها بايد به سمت كار هاي ميداني به ويژه در موضوعات روز سوق 
يابد تا خروجي آن منجر به تحليل درست از موضوع باشد، به عبارت ديگر 
پژوهش ها نبايد صرفاً براي پر كردن طبقات كتابخانه ها مورد استفاده قرار 
گيرد. وي افزود: البته در مسئله يابي نبايد از آسيب شناسي ها هم غفلت 
كرد كه اين هم موضوعي است كه نياز به جرئت دارد و به عبارت ديگر وقتي 
پژوهشي صورت مي گيرد، نتايج آن بايد در تصميم گيري ها اعمال شود. 

سردار جواني ادامه داد: تجارب 4۰ س��اله ما به ويژه در امر پژوهش 

بايد به گونه اي باشد تا در انتخاب موضوع پژوهش دقت كنيم؛ چون 
در سال هاي گذشته برخي موضوعات و عناوين مورد پژوهش قرار 

گرفتند كه نتايج آن مورد اثر واقع نشده است.
 معاون سياسي سپاه بيان كرد: پژوهش براي باز كردن گره هاست؛ 
بنابراين در سپاه و نيرو هاي مسلح مسائلي كه حل آن در گرو كار هاي 

پژوهشي است، بايد احصا شوند. 
وي با بيان اينكه موضوع پژوهش بايد جدي گرفته شود، تصريح كرد: 
كار هاي پژوهشي در س��ال هاي اخير به گونه اي بوده كه پژوهشگاه 
امام صادق )ع( را به سمت كار هاي ميداني سوق داده كه البته انتظار 
هم همين گونه اس��ت؛ چون اگر كار هاي پژوهش��ي صرفاً متكي به 
فعاليت هاي به اصطاح كتابخانه اي باش��د، گرهي را باز نمي كند؛ 

موضوعي كه اين روز ها با آن مواجه هستيم. 

سردار جواني گفت: گاهي خروجي پژوهش، تحليل درستي از يك 
صحنه براي ارائه راهكار است؛ اما ارائه اين راهكار با تحليل كتابخانه اي 

ميسر نيست. 
 وي   با اشاره به اينكه در معاونت سياسي سپاه پژوهش هايي را انجام 
داديم، اما با اين حال بايد كار هاي پژوهشي بيشتري صورت گيرد، 
گفت: در 4۰ س��الگي انقاب از پژوهش هاي آسيب شناسانه نبايد 
واهمه اي داشته باشيم، زيرا براي تداوم موفقيت نياز به آسيب شناسي 
هم داريم؛ بنابراين اگر مي خواهيم عمق بخشي داشته باشيم، بايد به 

نتايج پژوهش ها اعتنا كنيم. 
معاون سياس��ي س��پاه عنوان كرد: اگر نس��ل و افراد در حوزه پژوهش 
فعاليت هايي داشتند، بايد نتايج تاش هاي آنها را از قفسه ها بيرون بياوريم 

و بررسي كنيم كه آيا به نتايج آن پژوهش عمل شده است يا خير؟

ايرادات ش�وراي نگهبان به CFT را نبايد سياس�ي دانس�ت. 
شورا بايد بر اساس قانون اساسي و شرع مقدس اسام ايرادات 
ازم را بگي�رد و نمي توان�د از اش�كاات چشم پوش�ی كن�د. 
عباسعلي كدخدايي، س��خنگوي ش��وراي نگهبان عصر ديروز در 
همايش ايران و لوايح چهارگانه FATF كه در دانشكده حقوق شهيد 
بهشتي برگزار شد، درباره مخالفت شوراي نگهبان با CFT، اظهار 
داشت: اينكه CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي 
قرار مي گيرد به اين علت است كه مجمع تشخيص موارد اختافي 
بين شوراي نگهبان و مجلس را همواره مورد رسيدگي قرار مي دهد 
و موضوع جديدي نيست. وي ادامه داد: ايرادات شوراي نگهبان به 
CFT را نبايد سياسي دانست و شوراي نگهبان بايد بر اساس قانون 
اساسي و شرع مقدس اس��ام ايرادات ازم را بگيرد و نمي تواند از 
اشكاات چشم پوشی كند. ايرادات شوراي نگهبان يازدهگانه است 
نه بيس��ت و دوگانه و نبايد بزرگ نمايي كنيم، چون 11 مورد ايراد 

گرفته شده است كه بر ديگر موارد تأثير مي گذارد. 
   شوراي نگهبان نه جاي مجلس نشسته نه مجمع

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به انتقادات تصريح كرد: شوراي 
نگهبان نه جاي مجمع نشسته و نه جاي مجلس، بلكه محكم جاي 
خودش نشسته است و صرفاً در صورت اصاح در مجمع و مجلس، 
ما ديگر حرفي نداري��م. كدخدايي تأكيد كرد: از ابتداي تش��كيل 
مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكنون بيش از 13۰ مورد اختافي 
بين ش��وراي نگهبان و مجلس بررسي شده است و اينكه CFT هم 

به مجمع رفته است، مسئله جديدي نيست. وي ادامه داد: شوراي 
نگهبان حت��ي ايراداتي را به ايح��ه خاك كه ايح��ه اي خنثي از 
لحاظ سياسي است، وارد كرد و به مجلس جهت اصاح ارجاع شد 
و درباره CFT هم شوراي نگهبان بر همين مبنا و مطابق با وظايف 
و تكاليفش ايراد گرفته است و شوراي نگهبان نمي تواند از ايرادات 

چشم پوشی كند. 
سخنگوي ش��وراي نگهبان تأكيد كرد: ش��وراي نگهبان نمی تواند 
وظايفش را انجام ندهد و در چارچوب ش��رع و قانون درباره الحاق 
به يك كنوانس��يون نظر می دهد. كدخدايي گفت: برخي در زمينه 
ضرورت الحاق به يك سند بين المللی مي گويند كه وضعيت سياسي 
و اقتصادي ما اينچنين و آنچنان است در حالي كه شوراي نگهبان 

بر اساس شرع و قانون اساسي نظر مي دهد و بحث و دعوايي هم در 
اين زمينه وجود ن��دارد. كدخدايي گفت: يكي از ايرادات ش��وراي 
نگهبان به CFT اين بود كه چرا مجلس عبارت ليست سياه را به كار 
برده است در حالي كه در محاوره و رسانه ها اين عبارت به كار برده 
مي شود و در اين كنوانسيون وجود ندارد. بر اين اساس قانونگذاران ما 

بايد دقت كنند كه اگر عبارتي وجود ندارد، در قانون نياورند. 
   شوراي نگهبان جاي مصلحت سنجي نيست

سخنگوي ش��وراي نگهبان تأكيد كرد: ايرادات شوراي نگهبان به 
CFT كامًا درست است و بر اين مبناس��ت كه گزك دست طرف 
مقابل ندهيم اما بحث مصلحت در اين باره در جاي ديگر بايد بررسي 
شود. كدخدايي متذكر شد: وزارت اقتصادي و امور دارايي وقت چند 
توافق در خصوص FATF داشته است كه چهار مورد از جمله مبارزه 
با پولشويي، مبارزه با تأمين مالي تروريسم و پالرمو و CFT است كه 
مربوط به قوانين داخلي اس��ت و نياز به اصاح دارد. وي با اشاره به 
اينكه قانون مبارزه با پولشويي داراي اشكااتي بود كه در نهايت نظر 
شوراي نگهبان درباره آن تأمين شد، ادامه داد: البته يكسري موارد 
اصاحي باقي مانده اس��ت كه به مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
ارسال شد. سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: امروز اولين جلسه 
در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي ايرادات مربوط به 
ايحه اصاح قانون مبارزه با پولشويي تشكيل شد. كدخدايي ادامه 
داد: CFT هنوز بين شوراي نگهبان و مجلس در رفت و آمد است و 

در جلسات آينده شوراي نگهبان قرار است بررسي شود. 

معاون سياسي سپاه: 
براي تداوم موفقيت ها بايد از آسيب شناسي استقبال كرد

مجمع در بررسی CFT   از منافع مردم نخواهد گذشت

دبي�ر مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام 
درب�اره زم�ان بررس�ي ايح�ه CFT گفت: 
هنوز اين ايحه به دس�ت ما نرس�يده اس�ت 
ام�ا م�ردم مطمئ�ن باش�ند در بررس�ي آن 
منافع مل�ت و نظ�ام را معيار ق�رار مي دهيم. 
به گزارش مهر، محسن رضايي ظهر ديروز پس از 
برگزاري جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
در نشست خبري با اشاره به آغاز بررسي ايحه 
اصاح قانون پولشويي كش��ور در مجمع گفت: 
بحث هاي امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام 
مربوط به اصاح قانون پولش��ويي كش��ور بود و 
احتمااً يك يا دو جلس��ه مجمع تشخيص را به 

خود اختصاص خواهد داد. 
رضاي��ي گف��ت: قانون مب��ارزه با پولش��ويي در 
حدود 1۰ س��ال پيش در كش��ور تصويب و اجرا 
هم شده اس��ت. در آن ش��رايطي كه توجه شده 
به مبارزه پولش��ويي، تاش خوبي را هم مجلس 
شوراي اسامي و هم دولت انجام دادند و تا امروز 
جمهوري اس��امي از قانون مبارزه با پولشويي، 
برخوردار بوده است. اينكه يك عده گفته اند كه 
در ايران قانون مبارزه با پولش��ويي وجود ندارد، 
اين خاف واقع بوده و جمهوري اس��امي قانون 
مبارزه با پولش��ويي داش��ته و بر اس��اس آن هم 
دولت و هم مجلس و هم قوه قضائيه در مقابله با 
پولشويي هاي احتمالي كار كرده اند. دهها فعاليت 
را بررس��ي كرده اند، برخي از آنها درست بوده و 
جلوي آن را گرفته اند و برخي گزارش هايی بوده 
كه تحقيق و معلوم ش��ده كه چيزي نبوده است. 

اما مجلس ش��وراي اس��امي و دولت بعد از 1۰ 
سال مبارزه با پولشويي، به نتيجه رسيده اند كه 
ضعف هايي در قانون قبل��ي وجود دارد، بنابراين 
با اصاحات��ي ايحه اي را در دول��ت تنظيم و به 
مجلس شوراي اس��امي ارس��ال كرده اند و در 

مجلس هم به تصويب رسيده است.
 هيئت عالی نظارت قانونی است

وي افزود: ما در هيئت عالي نظارت موادي از اين 
قانون را مغاير سياست هاي كلي نظام تشخيص 
داديم و به شوراي محترم نگهبان نظرات هيئت 
عالي نظارت را ارس��ال كرديم. ش��وراي محترم 
نگهبان بر اساس وظيفه قانوني خودش در قانون 
اساسي، پاس��دار قانون اساسي و ش��رع است و 
قوانين كش��ور را با قانون اساسي و شرع مقدس 
اسام انطباق مي دهد و اگر مغايرتي باشد اعضاي 
ش��ورا آن را به مجلس مي گويند، از آنجايي كه 
در بند 2 اص��ل 11۰ قانون اساس��ي، نظارت بر 
حسن اجراي سياست هاي كلي نظام از وظايف و 
اختيارات رهبر معظم انقاب است و ايشان اين 
را به مجمع تش��خيص تفويض كردن��د و بعد در 
اباغيه سال گذشته، مجمع اين وظيفه خودش 
را به هيئت عالي نظارت منتقل كرده، بنا بر اين 
هيئت عالي نظارت مغايرت با سياست هاي كلي را 
وقتي به شوراي نگهبان مي گويد، بر اساس قانون 
اساسي شوراي نگهبان روي اين نظرات نامه اي 
مي نويس��د و به مجلس اع��ام مي كند كه طبق 
بند 2 اصل 11۰، مغايرت هاي مصوبه مجلس را 
با قانون اساس��ي اعام مي كند و مجلس شوراي 

اس��امي معمواً با هيئت عالي نظ��ارت ارتباط 
مي گرفتند و اين مواد را اص��اح مي كردند و آن 
اصاحيه نهايي را به شوراي نگهبان مي فرستادند 
و ما به شوراي نگهبان مي گفتيم كه اين ايرادات 
بر طرف شده و مجلس آن را اصاح كرده است. 

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: براي 
اولين بار مجلس ش��وراي اسامي تشخيص داد 
كه ايرادات هيئت عالي نظ��ارت را قبول نكند و 
از باب مصلحت كه در اصل 112 قانون اساس��ي 
است، وقتي مجلس شوراي اسامي مغايرت هايي 
را كه ش��وراي نگهبان اعام مي كند نمي پذيرد، 
مي تواند از باب مصلحت مصوبه خودش را براي 
تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام 
بده��د، بنابراين اي��ن اولين بار ب��ود كه مجلس 
شوراي اسامي كه هميش��ه با مجمع تشخيص 
مصلحت و هيئ��ت عالي نظارت مي نشس��تند و 
جلسه مي گذاشتند و حرف هاي يكديگر را گوش 
و معم��واً هم اصاح مي كردند، مث��ًا در برنامه 
شش��م اين همكاري را داشتيم، پنج ايراد گرفته 
ش��د و مجلس چهار مورد را اصاح كرد، يكي از 
آنها را هم ما قبول كرديم يا بودجه سال جاري را 
هيئت نظارت اي��راد گرفت و مجلس اصاح كرد 
ولي اين اولين بار بود كه مجلس محترم بر نظرات 
خودش طبق نامه اي ك��ه رئيس محترم مجلس 
براي ما فرس��تادند، اص��رار كردن��د. بنابراين ما 
وظيفه مان بود كه به عنوان تشخيص مصلحت، 
بنشينيم و اين ايراداتي را كه هيئت عالي نظارت 
گرفته بود، اين بار در صحن مجمع مطرح بشود 

و از بعد مصلح��ت ببينيم كه آي��ا اصرار مجلس 
درست هست يا ما بايد بر اس��اس همان هيئت 

عالي نظارت عمل كنيم. 
 مجلس بايد از نظر قبلی خود برگردد

وي افزود: امروز اين بحث را شروع كرديم. در يكي 
از اين مواد مصوب مجلس، در هيئت عالي نظارت 
ايراداتي گرفته شده بود، مجلس آن ايراد را قبول 
نكرده بود. امروز مجمع نظر هيئت عالي نظارت را 
تصويب كرد و مقرر گرديد مصوبه مجلس اصاح 
ش��ود. بنابراين م��اده يك نظر مجلس ش��وراي 
اس��امي بايد بر اس��اس مصوب��ه امروز)ديروز( 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام اصاح ش��ود و 
بنابراين آن ماده را از مجلس خواهيم خواس��ت 
كه اصاح شده به دولت، اباغ كند و مجلس بايد 
از نظر قبلي خودش برگردد و بر اس��اس مصوبه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام عمل كند. ماده  
يك در رابطه با منش��أ جرم اس��ت كه در ايحه 
دولت هم نبوده و مجلس اين را اضافه كرده بوده 
است. رضايي تصريح كرد: عنوان مصوبه كه امروز 
بررسي شد ايحه اصاح قانون پولشويي كشور 
اس��ت و اين قانون داخلي كشور است و ربطي به 
ديگر كش��ورها و خارج ن��دارد. ربطي به CFT و 
پالرمو هم ندارد. اين قانون داخلي كش��ور بوده 
و اين قانون را داش��ته ايم، اما بايد اصاحاتي در 
آن صورت مي گرفت ك��ه مجلس اين اصاحات 
را انجام داد ول��ي در هيئت عالي نظارت به دليل 

ايراداتي بر آن گرفتيم. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص 
س��ؤالی در خصوص جو مجمع در مورد تصويب 
 CFT گفت: ما نمي توانيم در مورد CFT ايحه
اظهار نظ��ر كنيم و هنوز ه��م مصوبه مجلس به 
دست ما نرسيده است. ش��ما مطمئن باشيد كه 
مجم��ع از منافع مردم و نظام نخواهد گذش��ت، 
ما با شجاعت و منطق و با در نظر گرفتن نظرات 
تمام كارشناس��ان در مورد اين لواي��ح برخورد 

خواهيم كرد.
    با هركار آس�يب زننده ب�ه توليد مردم 

مخالفيم
 وي در مورد پيوستن به توافقنامه پاريس گفت: 
ما هنوز وارد اين بحث هم نشده ايم. ما هر كاري 
كه به درآمد، اشتغال و توليد مردم آسيب بزند، 
مخالفت مي كنيم و از كسي هم باكي نداريم. بايد 

منافع و مضار آن را بررسي كنيم. 
وي در پاس��خ به س��ؤالی در خص��وص وضعيت 
سامت رئيس مجمع گفت: شش هفت ماه است 
كه ش��ايعات زيادي در فضاي مج��ازي در مورد 
سامت آيت اه هاشمي شاهرودي مطرح است 
كه ما همه ش��ايعات را تكذيب مي كنيم. ايشان 
در حال مداوا و درمان هس��تند و چون در رأس 
مجمع با حضور حضرت آيت اه موحدي كرماني 
و آيت اه جنتي خأ ايش��ان را پ��ر مي كنيم و تا 
زمان بهبود و بازگشت ايشان، توصيه پزشكان را 

رعايت مي كنيم. 

آيت اه جنتي: 
برخورد با فساد 

منحصر به دستگاه قضايي نيست
مبارزه با فس�اد در هر س�طحي و هر دس�تگاه، وظيفه اي همگاني 
اس�ت اما برخورد منحصر به دستگاه قضايي نيس�ت و بايد در همه 
ق�وا و با ش�كل گيری هر نوع فس�اد برخ�ورد مؤثر ص�ورت پذيرد. 
به گزارش مهر، در جلسه ديروز مجمع تش��خيص مصلحت نظام كه به 
رياست آيت اه جنتي برگزار شد، وي با اشاره به مشكات ناشي از تورم و 
گراني  كااهاي مورد نياز مردم خواستار نظارت مؤثر دستگاه هاي مسئول 
شد و گفت: انتظار به حق مردم رسيدگي جدي به وضعيت آشفته بازار است 
و در شرايط فعلي اين موضوع بايد به عنوان اولويت اصلي همه دستگاه ها 

مورد توجه جدي قرارگيرد. 
آيت اه جنتي همچنين موضوع برخورد با فساد به ويژه مفاسد اقتصادي را 
وظيفه  همه قوا دانست و ضمن تشكر از اقدامات قوه قضائيه در اين خصوص 
گفت: مبارزه با فساد در هر سطحي و هر دستگاه و نهاد، وظيفه اي همگاني 
است اما برخورد منحصر به دستگاه قضايي نيست و مي بايست در همه قوا و 
با شكل گيري هر نوع فساد برخورد مؤثر صورت پذيرد. در ادامه اين جلسه 
ايحه اصاح قانون پولشويي اختافي بين مجلس شوراي اسامي و شوراي 
نگهبان مورد بحث قرار گرفت: بر اساس اين گزارش در اين نشست ماده يك 
ايحه مذكور كه مغايرت آن با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي 
هيئت عالي نظارت اعام و توسط شوراي نگهبان به مجلس ارجاع شده 
بود پس از اصرار مجلس به منظور تعيين مصلحت مطرح گرديد، و پس از 
ارائه ديدگاه هاي مجلس شوراي اسامي، شوراي نگهبان و وزارتخانه هاي 
اقتصاد، نفت و بهداشت، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نظرات 
مخالف و موافق خود را بيان كردند و در نهايت با رأي بيش از دو سوم اعضا 
نظر هيئت عالي نظارت تصويب و مقرر شد مصوبه مجلس در خصوص اين 

بند اصاح شود. 

باهنر: منافع ملي در مجلس صاحب ندارد
دبيركل جامعه اس�امي مهندس�ين با بي�ان اينكه مناف�ع ملي در 
مجلس صاح�ب ن�دارد، گف�ت: ۲۹۰ نماين�ده قس�م مي خورند تا 
حافظ منافع ملي باش�ند در حال�ي كه ۱۰ نفر هم اينگونه نيس�تند. 
محمدرضا باهنر در ديدار اعضاي شوراي مركزي حزب بيداري اسامي 
با بيان اينكه بايد كارنامه عالمانه و عادانه از عملكرد نظام در 4۰ س��ال 
گذشته داشته باشيم، گفت: در اين 4۰ سال دولت هاي مختلفي آمده و 
رفته اند و همه آنها در آنچه امروز رقم خورده، شريك بوده اند. از زمان شهيد 
رجايي به اين سو مجموعه اقدامات قابل قبولي انجام شده و رهبر معظم 
انقاب با هدايت، راهبري، مديريت، عمق نگري و بصيرت در اين مسير 
نقش ايفا كرده اند. باهنر ادامه داد: ش��ايد بگويند هر حكومتي بود در اين 
4۰ سال بيمارستان، مدرسه و راه و جاده مي ساخت. اما يك تفاوت وجود 
دارد و آن اين است كه ما مدعي هستيم رتبه ما در بسياري از شاخص ها 
مانند بهداشت، آموزش و عمران در حد معجزه آسايي اصاح شده است. 
وي افزود: اكنون كش��ور ما در رديف 25 كش��ور برتر دنيا در بسياري از 
شاخص هاي توسعه قرار دارد. همچنين طبق تحقيق يك مجله خارجي 
ايران در رتبه هشتم جهان از حيث اقتدار و قدرت نظامي قرار گرفته است 
كه در نوبه خود بي نظير است. رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري با 
بيان اينكه همه قبول دارند به لحاظ امنيتي و اطاعاتي در غرب آسيا جزو 
بهترين ها هستيم و كارنامه درخشاني داريم، از روند رشد توليد ناخالص 
داخلي انتقاد كرد و گفت: به اين رقم قانع نيس��تيم. رتبه توليد ناخالص 
داخلي ما در بين 2۰۰ كشور، زير 2۰ است اما بايد ارتقا پيدا كند. باهنر افزود: 
البته اشكاات زيادي هم وجود دارد. از چالش گرفته تا تهديد، ابربحران و 
آغاز فروپاشي، واژه ها و عباراتي هستند كه بر حسب بينش و نگرش افراد 
روي شرايط حال حاضر كشور گذاشته مي شود، قبول داريم كه مشكاتي 
مانند بيكاري و... وجود دارد. اما اينكه بگوييم كاري انجام نشده و قبلي ها 
كاري نكردند، قابل قبول نيست. وي با انتقاد از رفتار برخي نمايندگان گفت: 
اين روحيه را در نمايندگان بسيار مشاهده كرده ايم كه هر كدام مدعي بودند 
كه نمايندگان قبلي كاري نكرده اند. نمايندگان روزهاي اول انگيزه باايي 
دارند اما پس از مدتي تغيير مي كنند. دبيركل جامعه اسامي مهندسين 
تصريح كرد: اكنون غصه دولت و مجلس را مي خورم كه مي خواهند بودجه 
سال بعد را ببندند، هر كدام يك طور توصيه و تجويز مي كنند. يك چك 
داريم كه همه هم مستحق دريافت هستند. حوزه دفاع، سامت، آموزش 
و پرورش و... همگي بودجه مي خواهند و مملكت بايد اداره ش��ود. وي با 
بيان اينكه مسائل كشور در سه گروه س��اختاري، رويكردي، عملكردي 
قرار مي گيرد، گفت: در بعد س��اختاري، مجلس را در نظر بگيريم كه اين 
موضوع ربطي به اصاح طلبي و اصولگرايي ندارد، خاستگاه مجلس اين 
است كه 2۹۰ نماينده قسم مي خورند حافظ منافع ملي باشند در حالي 
كه 1۰ نفر هم اينگونه نيس��تند. منافع ملي در مجلس صاحب ندارد. در 
تئوري مي گوييم منافع ملي در رأس امور است. نماينده ادوار مجلس گفت: 
متأسفانه در مجلس هركسي طرفدار اهداف خودش است. يكي معلمان، 
يكي كارگران و برخي فقط به فكر حوزه انتخابيه خودشان هستند، متأسفانه 
ساختار مجلس اين است كه نمايندگان به دنبال منافع منطقه اي هستند و 

هيچ كس به منافع ملي فكر نمي كند. 

واكنش رئيس دفتر روحاني به مصاحبه حجاريان 
واعظي: با اصاح طلبان تندرو

 روابط خوبي نداريم
س�عيد حجاري�ان هفته گذش�ته گفت�ه بود ك�ه اصاح طلب�ان با 
روحان�ي ائتافي نداش�ته اند، حاا رئي�س دفتر رئي�س جمهور به 
اين خبرگزاري مي گويد كه پاس�خ من به آقاي حجاريان نيست اما 
ممكن است دولت با اصاح طلبان تندرو رابطه خوبي نداشته باشد. 
محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور در گفت  و گو با تس��نيم، در 
خصوص اظهارات اخير س��عيد حجاريان كه گفته ب��ود اصاح طلبان 
با روحاني ائتافي نداش��تند و رئيس جمهور ب��ه وعده های خود عمل 
نكرد و او از خودش عبور كرده اس��ت و اينكه آيا اين سخنان به معناي 
مرزبندي با دولت اس��ت، اظهار داش��ت: در اين باره از خودشان سؤال 
كنيد كه منظورش از اين سخنان چيست؟ وي افزود: چيزي كه درباره 
رئيس جمهور مي توانم بگويم اين است كه آقاي رئيس جمهور همان آقاي 
رئيس جمهوري است كه در 3۰ سال پيش بوده با نظرات خودشان، در 
سال ۹2 هم همان رئيس جمهور بوده و ۹6 هم همان بودند. اين طبيعي 
اس��ت كه در هر انتخاباتي عده اي از كسي حمايت مي كنند و عده اي از 
فرد ديگري حمايت مي كنند. محم��ود واعظي در توضيح منظور خود 
گفت: اينكه ما در سال ۹6 با گروهي نشسته باشيم و با هم چيزي را به 
عنوان ائتاف امضا كرده باشيم خير، نه در سال ۹2 اين كار را كرده ايم 
و نه در سال ۹6. رئيس دفتر رئيس جمهور اضافه كرد: اينكه در سال ۹6 
در كنار اصاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري تاش كرديم، با هم 
كار كرديم و ايستاديم تا اين دولت انتخاب شود درست است و اينگونه 
هم بود. بنابراين اينكه بگوييم رئيس جمهور عدول و عبور كرده، حرف 

درستي نيست. خط آقاي رئيس جمهور از اول هم همين بوده است. 
واعظي با بيان اين مطلب كه دكتر روحاني همواره اعام كرده مشي من 
اعتدال اس��ت و اين را بارها به مديران و استانداران اعام كردند كه مشي 
اعتدال داشته باشند، گفت: پس آقاي رئيس جمهور از چيزي عدول و عبور 
نكرده است بلكه ديگران هستند ) نمي  خواهم جواب حجاريان را بدهم( كه 
چنين ذهنيتي دارند. همين اان ما با بسياري از اصاح طلبان هم شخص 
رئيس جمهور و هم دفتر رئيس جمهور روابط خوبي داريم و اين روابط خوب 
ادامه دارد، البته ممكن است در اين بين عده اي نظرات ديگري داشته باشند 

و خيلي تند باشند و ممكن است روابط خوبي با آنها نداشته باشيم. 

كارشناس مسائل بين الملل: 
وزارت خارجه امريكا را 

منشأ همه تحوات مي داند!
باور غلطي ك�ه در وزارت خارجه ما و تيم فعل�ي وزارت وجود دارد، 
اين اس�ت كه محور و مدار هر تح�ول مهمي در دنيا امريكاس�ت و 
هي�چ تحول مهم�ي نيس�ت ك�ه امريكايي ها منش�أ آن نباش�ند. 
به گزارش فارس، سعداه زارعي كارشناس مسائل بين الملل تصريح كرد: 
برخي ها مانند آقاي آش��نا و ظريف مدعي هستند كه ارزش خاورميانه 
نزد امريكايي ها و اروپايي ها كاهش پيدا كرده است، كه البته حرف هاي 
دقيقي نيست و براي اين ادعاي خود هم استدال هايي را مطرح مي كنند 
و مي گويند ديگر خيلي به نفت منطقه احتياج ندارند و حضور در منطقه 
برايشان هزينه دارد، كه اين حرف واقعاً حرف درستي نيست، چون اگر در 
منطقه ما درگيري وجود دارد، چه كساني اين درگيري  را شروع كردند؟ 
جنگ عراق و ايران را چه كسي راه انداخت؟ جنگ عراق را چه كسي راه 
انداخت؟ چه كساني به افغانستان لشكركشي كردند؟ وي گفت: اينكه 
آقايان ظريف و آشنا مي گويند ارزش منطقه براي امريكا پايين آمده چون 
امريكا بايد اينجا هزينه كند، براي اينكه در منطقه درگيري وجود دارد، 

درست نيست. چون خود امريكايي ها اين جنگ را راه انداخته اند. 
. وي در بخش ديگري از س��خنانش درخصوص سؤالی درباره عملكرد 
وزارت خارجه خاطرنشان كرد: متأسفانه باور غلطي در وزارت خارجه ما و 
به خصوص بر تيم فعلي وزارت خارجه وجود دارد و آن باور غلط اين است 
كه محور و مدار هر تحول مهمي در دنيا و ازجمله تحواتي كه ما را تحت 
تأثير قرار مي دهد امريكاست و هيچ تحول مهمي نيست كه امريكايي ها 
منشأ آن نباش��ند و اين را از سر حدس��يات نمي گويم. اين كارشناس 
مس��ائل بين الملل گفت: اينها واقعاً اين اعتقاد را دارند و در جلس��ات 
كارشناسي شان كه ما هم هستيم اين را به زبان مي آورند كه هيچ اتفاق 
سياسي مهمي رقم نمي خورد، مديريت نمي شود و به سرانجام نمي رسد 
مگر اينكه امريكايي ها در آن جلسه نقش اول را داشته باشند. وي گفت: 
اينها هر برنامه اي را خارج از طراحي امريكايي ها شكست خورده مي دانند 

و معتقدند هيچ طرحي در مقابل امريكايي نمي توان انجام داد. 

  گزارش



در سي و پنجمين نشست شنبه هاي انقاب 
كه روزگذش�ته با موضوع عل�م و نخبگان در 
دبيرخانه شوراي عالي انقاب فرهنگي برگزار 
ش�د، به اس�تناد آمارهاي عرصه هاي علم و 
فن�اوري و با اتكا به ظرفيت هاي دانش�گاهي 
و نخبگي، جايگاه كش�ورمان بسيار نزديك 
ب�ه مرجعي�ت علم�ي جه�ان ارزيابي ش�د. 

محمدرضا مخب��ر دزفولي، دبير ش��وراي عالي 
انق��اب فرهنگي روزگذش��ته در ادامه س��ري 
نشست هاي ش��نبه هاي انقاب با موضوع علم و 
نخبگان گفت: مجموعه علمي كشور در سال ۵۷، 
۲۲۳مركز آموزش عالي داش��ت كه تنها ۲۷الي 
۲۸دانشگاه آن جامع بود، اما امروز ۲هزار و ۸۰۰ 
مركز آموزش عالي داريم ك��ه از اين تعداد ۲۰۰ 

دانشگاه آن جامع است. 
وي ادامه داد: در سال ۲۰۱۸، ۱۸ دانشگاه ما جزو 
برترين دانشگاه هاي دنيا قرار گرفته اند و قبل از 
انقاب يك دانشگاه ما نيز اين ويژگي را نداشت. 
مخب��ر دزفولي ادام��ه داد: ميانگي��ن مهاجرت 
دانشجويان در دنيا ۳تا ۴درصد است، در حالي كه 
در كشور ما نرخ مهاجرت دانشجويان حدود يك 
درصد است.  وي يادآور شد: اكنون دانشجويان 
برتر ما در دانشگاه هاي داخل درس مي خوانند كه 
از اين تعداد تنها يك درصد در خارج هستند، آن 

هم در ۱۰ دانشگاه برتر دنيا تحصيل مي كنند. 
دبير شوراي عالي انقاب فرهنگي به المپيادهاي 
علمي بعد از انقاب اشاره كرد و گفت: مدال هاي 
دانش��جويان م��ا در المپيادهاي علم��ي بعد از 
انقاب به ۶۶۹مدال رس��يده اس��ت و اكنون ما 
جزو ۱۰كشور اول دنيا در المپياد علمي هستيم 
و كش��ور ما در زمينه پرتاب ماهواره رتبه هشتم 
جه��ان را دارد.  وي در ادامه اف��زود: ايران جزو 
۱۳كشور دارنده چرخه كامل سوخت هسته اي 
است و همچنين رتبه ۱۵ دنيا را در دانش فناوري 
سلول هاي بنيادي دارد و ارزش داري صادرات 
فني و مهندس��ي اي��ران بالغ ب��ر ۴ميليارد دار 

است. 
دبير ش��وراي عالي انقاب فرهنگ��ي ادامه داد: 
در حال حاضر م��ا ۹۰هزار عض��و هيئت علمي 
داريم، در حالي كه قبل از انقاب تعداد اعضاي 

هيئت علمي ما بسيار كم بود. در سال ۵۷ حدود 
۱۷۵هزار دانشجو حضور داشتند كه اكنون تعداد 

دانشجويان به بيش از ۴ميليون رسيده است. 
مخبر دزفولي به بحث اشتغال دانش آموختگان 
اشاره كرد و گفت: ما در اين زمينه با چالش هايي 
روب��ه رو هس��تيم. ۱۹درص��د فارغ التحصيان 
ما در دسترس��ي به ش��غل ب��ا مش��كل مواجه 
هس��تند و اين بيكاري در دانشجويان ليسانس 
۱۹درص��د، در دانش��جويان فوق ليس��انس 
۱۵درص��د و در دانش��جويان دكت��ري ۲درصد 

است و فارغ التحصيان ليسانس بيشترين ميزان 
بيكاري را دارند. 

وي به دانشگاه هاي علوم پزش��كي اشاره كرد و 
گفت: ۶۵دانش��گاه علوم پزشكي در حال حاضر 
فعاليت مي كنند كه ۱۹۰ هزار دانشجو، ۱۸هزار 
عضو هيئت علمي متخصص، ۲۵۰ بيمارستان 
آموزش��ي و انجمن هاي علمي پزش��كي دارند. 
همچنين سهم ايران از كل كميت توليد علم دنيا 
حدود ۲درصد و سهم ايران از مقاات يك درصد 
دنيا، ۲/۹ درصد است.  دبير شوراي عالي انقاب 

فرهنگي در ادامه به ديگر دس��تاوردهاي علمي 
ايران اش��اره كرد و گفت: در فيزيك در منطقه 
اول و در جهان يازده��م، در كامپيوتر رتبه قابل 
قبولي داريم و رتبه ما چهارم اس��ت. در نجوم و 
اخترشناسي نيز رتبه هاي قابل قبولي داريم ولي 
در زيست شناسي از رتبه هاي قابل قبول فاصله 
داريم و در ش��يمي جايگاه خوبي داريم، جايگاه 
ما سوم اس��ت.  وي در ادامه گفت: رتبه ايران در 
فناوري نانو ۴، زيس��ت فناوري ۱۱، سلول هاي 
بنيادي ۱۵، هوافضا ۱۵ و دريايي شش دنياست. 
مخبر دزفولي گفت: شركت هاي دانش بنيان ما 
در عرصه نانو سال گذشته ۱۴۰۰ميليارد تومان 

فروش داشته اند. 
در ادامه اين نشس��ت محمدمه��دي نژاد نوري، 
معاون پژوهشي اسبق وزارت علوم گفت: بانوان 
هيئت علمي قبل از انقاب ۱۰۰نفر بودند كه در 
سال ۹۶ اين تعداد به ۲۱هزار نفر افزايش يافت 

كه نشان دهنده ۲۱۰ برابر رشد است. 
وي افزود: تعداد دانش آموختگان زن از ۶درصد 
در سال ۵۷ به ۴۵درصد رسيده است و هم اكنون 
۲۲/۷ درص��د زن��ان ايران��ي داراي تحصيات 
تكميل��ي هس��تند. همچنين كس��ب رتبه ۲۱ 
جهان در مقاات علمي كيفي پراس��تناد جهان 
از افتخارات نظام علمي جمهوري اسامي ايران 
است. همچنين هيئت علمي زنان قبل از انقاب 
۱۰۰ نفر بوده اند كه در س��ال ۹۶ به ۲۱هزار نفر 

افزايش يافته  كه ۲۱۰ برابر رشد داشته است. 
معاون پژوهشي سابق وزارت علوم به ۲۰دستاورد 
علمي و فناوري طي ۴۰سال گذشته اشاره كرد 
و گفت: ما در حوزه دس��تاوردهاي دفاعي جزو 
قدرت هاي برتر نظامي دنيا هس��تيم و در حوزه 
فضايي همه اجزاي فضايي را خودمان مي سازيم. 
در حوزه هاي هوايي، هسته اي، دريايي، زيستي 
و فناوري دستاوردهاي بسيار خوبي داشته ايم و 
۳۸۰ميليارد تومان از فروش محصوات نانويي، 
درآمد داشته ايم.  مهدي نژادنوري ادامه داد: در 
زمينه سامت، ليزر، انرژي، كشاورزي، فناوري 
اطاعات، فن��اوري ن��رم، آب و فاضاب، صنايع 
معادن، محيط زيس��ت، عمران و شهرس��ازي و 
توربين و نيروگاه س��ازي دس��تاوردهاي بسيار 

خوبي طي اين ۴۰ سال داشته ايم. 

خبر تلخ�ی بود، 
مهسا گربندي

مرگ يك مادر در   پزشکي
حين زايمان و در 
اثر تزريق دارويی كه نبايد تزريق   می شد! ماجرا 
از اين قرار اس�ت كه س�يده منصوره حسينی 
شعار، رئيس كتابخانه مركزی همدان در هنگام 
زايمان در بيمارس�تان بوعلی و در اثر اش�تباه 
پزشكی جان خود را از دس�ت می دهد و ديگر 
هرگز طعم مادر ش�دن را نمی چش�د. هرچند 
دبيركل نهاد كتابخانه   ها در تاش است موضوع 
را پيگيری كند تا ابعاد ماجرا مش�خص ش�ود و 
حتی با پزشك خاطی نيز برخورد شود اما با اين 
اقدام�ات هي�چ گاه مرحوم�ه س�يده منصوره 
حسينی شعار برنمی گردد و ديگر نوزادش برای 
هميش�ه از آغوش مادر محروم ش�ده اس�ت. 

 تشكيل پرونده  ويژه برای اشتباه پزشكی 
كه يك نوزاد را بی مادر كرد

عليرضا مختارپ��ور، دبيركل نه��اد كتابخانه های 
عمومی در نامه ای به وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی خواستار رس��يدگی فوری به اين حادثه و 
تهيه دستورالعمل های ازم برای جلوگيری از تكرار 

اين نوع حوادث شده است.   
مختارپور درب��اره جزئيات اين ماج��را به خبرنگار 
»جوان آناين« می گويد: »خانم حسينی شعار يك 
نيروی جوان، با استعداد و رئيس كتابخانه ما بودند 
و اتفاقی كه برای ايشان افتاده به شدت ما را متأثر 

كرده است.« 
او ادام��ه می ده��د: »ايش��ان ب��رای زايم��ان ب��ه 
بيمارس��تان بوعلی هم��دان مراجع��ه كردند. در 
حالی كه ب��ه متصديان درمان اعام ش��ده بود كه 
خانم حسينی شعار به دارويی حساسيت دارند اما 
همانطور كه همراهان ايشان می گويند، متصديان 
پس از تماس با پزش��ك و به رغم تذكره��ا، دارو را 
تزريق می كنند و متأسفانه همين مسئله موجب به 

كما رفتن و در نهايت فوت همكارمان می شود.«
دبيركل نهاد كتابخانه های عمومی اظهار می دارد: 
»خوش��بختانه دادس��تان همدان در اي��ن زمينه 
همكاری های خوبی داشته و دستور فوری در اين 

خصوص صادر كرده و پرونده ای را برای بررس��ی 
تشكيل داده است.«

مختارپور تصريح می كند: »هم م��ا و هم خانواده 
خانم حسينی ش��عار می خواهند كه اي��ن پرونده 
بررسی شود. از يك سو منتظر اقدام وزير بهداشت 
و از س��وی ديگر پيگيری   ها و اقدامات دادس��تان 

همدان هستيم.« 
مختارپور با اش��اره به اين موضوع كه پرونده مرگ 
مادران در حين زايمان واقعاً دردناک است، می گويد: 
»هرچند می دانيم كه اين اقدامات باعث نمی شود 
كه مرحومه حسينی شعار برگردد اما اميدواريم كه 
وزير بهداشت در اين زمينه اقدامی جدی انجام دهد 
و همين مس��ئله زمينه ای برای جلوگيری از تكرار 

چنين حوادثی شود.«
 اعام اطاعات تكميلی و جزئيات پرونده 

تا ظهر امروز
محمدهادی ناصری طاهری، مدير روابط عمومی 
نه��اد كتابخانه   ها درب��اره جزئيات اي��ن ماجرا به 
خبرنگار »جوان آناين« می گويد: »در نامه دبيركل 
نهاد كتابخانه های عمومی تا حدودی ماجرای اين 
حادثه مشخص است. تا ظهر امروز از استان همدان 
اطاعات تكميلی و جزئيات پرونده را می گيريم و 

آن را در اختيار رسانه   ها قرار می دهيم.«
اشتباهات پزشكی از مواردی اس��ت كه اگر اتفاق 
بيفتد، س��امت و جان بيمار را می گي��رد و بعد از 
آن هر چقدر پزش��ك را جريمه كنند يا حتی او را 
به زندان بفرس��تند، فايده ای ندارد! متأسفانه بايد 
گفت كه در ميان تمام رشته های پزشكی، رشته ای 
كه بيش��ترين ميزان قصور را به خ��ود اختصاص 
داده، در زنان و زايمان و مربوط به تولد نوزاد است؛ 
خطايی كه گاهی جان مادر را می گي��رد يا بعد از 
۹ ماه بارداری، ن��وزادی مرده را ب��ه دنيا می آورد. 
اين بار اين قصور پزش��كی جان رئي��س كتابخانه 
مركزی همدان را گرفته است. حاا خانواده خانم 
حسينی شعار، مس��ئوان نهاد كتابخانه   ها و مردم 
چشم انتظار اقدام مناس��ب و جدی از سوی وزير 
بهداشت هس��تند تا عاوه بر پاسخ مناسب درباره 
اين حادثه تأسف برانگيز با دستورالعمل مناسب مانع 

وقوع حوادث اين چنينی در بيمارستان   ها شود. 
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زنانعضوهيئتعلميپسازانقاب210برابرشدهاند
در سي و پنجمين نشست شنبه هاي انقاب مطرح شد

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 رضاپور حسيني توئيت كرد:
 براي كاهش افسردگي و افزايش اعتماد به نفس و نشاط دروني روشي 
وجود دارد به نام مرور خويشتن كه در آن، انسان به دليل هشيارشدن به 
توانايي هاي دروني خويش سامت رواني خود را بازمي يابد. جان كام: 

توانايي ها )نعمت ها(ي خود را براي خودتان بازگو كنيد. 

  حامد عاقل با انتشار اين عكس توئيت كرد:
 تعداد چهار فقره پسته سربسته مدل ۹۶ بي رنگ با بيمه تمام تخفيف 
به فروش مي رسد. فقط خواهش��مندم خريدار واقعي تماس بگيره. با 

تشكر از سايت ديوار.

  كانال خبرگزاري تسنيم با انتشار اين جدول نوشت: 
تمام اقوام حسن روحاني كه در دولت پست گرفتند.

  سيدمحمد حسيني توئيت كرد:
 اگر زباغ رعيت َملك خورد س��يبي. بر آورند غاماِن او درخت از بيخ. 
جناب روحاني اگر معاون وزيري دامادتان تثبيت شود، هزاران آقازاده، 
داماد و عروس مسئوان، مجال مديريت را از نيروهاي باكفايت سلب 

مي كنند! خود دانيد!

  اميرعلي صفا توئيت كرد:
 آلومينيوم المهدي مثل هفت تپه در واگذاري اش به آدم نااهل خيلي 
حرف بود. به ش��دت هم از واگذاري اش دفاع ميشد. برخي نمايندگان 
مجلس، سازمان بازرسي و كلي آدم هاي ديگر سه سال زحمت كشيدند 
و دو روز قبل اين ش��ركت دوب��اره در تابلوي واگذاري هاي س��ازمان 

خصوصي سازي آمده. خيلي سخته ولي ميشه اگر بخواهيم. 

  وحيد حاجي پور توئيت كرد:
 ديروز يه پيك گرفتم، منو برد به كوچه هاي مختص خفت گيري، گفتم 
داداش ميخاي خفت كني؟ صادقانه گفت: اره. گفتم گوشي رو ازت ۵۰۰ 
برميدارن، ۱۰۰بدم بيخيال مي شي؟ رو ۲۰۰ به توافق رسيديم. قمه اش 

رو هم نشون داد و كلي تشكر كرد از درک باايي كه داشتم.

  مينا كامران با انتشار اين عكس توئيت كرد: 
فارغ از اينكه نمايشگاهي جذاب و متفاوت به اسم بداهه دوزي بلوچ در 
خانه وارطان آخر هفته برگزار مي شه انتشار عكس تاجاتون خانوم در 
پوستر خودش موفقيت بزرگي براي بانوک به حساب مياد. منتظر شما 

در نمايشگاه هستيم. لطفاً به دوستانتون خبر بديد.

  حسن عابديني با انتشار اين عكس توئيت كرد: 
يكي از دوستان شب گذشته اين عكس رو منتشر كردند. آيت اه عابديني 
نماينده ولي فقيه در استان قزوين بدون هيچ خدم و حشم در بازارچه 
سپه و در حال خريد شخصي كليد حل مش��كات كشور، قرارگرفتن 

مسئوان در بين مردم و همراه و هم قدم شدن با ملت است و اغير.

  حجت اه عبدالملكي توئيت كرد: 
مي پرسند چرا با كاهش قيمت دار قيمت اجناس كم نمي شود؟!جواب 
اين اس��ت چون اصواً از ابتدا گران ش��دن قيمت بسياري كااها هيچ 
ربطي به گران ش��دن ارز نداشته است و كس��اني كه در ماه هاي اخير 
توجيه اقتصادي و ش��رعي درس��ت مي كردند، براي گراني ها در گناه 

سودجويان محتكر و گران فروش شريك هستند!

  احمد اميرآبادي فراهاني توئيت كرد:
 از س��ازمان صنايع دريايي بازديد داشتم. به داخل زيردريايي فاتح كه 
كامًا بومي و به دست جوانان ملت بزرگ ايران ساخته شده، رفتم و بايد 
به خودمون بباليم كه ايرانيم. پ. ن: برخي گفتند ما به جز آبگوش��ت 

بزباش و قورمه سبزي در هيچ تكنولوژي برتري نداريم !

 علی عليزاده توييت كرد:
ايمان دارم در آينده نزديك، غرب ب��ه اراده مردم ايران تمكين خواهد 
كرد، كه مجرم��ان و متهمان و كاهبردارانی كه ام��وال مردم ايران را 
دزديده و در غرب س��رمايه گذاری كرده اند را ب��رای محاكمه به مردم 
ايران ع��ودت خواه��د داد. دور از ذهن نيس��ت اس��ترداد و محاكمه 

محمدرضاخاوری  و رضاپهلوی ها در ايران.

زهرا چيذري 

هشدارسقوطدرشكافطبقاتي
سال هاي آغازين جنگ و دوران دفاع مقدس، تجربه يكي از طايي ترين 
دوران هاي اجتماعي جامعه ايران اس��ت كه هنوز هم در پژوهش هاي 
اجتماعي مورد توجه قرار دارد؛  دوراني كه به رغم وجود فقر و چالش هاي 
اقتصادي فراوان با بااترين همبستگي اجتماعي مواجه است تا اثبات شود 
فقر به تنهايي نمي تواند منجر به آنومي شود. امروز جامعه با چالش هاي 
متعددي از جنس اجتماعي و اقتصادي دست به گريبان است. آنطور كه 
رئيس كميته امداد امام خميني )ره( مي گويد: نابساماني هاي اقتصادي 
اخير و چالش هاي ارزي موجب شده تا آمار مراجعه كنندگان به اين نهاد 
حمايتي تا ۵۰درصد افزايش يابد و نيمي از اين افراد هم براي تأمين مخارج 
و درمان به كميته آمده اند، اما اين تنها بخشي از ماجراست. اگر به سطح 
جامعه بازگرديد، شاهد افزايش ميان دزدي هاي خرد همچون دزديدن 
ضبط يا باتري ماشين ها هس��تيد. دزدان گوشي هاي تلفن همراه هم با 

افزايش سرسام آور قيمت آن به طور قابل ماحظه اي افزايش يافته اند. 
آنطور كه اكبر تركان مشاور رئيس جمهور گفته است، با توجه به شرايط 
اقتصادي كش��ور، بيش از دو دهك جامعه در معرض آس��يب هستند. 
درمان گران و بودجه هاي ناچيز بيمه ها براي پوش��ش س��امت مردم 
از موضوعات ديگري اس��ت كه تنش هاي اقتصادي اخير را براي مردم 
سخت تر و سنگين تر مي كند. همه اينها را بگذاريد در كنار آمار و ارقامي 
كه هر از چند گاهي منتشر مي ش��ود و فاصله طبقاتي و معيشتي اقشار 
مختلف جامعه را بيش از پيش به نمايش مي گذارد كه نمونه اش ۱۴۷هزار 
تهراني بدون آنكه شغلي داشته يا سهمي در چرخه  اقتصاد مملكت داشته 
باشند، از اجاره اماک و مستغات درآمدهاي نجومي دارند، اما آمار اين 
افراد در سطح كشور فراتر از اين حرف هاست. نكته قابل تأمل اينجاست 
كه تعداد اين افراد طي سال هاي ۸۴ تا ۵/۲۹۵برابر رشد داشته و از حدود 
۲ميليون نفر در سال ۸۴ به حدود ۵ميليون نفر در سال ۹۵ رسيده است. 
پردرآمدهاي بيكار را اگر در كنار كم درآمدهاي زحمت كش بگذاريم يكي 
از مصاديق نابرابري هاي اجتماعي پيش رويمان گسترده مي شود و بهتر 
در مي يابيم چرا و چگونه آسيب هاي اجتماعي در ايه هاي پنهان جامعه 

در حال رشد و توسعه هستند. 
از نگاه گونيك، فقر كااهاي اقتصادي در واقع عاملي نيس��ت كه توليد 
آنومي بكند، برعكس  يك شكل سنتي و پذيرفته شده از فقر وجود دارد كه 
انسان به آن عادت كرده است، اما شرايط وقتي تغيير مي كند كه از طريق 
گسترش وسايل ارتباط جمعي تصوير يك نوع زندگي ديگر و مرفه تر )مثًا 
با برنامه هاي تلويزيوني يا ويديويي(.  تا اقصي نقاط جوامع تكامل نيافته، 
رخنه كند. در پي تضاد اين دو عامل،  نيازهاي بي حد و حصر رشد مي كنند 
و پس از آن حركت هاي ناگهاني ركود يا رشد اقتصادي بسياري از مواقع 
وضعيت آنومي به شكل يك گمگشتگي فرهنگي جهشي )و از دست دادن 
هويت فرهنگي( را در پي دارد كه نه فقط يك نارضايتي عميق بلكه عاوه 

بر آن ناآرامي هاي سياسي گسترده اي را به  وجود مي آورد. 
بنابراين فقر به تنهايي عامل جرم خيزي در جامعه نيست همانگونه كه 
جامعه ايران در دوران جنگ و سال هاي بعد از انقاب با وجود تحريم هاي 
شديد و شرايط اقتصادي نامساعد هيچ گاه همبستگي خود را از دست 
نداد و در بدترين شرايط همراهي مردم با يكديگر و با مسئوان جامعه 
را ش��اهد بوديم، اما امروز فضاي اجتماعي متفاوتي را شاهديم. افزايش 
۵۰درصدي مردمي كه براي كمك به كميت��ه امداد مراجعه مي كنند، 
 جمعيت ۴۸درصدي از سالمنداني كه تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند 
و نمايش ثروتي كه در س��طح جامعه در قالب هاي مختلف خودنمايي 
مي كند، زيربناي رش��د انواع و اقسام آس��يب هاي اجتماعي و كشاندن 
جامعه به سوي آنومي است. در اين ميان انتظار مي رود مسئوان اگر توان 
مديريت اوضاع اقتصادي جامعه را ندارند، ااقل براي از بين نرفتن اعتماد 

و همبستگي عمومي نمايش ثروت را متوقف كنند. 

ي هعموم ا يم
اره   ه به ش نا شهردار اندی ار ن مسک  ا ار  شر  ه گ  منا

ه پارمي  اه  برا پر انکار  ا پي ه  انت م منا
ه  د در پر ن  اه  را  د دارد ا ه  نا شهردار اندی ار ن مسک  ا
ي    ا  ه به اش ری منا زد را از  ت ر د  پارمي را به 
ه شر در  انند  ي   م  ا  ا  از اش اید  ار ن اگ د شرای  ا

ایند ه ن ن مرا ا تر  ناد به د ه  دریا ا منا
ابرا ن مسک م ا ه  ن پر را شر  ار ش از  ب ه  ه اندی در پر  

ه  ادار  ا  ار ادار ار ت  از  م ه  ه اندی ناد منا  م دریا ا
ا  ف  هر  د از  ي  ب ا   ا د   ا

ه  ه ارا ناد منا ن در ا ا  يفي متریا  ا ن  ن   ا ا   شرای 
اهد شد

ناد پ  ترداد ا ار اگه  ا اری انت ه یک هفته پ از  ناد منا  مه دریا ا
ا  م باشد  پا ن     ا تر  ام به د ر  ناد به  ی ا ي   ک از 

اهد شد ای  اری    باز گ ا   در  را 
تار ا نهادا م ن در رد یا  هریک از پي ا  شر 

ه م باشد هده برنده منا گه به   هزینه در 
ویفر امو مدر م
شه رداریاند انش کارک ك اونیم رعاملت مد

نفيسه ابراهيم زاده انتظام
  گزارش  یک
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ي م اق   ن ي  گ
بت  مار  ار ا ب  هر نان  ار ی م  او ت  ر ار     مناق گ

ارمي  رو  ور  سا ا  ار  يما ا  و مناق  ا مو
ور  سا ا  س را و    ار ا ار ا ق  هر نان  ار ی م  او
ا را  ر مز ب همرا م س ور  ارمي را ب  رو   ر  فر بر و بار بر خو 
وقی   ا  ا  از ا ما  ار  را واگ وقی وا  ا  ر مناق ب ا از 
ی مرا  او ر  ت اسنا ب  ا ر ر مناق و  ت  ر هت  ن  وا ي می  ا مور 

ن ما
ابرا ی م م او رو  ن  رقی  ورا  وار  از  ب رو ا  ر   

ار  ب  ا وان  ار ار ار ا م  از  م ت اسنا مناق  ا  ا ر  م 
ما  ف  هر  ب ا  ب از  ت   وا  سا

ر اسنا مناق ارا  نی  ا  ا و ا ر يفيت م و و  ی و  او را خا   
خواه 

ا اسنا   ر ار اگهی و اس ار  ا ت اسنا مناق  هف  از  ا ر ت   مه
ا  ا می با و  ی     او ر  ام ب  ور  و اسنا ب  مي و  از 

ی خواه  ا ار    باز گ ر  ب  ت   را سا
ار است ا م نها ي ا قبو هر از  ر ر  ی  او ت  ر  

ه بر مناق می با گهی ب  ر  ن   هز
ر  ا   حم ر  

ي ردار ا ا  كاركنا  ا ت ير   

كه بار تحقيقاتي در حوزه نظري و مهندس��ي بر 
دوش آنها است و سياستگذاري هاي كان نيز بر 
اساس خروجي اين نوع انديشكده ها و منويات و 
دغدغه هاي مقام معظم رهبري در دس��تور كار 
قرار مي گيرد. به عنوان مثال درصد بس��يار كمي 
از معادن كش��ور فعال و عمدتاً روي خام فروشي 
متمركز هستند، در حالي كه چندين بار مقام معظم 
رهبري درباره احياي معادن و صنايع پايين دستي 
تأكي��د كرده اند.بنابراين به نظر مي رس��د تمام 
اركان نظ��ام در اين ح��وزه ك��م ورود كرده اند و 
يكي از هدف گذاري ه��اي ق��رارگاه در اين دوره 
شناسايي و فعال كردن معادن كشور و جلوگيري 

از خام فروشي مواد معدني خواهد بود. 
 همچني��ن اگرچ��ه در حوزه هاي باادس��تي و 
ميان دس��تي نف��ت فعالي��ت زي��ادي انج��ام 
شده است، اما در حوزه پايين دستي كمتر فعاليت 

شده است. به طوري كه هم اكنون مجبور هستيم 
بسياري از محصوات باادستي و ميان دستي را 
صادر و محصوات پايين دستي را با قيمت هاي 
بس��يار بااتر وارد كنيم و اين باعث مي شود كه 
منفعت و سود تمام زحماتي كه براي استحصال، 
فرآوري و پاايش نفت مي كشيم، به خارجي ها 
واگذار مي كنيم. در حالي ك��ه نيازهاي داخلي 
كشور به شدت باا است و در يك برنامه درست 
مي توان عاوه بر رفع اين نيازها امكان صادرات 
محصوات با ارزش افزوده بيشتر را فراهم كرد. 
به عاوه به ازاي سرمايه گذاري برابر در بخش هاي 
باادستي و پايين دس��تي نسبت اشتغال يك به 
سه است، از اين جهت نيز ضرورت سرمايه گذاري 
در اين حوزه ها نيز احس��اس مي ش��ود،بنابراين 
قرارگاه در اين حوزه فعاليت هاي پژوهشي خود 

را آغاز كرده است. 

روند قرارگاه خات�م را چگونه ارزيابي 
مي كنيد؟ آيا واقعاً قرارگاه رقيب بخش 

خصوصي است ؟ 
 قرارگاه در س��ال 68 13طبق اصل 147 قانون 
اساس��ي براي اس��تفاده از نيروهاي مس��لح در 
بازسازي كشور به كار گرفته شود كه در آن ايام 
نقش تعيين كننده خود را ايفا كرد، دوره اي كه 
تمام پيمانكاران خارجي رفته بودند و پيمانكاران 
داخلي هم توان اين كار را نداش��تند. در آن ايام 
پروژه هايي مانند راه سازي و س��د بسيار عظيم 
و پيچي��ده به نظر مي رس��يد. در هم��ان مقطع 
وقتي قرار به ساخت كرخه و كارون 3 شد، همه 
به سمت پيمانكاران خارجي رفتند در حالي كه 
قيمت پيش��نهادي قرارگاه خاتم در سد كرخه 
يك  سوم قيمت خارجي ها بود و در همان زمان 
پيش بيني و با كيفيت خوب ساخته شد. در سد 

كارون 3 هم تقريباً به همين ترتيب بود و به نوعي 
خط شكني براي خود باوري در حوزه مهندسي 
رخ داد و پيمان��كاران خوبي در اي��ن حوزه و در 

بخش خصوصي نيز شكل گرفتند. 
بعد از اين پروژه ها، به سمت فعاليت هاي جديد 
رفتيم؛كارهاي عمراني و پايه اي)civil(از جمله 
كارهاي بتن ريزي كه پيمان��كاران خوبي نيز در 

كنار قرارگاه قوت و شكل گرفتند. 
 در آن مقطع ولي كسي سراغ حوزه هايي مانند 
نفت، گاز و پتروش��يمي نمي رفت و عمدتاً بحث 
پيمانكاران خارجي مطرح ب��ود. توان داخلي به 
بازي گرفته نش��ده بود، بنابراين قرارگاه در اين 
حوزه نيز با ورود خود خط شكني كرد و نمونه اش 
پاايشگاه س��تاره خليج فارس است كه سال ها 
اجرايش متوقف ش��ده بود. قرارگاه به رغم اينكه 
لبه تيز تحريم رويش قرار داش��ت، با ورود به آن 
توانس��ت با يك اجراي صد درص��د ايراني، 70 
درصد كااي ايراني و 67 درصد مهندسي ايراني 
پروژه را به اتمام برساند. اين كار باعث شد تا يكي 
از خطرات جدي و فلج كننده در حوزه تحريم از 

راه كمبود سوخت خودرو را خنثي كند. 
 در بحث تونل هاي بلند نيز هيچ كس به س��مت 
تونل هاي بلند بيشتر از 3، 4 كيلومتر نمي رفت. 
حتي دس��تگاه هاي TBM)حفر تونل( نيز وارد 
ش��ده بود كه به دلي��ل تجربه ناموف��ق در تونل 
گاوشان به مدت هفت،هشت سال كنار گذاشته 
ش��د. حتي گفتند كه TBM در اي��ران جواب 
نمي دهد، اما ام��روز ق��رارگاه ركورد1125متر 
تونل طويل در ماه را به ثبت رسانده است و حتي 
مهندسان و مشاوران از تونل هاي 65 كيلومتري 
صحبت مي كنند. ضمن اينكه امروز انحصار حفر 
تونل نيز شكسته ش��ده و نظر قرارگاه هم دقيقاً 
همين اس��ت كه ما بايد تابو هاي توان داخلي را 
بشكنيم و شركت هاي خصوصي را توانمند و به 

تدريج در عرصه هاي جديد ورود كنيم. 
با توجه به بدهي هاي زيادي كه دولت 
ب�ه ق�رارگاه دارد و در س�ال آين�ده 
بودجه ه�ا كم ش�ده و فعاليت هاي�ي 
عمران�ي حتم�ًا محدود تر مي ش�ود، 
قرارگاه ب�راي رويكرد جديد و س�ال 

آينده چه برنامه هايي دارد ؟ 
 با توج��ه به فضاي فش��ار اقتصادي كه توس��ط 

گفت وگوي »جوان« با فرمانده قرارگاه خاتم اانبياء)ص( به بهانه سالگرد آغاز به كار اين قرارگاه )قسمت اول(

قرارگاه خاتم بمب بنزيني تحريم را خنثي كرد

به گ�فت�ه دبي�ر انجم�ن س�ازندگان 
قطع�ات و مجموعه ه�اي خ�ودروی 
ايران ، قيمت قطعات خ�ودرو در آناليز 
قيمت�ي جدي�د س�ازمان حماي�ت از 
مصرف كنندگان ۱۵۱درصد )۲/۵(برابر 
افزاي�ش يافته اس�ت. به اي�ن ترتيب با 
فرمول جديد اين س�ازمان، از اين پس 
خودرويي با قيمت زير ۴۵ ميليون تومان 
وجود نخواهد داشت و فقط احتمال دارد 
خودروهاي پرايد و ۴۰۵ كه قرار اس�ت 
توليدشان متوقف شود از فرمول جديد 
تا تعطيلي خط توليدشان تبعيت نكنند!
پس از ماه ه��ا چانه زني خودروس��ازان به 
مقصود خود رس��يدند و همزمان با صعود 
قيمت اين خودروها در بازار، مجوز افزايش 
قيمت 5 درصد كمتر از قيمت ب��ازار را از 
وزارت صنعت گرفتن��د و خودروهاي زير 
45ميليون تومان نيز با آناليز قيمتي جديد، 
افزايش يافته و در هفته جاري قيمت شان 
اعام خواهد ش��د. قطعه سازان نيز در اين 
ماه ها آرام نبودند و ب��راي افزايش قيمت 
خودرو و افزايش حق الزحمه قطعات رايزني 
كردند. روز گذش��ته انجمن س��ازندگان 
قطعات و مجموعه هاي خودروی ايران در 
نشستي خبري از مشكات صنعت قطعه و 
تأمين ارز نيمايي در سال جاري خبر دادند 
و از تعديل 140 هزار نفر در 260 واحد توليد 
قطعه سخن گفتند. اما سؤال اينجا است كه 
اگر تا اين حد خودروهاي داخلي تحت تأثير 
نرخ ارز هستند پس خودرو سازان واقعاً چه 

نقشي در توليد دارند ؟ 
بر اس��اس آمار توليد خودرو در آبان ماه 57 
درصد كاهش داشته و اين نيز خود نشانه اي 
از وابستگي ش��ديد صنعت خودرو سازي به 
بازاره��اي خارج��ي دارد؛ خودروهايي كه از 
ممنوعيت توليد در كش��ورهاي مبدأش��ان 

بيش از 30 سال مي گذرد! 
ش��اپور س��امعي، ناي��ب رئي��س انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو در 

نشست خبري گفت: هر خودرو حدود 2هزار 
دار ارزبري دارد و بزرگ ترين مشكلي كه 
در س��ال ٩7 با آن مواجه بوديم، تأمين ارز 
بود، سهميه هاي ارزي در مقطعي از زمان با 
مشكل مواجه شد و جلو نقل و انتقال ارزي 
گرفته شد؛ البته توليد خودرو كاهش يافته 
و همچنان در حوزه تأمين ارز مش��كاتي 
وج��ود دارد؛ اين در حالي اس��ت كه بانك 
مركزي قطعه س��ازان را به درياف��ت ارز از 
صادركنن��دگان و پتروش��يمي ها هدايت 
كرد،اما اي��ن امر ما را با مش��كاتي مواجه 
كرد و پتروش��يمي ها عاوه بر اينكه به ما 
ارز ندادند، قيمت اعامي از س��وي آنها در 
س��امانه نيما نيز ماك عمل قرار نگرفت. 
سامعي گفت: ما مجبور به مراجعه به صراف 
هس��تيم تا ارز را بگيرد و در ساير كشورها 
تحويل دهد؛ اين در حالي است كه قرار بود 
كارمزد يك درصد باش��د؛ در حالي كه اين 
ارز با كارمزد يك تا 10 درصد جابه جا شد و 

اسناد آن نيز مشخص است. 
وي با بيان اينكه كونل��ون بانك چين در 
دولت دهم يك مؤسسه مالي بود كه با پول 
نفت ايران تبديل به بانك شد، اظهار داشت: 
با تحريم اعمال شده از سوي كونلون بانك، 
مشكات بيشتر شد و در عمل، باج خواهي 
كونلون به اوج رسيد و ما تا 31اكتبر به هر 
موردي كه آنها خواستند، عمل كرديم و 
اكنون 45 روز است كه حتي يك سنت هم 

براي قطعه سازي از جانب كونلون جابه جا 
نشده است. يك هفته است بانك مركزي 
تأييديه ازم را صادر مي كند، ولي كونلون 

پرونده اي را پذيرش نمي كند. 
   آينده نساجي براي خودرو سازها 

سامعي با تشبيه سرنوشت صنعت خودرو 
به صنعت نس��اجي گف��ت: صنعت قطعه 
و خودرو با س��رعت نور به س��مت نابودي 
در حركت هس��تند. از دولت درخواس��ت 
مي شود كه 10 هزار ميليارد تومان به هر 
يك از خودروس��ازان با نرخ 16 درصدي 
داده ش��ود تا بتوانند س��ر پا بايستند. وي 
در پاسخ به سؤالي درباره اينكه چرا سنگ 
خودروسازان را به س��ينه مي زنيد،گفت: 
طبيعي است كه براي وصول مطالباتمان 

بايد خودروسازان تأمين مالي شوند. 
محمد شهپري، عضو هيئت مديره انجمن 
نيز در سخناني با بيان اينكه از ابتداي سال 
تاكنون 140 هزار نفر در صنعت قطعه سازي 
بيكار ش��ده اند، گفت: ظرفي��ت صنعت به 
شدت كاهش يافته است. وي افزود: اكنون 
صنعت قطعه سازي با ظرفيت بسيار پايين 
كار مي كن��د و اكنون بيكاري بس��يار زياد 
شده است؛ اگرچه بسياري از قطعه سازان 
فع��ًا نيروهاي خ��ود را تا ش��ب عيد نگاه 

مي دارند تا موضوع را پيگيري كنند. 
همچنين مازيار بيگلو، دبي��ر انجمن نيز 
گفت: قرار بر اين است كه سازمان حمايت 

مصرف كنندگان و توليدكنندگان در هفته 
جاري نرخ خودروهاي كمتر از 45ميليون 
تومان را اصاح كند كه م��ا هم منتظريم 
اين اعام زودتر صورت گي��رد و ما هم از 
خودروسازان بخواهيم قيمت قطعه سازان 
را تعديل كنند. وي از اعام ميزان افزايش 
قيمت خودروها خ��ودداري و اعام كرد: 
براس��اس آنالي��ز جديد قيمت��ي، قيمت 
قطعات 151 درصد )2/5 برابر (براس��اس 
نرخ بورس كاا افزايش خواهد يافت كه ما 
راضي هستيم، اما خودروسازان معتقدند 
كه هزينه هايشان بيش از اين گران شده و 

از نرخ هاي جديد ناراضي اند. 
   ضرر ۱۱ هزار ميليارد توماني در 6 ماه 
وي افزود: حجم مطالبات قطعه س��ازان از 
خودروسازان با قيمت هاي تعديل نشده 7 
هزار ميليارد تومان است كه اگر قيمت ها 
تعديل شود، مطالبات از دو خودروساز به 
15 هزار ميليارد تومان مي رس��د. اين در 
حالي اس��ت كه هر روز هم قطعه س��ازان 
و هم خودروس��ازان، هر يك 50 ميليارد 
تومان ضرر مي دهند؛ به طوري كه در صد 
روز ابتداي نيمه اول س��ال جاري 11هزار 
ميليارد تومان ضرر داده ايم. بيگلو گفت: با 
قيمت هاي جديد خودرويي زير 45 ميليون 
تومان باقي نمي ماند، البت��ه دو خودروي 
پرايد و 405 قرارنيست با افزايش قيمت به 

بااي 45 ميليون تومان برسند. 
مرتضي مرتضوي، رئيس انجمن سازندگان 
قطعات خودرو نيز در اين نشس��ت با بيان 
اينكه نرخ خودرو بايد اصاح ش��ود، گفت: 
زماني نباي��د قيمت خودرو ب��اا برود كه 
قطعه سازان بتوانند ارز با نرخ 4200 توماني 
بگيرند؛ در حالي كه هم اكنون اين صنعت 
دار ٩000 توماني مي گيرد. اين در حالي 
است كه 23 درصد از قطعات خودرو بايد 
ارز آزاد دريافت كنند. مرتضوي گفت: در 
حال حاضر زيان خودروس��ازان از ابتداي 

سال 7500 ميليارد تومان است.

افزايش ۱۵۱ درصدي قيمت قطعات خودرو در فرمول جديد نرخ گذاري سازمان حمايت 
خودروسازان از فرمول جديد هم ناراضي هستند

بررسي آمارهاي گمرك نشان مي دهد در هشت ماه نخست 
امسال ۵ ميليون و ۵۰6 هزار و ۱۱۴ تن ذرت دامي به ارزش 
يك ميليارد و ۲8۱ ميليون و ۵۴7 دار وارد كشور شده است. 
اين محصول جزو كااهاي اساسي بوده كه در مجموع ۲۵/6۱ 
درصد سهم كااي وارداتي را در اين مدت شامل مي شود. 
در هشت ماهه نخست امسال، 21 ميليون و 4٩8 هزار تن كاا 
به ارزش 2٩ ميليارد و 54٩ ميليون دار وارد كش��ور شد؛ اين 
ميزان واردات نسبت به مدت مشابه پارسال 12/58 درصد از 
نظر وزني و 14/4 درصد از لحاظ ارزش داري كاهش داشت. 
بررس��ي جداول آمارها بيانگر اين اس��ت كه قطعات منفصله 

خودرو در سه رديف جداگانه رتبه هاي دوم، يازدهم و پانزدهم، 
كااهاي وارداتي را به خود اختصاص داده اس��ت. در مجموع 
مي توان گفت كه در هشت ماهه نخست امسال يك ميليارد و 
646 ميليون و 276 هزار و 6٩5 دار قطعات منفصله اتومبيل 

سواري به ميزان 201 هزار و ٩72 تن وارد كشور شده است. 
س��اانه حدود 3/2 ميليون ت��ن برنج در كش��ور مصرف 
مي شود كه 1/ 1 تا 2 ميليون تن آن در داخل كشت شده و 
1/2 تا 1/5 ميليون تن از كشورهاي هند، پاكستان، تايلند و 
اروگوئه وارد كشور مي شود. با توجه به اينكه از تيرماه امسال 
برداشت برنج از كشتزارهاي كشور آغاز شده بود، واردات اين 

كاا تا پايان شهريورماه ممنوع و سرانجام يازدهم آذرماه 
سامانه جامع تجارت براي ثبت سفارش برنج باز شد. 

همچني��ن در هش��ت ماهه نخس��ت امس��ال در مجموع 
٩68هزارو 840 تن برنج ب��ه ارزش ٩٩5 ميليون و 715 هزار 
دار برنج وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذش��ته از نظر وزني 12/11 درصد و از ارزشي3/77 درصد 
كاهش يافته اس��ت، اما درعوض واردات گوشت 10 درصد 
افزايش يافته اس��ت و 76 هزار و 46٩ تن گوشت به ارزش 
321 ميليون و 7٩4 هزار دار وارد شده است كه از نظر وزني 

10/42 درصد و ارزش8/4 درصد افزايش يافته است.

واردات بيش از 5 ميليون تن ذرت دامي در 8 ماه
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سعيد محمد متولد سال ۱۳۴7 در تهران و نويسنده چندين كتاب 
در حوزه مهندسي است. او داراي مدرك تحصيلي دكتراي مهندسي 
عم�ران ) گرايش راه و ترابري( از دانش�گاه تربي�ت مدرس تهران 
در سال ۱۳88 است و داراي س�وابق مديريتي و اجرايي متعددي 
در شركت ها ي زير مجموعه قرارگاه س�ازندگي خاتم اانبياء)ص( 
دارد. فرمانده جديد قرارگاه بر اين باور است كه با تخصيص منابع 
به ش�يوه هاي متداول در بودجه نمي توان در شرايط تحريم عمل 
كرد، بلك�ه بايد ب�ا همدلي و همراه�ي همه نهادهاي تصميم س�از 
منابع را ب�راي بخش مول�د و زير س�اخت ها جذب كنند ت�ا منابع 
به جاي بازارهاي س�وداگري به توس�عه و آباداني ختم ش�ود. وي 
همچنين در اي�ن گفت وگو ب�ر رويكرد جدي�د ق�رارگاه و تمركز 
بر ادامه خط ش�كني در بخش هاي جديد اش�اره ك�رد و دو بخش 
صنايع پايين دس�تي نف�ت، گاز و پتروش�يمي و احي�اي معادن از 
اين دس�ت اس�ت. بخش اول اين گفت وگوي اختصاص�ي را كه به 
بهانه سالگرد تأس�يس قرارگاه س�ازندگي خاتم اانبيا)ص( انجام 
داده ايم، در زي�ر مي خواني�د و بخ�ش دوم آن را كه ب�ه ركودها و 
فعاليت هاي محروميت زدايي مي پ�ردازد، در روز بعد دنبال كنيد. 

       
چرا حساسيت روي فعاليت هاي قرارگاه زياد است؟ 

سپاه در هر فعاليتي كه ورود كند، حساسيت ها زياد شده و حركت هاي 
خوب و كمك ها و تاش هايي كه در جهت عمران و آباداني كشور انجام 

داده وارونه نشان داده مي شود و خيلي مظلوم واقع شده است. 
 زيرا حوزه اقتصادي امروز كمتر از جنگ نظامي نيست و فشارهايي كه از 
سوي استكبار جهاني وارد مي شود با تغيير جهت به سمت جنگ اقتصادي 
رفته و چون سپاه، پاسدار انقاب اس��ت بايد نقش خود را به ويژه در اين 
حوزه ايفا كند، ولي با مقاومت هايي روبه رو مي ش��ود كه از س��وي عوامل 
خارجي هدايت  مي شود و نفراتي كه ش��ايد در داخل از روي ناداني آن را 
دنبال مي كنند.  اين در حالي است كه در تمام دنيا نيروهاي نظامي نقش 
اثرگذار و پيش��تازي را در حوزه هاي فناوري و اقتصاد دارند. كشورهايي 
مانند چين، امريكا و روسيه كه در حوزه نظامي بسيار پيشرفته اند،بخشي از 

فعاليت هايشان را معطوف به فعاليت هاي پيشتازانه اقتصادي كرده اند. 
هر چند وجه تمايز ما در به كارگيري تمام توان سپاه مهندسي، اين است كه 
ما به دنبال سود و تجارت نيستيم، بلكه اين توان را در خدمت مردم به كار 
مي بريم و آنجايي كه نظام نياز به كمك دارد، در آن حوزه ها ورود مي كنيم. 
عاوه بر اين در جهت محروميت زدايي با استفاده از درآمدها و منابع پروژه ها 
تا شعاع 70 كيلومتري پروژه ها نسبت به ساخت پل، جاده، مدرسه و مسجد 
مورد نياز اقدام مي كنيم. عاوه بر اين سعي شده تدابير مغفول مانده اقتصاد 
مقاومتي در برخي حوزه ها نيز در دس��تور كار ق��رارگاه خاتم اانبيا)ص( 
قرار گيرد تا به عنوان پيش��رو، بخش هايي را كه در اين زمينه كند حركت 
مي كنند، به تحرك واداريم. البته اينكه تا چه حد توانستيم در اين مسيرها 
حركت كنيم، قابل نقد و بررسي است و ما منكر نواقص نيستيم و از اين رو در 
يك مدل پويا به دنبال شناسايي نواقص خود و بهبود نقاط ضعف هستيم 
تا در اين شرايط خاص از خوب به عالي ارتقا پيدا و به دولت كمك كنيم. در 
اين چارچوب سعي شده تا قرارگاه با شناسايي گلوگاه ها و نقاطي كه بخش 

خصوصي تمايلي به حضور ندارد،ورود كند. 
شناس�ايي اين گلوگاه ها چگونه انجام مي شود و در زمان 

حاضر روي چه موضوعي متمركز هستيد ؟ 
ما واح��د تحقيقاتي اي را در دانش��گاه امام حس��ين)ع( فع��ال كرديم 

استكبار ايجاد شده، ما به دنبال ايجاد اميد هستيم و از اين رو تمام سعي 
خود را خواهيم كرد تا پروژه ها را فعال و چراغ كارگاه ها را روش��ن نگه 
داريم. هم اكنون دولت و نهادهاي عمومي بدهي هاي سنگيني دارد، اما 

سعي داريم با درك شرايط، آستانه تحمل خودمان را باا ببريم. 
 اما ما تم��ام كار را خودمان انج��ام نمي دهيم و در جه��ت توانمندي 
بخش خصوصي كه پيشتر اشاره ش��د، با پيمانكاران و بخش زيادي از 
مردم سروكار داريم و به همين خاطر وقتي به ما منابع نرسد، به آنها نيز 
اين مشكات تسري پيدا مي كند و همين اان نيز اين مشكات وجود 
دارد. اين مش��كل نيز فقط مشمول قرارگاه نيس��ت، بلكه كل سيستم 
پيمانكاري در كشور مبتا به آن هستند.بنابراين ما به دنبال بخش هايي 
هستيم كه از يك سو فش��ار تحريم ها را كاهش بدهيم و از سوي ديگر 
نيازهاي داخلي را جوابگو باش��يم، به همين خاطر با رويكرد جهادي 
سعي داريم از مدل هاي متداول خارج شويم. زيرا با مدل فعلي كه منتظر 
باشيم دولت يك رديف بودجه لحاظ كند و بعد بودجه تخصيص يابد تا 

كار پيش برود، شدني نيست و حتماً مسير قفل خواهد شد. 
الحمده سيستم قانونگذاري و قوه مجريه در اين باره جدي هستند. به 
عنوان نمونه تهاتر بدهي هاي سنگين مالياتي پيمانكاران يا توليد كننده 
با بدهي دولت قانون شده ولي هنوز محدوديت هايي هست. مثًا اين 
قانون مشمول شركت هاي دولتي و قرارگاه نيست كه اميدواريم با نگاه 

مساعدي كه قوه مقننه و دولت دارند، اين مشكل نيز حل شود. 
البته امروز بحث بس��يار خوب ديگري نيز در جريان اس��ت كه در آن 
پيمانكاران مي توانند طلب خود را از دولت با بدهي هاي بانكي به بانك 
مركزي تهاتر كنند. در اين باره نيز دولت ورود كرده و اميدواريم هر چه 
زودتر عملياتي ش��ود. همچنين فروش دارايي ها و سهام نيز مي تواند 

محيط اقتصاد را پويا نگه دارد ! 
مثًا در يك مقطع نيروگاهي به ما بابت بدهي هاي دولتي واگذار ش��د 
كه ما نيز از اين محل، سرمايه گذاري جديد كرديم و آن نيروگاه در حال 
تبديل شدن به سيكل تركيبي است كه عاوه بر ايجاد ارزش افزوده و 
بهره وري در توليد برق مي توان از محل درآمد آن ساير پروژه هاي ديگر 
را فعال نگه داشت. بنابراين با توجه به حجم نقدينگي موجود اگر يك 
همدلي بين بخش هاي مختلف تصميم گير باش��د و بتوانيم اطمينان 
براي مردم ايجاد كنيم كه بازه سرمايه شان در بخش مولد و زير ساخت 
بيشتر از بخش هاي سوداگري اس��ت به راحتي مي توانيم با تحريم ها 

مقابله كنيم و رشد را حتي با درهاي بسته نيز تجربه كنيم. 
قرارگاه خاتم ب�ه دنبال مدل منطقه اي و جذب س�رمايه 

براي پروژه هاي منطقه اي است؟ 
 اين موض��وع يكي از دغدغه ه��اي جدي مقام معظم رهبري اس��ت و 
حتي در صحبت هاي اخيرش��ان بر كنترل و هداي��ت نقدينگي تأكيد 
كرده اند، زيرا تورم موجود و آس��يب هايي كه م��ا در بازارهاي مختلف 
مي بينيم، نتيجه همين نقدينگي س��رگردان و بازارهاي كاذب است. 
هدف ما هم همين است، اما مجموعه حاكميت و نظام تصميم گير بايد 

راه ها را باز كند. ضمن اينكه مشكل فقط برای قرارگاه خاتم نيست .
قرار بود ت�ا پايان س�ال پروژه هايي به اتمام برس�د، اين 

پروژه ها در چه وضعي هستند؟ 
 از40 پروژه اي كه قول داديم بيش از 50 درصد آنها افتتاح مي شود، اما 
با مش��كاتي مانند تملك اراضي، تأمين مالي يا حتي مصالحي مانند 
قير مواجه شديم و از زمان بندي عقب افتاديم كه اميدواريم در فصل 

اول سال آينده همه آنها به بهره برداري برسند.

  خبر  

مهران  ابراهيميان
  گفت و گو

بهناز  قاسمی
  گزارش  
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    بازگشت عزت به پاسپورت ايرانيان!
يك فعال فضاي مجازي در صفحه شخصي خود 
در توئيتر درباره اظهارات روحاني درباره پاسپورت 

ايرانيان و ايراين هاي خارجي، نوشت:

........................................................................................................................
    اوضاع دشمنان ما چگونه است؟

مهدي چمران رئيس سابق ش��وراي ش��هر تهران طي توئيتي اوضاع 
نابسامان دشمنان ايران را تشريح كرد. 

........................................................................................................................
    انتقاد حسيني از انتصابات فاميلي در دولت

سيدمحمد حسيني وزير اسبق ارشاد در صفحه شخصي خود طي توئيتي 
درباره انتصاب داماد روحاني به عنوان معاون وزير صنعت، نوشت:

........................................................................................................................
   مطهري و صادقي كجاي مجلس نشستند؟

يك فعال فض��اي مجازي در صفحه ش��خصي خ��ود در توئيتر درباره 
تصويب يواشكي دوتا از ايحه مربوط به FATF بدون رأي مجلسي ها 

و سكوت علي مطهري و محمود صادقي، نوشت:

........................................................................................................................
   جريمه مست كردن در امريكا چقدر است؟ 

كانال تلگرامي»روزنوشته هاي چند دانشجوي مسلمان 
ايراني در امريكا« با انتشار تصويري از خودرويي كه نصف 
آن تاكسي است و نصف ديگر آن خودروی پليس نوشت: 
مست كرديد؟ انتخاب كنيد ميخوايد سوار كدوم بشيد!

دانشگاه ايالتي آيوا، امريكا
ابد مست كردن دانشجوها در شهر اينقدر براشون معضل ايجاد ميكنه كه 

دست به چنين خاقيت عجيبي براي انذار دادن زدن، اونم كي؟ پليس!
چه خاقيتي؟ اومدن نصف ماش��ين پليس دانش��گاه رو به رنگ تاكسي 
درآوردن و روش نوشتن اگر مست مي كنيد، تاكسي بگيريد بريد خونه چون 
هزينه  سواري تاكسي فقط ميشه ۱۱ دار. روي نيمه  پليس نوشتن هزينه  
اين طرفش ميشه ۱۱هزار دار. يعني اگر در حال مستي برونيد و تصادف 
كنيد و پليس سر برسه، هزار برابر هزينه  تاكسي پاتون آب ميخوره. بعد ريِز 

اون ۱۱هزار دار رو اومدن روي كاپوت حك كردن، هزينه هايي از قبيل:
- جريمه

- هزينه  دادگاه
- هزينه  گزاف براي بيمه  راننده با ريسك باا

- هزينه  زندان
- هزينه وكيل و روند قانوني

- هزينه  عفو مشروط
- هزينه  كاس آموزشي براي راننده  مست

فكر كنم شما هم به اين نتيجه رسيديد كه ابد مست كردن دانشجوها در 
شهر اينقدر براشون معضل ايجاد ميكنه كه پليس  دانشگاه  مياد دست به 

چنين خاقيت عجيبي براي رعب افكندن در دل ملت ميزنه!

محمدجواد ظريف مي خواهد جناحي و سياست زده 
نباش�د، ام�ا مي ش�ود. مي خواه�د مواضع�ش 
در راس�تاي حفظ و تأمي�ن منافع ملي باش�د، اما 
نمي شود. مي خواهد غرور ملي ايرانيان را باا ببرد، 
اما نمي توان�د. مي خواهد غرب گرا به نظر نرس�د، 
اما مي رس�د. ظريف حاا از آن م�ردي كه با غرور 
ايستاده بود و مدال و نش�ان درجه يك شجاعت 
و لياقت با دس�تان رئيس جمهور بر سينه اش زده 
مي شد، فاصله گرفته و سخنان او در كنگره حزب 
نداي ايرانيان نشان مي دهد پايان عصر ديپلماسي 
اعتدالي ظريف آغاز شده اس�ت و حاا او به جاي 
مسئول سياست خارجي جمهوري اسامي ايران 
مي تواند سخنران نشست هاي دست چندم حزبي 
باش�د. فرقي نمي كند تصوير بزرگ ظريف فرداي 
سخنراني اش در اين نشست حزبي عكس صفحه 
اول چند روزنام�ه اصاح طلب باش�د؛ همه آنچه 
اصاح طلبان را ذوق زده ك�رده و در صفحات اول 
خود منعكس كرده اند، انتقاد صريح ظريف از يك 
روزنامه و صداوسيماست. سطح وزير خارجه ايران 
مشاجره جناحي با دو رسانه است؟ شايد هيچ چيز 
مثل تيترهاي رس�انه هاي اصاح طلب از سخنان 
ظريف بر آغاز عصر پايان ظريف صحه نمي گذارد. 
كس�اني كه از ابتدا هم ظريف را در همين س�طح 
حزبي مي پس�نديدند و حاا ذوق زده سخنان او 
عليه دو رس�انه هس�تند. ما اما ظريف را در قامت 
نماينده يك ملت و يك حكومت برابر قدرت هاي 
بزرگي كه دش�من مان هس�تند، مي خواس�تيم. 
اين اس�ت كه س�خنان اخير او نه تنه�ا قانع مان 
نمي كن�د بلكه معترض هس�تيم. چ�را معترض؟ 
اين گزارش چرايي اين اعت�راض را بيان مي كند. 

    آقاي ظريف! جناحي نباشيد
محمدجواد ظري��ف در كنگره حزب ن��داي ايرانيان 
سخنراني مي كند. همين مكان سخنراني جاي سؤال 
است و ما حق داريم بپرسيم آقاي ظريف در نشست 
حزبي چ��ه مي كنيد؟ خوش بين باش��يم، براي دفاع 
از منافع ملي و گ��زارش از تاش ب��راي حفظ منافع 
آنجاست. او سخنانش را اينگونه آغاز مي كند: »به دليل 
اينكه همواره در وزارت خارجه بوده ام، نمي توانستم 
فعاليت حزبي داشته باش��م اما محيط پرشور حزبي 
به من اين اجازه را مي دهد درباره موضوع سياس��ت 
خارجي صحبت كنم. سياست خارجي حوزه منافع 
ملي اس��ت، حوزه تقابل جناحي نيس��ت.« سخنان 
زيبايي است اما با مواضع وزير خارجه هماهنگي ندارد. 
او اواخر تابستان 93 در سفر به نيويورك براي حضور در 
اجاس ساانه سازمان ملل، در شوراي روابط خارجي 
امريكا و در پاسخ هاله اس��فندياري - فعال براندازي 
نرم- در اظهارنظري قابل تأمل گف��ت: »ما روندي را 
شروع كرده ايم كه هدف از آن تغيير فضاي سياست 
خارجي كشور اس��ت. اگر با وجود تاش هاي ما براي 
تعامل، اين تاش ها بي نتيجه بماند، مردم ايران اين 
فرصت را خواهند داشت تا ۱۶ ماه ديگر كه انتخابات 

پارلماني )مجلس دهم( برگزار مي شود، به اين عملكرد 
ما پاسخ دهند. وقتي قبًا در سال هاي۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ 
توافق هاي��ي كردي��م و تاش هاي ما ب��راي عملكرد 
شفاف، از جانب اتحاديه اروپايي رد شد، مردم جواب 
ما را با انتخاب رئيس جمهوري متفاوت دادند كه مرا 
هم زود بازنشسته كرد، حاا بار ديگر من زنده شده ام. 
به نظر من غ��رب در انتقال پيامي ك��ه مي خواهد به 
ايران منتقل كند بايد بس��يار دقت كن��د.« بله، او از 
غرب خواست به خاطر انتخابات مجلس در ايران در 
پيامي كه با نوع عملكردش به م��ردم ايران مي دهد، 
دقت كند! حاا مي گويد سياست خارجي حوزه تقابل 

جناحي نيست. 
يك س��ال بعد بود كه جان كري، وزير خارجه وقت 
امريكا گفت: »دوس��تان! اگر به توافق پش��ت كنيم، 
يك پيام بزرگ به افراطي ها در ايران مي فرس��تيم. 
چه كسي مي داند در اين صورت انتخابات )مجلس( 
چه مي شود اما روحاني و ظريف كه خود را در مذاكره 
با غرب به خطر انداختند، به نظرم به دردس��ر جدي 
مي افتند.« نگراني وزير خارجه امريكا براي وضعيت 
جناح روحاني و ظريف در انتخابات مجلس بايد باعث 
شرمندگي ظريف مي ش��د، اما نشد! اظهارنظراتي از 
اين دست در ميان مقامات امريكايي كه در واكنش 
به سخنان جناحي و نسنجيده ظريف گفته شد، باز 
هم وجود دارد كه مجال بيان نيست اما فقط اظهارات 
نبود و در عملكردها هم به كم��ك ظريف و روحاني 

آمدند. سناي امريكا فروردين 9۶ يعني يك ماه قبل از 
انتخابات رياست جمهوري ايران، بررسي تحريم هاي 
جديد را به تعويق انداخت و كوركر رئيس  كميته روابط 
خارجي سنا گفت: »پيش نويس تحريم جديد، قبل از 
انتخابات ايران رسماً وارد چرخه قانونگذاري نخواهد 
ش��د. علت، نگراني اروپا از تأثير تشديد تحريم ها بر 
سرنوش��ت ميانه روها در انتخابات است.« تحريم ها 
براي ملت ايران به عقب نيفتاد، اما براي جناح حاكم 
يعني ظريف و روحاني و براي ضعيف نشدن آنان در 
انتخابات داخلي معوق شد! اين است كه مي گوييم: 
محمدج��واد ظريف مي خواهد جناحي و سياس��ت 
زده نباشد، اما مي شود. او منافع ملي را كنار گذاشت 
و مقابل دشمنان ملت ايران س��ر درددل سياسي و 
جناحي باز كرد تا وضعيت جناح متبوعش در انتخابات 

و در مقابل رقباي داخلي تضعيف نشود. 
   آقاي ظريف! پاسدار غرور ملي باشيد

محمدجواد ظريف در كنگره حزب نداي ايرانيان قدرت 
اصلي ايران را مردم ايران مي داند و مي گويد: »مردم 
ايران مبناي قدرت ما هستند. هر چه كه مي خواهيد به 
عنوان مبناي قدرت در نظر بگيريد، همسايگانمان در 
آن مبناها از ما جلوتر هستند؛ يكي عضو ناتو است، دو 
تا از آنها ساح هسته اي دارند و امثال آنها. كل هزينه 
تسليحاتي و بودجه تسليحاتي ايران براي هر فرد در 
كل منطقه نسبت به ساير كشورها پايين ترين است؛ 
عربستان سعودي ۶9ميليارد دار هزينه خريد ساح 

كرده است، جمهوري اس��امي با هر چه كه در حوزه 
دفاعي دارد هزينه اش زير ۱۶ميليارد دار است، پس 
چه چيز اس��ت كه ما را قدرتمندترين كشور منطقه 
كرده است؟ اين مردم ما هس��تند كه ما را قدرتمند 
كردند.« البته س��خنان ظريف تا يك جايي درس��ت 
اس��ت و قدرت اصلي ايران مردم ايران هستند. ملتي 
كه با وحدت و ايستادگي كش��ور را سربلند كرده اند، 
اما نمي شود توجه به اين منبع اصلي قدرت با تضعيف 
ديگر گزاره هاي قدرت جمهوري اسامي ايران همراه 
نباش��د؟! براي آنكه بگوييم مردم اي��ران اصلي ترين 
گزاره قدرت ايران هستند، آيا ازم است حتماً قدرت 
نظامي مان را تخريب كنيم؟ خصوصاً از زبان مسئول 
سياست خارجي كشور كه سخنانش توسط بيگانگان 
دقيق رصد و تحليل مي شود؟! آيا براي تحسين ملت 
ايران ازم است اين پيام را به دشمنان مان بدهيم كه 
ما از نظر تسليحاتي از شما عقب تر هستيم )كه البته 
گزاره درستي نيست( و بودجه نظامي مان هم از شما 
كمتر اس��ت و در كل قدرت نظامي و تس��ليحاتي ما 
را جدي نگيريد؟! اين س��خنان ظريف يادآور همان 
اشتباه بزرگي اس��ت كه چند سال قبل كرد و صريحاً 
گفت كل توان نظامي ايران در ۱۰ دقيقه نابود مي شود 
و واكنش رهبري، حضرت آيت اه خامنه اي را موجب 
ش��د كه »يك وقتى يكى از مسئوان كش��ور درباره  
مس��ائل نظامى يك نظری داده ب��ود كه خب مطابق 
واقع نبود، بنده گفتم يك »تور نظامى« برای مسئوان 

كشور قرار بدهيد، بيايند يك خرده ای در محيط های 
نظامى گردش كنند، حقايقى را، واقعياتى را ببينند، 
معلوماتش��ان نس��بت به موجودِی نظامى كشور باا 
برود.« قبل از رهبري هم بسياري از مسئوان نظامي 
كش��ور به وزير خارجه تذكر دادند كه اطاعاتش در 
مورد توان تسليحاتي كشور نادرست است. حاا چرا 

وزيرخارجه بايد راه غلط رفته را دوباره بپيمايد؟!
غرور ملي فقط همين هم نبود كه ظريف آن را نشانه 
گرفت. وقتي كمك هاي مردمي به يمن نرسيد، وقتي به 
دو نوجوان ايراني در جده تعرض شد، وقتي به مقامات 
دولت ايران ويزا داده نش��د، وقتي پاسپورت ايراني از 
ارزش افتاد، وقتي نماينده ايران در سازمان ملل اجازه 
ورود به خاك امريكا را نيافت، وقتي به هواپيماي حامل 
وزير خارجه مان س��وخت ندادند، وقتي با ايراني ها در 
برخي فرودگاه ها با بي احترامي رفتار شد، وقتي بي دليل 
ديپلمات هايمان اخراج ش��دند و وقت��ي... و وقتي... و 
وقتي... غرور ملي بر باد رفت. گويا كمي دير رس��يده 
است آقاي ظريف! حاا عملكرد خود را فراموش كرده 
و همه غرور ملي را در تيتر ي��ك روزنامه و يك برنامه 
صداوسيما مي بيند و مي گويد چرا نمي خواهند غرور 
ملي ايرانيان حفظ شود! روزنامه و رسانه كه در سطح 
عملكرد دستگاه ديپلماسي كشور مؤثر نيستند، حتي 

اگر تحليل او در مورد اين دو رسانه درست باشد!
   آقاي ظريف! غرب گرا نباشيد

محمدجواد ظريف مي گويد: »مشكل ما اين است كه 
از طيف هاي مختلف فكري مان و كساني كه طرفدار 
تعامل با دنيا هستند تا كساني كه به عنوان دلواپس 
شناخته مي شوند يك اش��تباه دارند، آن اشتباه اين 
اس��ت كه غرب را مركز جهان مي بينند. دنياي امروز 
ما دنياي پس��اغربي اس��ت. دنيا عوض ش��ده و غرب 
مركز عالم نيس��ت، بنابر اين سياس��ت نگاه به شرق 
معني نمي دهد، همان طور كه سياست نگاه به غرب 
هم معني نمي دهد، چون غرب به ش��رق و ش��رق به 
غرب نگاه مي كند. همه نگاه مان را در امريكا متمركز 
نكنيم و خيال نكنيم هر اتفاقي در دنيا يك س��رش 
در امريكاست.« شعار نه ش��رقي، نه غربي كه سال ها 
ظريف را به آن دعوت مي كرديم، حاا در س��خنان او 
نمود يافته، اما همزمان ديگران را متهم به غرب گرايي 
و شرق گرايي مي كند! بايد ياد آقاي ظريف آورد كه چه 
كسي امريكا را كدخدا خواند! چه كسى گفت: »امضاي 
وزير خارجه امريكا تضمين است«؟! چه كسى گفت: 

»رئيس جمهور امريكا مؤدب و باهوش است«؟! و... 
   آقاي ظريف! دنبال راه ديگري باشيد

ظريف غيرجناحي نبوده، حافظ منافع ملي نبوده، غرور 
ملي را پاس نداشته و مخالف غرب گرايي هم نبوده است. 
او مي خواهد با متهم كردن ديگران به آنچه خود متهم به 
آن است، از شكست بگريزد اما اين كار نه اخاقي است 
و نه حرفه اي. مردم مي فهمند، رس��انه ها مي فهمند و 
سياستمداران را هم مي فهمند. براي فرار شكست بايد 
مس��ير ديگري را ظريف بپيمايد، بازگشت صادقانه به 

مواضع و آرمان های انقاب اسامي.

جالي:
خبري از اجراي SPV نيست  

رئيس مركز پژوهش ه�اي مجلس با 
بيان اينكه خبري از اجراي سازوكار 
ويژه مالي اروپا نشنيده ايم، گفت: با 
 ،SPV طواني ش�دن روند اج�راي
اعتماد افكار عمومي ايران نسبت به 
اروپ�ا خدش�ه دار ش�ده اس�ت. 
كاظم جالي رئي��س مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��امي در گفت وگو با مهر با اشاره به طواني شدن 
زمان اجرا و عملياتي نش��دن س��ازوكار ويژه مالي اروپا، اظهار داشت: 
متأس��فانه اروپايي ها در اين زمينه تعلل زي��ادي كرده اند در حالي كه 
انتظار مي رفت اين مسئله را زودتر عملياتي كنند. وي ادامه داد: پس 
از وعده هاي متعدد اروپايي ها براي جبران خس��ارات خروج امريكا از 
برجام، تا حدودي در افكار عمومي ايران نس��بت به اروپايي ها اعتماد 
شكل گرفته بود اما با طواني ش��دن روند اجراي SPV، قطعا به اين 

اعتماد خدشه  وارد شده است. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسامي 
تأكيد كرد: متأسفانه هنوز خبر خاصي مبني بر اينكه قرار است اتفاق 
خاصي از سوي اروپايي ها در اين زمينه رخ دهد، نشنيده ايم. جالي در 
واكنش به كساني كه معتقدند راه اندازي سازوكار ويژه مالي اروپا زمانبر 
اس��ت، تصريح كرد: اروپايي ها زمان كمي براي اجراي سازوكار مالي 
نداشته اند و با گذش��ت حدود هفت ماه از خروج امريكا از برجام، آنان 
هنوز به تعهد خود عمل نكرده اند و بايد تعهدات خود را اجرايي كنند. 

گفتني است SPV سيستم اروپايي جايگزين سوئيفت است كه قرار 
بود پس از اينكه تحريم هاي امريكا در ۱3 آبان اجرايي ش��د، به تداوم 
مبادات بانكي ايران كمك كند؛ اتفاقي كه تاكنون به رغم وعده هاي 

اروپايي ها و خوش بيني دولت، محقق نشده است.

نگاهي به مواضع فرافكنانه وزير خارجه در يك نشست حزبي

آقاي ظريف! براي فرار از شكست دنبال راه ديگري باشيد

محمدحسين وايتی   |     فارس

از تابستان 94، ش�خصيت ها و رس�انه هاي وابسته به يك 
جريان سياس�ي از ل�زوم تجديد الگ�وي برجام در س�اير 
حوزه هاي مورد مناقشه با غرب س�خن به ميان می  آوردند 
و ب�ه صراحت ايج�اد توافقات�ي در قالب برج�ام 3،2 و4 را 
نياز اساس�ي كش�ور عنوان مي كردند. اگ�ر جماعت مورد 
اشاره مي توانس�تند به صراحت از ضرورت تعديل مواضع 
در حوزه هاي موش�كي، منطقه اي و حقوق بش�ر س�خن به 
ميان بياورند ب�ه اين دليل ب�ود كه ماه ها قب�ل از انتخابات 
س�ال 92، ذهن افكار عمومي را ب�ا عمليات روان�ي به اين 
ب�اور نزديك ك�رده بودن�د كه مي ت�وان با تعدي�ل مواضع 
در برابر غ�رب بر مش�كات اقتصادي كش�ور فائ�ق آمد.

 بسترس��ازي اجتماعي براي دس��تيابي به اهداف سياسي در 
حال��ي مهم ترين عام��ل ش��كل گيري برجام و قب��ح زدايي از 
بسياري از مؤلفه هاي سياست خارجه جمهوري اسامي است 
كه با تجربيات تلخ برجام، جامعه نيز به اين نتيجه رسيده است 
كه فروكاستن از مواضع و رويكردهاي انقابي و ارائه امتياز به 
كش��ورهاي غربي نه تنها نمي تواند تضمين كننده آن باش��د 
كه مشكات كش��ور كاهش يابد بلكه مي تواند زمينه تشديد 
تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي را منجر ش��ود. پختگي 
و بلوغ امروز جامعه ايراني مهم ترين مانع امروز همان جرياني 
است كه تا چند ماه پيش براي پيشبرد اهداف جناحي و حزبي 
خود از »مردم« به عنوان يك اهرم فشار عليه حاكميت جهت 

انعطاف در برابر خواسته هاي خود استفاده مي كردند. 
»رجوع به رفراندوم« يك��ي از مهم ترين كليدواژه هايي بود كه 
تا چند صباح پيش به صورت مكرر از س��وي جماعت غرب زده 
داخلي براي پيشبرد اهداف خود مورد استفاده قرار مي گرفت 
كه قرائت جديدتري از »فش��ار از پايين و چانه زني از باا« بود. 
حال براي آنكه بلوغ و پختگي مردم، جايگاه يك »دست انداز« 
را پيدا نكند بايد به دنبال برخ��ي از تاكتيك ها بود كه برخي از 
اقشار مختلف جامعه دوباره به اين نتيجه برسند كه مي توان با 
امتيازدهي مجدد به غرب، كشور را در مسير پيشرفت قرار داد. 
به بيان بهتر جماعت مورد اشاره بر اين باور است كه مردم را بايد 
در تنگناهاي اقتصادي جديد ق��رار داد تا همچنان نقش اهرم 
فش��ار عليه حاكميت را بازي كنند با اين تفسير كه با تشديد 
مشكات اقتصادي مردم، سطح و گستره نارضايتي از دولت را به 
حاكميت تبديل كرده و موازي با آن سياست هاي ارشد نظام در 
عرصه بين المللي عامل بسياري از مشكات اخير عنوان شود. 
اين تأويلي نو از راهبردي است كه ماه ها قبل از انتخابات سال 
9۲ جريان غرب زده داخلي ب��راي پيروزي هاي انتخاباتي خود 
طراحي كرده بودند و قبل، حين و بعد از آغاز مذاكرات هسته اي 
به صورت كامل به اج��را درآمد. امروز هم��ان جريان به جاي 
اقدامات اجرايي و جبران ناكارآمدي ه��اي فردي و جمعي بار 
ديگر با تنگ تر كردن حلقه هاي مشكات اقتصادي به مردم راه 

برون رفت كشور از مشكات را مذاكرات مجدد عنوان مي كند! 
غافل از اينكه هزينه هاي گس��ترده ناشي از توافق هسته اي به 
گونه اي در حال افزايش است كه اقشار مختلف جامعه به ويژه 
برخي از ايه هايى كه درك عميق تري نسبت به مناسبات ميان 
ايران با امريكا – اروپا دارند، امتيازدهي مجدد كشور به غربي ها 
را هزينه زا عنوان مي كنند. در اين بين نيز برخي سياستمداران 
نس��بت به به كارگيري رويكرد گذشته، هشدار داده و خواهان 

تغيير رفتار جريان غرب زده داخلي در اين زمينه شده اند. 
   اعتماد مجدد ايران به امريكا و اتخاذ رويكردی

چون »سازش« اشتباه محض است
حميدرضا حاج بابايي نماينده مردم همدان در مجلس شوراي 
اسامي با بيان اينكه ايده و طرح سازش با امريكا از پايه و اساس 
غلط است، اظهار كرد: كساني كه اين پيشنهادات بي منطق را 
مطرح مي كنند بهتر اس��ت گذري به اقدام��ات امريكا در قبال 
ايران بعد از پيروزي انقاب اسامي بيندازند. وي افزود: آقايان 
شما چگونه طرح سازش را مطرح مي كنيد در حالي كه خاف 
واقع اس��ت اگر بگوييم از رواب��ط ايران و امري��كا و اتفاقاتي كه 
عليه كشورمان رخ داده است، غافل هستيد. رئيس فراكسيون 
نمايندگان واي��ي تصريح كرد: م��ا اگر بخواهيم مش��كات و 
خس��ارت هايي كه به ايران بعد از انقاب وارد شده است در يك 

نگاه اجمالي مورد بررسي قرار دهيم ته خط به امريكا مي رسيم، از 
اين رو چگونه با اين كشور كه نابودي مان را مورد هدف قرار داده 
سر ميز مذاكره بنشينيم. حاج بابايي خاطرنشان كرد: در كدام 
قواعد و راهبردهاي بين المللي نوشته شده است كه يك كشور با 
دشمن خود سازش كند كه برخي آقايان در داخل كشور به خود 
اجازه طرح اين موضوع را مي دهند. وي تأكيد كرد: براي ما حضور 
در توافقي چون برجام كفايت مي كرد تا بدانيم كه امريكا با رويه 
فعلي هيچ وقت قابل اعتماده نبوده و نخواهد بود، از اين رو مذاكره، 
سازش و  اتخاذ هر رويكرد ديگري با اين كشور اشتباه محض است 

و با راهبردهاي ايران سازگاري ندارد و  نخواهد داشت. 
   درد ما سازش با امريكا نيست

بايد وضعيت اقتصادي مردم را بهبود ببخشيم 
همچنين حميدرضا فوادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس 
شوراي اس��امي با ابراز تأس��ف از پيش��نهاد و طرح برخي از 
چهره هاي سياس��ي براي س��ازش با امريكا اظهار ك��رد: واقعاً 
جاي تعجب دارد كه برخي در اين كش��ور بعض��اً ديدگاه ها و 
اظهارنظرهايي را مط��رح مي كنند كه با ارزش ه��ا و مطالبات 
ايران هيچ سنخيتي ندارد. وي افزود: چطور ممكن است ايران 
پاي ميز مذاكره با كشوري قرار بگيرد يا با آن سازش كند كه جز 
ظلم و توطئه هيچ رويكرد ديگري در قبال كش��ورمان نداشته 

است. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسامي تصريح 
كرد: به اين دس��ت از چهره ها و افراد توصي��ه مي كنم به جاي 
طرح چنين موضوعاتي براي حل مشكات كشور در حوزه هاي 
مختلف ايده ارائه دهند. فوادگر خاطرنشان كرد: درد ما امروز 
در اين كشور سازش يا مذاكره با امريكا نيست بلكه ما نيازمند 
اين هستيم كه با توجه به ظرفيت هايي كه در كشورمان وجود 
دارد، اقدامات ازم را در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور و 
پيشرفت در ساير حوزه ها انجام دهيم. وي تأكيد كرد: آقايان به 
خوبي اشراف داشته باشند كه تاريخ انقضای طرح مباحثي چون 
سازش و  مذاكره با امريكا به پايان رسيده و جمهوري اسامي 

ايران در اين راستا هيچ احساس نيازي ندارد. 
   برجام برايتان تجربه نشده 

كه باز هم دم از مذاكره و سازش مي زنيد 
حسينعلي حاجي دليگاني عضو فراكسيون نمايندگان وايي نيز 
درباره طرح سازش با امريكا از سوي برخي چهره هاي سياسي در 
كشورمان اظهار داشت: واقعاً براي بنده قابل تأمل است كه اين 
دس��ت از آقايان كه خود را عامه دهر و آگاه به مسائل سياسي 
مي دانند، امروز و در چنين وضعيتي چگونه پيش��نهاد سازش 
با امريكا را مط��رح مي كنند. وي افزود: خيال اين دس��ت افراد 
در وضعيت اقتصادي امروز كش��ور به دلي��ل اينكه از نظر مالي 
در بهترين ش��رايط ممكن هستند راحت اس��ت اما بهتر است 
نگاهي به وضعيت امروز ملت كه به دلي��ل گوش دادن به اوامر 
امريكا صورت گرفته است، بيندازند. عضو فراكسيون نمايندگان 
وايي تصريح كرد: آقايان برجام برايتان تجربه نشده، بازهم دم 

از مذاكره و سازش مي زنيد، واقعاً تأسفبار است. 
حاجي دليگاني خاطرنش��ان ك��رد: رهبري باره��ا در بيانات 
خود تأكيد كردند كه امريكا قابل اعتماد نيس��ت كه حقاً بجا و 
شايسته است، از اين رو يادگاري نوش��تن بر ديوار دولتمردان 
امريكايي قطعاً دس��تاوردي براي ما نخواهد داشت. وي تأكيد 
كرد: بهتر است با نيم نگاهي به تجربه برجام براساس داشته ها 
و نداش��ته هاي خود راهبردها و رويكرده��اي مدنظر مردم و 
حاكميت را در نظام جمهوري اس��امي ايران پياده و عملياتي 
كنيم و به فكر نشس��تن بر پاي ميز مش��ترك با امريكايي ها و 
س��ازش با آنها نباش��يم كه هيچ چيزي عايدمان نخواهد شد. 
در همان مقطعي كه مذاكرات برجام در ح��ال انجام بود، تيم 
مذاكره كننده كشورمان نيز بس��ياري از نظرات خيرخواهانه 
و دلسوزانه كارشناسان را حائز توجه نمي دانست و با مشورت 
پذيري حداقلي برجام را تنظي��م و امضا كرد و امروز انتظار آن 
است كه نقطه نظرات دلس��وزانه را درباره مذاكرات مجدد در 
حوزه هاي محل مناقشه با غرب مورد توجه قرار داده و حتي در 
پذيرش عضويت كشور در كنوانسيون بين المللي نيز پيامدهاي 
حقوقي،سياسي و امنيتي ناشي از آن را مورد مداقه قرار دهد تا 

هزينه هاي مشابه برجام را جامعه و كشور تجربه نكنند.

نمايندگان خانه ملت از راه های برون رفت از مشكات می گويند
تجربيات تلخ و مال آور را تکرار نکنيم

گزارش  2  |  امیرعباس رسولی

كبري  آسوپار
   گزارش  یک
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88498436سرویس فرهنگي

  الهه هاشمي 
محمدعلي باشه آهنگر را با فیلم »ملكه« می شناسیم. 
فیلمس�ازي كه همواره نگاه ويژه اي به جنگ داشته 
و اكنون پس از گذش�ت ش�ش س�ال با فیلمي ديگر 
پیرامون جنگ به نام »سرو زير آب« در سینما حضور 
پیدا كرده است. داستان فیلم »سرو زير آب« درباره 
شهداي مفقود ااثر و سرگرداني خانواده هاي آنهاست 
كه به دنبال خبر و نشاني از آنها مي گردند. اين فیلم از 
بیرون كشیدن يك س�نگ يادگاري از مزار شهیدي 
كه زير آب مانده ش�روع مي ش�ود و س�پس به زمان 
جنگ و س�تاد معراج م�ي رود و دوباره ب�ه اول فیلم 
مي رسد. خبرنگار »جوان آناين« با محمدعلي باشه 
آهنگر، كارگردان فیلم »س�رو زي�ر آب« به گفت وگو 
نشسته است كه مش�روح آن را در ادامه مي خوانید.

 با توجه به روايتي كه ش�ما از ش�هدا در فیلم 
»سرو زير آب« داش�تید، نگران اين موضوع 
نشديد كه خانواده های شهدا به كار بچه های 

معراج شهدا شك و شبهه داشته باشند؟
در طول دوران جن��گ به خصوص در س��ال هاي 62 و 
63 خيلي از رزمندگان م��ان كه در دل جنگ مي رفتند 
پاك و عامت هاي شناس��ايي درس��تي نداش��تند. از 
طرفي بس��ياري از نيروهاي مردمي ب��دون پاك وارد 
جنگ مي شدند. خود من بعد از ش��ش سال حضور در 
ميدان جنگ، س��ال 65 بود كه پاك گرفتم.  در اوايل 
جنگ بس��ياري از آنهايي كه به جبه��ه مي آمدند يك 
كارت شناس��ايي براي ورود به منطقه جنگی برايشان 
صادر مي شد. مثًا بعضي ها با كارت دانش آموزي، برخي 
با كارت بسيج مس��جد و برخي در يك تيپ و لشكري 
عضو مي شدند و كارتي براي حضور در منطقه جنگي به 
نامشان صادر مي شد. بعد از مدتي بررسي كردند و گفتند 
شايد اين روش براي شناسايي افراد مشكاتي را ايجاد 
كند، بنابراين اعام كردند پشت يقه لباس، روي برگ 
جيب و پشت زبانه پوتين هر كسي اسمش نوشته شود. 
اين كار هم انجام شد اما از يك تاريخي به بعد و به تدريج 
پاك وارد چرخه نيروهاي مردمي ش��د. اوايل پاك ها 
در اطراف ميدان شوش زده مي ش��د و آلومينيوم هاي 
پاك را به ش��كل تقريباً مربع مي بريدند و باعث زخم 
شدن بدن رزمنده ها مي ش��د چون گوشه هاي پاك ها 
تيز بريده مي شد. بعد از آن دوستان معراج، پاك ها را به 
مناطق ديگري بردند و سعي كردند با شكل و شمايلي 
گوشه هاي تيز پاك را نرم كنند تا به بدن آسيب نزند.  
از زماني كه كش��ور تحريم ش��د، زنجير پاك هم وارد 
نمي ش��د و بچه ها مجبور مي ش��دند پاك ها را با سيم 
تلفن صحرايي به گردنشان آويزان كنند. همين سيم ها 
هم باعث آس��يب مي ش��د و گردن رزمندگان را زخم 
مي كرد.  گاهي اوقات در جن��گ رزمندگان پاك هاي 
شهدا را از گردنشان درمي آوردند تا شهادت دوستانشان 
را اعام كنند، اما وقتي پيكر شهدا جابه جا مي شد ديگر 
فاقد عامت شناسايي بود. بس��ياري از شهدا نيز در اثر 
درگيري ها لباسش��ان مي س��وخت يا پوتين هايشان از 
پايش��ان در آمده بود و از آنجايي كه پ��اك مهم ترين 
عامت شناسايي شهدا بود باعث مي شد كه ديگر قابل 
شناسايي نباشند. آن وقت جزو شهداي گمنام محسوب 
مي شدند. مثًا در گلستان شهداي آبادان يا در اصفهان و 
خرمشهر شهداي گمنام زيادي دفن شده اند. اينها همان 
شهدايي هستند كه پيكرشان شناسايي نشده و به عنوان 

شهيد گمنام دفن شده اند. 
 كارشناسی شهدا كه فقط در يك مركز انجام 

نمی شد؟
نيروهای معراج ش��هدا ناب ترين بچه هايي بودند كه در 
دوران جنگ با س��ختي هاي فراوان مسئوليت رساندن 
پيكر دقيق و درست شهدا را نزد خانواده هايشان آن هم 
با كمترين امكانات برعهده داش��تند.  پنج معراج اصلي 
داش��تيم كه مهم ترين آن معراج مركزي شهداي اهواز 
بود. معراج دوم انديمش��ك بود كه قبل از اهواز درست 
شد. معراج سوم در سنندج، معراج چهارم در كرمانشاه 
و معراج پنجم در اروميه قرار داش��ت، اما از آنجايي كه 
پيكرها از مناطق مختلف جنگي باي��د به معراج اصلي 
انتقال پيدا مي كردند، معراج ه��اي كوچك و موقتي با 
عنوان معراج هاي تاكتيكي درنظر گرفته ش��د و پيكر 
ش��هدا را به آنجا انتقال مي دادند و آنجا براي شناسايي 
شهيد تاش مي كردند تا اگر عامتي دارد پيش از آنكه 
گم شود آن را پيدا كنند. س��پس در صورت پيدا شدن 
عامت شهيد را با فرم شناسايي انتقال مي دادند. البته 
اين كار از اول انجام نمي شد و بعد از مدتي تجربه چنين 

تصميماتي گرفته شد. 
پاك هاي دوتكه هم استفاده مي شد؟

بعد از سال 62 بود كه آرام آرام بخش پاك هاي دوتكه 
راه اندازي ش��د، اما از آنجايي كه جبه��ه ما هزار و 200 
كيلومتر ب��ود و همچنين نيروهاي مردمي بيش��ترين 
حض��ور را در جنگ داش��تند، اين پاك ه��ا جوابگوي 
جمعيت نبود، بنابراين خيلي از نيروهاي مردمي بدون 
پاك به جنگ مي رفتند.  مث��ًا در عمليات مرصاد  كه 
بعد ازپذيرش قطعنامه نياز ب��ه حضور نيروهاي زيادي 
داشتيم تا وقتي كه نيروهاي اصلي برسند مردم حضور 
پيدا كردند و جلوي متجاوزان ايستادند و جنگيدند. با 
اين سرعت امكان رس��اندن پاك براي آنها نبود براي 
همين م��ردم بدون پ��اك وارد جنگ ش��دند و بعد از 
شهادت شناسايي آنها به س��ختي انجام مي شد. اين در 
حالي است كه معراج ش��هدا تمام تدبيرهاي ازم را به 
كار گرفته بودند و 50 مورد دستورالعمل قانوني را براي 
شناسايي، انتقال و معرفي به خانواده ها اجرا مي كردند و 

وظايف سنگيني را بر عهده داشتند. 
 چق�در زمان براي شناس�ايي پیكر ش�هدا 
وجود داشت؟ براي تحقیقات بیشتر امكان 

نگهداري از پیكر شهدا نبود؟
برخي پيكرهاي شهدا كه پيدا مي شدند امكان شناسايي 
آنها وجود نداشت و مجبور به دفن  آنها به عنوان شهداي 
گمنام مي ش��دند.  ش��هيدي را ب��ه نام امير س��رداري 
شناسايي كردند و مي خواستند در بروجرد دفن كنند. 
به صورت كامًا اتفاقي امير س��رداري به بروجرد آمد و 
ديد قصد دفن ش��هيدي را با نام او دارند. او گفت كه نام 
اين شهيد محمد ارغنده است و نه امير سرداري! در واقع 

ماجرا از اين قرار بود كه شهيد محمد ارغنده هنگام نماز 
خواندن دنبال لباس تميزي مي گشته و امير سرداري 
يكدس��ت از لباس هاي تميزش را به او مي دهد. همان 
وقت بود ك��ه خمپاره اي نزديك ش��هيد محمد ارغنده 
مي زنند و او و چند نفر ديگر به ش��هادت مي رسانند. از 
آنجايي كه بدن شهيد ارغندي به شدت آسيب مي بيند 
و فقط از روي نوشته لباسش قابل شناسايي بوده، او را به 
عنوان شهيد امير سرداري معرفي مي كنند. از اين دست 

اتفاقات در جنگ داشتيم. 

 داستان فیلم »س�رو زير آب« چگونه شكل 
گرفت؟ 

داس��تان فيلم از اين قرار اس��ت كه پيكري به نام شهيد 
س��ياوش آباديان مي آيد و خانواده دوبار او را شناسايي 
نمي كنند، اما برادرش او را شناس��ايي مي كند. بار سوم 
همه خانواده اين پيكر را شناسايي و سپس دفن مي كنند. 
در همين حال يك خانواده اسم سياوش آباديان را معرفي 
مي كند و به دنبال شهيدش مي گردد.  بسياري از خانواده 
شهدا هستند كه فرزندشان برنگشته  است، پدر و مادر اين 
شهدا هنوز هم چشم به در دوخته اند و بي تابي مي كنند. 
اين خانواده ها هنوز منتظر يك خبر از عزيزشان هستند. 
شما ببينيد كه امام موس��ي صدر 40 سال پيش مفقود 
شده است. خانواده اش و مردم مي گويند كه او هنوز زنده 
است. تا نش��انه اي از او پيدا نكنند نمي توانند نبودش را 
باور كنند.  جهانبخش در فيلم »سرو زير آب« مي گويد 
ما مي توانيم يك پيكر را به عنوان يادبود و پس��رخوانده 
و برادرخوان��ده به خانواده اي بدهيم ك��ه فرزندش هنوز 
برنگشته اس��ت. گوشه قبر هم مي نويس��يم و به اعضاي 
خانواده هم مي گوييم، اين خانواده آرام مي شود. اين كار 

شبيه به اين است كه به شيرخوارگاه برويم و بچه اي را به 
سرپرستي قبول كنيم، در حالي كه اين بچه، بچه شخص 
ديگري اس��ت، اما چون ما بچه اي نداريم مي توانيم او را 
به سرپرستي قبول كنيم. آنقدر اين مسئله مهم است كه 
بسياري از خانواده شهدا طالب شده اند تا شهداي گمنام 
را به عنوان فرزندان خودشان بگيرند و مزار آن شهيد در 

اختيارشان باشد. 
 قبل از اينكه فیلم س�اخته ش�ود همیش�ه 
اخباري به گوش مي رسد كه درباره فیلمنامه 

حساس�یت هايي وج�ود دارد. در ذهن من 
اين بود كه ممكن اس�ت در فیل�م صحنه يا 
ديالوگ خاصي وجود داشته باشد كه اينقدر 
با مخالفت روبه رو ش�ده اس�ت، اما در كنار 
فیلم هاي مبتذل كه مجوز نمايش مي گیرند 
چط�ور ب�راي تولید چنی�ن فیلم ش�ريفي 
س�ختگیري ش�د؟ اين نگاه ه�اي مخالف از 

كجا مي آمد؟
دوس��تان مخال��ف فيل��م »س��رو زي��ر آب« را دقيق 
نمي شناسم. آنهايي كه به صورت مستقيم با من صحبت 
مي كنن��د فيلم را تأييد كرده اند اما پش��ت پ��رده واقعاً 
نمي دانم چه خبر است؟ اين س��ؤال شما براي خود من 
هم مطرح است و مي خواهم منتقدان خودشان را معرفي 
كنند و دليلشان را واضح بگويند. به نظر من اين  منتقدان 
نه جنگ را و نه خانواده ش��هيد را به خوبي شناخته اند. 
چون يكس��ري پُس��ت هاي دنيايي دارند ب��ه  دليل اين 
پُست هاي دنيايي خطوطي را مي كشند و مي گويند اينها 
خط قرمز است تا مثًا اين خط با ميزشان يك كيلومتر 

فاصله داشته باشد. 
چ�را مي خواهن�د از اي�ن مباح�ث فاصل�ه 

بگیرند؟
من در تمام مدت در جنگ حضور داش��تم و ماجراها را 
رصد كردم. بع��د از آن هم در اين ح��وزه پژوهش هايي 
داشتم. مي دانم كه يكسري گفته هايي است كه كسي به 
آن نزديك نمي شود. من مي گويم كه خوب است  نشان 
دهيم يك گردان جايي را فتح مي كند و برمي گردد. اصًا 
هر فيلمي كه درباره جنگ بس��ازيم و مفيد باشد بسيار 
خوب است و بحثي در آن نيست، اما مهم اين است كه 
جنگ با اين وسعت و گستردگي سختي هايي داشته كه 
بيشترين سختي متوجه كساني بوده كه بي نام و نشان 
به ميدان جنگ رفته اند و خانواده هايي كه بي نام و نشان 
تحمل كردند. اين دو موضوع را از تمام فيلم هايمان امحا 
كرده ايم.  معمواً يك دوربين مقابل خانواده شهدا قرار 
مي گيرد كه مي گويد من حالم خوب و همه چيز رو به راه 
است! خانواده ش��هيد نمي خواهد  خاطر مردم را مكدر 
كند، اما وقتي دوربين از آنجا مي رود مي بينيم كه فشار 

زيادي روي پدر و مادر شهيد قرار گرفته و چشم شان به 
در اس��ت كه كس��ي اين را نمي فهمد. نمي دانم چرا فكر 
مي كنند كه آن مادر هميش��ه خوش��حالي مي كند! اگر 
فرزند ما دو ساعت ديرتر به خانه بيايد بي تاب مي شويم و 
زمين و زمان را به هم مي ريزيم. آن وقت يك مادر شهيد 
كه 30 سال است فرزندش برنگشته را درك نمي كنيم.  
دوستاني كه رسماً سند جنگ را به اسم خودشان زده اند 
احس��اس مي كنند اين مباحث نبايد مطرح شود. چون  
خودش��ان زير س��ؤال مي روند. بعد به بهانه خودش��ان 

مي گويند كه جنگ زير سؤال مي رود. چطور جنگ زير 
س��ؤال مي رود؟ 40 سال است مس��تقيم و غيرمستقيم 

مي جنگيم، چه چيزي زير سؤال رفته است؟
 بسیاري از فیلم هاي تكنیكي را مي بینیم كه 
حس و حال فیلم »سرو زير آب« در آن وجود 
ندارد. اين حس و حال از كجا منتقل مي شود؟

اگر بخواهيد در سينما حرف جديدي بزنيد ازم است به 
راه هاي نرفته برويد. به عنوان مثال در كش��ورهاي غربي 
تكنيك هاي فيلمسازي شان چه در اجرا و چه در فيلمنامه 
از ما خيلي جلوتر اس��ت، ام��ا با توجه به اينك��ه ما ابزار و 
امكانات آنها را نداريم معتقدم اگر فيلمي قرار است حرف 
جديدي بزند بايد فرم خوبي بيان شود. حاا اين فرم خوب 
مي تواند در خود منطقه اصلي جنگ و معركه رخ دهد يا 
مي تواند در پشت جنگ باشد. من در »فرزند خاك« پشت 
جبهه را نشان دادم، در »ملكه« خود صحنه و »خط مقدم 
جنگ« و در» سرو زير آب« در زمان جنگ و در يك منطقه 

واقعي كنار خط مقدم جنگ را نشان مي دهم. 
در كارهاي تكنيكي اگر ابزار، شرايط و امكانات مالي آن 
فراهم باش��د بااخره آدم مي تواند انج��ام دهد. اين نوع 
سينما كه مي تواند تكنيك را به رخ بكشد بسيار ساده تر 
از آن است كه حس فيلم را به بيننده منتقل كند. انتقال 
حس بسيار سخت تر است چون شما با روح و روان آدمي 
در سينما مواجه هستيد كه حس مشابه تو را دارد، يعني 
اگر قرار اس��ت او را غمگين يا خوش��حال كني بايد به او 
نزديك شوي. همچنين براي انتقال عشق، عرفان، فلسفه 
و عصبانيت نيز بايد با ابزار حس، نور و محيط جلو بروي و 

امكانات ديگري نداري. 
بايد بپذيريم كه شرايط برابري براي همه فيلمسازاني كه 
مي خواهند در اين حوزه فيلم توليد كنند، مهيا نيست. 
اگر ش��رايط فراهم بود و حتي نيمي از امكانات برخي از 
فيلمسازان به من و امثال من  داده مي شد شايد در شرايط 
راحت تري فيلم »سرو زير آب« را به مقصد مي رساندم. 

اين فیلم، خانواده ش�هداي مذاهب ديگر را 
هم مطرح مي كند. انگیزه ش�ما براي نش�ان 
دادن حضور همه مذاه�ب و قوم ها در جنگ 

چه بوده است؟
دليل من براي نشان دادن ش��هداي مذاهب و قوم هاي 
ديگر در فيلم »سرو زير آب« اتحاد بين اديان و قوميت ها 
در كش��ور بوده اس��ت. به نظر من مهم ترين نياز كشور 
وحدت بين همه مردم، همه اديان و همه قوميت ها براي 
حفظ كيان كشور اس��ت. در حالي كه در شرايط جنگ 
اقتصادي سختي قرار داريم با وحدتمان مي توانيم سرپا 
بمانيم و كش��ور را حفظ كنيم.  در يك دهه اخير هجوم 
به مرزهاي كش��ور و فعاليت ش��بكه هايي ك��ه در مورد 
تجزيه طلبي دم مي زنند بيش��تر شده اس��ت. در چنين 
فضايي مهم ترين كار ايجاد وح��دت و تقويت ميان همه 
اديان كشور است. چه شيعه، چه سني، چه مسيحي و چه 

يهودي براي ما محترم اس��ت. همانطور كه رهبر معظم 
انقاب درباره زبان فارس��ي صحبت مي كنند و به حفظ 
اتحاد بين ادي��ان و قوميت تأكيد دارن��د و همانطور كه 
خود ايشان با خانواده مس��يحيان ماقات مي كنند و به 
خانه هايشان مي روند همه اين مسائل در كنار هم باعث 

شده است من در اين مسير حركت كنم. 
ب�ه نظ�ر بس�یاري از منتق�دان فیلمنام�ه 
زير آب« مي توانست پخته تر و جامع تر  »سرو 

باشد. نظر شما چیست؟
فيلمنامه اصلي بيش از 135 دقيقه بود و در حال حاضر 
35 دقيقه كمتر از فيلمنامه اصلي ساخته شده است. در 
مورد تمام خرده داستان ها مثل گودرز و ماهرو، چيستا 
و جهانبخش، سرگرد و درجه هاي نداده اش، جهانبخش 
و همسرش س��تاره؛ تمام اينها در فيلمنامه اصلي وجود 
داشت،اما متأسفانه تحمل س��ينماي ايراني بيش از 84 
دقيقه نيس��ت. به همين دليل فيلم كوتاه تر ش��د.  بايد 
بگويم من در اين مسير فيلمسازي كمكي ندارم. از طرفي 
س��انس هايي كه براي فيلم »س��رو زير آب« اختصاص 
داده اند سانس كم بيننده اي است. از طرف ديگر تلويزيون 
براي بهتر ديده ش��دن اين فيلم كمكي نمي كند. حتي 
مي بينيد كه شهرداري كه س��رمايه گذار اين فيلم بوده، 

بيلبوردي را براي اين فيلم اختصاص نداده است. 
چرا ش�هرداري كه خ�ودش براي اي�ن فیلم 
سرمايه گذاري كرده است همراهي نمي كند؟
نمي دانم شايد در آن زمان ش��هردار شخص ديگري بود 
و با سركار آمدن ش��هردار جديد سياست هاي كاري نيز 
تغيير كرده اس��ت. انگار همه دست به دست هم داده اند 
كه اين فيلم نه خوب ساخته و نه خوب ديده  و نه خوب 
اكران شود. دلسردي و نااميدي عجيبي را به من منتقل 
كرده اند، اما با تم��ام اين نامايمتي ها »س��رو زير آب« 
ساخته و اكران شده و  نسبت به مشكاتي كه بر سر راهش 

بود مورد توجه قرار گرفته است.

دوستان مخالف فیلم »سرو زير آب« را 
دقیق نمي شناسم. آنهايي كه به صورت 
مس�تقیم با من صحب�ت مي كنند فیلم 
را تأيید كرده اند اما پش�ت پ�رده واقعًا 
نمي دانم چه خبر است؟ اين سؤال شما 
براي خود من هم مطرح است و مي خواهم 
منتقدان خودش�ان را معرف�ي كنند و 
دلیلشان را واضح بگويند. به نظر من اين  
منتقدان نه جنگ را و نه خانواده شهید را 

به خوبي شناخته اند

دوستاني كه رسمًا سند جنگ را به اسم 
خودش�ان زده اند احساس مي كنند اين 
مباحث نبايد مطرح شود. چون  خودشان 
زير سؤال مي روند. بعد به بهانه خودشان 
مي گويند كه جنگ زير س�ؤال مي رود. 
چطور جنگ زير سؤال مي رود؟ 40 سال 
است مستقیم و غیرمستقیم مي جنگیم، 

چه چیزي زير سؤال رفته است؟

باید به ناگفته های جنگ نزدیک شویم
گفت وگوي »جوان آناين«  با كارگردان فیلم »سرو زير آب«

پدر و مادر شهیدي  را كه 30 سال چشم انتظار فرزندشان نشسته اند درك نكرده ايم
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88498481ارتباط با ما

گزارش
حاشيه هاي خاطره انگيز از يك ديدار صميمي
جمله آقا به همسران شهدا چسبيد!

21 آذر ماه بود كه خانواده هاي ش�هداي 
دفاع مق�دس و مدافع�ان حرم ب�ا رهبر 
انقاب ديداري بدون حضور مس�ئوان 
داشتند. حضور چشمگير فرزندان كودك 
و خردسال شهداي مدافع حرم كه اغلب با 
لباس هاي ويژه در مراسم حضور داشتند، 
جل�وه ديگري به اي�ن جلس�ه داده بود. 
به گزارش »ج��وان« به نقل از »تس��نيم« 
صبح چهارش��نبه 21 آذرماه 97، جمعي از 
خانواده هاي شهداي دفاع مقدس و همچنين 
خانواده هاي ش��هداي مدافع ح��رم با رهبر 
انقاب ديدار كردند. مانند رسم هميشگي 
ديدارهاي رهبري با خانواده شهدا، صميميت 
و محبت در اين ديدار و رابطه دوسويه رهبر 
معظم انقاب با خانواده شهدا از نكات قابل 

توجه اين محفل بود. 
سيدحس��ن انتظ��اري، نخس��تين جانباز 
نخاعي مدافع حرم كه فرزند و برادر شهيد 
دفاع مقدس نيز اس��ت، هم ب��ه عنوان يك 
مداف��ع ح��رم و هم ب��ه عنوان عض��وي از 
خانواده شهداي دفاع مقدس در اين ديدار 
خاطره انگيز حضور داش��ت. وي درباره اين 
مراسم پر شور و ديدار با مقام معظم رهبري 
گفت: فضاي اين مراسم آكنده از عطر شهدا 
بود. ب��ه خصوص وقت��ي فرزن��دان رفقاي 
شهيدمان را در فضاي حسينيه مي ديديم 
كه همراه خانواده هاي خود براي ديدار آمده 
بودند، ياد رفقاي شهيد در ذهنمان تداعي 
مي شد. ياد زحماتي كه اين افراد در دوران 

حياتشان كشيدند تا پيروزي هاي بسياري 
نصيب همه شود. 

 بچه هاي كوچك و حضرت آقا
انتظاري در ادامه گفت: يكي از صحنه هاي 
بسيار جالب اين ديدار، اش��تياق بچه هاي 
كوچك شهدا براي ديدار نزديك و صحبت با 
حضرت آقا بود. خيلي  از اين بچه ها به سمت 
جلو فشار مي آوردند تا آن طرف ميله ها رفته 
و با آقا از نزديك صحبت كنند. خانواده هاي 
زيادي از جمله خانواده هاي شهداي تهراني 
و شهرستان            هاي مختلف از سراسر كشور در 

بيت آقا حضور داشتند. 
اين جانب��از مدافع حرم اف��زود: حضرت آقا 
هم در سخنانشان از ش��هدا ياد كردند و ما 
را مخاطب سخنان خود قرار دادند و تأكيد 
كردند راه شهدا را ادامه دهيم و اشاره داشتند 
كه به  رغم تحريم دشمنان انقاب ما هميشه 
پيروز بوده است،زيرا آنها درك نمي كنند كه 
خانواده شهيد چگونه فرزندش را براي دفاع 
مي فرستد و فدا مي كند. و به جمله معروف 
حضرت امام)ره( اش��اره كردند كه »ملتي 
كه ش��هادت دارد، اس��ارت ندارد.« ايشان 
همچنين همانند بسياري از سخنان پيشين 
روي مس��ئله يمن و حمايت از ملت مظلوم 

يمني هم تأكيد داشتند. 

 عك�س ش�هدا در دس�ت فرزندان 
شهدا

زه��را امامي، همس��ر ش��هيد مداف��ع حرم 
»محمدحسين مرادي« و مديرعامل مؤسسه 
فرهنگي رباب است. او س��ومين  بار است كه 
به عنوان يك همس��ر ش��هيد در ديدارهاي 
امام خامنه اي با خانواده شهداي مدافع حرم 
حضور پيدا ك��رده و خاطرات ب��ه يادماندني 
خود را روايت مي كند. امامي از حاش��يه هاي 
ديدار خانواده ش��هدا با مق��ام معظم رهبري 
چنين گفت: خيلي از خانواده ش��هدا عكس 
شهدايش��ان را هم با خ��ود آورده بودند، اما 
همه نتوانس��تند عكس هايش��ان را به داخل 
حس��ينيه بياورند. اين عكس ها ه��م عموماً 
دست فرزندان ش��هدا بود. حسينيه شلوغ و 
مملو از جمعيت بود. مراسم مختص مدافعان 
حرم هم نب��ود. تعدادي از خانواده ش��هداي 
دفاع مقدس، شهداي نيروي انتظامي و شهيد 
تيموري، محافظ مجلس هم در مراسم حضور 
داشتند. تقريباً اكثر خانواده  شهدايي كه عموماً 

مي شناسيم را در دورهمي آن روز ديديم. 
 جمله   حضرت آقا به همسران شهدا 

امامي افزود: آقا از تهديد دش��منان گفتند 
كه برخ��ي مي گوين��د 40 س��ال انقاب را 
نمي بيني��د، اما مردم با حضورش��ان در 22 
بهمن پاس��خ اين ادعا را مي دهند. »شهدا 
از همسر محبوبشان گذش��تند...« يكي از 
جماتي بود كه مقام معظ��م رهبري بيان 
فرمودند و شنيدن آن به مذاق ما همسران 

شهدا خيلي خوش آمد و خيلي دلنشين بود. 
ما عموماً نكاتي كه در جمات حضرت آقا به 
همسران ش��هدا برمي گردد را طور ديگري 

دوست داريم. 
 ديدارهايي براي تجديد روحيه 

ش��ايد مهم ترين دس��تاورد اين جمع هاي 
صميمي، تجديد روحيه براي خانواده شهدا 
باشد. امامي با اشاره به اثرگذاري اين ديدارها 
در روحيه خانواده ش��هدا گف��ت: برخي از 
مادران شهدا مي گفتند هربار كه حضرت آقا 
را از نزديك مي بينيم، انگار نور معنويتشان 
بيشتر شده و روز به روز نوراني تر مي شوند. 
اين نشانه عاقه مندي خانواده شهدا به مقام 
وايت است. ديدارهاي حضرت آقا با خانواده 
ش��هدا در روحيه خانواده ها خيلي تأثيرات 
مثبتي مي گذارد. خانواده هاي��ي كه داغ از 
دست دادن عزيزشان را هيچ وقت فراموش 
نمي كنن��د و مجبورند گاه��ي نامايمات 
جامعه به خانواده شهدا را هم تحمل كنند، 
با ديدارهاي مقام معظ��م رهبري و برخورد 
مس��تقيم و بدون واسطه با ايش��ان و رودر 
رو شدن، آرامش و التيامي بر زخم هايشان 
مي يابند. خانواده شهداي مدافع حرم در اين 
ديدارها در واقع مهمان حضرت آقا مي شوند 

و از ايشان درس صبر مي گيرند. 

 صغري خيل فرهنگ
شهيد قدرت اه قرباني فرزند دوم خانواده اي 
بود كه شش برادر و يك خواهر داشت. اعضاي 
اين خانواده همگي انقابي بودند. پدر راننده 
اتوبوس و مادر هم خانه دار ب�ود. اين خانواده 
در دوران دف�اع مق�دس پنج رزمنده و س�ه 
جانباز داش�ت كه يك�ي از آنها به نام حس�ن 
قربان�ي بع�د از جن�گ به ش�هادت رس�يد.   
ق�درت اه قرباني اولين ش�هيد خان�واده در 
سن 16 سالگي وارد جبهه شد. در 20سالگي 
ازدواج كرد و در حالي كه 22 س�ال داش�ت، 
در عملي�ات كرب�اي4 در لب�اس غواصي به 
ش�هادت رس�يد و پيكر مطه�رش همچنان 
مفقود اس�ت.  رحمت اه قربان�ي كه خودش 
سال 66 در يگان مهندس�ي رزمي به عنوان 
راننده بولدوزر و لودر در قالب تيپ47سلمان 
در جبهه حضور داشت، اكنون مسئول يكي از 
مدارس حوزه علميه اصفهان و مسئول پايگاه 
مقاومت بس�يج ش�هيد باهنر اس�ت. وي در 
گفت وگو با ما از خانواده و برادر شهيدش گفت. 

 مصداق سخن امام )ره( 
قدرت اه فرزند دوم خانواده متولد سال 43 بود. 
شايد يكي از مصداق هاي سخن امام راحل  كه 
س��ال 43 فرمودند ياران من در گهواره هستند 
همين ب��رادر ما ب��ود. در دوران پيروزي انقاب 
دانش آموز دوره راهنمايي بود و در همان زمان در 
كارهاي انقابي عليه رژيم ستمشاهي مشاركت 
داش��ت. مرا كه دانش آم��وز كاس اول ابتدايي 
بودم با خود به تظاهرات مي ب��رد. پدرم در دهه 
40 يك راديو خريده ب��ود و قدرت اه تحوات 
كشور و جهان را با همان راديو پيگيري مي كرد. 
جوان فعالي بود. نسبت به احكام اسام ، واجبات 
و محرمات حساسيت خاصي داشت، به خصوص 
روي كس��ب حال تأكي��د مي كرد. ي��ك بار از 
پدرمان س��ؤال كرد كه شما خمس مي دهيد يا 
نه؟ اگر خمس درآمد س��ال را پرداخت نكرديد 
من ديگر در منزل نماز نمي خوانم، مي روم پايگاه 
بسيج و نماز را آنجا مي خوانم كه پدرم با لبخند 

مليحي رضايت ايشان را جلب كردند. 
 6 رزمنده

خانواده ما شش رزمنده داشت كه از ميان آنها سه 
نفر جانباز و دو نفر هم شهيد شد. مادرمان نگراني 
و دلتنگي زيادي داشت، اما پدرمان خودش راننده 
اتوبوس قديمي ناسيونال بود و در دوران جنگ 

تحميلي رزمندگان را به مناطق عملياتي به ويژه 
اهواز منتقل مي كرد. صبر بيشتري هم داشت. 
تعداد پسرهاي خانواده هم زياد بود كه خودش به 

نوعي باعث دلداري پدر و مادر مي شد. 
 شجاع كم نظير

قدرت اه عجيب ش��جاع و باغي��رت بود و چون 
در بخش اطاعات فعاليت مي كرد بس��يار سر 
نگهدار و صبور بود. اهل نماز اول وقت بود و بيشتر 
نمازهايش را به جماعت اقامه مي كرد. به خانواده 
شهدا احترام زيادي مي گذاشت و بسيار به آنها 
سركش��ي و كمك مي كرد. عاش��ق زيارت امام 
رضا )ع( بود. شديداً به تاوت قرآن عاقه داشت. 
همت زيادي در گراميداشت مناسبت هاي ملي 
و مذهبي داشت و به طور مستمر در نماز جمعه 
ش��ركت مي كرد. اخاق خوبي داشت و بسيار با 
محبت بود. هميشه به برپايي نماز و شركت در 
نماز جمعه و جماعت و حف��ظ حريم و حرمت 
وايت فقيه سفارش مي كرد. هنگام اعزام به جبهه 

از پدر و مادر و اقوام  طلب حاليت مي كرد. 
 2 برادر، يك عمليات

قدرت اه ني��روي اطاع��ات عمليات لش��كر 
14امام حسين)ع( و نيز از فرماندهان غواصان 
گردان حضرت يونس )ع( بود. س��الي چند بار 
مرخصي مي آمد.در مدت حضورش در جبهه دو 

بار مجروح شد. طي عمليات محرم دو برادرمان 
حسن و قدرت اه در يك شب مجروح شدند. آبان 
سال61 در محور شرهاني كه محل عمليات لشكر 
امام حس��ين )ع( در عمليات محرم بود، وقتي 
رزمندگان ما از رودخانه دويرج عبور مي كنند، 
درگيري آغاز مي شود. در جريان اين درگيري 
چند گلوله به پاهاي ق��درت اه اصابت مي كند 
و او بر زمين مي افتد. برادرمان حسن كه همراه 
ايش��ان در عمليات بود، خودش را به قدرت اه 
مي رساند و با چفيه پاهايش را مي بندد تا خون 

بند بيايد. قدرت اه به حسن مي گويد تو برو من 
منتظر نيروهاي امدادي مي مانم تا بيايند. هنوز 
حسن خيلي فاصله نگرفته بود كه گلوله اي هم 
به كتف راست او برخورد مي كند. خودش را به 
قدرت اه مي رساند و هر دو نفر همانجا مي مانند 
تا نيروهاي امدادگر مي آيند و آنها را به پش��ت 

جبهه منتقل مي كنند. 
 جبهه با دمپايي!

يكي از خاطراتي كه به ياد دارم مربوط به اعزام 
آخر قدرت اه به جبهه است. برادرم با پنج نفر 
از بچه هاي محل از جمله پسرعمه مان با هم در 
يك روز مي خواستند اعزام شوند. پسر عمه ما با 
دمپايي آمده بود در حالي كه لباس بسيجي هم 
بر تن داشت، قدرت اه كه ايشان را با آن تيپ 
و قيافه ديد، زد زيرخن��ده كه اين چه قيافه اي 
اس��ت، چرا با دمپايي آمدي؟! پس��ر عمه ام با 
خنده گفت من در منطقه پوتي��ن دارم، ديگر 
پوتين نگرفتم وقتي رسيديم همان را مي پوشم. 
همه خوشحال و شادمان آنها را بدرقه كرديم و 
بازگشتيم اما مادرمان بغضي در گلو داشت. انگار 
مي دانست اين آخرين اعزام قدرت اه به جبهه 
اس��ت. اين را هم بگويم كه همين پسر عمه ما 
بعداً همراه قدرت اه از شهداي غواص عمليات 

كرباي 4 شد. 

 شهادت در اروند
هر دو برادرم��ان در دي ماه س��ال 65 در عمليات 
كرباي4 حضور داشتند. قدرت اه درشب شهادتش 
دست برادر بزرگ تر حسن را گرفته بود و در كنار 
اروند رود با هم از سختي عمليات صحبت مي كردند. 
قدرت اه در همان شب مفقودااثر شد. آنطور كه 
همرزمانش گفته اند در وس��ط اروندرود بودند كه 
گلوله به سر قدرت اه اصابت مي كند. بيسيم چي 
همراه ايش��ان تعريف مي كرد كه چند متري هم 
داخل آب دنبالش رفته اما به علت شدت موج آب 
و آتش سنگين دشمن نتوانسته كاري انجام دهد و 
موج آب قدرت اه را با خود برده بود. پس از عمليات 
خبر مفقود شدن قدرت اه را برادرمان حسن آورد. 
چون قدرت اه و پسر عمه ما هر دو مفقودااثر شده 
بودند، دو تابوت به يادب��ود آنها به مدت يك هفته 
دركوچه اي ك��ه منزل پدرمان بود گذاش��تند و از 
آنها تجليل كردند.  در ي��ك دوره ما چهار برادر در 
جبهه بوديم. اينگونه موارد در آن دوران عادي بود. 
بسياري از خانواده ها اينطور بودند كه بيش از يك 
نفرشان در جبهه بود. واقعاً كشور شور و حالي ديگر 
داشت. رسم بود كه نگذارند اسلحه برادر روي زمين 
بماند و با عشق در جبهه حضور پيدا مي كردند. البته 
براي مادرمان خيلي سخت بود. پس از هفت سال 
چشم انتظاري دچار سرطان شد و از دنيا رفت، اما 
پدرمان مقابل مردم بسيار صبوري مي كرد و چون 
كوه ايستادگي داشت ولي نيمه شب كنار مزار شهدا 

به سوگ مي نشست. 
 نجاتي كه تكرار نشد

 سال 55 همراه قدرت اه با موتورسيكلت از زمين 
كشاورزي بر مي گشتيم كه به علت بارندگي زياد، 
سيل راه افتاده و جاده روستا زير آب رفته بود. براي 
ما عادي بود چون از اين موارد زياد ديده بوديم، 
اما آن روز عمق آب به نظ��ر زيادتر بود. قدرت اه 
گفت شما پياده ش��و تا من با موتور بروم و ببينم 
عمق آب چقدر است، اما جريان آب شديد بود و 
قدرت اه تاش مي كرد تا اسير جريان آب نشود 
و من كنار جاده گريه مي كردم كه با فرياد گفت 
گريه نكن ش��اخه درختي بينداز تا بيرون بيايم. 
من هم ديدم ش��اخه هاي درخت ان��ار آنجا زياد 
ريخته است  به داخل آب انداختم و همان باعث 
شد نجات يابد. گذشت تا سال 1365 در عمليات 
كرباي 4 كه باز گرفتار موج آب شد اين بار نبودم 
تا شاخه درختي برايش بيندازم رفت و ديگر نيامد. 
اميدواريم خداوند به ما توفيق دهد تا ادامه دهنده 

راه ايشان باشيم. 

شهيد مصطفي حس�يني از ش�هداي عمليات محرم اس�ت كه در سال61 به 
شهادت رسيد. س�ردار محمدجواد اس�امي در آن عمليات فرمانده گرداني 
بود كه ش�هيد حس�يني پيك همان گردان ب�ود. مصطفي ب�راي انتقال پيام 
فرمانده گردان به تع�دادي از رزمندگان كه بااي خاكري�ز بودند مي رود كه 
تانك دش�من بعثي او  و  رزمندگان بااي خاكريز را ه�دف مي گيرد. فرمانده 
گ�ردان كه دوربي�ن در اختي�ار داش�ت از لحظ�ه ش�هادت مصطفي عكس 
مي گيرد كه مي بينيد. سردار اس�امي واقعه آن روز را چنين تعريف مي كند:

من در جبهه به فرماندهان و برخي كه دسترسي داشتم تأكيد مي كردم كه حتماً 
دوربين و ضبط همراه داشته باش��يد و مي گفتم حتي شده از محل كمك هاي 
مردمي كه به دست شما مي رسد، هزينه كنيد و اين دو وسيله را بخريد و تأكيد 
مي كردم اين دوران و لحظات جبهه ها ديگر تكرار نمي شود. البته دوربين هاي آن 
زمان مثل حاا پيشرفته نبودند. حمل و نقل آنها دشوار بود، بايد فيلم مي خريدي 
و بعد به يك نفر معتمد براي ظاهر كردن فيلم ها را مي دادي، خاصه محدوديت 
زياد داشتند. به هر صورت من يك دوربين كوچك كتابي خريده بودم كه حلقه 
فيلم 110يا 135 مي خورد. آن زمان اين امكان را نداشتم كه دوربين قوي تري 
بگيرم يا فراوان عكس تهيه كنم. با همان دوربين كتابي كه قيمتش 200 تومان 

بود، گاهي صحنه هاي خوبي را كه مي ديدم به اصطاح عكاس ها شكار مي كردم. 
اين دوربين با كيفش را كنار قطب نما روي كمربند بس��ته ب��ودم. مرحله اول 
عمليات ما 21 تيرماه شروع مي شد، مرحله دوم دوشب بعد يعني 24 تير و مرحله 

سوم هم به فاصله يك شب 26 تيرآغاز مي شد. مرحله سوم عمليات بود كه هوا 
هم بسيار گرم بود و دماي هوا در شلمچه در تابس��تان بااي 50 درجه بود. در 
آن بيابان بدون سايبان شايد دما به 60درجه هم مي رسيد. امكان احداث سنگر 
درست و حسابي نبود. فقط در حدي بود كه گوني پهن كنيم و پتويي بيندازيم. 
آتش دشمن هم شديد بود. ظهر كه مي شد، آتش دشمن هم خاموش مي شد،اما 
هوا آنقدر گرم بود كه نمي ش��د به خودرو يا تانك دست زد ولي زير تانك چون 
سايه و نقطه امن بود، مي رفتيم. سه، چهار س��اعت گرماي ظهر به نوعي آتش 
بس حكمفرما مي ش��د و بعد از آن دوباره زير آتش دشمن بوديم. آن روز وقتي 
آتش دشمن شروع ش��د، ديدم تعدادي از رزمندگان بااي خاكريز هستند، به 
مصطفي كه پيك گردان بود گفتم برو به آنها بگو از بااي خاكريز پايين بيايند 
تا مورد هدف دشمن قرار نگيرند. مصطفي مي رود اما همان لحظه گلوله تانك 
دشمن كنار آنها به زمين اصابت مي كند و تعدادي از همان رزمندگان به شهادت 
مي رسند و مصطفي هم تركش مي خورد. من كه دوربين همراهم بود بافاصله 
آن را آماده مي كنم و از مصطف��ي عكس مي گيرم و چند ثانيه بعد مصطفي هم 
به شهادت مي رس��د. تاريخ ش��هادتش مصادف با 23رمضان سال 1361 بود و 

مصطفي تنها 18سال داشت. 
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خاطره سردار محمدجواد اسامي فرمانده گردان علي بن ابيطالب )ع( از لحظه شهادت مصطفي حسيني
ثبت لحظه شهادت پيك گردان به دست فرمانده اش

  خاطره

در يك دوره ما چهار ب�رادر در جبهه 
بوديم. اينگون�ه م�وارد در آن دوران 
عادي بود. بسياري از خانواده ها اينطور 
بودند كه بيش از يك نفرشان در جبهه 
بود. واقعًا كش�ور ش�ور و حالي ديگر 
داشت. رس�م بود كه نگذارند اسلحه 
ب�رادر روي زمين بماند و با عش�ق در 
جبهه حضور پي�دا مي كردن�د. البته 
ب�راي مادرم�ان خيل�ي س�خت بود
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 به صبر هن��گام عصبانيت و غض��ب، »حلم« 
گفته مي شود. انسان گاهي به خاطر علت هايي 
خشمگين و غضبناك مي شود و ممكن است 
س��خناني بگويد، حركاتي انجام دهد كه يك 
عمر پشيماني به دنبال داشته باشد. چون وقتي 
شخص خشمگين مي شود محدوده فكري او 
كم و قوه عاقله اش تضعيف مي شود. درنهايت 

تصميم هايي مي گيرد كه عاقانه نيست. 
انس��اني كه جوياي كمال اس��ت هنگامي كه 
خشمگين مي شود خودش را از مسير بندگي 
به عقب پرت مي كند و مدت ها طول مي كشد 
كه دوباره برگردد. مرحوم عامه طباطبايي در 
وصف اينگونه افراد مي فرماي��د: »گاهي يك 
عصبانيت انسان را 20 سال عقب مي اندازد.« 

اما اگر انس��ان هنگام عصبانيت خشم خود را 
فرو برد و بر غضب خود تس��لط يابد كه البته 
كاري است بسيار دش��وار و نياز به اراده قوي 
و ت��اش و تمرين دارد، قطع��اً اين صبر باعث 
رشد او و رسيدن به مقام محسنين است. اين 

در حالي است كه در قرآن نيز به آن اشاره شده: 
والكاظمين الغيظ و العافي��ن عن الناس و اه 
يحب المحسنين... بنابراين اگر انسان به خاطر 
ناهنجاري ها و نامايمات زندگي خش��مگين 
شد ولي صبر كرد و خشم خود را فرو برد به اين 

شخص »حليم« گفته مي شود. 
به صبر در برابر ش��هوات ني��ز »عفت« گفته 
مي شود. شهريار در اين باره مي سرايد: »دارد 
متاع عفت، از چار سو خريدار، بازار خودفروشي، 
اين چار س��و ندارد.« اين يعني صبر در مقابل 
گناه، يعني بساط گناه پهن باشد و گناه نكني، 
در اين وانفساي جامعه و با اين شرايط كنوني و 
فراهم بودن اسباب گناه هم در فضاي مجازي 
و هم در فضاي حقيقي، حفظ ايمان و صبر در 
برابر گناه، كاري اس��ت بس دشوار اما ممكن. 
در علم اخاق به اين گونه صب��ر، عفت و تقوا 
مي گويند. قرآن كريم در آخر داستان يوسف 
َ ا  هُه َمْن يَتهِق َو يَْصِبْر َفإِنه اهه مي فرمايند: »... إِن
يُِضيُع أَْجَر الُْمْحِس��ِنين: هر ك��س تقوا و صبر 
پيشه كند، پس همانا خداوند پاداش نيكوكاران 
را تباه نمى  كند.« گويي خداوند نتيجه داستان 
حضرت يوسف را در اين جمله خاصه كرد كه 
عاقبت براي عفت و تقواست و اين عفت و تقوا 
بود كه يوسف)ع( را از آن همه سختي ها نجات 

داد و به اوج عزت رساند. 
به صبر در برابر غريزه زياده خواهي و دنياطلبي 
و دنيادوس��تي نيز »زهد« گفته مي شود. در 
واقع در علم اخاق به صب��ر در مقابل حرص 

رس��يدن به دنيا و زياده خواهي نفس، »زهد« 
مي گويند. انسان بايد معرفت خود را نسبت به 
دنيا باا ببرد و در عين استفاده از دنيا وابسته 
آن نشود. نان س��نگك تا خمير و خام است به 
س��نگ ها و حتي ريزترين آنها مي چسبد اما 
همين كه پخته شود، خيلي راحت از آن جدا 
مي شود. انسان هم اگر با صبر وابسته دنيا نشود 
موقع جدايي بسيار راحت دل مي كَند اما اگر 
وابسته دنيا شود همانند سنگك خام است كه 
دل كندن از دنيا برايش سخت مي شود. البته 
اشتباه نشود كه زهد و صبر در مقابل دنياطلبي 
نفس به منظور رهايي دنيا نيست، بلكه به اين 
منظور اس��ت كه انس��ان دنيا را هدف نهايي 
خود قرار ندهد. پس در عي��ن اينكه مي تواند 
هدفش كمال و رس��يدن به خداوند باشد، به 
زن و بچه و مال دنيا نيز مي تواند عاقه داشته 
باشد. درواقع اينها را وسيله اي براي رسيدن به 

خداوند قرار دهد. 
خداوند يك سري كارها را بر انسان واجب كرده 
است، مثل نماز و روزه و خمس و... ؛ در مرحله 
اول وقتي انس��ان به اين واجبات نگاه مي كند 
برايش دشوار و طاقت فرسا است. ولي اگر بر اين 
سختي ها صبر كند و در اصطاح اطاعت خدا را 
انجام دهد، عاقبت شيريني را به دست مي آورد. 
در واقع اين اطاعت همانند بذري است كه شما 
به خاك مي دهيد؛ اول شكسته مي شود، ولي 
درعوض براي هميشه س��بز خواهد شد، باا 

مي رود و تنومند و تناور مي شود. 
انس��ان اگر توجه داشته باش��د به نعمت هاي 
خداوندي كه خالق و رازق اوست، توجه داشته 
باشد به فقر و نياز خودش، توجه داشته باشد كه 
همه هستي در حال تسبيح خداوند هستند، در 
صورتي كه به اينها التفات داشته باشد ديگر از او 
اطاعت و بر سختي هاي اطاعت صبر مي كند. 

انس��ان همواره در حال آزماي��ش و امتحان از 
جانب خداوند اس��ت، پس در زندگي دنيايي 
در معرض مصيبت هايي است. به عنوان مثال 
بستگانش را از دست مي دهد، در كارش گره 
مي افتد، سامتي اش را از دست مي دهد و... اگر 
انسان در اين مصيبت ها صبر كند و در اصطاح 
راضي به رضاي خدا باشد، در عوض خداوند به 

او بشارت مي دهد. 
ديدمان به مش��كات و مصيبت ه��ا را عوض 
كنيم؛ انس��ان اگر هدفش را بداند و در مسير 
هدفش حركت كند مشكاتي هم كه برايش 
پيش مي آيد را تحمل مي كند و مي داند هرچه 
از دوست رسد نيكوست. يك كودك را در نظر 
داشته باشيد. در مقابل پياز خوردن مقاومت 
مي كند، چون علم به واقع آن ندارد، اما همين 
بچه وقتي بزرگ ش��د خودش پول مي دهد و 
پياز مي خرد تا آن را بخ��ورد؛ چراكه معرفت 
به تندي پياز پيدا كرده و س��ختي آن را براي 
شيريني سامتي تحمل مي كند. انساني هم 
كه ديدش به معصيت ديد دنيايي و تنگ باشد 
در مصيبت ها جزع و بي تابي مي كند ولي اگر 
ديدش به مصيبت عوض ش��د و آن را نعمت و 
وسيله اي براي رسيدن به كمال دانست تسليم 

و راضي مي شود. 
حضرت زين��ب)س( وقت��ي در مجلس يزيد 
ملع��ون ق��رار گرفتن��د، در ج��واب يزيد كه 
مصيبت هاي وارده را به رخ حضرت مي كشيد، 
فرمودند: »ما رأيُت ااا جمي��ا: هيچ چيز جز 
زيباي��ي نديدم.« اي��ن چه زيبايي اس��ت كه 
اين بانوي بزرگوار با اينك��ه اين همه مصيبت 
ديده به آن تعبير مي كند؟ آيا كش��ته ش��دن 
برادران، برادرزادگان و فرزندان و اسارت توسط 
قاتلي��ن اين عزي��زان زيباي��ي دارد؟ مطمئناً 
ديدگاه و معرفت خانم زينب كبري)س( يك 
معرفت كامل است. كام آخر اينكه انسان اگر 
مي خواهد به مقام بندگي و كمال الي اه برسد، 
بايد در همه زمينه ها صبر داشته و شكيبايي 

پيشه كند. 

نقش صبر در تحمل دشواري ها و گذر از مشكات
صبوركهباشيهمهچيززيباميشود

سبك نگرش

حف�ظ ايم�ان و صب�ر در براب�ر 
گن�اه، كاري اس�ت بس دش�وار 
اما ممك�ن. در علم اخاق به اين 
گونه صبر، عفت و تقوا مي گويند

     حامد جمالي
در قرآن كريم حدود 100 مرتبه كلمه صبر تكرار شده و در روايات معصومين)ع( هم 
اين موضوع مكرر بيان شده است. در كتاب خدا آمده است: يا أَُيَها الَِذيَن آَمُنوا اْصِبُروا 
َو صابُِروا َو رابُِط�وا َو اتَُقوا اَلَ لََعَلُكْم تُْفِلُحونَ  )200- آل عمران(: اى كس�انى كه ايمان 
آورده  ايد! اس�تقامت كنيد و پايدار باش�يد و از مرزها مراقبت كنيد و از خداوند پروا 

داشته باشيد، شايد كه رستگار شويد. 
در اهميت صبر اميرالمؤمنين)ع( نيز در حكمت 82 نهج الباغه مي فرمايند: هميشه 
صبور باشيد كه صبر نسبت به ايمان مانند سر نسبت به بدن است و همان طور كه خيري 

نيست در بدني كه سر ندارد، خيري نيست در ايماني كه صبر ندارد. 

   نرگس محمدي*
ما انس�ان ها احتياج داريم كه هيجان هاي خ�ود را كنترل كنيم. 
تنظي�م هيج�ان به تدري�ج ص�ورت مي گي�رد. كنت�رل نكردن 
هيجان به تدريج باعث به وجود آمدن پرخاش�گري خواهد شد. 
پرخاش�گري از لغت اتين  aggrediorريش�ه مي گي�رد كه به 
معناي حمله كردن يا نزديك شدن به چيزي است. در معمول ترين 
تعريفي كه از پرخاشگري وجود دارد، پرخاشگري به عنوان يك 
رفتار قصورمندانه در نظر گرفته مي شود كه با وارد كردن آسيب به 

شخص ديگر يا كسب امتيازاتي از سوي شخص ديگر همراه است. 
آسيب حاصل از پرخاشگري اش�كال مختلفي دارد كه مي تواند 
از آسيب هاي رواني، ش�ناختي و هيجاني گرفته تا جراحت هاي 
بدني يا قتل در نوسان باشد. گاهي به جاي واژه پرخاشگري واژه 
خش�ونت به كار گرفته مي شود، اما گستره آس�يب هاي رواني و 
جسماني خشونت بيش از پرخاشگري است. اغلب خشونت هاي 
خانگي نسبت به كودكان و همسر تبعات و مجازات قانوني در پي 
دارد. البته شدت اين مجازات ها و فرهنگ هاي مختلف متفاوت 

اس�ت. به عاوه اينكه دامنه خش�ونت و رفتارهاي خشونت آميز 
از محدوده روابط بين ف�ردي فراتر رفت�ه و فرهنگ ها و گروه ها 
و اقوام را هم در بر مي گيرد. خش�ونت بين گروه ها و اقوام اغلب 
س�ازمان يافته و توأم با برنامه ري�زي قبلي اس�ت. البته اختاف 
نظرهاي زيادي درباره عمدي بودن يا نبودن پرخاش�گري وجود 
دارد و جنبه هاي اساسي پرخاشگري اثرات مخرب و آسيب زايي 
است و هدف نهايي پرخاشگري ضرورتًا وارد كردن آسيب به فرد 

ديگر نيست. 

دستازرويبوقبرداريد!  صبورانه رانندگي
 و بدون تنش زندگي كنيم

  زهرا غفاري آثار
رانن�ده اي را در نظر بگيريد كه با دي�دن اقوام خويش 
در آن س�ر خيابان، دس�تان مبارك خ�ود را روي بوق 
قرار مي دهد و پش�ت س�ر هم و گاهي ب�ا ريتم خاصي 
تمام�ي ت�اش خ�ود را ب�راي متوج�ه س�اختن آنان 
مي كند. اي�ن در صورتي اس�ت ك�ه ممكن اس�ت در 
همان حوالي سالمند يا كودكي نسبت به اين عملكرد 
حساسيت خاصي داش�ته باشد و سيس�تم اعصاب و 
فيزيولوژيكي وي را به ش�دت تحت آزار ق�رار دهد. يا 
حتي رانندگان ديگري كه احتمال ش�وك وارد ش�دن 
به آن�ان و از دس�ت دادن تعادلش�ان در رانندگي كم 
نيس�ت. به نظر ش�ما آيا كاربرد ب�وق در خودروها اين 
اس�ت؟ ش�ما را با كاربردهاي ديگر بوق آشنا مي كنم!

راننده با بوق هاي مكرر و آزاردهنده خود تمامي بد و بيراه ها 
و فحش ه��اي احتمااً ركيك خ��ود را از اي��ن طريق نثار 
رانندگان ديگر مي كند. البته اين در صورتي اس��ت كه در 
حين رانندگي باشد و امكان خروج از وسيله نقليه نباشد، 
در غير اين صورت با پياده شدن از خودروها و نزديك شدن 
به هم، به دليل حجم بااي عصبانيت و كاس��ه صبري كه 
ديگر لبريز شده ش��روع به گفتن بد و بيراه مي كنند و كار 
ممكن است به جاهاي باريك بكشد. بدين ترتيب يك نزاع 
خياباني شكل مي گيرد. طبق آمار از هر 8 هزار نزاع خياباني 

250 نفر راهي پزشكي قانوني مي شوند. يك هيجان منفي 
تنش زا اف��راد را به آينده اي دچار مي كند كه ش��ايد ديگر 
هيچ راه بازگشتي وجود نداشته باشد. از پاره شدن لباس 
طرفين گرفته تا شكستن دست و پا و... نتايج شوم نزاع هاي 
خياباني است.  اين موارد را همه ديده ايم و كمتر كسي است 
كه از خيابان ها عبور كند و ب��ا معضل تلخ درگيري لفظي 
و فيزيكي بين دو يا چند ش��هروند مواجه نشود و درواقع 

روزي نيست شهروندي به دليل يك بوق نابجا و غفلت در 
رانندگي با فردي ديگر گاويز نشود.  واقعيت اين است كه 
در حوزه سبك زندگي بايد نوعي روشن بيني وجود داشته 
باشد. روشن بيني واژه اي اس��ت كه ابعاد مختلف دارد و از 
مهم ترين ابعاد يك زندگ��ي موفقيت آميز و توأم با آرامش 
محسوب مي شود.  يك نظريه روانشناسي مي گويد انسان 
در بدو تولد خود به مثابه لوح سفيدي است و شخصيت او تا 

حدود زيادي از رفتار ديگران شكل مي گيرد. اگر در خانواده 
از همان ابتدا مهارت هاي زندگي كه ش��امل صبر، آرامش 
و منطق و... مي ش��ود، خوب آموزش داده ش��ود، تا حدود 
زيادي مي ش��ود با اين مس��ئله به خوبي مقابله كرد. بدين 
ترتيب هر خانواده با آموزش هاي صحيح مي تواند افرادي 
را تحويل جامعه دهد كه هر يك براي خود چارچوبي قاطع 
از اخاقيات دارند. درواقع هر كس��ي با كنترل فردي خود 
مي تواند از يك نزاع و شايد فاجعه به آساني جلوگيري كند، 
پس دايل رفتاري كه منجر به چنين موضوعاتي مي شود 

بسيار حائز اهميت است. 
البته عوامل محيطي مانن��د آلودگي هاي صوتي، آلودگي 
هوا و ترافيك س��نگين تأثيرات زيان باري بر انسان و رفتار 
او مي گذارد و هر يك از اين موارد مي تواند به وجودآورنده 
فحش هاي ترافيكي و سپس نزاع هاي خياباني شود. با اين 
وصف با توجه به جمعيت زياد شهرهاي بزرگ به خصوص 
پايتخت، چيزي كه مي تواند انسان ها را از خطرات احتمالي 
درگيري هاي خياباني برهاند، بينش و درك حاصل از تجربه 
است. هر انسان به تنهايي بايد بداند وقتي در شرايط مختلف 
قرار مي گيرد، به هر صورت بايد خود را با محيط وفق دهد 
تا عرصه را براي خود تنگ نكند. در شرايط كنوني ترافيك 
ش��هرهاي بزرگ چاره اي نداريم كه با چشم باز و صبورانه 

رانندگي كنيم تا بتوانيم آرام و بدون تنش زندگي كنيم.

سبك رفتار

  پرخاشگري؛ معضلي جهاني
در معني گس��ترده، پرخاش��گري ب��ه هرگون��ه اظهار 
خودرقابتي در تعامل اجتماعي اطاق مي شود كه توأم 
با وارد كردن آس��يب يا جراحت )تهديد حرف، آس��يب 
فيزيكي يا حت��ي محروم كردن( به فرد ديگر اس��ت. در 
پديده اي تحت عنوان جابه جايي، پرخاشگري مي تواند به 
هر جهت معطوف شود؛ يعني هدف پرخاشگري مي تواند 
موجودات زنده يا اش��يا باشد. پرخاش��گري يك مفهوم 
منفرد نيس��ت، بلكه مفهومي چندگانه اس��ت كه داراي 
معاني متعدد بوده و ممكن اس��ت بر اساس زمينه هاي 
كاركردي، انگيزشي و فيزيولوژيكي آن يا حتي بر اساس 
موقعيتي كه در آن رخ مي دهد تشخيص داده شود. براي 
تحليل پرخاش��گري نياز به يك رويكرد بين رش��ته اي 
داريم. اگرچه رش��ته هاي علمي متفاوت هر يك با روش 
خاص خودشان با پرخاشگري سر و كار دارند، اما بايد به 
اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه پرخاشگري اشكال 
متفاوت دارد. امروزه خشونت و پرخاشگري به عنوان يك 
معضل بزرگ جهاني در نظر گرفته شده و آثار مخرب و 
جسماني آن در سطوح فردي و اجتماعي مورد توجه قرار 
گرفته است. امروزه ريشه بسياري از جرائم، نابساماني ها، 
انحرافات و حتي جنگ ها را بايد در پرخاشگري و خشونت 

جست وجو كرد. 
  پرخاشگري، عامل انحطاط و سقوط آدمي

در ديدگاه اسام خش��ونت و پرخاشگري عامل انحطاط 
اخاقي و سقوط معنوي بسياري از جوامع، گروه ها و افراد 
اس��ت. جنگ، تجاوز، ترور، تخريب، ضرب و جرح، قتل 
و... از مصاديق بارز اين جنبه از طبيعت و رفتار انسان به 
شمار مي آيد. جنگ، خشونت و پرخاشگري عامل از بين 
رفتن بسياري از تمدن ها، فرهنگ ها، جوامع و انسان ها 
است. درواقع مي توان گفت پرخاشگري عامل انحطاط و 

سقوط انسان است. 
اس��ام درباره علل و عوامل و همچني��ن چگونگي بروز 
پرخاشگري و ش��يوه هاي كنترل آن رويكرد گسترده و 
همه جانبه اي دارد و به تناسب موقعيت و نوع پرخاشگري 
دستورالعمل هاي متفاوتي را براي مقابله با آن پيشنهاد 
كرده است. در نگرش اسامي، ريشه بسياري از اختاف ها 

و تعارض هاي ت��وأم با پرخاش��گري را مي ت��وان فاصله 
گرفتن و دوري از توحيد حقيقي دانست. ضعف در روابط 
اجتماعي، عدم رعايت حقوق ديگران، خارج شدن از حد 
اعتدال و گرايش به افراط و تفريط از مصاديق دور شدن از 

فطرت پاك انساني است. 
تدابير و اقدامات پيش��گيرانه اس��ام در زمينه تعديل و 
كاهش بروز پرخاش��گري از پش��توانه عقيدتي و عملي 
نيرومندي برخوردار است. رشد در س��ايه تعاليم ديني 
اسام و توسل به قدرت ايزال الهي زمينه آرامش روحي 
افراد را فراهم ساخته و طرح موضوع معاد و زندگي پس 
از مرگ ب��ه عنوان بهترين س��از و كار تعدي��ل و كنترل 
پرخاشگري و خش��ونت در جنبه هاي فردي و اجتماعي 

تلقي مي شود. 
  تعارض به معناي خشونت نيست

معناي خشونت و تعارض يكي نيست، همان گونه كه صلح 
به معناي عدم تعارض نيس��ت. در حقيقت ممكن است 
تعارض هاي مختلف بدون خش��ونت وجود داشته باشد 
و حتي عدم خشونت ممكن اس��ت به عنوان يك ساح 
راهب��ردي و تاكتيكي در تعارضات مهم مورد اس��تفاده 
قرار گيرد و هرگونه تعارض با خش��ونت حل نمي ش��ود. 
وجه تمايز خشونت و پرخاشگري در پيامدهاي حاصل 

از اين دو است. 
  مصائب خشونت هاي جمعي

هم خش��ونت و ه��م پرخاش��گري پيامده��اي منفي و 
آسيب زاي بس��ياري دارند. آس��يب بدني و رواني به فرد 
قربان��ي وارد مي كنند اما در بيش��تر م��وارد رفتارهاي 
خش��ونت آميز جنبه كيفري پي��دا مي كنن��د. به عاوه 
خشونت در اش��كال وس��يع تري مانند خشونت جمعي 
اتفاق مي افتد و اثرات منفي آن در مقايسه با پرخاشگري 
گسترده تر و مخرب تر اس��ت، مانند زماني كه خشونت 
نسبت به اقوام، فرهنگ ها و گروه هاي خاص اتفاق مي افتد 
و ممكن است به ش��كل قتل عام، شكنجه، ترور يا جنگ 
بين ملت ها آشكار شود كه اغلب توأم با برنامه ريزي قبلي 
دقيق بوده و سازمان يافته و همراه با هنجارشكني است. 

خش��ونت هاي جمعي پيامدها و نتايج عميق در جوامع 
بشري بر جا مي گذارد. برخي از اين پيامدها عبارتند از: 

آواره كردن جمعيت ها، تخريب ش��بكه هاي اجتماعي و 
اكوسيستم، سوء استفاده از انسان ها و عدم امنيت و نابود 
كردن تمدن افرادي كه در جنگ شركتي ندارند، افزايش 
مرگ و مير كودكان، شيوع بيماري هاي واگيردار، افزايش 
ناتواني ه��اي فيزيكي و همچني��ن افزايش بيماري هاي 

رواني. 
  نسخه اسام براي درمان پرخاشگري 

مهم ترين گام در زمينه دستيابي به صلح، آرامش و امنيت 
عمومي، تبيين اين مس��ئله اس��ت كه هي��چ گونه ژن و 
ساختار زيستي خاصي براي بروز پرخاشگري و خشونت 
و تجاوز در انسان وجود ندارد و حصول امنيت و آرامش و 
صلح بر اساس اصول علمي امكان پذير است. اساسي ترين 
اقدام به منظور پيشگيري و كنترل پرخاشگري، ايجاد و 
تقويت اين باور مهم است كه پرخاشگري امري غير قابل 
اجتناب نبوده و تحت تأثير هرگونه عاملي، حتي عوامل 
زيستي، قابل كنترل اس��ت. وجه ذهني پرخاشگري به 
اصطاحاتي مانند خش��م، خصومت، غضب و... متمركز 
مي شود كه به لحاظ شدت و ضعف متفاوت هستند. در 
حقيقت ريشه و خاستگاه اين نوع برخورد از منظر قرآن 

دوري از توحيد حقيقي است. 
انسان اگر از توحيد حقيقي دور شود از نظر شخصيتي از 
حالت تعادل خارج مي شود و رفتاري در پيش مي گيرد 
كه خداوند متع��ال در تبيين رفتار منافقان به روش��ني 
تصويرسازي كرده است. براي درمان اين عدم تعادل تنها 
راه چاره تقويت پايه هاي ايماني و توحيدي است. خداوند 
تبارك و تعالي در قرآن مجيد، س��وره مباركه حجرات، 
آيه ش��ريفه ۷، مي فرمايد: »و بدانيد رسول خدا در ميان 
شماست، كه اگر در بس��ياري از امور رأي شما را پيروي 
كند خود به رنج و زحمت مي افتيد وليكن خدا مقام ايمان 
را محبوب شما گردانيد و در دل هايتان نيكو بياراست و 
كفر و فسق و معصيت را زشت و منفور در نظرتان ساخت. 

اينان به حقيقت اهل صواب و هدايتند.«
بر اساس اين آيه عاقه و ميل به ايمان و همچنين نفرت 
از گناه در سرش��ت انسان نهاده ش��ده و نه تنها خداوند 
سرش��ت آدمي را با عقيده به مبدأ آميخته و خداخواهي 
و كمال جويي را در نهاد او سرش��ته اس��ت، بلكه قلوب 

و دل هاي آدمي��ان را به خوبي ها آراس��ته و فطري بودن 
انزجار از عصيان پرخاش��گري و فسق و بدي را در انسان 
مورد تأييد قرار مي دهد. به گونه اي كه به طور ناخودآگاه 
روح انساني به س��وي فضائل جذب مي ش��ود. بنابراين 
انسان بر پايه فطرت پاك و سامت رواني به دنيا مي آيد. 
حاات فس��اد، خش��ونت، جرم، بزه و ديگر بيماري هاي 
روحي و رواني در او عارضه اي غيراصيل اس��ت. از اين رو 
اساس دعوت پيامبران بر مبناي فطرت توحيدي اخاق 

فطري است. 
از نگرش اسام جهان داراي آفريدگاري حكيم و داناست 
كه برخوردار از جميع صفات كماليه و پيراسته از هرگونه 
نقص و كاستي است و در هنگام رحمت ارحم الراحمين 
در عرصه قهر و انتقام اشدالعاقبين است اما رحمت او بر 
غضبش پيشي دارد. در نگرش اسام اصل غلبه رحمت 
در نظام تكوين و تشيع مشاهده مي شود. انسان و جهان 
برآيند فيض و رحمت عام و مطلق الهي اس��ت. او عالم و 
آدم را بر اساس جود و رحمت خود آفريده و همه شرايط را 
براي كمال فراهم ساخته است. از اين رو حكمت و رحمت 
الهي اقتضا كرده ك��ه فزون بر ارائ��ه بهترين برنامه هاي 
تربيتي در موارد لزوم با تش��ريع احكام به ظاهر قهرآميز 
)كه چيزي جز غلبه رحمت تجلي قهرگونه الطاف بي كران 

نيست( انسان، جاويد و ابدي مي شود. 
قرآن تحت عنوان مكانيسم و س��ازگاري رفتاري و عقلي 
به موضوع پرخاش��گري اشاره كرده اس��ت. افراد وقتي با 
نگراني و استرس رو به رو شده يا در شرايط اضطراب آور 
قرار مي گيرند، واكنش هاي متفاوتي براي مقابله با شرايط 
و تخليه هيجانات خود نش��ان مي دهن��د كه ماهيت اين 
واكنش همچون ش��خصيت آن متفاوت اس��ت. قرآن به 
واكنش پرخاش��گرانه اي در حوزه ارتباط��ات غير فردي 
)كامي و غير كامي( تحت عنوان غيبت و سخن چيني، 
تهمت، افترا، توهين، ناسزاگويي، تمسخر و... اشاره مي كند. 
برخي از مصاديق رفتارهاي پرخاشگرانه كه در اسام مورد 
نهي قرار گرفته است نيز شامل اين موارد مي شود: انتقام، 
غضب، تمسخر، عيب جويي، سخن چيني، ناسزا، بدزباني، 
كينه، خصومت، ظلم، تعدي، نزاع، كشمكش، جنگ و... 
*روانشناس

سبك مراقبت

مهرباني بر همه چيز غلبه مي كند

پرخاشگرهابهبهشتنميروند!

هيچ گونه ژن و س�اختار زيستي خاصي 
براي بروز پرخاشگري و خشونت و تجاوز 
در انس�ان وجود ن�دارد و حصول امنيت 
و آرام�ش و صلح بر اس�اس اصول علمي 
امكان پذير اس�ت. اساسي ترين اقدام به 
منظور پيشگيري و كنترل پرخاشگري، 
ايج�اد و تقويت اي�ن باور مهم اس�ت كه 
پرخاش�گري امري غي�ر قاب�ل اجتناب 
نب�وده و تح�ت تأثي�ر هرگون�ه عاملي، 
حتي عوامل زيس�تي، قابل كنترل است

ديدمان به مشكات و مصيبت ها 
را عوض كنيم؛ انسان اگر هدفش 
را بدان�د و در مس�ير هدف�ش 
حركت كن�د مش�كاتي هم كه 
برايش پي�ش مي آي�د را تحمل 
مي كند. انس�انى ك�ه ديدش به 
مصيب�ت ع�وض ش�د و آن را 
وسيله اي براي رسيدن به كمال 
دانست تسليم و راضي مي شود



ايران در آستانه انفجار بود و نهايتاً با رهبري امام اين 
انقاب به ثمر نشست. 

گويا در هم�ان دوران وام ه�اي كاني هم به 
دولت هاي غربي داده ش�ده كه البته امروزه 
اسباب افتخار برخي از سلطنت طلبان شده 

است. . . 
در اينكه ايران كش��ور ثروتمندي بوده و هس��ت كه 
هيچ ش��كي نيس��ت، اما ثروت ايران را نظام شاه به 
باد فنا م��ي داد. در آن دوران ما در بس��ياري از اقام 
غذايي از جمله برنج، گندم و حتي گوش��ت وابسته 
به خارج بوديم. چون حجم واردات ايران بس��يار باا 
و غيرمنطقي بود. وقتي كش��تي ها اجناس مورد نظر 
اي��ران را مي آوردند، به دليل توس��عه نيافتگي بنادر 
ايران، مدت ها معطل مي شدند و به دليل اين معطلي، 
روزان��ه از دولت ايران دم��وراژ مي گرفتن��د. دموراژ 
يعني پرداخت هزينه ديركرد به كشتي هايي كه در 
بنادر منتظر مي ماندند. البته شركت هاي كشتيراني 
خارجي از خدا مي خواس��تند كه كشتي هايشان در 
بنادر ايران بخوابند و روزي چند ميليون دار جريمه 
ديرك��رد بگيرند و اي��ران روزانه چن��د ميليون دار 

دموراژ مي داد. 
با اين تفاصيل شما به وجود عامل خارجي 
در سقوط حكومت پهلوي معتقد نيستيد؟ 
بله، من به اين مسئله معتقد نيستم چون ايران براي 
امريكا بهترين كشور تحت تسلطش بود. حتي جيمي 
كارتر در زمستان1356 به ايران آمد و شب ژانويه اش را 
در كاخ نياوران و با محمدرضا پهلوي گذراند و جماتي 
در توصي��ف ايران و رهب��ري خردمندانه شاهنش��اه 
آريامهر و اينكه ايران جزيره ثبات است گفت كه خود 
شاه باورش نمي شد كه رئيس جمهور امريكا اينقدر از او 
تجليل كند. چنين امريكايي چطور مي خواسته ايران 
را زمين بزند؟ آنچه رژيم پهل��وي را زمين زد، عوامل 

داخلي بود كه البته درجه بندي دارد. 
زمينه هاي داخلي س�قوط رژيم پهلوي را 

وابسته به چه عواملي مي دانيد؟
عامل اصل��ي و اول��ي س��قوط رژيم پهل��وي عامل 
فرهنگي بود. تض��اد فرهنگ حاكم ي��ا فرهنگي كه 
رژيم شاهنش��اهي تبلي��غ مي كرد ب��ا فرهنگ ملي، 
ديني و هويت تاريخي ملي ايران فوق العاده زياد بود 
و همين عامل، مردم ايران را روز به روز از شاه و رژيم 
شاهنشاهي دورتر و دورتر  كرد. همچنين در دوران 
برگزاري جشن هاي هنر شيراز يك نقاش به اصطاح 
پست مدرن يك نمايشگاه نقاشي برگزار كرد و در آن 

نقاشي هاي بسيار مستهجني را به نمايش گذاشت. 
قضيه به ق��دري فاجعه آمي��ز بود ك��ه روزنامه هاي 
وابسته به نظام شاهنش��اهي هم انتقاد كردند، ولي 
علياحضرت ش��هبانو فرح از او به عن��وان يك نقاش 
هنرمند حمايت كرد. گويي محمدرضا پهلوي آمده 
بود كارهايي را انجام بدهد كه مردم ايران را از دست 
خودش خشمگين كند و مورد نفرت مردم ايران قرار 
بگيرد. ما از رژيم شاه نه هرگز تبليغ واقعي ملي گرايي 
ديديم و نه نمودي از ملي گرايي واقعي را مش��اهده 
كرديم. رفتار و كردار پادشاه و اعوان و انصارش سراپا 
غربي بود. يادم هس��ت كه سران كش��ورهاي اوپك 
در تهران اجاس داش��تند و خبرنگار تلويزيون ملي 
ايران از جمشيد آموزگار كه نماينده ايران در اوپك 
بود، درباره اوضاع اوپك سؤال كرد. اين ملي گرا براي 
مخاطبش كه مردم ايران بودند، به زبان انگليس��ي 
جواب خبرنگار را داد. حرف از ملي گرايي با ملي گرايي 

واقعي و عملي فرق مي كند. 
علت اين حركت جمشيد آموزگار چه بود؟

به اين بهانه كه حاضران در جلس��ه فارسي را متوجه 
نمي شوند و خارجي هس��تند. اين شايد ظاهراً نكته 
كوچكي باشد، ولي مي خواهم بگويم كه اينها اصًا در 
برابر غرب شخصيت نداش��تند. يكي از عوامل منفور 
بودن پادش��اه و خاندان س��لطنتي و افراد وابسته به 
آنها همين بي شخصيتي ش��ان در برابر غرب بود، در 
حالي كه سران عربستان س��عودي كه كثيف ترين و 
وابسته ترين رژيم به امريكا هستند، مقداري از هويت 
ملي خودشان را حفظ كرده اند. لباس ملي خودشان 
را رها نمي كنند و زب��ان عربي خودش��ان را محكم 
چس��بيده اند و در اينگونه چيزها احس��اس حقارت 
نمي كنند. به احساس��ات و عواطف مل��ي و مذهبي 
مردم كشورش��ان) ولو خود معتقد نباشند( احترام 
مي گذارند، در حالي كه ش��اه، خاندان و دولتمردان 

رژيم پهلوي اينطور نبودند. 
وضعيت روحي و ش�خصيتي محمدرضا تا 

چه حد در سقوط وي مؤثر بوده است؟
شاه بسيار آدم بزدل و ترسويي بود. شايد هم اين فكر را 
پدرش توي كله اش كرده بود كه در ايران فقط قدرت 
خارجي اس��ت كه حرف اول و آخر را مي زند. در زمان 
خود رضاش��اه انگليس و در دوره محمدرضا شاه هم 
امريكا. بنابراين ش��اه اعتقاد عجيبي داشت كه در هر 
آنچه در جهان اتفاق مي افتد، دست انگليس يا امريكا 
در كار است. او بسيار آدم ضعيف النفسي بود. علتش 
هم اين ب��ود كه پ��درش از نظر ش��خصيتي باجربزه، 

نيرومند و خش��ن ب��ود. محمدرضا زير س��ايه چنين 
پدري نتوانست شخصيت محكمي پيدا و درست رشد 
كند. معمواً بچه هاي پدران اقتدارگرا ضعيف النفس 
بار مي آيند، مخصوصاً كه پدر بلد نباشد فرزندانش را 

چگونه تربيت كند كه رضاشاه جزو همان ها بود. 
علت پنهان كردن بيماري اش هم ناشي از 

شخصيت ترسوي او بود؟
در آن رژي��م اختناق اگ��ر مخالفان ي��ا اطرافيانش 
مي فهميدند كه دچار يك بيماري اعاج است، شايد 
برنامه هايش��ان تغيير مي كرد. سّري نگه داشتن اين 
قضيه از نظر من توجيه دارد. هر كس ديگري هم بود 
همين كار را مي كرد، اما اين مرض، روحيه او را نابود 
كرده بود. بعد هم از بس ب��ه او دروغ گفته بودند كه 
اعليحضرتا! همه چيز خوب است و مردم ايران با جان 
و دل طرفدار شما هس��تند، وقتي روز عيد فطر سوار 
هليكوپتر ش��د و آن جمعيت عظيم 3، 2ميليوني را 
ديد كه از تپه هاي قيطريه تا ميدان آزادي راهپيمايي 
كردند - كه حادثه  بي نظيري در تاريخ بود - به شدت 
وحشت كرد و باورش نمي شد. حتي پرسيده بود: »آيا 
ما واقعاً اينقدر مخالف داري��م؟!« مواجهه ناگهاني با 
چنين پديده اي روحيه او را به ش��دت تضعيف كرد. 
بيماري اعاج هم او را از نظر روحي افس��رده كرده 
بود. كساني كه در ش��هريور و مهر به ديدن شاه رفته 
بودند نقل كرده اند كه وقتي او را ديديم، نشناختيم. با 
شاه سال قبل زمين تا آسمان فرق كرده بود. نه درست 
مي توانست حرف بزند، نه درست مي توانست راه برود 
و قدرت فكر كردن را هم از دست داده بود. اينها هم 
عوامل روحي رواني بود. مردي ضعيف النفس، ترسو، 

بيمار، جاخورده از انقاب و قيام مردم. 
گفته مي شود در آن ايام فرح كشور را اداره 

مي كرده است؟
بله، من از حرف هايي كه بعدها امثال احسان نراقي، 
هوش��نگ نهاوندي، فردوس��ت و. . . گفتند، اينطور 
اس��تنباط مي كنم كه اين اواخر ب��ه دليل وضعيت 
روحي شاه، فرح دخالت هايي مي كرد. به خصوص كه 
طبق قانون  اساسي، در صورت وقوع حادثه اي براي 

شاه، فرح نايب السلطنه بود. 
رضا پهل�وي در جايي گفته ك�ه خرج مرا 
مادرم مي دهد و ما از ايران پولي نبرده ايم. 
س�ؤال پيش مي آيد چطور در اين 40 سال 
اي�ن خان�واده چني�ن زندگي ش�اهانه اي 

داشته اند؟ 
در كودتاي28 مرداد، محمدرضا شاه نتوانست پول و 

س�لطنت طلبان با اس�تفاده از فضاي 
باز اينترن�ت و فضاي مج�ازي امكان 
پخش گس�ترده تبليغات خود را پيدا 
كرده اند اما مس�ئله اين اس�ت كه آيا 
اينها چيزي ش�بيه ب�ه راهپيمايي22 
بهمن را مي توانند راه بيندازند؟امروز 
كسي در ايران طرفدار سلطنت نيست
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پهلوي ها در آيينه شعبده رسانه هاي بيگانه در گفت وگوي »جوان« با علي اكبر رنجبر كرماني

سلطنت طلبان درفضاي مجازي 
به خودفريبي روی آورده اند

پله اي به هم بزند و وقتي از ايران فرار كرد، هيچ 
پولي نداشت. حتي در ايتاليا س��فير وقت ايران 
اتومبيل س��فارت را هم به او نداد كه سوار شود. 
در آن زمان شاه بي پول و بدبخت فراري ايران را 
يك تاجر ايراني به نام مراد اريه حمايت كرد كه 
شايد به دليل وابستگي هايي كه داشت از وقايعي 
كه قرار بود دو، سه روز بعد در ايران اتفاق بيفتد 
خبر داش��ت و در عالم خودش، براي محمدرضا 
شاه معرفت به خرج داد و يك چك سفيد امضا به 
او داد كه با آن بتواند در هتل خوبي زندگي كند و 
پولي داشته باشد. دو، سه روز بعد كه كودتا پيروز 
ش��د و محمدرضا ش��اه به ايران برگشت، يكي از 
كساني كه ثمره اين كارش را حسابي برد، همين 
مراد اريه بود كه بيشتر از سابق ثروتمند شد، چون 
مي توانست با سفارش شاه معامات و مقاطعات 
كان انج��ام دهد. اي��ن ماجرا ب��راي محمدرضا 
درسي شد و اين دفعه حسابي افتاد به پول جمع 

كردن براي روز مبادا. 
منظورم اين است كه محمدرضا شاه در آن روزها 
هيچ پولي نداش��ت و طعم بدبختي و بي پولي را 
چش��يده بود و هر آن احتمال مي داد كه دوباره 
دچار چني��ن بي پولي و تبعيدي ش��ود، بنابراين 
بعد از28 مرداد مش��غول جمع آوري ثروت شد 
و بنيادي ب��ه نام بني��اد پهل��وي راه انداخت كه 
ظاهراً يك بنياد خيريه، ولي در حقيقت كارتلي 
بود كه روي همه جاهاي ثروت خيز ايران دست 
گذاشت. درباره همين يك موضوع بايد كتاب ها 
نوشت. ش��ركت هاي معظمي در ايران و خارج از 
ايران به» بنياد پهلوي« وابسته بودند و ثروت اين 
بنياد مس��تقيماً به جيب اعليحضرت شاهنشاه 
مي رفت و اين غير از پورسانت هايي بود كه بابت 
خريد اسلحه از خارجي ها مي گرفت. همه اينها را 
كه جمع كنيد، به ثروتي افسانه اي مي رسيد كه 
هرگز ميزان آن مشخص نشد، اما هيچ وقت هم 
كمتر از يك ميليارد دار گمانه زني نشد. او همه 
اين ثروت را از ايران خارج كرد. آقاي انصاري طرز 
تقس��يم ماترك ش��اه بين بازماندگانش را دقيقاً 
نقل كرده كه چند درصد به فرح و چند درصد به 
فرزندان و حتي به مهناز، نوه دختري شاه رسيده 
است. همه اينها با سند و مدرك مشخص است. 
البته فرح هم پولدار است، چون از آن ميلياردها 
دار حدود30درصد به فرح رس��يده است. حاا 
اين پسرك مي گويد: »خرجم را مادرم مي دهد« 
را درست نمي فهمم، پول هاي خودش را چه كار 

كرده است؟
جواه�رات س�لطنتي اي�ران را با خود 

خارج كردند؟
اينها هنگام رفتن مقداري چيزهاي با ارزش به عنوان 
لوازم ش��خصي از ايران برده اند، ول��ي به جواهرات 
س��لطنتي ايران كه مهم ترين گنجينه ملي ايران 
است، نه در زمان رضاش��اه و نه در زمان محمدرضا 

شاه، حداقل هنگام رفتنشان گزندي وارد نشد. 
به اعتقاد شما از چه روي پس از 40 سال 
سرويس هاي جاسوسي امريكا، انگليس 
و اس�رائيل بار ديگر تصمي�م به احياي 

جريان سلطنت طلب گرفته اند؟
 آنها با شبهه افكني ها و جنگ رواني اي كه ايجاد 
مي كنن��د، مي خواهند مش��روعيت يك نظام 
محبوب و مقبول را از بين ببرند، با هزينه براي 
راه اندازي شبكه هايي چون بي بي سي، من و تو، 
صداي  امريكا و امثالهم. برايشان هم مي ارزد كه 
مثًا س��ال ها كار كنند و با دروغ گفتن رضاشاه 
را قهرمان ملي ايران جا بزنند و به تدريج سعي 
كنند كه مشروعيت انقاب و مشروعيت نظامي 
را كه با پس زدن رضاشاه و محمدرضا شاه شكل 
گرفته است از بين ببرند. البته آنها بارها از اينها 
بيش��تر هزينه كرده ان��د ولی موفق نش��ده اند. 
مثًا ش��رق و غرب بهترين اسلحه هايشان را در 
اختيار صدام قرار داده اند و هش��ت سال جنگ 
را بر ملت ايران تحميل و از ص��دام با دارهاي 
نفتي س��عودي و كوي��ت حماي��ت كرده اند. از 
همان ابتداي پيروزي انقاب هم ما همواره در 
محاصره اقتصادي امريكا قرار گرفتيم. با وجود 
اين، سرعت توسعه هاي زيربنايي در زمان جنگ 
و بعد از آن چندين برابر سرعت توسعه در زمان 

شاه بوده است. 
امروزه استفاده از اينترنت و فضاي باز 
مجازي به يكي از ترفندهاي غرب براي 

تطهير رژيم پهلوي تبديل شده است؟
بله، سلطنت طلبان با استفاده از فضاي باز اينترنت 
و فضاي مجازي امكان پخش گس��ترده تبليغات 
خود را پيدا كرده اند اما مس��ئله اين است كه آيا 
اينها چيزي ش��بيه به راهپيماي��ي22 بهمن را 
مي توانن��د راه بيندازند؟ام��روز كس��ي در ايران 
طرفدار س��لطنت نيس��ت. با اس��تناد به هفت، 

هشت، 10 نفر كه نمي شود چنين ادعايي را اثبات 
كرد. همان موقعي هم كه مردم ايران عليه نظام 
شاهنش��اهي قيام كرده بودند، به اندازه پركردن 
محوطه امجديه، عده اي در تهران جمع ش��دند 
و از شاه طرفداري كردند. اينها كجا رفتند؟ اينها 
بچه داشتند، آدم هاي خودشان را داشتند و تكثير 
شدند، بنابراين بوده اند و هستند. من فكر مي كنم 
اين ش��بكه ها هم عامل جنگ روان��ي براي زنده 
نگه داش��تن اميد در دل اپوزيسيون ايران است، 
واا حرف هاي اين رسانه ها مبتني بر هيچ دليل 
و مدركي نيست. فضاي مجازي هم جايي است 
كه هر كسي هر حرفي مي زند و كسي هم از كسي 
مدرك نمي خواهد و درست و غلط را مي شود با 
هم بياميزي و بگويي. امروز ب��ا فضاي مجازي و 
آزادي ناشي از آن حرف زدن، تبليغ كردن و دروغ 
گفتن بسيار كار آسان و بي هزينه اي است. حتي 
از نظر مالي هم هزينه اي ندارد. از نظر هزينه هاي 
ديگري چون زن��دان، ش��كنجه و تبعيد هم كه 
خبري نيس��ت، چون اين فضا اج��ازه فرارهاي 
مختلف را به شما مي دهد و كسي گير نمي افتد. 
اگر هم گير بيفتد، كسي جدي نمي گيرد و ماجرا 
تمام مي شود. اگر قديم بود بايد هزينه مي كردند. 
چون چنين فعاليت هايي در گذش��ته هم هزينه 
مالي و هم هزينه جاني داش��ت. مثل حاا فضاي 
مجازي نبود. بايد مي رفتي��د و با هزار بدبختي و 
مكافات يك دس��تگاه پلي كپي تهيه مي كرديد. 
تكثير و پخش يك اعاميه، زحمت و خطر فراوان 

داشت و كار فوق العاده مهمي حساب مي شد. 
ميزان شانس سلطنت طلبان را در آينده 

ايران چقدر مي دانيد؟ 
اصًا و ابداً. شما كشورهايي را كه سلطنت در آنها 
از بين رفته بشمريد و ببينيد كه آيا حتي در يكي 
از آنها سلطنت برگشته اس��ت؟ جامعه شناسي، 
سياس��ت و روانشناس��ي اجتماعي هم مي گويد 
س��لطنت وقتي رف��ت، رفته و برنمي گ��ردد. در 
داخل ايران هم بازگش��ت س��لطنت ديده نشده 
است. از اول قرن بيستم تا سال57 چند پادشاه از 
ايران رفتند. محمدعلي شاه، پسرش احمدشاه، 
رضاش��اه و محمدرضا ش��اه. محمدعلي ش��اه با 
قي��ام مش��روطيت و مخالف��ت داخل��ي و ورود 
مش��روطه طلبان به تهران و عمًا به دست مردم 
گورش را از ايران گم كرد. احمدش��اه به دس��ت 
نيروي خارجي و با فش��ار سردارس��په برآمده از 
انگلستان و كودتا از ايران رفت. از رفتن احمدشاه 
كسي خوشحال نشد، اما از رفتن محمدعلي شاه 
همه خوشحال شدند. همين طور از رفتن رضاشاه 
و محمدرضا شاه كه فيلم ها و عكس هايش موجود 
اس��ت و آن روز تهران تماشايي اس��ت، بنابراين 
چهارتا پادش��اه رفته اند كه م��ردم به رفتن يكي 
از آنها اعتنا نكرده اند و با رفتن سه تاي ديگر هم 
خوشحالي كرده اند. من نمي دانم سلطنت طلب ها 
چه زمين��ه اي را در ايران مش��اهده مي كنند كه 

مي گويند برمي گردند؟ 
سلطنت طلبان مدعي هستند كه ايران 
در دوره رضاشاه و محمدرضا شاه بهشت 

برين بوده است؟ 
دو نسل از انقاب گذش��ته و جمعيت 40 ساله 
ايران اص��ًا نظام شاهنش��اهي را نديده و درك 
نكرده است و انس��ان هم همواره در نوستالژي 
گذشته به سر مي برد. من از كتاب هاي تاريخي 
نقل مي كنم كه مث��ًا م��ردم دوره ناصرالدين 
ش��اه افس��وس دوره پدر او، يعني محمد شاه را 
مي خوردند. در دوره محمدشاه به فتحعلي شاه 
كه آن قدر بدنام بود، مي گفتن��د خاقان مغفور. 
مظفرالدين شاه كه ش��د، عده اي افسوس دوره 
ناصرالدي��ن ش��اه را مي خوردن��د و مي گفتند 
شاه  ش��هيد و تعريف مي كردند. رسيد به دوره 
محمدرضا ش��اه. اين را خود من يادم هست كه 
هر كسي كه دوره رضاش��اه را درك كرده بود از 
خوبي هاي آن دوره تعريف مي ك��رد، در حالي 
كه تكليف رضا ش��اه و دوره اش معلوم بود. اان 
هم عده اي از قديمي ها كه به هر دليلي، ممكن 
است از شرايط ناراحت باش��ند، از اين حرف ها 
مي زنند. به نظر من كه خوشي زير دل اينها زده 
است. من دوره محمدرضا شاه را درك كرده ام و 
همه چيز خيلي خوب يادم هست. تهران، وضع 
راه آهن، وضع راه هاي ايران و همه چيز را دقيقاً 
به ياد مي آورم. اان اكثر جاده هاي اصلي ايران 
اتوبان هستند. تهران تا تبريز، مشهد، شمال و... 
بزرگراه هس��ت. در خود تهران تعداد بزرگراه ها 
در حد استاندارد شهرهاي خوب اروپايي است. 
اين افراد اينها را نمي بينند و درباره فش��ارهايي 
حرف مي زنند كه تصور مي كنند در كشورهاي 
ديگر نيس��ت. آيا م��ردم پاريس و لن��دن بدون 
مسئله زندگي مي كنند؟ اين حالت رواني ميل 
به گذش��ته و نوس��تالژي در همه آدم ها هست. 
به عاوه پرت و پاهايي ك��ه در فضاي مجازي 
پخش مي شوند و تاش رسانه هاي خارجي، از 
جمله بي بي سي و صداي  امريكا كه خيلي راحت 
و آشكار، بي طرفي را كنار گذاشته اند و مثل يك 
سخنگوي اپوزيس��يون و مخالف ايران تبليغ و 
سعي مي كنند با س��ياه نمايي چيزهايي را توي 
كله مردم ايران فرو كنند، ام��ا حقايق تاريخي 
نشان مي دهند كه ايران در آن دوره در بدترين 
وضعيت خود به سر مي برده اس��ت. اينكه ادعا 
مي شود ايران رو به پيش��رفت بوده است، دروغ 
محض است و اسناد و مدارك و آمار و ارقام نشان 
مي دهند كه چنين نبوده است كه اگر بود رژيم 
شاه شكست نمي خورد. بزرگ ترين دليل براي 
اينكه چرا چنين حادثه اي اتفاق افتاد، وقوع آن 
حادثه اس��ت. رفتن نظام شاهنشاهي ضرورت 
تاريخي و اجتماعي و بعد هم ضرورت بين المللي 

پيدا كرده بود.  

  سميرا پارسا
ايران  طي ساليان اخير تحت شديدترين تحريم هاي 
تاريخ جهان از س�وي غرب بوده است و در تمام اين 
سال ها رسانه هاي فارس�ي زبان تحت حمايت غرب 
مدام از ايران به عنوان كش�وري ي�اد مي كنند كه به 
علت انقاب اس�امي ضعيف ش�ده و توان�ش را در 
عرصه هاي مختلف از دست داده اس�ت، اما در آمار 
رس�انه هاي همان كش�ورها ايران در مقام 15 كشور 
نخس�ت قدرتمند جهان قرار دارد، لذا كاخ س�فيد 
ب�راي پايان اقتدار اي�ران در جه�ان عمليات جنگ 
رواني تازه اي را با كمك رسانه هاي فارسي زبان تحت 
حمايت خود آغاز كرده است. يكي از ترفند هاي اين 
رسانه هاي فارسي زبان تطهير جنايات رژيم پهلوي 
اس�ت. با پژوهش�گر ارجمند آقاي علي اكبر رنجبر 
كرماني در خصوص فعاليت هاي غرب براي مشروعيت 
بخش�يدن به حكومت پهلوي به گفت وگو نشستيم. 

   
در س�اليان اخير ع�ده اي از س�لطنت طلبان 
وانمود مي كنند كه دولت هاي امريكا و انگليس 
زمينه ه�اي س�قوط رژي�م پهل�وي را فراهم 
كرده اند. مس�تندي ه�م كه ارائ�ه مي دهند، 
شعارهاي حقوق بشري كارتر در انتخابات آن 
سال هاس�ت. درباره اين انگاره چه ديدگاهي 

داريد؟
امري��كا پ��س از جنگ ويتن��ام يا بهت��ر بگوي��م بعد از 
كودتاي28 مرداد سال32 ايران، از خود كارنامه ننگين 
و س��ياهي را در جهان باقي گذاش��ته بود. اين كارنامه 
سياه، به خصوص بعد از شكست امريكا در جنگ ويتنام 
باعث تقويت زمينه هاي گرايش به اتحاد شوروي، چين، 
بلوك شرق و كشورهاي به اصطاح ضدامپرياليستي آن 
موقع در ميان كشورهاي جهان س��وم و تحت استعمار 
امريكا ش��د و اين موضوع براي امريكا بسيار خطرناك 
بود. عاوه بر اين چه��ره امريكا ه��م در داخل و هم در 
خارج نياز به ترميم داش��ت، لذا كارتر هنگام انتخابات 
رياس��ت جمهوري چند ش��عار انتخاباتي داد كه يكي از 
آنها رعايت و حفظ حقوق بشر بود، ولي اين شعار هرگز 
در ايران يا جاي ديگري جنبه  عملي به خود نگرفت. در 
نتيجه حرف اين آقايان كه مي گويند اگر كارتر نمي آمد و 
سياست حقوق  بشري او بر شاه تحميل نمي شد، انقاب 
پيروز نمي شد واقعيت ندارد. در واقع امريكايي ها براي 
حفظ نظام هاي مورد حمايت خود و براي اينكه آن نظام 
به دليل اشكااتي كه داشت فرو نپاشد، در جهت حفظ 
منافع كشورشان، گاهي سياس��ت هايي را به كشور زير 
دستش��ان ديكته مي كردند. آن هم نه ب��ه دليل اينكه 
حاكمان آن كش��ور را تحت فش��ار بگذارن��د يا موجب 
فروپاشي آن نظام شوند، بلكه برعكس به دليل حفظ آن 

كشور اين سياست ها را اعمال مي كردند. 
برخي معتقدند در دهه آخر حكومت پهلوي، 
به دليل فروش بااي نفت مردم در رفاه كامل 
بودند و اين انقاب را عمدت�ًا مرتبط با اصرار 
ش�اه براي افزايش قيمت نفت مي دانند. اين 

نظر چقدر با واقعيت همخواني دارد؟
مسئله اين  است كه اين ثروت كجا خرج مي شده است؟ 
در زمان ش��اه روس��تاهاي اطراف تهران مثل ورامين، 
دماوند، ك��رج و. . . برق، آب لوله كش��ي، تلف��ن و جاده 
آسفالته نداشتند. حتي در جنوب تهران گودمعصومي، 
گودزنبورك خان��ه، گودعرب ها در حول و حوش ميدان 
ش��وش، خاكي و ماي��ه آبروري��زي بودن��د و آدم دائماً 
نگران بود ك��ه نكند يك وق��ت يك توريس��ت بيايد و 
اين قس��مت تهران را ببيند. عاوه بر اين در محله هاي 
فقيرنشين جنوب تهران س��ر هر كوچه اي لوله بزرگي 
به نام»فشاري« گذاشته و پاي هر فشاري هم چند زن 
بدبخت نشسته بودند و رخت و ظرف مي شستند كه اين 
مناطق در اين اواخر صاحب لوله كشي شدند. از صف هاي 
طواني اتوبوس برايتان بگويم كه عكس هايش هس��ت 
كه گاهي به200 متر هم مي رس��يد. از ترافيك سنگين 
تهران بگويم يا از اتوبان هايي كه اان احداث ش��ده اند. 
وضع بهداش��ت ايران فاجعه آميز بود. در اين زمينه باز 
بايد به آم��ار مراجعه كنيد. در ش��هرهاي جنوبي ايران 
مثل حاشيه خليج فارس، بوش��هر، كنگان، بندرعباس، 
جيرفت و. . . تراخم، آبله، مااريا، فلج  اطفال و. . . به طور 
گسترده ش��ايع بود و همه اين بيماري ها پس از انقاب 
ريشه كن شد. درست زماني كه جشن هاي پرخرج2500 
ساله شاهنش��اهي برگزار ش��د، در روزنامه هاي وقت، 
گزارش هايي از روس��تاهاي سيس��تان و بلوچس��تان و 
كرمان چاپ ش��ده بود كه با خواندن آنها متوجه اوضاع 
آن روز خواهيد ش��د. من نمي گويم برويد و مثًا زابل را 
ببينيد. من مي گويم از كس��اني ك��ه در تهراِن آن زمان 
بودند بپرس��يد كه اوضاع جنوب شهر چگونه بود؟ حال 
بايد از طرفداران رژيم ش��اه پرس��يد كه اگ��ر يك رژيم 
مس��تحكم و موفق بود، چطور عده اي كه هيچ وس��يله 
و اسلحه  اي نداش��تند، توانس��تند اين رژيم تا بن دندان 
مسلح را منقرض و سرنگون كنند؟ طرفداران رژيم شاه 
بهتر است به اين سؤال پاس��خ دهند كه اين رژيم با اين 
درآمد نفتي در چه زمينه هايي پيش��رفت داشته؟ بهتر 
است پاسخ دهند ناوگان هوايي مسافربري ايران در آن 
زمان چه وضعي داشت و اان چه وضعي دارد؟ تعداد و 
درصد و نسبت مس��افرت هاي خارجي مردمي كه شما 
مي گوييد مرفه بودند، ب��ه خارج از اي��ران چند درصد 
بوده، اان چقدر است؟ تعداد نسبي تخت بيمارستاني 
و پزشك در آن زمان چقدر بوده و حاا چقدر است؟ در 
زمان ش��اه كمتر از 8 درصد كارگ��ران بخش خصوصي 
بيمه بودن��د و حاا ح��دود 90 درصد كارگ��ران بيمه 
هستند. واقعيت اين اس��ت كه به گفته همه تحليلگران 
اقتصادي آگاه، تمام برنامه هاي اقتصادي شاه به شكست 
انجاميده بود. از طرفي شما اگر مطبوعات ايران را مثًا 
از سال50 تا س��ال54 يا55 ورق بزنيد، خواهيد ديد كه 
تقريباً هفته اي يك بار يك عمليات مسلحانه در تهران 
انجام مي شد و عده اي كشته و مجروح مي شدند. حتي 
عده اي از مأموران رژيم ترور مي شدند. آدم فكر مي كرد 
اينجا ديگر چه كشوري است. چه امنيتي، چه اختناقي! 
تظاهرات طاب مدرسه فيضيه در سال 54 كه سه روز 
طول كشيد و مثل توپ در دنيا صدا كرد و منعكس شد. 

غ�رب ب�ا ش�بهه افكني ها و جن�گ 
 رواني اي كه ايجاد مي كند، مي خواهد 
مش�روعيت ي�ك نظ�ام محب�وب و 
مقب�ول را از بي�ن بب�رد، ب�ا هزينه 
براي راه ان�دازي ش�بكه هايي چون 
بي بي س�ي، من و تو، ص�داي  امريكا 
و امثالهم. برايش�ان هم م�ي ارزد كه 
مثًا سال ها كار كنند و با دروغ گفتن 
رضاشاه را قهرمان ملي ايران جا بزنند 
و به تدريج سعي كنند كه مشروعيت 
انق�اب و نظ�ام را از بي�ن ببرن�د

قی
صاد

نه 
سما
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آن زمان که ويکتور هوگو، نويس�نده فرانسوي قرن 
نوزدهم در رمان »بينوايان« به تشريح بي عدالتي هاي 
اجتماع�ي و فقر و فاک�ت مردم فرانس�ه و در آن به 
عوامل و محرک هاي اجتماعي مي پ�ردازد که منجر 
به سقوط جمهوري س�وم ناپلئون سوم ش�د.  آنچه 
بينوايان رواي�ت مي کند، داس�تان انحص�ار توزيع 
قدرت و ثروت در دس�ت خانواده فاس�د س�لطنتي 
اس�ت که از مش�کات حقيقي جامعه فرانسه کامًا 
بي اطاع بودند، و اين موضوع سبب ايجاد معضات 
اقتصادي و اجتماعي در جامعه فقير فرانسه شد و با 
گسترش اعتراضات مردم به تحوات زيرساخت هاي 
اجتماعي جامعه فرانس�ه منجر ش�د. ام�روز دوباره 
در جمهوري پنجم فرانس�ه، حکايت بينوايان تکرار 
شده اس�ت. شورش عليه س�رمايه داري آن هم پس 
از پن�ج دوره تجرب�ه ان�واع مدل هاي دموکراس�ي 
ام�روز مهم ترين رخ�داد اروپاي قرن بيس�ت ويکم 
اس�ت اما چه چيزي معترضان فرانس�وي موسوم به 
جليقه زردها را به خيابان ها کش�انده اس�ت؟ گران 
ش�دن ۲۵درصدي بنزي�ن يا چي�زي فرات�ر از آن؟

     
  شورش عليه دموکراسي در »مهد دموکراسي«

اعتراضات فرانس��وي ها که جرقه ابتداي��ي آن مخالفت با 
افزايش قيمت سوخت بود، اکنون تبديل به جنبشي فراگير 
و سراسري ضد حکومت فرانسه شده است. اين اعتراضات 
با تصميم دولت مکرون مبني بر تشديد ماليات ها و اصاح 

برخي رويه هاي اقتصادي آغاز شد. 
بسياري از فرانسوي ها در ش��هرک ها و روستاهاي دور از 
ش��هرهاي اصلي زندگي مي کنند و مجبورن��د همه روزه 
با خودروي خود براي کار به ش��هر بيايند و انتهاي روز به 
محل زندگي ش��ان بازگردند. با وجود اين مس��ئله، گران 
شدن مصرف سوخت تاثير چشمگيري بر وضعيت زندگي 
شهروندان دارد و معترضان را مجاب به پيوستن به جنبشي 
تحت عن��وان جليقه زردها ک��رد اما اين اعت��راض را تنها 
مي توان قله کوه يخي دانست که از آب سر برآورده است و 

تنها مصداقي از بروز خشم فرانسوي است. 
حقيقت آن است که مهد دموکراسي جهان آبستن شورش 
عليه ايدئولوژي س��وار بر اين دموکراسي شده که در عصر 
حاضر با اسم »ليبراليسم« خود را نمايانده است. مهم ترين 
نش��انه اين موضوع که اعتراضات اخير فرانسه، موضوعي 
بس��يار فراتر از واکنش به يک تصميم دولتي است، عدم 
توقف حرکت اعتراضي حتي پس از اعام لغو طرح مذکور 
توسط دولت فرانسه است. دولت مکرون گرچه مقابل فشار 
عمومي و اجتماعي تصميم به لغو اين ماليات و حتي متعهد 
به وضع قوانيني حمايتي براي اقش��ار متوسط و پايين در 
فرانسه شد، اما مردم به اين قانع نش��ده و شورش خود را 
ادامه داده اند. رؤيايي که فرانس��وي هاي معترض در ذهن 
خود مي پرورانند، تغيير در ساختار جمهوري فرانسه است 

و نه تغيير در تصميمات مقطعي دولت. 
در و ديوار پاريس و ش��هرهاي معترض فرانسه اين روزها 
پر از شعارهايي از جنس مخالفت با س��رمايه داري است؛ 
شعارهايي که بي شباهت به همان شعارهاي دوران انقاب 
فرانسه نيست. يکي از اين شعارها که در فضاي رسانه اي 
بين المللي و بين خود فرانسوي ها بسيار استقبال شد؛ روي 
در خانه اي اشرافي در حومه پاريس بود که چنين نوشته 
ش��ده بود: »بترس��يد  اي ثروتمندان چراکه فقراي شما 

شورش را آغاز کرده اند.« 
  دموکراسي با طعم خشونت دولت 

اين ديوارنوش��ته به تنهايي گوياي آن است که اعتراضات 
اخير در فرانسه – و با همين نس��بت در ديگر کشورهاي 
اروپايي- را نمي توان مظاه��ر آزادي و دموکراتيک بودن 
اين نظام��ات تلقي کرد که در تئوري هاي علوم سياس��ي 
به منزله تنفس براي دموکراسي خوانده مي شود، بلکه به 
عنوان نشانه اي ديگر، اگر تنها به نحوه برخورد خشونت بار 
حکومت با اين اعتراضات نظر بيفکنيم، در خواهيم يافت 
که خودشان نيز مسئله را بس��يار جدي تر از آن چيزي در 

نظر گرفته اند که برخي تحليلگ��ران ما به عنوان »ماهيت 
اعتراضي، طبيعت دموکراسي« و نقطه لنگر و ثبات براي 

تداوم حيات نظام هاي دموکراتيک بيان مي کنند. 
اغلب افراد حاضر در تظاهرات اعتراضي اين روزها، طبقات 
متوس��ط به پايين جامعه فرانس��ه هس��تند و در مناطق 
حومه اي ش��هرهاي بزرگ يا حتي روس��تاها و شهرهاي 
کوچک سکونت دارند. حتي بس��ياري از آنها در انتخابات 
مختلف رأي هم نداده اند و اساساً اميدي به تغيير از فرايند 
صندوق هاي رأي نداش��ته اند و اين روزها به اميد تغييري 

فراتر از آن پا به خيابان گذاشته اند. 
تصاوي��ر خش��ونت ف��راوان مأم��وران پلي��س در مقابل 
تظاهرکنندگان مس��المت آميز، در شبکه هاي اجتماعي 
دست به دست شده و انتقادهاي زيادي را در سراسر جهان 
برانگيخته اس��ت. با وجود همه اين س��رکوب ها، روزنامه 
ليبراس��يون فرانس��ه در گزارشي مي نويس��د: »جنبش 
جليقه زردها را مي توان قيامي غيرمس��لحانه خواند که از 

حمايت بيشتر از ۸۰ درصد ملت فرانسه برخوردار است.«
  بنزين فرانسوي روي خاکستر اروپا

ديگر نشانه اي که بيان مي کند نقطه هدف اعتراضات، صرفاً 
مسئله بنزين و ماليات نيست؛ گسترش اين اعتراضات در 
کشورهاي ديگر است. همانطور که اعتراضات به نظام هاي 
ديکتاتوري توسط مردم در کش��ورهاي عربي به صورت 
دومينووار از کشوري به کشور ديگر منتقل مي شد، اعتراض 
به نظامات ليبرال اروپايي نيز همين شکل را گرفته است 
و اين پديده اي نوين در اروپاي امروز است. در هر نقطه که 
اعتراضاتي آغاز مي شود به زودي مردم ديگر که به واسطه 
رسانه قدر فاصله خود را کمتر از هميشه مي بينند، دست به 
اعتراض مي زنند؛ از اسپانيا به يونان، از فرانسه به مجارستان 
و.... اين اعتراضات گسترده سال هاي اخير در کشورهاي 

اروپايي نتايج غيرقابل قبول ليبرال دموکراس��ي را که در 
تعارض با ش��عارهاي زيبنده آن اس��ت، هدف گرفته اند. 
شورش اين روزهاي فرانسه نيز پوزخندي است به مفهوم 

دموکراسي در جمهوري پنجم. 
به عبارت ديگر ش��ايد اگر حوادث گس��ترده اعتراضي در 
فرانسه را با ديد صرفاً سياسي بنگريم، تصميم دولت فرانسه 
براي افزايش ماليات بنزين را عامل اصلي اعتراضات روزهاي 
اخير در اين کشور بدانيم اما حقيقتي بسط يافته که در بطن 
اين اعتراض��ات وج��ود دارد، ما را به دي��دگاه عميق تري 

معطوف مي کند: »شورش عليه دموکراسي.«
اين عبارت البته جديد نيس��ت. چندس��الي هس��ت که 
دنياي غرب بس��تر اعتراض عليه نتايجي است که ليبرال 
دموکراسي در اين کشورها به ارمغان آورده است. جريان 
وال استريت جنبشي اعتراضي بود که براي نخستين بار پس 
از جنگ جهاني دوم، مستقيماً حکومت ليبرال دموکراسي 
و نهاده��اي مالي و اقتص��ادي برآمده از آن را به واس��طه 
خسارت هايش براي مردم و فقرا از جمله تمرکز 99درصدي 
ثروت در دس��ت اغنيا مورد انتقاد قرار م��ي داد. حتي در 
جريان انتخابات اخير رياست جمهوري امريکا، معترضان 
امريکايي که در آن مقط��ع )اوايل ۲۰۱۶( از ميتينگ ها و 
کارناوال هاي انتخاباتي کانديدا هاي جريان سرمايه داري 
غارتگرانه يعني »دونالد ترام��پ« و »هياري کلينتون« 
به حالت انزجار و تنفر رسيده بودند، هيئت حاکمه امريکا 
را به دزديدن دموکراس��ي و غارت و چپ��اول دارايي ها و 
درآمد هاي مردم امريکا متهم کردند و در بيانيه هايي که در 
شبکه هاي اجتماعي منتشر مي کردند، اعام مي داشتند 
که پول هاي کان با منابع نامشروع تا عمق سيستم مالي 
و سياسي امريکا رسوخ کرده است؛ پول هايي که به اعتقاد 
مردم امريکا، تعيين کننده گردانندگان کاخ سفيد و کنگره 

و سناي امريکاست. 
تک��رار اعتراض��ات امريکاي��ي، اروپايي در دهه گذش��ته 
نشان مي دهد مردم اين کش��ورها از حاکميت ليبراليسم 
خس��ته اند. فهميده اند آنچه از انتزاعي��ات در ذهن و فکر 
مردم و دانش��جويان اروپايي به عنوان بت از ليبراليسم به 
عنوان پايان جه��ان و برترين ايدئولوژي تاريخ بش��ري و 
»فراهم کننده فرصت ها و حقوق برابر براي همه انسان ها« 
ساخته اند؛ حتي با وجود عقبه صنعتي، تظاهرات دلفريب 
تکنولوژيک و مانور رسانه ها، در عمل دستاورد چنداني جز 

ظلم به طبقه فرودست نداشته است. 
در بُعد معرفت شناسانه، نظريه پردازان منتقد، تصريح دارند 
که آزادي مدنظر ليبراليس��ت ها در مکتب اصالت سود و 
سرمايه داري لجام گسيخته خاصه ش��ده و اين با بنيان 
فلسفي دموکراسي که همان برابري است در تعارض است. 
از اين رو »ليبرال دموکراس��ي« ي��ک مفهوم متناقض نما 
)پارادوکس��يکال( اس��ت. کشور هاي ش��اخص اروپايي و 
امريکا، سال هاس��ت صحنه ناآرامي ها و اعتراضات اقشار 
مختلف مردمي هستند؛ اقشاري که در زير چرخ دنده هاي 
ماشيِن انباشِت سرمايه  سياستمداران و متنفذان ليبرال و 

نئوليبرال، له شده اند. 
مردم در غرب رفته رفته فهميده اند چه چيز را نمي خواهند. 
آنها به ليبراليسم پشت کرده اند اما مسئله اينجاست: آنها 

هنوز نمي دانند، چه مي خواهند! 
  جنبش هاي بي سر

»ما نمي خواهيم کس��ي جنبش ما را به نام خود مصادره 
کند. ما رهبر جنبش نمي خواهيم. انقاب فرانسه با جنگ 
آرد آغاز شد. جنگ ماليات س��وخت براي ما امروز، همان 
جنگ آرد است«. اين عبارت را اخيراً فرانک بولر، از اعضاي 

شناخته شده اين جنبش به بي بي سي گفته است. 
شيوه اعتراضات نيز مؤيد همين مسئله است که جنبش هاي 
اعتراضي در اروپا و امريکا، غالباً نه رهبري معيني دارند و 
نه سازماندهي مشخص. شايد مهم ترين دليل اين باشد که 
تنها احزاب و ساختارهايي در اين کشورها اجازه فعاليت و 
نمو داشته اند که به آرمان »دموکراسي« پايبند باشند. براي 
همين دانشگاه هاي اروپا محل عرض اندام براي نخبگاني 
نمي تواند باشد که در قامت يک انديشمند يا رهبر، به اصل 

»ليبرال دموکراسي مقدس« نقد اساسي وارد کنند. 
حتي رهبران��ي در غرب که معترض به مناس��بات حاکم 
شوند، به زودي منزوي مي شوند و از ساختار قدرت حذف 
مي گردند. نمونه اش را مي ش��د در انتخابات اخير امريکا 
به خوبي مش��اهده کرد. پيرمردي مانند برني سندرز که 
با انتقادهاي خود به نظام ليبراليس��م و زيرس��ؤال بردن 
دس��تاوردهاي آن، محبوب جوانان امريکايي ش��ده بود، 
به رغم حمايت مردمي توسط س��اختار قدرت حذف و با 
هياري کلينتون جايگزين شد تا نمايشي باشد بر اينکه 
حتي در همين حد انتقاد به سيستم ليبرال دموکراسي نيز 

تحمل نشدني است! 
به هر حال مهم ترين ابزار س��ازماندهي امروز در دس��ت 
معترضان در فقدان جريان رهبري، شبکه هاي اجتماعي 
است. رس��انه هايي که هدايت افکار عمومي در آن توسط 
موج ها ايجاد مي ش��ود و نه ايدئولوژي ها. شبکه هايي که 
در س��ازماندهي انقاب هاي عربي چندسال پيش نقش 
مهمي ايفا کرد اما تجربه آن کش��ورها هم نش��ان داد که 
جنبِش بي سر يا زير دست و پاي »هرج و مرج« طلبي، زنده 
نمي ماند يا ديوانه اي آن را به انحراف مي کشاند؛ ديوانه اي 

از جنس ترامپ. 
  اعتراض�ات اروپ�ا و تحري�ف مدعي�ان وطن�ي 

روشنفکري
در خاتمه سخن بد نيست به رويکرد روشنفکران خودمان 
نيز در قبال رخدادهاي اعتراض��ي که اين روزها در جهان 
اروپايي مي گذرد نظري بيفکنيم. رسانه ها و تريبون هاي 
وابسته به روش��نفکران ش��يفته غرب در کشور مواضعي 
سردرگم و نامتوازن اتخاذ نموده اند که اغلب يکي از موارد 

زير را در برمي گيرد:
۱- استراتژي اول عبور از مسئله همراه با سکوت و تاش 
براي کمرنگ جلوه دادن ماهيت اعتراضات اس��ت. جالب 
است برخي روشنفکران پرکام که حتي در خصوص يک 
تجمع ۲۰ نفره در گوشه اي از کشور زبان به نقد و تحليل 
گشوده و آن را تعبير به ناکارآمدي نظام مي کنند يا برخي 
آنان که از پروژه کشته سازي سال هاي فتنه حدوداً يک دهه 
قبل، چماقي براي نمايش نامشروع بودن حکومت ساخته 
بودند، اين روزها مقابل پتکي که حکومت فرانس��ه بر سر 

معترضان فرود مي آورد، زبان از کام نمي گشايند!
۲- تأييد و تشويق اعتراضات رويکرد دوم به موضوع است. 
گروهي ديگر از روشنفکران در تحليل هاي خود نسبت به 
وقايع اعتراضي با اين گستردگي، تعبير »سوپاپ اطمينان« 
را به کار مي برند و مجوز حکومت هاي غربي براي برگزاري 
چنين تجمعاتي را اطمينان از استقرار حکومت و تضمين 
آن با ترويج مدل اعتراضات مدني تعبير مي کنند. در حالي 
که از اين بعد مسئله غافلند که حتي از ماهيت خشونت آميز 
برخي از اين تجمعات )نه در اين مورد خاص( در سال هاي 
اخير بگذريم که تش��ابه چنداني با الگوي اعتراض مدني 
ندارد، خش��ونت بي س��ابقه دولت هاي غربي در مواجهه 
با اعتراضات و ه��راس آنان که منجر به اس��تقرار مدلي از 
حکومت نظامي در پاريس و آوردن تانک به ميادين شهر 

شده است، تناسبي با آنچه مدعي هستند ندارد. 
3- برخي از حاميان ليبراليس��م که صادق تر از س��اير 
همفکرانشان هستند، صراحتاً اعتراضات مردم را تخطئه 
نموده و آن را نش��انه اي از ظهور پوپوليسم و مقابله آن 
با نخبه گراي��ي عنوان مي کنن��د. در همي��ن چندروز 
گذش��ته يکي از روزنامه هاي حامي ليبرال هاي وطني 
)کارگزاران سازندگي( صراحتاً عنوان پوپوليسم را براي 
جنبش اعتراضي مردم فرانس��ه برگزيد. همين روزنامه 
دو سال گذشته پس از پيروزي مکرون در فرانسه، وي را 
»اوباماي فرانسه« و مصلح اين کشور لقب داد و اکنون 
طبيعي اس��ت از جنبش مردم عليه او ناراضي باشد. در 
تعابير اين طيف نتيجه اعتراضات مردم فرانسه تقويت 
پوپوليسم است و پوپوليسم يعني همان ترامپيسم. اين 
يعني تکرار همان ادعاي ترامپ که نوشت: »معترضين 
فرانسوي مرا مي خواهند«، اما اين بار از حلق روشنفکر 

ليبرال ايراني. 

تکرار اعتراضات امريکايي، اروپايي در دهه 
گذشته نشان مي دهد مردم اين کشورها از 
حاکميت ليبراليسم خسته اند. فهميده اند 
آنچ�ه از انتزاعيات در ذه�ن و فکر مردم 
و دانش�جويان اروپاي�ي به عن�وان بت از 
ليبراليسم به عنوان پايان جهان و برترين 
ايدئولوژي تاريخ بش�ري و »فراهم کننده 
فرصت ها و حقوق برابر براي همه انسان ها« 
س�اخته اند، در عم�ل دس�تاورد چنداني 
جز ظلم به طبقه فرودس�ت نداشته است

شايد اگر حوادث گس�ترده اعتراضي در 
فرانس�ه را با ديد صرفًا سياسي بنگريم، 
تصميم دولت فرانسه براي افزايش ماليات 
بنزين را عامل اصلي اعتراضات روزهاي 
اخير در اين کشور بدانيم اما حقيقتي بسط 
يافته ک�ه در بطن اي�ن اعتراضات وجود 
دارد، ما را به ديدگاه عميق تري معطوف 
مي کن�د: »ش�ورش عليه دموکراس�ي«

پوزخند به مفهوم دموکراسي در جمهوري پنجم
شورش »بينوايان« در فرانسه چرا آغاز شد؟

 شهريار زرشناس عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامي در برنامه رو در رو 
پيرامون اتفاقات فرانسه اظهار کرد: نظام سرمايه داري پس از جنگ جهاني دوم موجب فقر 
شديد شد و تصميم گرفت جامعه را از دو قطبي که آماده اعتراض و اعتصاب بود، خارج کند. 
اين عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامي همچنين گفت: نظام سرمايه داري وارد 

قرن بيست و يکم شد و فقر و جنگ را براي مردم در رقابت هاي ليبراليستي به ارمغان آورد. 
زرشناس خاطر نشان کرد: هدف دولت هاي سوسيال دموکرات، کاهش کمي از سود سرمايه داران 
و تزريق به فقرا بود، به نحوي که مانع از انقاب توده هاي فقير و مرگ فقرا شوند. وي ضمن اشاره 
به نحوه قدرت گيري ديکتاتورهاي معاصر بيان کرد: نظام سرمايه داري از پرتگاه سقوط با سوسيال 
دموکرات نجات يافت و اتفاقي که پس از ۱9۷۵ رخ داد، کاهش نرخ س��ود سرمايه بود و ديگر دم 

از افزون نبود. 
اين استاد دانشگاه ادامه داد: بر اين اساس صاحبان نظام سرمايه داري، نگران نزولي بودن نرخ سود 
سرمايه گذاري شدند و نئوليبرال روي آوردند و ديگر خطر انقاب شوروي و انقاب هاي کارگري را 
جدي نمي گرفتند. وي افزود: از دهه ۱99۰ شاهد شورش هاي اجتماعي در فرانسه، مونيخ، لندن، 
استکهلم بوديم و اين شهرها دچار آشوب شد، چراکه فاصله طبقاتي باا رفت و مديران نئوليبرال 
اشرافي گرا بودند و امنيت شغلي را از افراد فرودست جامعه مي گيرند. زرشناس تأکيد کرد: نظام 
سرمايه داري يک نظام پوسيده است و نسخه نئوليبرالي هارترين و بدترين نسخه اقتصادي موجود 
است و منطق پول توجيه همه امور است. وي تصريح کرد: احساس مسئوليت اجتماعي دولت به 
شدت در نظام نئوليبرال کاهش مي يابد و سياست مدرن در دوران مکرون تحت تأثير نئوليبراليسم 

موجب شد تا مردم سياست خياباني را اجرا کنند و نئوليبرال ها ديگر آبرو ندارند. 
اين اس��تاد دانش��گاه در پاس��خ به اين پرس��ش مراد عنادي، مجري برنامه که پرسيد چقدر 
مي توان اين جنبش را با جنبش 99 درصدي امريکا مقايسه کرد، گفت: هر دوي اين جنبش ها 
ضدسرمايه داري و ضد نئوليبراليسم هستند. زرشناس تأکيد کرد: شاهد شکل گيري يک جنبش 
مردمي فاقد سرکرده هستيم و احزاب کاسيک و س��نتي از آن مي ترسند و اين جنبش ها در 
ادبيات سياسي، جنبش هاي پست مدرن و بي سر هستند. وي همچنين گفت: گاهي اعتراضات 
فاقد رهبر هس��تند و اين ويژگي فقدان رهب��ر مي تواند نقطه ضعف اين جنب��ش براي ادامه و 

ساماندهي باشد. 
زرشناس با طرح اين موضوع که مردم امريکا به ترامپ رأي دادند، افزود: سرمايه داري در تنگناها 
بايد به سمت ناسيوناليسم يا فاشيسم مدرن برود و امروز سياست ورزي خياباني مردم شانس لوپن 
را در نظام سرمايه داري فرانسه بيشتر مي کند. وي ترامپ را نئوليبرال دانست و گفت: فرق ترامپ 
و مکرون در اين است که ترامپ از افول امريکا با رويکردهاي موج جهاني سازي جلوگيري مي کند 
و منافع خود را پيش مي برد . ترامپ با جنبش مردم همراه نيس��ت و به دنبال يک شريک است تا 
اهداف خود را محقق کند. اين پژوهشگر و استاد دانشگاه، اتحاديه اروپا را يک بناي ناپايدار معرفي 
کرد و يادآور شد: علت اصلي خروج انگلس��تان از اتحاديه اروپا، اقتصاد است و مسئله اصلي حذف 
سرمايه داران است و اين اتحاديه آينده مبهمي دارد. زرشناس افزود: ترامپ نماينده نئوليبراليسم 
و نظام سرمايه داري است، اما نظام سرمايه داري از نفس افتاده است و فکر مي کنم نسخه نئوليبرال 
به موزه پيوسته و پايه هاي نظام سرمايه داري، متزلزل ش��ده است. وي اقتصاد را ريشه جنبش ها 
عنوان کرد و گفت: قدرت هاي امپرياليستي با جامعه در تضاد هستند و اين نظام ظالمانه در داخل 

هم دچار تضاد و واگرايي است. 
اين استاد دانشگاه اظهار کرد: بايد منتظر باش��يم جنبش هاي پابرهنگان، نظام سرمايه داري را به 
زير بکشند همانطور که امام خميني پيش بيني کرده بود. زرشناس تصريح کرد: نظام سرمايه داري 
در يک چرخه باطل گير افتاده و اين تضاد منافع س��رمايه داري و نزول س��ود س��رمايه است که 
همواره با تشديد فقر و افزايش نارضايتي همراه است و جلب رضايت مردم، نتيجه اش کاهش سود 

سرمايه گذاري بوده است. 

کتاب »حقوق بش��ر؛ پارادوکس تئوري��ک و تناقضات 
عملي« به بهانه فرارس��يدن روز جهاني حقوق بشر، به 

همت انديشکده برهان منتشر شد. 
اين کت��اب ک��ه از مجموع��ه کتاب هاي انديش��نامه 
غرب شناس��ي و حاصل تاش جمعي از پژوهش��گران 
انديشکده برهان است در ۱۲۰ صفحه و در سه فصل، از 
سوي انتشارات ديدمان به زيور طبع آراسته شده است. 
»مباني اسامي و غربي حقوق بشر«، »مباني اتهامات 
عليه ايران، علل و پاس��خ ها« و »وضعيت حقوق بش��ر 
کشورهاي دموکراتيک« عناوين فصل هاي سه گانه اين 

کتاب هستند. 
در بخشي از مقدمه اين کتاب مي خوانيم: »در حالي که 
ايران هميشه مدعي بوده و هست که ش��هروندانش در کرامت کامل زيست مي کنند و مطابق 
با موازين اصيل حقوق بشر، قواعد شهروندي را تعريف کرده اس��ت، سؤال اينجاست که علت 
اصلي اتهامات عليه ايران در محافل حقوق بشري )از جمله کميسيون و خلفش شوراي حقوق 

بشر( چيست؟ 
از زمان تأسيس نظام جمهوري اسامي تا کنون، به  خصوص از زماني که در دهه  ۷۰، ثبات در 
کشور ايجاد شد، به  طور مداوم مسئله  حقوق بش��ر موضوعي بوده که انگشت اتهامات غرب را 
به سمت ايران روانه داشته است. مسئله  حقوق بشر قبل از مسئله  هسته اي، مسئله  حمايت از 
تروريسم بين المللي و. . . به عنوان يکي از موارد اساسي اتهام به جمهوري اسامي ايران قلمداد 

مي شده است. 
امروزه هنگامي که حکومت ها، فعاان يا اسناد ملل متحد به »حقوق بشر« اشاره مي کنند، تقريباً 
به  طور قطع، مدنظرشان حقوق بشري اس��ت که در قوانين ملي و حقوق بين الملل به رسميت 
شناخته شده است و نه حقوق به معناي فلسفي و اخاقي آن. تغيير در تقرير محل نزاع از مبناي 
فلسفي به مبناي عملياتي، همان موضوعي است که اجازه ي فلسفيدن و انديشيدن را از مکاتب 
ديگر در باب حقوق بشر گرفته و مي گيرد. هدف اصلي از پژوهش هاي بومي در مورد حقوق بشر 
بايد روشن کردن تفاوت فلسفي که نظام عقيدتي غرب و اسام در باب حقوق بشر داشته و دارند 
نيز باشد؛ يعني همان چيزي که حکومت ها، فعاان يا اسناد ملل متحد به آن توجه نکرده اند.«

عاقه مندان مي توانند جهت دريافت کتاب با تخفيف ويژه يا کس��ب اطاعات بيشتر با شماره 
تلفن۲۶۱۵3۲93- ۰۲۱ تماس حاصل کنند. 

زرشناس در تحليل اعتراضات فرانسه:

به همت انديشکده برهان

نئوليبراليسم  »هارترين« نظريه اقتصادي است

 کتاب »حقوق بشر 
پارادوکس تئوريک و تناقضات عملي«  منتشر شد

ديدگاه

پيشخوان

محسن مطلق
   تحليل



س��ال 95 در ماه هاي پاياني خودش قرار داشت 
كه نماينده مردم اورامانات در مجلس با يادآوري 
فعاليت داراي مجوز كولبره��ا، گفت: »فعاليت 
كولبرها قانوني اس��ت و از وزارت كش��ور مجوز 
فعاليت دارند و تنها مشكل بر سر عدم ساماندهي 
آنها است.« شهاب نادري با بيان اينكه مقام معظم 
رهبري بارها بر اين نكته تأكيد داشتند كه نبايد 
به دنبال كولبرهايي رفت ك��ه دنبال يك لقمه 
نان جه��ت گذراندن معاش خود هس��تند بلكه 
بايد در پي قاچاق هاي سازمان يافته بود، درباره 
مش��كات كولبرها در نقاط مرزي غرب كشور، 
افزود: »در نقاط مرزي غرب كشور هيچ امكاناتي 
براي كس��ب درآمد اين افراد كه تعداد زيادي را 
تش��كيل مي دهند وجود ندارد لذا درآمدش��ان 
با كولب��ري به دس��ت مي آيد.« وي با اش��اره به 
اينكه فعاليت كولبرها قانوني اس��ت و از وزارت 
كشور مجوز فعاليت دارند، تصريح كرد: »مشكل 
اصلي بر سر عدم س��ازماندهي آنها است كه بايد 

وزارت كش��ور اين وظيفه خطير را انجام دهد.« 
درست يك سال بعد يعني در بهمن ماه 96 وقتي 
مش��خص ش��د هنوز كاري براي كولبران انجام 
نشده اس��ت نماينده مردم سردشت و پيرانشهر 
در مجلس عدم س��اماندهي كولبران را نش��انه 
بي تدبيري مس��ئوان ذيربط دانس��ت و گفت: 
»95 و نيم درصد قاچاق از طريق معابر رس��مي 
و با كانتينر وارد كشور مي شود و تنها نيم درصد 
قاچاق از طريق معابر كولبري اس��ت.« رس��ول 
خض��ري از مخالفت نمايندگان با بررس��ي يك 
فوريت ط��رح س��اماندهي معابر مرزي كش��ور 
)معابر كولبري و ته لنجي( انتق��اد كرد و گفت: 
»بعد از پيگيري از طريق 15 وزارتخانه، سازمان و 
نهادهاي مختلف بررسي يك فوريت اين طرح در 
صحن علني مجلس در دستور كار قرار گرفت و به 
رأي گذاشته شد كه نمايندگان با بررسي فوريت 
آن مخالفت كردند بنابراين طرح به صورت عادي 

مورد بررسي قرار مي گيرد.«

  توافق براي ايجاد شهرك هاي صنعتي 
با اينكه كار خاصي براي كولبرها انجام نمي ش��د 
اما اين موضوع از دس��تور كار هم خارج نمي شد. 
تاش در تدوين مقررات جدي��د، اين بود كه حق 
هيچ كس ضايع نش��ود؛ به خصوص مرزنشيناني 
كه معيش��ت آنها به نوعي با اين فعاليت ها تأمين 
مي شود.  در خرداد ماه س��ال جاري رئيس ستاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاا و ارز با بيان اينكه ساز و 
كار جديدي براي اجراي قانون ساماندهي مبادات 
مرزي به دولت تقديم ش��ده اس��ت كه در صورت 
تصويب، ش��اهد تحقق حقوق كولبران و ملوانان 
خواهيم بود، گفت: »اين س��از و كار، اصاحيه اي 
منطبق بر قانون ساماندهي مبادات مرزي است كه 
دولت پيشتر آيين نامه آن را اباغ كرده بود.« علي 
مويدي ادامه داد: موارد اصاحي، با هماهنگي همه 
دستگاه ها تنظيم، تدوين و به منظور نهايي شدن 
به دولت منعكس شده است كه به زودي تصويب 
و اباغ مي شود. در اين مقررات سعي كرده ايم هم 

حق دولت، هم حق تاجر و هم حق كولبر و ملوان 
ديده ش��ود.  البته پيش از اين عبدالرضا رحماني 
فضلي وزير كشور اعام كرده بود: »با اجراي طرح 
ساماندهي كولبري، تا 70 درصد ميزان قاچاق در 
اين مبادي كنترل مي شود؛ بنابر اين با اجراي اين 
طرح ضمن حفظ كرامت مردم اين مناطق، از وقوع 
اتفاقات ناگورا كه گاهي شاهد آن بوده ايم جلوگيري 
مي شود و مردم آن منطقه بر اس��اس سازوكاري 
مش��خص مي توانند از طريق بازارچه هاي مرزي 
و تحت نظارت اق��دام ب��ه ورود كاا و امرار معاش 
كنند.« البته شهريار حيدري مدير كل امور مرزي 
وزارت كشور نيز در تشريح آخرين وضعيت كولبري 
و ساماندهي بازارچه مرزي با بيان اينكه در گذشته 
دستورالعملي بود كه در چارچوب آن عنوان كولبري 
در مرزهاي سيس��تان و بلوچس��تان، كرمانشاه، 
كردس��تان و آذربايجان غربي انج��ام مي گرفت، 
گفته بود: »اين دستورالعمل به خاطر مواردي به 
خوبي اجرا نشد و باعث بروز مشكاتي براي مردم 
مرزنشين شد.« اما حاا استاندار كردستان اعام 
كرده كه در جريان نشست هايشان با مقامات استان 
سليمانيه عراق، موضوع ايجاد شهرك هاي صنعتي 
مشترك در ش��هرهاي مرزي اس��تان كردستان 
با هدف حل مش��كل كولب��ري و امنيت مرزهاي 
استان مطرح شده است. موضوعي كه اگر اين بار 
عملي شود مي تواند چاره اي بر دردهاي كولبران و 
مشكات حاصل از قاچاق كاا در اين مناطق باشد.  
بهمن مرادنيا با بيان اين  كه استان سليمانيه اقليم 
كردستان عراق در زيرساخت هاي اوليه  نظير تأمين 
آب، برق و گاز مشكل جدي دارد تصريح كرد: »در 
ديدارهايي كه با استاندار سليمانيه اقليم كردستان 
عراق داش��تيم موضوع ايجاد و سرمايه گذاري در 
شهرك هاي صنعتي مش��ترك در خاك ايران و 
در شهرستان هاي مريوان، سقز و بانه با مشاركت 
بخش خصوصي دوطرف مطرح شد كه مي تواند 
راه حلي براي حل مشكل كولبري و امنيتي مرزهاي 

استانمان باشد.«

 جمع آوري مدارس خشتي و گلي
 وعده  تکراری سال های اخیر

ديگر نمي دانيم کدام حرف را قبول کنيم و با شنيدن چه خبرهايي 
خوشحال شويم و کدام اخبار را ناديده بگيريم. در بحث فرسودگي 
مدارس و وج�ود مدارس خش�تي و گلي و کانکس�ي آنقدر حرف 
ش�نيده ايم که اولش خوش�حال  و پس از گذش�ت زم�ان متوجه 
ش�ده ايم فقط حرف بوده اند که حاا وقتي مع�اون وزير آموزش و 
پرورش و رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور 
از جمع آوري همه مدارس خشتي و ِگلي کش�ور در سال ۹۸ خبر 
مي دهد، شايد بهترين کار اين باشد که خودمان را به نشنيدن بزنيم؛ 
از بس که اين حرف ها را شنيده ايم و کاري در عمل صورت نگرفته 
است. حاا در شهرستان دلگان در استان سيستان وبلوچستان نه 
تنها مدارس نا امن جمع آوري نش�ده اند بلکه جمعيت کاس هاي 
درس اين شهرس�تان س�ه برابر ظرفيت فضاهاي آموزشي است. 

    
فراموش نمي كنيم وقتي در ارديبهشت س��ال 94 مدير كل آموزش و 
پرورش خراسان شمالي گفت كه تا پايان سال 96 تمام مدارس خشتي 
و گلي استان برچيده مي شود، چه شور و شوقي در بين دانش آموزان اين 
استان به وجود آمد.  در آن زمان لنگري با بيان اينكه ليست تمام مدارس 
خشتي و گلي را مشخص و به تهران اعام مي كنيم تا برنامه ريزي هاي 
ازم صورت گيرد، گف��ت: » در دولت تدبير و امي��د 55 ميليارد ريال 
براي تعميرات م��دارس و 60 ميليارد ريال براي تجهيزات به اس��تان 
اختصاص يافت اما با توجه به اينكه در دولت هاي گذشته توجه ويژه اي 
به اين مسئله نشده باز هم اين اعتبار جوابگو نيست.« البته در آن زمان 
وزير آموزش و پرورش وقت هم دستور ويژه اي براي تعميرات مدارس 
خراس��ان ش��مالي صادر كرد!  بعد از آن بارها و بارها از زبان مسئوان 
آموزش و پرورش  به خصوص شخص وزير شنيديم كه برنامه ويژه اي 
براي حذف مدارس خشتي و گلي و كانكسي وجود دارد و در كمترين 

زمان همه آنها برچيده خواهند شد. 
  کاس هايي با جمعيت 3 برابر ظرفيت

روز گذش��ته وقتي معاون وزير آم��وزش و پرورش و رئيس س��ازمان 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور كه در شوراي آموزش و پرورش 
شهرستان دلگان در استان سيس��تان و بلوچستان حضور يافته بود از 
جمع آوري همه مدارس خشتي و ِگلي كش��ور در سال 9۸ خبر داد و 
تأكيد كرد كه اين كار از اولويت هاي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس كشور است.   مهراه رخشاني مهر با اشاره به رشد سه برابري 
اعتبارات نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس گفت:  اين سازمان در حال 
برنامه ريزي براي جمع آوري همه مدارس خشتي و ِگلي كشور در سال 
9۸ است. همچنين از اولويت هاي ديگر اين سازمان، جمع آوري مدارس 

كانكسي و اتمام پروژه هاي نيمه تمام  در سال آينده است.
با اينكه هميش��ه مس��ئوان آموزش و پرورش هس��تند ك��ه در كنار 
بناهاي نوساز حاضر مي شوند و به گرفتن عكس يادگاري و سخنراني 
مي پردازند اما بيشتر اين ساختمان ها و مراكز آموزشي توسط خيرين 
ساخته مي شوند.  در همين راستا فقط در استان سيستان و بلوچستان 
هم اكنون تعداد زي��ادي پروژه  نيمه تمام خيرس��از وج��ود دارد و در 
سال جاري هم بيش از 70 درصد مدارسي كه تحويل آموزش و پرورش 

اين استان شده، به همت خيرين ساخته شده است.  
ميانگين فضاهاي فيزيكي مدارس در كشور حدود 2/5 متر مربع است. 
با اين حال 11 استان كشور زير خط ميانگين فضاي فيزيكي مدارس 
قرار دارند كه استان البرز در انتها و سيستان و بلوچستان، تهران، گيان 
و لرستان قبل از آن قرار دارند.  روز گذشته وقتی معاون وزير آموزش 
و پرورش و رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور در 
شهرس��تان دلگان دوباره از اولويت هاي وزارتخانه براي رفع مشكات 
موجود  حرف می زد، فرماندار شهرستان دلگان به جمعيت كاس هاي 
درس اين شهرستان اشاره كرد كه سه برابر ظرفيت فضاهاي آموزشي 
است.   ش��جاعي تأكيد كرد: »تأمين وس��ايل گرمايشي و سرمايشي، 
س��اخت مدرس��ه ش��بانه روزي در برخي  مناطق و تعمير مدارس از 
ديگر نيازهاي اين شهرستان است.«  بر اس��اس آمارها در حال حاضر 
شهرستان دلگان به 96 مدرسه با تعداد 212كاس درس  نياز دارد تا 

سرانه فضاي آموزشي آن به حد مطلوب برسد. 

ديگر واژه کولبرها براي کسي ناآشنا نيست. افرادي که در مناطق مرزي به 
جابه جايي کاا بر روي دوش و کول مي پردازند. البته چند سالي است که شاهد 
افزايش تعداد کولبران در مناطق مرزي هستيم. کولبراني که تحت شرايط 
بسيار سخت کااهايي چون تلويزيون، استيك خودرو، کولر و اجناسي از 
اين قبيل را بر کول خود حمل مي کنند و در اي�ن ميان گاهي دچار اتفاقات 
ناخوشايندي مي شوند. از حدود سال ۹5 حرف هاي زيادي در مورد ساماندهي 
کولبرها عنوان شد. اواخر همان سال بود که اعام شد طرح دوفوريتي حمايت 
از کولبرها امضاي ٣٠ نماينده را گرفته و اميد مي رود در روزهاي آتي ديگر 

نمايندگان نيز در ساماندهی کولبرها با اين طرح همراه شوند. اما خبري نشد 
و اواخر سال گذشته هم وزير کشور اعام کرد که با اجراي طرح ساماندهي 
کولبري تا 7٠ درصد ميزان قاچاق در اين مبادي کنترل مي ش�ود و صحبت 
از راه اندازي بازارچه هاي مرزي مطرح ش�د، اما خبري از اجرايي شدنشان 
نشد. با اين حال اين بار استاندار کردستان گفته در جريان نشست هايشان با 
مقامات استان سليمانيه عراق، موضوع ايجاد شهرك هاي صنعتي مشترك 
در شهرهاي مرزي استان کردس�تان با هدف حل مشکل کولبري و امنيت 
مرزهاي استان مطرح شده که مي تواند براي هميشه پرونده کولبري را ببندد. 

زيبا احمدي

ارزش خاك را زماني 
ميترا شهبازي
متوجه مي شويم که    گزارش 2

اع�ام  محقق�ان 
مي کنند براي توليد هر سانتي متر آن به 7٠٠ سال 
زمان نياز اس�ت. خاکي که تضمين کننده ادامه 
توليد، زراعت و تأمين مواد غذايي کشور است. با 
اين حال برخي از افراد س�ودجو بدون توجه به 
عواقب خروج خاك، آنها را به کشورهايي چون 
ام�ارات و قط�ر مي فروش�ند تا س�اخت جزاير 
مصنوعي امارات و عمليات خشك کردن دريا در 
قطر را تس�ريع کنند. عاوه بر اين، خاك جزيره 
هرمز ه�م به اين دلي�ل ک�ه در صنايع مختلفي 
همچون توليد مواد آرايش�ي و ضدزنگ کاربرد 
دارد را هم به تاراج مي برند. حاا با اين شرايط نکته 
جالب توجه اين است که معاون امور آب و خاك 
وزارت جهاد کشاورزي مدعي است که خاك ايران 
ب�ه کش�ورهاي خارج�ي قاچ�اق نمي ش�ود!

    
700 سال زمان براي توليد يك سانتي متر خاك، 
زمان كمي نيس��ت كه برخي از سودجويان كيلو 
كيلوي آن را بدون هيچ تصوري از اين موضوع كه 
مي تواند چه بايي بر س��ر اقتصاد كشور بی آورد، 
قاچاق مي كنند. ماده ارزشمندي كه گفته مي شود 
يا در قالب گلدان هاي گل خارج مي شود، يا به عنوان 
سيمان به كشورهاي اطراف فروخته مي شود. عاوه 
بر اين خاك جزيره هرمز هم به دليل رنگ سرخ و 
خاصيت ضدزنگي ك��ه دارد به صورت غير قانوني 
به كش��ورهاي اطراف فروخته مي شود. خاكي كه 
به گفته مسئوان هيچ اطاعاتي در زمينه مقدار 
خروج ساليانه آن از كش��ور در دست نيست. حاا 
نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه به رغم 
تأكيد بسياري از مس��ئوان در راستاي ضرورت 
جلوگيري از خ��روج خاك از كش��ور، معاون امور 
آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي مي گويد: »طي 

4 سال گذشته حتي يك مورد هم گزارشي مبني 
بر قاچاق خاك نداشته ايم.« علي مراد اكبري تنها 
مشكل پيش روي خاك كشور را فرسايش اين ماده 
ارزش��مند عنوان مي كند و مي افزايد: »فرسايش 
خاك در ايران از متوسط جهاني بسيار بااتر است 
و همين موضوع موجب ش��ده بارش هاي شديد و 
رگباري تبديل به سياب شود كه بايد به آن بيشتر 
پرداخته و بررسي شود.« براساس صحبت هاي اين 
مقام مسئول گويي هيچ قاچاق خاكي در هيچ نقطه 
از كشور انجام نمي شود. فقط معلوم نيست ساخت 
جزاير مصنوعي امارات و عمليات خش��ك كردن 
دريا در قطر چگونه با خاك ايران انجام مي ش��ود 
كه خاكي ه��م از مرز ايران به گفته اين مس��ئول 
خارج نمي شود. در اين راس��تا مدير كل دفتر آب 
و خاك س��ازمان حفاظت محيط زيست از قاچاق 
خاك  استان هاي مختلف كشور از دهه ۸0 تاكنون 
پرده بر مي دارد. علي مريدي مي افزايد: »متأسفانه 

اكنون با معضل قاچاق خاك مراتع و مزارع مواجه 
هستيم.« عاوه بر خاك مزارع، خاك جزيره هرمز 
نيز سال هاست به تاراج مي رود. معضلي كه روزنامه 
»جوان« هم بارها طي گزارشاتي با تيترهاي »تاراج 
خاك جزيره  هرمز به مناطق ش��يخ  نش��ين  عرب 
براي توليد ل��وازم  آرايش!« و »برداش��ت قانوني و 
غيرقانوني خاك س��رخ، جزيره هرمز را به آستانه 
غرق شدن رسانده اس��ت« به آن پرداخته است و 
متوليان بارها و بارها با ان��كار آن روي اين معضل 

سرپوش گذاشته اند. 
  سرمايه ملي را به دست سودجويان نسپاريم

گفته مي ش��ود كه قاچاق خاك كش��ور بيشتر از 
استان هاي جنوبي انجام مي ش��ود كه يا از لحاظ 
حاصلخيزي از ارزش باايي برخوردار اس��ت يا به 
دليل كاربرد آن در صنايع مختلف مهم است. در اين 
خصوص مدير كل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت 
محيط زيست با اشاره به اينكه در سال هاي اخير به 

دليل كم ش��دن تقاضا و افزايش حساس��يت ها، 
قاچاق خاك تا حدي كنترل شده است، مي گويد: 
»با اين حال هنوز از اس��تان هايي چ��ون فارس و 
هرمزگان خاك قاچاق مي شود.« ازم به ذكر است 
كه خاك اين مناطق به ويژه جزيره هرمز به قدري 
ارزشمند اس��ت كه عضو كميس��يون كشاورزي 
مجلس درباره آن تأكيد مي كند: »خاك به عنوان 
يكي از س��رمايه هاي ملي نبايد به فروش برسد.« 
علي اكبري ادامه مي دهد: »منابع خاكي به حدي 
ارزشمند هستند كه مقام معظم رهبري صادرات 
و قاچاق خاك را به خنجري تشبيه مي كنند كه از 
پشت ضربه مي زند و تبعات سنگيني را براي ايران 
به همراه دارد.« اين نماينده مجلس بيان مي كند: 
»نبايد هركسي بتواند به سادگي خاك جزيره هرمز 
را برداشت كند. از همين رو دستگاه هاي نظارتي 
همچون گمرگ، سازمان حفاظت از محيط زيست 
و نيروي انتظامي بايد به هوش باشند و جلوي اين 
اقدام مخرب را بگيرند.« اكبري با تش��بيه خاك 
اين جزيره ب��ه نفت مي افزايد: »خ��اك هرمزگان 
به لحاظ تولي��دات صنعتي و درآم��دزا از اهميت 
باايي برخوردار است. بنابر اين اين خاك همچون 
نفت كه هيچ كسي نمي تواند دس��ت به صادرات 
آزادانه آن بزند، نبايد مورد تاراج برود.« ازم به ذكر 
است كه برداش��ت هاي  گاه و بي گاه سودجويان از 
خاك جزيره هرمز طي سال هاي گذشته، منجربه 
اين شده اس��ت كه حتي بهره  برداري اندك از اين 
خاك هم امكانپذير نباش��د و حيات جزيره هرمز 
را به خطر بيندازد. اتفاق��ي كه اگر ادامه يابد حتي 
مي تواند ب��ه موضوع حذف جزيره هرمز از نقش��ه 
نيز دامن بزند. بنابراين مس��ئوان بايد با جديت 
بيشتري طرح حفاظت از خاك ايران به خصوص 
در استان هرمزگان و استان فارس را دنبال كنند و 
نگذارند بيش از اين سودجويان به سرمايه هاي ملي 

دست درازي كنند. 

دست درازي به خاك سرخ جزيره هرمز همچنان ادامه دارد
 در حالي معاون امور آب و خاك وزارت جهاد کشاورزي مدعي است که خاکي از کشور خارج نمي شود 

که مدير کل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست از قاچاق اين ماده ارزشمند از دهه ۸٠ تا حاا پرده بر مي دارد

 رس�ول خض�ري، نماين�ده مردم 
سردشت و پيرانشهردر مجلس: بعد 
از پيگيري از طريق 15 وزارتخانه، 
سازمان و نهادهاي مختلف بررسي 
يك فوريت اين طرح در صحن علني 
مجلس در دستور کار قرار گرفت و 
به رأي گذاشته شد که نمايندگان با 
بررسي فوريت آن مخالفت کردند 
بنابراين طرح به صورت عادي مورد 

بررسي قرار مي گيرد
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 ایجاد شهرك هاي صنعتي مشترك با عراق 
برای  حل مشکل كولبري

 استاندار کردستان از توافق با مقامات استان سليمانيه عراق براي ايجاد شهرك هاي صنعتي مشترك 
در شهرهاي مرزي با هدف حل مشکل کولبري و امنيت مرزها خبر داد

  خوزس�تان: به همت اداره مناب��ع طبيعي و دوس��ت داران و اداره 
محيط زيست دزفول 200 اصله نهال درخت كنار واكاليپتوس در بيشه 
عباس آباد كاشته شد. بهمن شاه آبادي ضمن اش��اره به ظرفيت بااي 
حاصلخيزي زمين در شمال خوزستان گفت: اين حركت نمادين بوده و 
تمام مردم و دوست داران محيط زيست و منابع خدادادي بايد تاش كنند 
فرهنگ سازي اهميت حياتي درخت ها و حفاظت از آنها را به عهده گيرند. 
وي افزود: كنترل چراي دام ها و اسكان اصولي عشاير بسيار مهم بوده و 
همت همگاني و انجمن هاي مردمي را مي طلبد. وي خواستار تجهيز هر 
چه بيشتر نيازهاي انساني و مالي اداره منابع طبيعي و اعتبار ازم جهت 

حفظ و گسترش فضاي سبزخدادادي در شمال خوزستان شد. 
  آذربايجان شرقي: استاندار آذربايجان ش��رقي از تكميل بزرگراه 
»اهر- تبريز« تا پايان سال 9۸ خبر داد و گفت: 22 كيلومتر از بزرگراه 
»اهر - تبريز« هم زمان با دهه فجر به بهره برداري مي رسد. محمدرضا 
پورمحمدي افزود: جاده »تبريز- اهر« يكي از پر ترافيك ترين جاده هاي 
استان آذربايجان شرقي است و ارتقا آن به بزرگراه در راستاي تسهيل در 

كاهش ترافيك و حوادث رانندگي است. 
  گلستان: مديركل راه و شهرسازي گلس��تان با بيان اينكه سهميه 
نوسازي 2 هزار و 700 واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد 
است، گفت: 4۸/1 ميليارد تومان اعتبار براي اين بخش به صورت نقدي 
در اختيار استان قرار خواهد گرفت. حسين محبوبي افزود: افزون بر اين 
حدود 15 ميليارد تومان اعتبار نيز براي كمك به بازآفريني شهري در 

اختيار شهرداري ها قرار خواهد گرفت. 
  مرکزي: معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي 
و گردشگري استان با اش��اره به اينكه صادرات گليم هاي دستبافت از 
استان مركزي 6 ميليون دار ارزآوري براي كشور داشته است، گفت: 
ساانه هزار و 500 متر مربع گليم در استان مركزي بافته مي شود و نيمي 
از اين محصول به اروپا و امريكا به صورت چمداني صادر مي شود. قاسم 
كاظمي افزود: اين هنر سابقه 2500 س��اله در ايران دارد و هنرمندان 
شاخص استان مركزي توانسته اند بعد از سال هاي هنري كه به دست 

فراموشي سپرده بود را احيا كنند. 
  خراس�ان جنوبي: معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كشاورزي 
استان خراسان جنوبي گفت: امسال به طور آزمايشي و الگويي 15 و نيم 
هكتار از زمين هاي خراسان جنوبي در 11 شهرستان زيركشت كينوا 
رفت كه 10 هكتار به بار نشسته اس��ت. مهدي عصمتي پور با اشاره به 
اينكه پيش بيني مي شود 1۸ تن كينوا از زمين هاي خراسان جنوبي كه 
به صورت آزمايشي كشت شده برداشت شود، افزود: اين گياه به علت دارا 
بودن انواع پروتئين ها، فيبر، منيزيم و منگنز و ديگر ويتأمين ها و ارزش 

غذايي باا به عنوان خاويار گياهي ناميده مي شود. 
  کرمانشاه: رئيس بسيج سازندگي استان كرمانشاه از اعزام 17 هزار 
5۳9 بسيجي به مناطق محروم استان از ابتداي سال تاكنون خبر داد. 
حس��ين قبادي بصير گفت: از اين تعداد 2260 نف��ر در قالب اردو هاي 
هجرت اعزام 17 هزار بسيجي به مناطق محروم كرمانشاه دانش آموزي به 
منظور زيباسازي و انجام تعميرات مدارس اعزام شده اند. به گفته قبادي 
بصير بقيه اعزام ها نيز در قالب فعاليت در عرصه هاي عمراني، سامت، 

پزشكي و درماني انجام گرفته است. 

 رتبه اول استان سمنان 
در ایجاد اشتغال صنعتي در كشور     

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت     سمنان
استان سمنان از کس�ب رتبه نخست 
استان سمنان در ايجاد فرصت هاي شغلي در بخش صنايع خبر داد. 
 بهروز اس��ودي از صدور يك هزار و 96 فقره مجوز صنعتي در اس��تان 
خبرداد و گفت: در هشت ماهه سال جاري بيش از 29 هزار نفر اشتغال 
در صنايع استان پيش بيني شده اس��ت. وي افزود: در اين مدت براي 
واحدهاي صنعتي كه جواز تأسيس اخذ كرده اند سرمايه گذاري بالغ بر 
90 هزار ميليارد ريال با اشتغال 29هزار و ۸64 نفر پيش بيني شده كه از 
نظر اشتغال نيز استان سمنان رتبه نخست را در كشور به خود اختصاص 
داده است. اسودي با اشاره به جايگاه مطلوب استان سمنان در كشور در 
بخش صدور مجوز صنعتي ادامه داد: در هشت ماهه سال جاري در كل 
كشور حدود 1۳ هزار و 400 مجوز صنعتي با پيش بيني اشتغال ۳10 
هزار و ۸60 نفر صادر شده است. رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان سمنان خاطرنش��ان كرد: در اين اس��تان بيش از 2 هزار واحد 
صنعتي داراي پروانه بهره برداري وجود دارد و سهم استان نسبت به كل 

كشور از نظر تعداد حدود ۳ درصد و از نظر اشتغال 2/2 درصد است. 

 پیکر مطهر 46 شهید دوران دفاع مقدس 
از مرز مهران وارد كشور مي شود    

فرمانده سپاه اميرالمؤمنين)ع( استان     ايام
اي�ام از ورود 46 ش�هيد دوران دفاع 

مقدس از مرز مهران خبر داد. 
سردار سيد صادق حسيني ايام گفت: پيكرهاي شهداي شناسايي  شده 
هم زمان با سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه)س( در 27 آذر ماه از مرز 
مهران وارد كشور مي شوند. وي افزود: با توجه به آغاز تفحص شهدا در منطقه 
زرباطيه عراق كه در نيمه مهرماه امسال آغاز شده، در منطقه مندلي نيز 
تفحص شهدا صورت گرفت كه در اين تفحص پيكر پاك 46 شهيد دوران 
دفاع مقدس كشف و شناسايي شده است. حسيني به مراسم استقبال از 
پيكرهاي شهداي افتخارآفرين دوران دفاع مقدس اشاره كرد و ادامه داد: 
انجام مراسم ويژه در نقطه صفر مرزي، انتقال پيكر شهدا به ايام  با تشريفات 
ويژه، برنامه  شبي با شهدا، دعاي پرفيض توس��ل با حضور پيكر شهدا در 
مصاي ايام و... به  مناسبت ورود پيكر اين شهدا در نظر گرفته شده است. 

 اختصاص1700 میلیارد ریال 
براي اجراي طرح فاضاب بافت تاریخي بوشهر  
سرپرست شرکت آب و فاضاب استان     بوشهر
بوشهر از اختصاص 1700 ميليارد ريال 
اعتبار براي اجراي طرح فاضاب بافت تاريخي بوش�هر خبر داد. 
محمدپوريوسفي در بازديد از روند اجراي طرح فاضاب در بافت تاريخي 
بوشهر با بيان اينكه اين بافت از جايگاه مهمي از نظر ميراث فرهنگي و 
اجتماعي برخوردار است گفت: توسعه زيرساخت ها در بافت تاريخي 
بوشهر در اولويت برنامه هاي استاني قرار دارد و در اين راستا پروژه هاي 
آبرساني و ايجاد شبكه فاضاب مورد توجه قرار گرفته است. وي با اشاره 
به اختصاص اعتبارات مالي براي اج��راي طرح فاضاب بافت تاريخي 
بوشهر افزود: از اين مقدار 550 ميليارد ريال سهم اجرا و توسعه شبكه 
در بافت تاريخي بوشهر بود. سرپرست ش��ركت آب و فاضاب استان 
بوشهر با بيان اينكه در اين راستا اين شركت نسبت به انجام مطالعات 
مقدماتي طرح فاضاب در بافت بوشهر اقدام و خاطر نشان كرد: پس از 
آن نسبت برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكاران براي اجراي شبكه و 
پمپاژ فاضاب در چهار محل قديم شهر بوشهر اقدام شد. پوريوسفي با 
بيان اينكه اجراي پروژه فاضاب در شهرهاي ساحلي با توجه به بافت 
متفاوت خاك، ريزشي بودن ترانشه و تراز آب نسبتاً باا با سختي هاي 
بسياري همراه اس��ت گفت: در بافت تاريخي بوشهر كه داراي معابر با 
عرض يك تا 2 متر اس��ت كار بايد دستي انجام ش��ود و امكان انتقال 
ماشين آات و تجهيزات مكانيكي در اين بافت وجود ندارد. وي اظهار 
داشت: با تكميل پروژه فاضاب در بافت تاريخي امكان انتقال روزانه 6 
تا 9 هزار متر مكعب فاضاب فراهم مي شود كه نقش مهمي در احياء 

بافت و ارتقا سامتي ساكنان مي شود.

 تشرف بیش از 900 هزار زائر اولي 
به حرم مطهررضوي    

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي    خراسان رضوي
از تشرف بيش از 900 هزار زائر زيارت اولي و 
محروم به حرم مطهر رضوي با مس�اعدت آس�تان قدس رضوي خبر داد. 
مصطفي خاكس��ار قهرودي گفت: معاونت امداد مس��تضعفان آستان 
قدس رضوي از اوايل تابس��تان 1۳95 و با دستور توليت آستان قدس 
رضوي برنامه اعزام زائران زيارت اولي اس��تان هاي سراسر كشور را در 
دستور كار قرار داده است. وي با بيان اينكه به طور متوسط روزانه بيش 
از هزار زائر زيارت اولي با مساعدت آستان قدس رضوي وارد شهر مشهد 
مي شوند، افزود: اين زائران در قالب »كاروان هاي مهر درخشان رضوي« 
با اين پيش شرط كه سن اين افراد بااي 40 سال، محروميت شان محرز 
يا از آخرين سفرشان به مشهد سال هاي زيادي گذشته باشد، به حرم 
منور رضوي مشرف مي شوند. خاكسار ادامه داد: عاوه بر زائران زيارت 
اولي كه تاكنون نتوانسته اند به مشهد سفر كنند، ايتام و گروه هاي كم 
بضاعت، طاب، دانشجويان، زوج هاي كم برخوردار، نخبگان بي بضاعت، 
مددجويان كميته امداد، بهزيستي و بيماران خاص نيز تحت پوشش اين 
طرح آستان قدس رضوي قرار دارند. معاون امداد مستضعفان آستان 
قدس رضوي گفت: در هفته جاري با مس��اعدت آستان قدس رضوي 
كارواني 4200 نفره از سالمندان واجد شرايط استان آذربايجان شرقي 

به حرم مطهر رضوي مشرف شدند. 

 موزه دفاع مقدس اردبیل 
به بهره برداري مي رسد 

اس�تاندار اردبيل از ب�ه بهره برداري     اردبيل
رسيدن موزه دفاع مقدس اردبيل در 

تابستان سال آينده خبر داد. 
اكبر بهنامج��و در بازديد از مراحل اجرايي مرك��ز فرهنگي دفاع مقدس 
استان اردبيل گفت: اين مركز هم اكنون با پيشرفت فيزيكي 40 درصد 
در حال اجراست. وي بيان كرد: اين مركز فرهنگي شامل 6 هزار و 500 
متر مربع فضا بوده كه شامل آمفي تئاتر، گالري و موزه بوده و در آن دست 
نوشته ها، وصيت نامه شهدا، آثار و وسايل ش��هدا، آزادگان و جانبازان و 
تصاوير شهداي استان در معرض بازديد قرار خواهد گرفت. مديركل بنياد 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان اردبيل نيز در اين بازديد 
گفت: اجراي پروژه اين موزه از سال 95 با اعتبار2۳ ميليارد و 400 ميليون 
ريال آغاز شده است كه در سال 96 نيز 14 ميليارد و 100 ميليون ريال 
براي اجراي اين مجموعه اختصاص يافته است. علي واحد ادامه داد: امسال 
۳2 ميليارد و 500 ميليون ريال براي اجراي اين مجموعه اباغ شده كه 
10 درصد آن تخصيص يافته اس��ت. وي بيان كرد: خاكبرداري از محل 
اجراي اين پروژه از سال ۸9 شروع و زمينه سازي و رفع معارض منطقه تا 
پايان سال 9۳ به طول كشيده است و انشعابات گاز، برق و آب اين مجموعه 

فرهنگي با همكاري دستگاه هاي مربوطه تأمين شده است. 

88498441سرويس  شهرستان

سيداحمد هاشمي اشكا
   گزارش يك



 مراک�ز  قيمت گ�ذاري ب�ا تأخيرهاي ف�راوان و 
توجيه�ات عجيب مس�ئوان در نهاي�ت تن به 
افزايش و تثبي�ت قيمت ها در نقط�ه اي بااتر از 
قيمت هاي گذش�ته مي دهند، ام�ا در اين ميان 
روش اطاع رساني شان بازي با روان مردم است. 
  وزير صنع��ت بع��د از گراني خودرو ه��ا اين مجوز 
را مش��روط به كاه��ش تدريجي قيم��ت خودرو ها 
مي كند و بعد از كلي التهاب در ب��ازار  و بازي روان 
مردم بااخره رئيس سازمان حمايت از تأثير حدود 
2/5برابري قيمت ارز و تأثير آن بر قيمت تمام شده 
خودرو هاي داخلي مي گويد.  در همين حال در بازار 
لبنيات ستاد تنظيم بازار مصوبه اي را اعام مي كند 
و بر  اس��اس آن از كاهش 9درص��دي قيمت ها در 
محصوات لبني خبر مي ده��د. در حالي كه نه تنها 
قيمت ها كاهش نمي يابد، بلك��ه افزايش نيز يافت، 
به نحوي كه بسياري از كارشناسان در اين نوع رفتار 

اطاع رساني مشكوك به اعتراض سازي هستند! 
رئي��س س��ازمان حماي��ت از مصرف كنن��دگان و 
توليد كنندگان سه روز پيش گفته بود قيمت گذاري 
خودرو توسط س��ازمان حمايت براس��اس ضوابط 
قيمت گ��ذاري مص��وب هيئ��ت تعيي��ن و تثبيت 
قيمت ها صورت مي گيرد.  وي بي��ان كرد: تغيير و 
تحوات قيمتي در بازار خودرو در س��ال گذشته با 
نرخ ميانگين هر دار ۳ هزار و ۸۶۰ تومان بوده كه 
اين رقم در س��ال جاري به حدود 9 ه��زار تومان در 
سامانه ارزي نيما افزايش يافته و اين افزايش به طور 

قطع در بهاي تمام شده خودرو تأثير گذار است. 
مردم مي پرسند اگر اين نوع محاسبه وجود داشته 
اس��ت، پس چرا ابتدا مردم را ترغيب به پيش خريد 
خودروها يي مي كنند كه تحويل آن در پايان سال 9۸ 
خواهد بود؟ آيا اين رويه مرتبط با نفوذ خودرو سازان 
در دستگاه هاي تصميم ساز نيست؟ به خصوص كه هر 

روز نام افرادي خاص در ليست اعضاي هيئت مديره 
شركت هاي اقماري خودرو سازان رونمايي مي شود 
و جديد ترين مورد آن نيز در نود اقتصاد به آن اشاره 
شده كه معاون حقوقي و پارلماني وزارت صمت در 
عضو هيئت مديره دو ش��ركت مهم خودرو س��ازي 
اس��ت.  همين رويه تن دادن به افزايش قيمت ها و 
بازي با روان مردم را مي توان در اباغيه ۱۸ آذر ستاد 
تنظيم ب��ازار براي قيمت لبنيات در بازار مش��اهده 
كرد. اين در حاليست كه قيمت هاي اعامي همان 
قيمت هاي قبلي بود و از آن بدتر قيمت برخي برندها 
بعد از اين مصوبه هم افزايش ياف��ت.  در همان روز 
روزنامه »جوان« با تيتر » قيمت شير و فرآورده هاي 
لبني مثًا افزايش يافت « در اين باره اش��اره كرد، اما 
خبرگزاري فارس در گزارش روز گذشته خود نوشت 
»حدود يك هفته از تاريخ ۱۸ آذر مي گذرد و مردم 
انتظار كاهش قيمت را مي كشند كه يك دفعه قيمت 

جديد روي بطري هاي شير حك مي شود و ناباورانه 
مي بينيم قيمت ها نه تنها كاهش نيافته، بلكه افزايش 

هم يافته است.« 
كارخانه لبني دامداران كه پيش از اباغ ستاد تنظيم 
بازار قيمت هر بطري شير پرچرب را ۴۳۰۰ تومان 
عرضه مي كرد، از روز چهارشنبه قيمت ۴۴5۰ تومان 
را روي آن حك كرد، يعني قيمت اين برند لبني پس 

از اباغيه ۱5۰ تومان افزايش يافت. 
طي يك سال گذشته قيمت لبنيات حدود 5۰ درصد 
افزايش يافته و توانايي مردم براي خريد اين محصول 
اساسي و ضروري كاهش يافته است. رسانه ها پيش 
از اين بارها اعام كرده اند كه قيمت ها بيش از تصور 
باا رفته و س��رانه مصرف بس��يار پايين آمده است. 
انتظار مي رفت ستاد تنظيم بازار در قيمت هايي كه 
اعام مي كند بيش��تر مردم را مدنظر قرار دهد، اما 
تصميم ستاد تنظيم بازار بيشتر به كام كارخانه هاي 
لبني بوده است. اگر چه بخشي از افزايش قيمت ها 
از س��وي توليد كنندگان داخلي منطقي است، اما 
آنچه بيشتر مردم را ناراحت مي كند، رويه اتخاذي با 
افزايش قيمت هاست كه معمواً بسيار سفت و سخت 
از سوي دولت انكار مي ش��ود و افزايش قيمت ها را 
خود سرانه اعام مي كنند و حتي توليد كنندگان را 
تهديد به مجازات هاي سنگين و جريمه مي كنند، 
ولي بعد از مدتي بسيار زير پوس��تي تن به افزايش 
قيمت ها مي دهند. س��ؤال اينجا است كه اگر آناليز 
و تحليل قيمت تمام ش��ده وجود دارد، چرا با مردم 
رو راس��ت درباره علت افزايش يا كم فروشي سخن 

گفته نمي شود ؟ 
رضا باكري، دبير انجمن صنايع لبني در پاس��خ به 
اينكه بس��ياري از برندها قيمت هاي جديد را روي 
محصوات خود حك نكردند، گفت: دوشنبه هفته 
گذشته به همه كارخانه هاي لبني مهلت يك هفته اي 
داديم تا قيمت هاي جديدي را كه ستاد تنظيم بازار 

اباغ كرده، روي محصواتشان حك كنند. 
وي ادامه داد: با توجه به حج��م لبنياتي كه در بازار 
وجود داش��ت، نياز بود پ��س از اتمام آنه��ا در بازار 
محصواتي ك��ه دوباره به ب��ازار وارد مي ش��وند، با 

قيمت هاي جديد بيايند. 
باكري گفت: كارخانه هايي كه به  رغم اباغيه ستاد 
تنظيم بازار بخواهند گرانفروشي كنند، مجازات هاي 
سنگيني در انتظار آنها خواهد بود كه اين بار با دفعات 

گذشته قابل مقايسه نخواهد بود. 
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بازي مراکز قيمت گذاري کااها با روان مردم 
قيمت برخی محصوات پس از بخشنامه های کاهش قيمت، افزايش يافت!

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شرکت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوات پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185امپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوادآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

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

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

 افغانستاني ها  و جام جهاني
 عامل گراني 80 درصدی آجيل !

رئيس اتحاديه خش�كبار و آجيل ف�روش اعام کرده که امس�ال 
قيمت آجيل و خش�كبار در بازار ش�ب يلدا نس�بت به پارس�ال 
ح�دود ۸۰ درص�د افزاي�ش يافته ک�ه کمب�ود تولي�د و عرضه و 
دالي تاج�ران افغانس�تاني عوامل اصلي اين نوس�انات اس�ت. 
البته چندي پيش محمود ابطحي، رئيس انجمن پسته كاهش توليد 
پس��ته به يك پنجم ميزان توليد سال گذش��ته را از عوامل گراني اين 
محصول باغي اعام كرد و گفت : مردم امس��ال را تحمل و كمتر پسته 

خريداري كنند تا سال آينده توليد و بازار اين محصول اصاح شود. 
اما مصطفي احم��دي، رئيس اتحاديه خش��كبار و آجيل فروش نظر 
ديگري در اين باره دارد و مي گويد كه وزارت جهاد كشاورزي مي تواند 
به صورت مقطعي ثبت س��فارش و واردات اين محصوات را در بازه 
زماني مشخص و در تناژ تعيين ش��ده، باز كند تا بازار آجيل تنظيم 
شود؛ چراكه مردم حق دارند اين محصوات را به قيمت مناسب براي 

خود تأمين كنند. 
وي در گفت وگو با ايس��نا گفت: از تير ماه امس��ال افزايش قيمت انواع 
آجيل مانند پسته، اتفاق افتاد؛ چراكه توليد آن به حدود 5۰ تا ۶۰ هزار 
تن كاهش يافت و از سوي ديگر نيز بر اساس آمارهاي رسمي اعام شده 
از سوي وزارت جهاد كشاورزي، توليد مغز گردو نيز ۸۰ درصد كاهش 
يافته است؛ چراكه در ارديبهشت ماه امسال درختان گردو با سرمازدگي 

كم نظيري مواجه شدند. 
وي خاطرنشان كرد: گراني با گرانفروشي فرق دارد و اتفاقاً آجيل فروشان 
سطح شهر قيمت محصواتشان ۱۰ درصد از ماه هاي گذشته ارزان تر 
شده است؛ چراكه در اين بازه زماني آنها مش��تري مي خواهند و مردم 
قدرت و توان خريد ندارند، اما در ماه هاي گذش��ته تجار افغانستاني به 
بازار آجيل ورود پيدا كردند و با خريد پس��ته، گردو و خشكبار ايراني، 
آن  را به چن��د برابر قيمت به كش��ورهاي مختلف مي فروش��ند و اين 
اتفاق در ايام برگزاري مس��ابقات جام جهاني فوتبال افتاد و افغانستان 
صادركننده آجيل ايراني به روس��يه ش��د و همين عامل باعث گراني 

آجيل و خشكبار شد. 

   قيمت يورو مسافرتي
 11 هزار و 749 تومان شد

ش�عب منتخب بانكي ديروز قيمت فروش ارز مس�افرتي را بدون 
کارم�زد 11 ه�زار و ۷۴۹ توم�ان اع�ام کرده اند که با احتس�اب 
کارمزد ۷ در هزار ب�ه رقمي حدود 11 هزار و ۸۰۰ تومان مي رس�د. 
به گزارش تسنيم، شعب منتخب بانك هاي ملي، تجارت، ملت، سامان 
و پارسيان كه مسئوليت فروش ارز مسافرتي به مردم را برعهده دارند، 
روزانه بعد از دريافت نرخ ارز از سوي بانك مركزي توزيع ارز به مسافران 

را آغاز مي كنند.
  قيمت فروش ارز مس��افرتي روزانه بعد از س��اعت ۱۱ صبح به شعب 
منتخب اعام و بعد از آن فروش ارز مسافرتي در بانك هاي عامل آغاز 
مي شود. گفتني است، تجربه هفته هاي اخير نشان داده كه فروش ارز 
مسافرتي در شعب محدود است و روزانه اين شعب به تعداد مشخصي از 

مسافران مي توانند ارز بفروشند.
 

   قيمت گوشت گوسفندي
 در آستانه 70هزار تومان

رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با بيان اينكه قيمت هرکيلوگرم 
شقه بدون دنبه براي مصرف کننده به حدود ۷۰ هزارتومان رسيده 
اس�ت، گفت: قاچاق بي روي�ه و کمب�ود دام دليل اين امر اس�ت. 
علي اصغ��ر ملك��ي در گفت وگو با مهر ب��ا بيان اينكه قيمت گوش��ت 
گوسفندي طي دو هفته گذش��ته در بازار افزايش چشمگيري داشته 
اس��ت، اظهارداش��ت: در اين مدت، هر هفته س��ه مرتبه ب��ا افزايش 
قيمت گوش��ت گوس��فندي مواجه بوده ايم.  وي افزود: در حال حاضر 
قيمت هركيلوگرم ش��قه بدون دنبه تحويل به مغازه دار بين ۶2 تا ۶۳ 
هزارتومان و براي مصرف كنندگان حدود ۶۸ تا ۶9 هزارتومان اس��ت.  
وي افزود: براس��اس ش��نيده ها، برخي دام ها را از غرب كشور به شرق 
كشور منتقل مي كنند و از آنجا به خارج مي فرستند، بخشي از دام نيز 
از طريق جنوب كشور به مقاصد كشورهاي عراق، كويت، قطر، عمان 

و... قاچاق مي شود. 

 سقوط سنگين وال استريت 
با نگراني  از کاهش  رشد اقتصادي جهان

در انتهاي معام�ات روز جمع�ه، درحالي که داده ه�اي اقتصادي 
ضعيف از چي�ن و اروپا منج�ر به وحش�ت از کند ش�دن اقتصاد 
جهاني ش�د، هر س�ه ش�اخص اصلي وال اس�تريت س�قوط کرد. 
به گزارش رويترز، در اين ميان سقوط سنگين سهام شركت جانسون اند 
جانسون، پس از اينكه رويترز گزارش داد اين شركت از دهها سال پيش 
مي دانسته اس��ت پودر بچه حاوي ماده سمي آزبست است، بيشترين 

فشار رو به پايين را به شاخص وارد كرد. 
ش��اخص ش��ركت هاي كوچك اس اندپي، پس از اينكه در معامات 
آخرين روز هفته ۱/۶ درصد س��قوط كرد و س��قوط خ��ود از قله ۳۱ 
آگوست را به 2۰/۰5 درصد رساند، وارد منطقه مقاومت تكنيكال خود 
شد.   نگراني هاي سرمايه گذاران در حالي بر رشد اقتصادي جهان تمركز 
يافت كه چين در گزارش ماهانه خود از فروش ضعيف خرده فروشان و 
رشد اندك آمار توليدات صنعتي خبر داد و اخباري مشابه از منطقه يورو 
منتشر شد. به اين ترتيب نگراني هايي در مورد وضعيت رشد اقتصادي 
امريكا تحت تأثير افت اقتصاد جهان به وجود آمد.   ش��اخص ميانگين 
صنعتي داو جونز۴9۶/۸7 واحد يا2/۰2 درصد سقوط كرد و در سطح 
2۴۱۰۰/5۱ واحد بسته شد كه ۱۰ واحد از ركورد ۳ اكتبر آن پايين تر 
است.   اين هفته اس اندپي ۱/25 درصد، داوجونز ۱/2 درصد و نزدك 

۰/۸۴ درصد، نسبت به سطح آغاز هفته خود افت كردند. 

 بدترين سقوط هفتگي قيمت گاز طبيعي
 از ۲01۶ تاکنون

 در پاي�ان معام�ات آخ�ر هفته، ب�ا ق�درت گرفت�ن دار و افت 
تقاضاي کااه�اي قيمت گذاري ش�ده به آن، قيمت  نفت س�قوط 
ک�رد و از لحاظ هفتگ�ي به منطق�ه منف�ي وارد ش�د. قيمت گاز 
طبيعي هم با بدترين س�قوط هفتگ�ي خود از 2۰1۶ روبه رو ش�د. 
به گزارش مهر، اين درحالي اتفاق افتاد كه با افت شديد بازارهاي سهام، 

ريسك پذيري در بين سرمايه گذاران به حداقل رسيده بود. 
در حالي كه پيش بيني شرايط آب وهوايي، چش��م انداز تقاضا براي گاز 
طبيعي را كاهش داد، قيمت هاي گاز طبيعي با بدترين سقوط هفتگي 

خود در سه سال اخير روبه رو شدند و ۱5درصد پايين آمدند. 
همچنين قيمت پيش خريد هر بش��كه نفت خام برنت درياي شمال، 
بنچ مارك بين المللي قيمت نفت، ۱/۱7 دار يا ۱/9۰ درصد س��قوط 
كرد و به ۶۰/2۸ دار رس��يد.  قيمت پيش خريد هر بش��كه نفت خام 
نيمه س��نگين تگزاس غرب امريكا، دابليوت��ي آي، ۱/۳۸ دار يا 2/۶2 
درصد سقوط كرد و در 5۱/2۰  دار بسته شد. قيمت سبد نفتي اوپك 
هم به 5۸/۶7  دار افت كرد.  گفتني است، ركورد زدن توليد گاز طبيعي 
در كنار پيش بيني آب وهوايي گرم و بااتر از حد معتدل تا پايان سال 

جاري، به قيمت هاي گاز فشار آورد. 

در حال�ي ک�ه آماره�ا ي مراک�ز رس�مي 
افزاي�ش قيمت  مس�كن را ت�ا ۹1 درصد هم 
ثب�ت کرده ان�د، عض�و کميس�يون عمران 
مجل�س، از تعديل نرخ ه�ا در بازار مس�كن 
خب�ر داد و گف�ت: مس�كن نيازمن�د ش�ش 
ماه زم�ان براي ايج�اد تعادل مي�ان عرضه و 
تقاض�ا و در نتيجه س�اماندهي بازار اس�ت. 
از يك س��و تعداد معامات مس��كن  به ش��دت 
كاهش يافته و از سوي ديگر با كاهش نرخ ارز و 
رسيدن به كانال ۱۰ هزار تومان به نظر مي رسد 
بازار مس��كن از دو جنبه قابليت تعديل قيمتي 
داشته باش��د.   اين دو عامل يكي كاهش اثرات 
رواني و ت��ورم انتظاري اس��ت و ديگري كاهش 
قيمت تمام شده و تعديل قيمت مصالح كه متأثر 

از قيمت ارزهاي خارجي بوده است. 
مجيد كيان پور، عضو كميسيون عمران مجلس 
در گفت وگو با ايِبنا نيز با تأكيد بر اينكه به زودي 
قيمت ها به واقعيت نزديك خواهد شد، افزود: با 
توجه به اينكه بيش از 9۰ درصد قيمت مسكن 
افزايش يافته بايد حداقل ميزان تسهيات در اين 

حوزه نيز متناسب با تورم رخ داده بيشتر شود. 
نماينده م��ردم درود و ازنا در مجلس ش��وراي 
اسامي با بيان اينكه دولت بايد براي دهك هاي 
مختلف جامعه، كانش��هرها و مراكز اس��تان ها 
برنامه مجزايي براي ارائه تس��هيات مس��كن 
داشته باش��د، تصريح كرد: از اين رو ديگر نسخه 
واحد تسهيات دهي در بخش مسكن جوابگوي 
همه كش��ور نخواهد بود.  اين نماينده مردم در 
مجلس دهم با تأكيد بر اينكه قدرت درآمد آحاد 
مختلف جامعه بايد مبناي در نظر گرفتن مبالغ 
بازپرداخت تسهيات مسكن شود، گفت: دولت 
در بازنگري در ميزان تس��هيات مس��كن بايد 
به اين مهم توجه داشته باش��د كه رقم وام بايد 
حداقل 7۰ درص��د قيمت مس��كن را با رعايت 

الگوي مصرف پوشش دهد. 
كيان پور در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا منابع 
افزايش تسهيات مس��كن وجود دارد يا خير؟ 

تصريح كرد: بانك مركزي بايد از طريق شوراي 
پ��ول و اعتبار مناب��ع اين ح��وزه را تأمين كند، 
البته كه مجلس نيز آماده هر نوع كمكي در اين 

حوزه است. 
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسامي 
يادآور ش��د: دولت باي��د عاوه بر فع��ال كردن 
بانك هاي مسكن و ملي در حوزه ارائه تسهيات 
مسكن ساير بانك ها به ويژه بانك هاي خصوصي 
را نيز در اين حوزه ورود دهد. از اين رو ازم است 
به صورت موظفي براي بانك ها ارائه اين نوع وام ها 

در نظر گرفته شود. 
  تورم ۹1 درصدي در مسكن تهراني ها 

دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي اعام كرد: در آبان ماه امسال ميانگين 
قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد 
مس��كوني آپارتماني در تهران به 9۱/9 ميليون 
ريال رسيد كه نسبت به مهرماه ۶/۴ درصد و در 
مقايسه با مدت مشابه س��ال گذشته 9۱ درصد 

رشد داشته است. 
در آب��ان م��اه 97 تع��داد معام��ات واحدهاي 
مسكوني آپارتماني ش��هر تهران به 7 هزار و ۱7 
واحد رسيد كه نس��بت به مهرماه امسال 2۶/۶ 
درصد و نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل 5۳/۱ 

درصد كاهش داشته است. 
در اين ماه، منطق��ه 5 تهران ب��ا 972 فقره و با 
۱۶/۴درصد بيشترين سهم را در معامات شهر 
تهران داش��ته و منطقه ۱9 تهران با ۰/7 درصد 

كمترين معامات را به خود اختصاص داد. 
از ابتداي امسال تا پايان آبان ماه، تعداد معامات 
واحدهاي مسكوني آپارتماني شهر تهران به 9۴ 
هزار ۱7 واحد رس��يد ك��ه ۱۸/۸ درصد كاهش 
داش��ته اس��ت.  در آبان ماه، از بين مناطق 22 
گانه تهران، منطقه يك با ۱9۶/۸ ميليون ريال 
بيش��ترين و منطقه ۱9 ب��ا ۴۰/۶ ميليون ريال 
كمترين قيمت ميانگين يك متر مربع زيربنايي 
مس��كوني آپارتمان را در ش��هر تهران به خود 

اختصاص داد.

قيمت آپارتمان هاي پايتخت ۹1 درصد افزايش يافت
خريداران مسکن  6 ماه صبر كنند!
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 اشتباهات مکرر 
شيوا نوروزي
    گزارش

داوري فدراسيون 
فوتبال ايران را به 
تکاپوي استفاده از سيستم کمک داور ويدئويي 
)VAR( انداخته، ام�ا رئيس کميته داوران به 
اين موضوع واکنش هاي عجوانه و غيرمنطقي 
نشان داده است. با وجود اينکه تيم هاي زيادي 
در نيم فصل اول ليگ برتر از بابت س�وت هاي 
اشتباه متضرر شده اند، ولي کميته داوران نه 
تنها حاض�ر نيس�ت اش�تباهات داورانش را 
بپذيرد، بلک�ه با اع�ام رقمي نجوم�ي عمًا 

استفاده از  VAR را منتفي اعام کرده است!
قض��اوت تأثيرگ��ذار فغان��ي در ديدار س��پاهان 
– پرس��پوليس انتقادها عليه داوري ليگ برتر را 
شدت بخشيده اس��ت. اگرچه در ساير بازي ها نيز 
تعداد اشتباهات کم نبوده، اما اعتراض همه جانبه 
سپاهاني ها نگاه ها را به اين مسئله معطوف کرده 
است. مردود اعام ش��دن گل سالم استقال سه 

امتياز مهم را از تيم شفر گرفت و حتي گل چهارم 
پرسپوليس به پارس جنوبي نيز به اشتباه از سوي 
داور رد شد. با اين آشفته بازاري که داوران ليگ برتر 
به راه انداخته اند، حتي رئيس فدراسيون نيز انتقادها 
را بحق خوانده و از ورود کمک داور ويدئويي سخن 
گفته، اما فريدون اصفهانيان با غيرمنطقي خواندن 

انتقادها در مقام دفاع از داوران برآمده است. 
VAR  نياز مبرم به    

Video Assistant Referee ي��ا هم��ان 

کمک داور ويدئويي سيستمي است که پس از پشت 
سر گذاشتن تست هاي مختلف در مسابقات مهم 
فوتبالي به قضاوت صحيح داوران کمک مي کند. 
در جام جهاني 2018 نيز فيفا براي نخس��تين بار 
از اين شيوه استفاده کرد و صحنه هاي زيادي مورد 
بازبيني قرار گرفتند. از آنجا که در نيم فصل اول ليگ 
برتر داوران زيادي با قضاوت هاي نادرس��ت روي 
نتيجه بازي ها تأثيرگذار بودند، ورود اين سيستم 
به فوتبال ايران ت��ا حد زيادي از اين اش��تباهات 

جلوگيري مي کند. با شرايطي که به وجود آمده بايد 
اذعان کرد که  VAR از نان شب هم براي فوتبال 
ما واجب تر است. مهدي تاج اخيراً در اظهارنظري 
براي استفاده از اين سيستم چراغ سبز نشان داده 
بود: »نظر ما و فدراسيون فوتبال هم در استفاده از  
VAR مثبت است. بايد مرجع آن را در تهران قرار 

دهيم تا تمامي شهرها با استناد به آن از کمک داور 
ويدئويي استفاده کنند.«

     هزينه نجومي!
هزينه بااي مجهز کردن استاديوم ها به کمک داور 
ويدئويي اولين سنگي بود که آقاي رئيس جلوي پاي 
منتقدان انداخت. به نظر مي رسد اصفهانيان بيشتر 
از آنکه نگران آينده تيم هاي فوتبال و امتيازهاي از 
دس��ت رفته آنها به خاطر اشتباهات داوري باشد، 
نگران هزينه اي است که فدراسيون براي تجهيز 
استاديوم ها به دوربين هاي پيشرفته بايد بپردازد: 
»ما بهترين مدرس��ان را ب��راي آم��وزش داوران 
آورده ايم. دوس��ت داريم نقاط قوت داوران بيشتر 

ش��ود، ولي واقعاً نمي دانم چه کار کنيم. باشگاه ها 
هم بيايند خودش��ان دوربين ها را در ورزشگاه ها 
نصب کنند تا سيستم ويدئويي VAR به فوتبال 
ايران بيايد. قبول دارم اين کار سخت است، اما دولت 
هم بايد کمک کند. ما با خود آقاي تاج هم که حرف 
زديم، او معتقد بود که بايد دولت هم کمک کند. 
جلسات مختلفي برگزار کرديم و در جلسه آخر هم 
گفته شد که هر ورزشگاه بايد حداقل 10 دوربين 
و اتاق جداگانه اي داشته باشد. هر استاديوم 300 
هزار دار براي نصب اين سيستم هزينه مي خواهد. 
البته من قيمت ها را دقيق نمي دانم، ولي اين رقم 

مطرح شده است.«
 از صحبت هاي رئيس کميته داوران پرواضح است 
که آنها قادر به برطرف ک��ردن نقاط ضعف داوران 
ليگ نيستند، اما معلوم نيست که رئيس اين کميته 
بر چه اساسي از باشگاه ها و حتي دولت براي تجهيز 

استاديوم ها کمک خواسته است! 
نکته جالب توجه در اين خصوص هم واکنش مدير 
روابط عمومي وزارت ورزش به اين ادعا بود. مازيار 
ناظمي با انتشار پستي هزينه استفاده از کمک داور 
ويدئويي در هر اس��تاديوم را نهايتاً 50 تا 60 هزار 

دار اعام کرد. 
    مشکل زيرساختي

اصفهانيان با انتقاد از معترضان به داوري مدعي 
شد زيرس��اخت ها براي اس��تفاده از  VAR در 
ايران وجود ندارد: »ما اشتباه داريم و اين را قبول 
مي کنيم، ولي اکثر تيم ها مي گويند اشتباهات به 
ضرر ما بوده و يک تيم نمي گويد که ما از داوري 
سود برديم. اگر اشتباهات باعث شده همه ضرر 
کنند پس کدام تيم س��ود برده اس��ت؟ مگر ما 
اس��تراليا را برديم و به جام جهان��ي رفتيم، گل 
آفسايد نزديم؟ ما با گل آفس��ايد به جام جهاني 
رفتيم، اين را همه ديدند. ما بايد اين سيس��تم را 
بياوريم، اما با توجه به بضاعت فوتبال ما بايد قبول 
کنيم که کار سختي است. کجاي دنيا پول حق 
پخش را نمي دهند؟ اين پول ها را در خارج از ايران 
مي گيرند و براي فوتبالشان هزينه مي کنند. حرف 
من اين اس��ت در فوتبال ما از حق پخش چيزي 

عايد فوتبال نمي شود.«
     لطفاً  توجيه  نکنيد

زير س��ؤال بردن پيروزي شيرين تيم ملي فوتبال 
مقابل استراليا و زير سؤال بردن اين برد حماسي 
گويا آخرين حربه مسئول کميته داوران است. در 
حالي که خود او نيز در صحبت هايش به عملکرد 
ضعيف داورانش اعتراف کرده و از همه بهتر مي داند 
که به غير از اس��تثناهايي چ��ون عليرضا فغاني و 
دس��تيارانش، داوري فوتبال اي��ران حرفي براي 
گفتن ندارد. بنابراين به جاي پيدا کردن توجيه  هاي 
خنده دار بهتر اس��ت فکري به حال دانش افزايي 

داورانمان کنيم. 

تحقيق و تفحص دلسردکننده
پرواضح بود که قرار نيس��ت اتفاق خاصي رخ دهد. اي��ن را تجربه قبلي 
مجلسي ها ثابت مي کرد. اين نخستين پرونده اي نبود که نمايندگان مردم 
در خانه ملت دست روي آن گذاشته بودند، پرونده اي که با سروصداي زياد 

مطرح شد، اما نتيجه اي در پي نداشت. 
اواخر خردادماه که طرح تحقيق و تفحص از پرسپوليس و استقال تصويب 
شد، چند سؤال مهم نيز مطرح شد که البته پاسخ قانع کننده اي به آن داده 
نشد. اول اينکه چرا اين طرح بايد تنها در خصوص دو تيم سرخابي پايتخت 
اجرا شود و سؤال ديگر اينکه آيا اين طرح به سرانجام مثبتي خواهد رسيد 
يا مانند پرونده فساد در فوتبال بي نتيجه رها خواهد شد. در خصوص سؤال 
اول اگرچه کسي پاسخي ارائه نکرد، اما در خصوص سؤال دوم جواب هايي 
داده ش��د نظير اينکه مجلس کار خود را مي کند و تصميم گيري نهايي 
برعهده ديگر نهادها از جمله نهادهاي قضايي اس��ت ک��ه اتفاقاً اين هم 
قانع کننده نبود، چراکه اگر قرار بر ترتيب اثر دادن نباشد، جمع آوري مدارک 

و خاک خوردن آن چه سودي دارد؟
اس��تارت کار دو هفته پس از رأي آوردن طرح در مجلس بود که زده شد 
و قرار بر اين شد که تا شش ماه آينده، پرونده اين تحقيق و تفحص بسته 
ش��ود. حال آنکه پنج ماه بعد از آغاز کار، رئيس کميته تحقيق و تفحص 
از س��رخابي هاي پايتخت صراحتاً اعام مي کند که هن��وز به نتيجه اي 
نرسيده اند. البته بهانه آوردن براي به درازا کشيدن اين پرونده کار چندان 
سختي نيس��ت و از آنجا که قرار بر اين بود تا عملکرد دو باشگاه به لحاظ 
درآمدها و هزينه کردها، ساختار اداري، جريمه ها و نحوه ورود و خروج ها 
در سطوح مختلف به غير از مباحث فني مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد، 
خيلي عجيب و دور از انتظار نبود که گفته ش��ود تا ام��روز تنها کارهاي 
مقدماتي مانند تهيه اسناد مورد نياز و گفت وگو با برخي افراد انجام شده و 

هنوز نتيجه واضحي حاصل نشده است! 
با اين حال، مجلسي ها از همان روز نخست هم مي دانستند که قرار است 
پرونده 10 ساله دو تيم را مورد بررسي قرار دهند و اين قانع کننده نيست 
که تنها يک ماه مانده تا پايان موعد مقرر يادش��ان بيفتد که »با توجه به 
اينکه قرار است تحقيق و تفحص براي يک دوره 10 ساله انجام شود، اين 
مدت زمان اصاً کافي نيست«. اين را دقيقاً رئيس کميته تحقيق و تفحص 
از پرسپوليس و استقال مي گويد. رئيسي که امروز بايد در خصوص نتايج 
کار و دستاوردهاي پنج ماه تحقيقي که انجام شده صحبت کند، از کم بودن 

زمان براي رسيدن به نتيجه دلخواه حرف مي زند. 
شايد عجيب ترين قسمت ماجرا هم اين باشد که طباطبايي نژاد صراحتاً 
مي گويد: »کميته تحقيق و تفحص از پرس��پوليس و استقال سخنگو 
ندارد و نبايد اطاعات عملکرد آنها به صورت دقيق اطاع رساني شود«. 
همين صحبت ها کافي اس��ت تا نش��ان دهد پرونده تحقيق و تفحص از 
پرسپوليس و استقال پايان متفاوتي از پرونده فساد در فوتبال نخواهد 
داشت. پرونده اي که پيشتر با سروصداي زيادي تهيه شد، اما دست آخر 
نه نتيجه اي حاصل شد و نه راه به جايي برد و مشخص نيست که امروز در 
صندوق کدام ارگان در حال خاک خوردن است. اتفاقي که شواهد و قرائن 
نشان مي دهد که دير يا زود براي پرونده تحقيق و تفحص از سرخابي هاي 
پايتخت رخ خواهد داد. پرونده اي که بعد از پنج ماه بررسي در خصوص 
آن مي شنويم امکان اينکه همه زواياي اسناد و مدارک دريافتي را به طور 
دقيق بررسي و استخراج کنند، وجود نداشته است! شنيده هايي که آب 
پاکي را روي دستمان مي ريزد که خيلي نبايد براي دستيابي به نتيجه اي 

خارق العاده خوش بين بود.
شايد تا دو، س��ه هفته ديگر بتوانيم به جمع بندي اوليه از اقدامات انجام 
شده برسيم. اين نهايت چيزي است که رئيس کميته تحقيق و تفحص 
از پرسپوليس و استقال مي گويد. حرف هاي دلسردکننده اي که ثابت 
مي کند از همان روز اول و با توجه به تجربه پرونده فساد نبايد دلمان را براي 
به نتيجه رسيدن پرونده اي که آقايان براي به ثمر رساندن آن سر پربادي 
داشتند، خوش مي کرديم، چراکه دست آخر مانند پرونده فساد در فوتبال 
با يک پاسخ مواجه مي شويم و آن هم اين است که مجلس کار خود را انجام 
داده و مابقي ماجرا برعهده نهادهاي ديگر است! پاسخ هاي دلسرد کننده اي 

که دست مفسدان را براي تار و مار فوتبال بازمي گذارد!

 جدال هاي حساس پايان نيم فصل واليبال
نيم فصل نخست رقابت هاي ليگ برتر واليبال در حالي امروز با برگزاري 
شش ديدار به پايان مي رسد که در حساس ترين ديدارها، دو تيم خاتم 
و پيکان براي جايگاه دومي تاش مي کنند. شهرداري ورامين که هفته 
پيش قهرماني خود در نيم فصل را مس��جل کرده، اي��ن هفته مهمان 
کاله اس��ت. خاتم اردکان تي��م دوم جدول نيز براي حف��ظ جايگاه به 
امتيازهاي بازي امروز با فواد سيرجان نياز دارد، چراکه پيکان مترصد 
کوچک ترين فرصتي براي دس��تيابي به رده دوم جدو ل است و براي 
رسيدن به اين هدف بايد در ديداري خانگي شهروند اراک را از پيش رو 
بردارد. در ديگر بازي ها نيز عقاب نهاجا از درناي اروميه پذيرايي مي کند، 
سايپا به مهماني شهرداري اروميه مي رود و شهرداري تبريز نيز ميزبان 

شهرداري گنبد خواهد بود. 

دنيا حيدري

حاشيه اي بر ماندني شدن سرمربي مونته نگرويي 
تيم ملي واليبال

توفيق اجباري آقاي کواکوويچ!
ش�ايعات  وج�ود  ب�ا  واليب�ال  فدراس�يون  سرپرس�ت 
ف�راوان درب�اره برکن�اري س�رمربي مونته نگروي�ي تي�م 
مل�ي واليب�ال از ادام�ه هم�کاري ب�ا کواکووي�چ خب�ر داد. 
پس از نتايج ضعيف تيم ملي واليبال در رقابت هاي قهرماني جهان در تابستان 
امسال بود که شايعه برکناري سرمربي مونته نگرويي تيم ملي بر سر زبان ها 
افتاد. با اين حال احمد ضيايي، رئيس وقت فدراسيون واليبال همه چيز را به 
برگزاري جلسات کارشناسي نتايج تيم ملي با حضور صاحب نظران واليبال 
موکول کرد. استعفاي ضيايي به دليل بازنشستگي مانع ادامه کار او شد تا 
براي تعيين سرنوشت ايگور کواکوويچ همه در انتظار اظهارنظر سرپرست 
فدراسيون واليبال باشند.  سرانجام روز جمعه بود که افشين داوري سرپرست 
فدراسيون واليبال در گفت و گو با راديو ورزش رسماً از ادامه کار با کواکوويچ 
خبر داد. به گفته او با توجه به اينکه در اوايل سال جاري قرارداد اين مربي 
مونته نگرويي با ايران تا المپيک 2020 تمديد ش��ده،  فدراسيون واليبال 
نمي خواهد غرامتي به کواکوويچ بپردازد و سراغ مربي ديگري برود. داوري 
در اين باره گفته است: »ما شش ماه بيشتر براي مسابقات جهاني و آسيايي 
فرصت نداريم. قرار است بعد از ژانويه کواکوويچ به ايران بيايد تا کار را با او 
ادامه دهيم. با توجه به اينکه اين مربي دو قرارداد دو ساله داشت اگر همکاري 
ادامه پيدا نکند، ممکن است حواشي ايجاد شود و جرايمي را براي ما در نظر 
بگيرند. از طرفي کواکوويچ دو سال در ايران بوده و شناخت خوبي از ايران 

دارد، به همين دليل قرار شد تا المپيک 2020 با او ادامه دهيم.«
بنابراين ايگور کواکوويچ، سرمربي تيم ملي واليبال ايران اواسط بهمن ماه 
وارد ايران خواهد شد تا بازي هاي ليگ برتر را از نزديک ببيند. همچنين 
قرار اس��ت کواکوويچ در اين مدت بازيکنان جديد را هم رصد و در مورد 
برنامه هاي آينده تيم ملي واليبال با افشين داوري مذاکره کند و احتمااً 
از اوايل سال 98 اردوهاي تيم ملي را براي ليگ ملت هاي 2019 استارت 
بزند.  بهروز عطايي، کارشناس واليبال کشورمان در گفت وگو با »جوان« 
درباره ادامه همکاري تيم ملي واليبال با کواکوويچ معتقد است برخاف 
وعده هايي که درباره بررسي کارنامه اين مربي داده شده بود، قراردادش 
تمديد شده است: »عملکرد آقاي کواکوويچ در رقابت هاي ليگ جهاني 
و قهرماني جهان امس��ال قابل قبول نبود و تنها نقطه روش��ن کارنامه او 
مقام سومي در مسابقات قهرمانان قاره ها بود که سال گذشته برگزار شد. 
همچنين اين مربي در زمان برگزاري مسابقات ليگ در ايران حضور ندارد 
و بازي هاي ليگ و ملي پوشان را از نزديک تماشا نمي کند و با وجود اينکه 

نيمي از سال در کشورمان نيست، حقوق يک سال را مي گيرد.«
عطايي با اشاره به اينکه به رغم اين مسائل کواکوويچ ماندني شده و بايد 
راهکارهايي ارائه شود که اين مربي مونته نگرويي در ادامه حضورش در ايران 
موفق باشد، عنوان کرده است: »کواکوويچ تيم قابل قبول و توانمندي را 
در اختيار دارد که تلفيقي از انگيزه و جوانان است و قابليت هاي موفق شدن 
را دارد، به همين خاطر بايد در اين زمينه راهکارهاي ازم به کادر فني تيم 

ملي داده شود.«

سعيد احمديان
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رورا گ ح

رونالدو 24 دي دادگاهي مي شود
فوق ستاره پرتغالي يوونتوس هرچند ديشب براي 

فريدون حسن
    گزارش

اولين بار حضور در دربي داموله )بازي برابر 
تورينو( را تجربه کرد، اما بدون ترديد بخشي 
از هوش و حواسش درگير حاش��يه جديدي بود که در اسپانيا سراغش را 
مي گيرد. از مادريد خبره��اي خوبي براي کريس��تيانو رونالدو به گوش 
نمي رسد. او متهم به فرار مالياتي شده و بايد براي پاسخگويي به اين اتهام 
راهي اسپانيا شود. ش��نيده ها حاکي از آن است که رونالدو از سوي يک 
دادگاه اسپانيايي متهم به فرار مالياتي از سال 2011 تا 2014 شده است. 
نکته جالب در اين خصوص اينکه روزنامه ديلي ميرر مدعي شده خود 
رونالدو به چنين کاري اعتراف کرده که اگر اين ادعا  درست باشد، کار 
ستاره گلزن اين روزهاي يوونتوس بسيار سخت خواهد شد. رونالدو بايد 

به اسپانيا برگردد و 14 ژانويه )24 دي ( با حضور در دادگاه به اتهام بزرگش 
پاسخ دهد. رونالدو طبق آخرين محاسبات انجام شده بايد مبلغ 18/9 ميليون 

يورو بابت فرار مالياتي پرداخت کند، مبلغي که شايد براي او زياد نباشد، اما بدون 
ترديد به اعتبارش لطمه مي زند.

 امشب ليورپول- منچستر ال کاسيكوي انگليسي
»ال کاس�يکوي 
انگليس�ي«، اي�ن 
لقبي اس�ت که به دي�دار بزرگ فوتب�ال ليگ 

برت�ر جزي�ره داده ان�د، جاي�ي که 
ليورپ�ول برابر منچس�تريونايتد 
ق�رار مي گي�رد، درب�ي قديم�ي 
فوتبال انگلس�تان و شايد جهان.

البته اختاف 16 امتيازي دو تيم در 
جدول رده بن��دي جاي هيچ نگراني 
ب��راي بندرنش��ينان ليورپ��ول باقي 
نگذاشته ، اما نه يورگن کلوپ مي خواهد 
فرصت دوباره پي��روزي برابر مورينيو را از 

دست بدهد و نه هواداران ليورپول دوست دارند که 
در خانه مقابل اين حريف زخمي و مترصد فرصت، 
امتياز از دست بدهند و صدرنشيني  از دست برود. در 
مقابل مورينيو و منچستر هم مشتاق برتري در اين 

بازي هستند. پيروزي که مي تواند به اوضاع آنها در 
رده ششم جدول رده بندي سروسامان بدهد. امشب 
دهمين مصاف کلوپ و مورينيو است. 10 مصافي که 

از نوامبر 2012 که کلوپ در دورتموند بود و مورينيو 
در رئال شروع شده و تاکنون سه پيروزي براي کلوپ 
به همراه داشته و دو برد براي مورينيو و چهار بار هم به 

تساوي کشيده شده است.

کمک  داور ويدئويی
 براي فوتبال ايران واجب شد

تاج براي استفاده از کمک داور ويدئويي چراغ سبز نشان داده، اما... 

سپاهان قهرمان نيم فصل   شد
س�پاهان در حال�ي دي�روز ب�ا تس�اوي ي�ک - ي�ک مقاب�ل 
اس�تقال خوزس�تان ب�ا تفاض�ل گل بهتر نس�بت ب�ه پديده و 
پرس�پوليس قهرم�ان نيم فص�ل ليگ برت�ر فوتبال ش�د که اين 
ديدار ه�م تحت تأثي�ر اش�تباهات جنجال�ي داور مس�ابقه بود. 
در آخرين بازي هفته پانزدهم ليگ برتر ديروز سپاهان در اهواز مهمان 
استقال خوزستان بود. ابتدا اين سپاهان بود که در دقيقه 24 به گل رسيد 
و خطاي پشت محوطه   را ساس��ان انصاري در حالي که گروسيان گوشه 
دروازه ايستاده و ديوار دفاعي استقال خوزستان در حال شکل گيري بود 
به سمت راست دروازه زد تا گل اول سپاهان به شکلي غافلگيرکننده  به 
ثمر برسد. گل تساوي استقال خوزستان هم از روي يک ضربه پنالتي و 
با شوت ميثم کريمي در دقيقه 36 به ثمر رسيد. سپاهان با اين تساوي 31 
امتيازي شد و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به پديده و پرسپوليس به 

صدر جدول رسيد تا اصطاحاً قهرمان نيم فصل اول شود. 

     ليگ جزيره
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م�رد جواني ك�ه ب�ه خاطر اخت�اف مال�ي با 
آت�ش زدن اجن�اس كارگاه ب�رادرش مرتكب 
قتل وي شده بود، روز گذشته با اعام رضايت 
اولياي دم از جنبه عمومي جرم محاكمه ش�د. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا، س��ال 95، مأموران 
پليس از مرگ مش��كوك مرد جوان��ي در يكي از 
بيمارستان هاي ش��هر باخبر و راهي محل شدند. 
جس��د متعلق به مرد جواني به نام س��ياوش بود 
كه در جريان درگيري با ب��رادرش در يك حادثه 
آتش سوزي در كارگاهش فوت كرده بود.  با انتقال 
جسد به پزش��كي قانوني، مأموران در اولين گام 
از تحقيقات دريافتن��د، روز حادثه امين به خاطر 
اختاف مالي به كارگاه بس��ته بندي برادرش در 
ش��هرك آزادي رفته و بعد از درگيري با مقتول با 
ريختن بنزين موجب آتش سوزي كارگاه و زخمي 
ش��دن دو برادرش شده اس��ت كه بع��د از انتقال 
دو برادر به بيمارستان س��ياوش به خاطر شدت 
جراحات فوت مي كند.  به اين ترتيب امين 30 ساله به اتهام قتل عمد بازداشت شد. وي 
در بازجويي ها جرمش را انكار كرد و گفت: »قصد آت��ش زدن اجناس كارگاه برادرم را 
داشتم كه سياوش به سمت شيرآب رفت و دچار سوختگي شديد شد. برادر ديگرم نيز 
در كارگاه بود. او هم براي ميانجيگري از اتاق كارگاه بيرون آمد و سعي داشت سياوش را 
نجات دهد كه دستش سوخت. باور كنيد من قاتل سياوش نيستم.« با انكارهاي متهم 
اما وي بنا به شواهد موجود روانه زندان شد كه با اعام گذشت از سوي اولياي دم پرونده 
وي براي رسيدگي از جنبه عمومي جرم به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران به 
رياست قاضي زالي فرستاده شد و صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي قرار گرفت. ابتداي 
جلسه، بعد از اعام گذشت از سوي اولياي دم، پدر مقتول گفت: »به خاطر مرگ سياوش 
همه اعضاي خانواده شرايط سختي را دارند. امين متأهل است اگر او در زندان بماند بار 
ديگر خانواده دچار بحران خواهد شد. پس��رانم هميشه همديگر را حمايت مي كردند. 
اين اتفاق ناخواسته بود و مطمئنم امين برادرش را به عمد نكشته است. تقاضا دارم هر 
چه زودتر پسرم به آغوش خانواده اش برگردد.« در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و 
گفت: »س��ياوش بدهكار بود. چند روز قبل از حادثه طلبم را مي خواستم كه پيشنهاد 
داد به جاي پول، پوكه كپسول بدهد. آن جنس ها به مرور فاسد مي شد و نمي توانستم 
آنها را بفروشم به همين دليل قبول نكردم. اين ماجرا ادامه داشت تا اينكه روز حادثه به 
خاطر مشكات مالي عصباني شدم و به كارگاه برادرم رفتم. تصميم داشتم اجناسي كه 
برايم كنار گذاشته را بسوزانم. همان لحظه سياوش و نويد آمدند و وقتي بنزين را روي 
اجناس ريختم متوجه شدم سياوش هم آتش گرفته است. نويد جلو رفت تا سياوش را 
نجات دهد كه دستش سوخت.« متهم در ادامه گفت: »با ديدن اين صحنه بافاصله با 
اورژانس تماس گرفتم و دو برادرم را به بيمارستان رساندم كه متأسفانه سياوش فوت 
كرد اما نويد معالجه شد.« در ادامه برادر متهم، نويد كه در محل حادثه حضور داشت در 
جايگاه قرار گرفت و گفت: »امين فقط روي پوكه هاي كپسول بنزين ريخت و سپس با 
من و سياوش بحث كرد. سعي كردم آنها را آرام كنم كه ناگهان سياوش با ديدن آتش به 
سمت شير آب رفت تا آتش را خاموش كند كه دچار سوختگي شديد شد. وقتي او را به 
بيمارستان برديم قبل از رفتن به اتاق عمل گفت: »پايم سر خورد و روي زمين افتادم.« 

او هم امين را مقصر نمي دانست.« در پايان هيئت قضايي وارد شور شد.
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بزم ها و مهماني هاي شبانه اي كه همراه با مصرف 
مشروبات الكلي برگزار مي شود سرانجام خوبي 
براي مهمان هاي آن بزم در پي ندارد. معمواً اين 
مهماني ها با درگيري هاي خونيني پايان مي يابد 
و اين سرخوشي هاي كاذب ساعتي بيشتر دوام 
نمي آورد. مثل پرون�ده قتل پس�ر جواني كه در 
بزم ش�بانه اي در دام�داري يكي از دوس�تانش 
پس از مصرف مش�روبات الكلي به قتل رس�يد. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��اعت 1:30 بامداد جمعه 
23 آذرماه قاضي محس��ن مدير روستا، بازپرس ويژه 
قتل دادس��راي امور جنايي تهران ب��ا تماس تلفني 
مأموران كانتري 159 بي س��يم از قتل پسر جواني 
با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي در بيمارستان با 
جسد خونين پسر 25 س��اله اي به نام كامران روبه رو 
شدند كه بر اثر اصابت ضربه چاقو به قفسه سينه اش 
به كام مرگ رفته بود.  نخستين تحقيقات نشان داد 
مقتول ساعتي قبل در بزم شبانه اي در دامداري يكي از 
دوستانش حوالي خاوران با مرد افغاني درگير مي شود 
كه در جريان آن مرد افغان با ضربه چاقو او را زخمي 
و از محل فرار مي كن��د. پس از اي��ن حادثه صاحب 
دامداري و دو نفر از دوستانش كامران را براي درمان 
به بيمارستان منتقل مي كنند اما ساعتي بعد او بر اثر 
شدت خونريزي فوت مي كند.  بدين ترتيب مأموران، 
صاحب دامداري كه مرد جواني به نام مصيب است و 
دوستش بهمن را كه در درگيري حضور داشتند براي 

تحقيق بازداشت كردند. صبح ديروز مصيب و بهمن 
براي بازجويي به دادسراي امور جنايي تهران منتقل 
شدند.  مصيب در توضيح ماجرا گفت: من دامداري 
بزرگي در جنوب تهران حوالي خاوران دارم و گوشت 
تعدادي از قصابي هاي محل را تأمين مي كنم. پنج سال 
قبل مرد افغاني به نام بصير راك��ه زن و دو بچه دارد 
براي كارگ��ري در دامداري ام اس��تخدام كردم. او به 
صورت غير قانوني براي كار وارد ايران شده بود اما من 
كارهاي اداري او را انجام دادم و براي او و خانواده اش 
مجوز اقامت در ايران گرفتم . در اين مدت او مشكلي 
نداش��ت و كارش را خوب انجام مي داد تا اينكه شب 
حادثه من، مقتول و بهمن را به دام��داري ام دعوت 
كردم. چون روز قبل تعدادي گوس��فند كشته بودم 
و مقداري جگر در دامداري داشتم و تصميم گرفتم 
به بهانه خوردن جگر بزم دوستانه اي را برپا كنم. شب 
بود كه دوس��تانم به دامداري آمدن��د و همگي ابتدا 
مشروب خورديم. ساعتي بعد كامران شروع به سيخ 
زدن جگر ها كرد كه با بصير چشم در چشم شدن و به 
خاطر سيخ زدن جگرها درگير شدند. وقتي درگيري 
آنها باا گرفت مقتول سيلي به صورت بصير زد و همان 
لحظه هم بصير شي اي به طرف سينه مقتول پرتاب 
كرد كه بعد متوجه شديم چاقو بوده است. پس از اين 
ما مقتول را به بيمارستان منتقل كرديم و قاتل هم از 
فرصت اس��تفاده كرد و گريخت. مأموران به دستور 
قاضي مدير روستا در تاشند تا قاتل فراري را دستگير 

كنند. تحقيقات از متهمان ادامه دارد. 

فرار قاتل پس از بزم شبانه
شاگرد مكانيكي براي فرار از خسارت 25 ميليون 
توماني با اجير ك�ردن زن كارتن خوابي از صاحب 
مغازه اش به دروغ به اتهام آدم ربايي شكايت كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل زني به اداره پليس 
رفت و از صاحبكار پس��رش به اتهام آدم ربايي شكايت 
كرد.  شاكي در ادعايي گفت: پسرم شاگرد مكانيك است 
و در مغازه مرد جواني كار مي كند. س��ه روز است پسرم 
به خانه نيامده تا اينكه فهميدم صاحبكارش او را ربوده 
و حبس كرده اس��ت. وقتي به س��راغ او رفتم گفت بايد 
25 ميليون تومان به او پرداخت كنم تا پسرم را آزاد كند.  
پس از طرح اين شكايت تيمي از مأموران پليس آگاهي 
به دستور قاضي رضواني، بازپرس شعبه هشتم دادسراي 
امور جنايي براي تحقيق وارد عمل ش��دند. مأموران با 
حضور در محل كار پسر جوان مش��اهده كردند وي در 
تعميرگاه مشغول به كارش است و اصًا آدم ربايي در كار 
نيست. بدين ترتيب صاحب تعميرگاه و پسر جوان براي 
تحقيق به دادسراي امور جنايي احضار شدند.  صاحب 
تعميرگاه در تحقيقات گفت: چند سالي است پسر جوان 
به عنوان ش��اگرد در مغازه ام كار مي كن��د. مدتي قبل 
مردي خ��ودروي بي ام وي گرانقيمت��ش را براي تعمير 
به تعميرگاه من آورد. ش��اگردم بدون اجازه و به صورت 
مخفيانه خودروي بي ام وي مش��تري را سوار مي شود و 
براي تفريح به داخل خيابان مي رود كه تصادف مي كند. 
اين تصادف حدود 25 ميليون تومان به خودروي بي ام و 
خس��ارت وارد كرد كه صاحب خ��ودرو از من گرفت. از 
آنجايي كه شاگردم باعث اين تصادف شده بود قرار شد 
پول خسارت را پرداخت كند، اما او پولي نداشت و من هم 
قرار گذاشتم از حقوقش كم كنم و اان هم نمي دانم چرا 
خانواده او ادعاي آدم ربايي كرده اند.  پس��ر جوان هم در 
توضيح ماجرا گفت: پس از تصادف من بايد 25 ميليون 
تومان خسارت پرداخت كنم، اما پولي نداشتم و قرار شد 
تا زمان تسويه حساب به صورت رايگان در تعميرگاه كار 
كنم و حقوقم را به عنوان خسارت به صاحب تعميرگاه 
بپردازم. ب��ه همين دليل تصميم به ش��كايت آدم ربايي 
دروغين گرفتم تا مأموران صاحب مغازه را بازداشت كنند 
و من هم بدهي ام را پرداخت نكنم. براي اجراي نقشه ام 
زن معتاد كارتن خوابي را پيدا كردم و 100 هزار تومان به 
او دستمزد دادم و او هم قبول كرد و به اداره پليس رفت 
و به عنوان مادرم ش��كايت دورغين آدم ربايي را مطرح 
كرد. بدين ترتيب با تحقيق از متهمان پرونده آدم ربايي 

دروغين به دستور قاضي رضواني بسته شد. 

 اجیر کردن
  زن کارتن خواب 

برای آدم ربایی دروغین

تحقيق�ات درب�اره م�رگ مش�كوك پس�ر 
دانش آم�وزي كه پ�س از دعوا ب�ا معلمش به 
طرز مرم�وزي به زندگ�ي اش پاي�ان داده بود 

ادامه دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 11 صبح پنج شنبه 
22 آذرماه قاضي مدير روس��تا، بازپرس ويژه قتل 
دادس��راي امور جناي��ي تهران با تم��اس تلفني 
مأموران كانتري 126 تهرانپارس از كشف جسد 
پسر جواني در يكي از پارك هاي شرق تهران با خبر 
و همراه تيمي از كارآگاه��ان پليس آگاهي راهي 

محل شد.  بررسي ها حكايت از اين داشت دقايقي 
قبل رهگذران در حال عبور از پارك با جسد پسر 
جوانی روبه رو مي ش��وند و موضوع را به مأموران 
پليس خبر مي دهند. از س��وي ديگ��ر تحقيقات 
مأموران نشان داد جسد متعلق به پسر 18 ساله اي 
است كه در يكي از دبيرس��تان هاي شرق تهران 
مشغول به تحصيل بوده است. همچنين مشخص 
شد پدر و مادر پس��ر دانش آموز روز قبل به اداره 
پليس رفته و اعام مفق��ودي كرده اند. بنابراين با 
شناسايي جسد پسر دانش آموز، مأموران تحقيقات 

خود را براي علت حادثه ادامه دادند.  مأموران در 
تحقيقات بعدي دريافتند روز چهارش��نبه پس��ر 
18 س��اله همراه همكاس��ي اش از مدرسه خارج 
شده تا اينكه ش��امگاه همان شب پيكر نيمه جان 
همكاسي اش به بيمارستان منتقل مي شود و روز 
بعد جسد وي در پارك كش��ف مي شود. بنابراين 
مأموران براي تحقيق به س��راغ همكاس��ي پسر 
فوت ش��ده در بيمارس��تان رفتند. وي گفت: روز 
چهارشنبه به خاطر شوخي غير اخاقي كه من و 
دوس��تم انجام داديم معلم ما را دعوا كرد. پس از 

اين دو نفري از مدرس��ه بيرون آمديم و به يكي از 
خيابان هاي جنوبي تهران رفتيم و قرص ترامادول 
خريديم و خورديم. داخل پارك حالمان بد شد و 
هر دو خوابيديم تا اينكه شب از خواب بيدار شدم 
و همكاس��ي ام را هم ازخواب بيدار كردم. حالم 
خيلي بد بود و به سختي خودم را به خيابان رساندم 
و با پدرم تماس گرفتم و موضوع را توضيح دادم كه 
پدرم مرا به بيمارستان رساند و اان متوجه شدم 
دوس��تم فوت كرده اس��ت.  تحقيقات درباره اين 

حادثه به دستور قاضي مدير روستا ادامه دارد. 

مرگمشكوكدانشآموزدبيرستانيبررسيميشود

انكار قتل آتشین برادر



88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره5541 يکش��نبه25آذر1397| 8ربي��عالثان��ي1440|

وزیر امور خارجه    گزارش  یک
در نـشـســت 
بین المللی دوحه قطر گفت كه هرگز با امریکایی 
كه پس از نقض قطعنامه شـورای امنیت برای 
ایـران 12 شـرط تعییـن كـرده ، وارد مذاكره 
نخواهیم شـد. محمدجواد ظریـف، مذاكره با 
دولت دونالد ترامپ را یک شـوخی و بی فایده 
دانسته و گفته كه ترامپ با وجود سیاست های 
خصمانه خواستار مذاكره شده است و ما به وی 
پاسـخ داده ایـم كـه آیـا شـوخی می كنی؟!

محمدجواد ظریف در نشس��ت بین المللی دوحه 
درب��اره دعوت دونال��د ترامپ از حس��ن روحانی 
برای مذاكره گفت ایران پیش تر برای گفت وگوی 
مس��تقیم با امریکا آماده بود و ما این كار را انجام 
دادیم، من زمان زیادی با جان كری وزیر پیشین 
امور خارج��ه گفت وگو كردم و نتیج��ه آن توافق 
هسته ای بود، با این حال دونالد ترامپ از آن خارج 
شد و این رفتار ترامپ به این معنی است كه مذاكره 
با او بی فایده است. ظریف در حاشیه این نشست نیز 
در گفت وگو با شبکه الجزیره مباشر درباره اقدامات 
یک سال اخیر دولت امریکا علیه ایران گفت: ترامپ 
به هر دلیلی تصمیم به خروج از برجام گرفته و اگر 
حاا می  خواهد با ایران مذاكره داش��ته باشد، این 
گفت وگو      ها باید هدف مش��خصی را دنبال كند. 
وی با كنایه به مذاك��رات رئیس جمهور امریکا با 
رهبر كره شمالی گفت: ما صرفاً برای فرصت عکس 
گرفتن )با یکدیگر( و امضای یک س��ند دو برگی 
گفت وگو نمی كنیم. ظریف گفته كه واضح است 
كه ما به خاطر تحریم های امریکا تحت فشار قرار 
داریم اما آیا این به تغییر سیاست های مان منجر 
می ش��ود؟ من تضمین می كنم كه چنین چیزی 
پیش نمی آید. وی گفت اگر هنری باشد كه ایران 
بتواند به آن مسلط شود و آن را به دیگران آموزش 

دهد، آن هنر گریز از تحریم       ها خواهد بود. 
  مذاكره با 12 شرط؟

وزیر خارجه در پاس��خ به س��ؤال مجری الجزیره 
مباشر كه در حال مطرح كردن سؤالی با مضمون 
»مداخله ایران در اوضاع كشورهای منطقه « بود، 
گفت: مداخله چه كس��ی؟ این امریکاست كه در 
امور منطقه مداخله می كند. كشور ما در منطقه 
واقع شده اس��ت. بر اس��اس گزارش ایرنا، مجری 
برنامه تاش كرد با تغییر نوع س��ؤال خود، وزیر 
خارجه را با مطرح كردن »حضور نیروهای ایران در 

خارج از این كشور« تحت فشار بگذارد، اما ظریف 
در پاسخ گفت: »این منطقه ما است و هر كجا كه 
ما نیرویی مستقر داریم و یا مستشار نظامی  اعزام 
كرده  ایم،  این اقدام كامًا با درخواس��ت مستقیم 
دولت آن كش��ور صورت گرفته اس��ت. آیا امریکا 
می  تواند ادعای مش��ابهی داش��ته باشد؟ظریف 
تأكید كرد: ما قباً نیز با امریکا گفت  وگو داشته  ایم. 
ما یک سند )توافق( امضا كردیم. به عنوان شخصی 
كه در مذاك��رات برای تنظیم این س��ند )برجام( 
حضور داش��ت باید بگویم كه هیچ سند بهتری از 
این توافق نمی توانست تنظیم ش��ود و نه ایران و 
نه امریکا نمی  توانس��تند به توافق بهتری برسند. 

بنابرای��ن، جای گفت وگ��و وجود دارد، اما ش��ما 
ابتدا باید به نتایج گفت وگو      هایی كه در گذش��ته 
داشته  اید، پایبند باشید. وزیر خارجه ادامه داد: در 
اولین مرحله، ما باید ببینیم كه امریکا واقعاً مایل 
است تا نشان دهد هدر دادن وقت برای گفت  وگو 
با آنها ارزش دارد ی��ا خیر. مج��ری برنامه از وی 
پرسید كه »امریکا چطور باید این موضوع را نشان 
دهد « كه ظریف پاسخ داد: با اجرای تعهدات خود 
ذیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل. ظریف 
تصریح كرد: هیچ دلیلی برای مذاكره بیشتر وجود 
ندارد آن هم در شرایطی كه نتایج یک دوره نسبتاً 
طوانی و مذاكرات س��خت كه در گذشته انجام 

گرفته، روی هواس��ت و امریکا به ط��ور فعال در 
تاش اس��ت تا این نتایج را تضعیف كند، اقدامی 
كه تمام جامعه بین  المللی به جز اندک انگش��ت 
 شماری به خاطر گرفتن منافع بیشتر از امریکا، با 

آن مخالفت كرده اند. 
  موشک      ها قابل مذاكره نیست

وزیر امور خارجه ایران درب��اره هرگونه احتمال 
گفت وگو با امریکا در آینده تأكید كرد: ما هرگز با 
كشوری كه برای ما 12 شرط تعیین كرده، آن هم 
پس از نقض قطعنامه شورای امنیت كه خودش 
هم آن را تأیید كرده ب��ود، وارد مذاكره نخواهیم 
ش��د. اگر قرار بر عمل به یک سری شروط باشد، 
این ما نیستیم كه باید ش��روطی را رعایت كنیم 
بلکه خود آنها )امریکایی ها( هس��تند كه باید به 
یک سری شروط پایبند باشند، آن هم با كمتر بی 
 قانون بودن. ظریف با اشاره به دیدگاه های مختلف 
در ایران درباره امریکا گف��ت:» در ایران هم این 
دیدگاه وجود دارد كه گف��ت  وگو با امریکا حال 
تمام مشکات است و هم این دیدگاه كه گفت  وگو 
با امریکا بسیار مخرب خواهد بود. خبرنگار الجزیره 
از ظریف س��ؤال كرد كه نظر ش��ما درباره اینکه 
دولت » ترام��پ« ایران را به دلی��ل آزمایش  های 
موشک بالستیک به نقض قطعنامه 2231 شورای 
امنیت متهم كرده است، چیست؟ ظریف در پاسخ 
گفت: اول از همه اینکه، موشک  های ایران، برای 
دفاع هس��تند و ما به آنها ب��رای بازدارندگی نیاز 
داریم. ما در منطقه   بس��یار كمتر از هر كشوری 
منابع ب��رای هزینه های نظام��ی صرف می كنیم 
و به همین جهت ما از هم��ان اول هم گفتیم كه 
موش��ک های ما قاب��ل مذاكره نیس��تند. ظریف 
تأكید كرد: موض��وع دوم آنکه امری��کا با خروج 
از برجام، ب��ه صراحت قطعنامه 2231 ش��ورای 
امنیت سازمان ملل را نقض كرده است و در نتیجه 
آنها در موقعیتی نیستند كه بخواهند درباره آن 
قطعنامه حرف بزنند چرا ك��ه آنها تاش كردند 
كه قطعنامه را از بین ببرند اما به رغم تاش  های 
آنها ای��ن قطعنام��ه همچنان پابرجا اس��ت. وی 
افزود: نکته س��وم، قطعنامه 2231 ، ای��ران را از 
آزمایش كردن موش��ک       ها منع نمی كند بلکه از 
آزمایش موش��ک       هایی كه ب��رای حمل كاهک 
هس��ته ای باش��د منع كرده در حالی كه به گواه 
آژانس بین المللی اتمی فعالیت های هس��ته ای 

ایران برای اهداف صلح  آمیز است. 

  گزارش  2

بیم و امیدهای بحران یمن
 بعد از مذاکرات استکهلم 

با پایان اولی��ن گفت وگوهای موفقیت  آمیز طرف ه��ای درگیر یمنی 
در استکهلم سوئد این س��ؤال مطرح اس��ت كه تا چه اندازه توافق    ها 
و تفاهم های حاصل شده در این نشس��ت جنبه اجرایی پیدا خواهد 

كرد؟
با وجود اینکه در نشست استکهلم درباره موضوعات زیادی گفت وگو 
شد اما به دلیل مانع تراشی های هیئت ریاض تنها در برخی موارد توافق 
یا تفاهم حاصل شد كه از جمله آنها می توان به ایجاد سازوكاری برای 
مبادله اسرا و بازداشت شدگان، پایان محاصره بندر الحدیده و ایجاد 
تفاهم درباره یافتن راهکاری برای ارائه كمک های انسانی به تعز اشاره 
كرد. در صورتی كه هیئت ریاض استقال عمل می داشت و همکاری 
می كرد این امکان نیز وجود داشت كه درباره دیگر موضوعاتی مانند 
بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعا ، ادغام بانک های مركزی عدن و 
صنعا و سروسامان دادن به سیاس��ت های پولی و اقتصادی و تشکیل 
دولت انتقالی برای مدیریت دوره گذار و زمینه سازی جهت برگزاری 

انتخابات آزاد توافقاتی حاصل شود. 
با این حال توافقات حاصل شده در اس��تکهلم نیز در مقایسه با چهار 
دور مذاكرات قبلی در ژنو و كویت گامی به جلو در جهت حل سیاسی 
بحران و به خصوص كاستن از بار فاجعه انس��انی حاكم بر این كشور 
جنگ زده به شمار می رود، هرچند كه باید اذعان داشت گستره فاجعه 
و حجم خسارات وارده به قدری است كه برطرف كردن آن، سال    ها و 

شاید دهه    ها زمان خواهد برد. 
اما در خصوص اجرای توافق های نشس��ت اس��تکهلم باید گفت كه 
اجرای برخی از توافقات از جمله مبادله اس��را تقریباً قطعی شده و 
برخی دیگر مانند كمک به اوضاع انسانی تعز با توجه به اینکه به نفع 
ائتاف متجاوز است و لذا به نظر می رسد در این دو عرصه مشکل و 
مانع خاصی وجود نداشته باشد اما در خصوص پایان محاصره بندر 
الحدیده كارشکنی    ها همچنان از سوی ائتاف متجاوز ادامه دارد و 
این ائتاف به حمات خود به این بندر و حومه آن پایان نداده است. 
از ای��ن رو وادار كردن ای��ن ائتاف به خصوص عربس��تان به اجرای 
توافقات استکهلم بستگی به میزان فشارهایی دارد كه بر این كشور 
اعمال می شود. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است كه اگر این 
فشار    ها نبود هرگز عربستان و شخص محمد بن سلمان با مذاكرات 

استکهلم موافقت نمی كرد . 
هرچند فشارهای وارده این روز    ها به كنگره امریکا و به خصوص سنای 
این كشور محدود می شود و دو مصوبه در خصوص التزام دولت ترامپ 
به پایان كمک های خود به عربستان در جنگ یمن به استثنای مبارزه 
با تروریسم و یا معرفی محمد بن سلمان به عنوان مسئول قتل جمال 
خاشقجی داشته است اما از آنجا كه این مصوبات غیرالزام آور است و از 
دیگر سو به تصویب قانون مشابه در مجلس نمایندگاه و از همه مهم تر 
به امضای ترامپ به عنوان رئیس جمهور نیاز دارد لذا هنوز نمی توان 
به تأثیر عملی آن بر بحران یمن در كوتاه مدت خوش بین بود، لذا در 
وضعیت كنونی ش��اید تصویب قطعنامه الزام آور در شورای امنیت بر 
اساس توافقات نشست اس��تکهلم و واقعیت های میدانی یمن كه در 
عین حال با بازنگری در قطعنامه 2216 همراه باشد ، می تواند نقش 
موثری در این زمینه ایفا كند و ائتاف متجاوز به خصوص عربستان را 

به همراهی با وضعیت جدید مجبور كند. 

15 قطر:  شورای همکاری به آخر خط 
رسیده است

مقامات قطری روز گذشته اظهاراتی بیان كرده اند كه كمتر كسی 
تاكنون از آنها شنیده بود از وزیر خارجه تا وزیر دارایی با اشاره به 
تحوات سیاست جهانی از شکل گیری قدرت های نوظهور حرف 
زدند و بر بی فایده بودن شورای همکاری خلیج فارس تأكید كردند. 
محمد بن عبدالرحم��ان آل ثانی، وزیر خارجه قطر در جریان نشس��ت 
بین المللی دوحه گفت: »شورای همکاری خلیج ]فارس[ و دبیركل آن 

هیچ نیرو و توانی ندارند.«
 این اظهارات مقامات قطری تنها چند روز پس از برگزاری نشست شورای 
همکاری در ریاض صورت می گیرد. وی افزود: »شورای همکاری خلیج 
]فارس[ عاوه بر نیاز به یک سیس��تم حکومتی جدید و مکانیسم های 
ازم برای تمامی كش��ورهای عضو در آن، باید بازسازی و اصاح شود.« 
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی خواستار تشکیل و طراحی مجدد ائتافی 
بین كشورهای حوزه خلیج فارس به جای شورای همکاری شد و گفت: 
»كشورهای عضو ش��ورا از 1۸ ماه پیش ش��اهد بحران هستند لذا شورا 
نتوانسته در جهت حفظ صلح بین كشور       ها گام        هایی بردارد. همه می دانند 
كه بحران خلیج ]فارس[ بر پایه دروغ و جرایم الکترونیکی استوار است. 
دوحه از ایفای نقش غرب در افزایش نقض حقوق بشر علیه قطری        ها به 
دلیل محاصره مداوم علیه این كش��ور ناراضی است. ما هیچ تاش غربی 
بزرگی برای ح��ل و فصل مش��کات اجتماعی محاصره ب��ه ویژه از هم 

گسیختگی خانواده        ها ندیده ایم.«
 در همین حال، امیر قطر نیز با اش��اره به اینک��ه درگیری های فراگیر و 
گسترده جهان را درنوردیده و موجب ایجاد ساختار       هایی شده  است كه 
حقوق بش��ر را به رسمیت نمی شناسند، گفت: »س��ركوب، ظلم و نقض 

حقوق بشر به تهدیدی برای بشریت تبدیل شده  است.«  
اما ش��اید مهم  ترین حرف        ها مربوط به اظهارات وزیر دارایی قطر        می شد. 
علی شریف عمادی گفت: »بازارهای نوظهور بسیار قوی هستند. در حال 
حاضر امریکا یک كش��ور دارای اقتصاد پویا در سطح جهان است اما من 
فکر می كنم كه اهمیت این كش��ور تنها برای امروز است. ما شاهد رشد 
اقتصادهای نوظهور هستیم و آنها در آینده بخش اعظمی از اقتصاد جهان 
را تشکیل خواهند داد.« او پیش بینی كرد كه اقتصادهای نوظهور نزدیک 
به 60 درصد از تولید ناخالص جهان را در پنج سال آینده تشکیل دهند. 
هند و چین از كشورهای پیشرو در رش��د اقتصادی جهانی خواهند بود. 
نشست دوحه با حضور برخی مقامات ارش��د جهان در پایتخت قطر روز 
شنبه آغاز به كار كرد. در این نشس��ت آنتونیو گوترش دبیركل سازمان 
ملل، مولود چاووش اوغلو وزی��ر خارجه تركیه و محمدجواد ظریف وزیر 

خارجه ایران حضور دارند. 

عربستان 21 بار توافق صلح یمن 
را نقض کرد

ائتاف عربـی به رهبـری عربسـتان پـس از توافقنامه سـوئد، 
21 بـار بـه شـکل های مختلـف به شـهر الحدیـده حملـه كرد. 
به گزارش   تس��نیم، در حالی كه مدت زمان زیادی از توافق آتش بس در 
الحدیده یمن نمی گذرد منابع خبری از وقوع درگیری     هایی در مناطق حومه 
شرق الحدیده خبر می دهد.  همچنین المیادین خبر داد كه جنگنده های 
عربستان سعودی مناطقی را در التحیتا و بیت الفقیه طی هفت بار بمباران 
كرده و اقدام به پرتاب بمب های خوش��ه ای در مزارع منطقه المجامله در 
الحدیده در غرب یمن كردند.  از سوی دیگر، وزارت دفاع یمن اعام كرد كه 
ائتاف به سركردگی عربستان طی ساعت های گذشته بیش از 50 خمپاره 
را به منطقه التحیتا در الحدیده شلیک كرده است.  «سرهنگ یحیی سریع، 
سخنگوی ارتش یمن گفت: در 24 ساعت نخست پس از مذاكرات سوئد، 
ائتاف به سركردگی عربستان 21 حمله هوایی را انجام داده و توپخانه های 
آنها بیش از 100 خمپاره را به صورت بی هدف به سوی مناطق مسکونی 
شهر الحدیده ش��لیک كردند. همچنین آنها نیز پس از پایان گفت وگو    ها 
تاش كردند كه از جبهه های س��احل غربی به داخل الحدیده نفوذ كنند 
كه مبارزان یمنی مانع از این نفوذ شدند.  یحیی سریع اضافه كرد كه ارتش 
و كمیته های مردمی یمن تاش دارند شرایط را برای موفقیت تاش های 
صلح فراهم كرده و ب��ه درد و رنج مردم یمن پایان دهن��د.  وی تأكید كرد 
كه ارتش یمن آماده پاسخ به هرگونه نقض آتش بس است.  حمله ائتاف 
عربستان به الحدیده تنها چند ساعت پس از آن روی داد كه طرف های یمنی 
در مذاكرات سوئد بر توقف فوری درگیری     ها در الحدیده و بندرگاه های آن و 
الصلیف و راس عیسی توافق كردند.  توافق سوئد بعد از گذشت یک هفته از 
آغاز چهارمین دور گفت وگوهای یمن به میزبانی استکهلم دیروز پنج  شنبه 
)22 آذر( حاصل شد و هیئت دولت نجات ملی یمن و هیئت دولت مستعفی 

بر سر آتش بس در استان الحدیده و تبادل اسرای به توافق رسیدند. 
 زمینه چینی نقض توافق سوئد

به رغم اینکه رسانه های س��عودی و اماراتی و به تبع آن رسانه های دولت 
مس��تعفی یمن طی 24 س��اعت گذش��ته توافق س��وئد را پیروزی خود 
دانسته اند، »احمد المیسری«، وزیر كشور در كابینه دولت »احمد بن دغر«، 
نخست وزیر دولت مستعفی گفت كه نباید بیش از حد به توافق حاصل شده 
خوش بیش بین بود.  المیسری در گفت وگو با یک روزنامه محلی در عدن 
مدعی ش��د كه نیروهای انصاراه و دولت نجات ملی ب��ه این توافق ملزم 
نخواهند بود و توافق های حاصل ش��ده به این دولت »ثبات و عمر « زیاد 
خواهد داد.  وزیر كش��ور دولت مس��تعفی با تکرار اظهارات سعودی     ها و 
اماراتی     ها مدعی است كه دولت نجات ملی و انصاراه در آستانه شکست 
بودند ولی توافق سوئد برای آن پیروزی شد.  المیسری با اهانت به یمنی     ها 
گفت: »هر یمنی ای كه ]انصاراه[ حوثی را باور كند، چهارپایی است كه 
مستحق سواری دادن به آنهاست.« المیسری همچنین از اینکه سعودی     ها 
و اماراتی     ها تن به این توافق داده و آن را قبول كردند، »شدیداً« ابراز تأسف 
كرد و گفت كه آنها در همه چیز به دولت مستعفی فشار می آوردند چرا در 

قضیه توافق فشار بر دولت نجات ملی متوقف شد. 

ظریف: مذاکره با امریکا بی فایده و فقط برای عکس گرفتن است

احمدکاظمزاده
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 مدیر عام تعاونی مسکن کارکنان شهرداری اندیشه

به رغم درخواسـت دولت ماكرون بـرای لغو 
تظاهرات جلیقه زردهـا، روز      شـنبه هزاران 
معتـرض بـرای پنجمیـن هفتـه متوالـی 
در شـهرهای فرانسـه به خیابان    هـا آمدند؛ 
اعتراضاتی كه دیگر از كنترل دولت خارج شده 
و وعده های اقتصادی نیز نتوانسته معترضان 
را ساكت كند. پلیس همچون هفته های پیش، 
برای متفـرق كـردن معترضان به خشـونت 
متوسـل شـد و دهها تـن را بازداشـت كرد. 
در شرایطی كه دولت فرانس��ه با باابردن سطح 
هشدار امنیتی در سراس��ر فرانسه سعی داشت 
مانع برگزاری اعتراضات جنب��ش جلیقه زردها 
در این كشور شود اما معترضان روز      شنبه بدون 
توجه به هشدارهای امنیتی بار دیگر به خیابان    ها 
آمدند. در پنجمی��ن هفته اعتراض��ات مردمی 
در فرانس��ه، روز      ش��نبه عده زیادی از معترضان 
در خیاب��ان ش��انزه لیزه و خیابان ه��ای اطراف 
پاریس، پایتخت فرانس��ه خش��م خود را نسبت 
به سیاست های اقتصادی دولت اعام كردند. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان كه خواستار 
بهبود وضع معیش��تی هستند ش��عار »ماكرون 
استعفا بده « سر دادند. دیروز مغازه     ها در خیابان 
شانزه لیزه تعطیل شد.  ش��هر های فرانسه نیز به 
ویژه پاریس آرایش جنگی به خود گرفته بودند. 
به گفته پلیس، ۸5 نفر از معترضان دستگیر شدند 
و برخی از ایستگاه های مترو خیابان شانزه لیزه در 
پاریس نیز بسته ش��ده بود. بر اساس گزارش     ها 
تعداد تظاهركنندگان دیروز نسبت به هفته های 
پیش كمتر بود، ولي درگیری     هایی میان طرفین 
رخ داد و نیروه��ای پلیس ب��رای متفرق كردن 
معترضان به گاز اشک آور متوسل شدند. همانند 
تظاهرات هفته پیش در كنار نیروهای ضد شورش 
تعدادی نفربر زرهی نی��ز در خیابان های پاریس 

وجود داشت. 
به گ��زارش رویترز، ح��دود 70ه��زار پلیس در 
سراس��ر فرانس��ه برای كنت��رل اعتراض��ات به 
حالت آماده ب��اش درآمده بودند. ب��ه گفته یکی 
از مقامات پلیس، بی��ش از ۸ هزارنیروی پلیس 
در ش��هر پاریس مس��تقر ش��ده بودند. یکی از 
فعاان مدنی مرتبط ب��ا اعتراضات جلیقه زردها 
در فرانس��ه گفت:»اعتراضات علیه سیاست های 

دولت ماكرون تا یک    ش��نبه و با ه��دف برآورده 
شدن كامل انتظارت و خواس��ته     ها ادامه خواهد 
داشت«. در دیگر شهرهای فرانس��ه نیز هزاران 
تن به خیابان     ها آمدند تا نسبت به سیاست های 
دولت امانوئ��ل ماكرون، اعتراض خ��ود را اعام 
كنند. برخ��ی معترضان به خبرن��گاران گفتند 
كه ب��ا وجود چندی��ن هفته تظاه��رات ماكرون 
همچنان آنه��ا را درک نکرده اس��ت. به گزارش 
شبکه راش��اتودی، در مقابل خشونت پلیس اما 
معترضان به پلیس گل زرد می دادند و به نیروهای 
پلیس می گفتند:»شما از ماكرون دفاع می كنید. 
او خودش را پشت شما مخفی كرده است و شما 
را جلو انداخته است«. شبکه فرانس 24 گزارش 
كرد كه معترضان به نشانه حمایت و همبستگی 
با دانش آموزانی كه هفته پیش بازداشت شده اند، 
در خیابان های پاریس زانو زدند. هفته گذش��ته 
فیلم��ی از دانش آموزان معترض منتش��ر ش��د 
كه زان��و زده و به بازداش��ت پلی��س درآمده اند. 
انتش��ار این فیلم واكنش های انتقادی فراوانی را 
به دنبال داش��ت. دولت فرانسه از مردم خواسته 
بود به خیابان     ها نیایند و به اعتراض     ها نپیوندند و 
دلیل آن را فشار مداوم بر نیروهای امنیتی كشور 
خوانده كه ای��ن هفته درگیر حادث��ه تیراندازی 
در استراس��بورگ بودن��د. اعتراض��ات عمومی 
جلیقه زردها بعد از حادثه تروریس��تی در ش��هر 
استراس��بورگ در مقابل چالش امنیتی بزرگی 
قرار گرفته است. فراخوان مقامات دولتی فرانسه 
برای عدم برگزاری این اعتراضات گوش شنوایی 
پیدا نکرده و تعداد كمی از معترضان با آن موافقت 
كرده اند. امانوئ��ل ماكرون روز جمع��ه از مردم 
خواسته بود به اعتراضات یک ماهه خود خاتمه 
دهند اما جلیقه زردها همچنان به اعتراضات خود 
ادامه می دهند. ماكرون هفته گذش��ته در اولین 
نطق تلویزیونی خود از افزایش حقوق كارگران و 
بازنشستگان خبر داد اما این وعده های اقتصادی 
هم نتوانست آتش خش��م معترضان را خاموش 
كند. باتوجه به اینکه جلیقه زردها از خواسته های 
خود كوتاه نمی آیند و اعام كرده اند كه بسیاری از 
خواسته های آنان هنوز به طور كامل اجابت نشده 
است، به نظر می رسد، اعتراضات جلیقه زردها در 

هفته های آتی هم ادامه داشته باشد. 

سوریه به اتحادیه عرب برمی گردد
خواسـتار  بیانیـه ای  در  عربـی  كشـورهای  پارلمـان 
ایـن شـد كـه شـورای اتحادیـه عـرب كرسـی سـوریه 
را در ایـن اتحادیـه بـار دیگـر بـه ایـن كشـور پـس دهـد. 
اتحادیه عرب هفت س��ال پیش )نوامبر 2011( فعالیت س��وریه را در همه 
نهاد های وابسته به این اتحادیه به حال تعلیق درآورد و برخی از كشورهای 
عربی نیز سفرای خود را از سوریه خارج كردند ولی حاا زمزمه     ها از بازگشت 
س��وریه به این اتحادیه حکایت دارد. در بیانیه ای كه پارلمان كش��ورهای 
عربی منتشر كرده، آمده است: مجلس كشورهای عربی از شورای اتحادیه 
كشورهای عربی و همه سازمان های عربی می خواهد كه اقدام و تاش برای 
بازگرداندن س��وریه به جهان عرب را آغاز كنند. اخیراً س��رهنگ میخائیل 
میزینیف، رئیس »مركز ملی مدیریت وزارت دفاع روسیه« نیز در نشست 
ستادهای كل ارتش روسیه و سوریه درباره مسئله بازگشت پناهجویان سوری 
به كشورشان اعام كرد كه ازسرگیری عضویت سوریه در اتحادیه عرب به روند 
حل سیاسی اوضاع در این كشور كمک كرده و باعث تسریع در روند بازگشت 
پناهجویان خواهد شد. پیش تر، ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق روز 23 
مهرماه 1397 در جریان سفر به دمشق و دیدار با همتای سوری خود در یک 
كنفرانس خبری بر لزوم لغو تعلیق عضویت دمشق در اتحادیه عرب و بازگشت 
این كشور به آن تأكید كرده و گفته بود : نباید سوریه به حاشیه رانده شود و 

كسی نمی تواند چنین كاری انجام دهد.

پنجمین هفته خشم جلیقه زردها 
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يادداشتي بر فيلم »بي نامي«راه  سعادت
تن سپردن به تقدير و ديگر هيچ

   محمدرضا بحراني
 فیلم »بي نامي« اولین تجربه سینمايي علیرضا صمدي است؛ 
فیلمي با درامي اغر و نحیف كه مي خواهد عنصر كشمكش 
را به جاي دنیاي بیروني، در دنیاي دروني شخصیت هايش 
تعريف كند. امیر )با بازي حس��ن معجوني( مردي 40 ساله 
اس��ت كه در نیمه راه زندگي به قضاوت آنچه در گذشته از 
میان عقل و عشق برگزيده نشسته و اين تشويش، او را ملول 
ساخته است. امیر در حال از س��رگذراندن نوعي تجربه »از 
دست دادگي« است؛ در گذشته اي كه با امیر همراه است، او 
عشقش »نغمه« را از دست داده. رابطه امروز او با همسرش 
ريحانه )با بازي باران كوثري( به مرز طاق رسیده و از آنجا 
كه كافه اي كه تنها محل درآمد امیر اس��ت به ريحانه تعلق 
دارد، با تحقق چنین طاقي، امیر درآمدش را نیز از دس��ت 
خواهد داد. پدر امیر در بس��تر احتضار اس��ت و اين دستیار 
امیر )با بازي ش��هروز دل افكار( اس��ت كه در نقش او از پدر 
مراقبت مي كند و از همه اينها گذشته، خانه پدري امیر در 
طرح اتوبان قرار گرفته و او بايد به اجبار خانه را به شهرداري 
واگذار نمايد. عكس العم��ل امیر در براب��ر اين حجم كثیر 
فقدان، درخودفرورفتگي و در خويش خزيدگي است. كنش 
او بي كنشي است. قهرمان واخورده، سرخورده و مردد فیلم 
»بي نامي« قرار است تصويري باش��د از انسان باخته امروز. 
او كسي است كه عش��قش را، پدرش را و خانه پدري اش را 
از دست مي دهد و آماده است كه همس��ر و درآمدش را نیز 
ببازد. فرمولي كه فیلم به مخاطب ارائه مي كند، تن سپردن به 
نوعي »پذيرش« است: اگر آرمانت را، گذشته ات را، سرزمین 
و ثروت ملي ات را از دست دادي، اين حكم سرنوشت بوده، 

كاري از دست تو ساخته نیست، پس بپذير. 
اين نگاه جبرانگار، تقديرگرا و ايده ال گريِز فیلم »بي نامي« 
مخاطب را به نوعي وادادن و حل شدن در مناسبات محیط 
پیرامون توصیه مي كند و »بي نامي« نامي اس��ت براي اين 
بي هويتي. از بن مايه هاي فكري و مضموني فیلم كه بگذريم، 
در مورد پرداخت متن بايد اينچنین نگاشت كه فیلمنامه از 
بالفعل س��اختن ايده هاي بالقوه خود عاجز است. دو جواني 
كه همكار امیر در كافه هس��تند، در ح��ال تجربه كردن دو 
مرحله متفاوت از رابطه عاشقانه نشان داده مي شوند: هجر 
و وصل و قرار اس��ت اين دو رابطه ما به ازايي باشد براي آنچه 
امیر در گذشته طي ارتباطش با »نغمه« از سرگذرانده است. 
گفت وگوهاي خل��وت و تنهايي امیر با آنه��ا و عملي چون 
بخشیدن ساعت سابق »نغمه« به يكي از آن دو، نشانه هاي 
اين ما به ازاس��ت. فیلمنامه قادر به انتقال احساسات هجر و 
وصل آن دو نیست و اعمالي چون ترك تحصیل از دانشگاه و 
اوردوز كردن در دستشويي سطحي تر از آن است كه به دل 

مخاطب راهي بیابد و آن دو را به شخصیت تبديل كند. 
از سه كشور خارجي در فیلم نام برده مي شود: اسپانیا، آلمان و 
استرالیا. وقتي همگان در كافه مشغول تماشاي بازي بارسلون 
هستند، به شوخي نامي از آرمین )كه در شروع فیلم كافه را 
ترك گفته( مي شنويم كه در میان تماشاگران نشسته است 
كه اين به خودي خود امیر را بیش��تر به ياد نغمه مي اندازد، 
چراكه بعداً متوجه مي ش��ويم نغمه به اس��پانیا رفته اما اين 

روند در مورد آلمان و استرالیا كه از آنها در سكانس شهرداري 
و ش��ب بي قراري س��یاوش )با بازي پوريا رحیمي سان( نام 
برده مي ش��ود، حفظ نمي گردد و اين دو نام هیچ ما به  ازايي 
در فیلم نمي يابند. امیر به اك��راه از مجاورت با پدرش كه در 
بستر احتضار است خودداري مي كند تا آنجا كه دستیارش 
در نقش او، كارهاي پدر را انجام مي دهد اما در جايي از فیلم، 
امیر بي مقدمه ن��زد پدر مي رود و با او س��خن مي گويد. چه 
چیزي آن دوري و اجتناب را به وجود آورده بود و چه چیزي 
موجب اين نزديكي و درددل كردن شد؟ چه اتفاقي افتاد؟ 
چه چیزي در امی��ر يا محیط پیرامونش تغیی��ر يافت كه او 
احساس كرد بايد اين تحريم را بشكند و با پدر سخن بگويد؟ 
تجلي عیني و تصويري اين تغییر كجاست؟ در سكانسي امیر 
را در دفتر شهرداري مي بینیم كه در حال پیگیري امورات 
خانه پدري است و در ادامه بعد از فوت پدر، شهرداري حكم 
تخلیه و تخريب خانه را به امیر اباغ مي كند. در فیلمنامه قرار 
بوده حكم تخريب خانه پدري امیر، جزئي از روند »از دست 
دادگي« او باشد اما هیچ نشاني از پیوند میان امیر و اين خانه 
وجود ندارد. اساساً فیلمنامه قادر نیست خانه پدري امیر را 
براي ما به مكاني تبديل كند تا با رسیدن خبر تخريبش در 

ماه آتي، دچار حس تشويش شويم. 
در مورد كارگرداني فیلم با لح��اظ كردن كم تجربگي آقاي 
صمدي بايد گفت كه دكوپاژ در مواقع بسیاري شكننده تداوم 
حسي سكانس است، به عنوان مثال در يكي از سكانس هاي 
كافه كه با ورود امیر همراه است، دوربین به درستي عناصرش 
را تصوير مي كند: امیر در منتها الیه راس��ت ق��اب و ريحانه 
در منتها الیه چپ قاب. پان ادام��ه مي يابد و آنها بدون كم 
شدن فاصله فیزيكي به گفت وگو مي پردازند و اين به خوبي 
نمايانگر فاصله عاطفي است كه بین آنها به وجود آمده است 
اما با خروج امیر، دوربین حس پان را مي شكند و 90 درجه 
تغییر زاويه مي دهد ت��ا ريحانه را از روب��ه رو ببینیم و اجازه 
نمي دهد با خروج امیر و تنها ماندن ريحانه در قاب، به حسي 
از تنهايي ريحانه برسیم. اين ايراد نه به تدوين كه مستقیماً 
به كارگرداني برمي گردد. از ناهمسان و غیر يكدست بودن 

بازي ها نیز بايد به عنوان ديگر ايراد كارگرداني نام برد. 
موسیقي فیلم كه از نگره اي ملودراماتیك برخاسته است با 
حضور در تمامي لحظه ها و صحنه ها قرار بوده بار عاطفي 
فیلم را به دوش بكشد و صحنه هاي عاطفي را تقويت كند 
اما در واقع گاهي به ضد خود بدل شده و با فاصله گذاري 
مانع ارتباط حسي شده است. نظیر صحنه شكستن لیوان 

در دست امیر.

حكمت 53
سخاوت آن است كه ابتدايى )و 

بدون درخواست( باشد، اما آنچه 

در برابر تقاضا داده مى شود يا از 

روى »حیا«س��ت يا براى فرار از 

»مذّمت«.

همزمان با 40 سالگي پيروزي انقاب
 برگزيدگان 40 سال 

سينماي كودك و نوجوان معرفي مي شوند
برگزي�دگان بهترين ه�اي 40 س�ال س�ينماي ك�ودك و 
نوج�وان كه توس�ط انجمن منتق�دان انتخاب ش�ده اند در 
دوازدهمين جشن بزرگ سينماي ايران معرفي خواهند شد. 
بیش از 120 منتقد سینمايي در اين نظرخواهي شركت كرده اند 
و منتقدان و نويسندگان س��ینمايي در بخش هاي مختلفي چون 
بهترين فیلم ك��ودك، بهترين فیلم نوج��وان، بهترين كارگردان 
س��ینماي كودك و نوجوان، بهترين فیلمنام��ه و بهترين بازيگر 
كودك و نوجوان آراى خود را ارائه كردند. اين حركت ارزش��مند 
توسط انجمن منتقدان و نويس��ندگان سینمايي ايران و با حضور 
گسترده اعضاي اين انجمن و ديگر منتقدان و نويسندگان سینمايي 
و همكاري دبیرخانه جش��نواره بین الملل��ي فیلم هاي كودكان و 
نوجوانان صورت گرفته است. در اين نظرخواهي فیلم هاي كودك 
و نوجوان تولید و اكران شده طي 40 سال اخیر شركت كردند كه 
بر اساس تخمین تعداد اين آثار بیش از 200 فیلم بود. همچنین 
كانديداهاي اين نظرخواهي ك��ه در آن بیش از 200 فیلم به رأي 
120 منتقد و نويسنده سینما گذاشته ش��ده است و با همكاري 
دبیرخانه سي و يكمین جشنواره بین المللي فیلم هاي كودكان و 

نوجوانان برگزار مي شود، به شرح زير است:
 »باشو غريبه كوچك« به تهیه كنندگي كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان، »خانه دوست كجاست« به تهیه كنندگي علیرضا زرين، 
»شهر موش ها« به تهیه كنندگي بنیاد سینمايي فارابي، »گلنار« به 
تهیه كنندگي وحید نیكخواه آزاد و فرشته طائرپور، »كاه قرمزي و 

پسر خاله« به تهیه كنندگى محمد مهدي دادگو.
گفتني است دوازدهمین جشن بزرگ سینماي ايران )27 آذر ماه( 

در ايوان شمس به دبیري جعفر گودرزي برگزار خواهد شد.
......................................................................................................................

 ايراني ها بيشتر به كدام كشورها 
سفر كرده اند؟

معاون گردشگري از سفر 4ميليون و ۷04هزار و 50۹ ايراني به 
خارج از كشور در هفت ماه نخست امسال خبر داد. مقصد سفر 
بيشتر ايراني ها كشورهاي زيارتي، ترانزيتي و ارزان بوده است. 
به گزارش ايس��نا، ولي تیموري با يادآورى اينكه س��ال گذش��ته 
10میلیون و 524هزار و 952 نفر به خارج از كشور سفر كردند، گفت: 
سفرهاي خارجي ايراني ها امسال در قیاس با سال گذشته بسیار كمتر 
بوده است. سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در 
حالي از افت سفرهاي خارجي ايراني ها خبر داده كه منبع آماري آن، 
پلیس مهاجرت است كه خروج ايراني هاي مقیم خارج از كشور را نیز 
در اين محاسبات لحاظ مي كند. به استناد گزارش هاي آژانس هاي 
مسافرتي تا پايیز امسال سفرهاي خارجي ايراني ها نیز تحت تاثیر 
افزايش نرخ عوارض خروج از كشور، ارز و بلیت هواپیما، نصف شده 
است. دبیر انجمن شركت هاي هواپیمايي هم چندي پیش از كاهش 
تعداد مسافران در مس��یرهاي هوايي خارجي تا 33درصد تنها در 
مهرماه خبر داده و گفته بود: »امس��ال به دلیل بدتر شدن شرايط 
اقتصادي مردم و افزايش قیمت بلیت تعداد سفر با هواپیما در مهر 
امسال در مقايسه با مهر پارسال 33 درصد كاهش پیدا كرده است.« 
معاون گردشگري اعام كرد: بیشترين س��فر ايراني ها از ابتداي 
امسال تا پايان مهرماه به ترتیب به كشورهاي عراق، تركیه، امارات، 

گرجستان، آلمان، قطر و عربستان انجام شده است.

    خبر

در گفت و گوی »جوان« با كارگردان »شبيه سازي آقاي زرد« مطرح شد 

عاشقانه ای درباره يك جنگ زده سوري

   فرزين ماندگار
 فيلم »شبيه س�ازي آق�اي زرد« اين روزها 
در جشنواره س�ينما حقيقت در حال اكران 
اس�ت، به همين بهانه با ماه�ان خمامي پور 
كارگردان اين مس�تند گفت و گ�و كرده ايم. 
درباره سوژه مستند برايمان بگوييد.
شبیه سازي آقاي زرد يك عاشقانه كوتاه درباره 
يك جنگ زده سوري است؛ پیرمردي كه از نوك 
سر تا نوك پا لباس زرد مي پوشد و همه وسايل 
زندگي اش زرد اس��ت و تنها در خرابه هاي شهر 
حلب زندگي مي كند. در مورد آدم هايي اس��ت 
كه يك زندگي معمولي مي خواهند.  سعي كردم 
در مس��تندم بي طرف بمانم و اجازه ندهم نقطه 
نگاه هاي سیاسي وارد كار ش��ود. نگذارم نقطه 
نگاه هاي زاويه دار وارد كار شود. حداقل هر چیزي 
را كه مرتبط به سیاست بود از كار حذف كردم. هر 
آدمي در شهر روايت خود را از اين آدم دارد و من 
هم روايت خودم را از اين آدم پیدا كردم. روايت ها 
زياد مهم نیست، اتفاقي كه آنجا دارد مي افتد مهم 
است. در اين فیلم بیشتر از آنكه درگیر اين باشم 

كه روايت درست است يا داستان خوب دربیايد، 
به اين فكر مي كردم كه آدم ها كه فیلم را مي بینند 
اول از همه فیلم را با خود ببرند بیرون از س��الن 

سینما و بعد از آن فكر كنند. 
بازخورد ها را چطور ديديد؟ 

مخاطبان متفاوت هس��تند و بازخوردهايي كه 
گرفتم بسته به مخاطب و وضعیت جغرافیايي اش 
فرق دارد. در اك��ران اول دو خان��م نیوزيلندي 
بودند ك��ه گري��ه مي كردند، خ��ب آن طرف تر 
ديدم پس��ر جواني همسن و س��ال من داشت 
مي خنديد. متفاوت است. بسته به خود مخاطب 

و جهان بیني اش تفاوت مي كند.
 چرا اين سوژه را انتخاب كرديد؟ 

براي اينكه سیاس��ت زده نبود. خاصه اش اين 
مي ش��ود. در واقع يك بخش��ي از آن به خاطر 
اين است كه جايي را از وضعیت جنگي سوريه 
پوشش مي داد كه معموا آدم هاي كمي مي روند 
سراغش؛ آدم هايي كه نه جايي براي فرار داشتند 
نه جايي براي ماندن داشتند. آدم هايي كه زير 
بار جنگ له شدند و اين سوژه اي است كه كمتر 

به آن پرداخته مي ش��ود. در م��ورد آواره هايي 
نیس��ت كه دارند از جنگ فرار مي كنند. درباره 
آدم هايي است كه در خود جنگ گیر مي كنند. 
شبیه سازي آقاي زرد نمادي از همان آدم هايي 
است كه نه راه پس دارند و نه راه پیش؛ آد م هايي 

كه همه زندگي شان نابود شده است. 
خودتان را چطور به اين سوژه نزديك 

كرديد و سختي كار كجا بود؟ 
س��وژه ما در حلب بود، چون در آن لوكیشن آن 
طوري كه با خاك يكسان شده پیدا كردنش خیلي 
سخت است و زبان مشترك هم نداشتیم، خیلي 
متقابل سعي مي كرديم همديگر را بفهمیم و فكر 
مي كردم فهمیديم كه فیلم درآمده و اگر نمي شد 

اصًا اجازه تصويربرداري نمي داد. 
چقدر كار فيلمبرداري طول كشيد؟ 

نمي توانم بگويم دقیقاً چق��در، به خاطر اينكه 
من 56روز در س��وريه بودم و چهار تا مس��تند 
درآوردم. از ايران تحقیقاتش شروع شد و قبل 
از اينك��ه بروم مي دانس��تم ك��ه چنین چیزي 
هس��ت. به كمك دوستان پیگیر ش��ديم و در 
شهر دنبالش گشتیم. ما فقط هفت روز در حلب 
مي چرخیديم كه اين آدم را پیدا كنیم و همزمان 
راش هاي بعدي فیلم ها را هم مي گرفتیم. اين 
آدم را كه پی��دا كرديم چند روزي ب��ا او بوديم 
و كًا باي��د بگويم نزديك به 1/5س��ال اس��ت 
دارم روي اين پروژه كار مي كنم. خیلي سخت 
توانس��تم دسترس��ي پیدا كنم و تهیه كننده و 
بچه ها همراهي ام كردند و لطف و كمك كردند 
تا من بروم س��وريه و من هم تكلیف خودم را با 
خودم مشخص كرده بودم كه دارم كجا مي روم و 
مي دانستم شايد برنگردم، چیز پیچیده اي نبود 
و آدم با خودش حل مي كند و من هم حل كردم. 
اين فیلم تنها هدفش اين است كه روزنه اي باز 

كند به سوريه واقعي.
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