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 جلیقه زردها با هدف دستیابی به عدالت اجتماعی
دموکراسی واقعی و حقوق برابر پنجمین تظاهرات سراسری ضد دولتی را برگزار کردند

شعارهای فرانسوی ها رادیکال تر از همیشه
صفحه   15

»مش��کل ما این اس��ت کسانی 
که طرف��دار تعامل با غرب اند، تا 
کسانی که مخالف هستند و اسامی دیگری از جمله 
دلواپس��ان و... را بر خود می گذارند، یک باور غلط 
دارند و آن، این است که دنیا را در غرب می بینند. 
آنها غرب را مرکز جهان می بینند و به همین دلیل 
خود را در مقابل غرب می بینند اما تحول عمده ای 
که اتفاق افتاده و ما باید آن را بشناسیم، این است 
که دنیای امروز ما دنیای پساغربی است. ما می آییم 
این صحبت اوباما را تیتر می کنیم که گفته است 
»اگر می توانس��تم یک پیچ و مهره از تاسیس��ات 
هسته ای ایران را باقی نمی گذاشتم« اما در جمله 
بعد چه گفته است؟ او گفته است »اما نمی توانم.« 
چرا کیهان و صداوسیمای ما به جای اینکه جمله 
دوم را تیتر کنند و غرور ملی ما را افزایش دهند، 
جمله اول را تیتر می کنند؟ چون هنوز در جاهایی 
ضدیت با آمریکا بلندترین صدا را دارد و باورشان 
نش��ده که آمریکا را می توان شکس��ت داد. دوران 
قدرقدرتی در جهان به پایان رس��یده اس��ت ولی 
نمی خواهیم باور کنی��م. آمریکایی ها نمی توانند 
خواس��ته خودشان را عملی کنند؛ به شرط اینکه 
ما همه نگاه مان را به آمریکا معطوف نکنیم و فکر 
نکنیم هر چه در کش��ور ما اتفاق می افتد یک سر 

آن مربوط به آمریکا می شود«.
اینها گزیده ای از سخنان بی سابقه محمدجواد 
ظریف، وزی��ر امور خارج��ه در جریان چهارمین 
کنگ��ره حزب اصاح طلب ن��دای ایرانیان بود که 
با واکنش  های متفاوتی نیز روبه رو ش��د؛ چه آنجا 
که برخی اعتراف دیرهنگام ظریف به پایان یافتن 
کدخدایی آمریکا در جه��ان امروز را به فال نیک 
گرفتند و چه آنجا که گروهی با مانور روی سخنان 
دور از منطق ظریف پیرامون نحوه پوشش موضع 
اوباما مج��ددا بر طبل توخالی همنوایی منتقدان 
ظریف با آمریکا کوبیدن��د. اما با همه این اوصاف 
چه قضاوتی جدیدترین س��خنان ظریف می توان 

داشت؟
خ�وب: اق��رار ظریف به عن��وان رئیس دس��تگاه 
دیپلماسی جمهوری اس��امی به پا گذاشتن در 
دنیای پساغربی و نبود نسبت مطلق میان خواستن 
و توانس��تن آمریکا از یک س��و و فاصله گرفتن از 
دیدگاه  های قجری نس��بت به غرب از سوی دیگر 
چیزی نیس��ت که بتوان به سادگی از آن گذشت. 
ف��ارغ از هرگونه تفاوت مش��ی و مرام در پیگیری 
سیاس��ت خارجه میان ظریف و مخالفان جا دارد 
از چرخ��ش عجی��ب او و قرار گرفت��ن در میدان 
واقع بینی پیرامون نسبت ملت ها و ایاات متحده 

استقبال کرد.

گ��ذار از »کدخدا« دانس��تن آمری��کا به اینکه 
»می ت��وان آمریکا را شکس��ت داد« امری به ظاهر 
سهل است اما حداقل 5 سال برای رسیدن به آن، 
فضای مجادله آمیزی در کشورمان حاکم بوده است.
نکته دیگری که می توان از آن به عنوان جنبه ای 
مثبت در س��خنان ظریف یاد کرد، آن اس��ت که 
حداقل در سراش��یبی سال  های پایانی عمر دولت 
تدبیر و امید می توان اندک امیدی به تغییر مسیر 
طی شده در این سال ها داشت. واقعیت آن است که 
اگر آنچه بر زبان وزیر امور خارجه این دولت آمده 
نشأت گرفته از یک باور عمیق در وی و دولتمردان 
باشد، می توان انتظار تغییر مسیری چشمگیر را چه 
در عرصه سیاس��ت خارجه و چه مدیریت داخلی 
داشت. اگر دولتی حقیقتا از نیازمند دانستن حل 
مشکل آب خوردن به رفع تحریم ها به این نتیجه 
رسیده باشد که »آمریکایی ها نمی توانند خواسته 
خودشان را عملی کنند«، طبیعی است که نحوه 

برخوردش با مشکات موجود نیز تغییر کند.
پس مجموعا چه چیز بهتر از استقبال کردن 
از سخنان بی س��ابقه ظریف می توان پیدا کرد؟ 

»تقریبا هیچ!«
بد: ش��اید ماه��ی را هر زمانی ک��ه از آب بگیریم 
تازه باش��د اما صید حقیقت در عرصه حکمرانی 
همیشه ما را با ماهی تازه ای روبه رو نمی کند. چه 
بخواهیم و چه نخواهیم بازه حیاتی سال  های 92 
تا 97 تحت تاثیر استنتاج دیرهنگام دولتمردان در 
یک نسبت سنجی صحیح در مقابله با تحریم  های 
غرب، با کمترین دس��تاورد ممکن س��پری شد. 
هزینه شدن بخش عمده ای از توانایی  های بالقوه 
کشور برای تمرکز صرف روی پروژه برجام، چوب 
ح��راج زدن به بخ��ش انبوهی از دس��تاوردهای 
ملی برای اثبات »حس��ن ظن« و »اعتمادسازی«، 
درگی��ر کردن حداکثری فض��ای روانی جامعه به 
نتیجه   گیری مذاکرات، شرطی شدن بازار ایران در 
قبال موضع   گیری مقامات غربی، از اولویت خارج 
کردن اصاحات ساختاری در بخش اقتصاد به امید 
گشایش  های خارجی، سوزاندن بخش عمده ای از 
راهکارهای دور زدن تحریم ها، بدبین کردن عموم 
مردم به کارشناسانی که سال ها زودتر از دولتمردان 
وضعیت فعلی را در خش��ت خام مش��اهده کرده 
بودند، درگیر کردن ای��ران به تعهدات بلندمدت 
هسته ای و توقف روند پیشرفت صنعتی کشور و... 
مواردی نیست که به سادگی بتوان از آنها گذشت.

ه��ر قدر بخواهیم مواضع جدید رئیس جمهور 
و وزی��ر امور خارجه را به ف��ال نیک بگیریم- که 
خواهیم گرف��ت- اما نمی توان منک��ر آن بود که 
این دیرفهمی و حتی کج فهمی ها باعث شد یک 

فرصت طایی 5 س��اله را ب��رای چرخاندن روند 
معادات جهانی به نفع کشورمان از دست بدهیم. 
اگر ظری��ف گایه غیرمنطقی از پوش��ش ندادن 
»اما نمی توانیم« اوباما در صداوس��یما را نشانه ای 
از تحریف می داند، نمی تواند منکر آن ش��ود جان 
ک��ری در همان ب��ازه زمانی که دولت مش��غول 
فتح الفتوح  سازی از برجام بود اعام کرد این توافق 
درست در زمانی که تحریم ها در حال فروپاشی بود 

به ایران تحمیل شد.
زشت: فارغ از خوب و بد دانستن سخنان ظریف 
آنچه این مواضع را زشت می کند پافشاری عجیب 
او برای ش��ریک ک��ردن منتقدان��ش در تجربه و 
اندیش��ه ای اس��ت که خود وی جل��ودار آن بوده 
است. ظریف در حالی می گوید دلواپسان »دنیا را 
در غرب می بینند« و »باورشان نشده که آمریکا را 
می توان شکست داد« که خود بهتر از همه نسبت 
به غلط بودن این گزاره ها علم دارد اما نیاز مبرمش 
به »دوگانه  سازی« مانع آن می شود تا حتی پس از 
اذعان به آنچه سال ها خافش را می گفته، منتقدان 
خود را در جایگاه مخاطبان دیدگاه محکوم ش��ده 

قرار ندهد!
ظری��ف که تا چن��دی پیش س��عی می کرد 
منتق��دان خود را در ردیف کس��انی که »به علت 
آمریکاس��تیزی مانعی در برابر توافق و پیش��رفت 
محس��وب می ش��وند« توصیف کند، حاا آنها را 
کسانی می داند که به علت ضعف و زبونی در برابر 
آمریکا)!( مانع ش��کل   گیری غرور ملی می ش��وند. 
یقینا این رویکرد وزیر امور خارجه مان زشت است 
اما زمانی زشت      تر می شود که یادآوری کوتاهی از 
سخنان جنجالی وی در آذر 92 داشته باشیم که 
معتقد بود »آمریکایی ها می توانند با یک بمب شان 

تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیندازند«.
آنچه واضح و مبرهن اس��ت ن��ه صرف تغییر 
موضع دولت مس��تقر چه به علت تغییر نگرش و 
چ��ه به نیت فرار به جلو، که نیاز مداوم دس��تگاه 
دیپلماسی مان برای امتداد دوگانه سازی  های سابق 
است. ظریف اما نمی تواند منکر آن شود که عنوان 
دلواپس در س��ال 93 با هشدارهایی شکل گرفت 
که امروز شخص ظریف از آنها به عنوان نشانه یاد 
می کند. به فرض درس��تی ادعا � که درس��ت هم 
نبود � زش��تی در ع��دم درج »اما نمی توانیم« در 
ادامه »اگر می توانستم یک پیچ و مهره از تاسیسات 
هسته ای ایران را باقی نمی گذاشتم« اوباما نیست، 
چرا که در »اگر می توانستیم« به خودی خود یک 
»اما نمی توانیم« وجود دارد، آنچه زش��ت اس��ت 
تقلب از روی دست دلواپسان برای انشایی است که 

می خواهید علیه آنها به نگارش درآورید!

خوب بد زشت!
      صادق فرامرزی      

نگاه امروز

 تأیید خبر انتصاب داماد روحانی
به معاونت وزارت صمت در سایت دولت

 نگاهی به جایزه ادبی شهید غنی پور به بهانه معرفی نامزدهای
بخش نوجوان این دوره از جایزه

 یادگاری فردی
برای ادبیات فارسی

 صفحه   3

 صفحه   13

 دولت روحانی در حالی کشور را معطل سازوکار مالی اروپا کرده 
که  بی ثباتی سیاسی � اجتماعی در قاره سبز، اعتبار و کارآمدی 

این سازوکار را بیش از پیش مخدوش کرده است

SPV لرزان
در ش��رایطی ک��ه ش��واهد متع��دد از ناتوانی و 
همچنین بی انگیزگی اروپا ب��رای ایجاد کانال ویژه 
مالی SPV و همراهی با ایران در مقابل تحریم های 
آمریکا حکایت می کند، دس��تگاه سیاست خارجی 
دولت روحانی اما همچنان بر تکیه و اعتماد به اروپا 
استوار بوده و اینگونه به نظر می رسد که اشتباه تیم 
مذاکراتی ایران در برجام بار دیگر در حال تکرار است.

 ب��ه گزارش »وطن امروز«، در 3-2 س��ال اخیر 
چندین م��ورد حمله به س��فارتخانه های ایران در 
کشورهای اروپایی نظیر انگلیس، هلند، دانمارک و 
همچنین دفتر حقوقی ای��ران در اهه اتفاق افتاده 
ام��ا در مقاب��ل اقدامات رقیق و کم اث��ر وزارت امور 
خارجه نتوانسته مانع ادامه اینگونه حمات سریالی 
به س��فارتخانه های ایران ش��ود. ب��ه اعتقاد برخی 
کارشناسان، گره خوردن ادامه برجام به تصمیمات 

اتحادیه اروپایی مانع آن ش��ده اس��ت تا دس��تگاه 
دیپلماسی برجام محور کش��ورمان واکنشی قاطع 
و بازدارنده در قضیه حمله به س��فارتخانه ها داشته 
باش��د. حمله 6 نفر از عناصر معاند به س��اختمان 
س��فارت ایران در کپنهاگ در اس��فند 95، تعرض 
به س��فارت ایران در بلژیک در دی ماه همان سال، 
حمله به س��فارت ایران در لندن با قمه و چماق)!( 
توسط عناصر فرقه ای وابسته به سیدصادق شیرازی 
در اسفند س��ال گذشته، س��رقت از دفتر حقوقی 
ریاست جمهوری کشورمان در اهه در اردیبهشت 
امس��ال، تجمع منافقین در مقابل سفارت ایران و 
اقدام به قفل زدن در سفارت آن هم در برابر چشم 
پلی��س دیپلماتیک این کش��ور و در نهایت حمله 

برخی افراد معاند به سفارت ایران در فناند ...
صفحه 2 را بخوانید



گروه سیاس�ی: مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظ��ام در جلس��ه روز 
گذشته خود با رای به نظر هیات عالی نظارت، مجلس 
شورای اسامی را موظف کرد ماده یک مصوبه مبارزه 
با پولشویی را اصاح کند.  به گزارش »وطن امروز«، 
در این جلس��ه ایحه اصاح قانون پولش��ویی که با 
وجود ای��راد هیات عالی نظارت و اباغ آن توس��ط 
ش��ورای نگهبان، با بی توجهی و اص��رار مجلس، به 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام ارس��ال شده بود؛ 
مورد بررس��ی قرار گرفت.  بر اساس این گزارش، در 
این نشس��ت ماده یک این ایحه که مغایرت آن با 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هیأت 
عالی نظارت اعام و توسط شورای نگهبان به مجلس 
ارجاع شده بود، پس از اصرار مجلس به منظور تعیین 
مصلحت، مطرح شد و پس از ارائه دیدگاه های مجلس 
شورای اس��امی، ش��ورای نگهبان و وزارتخانه های 
اقتصاد، نفت و بهداش��ت، اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نظ��رات مخالف و موافق خود را بیان 
کردند و در نهایت با رأی بیش از دو س��وم اعضا، نظر 
هیأت عالی نظارت تصویب ش��د و مقرر شد مصوبه 
مجلس درباره این بند اصاح شود.  محسن رضایی، 
دبی��ر مجمع در این باره گف��ت احتماا در یک یا 2 
جلسه دیگر، مجمع بررسی ایحه مبارزه با پولشویی 
را ادام��ه می دهد.  رضایی درباره ایرادات هیات عالی 
نظارت مجمع به ایحه مبارزه با پولش��ویی گفت: از 
آنجا که در بند 2 اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر 
حسن اجرای سیاست های کلی نظام از وظایف مقام 
معظم رهبری اس��ت و ایش��ان هم این وظیفه را به 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام تفویض کرده اند و 
مجمع هم آن را به هیأت عالی نظارت منتقل کرد، از 
این رو وقتی هیأت نظارت مغایرت ها با سیاست های 
کلی را به ش��ورای نگهبان اعام کرد، ش��ورا هم بر 
اساس قانون نامه نوشت و این مغایرت ها را به مجلس 
اعام کرد.  رضای��ی در ادامه گفت: مجلس همواره 

از آنجا که هیأت عالی نظارت نظراتی داش��ت با این 
هیأت ارتباط می گرفت و اصاحیه نهایی را به شورای 
نگهبان می فرستاد اما این برای نخستین بار بود که 
مجل��س ایرادات هیأت عالی نظ��ارت را قبول نکرد. 
وی با یادآوری ایرادات هیأت عالی نظارت نسبت به 
مصوبات مجلس و قانون بودجه و اصاح آن ایرادات و 
رفع مغایرت های آن با سیاست های کلی نظام اظهار 
داشت: این نخس��تین بار بود که مجلس طبق نامه 
رئیس مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و وظیفه ما 
این بود که مصوبه را در صحن مجمع مطرح کنیم و 
از بعد مصلحت ببینیم آیا اصرار مجلس درست است 
ی��ا باید به نظر هیأت عالی نظارت عمل کنیم؟ دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در یکی از این 
موارد که هیأت عالی نظارت ایرادی به مصوبه مجلس 
در ایحه اصاح قانون مبارزه با پولشویی گرفته بود و 
مجلس آن را نپذیرفته بود، دیروز مجمع تصویب کرد 
نظر مجلس باید اصاح شود. از این رو ما از مجلس 
می خواهیم ماده ی��ک این مصوبه را اصاح کند که 

مربوط به منشأ جرم است و در ایحه دولت هم نبوده 
و مجلس آن را اضافه کرده است.

 نگهبان بیدار ■
اصرار مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اصاح 
برخی مواد ایحه مبارزه با پولشویی در حالی است 
که س��خنگوی ش��ورای نگهبان می گوید ش��ورا بر 
 CFT اس��اس وظیفه قانونی خود، از ایرادات ایحه
چشم پوش��ی نمی کند. به گزارش مهر، عباس��علی 
کدخدایی عصر روز ش��نبه در همایش ایران و لوایح 
چهارگانه FATF که در دانش��کده حقوق ش��هید 
بهش��تی برگزار شد، درباره مخالفت شورای نگهبان 
با CFT،  اظهار داش��ت: ایرادات شورای نگهبان به 
CFT را نباید سیاسی دانست و شورای نگهبان باید 

بر اساس قانون اساسی و شرع مقدس اسام ایرادات 
ازم را بگیرد و نمی تواند از اش��کاات چشم پوش��ی 
کن��د. ایرادات ش��ورای نگهبان یازده گانه اس��ت نه 
بیس��ت ودوگانه و نباید بزرگ نمایی کنیم چون ۱۱ 
مورد  ایراد گرفته شده است که بر دیگر موارد تاثیر 

می گذارد. سخنگوی ش��ورای نگهبان تصریح کرد: 
ش��ورای نگهبان نه جای مجمع نشس��ته و نه جای 
مجلس، بلکه محکم جای خودش نشس��ته است و 
صرفا در صورت اصاح در مجمع و مجلس، ما دیگر 
حرفی نداریم.  کدخدایی تاکید کرد: از ابتدای تشکیل 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون بیش از ۱٣۰ 
مورد اختافی بین شورای نگهبان و مجلس بررسی 
ش��ده است و اینکه CFT هم به مجمع رفته است، 
مساله جدیدی نیست. وی ادامه داد: شورای نگهبان 
حتی ایراداتی را به ایحه خاک که ایحه ای خنثی 
از لحاظ سیاسی است، وارد کرد و به مجلس جهت 
اصاح ارجاع شد و درباره CFT هم شورای نگهبان 
بر همین مبنا و مطابق ب��ا وظایف و تکالیفش ایراد 
گرفته است و ش��ورای نگهبان نمی تواند از ایرادات 
چشم پوش��ی کند. سخنگوی شورای نگهبان تاکید 
کرد: ش��ورای نگهبان نمی تواند وظایف��ش را انجام 
نده��د و در چارچوب ش��رع و قانون درباره الحاق به 
یک کنوانسیون نظر می دهد. کدخدایی گفت: برخی 
در زمین��ه ضرورت الحاق به یک س��ند بین المللی 
می گویند وضعیت سیاس��ی و اقتصادی ما چنین و 
چنان اس��ت در حالی که ش��ورای نگهبان بر اساس 
ش��رع و قانون اساسی نظر می دهد و بحث و دعوایی 
ه��م در این زمینه ندارد. وی گف��ت: یکی از ایرادات 
ش��ورای نگهبان به CFT ای��ن بود که چرا مجلس 
عبارت لیست سیاه را به کار برده است در حالی که 
در محاوره و رسانه ها این عبارت به کار برده می شود 
و در این کنوانسیون وجود ندارد. سخنگوی شورای 
 CFT نگهبان تاکید کرد: ایرادات شورای نگهبان به
کاما درست است و بر این مبناست که گزک دست 
طرف مقابل ندهیم اما بحث مصلحت در این باره در 
جای دیگر باید بررس��ی ش��ود. کدخدایی ادامه داد: 
CFT هنوز بین ش��ورای نگهبان و مجلس در رفت 

و آمد اس��ت و در جلسات آینده شورای نگهبان قرار 
است بررسی شود. 

 برخورد با فساد
 منحصر به دستگاه قضایی نیست

تش��خیص   مجم��ع  عض��و 
مصلحت گفت: مبارزه با فساد 
در هر سطحی و هر دستگاه، 
وظیفه ای همگانی اس��ت اما 
برخورد منحصر به دس��تگاه 
قضایی نیست و باید در همه قوا و با شکل   گیری 

هر نوع فساد برخورد مؤثر انجام شود. 
به گزارش مهر، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام صبح دیروز با حضور اعضا تشکیل جلسه 
داد. در ابتدای این نشس��ت، آیت اه جنتی که 
ریاس��ت جلسه را به عهده داش��ت با اشاره به 
مشکات ناشی از تورم و گرانی  کااهای مورد 
نیاز مردم خواس��تار نظارت مؤثر دستگاه های 
مسؤول شد و گفت: انتظار بحق مردم رسیدگی 
جدی به وضعیت آشفته  بازار است و در شرایط 
فعلی این موضوع بای��د به عنوان اولویت اصلی 

همه دستگاه ها مورد توجه جدی قرارگیرد.
وی همچنین موضوع برخورد با فساد بویژه 
مفاس��د اقتصادی را وظیفه  همه قوا دانست و  
ضمن تش��کر از اقدامات قوه قضائیه در این باره 
گف��ت: مبارزه با فس��اد در هر س��طحی و هر 
دس��تگاه و نهاد، وظیفه ای همگانی اس��ت اما 
برخورد منحصر به دستگاه قضایی نیست و باید 
در همه قوا و با شکل   گیری هر نوع فساد برخورد 

مؤثر انجام شود. 

 تا کی قرار است مشکات
 به معاهدات خارجی گره زده شود؟

روحانیت  فراکس��یون  عضو 
با  مجلس ش��ورای اسامی 
انتقاد از گره زدن مش��کات 
کشور به معاهدات خارجی، 
معتقد است برخی مسؤوان 
دولت��ی به ج��ای بهبود وضعیت معیش��تی و 
اقتصادی کشور تنها به دنبال فرافکنی هستند.

حجت ااسام احمد سالک در گفت وگو با 
رسا با اش��اره به وعده های عمل نشده از سوی 
دولتمردان، یادآور ش��د: مسؤوان دولتی قول 
داده بودند با اجرایی شدن برجام تمام مشکات 
برطرف خواهد شد و حتی تحریم ها نیز از بین 
خواهد رفت اما در عمل شاهد بودیم تحریم های 

شدیدتری بعد از برجام متوجه کشور ما شد.
نماینده م��ردم اصفه��ان با انتق��اد از نوع 
برخورد دولت با مس��ائل جاری کش��ور اظهار 
داش��ت: در گذشته تمام مش��کات کشور با 
برج��ام گره زده می ش��د. امروز نیز ش��اهدیم 
 دولت راه حل مشکات را در معاهداتی همچون
اینه��ا  ش��بیه  و   FATF ،CFT ،IPC

جس��ت وجو می کند. وی تأکید کرد: در 5 سال 
اخی��ر کمتری��ن توجه��ی از س��وی دولت به 
ظرفیت های درون تشکیاتی نظام نشد. حتی به 
سیاست های اباغی رهبر انقاب درباره »اقتصاد 

مقاومتی« نیز بی توجهی مطلق شد.

پیشنهاد الپهلوی به کشورهای غربی
 اموال ایران را به نفع مخالفان 

ضبط کنید
رضا پهلوی، فرزند ش��اه مخلوع در انستیتو 
واشنگتن پیشنهاد داد کشورهای غربی اموال 
ای��ران در خارج از کش��ور را ضبط کرده و آنها 
را در اختیار مخالفان حکومت ایران قرار دهند. 
او همچنی��ن هرگونه کمک- مالی و غیر از 
آن- از جانب عربستان و اسرائیل به خود را رد 
کرد و گفت اگر کشورهای غربی اموال حکومت 
ایران در خارج از کش��ور را مصادره کرده و در 
اختیار نیروه��ای مخالف قرار دهند بهتر از آن 
است که آنها را به ایران بفرستند؛ او مستقیما به 
باز پس فرستادن اموال ایران بعد از برجام اشاره 
ک��رد. خاندان پهلوی س��ال 57 نیز میلیاردها 
دار از دارایی  های ملت ایران را از کشور خارج 
کردند. رسانه  های مشهور غربی رقم این دزدی 
تاریخ��ی را ٣5 میلیارد دار عنوان کرده  اند که 
این رقم مربوط به انتقال مستقیم دارایی ارزی 
به حس��اب های بانکی خارج از کش��ور است و 
اماک و سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور 
در آن محاسبه نش��ده است. در کنار این، یک 
گنجینه بزرگ از جواهرات و عتیقه جات تحت 
نظارت فرح پهلوی 2٣ دی ماه 57 شامل ٣84 
چمدان و صندوق بسته   بندی و از کشور خارج 
شده است که از ارزش این گنجینه اطاعی در 

دست نیست.
اردش��یر زاهدی از نزدیک     ترین افراد به شاه 
درب��اره  می��زان دارایی هایی که ش��اه به خارج 
از کش��ور منتقل کرد، چنین نوش��ته اس��ت: 
»دادستان تهران در زمان شریف امامی، فهرست 
دقیقی از افرادی که پول هایی را به  ش��کل ارز 
خارج کرده بودند، استخراج کرد. در میان این 
فهرس��ت، شخص اعلی حضرت تا آن زمان ٣۱ 

میلیارد دار از کشور خارج کرده بود«.
با گذش��ت 4۰ س��ال از پیروزی انقاب و 
ط��رح چندباره دع��اوی در مجامع بین المللی 
برای اس��ترداد اموال مسروقه ملت ایران که در 
اختیار خاندان پهلوی است، این تاش ها هنوز 

به نتیجه ای نرسیده است.

گروه سیاس�ی: در شرایطی که ش��واهد متعدد از 
ناتوان��ی و همچنین بی انگیزگی اروپ��ا برای ایجاد 
کانال ویژه مالی SPV و همراهی با ایران در مقابل 
تحریم های آمریکا حکایت می کند، دستگاه سیاست 
خارجی دولت روحانی اما همچنان بر تکیه و اعتماد 
به اروپا اس��توار بوده و اینگونه به نظر می رسد که 
اش��تباه تیم مذاکراتی ایران در برجام بار دیگر در 

حال تکرار است.
 ب��ه گزارش »وطن امروز«، در ٣-2 س��ال اخیر 
چندین م��ورد حمله به س��فارتخانه های ایران در 
کشورهای اروپایی نظیر انگلیس، هلند، دانمارک و 
همچنین دفتر حقوقی ای��ران در اهه اتفاق افتاده 
ام��ا در مقابل اقدام��ات رقیق و کم اث��ر وزارت امور 
خارجه نتوانسته مانع ادامه اینگونه حمات سریالی 
به س��فارتخانه های ایران ش��ود. ب��ه اعتقاد برخی 
کارشناسان، گره خوردن ادامه برجام به تصمیمات 
اتحادیه اروپایی مانع آن ش��ده اس��ت تا دس��تگاه 
دیپلماسی برجام محور کش��ورمان واکنشی قاطع 
و بازدارنده در قضیه حمله به س��فارتخانه ها داشته 
باش��د. حمله 6 نفر از عناصر معاند به س��اختمان 
س��فارت ایران در کپنهاگ در اس��فند 95، تعرض 
به س��فارت ایران در بلژیک در دی ماه همان سال، 
حمله به س��فارت ایران در لندن با قمه و چماق)!( 
توسط عناصر فرقه ای وابسته به سیدصادق شیرازی 
در اسفند س��ال گذشته، س��رقت از دفتر حقوقی 
ریاست جمهوری کشورمان در اهه در اردیبهشت 
امس��ال، تجمع منافقین در مقابل سفارت ایران و 
اقدام به قفل زدن در سفارت آن هم در برابر چشم 
پلیس دیپلماتیک این کشور و در نهایت حمله برخی 
افراد معاند به سفارت ایران در فناند در شهریورماه 
گذش��ته که همگی آنها در س��ایه سکوت و انفعال 
پلیس این کشورها رخ داد، تنها گوشه ای از اقدامات 
خصمانه اروپا علیه ایران بود؛ اقداماتی توهین آمیز که 
چنانچه در قبال هر کشور دیگری روی می داد قطعا 
با واکنش تند و س��خت کشور هدف مواجه می شد 
اما همان طور که اشاره شد، تبدیل فرآیند مذاکرات 
با اروپا به خط قرمز مسؤوان سیاست خارجی دولت 
روحانی مانع واکنش جدی و بازدارنده در برابر چنین 

اقداماتی شد.
گروکش��ی اروپا برای ارائ��ه SPV و به انفعال 
کش��اندن دس��تگاه سیاس��ت خارجی ای��ران، در 
ماجرای س��کوت عجی��ب وزارت ام��ور خارجه در 
قبال ناآرامی  های اخیر در پاریس نیز خود را نشان 
داده اس��ت. در شرایطی که اعتراضات جلیقه زردها 
در پاریس و برخورد خش��ونت آمیز پلیس فرانسه 
ب��ا معترضان به هفته چهارم خود رس��یده، وزارت 
ام��ور خارجه ایران هیچ موض��ع و تحرک  ویژه در 
این باره از خود نش��ان نداد. این در حالی است که 
سال گذش��ته در میانه آش��وب  های دی ماه ایران، 
مک��رون، رئیس جمه��ور فرانس��ه در گفت وگویی 
تلفنی با روحانی درباره ح��وادث ایران ابراز نگرانی 
کرده و خواستار »خویشتنداری« حکومت در برابر 

معترضان شده بود!
به این م��وارد می توان نقض بی س��ابقه حقوق 
اسداه اسدی، دیپلمات دارای مصونیت جمهوری 

اس��امی در اروپ��ا را نیز افزود ک��ه برخاف همه 
پروتکل های بین المللی از سوی آلمان دستگیر و به 
مدت 6 ماه بازداش��ت شد. این اقدام خصمانه اروپا 
نیز آنچنان که باید و ش��اید از سوی دولت روحانی 
پیگیری نش��د تا مبادا مذاک��رات اروپای��ی و ارائه 
SPV تحت الشعاع قرار گیرد. همه این موارد موید 

این گزاره تلخ اس��ت که دولت حاضر نیس��ت هیچ 
موضوعی به روابطش با اروپا خدشه وارد کند، حتی 
اگر به قیمت بی حیثیت شدن جایگاه دیپلماتیک و 
تضییع و زندانی شدن دیپلمات  های ایرانی در اروپا 

باشد.
دغدغه دولت موضوعیتی برای اروپا ندارد ■

مدارای بیش از اندازه دولت روحانی با اروپا که در 
چند ماه اخیر با هدف اصلی جلب رضایت تروئیکای 
اروپایی و ثبت و اجرای کانال ویژه مالی انجام شد، 
در حالی است که نشست اخیر شورای امنیت نشان 
داد آن چی��زی که دولت روحانی در تعامل با اروپا 
به دنبال آن اس��ت، اساسا برای کشورهای اروپایی 
موضوعیتی ندارد! به عبارتی، دستگاه محمدجواد 
ظری��ف در برابر تمام اقدام��ات خصمانه چند ماه 
اخیر اروپا س��کوت کرد تا مذاکرات برجام اروپایی 
ضربه نبیند و در ش��رایطی که تحریم های آمریکا 
بازگش��ته، کانال ویژه مالی اروپا راه اندازی شود اما 
در مقابل سران اروپایی در مقاطعی و به خصوص در 
جریان نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل که 
با موضوع آزمایش موشکی ایران برگزار شد، تاکید 
داش��ته و دارند که اولویت آنه��ا در موضوع ایران، 
عقب نشینی جمهوری اسامی از برنامه موشکی و 

!SPV نفوذ منطقه ای است نه راه اندازی
در جریان نشس��ت چهارشنبه گذشته شورای 
امنیت که با دس��تور کار بررسی گزارش »آنتونیو 
گوت��رش«، دبیرکل س��ازمان ملل درب��اره اجرای 
قطعنام��ه 22٣۱ برگزار ش��د، نماینده انگلیس در 
س��ازمان ملل اظهارات تندی علیه برنامه موشکی 
ای��ران و مواضع منطقه ای کش��ورمان مطرح کرد. 
»کارن پیرس« مدعی شد »ایران همچنان از رژیم 
قاتل بش��ار اسد در س��وریه حمایت می کند. ایران 
ساح هایی در اختیار حوثی ها در یمن قرار داده که 

از آنها برای حمات به عربس��تان سعودی استفاده 
ش��ده اس��ت«. به گفته وی، ایران نمی تواند با این 
مسیری که در پیش گرفته، انتظار بهبود روابطش با 

بقیه جهان یا رفاه اقتصادی داشته باشد!
همچنین نماینده فرانسه در این نشست برخی 
رفتارهای ایران، بویژه برنامه موشکی را غیرهمسو با 
قطعنامه 22٣۱ خواند. وی در ادامه س��خنان خود 
به برنامه موشکی ایران اشاره و درباره آزمایش  های 
انجام شده ابراز نگرانی کرد. فرانسوا داتره مدعی شد 
ماهیت این موش��ک ها به نحوی است که قابلیت 
حمل کاهک هس��ته ای را دارند و این فعالیت ها 
همسو با قطعنامه شورای امنیت نیست. وی ادامه 
داد: از ای��ران می خواهیم از چنی��ن فعالیت هایی 
خودداری کند. نماینده فرانس��ه در س��ازمان ملل 
همچنین با اش��اره به ادعاهای بی پایه مطرح شده 
درباره انتقال موشک به کشورهای منطقه، در این 
ارتباط نیز ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف فوری 

فعالیت های به گفته او »ثبات زدا« در منطقه شد.
نماینده موگرینی دیگر مقام اروپایی بود که در 
نشست اخیر شورای امنیت تاکید کرد آزمایش  های 
موش��کی ایران با قطعنامه 22٣۱ ش��ورای امنیت 
همخوانی ندارد. وی همچنین مدعی شد: اقدامات 
ایران تنش  های منطقه ای را افزایش می دهد و ثبات 

منطقه را تهدید می کند.
این قبیل مواضع ش��فاف اروپایی ها در جلس��ه 
ش��ورای امنیت که پیش از این نی��ز در مقاطعی 
بیان ش��ده بود، به صراحت نشان می دهد اولویت 
اروپایی ه��ا در تعامل ب��ا ای��ران موضوعاتی چون 
موشکی و منطقه است و نه برقراری مراودات مالی و 
بانکی و به تعبیری از این کشورها آبی برای راهبرد 
دولت در ش��رایط تحریم گرم نخواهد شد. تعویق 
چندباره موعد ارائه SPV توسط اروپایی ها که ابتدا 
چند هفته، س��پس 2 ماه و در نهایت بعد از س��ال 
جدید میادی)!( اعام ش��د نی��ز حاکی از اولویت 
نداشتن مسائل اقتصادی ایران برای اروپایی هاست.

اروپا؛ هم بی انگیزه، هم ناتوان ■
گذش��ته از بی انگیزگی اروپا برای ثبت و اجرای 
SPV ، اتفاق��ات اخیر اع��م از اعتراضات مردمی و 

تغییرات ساختاری در کش��ورهایی چون فرانسه، 
آلمان و انگلیس که قرار اس��ت میزبانی کانال ویژه 
مالی را به صورت مشترک برعهده بگیرند، موجب 
ابه��ام در توانایی آنها برای کمک به ایران در مقابل 
تحریم های آمریکا شده و این سوال را پیش آورده 
که اروپا بر فرض وجود اراده برای همراهی با ایران، 

تا چه میزان در این راستا توانایی خواهد داشت.
هفته های گذش��ته به دنبال جنبش گسترده 
جلیقه زردها، تا میزان زیادی از اعتبار و محبوبیت 
مکرون در فرانس��ه کاسته ش��ده و قدرت او برای 
پیش بردن پروژه هایش به مخاطره افتاده است. در 
انگلستان نیز رهبری ترزا می، نخست وزیر این کشور 
در حزب محافظه کار به چالش کشیده شده است. 
بحران های اینچنینی در کشورهای اروپایی طرف 
قرارداد ایران در برجام، پیش��برد مذاکرات برجامی 
و اج��رای SPV را تا حد زیادی با مخاطره روبه رو 

کرده است. 
در همین راستا »ریچارد هاس« رئیس شورای 
رواب��ط خارج��ی آمریکا هفته گذش��ته در پیامی 
توئیتری در واکنش به تحوات اخیر در قاره س��بز 
نوشت: اروپا به سرعت از پایدارترین منطقه جهان در 
حال تبدیل شدن به منطقه  ای غیر پایدار است. وی 
در این باره افزود: پاریس در آتش می سوزد و پایان 
عصر »آنگا مرکل« صدر اعظم آلمان فرا رس��یده 

است.
»ریچارد هاس« اضافه کرد: ایتالیا در حال بازی 
خطرناک با اتحادیه اروپایی است، روسیه در حال 
تجزی��ه اوکراین اس��ت و انگلیس نیز با بریگزیت 

مشغول شده است؛ تاریخ در حال تکرار است.
ناتوانی اروپا در پیشبرد برجام و تامین منافع 
اقتصادی ایران از این توافق البته موضوعی است 
ک��ه پیش از ای��ن مورد تایید مقامات سیاس��ت 
خارجی ایران نیز واقع ش��ده بود. عباس عراقچی 
28 آبان طی س��خنانی تاکید کرد اروپا ناتوان از 
ثبت SPV است. به گفته معاون ظریف، اروپایی ها 
حتی هنوز قادر نیستند ثبت SPV را رسما اعام 

کنند.
رویک��رد دولت در مذاک��رات 7 ماهه با اروپا با 
مختصاتی که به برخی از آنها اشاره شد، بیش از 
هر چیز یادآور راهب��رد مذاکراتی تیم ظریف در 
برجام است. مذاکرات چند ماهه ایران با اروپا پس 
از خروج آمریکا از برجام در ش��رایطی دنبال شد 
که تاسیسات هس��ته ای ایران در طول مذاکرات 
همچن��ان در تعلیق بوده و هس��ت. ب��ه عبارتی، 
در جریان این مذاکرات خواس��ته اصلی اروپا که 
باقی مان��دن ایران در برج��ام و تعطیلی صنعت 
هسته ای بود، تاکنون محقق شده و این مطالبات 
اقتصادی ایران اس��ت که حاصل نشده و هر روز 
موعد جدیدی برای ارائه آن عنوان می ش��ود. در 
جریان مذاکرات منتهی به برجام و پس از آن نیز 
در شرایطی که خواسته های طرف مقابل مبنی بر 
توقف و تعطیلی صنعت هسته ای ایران آن هم به 
صورت یکجا محقق شده بود، امتیازات طرف غربی 
به ایران در حد وعده و به صورت نسیه باقی ماند و 

در نهایت نیز تحریم های هسته ای بازگشت.

سیاسی 0 2

 هیچ دلیلی برای
 مذاکره با آمریکا وجود ندارد

صبح   »محمدج��واد ظری��ف« 
دی��روز  ب��ه منظ��ور ش��رکت و 
سخنرانی در نشست بین المللی 
 )Doha Forum2018( دوحه 
ع��ازم قط��ر ش��د و در بخش 
بعدازظهر این کنفرانس به عنوان میهمان نخست 

در یک جلسه پرسش و پاسخ شرکت کرد.
وزیر امور خارجه در بخشی از این گفت وگو 
درباره هرگونه احتم��ال گفت وگو با آمریکا در 
آینده تأکید کرد: »ما هرگز با کشوری که برای 
ما ۱2 شرط تعیین کرده، آن هم پس از نقض 
قطعنامه ش��ورای امنیت که خودش هم آن را 
تأیید کرده بود، وارد مذاکره نخواهیم شد. اگر 
قرار بر عمل به یک س��ری شروط باشد، این ما 
نیستیم که باید شروطی را رعایت کنیم بلکه 
خود آنها ]آمریکایی ها[ هس��تند ک��ه باید به 
یک سری شروط پایبند باشند، آن هم با کمتر 

بی قانون بودن«.
ظری��ف تصریح ک��رد: »هی��چ دلیلی برای 
مذاکره بیشتر وجود ندارد آن هم در شرایطی 
که نتایج یک دوره نس��بتا طوانی و مذاکرات 
سخت که در گذشته انجام گرفته، روی هواست 
و آمری��کا به ط��ور فعال در تاش اس��ت این 
نتای��ج را تضعیف کند، اقدامی که تمام جامعه 
بین المللی جز تعداد انگشت شماری که به خاطر 
گرفتن منافع بیشتر از آمریکا موافقش هستند، 

با آن مخالفت کرده اند«.
ظری��ف همچنین در گفت وگو با الجزیره با 
تاکید بر اینکه واشنگتن قطعنامه 22٣۱ شورای 
امنیت سازمان ملل را نقض کرده و در موقعیتی 
نیست که در این باره به ایران اتهام بزند، تصریح 

کرد: موشک  های ما قابل مذاکره نیست.

خبری از اجرای SPV نیست
رئی��س مرک��ز پژوهش های 
مجلس با بیان اینکه خبری 
از اجرای س��ازوکار ویژه مالی 
اروپ��ا نش��نیده ایم، گفت: با 
اجرای  روند  طوانی ش��دن 
SPV، اعتماد افکار عمومی ایران نسبت به اروپا 

خدشه دار شده است. کاظم جالی در گفت وگو 
با مهر ضمن اشاره به طوانی شدن زمان اجرا 
و عملیاتی نشدن سازوکار ویژه مالی اروپا، اظهار 
داشت: متأسفانه اروپایی ها در این زمینه تعلل 
زیادی کرده اند در حالی که انتظار می رفت این 
مس��اله را زودتر عملیاتی کنند. وی ادامه داد: 
پس از وعده های متعدد اروپایی ها برای جبران 
خسارات خروج آمریکا از برجام، تا حدودی در 
افکار عمومی ایران نسبت به اروپایی ها اعتماد 
شکل گرفته بود اما با طوانی شدن روند اجرای 
SPV، قطعا به این اعتماد خدش��ه  وارد ش��ده 

اس��ت. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اس��امی تأکید کرد: 
متأسفانه هنوز خبری مبنی بر اینکه قرار است 
اتفاق خاصی از سوی اروپایی ها در این زمینه رخ 
دهد، نشنیده ایم. جالی در واکنش به کسانی 
که معتقدند راه اندازی سازوکار ویژه مالی اروپا 
زمان بر است، تصریح کرد: اروپایی ها زمان کمی 
برای اجرای سازوکار مالی نداشتند و با گذشت 
بی��ش از 7 ماه از خ��روج آمریکا از برجام، آنان 
هنوز به تعهد خود عمل نکرده اند و باید تعهدات 

خود را اجرایی کنند.

دیدار جابری انصاری با اورنتیف
دس��تیار ویژه وزی��ر امور خارج��ه ایران با 
نماینده پوتین در امور س��وریه در تهران دیدار 

و گفت وگو کرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین 
جابری انصاری، دستیار ارشد وزیر امور خارجه 
روز گذشته با الکساندر اورنتیف، نماینده پوتین 
در امور سوریه در تهران دیدار و گفت وگو کرد.

این دو دیپلم��ات پیش      ت��ر در یازدهمین 
نشست آس��تانه که آذرماه در قزاقستان برگزار 
شده بود با یکدیگر دیدار و رایزنی کرده بودند.  
الکساندر اورنتیف آبان ماه امسال هم به دستور 
پوتین برای ارائه گزارش از نشست چهارجانبه 
اس��تانبول به تهران س��فر کرده و در این سفر 
با علی ش��مخانی، نماینده مقام معظم رهبری 
و دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت 

 وگو کرده بود.

سفیر جدید ایران وارد پکن شد
»محمد کشاورززاده« سفیر جدید جمهوری 

اسامی ایران در چین دیروز وارد پکن شد.
به گزارش فارس، محمد کشاورززاده سفیر 
جدید جمهوری اس��امی ایران در جمهوری 

خلق چین، صبح دیروز شنبه وارد پکن شد.
پیش��نهاد  ب��ه   ۱٣97 آذرم��اه   ۱7 وی 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و تصویب 

رئیس جمهور به این سمت منصوب شد.
»محمد کش��اورززاده« پیش از این دستیار 
وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه بود. 
وی سفیر ایران در ونزوئا و ازبکستان نیز بوده 

است.

 دولت روحانی در حالی کشور را معطل سازوکار مالی اروپا کرده اخبار
که  بی ثباتی سیاسی � اجتماعی در قاره سبز، اعتبار و کارآمدی این سازوکار را بیش از پیش مخدوش کرده است

SPV لرزان
اخبار

یکشنبه 25 آذر 1397وطن امروز  شماره 2607 

رأی دو سوم اعضا به نظر هیأت عالی نظارت
مجمع:  مجلس باید ایحه پولشویی را اصاح کند
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انتصاب

 نمایش لحظه ای قیمت سکه 
روی سایت اتحادیه طا

»اطاع رسانی اتحادیه صنف فروشندگان طا 
و جواهر برای روش��ن ش��دن قیمت ها و شفاف 
ش��دن داد و ستدها است نه خرید و فروش«. به 
گزارش تسنیم، آیت محمدولی در این باره گفت: 
قیمت طا از جمعه گذشته در پایگاه اطاع رسانی 
اتحادیه صنف طا و جواهر اعام می شود و قصد 
داریم اطاع رسانی لحظه ای شود تا مردم راحت تر 
بتوانند تصمیم گیری کنند و اطاعات اولیه ای از 
قیمت طا و سکه داشته باشند. وی افزود: تاکنون 
صنعت طا و جواهر دارای پایگاه اطاع رس��انی 
رس��می نبود که هدف از ایجاد این پایگاه اطاع 
مردم از قیمت ه��ای روزانه و کاهش بار ترافیک 
اس��ت تا اصناف نیز برای اط��اع از پرونده های 
صنف��ی به این پایگاه ورود کنند و تعامل بهتری 
با ب��ازار انج��ام ش��ود. وی تصریح ک��رد: پایگاه 
اطاع رس��انی اتحادیه فقط قیمت ها و اطاعات 
صنفی را اعام می کند و هیچ خرید و فروش��ی 
در این پایگاه انجام نخواهد شد. وی از مسؤوان 
خواس��ت فضاهای مجازی را که خرید و فروش 
طا انجام می دهند ببندند و مردم نیز در فضای 
مجازی خرید و فروش طا انجام ندهند. وی در 
پایان یادآور شد: از مردم می خواهیم در خرید طا 
فقط به سمت خرید مصنوعات طا حرکت کنند 
و فق��ط طا را از واحدهای صنف��ی دارای پروانه 

کسب خریداری کنند.

 مدیران شستا مشمول
 قانون بازنشستگی هستند

س��واات، ابهامات و مس��ائل مختلفی درباره 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصاح 
این قانون که بتازگی در مجلس شورای اسامی 
تصویب و اباغ شده است، وجود دارد که در این 
راستا دیوان محاسبات در یک ماه اخیر دست به 
ابتکاری زد و با لحاظ موارد طرح شده، جلساتی 
را با مس��ؤوان نهادهای نظارتی س��ه قوه برگزار 
کرد. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در 
گفت وگو با خانه ملت، تصریح کرد: بر این اساس 
همه دس��تگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون 
مدیریت خدمات کش��وری در م��اده واحده این 
قانون شامل دستگاه های اجرایی مصرح در ماده 
5 قانون یاد شده بوده و همچنین در صورتی قابل 
تسری به شرکت ها و واحدهای اجرایی زیر نظر و 
تابع دستگاه های موضوع این ماده است که سهام 
و س��رمایه مربوط به دولت در این ش��رکت ها و 
واحدها مشترکاً یا منفرداً بیش از 50 درصد باشد، 
بنابراین شرکت های زیرمجموعه شستا که تحت 
نظر سازمان تامین اجتماعی هستند در صورتی 
که بیش از 50 درصد سهام آنها مشترکاً یا منفرداً 
متعلق به شستا )سازمان تأمین اجتماعی( باشد، 
نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
هستند. وی اضافه کرد: باید دقت کرد منظور از 
اعاده به خدمت بازنشس��تگان، قبل از ازم ااجرا 
شدن قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، 
این اس��ت که ش��خصی به لحاظ قانونی مدرک 
کارشناس��ی و بااتر برای اعاده به خدمت داشته 
و سنوات خدمتی او نیز کمتر از 35 سال و سن او 

نیز کمتر از 65 سال باشد.

حذف تا ۶۰ درصد سوخت پایه 
خودروهای سنگین

سخنگوی کارگروه توزیع سوخت بر اساس 
پیمایش، از حذف ۴5 تا 60 درصد سوخت پایه 
خودروهای س��نگین تا 3 ماه آینده خبر داد. به 
گزارش صداوسیما، فرامرز مداح افزود: از دی تا 
اسفند امس��ال بین ۴5 تا 60 درصد از سوخت 
پایه خودروهای س��نگین کسر خواهد شد و به 
جای آن رانندگان باید برای دریافت سوخت از 
باربرگ استفاده کنند. وی ادامه داد: با توجه به 
اعام س��ازمان راهداری ها و دهیاری های کشور 
از ۲0 آبان اس��تفاده از باربرگ در سطح شهرها 
اجباری شده و رانندگان خودروهای بین ۱0 تا 
30 تن و 30 تن به باا باید برای جابه جایی در 
داخل ش��هر از باربرگ استفاده کنند. وی ادامه 
داد: با توجه به آمادگی که در داخل ش��هرها از 
جانب سازمان راهداری ها و دهیاری ها به وجود 
آمده از ابتدای دی ماه س��وخت خودروهای ۱0 
تا 30 تن و باا بر اس��اس باربرگ هایی که ارائه 
می کنند به آنها داده می ش��ود و س��وخت های 
پایه ای که در ح��ال حاضر دریافت می کنند به 

صورت پلکانی کاهش می یابد.

 تأیید خبر انتصاب داماد روحانی
به معاونت وزارت صمت در سایت دولت

سایت اطاع رسانی دولت خبر انتصاب کامبیز 
مهدی زاده، داماد رئیس جمهور به عنوان معاونت 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت را تایید کرد. پس 
از انتش��ار اخباری در فضای مج��ازی از انتصاب 
کامبیز مه��دی زاده، داماد رئیس جمهور به عنوان 
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت س��ایت 
اطاع رس��انی دولت نیز این خبر را تایید کرد. از 
روز گذشته برخی محافل رسانه ای عنوان کردند 
پس از خبردار شدن حسن روحانی از این انتصاب، 
وی رحمان��ی، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت را 
توبیخ کرده اس��ت اما با انتشار این خبر در سایت 
ریاست جمهوری مشخص شد خبری هم از توبیخ 

نبوده است.

 4 سامانه بانکی رونمایی شد
حذف 1/7 میلیون کارت بانکی

در مراس��م رونمایی از سامانه های »نهاب«، 
»سپند«، »مهک« و »مدیریت کارت سوخت« 
اعام شد از فعالیت ۱/7میلیون کارت بدون کد 
ملی یا هویت نامعتبر جلوگیری ش��ده است. به 
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر 
همتی با اش��اره ب��ه اقدامات این بان��ک درباره 
اعمال محدودیت س��قف تراکنش روزانه کارتی 
بر اس��اس کد ملی و صدور چک های تضمینی 
فقط در وجه ذی نفع، گفت: پولش��ویی از طریق 
چک های تضمینی و کارت های بانکی توس��ط 
سفته بازان انجام می شد که خوشبختانه این روند 
متوقف شده اس��ت، بنابراین قصد ما جلوگیری 
از س��فته بازی و کاهش ارزش پول ملی است و 
نمی خواهیم محدودیتی در تراکنش های روزمره 
و واقع��ی مردم ایجاد کنیم. در این مراس��م از ۴ 
س��امانه نهاب )نظام هویت سنجی الکترونیکی 
مشتریان بانکی(، سپند )س��امانه پرداخت های 
نظام مند دوره ای(، مهک )مدیریت هویت کارت( 
و نیز اس��تفاده از کارت بانکی ب��ه عنوان کارت 
سوخت رونمایی ش��د. بر این اساس جمع آوری 
و پاایش داده های هویتی مشتریان نظام بانکی 
در یک پایگاه داده متمرکز توسط سامانه نهاب 
و همچنین پرداخت صورتحس��اب های دوره ای 
به ص��ورت خودکار از حس��اب بانک��ی افراد به 
درخواست مش��تری توسط سامانه سپند انجام 

می شود.

اتحادیه

3اقتصاد وطن امروز  شماره 2607 یکشنبه 25 آذر 1397

گروه اقتصادی: مرک��ز پژوهش های مجلس اعام 
ک��رد درآمد دولت از فروش نفت بی��ش از ۲ برابر 
افزای��ش یافت��ه و دولت باید در م��ورد مصارف آن 
شفاف س��ازی کند. ب��ه گزارش »وطن ام��روز«، در 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس ابهامات بسیاری 
درباره عملکرد دولت برای اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها در بودجه 97 مطرح شده است.  در بخشی 
از ای��ن گزارش آمده اس��ت: در  تبصره ۱۴، قانون 
بودجه س��ال ۱397  اعتبار مربوط به یارانه نقدی 
و غیرنقدی به خانوارها 300 هزار میلیارد ریال در 
نظر گرفته شده است. این موضوع به این معناست 
که دول��ت باید تعداد یارانه بگیران را از 76 میلیون 
نفر به 56 میلیون نفر برساند، البته با توجه به اجازه 
قانون مبنی  بر امکان جابه جایی منابع تا سقف ۱0 
درصد از س��ایر ردیف های جدول تبصره ۱۴ برای 
اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی عما قانونگذار خود 
اجازه ح��ذف دهک های باای درآمدی را به دولت 
داده اس��ت. در پایان 5  ماهه نخست سال گزارشی 
درباره حذف 3 دهک باای درآمدی توسط دولت 

ارائه نشده است.
انحراف در پرداخت یارانه نقدی ■

در گزارش مرکز پژوهش ها و در بخش انحراف 
اج��رای قانون نیز آمده: وصول منابع هدفمندی تا 
پایان 5  ماه نخست امسال، 377 هزار میلیارد ریال 
بوده است )عملکرد حدود 9۲ درصد(. از این مبلغ 
۱78 هزار میلیارد ریال به یارانه نقدی و غیرنقدی 
اختصاص یافته اس��ت. این موضوع نش��ان دهنده 
انح��راف حدود 50 ه��زار میلیارد ریال��ی از مقدار 
مصوب 5 ماهه پرداخت یارانه نقدی است که حتی 
ب��ا در نظر گرفتن مجوز جابه جای��ی ۱0 درصدی 
بین ردیف ها نیز این انحراف وجود خواهد داش��ت. 
در جدول م��اده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره »۱۴«، 
در س��مت منابع ۱57 هزار میلی��ارد ریال از محل 
صادرات فرآورده های نفتی، پیش بینی شده است. 

در این باره نکات زیر قابل توجه است:
- در  آیین نام��ه اجرایی عنوان این ردیف تحت 
عن��وان »دریافتی حاصل از ص��ادرات فرآورده های 
نفت��ی پس از کس��ر مابه التفاوت قیم��ت خوراک 

پاایش��گاه ها و فرآورده های تحویلی« بیان ش��ده 
اس��ت. از این عبارت چنین برداش��ت می شود که 
حق العمل پاایشگاه ها از منابع حاصل از صادرات 
فرآورده ها کاسته شود و پس از آن منابع باقیمانده 
به خزانه واریز ش��ود. به رغم ضروری بودن پرداخت 
حق العمل پاایشگاه ها، چنین موردی در متن قانون 
به تصویب نرس��یده و از این منظر  آیین نامه، قانون 
را توس��عه داده اس��ت. به هر حال ازم است منابع 
اختصاص یافته به پاایش��گاه ها از محل صادرات 

فرآورده های نفتی شفاف شود.
- برآوردها نشان می دهد با دار 8 هزار تومانی، 
حدود 380 هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به 
دست خواهد آمد اما فقط ۱57 هزار میلیارد ریال از 
این محل برای هدفمندی در نظر گرفته شده است.

- در تبصره ۲ ماده 3  آیین نامه اجرایی برخاف 
مت��ن قانون که نس��بت به مازاد مناب��ع حاصل از 
فروش داخلی و ص��ادرات فرآورده حکم کرده بود، 
تنها به فروش داخلی آن منحصر شده است. بدین 
ترتیب به نظر می رس��د مازاد منابعی که تا سقف 
۱۱0 ه��زار میلیارد ریال می تواند از محل صادرات 
فرآورده ها نیز حاصل شود، نادیده گرفته شده است. 
در بخ��ش »جمع بندی و پیش��نهاد« گزارش این 
مرکز پژوهش��ی هم آمده است: نکته مهم دیگری 
که وجود دارد این است که در  آیین نامه اجرایی از 
محل صادرات فرآورده های نفتی ۱57 هزار میلیارد 

ریال برای منابع هدفمندی مشخص شده است، این 
در حالی اس��ت که برآورده های مرکز پژوهش های 
مجلس نشان می دهد با دار 8 هزار تومانی حدود 
380 هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست 
خواهد آمد، لذا موضوع شفاف شدن منابع حاصل 
از عملکرد هر یک از شرکت های مرتبط در موضوع 
هدفمندی یارانه ها به تفکی��ک منابع قابل واریز و 
شناس��ایی تأثیرات تغییرات نرخ ارز در هر یک از 
اجزای منابع هدفمن��دی از جمله منابع حاصل از 
خوراک پتروشیمی ها و صادرات فرآورده های نفتی 

از اهمیت بسزایی برخوردار است.
معرفی بیش از 650 هزار نوزاد برای یارانه ■

در همی��ن حال مدی��رکل دفتر مطالع��ات رفاه 
اجتماعی وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
از تیرماه س��ال ج��اری بی��ش از 650 ه��زار نوزاد 
متولد ۱397 تاکنون به س��ازمان هدفمندی یارانه 
جهت برقراری یارانه معرفی ش��ده اند. احد رستمی 
در گفت وگ��و با فارس، توضی��ح داد: بعد از اباغ این 
تصویب نامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ماهانه 
اطاعات هویتی نوزادان را از سازمان ثبت احوال اخذ 
و به سازمان هدفمندسازی یارانه جهت برقراری یارانه 
معرفی کرده است. وی درباره اعتراض به قطع یارانه ها 
گفت: افراد معترض نس��بت به قطع یارانه می توانند 
 http://www.yaraneh10.ir/ با مراجعه به س��ایت

اعتراض خود را ثبت کنند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی عملکرد 5 ماهه اجرای آیین نامه هدفمندی  در بودجه 97 را بررسی کرد

درآمد 2 برابری دولت از هدفمندی یارانه ها

شستا

سوخت

بانک

کاهش تولید انواع لوازم خانگی در نیمه نخست 1397

کاهش 57 درصدی تولید خودرو

گروه اقتص�ادی: به دنبال افزایش 
قیم��ت تولیدکنن��ده در به��ار و 
تابستان 97 و باا رفتن قیمت تمام شده محصوات 
و کااهای صنعتی در نیمه نخس��ت امسال، تولید 
برخی کااها از جمله ان��واع لوازم خانگی با کاهش 
روبه رو ش��ده اس��ت. به گزارش »وطن امروز«، این 
کاهش تولید در حالی اس��ت که تورم فصلی بخش 
صنعت و زیربخش های آن در تابس��تان 97 نسبت 
به بهار افزایش داشته  و کااها گران تر تولید شد ه اند. 
بر اس��اس اع��ام مرکز آمار ایران، ش��اخص قیمت 
تولیدکننده بخش صنعت در تابس��تان 97 با ۱7/7 
درصد افزایش نسبت به شاخص بهار و 5۲/8 درصد 
افزایش نسبت به تابستان 96 به عدد 3۴0/3 رسید. 

در ای��ن میان انواع لوازم خانگی در بهار و تابس��تان 
امس��ال کاهش تولی��د داش��ته اند، کااهایی که به 
اظهار فروش��ندگان    آنه��ا از 80 ت��ا ۱۲0 درصد در 
این مدت افزایش قیمت داش��ته اند. بر اس��اس آمار 
تولیدات صنعتی ارائه شده، انواع تلویزیون، یخچال 
و فریزر، ماش��ین لباسشویی و کولر آبی در مقایسه 
با بهار و تابستان 96 به ترتیب ۲9/6، ۱5/7، 39/5و 
8/۴ درص��د کاهش تولید داش��ته اند. در این میان 
ش��اخص بهای تولیدکننده تولید فلزات اساس��ی، 
تولید محصوات اولیه آهن و فواد، تولید محصوات 
اساسی آلومینیوم و تولید محصوات اساسی مسی  
در تابستان 97نسبت به بهار امسال به ترتیب ۲9/8، 

۲5/۴، 88 و 39/۱ درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعام وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید 
ان��واع خ��ودرو در آبان 97 با کاه��ش 57/۴ درصدی 
همراه بوده اس��ت. به گزارش »وط��ن امروز«، در این 
مدت تولید انواع خودرو از ۱35 هزار و ۴0۲ دس��تگاه 
در آبان 96 به 57 هزار و 6۲7 دس��تگاه کاهش یافته 
است. در آبان امسال تولید انواع سواری با کاهش 58/۲ 
درصدی همراه بوده و از ۱۲6 هزار و ۱35 دستگاه در 
آبان 96 به 5۲ هزار و 7۲3 دس��تگاه رسیده است. در 

این مدت تولید انواع ون 73/۲ درصد، تولید انواع وانت 
۴6 درصد، تولید انواع اتوبوس نزدیک به صد درصد و 
تولید انواع کامیونت، کامیون و کش��نده 5۲/6 درصد 
کاهش داشته اما تولید مینی بوس و میدل باس با رشد 
33/3 درصدی همراه بوده اس��ت. در 8 ماه نخس��ت 
امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش ۲۴/9 درصدی 
همراه بوده و از 960 هزار و 3 دستگاه در 8 ماه 96 به 

7۲۱ هزار و 363 دستگاه کاهش یافته است.

صنعت

پرداختی ها )مصارف(دریافتی ها )منابع(
عملکرد  5 ماههمصوب 5 ماههعنوانعملکرد 5ماههمصوب  5 ماههعنوان

2916719506سازمان بهزیستی و کمیته امداد
)67 درصد(

ماده )46( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت)2( موضوع کاهش 

هزینه های مستقیم سامت مردم، ایجاد دسترسی 
عادانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک 
به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش 

دارو، درمان بیماران خاص و صعب العاج

154170

 13750130000یارانه نان و خرید تضمینی گندم
)95 درصد(

جمع کل 
 411807377350دریافتی ها

350084 411807جمع مصارف 5 ماهه:)92 درصد(
)85درصد(

ماخذ: گزارش 5 ماهه سازمان برنامه و بودجه در رابطه با منابع و مصارف
توضیح: اعداد داخل پرانتز درصد عملکرد 5 ماهه است.

عملکرد 5 ماهه منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها
پرداختی ها)مصارف(دریافتی ها)منابع(

 مصوبعنوان
 5 ماهه

 عملکرد
مصوب عنوان5 ماهه

عملکرد 5 ماهه5 ماهه

شرکت ملی 
پاایش و پخش 

فرآورده های نفتی 
ایران

238.503250.310
)105 درصد(

شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های 
نفتی بابت ردیف 3 جدول تبصره »14« 

قانون بودجه سال 1397
30.34035.070

)82 درصد(

شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های 
نفتی بابت ردیف های 2 و 4 جدول تبصره 

»14« قانون بودجه سال 1397
40.4110

73.32758.820شرکت ملی گاز
35.77215.350شرکت ملی گاز)80 درصد(

)43 درصد(

90.74367.617شرکت توانیر
90.74363.446شرکت توانیر)74 درصد(

)70 درصد(

شرکت آب و 
9.234603فاضاب

9.2340شرکت آب و فاضاب)7 درصد(

برداشتی سازمان امور مالیاتی مالیات بر 
CNG 21.97335.630ارزش افزوده فرآورده های نفتی و

)162 درصد(
مصارف هدفمندی

125.000178.072یارانه نقدی و غیرنقدی
)142 درصد(

آمار تولید برخی کااهای صنعتی و صنایع معدنی
درصد تغییر6 ماهه اول 61396 ماهه اول 1397واحد سنجشمحصول

15/7-470/9558/3هزار دستگاهیخچال و فریزر
39/5-245/4405/6هزار دستگاهماشین لباسشویی

8/4-513/4560/8هزار دستگاهکولر آبی
5/3-4167/34399/3هزار دستگاهالکتروموتور

16-19/6523/39میلیارد نخسیگارت
11205/510157/510/3هزار تنفواد خام

9503/29444/30/6هزار تنمحصوات فوادی
115/267/969/7هزار تنکاتد مس

1841755/1هزار تنشمش آلومینیوم
18256/916537/110/4هزار تنسنگ آهن

3-27836/228701/7هزار تنسیمان
178607/6175746/51/6هزارمترمربعکاشی

5/1-462/3487هزار تنشیشه جام
225197/613/9هزار تنظروف شیشه ای

23/921/99/4هزار تنظروف چینی
28/2-37/752/5هزار تنچینی بهداشتی



گ�روه اجتماع�ی: دبی��ر انجمن 
داروسازان ایران گفت: نگران دیر 
شدن زمان تحقق 500 میلیون یوروی اختصاص 
یافته به دارو هس��تیم و اینکه نوش��داروی بعد از 

مرگ سهراب نش��ود. مهدی 
سجادی درباره وضعیت اسفبار 
نقدینگی نظام دارویی کش��ور 
به فارس اظهار داش��ت: عمق 
فاجع��ه در تامی��ن نقدینگی 
حلقه ه��ای مختل��ف زنجیره 

دارویی کشور و عدم گره گشایی از مشکاتی که به 
دنبال آن ایجاد می شد، آنقدر زیاد بود که در نهایت 
ب��ا موافقت رهبری، مقرر ش��د مبلغ 500 میلیون 
یورو از محل اعتبارات صندوق توس��عه ملی برای 
پرداخ��ت مطالب��ات اختصاص یابد ول��ی به نظر 
می رس��د زمان و مسیر تحقق این موضوع، گرفتار 

پیچ و خم های مختلف شده است. وی با اشاره به 
اینکه مشکل اصلی، دیر و زود شدن زمان پرداخت 
500 میلیون یورو است، تصریح کرد: داروخانه ها، 
صنایع و ش��رکت های مرتبط با حوزه داروس��ازی 
در عطش نقدینگ��ی به حال 
افتاده اند و داروسازان  احتضار 
چش��م انتظار تحقق این 500 
میلی��ون یورو لحظه ش��ماری 
می کنند و واقعا معلوم نیست 
چ��ه زمانی ق��رار اس��ت این 
مبل��غ در اختیار فعاان این حوزه قرار گیرد و این 
موضوع گزنده و غیرقابل تحمل است. دبیر انجمن 
داروس��ازان ای��ران تاکید کرد: نگران زم��ان واریز 
500 میلیون یوروی اختصاص یافته به دارو هستیم. 
مساله اصلی دیر شدن این پرداخت است و اینکه 

نوشداروی بعد از مرگ سهراب نشود.

اجتماعي 0 4

معاون وزیر آموزش وپرورش تشریح کرد
اشتباه درباره حذف مشق

معاون آم��وزش ابتدای��ی وزارت آموزش  و 
پرورش گفت: حذف مشق شب یک ابهام است 
و مشق ش��ب حذف نشده است، بلکه تکالیف 

مهارتی جایگزین مشق سنتی شده است. 
به گزارش تسنیم، رضوان حکیم زاده، معاون 
آموزش ابتدای��ی وزارت آموزش وپ��رورش در 
جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر دانش آموزی 
اظهار داشت: طرح تکالیف مهارت محور بستر 
مناس��بی برای پرورش خاقیت و پژوهش در 

دوره ابتدایی است. 
حذف تکلیف ش��ب ابهام و اشتباه است و 
موضوعی به نام حذف مشق شب نداریم بلکه 
تکالیف مهارت محور در مدارسی که شرایط ازم 
را دارند جایگزین مشق شب سنتی شده است. 
وی افزود: سال هاس��ت بچه ها رونویس��ی 
می کنن��د اما مهارت نوش��تن را یاد نگرفته اند 
و حت��ی تع��دادی از دانش��جویان برای ش��ان 
نوشتن احساسات و تفکرات شان دشوار است. 
حکیم زاده گفت: در تکالیف مهارتی می خواهیم 
از رونویس��ی تکراری و غیرهدفمند به سمت 

تکالیف مهارتی برویم. 
ام��روز مهارت س��اده ان��دازه گرفتن طول 
و ع��رض برای نصب پ��رده را خیل��ی از افراد 
نمی توانند انجام دهن��د و می خواهیم تکالیف 
مهارتی را برای بچه ها داشته باشیم تا زمینه ای 
فراهم شود هم بچه ها پژوهشگر شوند و مبنای 

کار معلم نیز پژوهشی باشد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس اعام کرد
 تصمیم گیری شورای سنجش

 برای حذف کنکور
عضو ناظر مجلس در ش��ورای س��نجش و 
پذیرش دانشجو به طرحی اشاره می کند که در 
راستای حذف مرحله ای کنکور است و به دنبال 
آن، حدود ۸0 درصد رش��ته های دانش��گاهی 
توسط دانشگاه ها پذیرش می شوند. سیدجواد 
ساداتی نژاد با اشاره به اظهارات وزیر علوم درباره 
طرحی برای مرحله ای شدن کنکور سراسری به 
خانه ملت گفت: با توجه به اینکه قرار بود بحث 
کنکور درباره بسیاری از رشته ها حذف شود، اگر 
بتوان به سمتی رفت که ۸5 درصد از رشته های 
کنک��ور را خود دانش��گاه ها پذیرش کنند، کار 
خیلی خوبی است که استرس و حجم جمعیت 
ش��رکت کننده در کنک��ور را کاهش می دهد. 
نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس 
افزود: نکته مورد اشاره وزیر علوم، طرح خوبی 
است که اگر چه مورد پیشنهاد قرار گرفته ولی 
هنوز در ش��ورای س��نجش و پذیرش دانشجو 
مطرح نش��ده، ب��ا این حال درب��اره کلیات آن 
بحث هایی انجام شده است و مقرر شده وزارت 
علوم آن را آماده و به طرحی قوی تبدیل کند. 
عضو کمیس��یون آم��وزش مجلس گفت: 
در چنین ش��رایطی خود دانشگاه ها وارد عمل 
می ش��وند و در رش��ته هایی که رقابتی درباره 
آنها وجود ندارد و حدود ۸0 درصد رش��ته های 
دانش��گاهی را شامل می شوند، خود دانشگاه ها 
بتوانند پذیرش کنند. وی اعام کرد: این روش 
می تواند تا حدودی مشکل پذیرش در بخشی از 
رشته هایی را که شرایط متفاوتی دارند و تعداد 
آنها هم زیاد است، برطرف کند و پذیرش این 
رشته ها به دانشگاه ها واگذار شود. وی در پاسخ 
به این پرسش که آیا این طرح برای کنکور 9۸ 
آماده خواهد ش��د یا خی��ر، گفت: فعا چیزی 
معلوم نیست ضمن آنکه این طرح فقط در حد 
کلیات مورد بحث قرار گرفته و هنوز جزئیات آن 

مشخص نیست.

آغاز فعالیت سامانه بارشی جدید
هشدارس��ریع  و  پیش بین��ی  مدی��رکل 
هواشناس��ی گفت: بعدازظهر )۲5 آذر( سامانه 
بارشی جدیدی از غرب وارد کشور می شود که  
باعث بارش در غرب و شمال غرب کشور خواهد 
شد. احد وظیفه درباره شرایط جوی کشور در 
روزهای آینده  به ایسنا اظهار داشت: بر اساس 
تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، 
فردا )۲۶ آذر( برای جنوب غرب، غرب، شمال 
غ��رب و اس��تان های گیان، ته��ران، قزوین و 
البرز ابرناکی و بارش باران پیش بینی می شود. 
مدیرکل پیش بینی و هشدارسریع هواشناسی 
گفت: ام��روز و  ف��ردا )۲5 و ۲۶ آذر( بارش در 
مناطق سردس��یر و ارتفاعات ب��ه صورت برف 
خواهد بود. این کارشناس سازمان هواشناسی 
خاطرنش��ان کرد: ای��ن دو روز )۲5 و ۲۶ آذر( 
در نوار شمالی کشور آسمان صاف تا نیمه ابری 
خواه��د بود که در س��واحل غربی دریای خزر 
باع��ث بارش های خفیف و پراکنده می ش��ود، 
همچنین در سایر مناطق کشور آسمان صاف 

پیش بینی می شود.

مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت 
هوا خبر داد

ناسالم شدن هوای تهران

مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت 
کنت��رل کیفیت ه��وای تهران گف��ت: انتظار 
می رود هوا امروز )۲5 آذر( در آس��تانه شرایط 
نامطلوب برای گروه های حس��اس قرار گیرد. 
حسین ش��هبازی با اش��اره به اینکه براساس 
نتایج پیش بینی کیفیت هوا )۲۴ آذر( غلظت 
برخی آاینده ه��ا از جمله ذرات معلق بتدریج 
افزایش یافت، به ایس��نا گف��ت: انتظار می رود 
وضعیت کیفی هوای بیشتر مناطق شهر تهران 
تا امروز )۲5 آذر( در آس��تانه شرایط نامطلوب 
برای گروه های حس��اس قرار گیرد. ش��هبازی 
خاطرنشان کرد: کاهش میزان ناپایداری جوی 
امروز )۲5 آذر( کم وبیش ادامه خواهد داش��ت 
و در برخی س��اعات، وزش باد موثر پیش بینی 

می شود.

 نمایش »مهمان های ناخوانده« به نویسندگی 
و کارگردان��ی زه��را مری��دی از تولیدات طرح 
»کت��اب، تئاتر، مدرس��ه« مرک��ز تئاتر کانون 
همزمان با جشنواره بین المللی کتاب کودک و 
نوجوان در کاشان در حال اجراست. این نمایش 
در ۲ نوبت صبح و عصر در مدارس شهر کاشان 

و شهرستان های اطراف آن اجرا شود.
 ب��ه منظور بهره برداری صحیح و مناس��ب از 
نیروگاه های نصب ش��ده و ایج��اد امکان پایش 
خودکار با دق��ت باا و هزینه پایین در نظارت 
بر عملک��رد، بدون نی��از به نیروی انس��انی و 
خطاهای عملکردی اپراتور، سامانه مانیتورینگ 
آناین نیروگاه های خورشیدی توسط  اداره کل 
محیط زیست برای مجموعه شهرداری طراحی 
و ایجاد ش��ده اس��ت. این اداره کل در راستای 
مسؤولیت ها و اهداف خود به عنوان متولی امر 
 انرژی در مجموعه شهرداری تهران اقدامات و 
فعالیت های گوناگ��ون و مثمرثمری در حوزه 
بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی های 

تجدیدپذیر انجام داده است.
 رئی��س انجمن رادیوتراپ��ی انکولوژی ایران، 
گف��ت: مواد موث��ره اولیه داروهای��ی که برای 
درمان سرطان در داخل کشور تولید می شود، 
همچن��ان از خ��ارج می آی��د. محمدرضا قوام 
نصیری در آس��تانه برگزاری س��ومین کنگره 
بین الملل��ی انکولوژی و س��یزدهمین کنگره 
س��اانه کلینی��کال انکولوژی که قرار اس��ت 
روزه��ای ۲۸ ت��ا ۳0 آذر 9۷ در هتل المپیک 
تهران برگزار ش��ود، با اشاره به تشکیل کمیته 
ش��یمی درمانی وزارت بهداش��ت در سال 9۲، 
اظهار داشت: ابتدا س��عی شد در این کمیته، 
داروهایی که قبا از کشورهای غیراروپایی مثل 
هند و پاکستان وارد می شد، در لیست داروهای 

مورد نیاز داخل دیده نشود.
 در چهارمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی 
دس��تگاه های اجرایی، ۱0 دستگاه برتر معرفی 
ش��دند که در ای��ن میان بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران جزو ۳ دستگاه برتر کشور ارائه دهنده 
خدم��ات الکترونیکی ش��د. وضعیت خدمات 
الکترونیکی دستگاه های اجرایی در دور چهارم 
ارزیابی توس��ط سازمان فناوری اطاعات ایران 
اعام شد و بر این اساس به ترتیب شرکت مادر 
تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کشور، گمرک، بنیاد شهید، بیمه مرکزی، مرکز 
توس��عه تجارت الکترونیک��ی، وزارت اقتصاد، 
سازمان امور مالیاتی، س��ازمان سرمایه گذاری 
و کمک های اقتصادی و فنی، س��ازمان بنادر و 
دریانوردی و پست بانک به ترتیب ۱0 دستگاه 
برتر ارائه دهنده خدمات الکترونیکی ش��ناخته 

شدند.
 مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت میادین میوه 
و تره بار با اش��اره به اس��تقبال ش��هروندان از 
»یازدهمین جش��نواره ارگانیک تهران« گفت: 
خوشبختانه مجموعه اقدامات این سازمان در 
زمینه اطاع رسانی و بسترس��ازی های ازم و 
انجام هماهنگی با سازمان ها و نهادهای دیگر، 
ش��رایط را برای حضور گسترده شهروندان در 
این جش��نواره فراهم کرده اس��ت. سیدسعید 
راد در دومین روز از جش��نواره ارگانیک تهران 
گفت: تمهیدات ازم برای استقبال از شهروندان 
اندیش��یده ش��ده و پیش بینی ما این است که 
در روزهای آینده، ش��اهد حضور چش��مگیرتر 

شهروندان باشیم.
 مجتب��ی احمدل��و، مدی��رکل حمایت های 
اجتماعی کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: 
با رایزنی با رئیس کمیته امداد ۶۱۸ هزار خانوار 
شناسایی شده از خردادماه تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی)ره( قرار گرفتند و مش��مول 
مساعدت کمک معیشت شدند که با همکاری 
دولت این افراد به عنوان مددجو تحت حمایت 

قرار گرفتند.

نبض جامعه

گ�روه اجتماع�ی:  فرمان��ده انتظام��ی 
پایتخ��ت گف��ت: رانندگان��ی ک��ه ب��ا 
متلک پرانی،  مزاحم نوامیس مردم شده 
و هنجارشکنی می کنند،  خودروی شان 

یک ماه در توقیف پلیس خواهد ماند.
 سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی 
پایتخ��ت درباره  ایج��اد مزاحمت های 
خیابان��ی، ب��ه ف��ارس اظهار داش��ت: 
متلک پران��ی و مزاحمت ه��ای خیابانی 
در دس��ته هنجارش��کنی جای دارد و 
خودروهای��ی که هنجارش��کن بوده و 
برای نوامی��س مردم مزاحم��ت ایجاد 
کنند مشمول خودروهایی خواهند بود 
که در توقیف پلیس ج��ای می گیرند. 
فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: 
خودروهای هنجارش��کن ی��ک ماه در 
توقیف پلی��س خواهند مان��د. وی در 
پاسخ به پرسشی دیگر درباره اینکه آیا 
شهروندان می توانند شماره خودروهایی 
که برای شان مزاحمت ایجاد کرده اند به 

پلی��س بدهند، گفت: این کار را انجام دهند، چرا که 
پلیس شماره ها را بررسی کرده و بعد از بررسی صحت 
اطاعات با رانندگان هنجارشکن برخورد ازم را انجام 

خواهد داد.
همکاری با آموزش وپرورش ■

 ع��اوه ب��ر این رئی��س پلیس پایتخ��ت گفت: 
پلیس پایتخت این آمادگ��ی را دارد در آموزش های 
ح��وزه انتظام��ی و انضباط ترافیک��ی و اجتماعی به 

آموزش وپرورش کمک کند.
س��ردار حس��ین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت 
با حض��ور در اداره کل آموزش وپرورش ش��هر تهران 
با عبدالرضا فوادوند، مدیرکل آموزش ش��هر تهران 
دی��دار  کرد. رئی��س پلیس پایتخت اظهار داش��ت: 

نه��ادی  پ��رورش  آم��وزش  و 
اس��ت ک��ه اگ��ر آموزش های 
آن، اصول��ی و هدفمند باش��د، 
کار دیگ��ر س��ازمان ها راحت تر 
می شود. رئیس پلیس پایتخت 
ب��ا بیان اینک��ه امنی��ت پایدار 
ب��ا نهادینه س��ازی و آم��وزش 
امکان پذیر اس��ت، گف��ت: باید 
همه به نه��اد آموزش وپرورش 

کمک کنیم که نسلی مسؤول و متعهد به وظایف و 
تکالیف شهروندی تربیت کند. 

سردار رحیمی افزود: امروز نیازمند توجه جدی 
به آم��وزش مهارت های زندگ��ی از جمله آموزش 

کنترل خشم، مدیریت ذهن، 
آموزش زندگی اجتماعی، مدارا 
و ... هس��تیم. وی افزود: ما در 
پلیس پایتخت این آمادگی را 
داریم که در آموزش های حوزه 
انتظام��ی و انضباط ترافیکی و 
اجتماعی ب��ه آموزش وپرورش 
کمک کنیم و به همین دلیل، 
موض��وع فرهنگی��اران پلیس 
را که س��ال پیش ش��روع کرده ایم، امسال جدی تر 
دنب��ال می کنیم. گفتنی اس��ت در ادامه این دیدار 
عبدالرضا فوادوند، مدیرکل آموزش شهر تهران با 
قدردان��ی از حمایت های فرماندهی انتظامی تهران 

بزرگ، گفت: حوزه های همکاری بین 
پلیس و آموزش وپرورش زیاد است. وی 
خاطرنش��ان کرد: یکی از این حوزه ها، 
مباحث پیشگیری است که با تعریف 
س��از و کارهای مش��خص و برگزاری 
کارگاه های آموزشی در حوزه مبارزه با 
مواد مخدر، مباحث ترافیکی و انتظامی 
می توانی��م ب��ه کاه��ش آس��یب های 

اجتماعی کمک کنیم.
احتمال افزایش نرخ جرایم ■

عاوه بر این رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگ��ی ناجا از احتمال افزایش نرخ 
جرایم راهنمای��ی و رانندگی خبر داد. 
سردار تقی مهری درباره احتمال افزایش 
نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی در قانون 
بودجه س��ال آینده به ایسنا گفت: برابر 
قانون هر ۳ س��ال یکب��ار با هماهنگی 
وزرای کشور، مس��کن راه وشهرسازی، 
دادگستری و فرمانده ناجا پیشنهاداتی 
برای افزای��ش نرخ جرایم رانندگی داده 
می شود که امس��ال هم در دستورکار هست که این 
اتفاق بیفتد و برابر قانون زمانش رسیده است. رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره اینکه آیا این 
جرایم افزایش می یابد یا خیر نیز تصریح کرد: تصمیم 
نهای��ی درباره این موضوع بس��تگی به ای��ن دارد که 
هی��ات وزیران چه تصمیمی بگیرد و ما هم تابع نظر 
هیات وزیران هستیم. سردار مهری درباره نظر پلیس 
درباره افزایش نرخ جرایم نیز تصریح کرد: به طور قطع 
برخی از کد جرایم اثر بازدارندگی خود را از دست داده 
و ما معتقدیم برخ��ی از این جرایم باید افزایش پیدا 
کند. وی درباره محل واریز جرایم نیز اظهار داش��ت: 
تمام جرایم راهنمایی و رانندگی به خزانه دولت واریز 

می شود.

آوای شهر

فرمانده انتظامی پایتخت: متلک پرانی 
و مزاحمت ه�ای خیابان�ی در دس�ته 
هنجارشکنی جای دارد و خودروهایی 
که هنجارش�کن بوده و برای نوامیس 
م�ردم مزاحمت ایجاد کنند مش�مول 
خودروهایی خواهند بود که در توقیف 

پلیس جای می گیرند
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خودروی مزاحمان خیابانی یک ماه توقیف می شود

هشدار پلیس به متلک پران ها

گ�روه اجتماع�ی: مع��اون مرکز 
توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی گفت: بزودی سامانه احراز هویت 
معت��ادان متجاهر در مرک��ز غربالگری تهران نصب 
می ش��ود. در حال حاضر این سامانه در تمام مراکز 
ویژه معتادان متجاهر تهران راه اندازی ش��ده است. 
فرید براتی سده به  ایرنا گفت: سامانه ای طراحی شده 
تا بتوانیم از طریق تشخیص عنبیه معتادان به هویت 
آنان پی ببریم. وی افزود: طبق اعام نیروی انتظامی، 
این س��امانه در نیروی انتظامی وجود دارد، بنابراین 
مقرر شده هماهنگی های ازم بین ناجا و بهزیستی 
برقرار ش��ود تا در صورت امکان از توان و امکانی که 
آنجا هست، در بهزیستی استفاده کنیم تا هزینه ها به 
حداقل برسد. وی خاطرنشان کرد: با این وجود شاید 
نیاز باشد بهزیستی نیز این سامانه را داشته باشد، چرا 
که ازم است اطاعات ورود و خروج معتادان متجاهر 
را داشته باشیم، اطاعات بستری و خدمات ارائه شده 
به آنها نیز نیاز است. با این سامانه مشخص خواهد 
شد معتادان متجاهر چند بار دستگیر شده اند و چند 
بار به مراکز مراجعه دوباره دارند. وی خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر سامانه احراز هویت معتادان متجاهر 
از طریق عنبیه در تمام مراکز ماده ۱۶ استان تهران 
)مراکز نگهداری معت��ادان متجاهر( از جمله مراکز 
ش��فق و اخوان نصب و در مرک��ز غربالگری نیز در 
حال راه اندازی است. به گفته براتی سده، 50 هزار و 

۱09 نفر از معتادان متجاهر در 
۶ ماه ابتدای امس��ال در مراکز 
م��اده ۱۶ و تبصره ۲ این ماده 

پذیرش شدند.
آمادگ�ی ب�رای واگذاری  ■

مسؤولیت معتادان
همچنین معاون توس��عه پیش��گیری سازمان 
بهزیستی کش��ور گفت: ۴0 هزار نفر از معتادان در 
مراکزی هستند که میانگین یارانه اختصاص داده 
ش��ده به آنها روزانه  تنها ۱5 هزار تومان اس��ت که 
پیشنهاد داده ایم ۲ برابر شود. فرید براتی سده گفت: 
بهزیستی به دنبال قبول مسؤولیت مراکز ماده ۱۶ 
نبوده و اان هم نیس��ت. وی اف��زود: ۴0 هزار نفر 
از معتادان در مراکزی هس��تند که میانگین یارانه 
اختصاص داده شده به آنها روزانه تنها ۱5 هزار تومان 
اس��ت، این در حالی اس��ت که هزینه عبور و مرور 
در تهران چند برابر این میزان اس��ت. براتی درباره 
آخرین  آمار معتادان حاضر در مراکز ماده ۱۶ گفت: 
در حال حاضر 9 هزار و 50۲ نفر در مراکز ماده ۱۶ 
بهزیستی به سر می برند. همچنین بیش از ۴0 هزار 
نف��ر نیز در مراکز تبصره ۲ ماده ۱۶ هس��تند و در 

مجموع تعداد معتادان حاضر 
در مراک��ز م��اده ۱۶ و مراکز 
تبص��ره ۲ به بیش از 50 هزار 
نفر می رس��د. وی با اشاره به 
اینکه درباره مراکز ماده ۱۶ در 
قانون آیین نامه ای به تصویب 
رئیس جمهور رسیده و به همه دستگاه ها نیز اباغ 
شده است، اظهار کرد: بر اساس بند ۳ این آیین نامه 
هر گونه تصمیم گیری درباره مدیریت و ساماندهی 
معتادان متجاهر و بی خانمان در س��طح کش��ور و 
اجرای طرح های ضربتی باید در کمیته کشوری و 
هماهنگی مراکز نگهداری درمان و کاهش آس��یب 
معت��ادان موضوع م��اده ۱۶ مطرح ش��ده و پس از 

تصویب به اجرا دربیاید.
براتی سده با بیان اینکه با این حال در جلسه ای با 
حضور آقای اریجانی گفته و خواسته شده است بند 
۳ ماده ۸ مبنی بر مسؤولیت سازمان بهزیستی در 
این مورد حذف شود، تاکید کرد: سازمان بهزیستی 
آمادگی ۱00 درصدی دارد این مسؤولیت را زمین 
بگذارد و من به نمایندگی از ۳۱ مدیرکل س��ازمان 
بهزیس��تی اعام می کنم آمادگی داریم این زنگوله 

را از گردن م��ان باز کنی��م. وی با بیان اینکه بعد از 
اص��اح قانون مبارزه ب��ا مواد مخدر در س��ال ۸9 
درباره معتادان متجاهر و س��اماندهی آنها جلساتی 
در ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، اظهار کرد: 
در نهایت بر اس��اس این جلس��ات ابتدا ساماندهی 
معتادان متجاهر به نیروی انتظامی واگذار ش��د. در 
ادامه جلس��ات مکرری با حضور مس��ؤوان وزارت 
بهداشت درباره ارائه خدمات به معتادان متجاهر و 
فرآین��د درمان آنها برگزار و تصمیمات خوبی برای 

ارائه خدمات به آنها گرفته شد.
براتی س��ده ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در ادامه نیز 
س��اماندهی معت��ادان متجاهر بر عهده س��ازمان 
بهزیس��تی قرار گرفت، افزود: پروتکل مربوط به آن 
مردادماه س��ال 9۶ و بر اساس تصویب قانون برنامه 
ششم توسعه تصویب شد و آیین نامه مربوط به آن 
نیز به دستور رئیس جمهور اباغ شد. معاون توسعه 
پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ماده 
۴ این قانون گفت: بر اساس ماده ۴ هر فرد حقیقی 
یا حقوقی با رعای��ت ضوابط و مقررات مربوط پس 
از اخذ موافقت و مجوز بهره برداری، نس��بت به ارائه 
خدمات در مراکز ماده ۱۶ قانون می تواند اقدام کند، 
بنابراین انتظار داریم هر کس و از هر نهادی که قصد 
احداث مراکز م��اده ۱۶ را دارد این قانون را رعایت 
کند، بنابراین هر س��ازمانی از  ناجا و بسیج باید در 

چارچوب قانون عمل کند.

معاون مرکز درمان اعتیاد بهزیستی خبر داداعتیاد
راه اندازی سامانه احراز هویت معتادان متجاهر

امور  گ�روه اجتماعی: مدی��رکل 
فرآورده های غذایی و آش��امیدنی 
س��ازمان غ��ذا و دارو الزام��ات این س��ازمان برای 
برچس��ب گذاری محصوات و فرآورده های غذایی 
تراریخته را تش��ریح کرد. وحید مفید با اش��اره به 
اباغی��ه به معاونت های غذا و داروی دانش��گاه های 
علوم پزش��کی سراسر کشور، درباره مصوبات جلسه 
شورای ملی ایمنی زیستی )آبان ماه امسال( در زمینه 
برچسب  گذاری محصوات غذایی تراریخته  به ایسنا 
گفت: منظ��ور از برچس��ب گذاری این محصوات، 
درج عبارت »اصاح شده ژنتیکی« پس از نام جزء 

تراریخته در بخش ترکیبات ماده غذایی است. وی 
تاکید کرد: بنابراین از این به بعد درباره فرآورده های 
مشمول برچس��ب گذاری مانند س��ویا، ذرت، کلزا 
و پنب��ه دان��ه در صورتی که ماده غذایی ش��امل یا 
حاوی ماده اولیه تراریخته باشد، باید عبارت »اصاح 
ش��ده ژنتیکی« در مقابل جزء تراریخته درج شود. 
مفید افزود: بر اساس مصوبه شورای ایمنی زیستی 
کشور، درج هرگونه عبارت یا عامت دیگر به عنوان 

برچس��ب گذاری مستلزم کس��ب مجوز از شورای 
یادشده است و از آنجا که درج لوگو به تصویب این 
شورا نرسیده، لذا دیگر نیاز به درج لوگو نیست. وی 
افزود: در صورتی که کارخانجات یا واحدهای تولیدی 
اقدام به چاپ برچسب یا طرح لوگو کرده اند، در حال 
حاضر نیازی به درج عبارت »اصاح شده ژنتیکی« 
روی برچسب نخواهد بود. مدیرکل امور فرآورده های 
غذایی و آشامیدنی وزارت بهداشت افزود: همچنین 

در صورتی که متقاضی بنا بر مستندات معتبر ادعای 
عدم تراریختگی محصول را داش��ته باشد، باید فرم 
تعهدنامه نبود تراریختگی )دس��تورالعمل اجرایی 
وزارت بهداشت درباره موجودات زنده تغییر ژنتیک 
یافت��ه و فرآورده های آن مرتبط با م��واد غذایی( را 
تکمیل کرده و با سایر مستندات در محلی مناسب 
که دسترسی ناظران در دانشگاه ها به آن به سهولت 
میسر باشد، نگهداری کنند. طبق این دستورالعمل از 
محموله های غیرتراریخته جهت راستی آزمایی تعهد 
عدم تراریختگی به طور تصادفی نمونه برداری انجام 

خواهد شد.

الزامات جدید درباره غذاهای تراریختهسامت

من سیگاری نیستم!
عکس نوشت

راننده محترم یکی از تاکسی های اینترنتی با نصب این اطاعیه در باای شیشه از مسافران درخواست 
کرده در خودرو سیگار نکشند. یک زمانی سیگار کشیدن برخی رانندگان در خودرو، مسافران را آزار 

می داد اما عکس این موضوع هم وجود دارد. به حقوق هم احترام بگذاریم.

زی
لبر

لی ا
 از ع

س
عک

دبیر انجمن داروسازان ایران مطرح کرد
لزوم تخصیص سریع تر اعتبار 500 میلیون یورویی برای دارو

درمان

کوتاه و گویا
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مشکل اصلی در دولت ترامپ و مشاورانش غیر از 
ناپایدار بودن و احساساتی بودن آنها در مقابل ایران، 
این است که آنها هیچ راهبرد درستی برای متقاعد 
کردن دولت ایران برای مذاکره ندارند. این مسأله را 
تحلیلگر وب سایت »هیل« که پایگاه خبری کنگره 

آمریکاست بیان می کند.
»مای��کل ماکووس��کی« در ای��ن تحلی��ل ب��ه 
صحبت های جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ 
اشاره می کند که گفته بود: »قصد ما این است که آنها 
]ایرانیان[ را بشدت تحت فشار بگذاریم«. اما سؤال او 
از سیاستمداران در کنگره و دولت ترامپ این است 
که این فش��ار تا چه حدی قرار اس��ت ادامه داشته 
باشد و استراتژی اصلی در برخورد با ایران چیست؟ 
او مطرح می کند دولت ترامپ تاکنون در برخورد با 
ایران بشدت سخت گیرانه عمل کرده است اما درباره 
اهداف��ش در برخورد با ایران کاما دچار ابهام بوده و 
نتوانسته بیان کند برای آینده و نوع برخورد با ایران 

اصواً چه هدفی را دنبال می کند؟
ش��اید باید در واقع کل مقاله ماکووسکی را که 
از کارشناس��ان برجسته »موسس��ه یهودیان برای 
امور امنیت ملی« اس��ت در چند سطر خاصه کرد: 
»ترامپ می داند ایران را چگونه تحت فشار بگذارد اما 
اگر ایران در نهایت مذاکره با او را نیز بپذیرد، نمی داند 
چطور باید با ایران وارد مذاکره شود و اهدافش از این 

مذاکرات نیز به کلی مبهم است«.
در این میان شاید به بیانیه 12   بندی مایک پمپئو 
و درخواس��ت های آمریکا از ایران اشاره و گفته شود 
اه��داف اصلی آمریکا از برخورد با ایران را همین 12 
بند تشکیل می دهد اما نگاهی به خواسته های رؤیایی 
و غیرواقع��ی مای��ک پمپئو از ایران نش��ان می دهد 
می توان همه آنها را در 3 بخش کلی طبقه بندی کرد؛ 
»نه برنامه هسته ای داشته باشید، نه نفوذ منطقه ای 
داشته باشید و نه مبانی دینی تان را در امورات اجرایی 
کشور اعمال کنید«. هر سه این خواسته ها به قدری 

گنگ و از منظر منافع مل��ی و عقاید مذهبی ایران 
بی معنی هستند که نمی توان آنها را شروطی واقعی 
برای مذاک��ره ای بزرگ قلمداد ک��رد. در عین  حال 
نکته دیگری نیز در این درخواس��ت ها وجود دارد و 
آن اظهارنظرهای گاه  و بی��گاه نمایندگان کنگره و 
مش��اوران ترامپ از جمله رودی جولیانی )شهردار 
اس��بق نیویورک، معروف به شهردار منافقین( است 
که از دولت ترامپ می خواهند مسأله تغییر رژیم را در 
ایران دنبال کند. جان بولتون که خود پیش از ورود به 
کاخ سفید از سخنرانان همیشگی مراسم منافقین در 
شهرهای مختلف جهان بوده و بارها خواستار تغییر 
نظام در ایران یا حمله نظامی به کشورمان شده بود، 
اگرچه بعد از ورود به کاخ سفید مواضع خود را کمی 
نرم ت��ر و بیان کرد دولت ترامپ ب��ه دنبال براندازی 
در ایران نیس��ت ام��ا راهکارهایی ک��ه او به ترامپ 
ارائه می دهد به نظر بس��یاری از تحلیلگران مسائل 
بین المل��ل، در نهایت رهنمون کننده رئیس جمهور 

آمریکا به ناامن کردن ایران است.
مدل کره شمالی؛ سیاست عکس یادگاری ■

مش��اوران ترامپ اما هم اینک به دنبال راهکاری 
برای تدوین اس��تراتژی دولت آمریکا در قبال ایران 
هس��تند. آنها می دانند اگر قرار باشد مذاکره ای بین 
دولت ترامپ و ایران ش��کل بگیرد، این مذاکره باید 
بر اساس مدلی باشد که پیش  از این موفقیت خود را 
در صحنه بین المللی نشان داده است. با این حال آنها 
هم اکنون مدل مناسبی را که توسط ترامپ اجرایی 
ش��ده و به صورت واقعی به نتیجه رس��یده باشد در 
اختیار ندارند. ترامپ شخصاً سعی می کرد مذاکرات 
مدل »نیکسونی« را مدل اصلی مذاکرات خود معرفی 
کن��د اما تندروی های او و توئیت های آتش��ینش در 
مقابل کره شمالی نشان داد شاید بتواند مدل مذاکرات 
نیکسون با مائو را در مقابل خبرنگاران و عکاسان به 
صورت ظاهری شبیه سازی کند اما در باطن، نیکسون 
توانس��ت به 25 س��ال خصومت 2 کشور پایان دهد 

و ترام��پ هم اینک بعد از حدود یک س��ال مذاکره 
و دی��دار با کیم جونگ اون، هنوز بر س��ر چارچوب 
اصلی این مذاکرات نیز توافقی با طرف مقابل نکرده 
اس��ت. در ابتدای امر، زمان��ی که ترامپ اعام کرد از 
توافق هسته ای با ایران بیرون می آید، مدلی که برای 
گفت وگو با تهران در نظر گرفته بود، مدل مذاکراتش 
با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی بود. او در همان 
زمان که از عقب نشینی ایاات متحده از اجرای برجام 
می گفت، از توافق های خود با کره شمالی نیز صحبت 
کرد و این هم ردیف سازی وقایع، تحلیلگران را به این 
نتیجه رساند که او به دنبال اجرایی کردن یک مدل از 
گفت وگوهای تجاری با کره شمالی است تا در نهایت 
آن را ب��ه الگوی مذاکرات بعدی با ایران تبدیل کند. 
مذاکرات با کره شمالی در نهایت با موفقیت به پیش 
نرفت. تنها امتیازی که کره ش��مالی ب��ه آمریکا داد، 
بازگرداندن تعدادی از جنازه های سربازان آمریکایی 
کشته شده در جنگ 2 کره به آمریکا بود. پیونگ یانگ 
در ادام��ه، راه های ورودی و تونل های منتهی به یک 
تأسیسات هسته ای را نیز در مقابل دوربین رسانه ها 
منفجر کرد اما ش��ایعات و خبره��ا درباره اینکه این 
تأسیس��ات پیش از دی��دار با آمریکایی ه��ا از درون 
منفجر ش��ده و کارآی��ی خاصی نداش��ته اند، باعث 
ش��د آمریکایی ها به این نکته پی ببرند که بسادگی 
نمی توانند به فکر خلع س��اح کره شمالی و ساختن 
الگویی از آن برای گفت وگو با ایران باشند. البته برخی 
اعتقاد دارند اساس��ا هدف ترام��پ از مدل مذاکره با 

کره شمالی سیاست عکس یادگاری بوده است.
مدل چین؛ بی ربط و غیر قابل اجرا ■

ترامپ حاا پس از کره شمالی به دنبال ارائه کردن 
مدل دیگری از مذاکره برای ارائه به ایران اس��ت. او 
این مدل جدی��د را در گفت وگوهای تجاری خود با 
چین پیاده کرده است. گفت وگوهای تجاری ترامپ 
با مس��ؤوان چینی نیز مانن��د گفت وگوهایی که با 
مس��ؤوان کره شمالی داشت، هنوز به نتیجه نهایی 

نرسیده است اما مهم ترین دستاورد او در این میان، 
رسیدن به آتش بس��ی 90 روزه در جنگ تجاری با 
چین بوده است. مس��أله مهم در این جنگ، تاش 
ترامپ برای باا بردن میزان تعرفه واردات از چین بود 
تا بلکه بتواند از سرریز شدن کااهای چینی به آمریکا 
و از بین رفتن صنایع داخلی جلوگیری کرده و شغل 
بیشتری برای آمریکایی ها ایجاد کند. تصمیم یکجانبه 
او ب��ه باا بردن میزان تعرفه های گمرکی با واکنش 
متقابل چین همراه ش��د و 2 کشور در محصواتی 
مانند فواد و سویا و دیگر مواد غذایی و تکنولوژیکی، 
تعرفه های س��نگینی بر کااهای طرف مقابل وضع 
کردن��د. چین از این جنگ، ب��ه عنوان »بزرگ ترین 
جن��گ تجاری در طول تاریخ« یاد ک��رد و روابط 2 
کش��ور به قدری به س��ردی گرایید که تحلیلگران 
بین المللی از این مسأله به عنوان سرآغازی بر شکل 
گرفتن جنگ سرد دوم یاد کردند. با این  حال ترامپ 
که می خواست درباره مسائل اقتصادی وارد گفت وگو 
با چین ش��ود، بعد از اعمال تعرفه های شدید که به 
نوعی همان اعمال تحریم بر کااهای چینی می شد، 
س��رانجام وارد مذاکره با این کشور شد و در حاشیه 
اجاس جی 20 توانس��ت با صحبت با »شی جین 
پینگ« رئیس جمهور چین، به آتش بس��ی 90 روزه 
بین دو کش��ور دس��ت یابد. این آتش بس برای این 
برقرار شده است تا 2 طرف بتوانند چارچوب اصلی 
گفت وگوها و مذاکرات را تعیین کرده و وارد گفت وگو 
درباره منافع تجاری خود شوند. بر اساس پیش بینی 
ترامپ اگر این گفت وگوها نتیجه بخش باش��د، او به 

فکر حذف تعرفه ها بین 2 کشور خواهد بود.
دومین مدل مذاکره نیز که ش��اید به نظر برسد 
ترامپ س��عی دارد آن را به ایران نشان دهد، چندان 
با شرایط کشور ما و منافع ملی کشورمان هم راستا 
در نمی آید. مدل مذاکراتی ترامپ در تمام رویه های 
اقتصادی و سیاسی یک مدل است؛ تهدید، اجرایی 
ک��ردن محدود تهدید، درخواس��ت ب��رای مذاکره، 

مذاک��ره و در عی��ن  حال افزایش فش��ارها در حین 
مذاک��رات و بعد از آن در نهای��ت نتیجه نهایی که 
رسیدن به خواس��ته ها و اهداف ایاات متحده است. 
این مدل مذاکراتی تاکنون در مس��أله کره شمالی و 
ایران موفق نبوده است. ایران از همان ابتدا واکنشی 
به این تهدیدات نشان نداد و راه مقاومت را در پیش 
گرفت، کره شمالی وارد مذاکراتی شد که اساسا یک 
نمایش بود و حاا مدل چین که آن هم مش��خص 

نیست به سرانجام نهایی می رسد یا نه.
در همین حال یکی از مس��ائلی که باعث ش��ده 
اس��ت پیش بینی درس��تی درباره نتایج مذاکرات با 
مسؤوان چینی نیز ش��کل نگیرد، بازداشت کردن 
یک��ی از مدیران ش��رکت چینی ه��وآوی در کانادا 
و ت��اش برای فرس��تادن او به آمریکا به اتهام عمل 
نکردن به تحریم های آمریکا علیه ایران اس��ت. این 
اتف��اق درس��ت در هم��ان روزی رخ داد که توافق 
ایاات متحده و چین برای آتش بس تجاری به مدت 
3 ماه اعام ش��د و به نظر می رسد نقشی مهم در به 

ثمر نرسیدن این گفت وگوها داشته باشد.
مدل گفت وگو با ژاپن ■

در ده��ه 1980 می��ادی و زمانی ک��ه ژاپن به 
کمک سیاس��ت های حمایت از صنع��ت، باا بردن 
میزان تعرفه های وارداتی و پایین آوردن میزان ارزش 
پول ملی خود درص��دد حمایت از بخش تولیدش 
برآمده بود، آمریکا به این نتیجه رس��ید در حال از 
دس��ت دادن بازار جهانی بوده و قرار اس��ت شاهد 
ش��کل گیری غول بزرگ تجاری ژاپن در دنیا باشد. 
از همین جا فش��ارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا 
بر مس��ؤوان ژاپنی برای پیوستن به اقتصاد لیبرال 
و بازار آزاد س��رمایه آغاز شد. پاسخ آمریکا به رشد 
چشمگیر اقتصاد ژاپن برداشتن این گام ها بود؛ وضع 
تعرفه 100 درصدی بر وسایل الکترونیکی و اعمال 
محدودیت های تجاری برای صنایع اتومبیل سازی، 
فواد، صنایع ماشین سازی و همچنین شکر ژاپن. 

نزدیک به یک دهه ژاپن و آمریکا با یکدیگر در جنگ 
اقتصادی به س��ر می بردند. سرانجام ژاپن که در آن 
زمان متحد آمریکا نیز به حساب می آمد بعد از 10 
سال مقاومت، بازار خود را به روی کااهای خارجی 
و آمریکایی باز کرد اما پروسه ای که برای این کار طی 
کرد بسیار مهم تر از نتیجه آن است. اگرچه در جنگ 
تجاری با آمریکا در نهایت بعد از 10 سال به بازار آزاد 
پیوست اما این پروسه 10 ساله به نحوی پیش رفت 
که آمریکایی ها دیگر نمی دانستند در برابر کدام یک 
از بازارهای ژاپنی بای��د موضع بگیرند. ژاپن به این 
نتیجه رسیده بود که کارخانه ها و بخش تولید این 
کشور توان رویارویی و رقابت با اقتصاد و بازار آمریکا 
و جهان را ندارند و هنوز آماده پیوس��تن به اقتصاد 
جهانی نیستند، به همین دلیل در طول این 10 سال 
که مذاکرات با آمریکایی ها را به پیش می بردند، باز 
هم بیشترین حمایت ها از بخش های تولیدی انجام 
شد و زمانی که درهای اقتصاد ژاپن به روی کااهای 
خارجی باز شد، تولید این کشور به قدری قدرتمند 
بود که توانست با وجود هجمه کااهای خارجی باز 
هم به حیات خود ادامه داده و شایستگی برای رقابت 
در حد جهانی را نیز داش��ته باش��د. مدلی که ژاپن 
برای اس��تقامت و پا گرفتن اقتصادش بعد از جنگ 
دوم جهانی و خس��ارت های جنگ در پیش گرفته 
بود، می تواند به مدلی و الگویی قابل توجه برای همه 
اقتصادهای در حال ظهور در دنیا تبدیل شود. نکته 
جالب درباره جنگ تجاری آمریکا و ژاپن این است 
 PBS که همان طور که در گزارش شبکه تلویزیونی
منتشر شده، با وجود اینکه گفته شد آمریکا توانسته 
ژاپن را به س��مت باز کردن درهای��ش به روی بازار 
آزاد تش��ویق و ترغیب کند اما تا پایان دهه 2000 
می��ادی، یعنی تا همین چند س��ال پیش، باز هم 
میزان صادرات ژاپن به آمریکا بسیار بیشتر از میزان 
صادرات آمریکا به ژاپن بود و تراز معاماتی در نهایت 

به نفع ژاپن سنگینی می کرد.

ش��اید بس��یاری از محققان به دنبال مقایس��ه 
رویکردهای مذاکره ای آمریکا با کشورهای دیگر بوده 
و س��عی کنند الگوی مناسبی برای مذاکرات بعدی 
بیابن��د ام��ا از نکته ای که در این می��ان نباید غافل 
ماند، این مس��أله است که آیا شرایط ایران و آمریکا 
با ش��رایط آمریکا و کره شمالی یا ژاپن و چین یکی 
اس��ت و آیا می توان مؤلفه های اقتصادی و سیاسی 
کش��ورها را بدین صورت چنان با هم شبیه س��ازی 
کرد که بت��وان قاعده و قانونی کلی درباره مذاکرات 
آمریکایی به سبک ترامپ به دست آورد؟ نگاهی به 
شرایط اقتصادی و سیاس��ی و حتی نظامی ایران و 
مقایسه آن با نمونه های ذکرشده نشان می دهد در 
الگوس��ازی از مذاکرات آمریکا با قدرت های جهانی 
نباید به سمت کلی نگری و تعمیم دادن این نظریات 

به مثال ایران رفت.
مدل کره ش��مالی را به دلیل شکست شدید آن 
نمی توان اصواً مدل مناسبی برای گفت وگو دید. نه 
اقتصاد ایران، نه شرایط سیاسی کشورمان و نه حتی 
فرهنگ کشورمان و نوع مقاومت در برابر قدرت های 
جهانی را نمی توان با کره شمالی مقایسه کرد. در مدل 
چین نیز شرایط اقتصادی و سیاسی کشورمان بشدت 
با چین فاصله دارد. چین در ش��رایطی به استقبال 
جنگ تجاری با آمریکا رفته اس��ت که هم اکنون به 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان جهان تبدیل شده 
و رشد اقتصادی 6/5 درصدی را نیز در حالی تجربه 
می کند که این رش��د را مدیون فروش منابع نفتی 

نیست و تنها از راه تولید به دست آمده است.
زمانی که قرار باش��د در مذاک��ره ای حضور پیدا 
کنید، باید به پش��توانه داش��ته های خود که طرف 
مقابل نمی توان��د دخل و تصرف��ی در آنها به وجود 
بیاورد، مذاکره را آغاز کنید. دولت حسن روحانی در 
مذاکرات با اوباما، تمام امتیازاتی را که می توانس��ت 
برای داشتن معامله ای خوب به طرف مقابل بدهد، 
داده اس��ت. تعطیل ش��دن فعالیت های هس��ته ای 
کش��ورمان و در عی��ن  حال نگرفت��ن امتیازاتی که 
آمریکا باید با عمل به تعهداتش به ایران می داد- که 
مهم ترین شان برداشته شدن تحریم های اقتصادی 
بود- باعث ضعف ایران در مقابله با آمریکا شده است. 
اگرچه از لحاظ توانایی دفاعی و نظامی قدرت ایران 
نسبت به چند سال پیش که با دولت اوباما مذاکره 
می کرد افزایش یافته است اما از نظر اقتصادی یا اتکا 
به توان هسته ای دیگر نمی تواند در مذاکرات احتمالی 
حرفی برای گفتن داشته باش��د. آمریکا همان طور 
عمل کرده بود که ترامپ و مش��اورش جان بولتون 
خواس��ته بودند. در ابتدا باید توان هس��ته ای ایران 
زیر سؤال رفته و تعطیل می شد و بعد توان دفاعی، 
بخشی از توانایی های ایران که در مذاکرات احتمالی 

آینده قرار است زیر سؤال برود و تعلیق و یا تعطیل 
 ش��ود، همین توان دفاعی معمول و مرس��وم کشور

-توان موشکی- اس��ت. روش سوم مذاکره اما عمل 
کردن مانند ژاپن در دوره 10 ساله مقابله و مقاومت 
در برابر فشارهای آمریکاست. اگر ایران با تکیه بر توان 
داخلی و اجرای سیاست های مقاومتی بتواند بخش 
تولید را رونق داده و از نظر اقتصادی شرایطی بهتر از 
شرایط اکنون برای خود ایجاد کند، آن  وقت می تواند 
به عنوان یک قدرت منطقه ای با توان اقتصادی باا 
در مذاکرات احتمالی بع��دی حضور پیدا کرده و با 
دست  پر به میدان گفت وگو با نمایندگان ترامپ یا 
هر کدام از روسای بعدی ایاات متحده برود. اگرچه 
ترامپ ب��ه دنبال ارائه دادن الگویی برای مذاکرات با 
ایران است اما تمامیت خواهی وی و عدم آشنایی او با 
مذاکرات سیاسی باعث می شود نتواند ضمانتی برای 

موفقیت آمیز بودن مذاکرات بدهد.
ریشه های اقتصاد مقاومتی به سبک ژاپن ■

دعوا یا جنگ تجاری بین ژاپن و آمریکا را می توان 
از دهه 1930 میادی دنبال کرد. در این دهه آمریکا 
مرتباً ژاپن را به رقابت ناعادانه در فضای اقتصادی 
2 کش��ور متهم می کرد. از آن زمان تاکنون تقریباً 
تمام گایه های آمریکا بر حول این محور اس��ت که 
میزان واردات ایاات متحده از ژاپن بشدت با میزان 
صادرات این کش��ور به ژاپن تفاوت داش��ته و توازن 
اقتصادی بین 2 کش��ور هرگز رعایت نمی شود. این 
عدم توازن اگرچه در س��ال های دهه 30 میادی با 
سیاست های حمایتی ژاپن از تولید و در برخی موارد 
دامپینگ و حمایت از بازرگانان به شیوه کمک های 
دولتی دنبال می شد اما نخستین گفت وگوهای دو 

طرف��ه برای بررس��ی این عدم توازن و رس��یدن به 
راهکاری برای آن در دهه 1970 میادی آغاز ش��د. 
این گفت وگوها تقریباً ت��ا آغاز دهه 90 میادی اما 
ادامه یافت. آمریکایی ها معمواً در هر مرحله نکته ای 
تازه درباره میزان تجارت دو کش��ور بیان می کردند 
و به قراردادهایی غیررس��می ب��رای محدود کردن 
میزان صادرات محص��وات ژاپنی به ایاات متحده 
می رسیدند اما وضعیت به گونه ای بین 2 کشور پیش 
رفته ب��ود که آمریکایی ها مجبور بودند در هر زمان 
که وارد گفت وگو می شوند برای یک از صنایعی که 
در ژاپن قدرت گرفته و توانسته بود منافع آمریکا را 
به خطر بیندازد، وارد مذاکره با طرف ژاپنی ش��وند. 
این ابتکار عمل جز به واسطه حمایت شدید از انواع 
و اقس��ام تولیدات از محصوات کشاورزی گرفته تا 
صنعتی و بع��د از آن محصوات ب��ا تکنولوژی باا 
)های تک( میس��ر نب��ود. در مقاله ای که دانش��گاه 
توکی��وی ژاپن در این باره در س��ال 1999 در مجله 
»دانش��کده مطالعات فرهنگی بین المللی« منتشر 
کرد، آمده است: »اولین درگیری های اقتصادی بین 
ژاپن و آمریکا بر س��ر صنعت نس��اجی این کشور و 
ص��ادرات بیش  از حد پارچه ب��ه آمریکا رخ داد. این 
صنع��ت در دهه 50 میادی با حمایت های پررنگ 
دولت ژاپن به خودکفایی و ش��کوفایی رسیده بود. 
دولت ایاات متحده بارها از دولت ژاپن خواست که 
وارد مذاک��ره در این باره ش��ود اما در نهایت در دهه 
70 میادی یعنی 20 س��ال بعد بود که دولت ژاپن 
مذاکرات تج��اری را قبول کرد. در ط��ول این دوره 
ژاپنی ها برای اینکه بتوانند ارتباط شان با آمریکا را نیز 
حف��ظ کنند، با انجام مذاکرات و کم کردن مقطعی 

از میزان صادرات ش��ان، بازی ادامه داری را با صنایع 
آمریکایی آغاز کردند. در سال 1977، آمریکا مجبور 
شد برای صنعتی دیگر، یعنی صنعت تولید تلویزیون 
رنگ��ی وارد مذاکره با ژاپن ش��ود و این در حالی بود 
ک��ه دولت ژاپن به صورت رس��می هیچ تعهدی به 
آمریکایی ها نمی داد و صنایع این کش��ور در صورت 
ل��زوم، به صورت داوطلبانه از می��زان صادرات خود 
به آمریکا کم کرده و س��پس نقدینگی و حمایت ها 
از تولید به س��مت صنعتی دیگ��ر می رفت. صنایع 
بعدی که روزبه روز در حال شکوفایی بودند، صنعت 
ف��واد، ابزارهای ماش��ینی، اتومبیل و نیمه هادی ها 
ب��ود که هر کدام در بخش��ی از دهه 70 میادی به 
صنعت برتر ژاپن تبدیل ش��د. در دهه 80 میادی 
ای��ن چالش اقتص��ادی بین 2 کش��ور در نهایت به 
شرکت های ارائه دهنده خدمات نیز رسید. آمریکا که 
دی��د نمی تواند هر روز برای صنعت و کاایی جدید 
ب��ا ژاپنی ها وارد مذاکره ش��ود، در نهایت در ابتدای 
دهه 90 میادی به ژاپن درخواست مذاکره برای باز 
کردن کلی درهای اقتصادش به روی دنیا و پیوستن 
به اقتصاد بازار آزاد را داد. این گفت وگوها که از دوره 
ریگان آغاز شده بود، در نهایت در دهه 90 میادی، 
در دوره کلینتون دچار فروپاشی شد و ایاات متحده 
به این نتیجه رسید از طریق دیپلماسی و گفت وگو 
نمی توان��د جلوی اقتصاد پیش رونده ژاپن را بگیرد. 
بعد از آن این سازمان های بین المللی مثل صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی بودند که وارد ش��ده 
و سیاست های اقتصاد لیبرالی یا بازار آزاد را به ژاپن 
تحمیل کردند. ژاپنی ها بعد از آن کم کم سیاست های 
اقتصادی ش��ان را تغییر دادند و س��رانجام به جایی 

رسیدند که دوره رکود بزرگ، آنها را بشدت از قدرت 
اقتصادی ش��دن در جهان دور ک��رد. با این حال در 
همین مدت چند دهه ای ژاپن توانست ثابت کند با 
مقاومت و از طریق حمای��ت از تولید ملی می توان 
نه تنها با اقتصاد بزرگی مثل آمریکا مقابله کرد، بلکه 
در سراس��ر جهان نیز اثر و نفوذ اقتص��ادی خود را 
حفظ کرد. ب��ه عبارتی، ژاپن به عنوان بازنده جنگ 
دوم جهانی و تنها کشوری که تاکنون از بمب اتمی 
علیه آن استفاده شده، در مقطعی توانست با تکیه بر 
توان داخلی و تقویت قدرت درون زای خود، به یکی 

از بازیگران مهم اقتصاد دنیا تبدیل شود.  
درس های اقتصاد مقاومتی ژاپن برای ایران ■

م��دل مذاکره ب��ا ژاپن ای��ن روزها بش��دت در 
رس��انه های آمریکایی دنبال می شود و تحلیل های 
متفاوت��ی درب��اره آن وج��ود دارد. برخی موفقیت 
آمریکا در کش��اندن ژاپن به سمت اقتصاد لیبرالی 
را در موفقی��ت در مذاکرات آن دهه دنبال می کنند 
و برخ��ی دیگر عنوان می کنند آمری��کا در آن زمان 
بیشتر از زمان حاضر می توانست به اقتصاد کشورها 
آسیب بزند و هم اینک چنین قدرتی ندارد. تحلیلگر 
تلویزی��ون PBS آمریکا در این ب��اره می گوید: »در 
آن زمان س��ازمان تجارت جهانی وجود نداشت که 
اقدام��ات یکجانبه تجاری را محک��وم کند و آمریکا 
توانس��ت براحتی با اعم��ال تعرفه ب��ر محصوات 
ژاپن��ی به اهداف خود در بس��تن مرزهایش به روی 
این محصوات برسد. آمریکا همچنین در آن زمان 
از مهره اصلی جنگ س��رد یعنی ترساندن کشورها 
از اتحادیه جماهیر شوروی استفاده می کرد و بدین 
ترتیب هر کش��وری را که می خواست، تحت فشار 

اقتصادی و سیاس��ی قرار می داد اما هم اینک چنین 
بهانه و توجیهی ندارد و به همین دلیل است که در 
مذاکرات با چین نمی تواند حرف اول و آخر را بزند. 
با وجود همه این اقدامات، حتی تا پایان سال 2000 
میادی نیز میزان کس��ری تج��اری آمریکا در برابر 
ژاپن باا بود و بدین ترتیب ماحظه می ش��ود تمام 
مذاکرات و ایجاد محدودیت ها نتوانس��ت در مقابل 

اقتصادی که دیگر رقابت پذیر شده بود بایستد.
تحلیلگران آمریکایی این روزها بشدت به دنبال 
استفاده از درس های جنگ تجاری آمریکا و ژاپن در 
دهه 70 و 80 میادی هس��تند ت��ا از آن تجربه ای 
برای رویاروی��ی با چین بیاموزند. با این حال به نظر 
می رس��د نوع مواجهه ژاپن با تهدی��دات اقتصادی 
آمریکا در آن دو دهه می تواند الگوی بسیار مناسبی 
برای یک اقتصاد مقاومتی باش��د. اگر ایران بخواهد 
به اهداف مطرح  شده در اقتصاد مقاومتی برسد، در 
وهله اول باید مشخص شود مزیت نسبی کشور در 
مواجهه با دشمن در جنگ اقتصادی فعلی چیست؟ 
ژاپن از تولید، س��رمایه گذاری روی صنایع جدید و 
همچنین سرمایه گذاری باا در بحث صنایع نوظهور 
و »های تک« استفاده کرد و توانست برتری خود را 
تا مدت ها علیه اقتصاد اول دنیا حفظ کند. در مرحله 
دوم ن��وع نگرش ژاپن به مذاکرات یا بده بس��تان در 
مقابل طرف آمریکایی بود. بیشتر از اینکه به مذاکرات 
به عنوان نتیجه دیپلماسی نگاه شود، از آن به عنوان 
ابزار دیپلماتیک استفاده شد و مسؤوان ژاپنی همان 
هنگام که مشغول رایزنی با آمریکایی ها بودند، نگاه 
اصلی شان به پیشرفت در سایر صنایع و عرصه های 
اقتصادی بود که بتوانند در آن باز هم قدرت اقتصادی 
آمریکا را به چالش بکشند. در واقع از نگاه ژاپنی ها، 
مذاکره فرصت و زمان ازم را برای آنها فراهم می کرد 
ت��ا بخش دیگ��ری از اقتصاد خود را به ش��کوفایی 
برس��انند. دس��تاوردی که این بازنده بزرگ جنگ 

جهانی، همچنان از فواید آن بهره می برد.
سومین درس��ی که می توان از اقتصاد مقاومتی 
به سبک ژاپنی گرفت، تقدیم نکردن یک شبه تمام 
مزیت های اقتص��ادی اش به ط��رف آمریکایی بود. 
همین مسأله بود آمریکا را در نهایت به این تصمیم 
رس��اند که نه درباره تک تک محصوات و تولیدات 
ژاپنی، بلکه درباره ایجاد تغییرات در کل سیس��تم 
اقتصادی این کشور باید پای میز معامله با ژاپن برود. 
البته یک نکته بزرگ نباید فراموش شود؛ ژاپن به 
عنوان بازنده بزرگ جنگ، در مقابل آمریکا به عنوان 
برن��ده بزرگ جنگ مذاکره می ک��رد و از همین رو 
دست بسیار پایین تری در مذاکرات داشت اما ایران 
اکنون برنده بزرگ جنگ غرب آسیاس��ت و آمریکا 

بازنده این نبرد!

اقتصاد مقاومتی ژاپنی
ژاپنی ها پس از جنگ جهانی دوم چگونه خود را به اقتصاد دنیا تحمیل کردند

پرونده »وطن امروز« درباره مدل  های مذاکراتی ترامپ و درس های مذاکرات دیگر کشورها با آمریکا برای ایران

مقاومت در برابر مرد دیوانه
گروه سیاسی: از زمان کمپین های انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، 
دونالد ترامپ بارها برجام را قراردادی پوس�یده و بی ارزش دانسته و اعام کرده بود از 
توافق هس�ته ای با ایران بیرون می آید. او بعد از پیروزی در انتخابات نیز بیان کرد در 
دولت او مذاکرات جدیدی با ایران درباره مسائل هسته ای و موشکی انجام خواهد شد. 
نزدیک به 2 سال از زمانی که ترامپ به عنوان چهل وپنجمین رئیس جمهور ایاات متحده 
قسم یاد کرد می گذرد و او تاکنون 11 بار به رئیس جمهور ایران درخواست مذاکره داده 

و هر بار با مخالفت مس�ؤوان کش�ورمان روبه رو شده است. س�ؤال اصلی در رابطه با 
دیپلماسی آمریکایی و موضوع گفت وگوهای هسته ای آمریکا و ایران اما این است که 
استراتژی ترامپ برای گفت وگو با ایران چیست؟ او که نه به عنوان یک مذاکره کننده 
دیپلماتیک، بلکه به عنوان یک مذاکره کننده اقتصادی و مدل »بیزینس من« شناخته 
می شود، قرار است چه مدلی از مذاکره را برای ایران به نمایش بگذارد تا دولت ایران را 

مجبور کند بهتر است با او گفت وگو کند؟
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همه او را به عنوان یک دیوانه سیاسی یا افراطی اقتصادی 
می شناسند. نمی تواند همانند روسای جمهوری سابق آمریکا 
خیلی راحت روی صندلی بنشیند و با همتایان خود یا مقامات 
عالی کشورها بر اساس آداب دیپلماتیک گفت وگو کند. دائماً 
عصبی و خشمگین است. همسرش هم از کنار او بودن »شرم« 
دارد و رهبران جهان هم او را غیرقابل اعتماد و انسانی با ریسک 
ب��اا می دانند. تمام فکر و ذکرش پول و پول و پول اس��ت که 
البته به قول خودش »اول برای آمریکا« دست به جیب می شود 
و بعد بر اس��اس اصل حمایت از شرکای استراتژیک دست به 
قلم می ش��ود. تجاری  س��ازی امنیت، فکر و ذکرش ش��ده و از 
هر روزنه ای برای درآمدزایی و گردنه گیری اس��تفاده می کند. 
خانم ها و آقایان، ترامپ را برای ش��ما تش��ریح کردم! از س��ال 
2016 خیلی ه��ا او را با الق��اب متعدد خطاب کردند که متن 
مذکور توان اش��اره به آنها را ندارد اما بحث اصلی این اس��ت 
که ساکن کاخ سفید در وضعیت فعلی، بدجور زیر منگنه قرار 
دارد. البته بخشی از این اعمال فشار واقعی و مابقی آن برگی از 
نمایشنامه ساختار قدرت ایاات متحده است که طی چند قرن 
اخیر همیشه در حال تغییر و تکمیل بوده و بازیگران مشخصی 
همانند شطرنج داشته و کمی بعد هم )همانند بوش پدر( در زیر 
خاک دفن ش��دند. شاید عده ای بگویند شخص ترامپ، هادی 
و برنامه ریز اصلی وضعیت فعلی آمریکاس��ت ولی باید متوجه 
بود سناریوی سیاست در سرزمین یانکی ها به صورت عجیب و 
غریب مصنوعی، سیال و البته هدفمند نوشته و اجرا می شود. 
واقعیت این است که ترامپ یک مهره همانند سایر چهره های 
ایاات متحده به حساب می آید فقط کمی با آنها تفاوت دارد 
که همین وجه تمایز موجب بار شدن هزینه های بسیار سنگین 
بر دوش جامعه ملل ش��ده؛ از خاورمیانه و جنوب آسیا گرفته 
تا شرق آسیا و اروپا. حال مشخص نیست آفریقا چه زمانی به 

ویروس تکفیر اقتصادی یا سیاسی ترامپ آلوده شود.
توپخانه کنگره علیه ترامپ ■

در چند روز اخیر به صورت مکرر ش��اهد انتش��ار اخبار و 
مستنداتی در حوزه سیاس��ت داخلی آمریکا بودیم که دقیقاً 
»توفان در کاخ سفید« را نمایان می کند. شاید پس از قضیه واتر 

گیت در سال های میانی دهه 70 میادی 
که درنهایت منجر به کناره گیری ریچارد 
نیکس��ون از قدرت ش��د، وضعیت ترامپ 
یک��ی از عجیب ترین و البته پیچیده ترین 
پرونده ه��ای تاری��خ آمریکا ب��ا محوریت 
کاخ سفید باشد. ماجرا به این صورت است 
که رئیس جمهور آمریکا از ناحیه 2 پرونده 
شدیداً زیر فشار قرار دارد و این به معنای 
چند هفته پر مش��غله ب��رای خبرنگاران 
سی ان ان و واشنگتن  پست است.  سی ان ان 
از آن جهت که دقیقاً به چالش کش��یدن 

ترام��پ را در دس��تور کار قرار داده، حاا ک��ه »بازرس مولر« 
در ح��ال ورق زدن پرونده دخالت روس��یه در انتخابات 2016 

آمریکاس��ت، این موسسه رسانه ای و بس��یاری از روزنامه ها و 
آژانس های خبری به دنبال حمله به ترامپ هس��تند و حتی 
معتقدند فعال شدن دموکرات ها در کنگره 
بزودی می تواند ترامپ را به مرحله ناس��زا 
گفتن و فحاشی برساند؛ این یعنی همان 
نقطه جوش سیاس��ی که ترامپ دقیقاً در 
این ناحیه بس��یار ضعیف اس��ت. پرونده 
دیگری که پای خبرنگاران واشنگتن پست 
را برای به چالش کشیدن رئیس جمهوری 
آمریکا به میدان باز می کند، قتل »جمال 
خاش��قجی« روزنامه نگار منتقد سعودی 
اس��ت که اتفاق��اً هم��کار روزنامه نگاران 
واشنگتن پست هم به حساب می آمد. اخیراً 
گروهی از سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات آمریکا به طور 
واضح در برابر کاخ س��فید مقاومت کرده و طرحی را ارائه دادند 

که ولیعهد عربستان را مسؤول قتل خاشقجی معرفی می کند. 
اشخاصی مانند لیندسی گراهام، مارکو روبیو و تاد یانگ از حزب 
جمهوری خواه و همچنین سناتورهای دموکرات از جمله دایان 
فین اشتاین، اد مارکی و کریستوفر ُکنز این طرح را ارائه داده اند 
و این به منزله حمله نصف و نیمه به ترامپ است.  محتویات 
گفت وگوهایی که میان سناتورها و جینا هاسپل )رئیس سازمان 
س��یا( رخ داده است دقیقاً نشان می دهد اسنادی که سرویس 
اطاعاتی ترکیه )میت( اخیراً و در جریان سفر هاسپل به وی 
تحویل داده  اس��ت به حدی اعتبار دارد که هیچ نهاد و ارگان 
سیاس��ی- امنیتی در آمریکا نمی توان��د آن را رد کند اما تمام 
این متغیرها را اگر کنار بگذاریم به این نتیجه می رس��یم که 
اظهارات ترامپ ش��روع کننده وضعیت فعلی اس��ت. باید این 
حقیقت را بپذیریم که لفظ دیوانه برای رئیس جمهوری آمریکا، 
قدری عمیق و غیرکارشناسانه است. شاید عده ای با این فرضیه 
مخالفت کنند اما بحث بر س��ر این است که ترامپ بر اساس 

»تئوری مونروئه« نگاه به داخل را در دستور کار خود قرار داده 
تا بتواند در انتخابات 2020 بار دیگر پیروزی را از صندوق های 

رای نصیب خود کند. ترامپ می داند اگر 
کمی س��طح رفاه و درآم��د را با یکدیگر 
توازن ببخش��د بدون تردید اقبال او چند 
برابر خواهد شد. اینکه تمام زمین و زمان 
به او می گویند محمدبن سلمان مسؤول 
قتل خاش��قجی بوده و او در نهایت اعام 
می کند »عربس��تان ش��ریک استراتژیک 
آمریکاست« یا اینکه جیمز متیس )وزیر 
دفاع آمریکا( صراحتاً ادامه حیات آمریکا را 
به ادامه حیات عربستان گره می زند، نشان 
می دهد ساختار قدرت در ایاات متحده 

آنگونه که در ایران فکر می کنند دموکراسی پذیر و پذیرای انتقاد 
نیست. حرف اول و آخر در آمریکا را سیاست و اقتصاد سیاسی 

می زند و در حاشیه آن مسائل دیگری مانند حقوق بشر یا رفاه 
عمومی مطرح می شود.

تیتر بزرگ: با چین به توافق رسیدم! ■
زمانی که ترامپ برای شرکت در اجاس گروه بیست )جی 
20( عازم آرژانتین ش��ده بود، دیداری میان روسای جمهوری 
چی��ن و ایاات متحده اتف��اق افتاد که نتیجه آن پایان جنگ 
تعرفه ای میان واشنگتن و پکن بود. عده ای از این توافق به عنوان 
عقب نشینی چین نام بردند اما موضوع اینجاست که میزان رشد 
اقتصادی چین و آمریکا قابل مقایسه با یکدیگر نیست و همین 
موض��وع نگرانی هایی را برای پکن به وج��ود آورد. بحث اصلی 
که در این توافق بیش از پیش مهم بود، فش��ار کش��اورزان به 
ترامپ بود. تعرفه های 10 درص��دی که قرار بود تا 25 درصد 
افزایش پیدا کند، صراحتاً نان شب کشاورزان آمریکا را به خطر 
انداخت و از این منظر ترامپ در توافق خود با رئیس جمهوری 
چین بر این موضوع تاکید کرد که یکی از شروط پایان جنگ 
تجاری این است که محصوات کشاورزی آمریکا توسط چین 
خریداری شود. این دقیقاً نشان می دهد رئیس جمهوری آمریکا 
اواً به دنبال آن اس��ت تا جای پای خود را میان قشر محرک 
)کارگران، کش��اورزان، صنعتگران و به طور کلی قش��ر مولد( 
محکم کند و از س��وی دیگر برای فرار از 2 پرونده داخلی که 
علیه وی مفتوح شده، نیاز به »تیتر بزرگ« دارد تا به همه ثابت 
کند او دیوانه نیست و از اقتصاد سر در می آورد. طبیعی است 
آرای خاکستری این تیترها را نگاه می کنند و به جرگه هواداران 
ترام��پ می پیوندند و او می داند ک��ه باید این وضعیت را برای 
برون رفت از بحران های داخلی ادامه بدهد. ترامپ و مشاورانش 
بخوبی می دانن��د که پس از ژانویه از ناحیه دموکرات هایی که 
وارد کنگره خواهند شد مورد بمباران رسانه ای و سیاسی قرار 
می گیرند و طبیعتاً بدنه لیبرال سازمان سیا هم به آنها کمک 
خواهد کرد. در اینجا باید توجه داش��ته باشیم جناح مخالف 
ترامپ دقیقاً نقاط ضعف رئیس جمهوری آمریکا را می داند اما 
باید توجه داش��ت که پرونده دخالت های روسیه در انتخابات 
2016 بیش از قتل خاش��قجی برای دموکرات ها اهمیت دارد. 
اگر بخواهیم بدون تعارف صحبت کنیم باید بگوییم پول حرف 
اول و آخر تئوری های سیاس��ی، امنیتی، 
نظامی و تج��اری را در آمریکا می زند؛ لذا 
آنچه ب��رای دموکرات ها در ماه های آینده 
مهم خواهد بود پرونده نخست خواهد بود 
اما سناریوی ترامپ خلق تیترهای بزرگ تر 
در حوزه سیاست خارجی برای درخشان 
نش��ان دادن کارنامه خ��ود و فریب افکار 
عمومی است. در این رابطه احتمال دارد در 
حوزه جنوب آسیا )افغانستان و پاکستان( 
و همچنین درباره ایران و منطقه تحرکات 
جدی تری برای خلق تیتر بزرگ از سوی 

ترامپ را شاهد باشیم. 
*کارشناس مسائل آمریکا 

واکاوی تازه ترین تحوات افغانستان

ابتکار عمل دست کیست؛ طالبان، آمریکا یا دولت؟
آنچه نتانیاهو از پرونده سپر شمالی می خواهد

تعویق سقوط 
س�یدعباس حس�ینی*: تحوات امنیتی و سیاسی افغانس��تان همچنان به طرز 
نگران کننده ای پیش می رود و هنوز کمتر روزنه ای از امید و تحول دیده می ش��ود؛ 
از یک سو تاش های نماینده ویژه آمریکا برای صلح این کشور، بدون حضور دولت 
افغانستان به صورت مبهم پیش می رود و از سوی دیگر، طالبان به دنبال قدرت نمایی 
بیش��تر و توس��عه دامنه نفوذ و حض��ور خود در مناطق امن و زی��ر کنترل دولت، 
به خصوص مناطق مرکزی و شیعه نشین این کشور است. فضای سیاسی افغانستان 
نیز در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری متاطم است و با وجود خواست 
ایاات متحده برای تعویق برگزاری این انتخابات، سرانجام کمیسیون انتخابات این 
کشور تصمیم گرفت انتخابات را بدون تأخیر برگزار کند. با وجود این متغیرها، جامعه 
جهانی و کشورهای کمک کننده به افغانستان در نشست ژنو، بار دیگر تعهد دادند در 

کنار دولت و ملت افغانستان خواهند بود.
 سومین سفر نماینده ویژه آمریکا به منطقه ■

در یکی از آخرین تحوات افغانستان »زلمی خلیل زاد« نماینده ویژه آمریکا در 
پرونده صلح افغانستان، از روز سه شنبه 12 آذر سومین دور سفرهای خود به منطقه را 
برای زمینه سازی گفت وگوهای صلح افغانستان و کشاندن طالبان به پای میز مذاکره 
از پاکستان آغاز کرد. به رغم اظهارات خلیل زاد در 2 دیدار گذشته که گفته افغانستان 
بیش از هر زمانی به صلح با طالبان نزدیک ش��ده، هنوز هیچ تغییر محسوسی در 

رویکردها و خواسته های طالبان و همچنین نشانه ای از 
صلح در این کشور دیده نشده است. این در حالی است 
که در آستانه سفر تازه نماینده ویژه آمریکا به منطقه، 
از یک سو وزیر دفاع این کشور اعام کرد برنامه ای برای 
خروج از افغانستان ندارند و از سوی دیگر، دبیرکل ناتو 
تصریح کرده هزینه ماندن ناتو در افغانستان به مراتب 
کمتر از هزینه خروج  از این کشور است، این در حالی 
است که نخستین و برجسته ترین خواست طالبان برای 

شروع مذاکرات صلح، خروج نیروهای خارجی از افغانستان است! اما در تغییری در 
آستانه این سفر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاات متحده پس از 2 سال فشار بر 
پاکستان و موضع گیری های تند و جدی در برابر این کشور، به خاطر حمایت هایی 
که پاکستان از طالبان و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان و منطقه می کند، 
دست از پا درازتر، بار دیگر دست به دامن این کشور شده است. روز دوشنبه 11 آذر 
نخس��ت وزیر و وزارت خارجه پاکستان از دریافت نامه دونالد ترامپ به عمران خان، 
نخست وزیر این کشور خبر دادند که در آن ترامپ خواهان تاش پاکستان در محور 
صلح افغانستان و وادار کردن طالبان برای حضور در پای میز مذاکره شده و در عین 
حال، از تمایل خود برای ایجاد فصل جدیدی از روابط آمریکا و پاکس��تان س��خن 
گفته است. آنچه مشخص است استراتژی جنوب آسیای آمریکا در 2 سال گذشته 
کمتر تأثیری بر سیاس��ت های پاکستان در قبال افغانستان داشته و با نامه ترامپ، 
سیاستمداران پاکستانی از دل این رویارویی پیروز به درآمدند اما نتیجه این تقابل 

تشدید دامنه جنگ و قدرت گیری بیش از پیش طالبان بود.
 قدرت نمایی بیشتر طالبان و تاش برای توسعه گستره نفوذ ■

همزمان با این تحوات در عرصه مسائل صلح افغانستان، گروه طالبان بر شدت 
و دامنه حمات خود در اس��تان های مختلف بویژه در مناطقی که تاکنون به دلیل 
حضور شیعیان و حمایت آ نها از دولت و نظام امن بودند، افزود. مردم مناطق مرکزی 
افغانستان که عمدتاً شیعه  و هزاره هستند، از 5 آبان سال جاری شاهد بی سابقه ترین 
حمات گروه طالبان و به گفته برخی نمایندگان مردم افغانستان در مجلس این کشور، 
با هدف پاکسازی قومی بوده اند. این حمات ابتدا از شهرستان ارزگان خاص )واقع در 
وایت ارزگان( آغاز شد و پس از آن به شهرستان های جاغوری و مالستان استان غزنی 
سرایت کرد. در حمات طالبان به شهرستان ارزگان خاص، 67 غیرنظامی کشته و 
زخمی ش��دند و صدها خانواده از محل زندگی خود به سایر مناطق آواره شدند. در 

شهرستان های جاغوری و مالستان نیز نزدیک به 100 نفر از غیرنظامیان و نظامیان 
کش��ته و زخمی و 5 هزار خانواده نیز آواره شدند.  از شهرستان پشتون کوت استان 
فاریاب افغانس��تان نیز خبر می رسد در نتیجه محاصره مردم این منطقه و مسدود 
کردن راه های ارس��ال مواد غذایی به مردم، 2 کودک در نتیجه گرسنگی و چندین 
زن در نتیجه عدم انتقال به مراکز بهداشتی جان باخته اند. طالبان مردم این منطقه را 
به دلیل حمایت از دولت مورد این برخورد ضد انسانی قرار داده است. آنچه مشخص 
است طالبان برای زمینه سازی گفت وگوهای صلح کماکان هیچ عاقه ای به برقراری 
آتش بس و کاهش ش��دت حمات خود ندارد، بلکه از یک سو در محور توطئه های 
بیرونی و از سوی دیگر در راستای امتیازگیری بیشتر در مذاکره با آمریکا حاضر است 
با هدف قرار دادن مردم بی دفاع، قربانیان بیشتری از آنها بگیرد. در چنین شرایطی، 
سوال اساسی این است که مذاکره با طالبان و تأمین صلح در افغانستان به چه قیمتی 

خواهد بود؟! 
 سرنوشت انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ■

در عرصه انتخابات افغانس��تان، کمیسیون انتخابات این کشور نتوانسته به رغم 
وعده ای که داده، نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی را به صورت کامل اعام کند و در 
چنین شرایطی، اعام نتایج نهایی یک ماه دیگر را نیز دربرخواهد گرفت. ناکامی در 
برگزاری این انتخابات به خصوص با استفاده از فناوری بیومتریک یا انگشت نگاری، 
سبب ش��ده جریان های مختلف سیاس��ی نتایج این 
انتخابات را غیرشفاف بخوانند. درباره انتخابات ریاست 
جمهوری نیز با وجود فشارهای مستقیم و غیرمستقیم 
بویژه از جانب آمریکا، کمیسیون انتخابات افغانستان در 
حالی که ابتدا با تعویق 3 ماهه انتخابات موافقت کرده 
بود، سرانجام اعام کرد این انتخابات را بدون حتی یک 
روز تأخیر، 31 فروردین س��ال 1398 برگزار می کند. 
آمریکا پی��ش از این به صورت ضمنی اعام کرده بود 
برای به نتیجه رسیدن مذاکرات با طالبان، انتخابات ریاست جمهوری به تعویق بیفتد 
یا حتی تعلیق ش��ود و فراتر از آن، زمینه تشکیل یک حکومت موقت فراهم شود؛ 
درخواس��تی که با مخالفت ریاس��ت جمهوری و دولت افغانستان مواجه شد. یکی 
از دایل این مخالفت ریاس��ت جمهوری  افغانستان، به نوعی به عزم جدی محمد 
اش��رف غنی برای ادامه حکومت خود در 5 سال آینده و تاش آمریکا برای ایجاد 
یک حکومت موقت و کنار زدن او، قابل تحلیل است. سخنگوی ریاست جمهوری 
افغانستان هفته گذشته اعام کرد محمد اشرف غنی به عنوان نامزد انتخابات آینده 
حضور خواهد داشت و در حال رایزنی در مورد ترکیب تیم انتخاباتی خود است. بر 
اساس جدول زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ثبت نام نامزدها از اول 
دی ماه آغاز خواهد شد. با این وجود باید دید فضای این انتخابات همزمان با ادامه 
تاش ها برای مذاکره با طالبان چگونه شکل خواهد گرفت و آیا پیش از برگزاری آن، 

بر اساس وعده آمریکا صلحی محقق خواهد شد یا خیر؟
کنفرانس ژنو برای افغانستان ■

در کنار مش��کات داخلی افغانستان و بن بست سیاسی- نظامی در این کشور، 
جامعه جهانی  بار دیگر تعهد خود را برای حمایت از افغانستان تا پایان دهه تحول 
در این کشور )2015 تا 2024( اعام کرد. در این کنفرانس که روزهای 27 و 28 
نوامبر 2018 در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، هیأت هایی از 16 کشور 
و 53 نهاد بین المللی حضور داشتند. شرکت کنندگان این کنفرانس بار دیگر روی 
کمک 15/2 میلیارد داری برای اولویت های توس��عه ای افغانستان تا سال 2020 
تاکید کردند. این حمایت گسترده، حداقل مردم افغانستان را بار دیگر مطمئن کرد 
که جامعه جهانی همچنان در کنار آنها خواهد بود و این کشور را به حال خود رها 

نخواهد کرد.
*روزنامه نگار مقیم و پژوهشگر مسائل افغانستان

علیرضا سبحانی: پس از آنکه 400 موشک حماس در واکنش به عملیات به 
اصطاح مخفیانه و سری رژیم صهیونیستی به شهرک های صهیونیست نشین 
اصابت کرد و آویگدور لیبرمن )وزیر جنگ مستعفی این رژیم( از کابینه بنیامین 
نتانیاهو جدا شد، بسیاری از تحلیلگران مسائل اسرائیل گمانه زنی هایی در مورد 
ب��ه خطر افتادن حیات سیاس��ی وی مطرح کردند و حتی به رش��ته تحریر 
درآوردند که نشان از تضعیف جایگاه سیاسی وی داشت. این روند تا امروز به 
صورت منحنی پایدار خط سیر خود را در پیش گرفته است و عده ای معتقدند 
نخست وزیر اسرائیل توانسته از چالش پرخطر سیاسی در سرزمین های اشغالی 
جان س��الم به در ببرد. اگرچه این تحلیل از منظر ش��کلی صحیح است اما از 
منظر ماهوی کاماً غلط و پیش پا افتاده است.  واقعیت این است که نتانیاهو در 
وضعیت بدی قرار دارد و احزاب مخالف او نه تنها عملکرد کابینه وی و همسویان 
او را به دور از نتیجه مثبت ارزیابی می کنند، بلکه معتقدند تحرک های اطاعاتی 
و نظامی او، محیط زندگی آنها را به خطر انداخته و از سوی دیگر وجهه بسیار 
منفوری از این رژیم بر جای گذاشته است. به همین دلیل نتانیاهو بر اساس 
عرف های نانوشته سیاس��ی باید به دنبال راه حل فوری برای »تعویق سقوط 
خود« باشد، چرا که از منظر کارشناسان اسرائیلی او نتوانسته آنگونه که باید 
منافع حزب لیکود و شهروندان سرزمین های اشغالی را تامین کند و هر روز از 

آنها با موشک و راکت پذیرایی می شود!  در این بین 
هدف نتانیاهو و هم قطاران وی در تل آویو این است 
که افکار عمومی سرزمین های اشغالی را به سمت  و 
سویی سوق دهند که نه تنها شخصیت های کلیدی 
و غیر همس��و با وی، بلکه شهروندان سرزمین های 
اشغالی هم احساس خطر کنند. به عبارت دیگر، وی 
به دنبال آن اس��ت سایه تهدید امنیتی و نظامی را 
بر سر شهروندان خود تقویت کند تا به آنها بفهماند 

وضعیت حیات شان وخیم اس��ت و هر لحظه ممکن است از سوی حماس و 
ح��زب اه مورد هجمه قرار گیرند. این پروژه نتانیاهو به نوعی برای فرارش از 
اظهارات منتقدان خود است تا به هر روشی که شده با فریب افکار عمومی خود 
را به حاشیه براند و از این وضعیت در جهت آرامش سیاسی خود استفاده کند. 
از سوی دیگر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با این کار بحث انسجام حداکثری 

را به شهروندان خود گوشزد می کند تا از بار انتقادها بکاهد.
گروهی از موافقان نتانیاهو در سرزمین های اشغالی بر این عقیده اند که او و 
کابینه  امنیتی اش باید هجمه های نظامی و رخنه های امنیتی برای حفظ امنیت 
عمومی اسرائیل را بیشتر کنند و حتی خواهان به راه انداختن جنگ در لبنان، 
س��وریه و منطقه هس��تند؛ از این منظر است که شاهد به راه افتادن عملیات 
جدیدی به نام »س��پر شمالی« هستیم که البته بزرگنمایی رسانه های رژیم 
صهیونیستی از دستاورد این عملیات طی این سناریو بیشتر بوده است. نتانیاهو 
در عرصه عمومی بارها به تونل های احداث شده حماس و حزب اه لبنان اشاره 
کرده و آنها را تهدیدی برای امنیت سرزمین های اشغالی خوانده بود اما هیچگاه 
به این نکته اشاره نکرده است که چرا به رغم هشدارهای یونسکو و ثبت قدس 
شریف در فهرست بناهای تحت نظارت این نهاد بین المللی، حفاری های زیادی 
توسط نیروهای میدانی موساد و ارتش رژیم صهیونیستی در زیر قدس انجام 

شده است.
این موضوع دقیقاً نش��ان می دهد نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال 
خروجی فراتر از دستاورد نظامی است و حتی باید بگوییم پرونده سپر شمالی 
یک س��ناریوی فریب به حس��اب می آید تا یک عملیات ش��مالی در محیط 
لبنان. بخش دیگری از س��ناریوی سپر شمالی اسرائیل به تقویت نفوذ ایران 
در منطقه بازمی گردد؛ گفت و گوهای میان مسکو و تل آویو نشان می دهد رژیم 

صهیونیستی در مورد مناطق جنوبی خود نگران است و از این جهت نتانیاهو از 
این ابزار برای شلوغ نگه داشتن داخل اسرائیل به نفع منافع خود بهره می  برد. 
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا اسرائیل به دنبال درگیری 
سخت با حزب اه طی سناریوی سپر شمالی خواهد بود؟ پاسخ منفی است، 
چرا که نتانیاهو نمی خواهد در این ش��رایط وخیم داخلی حزب اه را تحریک 
کند اما به دنبال آن اس��ت تا تش��نج را در داخل سرزمین های اشغالی برای 
اهداف سیاس��ی و ش��خصی خود زنده نگه دارد. او قصد دارد به مردم بگوید 
تهدید در تونل های زیر خانه های شان همچنان باقی است و از آن به سود خود 

بهره برداری کند.
بخشی از سناریوی سپر شمالی برای انتخابات آتی اسرائیل و استمرار حیات 
این رژیم طراحی شده است. نتانیاهو در این میان به صورت واضح می بیند که 
بهترین زمان برای شلوغ کاری امنیتی، هم اکنون است و از این جهت به دنبال 
آن است تا به ساکنان سرزمین های اشغالی القا کند ایران دشمن شماره یک 
آنهاست و خطر حزب اه و حماس همچنان وجود دارد. از جهتی دیگر او  برای 
بقای حیات قوم یهود به عادی سازی روابط با اعراب نیازمند است و بدون تردید 
دایره واکنش های امنیتی رژیم اشغالگر قدس گسترده تر خواهد شد. نتانیاهو 
اگر ببیند نمی تواند حمایت ایاات متحده و کشورهای عربی را در سناریوهای 
خ��ود جلب کند، بدون تردید دس��ت به اقدام های 
خطرناک در سوریه و محیط خود خواهد زد. ادعای 
حمله به ایران همانند گذشته یک اظهارنظر واهی و 
منتفی به حساب می آید اما اینکه چرا حریم هوایی 
عمان روی جنگنده های اس��رائیل گش��وده شده، 
موضوعی است که نباید از کنار آن بسادگی گذشت. 
مساله دیگر که متاس��فانه از دایره تحلیل ها غایب 
است، بحث تاثیر »سلسله راهپیمایی های بازگشت« 
بر معادات امنیتی و ژئوپلیتیکی سرزمین های اشغالی است. اسرائیل بشدت از 
ادامه این روند ترس دارد و تئوریسین های امنیتی این رژیم معتقدند اگر روند 
راهپیمایی ها در غزه ادامه پیدا کند، می تواند این ابتکار عمل به کرانی باختری 
رود اردن سرایت کند و اینجاست که صهیونیست ها حیات خود را بر باد رفته 
می بینند. از این رو حدود 3 روز قبل آنتونیو گوترش )دبیرکل س��ازمان ملل( 
رسماً خواستار همکاری اسرائیل و نهادهای امنیتی فلسطینی شده که اظهارات 
وی رسماً نشان از احساس خطر رژیم صهیونیستی در مورد وضعیت امنیتی 
س��رزمین های اشغالی دارد. همان طور که پیش تر گفته شد مبداء تغییر وزن 
معادات امنیتی در سرزمین های اشغالی ضرب شست حماس بود اما واقعیت 
این است که نتانیاهو برای فرار از این وضعیت محتاج سناریوی دیگری است 

که البته هزینه های خاص خود را دارد.
سخن آخر   ■

عاوه بر سناریوی سپر شمالی که توسط نتانیاهو مطرح شده، چند متغیر 
دیگر برای فرار از وضعیت فعلی سیاس��ی - امنیتی توسط او طرح ریزی شده 
اس��ت: 1- تحرک ه��ای برون مرزی مرکب )اطاعات��ی – نظامی( در محیط 
پیرامونی که می تواند منجر به عملیات های خرابکارانه و دستبرد شود 2- موج 
جدید اعام به رسمیت شناختن بیت المقدس توسط برخی کشورها به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیس��تی که نمونه جدید آن به رسمیت شناختن قدس 
توس��ط دولت اس��ترالیا خواهد بود 3- حمات نقطه ای و کوتاه علیه مواضع 
ایران در سوریه و سایر متحدان آن 4- تند شدن شیب سفرها و گفت وگوها و 
رایزنی های نتانیاهو با سایر مقامات کشورهای مرتبط از جمله روسیه و اعراب 
منطقه 5- احتمال شروع سفرهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی به کشورهای 

عربی منطقه مانند بحرین، امارات، قطر و حتی کویت.      

آنچه این روزها در کنگره و کاخ سفید می گذرد

محاصره ترامپ چقدر واقعی است؟
ناصر مرزبان*

محتویات گفت وگوهای�ی که میان 
س�ناتورها و جینا هاس�پل )رئیس 
سازمان س�یا( رخ داده است دقیقًا 
نشان می دهد اسنادی که سرویس 
اطاعاتی ترکیه )می�ت( اخیراً و در 
جریان سفر هاس�پل به وی تحویل 
داده  اس�ت به حدی اعتبار دارد که 
هیچ نهاد و ارگان سیاسی- امنیتی 

در آمریکا نمی تواند آن را رد کند

رئیس جمهوری آمریکا اواً به دنبال 
آن اس�ت تا جای پ�ای خود را میان 
قش�ر محرک )کارگران، کشاورزان، 
صنعتگران و به طور کلی قشر مولد( 
محکم کن�د و از س�وی دیگر برای 
فرار از 2 پرونده داخلی که علیه وی 
مفتوح ش�ده، نیاز به »تیتر بزرگ« 
دارد ت�ا به همه ثابت کن�د او دیوانه 

نیست و از اقتصاد سر در می آورد
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جای خوش��حالی نیس��ت که در ایران با همه 
داعیه و پیش��ینه و تبار اندیش��ه  ایمان اما مفهوم 
عدالت همچنان مهجور مانده و مغفول اهل فضل 
و عالمان دانشگاهی است. در دنیای غرب بویژه از 
مدرنیته به این سو هم تقریبا همه آنچه از عدالت 
گفته ش��ده، یا در زمین مارکس بوده یا صراحتا 
عدالت را به نفع آزادی به مسلخ برده است و ابایی 
هم نداشته از طرح شفاف این مدعا که انسان آزاد 

است و مختار. 
اگ��ر چه جهان پ��س از مارک��س دیگر هرگز 
نتوانست به عدالت بویژه در مقام نظر کم توجهی 
کن��د ام��ا به هر روی انس��ان م��درن خودمدار و 
خودبنیاد شده اس��ت؛ چه بسا از عصر یونان پس 

از سقراط...
نظری��ه عدالت پس از »ج��ان راولز« و قرائت 
لیبرال او در روزگار ما با درس گفتارهای »مایکل 
سندل« در غرب سر زبان ها افتاد          . درس گفتارهایی 
که شهرتش اوا به دلیل نقد دیدگاه لیبرالیستی 
راول��ز اس��ت و ثانی��ا به خاطر آناین ب��ودن این 

کاس ها در دانشگاه هاروارد.
عدالت چیست؟ ■

س��ندل، عدال��ت را در برگیرن��ده فضیلت و 
خیر جمع��ی می داند و به ای��ن اعتبار هم منظر 
ارسطویی او قابل تشخیص است و هم جامعه گرا 
ب��ودن، او را در نقطه مقاب��ل فردگرایانی از جمله 
راولز قرار می دهد. در حقیقت توجه او معطوف به 
زمینه های فرهنگی و اجتماعی است؛ آنچه قبل تر 
خیلی محل توجه قرار نداشته و در حقیقت گویی 

انسان تک س��احتی را مفروض می داشتند. برای 
س��ندل فرد منف��ک از خانواده و ش��هر و جامعه 

تشخص نمی یابد. 
او معتقد است شخصیت یک فرد عبارت است 
از آگاه��ی آن فرد درباره مقط��ع تاریخی که در 
آن واقع اس��ت. فهم این مقطع تاریخی به معنای 
درک و فه��م از خودم��ان به عن��وان اعضای یک 
خانواده، اجتماع یا ملت خاص اس��ت. درک این 
موقعیت های خاص برای انس��ان دلبستگی هایی 
ایجاد می کند که هویت بخش او اس��ت. فردی که 
فاقد چنین دلبستگی ها و وفاداری هایی است فاقد 
شخصیت و عمق اخاقی است. شخصیت داشتن 
برای سندل یعنی من در مقطعی از تاریخ حرکت 
می کنم که تحت فرمان و دستور من نیست و این 

انتخاب ها و اعمال من حاوی پیامدهایی است. 
به نظر می رسد او نوعی محافظه کاری و حتی 
نس��بی گرایی در توضیح خیر دارد. یعنی اگر چه 
مفه��وم را در معرض تحول می داند اما س��ازوکار 
اصاح و تغییر آن را نمی گوید. در پاس��خ به این 
س��وال که چگونه می توان وزن اخاقی اجتماع را 
در نظ��ر گرف��ت  و در عین حال عرص��ه را برای 
آزادی انسان لحاظ کرد، از آرای او چنین برداشت 
می ش��ود که ما می توانیم خودمان را هویت های 
موقعیت مند ببینیم و در عین حال آزاد هم باشیم. 
در واقع س��ندل درباره ش��یوه ای که می توان 
میان این دو مفهوم جمع کرد به مکینتایر و کتاب 

»در جست وجوی عدالت« او ارجاع می دهد.
مکینتای��ر آنجا برداش��تی روای��ی از فرد ارائه 

می ده��د. یعنی انس��ان ها ماهیتی داس��تان گونه 
دارند؛ »مانند یک افس��انه که م��ا نمی دانیم چه 
اتفاق��ی خواهد افت��اد اما با این وج��ود حیات ما 
شکل مش��خصی دارد که خودش را در آینده ما 

نشان می دهد«.
س��ندل که خ��ود موافق رویک��رد روایت گونه 
از ف��رد اس��ت، اعتق��اد دارد چنی��ن تبیین��ی از 
فاعلی��ت اخاقی فرد، نش��ان می ده��د که تفکر 
و تعم��ق اخاقی در برگیرنده تأم��ل در درون و 

درباره داس��تان زندگی های 
بزرگ تری اس��ت که زندگی 
م��ن بخش��ی از آنهاس��ت          . 
از نظ��ر مکینتای��ر، تبیی��ن 
روایت گونه از هویت فرد، در 
مقابل و در تضاد با فردگرایی 
مدرن است.  یکی از دایلی 
که لیبرال ها معتقدند بحث 
درباره عدالت نباید پیوندی 

با اصول اخاقی و زندگی س��عادتمندانه داش��ته 
باش��د آن اس��ت که معتقدند چنی��ن رویکردی 
جایی برای آزادی ف��ردی باقی نمی گذارد. کانت 
و ج��ان راولز، اصول اخاق��ی را از حیطه عدالت 
خارج می کنند و دی��دگاه مکینتایر درباره آزادی 
و موقعیت مندی و ارتب��اط این دو با هم در برابر 
نگاه آنها به عنوان پرچمداران نگاه لیبرالیستی به 

عدالت است.
به نظر سندل، معنای رویکردی که بی طرفی 
اصول عدالت را می پذیرد آن است که تشکیات 

ی��ا جامع��ه ای که ت��اش می کن��د خصلت های 
مطل��وب را پ��رورش دهد و یک تلق��ی خاص از 
زندگی س��عادتمندانه را مورد تصدیق قرار دهد، 
ب��ا خطر تحمیل برخی ارزش ها بر دیگران مواجه 
اس��ت. )آنچه بودری��ار و برخی متفکران پس��ت 
م��درن دیگر هم بش��دت مورد نقد ق��رار داده اند 
همین پیش��روی و تبلیغ و بازتولی��د ارزش های 
سرمایه داری در قالب لیبرالیسم به ظاهر بی طرف 
است. خطری که جوامع را بشدت تهدید می کند 
و راه گریز س��اده ای نیز ندارد.( 
تامل  ارس��طویی  سندل شیوه 
در ب��اب عدال��ت را می پذیرد          ، 
زیرا در ای��ن الگو اگر تفکر من 
درب��اره خیر من          ، ش��امل تامل 
درب��اره خی��ر موج��ود در آن 
اجتماع هایی اس��ت که هویت 
من به آنها وابس��ته است، آنگاه 
گمراه کننده  بی طرف��ی  آرمان 
است. همچنان که آزاداندیشی به معنای حقیقی 

کلمه از همین افسانه بی طرفی پا گرفته است. 
سندل می نویسد: »برای رسیدن به یک جامعه 
عادل باید درباره زندگی س��عادتمندانه با یکدیگر 
بحث و گفت وگو کنیم. همچنین باید یک فرهنگ 
عموم��ی مطل��وب در زمینه ع��دم توافق هایی که 
اجرم به وجود خواهد آم��د، ایجاد کنیم... یافتن 
اصل ی��ا رویه ای که بتواند هر ن��وع توزیع درآمد، 
ق��درت یا فرصت را توجیه کند جذاب اس��ت. اگر 
بتوانیم چنین اصلی را پیدا کنیم ما را قادر می کند 

از جنجال ها و رقابت هایی که بر س��ر بحث درباره 
زندگی س��عادتمندانه همواره به وجود آمده است 
جلوگیری کنیم اما پرهیز از این بحث ها غیرممکن 
اس��ت. عدالت الزاما موضوعی مرب��وط به قضاوت 
اس��ت... مس��ائل مربوط به عدالت ب��ا دیدگاه های 
رقیب درباره احترام و ارزش، افتخار و به رس��میت 
شناختن مرتبط اس��ت. عدالت فقط درباره شیوه 
صحی��ح توزیع چیزها نیس��ت بلکه درباره ش��یوه 

صحیح ارزش دادن به چیزها هم هست«. 
این ن��وع نگ��رش به موض��وع ب��رای جامعه 
ایران ضروری اس��ت و ش��اهد مث��ال هم همین 
ماجراه��ای اخیر در باب پرسش��گری از وضعیت 
آموزش وپرورش و عدالت آموزش��ی اس��ت. آنچه 
ب��ه صورت پیش فرض باید مدنظر قرار بگیرد این 

موارد است:
- عدال��ت مفهومی اس��ت بش��دت غیربدیهی و 

شدیدا تبیینی و ازم الگفت و گو
- بح��ث از عدالت یک بح��ث چالش برانگیز و به 

همین اعتبار قضاوت برانگیز است.
- در زمینه عدالت فرد نباید ضرورتا قربانی جمع 
شود اما اکیدا خیر جمعی توام با خیر فردی باید 

نصب العین قرار گیرد.
- چالش اصلی اما خاص این بحث جایی است که 
تعارض منافع ش��کل بگیرد. )مثال خاص موضوع 
هم مس��أله مدارس غیردولت��ی در نظام آموزش 

دولتی است.(
خاصه ای از دیدگاه سندل در باب موضوع عدالت ■

1- نمی توان اصل یا اصولی عام و جهان شمول درباره 

مبنای توزیع خیرهای اجتماعی در میان شهروندان 
پیدا کرد که برای همه جوامع قابل تجویز باشد.

2- برای یافتن اصول مربوط به یک جامعه عادل، 
بای��د درباره معنای خیر و زندگی س��عادتمندانه 
که اصول عدالت، معطوف و مربوط به آن اس��ت، 
میان ش��هروندان و متفکران بح��ث و نقد و نظر 
ش��کل بگیرد. این ایده عبارت است از رویکردی 
که اعتقاد دارد عدالت از طریق درون نگری صرف 
یا تأمل های فلسفی متنوع و جدا از اجتماع ها به 
دس��ت نمی آید. در واقع تامل اخاقی برای اینکه 
ما را به عدالت یا حقیقت رهنمون سازد با تاش 

جمعی در نظر گرفته شود نه فردی.
3- از حیث پذیرش تکثر و تنوع اخاقی، هم سو 
ب��ا لیبرالیس��م پیش می رود و در واق��ع ناگزیر از 
تمکین به لیبرالیسم اس��ت. توجه به این مسأله 
اخیر بس��یار حائز اهمیت خواهد ب��ود.  فرهنگ 
ب��رای س��ندل مهم اس��ت و اساس��ا از همین رو 
در زمره فیلس��وفان سیاس��ی جامعه گرا به شمار 
می آید          . اجتماع گرایان فرهنگ را مهم ترین مولفه 
برسازنده هویت می دانند. زمینه گرا بودن ترجمان 
دیگری از همین جامعه گرایی معطوف به فرهنگ 
اس��ت و ضرورتا مس��اوق با تاکید ب��ر حق و خیر 

دیگری و دیگری هاست. 
4- اگ��ر چه قاطعانه گزاره مطلق گرایی در نظریه 
سندل رد و طرد می شود اما نوعی از نسبی گرایی 
در دل این گفتمان است که غیر قابل انکار است. 
توجه به این موضوع که ضرورتا نسبی گرایی برابر 

با نسبیت مطلق و سر آخر آنارشی نیست.
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نگاهی به نظریه عدالت مایکل سندل

آنچه با پول نمی توان خرید
زهرا ش�عبان ش�میرانی: عدالت مفهوم دیرینه ای اس�ت که هرگز برای انس�ان کهنه 
نمی شود. شاید چون رویای دوردست بشر بوده و خواهد ماند. آرمانی که هرگز تمام و 
کمال محقق نخواهد شد اما آدمیزاد زنده به آرزوست... مدرسه نخستین جایی است که 
مفهوم »عدالت« برای افراد در آن شکل می گیرد. اصلی ترین رویارویی با »نابرابری« در 
20 سال نخست زندگی در مدرسه اتفاق می افتد. از طرف دیگر مدرسه در نگاه کان پلی 

است به مثلث موفقیت در جهان مدرن. شهرت، قدرت و ثروت از مسیر مدرسه عبور 
می کند و طبیعی است که حساسیت متفکران و منتقدان عدالت روی این نهاد، ویژه تر 
باشد. در همه دنیا، رسم بر آن است که مطالبه عدالت از مظاهر اصلی آن یعنی خوراک، 
پوش�اک، مسکن، سامت و آموزش آغاز می ش�ود و حتی این حوزه ها تا آنجا اهمیت 

می یابند که به شاخص های عدالت شناخته می شوند.

عدالت به مثابه تولید حداکثر سود یا رفاه: بیشترین 
خشنودی برای بیشترین کسان )سودگرایی(. این 
رویکرد دو نقص جدی دارد؛ یکی اینکه عدالت و 
حق را اصولی نمی بیند و محاسبه می کند؛ دیگر 
اینکه چون سعی می کند هر خیر و خوبی را با یک 
معیار ارزش ثابت بسنجد، همه را هم تراز می کند 

و تفاوت های کیفی بین آنها را در نظر نمی گیرد.
عدال�ت ب�ه مثاب�ه احت�رام ب�ه آزادی انتخاب: 
انتخاب ه��ای واقعی که مردم در ب��ازار آزاد انجام 
می دهند )اختیارگرایی( یا انتخاب های فرضی که 
م��ردم در یک موقعیت اولیه برابر انجام می دهند 
آزادی محور  لیبرالی(. نظریه های  )برابری خواهی 
مش��کل اول س��ودگرایی را مرتفع می کند ولی 
دومی به قوت خود باقی می ماند. آنها حق را جدی 
می گیرند و عدالت را در محاسبه محض خاصه 
نمی کنند. اگرچه بین خودش��ان در این باره که 
کدام حقوق را باید به ماحظات سودگرایانه ترجیح 
داد اختاف دارند، در این مورد هم داس��تانند که 
بعضی حق ها اساسی اند و باید احترام شان را نگه 
داشت. اما بعد از اینکه بعضی حقوق را قابل احترام 
دانستند، سایق مردم را هرچه بود می پذیرند. آنها 
از ما نمی خواهند که ترجیحات و تمایاتی را که با 
خودمان به زندگی اجتماعی می آوریم مورد تردید 
قرار بدهیم و به چالش بکشیم. این نظریه ها ارزش 
اخاقی هدف های ما و معنی و اهمیت زندگی های 
فردی ما و کیفیت و خصوصیت زندگی مشترک 

جمعی ما را در بیرون از حوزه عدالت می بینند.
اشتباه اصلی همین است. جامعه عادل را تنها 
با تولید حداکثر س��ود یا تامین آزادی نمی توان 
س��اخت. برای رسیدن به جامعه عادل، ما باید با 
هم درباره معنی زندگی خوب اس��تدال کنیم و 
فرهنگی پذیرای اختاف نظرهایی که اجرم بروز 
می کند، به وجود بیاوریم. عدالت به قول »سندل« 
بدون قضاوت به دس��ت نمی آی��د. عدالت در راه 
توزیع چیزها خاصه نمی ش��ود؛ به راه درس��ت 

ارزش گذاری چیزها هم مربوط است.
عدالت به مثابه پرورش فضیلت و تعقل درباره خیر 
جمعی: اگر جامعه عادل مستلزم تعقل جمعی ما 
درباره مفهوم زندگی سعادتمندانه باشد، این سوال 
باقی می ماند که چه نوع گفتمانی می تواند ما را در 
آن جهت پیش ببرد. پیش��نهاد »مایکل سندل« 
این است که جنبه هایی از این سیاست نوین خیر 

جمعی قابل حدس است.
1- شهروندی، ایثارگری، خدمتگزاری

اگر جامعه عادل به روحیه جمعی نیرومندی 

نی��از دارد، بای��د راه��ی برای پرورش احس��اس 
هم��دردی با همگان و تعه��د به خیر جمعی در 
ش��هروندان پیدا کند، به گرایش ها و نگرش ها و 
عادات قلبی که ش��هروندان با خودشان به عرصه 
عموم��ی می آورند توجه کند، راهی برای غلبه بر 
برداشت های کاما فردی از زندگی خوب بیابد و 

فضیلت های مدنی را ترویج کند. 
س��ندل به عن��وان مصادیق ب��ارز از مدارس 
عموم��ی نام می ب��رد. مدارس عمومی همیش��ه 
مکان هایی برای آم��وزش مدنی بوده اند. آموزش 
عمل��ی و خ��ود به خ��ودی که وقت��ی جوانان از 
قشرهای مختلف اقتصادی و قومی و در موسسات 
مشترکی جمع می ش��وند اتفاق می افتد. او مثال 
مدارس عمومی آمریکا و تشویق به خدمت کردن 
به کشور را آورده و ما می توانیم همین مثال را در 

کشور خودمان به ذهن بسپاریم!
2- مرزهای اخاقی بازار

یکی از چش��مگیرترین گرایش های زمان ما 
نفوذ ب��ازار و تفکر بازاری در حوزه هایی از زندگی 
ما بوده که قبا هنجارهای غیربازاری داش��ته اند. 
ما باید از خودمان بپرس��یم کدام هنجارهای غیر 
ب��ازاری را می خواهیم از دس��تبرد ب��ازار در امان 
نگه داریم. مثا مدرس��ه و آموزش وپرورش از این 
جمله اند یا خیر؟ این سوالی است که نیاز به بحث 
عمومی درب��اره تصورات مختلف از راه درس��ت 
ارزش گذاری چیزها دارد. بازار البته وسیله مفیدی 
برای ساماندهی فعالیت های تولیدی است اما اگر 
نمی خواهیم اجازه بدهی��م هنجارهای حاکم بر 
نهادهای اجتماعی ما را بازار تغییر بدهد، نیاز به 
بحث همگانی درباره مرزهای اخاقی بازار داریم.  

3- نابرابری، همبستگی، فضیلت مدنی
مهم ترین معضلی که نابراب��ری پیش می آورد 
آن اس��ت که ضد همبستگی و وحدت ازم جامعه 
است. وقتی نابرابری زیاد می شود، فقیر و غنی کاما 
از هم جدا می ش��وند. حتی اغنیا فرزندان شان را به 
مدارس غیردولتی می فرس��تند و م��دارس دولتی 
می مان��د برای بچه ه��ای خانواده های��ی که گزینه 
دیگری ندارند. همین اتفاق درباره بیمارس��تان ها و 

مکان های عمومی ه��م می افتد. محله ها و مناطق 
سکونت شهری هم از این قاعده مستثنا نیستند و 
این فاصله بیشتر و بیشتر خواهد شد و حتی نسل به 
نسل هم قابل انتقال است. در چنین شرایطی نه تنها 
همبستگی ایجاد نخواهد شد که شاهد حد اعای 
واگرایی و خشم هم خواهیم بود. نابرابری، اینگونه 
به ویژه خواری مش��روع و در نهایت گسست جامعه 
خواهد انجامید.  طبیعی است این اتفاق اوا به تنزل 
کیفیت و حتی کمیت امکان��ات عمومی و دولتی 
منجر می شود چون کسانی که دیگر از آنها استفاده 
نمی کنند، احساس مالکیت و مشارکت هم ندارند و 
میل کمتری به پرداخت مالیات قانونی پیدا خواهند 
کرد. ثانیا فضاه��ا و اماکن عمومی دیگر عمومی و 
متعلق به همه اقشار نخواهند بود. مراکزی که زمانی 
محل تجمع اقشار مختلف و آحاد مردم بود و حکم 
آموزشگاه مدنی و ملی را داشت؛ خاصیت سابق خود 
را از دست می دهد.  اما اگر فرسایش حوزه عمومی 
مساله است؛ راهکار چیس��ت؟ یکی از اهداف اولیه 
سیاس��ت خیر جمعی از نظر »س��ندل«، بازسازی 
زیربنای زندگی مدنی اس��ت. این سیاست به جای 
آنکه بازتوزیع ثروت برای افزایش مصرف خصوصی 
را وجهه همتش ق��رار دهد،  به ثروتمندان مالیات 
می بندد برای اینکه موسسات و خدمات عمومی را 
بازس��ازی کند تا فقیر و غنی به یک اندازه بتوانند 
از مزایای آنها بهره مند شوند.  تمرکز بر پیامدهای 
مدنی نابرابری و راه های رفع آنها ممکن است کشش 
سیاسی بیشتری از بحث توزیع درآمدها داشته باشد 
و از طرف��ی هم کمک می کن��د رابطه های عدالت 

توزیعی با خیر جمعی روشن تر شود.  
4- سیاست درگیری اخاقی 

درگی��ری همگان��ی فعاانه ت��ر در اختافات 
اخاق��ی می تواند ش��الوده احت��رام متقابل را نه 
ضعیف بلکه قوی تر کند. به جای چشم بستن بر 
اعتقاداتی که هموطنان مان به عرصه عمومی وارد 
می کنند، باید مس��تقیم به آنها نگاه کنیم؛ حتی 
انتقادی و گاهی آنها را به چالش بکشیم یا به آنها 
گوش بسپاریم و از آنها بیاموزیم. تضمینی وجود 
ندارد که هم اندیشی درباره مسائل اخاقی حاد در 
هر موقعیتی به توافق بینجامد. همیشه این امکان 
هست که شناخت بیشتر درباره عقاید دیگران ما را 
بیشتر از آنها دور می کند ولی تا امتحان نکرده ایم، 
نمی دانیم.  سیاست درگیری اخاقی نه تنها آرمان 
الهام بخش تری از سیاست پرهیز است بلکه زمینه 
امیدوارکننده تری هم برای ساخت جامعه عادانه 

فراهم می کند.

پدیده گرانفروشی و احتکار از عواقب حاشیه ای 
بحران های اجتماعی اس��ت. اتفاقی که در ماه های 
اخیر به بهانه رش��د حیرت انگیز نرخ ارز و به تبع 
آن کمیاب و نایاب شدن چند قلم کاای مصرفی 
شاهدش بودیم. در متن حاضر به نمونه این اتفاق 

در سال 2003 فلوریدا اشاره شده است. 
تابستان سال 2003 توفان چارلی غرش کنان 
از خلیج مکزیک به س��احل تاخت و ایالت فلوریدا 
را ت��ا کرانه اقیانوس اطلس درنوردی��د؛ 22 نفر را 
کش��ت و 11 میلیارد دار خسارت زد. یکی دیگر 

از پیامدهای آن گرانفروشی بود.
پم��پ بنزین��ی در اوران��دو کیس��ه یخ��ی 
دار  ح��اا 10  م��ی داد  دار  قب��ا 2  ک��ه   را 
می فروخت. چون در گرمای تابس��تان برق نبود و 
یخچال و کولر کار نمی کرد، خیلی ها چاره ای جز 
پرداختن آن مبلغ نمی دیدند. درختان بس��یاری 
افت��اده بود و نیاز فراوانی ب��ه اره خودکار و تعمیر 
س��قف خانه ها ب��ود. پیمانکارها برای برداش��تن 
2 درخ��ت از روی س��قف خان��ه ای 23000 دار 
دستمزد خواستند. پیر زن 77 ساله ای که با شوهر 
س��الخورده و دختر معلولش از توف��ان فرار کرده 
بودند مجبور بود شبی 60 دار برای اتاقی در هتل 

بپردازد که در شرایط عادی 40 دار بود. 
م��ردم از ای��ن تورم قیمت ها عصبان��ی بودند. 
روزنام��ه یو اس ای ت��ودی تیت��ر  زده ب��ود: »بعد از 
توفان حاا نوبت اشخورهاس��ت«. یکی از اهالی 
ک��ه 10500 دار داده ب��ود تا درخت��ی را از روی 
س��قف خانه اش بردارند، گفته بود درست نیست 
که »عده ای بخواهند از گرفتاری و بدبختی دیگران 
پول دربیاورند«. دادس��تان کل ایالت، تاکید کرده 
بود » تعجب می کنم که انسان چقدر باید طمعکار 
باش��د که بخواهد از کس��ی که توفان خانه اش را 
خراب کرده سوءاستفاده کند«.  در همان حال که 
او مشغول اعمال این قانون بود، بعضی اقتصاددان ها 
ادعا می کردند که این قانون و عصبانیت مردم ناشی 

از یک سوءتفاهم است. در قرون وسطی فیلسوفان 
و متکلمان معتقد بودند مبادله کاا باید بر اساس 
»قیمت عادانه«ای انجام بگیرد که سنت یا ارزش 
ذاتی چیزه��ا آن را تعیین می کند ولی در جوامع 
بازاری عرضه و تقاضا اس��ت که قیمت ها را تعیین 
می کن��د و چیزی به نام »قیم��ت عادانه« وجود 

ندارد.
تامس س��اول، اقتصاددان��ی که تخصصش در 
اقتصاد بازار آزاد اس��ت، گرانفروشی را اصطاحی 
از نظر عاطف��ی قوی اما از نظر اقتصادی بی معنی 
خوان��د ک��ه اقتصاددان ه��ا اکثرا اعتنای��ی به آن 
نمی کنن��د. او برای مردم به گون��ه ای  توضیح داد 
که س��رآخر گرانفروشی به نفع آنها تمام می شود.  
او نوشت: اتهام گرانفروشی  موقعی مطرح می شود 
که »قیمت ها خیلی بااتر از آنی اس��ت که مردم 
به آنها عادت کرده اند«. وحی منزل نیستند. یعنی 
»خاص تر یا عادانه تر از هیچ قیمت دیگری« که 
ش��رایط بازار ممکن است تعیین کند نیستند؛ از 

جمله شرایطی که توفان پیش می آورد.
ساول اینطور استدال کرد که قیمت باای یخ  
و آب معدنی و تعمیر س��قف و... هم این مزیت را 
دارد که باعث کاهش مصرف آنها می ش��ود و هم 
برای عرضه کنن��دگان آنها انگیزه ایجاد می کند تا 
کااه��ا و خدماتی را که پس از توفان مورد نیازند 
از نقاط دورتر به این مناطق بیاورند. او معتقد بود 
که این قیمت های باا به هیچ روی ناعادانه نیست 
بلکه تنها نشان دهنده ارزشی است که خریداران و 
فروشندگان روی چیزهای مورد معامله می گذارند!

طرف��داران این نگاه این ن��وع قیمت گذاری را 
گرانفروشی نمی دانند و طبیعتا مجازاتی هم برای 
آن در نظر نمی گیرند، بلکه آن را شکلی از تخصیص 

کااها و خدمات در جوامع آزاد می دانند.
ج��ف جیکابی یک��ی دیگ��ر از صاحب نظران 
طرف��دار ب��ازار آزاد در روزنام��ه بوس��تون گلوب 
خی��ز  می ده��د:  ادام��ه  را  اس��تدال   همی��ن 

قیمت ها انس��ان را عصبانی می کند و بویژه کسی 
را ک��ه تازه توف��ان همه زندگ��ی اش را نابود کرده 
اما عصبانیت م��ردم، دخالت در بازار آزاد را توجیه 
نمی کن��د. قیمت های ظاهرا سرس��ام آور با ایجاد 
مشوق برای عرضه بیشتر کاای مورد نیاز، بیشتر 
سود می رس��انند تا زیان. به این ترتیب او  نتیجه 
می گیرد که »سیاه نمایی کار فروشنده ها کمکی به 
حال فلوریدا نمی کند. کمک این است که بگذاریم 

کارشان را بکنند!«
ام��ا دادس��تان کل، جمهوری خواهی که بعدا 
فرماندار فلوریدا ش��د، مقاله ای برای روزنامه شهر 
تمپا فرس��تاد و از قانون مبارزه با گرانفروشی دفاع 
کرد. او نوشت: »در مواقع اضطراری، زمانی که بعد 
از ی��ک توفان از مردمی که از ترس جان ش��ان در 
 حال فرارند یا دنبال مایحتاج اولیه برای خانواده شان 
مطالب��ه  بی رحمان��ه  قیمت ه��ای   می گردن��د 
می ش��ود؛ دولت نمی تواند خود را کنار بکش��د. او 
معتقد بود که ش��رایط بحران ب��ا وضعیت عادی 
تفاوت می کند. این دیگر یک موقعیت معمولی در 
بازار آزاد نیست که خریدار آزادانه وارد بازار شود و 
فروشنده را انتخاب کند و بر اساس عرضه و تقاضا 
با هم به توافق برسند. در شرایط اضطراری خریدار 
ناچار اس��ت و آزادی ندارد. خرید مایحتاج، برایش 

مثل محل اسکان امن، اجباری  است«.
ای��ن گرانفروش��ی پ��س از توف��ان چارل��ی 
پرسش های دش��واری درباره اخاق و قانون پیش 
می آورد: آیا درست اس��ت که فروشندگان کااها 
و خدم��ات از فجایع طبیع��ی بهره برداری کنند و 
قیمت ها را تا جایی که بازار کشش دارد باا ببرند؟ 
اگر درست نیست آیا قانون نباید کاری در این باره 
انجام دهد؟ آیا دولت نباید مانع از گرانفروشی شود، 
ولو ممانعتش به معن��ی دخالت در آزادی معامله 

خریدار و فروشنده باشد؟  
)ب��رای مطالعه موردی دقیق ر.ک آنچه با پول 

نمی توان خرید نوشته مایکل سندل(

3 تعبیر رایج از عدالت و راهکار مایکل سندل
برای رسیدن به جامعه عادل چه کنیم؟

آیا گرانفروشی و احتکار مختص ایرانی هاست؟
گرانفروشی و احتکار، بازار آزاد و عدالت

برای شناخت اندیشه های 
مایکل سندل در حوزه عدالت 
کتاب های زیر را به شما 
پیشنهاد می کنیم

برای رس�یدن به یک جامعه عادل 
باید درب�اره زندگی س�عادتمندانه 
با یکدیگر بح�ث و گفت وگو کنیم. 
همچنین باید یک فرهنگ عمومی 
مطلوب در زمینه عدم توافق هایی 
ک�ه اجرم ب�ه وجود خواه�د آمد، 

ایجاد کنیم
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متوسط میزان روزهای آفتابی یزد ساانه 3 هزار 
و 200 س��اعت است، وجود چنین ظرفیتی زمینه 
را برای فعالیت س��رمایه گذاران در ایجاد و توسعه 
نیروگاه های خورشیدی در این استان فراهم کرده 
اس��ت اما این روند از چندی قبل با چالش مواجه 
و برای رفع آن پیش��نهادهایی در بودجه سال 98 

ارائه  شده است.
رونق سرمایه گذاری در نیروگاه های خورشیدی  ■

با اصاح قیمت ها
یزد بهشت انرژی خورش��یدی در کشور است 
و اگ��ر بخش خصوصی برای س��اخت نیروگاه  وارد 
میدان ش��ود، در س��ال های آینده میزان استفاده 
از س��وخت های فس��یلی در ای��ن منطقه کاهش 
محسوس��ی خواهد یافت.  س��ازگاری با طبیعت، 
نداشتن آلودگی، اس��تهاک کم و عمر زیاد، عدم 
نی��از به فناوری باا و نی��روی متخصص، رایگان و 
در دسترس بودن از جمله مزایای استفاده از انرژی 
خورشیدی است.  همین عوامل موجب شد دولت 
توجه ویژه ای به س��رمایه گذاری در ح��وزه انرژی 
خورشیدی و جذب س��رمایه گذاران در این بخش 
داش��ته باش��د.  هم اکنون ح��دود 2 ه��زار و 600 
مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال بهره برداری در 
استان یزد وجود دارد که یکهزار و 500 مگاوات آن 
از س��وی بخش خصوصی و مابقی از س��وی دولت 
س��اخته و راه اندازی  ش��ده است. همچنین 5 خط 
400 کیلووات از این استان به 5 استان برای تأمین 
برق سراسری متصل است و امکان ترانزیت انرژی 

به خارج از کشور هم در این منطقه وجود دارد. 
 تنوع سرمایه گذاران خارجی در بخش انرژی  ■

خورشیدی 
نایب  رئیس مرکز خدمات س��رمایه گذاری یزد، 
اس��تقبال س��رمایه گذاران داخلی و خارجی برای 
فعالیت در این بخش را مطل��وب ارزیابی و میزان 
برق تولیدی نیروگاه های یادشده را 53/5 مگاوات 
اعام کرد و گفت: تا پایان امسال، 10 مگاوات دیگر 

به ظرفیت نیروگاه های موجود اضافه خواهد شد. 
نمازی با بی��ان اینکه یکی از مهم ترین ویژگی 
ش��رکت های تولیدکنن��ده ب��رق از نیروگاه های 
خورشیدی استان یزد، تنوع سرمایه گذاران خارجی 
است، خاطرنشان کرد: بیش از 80 درصد پروژه های 
به بهره برداری رسیده دارای سرمایه گذار مستقیم 

خارجی است و آنها از کشورهای مختلف اقدام به 
س��رمایه گذاری در این استان کرده اند.  مدیرعامل 
ش��رکت برق منطقه ای یزد گفت: تا پایان س��ال 
97 ظرفی��ت نیروگاه ه��ای بهره برداری ش��ده به 
70 مگاوات خواهد  رس��ید و با بهره برداری از این 
نیروگاه ها، بیش��ترین تعداد واحدها را در کش��ور 
خواهیم داش��ت.  محمدحس��ین صب��اغ زادگان 
اف��زود: هم اکنون متقاضی برای س��اخت نیروگاه 
ب��ه قدرت 735 مگاوات در اس��تان وجود دارد که 
برای حدود 200 مگاوات قرارداد منعقد ش��د که 
33/5 م��گاوات آن در حال بهره برداری اس��ت. اما 
در چند ماه اخیر سرمایه گذاران بخش خصوصی که 
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر بویژه خورشیدی 
فعالیت دارند با چالش هایی همچون نوس��ان نرخ 
ارز و کاه��ش درآمدها مواجه ش��دند. تعدادی  از 
آنه��ا معتقدند به دلیل افزایش ن��رخ ارز و افزایش 
هزینه های س��رمایه گذاری در ساخت سامانه های 
تجدیدپذیر، س��اخت نیروگاه ه��ای آفتابی دیگر 

مقرون به صرفه نیست. 
 ارائه راهکارهای توس�عه س�رمایه گذاری در  ■

انرژی های تجدیدپذیر به وزیر 
همی��ن امر موجب ش��د اعض��ای هیات مدیره 
انجمن انرژی های تجدیدپذیر )اتاق بازرگانی ایران( 
با وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری انرژی برق )س��اتبا(، آبان ماه گذش��ته 

جلس��ه ای برگ��زار کردند که ل��زوم اصاح ضریب 
تعدیل نرخ های خرید برق و ارس��ال پیش��نهاد به 
هیات وزی��ران، تاکید بر تخصی��ص کامل بودجه 
خرید تضمینی برق با اص��اح قانون بودجه برای 
سال 98 و تفاهمنامه ساتبا و توانیر برای سامانه های 
خورش��یدی کیلوواتی )زیر 100کیلووات( در سال 

98 از مهم ترین مصوبات این نشست بود.
 جوانم�ردی بخ�ش خصوصی برای س�اخت  ■

نیروگاه های تجدیدپذیر 
در این باره معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( 
نیز آبان ماه امسال در حاشیه هجدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق ایران در جمع فعاان بخش 
خصوصی گفته بود: در 2 س��ال گذشته حتی یک 
کیلووات برق توسط دولت به ظرفیت بخش انرژی 
تجدیدپذیر افزوده نش��د و در واقع این بخش را که 
دولت س��رمایه گذاری کرد ح��ذف کردیم.  محمد 
صادق زاده با بیان اینکه نرخ رشد سرمایه گذاری در 
این بخش در س��ال 96 نسبت به سال 95 بیش از 
70 درصد بود، افزود: بخش خصوصی با وجود تمام 
مشکات، جوانمردانه وارد عرصه ساخت نیروگاه های 
تجدیدپذیر شده است.  وی با بیان اینکه نوسان  نرخ 
ارز موجب کندی توسعه این بخش شد، ادامه داد: 
راهکار نخس��ت این بود که بخش خصوصی را آزاد 
بگذاریم تا از ظرفیت دشت های کشور در زمینه باد 

و خورشید برای تولید برق استفاده کند و بتواند برق 
تولیدی را برای صادرات در نظر گیرد. 

معاون وزیر تصریح کرد: با توجه به برآوردهای 
اقتصادی انجام شده، هزینه تولید برق تجدیدپذیر 
در بلندمدت به 2 تا 3 س��نت در کیلووات ساعت 
می رس��د که با توجه به وجود بازار 10 س��نتی در 
منطقه، جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری در این 

بخش و صادرات برق تولیدی وجود دارد. 
سرپرست استانداری یزد هم گفت: باید ظرفیت  
توسعه واحدهای فعال در بخش انرژی تجدیدپذیر و 
خورشیدی و شرایط صدور مجوزهای سرمایه گذاری 

در استان شفاف شود. 
محمدعلی طالبی افزود: این نوع انرژی ها در یزد 
به  اندازه ای ظرفیت دارد که می تواند مرتباً در یکی 

از کارگروه های استان بررسی شود. 
وی افزود: در عین  حال، شفافیت اطاع رسانی 
درباره تس��هیات ارائه ش��ده به بخش انرژی های 
تجدیدپذیر به مردم، موجب پاسخگویی به بسیاری 

مشکات و تردیدهای موجود خواهد شد. 
برای حل این مش��کات رئی��س هیات مدیره 
انجمن انرژی های تجدیدپذیر ای��ران هم آبان ماه 
در نامه ای به معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه 
پیش��نهاد کرد عوارض برق که امس��ال 8 درصد 
تعیین شد در ایحه بودجه سال 98 به 10درصد 
افزایش یابد و تا س��قف 18 هزار میلیارد ریال در 
نظر گرفته ش��ود.  اکبر ادیب فر تأکید کرد س��هم 
تجدیدپذیر )س��اتبا( از عوارض 70 درصد و سهم 
برق رس��انی روس��تایی )توانی��ر( 30 درصد و نیز 
عوارض برق به  صورت درآمد اختصاصی در بودجه 
س��ال آینده در نظر گرفته ش��ود.  وی همچنین 
پیش��نهاد کرد وجوه حاصل از فعالیت بخش های 
س��رمایه گذار نیروگاه های تجدیدپذیر در مناطق 
محروم به لحاظ ایجاد اش��تغال در این مناطق، از 
تمام کس��ورات معاف شود. تارنمای فروش برق به 
مدیریت ش��بکه نیز محاسبه و به  حساب عوارض 
برق پرداخت تا صرف خرید برق تجدیدپذیر شود.  
به نظر می رسد در صورت اجرای این پیشنهاد ها، 
بس��یاری از مشکات س��رمایه گذاران این بخش 
رفع خواهد ش��د و فعالیت در بخ��ش انرژی های 
خورشیدی که با حمایت دولت در کشور گسترش 

قابل توجهی یافته بود، بار دیگر رونق یابد. 

برنامه  های فرهنگی - اجتماعی 
در قالب کنگره شهدای بوشهر

فرمانده س��پاه امام صادق)ع( استان بوشهر از 
برگزاری کنگره س��رداران و 2000 شهید استان 
بوش��هر خبر داد و گفت: برای برپایی باشکوه این 
کنگره برنامه های فرهنگی - اجتماعی مختلفی 
تدوین شده است. س��ردار علی رزمجو دیروز در 
نشس��تی با مجمع نمایندگان اس��تان بوشهر با 
اشاره به برگزاری کنگره سرداران و 2000 شهید 
استان بوشهر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی 
انجام شده، این کنگره سال آینده در مرکز استان 
بوشهر برگزار می شود. وی به تمهیدات برگزاری 
این کنگره پرداخت و گفت: راهکارهای گسترش 
تعامل و همکاری برای هرچه باش��کوه تر برگزار 
کردن کنگره بزرگداشت سرداران و 2000 شهید 
اس��تان بوشهر ارائه شده است. س��ردار رزمجو با 
اشاره به اهمیت و جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت 
و نقش آن در تعال��ی جامعه و تحقق آرمان های 
اسامی، انس��انی و انقابی، خواس��تار همکاری 
همه بخش ها و مس��اعدت و همکاری آنان بویژه 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسامی شد. 

مشارکت میلیاردی خیرین خراسان  
در طرح های محسنین و حمایت از ایتام 

رئی��س اداره اک��رام ایت��ام کمیت��ه ام��داد 
خراسان رضوی از مش��ارکت 18 میلیارد تومانی 
خیران خراس��ان رضوی در طرح های محسنین 
و حمایت از ایتام خبر داد. حسن اسامی اظهار 
داشت: در نیمه نخس��ت امسال 11 هزار و 804 
یتی��م و 10 هزار و 102 محس��نین از خدمات 
کمیت��ه امداد به��ره برده اند. وی ب��ا اعام اینکه 
خوش��بختانه همه فرزندان یتی��م دارای حامی 
هستند، افزود: 9 هزار و 358 فرزند محسنین هم 
دارای حامی و تنها 744 فرزند فاقد حمایت های 
مادی و معنوی نیکوکاران هستند. اسامی اظهار 
داشت: در نیمه نخس��ت امسال 41 هزار و 989 
نیک��وکار در طرح اکرام ایت��ام و 15 هزار و 530 
حامی در طرح محسنین با کمیته امداد خراسان 
رضوی همکاری داشتند. رئیس اداره اکرام ایتام 
کمیته امداد خراسان رضوی ادامه داد: همچنین 
حامیان نیکوکار در 6 ماه ابتدای سال جاری برای 
ایتام بیش از 14 میلیارد تومان و برای محسنین 
بی��ش از 4 میلی��ارد تومان به ص��ورت نقدی و 

غیرنقدی مساعدت داشته اند.

هرمزگانبوشهر

ویزیت رایگان روستاییان فاریاب
کاروان تخصصی سامت در دهستان فاریاب 
ه��زار و 400 بیمار روس��تایی را به صورت رایگان 
ویزیت کردند. هال احمر در راستای امدادرسانی 
به مناطق محروم هرمزگان اقدام به اعزام تیم  های 
پزشکی جهت ارائه خدمات رایگان پزشکی کرد. 
تیمی از پزشکان متخصص هرمزگان با حضور در 
روس��تای فاریاب اقدام به ویزیت بیماران کردند. 
مدیرعامل جمعی��ت هال احمر هرمزگان گفت: 
ط��رح  درمان��ی ویزیت رایگان ب��ا 2 هدف عمده 
انجام می شود؛ هدف اول تمرین تیم های داوطلب 
است و هدف دوم انتخاب مناطقی که به امکانات 
و تجهیزات پزش��کی و درمانی دسترسی کمتری 
دارند، به عب��ارت واضح      تر مناطقی را برای اجرای 
تمرینات درنظر می گیریم که کمتر برخوردارند تا 

بتوانیم خدمات سامت را به آنان ارائه کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران اعام کرد
۳ شهر فاقد گاز در استان

مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: 3 هزار 
و 100 روس��تای اس��تان قابلیت گازرسانی دارد 
که تاکنون به 2 هزار و 7 روس��تا گازرسانی شده 
است. جعفر احمدپور اظهار داشت: قبل از انقاب، 
ی��ک نفر نیز از نعمت گاز بهره مند نبود اما اکنون 
99 درصد جمعیت شهری و 92 درصد جمعیت 
روستایی استان از نعمت گاز برخوردار هستند. وی 
با اشاره به گازرسانی به 498 روستای استان افزود: 
تا پایان سال آینده تمام این روستاها از نعمت گاز 
بهره مند خواهند ش��د و 400 روستای باقیمانده 
نیز تا سال 1400 از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
می شوند. وی نصب 750 هزار علمک، گازرسانی به 
2007 روستا و کسب رتبه اول گازرسانی روستایی 
در کش��ور و ایجاد یکهزار ایستگاه گازرسانی را از 
جمله اقدامات ش��رکت گاز مازندران اعام کرد و 
گفت: ش��مار روستاهای برخوردار از نعمت گاز تا 
پایان س��ال جاری به 2100 روستا خواهد رسید. 
احمدپور افزود: از 58 شهر استان 55 شهر دارای 
گاز طبیعی است و 3 هزار و 800 روستای استان 
قابلیت گازرسانی دارد که می توانیم 3 هزار و 100 
روستا را گازرسانی کنیم. وی گفت: 3 شهر استان 
شامل بلده،  آاشت و گزنک در طرح های گازرسانی 
این شرکت قرار دارند که دهه فجر امسال کلنگ 
گازرسانی به بلده زمین زده می شود و شهر آاشت 
نیز تا عید امسال و گزنک نیز تا پایان سال آینده 

گازرسانی می شوند.

مازندران

رونق سرمایه گذاری در نیروگاه های خورشیدی با اصاح قیمت ها

یزد پایتخت انرژی خورشیدی ایران می شود

خراسان رضوی
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تلویزیون

»محب اهری« از بیمارستان مرخص شد
حس��ین محب اهری که این 
روزه��ا ب��ا بیماری س��رطان 
دس��ت و پنجه ن��رم می کند 
بیمارس��تان مرخص شد.  از 
به گ��زارش فارس، حس��ین 
محب اه��ری، بازیگر پیشکس��وت تلویزیون و 
س��ینما که مدت��ی پیش در بیمارس��تان اله 
بس��تری ش��ده بود، با مساعد ش��دن شرایط 
جسمی از بیمارستان مرخص شد و روند درمان 
بیماری را با استراحت در منزل سپری می کند. 
از آنجای��ی ک��ه در طول حض��ور محب اهری 
در بیمارس��تان  تع��داد ماقات  کنندگان وی 
زیاد ش��ده بود، این بازیگ��ر ترجیح داد مدتی 
ممنوع الماقات باش��د. مح��ب اهری که چند 
سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم 
می کند، به دلیل بازگشت مجدد بیماری خود 
در بیمارس��تان و در بخش مراقبت های قلبی 
بیمارستان بستری بود. »علی البدل«، »پایتخت 
۲«، »دردسرهای عظیم«، »بیمار استاندارد«، 
»معمای ش��اه«، »تبریز در م��ه« و ... از آثاری 

است که وی در آنها بازی کرده است.

مجموعه »اینک شوکران«
 با طراحی جدید در بازار

انتشارات روایت فتح مجموعه 
ب��ا  را  ش��وکران«  »این��ک 
طراحی جلد متفاوت نسبت 
ب��ه چاپ های پیش��ین روانه 
ب��ازار کتاب ک��رد. به گزارش 
»وطن ام��روز«، مجموع��ه 6 جل��دی »اینک 
شوکران« که به روایت زندگی شهید منوچهر 
مدق، ش��هید مصطفی طالبی، ش��هید ایوب 
بلندی، شهید محمدعلی رنجبر، شهید سعید 
جان بزرگی و شهید حسین شایسته اشاره دارد 
به نقل از همسران شهدا به رشته تحریر درآمده 
اس��ت. انتش��ارات روایت فتح در چاپ جدید 
این مجموعه از طراحی جلد متفاوت نس��بت 
به چاپ های پیش��ین پرده برداشت. مجموعه 
»اینک شوکران« از جمله کتاب های زندگینامه 
شهدای دفاع مقدس است که به جنبه عاشقانه 

زندگی شهدا می پردازد.

عاشقانه ای که در کمتر از 10 ماه 
مرز 90هزار جلد را رد کرد

چاپ بیس��ت و نه��م کتاب 
توس��ط  باش��د«  »ی��ادت 
کاظمی  ش��هید  انتش��ارات 
روانه بازار ش��د. ب��ه گزارش 
»ی��ادت  ام��روز«،  »وط��ن 
باشد« عاش��قانه ترین کتاب مدافع حرم برای 
شهید پاییزی دفاع از حریم عقیله بنی هاشم 
زینب کبری است که در پاییز سال ۸۹ به کربا 
رفت، در پاییز سال ۹۱ عقد کرد، در پاییز سال 
۹۲ ازدواج کرد و در نهایت در پاییز سال ۹۴ به 
شهادت رسید! »یادت باشد« عاشقانه  ای  است 
که در کمتر از ۱۰ ماه به چاپ ۳۳ رس��یده و 
همزمان با س��اگرد شهید تیراژ آن از ۹۰ هزار 
جلد گذش��ته است. این کتاب با زبانی ساده و 
شیرین به قلم محمدرسول ماحسنی روایت 
شده و انتشارات شهید کاظمی در اسفند سال 
گذش��ته آن را روانه بازار کتاب کرده اس��ت. 
همچنین ترجمه عربی »یادت باشد« همزمان 
با اربعین حس��ینی در کن��ار کاروان فرهنگی 
ش��هید س��یاهکالی با عنوان کاروان فرهنگی 
»سفیر حرم« در ایام اربعین از دیگر اقدامات 

انتشارات شهید کاظمی است.

رکوردشکنی »آکوامن« ادامه دارد
»آکوامن«  س��ینمایی  فیلم 
ط��ی یک هفت��ه نمایش در 
غیرآمریکای��ی  کش��ورهای 
ب��ه ف��روش ۱۵۲ میلی��ون 
داری دست یافته است. به 
گزارش فارس به نق��ل از ِورایِتی، »آکوامن« 
که اکران��ش را از هفتم دس��امبر آغاز کرده 
با ف��روش ۱۵۲ میلی��ون داری در ۳6 بازار 
خارجی ک��ه ۱۳۵ میلیون دار از آن متعلق 
بازار بزرگ چین است، به موفقیتی چشمگیر 
دست یافت. فیلم »جیسون موموآ« به عنوان 
پرفروش تری��ن فیلم چین از »مرد عنکبوتی: 
بازگش��ت به خانه« و »پلنگ س��یاه« در این 
کش��ور پیش��ی گرفت. این فیلم پنجشنبه با 
اکران در ۳۵۱۷ س��الن س��ینما در مکزیک 
یک میلی��ون و ۴۰۰ هزار دار کس��ب کرد 
و در روس��یه و برزی��ل در هرکدام توانس��ت 
ی��ک میلیون و ۳۰۰ هزار دار کس��ب کند. 
»آکوامن« در ۲ روز اکران در کشور اندونزی 
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دار به دس��ت آورد و 
در بریتانیا نیز در ۲ روز اکران یک میلیون و 
۸۰۰ هزار دار فروش داشت. در همین بازه 
زمانی در تایوان یک میلیون و ۴۰۰ هزار دار 
و در فیلیپی��ن نیز ی��ک میلیون و ۱۰۰ هزار 

دار درآمد داشت.

۵0 درصد مردم »حوالی پاییز« را 
تماشا کردند

علی فروغی گفت: حدود ۳۳ 
درصد م��ردم در ته��ران این 
س��ریال را دیدند که این رقم 
در کش��ور به ح��دود ۴۵ الی 
۵۰ درصد می رسد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، مراسم تجلیل از عوامل 
سریال »حوالی پاییز« با حضور علی فروغی مدیر 
شبکه ۳، علی اوحدی، سعید پروینی تهیه کننده، 
حس��ین نمازی کارگردان، روی��ا تیموریان، رضا 
اکبرپور، مونا کرمی، جوانه دلشاد و ارشا اقدسی 
بازیگران، سینا سرلک خواننده و جمعی از عوامل 
این س��ریال در فرهنگسرای رس��انه برگزار شد. 
فروغی، مدیر شبکه ۳ با بیان اینکه رسانه باید پیام 
را به مخاطب منتقل کند و عوامل سریال »حوالی 
پاییز« این موفقیت را کسب کردند، گفت:  این 
سریال خیلی خوب دیده شد و حدود ۳۳ درصد 
مردم در تهران این سریال را دیدند که این رقم 
در کشور به حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد می رسد و این 
برای سریال ۲۰ قسمتی یک موفقیت و دستاورد 
بزرگ است. این سریال نسبت به دیگر سریال ها 
پرمخاطب بود اما در تولید و پخش سختی های 
بسیاری داشتیم. سریال »حوالی پاییز« یک اتفاق 
مهم را به تصویر کش��ید و عوامل جوان در این 
سریال بازی کردند که اتفاق مهمی است، از این 

رو از تک تک عوامل تشکر می کنم. 

»شوکران« نوزدهم 
میزبان کچویان می شود

ب��ه  نوزده��م  »ش��وکران« 
با دکتر  گفت وگوی چالش��ی 
حسین کچویان، جامعه شناس 
و عضو ش��ورای عال��ی انقاب 
دارد.  اختص��اص  فرهنگ��ی 
به گ��زارش »وطن ام��روز«، نوزدهمی��ن برنامه 
تلویزیونی» ش��وکران« با حضور دکتر حس��ین 
کچویان، جامعه شناس و عضو شورای عالی انقاب 
فرهنگی، دوش��نبه ۲6 آذر س��اعت ۲۱ از شبکه 
۴ سیما پخش می ش��ود. کچویان در »شوکران« 
نوزدهم با پیام فضلی ن��ژاد در خصوص حکومت 
اس��امی، امکان بازاندیش��ی در انق��اب، میزان 
ان��رژی انقاب و  مدرنیته و پیش��رفت گفت وگو 
می کند.»شوکران« محصول مشترک حوزه هنری 
و شبکه ۴ سیما به تهیه کنندگی علی قربانی است 
که دوشنبه ها حوالی ساعت ۲۱ روی آنتن می رود.

چرا اسامی نامزدهای جوایز 
»سینماحقیقت« اعام نشد؟

اس��امی نامزده��ای دریاف��ت 
جای��زه از دوازدهمی��ن دوره 
رویداد سینماحقیقت و نتایج ۲ 
روز پایانی برترین فیلم از نگاه 
تماشاگران اعام نخواهد شد. 
به گزارش »وطن امروز«، ش��هنام صفاجو، مدیر 
روابط عمومی دوازدهمین جش��نواره بین المللی 
»سینماحقیقت« ضمن اعام این خبر اظهار کرد: 
در مراس��م اختتامیه جشنواره که کارگردانی آن 
بر عهده مجید توکلی است، برنامه ای پیش بینی 
ش��ده ک��ه اجرای آن مس��تلزم معرفی نش��دن 
نامزده��ای دریافت جایزه تا پی��ش از این برنامه 
اس��ت. مدیر روابط عمومی جشنواره خاطرنشان 
کرد: این مراس��م از ساعت ۱۸ عصر یکشنبه ۲۵ 
آذرماه ۱۳۹۷ در سالن اندیشه حوزه هنری برگزار 
می ش��ود. طبق اعام و درخواس��ت نمایندگان 
خان��ه س��ینما و انجمن صنف��ی تهیه کنندگان 
س��ینمای مس��تند که جایزه ویژه تماش��اگران 
جشنواره »سینماحقیقت« را مدیریت می کنند، 
فیلم منتخب تماش��اگران، در  آیی��ن اختتامیه 

سینماحقیقت معرفی خواهد شد. 

»روزی روزگاری آناتولی« 
به مرحله تدوین رسید

روزگاری  »روزی  مس��تند 
کارگردان��ی  ب��ه  آناتول��ی« 
تورج کانتری پ��س از پایان 
پایانی  مراح��ل  فیلمبرداری 
فنی خ��ود را طی می کند. به 
گزارش »وطن امروز«، مستند »روزی روزگاری 
آناتولی« جدیدترین محصول »اوما فیلم« پس از 
پایان فیلمبرداری به مرحله تدوین رس��ید. این 
مستند روایتی اس��ت از مسافری که ناخواسته 
درگی��ر کودت��ای ترکی��ه می ش��ود و در ادامه 
کارگردان نگاهی به بحران ارزی دارد که ۲ سال 
بعد در ترکیه شکل گرفت و  همچنین چگونگی 
حمایت م��ردم از اردوغان براب��ر کودتاچیان و 
همچنین مقابل آمریکا در جنگ ارزی را روایت 
می کند. مستند »روزی روزگاری آناتولی« که در 
۴۲ دقیقه و در م��دت زمان ۲ ماه فیلمبرداری 
در ترکیه تولید ش��ده است به کارگردانی تورج 
کانتری و امین یگانه، تهیه کنندگی سیدجمال 
عود سیمین و تصویربرداری امیرصادق محمدی 
در مرک��ز »اوما فیلم« تولید ش��ده و محصول 

سازمان هنری- رسانه ای اوج است.

محسن ش�همیرزادی: سال گذشته در هفدهمین 
جایزه شهید غنی پور هیچ کدام از آثار داستانی در 
حوزه نوجوان شایسته انتخاب نشدند و این جایزه 
تنه��ا رمان »مث��ل هیچ کس« را شایس��ته تقدیر 
دانست. محمد ناصری، دبیر جایزه شهید غنی پور 
در اختتامیه سال پیش این جایزه پیرامون ادبیات 
نوجوان در سخنانی گایه آمیز گفت: »ما متاسفیم 
ک��ه باید اعام کنی��م در زمینه ادبی��ات کودک و 
نوجوان دچار مش��کل جدی در کش��ور هس��تیم. 
نهادهای مسؤول در این زمینه باید برای این مقوله 
فک��ری کنند. باور کنی��م دوران طایی دهه 6۰ و 
۷۰ در ادبیات کودک و نوجوان تمام ش��ده اس��ت. 
دیگر نه نویسنده ای در این حوزه حمایت می شود، 
نه تشکلی در میان آنهاست که کارشان را پیگیری 
کند و نه ناشری رغبت باایی به تالیف در این زمینه 
دارد«. ناصری افزود: »بررسی ما نشان می دهد ۷۰ 
درصد آثار منتشرش��ده در این حوزه ترجمه است. 
ناشران برای سرمایه گذاری کمتر و آسان تر، از تالیف 
کنار رفته اند. فقر معنا و گرفتار فرم شدن این حوزه 
را در بر گرفته و همه اهل قلم هم مقلد فضای فعلی 
شده اند«. امسال اما به نظر می رسد جایزه غنی پور با 
توجه به آثار قابل قبول در حوزه نوجوان، یک اثر را 
به عنوان کتاب برگزیده انتخاب کند. گویا همین هم 
موجب شده اسامی نامزدهای بخش نوجوان جایزه 

غنی پور زودتر از سایرین اعام شود. 
یک جایزه ادبی از دل مسجد ■

جایزه شهید غنی پور ریشه در مسجد جواداائمه 
دارد؛ مس��جدی که پیش از انق��اب فعالیت  های 
فرهنگی    اش برای نسل جدید بسیار درخشان بود. 
در این میان دوره  های داستان نویسی و قصه گویی 
ویژگی شاخصی به بچه  های مسجد جواداائمه داده 
بود که کمتر مس��جدی جلوه ای مشابه آن داشت. 
مرحوم فرج اه سلحشور، مرحوم امیرحسین فردی، 
بهزاد بهزادپور، اصغر نقی زاده، حسین یاری، گلعلی 
بابایی و... هرکدام خاستگاه ادبی و داستانی شان به 
مسجد جواداائمه و کاس هایش بازمی گردد. شهید 
حبیب غنی پور نیز یکی از همین اهالی ادب مسجد 
بود که بعد از شهادتش، به همت مرحوم امیرحسین 
فردی جایزه ای تحت نامش شکل گرفت. جایزه ای 
که به رغم زیستگاه غیردولتی داشتن و دور از محور 
قدرت در عرصه فرهنگ بودن اما خیلی زود توانست 
به عنوان یکی از جوای��ز ادبی معتبر قد علم کند. 
به گونه ای که امروز و در هجدهمین س��الگردش، 

حتی انتشارات معتبر هم از نامزدشدن آثارشان در 
این جایزه اظهار خشنودی می کنند. داوران جایزه 
حبیب غنی پور از اعضای شورای نویسندگی مسجد 
جواداائمه هستند و تا زمان حیات مرحوم فردی 
این جایزه حول محور ایشان سیاست گذاری می شد. 
مرحوم فردی پیرامون جایزه حبیب غنی پور پیش از 
این بیان داشته بود: »بی تردید اعتماد و اقبال جامعه 
به جشنواره ادبی غنی پور، به خاطر التزام و پایبند 
بودن اعضای برگزارکننده آن به صداقت و کارآمدی 
بوده و تا زمانی هم که این دو اصل اساسی در بستر 
ارزش های اسامی و انقابی چراغ هدایت جشنواره 
باشد، سالیان سال در صحنه ادبیات این سرزمین 
باقی خواهد ماند. در غیر این  صورت هیچ تضمینی 
برای بقای حیات آن وجود نخواهد داشت«.  همین 
مساله موجب شده است جایزه غنی پور یک جایزه 
معتبر، غیردولتی و غیرسیاسی محسوب شود که 
معیار ها و اصول انتخاش همواره مشخص بوده و تا 
کنون به دبیری محمد ناصری تجربه  های خوبی  را 

از سر گذرانده است. 
هجدهمین سال کتاب غنی پور ■

در دوره هجده��م این جایزه ح��دود ۳ هزار و 
۵۳ اثر داوری شد که در این میان سهم آثار بخش 
کودک حدود ۱۷۰۰ کتاب بوده اس��ت. در شاخه 
نوجوان حدود ۵6۳ کتاب به مرحله داوری رس��ید 
و از آنجا که در این بخش داوری ها جلوتر از س��ایر 
بخش هاس��ت، داوری مرحله اول به پایان رسیده و 
در مرحل��ه دوم ۳۸ اثر در حال رقابت با یکدیگرند. 
در بخش رمان بزرگسال نیز ۷۹۰ اثر در حال رقابت 
هس��تند و داوران این آثار را بررس��ی می کنند. در 

این میان تاکن��ون نامزدهای بخش نوجوان جایزه 
غنی پور معرفی ش��ده  اند؛ بخشی که سال گذشته 
با حواش��ی ای مواجه شد و به دلیل ضعف آثار هیچ 
اثری به عنوان اثر برگزیده انتخاب نش��د اما امسال 
آثار قابل توجهی در این بخش نامزد شده  اند که در 

ادامه نگاهی به آنها خواهیم داشت.
از روایتی ساده تا زمستانی بی شازده ■

»روایتی ساده از ماجرایی پیچیده« به قلم ابراهیم 
بیگی توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. 
نویسنده در این داستان با محوریت انقاب اسامی به 
ش��رح اتفاقات دوران ارباب- رعیتی در ترکمن صحرا 
می پردازد و داس��تان پس��ر نوج��وان ترکمنی به نام 
»الیاس« پسر »محمدجان« را بیان می کند که درگیر 
عش��ق نافرجام دختر خان روستای ش��ان »صفورا« 
می ش��ود و در ذهنش فکر ازدواج ب��ا او را می پروراند 
ت��ا اینکه س��رکرده های خان، برادرش »یوس��ف« را 
می کش��ند و عروسی او را تبدیل به عزا می کنند و از 
آن پس الیاس مدام در پی گرفتن انتقام خون برادرش 
است و این ماجرا به اتفاقات و مبارزات قبل از پیروزی 

انقاب اسامی پیوند می خورد.
»شب های بی ستاره« به قلم مرضیه نفری از سوی  
انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسیده است. داستان 
این رمان  درباره دختر نوجوانی به نام »ستاره« است 
که در پی بزرگ ش��دن است. ستاره دختری کنجکاو 
پرشر و شور و در عین حال ساده است که دنبال هویت 
بخش��یدن به خویش در ابتدای دوره نوجوانی است. 
داس��تان در فضای سال های دفاع مقدس روایت شده 
 است. جنگ ناخواسته وارد زندگی  ستاره و خانواده اش 

شده و اتفاقات زیادی برای شان پدید آورده است.

»مترس��ک« به قلم معصومه عیوضی توس��ط  
انتشارات سوره مهر وارد بازار شده است. این نوشته 
فضایی دخترانه دارد. ردپای زن بودن نویسنده کاما 
هویداست. معصومه عیوضی تاش کرده است خود 
را جای دختری ۱۴-۱۳ ساله بگذارد و از منظر او به 
جامعه ای که در سراشیبی انحطاط است نگاه کند. 
جامعه ای که از یک س��و سنت آن را وادار می کند تا 
چادر به س��ر کند و از سوی دیگر جنبه  های زندگی 
سنت ش��کنانه او را به مسابقه دختر شایسته دعوت 
می کند. او از نگاه یک دختر ۱۴ ساله به موضوع نگاه 
می کند که دلش می خواهد خودش را نشان بدهد و 
خودنمایی کند و وسوس��ه دختر شایسته شدن در 
سرش است و هنوز درک مناسبی از مساله حجاب 
ن��دارد اما از طرف��ی ترس از پدر و م��ادر و قضاوت 
اطرافیان با او همراه اس��ت که تبدیل به درگیری و 

چالش درونی قهرمان داستان می شود.
»زمس��تان بی ش��ازده« اثر فاطمه نفری از سوی 
انتشارات سوره مهر منتشر شده است. این رمان برای 
گروه سنی نوجوان با محوریت انقاب اسامی نوشته 
شده است. شخصیت اصلی این داستان یک نوجوان 
است که در جریان انقاب و مبارزات منتهی به پیروزی 
انقاب اس��امی، در پروسه مرد شدن قرار می گیرد و 
بزرگ می ش��ود. در حقیقت شخصیت داستان از یک 
انقاب بیرونی به یک انقاب درونی می رسد و انقاب 
اس��امی و وقایع مرتبط با این رویداد تاریخی منجر 

به ایجاد تحول در شخصیت اصلی داستان می شود.
»نج��ات ااغ« ب��ه قلم فاطمه دهقان توس��ط 
انتشارات محراب قلم به چاپ رسیده است. نویسنده 
در کت��اب »نج��ات ااغ« داس��تان نوجوانی به نام 
»محمد« را بیان می کند که به جبهه اعزام ش��ده 
اس��ت. در پیاده روی های گردان، روی تخته سنگی 
در دیواره  دره، ااغی زخمی می بیند. او تصمیم به 
نجات و مداوای حیوان می گیرد. با کمک دوستانش 
و با زحمت فراوان، ااغ را به مقر می برد. زخم پای 
ااغ عفونت کرده و باید پایش را قطع کنند تا زنده 
بماند، یا اینکه او را بکش��ند و راحت ش��ود. محمد 
پزش��کی را با ترفندی به مقر می آورد تا حیوان را 
م��داوا کند. او تصمیم دارد ااغ را به روس��تایی در 
ش��مال ببرد؛ به خان��ه  عمه اش که ااغ��ی به نام 
پشمینه دارد اما باید تا پایان عملیاتی که در پیش 
است، صبر کند. عده ای مأمور جمع کردن ااغ های 
منطقه شده اند. می آیند که ااغ محمد را ببرند ولی 

او با آنها دست  به  یقه می شود و... .

خبر
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جشنواره فیلم »کراا« برخاف 
آنچه قبا اعام ش��ده بود فیلم 
»محمد رسول اه)ص(« ساخته مجید مجیدی را 
به نمایش درنیاورد. به گزارش »وطن امروز«، فیلم 
»محمد رس��ول اه)ص(« ساخته مجید مجیدی 
از جمله آثاری اس��ت که بحث اکران بین المللی 
آن پی��ش از این بارها مطرح ش��ده بود اما هر بار 
کارش��کنی هایی از سوی برخی جریانات وهابی و 
سلفی در زمینه ممانعت از اکران این فیلم بویژه در 
کشورهای دارای جمعیت مسلمان صورت گرفت؛ 
موضوعی که پیش از این مجید مجیدی کارگردان 
و محمدرض��ا صابری تهیه کننده این فیلم نیز به 

آن اش��اره کرده بودن��د. روز 
گذشته اما خبرگزاری مهر در 
خبری به نقل از منابع خبری 
هند نوشت: »جشنواره فیلم 
»کراا« روز پنجش��نبه ۱۳ 
دس��امبر )۲۲ آذر( در حالی 

ب��ه کار خ��ود خاتمه داد که گفته می ش��د فیلم 
»محمد رس��ول اه )ص(« ساخته مجید مجیدی 

در این جش��نواره به نمایش 
گذاش��ته می ش��ود ولی این 
اتف��اق نیفتاد. در ای��ن دوره 
جش��نواره که ریاست بخش 
مسابقه بین الملل آن را مجید 
مجیدی بر عهده داشت پیش 
از این اعام شده بود فیلم »محمد رسول اه)ص(« 
ساخته مجید مجیدی روز ۱۰ دسامبر )۱۹ آذر( 

در س��انس ۱۰:۳۰ شب در جش��نواره به نمایش 
گذاش��ته می ش��ود، با این حال برگزارکنندگان 
جشنواره اعام کردند که نمی توانند  فیلم »محمد 
رس��ول اه)ص(« را به صورت سانس��ور شده ارائه 
دهند و در نتیجه نمایش فیلم را لغو کردند. گفته 
می شود مس��ؤوان جشنواره تاش زیادی کردند 
که فیل��م را نمایش دهند ام��ا در نهایت این کار 
میسر نش��د. فیلم »محمد رسول اه)ص(« پیش 
از این نیز به دلیل شیطنت برخی کشورها امکان 
پخش گسترده جهانی نیافته بود. در کشور هند نیز 
پیش از این موضع گیری هایی علیه مجیدی و آ آر 

رحمان، آهنگساز فیلم شده بود.

کارشکنی ها مانع از اکران فیلم مجید مجیدی شد
جشنواره کراا فیلم»محمد رسول اه)ص(« را نمایش نداد

سینما

نگاهی به جایزه ادبی شهید غنی پور به بهانه معرفی نامزدهای بخش نوجوان این دوره از جایزه

یادگاری فردی برای ادبیات فارسی

سینمای جهان

مسعود کشمیری به »عمار« می آید
از ماجرای »نفوذی« تا »اتاری در بیروت« در عمار

کیوان ساکت با انتقاد از خوانندگانی که بدون سواد و آلبوم در صداوسیما معرفی می شوند:
موسیقی نازل تلویزیون ذائقه مردم را سطحی کرده است

و  کارگ��ردان  موگوی��ی،  ج��واد 
مستندس��از با ۳ مس��تند درباره 
تاریخ سیاسی کش��ور در نهمین جشنواره مردمی 
 فیل��م »عم��ار« حضور پی��دا می کند. ب��ه گزارش 
»وطن  امروز«، جواد موگویی، کارگردان و مستندساز 

که با ۳ مستند فرم حضور در 
نهمین جشنواره مردمی فیلم 
»عمار« را پر کرده است، گفت: 
مستند »کابوس در بیداری« 
درباره واقعه خونین حج سال 
۱۳66 اس��ت ک��ه موجب به 

شهادت رسیدن ۴۵۰ نفر از حجاج ایرانی و خارجی 
توس��ط آل سعود شد. این مس��تند ۴۵ دقیقه ای با 
استفاده از اسناد و مدارک برجا مانده از آن زمان و با 
کمک گرفتن از تاریخ شفاهی، مصاحبه با شاهدان و 
مسؤوان وقت تهیه و تولید شده است. در این فیلم 
نقش نیروی ویژه آلمان و موس��اد را در این کشتار 
بررسی کردیم. دومین اثرم با نام »نفوذی« به مدت 
۴۰ دقیقه  درباره مسعود کشمیری عامل انفجار دفتر 
نخست وزیری در س��ال ۱۳6۰ است، البته پیش تر 
در مستند »پرونده ناتمام« مقداری به این موضوع 
پرداخته بودم. مس��تند داس��تانی »نفوذی« صرفا 

درباره شخصیت کشمیری ساخته شده است اما با 
توجه به اینکه از کش��میری تنها یک عکس وجود 
داش��ت برای ساخت این مستند از بازسازی صحنه 
استفاده کردم و تقریبا نیمی از مستند به این صورت، 
ساخته شده است. در این اثر، برخی شخصیت های 
امنیت��ی برای نخس��تین بار 
مقابل دوربین ظاهر می شوند 
از جمل��ه این افراد می توان به 
محمدمه��دی کتیبه، رئیس 
اداره رک��ن دوم ارتش اش��اره 
کرد. سومین مستند »اتاری 
در بیروت« نام دارد. این اثر درباره مذاکرات ایران با 
آمریکایی ها در س��ال ۱۳6۹ است که در دوره آقای 
هاشمی رفسنجانی و بوش پدر اتفاق می افتد. ما در 
این مس��تند یکی از بدعهدی های آمریکا را نشان 
دادیم. برای آزادی گروگان های آمریکایی در لبنان 
از ما کمک خواس��تند و ما با نفوذی که در لبنان 
داشتیم این کار را انجام دادیم اما آنها از تعهد خود 
و آزاد ک��ردن پول های بلوکه ش��ده ما خودداری 
کردند. نهمین جش��نواره مردم��ی فیلم »عمار« 
دی ماه سال جاری در تهران و شهرهای مختلف 

کشور برگزار می شود.

کیوان ساکت که از آهنگسازان 
و نوازندگان برجس��ته موسیقی 
ایرانی به ش��مار م��ی رود پیرام��ون چالش وجود 
موسیقی های مبتذل در صداوسیما اظهار داشت: 
یک��ی از دایل اصلی  ای��ن اتف��اق آگاه نبودن و 

آش��نا نبودن تهیه کنندگان 
و مدی��ران ای��ن س��ازمان با 
مفاهی��م و مبان��ی فرهنگ 
و هن��ر و بوی��ژه موس��یقی 
ایران اس��ت. بارها و بارها به 
دعوت  بس��یاری  جلس��ات 

ش��ده ام تا موسیقی و مبانی فرهنگی موسیقی را 
برای کسانی که در صداوسیما کار می کنند، درس 
بدهم. اما متاسفانه آنچه ما گفته ایم تاثیر چندانی 
نداشته است. چیزی که من در این کاس ها برای 
تهیه کنندگان و مس��ؤوان صداوسیما می گفتم، 
ش��اید در ی��ک دوره  کوتاه مدت تاثیری داش��ته 
است اما ازمه تاثیر عمیق در این زمینه، آموزش 
درازمدت و مداوم اس��ت. به گزارش تسنیم، وی 
در ادامه ب��ا ارائه راه حل هایی در این زمینه افزود: 
فق��ط در س��ایه آموزش های م��داوم و پی درپی 
برای مدیران و تهیه کنندگان صداوس��یما است 

که ما می توانیم انتظار داش��ته باشیم صداوسیما 
و دیگر رس��انه های مان، به فرهنگ و هنر واقعی 
بپردازند تا شاید در سایه چنین فعالیت هایی تاثیر 
فرهنگ ه��ای نامتعارف و دور از فرهنگ ایرانی بر 
جوانان مان را کمتر کنند. ساکت همچنین اظهار 
داشت:  متاسفانه در یک سال 
اخیر دیده شده صداوسیما از 
خوانندگان��ی حمایت کرده 
که کمترین س��ابقه ممکن 
در عرصه موس��یقی را دارند. 
برخی از این خوانندگان که به 
برنامه های پرمخاطب تلویزیون هم دعوت شده اند، 
حتی یک آلبوم هم منتشر نکرده بودند. وقتی این 
خوانن��دگان با آثاری که کیفیت پایینی دارند، به 
صداوس��یما می آیند و در برنامه های پرمخاطب 
جلوی دوربین می نشینند، طبیعی است موسیقی 
سطحی به گوش مردم می رسد و آنها هم همین 
آثار را می شنوند. مطمئنم مافیای پنهانی در این 
کار دست دارد. قبا هنرمندان و آهنگسازانی در 
صداوس��یما کار می کردند که اگر نام ش��ان روی 
آلبوم های مختلف نمی آمد، آن اثر مجال انتش��ار 

پیدا نمی کرد. 

موسیقیعمار

کتاب
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آزمون، پیش از جام جهانی باشگاه ها

 تساوی سپاهان مقابل استقال خوزستان
زردپوشان قهرمان  نیم فصل

سپاهان در آخرین دیدار خود در نیم فصل اول 
برابر استقال خوزستان به نتیجه تساوی رسید. 
در چارچ��وب هفته پانزدهم لی��گ برتر فوتبال، 
سپاهان در اهواز به مصاف تیم استقال خوزستان 
رفت که این بازی با نتیجه تساوی یک - یک به 

اتمام رسید. 
س��جاد شهباززاده )۲۴( برای سپاهان و میثم 
کریمی )۳۶ - پنالتی( برای اس��تقال خوزستان 
گلزن��ی کردند. نیمه اول این مس��ابقه با تصمیم 
س��عید رحیمی مقدم، داور مسابقه جنجالی شد. 
سجاد ش��هباززاده مهاجم سپاهان در شرایطی با 
یک ضربه کاش��ته دروازه استقال را باز کرد که 
داور سوت نزده بود. همین مساله اعتراض اعضای 
تیم استقال خوزستان را در پی داشت ولی سعید 
رحیمی مقدم، داور بازی تصمیم خود را تغییر نداد. 
با این حال استقالی ها در دقیقه ۳۶ با یک پنالتی 
بازی را به تس��اوی کش��یدند. در نیمه دوم بازی 
جذاب تر دنبال شد بویژه در دقایق پایانی. استقال 
خوزستان در ۱۰ دقیقه پایانی چند فرصت خوب 
گلزنی به دست آورد که با بی دقتی این موقعیت ها 
از دست رفت تا بازی با نتیجه تساوی یک - یک 
 تمام شود. با این تساوی، سپاهان ۳۱ امتیازی شد تا

هم امتیاز پدیده و پرسپولیس شود ولی با تفاضل 
گل بهت��ر در صدر جدول ق��رار گرفت و قهرمان 
نیم فصل شد. پدیده و پرسپولیس هم به ترتیب 

دوم و سوم شدند.

حمله مودریچ به سیمئونه
هافبک رئال مادرید از سرمربی اتلتیکومادرید 

به خاطر عقاید و اظهاراتش انتقاد کرد.
به نقل از آ.اس، لوکا مودریچ برای نخستین بار 
پس از کس��ب ت��وپ طای ۲۰۱۸ با رس��انه ها 
مصاحب��ه کرد. هافبک رئال مادرید ۲ هفته پس 
از این اتف��اق از خود در براب��ر انتقادها حمایت 
کرد. بازیکن ک��روات بیش از هم��ه دیگو پابلو 
س��یمئونه را مخاطب خود قرار داد و گفت: من 
کاما با سیمئونه موافقم که از بازیکن خود یعنی 
آنتوان گریزم��ان دفاع کند و او را بهترین بداند. 
با این حال درس��ت نیست که نیاز داشته باشد 
رئال مادرید و بازیکنانش را کم ارزش جلوه دهد. 
او از هر فرصتی اس��تفاده می کند تا شرایطی را 
توصی��ف کند که واقعی نیس��ت و پیروزی های 

رئال مادرید را اینچنین نشان می دهد.
او افزود: برای سیمئونه احترام زیادی قائل 
هستم به خاطر تمام کارهایی که برای اتلتیکو 
انجام داد، همچنین برای بازیکنان، هواداران و 
این باش��گاه. زمانی که ما را شکست می دهند 
صادقانه به آنها تبریک می گویم. ما شکست را 
می پذیریم. عادانه نیست که موفقیت های مان 
بویژه ۲ قهرمانی مان در لیگ قهرمانان اروپا که 
با پیروزی برابراتلتیکو به دست آمد نادیده گرفته 

و برتری مان کم اهمیت جلوه داده شود. 
مودریچ با کسب توپ طا به حکمرانی لیونل 
مس��ی و کریس��تیانو رونالدو پای��ان داد. هافبک 
رئال مادری��د در این ب��اره گفت: ای��ن دو بازیکن 
فوق العاده هس��تند و در ۱۰ سال اخیر در فوتبال 
جه��ان حکمران��ی می کردند. اگ��ر بخواهیم به 
توانایی ه��ای بازیکنان رای بدهیم باید این جوایز 
بین مس��ی و رونال��دو تا پایان دوران بازی ش��ان 
تقسیم شود. با این حال در اینجا درباره یک فصل 
صحبت می کنیم و عملکرد یک بازیکن در طول 
فصل سنجیده می ش��ود؛ نتایج آرای سرمربیان، 
بازیکن��ان و روزنامه نگارها بود. یعنی آنها در یک 
زمان خاص اش��تباه کردند؟ جوای��ز تنها زمانی 
ارزش پیدا می کند که دیگران برنده ش��وند. این 
برای بازیکنان، رای دهندگان و نامزد های ۱۰ سال 
اخیر عادانه نیست و نه برای فوتبال و نه هواداران. 
با این حال تکرار می کنم هرکسی همان طور رفتار 

می کند که باور دارد.

بررسی ادعای فتحی
استقال واقعا قهرمان می شد

امیرحسین فتحی، سرپرست باشگاه استقال 
اعام کرد در نیم فص��ل اول از داوری لطمه های 
زیادی خوردند و اگر این اشتباهات نبود در صدر 
جدول قرار داش��تند و به عب��ارت دیگر قهرمان 
نیم فصل می شدند. ادعای آنها به این شکل است.

اول ■
اخ��راج نش��دن بازیکن پی��کان در هفته اول 
لیگ نخستین اش��تباه داوری علیه وینفرد شفر 
و ش��اگردانش بود. در دقیقه 5 سجاد مشکل پور 
مدافع پیکان تکل خشنی روی پای سجاد آقایی 
زد که طب��ق نظر کارش��ناس های داوری باید با 
کارت قرمز مس��تقیم جریمه می ش��د اما حتی 
اخط��ار هم نگرفت تا تی��م مجید جالی مجبور 
نش��ود  ۸5 دقیقه ۱۰ نفره بازی کند. این بازی با 
تساوی بدون گل به پایان رسید. قضاوت این بازی 

با موعود بنیادی فر بود.
دوم و سوم ■

دومین اشتباه تاثیرگذار داوری برای استقال 
در هفت��ه دوم رقم خ��ورد. ادی هرناندز، مهاجم 
ذوب آهن در شرایطی بازی را به سود تیمش ۲ بر 
یک کرد که هنگام کنترل توپ، از دستانش کمک 
گرفته بود و باید گل او مردود اعام می شد. اشتباه 
بعدی داوری هم گل میاد زکی پور بود که بازی 
را ۳ بر ۲ به س��ود استقال کرد اما کمک داور به 
اشتباه آفساید اعام و گل را مردود کرد. این بازی 
هم با تساوی ۲- ۲ به پایان رسید. بیژن حیدری 

این بازی را سوت زد.
چهارم ■

چهارمین اش��تباه تاثیرگ��ذار داوری به ضرر 
اس��تقال در ایستگاه پنجم رقم خورد. در دقیقه 
۳۱ ضرب��ه وریا غف��وری به دس��ت مدافع فواد 
خورس��تان برخورد کرد ام��ا داور از اعام پنالتی 
خودداری کرد و به گواه کارشناس ها یک پنالتی 
برای استقالی ها سوخت. این بازی با تساوی بدون 
گل به پایان رس��ید و آبی ها ۲ امتیاز خانگی را از 
دست دادند. کوپال ناظمی قضاوت این بازی را بر 

عهده داشت.
پنجم ■

پنجمین اش��تباه داوری به ضرر استقال در 
هفته شش��م رقم خورد. آبی پوشان  موفق شدند 
نفت مسجدسلیمان را ۲ بر یک ببرند اما در این 
بازی یک پنالتی اشتباه به سود تیم میزبان اعام 
شد تا حکیم نصاری در دقیقه ۸۸ دروازه رحمتی 
را باز کند و مانع کلین شیت آبی ها شود. از طرف 
دیگر تفاضل گل اس��تقالی ها هم یکی کم شد. 
این بازی را آبی ها بردند اما یک اشتباه دیگر علیه 
این تیم گرفته شد. سیدمهدی سیدعلی این بازی 

را سوت زد.
ششم ■

در بازی هفته دهم استقال میزبان سپاهان 
ب��ود که در پایان 9۰ دقیقه با نتیجه یک بر صفر 
بازنده شد. در این مسابقه هم یک اشتباه تاثیرگذار 
داوری علیه آبی ها رخ داد. نیمه دوم و قبل از گل 
دقیقه ۸۱ س��پاهان، خالد شفیعی  برابر چشمان 
رضا کرمانش��اهی روی محمد دانش��گر مرتکب 
خطای پنالتی شد که قاضی میدان در یک اشتباه 
فاحش و تاثیرگذار از این موضوع چشم پوشی کرد 

و دستور ادامه بازی را داد.
هفتم ■

هفتمین اشتباه تاثیرگذار داوری علیه استقال 
در ب��ازی  هفته یازدهم رقم خورد. وحید کاظمی 
داور مس��ابقه بای��د در دقیق��ه ۶7 خطای هند 
محمدحسین کنعانی زادگان را می گرفت و به سود 
اس��تقال اعام پنالتی می کرد اما او نظر دیگری 
داشت. اشتباه تاثیرگذار این داور باعث شد بازی با 
نتیجه بدون گل به پایان برسد و ۲ امتیاز حساس 

از جیب وینفرد شفر و شاگردانش بپرد.
هشتم ■

هشتمین اشتباه در بازی با پدیده مشهد اتفاق 
افتاد. محمدحس��ین زاهدی فر و کمکش در این 
مسابقه گل سالم استقال در دقیقه 7۸ را مردود 
اعام کردند. با این اشتباه ۲ امتیاز بسیار حساس 
ک��ه در معادات قهرمانی ه��م تاثیرگذار خواهد 
بود برای اس��تقالی ها از دست رفت. کمک داور 
بازی بعد از مس��ابقه به دلیل اشتباهی که داشت 
عذرخواهی کرد اما خب دیگر کار از کار گذشته بود!

نهم ■
نهمین اشتباه داوران علیه استقال تاثیری در 
کسب ۳ امتیاز استقال نداشت اما به لحاظ تفاضل 
گل به آبی ها ضرر وارد کرد. در بازی هفته پانزدهم 
مقابل سپیدرود رشت درحالی که استقال با نتیجه 
5 ب��ر صفر جلو بود، روی مرتضی تبریزی خطای 
پنالتی اتفاق افتاد اما حسین زرگر در تشخیص این 
صحنه دچار اشتباه شد  و دستور به ادامه بازی داد.

دهم ■
دهمین اشتباه داوری به ضرر استقالی ها در 
جام حذفی اتفاق افتاد. در بازی با س��ایپا داور ۲ 
پنالتی به سود اس��تقال اعام کرد و هر دو هم 
گل ش��د اما داور از اعام پنالتی س��وم در دقیقه 
۴5 به سود استقال خودداری کرد. در این صحنه 
ارس��ال گرو بازهم به دست مدافع سایپا برخورد 
کرد. در ش��رایطی که مانند ۲ مورد قبلی، باز هم 
خطای هند پنالتی اتفاق افتاده بود، بیژن حیدری  
دستور به ادامه بازی داد. آن بازی در 9۰ دقیقه و 
سپس ۱۲۰ دقیقه با تساوی ۲- ۲ به پایان رسید.

گزارش اخبار

س��رمربی استقال پیش از این وعده داده بود 
بعد از دیدار با پدیده لیست ورود و خروج خود را 
رونمایی کند. رونمایی و معرفی بازیکنان لیست 
ورود و خروج استقالی ها وعده مدیران این باشگاه 
و وینفرد ش��فر در هفته های اخیر بود؛ سرمربی 
اس��تقال در تصمیمی حرف��ه ای اعام کرده بود 
تصمیم گی��ری درباره لیس��ت ورود و خروج بعد 
از نیم فصل انجام خواهد ش��د و حاا زمان اعام 
این لیست پرتعداد فرا  رسیده است. استقالی ها 
۳ بازیکن به نام های داریوش شجاعیان، مرتضی 
آقاخان و محس��ن کریمی را قطعا به لیست خود 
اضاف��ه خواهند کرد و به این ترتیب ۳ نفر باید از 
لیس��ت خط بخورند. شفر همچنین با هماهنگی 
فتح��ی به دنبال جذب ۲ بازیکن خارجی اس��ت 
ک��ه این ۲ بازیکن نیز به احتمال فراوان و به طور 
قطع باای ۲۳ س��ال هس��تند تا لیست خروجی 
اس��تقال حداقل 5 نفره باش��د و اگر س��رمربی 
آبی ها تصمیمی برای تغییرات بیش��تر نداش��ته 
 باشد، 5 خروج کمترین تعداد خروجی های تیم او

خواهد بود.
 گمانه زنی نکنید اما… ■

باش��گاه اس��تقال هفته گذش��ته با انتش��ار 
اطاعیه ای درخواس��ت کرد رسانه ها از گمانه زنی 
پرهی��ز کنند اما واقعیت این اس��ت که لیس��ت 
خروجی تیم ش��فر به صورت کامل قابل حدس 

نیست.
جدایی گ��رو و نیومایر تقریب��ا قطعی به نظر 
می رس��د؛ گرو در هفته های اخیر در ترکیب قرار 
نگرفت��ه و نیومایر با موقعیت س��وزی های فراوان 
به بدترین ش��کل ممکن نیم فصل را تمام کرد تا 
به این ترتیب حاا فاصل��ه زیادی تا در خروجی 
نداشته باش��د. قبل از بازی سپیدرود پیش بینی 
خ��روج جابر انصاری کار س��ختی نبود اما ش��فر 
ناگهان از او اس��تفاده کرد و انصاری نیز موفق به 

گلزنی شد تا پیش بینی وضعیت او دشوار باشد.
 ستاره ای جدا می شود؟ ■

پیش بینی ۲ یا ۳ نفر باقیمانده لیست خروج 
آبی ها، واقعا دش��وار اس��ت و ش��فر باید تصمیم 
بزرگی اتخاذ کند. ترانس��فر تبریزی، قرض دادن 

محمدی مه��ر و تیموری یا ه��ر تصمیم دیگری 
می تواند برای اس��تقالی ها حاشیه س��از ش��ود و 
نقل وانتقاات زمس��تانی آبی ها را تحت تاثیر قرار 
دهد. ش��فر در نیم فص��ل باید به دنبال اس��امی 
بزرگ تیم خود برای خالی کردن لیس��ت برود و 
می توانیم از همین حاا یک زمستان پرخبر برای 
تیم او را پیش بینی کنیم. سرمربی استقال البته 
همواره نشان داده تا قبل از جذب بازیکن جدید، 
تصمیم��ی برای خروج بازیکنان حال حاضر خود 
ن��دارد اما این بار ش��رایط فرق می کند و ۳ نفر از 
لیس��ت ورودی او همین حاا آماده اضافه شدن 

هستند.
مشکل بزرگ استقال ■

از سوی دیگر مشکل بزرگ استقال همچنان 
ادامه دارد و شفر باید در نیم فصل دوم آن را رفع 

کند.
استقال در دیدار برابر پدیده که در ورزشگاه 

آزادی برگزار ش��د نتوانست به روند پیروزی های 
پیاپی خ��ود ادامه دهد و در حال��ی که هواداران 
زیادی به ورزش��گاه آمده بودند با تس��اوی بدون 
گل متوق��ف ش��د و ۲ امتیاز حس��اس دیگر را از 

دست داد.
با این تس��اوی فاصله استقال با صدر جدول 
رده بندی به ۶ امتیاز رس��ید تا کار این تیم برای 

نیم فصل دوم سخت و سخت تر شود.
با وجود آنکه اس��تقالی ها ناکامی خود را در 
فصل جاری به خاطر عملکرد بد داوران می دانند 
اما تیم ش��فر با وجود هافبک ه��ای زیادی که در  
اختیار دارد خأ یک بازیس��از را بشدت در میانه 

میدان احساس می کند.
شاید بس��یاری بر این باور باشند که استقال 
در فص��ل نقل وانتقاات زمس��تانی به جذب یک 
مهاجم تمام کننده نیاز دارد اما تیم شفر بیش از 
هر چیزی نیاز به جذب یک هافبک بازیساز مثل 

محسن مسلمان، سروش رفیعی، سرور جپاروف و 
مجتبی جباری دارد که بتواند با هوش باای خود 
توپ ه��ا را در میانه میدان پخش کند و تیم را در 

موقعیت گلزنی قرار دهد.
بهترین مهاجمان جهان هم اگر بخوبی تغذیه 
نشوند آمار گلزنی خوبی از خود به جای نخواهند 
گذاشت و به همین خاطر است که استقال قبل 
از ه��ر چیزی باید به دنب��ال تقویت میانه میدان 

خود باشد.
در روزهایی که اس��تقال نمی تواند گل بزند 
انگش��ت اتهام به س��مت الحاجی گرو و مرتضی 
تبریزی اس��ت اما ای��ن ۲ بازیکن به ندرت تغذیه 
شده اند. خبر خوب برای آبی پوشان اینکه داریوش 
شجاعیان در نیم فصل دوم به شرایط بازی می رسد 
و او ب��ا توجه به نبوغ باای��ی که دارد اگر آماده و 
سرحال باشد می تواند این مشکل استقال را حل 

کند و تیم بیشتر در موقعیت گلزنی قرار گیرد.

هرچ��ه ب��ه زم��ان نقل وانتق��اات نزدیک ت��ر 
می ش��ویم، تب و تاب حضور بازیکنان در تیم های 
مختلف بااتر می رود. از جمله این اتفاقات، افزایش 
احتمال بازگشت مهدی طارمی و فرشاد احمدزاده 
به پرسپولیس اس��ت. این دو جدا از مصاحبه هایی 
که بابت بازگش��ت به پرسپولیس انجام می دهند، 
تماس های پش��ت پرده ای نیز برقرار کرده اند تا هر 
طور شده در پنجره نقل وانتقاات زمستانی به تیم 
قبلی شان بازگردند. البته برانکو درباره احمدزاده و 
طارمی هنوز به صورت شفاف صحبت نکرده و همه 
چیز را به آینده واگذار کرده است اما از آنجا که بابت 
همکاری با شاگردان گذشته اش، مماشات به خرج 
می دهد و مثا تن به بازگشت سروش رفیعی داد، 
این امکان وجود دارد درباره طارمی و احمدزاده نیز 

مجوز بازگشت صادر کند.
از س��وی دیگر، این تصمیم ضمن��ی برانکو به 
همراه جوی که بابت بازگش��ت ای��ن دو به وجود 
آمده، دلخوری شدید بعضی بازیکنان پرسپولیس را 
ب��ه همراه دارد. آنها به صورت طبیعی اعتقاد دارند 
چطور ممکن اس��ت بازیکنانی که رفتند تا مدتی 
دار بگیرن��د و در حالی که پنج��ره نقل وانتقاات 

بسته بود، پرسپولیس را تنها گذاشتند، بدون هیچ 
 مش��کلی باید بازگردن��د؟ این موضوع آنه��ا را آزار

می  دهد، آن هم در وضعیتی که پنجره نقل وانتقاات 
باشگاه باز شده و با دست پر می تواند نیم فصل دوم 

را آغاز کند.
یکی از بازیکنان ش��اکی پرس��پولیس در یک 
گفت وگویی دوستانه و خارج از مدار مصاحبه گفته 

اس��ت: »وقتی آنها در فکر ترک تی��م ما بودند، در 
اینستاگرام ش��ان مس��ائلی را مطرح می کردند که 
هم��ان زمان، باعث ناراحتی هواداران بود ولی حاا 
در فض��ای مجازی می بینیم که ه��واداران هم این 
بازیکنان را بخش��یده اند و می گوین��د آنها باید به 
پرس��پولیس بازگردند. در این شرایط، ما احساس 
می کنیم حق مان خورده شده، چون می توانستیم 

پرس��پولیس را ترک کنیم و برویم ولی ماندیم و با 
تمام وجود بازی کردیم تا حدی که نصف بازیکنان 
مص��دوم ش��دند. حاا که مش��کات حل ش��ده، 
بازیکنانی که در بدترین شرایط ما را تنها گذاشتند، 

می گویند قرار است برگردند!«
برانکو 3بازیکن جدید می خواهد ■

 پرسپولیس وارد تعطیات نیم فصل لیگ برتر 
ش��ده و این در حالی است که محرومیت سرخ ها 
از پنجره نقل و انتقاات هم به اتمام رسیده تا این 
باشگاه رسماً وارد بازار نقل وانتقاات شود. برانکو در 
همین رابطه دیروز جلس��ه ای با مسؤوان باشگاه 
برگزار کرد و لیست بازیکنان مدنظر خود را به ایرج 

عرب سرپرست باشگاه داد.
در لیست برانکو نام ۳ بازیکن جدید برای حضور 
در پرس��پولیس مطرح شده و قرار است سرپرست 
باش��گاه زمینه را برای جذب این ۳ بازیکن فراهم 
کند. تیم پرس��پولیس در ابت��دای فصل با مهدی 
ش��یری، مهدی ش��ریفی، مهدی ترابی و سروش 
رفیعی ب��رای حضور در این تیم قرارداد امضا کرده 
بود و این بازیکنان از نیم فصل دوم می توانند برای 

برانکو به میدان بروند.

دلخوری در اردوی قرمزها
آنها برنگردند!

همه در انتظار لیست شفر برای نیم فصل

تحوات سرنوشت ساز

یک��ی از دروازه  بان های تیم ملی فوتبال عراق 
در حالی که چند روز تا آغاز جام ملت های آسیا 
باقی اس��ت برای این کشور مشکل ایجاد کرده 

است.
تیم ملی فوتبال عراق یکی از حریفان  ایران 
در جام ملت های آسیا ۲۰۱9 امارات است و حاا 
رسانه های عراقی از تهدید AFC و احتمال کنار 
گذاش��تن تیم ملی عراق از جام ملت های آس��یا 

سخن به میان آورده اند.
روزنامه السومریه نوشت در فهرست ارسالی 

ع��راق  فوتب��ال  تیم مل��ی 
ن��ام یک دروازه ب��ان به نام 
»قی��س العانی« به چش��م 
می آی��د و به خاط��ر اینکه 
در تیم های پایه لهس��تان 
بازی کرده نمی تواند عراق 

  AFC ،را همراهی کند. به نوش��ته این روزنامه

درباره این مهم به فدراسیون 
فوتبال عراق نامه  زده است. 
در نامه کنفدراسیون فوتبال 
آس��یا، عراق تهدید به کنار 
گذاش��تن از جام ملت های 
آسیا شده است. البته »باسل 
کوری��س« مدیر رس��انه ای عراق خیلی س��ریع 

واکنش نشان داد و تاکید کرد نام این دروازه بان 
در فهرس��ت ۴۲ نفره هم نیس��ت و دلیلی برای 

نگرانی وجود ندارد.
خب��ر دیگر درباره عراق اینکه »فهد طالب«  
سنگربان اصلی عراقی ها هم متهم به دوپینگ 
شده است و نمی تواند در جام ملت ها به میدان 
برود. خود ای��ن دروازه بان ه��م چنین چیزی 
را تایید کرد و س��رمربی ع�راق ن��ام  »الک�رخ 
 محم��د صال��ح« را در فهرس��ت نهای��ی ق�رار

داده است.

تهدید AFC به حذف عراق از جام ملت های 2019!
شوک به جام

جدول نیم فصل اول لیگ برتر )97-98( 
امتیازتفاضلباختمساویبردتیم

8701631سپاهان
9421131پدیده

8701131پرسپولیس
753926تراکتورسازی

6721225استقال
546219پارس جنوبی جم

518-465فواد
417-456سایپا
116-447پیکان

316-375نساجی مازندران
516-2103صنعت نفت آبادان

نفت  
515-366مسجدسلیمان

214-1113ماشین سازی تبریز
613-276ذوب آهن

1910-249سپیدرود رشت
* 116-267استقال خوزستان

 *محاسبه امتیازات تیم استقال خوزستان با احتساب
6 امتیاز منفی صورت گرفته است.
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گروه بین الملل: گرجستان را می توان 
فقیرترین کشور و در عین حال دارای 
فاس��دترین دولت در قفق��از نام برد. 
گرجی هایی که از حاکمیت بی ثبات 
رنج می برند، در س��ودای پیوستن به 
اتحادیه اروپایی تاش می کنند خود را 
دولتی مستقل و بعضا پیشرو معرفی 
کنند ام��ا در این بین در کش��اکش 
درگیری های هویتی جریان های قومی 
در گرجستان، مناطق اوستیا و آبخازیا 
به علت فس��اد فزاینده دولت مرکزی 
تفلی��س، در س��ال 2008 می��ادی 
اس��تقال خود را اعام کردند و یکی 
از جراحی های ب��زرگ منطقه قفقاز 
جنوب��ی رخ داد. گرجس��تان جدید 
پس از فروپاش��ی شوروی را با »ادوارد 
شواردنادزه« می شناسد. او که آخرین 
وزیر خارجه اتحاد شوروی بود، با پیام 
گورباچف به امام خمینی به تهران نیز 
سفر کرده بود. با شورش آمریکایی که 
به انقاب رنگی شهرت یافت، در سال 

2003 ریاست جمهوری شواردنادزه به پایان رسید 
و میخائیل ساکاش��ویلی سکان رهبری این کشور 
را بر عهده گرفت. در دوران »میش��ا« طبق آماری 
که مرکز توس��عه اروپا منتش��ر کرده است نه تنها 
ش��رایط زندگی بهبود نیافت، بلکه ش��اخصه های 
اقتصادی در گرجستان ساکاشویلی نشان می دهد 
رشد تورم، افزایش نرخ بیکاری و نبود سامانه های 
درمانی منسجم در کنار فس��اد سازماندهی شده، 
کوهستانی ترین کشور قفقاز را بیش از پیش در قعر 

دره های سقوط فرو برد.
ام��ا اکنون و ب��ا روی کار آمدن دولت جدید در 
گرجستان آیا امیدی به بهبود وضعیت این کشور 
فقی��ر وج��ود دارد؟ غربی ه��ا در توصیه های خود 
گرجی ها را متقاعد کرده اند که آنها با وجود روسیه 
در مرزهای شمالی شان و با توجه به حساسیت هایی 
که مس��کو در تعام��ات کان جهانی ب��ا آمریکا 
دارد، بای��د رویای اروپایی ش��دن را فراموش کنند. 
از س��وی دیگر بانک های کوچک و بزرگ غربی با 
حضور در گرجستان به عنوان یکی از بهشت های 

پولشویی تاش می کنند از طریق نمایش گسترش 
ساختمان س��ازی، پول های کثی��ف را که عمدتا از 
معامات س��اح و مواد مخدر کس��ب می شود در 
ساحل دریای سیاه بشویند. در همین حین شبکه 
گس��ترده ای برای جذب سرمایه گذاری وارد عرصه 
شد و گروه های تبلیغاتی در خاورمیانه شروع به کار 
کردند. این تبلیغات شامل دریافت گذرنامه گرجی، 

شرایط آسان ثبت شرکت و سفر 
آسان به گرجستان بود که آینده 
مبهم عضو اتحادی��ه اروپایی و 
پیم��ان نات��و ش��دن را در کنار 
خود یدک می کشید. گرجستان 
در ح��ال حاضر و همان طور که 

اش��اره شد نه برنامه ای منس��جم برای پیوستن به 
اتحادیه اروپایی برایش طرح ریزی ش��ده اس��ت و 
نه قادر است در س��ازمان امنیتی ناتو ایفای نقش 
کند. عموما سربازان گرجی برای ماموریت هایی که 
کشورهای اروپایی حاضر به پذیرش آن نیستند در 
قالب ناتو اعزام می ش��وند. آمارها اما نشان می دهد 

انتقادات ش��دیدی نسبت به برنامه مبارزه با فساد، 
امنیت ش��غلی و نحوه فساد مالی پلیس و سیستم 
قضایی گرجستان از سوی نهاد های اروپایی مطرح 
است و ارزیابی منتشر ش��ده آنها در نوامبر 2018 
بر این موضوع صحه می گذارد که دولت گرجستان 
فس��ادی نهادینه شده دارد و اراده ای برای حل این 

بحران در این کشور فقیر وجود ندارد.
اما درباره فقر در گرجستان 
نس��بت به دوره زمان��ی اتحاد 
ش��وروی باید تاکید ک��رد این 
کش��ور نه تنها نتوانس��ته است 
استانداردهای زندگی را افزایش 
از  بلک��ه  23 درص��د  ده��د، 
شهروندان گرجستانی زیر خط فقر زندگی می کنند. 
در این بین نهاد های مدنی در این کش��ور بعضا با 
توزیع غذا و دارو تاش می کنند از افزایش روزافزون 
معت��ادان به مواد مخدر و مبتای��ان به بیمارهای 
عفون��ی مانند ایدز جلوگیری کنند. آمارهای بانک 
توس��عه آسیایی در س��ال 2016 نش��ان می دهد 

وضعیت فقر در گرجستان نسبت به 
ازبکستان در ش��رایط وخیم تری قرار 
دارد. این فضا به گونه ای است که حتی 
با تغییرات دولت، به دلیل سامانه های 
بی ثبات اقتصادی در این کشور عما 
زندگ��ی بهتر، امید به زن��ده ماندن و 
یافتن یک ش��غل با درآم��دی کافی 
برای جوانان و نسل جدید آن آرزویی 
دوردس��ت اس��ت اما درباره نرخ رشد 
جمعیت گرجستان باید به این نکته 
مهم اشاره کرد که گرجستان در دوران 
شوروی و از س��ال 1975 دارای رشد 
3 درصدی جمعیت بود در حالی که 
شرایط بحران زده اجتماعی و اقتصادی 
فعلی، نس��ل های جدید گرجستان را 
عم��ا از ازدواج و فرزندآوری منصرف 

کرده است. 
در سال 2014 یک سوم جمعیت 
گرجستان زیر خط فقر بودند و دولت 
آن با توسعه شبکه بانکی و تاش برای 
جذب س��رمایه گذاری، ت��اش کرده 
است به طور موقتی با اشتغال کاذبی که پول های 

خارجی ایجاد می کنند، شرایط را کنترل کند.
ام��ا آنطور که به نظر می رس��د س��رمایه های 
خارجی طبق گزارش های بانک توس��عه آسیایی، 
دوام��ی در گرجس��تان نخواهد داش��ت، چرا که 
بی ثبات��ی سیاس��ی در ای��ن کش��ور و احتم��ال 
ش��ورش های داخل��ی ب��ا توجه به ع��دم رضایت 
عموم��ی از آنچ��ه توس��ط دولت تفلی��س انجام 
می شود، هر لحظه می تواند منجر به هدررفت این 
سرمایه ها، توقف پروژه ها و توقیف اموال شود. نباید 
فراموش کرد ش��رکت های بزرگ سرمایه گذاری 
اروپایی حاضر به ورود به گرجس��تان نیس��تند و 
حتی ش��رکت های چینی و روس��ی نیز به همین 
دایل گرجس��تان را بی ثبات، ناآرام و کشوری با 
ریسک  باای سرمایه گذاری می دانند. با توجه به 
این تفاسیر، بعید نیست فضای کنونی با نخستین 
 رئیس جمهوری زن گرجی هم نتواند دوام داشته 
باشد و هزارتوی قفقاز در کوهستان های گرجستان 

مانند کافی سر درگم در هم بپیچد.

گروه بین الملل: با گذش��ت کمتر از 24 ساعت از 
امضای توافق آتش بس در الحدیده، منابع رسانه ای 
از وقوع درگیری هایی در مناطق حومه شرق این 
اس��تان خبر دادند. به گزارش تلویزیون المیادین، 
جنگنده های س��عودی طی روز جمعه مناطقی را 
در التحیتا و بیت الفقیه طی 7 بار بمباران کرده و 
اقدام به پرتاب بمب های خوشه ای در مزارع منطقه 
المجامله در الحدیده در غرب یمن کردند. شبکه 
خبری المسیره، که سخنگوی انصاراه محسوب 
می شود، گزارش داد از عصر جمعه تا ظهر شنبه، 
جنگنده ه��ای س��عودی در 17 نوبت مناطقی در 
شمال شرقی اس��تان الحدیده را بمباران کرده اند. 
س��رهنگ یحیی سریع، س��خنگوی ارتش یمن 
نیز گفت: در 24 س��اعت نخست پس از مذاکرات 

س��وئد، ائتاف به سرکردگی عربستان 21 حمله 
هوایی انجام داده و توپخانه های آنها بیش از 100 
خمپ��اره را به صورت بی هدف به س��وی مناطق 
مسکونی ش��هر الحدیده شلیک کردند. همچنین 
م��زدوران آنها نیز پس از پایان گفت وگوها در روز 
پنجشنبه، تاش کردند از جبهه های ساحل غربی 
ب��ه داخل الحدیده نفوذ کنن��د که مبارزان یمنی 
مانع از این نفوذ ش��دند. یحیی سریع تاکید کرد 
ارتش یمن آماده پاسخ به هرگونه نقض آتش بس 
است. ائتاف سعودی همچنین مناطق مسکونی 
و مزارع شهرس��تان های مرزی باق��م و الظاهر در 

استان صعده )شمال یمن( را با موشک و توپخانه 
هدف قرار داد. چهارمین دور مذاکرات صلح یمن 
از 6 دسامبر با حضور طرف های یمنی به ریاست 
مارتین گریفیتس، نماینده ویژه دبیرکل سازمان 
ملل متحد در امور یمن در اس��تکهلم سوئد آغاز 
شد و روز پنجشنبه 13 دس��امبر با توافق درباره 
آتش ب��س در الحدی��ده ب��ه کار خود پای��ان داد. 
مذاکرات صلح یمن در سوئد درحالی پایان یافت 
که گفت وگوهای سیاس��ی ب��رای حل بحران این 
کش��ور تاکنون بارها به دلیل کارشکنی عربستان 

سعودی و متحدانش با شکست روبه رو شده بود.

بی ثباتی سیاسی، فقر و فساد، آینده اقتصاد طفیلی تفلیس را تهدید می کند

پولشویی در ساحل دریای سیاه 
خاورمیانه

 اهداف سعودی 
از تأسیس رژیم حقوقی دریای سرخ

گ�روه بین الملل: پادش��اهی س��عودی که در 
حال حاضر با چالش  های عدیده ای در عرصه 
سیاس��ت خارجی روبه رو است، اقدام به طرح 
اتح��اد سیاس��ی و همکاری بین کش��ورهای 
حوزه دریای س��رخ کرده اس��ت؛ اتحادی که 
ناظر بر همکاری های اقتصادی و سیاس��ی با 
این کشورهاست. نخستین کنفرانس وزیران 
خارجه کش��ورهای عرب��ی و آفریقایی حوزه 
دریای سرخ چهارش��نبه گذشته با مشارکت 
کش��ورهای س��احلی )مصر، اریتره، جیبوتی، 
سودان، اردن، س��ومالی( و نیز کشور میزبان 
یعنی عربستان سعودی، در ریاض برگزار شد. 
از مهم ترین اهداف عربستان در برگزاری این 
نشست و تاسیس رژیم کشورهای دریای سرخ 
مرب��وط به مدیریت رقابت با رقبای منطقه ای 
بویژه ترکیه اس��ت. در همین راس��تا، دولت 
س��ودان به عنوان یکی از کشورهای ساحلی 
دری��ای س��رخ اخی��راً امتیاز توس��عه جزیره 
س��واکن در دریای س��رخ را به ترکیه واگذار 
کرده اس��ت. در واقع عربستان سعودی سعی 
دارد از گرای��ش برخی کش��ورهای س��احلی 
به س��مت رقبای عربس��تان ممانعت کند. با 
توجه به وابس��تگی مالی که اغلب کشورهای 
ساحلی دریای سرخ به عربستان دارند، ریاض 
می کوش��د با ایجاد یک رژیم حقوقی از نفوذ 
قدرت هایی نظیر ترکیه در کشورهای ساحلی 
دریای سرخ جلوگیری کند. موضوع دیگر این 
است که عربستان س��عودی با تاسیس رژیم 
حقوقی دریای س��رخ سعی دارد از نفوذ رو به 
رش��د قطر در کشورهای ساحلی این دریا نیز 
جلوگیری کند. دوحه طی 2 دهه اخیر و بویژه 
طی 18 ماه گذش��ته در کش��ورهای ساحلی 
دریای سرخ س��رمایه گذاری زیادی انجام داد 
و اکنون عربس��تان س��عی دارد ب��ه نوعی در 
مقابل این س��رمایه گذاری ها مانع تراشی کند. 
نکته س��وم این اس��ت که اقدام عربستان در 
تاسیس رژیم ساحلی کشورهای دریای سرخ، 
با رویکرد ریاض در عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی نیز مرتبط اس��ت، زیرا اسرائیل 
نی��ز به دریای س��رخ دسترس��ی دارد. برخی 
تحلیلگ��ران می گویند با توجه به دسترس��ی 
اس��رائیل به س��واحل دریای س��رخ، تشکیل 
این ش��ورا را می ت��وان اقدام��ی پنهانی برای 
عادی س��ازی روابط با این رژیم عنوان کرد. به 
عبارت دیگر، اگر چه اسرائیل رسما در نشست 
ریاض درباره دریای س��رخ حضور نداشته اما 
از اقدام عربس��تان س��عودی در تاسیس رژیم 
س��احلی کش��ورهای دریای س��رخ استقبال 
می کند. با وج��ود اهداف ذکر ش��ده اما ذکر 
2 نکته درباره اقدام عربس��تان سعودی حائز 
اهمیت است. نخست اینکه، عاوه بر 7 کشور 
نامبرده که در نشست ریاض حضور داشتند، 
اتیوپی نیز از کش��ورهای ساحلی دریای سرخ 
است و رژیم اسرائیل نیز به این دریا دسترسی 
دارد. حضور نداشتن اتیوپی در نشست ریاض 
به معنای این است که تاسیس رژیم ساحلی 
دریای سرخ با اجماع همه کشورهای ساحلی 
انجام نشده است. در همین حال، اختاف هایی 
میان س��ودان و عربستان و همچنین تقویت 
روابط س��ودان با ترکیه و قطر نیز گویای این 
اس��ت که عربس��تان از طریق تاس��یس این 
رژی��م حقوقی نمی تواند رون��د صعودی نفوذ 
ترکیه و قطر را در برخی کش��ورهای ساحلی 
دریای س��رخ متوقف کند. دوم اینکه، آمریکا، 
چی��ن، ژاپن، فرانس��ه، ترکیه و اس��رائیل در 
سواحل دریای سرخ پایگاه دارند و کشورهای 
س��احلی باید منافع آنها را لحاظ کنند. سوم 
اینکه، عربستان سعودی در نشست ریاض در 
ش��رایطی تامین امنیت در دریای سرخ را به 
عنوان یکی از اهداف نشس��ت عنوان کرد که 
ری��اض و متحدانش طی 45 ماه اخیر با به راه 
انداختن جنگ علیه یمن، امنیت حمل ونقل 
در ای��ن دریا را تضعیف کردند. دریای س��رخ 
یک��ی از مهم     ترین راه ه��ای دریانوردی جهان 
است به نحوی که حدود 15 درصد از تجارت 
جهانی از این دریا انجام می شود و کشورهای 
مش��رف بر این دریا، بیش از 200 میلیون نفر 
جمعیت دارند. در این رابطه منابع دیپلماتیک 
مص��ر می گویند، ب��ا توجه به چشمداش��ت 
کش��ورهای خارجی به منطقه دریای س��رخ، 
اوضاع سیاس��ی این منطقه در شرایط کنونی 
متش��نج است و برخی کش��ورهای حوزه این 
دریا نیز دچار بحران های سیاس��ی و امنیتی 
هس��تند. این کش��ورها تصور می کنند ایجاد 
شورای کشورهای حوزه دریای سرخ منفعتی 
دوجانبه داشته و ممکن است فرصتی طایی 
برای رس��یدن به خواسته های شان باشد و در 
مقابل عربستان سعودی که برای مشروعیت 
بخشیدن به حکومت محمد بن سلمان، ولیعهد 
این کشور به کمک کشورهای بین المللی نیاز 
دارد، می توان��د از حمایت اعضای این ش��ورا 
برخوردار ش��ود، چرا که این ش��اهزاده جوان 
در پی متهم  ش��دن به مش��ارکت در ساخی 
وحشیانه جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد، 

در بدترین انزوای بین المللی به  سر می برد.

چهره ها

 گراهام: سعودی نفت نفروشد
 از گرسنگی می میرد

لیندس��ی گراه��ام، س��ناتور 
جمهوری خواه در یک مصاحبه 
بار دیگ��ر ولیعهد عربس��تان 
س��عودی را »دیوانه« خواند و 
تاکید کرد نیاز س��عودی ها به 

آمریکا هزار برابر نیاز واشنگتن به ریاض است.
 ی��ک عضو ارش��د کنگ��ره آمری��کا که در 
هفته های اخیر بعد از تشدید فشارهای رسانه ای 
درب��اره قتل »جمال خاش��قجی« بارها ضمن 
انتقاد از مواضع ولیعهد عربستان سعودی او را 
»دیوانه« خوانده است، در تازه ترین اظهاراتش 
خط��اب به س��عودی ها گفت: »آنه��ا اگر نفت 
نفروشند، از گرسنگی خواهند مرد«. »لیندسی 
گراه��ام« نماینده ایال��ت کارولینای جنوبی در 
مجلس س��نای آمری��کا در مصاحب��ه  با یک 
ش��بکه آمریکایی، باز ه��م درباره قتل »جمال 
خاشقجی« در کنسولگری ریاض در استانبول 
و مواضع ولیعهد عربس��تان سعودی اظهارنظر 
کرد. این اظهارنظر در حالی است که عربستان 
سعودی طی هفته گذشته فروش نفت خود به 

آمریکا را بشدت کاهش داده است.

ناتو به اوکراین ساح و تجهیزات 
می رساند

دبیرکل ناتو پالس  هایی را به 
اوکراینی ها رسانده است که 
بر اساس آن اوکراین می تواند 
از تجهیزات ناتو استفاده کند. 
دولت مرکزی پترو پروشنکو 
در حال حاضر بخش  های از ش��رق این کشور 
را از دست داده است و توان کنترل و مدیریت 
بخش  های��ی غربی را نیز ب��دون حمایت  های 
نات��و و اتحادیه اروپایی ندارد. از س��وی دیگر 
رئیس جمهوری  منطق��ه ای  ماجراجویی  های 
اوکراین از دیگر مسائلی است که وضعیت این 
کشور را وخیم      تر کرده است. به همین منظور 
ناتو تاش می کند با ارسال تجهیزات، تنش ها 
میان اوکراین و روسیه را برای فشار بیشتر به 
مسکو گسترش دهد. ناتو گفته است اوکراین 
را ب��ا تجهیزات مخابرات��ی تجهیز می کند اما 
امیدوار اس��ت بتوان��د از تنش  های پیش آمده 
و گس��ترش آن جلوگیری کند. سیاست  های 
اعامی و اعمالی ناتو و اوکراین چندان همسو 
نیس��ت به همی��ن ترتیب 40 میلی��ون یورو 
کمک  های نظامی غرب به اوکراین برای مقابله 
با روس��یه از سوی اس��تولنبرگ، دبیرکل این 

پیمان مورد حمایت قرار گرفته است.

 برنده صلح نوبل
در سنجار بیمارستان می سازد

نادیه م��راد، زن ایزدی برنده 
جای��زه صلح نوبل اعام کرد 
قص��د دارد بیمارس��تانی در 
شهر سنجار عراق که شاهد 
یک��ی از بدترین جنایت های 
داعش بوده، بسازد. دنیس موکویگی، پزشکی 
که در جمه��وری دموکرات کنگو به قربانیان 
خشونت جنسی کمک می کند و نادیا مراد که 
یک فعال حقوق بش��ر ایزدی و خود بازمانده 
برده ه��ای جنس��ی داعش اس��ت ب��ه خاطر 
تاش های ش��ان برای توقف خشونت جنسی 
به عنوان س��اح در جنگ ه��ا و درگیری های 
مسلحانه، به طور مشترک در اسلو جایزه صلح 
2018 نوب��ل را ک��ه ارزش آن به یک میلیون 
دار می رسد، طی مراس��می دریافت کردند. 
نادیه مراد 3 ماه پس از ربوده ش��دن و تجربه 
چندین تجاوز به اقلیم کردستان فرار کرد و از 

آنجا به آلمان رفت.

 وزیرخارجه قطر: شورای همکاری
هیچ توانی ندارد

در  قط��ر  خارج��ه  وزی��ر 
از عملکرد شورای  سخنانی 
و  خلیج ف��ارس  هم��کاری 

دبیرکل آن انتقاد کرد. 
محم��د ب��ن عبدالرحم��ان 
آل ثان��ی، روز گذش��ته در جری��ان نشس��ت 
بین الملل��ی دوحه گفت: ش��ورای همکاری 
خلیج ف��ارس و دبیرکل آن هیچ نیرو و توانی 

ندارند.
 وی اف��زود: ش��ورای هم��کاری خلیج فارس 
عاوه بر نیاز به یک سیستم حکومتی جدید 
و مکانیس��م های ازم برای تمام کش��ورهای 
عض��و در آن، باید بازس��ازی و اصاح ش��ود. 
محم��د ب��ن عبدالرحمان آل ثانی خواس��تار 
تش��کیل و طراح��ی مج��دد ائتاف��ی بین 
کشورهای حوزه خلیج فارس به جای شورای 
همکاری شد و گفت: کشورهای عضو شورا از 
18 ماه پیش شاهد بحران هستند، لذا شورا 
نتوانس��ته در جهت حفظ صلح بین کشورها 
گام هایی بردارد. وزیر خارجه قطر همچنین 
تصریح کرد میان دوحه و کشورهایی که قطر 

را تحریم کردند هیچ مذاکره ای نبوده است.
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فراخ��وان »اقدام پنج��م« برای 
پنجمین ش��نبه متوالی هزاران 
فرانسوی را برای تظاهرات ضددولتی به خیابان ها 
کشاند، این بار گس��ترده تر و پرتعداد تر از دفعات 
قب��ل. اگرچ��ه آغاز پنجمی��ن هفت��ه تظاهرات 
»جلیقه زردها« برخاف هفته گذشته فعالیت های 
اقتص��ادی، اجتماعی و توریس��تی  پاریس را به 
تعطیلی کامل نکشاند اما موج اعتراضات خیابانی 
و جاده ای در سراسر کشور بسیار گسترده تر از قبل 
بود، حتی به رغم اینکه در استراسبورگ و نواحی 
شرقی فرانسه، هم مرز آلمان، نیروهای امنیتی با 
بس��تن جاده ها و اعام وضعیت اضطراری شبیه 
حکومت نظامی جلوی برگزاری تظاهرات را گرفته 

بودند.
در پاریس ب��ه روال هفته های قبل معترضان 
خیابان شانزه لیزه را مرکز تجمعات خود قرار دادند 
و تقریبا از ساعت 11 صبح به وقت محلی نخستین 
درگیری ها با پلیس و نیروهای ویژه گزارش ش��د. 
طبق معمول شعارهای جلیقه زردها برای استعفای 
مکرون و س��نگ پرانی آنها به نیروهای امنیتی و 
مراکز خرید لوکس و دفاتر دولتی با گاز اشک آور 
پلیس پاس��خ داده ش��د که معترضان را واداشت 
در لوکس ترین خیابان مرکز ش��هر برای مقابله با 

گازهای سمی آتش به پا کنند.
همچنین در بخش دیگری از ش��انزه لیزه یک 
گروه فمینیستی نیمه برهنه نیز از فرصت استفاده 
ک��رده و در حال نزدیک ش��دن به کاخ الیزه، مقر 
ریاس��ت جمهوری بودند که پلیس جلوی آنها را 
گرفت. به گفته وزیر کشور فرانسه، برای پنجمین 
تظاه��رات هفتگی متوالی جلیقه زردها که از 17 
نوامبر آغاز ش��ده اس��ت، ح��دود 70 هزار پلیس 
ضد ش��ورش از شامگاه جمعه در کل کشور بویژه 
دیگر شهرهای کارگرنش��ین و بحران زده پس از 
پاریس مثل مارس��ی، تولوز، آوینیون، سن اتین و 
بوردو مس��تقر ش��ده بودند. در پایتخت البته این 

ب��ار بخش عمده ای از 8 هزار نیروی ضدش��ورش 
به جای مواجهه مستقیم با معترضان به حفاظت 
از بازاره��ای لوکس افای��ت و دیگر مراکز خرید 

کریسمس پرداختند. 
این در حالی است که پاریس در روزهایی که 
باید شاهد بیشترین میزان توریست باشد عما به 
صحنه جنگ داخلی مردم و رژیم فرانسه تبدیل 
ش��ده است. این تنها به پاریس محدود نمی شود؛ 
مث��ا دیروز روزنام��ه لوموند تصاوی��ری از مراکز 
بوردو و س��ن اتین، 2 ش��هر بزرگ غرب و ش��رق 
فرانسه منتشر کرد که صفی از خودروهای نظامی 

زره پوش را در مقابل معترضان نشان می داد.
طبق گ��زارش بانک مرکزی فرانس��ه، رش��د 
اقتصادی این کش��ور در 3 ماه پایانی سال 2018 
به دلیل ش��ورش ها و اغتشاشاتی که فعالیت های 
اقتص��ادی را مختل می کند به نصف کاهش پیدا 
کرده است. طبق برآورد صندوق بین المللی پول 
از تولید ناخالص داخلی فرانس��ه در سال 2018، 
این کاه��ش درآمد مع��ادل 140 میلی��ارد دار 
اس��ت. نه تنه��ا فعالیت بخش خدم��ات به دلیل 

تاثیر این جنبش کاهش یافته، بلکه حمل ونقل، 
رستوران ها و بخش های مرتبط با تعمیرات خودرو 
نیز آسیب دیده اند. این وضع سبب فرار کارآفرینان 
و سرمایه گذاران داخلی و خارجی از بازار فرانسه در 
کلیدی ترین مقطع سال مالی در این کشور شده  

است.
مکرون، رئیس جمهور دست نشانده بانکداران 
صهیونیس��ت و رس��انه های متعلق ب��ه آنها که 
می خواست با سیاست های اقتصادی  خود شامل 
افزایش مالیات های عمومی، منافع طبقه سرمایه دار 
را تامین کند حاا  به عامل بحران اقتصادی تبدیل 
شده و از دوشنبه هفته پیش »وضعیت اضطراری 

اقتصادی و اجتماعی« اعام کرده است. 
مکرون با همان لحن تحقیرآمیزش نس��بت 
به معترضان وع��ده افزایش میزان حداقل حقوق 
کارگ��ران و ح��ذف قوانی��ن مالیات ب��ر حقوق 
مس��تمری بگیران را داد اما به قدری منفور است 
که با وجود عقب نش��ینی هایش، رهبران سیاسی 
بویژه جنبش چپ در اتحادی تاریخی با راست های 
ملی گرا، بر ادامه تظاهرات ضددولتی تاکید کردند. 

معترضان و مخالفان دولت هم بخوبی دریافته اند 
که او بخشی از مشکل است و مدام بر طبل کارزار 
ضد مکرون می کوبند که این به هر چه سیاسی تر 
ش��دن ابعاد قیام جلیقه زردها و تبدیل آن از یک 
جنبش معیشتی به انقابی مردمی انجامیده است.  
س��ازمان دهندگان قیام جلیق��ه زردها که در 
هفته های نخس��ت »افزایش بهای س��وخت« و 
ش��عارهای معیش��تی را مطرح می کردند، هدف 
راهپیمایی دیروز را دستیابی به عدالت اجتماعی 
و مالیات منصفانه؛ یک دموکراسی واقعی و حقوق 

برابر اعام کردند.
خانم ناتالی گوله، سناتور ارشد و دبیر کمیسیون 
مالی سنای فرانسه در گفت وگو با تسنیم، نارضایتی 
عمده مردم بویژه مناطق روستایی از رژیم حاکم را 

بسیار عمیق دانسته است.
او گف��ت: »بی اعتم��ادی عمیقی بی��ن مردم 
معترض و سیاس��تمداران این کشور وجود دارد و 
شاهد تأثیرات هشدارآمیز احتمالی این اعتراضات 

بر وضعیت اتحادیه اروپایی نیز خواهیم بود«.
این س��ناتور فرانس��وی همچنی��ن وضعیت 
کش��ورش در قبال آمریکا را مش��ابه »دستبند بر 
دس��ت داش��تن« )دست بس��ته بودن( می داند و 
معتقد است کشورش باید حق حاکمیت اقتصادی 

خود را پس بگیرد.
روزنام��ه لوموند دیروز گزارش��ی از ش��رکت 
فع��ال ی��ک رانن��ده تاکس��ی و همس��رش در 
 تظاهرات پاریس با وجود مش��کات معیش��تی 
سنگین شان منتش��ر کرد که نشان می دهد قیام 
جلیقه زرده��ا به مرحله تقابل جامعه با حاکمیت 
فاس��د و نامشروع جمهوری پنجم فرانسه رسیده 
است. در چنین وضع و حالی سخنان »الکساندر 
بی��وواز ش��یوا« یکی از س��خنگویان این جنبش 
مبنی بر اینکه فرانسوی ها از انقاب 1979 ایران 
در مبارزه با ظلم و نابرابری الهام گرفته اند بیش از 

پیش معنادار به نظر می رسد. 

 جلیقه زردها با هدف دستیابی به عدالت اجتماعی
دموکراسی واقعی و حقوق برابر پنجمین تظاهرات سراسری ضد دولتی را برگزار کردند

شعارهای فرانسوی ها رادیکال تر از همیشه
پارا اروپا

ائتاف سعودی همچنان بر مدار جنایت در یمن می چرخد
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قاب روز
فرانسه - اعتراضات ضد دولتی در لیون

بازار

گزارش

گروه اقتصادی: با وجود اینکه شرکت های لبنی 
نزدیک به 6 ماه اس��ت قیمت محصوات خود 
را افزایش 100 تا 300 درصدی داده اند س��تاد 
تنظیم بازار پس از مدت ها به این موضوع ورود 
کرده و جریمه ناچیزی از این شرکت ها دریافت 
کرده اس��ت. این شرکت ها با اینکه تنها تا امروز 
ب��رای کاه��ش قیمت محصوات خ��ود مهلت 
داشتند تاکنون قیمت های خود را تغییر نداده اند.
جالب اینجاس��ت که قیمت های مورد تایید 
ستاد تنظیم بیش از آنکه به نفع مشتری باشد به 

نفع شرکت های لبنیاتی است.
 به گزارش »وطن امروز«، ستاد تنظیم بازار 
در 1۸ آذر قیمت ه��ای جدید لبنیات را اعام 
ک��رد و تعدادی از رس��انه ها تیت��ر زدند که از 
فردا »قیمت لبنی��ات در بازار ۹ درصد کاهش 
می یابد«. حدود یک هفته از آن تاریخ می گذرد 
و مردم انتظار کاهش قیمت را می کشند که یک 
دفعه قیمت جدید روی بطری های شیر حک 
می ش��ود و ناباوران��ه می بینیم قیمت ها نه تنها 
کاهش نیافته، بلکه افزایش هم داش��ته است. 
کارخانه لبنی دامداران که پیش از اباغ س��تاد 
تنظیم بازار هر بطری ش��یر پرچرب را ۴300 
تومان عرضه می کرد، از روز چهارشنبه قیمت 
۴۴۵0 توم��ان را روی آن ح��ک ک��رد، یعنی 
قیم��ت این برند لبن��ی پ��س از اباغیه 1۵0 
تومان افزایش یافت. طی یک س��ال گذش��ته 
قیمت لبنیات ح��دود ۵0 درصد افزایش یافته 
و توانایی مردم برای خرید این محصول اساسی 
و ضروری کاهش یافته است. رسانه ها پیش از 
این بارها اعام کرده اند قیمت ها بیش از تصور 
باا رفته و سرانه مصرف بسیار پایین آمده است. 
انتظار می رفت ستاد تنظیم بازار در قیمت هایی 
که اعام می کند بیش��تر م��ردم را مدنظر قرار 
دهد اما تصمیم ستاد تنظیم بازار بیشتر به کام 
کارخانه های لبنی بوده تا مردم. بر اساس آمارها، 
س��رانه مصرف ساانه شیر در کشور حدود ۸0 
کیلوگرم یعنی نصف میانگین جهانی و حدود 
یک پنجم برخی کش��ورهای اروپایی اس��ت، 
بنابراین به جای اینکه دولت با حمایت از مردم 
تاش کند تا س��رانه مصرف محصوات لبنی 
افزای��ش یابد، با اعام چنین قیمت هایی بیش 
از پیش به کاهش سرانه مصرف دامن می زند. 
ظاهرا دولت تنها راه راضی کردن کارخانه ها را 
افزایش روز به روز قیمت ها می داند. کارخانه های 
لبنی پیش از این خودسرانه قیمت محصوات 
لبنی را افزای��ش داده بودند و ماه ها به صورت 
غیرقانون��ی و غیرمصوب لبنیات گران به مردم 
فروختند. دولت به جای اینکه آنها را مجبور کند 
تا به ازای روزهایی که لبنیات گران فروختند، 
لبنیات ارزان به مردم بفروشند تا همه چیز یر 
به یر شود، قیمت های جدیدی اعام کرده که از 

قیمت بازار هم گران تر است.

 آیا راهی برای ارزان کردن لبنیات هست؟ ■
آی��ا راهی ب��رای پایی��ن آوردن قیمت وجود 
ندارد؟ کارشناسان می گویند وجود دارد. می توان 
با پایین آوردن قیمت تمام شده تولید محصوات 
دامی و همچنین قیمت تمام شده کارخانه های 
لبنی، محص��ول را در ب��ازار ارزان تر کرد. قیمت 
تولید در هر دو بخش در کشور ما بااست و دایل 
فراوانی برای باا بودن قیمت تمام شده وجود دارد 
که گ��ران بودن علوفه، عدم پ��رورش دام های با 
به��ره وری باا، نبودن مدیری��ت در هر دو بخش 
دام��داری و صنایع لبنی و عدم حمایت دولت از 
جمله آنهاست که باعث می شود تاوان همه اینها را 
مردم بدهند، ظاهرا جیب مردم در دسترس ترین 

راه برای جبران همه افزایش هزینه هاست.
 برخورد با گرانفروشان؟ ■

برای پاس��خ به این س��واات با رضا باکری، 
دبی��ر انجمن صنایع لبنی گفت وگو کردیم. وی 
در پاسخ به اینکه برخی قیمت ها در بازار افزایش 
یافته، گفت:  هر کارخانه لبنی که بخواهد خارج 
از قیمت های اباغی بفروشد، مجازات سنگینی 
در انتظارش است.  باکری در پاسخ به اینکه چرا 
برندهای مختلف قیمت خود را کاهش نداده اند، 
گفت: قیمت ها را دوش��نبه هفته گذشته اعام 
کردیم و این دوشنبه باید همه قیمت ها اصاح 

شود. 
کارخانه های لبنی از ستاد تنظیم بازار خواسته 
بودند که قیمت ها برای آنها به صرفه نیس��ت و 
برای استدال آنالیز قیمتی فرستاده بودند و این 
س��تاد آنطور که دبیر انجمن صنایع لبنی اعام 
کرد، با حدود ۹ درصد کمتر از قیمت خواس��ته 
آنها موافقت ک��رد. مفهوم دقیق این موضوع آن 
اس��ت که س��تاد تنظیم بازار با کاهش دادن ۹ 
درصد قیمت پیش��نهادی آنها با افزایش قیمت 
کارخانه های لبنی موافقت کرده است، بنابراین 
اگر کارخانه ه��ا لبنی قدرت چانه زن��ی دارند یا 
رس��انه هایی دارند که حرف ش��ان را به کرس��ی 
بنش��انند، صدای م��ردم چگونه بای��د به گوش 
مسؤوان برسد؛ مردمی که رسانه ای ندارند. به هر 
حال آنچه مسلم است اینکه قیمت های اباغی 
س��تاد تنظیم ب��ازار تاکنون به نف��ع مردم تمام 
نش��ده و نه تنها قیمت را در بازار پایین نیاورده، 
بلکه گران تر هم کرده اس��ت. امیدواریم دولت از 
این به بعد رویه خود را برای راضی نگه داش��تن 
کارخانه ه��ای لبنی به افزایش قیمت نگذارد که 
هم��ه اینها روز ب��ه روز عرصه را بر مردم تنگ تر 
می کند. راه های کارشناسی ش��ده و بهتری هم 
هس��ت که اگر به آنها توجه شود، قیمت در بازار 
متعادل و فش��ار از دوش مردم برداشته می شود. 
آیا دولت در س��ال های گذشته به بهره وری فکر 
کرده است؟ آیا حمایتی  از بخش تولید داشته تا 
آنها با اصاح شیوه های قدیمی، بهره وری خود را 

افزایش داده و قیمت تمام شده را پایین بیاورند؟

با وجود اباغ کاهش قیمت لبنیات، شرکت ها قیمت  را افزایش دادند
موش و گربه بازی ستاد تنظیم بازار و شرکت های لبنی 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی:
روند کاهشی نرخ دار ادامه می یابد

ارز

بازار

افزایش عجیب و غریب نرخ خشکبار 
یلدای قیمت های آجیل و شیرینی در آستانه »شب چله« 

گروه اقتصادی: بررس��ی نرخ آجیل ش��ب چله 
نشان از افزایش حدود 3 برابری قیمت ها نسبت 
به س��ال گذش��ته دارد. گش��تی در بازار نشان 
می دهد مردم تهران امس��ال شب یلدای داغی 
را پیش رو دارند؛ ش��بی که با قیمت های آجیل 
و خش��کبار، به مراتب پرهزینه ت��ر و گران تر از 
شب های یلدای س��ال قبل خواهد بود. اگرچه 
قیمت ها در بازار خش��کبار و آجیل تا اندازه ای 
فروکش کرده و خبری از صعود عجیب و غریب 
قیمت ها در بازار نیست ولی مقایسه قیمت های 
فعلی که بازار آجیل و خشکبار را همزمان با شب 
یلدا داغ کرده با قیمت های س��ال قبل، نمایانگر 
افزایش نزدیک به 3 برابری قیمت ها به نس��بت 

سال گذشته است.
بر اساس این گزارش قیمت انواع آجیل شب 

یلدا در بازار به شرح زیر است:
آجیل شب یلدا شامل مغز پسته، مغز بادام، 
مغز گردو، بادام هندی، توت خشک و مغز فندق 

کیلویی 130 هزار تومان.
آجیل شب یلدا شامل مغز پسته، مغز بادام 
درش��ت، مغز گردو، بادام هن��دی، مغز فندق، 
چیپس میوه، کش��مش و بادام زمینی کیلویی 

1۴0 هزار تومان.
به گزارش تسنیم، با مقایسه قیمت های فعلی 
آجیل و خش��کبار در بازار تهران با قیمت های 

س��ال گذش��ته و نرخ 3۸ تا ۵۵ هزار تومانی هر 
کیلو آجیل در ش��ب یلدای س��ال قبل، به نظر 
می رسد امسال تهرانی ها ش��ب یلدای داغی را 
پیش رو دارند و برای شب نش��ینی ش��ب چله، 

مجبورند 3 برابر سال قبل هزینه کنند.
نرخ مصوب شیرینی برای شب یلدا ■

همچنین اتحادیه قنادان تهران، نرخ عرضه 
ش��یرینی برای ش��ب یلدا را اعام ک��رد. علی 
بهره مند با تاکید ب��ر ممنوعیت افزایش قیمت 
شیرینی تا پایان سال اظهار کرد: با توجه به اعام 
انجام شده، هیچ یک از قنادی های تهران به هیچ 
عنوان حق افزایش قیمت را ندارند و با توجه به 
اینکه ما تا پایان سال 2 رویداد مهم شب یلدا و 
شب عید را پیش رو داریم، به تمام همکاران مان 
بخش��نامه کرده ایم به هیچ عن��وان قیمت ها را 
افزایش ندهند. وی ادام��ه داد: البته با توجه به 
شرایط اقتصادی حاکم بر کشور امیدواریم قیمت 
مواد اولیه نیز مناس��ب تر ش��ود. ب��ه گفته وی، 
قیمت مصوب اتحادیه برای عرضه »ش��یرینی 
ت��ر« در واحدهای درجه ی��ک، 26 هزار تومان، 
»شیرینی دانمارکی« 21 هزار تومان، »شیرینی 
زبان و پاپیونی« 21 هزار و ۵00 تومان و »کیک 
یزدی« 1۵ هزار تومان تا پایان سال اعام شده 
است و هیچ قنادی حق فروش این محصوات را 

با قیمت بااتر از نرخ مصوب ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی گفت: گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی 
درباره اصاح قانون بانک مرکزی آماده شده و در 
هفته جاری به صحن علنی مجلس ارائه می شود.  
محمدرض��ا پورابراهیم��ی درباره ط��رح اصاح 

قانون بان��ک مرکزی گفت: 
اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��امی 
در ماه ه��ای اخی��ر موضوع 
اص��اح قانون بانک مرکزی 
را با حضور کارشناس��ان در 

دستور کار قرار دادند. رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسامی ادامه داد: گزارش نهایی 
کمیس��یون اقتصادی درباره اصاح قانون بانک 
مرکزی آماده ش��ده اس��ت و در هفته جاری به 
صحن علنی مجلس ارائه می شود. پورابراهیمی 

افزود: اصاح قان��ون بانک مرکزی به تحول در 
ساختار بانک مرکزی منتهی می شود، چرا که 
در افزایش اختیارات و استقال بانک مرکزی و 
به روز رسانی استانداردهای بانکی نقش مهمی 
دارد. وی ادامه داد: کار بررس��ی طرح بانکداری 
جمه��وری اس��امی ایران 
در کمیسیون اقتصادی در 
مراحل پایانی است و بزودی 
گزارش نهایی کمیس��یون 
در این رابط��ه برای ارائه به 
صحن علنی مجلس آماده 
می شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
ش��ورای اسامی یادآور شد: سیاست های بانک 
مرکزی در مدیریت بازار ارز تاثیرگذار بوده است 
و پیش بینی می ش��ود روند کاهش��ی نرخ دار 

ادامه یابد.
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افق تهران
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تقویم امروز
 

نماینده کارگران در شورای عالی کار:
نشست بررسی دستمزد کارگران 

باید برگزار شود
نماینده کارگ��ران در ش��ورای  عالی کار با 
انتقاد از بی توجهی وزیر کار به سه جانبه گرایی 
در حل مش��کاتی که برای معیشت کارگران 
در ماه ه��ای اخیر به وجود آمده اس��ت، گفت: 
درخواس��ت م��ا از وزیر کار این اس��ت هرچه 
سریع تر به این شرایط پایان بدهد و با تمکین 
به قانون، جلسه ش��ورای  عالی کار را در موعد 
مقرر برگزار کند. عل��ی خدایی در گفت و گو با 
فارس، با اش��اره به تاخیر در برگزاری نشست 
ش��ورای  عالی کار برای بازنگری در دس��تمزد 
سال ۹۷ کارگران گفت: با توجه به درخواستی 
که برای برگزاری نشس��ت فوق العاده ش��ورای 
 عال��ی کار به آقای ش��ریعتمداری داده بودیم، 
نه تنها این جلس��ه برگزار نشد بلکه اان موعد 
برگزاری جلس��ه عادی شورای  عالی کار است. 
وی ادامه داد متاسفانه آقای شریعتمداری هم 
ظاهراً به سه جانبه گرایی اعتقاد ندارد و برگزاری 
جلسه ش��ورای  عالی کار را به تأخیر می اندازد. 
خدایی درباره اخباری که درباره سبد حمایتی 
برای کارگران منتشر می شود نیز گفت: اوا که 
کارگران س��بد کاایی دریافت نکرده اند، ثانیاً 
آنچه کارگران می خواهند سبد کاا نیست بلکه 
ما درخواست افزایش دستمزد کارگران را مطرح 
کرده بودیم. نایب رئیس کانون عالی شوراهای 
اس��امی کار کشور گفت: متاس��فانه دولت نه 
جس��ارت مخالفت با برگزاری جلس��ه شورای 
 عالی کار و مخالفت صریح با افزایش دستمزد 
را دارد و نه اینکه جلس��ه ش��ورای  عالی کار را 
برگزار می کند؛ این اقدام آقای ش��ریعتمداری 
به نحوی نقض س��ه جانبه گرایی است. نماینده 
کارگران تاکید کرد: درخواس��ت ما از وزیر کار 
این است هرچه س��ریع تر به این شرایط پایان 
بدهد و با تمکین به قانون، جلسه شورای  عالی 
کار را در موعد مقرر برگزار کند. خدایی گفت: 
از زمانی ک��ه آقای ربیع��ی از وزارتخانه رفت، 
عما در حوزه س��ه جانبه گرایی بش��دت دچار 
افت شدیم؛ مشکات پی درپی همچنان پیش 
می آید اما آقایان اعتقادی به اینکه با مشارکت 
گروه  های اجتماعی برای مشکات پیش آمده 
تصمیم گیری کنند، ندارند و از سوی دیگر خود 
نیز توانایی حل مشکل را ندارند. وی با اشاره به 
مواد 16۷ و 16۸ قانون کار که برگزاری ماهانه 
نشس��ت ش��ورای  عالی کار را الزامی می کند و 
صراحت دارد که در صورت درخواست 3 نفر از 
اعضای شورای  عالی کار باید نشست فوق العاده 
برگزار شود، گفت: عماً نه جلسه عادی شورای 
 عالی کار برگزار شده و نه اهمیتی به درخواست 
نشس��ت فوق العاده داده ش��ده اس��ت که این 
موض��وع مورد اعتراض نماین��دگان کارگری و 

کارگران است. 

وادت باس�عادت حضرت »امام حس�ن  ■
عسکری)ع(«- 232 ق

ایجاد خط مستقیم بین واشنگتن- بغداد  ■
و کمک  هاي اطاعاتي سازمان سیا به عراق- 

1365ش
آغ�از حم�ات ش�اه عباس صف�وي براي  ■

بازپس   گی�ری آذربایج�ان از دس�ت دول�ت 
عثماني- 1011ق

پای�ان محاصره ش�هر تبری�ز در جریان  ■
نهضت مشروطیت- 1327 ق

رحلت عالم رباني »شیخ الشریعه   اصفهاني«  ■
مدرس بزرگ حوزه  علمیه نجف- 1339 ق

نویس�نده  ■ گارودي«  »روژه  محکومی�ت 
فرانسوي در دادگاه پاریس- 1998م

شکس�ت »ناپلئون بناپارت« در جنگ با  ■
روسیه- 1812م

تولد »اسکندر مقدوني« پادشاه کشورگشا  ■
و سردار بزرگ یوناني- 356 ق.م

خبر

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریکا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

10500

12000

13300

-

-

-

1520

1980

-300

-300

-200

-

-

-

-50

-

-

-

8000

161
159

-

-

-100

-
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

60/3
51/27

-0/78
-

51/23-1/27

تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3400000

3550000

1850000

1080000

650000

-70000

-150000

-50000

-20000

-30000

-

320880

-

1/238 دار
14/63دار

-

-

-

-

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

164485/8
8086/3

7137/0

-0/52
-0/66

-0/56

121195/8
327583/8

149347/8

-0/61

-0/37

-0/41

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5651/1بورس استرالیا

-67
-
-

24101

21148

2594
-

کام نور

گناهانی که موجب با می شوند ]عبارتند 
از[ کمک نکردن به غمدیده، کمک نکردن 
به ستمدیده و ترك کردن امر به معروف و 

نهی از منکر.
رسول اه)ص(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
2254

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-4/99

پگاه آذربایجان غربي
پاکسان  

سیمان  ایام   
داروسازي  امین

کارتن  ایران
ایران دارو  

صنایع شیمیایي سینا 
قند مرودشت   

کشاورزي  ودامپروري  مگسال  

10557

3708
2729

9351

1911

14612
5350

3819

8/26
6/14

4/98
4/96

4/96

4/88

4/85

4/78

4/77

خوراك  دام  پارس  
ح. الکتریک  خودرو شرق  

لیزینگ خودروغدیر  
پارس  سرام  

فنرسازي خاور
موتورسازان تراکتورسازي ایران   
کارخانجات تولیدي شهید قندي 

ایران  تایر  
سیمان  سفید ني ریز

8619

544

1482
8029

3888

4050

2852
3702

15636

-4/73

-4/69

-4/66
-4/59

-4/48

-4/39

-4/37

-4/27

قیمت )هر کیلو(شرح
210 تا 225 هزار تومانپسته اکبری

170 تا 190 هزار تومانپسته احمدآقایی
136 تا 155 هزار تومانپسته فندقی
165 تا 200 هزار تومانبادام هندی

135 هزار تومانمغز بادام درختی خام درجه یک
95 تا 100 هزار تومانبادام منقا ایرانی
110 تا 168 هزار تومانمغز گردو ایرانی

70 تا 150 هزار تومانانجیر خشک و پرك
85 تا 180 هزار تومانتوت خشک معمولی و لوکس

168 هزار تومانآجیل 4 مغز


