
واگن هایی در مترو به جابه جایی مسافران همراه 
با دوچرخه شان اختصاص داده شده است

جوابيه صداوسيما به گزارش »جوان« 

 ترامپ:  چين عقب است
  پاريس در حال سوختن
 و اوضاع ما خيلي خوبه!

 با دوچرخه 
مترو سواري كنيد

صداوسيما  براي شهيد 
حججي زینب وار عمل كرد

رخ به رخ با وزیر!

» انتظار« براي كودكان 
دريايي از مفاهيم  را 

دربر مي گيرد
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حاشيه نگاري اعزام تيم ملي فوتبال به آخرین 
اردو براي حضور در جام ملت هاي آسيا

 گفت و گوي »جوان« 
با نویسنده ادبيات دیني براي كودك 

مراسم سالگرد شهید علی 
خوش لفظ امروز برگزار می شود

اولین سالگرد ش��هادت علی خوش لفظ راوی کتاب »وقتی 
مهتاب گم شد« با حضور جمعی از ایثارگران و اهالی فرهنگ 

در بنیاد شهید مدنی برگزار می شود. 
به گزارش جوان، به نق��ل از پایگاه خبری س��وره مهر،اولین 
سالگرد ش��هادت علی خوش لفظ راوی کتاب »وقتی مهتاب 
گم شد« با حضور جمعی از ایثارگران و اهالی فرهنگ از جمله 
محس��ن مؤمنی ش��ریف )رئیس حوزه هنری(، عبدالحمید 
قره داغی )مدیر انتش��ارات س��وره مهر(، حاج حسین یکتا و 
جمعی از ایثارگران و جانبازان کشور امروز سه   شنبه 27 آذر 

ماه در بنیاد شهید مدنی برگزار می شود. 
ش��هید علی خوش لفظ، راوی کتاب »وقتی مهتاب گم شد« 
س��ال گذش��ته در 29 آذر ماه پس از تحمل س��ال  ها رنج در 
بیمارستان خاتم االنبیای تهران بر اثر عوارض شیمیایی ناشی 

از هشت سال دفاع مقدس به یاران شهیدش پیوست. 
»وقتی مهتاب گم ش��د« عنوان کتاب خاطرات این ش��هید 
بزرگوار به قلم حمید حس��ام اس��ت که پیش تر مورد عنایت 
رهبر معظم انقالب قرار گرفته بود و قاس��م سلیمانی نیز در 
خص��وص آن دل نوش��ته ای دارد که در آن از ش��وقش برای 

شهادت می گوید. 
شهید خوش لفظ در عملیات رمضان، مسلم بن عقیل، والفجر 
۵، کربالی ۴ و کربالی ۵ حضور داش��ته و نهایتاً در عملیات 
کربالی ۵ تیر ب��ه نخاع وی اصابت کرده و به ش��دت مجروح 
می شود که پس از این واقعه، از این مجروحیت رنج می برد و 

مکرراً در بیمارستان بستری   می شد. 
مراسم سالگرد ش��هید علی خوش لفظ سه   شنبه 27 آذر ماه 
ساعت 18 تا 21 در بنیاد شهید مدنی واقع در خیابان رشت 

برگزار می شود. 

 تاوان ناتواني مديران 
در كنترل گرانفروشي را مردم مي دهند؟

یک منبع در سازمان ملل عنوان كرد

شروع شكننده توافق آتش بس در يمن

هيئت مدی�ره  عض�و    اقتصادي
انجمن ملي حمایت از 
حق�وق مصرف كننده گفت: گراني و گرانفروش�ي 
بي رویه كاالها و خدمات داللت بر ناتواني مدیران 
تصميم گير و دستگاه هاي نظارتي دارد ولي تاوان 
آن را م�ردم و مصرف كنن�دگان مي پردازن�د. 
به گزارش »تس��نیم«، محمد محمدي اظهار کرد: ستاد 
تنظیم بازار کشور در تصمیم گیري و تنظیم بازار ضعیف 
اس��ت و حقوق مصرف کنندگان پایمال مي شود. اصوالً 
فلس��فه تنظیم بازار براي جلوگی��ري از افزایش بي رویه 
قیمت ها و تنظیم ب��ازار در مقابل نوس��انات غیرمتعارف 

قیمت ها است، اما در عمل نتوانسته است  موفق باشد. 
وي ادامه داد: عملکرد ناموفق س��تاد تنظیم بازار موجب 
شده قیمت برخي کاالهاي اساسي مانند گوشت، مرغ و 
لبنیات رها شود و متضرر اصلي مصرف کنندگان باشند و 
تولیدکننده نیز ناراضي باشد و زمینه سوء استفاده دالالن 

فراهم شود. 
مدیرکل سابق تعزیرات حکومتي استان تهران خاطرنشان 
کرد: با وجود الزامات قانوني، در ستاد تنظیم بازار از تشکل 
مردمي انجمن هاي حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان 
که مصوب مجلس است، دعوت نمي شود و تصمیمات را 

مدیران دولتي و فعاالن بخش خصوصي مي گیرند. 

  جهان در حال�ی كه ب�ه گفته 
مناب�ع س�ازمان ملل ، 
اجرای آتش بس ميان طرف های درگير در یمن در 
بندر راهبردی الحدیده از دیش�ب شروع شده، تا 
س�اعاتی قبل از آتش بس، حمالت هوایی ائتالف 
عربس�تان در این اس�تان همچنان ادامه داش�ت. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه )AFP(، یک منبع دیروز، 
زمان شروع آتش بس را در استان ساحلی الحدیده نیمه 
شب دو    شنبه به وقت محلی )۳۰ دقیقه بامداد سه     شنبه 
به وقت تهران( اعالم کرد. با این حال،شدت درگیری    ها 
تا س��اعات منتهی به ش��روع آتش بس باعث شد که 

زنگ های هش��داردرباره شکس��ت آن به صدا درآید. 
خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از منابع محلی گزارش 
داد که با وجود توافق آتش بس، حمالت هوایی ائتالف 
عربستان در استان الحدیده همچنان ادامه دارد. یک 
مقام نظامی یمن می گوید که ائتالف عربستان حمالت 
توپخانه ای ش��دیدی را آغاز و زمین های کش��اورزی 
شهروندان »الجاح االسفل « در جنوب الحدیده را هدف 
قرار داده است. همچنین شبکه المسیره گزارش داد 
که مزدوران س��عودی طی ساعات گذشته مناطقی از 
شهر »دریهمی « را با بیش از ۵۰ خمپاره و هفت حمله 

هوایی هدف قرار داده اند. 

گزارش »جوان آنالین« از حواشي توليد یک سریال

نام نويسنده سريال حضرت موسي)ع( تغییر كرد!

معاون وزیر كشور اعالم كرد

تأمین ۲۲۰۰میلیارد تومان حق بیمه رانندگان 

روز گذش�ته مرحل�ه 

الهه هاشمي
  فرهنگي 

پيش توليد سریال الف 
ویژه حضرت موسي )ع( 
در نشس�ت رئيس س�ازمان صدا و س�يما با معاون 
س�يما، رئيس مرك�ز س�يما فيل�م و تهيه كننده و 
كارگ�ردان این س�ریال آغاز ش�د. در این جلس�ه 
همچنين گزارشي از آخرین اقدامات انجام شده در 
مرحله صفر پروژه و برآورد توليد س�ریال حضرت 
موسي )ع( به رئيس سازمان صداو سيما ارائه شد. 
نکته عجیبي که در انتش��ار خبر این نشست به چشم 
خورد این ب��ود که نه تنها از مرحوم فرج اهلل سلحش��ور 
به عنوان نویسنده این سریال یادي نشد بلکه به نهایي 
شدن نگارش ۴۴ قسمت سریال حضرت موسي )ع( از 
۵2 قسمت آن توسط حجت االس��الم سعید بهمن پور 

با س��اختاري جذاب و قوي اشاره شده اس��ت. این در 
حالي است که جمال ش��ورجه، کارگردان این سریال 
در تیرماه امس��ال گفته: »نویس��نده س��ریال حضرت 
موس��ي )ع( مرحوم سلحش��ور بودند و بازنویس��ي را 
حجت االسالم محمد سعید بهمن پور انجام مي دهند. 
طرح و برنامه تلویزیون روي فیلمنامه مرحوم سلحشور 
نظراتي داشتند که در بازنویسي اعمال شد، اما مبناي 
فیلمنام��ه براس��اس طرح مرحوم سلحش��ور اس��ت. 
همچنین ایشان 72 قس��مت فیلمنامه را نوشته بودند 
و آقاي بهمن پور که بازنویس��ي کار را انجام داده اند، در 
مراحل پایاني کار هستند که احتماالً حدود ۵۵ قسمت 

 

مي شود. «
حجت االسالم بصیر سلحشور، فرزند نویسنده سریال 
حضرت موس��ي )ع( درباره این مس��ئله ب��ه خبرنگار 

»جوان آنالین« مي گوید: »مشخص نیست که حتي صدا 
و سیما قصد ساخت این سریال را داشته باشد یا نه؟ زیرا 
بار ها از این نشست ها گذاشته و وعده ساخت سریال را 
داده است اما درباره اینکه اسم آقاي سلحشور را به عنوان 
نویسنده نیاورده اند باید بگویم که ظاهراً در جلسه اسم 
ایشان مطرح شده، اما کسي که این خبر را تنظیم کرده، 

به طور سهوي اسمي از ایشان نیاورده است. «
هرچند که با نیاوردن اسم مرحوم فرج اهلل سلحشور از 
ارزش زحمات ایشان براي نویسندگي سریال حضرت 
موس��ي )ع( کم نمي ش��ود، اما به نظر مي رسد که باید 
سازمان صدا و س��یما این مورد را در خبر خود اصالح 
کند یا تهیه کننده این س��ریال، توضیحات تکمیلي را 
درباره اینکه آقاي بهمن پ��ور کار ویرایش فیلمنامه را 

انجام داده اند ارائه کند. 

  اقتصادي معاون عمران و توسعه 
امور شهري و روستایي 
وزارت كش�ور گفت: 2 هزار و 200 ميليارد تومان 
حق بيمه رانندگان درون ش�هري و برون ش�هري 
توس�ط مجلس شوراي اس�المي مصوب شد و در 
اس�ت.  نگهب�ان  ش�وراي  تأیي�د  نتظ�ار  ا
مهدي جمالي نژاد با بی��ان اینکه برنامه هاي زیادي در 
قالب بازآفریني شهري، حمل ونقل عمومي و ارتقاي آن 
داریم، گفت: توجه ویژه و سیاست کالن وزارت کشور 
و سازمان ش��هرداري ها، انس��ان محورکردن شهرها و 
پیاده رو کردن هسته مرکزي شهر است که خوشبختانه 

اقدامات خوبي در این عرصه آغاز کرده ایم. 
وي با بی��ان اینک��ه اقدامات��ي در ح��وزه حمل ونقل 
انجام ش��ده اس��ت، تصریح ک��رد: متأس��فانه بیش از 
۵۰درصد ناوگان اتوبوس��راني درون شهري در کشور 
فرسوده است و باید حرکت جدي در این زمینه داشته 
باش��یم. خوشبختانه س��ازمان ش��هرداري ها با توجه 

به دغدغه اي که اخیراً داش��ته در بخش نوس��ازي این 
ناوگان فعالیت هاي خوبي انج��ام داده و تالش مان بر 
این بوده که ورود اتوبوس هاي جدید در کنار نوسازي 
ناوگان انجام شود تا ناوگان جدید شده و به نوعي پویا 

و با نشاط شود. 
جمالي ب��ا بیان اینک��ه در ح��وزه حمل ونق��ل ریلي 
1۰7هزار میلیارد ریال مجوز انتش��ار اوراق مشارکت 
براي حمل ونق��ل ریلي داریم، اف��زود: تمام تالش مان 
بر این اس��ت که ش��هرهایمان را تبدیل به ش��هرهاي 
آرام و س��بز کنیم که تعدد خودروهاي شهري در آن 
کم اس��ت و این موضوع عنایت ویژ ه اي از همشهریان 
و هم میهن��ان را مي طلب��د؛ زیرا بح��ث آلودگي هوا و 
کم ش��دن ترافیک بحثي نیس��ت که فقط مختص به 
 یک دس��تگاه باش��د بلکه نیازمند هم افزایي چندین 

دستگاه است. 
به گفته معاون عمران توس��عه امور شهري و روستایي 
وزارت کش��ور »خوش��بختانه این موضوع در بودجه 

س��ال آینده پیش بیني ش��ده و تمام تالش مان بر این 
بود ک��ه به صورت تس��هیالت یا اوراق مش��ارکت این 
موضوع انجام ش��ود، در حقیقت تالش کردیم بس��تر 
این موضوع آمده ش��ود؛ به طوري که به چندین شهر 
در قالب اوراق مش��ارکت کمک مي کنی��م که ناوگان 
را تجهیز و حتي خطوط بي آر ت��ي را راه اندازي کنند، 
 ولي براي س��ال آینده هم این موض��وع را پیش بیني 

خواهیم کرد.«
جمالي نژاد اضاف��ه کرد: درخصوص تاکس��ي با توجه 
به افزایش قیمت تجهیزات و لوازم تاکس��ي، اتحادیه 
تاکسیراني و سازمان شهرداري ها تالش کرده این لوازم 
با قیمت مناسب براي رانندگان تهیه و در اختیارشان 

قرار گیرد. 
فرآیند نوسازي تاکسي هاي فرسوده را تسریع خواهیم 
بخش��ید و درخصوص ناوگان درون ش��هري و به ویژه 
اتوبوس هاي درون ش��هري قراردادهای��ي را پیگیري 

مي کنیم. 
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يادداشت هاي امروز

انتقال آب خزر و آزمودن يك آزموده
علي  روانخواه

۴

مشروعیت امريکا به طالبان  بعد از 18 سال جنگ 
اسماعیل باقری

1۵

وحدت حوزه و دانشگاه  نیاز ضروري امروز جامعه
حسن رشوند

2

رئيس دستگاه قضا: نباید فراموش كنيم كه مشكالت 
اقتصادي كشور با برخوردهاي صرفاً قضایي حل 
نمي شود بلكه نيازمند تدبير دولتمردان هستيم

 ایران جزئی از منطقه ماست، بخواهيم یا نخواهيم
 چه با سياست آنها موافق باشيم، چه مخالف

دادستان ها به موضوع 
گراني ورود كنند

 قطر: بخواهيم یا نخواهيم 
باید با ایران تعامل كنيم

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه  27 آذر 1397   -    10 ربيع الثانی 1440

سال بيستم- شماره 5543 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

هوالباقي

مصيبت  درگذش�ت پدر گراميتان  را تس�ليت ع�رض نموده، از 
خداوند منان براي  جنابعال�ي و بازماندگان صبر جميل و براي آن 

مرحوم رحمت و مغفرت مسئلت مي نمایيم.  
مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

جناب  آقاي محمدرضا هداوند سوري

   اقتصادي

   بشير »توبه   اعراب«  در آغوش   بشار

  هجوم ایراني ها براي خرید ملک و خانه در گرجستان که یکي از عوامل بحران 
ارزي در کشور معرفي مي شد، حاال با احتمال حتي مصادره اموال با فشار امریکا، 
شکل وارونه به خود گرفته است و ایراني ها چوب حراج به امالک خود در گرجستان 
زده اند.  هرچند دالالن همین حاال در حال خرید این اموال به زیر قیمت و فروش 

آن به برخي ایراني هاي دیگر هستند! 

   رئیس جمهور سودان اواخر یک    شنبه 
با اس��تقبال همتای س��وری خود وارد 
دمشق شد تا اولین رهبر عربی  و البته 
اولی��ن رئیس یک کش��ور در 8 س��ال 
گذش��ته باش��د که برای احیای روابط 
با س��وریه پیشگام ش��ود؛ اقدامی که با 
استقبال مس��کو مواجه ش��د و وزارت 
خارجه روس��یه در بیانیه  ای اعالم کرد 
بازگشت سریع سوریه به خانواده عربی 
به حل هرچه سریع تر بحران این کشور 

کمک خواهدکرد |  صفحه 15

 رئيس  جمهور سودان 
 به عنوان نخستين 
 رئيس یک كشور 
 در 8سال گذشته
 به مالقات همتاي سوري 
خود در دمشق رفت

  پیش از این دالالن پیشنهاد مي کردند با توجه به نرخ باالي سود بانکي در ایران، 
متقاضیان خرید ملک در گرجستان با سپرده گذاري در بانک هاي داخلي، سود ماهانه 
آن را به دالر تبدیل و در ازاي اقساط پرداخت کنند، روشی که ایرانیان آن را در ترکیه و 
کانادا نیز به کار گرفتند و بخشي از شبکه بانکي کشور این روزها عمالً در حال پرداخت 

اقساط امالک ایرانیان در گرجستان، ترکیه و کانادا است |  صفحه 4
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وحدت حوزه و دانشگاه سه ش��نبه 27 آذر 1397 | 10 ربيع الثانی 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5543
 نياز ضروري امروز جامعه

27 آذرماه مصادف با سالروز شهادت آيت اهلل مفتح به روز وحدت حوزه 
و دانشگاه نامگذاري شده اس��ت. اين راهبرد در طول چهار دهه اخير 
همواره مورد تأکيد قرار داشته و از ضرورت و اهميت و دستاوردهاي 
تحقق آن سخن بس��يار گفته شده اس��ت. اما يا کمتر به چالش هاي 
موجود در مسير اين وحدت پرداخته شده و يا در رابطه با وحدت بين 
اين دو نهاد تأثير گذارعلمي و انديش��ه اي تاکنون يك، فهم مشترك 

مفهومي و عملي ايجاد نشده است. 
وحدت حوزه و دانشگاه، برکات و دستاوردهاي بسياري را براي نظام 
اسالمي در جهت تأمين استقالل و پيشرفت علمي و معنوي، اجراي 
مطلوب برنامه ه��ا، حاکميت قانونگرايي ن��ه جناح گرايی، ارائه چهره 
خدمتگزار از دولت اسالمي و بسته شدن راه بر عناصر نفوذي و تربيت 
نسل دانش آموخته متعهد به مباني ديني و اس��المي به همراه دارد. 
به خصوص در اين شرايط اقتصادي و فرهنگي حاضر که دشمن سعي 
دارد با اجراي برنامه هاي مختلف، کشور را در محاصره اقتصادي قرار 
دهد، تحقق اين امر بسيار ضروری تر از گذشته است؛ چرا که در واقع 
اين دانشجويان متعهد هستند که با به کارگيری علم در مسير توليد و 
پيشرفت و نيز روحانيون با جهاد فرهنگي و ديني، مبارزه اي همگاني 

را در مقابل جبهه دشمن شكل مي دهند. 
در عين حال نبايد فراموش کرد که جهت تحقق درست و کارگشاي اين 
وحدت، ضروري است که سياستگذاری ها و برنامه هاي عملي و اجرايي 
مختلف طراحي گردد تا موجبات وحدت و همكاري ميان اين دو نهاد 
فراهم شود. در حقيقت، نه يك وحدت فيزيكي و شكلي بلكه تقارب و 
يكي شدن در مباني معرفت شناختی، ارزش های فرهنگي و دغدغه ها 
و حساسيت هاي سياسي اجتماعي است که زمينه رشد و تبلور انديشه 
ديني و انقالبي را مي تواند در اين دو نه��اد تأثيرگذار فراهم نمايد. در 
اين صورت است که هر يك از اين دو نهاد علمي و معرفتي را در جايگاه 
واقعي خود قرار مي دهد. با توجه به اين جنبه از معناي وحدت است که 
مقام معظم رهبري، خواستار اجراي برنامه هاي عملياتي با روش های 
جديد و امروزي در ميان حوزه و دانشگاه شده اند؛ چنانكه مي فرمايند: 
»تأکيد بر وحدت حوزه و دانش��گاه و اينك��ه روي آن اصرار مي کنيم، 
به خاطر آثار و برکات آن است. اين دو نهاد با تبادل روش ها، يكديگر را 

کامل کنند و مجهز به روش هاي علمي جديد و سنتي شوند. «
اما تحقق وحدت نيازمند توجه به الزامات و اقداماتي است که مي  تواند 
زمينه ساز هموارسازی وحدت حوزه و دانشگاه باشد. اين الزامات توسط 
رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار طالب و دانشجويان در 27 آذرماه 

1373 چنين مورد تأکيد قرار گرفته است: 
1. تبادل، ترکيب و تكميل روش های علمي حوزه و دانشگاه 

2. حضور عالمانه روحانيون در دانشگاه ها
3. ارتباط مستمر و منظم متناسب با نياز حوزه و دانشگاه

4. ترويج ارزش هاي معنوي و ديني در دانشگاه ها
5. تبادل دانشجو بين حوزه و دانشگاه

6. تشكيل جلسات همفكري مشترك حوزه و دانشگاه
در صورت تحقق اي��ن الزامات و اقدامات اس��ت که مي ت��وان انتظار 
دس��تاورد هاي بزرگ نه تنها در محيط دانش��گاه و حوزه، بلكه در کل 
جامعه، نتايج آن را ديد که از جمله اين دستاوردها و برکات، مي توان 

به موارد زير اشاره کرد: 
1. تقويت جنبش نرم افزاری و تولید علم بومي

از مهم ترين دس��تاوردهاي وحدت اين دو نهاد مقدس، حرکت نظام 
اس��المي در جهت تقويت جنبش نرم افزاری و توليد علم بومي است. 
امروز انقالب اس��المي در آس��تانه دهه پنجم خود به مقوله پيشرفت 
کشور مي  انديش��د و در اين مسير الگوي اس��المي – ايراني پيشرفت 
را طرح ريزی کرده اس��ت. ابعاد عملياتي تحقق همه جانبه اين الگو و 
حرکت روزافزون در مسير استقالل علمي – اقتصادي – تكنولوژيكي 
تنها با وحدت جامعه نخبگان کش��ور اعم از حوزه و دانش��گاه ممكن 

خواهد بود. 
2. تحق�ق تم�دن اس�امي و ارائ�ه الگوي س�بك زندگي 

اسامي – ايراني
تالش براي شكل گيری تمدن بزرگ اس��المي نيز از ديگر عرصه هاي 
مهمي اس��ت که تحقق آن در گرو همفكري اي��ن دو مرکز راهبردي 
توليد علم است. در همين راستا به مقوله الگوي سبك زندگي ايراني 
– اسالمي مي رسيم که ارائه آن نيز در گرو هم انديشي استادان حوزه و 
دانشگاه است. ضرورتي که در دوران تهاجم همه جانبه فرهنگي غرب 
بيش از پيش اولويت يافته و به ش��رط الزم براي استقالل کشور بدل 
شده است. در عصري که رسانه ها در حال ترويج سبك زندگي غربي 
و تسخير نرم قلب ها و ذهن بشر هستند و در زمانه اي که بازگشت به 
خويشتن و هويت ديني با محوريت نهضت اسالمي ملت ايران به محور 
مقاومت در برابر اين تهاجم بدل گرديده اس��ت، تحقق الگوي تمدن 

اسالمي و شتاب گيري در اين مسير يك واقعيت الزام آور است. 
3. دستیابي به علوم انساني اسامي

مس��ئله توليد علم ابعاد مختلفي دارد که بارها ش��اهد سفارش رهبر 
معظم انقالب و تأکيد بر مقوله توليد علوم انس��اني اسالمي بوده ايم. 
پشتوانه غني تمدن اس��المي و آموزه هاي ديني در اين زمينه، معدن 
عظيمي است که نيازمند کشف و استخراج بوده و ما را از بهره برداري 
منابع غيرديني غرب که آلوده به فرهنگي اس��ت ک��ه هيچ قرابتي با 
فرهنگ ديني ندارد، مستغني خواهد کرد. تحقق اين امر مهم و ايجاد 
تحول در حوزه علوم انساني بدون ش��ك نيازمند همكاري تمام عيار 
حوزه و دانشگاه است. رسيدن به منطق و فهم مشترك از علوم انساني 
و تالش همسو براي رس��يدن در اين حوزه، ضرورتي است که تنها با 

اراده اي استوار و همتي بلند محقق خواهد شد. 
4. اسامي شدن دانشگاه ها

يكي از چالش هاي جدي در نظام اس��المي، مس��ئله اس��المي شدن 
دانشگاه هاست. واقعيت آن است که دانش��گاه نهادي غربي است که 
در دل گفتمان اومانيسمي) انس��ان محوري( غربي خلق گرديده و با 
مفاهيمي چون سكوالريسم و پوزيتويس��م و ساينتيسم و ليبراليسم 
عجين است. اين دانشگاه با دانشگاه تراز انقالب اسالمي فاصله فراوان 
دارد که در مسير دستيابي به آن الگوي مطلوب، همگرايي و معاشرت و 

مؤانست با حوزه هاي علميه يكي از مهم ترين راهكارها خواهد بود. 
5. روزآمدسازي حوزه هاي علمیه

معاشرت و همگرايي براي حوزه هاي علميه نيز برکات ارزشمندي را 
به همراه خواهد داشت. در اثر وحدت، امكان آشنايي حوزه هاي علمي 
با مسائل و مناقشات علوم جديد و دستاوردهای علمي به دست آمده 
فراهم خواهد شد که اين مس��ئله هم موجب ارتقاي علمي حوزه هاي 
علميه در علوم جديد ش��ده و هم با دقت بيشتر حوزه هاي علميه را با 
مسائل کمتر پرداخته شده در اين محيط، آشنا خواهد ساخت. مسائلي 
که حوزه هاي علميه مبتني بر آموزه هاي ديني بايد براي آن پاسخ هايي 
را ارائه دهند، چرا که عدم اين آشنايي منجر به فاصله افتادن حوزه ها 

از جامعه خواهد شد. 
عالوه بر نكات برش��مرده، موارد متعدد ديگ��ري را نيز مي  توان افزود 
که اهميت راهبرد وحدت حوزه و دانش��گاه را بيش از پيش آش��كار 
مي  س��ازد. بنابراين براي تحقق اين امر بايد تالش نمود و ضمن رفع 
موانع پيش رو، گام هايي چون ؛ شكل گيری فضاي گفت وگو و تعامل، 
اعتمادسازي، کنار گذاشتن سوءبرداشت ها، فراموش کردن اختالفات، 
به حاشيه راندن افراطيون، تأکيد بر نقاط اشتراك، توجه به نيازهاي 
امروز کشور و انقالب و ... را در مسير وحدت اين دو بال توليد علم در 

کشور را برداشت. 

حسن رشوند

روز گذشته مجلس شوراي اسامي میزبان محققان و پژوهشگران 
مركز پژوهش هاي اي�ن نهاد قانونگ�ذاري بود تا نحوه اس�تفاده 
بهینه از توان پ ژوهش�ي كش�ور مورد نقد و بررس�ي قرار بگیرد. 
در اين همايش رئیس مجلس شوراي اس�امي نیز به بیان برخي 
دغدغه هاي مقام معظم رهبري در خصوص بودجه سال 97 پرداخت. 
به گزارش »جوان« علي الريجاني رئيس مجلس ش��وراي اسالمي در 
هفتمين همايش نقش پژوهش در فرآيند قانونگذاري که روز گذشته در 
مجلس برگزار شد، گفت: ما بايد دو مسير در سال جاري طي کنيم که 
يكي از آنها اين است که بودجه سال ۹۸ با اصالحاتي ارائه شود و همچنين 
به موازات آن ما اصالح ساختار بودجه را براساس تدابير رهبري و طبق 
قانون برنامه ششم توسعه و سياست هاي کلي مدون کنيم و بعد براي 
بودجه سال ۹۸ مي توانيم اصالحيه داشته باشيم و سال ۹۹ را بر پايه 
همين تدوين کنيم. وي افزود: اين دغدغ��ه رهبري معظم انقالب در 

خصوص بودجه سال ۹۸ کل کشور دغدغه بسيار سنجيده و مهمي است 
و همه بايد از آن حمايت کنيم، چراکه اين يك کار مبنايي براي کشور 
است.  الريجانی گفت: رهبري فرمودند بودجه کشور در شرايط تحريم ها 
بايد با مالحظاتي تدوين شود، بنابراين بايد اين ضروريات مورد توجه قرار 
گيرد.  وی افزود: فرمايشات رهبري بدان معناست که بايد به بحث حقوق 
و مزاياي کارکنان، بحث اشتغال و مسائلي که براي کشور ضروري به نظر 

مي رسد توجه بيشتري شود.
 قطع وابستگي به نفت  از جمله مواردي است که در سياست هاي کلي 
نظام مورد تأکيد قرار گرفته است که اگر از ابتداي اين سياست پيگيري 

مي کرديم، مشكالت زيادي در حال حاضر نداشتيم. 
رئيس قوه مقننه تصريح کرد: مقام معظم رهبري بر حفظ منابع صندوق 
توسعه ملي هم تأکيداتي داشتند، بنابراين منابع صندوق توسعه ملي بايد 
محلي جهت استفاده براي پرش اقتصادي و نبايد از منابع اين صندوق 

براي بودجه جاري کشور استفاده شود. 
   رئيس قوه مقننه در بخش ديگري از سخنانش در خصوص چابك سازي 
دولت گفت: يكي از سياست هاي کلي کوچك کردن دولت و چابك سازي 
آن است، خيلي سال است که اين يك سياست کلي است اما دولت نه 

چابك و نه کوچك شد، چرا اينگونه است؟ 
وي بر همين اساس اضافه کرد: اين کوچك سازي در حد اينكه افرادي 
بازنشسته مي شوند وجود دارد. در قانون بازنشستگي هم عده اي جدا 
شدند اما اين تاثير کمي مي گذارد. تا زماني که وضع دولت اينقدر فربه 
است و پيكره پهني دارد، زمينه براي ترقي و سرمايه گذاري در کشور باقي 
نمي گذارد.  رئيس مجلس شوراي اسالمي عنوان کرد: مشكل دولت اين 
است که نمي داند با چه مكانيسمي کارمندانش را کم کند، لذا بايد براي 
آنها يك جا و زمينه اقتصادي فراهم کند تا اين افراد را به آنجا انتقال دهند 

تا دولت کوچك شود.

الريجانی در همايش نقش پژوهش در فرآيند قانونگذاري:
رهبری درباره توجه به حقوق کارکنان و اشتغال در بودجه 98 دغدغه دارند

دادستان ها به موضوع گراني ورود كنند

رئیس قوه قضائیه با تأكید بر اينكه حل مشكات 
اقتصادي با برخوردهاي صرف�ًا قضايي ممكن 
نیست و به تدبیر هر چه بیش تر دولت نیاز دارد، 
به دادستان هاي سراسر كش�ور دستور داد در 
چارچوب قانون به موضوع گراني ها ورود كنند. 
به گزارش فارس، آيت اهلل آملي الريجاني در جلسه 
مسئوالن عالي قضايي با بيان اينكه »ملت ما امروز 
در حالي تروريس��ت خوانده مي شود که 4۰ سال 
است زير تيغ تروريس��م مورد حمايت غرب قرار 
دارد«، خطاب به حاميان تروريست ها خاطرنشان 
کرد: امروز اذناب همان ها که بزرگان انقالب ما را 
درست در زماني که جامعه ما به آنان نياز داشت به 
شهادت رساندند، در دامان شما آرميده اند و امثال 
منافقين که صراحتاً اين قبيل جنايات را برعهده 
گرفته اند، امروز مورد حمايت برخي افراد در هيئت 

حاکمه کشورهاي شما هستند. 
آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه شهيد مطهري، 
شهيد مفتح و شهيد بهش��تي در دوران طاغوت، 
مجاهدت هاي فراواني براي تبيين معرفت ديني 
در مقاب��ل تفكر غرب��ي داش��ته اند، تصريح کرد: 
تروريست ها با حمايت کش��ورهاي غربي، جامعه 
ما را که تشنه معارف ناب ديني بود از گنجينه هايي 
مانند اين ش��هدا محروم کردند و امروز هم در اين 
پارادوکس حل ناشدني دس��ت و پا مي زنند که از 
طرفي داد مقابله با تروريسم سر مي دهند و از سوي 
ديگر، تروريست ها را در دامن خود جاي مي دهند. 
رئيس قوه قضائيه با اش��اره به پ��رورش و تجهيز 
گروه هاي تروريستي نظير داعش از سوي امريكا، 

تش��كيل ائتالف براي مقابله با آنها را »مضحكه« 
خواند و در پايان اين بخش از س��خنان خود ابراز 
اميدواري کرد ک��ه خداوند، انوار وجود ش��هداي 
گرانقدر را بر نسل جوان امروز بتاباند و مسير نوراني 
آن بزرگواران را موجب توفيق هر چه بيشتر جامعه 

ما قرار دهد. 
آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه با اشاره به برخورد 
دس��تگاه قضايي با اخاللگران اقتص��ادي تصريح 
کرد: بحمداهلل برخوردها و رسيدگي هاي قضايي 
با قاطعيت ادامه دارد. خوش��بختانه همه ش��اهد 
هستند که قوه قضائيه در اين مسير، هيچ توجهي به 
فضاسازی ها ندارد و کار خود را در چارچوب قانون 
و شرع دنبال مي کند. استجازه اي هم که از محضر 
مقام معظم رهبري براي تس��ريع در رسيدگي ها 
انجام شد، بسيار مؤثر بوده اما آنچه نبايد فراموش 
کنيم اين است که مش��كالت اقتصادي کشور با 
برخوردهاي صرف��اً قضايي حل نمي ش��ود بلكه 

نيازمند تدبير دولتمردان هستيم. 
    قیمت ارز پايین آمده اما برخي همچنان 

گرانفروشي مي كنند
رئيس قوه قضائيه با تأکيد بر اينكه »ما در چارچوب 
وظايف خود به رس��يدگي ها ادامه خواهيم داد و 
دست کساني را که در امور اقتصادي کشور اخالل 
ايجاد کنند، قطع خواهيم کرد«، در عين حال يادآور 
شد: ماهيت اداره کشور و رفع مشكالت معيشتي 
مردم، يك ماهيت کاماًل اجرايي اس��ت که دولت 
محترم با همكاري و حمايت قواي ديگر بايد اين امر 
را به پيش ببرد. بحمداهلل تالش های بسيار خوبي 

شده و مسئله ارز به تدريج در يك مسير تعادلي قرار 
گرفته اما همچنان مش��كل گراني ارزاق و وسايل 
مورد نياز مردم پابرجاست و اين جاي تأسف دارد. 

آيت اهلل آملي الريجاني با تأکيد بر ضرورت توجه هر 
چه بيشتر دستگاه هاي نظارتي و اتخاذ تدابير مناسب 
از سوي دولت براي کنترل قيمت ها اظهار کرد: زماني 
برخي بي تدبيری ها موجب افزايش بي رويه نرخ ارز 
شد. در حال حاضر نيز نبايد اجازه داد که پاره اي بي 
تدبيری ها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخي 
به بهانه اينكه قيمت ارز باال رفت، قيمت کاالهاي خود 
را افزايش دادند و امروز هم که نرخ ارز سير نزولي دارد 
باز هم به بهانه آنكه اجناس را به قيمت باال خريداري 

کرده اند، همچنان گرانفروشي مي کنند. 
    ب�راي كنترل قیمت ها باي�د فكر عاجلی 

كرد
رئيس قوه قضائي��ه چنين رفت��اري را »غير قابل 
قبول« دانست و با ذکر برخي افزايش قيمت هاي 
خودس��رانه مانند گراني ها در صنع��ت لبنيات و 
... خاطرنش��ان کرد: قدرت خريد قش��ر کارمند و 
کارگر که حق��وق ثابتي دارد، محدود اس��ت و بر 
اين اساس براي کنترل قيمت ها بايد فكر عاجلي 
کرد. البته در جلسه هماهنگي سران قوا مطالبي 
طرح مي ش��ود و دولت نيز تالش هاي خوبي براي 
حل اين مشكالت داشته اما دستگاه هاي اجرايي 
و دولت موظفند طرح بياورند و تالش کنند تا هر 
چه سريع تر وضعيت معيشت مردم سامان معقول 

و منطقي پيدا کند. 
آيت اهلل آملي الريجاني با اشاره به وظيفه سازمان 

تعزي��رات حكومتي براي نظارت ب��ر قيمت ها، به 
دادستان ها نيز دستور داد که در چارچوب قانون 
و با همكاري مراجع ذی صالح به موضوع گراني ها 

ورود کنند. 
رئيس ق��وه قضائيه در بخش ديگري از س��خنان 
خود با اش��اره به مقوله کاهش جمعيت کيفري و 
حبس زدايي، اين امر را مورد تأکيد و توجه مجموعه 
دستگاه قضايي عنوان کرد و گفت: در خصوص ديه 
و مهريه و به طور کلي محكوميت  هاي مالي، قبل از 
اينكه قانون خاص داشته باشيم، از آنجا که ابهامات 
و اجمال هايی در قانون سابق وجود داشت با بحث 
فقهي که در محضر مقام معظم رهبري انجام گرفت 
و مباحثي که در جلس��ات مسئوالن عالي قضايي 
انجام پذيرفت به نتايجي رسيديم که آن را تبديل 
به بخشنامه کرديم و بعدها هم تبديل به قانون شد. 
مهم ترين موضوع اين بود که ما گفتيم صرف ادعاي 
عدم اعس��ار از ناحيه خواهان نبايد موجب زنداني 
شدن مدعي عليه يا خوانده شود و تنها در موردي 
که تمكن فرد بدهكار ثابت و احراز شد که ممتنع 
از پرداخت اس��ت، تا زمان تأديه بدهي خود اعم از 

مهريه، ديه و ... بايد به زندان برود. 
    گاهي زندان به جاي تأديب و اصاح، اثر 

عكس دارد
آيت اهلل آملي الريجاني ادامه داد: جمعيت کيفري 
و تعداد زندانيان در کش��ور، منحصر به اين موارد 
نيست و ما در دستورالعملي هم که در زمينه کاهش 
جمعيت کيفري صادر کرديم، موارد متعدد ديگري 
را مورد پيش بينی قرار داديم. مقام معظم رهبري نيز 
در موارد متعدد اين امر را متذکر شدند که بايد مسئله 
حبس زدايي را جدي گرفت چون آسيب هاي زندان 
واقعاً زياد است و گاهي زندان به جاي آنكه موجب 

تأديب و اصالح شود، برعكس عمل مي کند. 
رئيس قوه قضائيه در عين حال خاطرنش��ان کرد: 
در اين ميان، از يك مس��ئله بس��يار ظريف نبايد 
غفلت کرد و آن اينكه بايد مراقب باش��يم حبس 
زدايي توأم با دقت نظر کافي باشد تا خداي ناکرده 
امنيت مردم از اين ناحيه به خطر نيفتد. نمي توانيم 
بگوييم در زندان ها را باز کنيم تا همه خارج شوند. 
در اين صورت با افزايش جرايم، امنيت مردم سلب 
مي ش��ود که اين مس��ئله به هيچ عنوان از سوي 
مردم پذيرفته نيس��ت. آيت اهلل آملي الريجاني با 
تأکيد مجدد بر توجه مسئوالن قضايي و قضات به 
مقوله حبس زدايي در چارچوب تأسيسات قانوني، 
تصريح کرد: گاه مطالبي در اين زمينه بيان مي شود 
که به نظر مي رسد ناش��ي از عدم توجه به آمارها و 
تالش هايي اس��ت که در اين عرصه صورت گرفته 
است منتها رويكرد ما اين است که مسئله حبس 
زدايي بايد به طور قطع توأم با رعايت حال مردم و 
امنيت کشور باشد. ما نمي توانيم مدام دم از رأفت و 
مالطفت و توجه به خانواده زندانيان بزنيم و امنيت 
مردم را فراموش کنيم؛ بنابراين معتقديم در زمينه 
کاهش جمعيت کيفري بايد همه جوانب را در نظر 

گرفت تا جامعه دچار مشكل نشود. 

سردار غيب پرور 
درگذشت سردار منصوري را تسليت گفت

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پیامي درگذشت سردار منصوري، 
فرمانده قرارگاه ثامن االئمه)ع( نیروي زمیني سپاه را تسلیت گفت. 
به گزارش فارس، سردار غالمحسين غيب پرور در پيامي درگذشت سردار 
قدرت اهلل منصوري فرمانده قرارگاه ثامن االئمه )ع( نيروي زميني سپاه را 

تسليت گفت. متن اين پيام به شرح زير است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

کُلّ نَْفٍس ذائَِقُة الَْمْوِت ثَُمّ إِلَينا تُْرَجُعوَن
خانواده محترم سردار سرتيپ پاسدار برادر منصوري

»سالم عليكم بما صبرتم«
با نهايت تأسف، خبر ناگوار درگذشت همكار و همرزم عزيزمان »سردار 
سرتيپ پاسدار برادر قدرت اهلل منصوري« را دريافت نمودم. اين واقعه تألم بار 
دل همكاران، همرزمان و بازماندگان آن مرحوم را دستخوش غم و اندوه 
نمود. اينجانب عروج ملكوتي آن سردار اسالم و سرباز وفادار واليت را که 
از يادگاران و حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس بودند، حضور فرمانده 
معظم کل قوا)مدظله العالي(، خانواده معزز، همرزمان و بازماندگان ايشان 
تسليت عرض مي نمايم. رحمت و غفران واسعه الهي براي آن عزيز به عرش 
پيوسته و صبر جميل و اجر جزيل توأم با بقاي عمر براي بازماندگان شريف 

از خداوند سبحان مسئلت دارم. 

نامه اعتراضي به دولت درباره بودجه دفاعي
خارج�ي  سیاس�ت  و  مل�ي  امنی�ت  كمیس�یون  رئی�س 
اعتراض�ي كمیس�یون  نام�ه  از  اس�امي  مجل�س ش�وراي 
ب�ه دول�ت درب�اره بودج�ه دفاع�ي در س�ال آين�ده خب�ر داد. 
حشمت اهلل فالحت پيشه، در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به بودجه دفاعي 
کشور در بودجه سال ۹۸ کل کش��ور گفت: اخيراً آماري از بودجه دفاعي 
کشور به کميسيون رسيده بود که اخبار خوبي نبود. پيرو اين اخبار اعضاي 
کميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس، نامه اي اعتراضي به 
دولت ارس��ال کردند.  نماينده مردم اس��الم آباد غرب در مجلس با بيان 
اينكه در بودجه سال ۹۸ با توجه به اسناد باالدستي سهم 5درصدي حوزه 
دفاعي ديده نشده بود، افزود: در بودجه سال ۹۸ براي اولين بار سهم بودجه 
دفاعي از سال هاي قبل کمتر شده بود. پس از اعتراض اعضاي کميسيون 
به اين تصميم دولت، در نسخه جديد که تدوين شده است خبرهاي خوبي 
به گوش مي رسد و به نظر مي رسد دولت تجديدنظری در بودجه دفاعي 

داشته است. 

 CFT و FATF ،در خصوص پالرمو
به مصلحت كشور نگاه مي كنيم

دبیر مجمع تش�خیص مصلحت نظام درباره بررس�ي لوايح مربوط 
ب�ه FATF گفت: اي�ن موض�وع كه گفته ش�ده اي�ن لواي�ح براي 
ارجاع ب�ه مجم�ع تش�خیص در مجلس رأي گی�ري نش�ده، مورد 
بحث قرار خواهد گرفت و مجم�ع در اين زمین�ه تصمیم مي گیرد. 
به گزارش فارس، محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام که در 
مجمع آذرماه اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان سخن مي گفت، در بخشي 
از صحبت هاي خود و در پاسخ به سؤالي در خصوص بررسي FATF نيز 
گفت: ما در قبال کشور و منافع ملي مسئول هستيم و بايد پاسخگو باشيم. 
البته بحث FATF به طور مستقل مطرح نيست.  دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام گفت: سه اليحه يا مصوبه مجلس به ما ارجاع شده است؛ 
قانون مبارزه با پولشويي، مصوبه مقابله با جرائم سازمان يافته و مصوبه مقابله 
با تأمين منابع مالي تروريسم. اين سه اليحه با قانون اساسي مغايرت پيدا 
کرده است. در قانون پولشويي و پالرمو مغايرت ها مربوط به سياست هاي 
کلي است. يك سلسله ايراد ديگر هم شوراي نگهبان بنا بر اصول ديگر قانون 
اساسي داشت که ظاهراً قانع شده است. در موارد مغايرت با سياست هاي 
کلي، شوراي نگهبان از مجلس خواسته است که مصوبات را اصالح کند و 
مجلس هم گفته است که ما اصالح نمي کنيم و آن را به مجمع مي فرستيم.  
رضايي ادامه داد: يك اليحه ديگر CFT است که به اين اليحه هم اشكال 
داريم، چرا که همه ايرادات شوراي نگهبان را مجلس نتوانست اصالح کند. 
پس ما س��ه اليحه داريم که در هر س��ه، مغايرت هايي با قانون اساسي يا 
سياست هاي کلي وجود دارد.  وي گفت: ما از شنبه 24 آذر بحث ها را شروع 
کرده ايم. همين بحث هم که گفته شد، براي ارجاع به مجمع در مجلس 
رأی گيری نش��ده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع در اين زمينه 
تصميم مي گيرد.  رضايي با اشاره به نظرات مختلف حقوقدانان در خصوص 
روند ارسال اين لوايح به مجمع گفت: ما بايد ببينيم مصلحت جامعه و نظام 
چيست. در ارتباط با اليحه مقابله با پولشويي، کار راحت تر است چون قانون 
داخلي خود ماست. مرحله دوم پالرمو و بعد CFT خواهد بود که يك مقدار 
سخت تر است. من االن پرهيز دارم نظر خودم را بدهم، چون ممكن است 
در بررسي ها تأثير بگذارد. ما سعي داريم آنچه را منافع نظام و مردم است، در 

بحث بررسي لوايح دنبال کنيم. 

جليلی : حاال كه »غرب« همه دنيا نيست 
پس كشور را معطل »كانال مالی اروپا« نکنيد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خوشبختانه برخی ها امروز 
به اين امر رسیده اند كه غرب تمام دنیا نیست. پس هفت ماه كشور را 
معطل چند كشور غربی نكنید كه آيا SPV را ثبت خواهند كرد يا نه.
به گزارش   فارس، س��عيد جليلی، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در مراسم افتتاحيه کنگره ملی »مصطفای شهيد با گفتمان جوان مومن 
انقالبی« و هفتمين سالگرد شهيد مصطفی احمدی روشن در دانشگاه 
صنعتی شريف گفت:   کس��انی که می گفتند بدون کدخدا ديپلماسی 
پيش نمی رود و به اين خاطر توافقی شد که در آن دانشمندان ما از تحقيق 
و توسعه در 23 موضوع منع و محروم ش��دند، امروز می گويند به امريكا 

نمی شود اعتماد کرد. همه چيز را در امريكا متمرکز نكنيم.
 جليلی با بيان اينكه برخی ها می گويند بايد قدرت کنشگری را باال برد، اظهار 
داشت:  کار ديپلماسی آن است که بسترها را برای کنشگری فراهم کند و 
ارتقا  دهد نه اينكه آنها را برچيند. باال رفتن قدرت کنشگری يك ملت آن 

است که توافقی نشود که در آن حق تحقيق و توسعه گرفته شود.
 عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: می گويند رعايت حقوق بشر 
ضرورت ادامه حيات کشور است؛ بسيار خوب. آيا دانش تحقيق و توسعه 
حق يك ملت هست يا نه ؟ چرا بايد صد حق مسلم کشور ناديده گرفته شود. 
خوشبختانه امروز به اين امر رسيده اند که غرب تمام دنيا نيست. پس هفت 
ماه کشور را معطل چند کشور غربی نكنيد که آيا SPV را ثبت خواهند کرد 
يا نه. اگر خوشبختانه به اين باور رسيده ايد که غرب تمام دنيا نيست پس 

نگوييد به خاطر بهانه گيری چند کشور فالن کنوانسيون را بايد پذيرفت.
 وی افزود: اگر صادقانه می گوييد غرب تمام دنيا نيست پس نامه ننويسيد 
که فالن کشور دست چندم اروپايی می خواهد رئيس شورای امنيت شود و 
فالن کنوانسيون ديگر را هم بپذيريد. اگر صادقانه باور داريد غرب همه عالم 

نيست مترسك هايی که از غرب بلند کرده ايد به زمين بگذاريد.
 جليلی با بيان اينكه دنيای غرب بداند ملت ما چهل سال است اين باور را پيدا 
کرده است که غرب همه عالم نيست و امريكا که سردمدار غرب است هيچ 
غلطی نمی تواند بكند، تصريح کرد: امروز هم خوشبختانه خوش باورترين 

افراد به غرب هم تازه به اين نتيجه رسيده اند که غرب تمام دنيا نيست.
 عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، يكی از مهم ترين سرمايه های کشور 
را تجربه ملی دانست و گفت: تنها بهره برجام تجربه آن است؛ العقل حفظ 
التجارب. نمی توان و نبايد اجازه داد کسانی با اخالل در حافظه ملی تجارب 
ملی را هم پاك کنند. اگر عقل حافظ تجارب اس��ت، جريانی که بر تكرار 

اشتباه اصرار دارد قبل از هرچيز او دارای مشكل است.

ژه
وی

     هزینهایکهرئیسجمهورپرداخت
4۸ س��اعت پس از انتصاب جنجالي داماد رئيس جمهور به 
سمت معاون وزير صنعت، وزير از حكم خود دفاع کرد و اين 
انتخاب را بر مبناي شايسته ساالری دانست اما ساعاتي پس از 
اين دفاع، کامبيز مهدي زاده از سمت جديد خود استعفا داد. 
صبح ديروز رضا رحماني، وزير صنعت در دفاع از حكم خود 
براي مهدي زاده گفت: »انتصاب وي به سمت معاونت وزير 
اصاًل ربطي به داماد رئيس جمهور ب��ودن يا نبودن اين فرد 
ندارد. هميشه ايراد گرفته مي شود که چرا از جوانان استفاده 
نمي ش��ود اما داماد رئيس جمهور يك نيروي جوان و نخبه 
است. نسبت داشتن با يك شخصيت مهم جرم نيست و البته 

فاکتوري براي انتصاب او نيز نبوده است. «
او درباره س��ابقه اجرايي داماد رئيس جمهور گفت: »وي در 
حوزه معاونت فناوري رئيس جمهور ِس��َمت داشته و رئيس 
ستاد توس��عه اي بوده و از آنجا به وزارت صمت آمده است؛ 
ضمن آنكه ليس��انس زمين شناس��ی دارد، فوق ليسانس او 
مرتبط است و دکتراي زمين شناسی هم دارد. آنها که درباره 
اين انتصاب ترديد داش��تند، وقتي س��وابق او را ديدند به ما 
تبريك گفتند؛ قطعاً اگر هر کسي س��وابق او را ببيند، آن را 

تأييد مي کند. « 
روز جمعه گرچه خبري غيررسمي پيچيد که رئيس جمهور 
رحماني را به خاطر اين انتصاب توبيخ کرده، اما دفاع جانانه 
وزير صنعت از حكم جنجالي اش نشان از آن داشت که خبر 

منابع آگاه دروغ بوده است. مگر آنكه بپذيريم وزير به اعتراض  
رئيس جمهور بی اعتنايی کرده است!

با اين همه، ساعاتي پس از اين دفاع وزير از حكم خود، کامبيز 
مهدي زاده از سمت خود اس��تعفا داد.   انتشار خبر انتصاب 
داماد رئيس جمهور به سمت رئيس سازمان زمين شناسی 
و معاون وزير صنعت موجب اعتراض در فضاي مجازي شد.  
اعتراضاتي که بيش از همه، حس��ن روحاني را نشانه رفت، 
گرچه که او در جريان اعالم حكم نبوده باش��د. از اين منظر 
مي توان گفت وزير صنعت نتوانسته اين تحليل ساده را دريابد 
که انتصاب داماد رئيس جمهور به چنين س��متي تا چه حد 
مي تواند موجب انتقاد به روحاني ش��ود و در اوج حساسيت 
افكار عمومي به انتصابات فاميلي موجب دردسر براي پايگاه 
اجتماعي رئيس جمهور شود. در واقع رئيس جمهور چوب 

بی تدبيری وزيرش را خورد. 
برخي حاميان دولت از اين انتصاب شديداً دلخور و نگران 
پايگاه اجتماعي دولت هستند. مسيح مهاجري، از حاميان 
دولت روحاني در روزنامه جمهوري اسالمي تلويحاً خواستار 
برکناري وزير صنعت شد: »اين يك خطر براي انقالب و نظام 
جمهوري اسالمي است که در ش��رايط دشوار وجود خيل 
بيكاران در جامعه، انتصابات فاميلي در ميان وزرا و مسئولين 
و مديران ارشد کشور رواج يافته و حضرات به همديگر نان 
قرض مي دهند و شايسته ساالری را به راحتي قرباني اهداف 
و اميال شخصي خود مي کنند، روشن است که چنين افرادي 
از جنس انقالب و نظام جمهوري اسالمي نيستند و به هيچ 

وجه صالحيت ماندن در مناصب دولتي را ندارند. «  روزنامه 
آفتاب ي��زد هم با توجه ب��ه اعتراض کاربران ش��بكه هاي 
اجتماعي به اين انتصاب نوشت: »انبوهي از فارغ التحصيالن 
مقاطع باالي تحصيلي بيكار که براي يافتن ساده ترين شغل 
دولتي بايد در نفس گيرترين رقابت ها شرکت کنند، خشم 
خود را در فضاي مجازي به اين گونه رانت هاي عريان نشان 
دادند. داماد جوان رئيس جمه��ور پيش از ازدواج با دختر 
کوچك حسن روحاني دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد 
در دانش��گاه آزاد بوده است که در فدراس��يون تكواندو به 
صورت حق الجلسه سمت مشاور داش��ته است. او مدعي 
شده است که در مس��ابقه اي »با حضور ۸۰ کشور « مدال 
طاليي يك رقابت علمي مرتبط با رشته اش را کسب کرده 
است. دانش��گاه آزاد در تماس خبرنگار آفتاب يزد حاضر 
نش��د ادعاي معاون وزير صمت را تأيي��د نمايد. « روزنامه 
آرمان ه��م دليل اصل��ي نگران��ي را بيان ک��رد؛ انتخابات 
مجلس و رياست جمهوري آينده: »انتصاب هاي فاميلي به 
مثابه عيد مخالفان دولت اس��ت و آنها در اين روزها بسيار 
خرسند هستند، چراکه مي دانند براي انتخابات هاي ۹۸ و 
14۰۰ مي توانند با پررنگ کردن حضور اقوام مسئوالن در 
پست هاي دولتي به جامعه چنين القا کنند که اعتدالگرايان 
و اصالح طلبان بر خالف وعده های خ��ود عمل مي کنند. 
بنابراين صالحيت کس��ب اعتماد م��ردم را ندارند. « حاال 
به نظر مي رس��د رحماني، وزير تازه از راه رس��يده صنعت 

مغضوب اصالح طلبان شده باشد. 

میزان
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جزئيات طرح ساماندهي پيام رسان ها تشريح شد

الزام پيام رسان ها به طراحي نسخه اي براي كودكان و نوجوانان
در آس�تانه مهل�ت پايان�ي آذرم�اه به 
پيام رس�ان هاي هاتگ�رام و طالگ�رام 
ب�راي مستقل ش�دن از تلگ�رام، طرح 
ساماندهي پيام رس�ان ها رونمايي شد؛ 
طرحي متشكل از 28بند كه سعي كرده 
خواس�ته هاي دس�تگاه هاي مختلف از 
جمله وزارت ارش�اد، وزارت ارتباطات و 
مركز ملي فضاي مج�ازي را حفظ كند. 
همچني�ن بانك مرك�زي را ني�ز مكلف 
مي كند، امكانات پيام رسان هاي برخط 
را در دوم�اه ب�راي م�ردم فراه�م كند 
كه براس�اس آن خدمات راي�گان تنها 
ب�ه پيام رس�ان هاي داخلي ارائه ش�ود. 
فعاليت دو اپليكيش��ن »تلگرام طاليي« و 
»هاتگرام« كه به عنوان پوسته هاي قانوني 

تلگرام در ايران ش��ناخته مي شوند، براي 
مستقل ش��دن از تلگرام و تبديل شدن به 
يك پيام رس��ان كاماًل بومي ت��ا 30آذرماه 
فرصت دارند. اكنون در حالي كه تنها چند 
روز تا اتمام اي��ن مهلت باقيمانده اس��ت، 
همزمان طرح س��اماندهي پيام رسان هاي 
داخلي رونمايي شد. طرحي كه نمايندگان 
معتقدند بسيار جامع بوده و مي تواند حالل 
بسياري از مش��كالت ش��ود، اما در مقابل 
برخي معتقد هس��تند، اين طرح قوانيني 
براي پيام رس��ان ها تصويب كرده كه دايره 

جرايم را افزايش مي دهد. 
به گفته حجت االس��الم نصراهلل پژمان فر، 
دبير كميته فضاي مجازي مجلس شوراي 
اس��المي در اين طرح بخش��ي ب��ه عنوان 

ضمانت اجرايي در نظر گرفته ش��ده و اگر 
مسئولي آنها را رعايت نكند به قوه قضائيه 

ارجاع خواهد شد. 
همچنين در تبصره اين طرح بيان شده كه 
چند دستگي وجود نداشته باشد. اگر قانوني 
در اين طرح اضافه شود به صورت مصوبه در 

شورا خواهد بود. 
پژمان فر به بخش هاي��ي از مفاد اين طرح 
اشاره كرد و بيان داش��ت: ما براي افراد زير 
18سال ممنوعيت اس��تفاده گذاشته ايم و 
مسئوليت استفاده هاي آن بر عهده والدين 
و قيم اس��ت؛ بنابراين پيام رس��ان ها بايد 
نس��خه اي را براي كودكان و نوجوانان در 
نظر بگيرند. فضاي مجازي مورد اس��تفاده 
دانش آموزان و معلمان قرار گرفته است و 

آس��يب هاي زيادي دارد كه بايد تدابيري 
براي افراد كم سن انجام داد. 

وي تصريح كرد: ما براي گذاشتن محتوا در 
اينترنت هزينه مي دهيم، اما نبايد اينگونه 
باشد. درصدي از درآمد پهناي باند كشور 
بايد به توليدكننده هاي محتوا در س��طح 
مجازي تعلق گيرد. در اين طرح براس��اس 
توليد محتوا و دانلود س��ودي به ش��خص 

داده شود. 
دبير كميته فضاي مجازي مجلس شوراي 
اسالمي بيان كرد: در اين طرح بانك مركزي 
مكلف شده امكانات پيام رسان هاي برخط 
را طي دو ماه براي مردم فراهم كند. بر اين 
اساس خدمات رايگان تنها به پيام رسان هاي 

داخلي ارائه مي شود. 

معضل مديريت، جم�ع آوري و بازيافت 
زباله ها مش�كلي اس�ت كه چند س�الي 
ب�ه حاش�يه پايتخ�ت كش�يده ش�ده 
و س�اكنان اط�راف ش�هر را درگي�ر 
كرده اس�ت. اين موضوع اگر در س�اير 
كالنشهرها هم با معضل حاشيه نشيني 
تركي�ب ش�ود، مي توان�د آس�يب هاي 
بيش�تري را ب�ه م�ردم تحمي�ل كن�د. 
از سال هاي گذش��ته فعاليت هاي گسترده 
تفكي��ك و بازيافت پس��ماندها به صورت 
غيراصولي در جنوب شرق پايتخت انجام 
 ش��د و در واقع افرادي با سازه ها و ضايعات 
جمع آوري شده ش��ان، ديواركش��ي كرده 
و در اراضي تقي آباد مش��غول به بازيافت و 
تفكيك پسماندها بودند.  اين افراد بخشي 
از پسماندهايي را كه به آن احتياج داشتند، 
جدا مي كردند و بخش��ي ديگ��ر را يا آتش 
مي زدند ي��ا بدون هيچ اقدام��ي در منطقه 
تقي آباد ره��ا مي كردند. اي��ن فعاليت آنها 
سبب ايجاد آلودگي هاي زيادي در خاك، 
ه��وا و آب مي ش��د و به تبع آن س��المتي 

شهروندان تهران را تهديد مي كرد. 
اكنون رئي��س اداره محيط زيس��ت تهران 
از تخري��ب كارگاه هاي غيرمجاز پس��ماند 
در منطق��ه تقي آباد خب��ر داد و گفت: اين 

پايان كار نيس��ت و ش��هرداري تهران بايد 
هر چه س��ريع تر نس��بت به جم��ع آوري 
زباله ها و نخاله هاي به جا مانده اقدام كند.  
اداره محيط زيس��ت پايتخت در جلس��ات 
كارگروه مديريت پس��ماند ش��هرتهران بر 
موضوع جمع آوري كارگاهي پس��ماند در 
محله تقي آباد تأكيد داش��ت. خوشبختانه 
در ماه هاي اخير با همكاري  دستگاه قضايي، 
نيروي انتظامي و شهرداري هم اين كارگاه ها 
جمع آوري ش��د و البته نباي��د كار در اين 
مرحله متوقف ش��ود.  در ح��ال حاضر بايد 

زباله ها و نخاله هاي برجا مان��ده حاصل از 
تخريب اين واحدها هم جمع آوري  ش��ود. 
شهرداري تهران قول داده است كه با سرعت 
هرچه بيشتر اين كار را انجام دهد.  در مرحله 
بعدي هم اراض��ي رها ش��ده تقي آباد بايد 
تعيين تكليف شوند و كاربري هاي مناسبي 
براي آنها تعريف شود و همچنين بايد نظارت 
دقيقي وجود داشته باش��د تا افرادي كه در 
اين منطقه مشغول تفكيك پسماندها بودند 
به نقطه ديگ��ري از تهران نرون��د. بنابراين 
شهرداري و سازمان صنعت، معدن و تجارت 

بايد اقدامي براي ساماندهي اين افراد انجام 
دهند و شهرك هاي مناسبي براي بازيافت 
در يك مكان مناسب ديگر در نظر بگيرند.  
تعداد محله هايي ك��ه در پايتخت، بازيافت 
غير قانوني زباله انج��ام مي دهند يكي دو تا 
نيست؛ هاشم آباد، تقي آباد، خالزير، روستاي 
محمود آباد در شهرس��تان ري و چندين و 
چند محله ديگر كه زمين هاي كش��اورزي 
را تبديل به مرك��ز تفكيك غير قانوني زباله 
كرده اند و س��رمايه داراني كه مافياي زباله 
پايتخت هستند، آنها را اداره مي كنند.  اما 
در اين بي��ن تقي آباد و خالزي��ر در منطقه 
1۹ تهران در اولويت  هس��تند. خالزير بايد 
به زودي سروسامان پيدا كند و محيط زيست 
هم بر اين مسئله تأكيد دارد. قرار است كه 
طرح جامع مديريت پس��ماند پايتخت، به 
زودي تدوين ش��ود و يكي از اش��كاالت در 
مديريت پس��ماندهاي عادي شهر تهران، 
نبود برنامه است.  براساس آخرين گزارش ها، 
شهرداري تهران و سازمان مديريت پسماند 
اخيراً اقدام به انتخاب پيمانكار و اخذ قرارداد 
براي تدوين برنامه جامع مديريت پسماند 
شهر تهران كرده است. اگر اين طرح تهيه 
شود بسياري از مشكالت پايتخت در حوزه 

مديريت پسماند حل خواهد شد. 

با دوچرخه مترو سواري كنيد 
واگن هايی در مترو به جابه جايی مسافران دوچرخه سوار  اختصاص داده شده است

ترافي�ك، ترافي�ك، ترافي�ك و باز هم 
تش�ديد ترافيك! اينبار در بيشتر معابر 
پايتخ�ت خودرو ها پشت س�رهم صف 
كش�يده اند تا ميليمتري به جل�و رانده 
شوند! همه مسئوالن ش�هري وقتي در 
ترافيك بمانن�د وعده ح�ل ترافيك را 
مي دهند، البته در زمان  آلودگي هوا هم 
قول استفاده از وسايل نقليه عمومي داده 
مي شود؛ ولي مگر وسايل نقليه عمومي 
به حد كافي وجود دارد؟! ب�ه تازگي هم 
دوچرخه س�واران ش�هري مي خواهند 
از مت�رو اس�تفاده كنن�د ت�ا بتوانند با 
طرح جديد مت�رو، دوچرخه خ�ود را به 
داخل تون�ل و قطار مترو ببرن�د و پس از 
رس�يدن به مقصد باز هم ادامه مسير را 
با دو چرخه خودشان طي كنند؛ طرحي 
كه قرار اس�ت براي ش�روع، در روز هاي 
خاص و س�اعت هاي كم ازدح�ام عملي 
شود تا دوچرخه س�واران هم بتوانند از 
حمل ونقل عمومي و پاك بهره مند شوند. 
ام��ا تاكن��ون مدي��ران متول��ي ترافي��ك 
نتوانسته اند با طرح هاي خود از تشديد بار 
ترافيك ش��هري بكاهند و افزايش مصرف 
سوخت و آلودگي هوا و همچنين تلف شدن 
ميليون ها ساعت زمان در ترافيك هاي معابر 
شهري آفتي اس��ت كه هم به شهر و هم به 

اقتصاد شهري و شهروندان لطمه مي زند. 
پليس حضور پررنگ��ي در خيابان ها دارد، 
مسئوالن و متوليان هم هر از گاهي طرحي 
را اجرا مي كنند تا شهر را از ترافيك خودرو ها 
برهانند. يك روز طرح زوج و فرد، روز ديگر 
طرح كاهش و روز بعد هم طرح ترافيك ولي 
همگي در بحث تكميل شبكه حمل و نقل در 
آخر صف باقي مانده اند تا شهروندان هم در 
صف هاي طوالني در خيابان ها پشت سر هم 

متوقف بمانند. 
 دوچرخه سواران مس�افران جديد 

شهر زيرزميني
نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي ته��ران و حومه در اين 
رابطه گفت: دوچرخه س��واران با دوچرخه 
تاشو در تمام روزهاي هفته  و دوچرخه هاي 
عادي فقط در روزهاي تعطيل امكان تردد 

با مترو را دارند. 
فرن��وش نوبخت افزود: براي نخس��تين بار 
در كش��ور، طرح تركيبي مترو و دوچرخه 
از ايستگاه متروي ش��هرري به اجرا درآمد 

و بعد از گذش��ت چندماه از اج��راي طرح 
»دوچرخه سواران در مترو« شاهد استقبال 
خوبي از سوي شهروندان و دوچرخه سواران 

در مترو بوديم. 
 ورود دوچرخه به مترو مجاز شد 

نوبخت با اش��اره به اينكه اي��ن طرح براي 
تشويق شهروندان به استفاده از دوچرخه، به 
اجرا درآمده است، تصريح كرد: از اين پس 
دوچرخه سواران در تمام روزهاي هفته به 
غير از ساعات 6:30 تا ۹:30 صبح ها و عصر ها 
از ساعت16تا 1۹كه پيك مسافري محسوب 
مي ش��ود مي توانند با دوچرخه هاي تاشو با 

ابعاد30×60×۹0 وارد مترو شوند. 
وي افزود: ورود ب��ا دوچرخه هاي معمولي 
نيز در روزهاي جمعه و ايام تعطيل و 13روز 
اول فروردين مجاز مي باش��د و تنها دليل 
محدودكردن ورود دوچرخه هاي معمولي در 
روزهاي تعطيل، خلوتي ايستگاه ها و قطارها 
است چراكه با توجه به حجم باالي مسافر 
كه در طول هفته از مترو استفاده مي كنند، 

امكان ورود دوچرخه به واگن ها وجود ندارد 
و اگر اين طرح در تمام روزهاي هفته اجرا 
ش��ود، باعث نارضايتي در بين شهروندان و 

مسافران مترو مي شود. 
وي گفت: با اجرايی شدن اين طرح فرصت 
استفاده كردن از مترو براي دوچرخه سواران 
محيا شده اس��ت و دوچرخه سواراني كه از 
دوچرخه هاي عادي استفاده مي كنند، فقط 
مجاز به ورود به واگن هايي هس��تند كه با 
برچسب هايي روي بدنه قطار مشخص شده، 
ولي دوچرخه سواراني كه از دوچرخه هاي 
تاش��و اس��تفاده مي كنند مجاز به ورود به 

تمامي واگن ها هستند. 
مديرعامل ش��ركت بهره ب��رداري متروي 
تهران و حومه در ادام��ه درخصوص ديگر 
الزامات حمل دوچرخه توس��ط مسافران 
در اماك��ن مترو اف��زود: سوارش��دن روي 
دوچرخه در تمامي ايستگاه ها و قطارهاي 
مترو ممنوع مي باش��د و مس��افران داراي 
دوچرخه تنها مجاز به حمل در اماكن مترو 

مي باش��ند، همچنين حمل دوچرخه هاي 
برق�ي به صورت روش���ن در اماك�ن مت�رو 
و استف�اده از پ�له هاي برقي و آسانس�ور در 
ايستگاه هاي مت�رو جهت حمل دوچ�رخه 

ممن�وع مي باشد. 
نايب رئيس هيئت مديره شركت بهره  برداري 
متروي ته��ران و حومه با تأكي��د بر اينكه 
مسافران داراي دوچرخه بايد توان جسمي 
و مهارت حمل دوچرخ��ه از پله هاي ثابت 
ايس��تگاه را داش��ته باش��ند، تصريح كرد: 
مس��ئوليت جبران خس��ارت واردشده به 
تجهيزات ايستگاه و قطارها در مواقع حمل 
دوچرخ��ه بر عه��ده مس��افر حمل كننده 
دوچرخه مي باش��د و مس��ئوليت ناشي از 
عدم رعايت م��وارد ايمني در محيط درباره 
ورودي هاي ايس��تگاه هايي كه در تملك و 
حيطه مترو نيز بر عهده مسافر دوچرخه سوار 
است و همچنين مسافراني كه اقدام به حمل 
دوچرخه توسط مترو مي كنند، بايد مراقب 
برخورد دوچرخه با ديگر مسافران باشند و 

باعث اذيت و آزار مسافران ديگر نشوند. 
 رعايت قوانين و عرف الزم است 

نوبخت ب��ا تأكيد بر اينكه لباس مس��افران 
حمل كننده دوچرخه بايد متعارف باش��د، 
گفت: هر مس��افر مجاز به حم��ل تنها يك 
دستگاه دوچرخه مي باش��د و دوچرخه ها 
بايد تميز و ملحقات اضافي نداش��ته باشد 
و اس��تقرار دوچرخه در كنار در هاي قطار 
و پل��كان واگن هاي قطاره��اي دو طبقه و 
رهاك��ردن دوچ�رخ��ه در ايس��تگاه ها و 
واگ�ن هاي قطار ممنوع است و بايد جهت 
ايمني بيش��تر دوچرخه توسط صاحب آن 

مهار شود. 
محدوديت هايي كه نايب رئيس ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران از آن سخن گفته 
است، شايد كمي بيش از حد به نظر برسد، 
اما از الزامات گريزناپذير اين طرح كه بايستي 
الاقل در شروع طرح به آنها احترام گذاشت، 
مخصوصاً در س��اعات شلوغ مترو موجبات 

نارضايتي كسي را فراهم نكند. 
گفتني است اگر خطوط باقيمانده و تكميل 
نشده مترو و همچنين واگن هاي دپوشده 
در گمرك تعيين تكليف ش��وند، اين طرح 
خ��وب نارضايت��ي متروس��واران را در پي 
نخواهد داشت. حمل و نقل عمومي با چنين 
طرح هايي مي تواند بيش از پيش در كانون 

توجه شهروندان قرار بگيرد. 

گره زدن موضوعات به مسائل سياسي يكي 88498440سرويس اجتماعي
از شگردهايي است كه زمان مي خرد و كارها 
را پيش مي برد حتي درباره موضوعاتي كاماًل 
علمي همچ��ون » محص��والت تراريخته«. 
دان��ش دس��تكاري ژنتيك��ي محصوالت 
كش��اورزي و موج��ودات  زيس��تي، بومي 
كشور ما نيست. شبيه س��ازي هاي ژنتيكي 
يكي از مصاديق دس��تكاري ژنتيكي است 
كه اتفاقاً كش��ور ما هم در اين حوزه موفق 
بوده و پژوهشگران مؤسس��ه رؤيان سال ها 
پيش توانستند شنگول و منگول را با روش 
شبيه س��ازي ژنتيكي توليد كنند. در حوزه 
محصوالت كشاورزي هم بحث دستكاري 
ژنتيكي و توليد گونه هاي پرمحصول تر يا با 
مقاومت بيشتر در برابر آفات سابقه اي چند 
10 ساله دارد، اما طرفداران تراريخته ها هنوز 
در هيچ يك از محافل علمي دنيا نتوانسته اند 
اثبات كنند، محصوالت دس��تكاري ش��ده 
ژنتي��ك بي خطر اس��ت. به همي��ن خاطر 
بسياري از كشورهاي اروپايي واردات و كشت 
اين قبي��ل محصوالت را ممن��وع كرده اند. 
كش��ورهايي هم كه محص��والت تراريخته 
 GMO را عرضه مي كنند با برچس��ب هايي
روي اين محصوالت تراريخته بودن آنها را 
مشخص مي كنند. نكته قابل تأمل اينجاست 
موادغذايي تراريخته با قيمت هايي به مراتب 
ارزان تر از محصوالت ع��ادي و ارگانيك به 

فروش مي رسد. 
اما در ايران سال هاست روغن هاي استحصال 
ش��ده از ذرت و س��وياي تراريخته به بازار 
عرضه مي شود و س��هم تراريخته ها در اين 
ح��وزه ح��دود 100درصد اس��ت. تاكنون 

عرض��ه روغن هاي تراريخته به ب��ازار بدون 
هيچ برچسب يا اطالع رساني خاصي صورت 
مي گرفت و حاال هم ك��ه روي برخي از اين 
محص��والت تراريخته بودن درج ش��ده در 
عمل انتخاب ديگري براي مردم وجود ندارد! 
 اين در حالي است كه واردكنندگان دانه هاي 
روغني ب��ه كش��ور مي توانن��د محصوالت 
ارگانيك يا عادي را وارد كنن��د، اما تفاوت 
قيم��ت تراريخته با محص��والت عادي آنها 
را به س��مت س��وي واردات اين محصوالت 
س��وق مي دهد به خصوص اينكه دانه هاي 
روغني تراريخته به قيمت محصوالت عادي 
در كش��ور به فروش مي رسد، اما حاال بحث 
واردات نيست و برخي طرفداران تراريخته 
براي كشت اين محصوالت برنامه دارند و از 
سوي ديگر با گره زدن ماجراي تراريخته با 
سياست و تضعيف دولت مي كوشند تا دهان 
مخالفان اين محصوالت را ببندند. نمونه اش 
اظهارات اخير بهزاد قره ياضي، رئيس انجمن 
ايمني زيس��تي ايران كه گفت: برخي قصد 
دارند ب��راي توجيه مخالفت خ��ود با توليد 
ملي و داخلي محصوالت تراريخته، تعرفه يا 
ممنوعيتي روي اين محصوالت گذاشته شود 
تا دولت نتواند اين محصوالت را تأمين كند 
و تضعيف ش��ود. اين ادعا در حالي است كه 
مخالفت با محصوالت تراريخته تنها به ايران 
اخصاص ندارد و مخالف��ان آن از چهره هاي 
علمي هس��تند و بر مبناي مدارك مستدل 
مخالفت شان را اعالم مي كنند و گره زدن اين 
ماجرا به سياست پشت پرده هاي اقتصادي و 
منافعي كه در اين ميان رد و بدل مي شود را 

پوشش نمي دهد. 

در پي انتش��ار مطلب��ي با عنوان »ش��هيد 
حججي ش��ما را رئيس صدا و سيما كرد!« 
در صفحه سه مورخ 26 آذرماه آن روزنامه، 
توضيحات زير به عن��وان جوابيه اداره كل 
روابط عمومي رسانه ملي ارسال مي شود؛ لذا 
ضروري است نسبت به انتشار آن در همان 

صفحه اقدام فرماييد. 
1-  نشست مسئوالن تشكل  هاي  دانشجويي 
با رئيس رس��انه ملي در قالب گفت وگويي 
صريح و صميمانه برگزار ش��د؛ فضايي  كه 
ماهيت همه نشست  هاي  دانشجويي است  
و بي ترديد، اين ويژگي از روحيه پرسشگرانه 
و باانگيزه  جوانان نش��ئت مي گيرد. در اين 
زمينه نيز هر ذهن و حافظه منصف و عاري 
از پيش��داوري، اذعان خواهد كرد كه تمام 
نشست  هاي  برگزار شده از سوي مسئوالن 
مختلف كش��ور ب��ا دانش��جويان داراي دو 
ويژگي صميمت و صراحت بوده و مباحث و 
انتقادات گوناگون و چالش برانگيزي در آنها 
بيان شده است. در اين نشست نيز همچنان 
كه حاضران در جلس��ه تأييد خواهند كرد، 
پيش از شروع نشس��ت، رئيس رسانه ملي 
ب��راي نتيجه گي��ري بهتر، از دانش��جويان 
خواست تا انتقادات خود را صريح و بي پرده 
بيان كنند كه ايشان نيز به تك تك پرسش ها 
و انتقادات با دقت و صبر پاسخ دادند كه در 
رسانه  هاي  مختلف نيز متن كامل آن منتشر 
شد. لذا اينكه در آن روزنامه از اين صراحت 
و صميمت و فض��اي باز ايجاد ش��ده براي 
گفت وگوي صميمانه سوءاس��تفاده شود، 

جاي تأسف و البته تأمل دارد. 
2- علي رغم اينكه متن كامل اين نشست در 
روزنامه صبح نو و ديگر رسانه ها منتشر شد، 
روزنامه »جوان« در مطلب مذكور، كه گويا 
با هدف تخريب رسانه ملي تنظيم و منتشر 
ش��ده، با دس��تاويز قراردادن يك جمله از 
دكتر علي عسگري و حذف ادامه توضيحات 
ايش��ان،  به سناريوس��ازي عليه س��ازمان 
صدا و سيما دست زده كه متأسفانه نمونه آن 
تاكنون فقط در رسانه  هاي  مخرب و معاند 
ديده شده اس��ت. اينكه رسانه ملي با انجام 
وظايف رس��انه اي و خبري خود در مقابل 
رس��انه  هاي  بيگانه باعث ش��ناخت هر چه 
بيش تر مردم و نسل جوان كشور با جايگاه و 
عظمت شهيد حججي شده و به گفته رئيس 
سازمان صدا و سيما »نقشي زينب وار براي 
شهيد حججي ايفا كرده است« بر هيچ كس 
پوشيده نيست، ليكن اينكه روزنامه »جوان« 

با حذف اين توضيح��ات مطلبي تخريبي 
براي ش��خص رئيس رس��انه ملي در قالب 
يك صفحه با تيتر مذكور منتش��ر مي كند، 
نشان از اهدافي متناقض با رسالت فرهنگي 
و رسانه اي اين روزنامه دارد كه مطمئناً قابل 

بررسي و پيگيري است. 
3- از آنجا ك��ه همواره در كارنامه و س��وابق 
روزنامه »جوان«، شاهد تهيه و انتشار مطالب 
بي طرفان��ه و مبتني ب��ر اخ��الق حرفه اي و 
رسانه اي بوده ايم و درج و انتشار چنين مطالب 
تخريبي و پرسش برانگيزي آن هم در سرويس 
غيرمرتبط )اجتماعي(! جاي تأمل و بررسي 
دارد، از مس��ئوالن آن روزنام��ه انتظار داريم 
براي تنوير افكار عمومي نسبت به پگيري اين 
موضوع و ارائه و انتشار پاسخ دقيق در اسرع 
وقت اقدام نمايند. بي تردي، رسانه ملي حق 
پيگيري درخصوص انتشار هدفمند و تخريبي 

اين مطلب را براي خود محفوظ مي داند. 
  اص�الح و توضي�ح درب�اره گزارش 
»ش�هيد حجج�ی ش�ما را رئي�س 

صداوسيما كرد«
در صفحه 3 روزنامه »جوان« 26 آذرماه در 
واكنش به جمله رئيس صداوسيما خطاب 
به يك دانشجو كه »حججی را من حججی 
كردم« نقدی را مبتنی ب��ر مبانی اعتقادی 
نسبت به ارزش و جايگاه شهادت در هويت 
بخش��ی به مديران نظام اسالمی آورده كه 
پس از بررسی مجدد مشخص شد اين جمله 
در يك ديالوگ تند و پاس��خ به دانشجويی 
كه صدا و س��يما را در واقعه شهيد حججی 
كم كارتر از CNN معرف��ی كرده بود، بيان 
شده بود. اگرچه رئيس محترم صداوسيما 
در اس��تخدام واژه   ها دق��ت الزم را صورت 
نداده اند، اما لغزندگی كالم در يك مشاجره 
را نبايد به باور دكتر عسگری ارجاع داد و وی 
را متهم به بی توجهی به ش��هيد و شهادت 
نمود. لذا ضمن يادآوری سخن مقام معظم 
رهبری كه »همه ش��هدا عزيزند، اما شهيد 
حججی را خداوند)به طور( ويژه عزيز كرد.« 
بدين وس��يله اصالح می نماييم كه رئيس 
محترم صداوس��يما از ي��اران و بازماندگان 
ش��هدا هس��تند و هرگونه القاي تقابل وی 
با ش��هادت و ش��هيدان بی انصافی است و 
روزنامه »جوان« نسبت به مديران متعهد 
كش��ور چنين نگاهی ن��دارد. اگرچه خوب 
است روابط عمومی سازمان ضمن تشريح 
فضايي كه اين موضوع طرح شده به تبيين 

مسئله بپردازد.

جوابيه صداوسيما به گزارش »جوان« 
صداوسيما  براي شهيد حججي زينب وار عمل كرد

قباي سياست بر تن محصوالت تراريخته !

زهرا چيذري 

بيژن يانچشمه
   گزارش   يک

    ويژه

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

  هادي اميدي فر با انتشار اين عكس توئيت كرد: روزي كه صدام با 
تكبر مي ايستاد و به سمت ايران تير شليك مي كرد و روزي كه بازجوهاي 
بعثي رزمندگان اسير را مجبور به سب خميني مي كردند، نمي توانستند 
حتي لحظه اي تصور كنند كه روزي در قلب عراق و در استان ديالي تصاوير 

رهبران انقالب اسالمي به عنوان نماد مقاومت نصب شود. 

 نادر فتوره چي توئيت كرد: وقتي جامعه رسانه اي ما معتقدند پول 
مردم در بانك ها »پول شخصيه«، چرا خود خاوري ها نبايد فكر كنند 
پول مردم در بانك ها »پول شخصيه«؟ بگذريم از تناقض عجيب همان 
خط اول كه ابتدا حكم صادر مي كنند »پول خاوري ش��خصيه« و بعد 

مي گويند »دادگاه بايد تصميم بگيره«!

 س�يدمحمد بطحاي�ي توئيت ك�رد: برخ��ي از مؤسس��ات از راه 
اضطراب آفريني و فش��ار بر دانش آموزان ارتزاق مي كنند و مي خواهند 
سياست هاي وزارت آموزش و پرورش را مطابق با خواسته هايشان تغيير 
دهند، پول و قدرت زيادي هم دارند تا زماني كه من مسئوليت خدمتگزاري 

در اين وزارتخانه را دارم اجازه نمي دهم چنين اتفاقي بيفتد. 

 مهران ابراهيميان توئيت كرد: بازدهي منفي بازارهاي منفي با 
نبود چشم انداز مثبت در اقتصاد و افزايش روزي هزار ميليارد تومان، 
يعني فنر تورم دوباره در حال جمع شدن اس��ت تا بار ديگر، ناگهان و 
با بهانه اي از زير بار در برود. فقط كندكردن سرعت گردش پول كافي 

نيست. هر چند اين هم از بركات استانداردهاي خارجي هاست.

 چنلي توئيت كرد: وقتي سيب زميني رسيد به ۴هزار تومن سريع 
جلوي صادراتش رو گرفتن تا قيمتش بي��اد پايين، اصاًل هم مهم نبود 
كشاورز ضرر كنه يا نه! االن كه قيمت پسته س��ر به فلك كشيده چرا 
جلوي صادراتش گرفته نمي شه؟ چرا منبع درآمد كشاورز ساده واستون 

مهم نيست، اما همه جوره امنيت باغدار هاي پسته رو تأمين مي كنيد؟

 مرجان حاج رحيمي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: هر دم 
از اين باغ بري مي رسد! ش��ركت آب منطقه اي ابركوه قنات نبادان را 
مرده اعالم كرد و به اين ترتيب حفر چاه در آن آزاد مي شود و اليروبي 
فراموش. قنات نبادان آخرين قناتي است كه سرو ابركوه از آن مي تواند 
آب بنوشد و به اين ترتيب بايد به زودي شاهد مرگ اين سرو ۴ هزار و 

500 ساله باشيم. 

 يوس�في توئيت كرد: اينكه براي جوانان كار نيست يك واقعيت 
انكارناپذيره ولي اگر هم كار باش��ه خوش��تيپ ها و كس��اني كه روابط 
عمومي بااليي دارند تو اولويت هس��تند. با چند تا از مراكز كاريابي در 
اين ارتباط صحبت كردم و مش��خص ش��د چقدر داشتن ژن خوب تو 

خوشتيپي.

با استناد راي چهارمین جلسه کمیسیون فنی دفاتر خدمات مسافرتی استان 
گلستان در تاریخ 1397/6/5مجوز بند (ب) شرکت خدمات مسافرتی قائم پرواز 
گلستان به مدیر عاملی داوود قائمی واقع در شهر گرگان لغو اعالم می گردد.

با استناد راي چهارمین جلسه کمیسیون فنی دفاتر خدمات مسافرتی استان 
گلستان در تاریخ 1397/6/5مجوز بند (ب) شرکت خدمات مسافرتی محبان 

والیت به مدیر عاملی مهدي عیدي واقع در شهر کالله لغو اعالم می گردد.

با استناد راي چهارمین جلسه کمیسیون فنی دفاتر خدمات مسافرتی استان 
گلستان در تاریخ 1397/6/5مجوز بند (ب) شرکت خدمات مسافرتی میقات 
بهشت به مدیر عاملی محمدرضا باي واقع در شهر آزادشهر لغو اعالم می گردد.

اطـال عیـه

روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
 صنایع دستی و گردشگري استان گلستان

اطـال عیـه

اطـال عیـه

بازيافت غيرقانوني بالي جان پايين شهري ها عليرضا سزاوار
   محيط زيست

هر يتيم در ايران 5 حامي مالي دارد 

 حمايت از ۶۲۰هزار خانوار جديد
 در سال جاري

رئيس كميته ام�داد از وجود پن�ج حامي براي هر يتي�م در ايران 
خب�ر داد و گف�ت: نمره ب�ه م�ردم در كار خي�ر 20اس�ت چراكه 
شاهديم هرچه خوبي در كشور است توسط مردم انجام مي شود. 
سيدپرويز فتاح در جلسه مجمع كارآفرينان خير اشتغال استان كه در 
سالن شهداي دولت استانداري برگزار ش��د، اظهار داشت: طي هشت 
ماه نخست سال كمك هاي مردمي در كش��ور با وجود تمام مشكالت 
اقتصادي نسبت به سال گذش��ته 35درصد افزايش يافته است.  وي با 
بيان اينكه اين كمك ها در البرز 65درصد افزايش داش��ته است، افزود: 
خوش��بختانه مردم اين اس��تان در تمامي امور خير پيش قدم بوده اند.  
رئيس كميته امداد بيان كرد: 172هزار يتي��م در ايران وجود دارد كه 
هر يتيم متوس��ط 220هزار تومان در ماه مي گيرد و اين آمار در استان 
البرز به ۴15هزار تومان در ماه مي رسد.  فتاح از وجود پنج حامي براي 
هر يتيم در ايران خبر داد و گفت: نمره به مردم در كار خير 20 اس��ت 
چراكه شاهديم هرچه خوبي در كشور است توسط مردم انجام مي شود 
و خرابكاري ها توسط برخي مسئوالن اتفاق مي افتد.   فتاح با بيان اينكه 
البرزي ها در زلزله كرمانشاه سنگ تمام گذاشته اند و مساكن بسياري 
ساختند، بيان كرد: 620 هزارخانواده در سال جديد تحت پوشش كميته 
امداد درآمدند و اين نشانگر شرايط بد اقتصادي مردم در جامعه است.  
رئيس كميته امداد با بيان اينكه 72 هزار دانش��جو داريم، خاطرنشان 
كرد: مي توانيم با بهره گيري از نخبگان علمي و پژوهشگران به بهترين 
شرايط در دنيا دس��ت پيدا كنيم.  فتاح با بيان اينكه 62 درصد از افراد 
تحت پوشش كميته امداد زنان سرپرست خانوار هستند، اضافه كرد: در 
سال گذشته 135 هزار وام به افراد تحت پوشش، تعلق گرفته است كه در 
نظر داريم در سال آتي اين تعداد وام را به 200هزار فقره برسانيم.  وي در 
پايان خاطرنشان كرد: ارائه وام قرض الحسنه توسط كميته امداد انجام 

خواهد شد به شرطي كه در اشتغال پايدار مصرف شود. 



علي  روانخواه

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

 انتقال آب خزر 
و آزمودن يك آزموده

درياي خزر بزرگ ترين پهنه آبي بسته و محصور ميان خشكي ها، روي 
كره زمين است. 

بزرگ ترين درياچه زمين ك��ه با افزون بر 400 ه��زار كيلومتر مربع 
وسعت، زاينده و منشأ فعاليت هاي اقتصادي و موجب تداوم تمدن هاي 
متعدد در كناره هاي خود بوده و نقشي اساطيري براي ملل تحت تأثير 

خود يافته است. 
مردمان سرزمين هاي پايين دس��ت اين درياچه بزرگ به مانند ساير 
ملت هاي س��اكن در ش��مال، خاور و باختر در طول هزاره ها، نام هاي 
گوناگون مانند كاسپين، هيركان، مازندان، طبرستان و گيالن بر خزر 
نهاده اند كه عمق و ت��داوم تأثير يك پهنه آب��ي زاينده و حيات بخش 

هزاران ساله را نشان مي دهد. 
ش��ايد برجس��ته ترين ويژگي  اين پهنه آبي عظيم، نداشتن ارتباط با 
آب هاي آزاد دنيا باش��د كه بدي��ن ترتيب تنها راه تأمي��ن آب خزر از 
رودهايي در كشورهاي همجوار است و حيات اين درياچه حيات بخش، 

به ورودي آب هاي روان بسته است. 
در ميان رودهايي كه آب اين درياچ��ه را تأمين مي كنند، بيش از 80 

درصد آن، سهم ولگا بزرگ ترين رود روسيه و اروپا است. 
با اين تفاصيل كه زندگي خزر در گ��روي ورودي آب از رودخانه هاي 
دائمي و فصلي كشورهاي همجوار آن اس��ت، هرازگاهي در رسانه ها 
موضوع انتقال آب آن براي مناطق خشك مركزي فالت ايران منتشر 
ش��ده و چنين به ذهن متبادر مي كنند كه اج��راي چنين پروژه اي، 
برداشت از يك منبع بي انتها بوده كه تاكنون از چشمان كارشناسان 

دور مانده است. 
باوجود  قابل درك و احترام بودن دغدغه مسئوالن در خصوص تأمين 
آب براي تمامي ايرانيان، اما براي آنكه چراغي در دست داشته باشيم و 
بيراهه نرويم، مناسب است نگاهي به ابَرطرح هاي انتقال يا مهار آب ها 
در دهه هاي اخير و در همين حوالي انداخته و بعد سراغ آزمودن يك 

آزموده  برويم. 
آنچه خود بر سر درياچه اروميه و بسياري تاالب ها و درياچه هاي داخلي 
آورده و به نام هايي مانند تأمين يا انتقال آب، به انجام رسانده ايم، امروز 
ما را س��وگوار ازميان رفتن منابع محدود آب كش��ور و بر هم خوردن 

بسياري از اقتصادهاي منطقه اي شده است. 
امروز، بزرگ ترين درياچه داخلي كش��ور به داليلي مانند برداشت 
بي��ش از حد مج��از از منابع آبي حوض��ه، توس��عه بي رويه بخش 
كش��اورزي محصوالت با الگوي مصرفي آب زياد در حوضه آبريز 
به حال احتضار افتاده و اگر نظام مديريتي كشور زودتر به داد آن 
نرسد، دور نيست روزي كه درياچه اروميه به خاطره اي در تصاوير 
و نوشته ها تبديل شود و عواقب زيست محيطي آن نيمي از كشور 

با ورشكستگي و مهاجرت فلج كند. 
همچنين مي توان به اجراي طرح جاه طلبانه گاپ از سوي تركيه روي 
دجله و فرات اشاره كرد كه با س��اخت مجموعاً 22 سد بر اين دو رود 
جاري در بستر تاريخ، نگراني هايي براي آينده آبي كشورهاي عراق و 

سوريه ايجاد كرده است. 
اين موضوع، حي��ات هورالعظيم را در آين��ده اي نه چندان دور تهديد 
مي كند و كانوني از ريزگرد ها- بزرگ تر از آنچه هست- براي كشورمان 

ايجاد خواهد شد. 
همين امر  مي تواند حيات چندهزار ساله نخستين تمدن هاي ثبت شده 

بشري در محدوده ميان رودان را به بخشي از تاريخ تبديل كند. 
گزارش هاي منتشره و مستندهاي توليدي از هامون به عنوان تاالبي 
بين المللي كه تقريباً ديگر نيس��ت و روزگاري زندگي بخش قس��مت 
بزرگي از ايران زمين بوده، خود سوگي جانسوز است و كوچ هاي اجباري 
ديگر نه فقط اقتصاد منطقه را تحت الشعاع قرار داده بلكه هزينه هاي 

امنيتي را نيز افزايش مي دهد. 
در اين خصوص نيز شاهديم دخالت انساني و ساخت سد روي هيرمند 
در افغانستان كه خارج از اختيار حاكميتي ماست، منجر به انحراف آب 

و خشكي تاالب هامون شده است. 
نمونه ديگر بحران را در پروژه بزرگ سد دوستي شاهديم كه عالوه بر 
عوامل طبيعي خشكس��الي و كاهش بارندگي ها، ساخت بند سلماي 
افغانستان روي هريرود، دو كش��ور ايران و تركمنستان را درخصوص 
تأمين آب پيش بيني شده از دوستي، با مشكلي جدي مواجه كرده كه 
خبرهاي منتشره درباره پيش بيني خشكيدن آب اين سد در سال 98، 

اين نگراني را تشديد كرده است. 
حال با نگاهي به پيشينه نگران كننده هامون و دوستي كه تأمين آب 
آن خارج از مديريت ما است، مي توان پرسيد: انتقال آب از بزرگ ترين 
درياچه دنيا به مناطق خش��ك مياني اي��ران، در حالي ك��ه كمتر از 
10درصد حجم ورودي آن تحت كنترل كش��ور ماست، چه ميزان از 

ريسك را به دنبال دارد؟
مي توان گفت در حالي كه جنگ آب در منطقه خشك خاورميانه مدتي 
آغاز شده است، داشتن يك ديپلماس��ي فعال منطقه اي برپايه تداوم 
زيست در منطقه اي كه خاستگاه شناخته ش��ده تمدن بشري است، 

يك ضرورت فراملي است. 
همچنين عملكردهاي غيرمس��ئوالنه دهه ه��اي اخير در اين 
جغرافيا، مي تواند اين موضوع را به كارشناسان، تصميم سازان و 
مديران اين بخش يادآور شود كه قبل از هر تصميم و عملياتي، 
جوانب حقوقي و زيس��ت محيطي اين امر با كشورهاي حاشيه 
درياي خزر و نيز موضوعات انساني، اجتماعي و. . . چنين كاري 

از نظر دور نماند.

88498433سرويس  اقتصادي4
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پوشاك؛ رتبه اول قاچاق در ايران

اعضاي اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران خواستار مقابله جدي 
با فعاليت فروشندگان برندهاي بدون مجوز رسمي پوشاك از ابتداي دي ماه 
توسط دستگاه هاي ذيربط از جمله ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز شدند. 
به گزارش »ايسنا«، نايب رئيس هيئت مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي 
و پوشاك ايران در يك نشست خبري با بيان اينكه از ابتداي خردادماه سال 
جاري منتظر برخورد جدي در سطح عرضه و مقابله با كاالهاي قاچاق بوديم، 
بيان كرد: متأسفانه اين اتفاق رخ نداد و مشكالت عديده اي به وجود آمد و به 
نظر مي رسد البي هاي قدرت و كانال هايي كه همواره در مقابله با قاچاق قد علم 
كرده اند، سعي در منحرف كردن اين مسير دارند. شهرياري با اشاره به اينكه اين 
افراد مي گويند مشكل قاچاق وجود ندارد و مسئله ما در حال حاضر مشكل 
كمبود مواد اوليه، تعطيلي كارخانجات و افزايش بيكاري است، گفت: با طرح 
چنين مسئله اي افراد مذكور س��عي در منحرف كردن مسير مقابله با قاچاق 
پوشاك در كشور دارند. در اين نشست رامين جوانرود– عضو هيئت مديره 
اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي و پوش��اك ايران – با بي��ان اينكه وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت، بانك اطالعاتي درس��تي از توانمندي هاي توليد 
داخل در حوزه پوشاك ندارد، خاطرنشان كرد: ما در روستاها از توانايي بسيار 
بااليي براي توليد برخورداريم در حالي كه بايد 80 درصد پوشاك در كشور 
توليد داخل و تنها 20 درصد پوشاك وارداتي باشد، اما به چنين ارقامي دست 

نيافته ايم و متأسفانه روندي براي ساماندهي پوشاك نمي بينيم. 
........................................................................................................................

راهكاري براي كنترل مصرف سوخت
يك كارش�ناس ح�وزه ان�رژي با تأكي�د ب�ر اينكه دول�ت بدون 
افزايش قيمت س�وخت مي توان�د جلوي قاچ�اق را بگيرد، گفت: 
دولت ب�راي كنترل قاچ�اق ابزاره�اي متنوعي در اختي�ار دارد. 
مهران جابري، در گفت وگو ب��ا »مهر« با بيان اينك��ه اقدامات انتظامي 
و نظارتي زمان��ي نتيجه مي دهد ك��ه در گام اول، انگي��زه قاچاق از بين 
برود، توضيح داد: سياس��تگذاري در حوزه مديريت بازار مصرف سوخت 
كه شامل نفت و گازوئيل مي شود به عهده وزارت نفت به عنوان نماينده 
دولت است. نكته اي كه از ابتداي دولت يازدهم تا كنون حاشيه نشين بود 
و توجهي به آن نمي شد و تمركز اين وزارتخانه بر افزايش توان توليد بود. 
به گفته اين كارشناس حوزه س��وخت با آغاز به كار دولت يازدهم كارت 
سوخت و بنزين دو نرخي به بهانه فساد زا بودن به طور كلي حذف شد. هر 
چند كه سامانه هوشمند سوخت همچنان پا برجا بود. در اين شرايط نه 
تنها ميزان مصرف كاهش نيافت، بلكه اطالعات دقيقي نيز به منظور بررسي 
و سياستگذاري براي اين حوزه در اختيار دولت قرار نداشت. ادامه اين روند 

دولت را به باتالقي كشاند كه خروج از آن همت مضاعف مي طلبد. 
جابري با اش��اره به اينكه جامعه كنوني تحمل اصالح قيمت را ندارد، 
اظهار داشت: بهترين سياست براي ترغيب مصرف كنندگان به استفاده 
از كارت سوخت مختص خودروي  شان، »تعيين نرخ اضطراري عرضه 
بنزين با كارت جايگاه ها« است. به اين معني كه هر كس با كارت سوخت 
مختص خودروي خود مي تواند بدون محدوديت از بنزين با نرخ مصوب 
)1000 تومان در ش��رايط فعلي( اس��تفاده كند،اما اگر كارت سوخت 
خود را به هر دليلي به همراه نداشته باش��د و بخواهد با كارت سوخت 
جايگاهدارها بنزين دريافت كند، بايد عالوه بر قيمت بنزين، جريمه اي 
به علت ايجاد عدم شفافيت در اطالعات سوخت كشور بپردازد. چنين 
اقدامي عالوه بر اينكه مي تواند الزام بيشتري براي ثبت نام كارت سوخت 

ايجاد كند، آمار مصرف را نيز مشخص مي كند. 
........................................................................................................................

 پرداخت 8 هزار ميليارد تومان
از بدهي صنعت برق با اوراق تسويه

تواني�ر  ش�ركت  اقتص�ادي  ام�ور  و  برنامه ري�زي  مع�اون 
با بي�ان اينك�ه 8 هزار ميلي�ارد توم�ان از بدهي ه�اي صنعت برق 
از طري�ق اوراق تس�ويه كاه�ش يافت�ه، از اس�تفاده ارز صادراتي 
و مناب�ع صن�دوق توس�عه مل�ي ب�راي صنع�ت ب�رق خب�ر داد. 
به گزارش »فارس«، رجبي در پنجمين نشست ساالنه معاونان طرح و توسعه 
شركت هاي برق منطقه اي سراسر كشور اظهار داشت: شركت توانير طرحي 
با عنوان خريد تابستانه برق در برنامه دارد كه از ظرفيت نيروگاه هاي موجود 
صنايع و مولدين خود تأمين ادارات، س��ازمان ها، ارگان ها و بيمارستان ها 
استفاده و برق توليدي اين نيروگاه ها با قيمت هاي جذاب خريداري خواهد 
شد. رجبي بيان داش��ت: 11 برنامه براي مديريت مصرف برق تدوين شده 
كه حدود 3 هزار م��گاوات برق از اين محل صرفه جويي مي ش��ود و اصالح 
تعرفه مش��تركان پرمصرف از مهم ترين آنها اس��ت كه ميزان برق مصرفي 
مشتركان پرمصرف به صورت تصاعدي محاسبه خواهد شد. وي از اقدامات 
ديگر ش��ركت توانير را تأمين منابع مالي عنوان و خاطر نشان كرد: در اين 
خصوص فعاليت هاي گس��ترده اي صورت گرفته كه در سال جاري حدود 
8هزار ميليارد تومان از بدهي هاي صنعت برق از طريق اوراق تسويه كاهش 
يافته اس��ت و اس��تفاده از ارز صادراتي و منابع صندوق توسعه ملي نيز در 

دستور كار قرار گرفته كه بخشي از آن دريافت شده است.

رفتارهاي هتاكانه مأموران مرزي گ��رجستان 
و همچنين ايجاد مانع در مسير نقل و انتقاالت 
مالي، رؤياي خريد ملك در گرجس�تان را به 
كابوس�ي ب�راي ايرانيان تبديل كرده اس�ت. 
درست از زماني كه گرجس��تان با اجراي برنامه لغو 
رواديد ب��راي ايراني��ان به يك مقصد ج��ذاب براي 
گردشگران داخلي تبديل شد، سود جويان زيادي به 
سمت فروش امالك به ايرانيان با هدف اخذ اقامت 
رفتند تا نرخ رشد اين كش��ور را باال ببرند، در مقابل 
همين اتفاق باعث ش��د س��رمايه زيادي از ايران به 
سمت گرجس��تان برود و كارشناسان بانك مركزي 
همين سرمايه گذاري ايرانيان را در امالك كشورهاي 
همسايه يكي از داليل مهم شكل گيري بحران ارزي 
معرفي كردن��د. در آن روزها اين خروج س��رمايه به 
سمت گرجستان به يكي از دغدغه هاي اصلي مديران 
كشور تبديل شده بود و به رغم تمام هشدارهايي كه 
در خصوص خطرات س��رمايه گذاري در گرجستان 
منتشر ش��د، اين موضوع نتوانس��ت روند خروج ارز 
از كش��ور را براي خريد ملك متوق��ف كند، چراكه 

سراب زيباي اخذ اقامت كشوري كه گفته مي شود 
در آينده به اتحاديه اروپ��ا مي پيوندد، اجازه تفكر را 
از سرمايه گذاران ايراني در گرجستان ربوده بود. در 
اين ميان تبليغات گاه و بي گاه شبكه هاي ماهواره اي 
و همچنين تبليغات گس��ترده دالالن مس��كن در 
ش��بكه هاي اجتماع��ي نيز خ��ود دلي��ل مضاعفي 
شده بود كه قدرت تفكر از خريداران ملك در خارج 
از كشور گرفته ش��ود. جالب اينجا بود كه بر اساس 
قوانين گرجستان، خريد ملك هيچ حقي براي اخذ 
شهروندي اين كشور ايجاد نمي كند و فقط به واسطه 
اين س��رمايه گذاري، مجوز بلند مدت ت��ردد در اين 
كشور دريافت مي شود؛ مجوزي كه عمالً هيچ حقوقي 
از شهروندان گرجستان در آن گنجانده نشده است. 

  حربه اي كه دالالن مي زدند
در اين بين، دالالن براي ترغيب خريداران ملك در 
گرجستان، به آنان پيشنهاد خريد اقساطي ملك را 
در گرجس��تان مي دادند. در اين شيوه با پرداخت 
پيش قسطي، ملك به اين افراد تحويل داده مي شد 
و ماهانه نيز مبالغ مختلف حدود 500 دالر به باال 

به عنوان قسط به بانك پرداخت مي شد. دالالن در 
اين خصوص پيشنهاد مي كردند كه با توجه به نرخ 
باالي سود بانكي در ايران، متقاضيان خريد ملك در 
گرجستان تمامي اموال خود را در ايران بفروشند 
و با سپرده گذاري در بانك هاي داخلي، سود ماهانه 
آن را به دالر تبديل و در ازاي اقساط پرداخت كنند، 
روشی كه ايرانيان آن را در تركيه و كانادا نيز به كار 
گرفتند. متأسفانه اين شيوه متقاضيان زيادي در 
داخل ايران پيدا كرد و بخشي از شبكه بانكي كشور 
اين روزها عماًل در حال پرداخت اقس��اط امالك 

ايرانيان در گرجستان، تركيه و كانادا است. 
  وقتي ورق برمي گردد

اما به يكباره در عرض كمتر از چند ماه ورق برگشت 
و رؤياي اخذ اقامت در گرجستان به كابوسي براي 
خريداران تبديل شد. درست پس از خروج امريكا 
از برجام و فشار اياالت متحده به گرجستان براي 
ايجاد محدوديت  عليه ايرانيان، رفتار مقامات اين 
كشور با هموطنانمان به يكباره تغيير كرد. بر اين 
اساس، حس��اب بانكي تجار ايراني در گرجستان 

مسدود و محدوديت هاي شديدي براي گشايش 
حساب ايرانيان در اين كش��ور اعمال شد. عالوه 
بر اين روند صدور مجوز تردد ب��راي ايرانياني كه 
ملك در گرجستان خريده بودند هم متوقف شد. 
همچنين موج عدم پذيرش ايرانيان براي ورود به 
اين كشور ش��كل گرفت و ايرانيان كه حتي براي 
تفريح به گرجس��تان مي رفتند ب��ا رفتاري زننده 
به كش��ور عودت داده مي ش��دند. اوج اين اتفاق 
مربوط به ضرب و شتم يك خانم ايراني در فرودگاه 
تفليس بود كه از قضا اين فرد قرباني خريد ملك 
در گرجس��تان ش��ده بود،چراكه اين خانم ايراني 
هنگام ورود به فرودگاه تفليس به جاي ارائه رزرو 
هتل جهت دريافت مجوز ورود، كليد و قبض گاز 
خان��ه اي را كه در تفليس خري��داري كرده بود، به 
افسران گذرنامه اين كشور ارائه مي دهد و پليس 
اين كشور نيز اين مدارك را براي ارائه مجوز ورود به 
اين كشور كافي نمي داند و پس از شكل گيري يك 
نزاع در داخل فرودگاه، اين فرد را به تركيه كه مبدأ 

حركتش بود، باز مي گرداند. 
  چوب حراج به امالك ايرانيان خورد

پس از شكل گيري تمامي اين اتفاقات و بر باد رفتن 
رؤياي اخذ اقامت در گرجستان، حاال ايرانيان سر 
خورده از خريد ملك در اين كشور كه به بن بست 
دولت اين كش��ور خورده اند، تالش خ��ود را براي 
فروش امالك و زنده كردن بخشي از دارايي شان 
آغاز كرده اند. به نحوي كه اين روزها بخش مهمي 
از آگهي هاي سايت هايي همچون ديوار و شيپور به 
فروش امالك اين افراد اختصاص پيدا كرده است. 
جالب اينجاس��ت كه اين افراد براي جلوگيري از 
ضرر بيشتر، حتي راضي ش��ده اند، امالك خود را 
زير قيمت هم بفروشند؛ چراكه اين روزها شايعه اي 
عجيب در دل تفليس آنان را دچار تشويش كرده 
كه مي گويد: »دولت جديد گرجستان، به تأسي از 
فشارهاي امريكا قصد دارد دارايي هاي ايرانيان را 

مسدود و مصادره كند.«
با اين حال همچنان بازار داللي س��ودجويان در 
گرجستان داغ است و اين افراد مي كوشند امالكي 
را كه زير قيمت از ايرانيان پش��يمان خريده اند، 
باالتر از قيمت به ديگر شهروندان ايراني بفروشند 
و همچنان جيب هاي خ��ود را از ناآگاهي برخي 
هموطنان پر كنند. در همين حال بايد گفت كه 
متأسفانه روند خروج س��رمايه از كشور به مقصد 
گرجستان و تركيه همچنان ادامه دارد و رسانه هاي 
فارسي زبان و شبكه هاي اجتماعي هنوز در حال 

تبليغ براي اين سراب برباد رفته هستند.

سرخوردگان امالكشان را به حراج گذاشته اند

حراج امالك ايراني  در گرجستان

رئيس ش�وراي تأمين كنندگان دام كش�ور با 
بيان اينكه دامدار بره را با قيمت ۲۵هزار تومان 
در دامداري عرضه مي كند، گفت: الش�ه هاي 
گوسفندي براي قصاب كيلويي حدود ۵۵هزار 
تومان تم�ام مي ش�ود و بايد با قيم�ت ۵8 تا 
۵۹هزار تومان به دست مصرف كننده برسد. 
ب��ه گ��زارش »تس��نيم«، رئي��س ش��وراي 
تأمين كنندگان دام كش��ور گفت: توليد ساالنه 
كش��ور 12 ميليون رأس بره و ميانگين جمعيت 
دام گوس��فندي 55 ميليون رأس است. منصور 
پوريان با اشاره به اينكه تثبيت قيمت ها در بازار 
گوشت مهم است، افزود: در بخش گوشت قرمز 
به ويژه گوشت گوسفندي، كش��ور خودكفا بود، 

 اما عواملي وجود داشت كه موجب شد در برخي 
جاها با كمبود گوشت روبه رو شويم، ولي با تالش 
واردكنندگان نيازهاي كشور رفع شد. وي با بيان 
اينكه قيمت هاي گوشت قرمز در سطح بازار، قابل 
قبول نيست، ادامه داد: همه اصناف با قيمت فعلي 
گوشت قرمز مخالف هستند. تقاضاي بازار تغيير 
كرده و خواهان بره هاي سه تا چهار ماهه است در 
حالي كه دامداران، بره هاي خود را در سن 7 تا 8 
ماهه عرضه مي كنند. توليدات بخش پرواربندي 

كشور در وزن هاي 65 تا 70 كيلوگرم است. 
وي با ابراز اينكه »يك درصد از توليدات كل كشور 
صادرات داش��تيم«گفت: هزينه تولي��د دامدار 

افزايش يافته است.

به گفته مدي�ر عامل ش�ركت آب و فاضالب 
كش�ور، ب�ا ه�دف مديري�ت مص�رف آب 
پيش�نهاد ش�ده كه قيم�ت تمام ش�ده آب 
از مش�تركان پرمص�رف گرفت�ه ش�ود. 
حميدرضا جانباز در گفت وگو با »ايسنا«، با بيان 
اينكه افزايش تعرفه مشتركان پرمصرف تنها با 
هدف بازدارندگي محقق مي ش��ود، اظهار كرد: 
بايد براي مش��تركاني كه بيش از الگو، مصرف 
دارند، س��ازوكاري تدبير مي ش��د تا خود را به 

رعايت مصرف ملزم كنند. 
وي اف��زود: كل تعرفه هاي بازدارنده بر اس��اس 
همين الگو تعريف ش��ده اس��ت كه مشتركان 
مصرف شان را مديريت كنند و طبق پيشنهادي 

كه ازس��وي وزارت نيرو مطرح ش��ده، اگر اين 
طرح تصويب ش��ود، ش��اهد كاه��ش مصرف 

12/7 درصدي مصرف آب خواهيم بود. 
رضا اردكاني��ان - وزير نيرو - ه��م اخيراً درباره 
آخرين وضعيت اي��ن طرح گفت ك��ه در حال 
حاضر طرح افزايش تعرفه مشتركان پرمصرف در 
كميسيون زيربنايي دولت به تصويب رسيده و در 
نوبت طرح در هيئت وزيران است. هدف از اجراي 
اين طرح، تشويق مشتركان به خوش مصرفي 
اعالم شده و تمام تعرفه گذاري و جزئيات اجراي 
اين طرح، اطالع رساني خواهد شد تا مشتركان 
بدانند در چه ساعاتي، چه وس��ايلي را با هدف 

كاهش مصرف استفاده كنند.

پيشنهاد اخذ بهاي تمام شده آب از مشتركان پرمصرفگوشت گوسفند بايد كيلويي ۵۹ هزار تومان باشد
  خبر   کوتاه

جعفر   تكبيري
  گزارش   یک
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   شكست عربستان يعني چي؟
مجتبي آزاد در توئيتي نوش��ته: شكس��ت يعني 
عربستان براي سه هفته جنگ به يمن اومد. موفق 
به خلع سالح و منزوي كردن انصاراهلل نشد. موفق 
به بازگردون��دن منصور هادي و اش��غال صنعا و 
الحديده نش��د. براي فرار از شكست هاي سياس��ي و نظامي به مذاكره 

نشست، به توافق رسيد و ۲۱مرتبه در روز اول، توافق رو نقض كرد. 
........................................................................................................................

  حواشي انتصاب های وزير صمت
 اكانت نود اقتصادي نوش��ته: وزي��ر جديد صمت كه از اف��راد نزديك به 
الريجاني است با انتصابات جديد خود )انتخاب داماد روحاني و خداداد 
غريب پور دوست صميمي تاجگردون به عنوان معاونان وزارتخانه( حواشي 
زيادي ايجاد كرده به طوري كه معاون ام��ور معادن اين وزارتخانه ديروز 

استعفا كرد و حتي زمزمه هاي استيضاح وزير نيز به گوش مي رسد. 
........................................................................................................................

  طرز تهيه بودجه كل كشور
علي رجبي در توئيتي نوش��ته: طرز تهيه بودجه ۹۸ توس��ط نوبخت 
و دوس��تان: فايل اكس��ل بودجه۹۷ را باز كرده و اعداد را در ۲۰درصد 
ضرب مي كنيم. وقتي كه مجموعش زد از درآمد باال، از صندوق ذخيره 

برداشته و مابقي را هم از بودجه دفاعي كم مي كنيم. 
........................................................................................................................

  مقصر برج هاي تهران
 صادق نيكو نوش��ته: برج هاي   تهران بايد از كميس��يون ماده ۵ مجوز 
بگيرند. اكثر اعضاي اين كميس��يون ش��خصيت هاي حقوقي دولتي 
هستند و شهردار فقط  يك رأي دارد. پس اگر بابت برج هاي تهران شاكي 
هستيد بايد در دولت حسن روحاني يا محمود احمدي نژاد دنبال مقصر 

بگرديد، وگرنه همه مي فهمند كه كينه داريد ولي اطالعات نداريد!
........................................................................................................................

  پهلوي تأثيري در معادالت ندارد
محمود فرجامي در مورد پرداختن به رضا پهلوي در شبكه هاي اجتماعي 
مي نويسد: اعتراف احس��اس حماقت عجيبي مي كنم از بازي خوردن 
رسانه اي سر ماجراي پهلوي و فرشگرد و امثال اينها. كساني را كه هيچ 
تاثيري در معادالت واقعي ندارند و حتي در رسانه هم حرفي براي گفتن 
ندارند، ما با واكنش هايمان مطرح می كنيم. مثاًل همين حرف هاي رضا 

پهلوي در موسسه واشنگتن يا قبلترش شبكه اينترنشنال. 
........................................................................................................................

   دولت عليه مواضع قبلي خود!
محمدجواد محمدزاده نوشته: به »دور زدن تحريم« فحش مي دادند. 
امروز باهاش پز ميدن. ارتباط با ش��رق رو تمس��خر مي كردند. امروز 
روابطي گرم تر از سابق برقرار كردند. تشنه ارتباط با غرب بودند. امروز 
دلواپسان رو از چشم دوختن به غرب نهي مي كنند. اين حجم از كاسبي 

و دروغ و تناقض از زمان مظفرالدين شاه بي سابقه است. 
........................................................................................................................

   تا وقتي تو شنونده اي... 
اميد حسيني در توئيتي نوشته: حتي شمايي كه ميري فالن مراسم و 
همايش من درآوردي يا بهمان سمينار علمي تحقيقاتي يا هرچي و پاي 
س��خنراني هاي بديهي و تكراري فالن مقام بي ربط ميشيني و تو دلت 
بهش مي خندي يا با گوشيت ور ميري، بله خود شما هم به اندازه اون آدم 

مقصري. تا تو شنونده باشي، اون آدم هم گوينده است.

آيا خصومت با جمهوري اسلامي ايران در نظام 
سياسي امريكا يك موضوع مورد اجماع همگان 
است يا يك موضوع حزبي و سياسي؟ برخي بر اين 
اعتقاد هستند كه حضور دموكرات ها در قدرت 
بيش از حضور جمهوريخواهان تأمين كننده منافع 
كشورمان است اما حضرت آيت اهلل خامنه اي نظر 
ديگلري دارنلد: »ذات امريكا هملان ذات دوره 
ريگان است، همان ذات است و تغيير نكرده ذات 
دشمن است. بله، حزب هست - حزب دموكرات، 
حزب جمهوريخواه اين پاس مي دهد به او، او پاس 
مي دهد به اين- لكن ذات امريكا همان اسلت.«

پايگاه اطالع رس��اني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آيت اهلل العظمي سيدعلي خامنه اي )مد ظله العالي( 
در گزارش��ي تحليلي، به بررس��ي رويكردهاي دو 
حزب اصلي امريكا يعني ح��زب دموكرات و حزب 
جمهوريخ��واه در قبال جمهوري اس��المي ايران و 
راس��تي آزمايي فرضيه بيش��تر تأمين شدن منافع 
كش��ورمان با روي كار آم��دن دموكرات ها در اين 

كشور پرداخته است. 
   همگرايي و واگرايي بين ايران و امريكا

در اي��ن گزارش آمده اس��ت: همگراي��ي و واگرايي 
در روابط ميان جمهوري اس��المي اي��ران و اياالت 
متحده امريكا، از چهار ده��ه پيش تاكنون، در يك 
دامن��ه مش��خص، داراي حركتي سينوس��ي بوده 
است، به گونه اي كه گاهي تنش ميان اين دو كشور 
تا س��طح رويارويي نظامي باال گرفته و گاهي ديگر 
بحث هايي درباره تعامل و همكاري ميان دو كشور 
مطرح ش��ده اس��ت. بحران گروگانگي��ري، حمله 
غيرانساني ناو جنگي وينسنس امريكا به هواپيماي 
مسافربري پرواز شماره ۶۵۵ ايران اير بر فراز آسمان 
خليج فارس، افزايش تهديدات نظامي امريكا عليه 
ايران پس از ۱۱ س��پتامبر، تحريم هاي گسترده در 
ادوار مختلف و طرح محور شرارت، نمونه هايي از اوج 

گرفتن اين مخاصمه بوده است. 
اما از س��وي ديگ��ر، تالش هايي نيز ب��راي كاهش 
تنش ميان دو كش��ور صورت گرفته است. ماجراي 
مك فارلين در دهه ۶۰ شمسي، گفت وگوي رئيس 
دولت هفتم با م��ردم امريكا در مصاحبه با ش��بكه 
خبري س��ي ان ان و عذرخواهي تلويح��ي مقامات 
امريكايي درخصوص كودتاي ۲۸ مرداد و در نهايت 
طرح ش��عار گفت وگو با ايران از سوي باراك اوباما و 
امضاي برنامه جامع اقدام مشترك )موسوم به برجام( 
نمونه هايي از اين تالش ها بوده است اما نه تعارض ها 
و اختالفات به رويارويي نظامي جدي انجاميده و نه 
گفت وگوها و بعضاً منافع مش��ترك به عادي شدن 

روابط منجر شده است. 
بااين حال برخي بر اين اعتقاد هستند كه همگرايي و 
واگرايي در روابط دو كشور، تابعي از تحوالت داخلي 
امري��كا و رويكردهاي متفاوت حزبي در سيس��تم 
سياسي اياالت متحده اس��ت با اين ادعا كه حضور 

دموكرات ها در قدرت بيش از حضور جمهوريخواهان 
تأمين كننده منافع جمهوري اس��المي ايران است. 
ايشان بر اين باورند بيش��ترين همگرايي در روابط 
تهران و واش��نگتن در چهار دهه گذشته، در زمان 
حضور يك رئيس جمهور دموكرات در كاخ س��فيد 
رخ داده اس��ت، از اين رو مي توان روي دموكرات ها 
در امريكا براي تعامل با اين كش��ور حساب ويژه اي 
باز كرد. در اين زمينه، تالش ه��اي دولت كلينتون 
و دولت اوباما نيز به عنوان شاهد مثال ارائه مي شود. 
مقاله پيش رو تالشي براي بررسي اين فرضيه و پاسخ 
به اين سؤاالت است كه آيا مسئله جمهوري اسالمي 
ايران براي نظام سياسي امريكا يك موضوع حزبي 
و سياس��ي اس��ت؟ آيا رويكردهاي دو حزب اصلي 
امريكا، يعني جمهوريخواهان و دموكرات ها در قبال 
جمهوري اسالمي تفاوتي جدي دارد؟ به طور كلي 

سياست خارجي امريكا تابع چه مؤلفه هايي است؟
   دموكرات ها با ايران چه كردند

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: از پيروزي 
انقالب اس��المي تاكنون، هف��ت رئيس جمهور در 
امريكا به كاخ سفيد راه يافته اند كه تا پيش از ترامپ، 
نيمي از آنها جمهوريخ��واه و نيمي ديگر دموكرات 
بوده اند. بررسي سوابق اين شش رئيس جمهور از هر 
دو حزب جمهوريخواه و دموكرات نشان مي دهد اگر 
آنان در هر مسئله اي اختالف داشته اند، در دشمني 

و خصومت با ايران هيچ اختالفي نداشته اند و شايد 
بتوان ادعا كرد كه دموكرات ها به دليل نزديكي شان 
با صهيونيست ها و نقش گس��ترده اي كه يهوديان 
امريكا در سبد رأي اين حزب دارند، نقش تخريبي 
بيشتري عليه كشورمان داشته اند. در ادامه، نگاهي 
خواهيم داشت به كارنامه اقدامات ضدايراني رؤساي 

جمهور دموكرات. 
   كارتِر دموكرات و كليد زدن جنگي 8 ساله

دوران رياس��ت جمه��وري جيمي كارت��ر از حزب 
دموكرات، آغازگر بسياري از قطعنامه ها و تحريم ها 
عليه جمهوري اسالمي ايران بود؛ دوراني كه در آن، 
اولين قطعنامه به بهانه نقض حقوق بش��ر در ايران 
صادر شد تا به دنبال آن، مجموعه اي از تحريم هاي 
اقتصادي عليه ايران وضع شود، البته فقط قطعنامه و 
تحريم اقتصادي در اين فاصله در كارنامه كارتر نيست 
بلكه كارتر به عنوان رئيس جمه��ور امريكا در دوران 
بعد از پيروزي انقالب اسالمي، مسئوليت مستقيم 
مصادره بس��ياري از اموال مردم اي��ران در امريكا را 
بر عهده دارد. عالوه بر اين، كارت��ِر دموكرات، اقدام 
نظامي و خرابكاري امنيتي را نيز در دستور كار مقابله 
خود با جمهوري اسالمي قرار داد كه حمله نظامي به 
طبس و كودتاي نوژه، تنها دو نمونه از آن است. نشان 
دادن چراغ سبز به رژيم صدام و حمايت همه جانبه 
تسليحاتي، سياسي و اطالعاتي و رسانه اي از اين رژيم 

در برابر ايران را شايد بتوان اصلي ترين اقدام خصمانه 
دولت كارتر عليه جمهوري اسالمي دانست؛ سياستي 

كه هشت سال بدون تغيير ادامه يافت. 
   كلينتوِن دموكرات 

و كلكسيون تحريم هاي تازه
رئيس جمهور دموكرات بعدي كه پس از كارتر به كاخ 
سفيد راه يافت، بيل كلينتون بود. او همان سياست 
دولت هاي قبل را براي مقابله ب��ا ايران دنبال كرد و 
بنا بر اذعان بي بي س��ي، تحريم هاي س��خت تري با 
هدف جلوگيري از س��رمايه گذاري در صنعت نفت 
و گاز اي��ران وضع كرد. بي��ل كلينت��ون در كنگره 
يهوديان امريكا در ۱۰ ارديبهشت ماه ۱۳۷۴ تصريح 
كرد كه قص��د دارد روابط تجاري امري��كا با ايران را 
قطع كند و س��پس در ۱۹ ارديبهش��ت ماه ۱۳۷۴ 
دس��تورالعمل اجرايي كلينتون ب��راي منع كامل 

تجارت و سرمايه گذاري در ايران اعالم شد. 
رئيس جمه��ور دموكرات امريكا ب��از هم تالش كرد 
تا حلق��ه تحريم هاي اقتصادي را تنگ ت��ر كند و در 
آگوست ۱۹۹۷ بخشنامه ۱۳۰۵۹ دولت كلينتون، 
صادرات به كش��ورهايي را كه قصد داشتند مجدداً 
آن كاالها را به ايران صادر كنند، منع كرد. دولت بيل 
كلينتون مانند رؤس��اي جمهور گذشته، بهانه هاي 
جديدي براي تحريم ايران تراش��يد و در س��پتامبر 
۱۹۹۹ ايران را ب��ه نقض آزادي مذه��ب متهم و در 

نهايت، تحريم هاي جديدي اعمال كرد. بيل كلينتون 
در دوران رياست جمهوري فقط به همين اقدامات 
بسنده نكرد و در دي ماه ۱۳۷۴ با تخصيص ۲۰ميليون 
دالر براي فعاليت هاي نظامي موافقت كرد و قرار شد 
اين مبلغ به صورت كمك نظامي در اختيار مخالفان 

جمهوري اسالمي قرار گيرد. 
    اوباماي دموكرات، تحريم، ترور و لبخند

ب��اراك اوبام��ا س��ومين و آخري��ن رئيس جمهور 
دموكراتي اس��ت كه بعد از انقالب اسالمي به كاخ 
سفيد راه يافته است؛ فردي كه تمام تالش خود را 
براي متحد ساختن جامعه جهاني عليه ايران و وضع 
تحريم هاي گسترده عليه كشورمان به كار گرفت. 
او همچون دولت پيشين خود، مقابله با حق مردم 
ايران در استفاده صلح آميز از سالح هسته اي را در 
اولويت برنامه هاي خود قرار داد. در همين راس��تا، 
اوباما از كش��ورهاي جهان خواس��ت تا جسورانه و 
س��ريع به س��وي تحريم هاي جديد ايران حركت 
كنند. بيشترين تالش براي انزواي ايران، در تاريخ 
امريكا توسط دولت اوباما صورت گرفت. مخالفت با 
كشورمان از سوي دولت اوباما تنها محدود به پرونده 
هسته اي نماند و در هفتم مهرماه ۱۳۸۹ دولت اوباما 
اولين تحريم عليه ايران با موضوع حقوق بشري را 
اعمال كرد، البته اينها تنها اقدامات خصمانه دولت 
اوباما نبودند. حمايت از فتنه گران در سال ۸۸، ترور 
دانشمندان هسته اي كش��ورمان و خرابكاري هاي 
متعدد س��ايبري مانن��د ويروس اس��تاكس نت، از 
ديگر اقدامات خصمانه دولت اوباماس��ت؛ اقداماتي 
كه به موازات و همزمان با آنها در ابتداي هر س��ال 
شمسي، اوباما در كاخ سفيد، هفت سين مي چيد و 
با لبخند، پيام دوستي مي داد. نكته جالب تر اينكه 
دولت اوباما حتي بعد از توافق برجام و در آس��تانه 
خروج از كاخ سفيد نيز محدوديت هايي عليه مردم 

كشورمان اعمال كرد. 
نگاهي به ساختار تصميم گيري در سياست خارجي 
امريكا و عوامل دخيل در سياستگذاري اين كشور 
در عرصه بين المللي و همچنين ريشه يابي تعارض 
مي��ان ته��ران و واش��نگتن، بيانگر آن اس��ت كه 
سياست هاي اس��تكباري و س��لطه گرايانه امريكا، 
به  رغم تغيير دولت هاي جمهوريخواه و دموكرات، 
از يك تداوم و پيوستگي معني دار برخوردار است. 
همچنين دش��مني ب��ا جمهوري اس��المي ايران، 
بخشي از هويت امريكايي است كه به نظام معرفتي 
اين كشور گره خورده و فرقي ميان دموكرات ها و 
جمهوريخواهان وجود ندارد، از اين رو مي توان ادعا 
كرد اين فرضيه كه تمايالت و رويكردهاي حزبي، 
عاملي اثرگذار در سياس��ت خارجي امريكاس��ت 
يا اينك��ه دموكرات ها رويكرد مثبت تري نس��بت 
به كش��ورمان در عرصه سياس��ت خارجي دارند، 
فرضيه اي ن��ادر و برآمده از بي اطالعي نس��بت به 

ماهيت و عملكرد نظام سياسي امريكاست.

   چهره ها

رئيلس شلوراي راهبلردي روابلط خارجلي بلا بيلان 
اينكله انتظلار داريلم اروپلا گام هلاي عمللي بلراي 
اجلراي SPV بلردارد، گفلت: آنها بله آقاي ظريلف قول 
داده انلد تا پايلان سلال ميلادي SPV را اجرايلي كنند. 
به گزارش مهر، سيد كمال خرازي رئيس شوراي راهبردي روابط 
خارجي در حاش��يه همايش »صلح و ثبات در غرب آسيا، يك 
منطقه، يك سرنوشت« در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساز و 
كار احياي تمدن اسالمي، برگزاري نشست هايي مخصوص اين 
موضوع است. امروز برگزاري نشست هايي با حضور همه كشورها 

بدون اينكه استثنايي قائل شويم، مي تواند راهگشا باشد. 
خرازي در پاسخ به سؤالي درباره اجرايي شدن SPV بين ايران 
و اروپا گفت: اروپا وعده اجرايي شدن اين موضوع را داده، البته 
انتظار اين اس��ت كه گام هاي عملي در اين راستا از سوي اروپا 

برداشته شود. 
در گفت وگوهاي آقاي ظريف و اروپايي ه��ا، آنها قول داده اند تا 

پايان سال ميالدي SPV را اجرايي كنند. 
رئيس ش��وراي راهبردي روابط خارجي تصريح كرد: جمهوري 
اسالمي ايران نقش بس��زايي در مبارزه با تروريسم و حمايت از 

دولت هاي قانوني منطقه و مقابله با 
شيطنت ها داشته است. جمهوري 
اسالمي خواس��تار آزادي مردم و 
حمايت از حكومت هاي مس��تقل 
اس��ت و به اين مس��ير خود ادامه 

مي دهد. 
وي اظهار داش��ت: امني��ت ايران 
داراي دشمناني اس��ت و بيگانگان قصد دارند براي اين امنيت 
مشكل تراشي كنند. حركات تروريستي مانند آنچه در چابهار 
اتفاق افتاد، تالش��ي مذبوحانه اس��ت كه راه به جايي نمي برد. 
رزمندگان و نيروه��اي امنيتي ما در صحنه حض��ور دارند  و به 

همين جهت اتفاقي نخواهد افتاد. 
خرازي درباره ساز و كار SPV گفت: متناسب با آنچه اروپايي ها 
ارائه مي دهند ايران هم ساز و  كاري تدوين مي كند كه بتواند از 
آن استفاده كند. قرار اس��ت اين كانال مالي به عنوان بخشي از 
راه حل اروپا براي بهره مندي ايران از مزاياي مالي برجام ايفاي 
نقش كند و به رغم گذش��ت چندين ماه هنوز به نتيجه نهايي 

خود نرسيده است.

خرازي: اروپا قول داده است
تا پايان سال ميالدي SPV را اجرايي كند

صنايع دفاعي جمهوري اسامي ايران طرحي مبني بر ساخت 
زيردريايي هاي سلنگين 3هزارو200 تُني در دسلت دارند. 
 به گزارش فارس، بر اساس طرحي كه از س��وي صنايع دفاعي 
جمهوري اسالمي ايران دنبال مي شود، نيروهاي مسلح كشورمان 
به دنبال طراحي و ساخت نس��ل جديد زيردريايي هاي سنگين 
خود با وزن ۳هزارو۲۰۰تُن هستند كه با ساخت آن، جهش بزرگي 
در زمينه طراحي و ساخت زيردريايي ها در كشور رخ خواهد داد. 
اين زيردريايي حدود ۸۷ متر طول، ۱۰ متر قطر و ۳هزارو۲۰۰تُن 
وزن خواهد داش��ت. ايران پيش از اين زيردريايي هاي س��بك 
»غدير« با وزن ۱۵۰ تُن را ساخته و عملياتي كرده و زيردريايي 

»فاتح« با تُناژ ۵۰۰ تُن را نيز آماده الحاق دارد. 
زيرسطحي ۵۲۷ تني فاتح به عنوان يك زيردريايي نيمه سنگين 
تلقي شده و تناژ آن در زيرس��طح ۵۹۳ تن است. اين زيردريايي 
كه از نظر مشخصات عملياتي بس��يار برتر از غدير است، توانايي 
حركت در عمق ۲۰۰ متر را به صورت عادي دارد و بيشينه عمق 
قابل دستيابي براي آن نيز ۲۵۰ متر است. فاتح توان دريانوردي 
به مدت ۳۵ روز را دارد ك��ه از اين نظر نيز بهبود چش��مگيري 
نس��بت به زيردريايي غدير مشاهده مي ش��ود. سرعت سطحي 

فاتح ۱۱ ن��ات )۲۰/۳۵كيلومتر بر 
س��اعت( و در حال��ت غوطه ور ۱۴ 
ن��ات )۲۵/۹ كيلومتر بر س��اعت( 
اس��ت. اي��ن زيردرياي��ي توانايي 
حمل موش��ك هاي زيرس��طحي، 
موش��ك هاي دوش پرتاب س��طح 
به ه��وا و همچنين ام��كان حمل 
نيروهاي تكاور و رساندن آنها به نقاط مورد نظر را نيز دارد. فاتح 
داراي چهار مقر پرتاب اژدره��اي كاليبر ۵۳۳ ميليمتري بوده و 
توانايي حمل هش��ت مين دريايي را نيز دارد و همچنين داراي 
دو اژدر رزرو اس��ت. پيش از اين، خبر در دس��ت س��اخت بودن 
زيردريايي »بعثت« نيز با تُناژ حدودا هزارو۳۰۰ تُن اعالم ش��ده 
بود كه با اين حال به نظر مي رسد نيروي دريايي قصد دارد سراغ 
زيردريايي ای با حجمي نزديك به زيردريايي هاي كيلوكالس خود 

)نوح، طارق و يونس( نيز برود. 
زيردريايي هاي »كيلو« ساخت روسيه در اوايل دهه ۷۰ خريداري 
شدند و سنگين ترين زيردريايي هاي حال حاضر در نيروي دريايي 

ارتش هستند.

با مشاركت صنايع دفاعي جمهوري اسامي ايران

ايران زيردريايي  ۳۲۰۰ ُتني مي  سازد

 احمد خاتمي: درباره انتصاب دامادم
از نوبخت سوال كنيد

املام  خاتملي  سليلداحمد  حجلت االسلام والمسللمين 
جمعله موقلت تهلران طلي بيانيله اي گفلت كله انتصلاب 
نلدارد.  او  بلا  ارتباطلي  بودجله  و  برنامله  در  داملادش 
حجت االسالم والمسلمين سيد احمد خاتمي امام جمعه موقت تهران 
در واكنش به برخي انتقادها از انتصاب سيدحسين ميرخليلي به عنوان 
رئيس حوزه رياست در سازمان برنامه و بودجه طي بيانيه اي تأكيد كرد 

كه اين انتصاب ربطي به او ندارد. متن اين بيانيه به شرح زير است:
چند روزي است در فضاي مجازي مس��ئوليت دامادم آقاي سيدحسين 
ميرخليلي در دفتر آقاي دكتر نوبخت منتشر شده است، در اين رابطه چند 
نكته گفتني است: ۱- در آغاز زندگي مشترك دخترانم با دامادها، گفته ام 
»همه مسئوليت كارهايتان با خودتان است، اين انتصاب را دخالت ندهيد.« 
۲- هيچ گاه براي هيچ يك از دامادهايم سفارشي براي كاري نداشته و ندارم 
چون رانت خواري را منكر مي دانم. ۳- در رابطه با مسئوليت آقاي ميرخليلي 
نه در اين مسئوليت و نه در مسئوليت قبلي هم بنده نه تلفني نه پيامكي نه 
كتبي، هيچ سفارشي نداشته ام، مي توانيد از آقاي محمدي )رئيس محترم 
س��ابق س��ازمان اوقاف و امور خيريه( و آقاي دكتر نوبخت بپرسيد. ۴- از 
حساسيت جامعه اسالمي بر اين امور سپاسگزارم و اميدوارم اين روش ادامه 
يابد. ۵- در اين عرصه هم بايد تقوا، محور باشد، از تجسس و عيب جويي 

پرهيز گردد، بايد درصدد اصالح عيب موجود بود. 
........................................................................................................................

با صدور حكمي
 حجت االسالم محمدي سيرت

مشاور عالي نماينده ولي فقيه در سپاه شد
حجت االسلام حاجي صادقلي با صدور حكمي، حجت االسلام 
محمدي سيرت را به سمت مشلاور عالي نملاينده ولي فقيله در 

سپاه منصوب كرد. 
به گزارش مهر، حجت االسالم عبداهلل حاجي صادقي نماينده ولي فقيه 
در سپاه با صدور حكمي حجت االسالم محمدي سيرت را به سمت مشاور 
عالي نماينده ولي فقيه در سپاه منصوب كرد. گفتني است حجت االسالم 
محمدي سيرت پيش از اين به مدت ۹ س��ال )از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷( 

نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه بود.
........................................................................................................................

فالحت پيشه: احتمال تصويب لوايح پالرمو 
و CFT زياد است

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياسلت خارجي مجلس شوراي 
اسلامي گفت : احتمال تصويلب لوايح اصلاح قانون مبلارزه با 
پولشلويي، پالرمو و الحاق ايران به كنوانسليون مقابلله با تأمين 
ماللي تروريسلم )CFT( بيشلتر از علدم تصويلب آن اسلت. 
حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به جلسه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام براي بررسي موارد اختالفي بين شوراي نگهبان 
و مجلس شوراي اسالمي در اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي، اظهار 
كرد: بنده در اين جلسه حضور داشتم؛ جلسه اي كه در آن مباحث جدي 
مطرح شد به طوري كه تنها براي بررسي يك ماده در اليحه پولشويي سه 
ساعت بحث و بررسي صورت گرفت. به گفته رئيس كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس اين جلسه نش��ان مي دهد در مجمع مباحث 
جدي مطرح است و موضوع با حساس��يت پيگيري مي شود، لذا معتقدم 
 يك قانون باق��ي  مانده و دو كنوانس��يون مرتبط با گروه اق��دام ويژه  مالي

) FATF ( بحث ها را داغ خواهد كرد. فالحت پيشه در پيش بيني از تصويب 
لوايح پولشويي، پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت : 
معتقدم احتمال تصويب اين لوايح بيش��تر از عدم تصويب آن است، البته 
اين به معناي نبود بحث هاي جدي نيست چون بحث هاي جدي در مجمع 

مطرح مي شود كه روند آن كمتر از مجلس شوراي اسالمي نيست.

نگاهي به يك اشتباه راهبردي در مقابل امريكا

خصومت دو حزبي در مقابله با ايران

مرد انقالبي با تيري كه به پ��ا و كتفش اصابت ك��رده به زمين 
مي افتد و با زحمت در حال جابه جا شدن است، كف زمين مقابل 
دانشگاه را با خط سرخ خون رنگين مي كند. مرد انقالبي به حفره 
اسلحه كه به سمتش گرفته شده است، خيره مي شود. او مطمئن 
است كه اين دشمن بي رحم و خونريز با او كه مرد اخالق و سخن 
است، خصومت شخصي ندارد. تاكنون هيچ گاه او با كسي دشمني 
شخصي نداشته است. او كه با سخنرانی هايش در ترغيب نسل 
روشنفكر و تحصيلكرده به اس��الم اثر بسزايی داشته است، تنها 
يك دشمن دارد و آن دشمني است كه او را سد راه روشنگري و 

بيداري جامعه مي بيند. 
    مفتح؛ يك دانشگاهي باتقوا

دكتر محمد مفتح در س��ال ۱۳۰۷ در روستايي از توابع همدان 
به دنيا آمد و پس از پايان تحصيالت در حوزه دينی، تحصيالت 
دانش��گاهی خود را نيز در دانش��گاه تهران ادامه داد و در رشته 
فلسفه، دكتری گرفت. ايشان عالوه بر تدريس علوم حوزوی به 
تدريس دروس دانشگاهی پرداخت و در كنار آن مبارزات خود 
با رژيم شاهنشاهی را نيز ادامه داد. اين بزرگوار در دوران انقالب 
اسالمی همگام با مردم مسلمان ايران و همرزمان همتراز خود 
آيت اهلل بهش��تي، مطهري و ديگران در صحنه ه��ای مبارزه بر 
ضدرژيم فاسد و استبدادی شاه حضور برنامه ريز و فعالي داشت. 
وی پس از پيروزی انقالب اسالمی به سرپرستی دانشكده الهيات 

دانشگاه تهران برگزيده شد. سرانجام اين شهيد بزرگوار در روز 
۲۷ آذر ۱۳۵۸، هنگام ورود به دانشكده الهيات، توسط گروهك 
فرقان هدف گلوله قرار گرفت و به فيض عظيم شهادت نائل آمد. 

   مفتح؛ نماد تبلوريافته انسان آرماني
ايجاد جامعه اسالمي پيشرفته يك ضرورت و نياز انقالبي است؛ 
جامعه اي ك��ه در آن دين خدا م��ورد توجه قرار گي��رد. جامعه 
اس��المي پيش��رفته زماني تحقق پيدا مي كند كه ب��ا پرورش 
متخصصان مسلماني كه نه تنها با پيشرفت در تكنولوژي و رشته 
تخصصي خود بلكه در مسائل دينی و فراگرفتن احكام الهی در 
همه شئون زندگی تعليم و تمرين شود. شهيد مفتح نماد عيني 
و تبلور يافته انس��اني بود كه در بستر ايجاد يك جامعه اسالمي 

آرماني، دنبال وحدت حوزه و دانشگاه بود. 
وحدت حوزه و دانشگاه يكی از بهترين راهكارها براي تحقق ايجاد 
جامعه اسالمي آرماني و پيشرفته بود كه شهيد مفتح آن را دنبال 
مي كرد. اين دو نهاد در رس��اندن جامعه به اهداف متعالی خود 
وظايفی را بر عهده دارند. هر دو قطب علمی كشور هستند كه بايد  
نشان دهند بين دين و علم هيچ تعارضی وجود ندارد بلكه اين دو 

با كمك يكديگر می توانند راهگشای سعادت انسان باشند. 

پي��ش از انقالب دانش��جويان و پرورش  يافته های غ��رب غالباً 
كسانی بودند كه به خاطر فقدان تبليغات مؤثر دينی نسبت به 
دين احساس بيگانگی و عناد می كردند، لذا دانشگاه ها كه مركز 
پرورش انسان های دانشمند بر اساس پيشرفت های علمی روز 
بود، بنيان آن بر بی اعتقادی و معارضه  با دين گذاشته شد و در 
دانش��گاه ها نه تنها دين را ضعيف كردند بلكه به معارضه  با آن 

پرداختند. 
در نظام گذشته، تالش هاي بسياري براي منزوي  كردن روحانيت 
و از سوي ديگر غربي  كردن نهادهاي فرهنگي و آموزشي، به  ويژه 
دانشگاه ها، صورت پذيرفت. با پيروزي انقالب و در سايه رهبري 
امام)ره( دو قشر روحاني و دانشجو براي پيروزي انقالب اسالمي 
پيشگام گرديدند. روحاني و دانشجو با درك موقعيت حساس و 
مهم خود همواره نقش خود را در انقالب حفظ كردند و پيشاپيش 
ساير اقشار، براي ايفاي مسئوليت هاي خويش وارد عمل شده اند. 
به دليل اهميت نقش اين دو قش��ر در هدايت جامعه اس��ت كه 
وحدت ميان آنها همواره مّد نظر امام راحل و مقام معظم رهبري 

امام خامنه اي)مدظله العالي( بوده و است. 
امام)ره( در آغاز كوشيدند با آماده ساختن دو قشر برای رفت و آمد 

به محيط علمی يكديگر و بحث و گفت وگو، نادرستی تصورات 
خويش را در مورد ديگری دريابند تا مراحل همكاری ميسر گردد. 
سرانجام پس از كوشش بسيار و اقدامات علمی، راه های بيشتری 
برای اين هم��كاری و نيازمندی طرفين به يكديگر گش��ود و بر 

ضرورت استمرار آن مكرراً تصريح شد. 
ش��هيد واالمقام دكتر مفتح در راه تحقق اين  انديش��ه و آرمان 
بلندي كه از  انديشه امام راحل)ره( برخاسته بود، كوشش هاي   
بي وقفه اي انجام داد. او معتقد بود كه »دانشگاهيان، با فراگيري 
علوم اسالمي و ايجاد روح زهد و تقوا و حوزويان با تسلط بر علوم 

روز در راه تبليغ معارف الهي، گام بردارند.«
در سال هاي پس از انقالب اس��المي، زمينه هايي فراهم آمد تا 
دانشگاهيان در طول دوران تحصيل تا حدودي با معارف، اخالق 
و متون اسالمي آشنا شوند و حوزويان نيز با علوم جديد، به  ويژه 
علوم انساني و اجتماعي، آشنا شوند و اين هدف بيشتر از مسير 
حضور برخي نيروهاي حوزوي در محيط دانشگاهي و بالعكس 
دنبال شد. وحدت و همكاري ميان اين دو پايگاه فكري فرهنگي 
جامعه، در برابر تاخت وت��از ارزش هاي غرب��ي، نه يك وحدت 
فيزيكي و ش��كلي بلكه همگرايي و يكي ش��دن در ارزش هاي 
فرهنگي و دغدغه ها و حساسيت هاي سياسي- اجتماعي است 
و همين حالت است كه هر يك از اين دو قشر را در جايگاه واقعي 

خود قرار داده است.

مفتح؛ شهيد راه وحدت حوزه و دانشگاه
یادداشت  |  سيدمحمود  نوربخش

   گزارش



از س�وی دبی�ر مس�ابقه »چه�ل س�ال چه�ل 
فیل�م«، هی�أت داوران بخ�ش فیل�م کوت�اه 
ای�ن مس�ابقه س�ینمایی معرف�ی ش�دند.

  به گ��زارش فارس به نق��ل از روابط عمومی »چهل 
سال چهل فیلم«، حسین صابری مدیرعامل انجمن 
سینمای انقالب و دفاع مقدس، گفت: مهدی جعفری، 
محمدرضا وطن دوس��ت، ابراهیم ای��رج زاد، آرش 
رصافی، عباس عمرانی، محمد حمزه ای و الهام عادلی، 
داوران بخش فیلم کوتاه مسابقه »چهل سال چهل 

فیلم« خواهند بود.
    صابری گفت: رویداد سراسری چهل سال چهل 
فیلم یک مسابقه هنری با حمایت بنیاد فرهنگی 
روایت فتح اس��ت که در حال حاض��ر مرحله اول 
بررس��ی فیلمنامه های کوتاه داس��تانی به پایان 

رسیده است.

  وی با بیان اینکه داوری مرحله دوم به زودی شروع می 
شود، گفت: فیلمنامه هایی که از شهریور ارسال شده 
اند در این مرحله مورد بررسی قرار می گیرند و ماحصل 

داوری هر دو وارد تولید خواهد شد.
 مدیرعامل انجمن س��ینمای انقالب و دفاع مقدس 
توضیح داد: چهل سال چهل فیلم«، با تولید ۱۰فیلم 

سینمایی، ۲۰فیلم کوتاه داستانی و ۱۰فیلم انیمیشن 
و با هدف شناسایی و بررس��ی استعدادهای جوان و 
خالق حوزه تولید فیلم از فروردین ۹۷ کار خود را آغاز 
کرده و در ادامه با حمایت از تولید فیلمنامه های برتر 
آثاری را برای اکران و حضور در مجامع و جشنواره های 

داخلی و خارجی آماده می کند.
 مدیرعامل انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس، 
افزود: با توجه به حجم زیاد درخواس��ت مخاطبین 
جهت برخ��ورداری از تولید و حمای��ت، داوری این 
آثار به صورت مرحله  ای به انجام می رس��د و بررسی 
فیلمنامه های س��ینمایی نیز درحال انجام اس��ت. 
همچنین در بخش فیلمنامه کوتاه داستانی، هیئت 
داوران به صورت غیرمتمرک��ز و در قالب دو گروه به 
بررس��ی پرداخته و درخصوص معرفی برگزیدگان 

نهایی اعالم نظر می کنند.

  محمد تقوي
 »یك فراموشي بي حس کننده« عنوان مستندي 
به کارگرداني عادل انیسي است که در این دوره 
از جش�نواره »س�ینما حقیق�ت« حض�ور دارد. 
گفت وگوي »جوان« با این مستندساز را مي خوانید. 

    
چطور به سوژه مستند رسیدید؟ 

 پیشنهادي ش��ده بود که درباره س��وریه کارهاي 
متفاوتي ساخته ش��ود. آثاري که لزوماً به صورت 
مستقیم به جنگ نپرداخته باشد. من تحقیقاتي  در 
مورد حلب انجام دادم زماني که در محاصره و اشغال 
بود. اس��تادیومي در حلب وج��ود دارد که چیزي 
حدود هفت سال تعطیل شده بود و این بزرگ ترین 
اس��تادیوم جهان عرب هم است.  موضوع خوبي به 
نظر مي رسید و اشتیاق پیدا کردم راجع به آن فیلم 
بس��ازم و کار کلید خورد. خودم قباًل یک مس��تند 

درباره فوتبال و دیه گو مارادونا ساخته بودم. 
از پژوهش تا زم�ان س�اخت کار چقدر 

طول کشید؟ 
مس��تند هایي ک��ه اینگونه س��اخته مي ش��وند یا 
مش��اهده گر هس��تند ی��ا جس��ت وجوگر. یعني 
نمي توانید درباره آن تصمیم قاطع بگیرید تا زماني 
که به لوکیشن برسید و بعد برایش تصمیم بگیرید. 
یک دوره 33 روزه آنجا بودیم و حدود ۱5 روز درگیر 
کار شدیم که فیلمبرداري شد و بعد هم فیلمبرداري 
ادامه پیدا کرد تا به نتیجه رسید. یعني در سري اول 

۱5، ۲۰روز فیلمبرداري طول کشید. 
مستند شما با موضوع محبوبیت جهاني 
فوتبال ش�كل گرفت و عالقه شما بهانه 
این کار شد. در مسیر ساخت این مستند 

متحمل چه سختي هایي شدید؟ 
 کس��ي که مي خواهد س��وریه برود همه چی��ز را با 
خود حل مي کند. ش��اید به جرئت بتوان گفت آنجا 
خطرناك ترین جاي دنیا بود و خشن ترین جنگ قرن 
۲۱ در آن اتفاق افتاد. آدم باید با آن مسائل کنار بیاید. 
مي داني که کجا داري مي روي ولي اگر اشتیاق باشد  
شرایط را درك مي کني و وضعیت دشوار برایت اصاًل 

اهمیت ندارد. 
سبك کار و ویژگي این مستند چیست؟
بزرگ ترین ویژگي این مس��تند این است که کالم 
ندارد. نه نریشن دارد و نه مصاحبه. هیچ چیز ندارد. 
ما به عنوان مخاطب در مستند شاهد چه 

چیزهایي هستیم؟
موزیک، تصویر و البت��ه روایت. یعني روایتي وجود 
دارد که با موزی��ک و تصویر مي خواه��د کا ر را به 
جلو ببرد. از لحاظ فرمي شاخصه اش در درجه اول 

این است. 
چقدر به سوژه نزدیك شدید؟

چیزي که آنجا در زمان فیلمبرداري و تدوین به آن 
رس��یدیم این بود که فوتبال مثل مسکني بود که 
مي خواست درد را بي حس کند، اما این درد آنقدر 
بزرگ بود که به این راحتي ها سمت بي حس شدن 

نمي رفت. این چرخه اي بود که دائم اتفاق مي افتاد 
و به هر حال باید شرایط را ببینید. مي بینید که این 
آدم ها دارند دنبال چیزهای��ي مي روند مثاًل دنبال 
یک توپ فوتبال مي دوند و بازي هاي ملي را دنبال 
مي کنند یا اشتیاق جام جهاني رفتن دارند که آن 
زمان سوریه در تب آن مي سوخت، تناقض عجیب 
و غریبي پی��ش آمده بود، در حقیقت س��وژه فیلم 

تناقض بین این چیزهاست. 
وجه تسمیه »فراموشي بي حس کننده« 

چیست؟
»زیب��ای خفت��ه حل��ب... اس��تادیوم حمدانیه... 
بزرگ ترین استادیوم جهان عرب... با جادوی سیاه 
جنگ به خواب رفت و پس از هفت س��ال، با بوسه 
کفش های پسرکان فقیر و جنگ زده، چشم گشود 
تا شکوه از دست رفته اش را ببیند. هیچ چیز خالی تر 
از استادیوم خالی نیست. در سرزمین ویرانه ای که 
فوتبال مي تواند امی��د و انگی��زه را در دل مردمان 
بي انگیزه و خسته از جنگ بکارد. جایي میان مردن و 
جان به در بردن، فوتبال تنها یک فراموشی بی حس 

کننده اس��ت. این متن یک بیانیه اس��ت و ما طبق 
همین مت��ن نام را براي مس��تند انتخ��اب کردیم. 
فوتبال و رفت��ن به جام جهاني براي مردم س��وریه 
یک فراموشي است یعني شما ش��رایط را با چیزي 
مي خواهید فراموش کنید. فوتب��ال هیچ تغییري 
براي زندگي شما نمي تواند انجام دهد و بعد از تمام 
ش��دن آن زندگي به یاد ش��ما خواهد آورد که چه 

اتفاقي افتاده است. 
این اولین اکران مستند شماست که در 
جشنواره سینما حقیقت رقم مي خورد؟

بله، اما ما نتوانستیم کار را تمام کنیم. در واقع این 
چیزي که دیده مي شود فیلم نسخه نهایي نیست. 
صداگذاري تمام نشد و چیزي گذاشتیم که بتواند 
پخش شود. آهنگ س��ازي ما تکمیل نشده است. 
حتي یک تصحیح رنگ یکروزه برایش گذاش��تیم. 
خیلي خودم��ان نق��د و تغییر داریم و نرس��یدیم 
تکمیلش کنیم اما س��ر و ش��کل دار بود و در واقع 
مي توان گفت یک نمایش قبل از اولین بار اس��ت. 

احتماالً براي نسخه نهایي یک رونمایي بگیریم. 
بازخورد ها چگونه بود؟

 فیلمي است که به شدت تغییرپذیر یا تحویل پذیر 
است. شما نقطه مشترك در بازخورد ها نمي بینید 
و هر کس فیلم را از دید خود نگاه کرده است. روي 
این موضوع با تدوینگر به توافق رس��یده ایم که هر 
کس فیلم را از نگاه خود ببیند. جذابیت این چیزي 
که از بازخورد ها مي ش��د گرفت این است که میان 
بازخوردها تفاوت وجود دارد. آدم ها فیلم را مختلف 

ندیده اند و دایره تفسیرشان باز است. 
فكر مي کنید به هدفتان رسیدید؟

من و تدوینگر راضي هس��تیم و تجربه فوق العاده 

شگفت انگیز و خاصي بود. ان شاءاهلل که تکمیل شد 
قطعاً رضایتبخش تر هم خواهد بود. 

نتیجه سفرتان به سوریه همین مستند 
بود؟

خیر. آنجا یک مس��تند دیگر به من پیشنهاد شد. 
مس��تندي که در خط مقدم در منطقه بحر االسد 
بود به ن��ام » زمین مي لرزد « که پخش هم ش��د و 
کار دیگري هم که با تیم دیگر در حمص بود. خیلي 
چیزها در سوریه است و آدم فکر مي کند مي تواند 
برگردد و باز کارکند. س��وریه س��رزمین عجیب و 
غریبي است. دوست دارم دوباره کار کنم اما این را 
هم بگویم که یک چیز خاص بود که درباره زندگي 
آنجاست. مرگ و زندگي آنقدر لبه هایش روي هم 
افتاده که خیلي قابل تشخیص نیست. روز اول که 
آنجا رفتم فکر مي کردم دمشق امن است و حلب هم 
خبري نیست. آدم مي فهمد که جنگ داخلي اصاًل 
مفهومي ندارد. جنگ مرز ندارد. ش��هر را بمباران 
کردند. من تا به حال فق��ط در فیلم ها دیده بودم. 
نشسته بودیم دیدیم شهر را بمباران کردند و این 
با گازگرفتگي ف��رق دارد و در هم��ان لحظه  فکر 
مي کردم خدای��ا باید چه کنیم. از ماش��ین بیرون 
بیاییم، سنگر بگیریم و... آن طرف خیابان دیدم که 
پسر و دختري که نامزد هستند، دارند راه مي روند 
و دست هم را گرفته اند و پسر یک عینک آفتابي به 
چشم دارد که با دقت روي صورتش گذاشته و خیلي 
عاشقانه راه مي رفتند با اینکه کنارشان انفجار رخ 
داده بود. اصاًل باورتان نمي شد. اینها تجربه عجیبي 
است. در جامعه زندگي و مرگ شبیه هم شدند اصاًل 
هیچ جاي دیگري نمي توانید زندگي و مرگ را آنقدر 

شبیه و نزدیک به هم مشاهده کنید. 
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اس�تادیومي در حلب وجود دارد که 
چیزي حدود هفت سال تعطیل شده 
بود و این بزرگ ترین استادیوم جهان 
عرب هم است.  موضوع خوبي به نظر 
مي رسید و اشتیاق پیدا کردم راجع به 

آن فیلم بسازم و کار کلید خورد

 اشاعه هنر موسيقي 
زير چتر اساسنامه!

   حسن روانشید
33 سال از حضور بخش موس��یقي در جشنواره فرهنگي فجر 
مي گذرد و ماحصل ای��ن گردهمایي که هن��وز پیرامون لقب 
اجتماعي اش في مابین جشنواره و فستیوال توافقي ایجاد نشده! 
به موجب اظهارات دبیر اجرایي آن که خ��ود یکي از نوازندگان 
چیره دست سنتي کمانچه اس��ت براي اولین بار قانونمند شده 
و اساسنامه اي بر اجرا و نحوه برگزاري آن حاکم خواهد بود، اما 
به  رغم اینکه در سنوات گذشته برخالف رقیب دیگر خود یعني 
جش��نواره فیلم دهه فجر با حاش��یه کمتري روبه رو بوده است 
امس��ال با وجود آیین نامه اجرایي مدون که هنوز امتحانش را 
پس نداده معلوم نیست چه سرنوشتي خواهد داشت؟! جشنواره 
یا فستیوال موسیقي فجر در سال جاري، بین روزهاي ۲4 تا 3۰ 
بهمن ماه و بدون محدودیت هاي سلیقه اي و از طریق سایت این 
رویداد فراخوان مي شود. آنچه بیش از همه قابل  توجه و متفاوت 
با سال هاي گذشته اس��ت اختیارات دبیر اجرایي آن است که 
به تنهایي در مصاحبه عصر جمعه رادیوي سراس��ري ش��رکت 
کرده بود و ابراز داشته از هر آنچه در سنوات گذشته باعث رکود و 
یکنواختي این رویداد هنري که جنبه بین المللي دارد شده، حذر 
خواهند کرد و اجازه مي دهند همه گروه هاي موسیقي ازجمله 
پاپ و سنتي در آن شرکت و ابراز وجود نمایند. شاید بهتر باشد 
از اساسنامه جدید پیرامون برگزاري این رویداد هنري که پس از 
33 سال تدوین  شده است به طریقي رونمایي شود تا عالقه مندان 
به حضور در این فراخوان با خیالي آسوده در آن شرکت نمایند اما 
یکي از مهم ترین نکات قابل  تأمل و توجهي که در اظهارات دبیر 
اجرایي جشنواره موسیقي فجر مشهود بود حضور آزاد اعضاي 
گروه هاي موسیقي به صورت مختلط در این رویداد بین المللي، 
فرهنگي و هنري اس��ت که محتواي آن باز نش��ده تا مخاطبان 
و به خصوص عالقه مندان حضور بدانند نح��وه این گزینش در 
همایش هنري به چه صورت است و حدود ابراز وجود خانم هاي 
عالقه مند در رشته موسیقي  جز نوازندگان آن چه میزان خواهد 
بود و آیا ثبت نام کنندگان در این فراخوان قبل از حضور رسمي 
در فس��تیوال باید برنامه خود را در قالب ارائه بس��ته به نمایش 
بگذارند تا به تأیید برس��د یا اساس��نامه جدید این محدودیت 
ضروري را نیز حذف کرده است؟! به هرحال این مصاحبه محدود 
و مختصر نمي تواند پیش درآمد کاملي براي اجراي یک جشنواره 
بین المللي آن هم در زمینه موسیقي باش��د و نیازمند است تا 
رئیس، دبیر و اعضاي گروه برگزارکننده این رویداد در یک برنامه 
ویژه پارامترهاي موجود در اساسنامه جدید را براي مخاطبان و 
متقاضیان حضور در این فستیوال بشکافند! اگرچه این اساسنامه 
نوشدارو پس از مرگ سهراب اس��ت، زیرا چالش کمبود اعتبار 
در ش��اخه هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به منظور کمک 
و اشاعه موسیقي و حفظ پیش��ینه آن آنقدر گسترده است که 
اصحاب آن در خارج از پایتخت بدون حمایت هاي دولتي حتي 
قادر به حراست از تاریخ آن نیستند چنانکه تنها موزه این رشته 
در اصفهان که به همت بخش خصوصي ایجاد شده در پرداخت 

هزینه هاي نگهداري آن با مشکالتي روبه رواست!

جايزه مردمي »ايران نوشت« 
جشنواره عمار

 مجمع نوش�ت افزار ایران�ي جایزه اي با عن�وان »ایران 
نوش�ت« را براي بهترین اثر جش�نواره عمار با موضوع 
»نمایش دس�تاوردهاي جوانان مؤمن انقالبي در عرصه 
فرهنگي و اجتماعي در زمینه نوشت افزار« اعالم کرد. 
به گزارش مهر، مجمع نوشت افزار ایراني- اسالمي در بخش 
فراخوان هاي مردمي نهمین جشنواره مردمي فیلم عمار، 
جایزه اي با عنوان »ایران نوش��ت« را براي بهترین اثر این 
جشنواره با موضوع »نمایش دس��تاوردهاي جوانان مؤمن 
انقالبي در عرصه ه��اي فرهنگي،اقتص��ادي و اجتماعي از 
جمله نوشت افزار ایراني اسالمي« اعالم کرد. جایزه اصلي 
این فراخوان ۲۰ میلیون ریال است و از همه آثار مرتبط با 

موضوع نوشت افزار ایراني تقدیر خواهد شد. 
همچنین حمایت از س��اخت س��ه ای��ده برتر ب��ا موضوع 
نوشت افزار ایراني- اسالمي در قالب هاي مختلف فیلم کوتاه، 
مس��تند، برنامه تلویزیوني، مستند مس��ابقه، کلیپ و تیزر 
تبلیغاتي، اهداي بسته نوشت افزار ایراني به اکران کنندگان 
منتخب دهه هش��تادي عمار و تور بازدید از کارخانه تولید 
نوشت افزار ایراني براي تمامي فیلمسازان جشنواره عمار از 
دیگر جوایز در نظر گرفته ش��ده براي این فراخوان مردمي 

است. 

 نگاهي به برنامه »داخل اسرائیل« 
شبكه پرس تي وي

با پرس تي وي به درون اسرائيل هم 
مي توانيد نفوذ كنيد!

   رضا صائمي
پخش برنام��ه جدید »داخ��ل اس��رائیل« )Israel Inside( با 
موضوع بررسي ویژگي هاي رژیم اسرائیل و سیستم داخلي آن از 
شبکه پرس تي وي آغاز شد. برنامه اي که از عنوان آن هم مي توان 
حدس زد که درباره چیست و چه محتوایي دارد. واقعیت این است 
که اس��رائیل هم در سپهر سیاس��ي جهان امروز و در جغرافیایي 
بین المللي و هم در نسبت با ایران و سیاست هاي آن یک سوژه پر 
از سوژه است که مي توان درباره آن برنامه هاي مختلفي تولید کرد 
و موضوع هم کم نیاورد. رژیم اسرائیل خودش سوژه ساز است و 
هر از چندگاهي به واسطه مداخالت قدرت طلبانه یا سیاست هاي 
خصمانه و انحصارطلبانه اي که اتخاذ مي کند به س��وژه داغ بدل 
مي شود. برنامه »داخل اس��رائیل« اما سعي مي کند هم از حیث 
س��اختاری هر آنچه در درون این رژیم رخ مي دهد و هم از حیث 
محتوایي با بهره گیري از آیتم هاي مختلف به شکل اختصاصي و 
تخصصي به اس��رائیل بپردازد، از این رو هر آنچه درباره اسرائیل 
مي خواهیم بدانیم یا هر آنچه درباره اسرائیل گفتني است در این 
برنامه قابل ردیابي است و مخاطبي که به اخبار این حوزه عالقه 
دارد مي تواند براي پرسش هاي خود پاس��خي بیابد و از آنچه در 
داخل اسرائیل رخ مي دهد با خبر شود.  البته این با خبر شدن صرفاً 
کسب اطالعات و اخبار نیس��ت بلکه برنامه رویکردي تحلیلي- 
تفس��یري هم دارد و مي توان��د به ارتقاي ق��درت تحلیل و درك 
مخاطب هم کمک کند. این برنامه در ۱3 قس��مت ۲5 دقیقه اي 
در لندن تولید ش��ده و از آیتم هاي مختلفي همچون گفت وگوي 
کارشناس��ي، گزارش، مس��تند کوتاه، تحلیل انعکاس اخبار در 

رسانه هاي اسرائیلي و شبکه هاي اجتماعي تشکیل شده است. 
در واقع این برنامه تالش کرده است از همه ظرفیت ها و تمهیدات 
رسانه اي در بازنمایي و پردازش سوژه بهره بگیرد و چه بسا بتوان 
گفت یک مجله تصویري اسرائیل شناسي را براي مخاطبان خود 
تدارك دیده است. آنچه  ویژگي اصلي این برنامه محسوب مي شود 
نگاه و رویکرد نقادانه اي اس��ت که به موضوعات مطرح ش��ده در 
برنامه دارد. در واقع »داخل اس��رائیل« با نگاهي نقادانه به بحث و 
تبادل نظر پیرامون تحوالت داخلي رژیم اسرائیل اعم از سیاسي، 
اقتصادي و اجتماع��ي مي پردازد.  این ن��گاه چندجانبه به برنامه 
عمق بیشتري بخشیده و آن را از تقلیل گرایي یا یکسونگري دور 
مي کند. ضمن اینکه افق هاي تازه اي از مسائل مربوط به اسرائیل 
را به روي مخاطب مي گشاید که شاید درباره آنها کمتر شنیده و 
مي داند. شاید خیلي ها از مسائل و مشکالت اجتماعي در اسرائیل 
اطالعاتي نداشته باشند و در این برنامه با ابعاد تازه اي از واقعیت هاي 
اسرائیل آشنا مي شوند. در واقع مي توان گفت این برنامه در عین 
توجه به سویه هاي سیاسي سوژه به نوعي دست به سیاست زدایي 
هم از سوژه زده و ابعاد کالن تري به آن مي بخشد.   اولین قسمت 
از ای��ن مجموعه برنامه به بح��ث و تبادل نظر پیرام��ون ناراحتي 
ساکنان اسرائیل از نتانیاهو و خانواده وي که از پول مالیات مردم 
براي هزینه ها و امور شخصي خود استفاده مي کنند، پرداخته که 
برنامه بس��یار جذاب و تکان دهنده اي بود و رویکردي افشاگرانه 
داشت. این برنامه با نگاهي به اتهامات علیه سارا نتانیاهو، همسر 
نخست وزیر رژیم صهیونیستي مبني بر کالهبرداري و سوءاستفاده 
از پول ه��اي مالیات دهن��دگان، اتهامات علیه بنیامی��ن نتانیاهو 
درخصوص فساد و رشوه خواري و احتمال کناره گیري نتانیاهو پس 
از اثبات این اتهامات را مورد نقد و بررسي قرار داد و پرده از بسیاري 
حقایق درباره نتانیاهو گشود.  در ادامه برنامه نیز ضمن مروري بر 
اعتراضات و نگراني هاي ساکنان فلسطین اشغالي در قبال مسائل 
مربوط به خانواده نتانیاهو به گفت وگو درباره موارد مش��ابه دیگر 
در رژیم اسرائیل که خانواده چهره هاي شاخص از پول هاي مردم 
براي منافع شخصي خود استفاده کرده اند پرداخته شده است. در 
واقع برنامه »داخل اسرائیل« را هم مي توان واجد رویکرد خبري - 
اطالع رساني دانست که روشنگري مي کند و واجد نوعي افشاگري 
است که به رمزگش��ایي از مس��ائلي مي پردازد که در رسانه هاي 
غرب به آن پرداخته نمي ش��ود.  پخش این برنامه از شبکه پرس 
تي وي این امکان را براي بس��یاري از مردم جهان فراهم مي کند 
تا هم واقعیت هاي ناگفت��ه و پنهاني را که درباره اس��رائیل وجود 
دارد بشنوند و ببینند و هم تحلیل و تفسیرهاي متفاوتي را درباره 
سیاست ها و عملکرد رژیم صهیونیستي بشنوند که کمتر درباره آن 
شنیده اند.  »داخل اسرائیل« با اجراي حییم برشیث چهارشنبه 
هر هفته ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران به مدت ۲۰ دقیقه از شبکه 
پرس تي وي پخش مي شود و فرصت تازه اي براي مخاطباني فراهم 
کرده است که عالقه مندند هم اخبار تازه اي درباره اسرائیل بشنوند 
و هم روایت هاي تازه اي از مناس��بات آن. این برنامه با دو رویکرد 

شناختي و بازشناسي به روایت سوژه رفته است.

شوق رفتن به جام جهاني در معركه جنگ سوريه

هیئت داوران »چهل سال چهل فیلم« معرفی شدند

در گفت وگوي »جوان« با کارگردان مستند نیمه بلند  »یك فراموشي بي حس کننده« مطرح شد
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وادي کتاب

معرفي کتاب روايت راه )از مدرسه تا جبهه(
آقاي مدير اجازه جبهه رفتنمان را گرفت

 عليرضا محمدي
»روايت راه« ن�ام مجموعه کتاب هايي بود 
که توس�ط انتش�ارات روايت فتح منتشر 
مي ش�د. هرکدام از عناوين اين مجموعه 
ب�ه خاطراتي از جن�گ مي پرداخ�ت. »از 
مدرس�ه تا جبه�ه« يك�ي از عناوين اين 
مجموعه اس�ت ک�ه به خاط�رات اصحاب 
کريمي از رزمن�دگان دوران دفاع مقدس 
مي پ�ردازد. همانط�ور ک�ه از ن�ام کتاب 
برمي آيد خاطرات اصحاب کريمي از دوران 
مدرسه تا رفتنش به جبهه هاي جنگ مد 
نظر نويس�نده اث�ر محمد ص�ادق کريمي 
اس�ت. معرفي اين کتاب را پيش رو داريد. 
»جلس��ه پشت در بس��ته شروع ش��د. چند 
نفري جمع شديم پشت ديوار دفتر مدرسه. 
مي خواس��تيم ببينيم چه خبر است. گفتيم 
از پنجره ه��اي باالي اتاق دي��د بزنيم. فاصله 
تا پنجره هاي بااليي زياد ب��ود. بچه ها قالب 
مي گرفتند. يك��ي يكي مي رفتند ب��اال نگاه 
مي كردند تا شرايط اتاق را براي بقيه تعريف 
كنند...« فصل اول كتاب با جلس��ه اي شروع 
مي شود كه به خواس��ت دانش آموزان ميان 

مدير دبيرستان و اولياي دانش آموزان برگزار 
شده بود. در اين جلس��ه مدير مي خواست از 
طرف دانش آموزان اجازه آنها را از پدر و مادرها 
براي اعزام به جبهه بگيرد. مدير كه مي گويد 
»همه رضايت دادن. اين هم رضايتنامه هاتون 
بگيريد و بريد« دانش آم��وزان نفس راحتي 
مي كشند. حاال مي توانستند به جبهه بروند 
و اداي ديني به كش��ور و انقالبش��ان داشته 
باش��ند.  كتاب نث��ري س��اده و روان دارد. با 
روايت هاي دقيق اصحاب كريمي، خواننده را 
به سال هاي جنگ مي كشاند. همان سال هايي 

كه نوجوانان س��هم مهمي در پيشبرد جنگ 
داش��تند. نوجواناني كه از پشت نيمكت هاي 
مدرسه وارد ميادين نبرد مي شدند: »رسيديم 
راه آهن. پياده كه شديم، ديديم  اي داد بيداد! 
يك اتوبوس ديگر لطف كرده بود و خانواده ها 
را آورده بود راه آهن! آنجا ديگر جاي فرار نبود. 
آمدند جلوي در ورودي ايس��تگاه ايستادند. 
مراسم خداحافظي و روبوسي را سريع انجام 
دادم كه كار به حرف هاي ديگر نكشد. بعدش 

هم زود پريدم توي قطار...«
كليت كت��اب درواقع خاطرات ج��زء به جزء 
كريمي از نحوه اعزام و حضورش در جبهه هاي 
جنگ است. كتاب گره خاصي ندارد. به ترتيب 
تاريخ��ي روايت را پيش مي برد و از مدرس��ه 
تا راه آهن، از آنجا تا مناطق جنگي، تقس��يم 
ش��دن رزمنده ها و... پيش مي ب��رد. »رفيقي 
داش��تيم كه آذري زبان بود. پدر و مادرش از 
عشاير اردبيل بودند، ولي توي مشيريه تهران 
زندگي مي كردند. تنها خانواده اي كه آمدند 
مالقات پسرشان آنها بودند. جالب اينجا بود 
كه يك گوس��فند و پنج، ش��ش جعبه ميوه 
آورده بودن��د. حاال ميوه ها را مي ش��د راحت 
خورد، ولي گوسفند را كجاي دلمان 

مي گذاشتيم!«
لطف خاطرات آنجا بيشتر مي شود كه 
اصحاب كريمي حالتي طنزآميز به 
روايت ها مي دهد و نويسنده نيز سعي 
مي كند به بار طنزشان بيفزايد. گويي 
مخاطب مورد نظر كتاب نسل جوان و 
نوجوان است. هرچند خواندن روايت 
راه )از مدرسه تا جبهه( مي تواند براي 
هر مقطع سني جالب و جذاب باشد: 
»آخر هفته ها قاطي پلو داشتيم كه 
بنا به روايتي، آنچه در طول هفته از 
غذاهايمان اضافه مانده بود را جمع 
مي كردن��د و مي دادن��د البه الي پلو 
مي ش��د قاطي پلو.« نويسنده سعي 
مي كن��د بي��ان خاط��رات را طوري 
پيش ببرد كه از عنوان و هدف اصلي 
كتاب غافل نماند. ب��ه همين خاطر 
در فصل هاي مياني نيز ب��از يادي از 
حضور راوي در مدرسه مي شود: »ياد 
دوران مدرسه افتادم. يك موتور گازي 
خريده بودم براي رفت وآم��د به خانه كه 
خزانه بود و مدرسه، كه مولوي. گشت و گذار با 
موتور گازي در خيابان هاي تهران خيلي كيف 
داشت. بچه هاي مدرسه يا دوچرخه داشتند يا 

پياده مي آمدند...«
خواندن كتاب روايت راه )از مدرسه تا جبهه( 
پيش��نهاد خوبي به عموم خوانندگان است؛ 
چراكه اين كتاب با زباني س��اده و خودماني 
مي تواند خواننده را به روزهاي فراموش نشدني 
جنگ از زاويه ديد يك رزمنده نوجوان بكشاند. 
با هم بخشي از كتاب را مرور مي كنيم: »به هر 
زحمتي بود فرمانده را راض��ي كرديم كه ما 
چهار، پنج نفري كه با ه��م بوديم از هم جدا 
نش��ويم. با هم راه افتادي��م. مي جنگيديم و 
مي رفتيم. با احمد غالم رضا شايد 30، 40 متر 
بيشتر فاصله نداشتم. داشتيم مي دويديم كه 
يك دفعه ديدم افتاد. دويدم و رس��يدم باالي 
سرش، ديدم دارد از بدنش خون مي رود. تير 
خورده بود پهلويش. تمام وجودم به هم ريخت. 
خدا خ��دا مي كردم زخمش كاري نباش��د... 
خبر بعضي بچه هاي مدرس��ه مي رس��يد كه 
شهيد شده اند يا مجروح، اما احمد غالم رضا از 
لحظه اي كه تركش خورد تا زماني كه شهيد 

شد زياد طول نكشيد.« 

7| روزنامه جوان |  شماره 5543 |  1440 ربيع الثان��ي   10  |  1397 آذر   27 سه ش��نبه 

88498481ارتباط با ما

مخاطب مورد نظر کتاب نسل جوان 
و نوجوان اس�ت. هرچن�د خواندن 
رواي�ت راه )از مدرس�ه ت�ا جبهه( 
مي تواند براي هر مقطع سني جالب و 
جذاب باشد: »آخر هفته ها قاطي پلو 
داش�تيم که بنا به روايتي، آنچه در 
طول هفته از غذاهايمان اضافه مانده 
ب�ود را جمع مي کردن�د و مي دادند 
الب�ه الي پلو مي ش�د قاط�ي پلو«

  احمد محمدتبريزي
پدافند هوايي يكي از بخش هايي است که پس 
از پايان جنگ کمتر در م�ورد آن و خدماتش 
صحبت به مي�ان مي آيد. وظيف�ه اصلي اين 
نيروها خنثي س�ازي حمالت هوايي دش�من 
ب�ود. نيرويي که در زمان جنگ نقش بس�يار 
مهمي براي حفظ امنيت هوايي کشور برعهده 
داش�ت. ناصر پورصالح جزو متخصص ترين 
نيروها در زمينه سيستم موشكي هاوك بود 
که دوران دفاع مقدس در پايگاه هوايي بوشهر 
مستقر بود. پورصالح در گفت وگو با »جوان« 
از مأموريت ها و روزهاي تلخ از دس�ت دادن 
فرزندش در دوران جنگ تحميلي مي گويد. 

در چه سالي وارد ارتش شديد؟
س��الي كه ديپلم گرفت��م در گرمس��ار زندگي 
مي كردم. در روزنام��ه ديدم نوش��ته متولدين 
1331، هفتم مهرماه به خدمت اعزام مي شوند. 
من به ژاندارمري گرمسار رفتم و گفتند متولدين 
1331 ش��ش روز قبل اع��زام ش��ده اند و با اين 
حساب من سرباز فراري مي شدم. خيلي التماس 
كردم كه س��رباز فراري نش��وم و پس از 10 روز 
نامه اي از تيمس��اري در تهران رسيد كه دستور 
داده بود همراه بچه ه��اي تهران به زاهدان اعزام 
شوم. آن زمان نمره  هركس در معاينات پزشكي 
و بهداشتي با معدل ديپلمش را جمع مي كردند 
و اگر از 16 باالتر مي ش��د ديپلم وظيفه و از 16 
پايين تر سرباز صفر مي شد. من بين 1400 نفر 
اعزامي نفر پنجم ش��دم. ديپل��م وظيفه ها را به 
سنندج فرستادند. چند ساعتي در تهران مانديم 
و از آنجا به سنندج رفتيم و در اين شهر مشغول 
به خدمت شدم. بعد از آن به جهرم اعزام و بعد از 
13 ماه و پنج روز كه از خدمتم مي گذشت، گفتم 
مي خواهم در نيروي هوايي كار كنم. از همانجا به 

استخدام نيروي هوايي درآمدم. 
چه شد سيس�تم موش�كي را براي کار 

تخصصي انتخاب کرديد؟
 51/7/1  وارد نيروي هوايي شدم. آن زمان چند 
ماه يك بار امتحاناتي گرفته و هر كس معدلش 
خوب مي ش��د را به امريكا اعزام مي كردند. من 
سيستم موش��كي هاوك قبول ش��دم و بايد به 
امريكا مي رفتم اما تصمي��م گرفتند كل كالس 
سيس��تم موش��كي هاوك را به ايران در پادگان 
ش��ماره 3 بياورند. اين كار با حضور اس��تادان و 
منشي هاي امريكايي انجام شد. يك سال قبل از 
انقالب در بوشهر با امريكايي ها كار مي كرديم. يك 
روز فرمانده گردان گفت قسمت خنك كننده رادار 
خراب است. من جوان بودم و عرق وطن پرستي 
زيادي داش��تم و به فرمانده گفتم رادار را خيلي 
زود تعمير مي كنم. اگر اين كار را نمي كردم رادار 
بايد به امريكا فرستاده مي ش��د و هزينه زيادي 
برمي داش��ت. فكر اين چيزه��ا را مي كردم. 20 
دقيقه اي خنك كننده را درس��ت كردم و در آن 
20 دقيقه دلم مثل سير و سركه مي جوشيد كه 
اگر درست نش��ود آبرويم خواهد رفت. از آن روز 
مهرم به دل فرمانده افتاد و بدون رعايت سلسله 
مراتب به صورت مس��تقيم با فرمان��ده گردان 

صحبت مي كردم. 
موقع پيروزي انق�الب در همان پادگان 

بوديد؟
بله، اتفاقاً يك خاطره خ��وب از پيروزي انقالب 
دارم. حدود يك س��ال بعد و در تاريخ 21 بهمن 
س��اعت 6 بعدازظهر خبر رسيد كه عماًل انقالب 
پيروز شده اس��ت. صبح همه فرماندهان سايت 
صف به ص��ف ايس��تاده بودند و بي��ن اين همه 
درجه دار، آن فرمانده گ��ردان خيلي لوطی بود. 
در جم��ع من را به اس��م كوچك ص��دا زد. بين 

700 نفر جلو رفتم و در دلم  گفتم انقالب پيروز 
شده، االن بايد به او احترام بگذارم يا نه. خالصه 
احترام نگذاشتم و جلو رفتم. فرمانده به من گفت 
عكس امام را داري؟ رفتم از شهر يك عكس 80 
در 80 گرفتم و برگش��تم. موقع برگشت ديدم 
هيچ كس نيست. از چند نفر كه پرس وجو كردم 
گفتند مي خواس��تند آن فرمانده را با تير بزنند 
و درگيري پيش آمد. او هم رفت. ديگر فرمانده 

گردان را نديدم. 
با شروع جنگ پايگاه پدافند هوايي در 
چه وضعيتي بود؟ آي�ا آمادگي مقابله با 

دشمن را داشتيد؟
صدام در اولين روز جنگ پايگاه يكم بوش��هر را 
در ساعت 2 بعدازظهر 31 ش��هريورماه 1359 
بمباران كرد. فرداي آن روز زنان و كودكان را از 
پادگان تخليه كردند و فقط مردها ماندند. گفتند 
يك نفر مي خواهيم به تهران برود و قطعات يدكي 
رادارها را بياورد. من داوطلب شدم. شب تا صبح 
با چراغ قوه و دوربين و كاربن شماره فني قطعات 
را نوشتم. همه قطعات از واشر تا رادار شماره فني 
داش��ت. صبح با هواپيما به ته��ران رفتم. ديدم 
خلبان به دي��وار تكيه داد و دو دس��تش را روي 
س��رش گذاش��ته بود. از او پرس��يدم چه شده؟ 
گفت به واسطه گم كردن رادار مي خواستند ما را 
بزنند و شانس آورديم به تهران رسيديم. من 10 
روز تهران بودم و فكر مي كردم اگر يك س��اعت 
به زن و بچه ام س��ر بزنم گناه كبيره كرده ام. 10 
روز تهران بودم و به زن و بچه ام س��ر نزدم. پيش 
فرمانده لجستيكي نيروي هوايي رفتم و منتظر 
مالقات بودم. قبل از مالقات تماس��ي با بوشهر 
گرفتم و گفتند چند دقيق��ه پيش هواپيماهاي 
عراقي محل گردان را بمباران كرده و تعدادي از 

بچه ها شهيد شده اند. 

اگر داوطلب انجام مأموريت نمي شديد 
ممكن بود شما هم شهيد شويد؟

شايد. با شنيدن اين خبر بغض گلويم را گرفت. 
پيش فرمانده رفتم و او با صدايي بلند گفت چه 
مي خواهي؟ ناگهان من را دي��د كه تنم به طور 
ش��ديد مي لرزد و گريه مي كنم. م��ن را به حال 
خودم رها كرد. پس از 10 دقيق��ه دوباره آمد و 
اين بار تن صدايش را تغيير داد و گفت: »پسرم 
»چي شده؟« گفتم: »دوستانم در بوشهر شهيد 
شده اند. يك ماشين مي خواهم انبارهاي موشك 
هاوك در تهران را بررسي و قطعاتش را به بوشهر 
ارس��ال كنم.« تمام قطعات را بسته بندي و بار 
كردم و به بوشهر فرستادم. آخرين بسته راداري 
بود كه خ��ودم رويش كار مي ك��ردم. جرثقيل 
نتوانست رادار را داخل هواپيما بگذارد. به بوشهر 
زنگ زدم و فرمانده گرداني داش��تيم كه خيلي 
باسواد و باوقار بود. او به من ياد داد چطور پيچ ها 
را باز كن��م و باد چرخ ها را خال��ي كنم. با كمك 
خلب��ان و جرثقيل هواپيم��ا رادار را بار هواپيما 
كرديم و راه افتاديم. دم غ��روب راه افتاديم و به 
خاطر تاريكي هوا در ش��يراز نشستيم. روز بعد 
به بوش��هر رفتيم و رادارها را به گردان رساندم. 
بعد چهار سال كه از جنگ گذشته بود من جزو 
گروه ضربت رادار پي اي آر شده بودم. هر جايي 
رادار خراب مي شد من بايد آنجا حاضر مي شدم. 
يك لندكروز با قطعات يدكي رادار دستم بود و 
تمام مناطق جنگي را براي تعميرات مي گشتم. 
رادارها را بايد در باالترين نقطه هر ش��هر براي 
پوشش مي گذاشتم. هرجا رادار خراب مي شد از 
طريق تلفن هات الين يا تلفن معمولي به منطقه 
مي رفتم. گاهي از آبادان به سردشت مي رفتم و 

با يك تراكتور خودم را ب��ه نقاط مرتفع منطقه 
مي رس��اندم. اين باعث ش��د در تخصص رادار 
هاوك در نيروي هوايي جزو 10 نفر اول ش��وم. 
در نيروي هوايي و ش��هيد ستاري من را به اسم 
مي شناختند. البته من يك دوره براي اين رادارها 

به ليبي هم رفتم. 
سخت ترين مأموريت و روزتان در جنگ 

تحميلي مربوط به چه زماني مي شد؟
روز اولي كه به جزيره خ��ارك رفتم ما را به يك 
س��وله با كولر گازي بردند. م��ن تعجب كردم و 
گفتم عجب جايي اس��ت كه كول��ر گازي دارد 
و نمي دانس��تم چه وضعيت بغرنجي در جزيره 
خارك حاكم است. وقتي داخل سايت شدم ديدم 
زاپاس رادار نيست و آن را چند روز قبل زده اند. 
هم��ان  روز بعثي ها جزيره را بمباران ش��ديدي 
كردند و اسكله پي جزيره خارك را زدند. اسكله 

آذرپاد كه كشتي هاي بزرگ پهلو مي گرفتند را 
به همراه منابع نفتي زدند. تمام جزيره در آتش 
مي سوخت. پنج شنبه سياهي بود. اولين روز اين 
صحنه ها را ديدم و فهميدم ش��رايط در جزيره 
چقدر سخت است. وقتي در س��وله مي رفتي از 
گرما منفجر مي شدي، بيرون وضعيت قرمز بود 
و از تش��نگي له له مي زديم. ي��ك روز در جزيره 
خارك با يك��ي از نيروها بودم كه بمباران ش��د. 
پاي پسري كه هم  اسم خودم بود را 150 متر آن 
طرف تر پيدا كردم. نام��ش ناصر بود و به همين 

خاطر خيلي دوستش داشتم. 
يك روز ديگر يكي از غم انگيزترين خاطراتم در 
جنگ است. پس از حمله شيميايي به حلبچه من 
به همراه دو نفر ديگر با دو ماس��ك شيميايي به 
حلبچه رفتيم. داخل شهر كه شدم عمق فاجعه 
را ديدم. زن، مرد، ك��ودك، مرغ، خروس، قاطر، 
اس��ب و هر موجود زنده اي كه فكرش را بكنيد 
مرده بودند و جنازه هايش��ان باد كرده بود. مرد 
الغراندام قدبلندي را ديدم كه از روي اجساد رد 
مي شد و دنبال چيزي مي گشت. كنارش رفتم و 
پرسيدم دنبال چه مي گردي؟ 20 دقيقه حرف 
زدم و جوابم را نداد. گفت روز حادثه كه شيميايي 
زدند من خانه خواهرم بودم و االن دنبال جنازه 
بستگانم مي گردم. 16 نفر را پيدا كرده ام و دنبال 
بقيه هس��تم. آن زمان ش��ش ماه از فوت پسرم 
گذشته بود. باالي سر يك زن كرد و دختري كه 
در بغلش جان داده بود، رفتم. دختر همسن پسر 
تازه درگذشته ام بود و حدود 9 سال سن داشت. 
)گريه مي كند( خيلي منقلب شدم كه اين بچه 
حتماً دنبال مادرش مي گشته و در بغل مادرش 
جان داده اس��ت. بس��يار روز غم انگيزي بود كه 

همچنان در خاطراتم مانده است. 
رادارهايي که روي آنها کار مي کرديد تا 

چند کيلومتر را پوشش مي دادند؟
رادارها در دو موقعيت هدف قرار مي گرفت. يكي 
دامنه فركانس كوتاه و ديگ��ري دامنه فركانس 
بلند بود. رادار من تا 17 كيلومتر ارتفاع مي گرفت 
طولي هم 120 كيلومتري را پوشش مي داد. اگر 
هدفي را مي گرفت صدا، سرعت و ارتفاع هواپيما 
از زمين را مشخص مي كرد. هر سايتي داراي دو 
سكوي پرتاب بود و هر سكو سه موشك مي خورد. 
كسي كه در اتاق كنترل بود تصميم مي گرفت از 
كدام سكو موشك را شليك كند. اولين موشكي 
كه در بوشهر سمت هواپيما زديم يك ساعت از 
شب گذش��ته بود. من سرپرست همافران بودم. 
موشك از س��ايت بلند شد ش��هر يك صدا براي 
حمايت از ما اهلل اكبر مي گفت. فردايش ساعت 2 
بعدازظهر سه گوسفند در سايت قرباني كردند. 
چون اف 14 كه از باال گش��ت مي داد موشك ما 
كه به هواپيما خورده بود را تأييد كرد. س��ه ماه 
كه از جنگ گذشته بود اولين موشك را شليك 

كرديم. 
پس سيستم موشكي مان در دوران دفاع 

مقدس عملكرد خوبي داشتند؟
كل سيس��تم هاوك كارش مثل فوتبال است و 
همه بايد دسته جمعي كار كنند تا موشك بلند 
شود و سمت هواپيما برود. زمان جنگ مي گفتند 
سيستم هاوك از خط مقدم جلوتر است. يعني 
ما جلوتر از خط مقدم رد هواپيماهاي دشمن را 
مي زديم. در جنگ، نظامي ها روزهاي هفته را گم 
مي كنند. تمام شبانه روز ساعت كاري بود و كار 
مي كرديم. يك ماه كار مي كرديم و بين 5 تا 10 
روز به خانه مي آمديم. همين ك��ه راداري باعث 
مي شد هواپيمايي بترسد و موشكش را نيندازد 
من را خوشحال مي كرد. وقتي مي ديدم راداري 
كه متخصصش من بودم باعث ايجاد امنيت شده 

احساس آرامش شديدي به من مي داد.

ناصر پورصالح از متخصصان سيستم موشكي هاوك در گفت وگو با »جوان« از نقش پدافند هوايي ارتش در دوران دفاع مقدس مي گويد

وحشتهواپيماهايبعثيازرادارهايايرانيباعثغرورمانميشد

پس از حمله ش�يميايي به حلبچه من 
به هم�راه دو نف�ر ديگر با دو ماس�ك 
شيميايي به حلبچه رفتيم.  زن، مرد، 
کودك، م�رغ، خروس، قاطر، اس�ب و 
هر موجود زنده اي که فكرش را بكنيد 
مرده بودند. باالي س�ر يك زن کرد و 
دختري ک�ه در بغلش ج�ان داده بود، 
رفت�م. خيلي منقلب ش�دم ک�ه اين 
بچه حتمًا دنبال مادرش مي گش�ته و 
نهايتاً در بغل مادرش جان داده اس�ت
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 دو خواهر به دليل برخي اتفاقات دچار اختالف 
شده بودند و در قطع رابطه به سر مي بردند. هر 
دو از هم رنجيده خاطر بودند و حتي به چش��م 
خود ديدم كه يكي ديگري را نفرين مي كرد. در 
آن لحظه خواهر بزرگ تر با خشم و نفرت، نفرين 
را نثار خواهر كوچك تر مي كرد و مرتب پشت 
سر هم بدترين ها را براي او از خدا مي خواست. 
آن روز با ديدن آن منظره از خود مي پرسيدم: 
عشق كجاست؟ عشق بين اين دو خواهر كجا 
رفته است؟ اين دو از يك مادر و پدر به اين دنيا 
پا گذاش��ته اند؛ س��ال ها زير يك سقف زندگي 
كرده اند تا اينكه هر دو به خانه بخت و به دنبال 
اس��تقالل خويش رفته اند. اگر يك سهم هم از 
عشق خواهري از يكي ش��ان در ميان گذاشته 
شود، پس االن بايد دعوا تمام شود و دست كم 
نفرين سر نگيرد. دعوا و مش��اجره آن دو واقعاً 
برايم دردناك بود. خرد شدن عشق را زير پاي 
آنان مي شد ديد و شنيد. قلبم به درد آمده بود. 
آن مشاجره چند دقيقه بيشتر طول نكشيد. ولي 
همان چند دقيقه كافي بود تا هر دو خواهر عشق 
ديرين را به كلي لگدمال كنند. از آن روز قطع 
رابطه كردند. اين وضعيت چند ماه طول كشيد. 
يك روز خواهر كوچك تر با جعبه اي شيريني به 
خانه خواهر بزرگ تر رفت و روي او را بوس��يد. 
استداللش هم اين بود كه مي خواهد با گذشت 
و محبت جلوي كينه را بگيرد. قهر و كينه همان 
روز تمام شد. اينكه هر دوي آنها توانستند قلباً 
هم با يكديگر آشتي و گذشته را فراموش كنند. 
كسي نمي داند، ولي اين را همه ديدند كه عشق 

كار خودش را كرد. 
يك روز در مجلس اهل معرفتي بودم كه آرزوي 
عجيبي براي حاضران كرد. او آرزو كرد كه همه 
ما عاشق بشويم. آن روز نمي توانستم به درستي 
درك كنم كه منظور او از عاشق شدن چيست؟ 
ولي امروز كه به ماجراي دو خواهر فكر مي كنم، 
مي بينم كه آرزوي آن خداش��ناس، درس��ت 
و بجا بود. ش��ايد ام��روزه در حل و فصل كردن 
مش��كالت و ناآرامي هاي خانوادگي، شغلي و... 
در پيچيدگي ها گير كنيم و يادمان برود كه بايد 

مشكالت را بر اساس عشق حل كنيم. 
به نظ��ر مي رس��د، برخ��ي از روابط ب��ه دليل 
اختالفات عميق از هم پاره مي شود. چرايي آنها 
را هم نمي شود به درستي پيش بيني كرد، ولي 
ممكن است پس از مدتي از هم گسسته شود. 
مثاًل زن و مردي بر اثر اختالف شديد اعتقادي 
يا موارد ديگر پ��س از مدتي خود ب��ه خود در 
جريان جدايي و دوري روحي قرار بگيرند و در 
اين صورت ممكن است طالقي آرام و واقعي رخ 
دهد. يعني يك جور جدايي پيش بيايد كه بهتر 
بود پيش بيايد. انگار از ابتدا هر دو راهش��ان از 
يكديگر جدا بوده و بر اساس اتفاقاتي براي مدتي 
در كنار هم و زير يك سقف قرار گرفته بودند، و 
حاال بايد هر كدام برود به راه خود، كه راه درست 
زندگي اش اس��ت. اينكه دوباره در جايي از راه 
زندگي س��ر راه هم قرار خواهند گرفت يا نه را 
هم خدا مي داند. ولي گاهي گسس��تگي رابطه 
به خاطر عصبانيت، فراموش شدن و كنار زدن 
عش��ق پيش مي آيد. در اينجور مواقع احتمال 
اينكه يك روز عشق خودش را از زير گرد و خاك 

نفرت بيرون بكشد زياد است. درست مانند كوه 
آتشفش��اني كه گدازه ها را درون خودش جاي 
داده است؛ دير يا زود كوه مقاومتش را از دست 
مي دهد، پوسته باز مي ش��ود و گدازه ها بيرون 
مي ريزد، آن هم از باالترين نقطه كوه، تا همه جا 
را آغشته به سرخي خود كند. عشق هم باالخره 
كار خودش را خواهد ك��رد. از زير گرد و خاك 
نفرت راهش را باز مي كند و بيرون مي آيد و تمام 
رابطه را دربر مي گيرد. رابطه دو خواهر با تمام 
كينه اي كه به همراه داشت با تمام نفريني كه از 
خواهر بزرگ تر نثارش شد و با تمام دلخوري ها 
باز هم س��ر بيرون كرد و كينه ها را درون خود 

ذوب كرد. 
با مثال هايي كه گفته شد شايد بتوان اين نتيجه 
را گرفت كه آن استاد اهل معرفت و خداشناس 
دعاي دقيق و مناس��بي داش��ت. ما نياز داريم 
عاشق ش��ويم تا در تمام زندگي و تصميم هاي 
مختل��ف آن را از ي��اد نبريم. جايي كه عش��ق 
فراموش شود، نمي شود انتظار بهترين اتفاقات 
و پيش��امدها را داشت، عش��ق به همسر، پدر، 
مادر، فرزند، خواهر و برادر، عش��ق به ارزش ها 
و آنگونه كه س��عدي مي گويد عشق به هستي 
و خالق هستي؛ به جهان خرم از آنم كه جهان 
خرم ازوست/ عاشقم بر همه عالم كه همه عالم 

ازوست... 
شايد خيلي از ما درك درستي از اين واژه نداشته 
باشيم يا حتي از گفتن يا شنيدن آن بترسيم، 
ولي اين ترس ممكن است مقاومتي باشد كه در 
برابر از بين رفتن افكار منفي در ما هست. اين 
مقاومت ناآگاهانه در وجود ما هست و بي آنكه به 
آن واقف باشيم در حال انجام دادن كار خودش 
است. اگر به آن حواسمان نباش��د، روز به روز 
بيش��تر بروز كرده و ما را دچار مشكل مي كند. 
شايد يكي از داليلي كه بزرگان و انديشمندان 
بسياري از عش��ق گفته اند و درباره اش شعرها 

سروده و سخن ها گفته اند، همين باشد. 
ما بي آنك��ه بدانيم با پ��ر و بال دادن به عش��ق 
مي توانيم از ج��ذب موارد منف��ي پيرامونمان 
جلوگيري كنيم. انگار عشق در معناي فراگير 
آن مانند ي��ك پادزهر عم��ل مي كند. چون نه 
تنها به جلوگيري از گسس��تگي روابط كمك 
مي كند كه ممكن است در صورت پارگي روابط 
به جوش خوردن دوباره آنها كمك كند. بنابراين 
شايد بهتر باش��د به روابط خود نگاهي داشته 
باشيم. عش��ق را در آنها محك بزنيم. چنانچه 
رابطه از هم گسس��ته اي داريم عشق را در آن 
نظاره كنيم. ببينيم كجاي كار هستيم. ببينيم 
گدازه اي در كار هست يا نه. شايد چيزي نمانده 
باشد تا پوسته بشكافد و گدازه ها بيرون بريزد. 
شايد الزم باشد به باز شدن پوسته كمك كنيم. 
وقتي از خواهر كوچك تري كه پيشتر درباره اش 
گفتم، پرس��يدم كه چطور توانست نفرين هاي 
خواهرش را فراموش كند و جعبه ش��يريني به 
دس��ت بگيرد و برود به خانه او، گفت: »به ياد 
مهرباني هاي خواه��رم افت��ادم و از اولش هم 
نتوانس��تم باور كنم كه آن نفرين ها را از قلبش 
گفته باشد. احساس مي كردم كه كينه  در بين 
ما خوشحالي مي كند و از اين بابت حالم بد شد. 
دوست داشتم كينه را زودتر از خانواده ام پاك 
كنم. معني اش اين نيست كه از دست او ناراحت 
نيستم، ولي خوش��حالم كه كينه نتوانست در 

خانواده ام جوالن بدهد.«
مي ش��ود گفت ي��ادآوري مهرباني هاي خواهر 
بزرگ تر بهانه اي بود براي احياي عشق ديرين. 
خواه��ر كوچك تر درواقع فرصت رش��د موارد 
منفي را از بين برد. او با اين كار به عشق اعتماد 
كرد و فرصت دوباره اي به رابطه  با خواهرش داد. 
تا جايي كه مي دانم خواه��ر بزرگ تر هر بار كه 
به ياد نفرين هايش مي افتد خجالت مي كشد. 
اين بدان معناس��ت كه عش��ق كار خودش را 

كرده است.

روايت قهر و آشتي 2 خواهر در سايه عشق

گذشتومحبتكينههاراپاكميكند

سبك رابطه

   هما ايراني
يكي از زيباترين چيزهايي كه در دنيا وجود دارد بازس�ازي رابطه اي است كه تا چند 
وقت پيش تيره و تار بود. نفرت و كينه اي كه رخت برمي بندد و جايش را به احياي دوباره 
رابطه اي مي دهد، از دلنشين ترين اتفاقات طبيعت انساني است. عشقي كه دوباره بروز 
مي كند و رابطه سرد پيشين را به فرآيندي گرم و سازنده تبديل مي كند از معجزه هاي 
هستي به شمار مي رود. جانشيني عشق به جاي نفرت از بي نظيرترين رويدادهاست. 
شما هم تا به حال تجربياتي از اين دست داشته ايد؟ به جوش خوردن دوباره يك رابطه 
نگاه كرده ايد؟ ديده ايد كه عشق از دست رفته در خانواده مي تواند دوباره زنده شود؟ 
اين زندگي دوباره را شايد در زندگي خود يا اطرافيان تجربه كرده باشيد. خود من يكي 

از نمونه هاي واقعي آن را در رابطه از هم گسسته شده  دو خواهر ديده ام. 
   ليال جعفري

گسستگي و بازس�ازي روابط در دنياي كنوني اهميتش زيادتر از 
گذشته شده است. گسستگي در برخي روابطي كه مي شناسيم، 
رخ داده يا در حال رخ دادن است. زن ها و مردهاي بسياري از پديده 
جدايي رنج مي برند يا بسياري از روابط خانوادگي، كاري، اجتماعي، 
همسايگي و... از هم پاشيده شده يا در حال از هم پاشيدن است. 
اين جدايي كه شايد سياه و نازيبا به نظر برسد در بسياري از موارد 
دوباره ترميم ش�ده و پيوند مي خورد. از اين رو نه تنها گسستگي 

روابط مهم اس�ت كه بازس�ازي آنها هم از موضوعات مهم زندگي 
شده است. 

 دادگاه خانواده ي�ا دادگاه هاي كيفري و... از مكان هايي هس�تند كه 
شاهد برهم خوردن بسياري از روابط بوده اند. دادگاه ها و مراكز قضايي 
بيشتر از هر انساني ناظر گسسته شدن روابطي هستند كه يك روز به 
گرم ترين و بهترين روابط زبانزد بوده اند. پاره شدن بسياري از روابط 
مادر و فرزندي، خواهر و برادري، دوستي، همسري و... زير اين سقف ها 
نمايان شده است. چشم هاي بسياري زير اين سقف ها به گريه افتاده 

و گلوهاي بسياري به بغض نشسته است. تا به حال گذرتان به اينجور 
جاها افتاده است؟ شايد به اين مكان ها پا نگذاشته باشيد، ولي ممكن 
است دست كم يك بار از كنار در ورودي آنها رد شده باشيد. به افرادي 
كه با نگاه هاي پريشان و نگران و گاهي اشك آلود به آنجا رفت و آمد 
دارند، توجه كرده ايد؟ به پريشاني كه در بيشتر اوقات وجودشان را 
دربر گرفته است، دقت كرده ايد؟ تا به حال با آنها همكالم شده ايد و 
درد دلشان را گوش داده ايد؟ با خودتان فكر كرده ايد كه اين پريشاني 

از كجا به زندگي شان آمده است؟ 

سبك رفتار

آشتي با خود، گام نخست بازسازي روابط 

يكسره خودمان و ديگران را دادگاهي نكنيم

شايد همين روزهاي اخير خود شما براي 
حل مش�كلتان به يكي از دادگاه ها رفته 
باش�يد، و اكنون درك كنيد ك�ه در آنجا 
پريشاني و ناامني عجيبي به دلتان راه پيدا 
كرده كه شديداً ناآرام كننده است. حتي 
ممكن است دادگاه هايي كه بارها درونش 
رفته اي�م تنه�ا در ذهن خودم�ان وجود 
داشته باشد و پرونده روابط كه قابل اصالح 
نبوده اند را در آنها حل و فصل كرده باشيم

عش�ق در معن�اي فراگي�ر آن 
مانند يك پادزهر عمل مي كند. 
چ�ون ن�ه تنه�ا ب�ه جلوگيري 
از گسس�تگي رواب�ط كم�ك 
مي كن�د ك�ه ممك�ن اس�ت در 
ص�ورت پارگي رواب�ط به جوش 
خوردن دوباره آنه�ا كمك كند

 روابط مخدوش خود را بازسازي كنيم
هيچ ك��س جداي��ي را دوس��ت ن��دارد حتي در 
روايت هاي ديني گفته مي ش��ود كه با هر طالق، 
عرش خدا مي لرزد. مشكالت مختلفي كه در دنياي 
امروز وجود دارد جدايي ها را بيشتر هم كرده است. 
مشكالت اقتصادي و شغلي، پيچيدگي هاي روابط 
اجتماعي، عدم تناسب رشد وس��ايل ارتباط جمعي با فرهنگ 
عمومي مردم، برخي وابستگي هاي فرهنگي، قومي و... برخي از 
اين مشكالت است. شايد حواسمان نباش��د اكنون كه در حال 
خواندن اين نوشته هستيم تا چه اندازه در خطر ابتال به يكي از 
اين مش��كالت هس��تيم. هدف از بيان اين جمله ايجاد ترس و 
نگراني نيست، بلكه ايجاد آگاهي است. آگاهي از اينكه مقاومت 
خودمان را ب��اال ببريم. در برابر باكتري ه��ا و عوامل بيماري زا تا 
مي توانيم خودمان را مقاوم مي كنيم، واكس��ن مي زنيم، با افراد 
آلوده حرف نمي زنيم و خالصه اينكه براي مبتال نشدن به بيماري 
تا جايي كه مي توانيم تالش مي كنيم؛ ولي آيا براي اينكه مبتال به 
مشكالتي كه در دنياي امروز وجود دارد مانند پيامدهاي بيكاري، 
مشكالت ناشي از طالق، اعتياد به مواد مخدر، اعتياد به دنياي 
مجازي و... نشويم، نيز تالش مي كنيم؟ بيشتر وقت ها تنها كاري 
كه در اين باره انجام مي دهيم اين اس��ت كه غر مي زنيم كه چرا 
اينگونه اس��ت و چرا آنگونه نيس��ت، ولي فكر كارآمدي به حال 
خودمان نمي كنيم! براي رهايي از اس��ترس نارضايتي هايمان، 
خودمان را با چيزي س��رگرم مي كنيم. مي نشينيم پاي سريال 
تلويزيوني و پشت سر هم برنامه هاي مختلف را زير و رو مي كنيم. 
شايد برويم توي آشپزخانه و تا مي توانيم بسابيم و بشوييم و شايد 
هم اضافه كار گرفته تا بيش��تر وقت خود را در محيط بسته كار 
بگذرانيم يا اينكه كركره مغ��ازه را تا ديروقت ب��اال نگه داريم و 
آخرين نفري باش��يم كه در خيابان آن را پايين مي كش��د و به 
خانه اش م��ي رود. ما در اين ف��رار به دنبال چيزي هس��تيم كه 
آراممان كند در حالي كه بايد با خودمان آشتي كنيم. مشكالت 
امروزي در يك قدمي روابط ما قرار دارد و به جاي فرار از آنها شايد 
بهتر باشد آگاهي مان را باال ببريم. به جاي حاشيه رفتن بهتر است 
به پيشگيري و درمان فكر كنيم. خيلي از روابطي كه در زندگي 
ما از هم گسسته است، ممكن است به طور حقيقي و درست اتفاق 
افتاده باشد و جاي هيچ پشيماني هم نداشته باشد. ممكن است 
همسايه خالفكاري در واحد كناري آپارتمانمان زندگي كند و 
بنابر داليلي اين همسايه روابط دوس��تانه اش را با ما به هم زده 
باشد، اين قطع رابطه، شايد به نفع ما بوده و تأثير مثبتش بيشتر 
از تأثير منفي آن باشد، يا روابطي از اين قبيل كه نبودنش بهتر از 
بودنش اس��ت. در اين صورت رابطه به خودي خود قطع شده و 
درواقع كار درس��تي اتفاق افتاده اس��ت، ولي در غير اينصورت 
بازس��ازي يك رابطه ش��ب و روز فكرمان را مشغول به خودش 
خواهد كرد. اين دلمشغولي ش��ايد لبخند خداست كه در روي 
ديگر زندگي خودش را به ما نشان مي دهد. راه عاقالنه اين است 

كه اين لبخند را درك كنيم. 

 از دوراهي هاي زندگي فرصت بسازيم
سال ها پيش وقتي درگير مشكالت بس��ياري بودم، دقيقاً در مسيري قرار   
داشتم كه مرتب من را به روي ناخوش زندگي مي رساند. اين ناخوشي درمان 
ساده ولي پرزحمتي داش��ت كه من تا س��ال ها از آن غافل بودم. آن روزها 
سخت و پرفشار بود. در كتابي چيزي خوانده بودم كه مضمون كلي اش اين 
بود: وقتي مشكلي پيش مي آيد مشكالت ديگر هم به خاطر امواج منفي كه 
به خاطر آن، از خود پراكنده كرده ايم رخ مي دهد. مثاًل وقتي به خاطر مشكلي كه در محل 
كار پيش آمده عصباني هس��تيم، زمانی كه  به خانه مي آييم و با به  هم ريختگي خانه به 
دست فرزندمان روبه رو مي شويم سر او داد مي كشيم. ممكن است در ميان به هم ريختگي 
خانه پايمان گير كند به گلداني كه خيلي براي ما عزيز است و آن شيء كه سال ها مراقبش 
بوديم، در يك آن بش��كند. يعني با بروز يك اختالف كاري، نيروهاي منفي اطراف ما را 
مي گيرد و ما ناآگاهانه با همراهي آنها موارد ناخوشايند بيشتري به زندگي خود مي آوريم. 
آن روزهاي زندگي من هم كه با ناخوشي هاي مختلف خانوادگي، مالي، كاري و... همراه 
بود مي شود گفت از همين فرمول ساده پيروي مي كرد. شايد اگر آن مشكالت خودش را 

در زندگي من نشان نمي داد هرگز نمي توانستم اين نوشته را بنويسم كه شما تا همين 
سطر از آن در حال خواندنش هستيد. بنابراين ما در جايگاهي نيستيم كه بتوانيم به طور 
دقيقي تشخيص بدهيم چرا مشكالت پيش مي آيند و چه كار كنيم كه پيش نيايند، چون 
از تمام عوامل علمي و معنوي كه بگذريم، برخي اتفاقات در زندگي ما الزم است. شايد با 
اين اتفاقات روحمان جايگاه خودش را پيدا مي كند و معلوم مي شود كه باالخره ما واقعاً 
كه هس��تيم و بايد چه كاري انجام بدهيم. يك فيلمنامه نويس ايراني در يك مصاحبه 
چيزي گفت كه در اينجا يادم آمد. اين جمله او بارها در زندگي برايم راهگشا بوده است. 
او در يك مصاحبه تلويزيوني به مجري برنامه كه درباره شخصيت پردازي از او مي پرسيد 
گفت: اگر مي خواهيم شخصيتي را به بيننده نشان بدهيم بايد او را در دوراهي بگذاريم. 
وقتي شخصيت فيلم سر دوراهي قرار مي گيرد، مي توانيم او را بشناسيم. تصميمي كه او 
مي گيرد و راهي كه انتخاب مي كند، باعث مي شود تا به بيننده معرفي شود كه به راستي 
كيست. مضمون آن مصاحبه، مي شود گفت براي زندگي عادي و طبيعي ما هم كاربرد 
دارد. ش��ايد پروردگار با دوراهي هايي كه در زندگي ما قرار داده است ما را مي آزمايد تا 

شخصيت واقعي خودمان را نشان بدهيم. 

 دائم خودمان را دادگاهي نكنيم
شايد همين روزهاي اخير خود شما براي حل 
مش��كلتان به يكي از دادگاه ها رفته باشيد، و 
اكنون درك كني��د كه در آنجا پريش��اني و 
ناامني عجيب��ي به دلتان راه پي��دا كرده كه 
شديداً ناآرام كننده است. حتي ممكن است 
دادگاه هايي كه بارها درون��ش رفته ايم تنها در ذهن 
خودمان وجود داشته باش��د و پرونده روابط كه قابل 
اصالح نبوده اند را در آنها حل و فصل كرده باشيم و در 
اين صورت هم پريش��اني به زندگي مان آمده باشد. 
ش��ايد دلتان مي خواس��ت از ش��ر اين احساس هاي 
ناخوشايند كه مانند بختك روحتان را آزار مي داد، رها 
شويد ولي حتي نمي دانستيد چطور به سراغتان آمده 
است. ش��ايد كمي كه از مراجعه شما به آنجا گذشته 
باشد آرام تر شده و كم كم به روح و روان خود مسلط تر 
شده باشيد، ولي پريش��اني از پيامدهاي رابطه از هم 
گسسته اي كه برايتان پيش آمده است، آزارتان دهد. 
در اين لحظه هر كس��ي هم كه جاي شما بود دلش 
مي خواس��ت روانش را بازس��ازي كند ي��ا با خودش 
مي گف��ت: كاش اي��ن رابط��ه آزاردهن��ده اي كه در 
زندگي ام شكل گرفته اس��ت، دوباره درست مي شد. 
چطور كارم به اينجا رس��يد؟! كاش هرگز آن دزدي 
كه به خاطرش من را با پسرخاله ام دشمن كرد يا آن 
طالق كه زندگي ام را سياه كرد يا آن دعواي همسايگي 
كه باعث شد از همسايه ام برنجم و امنيت از زندگي ام 
برود و... هرگز پيش نمي آمد. دلم مي خواس��ت همه 
چيز مثل روز نخس��ت، خوش و خرم بود. كاش هيچ 
رابطه اي خراب نمي شد و هيچ دش��مني و كدورتي 

پيش نمي آمد و... .
ممكن است نه يك بار كه بارها با اين حرف ها و فكرها 
خودمان را آزار بدهيم تا جايي كه كارمان به پزشك 
و درمان برس��د. تازه ببينيم درگي��ر ماجراي تازه اي 
ش��ده ايم كه در دل گسس��تگي روابط براي ما ايجاد 
شده است. اين ماجراي درمان ش��ايد خيلي بيشتر 
از مراح��ل اداري دادگاهي كه ب��ه آن مراجعه كرده 
بوديم، زمان، پول و انرژي و... م��ا را بگيرد. در اينجا 
باز ممكن اس��ت به خودمان بگوييم كجاي كار ايراد 
داش��ت؟ چطور درگير اين ماجرا شدم؟ من كه براي 
حل كردن مشكالتم فالن كار دادگاهي را انجام دادم 
و ديگر خبري از آن مشكل يا رابطه بد نيست، چطور 
است كه هنوز هم آرام نشده ام و دلم مي خواهد از ته 
دل فرياد بزنم؟ چرا نمي توانم خوشحال باشم؟! چرا 
مشكالت تمامي ندارد؟ چرا خدا صدايم را نمي شنود 
كه اين همه صدايش مي زنم؟ چرا رابطه ام اينجور شد 
و آن جور شد و... و باز هم زندگي ام درست نمي شود؟ 
و خالصه پشت سر هم چراها را از هم بپرسيم و باز به 

اين فكر كنيم كه زندگي چقدر بي رحم است. 
واقعيت هم همين اس��ت كه براي اي��ن آدم زندگي 
بي رحم اس��ت، چ��ون اين ف��رد روي خ��وش آن را 
نمي بيند. دست كم فعاًل نديده يا نمي بيند. معني اش 
اين نيس��ت كه زندگي روي خوش��ش را از او پنهان 
كرده است و روي ناخوش��ش را به او نشان مي دهد، 
بلكه بيشتر مي شود گفت اين فرد با پيچيدگي هاي 
روحي و معنوي و عاطفي كه با دس��ت و فكر خودش 
به زندگي اش آورده اس��ت، خود را وارد روي ناخوش 
زندگي كرده است. درست مانند كسي كه مي خواهد 
به جايي برود و براي رفتن آنجا مي خواهد يك مسير 
را انتخاب كند. بس��تگي دارد كه او از كدام راه برود، 
بهترين راه خس��تگي و رن��ج زيادي براي��ش ندارد، 
وقتش را نمي گي��رد و پول كمتري ه��م براي كرايه 

راه مي پردازد. 

 از خودم�ان بپرس�يم ب�ا زندگ�ي 
چندچنديم

اگر قرار باش��د همه چيز هميشه 
خوب و عالي باشد، ديگر تصميم ها 
معني واقعي خودشان را از دست 
مي دهن��د. اينكه در ي��ك رابطه 
چگونه عم��ل مي كنيم و وظايف 
خودمان را انجام مي دهيم يا نه و اينكه عملكرد 
ما درباره بودن يا نبودن آن چگونه اس��ت، شايد 
چيزهايي باش��د كه س��ر راه ما قرار مي گيرد تا 
دست كم ببينيم با خودمان و زندگي اي كه در 
اختيار ما قرار داده ش��ده اس��ت، چندچنديم؟ 
خودمان و زندگي مان را محك بزنيم تا خودمان 
را پيدا كنيم. اين يكي از بزرگ ترين موهبت هايي 
اس��ت كه خداوند و اين هس��تي مي تواند به ما 
بده��د. همانط��ور كه امام نخس��ت ش��يعيان 
مي فرماي��د: »من عرف نفس��ه فقد ع��رف ربه؛ 
هركسي كه خودش را بشناسد، تحقيقاً خداي 
خودش را مي شناس��د.« بنابراين بهتر است به 
جاي رنج��ش از اوض��اع پيش آم��ده كمي هم 
خوشحال باشيم و از اين ديد نگاه كنيم كه خيلي 
هم اتفاق بدي پيش نيامده اس��ت و با اين ديد، 
بگذاريم مشكالت بيايند و رسالتي را كه به عهده 
دارند انجام دهند. هرچند اگر مشكالت هم نبود 
راه ديگري براي اينكه اين شناخت برايمان پيش 
مي آمد وجود نداش��ت و از اي��ن آزمون گريزي 
نيس��ت. حاال كه كمي سختي مش��كالت را با 
لطافت بيش��تري نگاه مي كنيم و ب��ه آنها نگاه 

نفرت آلود نداريم، ش��ايد ببينيم وقتش رسيده 
است كه برخي از روابط را احيا كنيم. شايد برخي 
از آنها نياز به بازسازي و شكل گيري دوباره داشته 
باشند. شايد مشكالت رسالتشان را انجام داده اند 
و حاال وقتش رس��يده اس��ت كه رواب��ط از هم 
گسيخته دوباره از سر گرفته ش��ود. مادر كه تا 
ديروز تصميمي به تقسيم مساوي و عادالنه اموال 
بين فرزندانش نداش��ت و باعث به هم خوردن 
روابط��ش با آن��ان و دلخوري ش��ان ش��ده بود، 
هم اكنون متوجه بي عدالتي خود شده و آنها را به 
يك چشم مي بيند. پس خود به خود رابطه مادر 
و فرزندانش احيا شده و عشق قبلي به رابطه آنان 
برمي گردد. انگار مشكلي كه در روابط آن خانواده 
پيش آمده ب��ود، كارش را انج��ام داده و رخت 
بربسته است. مردي كه تا ديروز به دليل برخي 
بدرفتاري هاي همس��رش تصميم ب��ه جدايي 
داش��ت، امروز با تغيير رفتار او دوباره به زندگي 
دلگرم و از طالق منصرف شده است. همكاري كه 
از روي حسادت پاپوشي براي همكار اتاق كناري 
درس��ت كرده بود، به دليل برخ��ي تغييرات از 
حسادت خود آگاه شده و دست از رقابت برداشته 

است و... 
اينكه چگون��ه مي توانيم از مش��كالتي كه براي 
ما پيش آمده و مشكالتي كه در به هم ريختگي 
روابط براي ما پيش مي آيد چشمپوش��ي كنيم 
مدنظر اين نوشته نيست، ولي اينكه با گذشتن از 
آنها به بازسازي آنها بپردازيم شيرين ترين كالمي 

است كه در اين نوشته مي گنجد. 



راه انداخته بوديم و با استفاده از امكانات اين شركت، 
يك نمايش��گاه سراس��ري كتاب در كل كشور به راه 

انداختيم. 
اين همه كتاب را از كج�ا تهيه كرديد و چه 

نوع كتاب هايي بودند؟ 
شهيد مفتح حدود 100 هزار جلد كتاب تهيه كردند 
و ما بسته بندي كرديم و به ش��هرهاي سراسر كشور 
فرستاديم. كتاب ها عمدتاً متعلق به شهيد مطهري، 
شهيد بهشتي، شهيد مفتح، دكتر شريعتي، مهندس 
بازرگان، آيت اهلل س��بحاني، آيت اهلل مكارم شيرازي، 
آقاي حجتي كرماني و اكث��راً كتاب هاي مورد توجه 

جوانان در آن روزها بود. 
آي�ا اي�ن نمايش�گاه ها پوشش�ي ب�راي 

فعاليت هاي سياسي بودند؟ 
بله، اين نمايش��گاه ها در واقع نقطه پرش ما به طرف 
حركت هاي اساسي مبارزاتي بودند و به تدريج، ايراد 
سخنراني را هم به برنامه نمايشگاه ها افزوديم. شهيد 
بهش��تي همواره اصرار مي كردند كه به كردس��تان 

بيشتر برسيم. 
يكي از فرازها مهم زندگي شهيد مفتح نقش 
مؤثر ايشان درتشكيل وتداوم حيات جامعه 
روحانيت مبارز است. از تشكيل اين جامعه 

و نقش آن در انقالب برايمان بگوييد؟ 
جامعه روحانيت مبارز در واقع توسط شهيد مطهري، 
ش��هيد مفتح، ش��هيد باهنر، مرحوم آقاي هاشمي، 
مرحوم آق��اي مهدوي كني و مرحوم آقاي موس��وي 
اردبيلي پايه گذاري ش��د. اين جمع تالش مي كردند 
تظاهرات و حركت هاي مردمي را برنامه ريزي كنند 
و در كنار آن، با جمع آوري اطالعات و برقرار ارتباط با 
بدنه اجتماعي، جلوي هرج و مرج در سيستم اداري و 
نظامي را بگيرد. اين فعاليت فكري و سياسي روحانيت 
انقالبي، در بين مزدوران فاسد رژيم و جوانان، حائلي 
را ايجاد و مردم به خصوص جوان ها را از دام هاي رژيم 
حف��ظ و آنها را ب��راي روزهاي سرنوشت س��از آينده 

حفظ كرد. 
در اين زمينه خاطره اي داريد؟ 

بله، يك روز در منزل ش��هيد مفتح، س��رگرد شهيد 
اقارب پرس��ت را ديدم. او را از اصفهان مي ش��ناختم. 
هنگامي كه رفت، علت حضورش را در منزل ايش��ان 
پرسيدم و ايشان گفتند: »اقارب پرست در واقع رابط 
ما با ارتش اس��ت و اخبار و اطالعات ارت��ش را به ما 
مي رساند و ما هم جامعه روحانيت را در جريان مسائل 

ارتش قرار مي دهيم«. 
شهادت آيت اهلل حاج آقا مصطفي خميني در 
واقع شعله اي بود كه از زير خاكستر نااميدي 
جامعه سر بر آورد و بار ديگر شور انقالبي را 
در دل مبارزان زنده كرد. جامعه روحانيت 

مبارز در اين زمينه چه نقشي داشت؟ 
در سال 1356 بين دو جريان روحانيت اختالفي شكل 
گرفت و ساواك سعي كرد از اين اختالف بهره برداري 
كند، اما زماني كه خبر شهادت حاج آقا مصطفي فرزند 
برومند امام به ايران رسيد، مردم با حركتي خودجوش 
و هماهنگ، همه جا نام امام را فرياد زدند و جو نااميدي 
ناشي از بي نتيجه ماندن فعاليت هاي مبارزاتي شكسته 
ش��د. تا آن روز چنين حركتي سابقه نداشت. جامعه 
روحانيت مبارز كه تشكل و انسجام خوبي پيدا كرده 
بود، تصميم گرفت به مناسب چهلم شهادت حاج آقا 
مصطفي خميني برنامه ريزي وس��يعي را در س��طح 
كشور اجرا كند. شهيد بهشتي، شهيد مطهري، شهيد 
مفتح و مرحوم آقاي هاشمي رفسنجاني معتقد بودند 
بايد اطالعيه اي سراسري بدهند و همه علما هم پاي 
آن را امضا كنند. مرحوم آيت اهلل مهدوي كني و شهيد 
مفتح- كه تازه از زندان بي��رون آمده بودند- با طيف 
وسيعي از روحانيون سراس��ر كشور ارتباط داشتند و 
از آنها خواستند اين اطالعيه را امضا كنند. عده اي از 
وعاظ تهران به اين شرط حاضر شده بودند پاي اعالميه 
را امضا كنند كه نام شهيد مطهري و شهيد مفتح حذف 
شود! وقتي شهيد بهش��تي علت را جويا شدند، آنها 
گفتند: ديدگاه هاي شهيد مطهري را در باره حجاب و 
بعضي از مسائل قبول ندارند و از حمايت شهيد مفتح 
از بعضي از افكار دكتر ش��ريعتي گاليه دارند. شهيد 
بهشتي به شدت در برابر اين افكار ايستادگي كردند و 
زير بار نرفتند و لذا قرار شد دو اعالميه جداگانه داده و 
دو مجلس ختم جداگانه برگزار شود. وعاظ تهران در 

مسجد عزيزاهلل مجلس ختم گرفتند. 
مراس�م جامع�ه روحانيت در كج�ا برگزار 

شد؟
در مسجد ارك. البته برگزاري اين مراسم قصه  مفصلي 

دارد. 
چطور؟ 

يك روز به منزل شهيد مفتح رفتم و در باره اين مراسم 
از ايشان سؤال كردم. فرمودند: قرار است در مجلس 
ارك مراسم را برگزار كنيم و آقاي معاديخواه سخنراني 
كند. عرض كردم: بعضي از دوستان آقاي معاديخواه 

كه در زندان با ايشان بودند، نسبت به عملكرد ايشان 
در زندان انتق��اد دارند و اين امر ممكن اس��ت باعث 
شود طيف وسيعي از جوانان- كه از نظر شهيد مفتح 
تأثيرگذارترين قش��ر اجتماعي هس��تند- به مراسم 
نيايند و لذا تصور نمي كنم آقاي معاديخواه براي اين 
مراس��م فرد مناسبي باش��د، مخصوصاً كه قرار است 
اين سخنراني ضبط و نور آن به سراسر كشور ارسال 
شود. شهيد مفتح فرمودند كه: » من هم در اين باره 
چيزهايي شنيده ام، اما مشكل اينجاست كه در حال 
حاضر كس��ي را نداريم كه منبر ب��رود. خود من هم 
كه ممنوع المنبر هس��تم«. دكتر حسن روحاني را از 
سال 1354 - كه ده ش��ب در مسجد حكيم اصفهان 
سخنراني كرده بود- مي شناختم و نوارهاي سخنراني 
ايشان را براي ش��هيد مفتح بردم. ايشان گوش دادند 
و به اي��ن نتيجه رس��يدند كه دكت��ر روحاني گزينه 

مناسبي است. 
نظر شهيد بهشتي چه بود؟ 

ايش��ان دكتر روحاني را در اين حد كه شاگرد شهيد 
مطهري و طلبه جوان با استعدادي است مي شناختند. 
قرار شد با شهيد مطهري در اين باره صحبت كنند و 
ايشان گفته بودند: هر چند ايش��ان هنوز ناشناخته 
است، اما خيلي خوب صحبت مي كند و انتخاب خوبي 
است. به اين ترتيب آقاي دكتر روحاني آمد و سخنراني 

بسيار تاريخي و جالبي را ايراد كرد. 
ظاهراً تعبي�ر »ام�ام« براي ام�ام خميني 
نخستين بار در همان مجلس و توسط ايشان 

مطرح شد؟
بله، آقاي روحاني به استناد آيه اي از قرآن واژه »امام« 
را براي رهبركبير انقالب به كار برد كه با صلوات مردم 
تأييد و تصويب شد. نوار اين س��خنراني را به سرعت 
تكثير و به سراسر ايران ارسال كردم و اين سخنراني، 
تبديل به يك��ي از ش��اخص ترين و برجس��ته ترين 

سخنراني هاي آن ايام گشت. 
مسجد قبا با تالش هاي شهيد مفتح به يكي 
از مهم ترين پايگاه هاي انقالب تبديل شد. 

در اين باره هم توضيحاتي بفرماييد؟ 
مسجد قبا با همت بزرگاني چون شهيد مفتح و شهيد 
مطهري، نقش بسيار تعيين كننده اي را در حركت هاي 
اس��المي، انقالبي و مردم��ي ايفا ك��رد، به طوري كه 
طيف هاي مختلف مردمي به آنج��ا روي آوردند و به 
هنگام ايراد سخنراني ها، تمام كوچه ها و خيابان هاي 
اطراف مسجد پر مي ش��دند و مردم مشتاق، با عالقه 

صحنه دستگيري ش�هيد مفتح بسيار 
دردن�اك ب�ود. زن ه�ا و بچه ه�ا گريه 
مي كردند و ايشان سعي داشتند آنها را 
آرام كنند. ما خواستيم به ايشان نزديك 
ش�ويم، ولي مأموران به ش�دت مقابله 
كردند و به ضرب و ش�تم ما پرداختند. 
ش�هيد مفتح ب�ه م�ا س�فارش كردند 
مراقب باشيم مراسم  ازدواج دخترشان 
به ه�م نخ�ورد و به خوبي برگزار ش�ود
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 »شهيد آيت اهلل دكتر محمد مفتح در عرصه مبارزات انقالب« 
در گفت وشنود با محمد پيشگاهي فرد 

او را در مراسم ازدواج دخترش 
دستگير كردند!
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خاصي در اين مراسم ها ش��ركت مي كردند. اين  6

شور و اشتياق، به خصوص در شب هاي ماه رمضان 
دو چندان مي شد. 

از مراسم تاريخي برگزاري نماز عيد فطر 
چه خاطره اي داريد؟ 

آخرين شب ماه رمضان سال 1356 بود كه شهيد 
مفتح مردم را براي اقامه نماز عيد فطر در تپه هاي 
قيطريه دعوت كردند. همان شب اعالميه اي بين 
مردم پخش شد كه بر اساس فتواي امام، اقامه نماز 
عيد فطر به صورت جماعت در عصر غيبت مجاز 
نيست. كاماًل معلوم بود ساواك در اين قضيه نقش 
دارد. شهيد مفتح با زيركي و شجاعتي مثال زدني 
اين فريب س��اواك را نقش بر آب و به همه اعالم 
كردند» ما شاگردان امام خميني هستيم و بيش 
از هر كس ديگري از فتاواي ايشان باخبريم و امام 
به هيچ وجه چنين فتوايي را صادر نكرده اند و نماز 
عيد فطر قطعاً برگزار خواهد شد«. همين طور هم 
شد و يكي از باشكوه ترين نمازهاي جماعت دوران 

انقالب در روز عيد فطر سال 1356 برگزار شد. 
نماز عيد فطر سال 1357 و راه پيمايي اي 
كه متعاقب آن صورت گرف�ت، يكي از 
مؤثرترين وقايع در پيشبرد انقالب بود. 

از آن روز چه خاطره اي داريد؟ 
من در عيد فطر سال 1357 در اصفهان بودم، اما 
شهيد مفتح وقايع آن روز و راه پيمايي عظيمي را 
كه صورت گرفت و حمايت قاطع شهيد مطهري و 
شهيد بهشتي و برنامه ريزي دقيق آن روز را، برايم 
به طور مفصل شرح دادند. ايشان فرمودند: آن روز 
پس از اقامه نماز جماعت به امامت خود ايش��ان، 
ش��هيد دكتر باهنر به ايراد سخنراني پرداختند و 
در باره اوضاع كش��ور و تصميم روحانيت را براي 
برگزاري مجلس يادبود براي شهداي خيابان ژاله 
تهران و شهرس��تان و تعطيل پنج شنبه به عنوان 
عزاي عمومي اعالم كردن��د. راه پيمايي در ميان 
مراقبت ش��ديد نيروهاي امنيتي انجام مي شود. 
مأموران در دوراهي قلهك به شهيد مفتح حمله 
و ايش��ان را مجروح كردند و از آنجا به بعد، شهيد 
بهشتي هدايت جمعيت را به سمت ميدان آزادي 
به عهده گرفتند و در آنجا سخنراني جالبي را ايراد 

و نماز ظهر را برگزار كردند. 
قضيه دستگيري شهيد مفتح چه بود؟ 

ايش��ان به خاطر جراحت در بيمارستان بستري 
شده بودند و خانواده و خويشاوندان معتقد بودند 
بهتر است ايشان در بيمارستان بمانند، اما ايشان 
در روز 16 شهريور براي شركت در مراسم عروسي 
دختر دومشان به خانه برگشتند. من هم همان روز 
از اصفهان به تهران آمدم. مأموران ساواك به خانه 
ريختند و هر سه طبقه را اشغال كردند و گفتند: تا 
ايشان را پيدا نكنند نخواهند رفت! آنها حتي اجازه 
نمي دادند كس��ي از طبقه اي به طبقه ديگر برود 
و عماًل همه ما را حبس ك��رده بودند! من و برادر 
ش��هيد مفتح گوش به زنگ بوديم كه به محض 
اينكه صداي ماشين ش��هيد مفتح را شنيديم، به 
كوچه برويم و نگذاريم ايشان وارد خانه شوند، اما 
وقتي سراسيمه به كوچه دويديم، ديديم مأموران 
ساواك ماشين ايشان را محاصره كرده اند. صحنه 
دستگيري ايش��ان بس��يار دردناك بود. زن ها و 
بچه ها گريه مي كردند و شهيد مفتح سعي داشتند 
آنها را آرام كنند. ما خواس��تيم به ايشان نزديك 
شويم، ولي مأموران به ش��دت مقابله كردند و به 
ضرب و ش��تم ما پرداختند. ش��هيد مفت��ح به ما 
سفارش كردند مراقب باشيم مراسم به هم نخورد 
و به خوبي برگزار شود. مأموران ايشان را بردند و 
ما تالش كرديم در آن ش��رايط دشوار مراسم را با 

آبرومندي برگزار كنيم. 
شهيد مفتح كي آزاد شدند؟ 

بعد از كشتار 17 ش��هريور، رژيم زير فشار ملي و 
بين المللي زيادي قرار گرفت و دولت شريف امامي 
موضوع »آشتي ملي« را مطرح كرد و شهيد مفتح 

بعد از دو ماه حبس آزاد شدند. 
از راه پيمايي هاي تاس�وعا و عاشوراي 

سال 1357 چه خاطراتي داريد؟ 
يك هفته قبل از تاس��وعاي س��ال 1357، در 
طبقه دوم منزل شهيد مفتح جلسه اي با شركت 
شهيد مطهري، شهيد بهش��تي، شهيد باهنر، 
مرحوم آيت اهلل مهدوي كني، مرحوم هاشمي 
رفس��نجاني و مق��ام معظم رهبري تش��كيل 
شد. بعد از ختم جلس��ه، همراه با شهيد مفتح 
پسرش��ان آقا مهدي و برادرشان حسين آقا به 
منزل آيت اهلل طالقاني رفتيم. قرار بود ش��هيد 
مفت��ح از ايش��ان بخواهند پاي ورق��ه اعالميه 
راه پيمايي تاسوعا عاشورا را امضا كنند. آيت اهلل 
طالقاني شهيد مفتح را بس��يار اكرام و احترام 
كردن��د، اما زي��ر بار امض��اي اعالمي��ه جامعه 
روحانيت مبارز نرفتند و هر چه ش��هيد مفتح 
اص��رار كردند، اثر نداش��ت. باالخ��ره اعالميه 
سراسري جامعه روحانيت مبارز با امضاي 40، 
50 تن از روحانيون چاپ و پخش شد. از سوي 
آيت اهلل طالقاني هم اعالميه اي انفرادي منتشر 
و پخش شد و عده اي چنين القا كردند كه ابتكار 

راه پيمايي آن روز از ايشان بوده است. 
آيا در ايامي كه ام�ام در پاريس بودند، 

شهيد مفتح به پاريس رفتند؟ 
خي��ر، اما موقعي كه ش��هيد مطه��ري از پاريس 
برگشتند، شهيد مفتح با ايشان تماس گرفتند تا 
به ديدنشان بروند. شهيد مطهري پيشنهاد كردند 
با هم به عيادت آيت اهلل موسوي زنجاني- كه بيمار 
بودند- بروند. من هم ش��هيد مفت��ح را همراهي 
كردم. در بين راه از وضعيت و شرايط نوفل لوشاتو 
و اطرافيان امام صحبت ش��د و ش��هيد مطهري 
اظهار نگراني كردند. البته امام به ايشان دلگرمي 
داده بودند كه: »نگران نباشيد، همه چيز درست 

مي شود، چون شما هستيد«. 

پس از پيروزي انقالب، علت تكدر شهيد 
مفتح از شهيد بهشتي چه بود؟ 

زماني كه قرار ب��ود انتخابات مجل��س خبرگان 
برگزار ش��ود، عده اي ك��ه از وح��دت روحانيون 
زخم هاي فراواني خ��ورده بودند، س��عي كردند 
بين آنها تفرقه بيندازند. از تهران، تنها بايد پانزده 
نفر براي مجلس خبرگان انتخاب مي شدند ولي 
عده زيادي نامزد ش��ده بودند. در جلسات جامعه 
روحانيت مبارز و نيروهاي خط امام قرار شد شهيد 
مفتح هم از تهران نامزد ش��وند، اما در جلس��ات 
بعدي به اين نتيجه رس��يدند كه برخي از ايشان 
معروف ترند و احتمال انتخاب آنها بيشتر است و 
لذا صالح ديدند ايشان از همدان نامزد شوند كه 
قطعاً انتخاب شوند و به مجلس خبرگان راه يابند. 
شهيد مفتح تصميم گرفته بودند اين كار را بكنند، 
اما دشمنان و خناسان دست به كار شدند و با رفت 
و آمدها و تلفن هاي مكرر به ايشان، القا كردند كه 
اين پيشنهاد در واقع روشي براي كنار زدن ايشان 
توسط شهيد بهشتي بوده است! خود من بارها از 
شهيد مفتح ش��نيدم كه مي گفتند: »اينها تصور 
مي كنند من آقاي بهش��تي را دو س��ه روز است 
كه مي شناس��م و خبر ندارند كه س��ابقه دوستي 
ما به س��ال ها پيش برمي گردد و لذا دائماً س��عي 
مي كنند مرا عليه ايشان تحريك كنند، در حالي 
كه اگر همين امروز اعالم شود كه ايشان كانديداي 
رياست جمهوري است، من اولين كسي خواهم 
بود كه به ايشان رأي مي دهم، زيرا بعد از امام كسي 

را به صالبت و مديريت ايشان سراغ ندارم«. 
من چ��ون به ه��ر دو بزرگوار عالقه داش��تم، نزد 
شهيد بهش��تي رفتم و اصل ماجرا را سؤال كردم. 
ايشان فرمودند: »واقعاً اين نحوه برخورد، نهايت 
بي انصافي است. ما مي خواهيم كه ايشان حتماً به 
مجلس خبرگان راه يابند، ولي با وجود كانديداهاي 
متعدد در ته��ران، با نام��زدي ايش��ان از تهران، 
احتمال رأي آوردنش��ان كم مي شود. من اسامي 
كانديداهاي ته��ران را نزد امام بردم. ايش��ان هم 
توصيه كردند بهتر است آقاي مفتح از شهرستان- 
كه احتمال موفقيت ايشان بيشتر است- كانديد 
شوند«، اما متأسفانه باالخره وسوسه خناسان تأثير 
خود را گذاشت و شهيد مفتح از تهران نامزد شدند، 
منتهي چون نام ايشان در ليست جامعه روحانيت 

مبارز و نيروهاي خط امام نبود، رأي نياوردند! 
كجا و چگونه از شهادت آيت اهلل مفتح 

اطالع پيدا كرديد؟ 
در آن ايام رئيس صدا و سيماي اصفهان بودم. يادم 
هست مشغله زيادي داشتم و لذا توجهي به راديو 
نداشتم. ساعت حدود نه و نيم بود كه منشي ام آمد 
و پرسيد: »خبر را شنيديد؟« گفتم، »نه!« او حرفي 
نزد و رفت و چند دقيقه بعد ع��ده اي از مديران و 
معاونان مركز آمدند و س��عي كردن��د با آرامش و 
به تدريج، موضوع را به من بفهمانند. ابتدا گفتند: 
به آقاي مفتح تيراندازي شده، ولي خوشبختانه به 
خير گذشته است و ايشان را به بيمارستان برده اند. 
بالفاصله با صداي و سيماي تهران تماس گرفتم و 
فهميدم به ايشان تيراندازي شده است، ولي هنوز 
خبر شهادت ش��ان را به صدا و سيما نداده بودند. 
دشوارترين كاري كه بايد مي كردم، اطالع دادن 
اين خبر به همسرم بود. وقتي به خانه رفتم، تنها 
كاري كه كردم اين بود كه راديو يا تلويزيون روشن 
نباشد. بعد به س��ختي ماجراي ترور شهيد مفتح 
و به خير گذش��تن قضيه را برايش توضيح دادم. 
بالفاصله بليط هواپيما تهيه كردي��م و به تهران 
آمديم. در نزديكي منزل وقتي همس��رم با سيل 
جمعيت س��ياه پوش و عزادار روبه رو شد، متوجه 
شد پدرش شهيد شده است و از ديدن اين منظره 

بي هوش شد!
قرار بود در س�الگرد ش�هادت آيت اهلل 
مفت�ح در س�ال 59، علي�ه توهي�ن به 
حضرت امام راه پيمايي اعتراض آميزي 
صورت بگيرد. چه كساني و با چه اهدافي 
قصد داش�تند كار را بكنن�د و امام چه 

واكنشي نشان دادند؟ 
 در آن زمان ش��يخ علي تهراني به اصفهان آمد 
و عليه ش��هيد بهش��تي در باغ تختي سخنراني 
كرد. بعد هم منافقين راه  افتادند و ش��عار مرگ 
بر شهيد بهش��تي س��ر دادند. اين اولين بار بود 
كه در اصفهان يعني زادگاه شهيد بهشتي، اين 
طور به ايش��ان جسارت مي ش��د. با اين حركت 
منافقين، طيف هاي ضد انقالب به آنها پيوستند 
و جمعيت قابل توجهي تشكيل شد و به سمت 
صدا و سيما راه افتادند. اعضا و طرفداران حزب 
جمهوري اسالمي، س��ريع وارد عمل شدند و با 
آنها به مقابله برخاس��تند و ش��عار مرگ بر بني 
صدر سر دادند. ما هم فورا انتظامات صدا و سيما 
را تقويت كرديم كه آنها سازمان را اشغال نكنند. 
فيلمب��رداران تلويزيون از اي��ن صحنه ها فيلم 
گرفتند و شب در اخبار اس��تاني نمايش دادند. 
در آن فيلم، صحنه اي بود كه كسي عكس امام 
را پاره كرده بود! متعاقب پخش اين خبر، از دفتر 
آقاي طاهري اصفهاني زنگ زدند كه: ايش��ان از 
ديدن اين منظره بسيار ناراحت شده. من گفتم: 
قضيه جدي نيس��ت و در درگي��ري پيش آمده 
و موضوع را بزرگ نكنيد. عب��داهلل نوري هم از 
تهران تماس گرف��ت و گفت كه: م��ن مي دانم 
موضوع مهمي نبوده، اما باي��د قضيه را بزرگ و 
شرايط را عليه بني صدر متشنج كنيم!قرار شد 
در روز سالگرد ش��هيد مفتح، در سراسر كشور 
راه پيمايي اعتراضي عليه اين اهانت انجام شود. 
جو بسيار س��نگين و متش��نج بود. امام دستور 
دادند راه پيمايي لغو ش��ود و نقشه كساني را كه 

مي خواستند آشوب به پا كنند، خنثي كردند. 
با تشكر از فرصتي كه در اختيار ما قرار 

داديد. 

  محمدرضا كائيني
روزهاي�ي كه بر م�ا مي گذرد، ي�اد و خاط�ره منادي 
وح�دت ح�وزه و دانش�گاه، ش�هيد آي�ت اهلل دكتر 
محمد مفتح را تداع�ي مي كند. از همي�ن روي و در 
تكري�م من�ش واالي آن بزرگ�وار، با دام�اد محترم 
ايش�ان جن�اب محمد پيش�گاهي فرد ب�ه گفت وگو 
نشس�ته ايم. اميد مي بريم كه انتش�ار اين مصاحبه 
پرنكته، تاريخ پژوهان انقالب را مفيد و مقبول افتد. 

  
از كي و چگونه با آيت اهلل ش�هيد مفتح آش�نا 

شديد؟ 
بسم اهلل الرحمن الرحيم. آشنايي ام با آيت اهلل شهيد مفتح، 
از كتاب هاي ايشان آغاز ش��د و با مطالعه آن كتاب ها، به 

ايشان عالقه و ارادت زيادي پيدا كردم. 
چ�ه ش�د ك�ه ب�ا ايش�ان خويش�ي پي�دا 

كرديد؟واسطه اين وصلت كه بود؟ 
در س��ال 1348 پدرم از دني��ا رفتند و ش��هيد آيت اهلل 
بهشتي- كه آن موقع در آلمان تشريف داشتند- براي من 
نامه اي فرستادند و فوت پدرم را تسليت گفتند و فرمودند: 
»ابداً نگران آينده نباش، من ه��ر كاري كه از عهده ام بر 
بيايد براي خوشبختي تو انجام مي دهم«. ايشان از سفر 
كه برگشتند و روي آشنايي و همسايگي اي كه با شهيد 
مفتح داشتند، در سال 1350 موضوع ازدواجم با دختر 
ايشان را مطرح كردند. از سوي ديگر خاله ام دختر شهيد 
مفتح را ديده و ايشان را بسيار پس��نديده بودند. شهيد 
بهش��تي هم به من گفتند: » مي خواه��م دختر يكي از 
نزديك ترين دوستان و يارانم را برايت خواستگاري كنم«. 
بعد با شهيد مفتح صحبت كرده و ايشان پرسيده بودند: 
»اگر دختر خودتان دم بخت بود، حاضر بوديد فالني را به 
عنوان داماد انتخاب كنيد؟« و شهيد بهشتي پاسخ داده 
بودند: »حتماً اين كار را مي كردم«. ش��هيد مفتح وقتي 
اين پاس��خ را از شهيد بهشتي ش��نيدند، گفتند: »ديگر 

سؤالي ندارم!«. 
پس در واقع شهيد بهش�تي باني اين ازدواج 

شدند؟ 
بله، ايشان پس از صحبت با شهيد مفتح، به من گفتند: 
»مادرتان را براي خواستگاري و انجام كارهاي مقدماتي 
بفرستيد و باقي امور را به من بسپاريد«. در آن ايام خانواده 
شهيد مفتح در قم بودند. مادرم به قم رفتند و دختر ايشان 
را خواستگاري كردند و پس از موافقت خانواده عروس، 

شهيد بهشتي انجام بقيه كارها را به عهده گرفتند. 
در مورد مهريه و ساير رسوم بحثي نشد؟ 

شهيد مفتح به شهيد بهشتي گفته بودند: »تعيين مهريه 
و همه اين كارها را خودش��ان مديريت كنند«. ش��هيد 
بهش��تي هم يك جلد قرآن و يك دانگ و نيم از خانه ما 
را در اصفهان به قيمت 15 هزار تومان مهر ايش��ان قرار 
دادند و من و شهيد مفتح و ش��هيد بهشتي پاي سند را 

امضا كرديم. 
چه كسي خطبه عقدتان را خواند؟ 

ش��خصاً خيلي مايل بودم خود شهيد آيت اهلل بهشتي ما 
را عقد كنند، ولي ايشان صالح ديدند آيت اهلل آملي - كه 
آن موقع امام جماعت مسجد امام زمان)عج( در خيابان 
مختاري و از بس��تگان ايش��ان بودند- از ط��رف داماد و 
آيت اهلل زنجاني امام جماعت حس��ينيه ارشاد، از طرف 

عروس خطبه عقد را جاري كنند. 
ش�ما و ش�هيد آيت اهلل بهش�تي چه نس�بت 

خويشاوندي اي داشتيد؟ 
ايشان شوهرخاله من بودند، اما انصافاً همواره مثل پدري 
مهربان، نگران زندگي ام بودند و حت��ي پس از عقد، در 

خريد لوازم منزل هم به من كمك كردند. 
به نظر ش�ما، ويژگي هاي برجس�ته اخالقي و 
شخصيتي ش�هيدآيت اهلل مفتح كدام بودند 
و شما بيش�تر تحت تأثير كدام ويژگي ايشان 

قرار گرفتيد؟ 
ايشان فوق العاده مهربان و متواضع بودند و به همه افراد 
از كوچك و بزرگ، احترام مي گذاش��تند. از نظر علمي 
هم بس��يار مبتكر و خالق بودند و نوآوري ايشان در امور 
علمي و ديني بر همگان آشكار بود. همواره تبسم بر لب 
داشتند و در پيگيري امور ديني و نشر عقايد شيعي، انصافاً 

كم نظير بودند. 
از شما چه توقعي داشتند؟ 

ايش��ان اولين بار كه با من برخورد كردن��د، بعد از اينكه 
از تحصيالت و كارم پرس��يدند، فرمودن��د: »من گوهر 
گرانبهايي را كه در اختيار دارم به ش��ما مي سپارم. از او 
خوب مراقبت كنيد«. البته بعي��د مي دانم در حدي كه 
شهيد مفتح از من انتظار داش��تند، در اداي اين تكليف 

موفق شده باشم. 
يكي از ويژگي هاي ش�هيد مفت�ح كه همگان 
بدان معترفند، توانايي ايشان در ايجاد ارتباط 
با نس�ل جوان ب�ود. ش�ما از اي�ن ويژگي چه 

تحليلي داريد؟ 
همين طور است. مهرباني و فروتني ايشان سبب مي شد 
كه جوان ها خيلي به ايشان جذب ش��وند. مرحوم آقاي 
پرورش مي گفتند: »من با خيلي ها رابطه دارم و حتي با 
بعضي از آنها بسيار هم صميمي هستم، ولي رو نمي بينم 
شبي را در خانه آنها بمانم، ولي با آقاي مفتح راحت هستم 
و بدون رو در بايس��تي در منزل ايشان مي مانم«. شهيد 
مفتح بسيار ساده زيست و صميمي بودند، طوري كه افراد 
مي توانستند ساعت ها با ايشان درددل كنند. به جوان ها 
هم عالقه خاصي داشتند. پس از اينكه دكتر شريعتي از 
ايران رفت، جواناني كه در حس��ينيه ارشاد گرد ايشان 
جمع شده بودند، اكثراً به مسجد قبا و شهيد مفتح روي 
آوردند. ايش��ان مي گفتند: »وقتي اين جوانان مشتاق و 
پرشور را در مسجد قبا مي بينم كه با چه شور و هيجاني در 
باره مسائل مختلف ديني و سياسي بحث مي كنند، دلم از 
شوق لبريز مي شود، چون اينها را با تمام قلبم دوست دارم 

و چشم اميدم براي آينده به اينهاست«. 
از فعاليت هاي خودتان در كنار شهيد بهشتي 

و شهيد مفتح برايمان بگوييد؟ 
در اواخر سال 1352، اين دو بزرگوار از من خواستند بر 
دامنه فعاليت هايم بيفزايم و نيروهاي جوان را متش��كل 
كنم. من، آقاي منوچه��ر بزرگي و آقاي ح��داد، تازه از 
آموزشگاه ذوب آهن بيرون آمده و شركت ايران فوكو را 
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 توليد قارچ 
براي پيشگيري از پيري زودرس

در حاشيه نمايشگاه پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي 
از دستاوردهاي پژوهشي سازمان جهاددانشگاهي استان از 
جمله سامانه كنترل دسترسي لوتوس، نانو حامل ليپيدي 
كوركومين و قارچ خوراكي – دارويي انوكي رونمايي ش�د. 
س��امانه كنترل دسترس��ي لوتوس كه توس��ط پژوهش��كده 
گردشگري جهاددانشگاهي خراسان رضوي طراحي و عملياتي 
شده است، يك فناوري رشد يافته بر مبناي RF- ID  است و از 

دو بخش سخت افزار و نرم افزار تشكيل شده است. 
همچني��ن در اي��ن نمايش��گاه از ط��رح نانوحام��ل ليپيدي 
كوركومين كه از سوي پژوهش��كده علوم و فناوري موادغذايي 
جهاددانشگاهي خراسان رضوي طراحي و عملياتي شده است، 
توس��ط دكتر رضا قنبري، رئيس پارك علم و فناوري اس��تان 

رونمايي شد. 
ضد باكتري و آنتي اكس��يداني، فعاليت ضد س��رطاني، كاهش 
س��طح كلس��ترول خون و كبد، افزايش عملكرد ايمني بدن، 
بازدارندگي از بيماري هاي قلبي- عروقي و جلوگيري از آسيب 
غشاهاي زيستي در مقابل پراكسيداسيون از اثرات بيولوژيك 

كوركومين است. 
در اين نمايش��گاه همچنين از قارچ خوراك��ي - دارويي انوكي 
كه توسط گروه پژوهش��ي زيس��ت فناوري قارچ هاي صنعتي 
پژوهش��كده بيوتكنولوژي صنعتي جهاددانش��گاهي خراسان 
رضوي به توليد دانش بنيان رسيده بود، توسط دكتر رضا اقنوم، 
رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي 
رونمايي شد. قارچ خوراكي - دارويي انوكي مقام چهارم را از نظر 
توليد جهاني در بين قارچ هاي خوراكي داراس��ت. اين قارچ به 
دليل بافت ترد و نازك و طعم دلپذير آن به صورت خام به ويژه در 
كشورهاي آسياي جنوب شرقي براي مصرفي مانند تهيه ساالد 
اس��تفاده مي ش��ود؛ عالوه بر خواص تغذيه اي، خواص دارويي 
متعددي براي قارچ انوكي گزارش شده است، اين قارچ به دليل 
داشتن پلي ساكاريدهاي متنوع باعث بهبود سيستم دفاعي بدن 

و همچنين پيشگيري از پيري زودرس و سرطان مي شود. 
----------------------------------------------

 درمان ديابت 
با نانوراهبرهاي مغناطيسي

پژوهشگران دانشگاه اصفهان در يك مطالعه  آزمايشگاهي 
از نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن به عنوان نانوراهبرهايي 
ب�راي درمان هوش�مند بيم�اري دياب�ت اس�تفاده كردند. 
اثربخشي اين روش روي موش مورد تأييد قرار گرفته  است. 
امروزه با توجه به شيوع رژيم هاي غذايي ناسالم در ميان افراد، 
ديابت در حال تبديل  ش��دن ب��ه يك بيماري همه گير اس��ت. 
كاهش حافظه و اختالل در يادگيري را مي توان به عنوان يكي از 
عوارض مهم اين بيماري برشمرد. محققان دانشگاه اصفهان با 
به كارگيري فناوري دارورساني هوشمند، موفق شدند عوارض 
مذكور را كنترل كنند و كاهش دهند. دكتر ابوالقاسم اسماعيلي، 
عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان با اشاره به تركيب كوئرستين 
به عنوان يك��ي از تركيبات مفي��د موجود در بيش��تر ميوه ها و 
س��بزيجات، هدف از انجام طرح حاضر را اس��تفاده از فناوري 
دارورساني هوشمند براي افزايش كارايي اين تركيب سودمند 
عنوان كرد. وي در خصوص معايب اصلي كوئرستين افزود: يكي 
از معايب بزرگ تركيب كوئرستين، حالليت ضعيف در محلول 
آبي و هضم س��ريع گوارشي آن اس��ت كه موجب مي شود دوز 
بااليي از اين تركيب در فرآيند درمان مورد استفاده قرار گيرد. 
اس��تفاده از نانوذرات مغناطيسي باعث ش��د تا كارايي درماني 
كوئرس��تين در بهبود اختالالت يادگيري ارتق��ا يابد؛ بنابراين 
ميزان داروي به مراتب كمتري نيز براي يك دوره  درماني مورد 

نياز باشد و متعاقب آن بيمار متحمل هزينه  كمتري شود. 
اسماعيلي تصريح كرد: در اين طرح از نانوذرات سوپرپارامغناطيس 

اكسيد آهن به عنوان يك راهبر نانويي استفاده شده  است.  
وي خاطر نشان كرد: نتايج به دست آمده ميزان كارايي ۹۰ درصدي 
نانوسامانه  هوشمند را نسبت به استفاده  سنتي از كوئرستين تأييد 
مي كنند. بازگشت حافظه و يادگيري به حد طبيعي و نيز كاهش 
قابل  توجه قند خون از اثرات ديگر به كارگيري اين سامانه  انتقال 

دارو خواهد بود. 
اين تحقيقات حاصل تالش هاي ش��يوا ابراهيم پور دانش��جوي 
مقطع دكتري دانش��گاه اصفهان و دكتر ابوالقاسم اسماعيلي و 
دكتر سيامك بهش��تي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان 
است. نتايج اين كار در نشريه »نانومديساين« با ضريب تأثير ¾ 

منتشر شده  است.

دستاورد ايراني

امسال دومين س�ال متوالي اس�ت كه تعداد 
ثبت ن�ام  دانش�جويان بين الملل�ي جديد در 
اياالت متحده كاه�ش پيدا كرده اس�ت، اين 
موضوع سال گذشته، باعث ضرر ۳۳ ميليارد 
دالري به آموزش امريکا شد. بنا بر آمار رسمي 
منتش�ر ش�ده در ماه نوامب�ر امس�ال، تعداد 
دانشجويان جديد بين المللي كه در دانشگاه ها 
و كالج هاي اياالت متحده ثبت نام كردند نسبت 
به سال گذش�ته ۷درصد كاهش داشته است. 
پروفس��ور س��ايمون مارگينس��ون، از دانش��گاه 
آكسفورد، متخصص امور دانشجويان بين المللي، 
مي گويد: »ترديدي نيس��ت« ك��ه اين كاهش به 
دولت ترامپ ارتباط دارد. او مي گويد كه تركيب 
پيام هاي ضدمهاجران و س��ختگيري هاي بيشتر 
در صدور ويزاي دانشجويي، متقاضيان را فراري 

داده است. 
  فضاي سياسي و اجتماعي

موسسه بين المللي آموزش كه هر سال اطالعات 
س��االنه را در اي��ن زمين��ه گ��ردآوري مي كند، 
از متقاضي��ان احتمالي درباره دالي��ل عدم ادامه 

تحصيل در اياالت متحده پرسيده و دريافته است 
كه تركيبي از سياست، امكانات و هزينه ها دليل آن 
است. روند اخذ ويزا فقط يكي از داليل شاخص اين 
موضوع بوده است در حالي كه بيشتر افراد » فضاي 
سياس��ي و اجتماعي اياالت متحده« را عامل آن 
معرفي كردند. هزينه باالي آموزش هم از عوامل 
ذكر ش��ده اس��ت اما در كنار آن بايد همچنين به 
»احساس ناخواسته بودن در اياالت متحده« و در 
نظر گرفتن »امنيت جاني در اياالت متحده« اشاره 
كرد. بيش��تر كاهش متقاضي از كشور هايي مثل 
هند، كره جنوبي، مكزيك و عربستان سعودي بوده 
است. همچنين شاهد كاهش تعداد متقاضيان ورود 
به دانشگاه هاي امريكا از بريتانيا، آلمان و فرانسه 
بوديم. آنچه بي��ش از همه در م��ورد اين كاهش  
ثبت نام ها تكان دهنده اس��ت، توقف روند رشدي 

است كه چند دهه ادامه داشته است. 
  قدرت نرم رو به افول

امريكا موفقيت آشكاري در جذب بزرگ ترين بخش 
بازار جهاني دانشجويان بين المللي داشته است. 

اواي��ل دهه ۱۹۶۰، ح��دود ۵۰ هزار دانش��جوي 

بين المللي در اين كش��ور بودند و اين رقم س��ال 
به س��ال افزايش پيدا مي كرد، تا اينكه در س��ال 
۲۰۰۰ به ۱۰برابر و حدود ۵۰۰هزار دانش��جوي 
خارجي رسيد. در سال ۲۰۱۵، بيش از يك ميليون 
دانشجوي خارجي در اياالت متحده امريكا تحصيل 
مي كردند. در اين ميان منافع اقتصادي وجود دارد 
اما اين دانشجويان بخش مهمي از »قدرت نرم« 
اياالت متحده اند كه باعث برتري تأثير جهاني اين 
كشور مي شود. رقم كلي دانشجويان بين المللي در 
سيستم اياالت متحده همچنان رو به افزايش است 
كه اين رشد به دليل برنامه و طرحي است كه به 
دانشجويان اجازه مي دهد تا  سه سال براي توسعه 
مهارت هاي كاري خود پس از فارغ التحصيلي در 

اين كشور بمانند. 
  وابستگي به چين

اما سير نزولي آشكار ثبت نام دانشجويان جديد و 
كاهش بيش از ۱۰ درصد در دو سال گذشته نشان 
مي دهد كه چندين دهه محبوبيت ديگر متوقف 
شده است. اگر افزايش بي امان درخواست تحصيل 
دانش��جويان چيني نبود، كاهش و س��ير نزولي 

بيش��تري صورت مي گرفت. دانشجويان چيني، 
بزرگ ترين گروه دانش��جويان خارجي در اياالت 
متحده هستند. بين سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸، تعداد 
دانشجويان چيني در اياالت متحده از ۶۰ هزار نفر 
به بيش از ۳۶۰ هزار نفر رس��يده است كه بيشتر 
آنها در رشته هايي مثل علوم و فناوري و رياضيات 
و تجارت متمركز شده اند. آنها ميليارد ها دالر به 
سيستم آموزش  عالي اياالت متحده وارد كرده اند. 
اما پروفسور مارگينسون، مدير مركز آموزش  عالي 
جهاني مي گويد كه اگر هرگونه مشكل ديپلماتيك 
يا تجاري جريان ورود دانشجويان چيني را متوقف 
كند، دانش��گاه هاي امري��كا دچ��ار »پيامد هاي 
احتمالي هولناكي« خواهند ش��د. آخرين آمار ها 
نش��ان مي دهد كه تا چه حد آموزش عالي امريكا 
براي ورود دانش��جويان بين المللي چشم اميد به 
كشور هاي آسيايي دارد تا كشور هاي غربي. چين 
و هند بيش از نيمي از دانشجويان خارجي اياالت 
متحده را تش��كيل مي دهند و تعداد دانشجويان 
ايراني از دانشجويان بريتانيايي بيشتر است. بريتانيا 
بزرگ ترين صادر كننده اروپايي دانشجو به اياالت 
متحده بود اما اكنون فقط يك درصد از دانشجويان 
بين المللي را شامل مي شود. در سيستم آموزش  
عالي اياالت متحده حدود ۱۱هزار و ۵۰۰دانشجوي 
بريتانيايي تحصيل مي كنند كه با رقم چند سال 

پيش تفاوتي جزئي كرده است. 
  مهمان نواز تر از امريکا

با افزاي��ش هزينه هاي آموزش در دانش��گاه هاي 
بريتانيا، پيش بيني شد كه اين رقم باالتر برود اما 

اين پيش بيني ها هرگز تحقق پيدا نكردند. 
البته دولت امريكا مي گويد كه همچنان تمايل به 

جذب دانشجويان خارجي دارد. 
م��اري رويس، مش��اور وزير امور خارج��ه امريكا 
در امور آموزش��ي و فرهنگي گفت:» آنها دارايي 
فوق  الع��اده اي ب��راي اياالت متحده هس��تند. ما 
مي خواهيم اين پيام را به جهان بدهيم كه آموزش 
بين المللي م��ا را به كش��وري قدرتمند تر تبديل 

مي كند.«
يكي ديگر از چالش هاي اي��االت متحده افزايش 
محبوبيت سيستم هاي دانش��گاهي ديگر به ويژه 
در استراليا و كاناداست. پروفس��ور مارگينسون 
اوايل سال جاري، نتيجه تحقيقي را منتشر كرده 
است كه نش��ان مي دهد اس��تراليا از بريتانيا جلو 
زده و دومين مقصد اصلي دانش��جويان خارجي 

شده است. 
همچنين كانادا افزايش چش��مگيري در ميزان 
جذب دانشجويان خارجي داشته است و خود را 
امريكاي شمالي آزاد انديش و مهمان نواز در برابر 

اياالت متحده معرفي مي كند.

مبينا صديقي
    گزارش يک 

در س�ال  »حماي�ت از كاالي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم كه وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشکي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از كاالي ايراني اس�ت كه اگر به طور كامل و 
صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همين زمينه پذيراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

درآمدهاي نجومي به مانعي بزرگ براي حذف پرديس هاي پولي تبديل شده است

وقتي امور نمايشي جايگزين رسيدگي به امور دانشجويان مي شود

تقدیر رئیس دانشگاه فردوسی از خودش!

عکس ي�ك تقديرنام�ه در روزه�اي اخير 
منتش�ر ش�د و محت�واي آن اي�ن ب�ود: 
رئيس دانش�گاه فردوسي مش�هد از خود 
ب�ه  دلي�ل اهتم�ام ب�ه توس�عه پژوهش و 
فن�اوري تقدير ك�رده و ل�وح تقديري نيز 
در اين زمينه صادر شده اس�ت. دليل اين 
تقدير ني�ز انتخ�اب محمد كاف�ي )رئيس 
دانش�گاه فردوس�ي مش�هد( ب�ه عنوان 
يک�ي از پژوهش�گران برتر نمايش�گاهي 
در گ�روه كميت�ه برگ�زاري نمايش�گاه 
هفت�ه پژوه�ش در مش�هد ب�وده اس�ت. 

  روابط عمومي توضيح مي دهد
بر اساس اعالم روابط عمومي دانشگاه فردوسي 
مشهد، متأسفانه به دليل عجله عوامل اجرايي 
از رئيس دانش��گاه فردوس��ي مشهد خواسته 
شد كه لوح ها را امضا كنند و پس از آن اسامي 
برگزيدگان توسط هيئت داوران هر بخش وارد 
شده اس��ت، بنابراين درج نام رئيس دانشگاه 
فردوسي در يكي از اين لوح ها، بعد از امضاي 
ايش��ان اتفاق افتاده اس��ت. البته اين س��بب 
تأسف خود ايشان نيز شده، اما بي دقتي برخي 

از عوامل اجرايي خارج از دانش��گاه باعث اين 
اتفاق نامطلوب شده است. 
  آموزش مطابق قانون

اين در حالي اس��ت كه مديريت اين دانشگاه 
وقتي تا اين حد بي دقتي مي كند، پس تكليف 
بسياري از ديگر مس��ائل اين مركز مشخص 
است. پيش از اين انتقادات برخي دانشجويان 
مبني  ب��ر گزين��ه اي عمل ك��ردن اداره هاي 
آموزش دانشكده هاي اين دانشگاه هم خبرساز 
شده بود. انتقادات دانش��جويان از كند بودن 
رون��د انتخاب واحد ب��راي ترم هاي تحصيلي 
جديد بود و مع��اون آموزش��ي و تحصيالت 
تكميلي دانش��گاه هم پاس��خ داده بود كه » 
در اين دانش��گاه روال آموزش مطابق قانون 

است.«
ام��ا از ديگ��ر ش��اهكارهاي رئيس دانش��گاه 
فردوسي مش��هد اين بود كه چندي قبل در 
گفت وگو ب��ا روزنامه ايران كس��ب رتبه دوم 
وبگاه دانش��گاه در ميان دانشگاه هاي وزارت 
علوم در رتبه بندي جهاني و بومتريكس را از 

دستاوردهايش مطرح كرده بود. 

  رتبه هشتم به جاي دوم
حال آنكه در آخرين رده بندي و بومتريكس، 
جايگاه دانش��گاه فردوس��ي به ترتيب پس از 
دانشگاه هاي تهران، دانش��گاه علوم پزشكي 
تهران، دانش��گاه صنعتي ش��ريف، دانش��گاه 
صنعتي اميركبير، دانش��گاه تربيت مدرس، 

دانش��گاه صنعتي اصفهان و دانش��گاه علم و 
صنعت ايران در رتبه هش��تم و از نظر جهاني 

هم در رتبه ۹۶۳ قرار دارد. 
محمد كافي در همين گفت وگو با اش��اره به 
اينكه »اليدن« يكي از نظام هاي معتبر ارزيابي 
دانشگاهي است كه هر سال دانشگاه هاي برتر 
دنيا را بر اس��اس ش��اخص هاي علم س��نجي 
مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار مي دهد، اظهار 
داش��ت: طبق چشم انداز ۱۰ س��اله، دانشگاه 
فردوسي مشهد بايد تا سال ۲۰۲۰ بين ۵۰۰ 
دانشگاه برتر جهان، ۱۰ دانشگاه برتر منطقه و 

دو دانشگاه برتر كشور قرار گيرد. 
  از آرزوها تا اهداف

اين در صورتي اس��ت كه الي��دن هرگز جزو 
نظام هاي رتبه بندي درجه يك قرار ندارد. در 
واقع دانشگاه هاي مطرح ايراني و بين المللي 
همواره نظام هاي رتبه بندي ش��انگهاي، كيو 
اس و تايمز را مالك خود قرار مي دهند. جالب 
اينكه وي تنها از اهداف و آرزوهايش صحبت 
كرده است و هيچ سخني از برنامه هايش براي 

رسيدن به اين اهداف وجود ندارد. 

 عليرضا سزاوار
   گزارش 2

خارج شدن پردیس ها از ریل مأموریت

چندي پيش خبري از س�وي معاون آموزش�ي 
وزارت علوم منتشر ش�د كه حکايت از توقف 
راه ان�دازي دوره ه�اي جدي�د در پرديس هاي 
پول�ي دانش�گاه ها داش�ت، البت�ه ب�ه گفت�ه 
مجتبي نياس�ر اين توق�ف تا زم�ان بازنگري 
سياست هاي پذيرش دانشجو در اين پرديس ها 
ادام�ه مي ياب�د و پ�س از اصالح سياس�ت ها، 
دوره ه�اي جدي�دي راه ا ن�دازي مي ش�وند. 
دوره هاي پرديس ه��اي خودگ��ردان دوره هايي 
هستند كه با شهريه اداره مي شوند. اين دوره ها از 
قبل برقرار شده اند و تا زماني كه مشتري داشته و 
براي دانشگاه صرفه مالي داشته باشند، دانشگاه ها 

آن دوره ها را حفظ مي كنند. 
  مدار صفر درجه

وزير علوم هم به تازگي خبر داده بود كه با توجه به 
ظرفيت باالي دانشگاه ها در دوره هاي بدون شهريه 
و روزانه اين دوره ها به تدريج تعديل مي ش��ود. به 
گفته منصور غالمي اين دانشجويان نيز مانند ساير 
دانشجويان از مرحله آزمون و پذيرش مي گذرند. 
پيش از اين مجتبي شريعتي نياسر معاون آموزشي 
وزي��ر عل��وم از بازنگ��ري فعالي��ت پرديس هاي 
دانشگاهي خبر داده بود. وي يادآور شده بود وزارت 

علوم در ح��ال تدوين راهكار قانوني اس��ت تا اين 
پرديس ها بتوانند براس��اس مأموريت اصلي كه از 
ابتدا براي آنها تعريف شده بود به فعاليت خود ادامه 
دهند. معاون آموزشي وزارت علوم تأكيد كرده بود 
دس��تگاه آموزش عالي بايد نظارت جدي تری بر 
مراكز اقماري تحت عنوان پرديس ها كه توس��ط 
دانشگاه هاي خوب كشور تأسيس مي شوند داشته 

باشد تا در مدار خود ادامه فعاليت دهند. 

  روند نزولي پرديس ها
موضع گي��ري اين مق��ام مس��ئول وزارت علوم و 
حمايت تلويحي او از ادام��ه فعاليت پرديس هاي 
پولي درش��رايطي انجام مي شود كه پرديس هاي 
خودگ��ردان كه در س��ال ۹۰ )با عن��وان پرديس 
بين الملل( ب��ا هدف ايج��اد ظرفيت هاي جديد و 
جلوگيري از خروج ارز از كشور و جذب دانشجويان 
بين المللي آغاز به كار كردند هرسال از اهداف اصلي 

خود دورتر و كم كم به مكاني براي دريافت آسان 
مدرك مقطع ارشد و دكتري دانشجويان متمول 
و ديگر افراد تبديل شدند. دراين ميان با توجه به 
روند نزولي اين پرديس ها در تحقق اهداف تعريف 
شده ش��ان و فاصله گرفتن از سياست هاي اصلي 
درسال ۹۳ و درحالي كه س��ه سال از فعاليت اين 
پرديس ها مي گذشت، وزارت علوم درصدد اصالح 
ساختار و اعمال تغييراتي در سياست هاي پذيرش 

دانشجو دراين دانشگاه ها برآمد. 
  عزم جدي ندارند

به عب��ارت ديگر و با اس��تناد به اظه��ارات معاون 
آموزش��ي وزارت علوم و ش��خص وزير وقت علوم 
درباره تكليف پرديس هاي پولي به نظر مي رس��د 
اين وزارتخانه نه تنها خواستار رسيدگي به شكايات 
دانشجويان مبني بر زيرسؤال رفتن عدالت آموزشي 
نيس��ت، بلكه عزمي جدي هم براي س��اماندهي 
وضعيت كنون��ي پرديس هاي پولي دانش��گاه ها 

ندارد. 
نبايد غافل ماند منفعت مالي اين پرديس ها براي 
دانشگاه و وزارت علوم موجب شده است برنامه اي 
جدي براي بهبود س��اختار اين دانشگاه ها ريخته 

نشود.

ابراهيم مشيريان
   گزارش3

 كمبود هيئت علمي
 در دانشگاه هاي علوم پزشكي

بر اساس قانون مجلس به كارگيري بازنشستگان ممنوع 
شده و بازنشستگان بايد هر چه سريع تر پست خود را ترك 
كنند البته اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها داراي قانون 
خاص هستند و بر اس��اس مرتبه و رتبه دانشگاهي سن 

بازنشستگي آنها تعيين مي شود. 
به گفته نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس »قانون 
منع به كارگيري بازنشس��تگان ضعف داشته و بهتر بود 
همانطوري كه وزرا، معاونان رئيس جمه��ور و جانبازان 
باالي ۵۰ درصد از اين قانون مس��تثني ش��دند اساتيد 

برجسته در ساير دانشگاه ها نيز مستثني مي شدند.«
وي با انتقاد از اينكه در دانش��گاه هاي علوم پزش��كي با 
كمبود عضو هيئت علمي روبه رو هس��تيم، تصريح كرد: 
تعداد اعض��اي هيئت علمي محدود اس��ت و از س��ويي 
اساتيد بازنشس��ته كوله باري از علم، تجربه و تخصص را 
به دوش مي كش��ند، بنابراين نبايد دانشگاه ها را از وجود 

آنها محروم كرد. 
  در فقدان هيئت علمي

البت��ه از اجراي قانون من��ع به كارگيري بازنشس��تگان 
نيز نمي توان س��رپيچي كرد و بايد فضا را براي اس��اتيد 
و دانش��مندان جوان باز كرد تا خأل اساتيد بازنشسته پر 
شود. از سوي ديگر اما دانش��گاه ها به دليل نبود سهميه 
استخدامي نتوانس��ته اند اعضاي هيئت علمي جديد را 
جذب كنند. متأس��فانه در بسياري از رش��ته هاي علوم 
پزش��كي با كمبود اس��تاد و عضو هيئت علم��ي روبه رو 
هستيم در اين رابطه نياز است دانشگاه هايي كه كمبود 
نيروي انساني را احساس مي كنند براي اخذ مجوز جذب 
و استخدام نيروي هيئت علمي تالش وافري داشته باشند 
تا با بازنشس��تگي نيروهاي متخصص بتوان كمبودها و 
نواقص را رفع كرد. دانشگاه ها بايد برنامه ريزي بلندمدتي 
را براي ورود و خروج نيروها و جذب اعضاي هيئت علمي 
داشته باشند. در اين رابطه داشتن برنامه مي تواند بسياري 

از مشكالت اين حوزه را رفع كند. 

بازي دو سر باخت
با وجود آنکه مسئوالن سال هاست بر معايب آزمون هاي 
چهارگزينه اي تأكيد دارند و ش�يوه هايي براي حذف 
آن پيش�نهاد مي دهند، ش�واهد و قرائ�ن حکايت از 
عالقه مس�ئوالن به اين نوع آزمون دارد. عالقه اي كه 
دليلش هرچه باش�د، ظاهراً ادامه دار به نظر مي رسد. 
تأسفبار اين است كه اين شيوه غلط، گريبانگير باالترين 
مقط��ع تحصيالت تكميلي يعني دكتري ش��ده اس��ت. 
گزينش دانشجو بر اساس قدرت تست زني، باعث مي شود 
دوره دكتري در كشور ما از رسالت حقيقي خود دور شود. 
 وقتي نيمي از امتياز گزينش در دوره دكتري بر اس��اس 
نمره آزمون سنجش است، يعني قدرت تست زني آن هم 
در ابتدايي ترين شيوه اش، جاي مالك هاي واقعي سنجش 
شايستگي افراد را مي گيرد. اس��تعدادها، توانمندي ها و 
مهارت هاي واقع��ي افراد نقش بس��يار اندكي در انتخاب 

دانشجوي دكتري دارند. 
  بي توجهي به مقطع دكتري

در بسياري از موارد تست زن هايي كه حتي يك رزومه خوب 
ندارند ب��ا آوردن رتبه هاي تك رقمي راه��ي دوره دكتري 
مي شوند و دانشجو هاي واقعي كه در رشته خود متخصص 
هستند بايد سال ها براي رسيدن به اين مقطع معطل بمانند 
تنها به اين دليل كه آنها مهارتي در زدن تست هاي بي محتوا 
ندارند. ما همچنان مخترع س��بكي عجي��ب در گزينش 
دانشجوي دكتري هستيم. بي توجهي به مقطع دكتري در 
كشور ما به حدي است كه بين گزينش دانشجو براي انتخاب 
مقطع ليسانس و دكتري فرقي نيست. هنوز هم براي انتخاب 
دانشجوي دكتري سازمان سنجش آزمون برگزار مي كند و 
از دانشگاه ها در اين زمينه سلب اختيار مي شود. اين مسئله 
زماني به خوبي خود را نشان مي دهد كه اين گزينش تستي 
باعث شود دانشگاه ها مجبور شوند به رغم ميل باطني خود 
رتبه هاي برتر را انتخاب كنند. سرنوشت مقطع دكتري در 
كشور ما به حال خود رها شده است و معيار هاي غيراستاندارد 
گزينش دانشجو در اين مقطع روز به روز هم آن را مهجورتر 
و بي فايده تر مي كند. يك سالي كه دانشجو صرف خواندن 
درس براي زدن تست هاي بي محتوا مي كند، مي توانست 

صرف يك كار علمي مفيدتر كند. 
  بي ارزش ترين مالك

اين مسئله مي توانست فقط در كوتاه مدت باشد اما بعضي 
وقت ها اين ش��يوه ناكارآمد گزينش چندين سال از وقت 
و زندگي يك فرد را مي گيرد. زماني كه اين دانش��جويان 
صرف تست ها مي كنند از باارزش ترين مقاطع زندگي شان 
است كه در اوج شكوفايي كاري و درس��ي هستند.   اين 
بازي يك بازي دو سر باخت براي همه است، چه آنهايي كه 
مي برند و چه آنهايي كه مي بازند، زيرا كسي به حق واقعي 

خود نمي رسد.

تابلو اعالنات

ديگه چه خبر؟

دانشجويان خارجي از امريکا رويگردان شده اند

گریز  نخبگان از امریكا



حمله به سواحل و لقمه لقمه خوردن آن آنقدر 
عادي و روزمره شده که انگار گروهي صاحب 
قدرت اين منابع طبيعي و عمومي را مال خود 
مي دانن�د و بدون در نظر گرفت�ن حق مردم و 
قوانين موجود در رابطه با حريم دريا و... هر وقت 
و هر کجا  دلشان ساحل مي خواهد، مقداري از 
آن را تکه مي کنن�د و مي بلعن�د. اينها آنقدر 
قدرت دارند که در برخي ش�هرهاي ساحلي، 
ديگر ساحلي باقي نگذاشته اند. درست مثل 
ش�هر »کوهي خيل« در اس�تان مازندران که 
با وجود مجاورت با س�احل درياي خزر، فاقد 
زمين س�احلي جهت اجراي طرح درياس�ت. 

    
حاال همه م��ردم مي دانند که ويالهاي ش��يک و 
الکچري ساحلي مازندران متعلق به افراد صاحبنام 
و برخي نيز مربوط به چهره هاي هنري، اقتصادي 
و اجتماعي کشور است و هر روز سطحي از ساحل 
و دريا را قانوني يا غيرقانوني تصرف مي کنند و با 
ديوار س��يماني عظيمي آن را به نام خود و به دور 
از چش��م مردم براي اس��تراحت و تفريحاتشان 
کنار مي گذارند.  غم انگيز آنجاست که وقتي قرار 
مي ش��ود در مورد ميزان س��واحل متصرف شده 
حرفي زده شود، مسئوالن امر چنان آمار دقيقي 
ارائه مي کنند که گويي خودشان اين سواحل را متر 
کرده و به يقه سفيدها تحويل داده اند.  اگر اطالعات 
تا اين حد کافي است، پس چرا مشخص نمي شود 
چه کسي اجازه اين ساحل خواري ها را داده و با علم 
به اينکه اين کارها غيرقانوني بوده چرا پس گرفته 
نمي شود.  مازندران 480 کيلومتر نوار ساحلي دارد 
که طبق اعالم مسئوالن دستگاه قضايي 80 درصد 
سواحل استان در تصرف بخش هاي مختلف است 

و از اين ميزان 28 درصد از س��وي دس��تگاه هاي 
دولتي، 12 درصد از سوي شهرک هاي ساحلي، 
24 درصد از س��وي افراد حقيقي و 10 درصد از 
سوي نهادها تصرف شده و چهار درصد آزاد است 
که در اختيار عموم ق��رار نمي گيرد. اين در حالي 
اس��ت که در ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه 
آمده که تمامي دستگاه هاي دولتي داراي اراضي 
ساحلي موظف به آزادسازي ساحل هستند و در 
اين ماده هيچ نامي از نهاده��اي غيردولتي ذکر 
نشده و همين امر موجب مستثني دانستن برخي 

نهادها از اجراي ماده 63 قانون است. 
  واگذاري ها شفاف نيست و مردم عصباني اند!

با وجود هفت روستاي ساحلي در بخش گيلخواران 
جويبار، مردم به سواحل دسترسي ندارند و بخش 
اعظمي از س��واحل يعني بي��ش از ۵0 درصد آن 
به افرادي واگذار ش��ده که عب��ارت تحت اجراي 
پروژه را يدک مي کش��ند.  ساحل خواري ها آنقدر 
پيش��رفت کرده که در برخي ش��هرهاي ساحلي 
مثل کوهي خيل ديگر ساحلي باقي نمانده و بايد 
پيشوند »س��احلي« را از اين ش��هر پس بگيريم. 
حاال ش��هر »کوهي خيل« در اس��تان مازندران با 
وجود مجاورت با س��احل درياي خزر، فاقد زمين 
ساحلي جهت اجراي طرح درياست. به طوري که 
شهردار کوهي خيل با اشاره به اين نکته که ديگر 
س��احلي براي اجراي طرح دريا نداريم، مي گويد: 
» با وجود تمام پيگيري ه��ا موفق به تملک زمين 
ساحلي جهت اجراي طرح دريا نشده ايم و حدود 
2۵ هزار نفر ساکنان بخش گيلخواران جويبار از 
اين موهبت بي بهره هستند.« علي اصغر قاسمي 
از شفافيت نداش��تن در روند واگذاري زمين هاي 
ساحلي ابراز نارضايتي کرد و ادامه داد: » با وجود 

تأکيدات استاندار، فرماندار شهرستان و نمايندگان 
مجلس، واگذاري زمين هاي س��احلي همچنان 
با عدم ش��فافيت همراه بوده و اين موضوع موجب 
نارضايتي مردم و بي اعتمادي به مسئوالن ذيربط 
شده است.« وي مي افزايد: » زمين 8 هکتاري که 
از سال 88 قرار بود به شهرداري کوهي خيل جهت 
اجراي طرح سالم سازي واگذار گردد، متأسفانه با 
واگذاري هاي غيرشفاف به صنايع دريايي واگذار 
شد.« با توجه به اينکه س��واحل درياي مازندران 
قابليت کناره گيري کشتي را ندارد، حاال قرار شده 
حدود 8 هکتار از س��واحل خزر جهت ويال سازي 
کارکنان سازمان صنايع دريايي اختصاص يابد اما 
نکته حائز اهميت اينکه اين سازمان هيچ نمايندگي 
در شهرستان مربوطه ندارد.  شهردار کوهي خيل با 
اعالم اينکه تنها شهر س��احلي هستيم که زمين 
س��احلي نداريم، مي گوي��د: » از 18 کيلومتر نوار 
ساحلي شهرستان جويبار، يک کيلومتر آن هم در 

اختيار مردم نيست.«
  ساحل خواري به نام سرمايه گذاري

در مي��ان حرف هاي مس��ئوالن اس��تاني نکاتي 
وجود دارد که هر شنونده اي را به فکر فرو مي برد. 
جمالتي مثل اينکه با وجود تأکيدات اس��تاندار، 
فرماندار شهرستان و نمايندگان مجلس، واگذاري 
زمين هاي ساحلي همچنان با عدم شفافيت همراه 
است! يعني چطور مي ش��ود همه کساني که به 
نوعي در تصميم گيري هاي استاني دخيل هستند 
هم از عدم شفافيت در واگذاري ها صحبت کنند. 
مگر چه کساني براي سواحل تصميم مي گيرند؟

در همين رابطه سيدعلي اسد، فرماندار جويبار از 
تشکيل کارگروهي در خصوص بررسي زمين هاي 
ساحلي خبر مي دهد و خاطر نشان مي کند: »مسير 

را براي س��رمايه گذاران واقعي هموار مي کنيم تا 
در اجراي کار خود مش��کلي نداشته باشند اما اگر 
فردي زمين را به بهانه سرمايه گذاري تصرف کرده 
و اقدامي صورت نگيرد، خلع يد صورت مي گيرد.« 
محمد فقيه، بخشدار گيلخواران نيز معتقد است که 
بحث واگذاري زمين هاي ساحلي با هدف توسعه و 
رونق گردشگري و اقتصادي در سنوات گذشته انجام 
شده اما آنچه مشخص است فقط تعداد محدودي 
از واگذاري ها در مسير اصلي خودش حرکت کرده 
و بخش اعظم آن فقط براي تملک زمين بوده است.  
متأسفانه نبود عزم ملي براي آزادسازي حريم قانوني 
دريا بسيار مشهود اس��ت که در اين ميان مي توان 
به اختالف بي��ن مجلس و دولت درباره س��ازمان 
عمران سواحل شمال اشاره کرد، به طوري که در 
برنامه چهارم مصوب و قانون شده است که حريم 
قانوني دريا بايد آزادس��ازي شود، اما يک عزم ملي 
و متولي قوي و با مهارت براي اين کار وجود ندارد. 
در همين رابطه س��يف اهلل فرزانه، مديرکل ميراث 
فرهنگي مازندران مي گويد:» در حال حاضر شاهد 
آن هستيم که با وجود آنکه دستگاه هاي مختلف 
مانند شهرداري و سازمان دهياري ها فعال هستند، 
اما زمين خوار کار خودش را مي کند و اين نش��ان 
مي دهد که دريا متولي ندارد. البت��ه در قانون نيز 
اشکالي وجود دارد که در آن نام دستگاه هاي وابسته 
به دولت و اشخاص حقيقي و نهاد هاي غيردولتي 
ذکر نش��ده اس��ت و بايد اين قانون اصالح شود.« 
البته محمدجواد حشمتي مهذب، معاون قضايي 
دادستاني کل کشور نيز مي گويد: »در بحث سواحل 
از سال ۵4 قانون صريح و ش��فاف براي آزادسازي 
داريم که هنوز اجرا نشده است و بسياري از دخل و 
تصرف هاي سواحل به دليل عدم اجراي قانون است 
و بايد در اجراي قانون حد حريم دريا مشخص باشد، 
زيرا هم حواس س��ازنده جمع باشد و هم مجري و 
قاضي تکليفش روشن باشد. افراد با صحنه سازي و 
حيله و ترفند هاي مختلف ساحل را تصرف مي کنند، 
چون از قبل حريم س��احل و دريا مشخص نشده 
است، بنابراين اگر بر اجراي قانون تأکيد شود و مردم 

نيز مطالبه کنند، مشکل حل مي شود.«

وسايل بازي استانداردسازي شوند
 خنده و جيغ كودكان آذربايجان غربي 

در شهربازي هاي غير استاندارد!
پروژه احداث بزرگ ترين شهربازي شمال غرب کشور که قرار بود 
در استان آذربايجان غربي احداث شود، در حد وعده باقي مانده و 
هنوز در محوطه آن آجري روي آجر گذاشته نشده است. وضعيت 
وسايل بازي پارك ها و شهربازي هاي اين استان مطلوب نيست و 
25 هزار کودك آذربايجان غربي در حالي از اين وس�ايل استفاده 
مي کنند که نمي دانند به دليل غيراس�تاندارد بودن برخي از آنها 
ممکن است هر لحظه  حادثه اي هر چند کوچك برايشان رخ دهد. 

    
صداي قهقهه و خنده كودكان در بين وسايل بازي تمام محوطه را پر كرده 
است. بچه ها التماس آميز به مادر و پدرشان نگاه مي كنند و فقط يك بار ديگر 
بازي كردن را مي خواهند و والدين در دوراهي رضايت دادن براي شنيدن 
صداي خوشحالي كودكشان و نگراني از غيراستاندارد بودن وسايل بازي 
مي مانند. وسايل بازي كه بارها و بارها تأكيد شده است كه بازي كردن با آنها 
ممكن است هر لحظه حادثه اي را رقم بزنند و طي سال هاي گذشته هم بستر 
حوادث متعددي چون سقوط و جراحت بوده اند. با اين حال مادرها و پدرها 
نمي توانند جلوي بازي كودكان را بگيرند و باالخره رضايت مي دهند. اين 
وضعيت والدين 25 هزار كودكي است كه در استان آذربايجان غربي زندگي 
مي كنند و شهر و روستايشان از كمترين خدمات تفريحي استاندارد برخوردار 
است. در اين خصوص مدير كل بهزيستي آذربايجان غربي تأكيد مي كند: 
»فضاهاي بازي و تفريحي استان نيازمند مناسب سازي است.« سعيد فريور 
مي افزايد: »فضاهاي بازي و تفريحي در سطح استان به ويژه كالنشهر اروميه 

با وجود اقدامات انجام شده، همچنان به طور كامل استاندارد نيستند.«
  كودكان در انتظار افتتاح يك شهربازي 

بنابر اين با توجه به نياز جمعيتي اس��تان آذربايجان غربي به وسايل بازي، 
قرار بود ش��هريورماه سال جاري مدرن ترين ش��هربازي شمال غرب كشور 
در اين استان افتتاح ش��ود. با اين حال اين طرح كه مدت هاست آغاز شده، 
زمان بهره برداري اش از مناسبتي به مناس��بت ديگر در حال انتقال است و 
هيچ كدام از وعده هاي متوليان اس��تاني در خصوص آن عملي نمي شود. 
عضو شوراي شهر اروميه كمي قبل تر گفته بود كه 14 دستگاه متنوع براي 
شهربازي خريداري  شده كه 12 دستگاه آن نصب شده است و بعد از پايان 
نصب چرخ وفلك، شهربازي به  طور كامل تكميل مي شود. عادل فتاحي در اين 
خصوص تأكيد كرده بود كه كارهاي عمراني شهربازي به اتمام رسيده است، 
اما منتظر صدور دستور افتتاح از سوي استانداري هستند.  گفته مي شود كه 
كل زيرساخت شهربازي 60 ميليارد تومان هزينه در بر داشته است. با اين 
حال همچنان بخش هايي از اين مجموعه هنوز ناقص است و برخي مدعي 
هستند كه همين نقص ها منجر به تأخير در افتتاح اين واحد تفريحي شده 
است. مشكل راه هاي دسترسي،  تكميل نبودن مسجد شهربازي، پاركينگ 
و غيره از اين دست مشكالت عنوان مي شوند. عالوه بر اين برخالف اينكه 
ادعا شده بود كه مدرن ترين شهربازي شمال غرب خاورميانه در اين استان 
احداث شود، اما حسين پناهي ديگر عضو شوراي شهر اروميه معتقد است كه 
اين شهربازي كه در حال ساخت است به هيچ عنوان مدرن نيست. با اين حال 
مردم آذربايجان غربي كه مدت هاست در انتظار افتتاح يك شهربازي هستند، 
مي خواهند هرچه سريع تر اين شهربازي با وسايل بازي استاندارد افتتاح شود. 
اما اين پروژه هم اسير وعده هاي بي سرانجام شده است. طرحي كه مي توانست 
نياز بخشي از كودكان استان را برطرف كند. از همين رو ضروري است هرچه 
سريع تر مسئوالن استان آذربايجان غربي طرح هايي را در خصوص نصب و 
استاندارد سازي وسايل بازي در استان دنبال كنند و باالخره به اين نگراني 

خانواده ها در خصوص حادثه خيز بودن وسايل بازي خاتمه دهند.

ميترا شهبازي

همين كنار تهران، 

محمدرضا عباسي
   گزارش 2

يي ســــتا و  ر
 به نـام لهـك در 
شهرستان اسالمشهر قرار دارد كه از ساده ترين 
امكانـات ابتدايي هم محروم اسـت. اهالي اين 
روسـتا كه جمعيتشـان به كمتـر از 20 خانوار 
مي رسد در حالي روزگار خود را مي گذارنند كه 
در بقاياي ساختمان هاي باقي مانده از يك قلعه 
فرسـوده كه هر لحظه ممكن اسـت آوار آن بر 
سرشان خراب شود زندگي مي كنند. با توجه به 
جمعيت منطقه كه نمي تـوان از محبت اجراي 
طرح هاي هادي برخوردار شود، نيروهاي جهادي 
تصميم به ساخت ساختمان هايي براي اين روستا 
گرفتند. اما درست از وقتي بسيجيان آستين باال 
زدند با موانع متعددي روبه رو شدند كه رفع آن 
در گـرو توجـه متوليـان دولتـي اسـت. 

    
در حالي روستاي لهك كه در فاصله10كيلومتري 
جنوب غربي شهر تهران و در ش��رقي ترين نقطه 
شهرستان اسالمش��هر واقع ش��ده كه تعدادي از 
هموطنانمان را در خ��ود جاي داده ك��ه به ناچار 
و با دس��ت تقدير زمانه به اين مكان ك��وچ كرده و 
زندگي مشقت باري را مي گذرانند. اهالي ساكن در 
روستاي لهك در حالي زندگي روزمره خود را سپري 
مي كنند كه بقاياي ساختمان هاي باقي مانده از يك 
قلعه كهنسال با شرايط غير ايمن و در حال ريزش 
در زمستان هاي سرد و تابستان هاي گرم به عنوان 
تنها س��رپناه اين مردم بوده و در صورت وقوع يك 
زلزله با قدرت ۳ ريشتر اين بناها به طور قطع تخريب 
مي شوند. از همين رو بسيج سازندگي استان تهران با 
بهره گيري از گروه هاي بسيجيان جهادگر، متشكل از 
متخصصان و دست اندركاران با سابقه و مجرب در امر 
ساخت و ساز تصميم به بازسازي اين روستا گرفت. 

در همين راس��تا طرح احداث 50 واحد مسكوني 
با حضور جانش��ين سازمان بس��يج مستضعفان، 
استاندار سابق تهران، مسئول بسيج سازندگي كشور 
و مقامات استاني و محلي در تاريخ 19شهريور ماه 

سال جاري طي مراسمي كليد خورد. 
  كاغذبازي اداري مسير بسيجيان را سد كرد! 

كلن��گ آغ��از عملي��ات اجراي��ي اي��ن پ��روژه 
محروميت زدايي در حالي به زمين زده شد كه بنابر 
اعالم مسئوالن بسيج سازندگي و سپاه پاسداران 
برنامه ريزي هاي الزم صورت گرفته بود تا همزمان 
با چهلمين س��الگرد پي��روزي انقالب اس��المي و 
گراميداش��ت اي��ام اهلل دهه فجر س��اختمان هاي 
مسكوني اين پروژه تكميل و در اختيار اهالي منطقه 
قرار داده شود. با اين حال هنوز به رغم پيگيري هاي 
انجام شده و مشاهدات ميداني از سطح اين روستا 
نه تنها س��اختمان هاي مورد نظر احداث نش��ده، 

بلكه هنوزهي��چ اقدام عمران��ي در منطقه صورت 
نگرفته است. عدم همراهي و همكاري اداراتي نظير 
بنياد مسكن انقالب اسالمي و جهاد كشاورزي در 
اجراي طرح و تعيين تكليف وضعيت موجود و عدم 
پاسخگويي به استعالمات الزمه، مانع از اين شده 
است كه جهادگران بسيجي به رغم اينكه امكانات و 
تجهيزات و ادوات مورد نياز را براي احداث بناهاي 
مقاوم آم��اده كرده اند، اما فرص��ت خدمت گذاري 
به جامعه محرومان را از دس��ت داده اند. مس��ئول 
بسيج سازندگي سپاه سيدالشهدا استان تهران در 
گفت وگويي با خبرنگار روزنامه »جوان« با اشاره به 
وضعيت ساكنان روستاي لهك، مي گويد: »براساس 
برنامه ريزي انجام ش��ده قرار ب��ود زمين مورد نياز 
براي احداث 50 واحد مسكوني در روستاي لهك 
در اختيار مجموعه بسيج سازندگي قرار گيرد كه 
متأس��فانه به رغم پيگيري هاي انجام شده اين امر 

محقق نشده است.« س��رهنگ غالمي مي افزايد: 
»متأسفانه بروكراسي اداري و عدم همكاري برخي 
ادارات و دس��تگاه هاي اجرايي مانع از اجراي اين 
طرح شده كه مي طلبد مسئوالن امر هم با يك عزم و 
اراده جهادي نسبت به رفع مشكالت و موانع سر راه 
اين طرح را كنار بزنند.« بخشدار مركزي شهرستان 
اسالمشهر با اشاره به اينكه اهالي روستاي لهك از 
بوميان روستاهاي اسالمشهر نبوده و از ديگر نقاط 
كشور به اين منطقه مهاجرت كرده اند به »جوان« 
مي گويد: »به  رغم مسائل و مش��كالت موجود و با 
توجه به وضعيت ساكنان روستاي لهك، اين وظيفه 
حاكميت و دولت است كه نسبت به رفع مشكالت 

به وجود آمده در اين منطقه اقدام نمايد.« 
سجاد برنجي مي افزايد: »بايد تدابيري انديشيده 
ش��ود تا در صورت رفع مشكل اين روستا، مجدداً 
ش��اهد ش��كل گيري كانون هاي جمعيتي نظير 
روستاي لهك در اين منطقه نباشيم.« وي ادامه 
مي دهد: »بر اساس سرشماري سال 95 جمعيت 
روستاي لهك زير 20 خانوار بوده و بر اساس قانون، 
اجراي طرح هادي در اين روستا غيرممكن است.« 
بخشدار مركزي اسالمشهر با اشاره به اينكه سپاه 
پاسداران و بسيج سازندگي براي ساماندهي اين 
روس��تا اعالم آمادگي كرده اند بيان مي كند: »در 
آخرين جلسه ستاد بازآفريني بافت هاي فرسوده 
شهرستان اسالمش��هر كه در تاريخ 24 آبان ماه 
9۷ برگزار شد مقرر ش��د، با توجه به قرار گرفتن 
بخشي از اراضي روستا در خارج از حريم و با اخذ 
اس��تعالمات الزم و موافقت بنياد مسكن انقالب 
اسالمي و جهاد كشاورزي نس��بت به رفع موانع 
اداري براي بازسازي اين روس��تا و انجام فعاليت 
عمراني اقدام شود.« با اين تفاسير انتظار مي رود كه 
هر چه سريع تر موانع موجود بر سر راه اجراي اين 

عمليات عمراني در منطقه برچيده شود. 

جهادگران براي رفع محروميت از روستاي لهك اسالمشهر بسيج شدند
مسئوالن فقط موانع و کاغذبازي ها را رفع کنند

زمين ۸ هکتاري که از سال ۸۸ قرار 
بود به شهرداري کوهي خيل جهت 
اجراي طرح سالم سازي واگذار گردد، 
متأسفانه با واگذاري هاي غيرشفاف 
به صنايع دريايي واگذار شد.  با توجه 
به اينکه س�واحل درياي مازندران 
قابليت کناره گيري کشتي را ندارد، 
حاال قرار ش�ده ح�دود ۸ هکتار از 
س�واحل خ�زر جه�ت ويال س�ازي 
کارکنان س�ازمان صناي�ع دريايي 
اختصاص يابد اما نکته حائز اهميت 
اينکه اين سازمان هيچ نمايندگي در 

شهرستان مربوطه ندارد
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كوهي خيل مازندران ديگر ساحلي براي خوردن ندارد!
 با اينکه در بحث سواحل قانون صريح و شفافي براي آزادسازي وجود دارد 

اما هرگز اجرا نشده و با صحنه سازي و حيله ساحل را مي خورند و رويش آب دريا را !

  اردبيل: رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل گفت: 
امسال ۳0 پروژه عمراني نيمه تمام استان توسط دستگاه هاي دولتي براي 
اجرا به سرمايه گذاران بخش خصوصي واگذار شده است. داود شايقي افزود: 
اين پروژه ها كه قرار بود امسال به بخش خصوصي واگذار شود به شكل 100 
درصد انجام شده و تا پايان سال پروژه هاي جديد نيز به اين ليست اضافه 
مي شود. دولت نيز با توجه به كمبود منابع مالي به واگذاري اين پروژه ها به 

بخش خصوصي هم در بودجه سال جاري و هم سال آينده تأكيد دارد. 
  بوشهر: مديرعامل ش��ركت نفت و گاز پارس از افزايش 56 ميليون 
مترمكعبي برداش��ت گاز از ميدان پارس جنوبي تا پايان سال خبر داد و 
گفت: دستيابي به اين ظرفيت، ركورد تازه اي در حوزه توليد و بهره برداري 
از مگاپروژه هاي گازي پ��ارس جنوبي بر جاي خواهد گذاش��ت. محمد 
مشكين فام افزود: در حال حاضر، ايران از ميدان مشترك پارس جنوبي، 
روزانه 580 ميليون مترمكعب گاز برداشت مي كند كه با تحقق برنامه هاي 
توسعه اي، اين رقم تا پايان سال جاري با ثبت يك ركورد تازه، به بيش از 

6۳0 ميليون مترمكعب افزايش مي يابد. 
  كردستان: رئيس اداره بهره برداري منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
كردستان از احياي 2۳0 هكتار اراضي ملي با گياهان دارويي در كردستان 
خبر داد و گفت: با همكاري كارشناسان معاونت فني اداره كل، 25 هزار 
نشاء گياهان دارويي در محل نهالستان گريزه سنندج توليد شده است. پيام 
شريفي افزود: اين نشا ها جهت استفاده در پروژه هاي بيولوژيك آبخيزداري 
و آبخوانداري از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي و در قالب عمليات كپه 
كاري و بذر پاشي، احيا و غني سازي مراتع مورد استفاده قرار گرفته است. 
  سيستان و بلوچستان: مدير جهاد كشاورزي شهرستان سراوان از 
راه اندازي اولين جايگاه شتر شيري شهرستان در بخش مركزي روستاي 
سررينك با تأمين 19نفر ش��تر خبر داد و گفت: اين طرح با مشاركت 
بخش خصوصي و با س��رمايه گذاري 600ميليون ريالي به بهره برداري 
رسيده است. شيرزاد كمالي افزود: شير استحصالي از اين شترها در داخل 
شهرستان به مصرف مي رسد در برنامه توسعه اين مراكز بزودي جايگاه 

مجهز با امكانات بروز راه اندازي خواهد شد.

 ۷ خانه جوان در استان زنجان 
به بهره برداري مي رسد    

استان زنجان از ظرفيت بسيار خوبي در     زنجان
حـوزه جوانان برخـوردار اسـت و در 
ايام اهلل دهه فجر هفت خانه جوان در استان به بهره برداري مي رسد. 
علي خليلي شامگاه مديركل ورزش و جوانان استان زنجان با اعالم اين 
خبر گفت: استان زنجان بيش از يك ميليون و ۷5 هزار و 50 نفر جمعيت 
دارد و 25 درصد جمعيت كل اس��تان را جوانان تشكيل مي دهند.  وي 
اظهار كرد: خوشبختانه استان زنجان از ظرفيت بسيار خوبي در حوزه 
جوانان برخوردار اس��ت كه بايد از اين فرصت به خوبي استفاده شود و 
در اين راس��تا در ايام اهلل دهه فجر هفت خانه جوان در استان زنجان به 
بهره برداري مي رسد.  مديركل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: سه 
خانه جوان در اس��تان زنجان وجود دارد كه دو خانه آن در شهرستان 
زنجان و يك خانه در شهرستان خرمدره است و با افتتاح اين هفت خانه 
تعداد خانه هاي جوان به 10 باب مي رسد.  خليلي تأكيد كرد: زنجان در 
زمينه آمار بيمه شدگان ورزشي جزو اس��تان هايي است كه از وضعيت 
خوبي برخوردار است و يكي از اولويت هاي امروز هيئت پزشكي ورزشي، 
بحث آموزش و برگزاري كارگاه هاي آموزش��ي است.  وي بابيان اينكه 
تعداد ورزشكاران بيمه شده در استان زنجان افزايش مي يابد، ابراز كرد: 
تعداد ورزشكاران بيمه شده اس��تان تا پايان امسال بايد به 50 هزار نفر 
افزايش يابد.  خليلي تصريح كرد: خوشبختانه بانوان زنجاني در ميادين 

ورزشي فعاليت هاي خوبي دارند و اين براي استان بسيار خوب است. 

 رفع تصرف 232 هكتار 
از اراضي ملي گلستان    

   گلستان مديركل منابع طبيعـي و آبخيزداري 
گلستان از رفع تصرف از بيش از 232 
هكتار از اراضي ملي در استان طي 6 ماهه نخست امسال، خبر داد. 
ابوطالب قزل س��فلو گفت: با گش��ت هاي حفاظتي و هدفمند توسط 
نيروهاي يگان حفاظت از منابع طبيعي استان، در 6 ماه نخست امسال 
در 2۳2 هكتار از اراضي ملي رفع تصرف صورت گرفت.  وي با بيان اينكه 
حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي يكي از مهم ترين اهداف دولت است، 
افزود: ارزش رفع تصرف انجام شده 2۷۳ ميليارد تومان است.  قزل سفلو 
خاطرنشان كرد: از 99 فقره پرونده اراضي ملي تصرف شده، تعداد 42 
فقره پرونده جنگل و تعداد 5۷ فقره پرونده مرتع اس��ت.  وي گفت: در 
6 ماهه نخست سال 9۷ تعداد 144 فقره پرونده تخريب و تجاوز نيز در 
س��طح 55۳ هكتار و تعداد 156 فقره پرونده تعليف غير مجاز دام نيز 
در سطح استان ثبت شده اس��ت.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
گلستان تصريح كرد: منابع طبيعي اعم از جنگل ها، مراتع، كوه ها، اراضي 
س��احلي، اراضي بياباني و آبراهه ها متعلق به نسل هاي آينده بوده و در 

دست ما امانت است، بايد در حفظ آن كوشا باشيم.

 امضای تفاهمنامه 
ميان منطقه آزاد ارس و دانشگاه تهران    

منطقه آزاد ارس و دانشگاه تهران، با     آذربايجان شرقي
هدف توسعه پرديس بين المللي ارس 
اين دانشگاه، جذب دانشجوي خارجي و تقويت دانشجويان داخلي 
كردنـد.  امضـا  همـكاري  تفاهم نامـه  منطقـه،  ايـن  در 
اين قرارداد همكاري به امضاي محسن نريمان مدير عامل سازمان منطقه 
آزاد ارس و »زهرا امام جمعه« رئيس پرديس بين المللي ارس دانشگاه 
تهران رسيد.  مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در آيين امضاي اين 
قرارداد، گفت: با اقداماتي كه در بخش هاي آموزشي در اين منطقه انجام 
شده، ارس مي تواند به قطب آموزش كشور تبديل شود.  نريمان افزود: 
امسال منطقه آزاد ارس نسبت به جذب دانشجوي خارجي اقدام كرده 
و فضاي مناس��بي براي اسكان و آموزش دانش��جويان در حد ضوابط و 
استانداردهاي الزم در منطقه، ش��كل گرفته است.  وي با اشاره به روند 
فعاليت هاي مربوط به ايجاد فضاي آموزشي و جذب دانشجوي داخلي 
و خارجي در منطقه آزاد ارس گفت: براي جذب دانش��جوي خارجي، 
اقدام هاي مطلوبي در منطقه آزاد ارس انجام ش��ده كه براي تبيين اين 
موضوع و ايجاد فضاي آموزشي مناسب تر، اين قرارداد جديد با دانشگاه 
تهران منعقد شد.  اين مقام مسئول امضاي اين قرارداد را در پيشرفت 
سطح آموزش عالي در منطقه آزاد ارس در همه سطوح تسهيالت عالي 
مؤثر دانست و گفت: هيئت علمي، رئيس دانشگاه و مجري طرح، تعهدات 
الزم را برعهده گرفته اند و س��ازمان منطقه آزاد ارس نيز متعهد شد كه 
همكاري الزم را در اين زمينه داش��ته باش��د.  وي افزود: توسعه فضاي 
آموزشي در پرديس ارس دانشگاه تهران در يك زمين مناسب پيش بيني 
شده و با اعتبارات در نظر گرفته شده از سوي منطقه آزاد ارس، در يك 
بازه زماني 5 س��اله، روند جذب دانشجو و ساخت مركز آموزشي جديد 
براي اين دانشگاه به طور همزمان دنبال مي شود.  نريمان از جذب 40 
دانشجوي خارجي در سال تحصيلي جاري در پرديس بين الملل ارس 
دانشگاه تهران خبر داد و افزود: اين دانشجويان از كشورهاي عراق، آلمان، 

سوريه و افغانستان در اين دانشگاه جذب شده اند.

 راه اندازي ناحيه صنعتي 
در بخش كالپوش ميامي   

   سمنان مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
استان سمنان از راه اندازي ناحيه صنعتي 
كالپوش در شهرستان ميامي با تصويب اعتبار 200 ميليارد ريالي خبر داد. 
حسن آل بويه گفت: در سفر رئيس جمهوري به استان سمنان، تفاهم نامه هاي 
اقتصادي قابل توجهي با س��رمايه گذاران و بانك هاي عامل براي راه اندازي 
واحدهاي صنعتي و توليدي در نواحي و شهرك هاي صنعتي استان منعقد 
شد.  وي ادامه داد: اعتبار بسيار خوبي از محل منابع ملي براي رفع مشكالت 
زيرساختي شهرك هاي صنعتي استان در نظر گرفته شده است.  آل بويه 
با بيان اينكه اعتبار مصوب و تخصيصي در سفر دكتر روحاني براي توسعه 
نواحي و شهرك هاي صنعتي استان سمنان بي سابقه است، گفت: اجراي گام 
توليد برق 6۳ كيلوولت در شهرك هاي صنعتي دامغان و سرخه از طرح هاي 
بسيار خوب سفر كاروان تدبير واميد به استان سمنان بود.  وي اضافه كرد: 
5۷ ميليارد ريال از اعتبار دور اول سفر روحاني به استان سمنان براي تكميل 
ساخت مركز خدمات كسب و كار استان تخصيص يافت.  مدير عامل شركت 
شهرك هاي صنعتي استان سمنان گفت: انتقال پساب شهرهاي استان به 
شهرك هاي صنعتي و تصويب انتقال آب از ساير حوزه ها به سمنان از ديگر 
دستاوردهاي اين سفر است.  الزم به ذكر است استان سمنان يك منطقه 
ويژه اقتصادي، هشت ناحيه و 10 شهرك صنعتي با يك هزار و 200 واحد 

توليدي دارد كه 29 هزار نفر در اين واحدها اشتغال دارند. 

 توليد 13 درصد ماهيان سردآبي كشور 
در لرستان    

مديركل شيالت لرستان از توليد 13 درصد     لرستان
ماهيان سردآبي كشور در استان خبر داد. 
كيارش بيرانوند با بيان اينكه لرس��تان ظرفيت هاي خوبي براي توسعه 
آبزي پروري دارد به اجراي طرح هاي پايلوت پرورش ماهيان گرمابي در 
استخرهاي موسوم به ژئوممبران در استان اشاره كرد و گفت: بيش از 1۳ 
درصد توليد ماهيان سردآبي كشور در استان توليد مي شود.  وي ادامه داد: 
همچنين در راستاي توسعه اين صنعت، مجتمع هاي بزرگ آبزي پروري در 
بخش ماهيان سردآبي با ظرفيت اسمي در حدود ۳000 تن و طي مراحل 
مجوز ماده 2۷ به مجتمع هاي دوآب سلسله و چم چيت دورود واگذار شده 
است.  مديركل شيالت لرستان خاطرنشان كرد: استان با داشتن 29 مركز 
تكثير ماهيان سردآبي در حدود ۳0 درصد تكثير اين ماهيان را در كشور به 
خود اختصاص داده است.  وي بيان كرد: در استان توليد بيش از 50 هزار تن 

انواع آبزيان طي درازمدت هدفي است كه طرح ريزي شده است.

صدور ۶ هزار و ۵۰۰ كارت صنعتگري 
صنايع دستي در هرمزگان 

معاون صنايع دستي اداره كل ميراث     هرمزگان
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
هرمزگان از صدور 6 هزار و ۵23 كارت صنعتگري صنايع دستي از 

ابتداي سال تاكنون خبر داد. 
س��هراب بناوند گفت: از ابتداي س��ال تاكنون 6 ه��زار و 52۳ كارت 
صنعتگري صنايع دستي در استان صادر شده است.  وي افزود: هرمزگان 
در شاخص ايجاد اشتغال از محل صدور مجوز هاي توليدي رتبه نخست 
را بين ۳1 استان به خود اختصاص داده است.  معاون صنايع دستي اداره 
كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هرمزگان خاطرنشان 
كرد: اين استان در ش��اخص صدور كارت شناسايي نيز رتبه نخست را 
به خود اختصاص داد.  بناوند بيان ك��رد: همچنين براي ۷ هزار و ۳69 
نفر براساس مجوز هاي توليد صنايع دس��تي ايجاد اشتغال شده است.  
وي اظهار كرد: صنعتگران هرمزگان در 42 رشته فعال صنايع دستي 
فعاليت مي كنند كه رشته هاي گالبتون دوزي، حصيربافي، خوس دوزي 

و صنايع دستي دريايي از مهم ترين رشته ها محسوب مي شود. 

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك



عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: بخشي از 
بدنه وزارت نفت تمايل به عرضه نفت در بورس 
و ورود بخش خصوصي به تجارت نفت نداشتند 
و االن هم قصد دارند اين راهكار ضدتحريمي 
را متوق�ف كنند، ولي به خاط�ر كاهش ميزان 
صادرات نفت ناچار به انجام اين كار هس�تند. 
هدايت اهلل خادمي در گفت وگو ب��ا فارس درباره 
احتمال ف��روش نفت خري��داري در ب��ورس به 
مشتريان سنتي ش��ركت ملي نفت ايران گفت: 
مشتريان س��نتي در حجم هاي باال مثاًل 300 يا 
400 هزار بش��كه در روز از ما نفت مي خرند، لذا 
آنها نمي آيند 300 هزار بش��كه از ش��ركت ملي 
نفت بخرند و 40 هزار بشكه از بخش خصوصي. 
خريداران بزرگ معموالً به سمت فروشنده هاي 
مطمئن مي روند تا حداكثر نيازش��ان را بتوانند 

تأمين كنند. 
خادمي افزود: بس��ياري از پااليش��گاه ها در دنيا 
هس��تند كه از ما نف��ت نمي خرن��د و اگر بخش 
خصوصي بتواند به اين پااليشگاه هاي كوچك و 
خصوصي كه قابل رصد توس��ط امريكا نيستند، 
بفروشند اتفاق خوبي رخ مي دهد، ولي متأسفانه 
كساني كه مخالف عرضه نفت در بورس هستند، 
تأكيد دارند كه بخش خصوص��ي قادر به اين كار 

نخواهد بود. 
نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس همچنين 
با رد افش��اي اطالعات خريداران نفت در بورس، 
درباره قيمت نفت فروخته ش��ده ب��ه آنها گفت: 
ما در شرايط تحريم هستيم و كار در اين شرايط 
ابزاره��اي خ��اص خ��ودش را مي طلب��د. اگر ما 

خريداران زيادي داشته باشيم به تبع مي توانيم 
قيمت را باال ببري��م و اگر تعداد خري��داران كم 
باشد مجبور هستيم قيمت را به صورت منطقي 
و معقول كاهش دهي��م. در وضعيت كنوني هم 
امكان فروش نفت به قيمت باال وجود ندارد، زيرا 
نفت ايران يك نفت تحريم شده است و قطعاً براي 
دارن��ده  آن هزينه هايي در پ��ي دارد، لذا اعطاي 
تخفيفي معقول در يك سازوكار رقابتي منطقي 

به نظر مي رسد. 
وي با اشاره به نظارت هاي موجود در فرآيند عرضه 
نفت در بورس گفت: با اين حال خود وزارت نفت 
بايد بر اين كار نظارت داشته باشد، چون وزارت 

نفت اس��ت كه دارد كااليي را مي فروش��د، پس 
بايد مطمئن باشد درآمدش را به دست مي آورد. 
كميس��يون انرژي مجلس هم باي��د نظارت هاي 
خودش را فراتر از كنترل و نظارت وزارت خانه ها 
و دولت داشته باشد. س��اير نهادهاي نظارتي هم 
بايد نظارت بكنند، اما نبايد كار را آنقدر پيچيده و 
خطرناك جلوه دهيم كه هيچ كسي حاضر نشود 
بيايد، چون خريداري كه مي خواهد بيايد، يك كار 

تجاري مي خواهد بكند. 
عضو كميس��يون انرژي افزود: ضم��ن آنكه بايد 
ش��رايط را هم لحاظ ك��رد. در ش��رايط تحريم 
وضعيت متفاوت اس��ت. وقتي نفت ايران تحريم 

اس��ت و صادرات نداريم بايد از هر راهي كس��ب 
درآمد كنيم. يكي از راه هايش اين است كه نفت 
ارزان تر بدهي��م، البته بايد اي��ن تخفيف در يك 
س��ازوكار رقابتي معقول بش��ود كه ب��ورس اين 
بس��تر را فراهم كرده اس��ت. راه ديگر فروش در 
آب هاي آزاد است و روش ديگر نيز ذخيره سازي 
در كشورهاي ديگر اس��ت.  خادمي درباره علت 
توقف عرضه نفت در بورس بيان كرد: ما به عنوان 
كشوري كه بزرگ ترين دارنده نفت و گاز جهان 
هستيم، هنوز داريم خام فروشي مي كنيم؛ يعني 
در زمين دش��من بازي مي كني��م. رهبري دهها 
بار فرمودند خام فروش��ي نكنيد، چ��ون امروز را 
مي ديدند. خام فروشي يعني تك محصولي، يعني 
اجبار به ارزان فروشي و در معرض تهديد دشمن 
قرار گرفتن، ولي اگر پااليشگاه احداث مي كرديم 
و نفت را به چندين محصول با ارزش ديگر تبديل 
مي كرديم، امكان تحريم نبود.  خادمي تأكيد كرد: 
االن هم وزارت نفت مخالف عرضه نفت در بورس 
اس��ت. هر دولت مي آمد، به وزارت نفت تكليف 
مي كرد كه نفت را در بورس عرضه كند، اما چون 
بخشي از بدنه وزارت نفت تمايل به انجام اين كار 
نداشت، شرايط را به گونه اي رقم مي زد كه بخش 
خصوصي نتواند وارد تجارت نفت بش��ود و كنار 
برود. حاال هم در زماني كه گلويمان را گرفته اند، 
نفت را عرضه كرديم و ت��ازه االن هم قصد دارند 
آن را متوقف كنند، ولي ب��ه خاطر كاهش ميزان 
صادرات و جو رس��انه اي ايجاد شده باالجبار اين 
كار را انجام مي دهند و باي��د توجه كنيم كه اين 

عرضه بايد تداوم داشته باشد. 

حج�م مطالبات مع�وق برخ�ي از بنگاه هاي 
دولتي و عمومي تا جايي جهش يافته اس�ت 
كه چن�د س�ر و گ�ردن از حق�وق صاحبان 
سهام هم بيشتر شده اس�ت. تعدد اين روند 
نشان از پروژه ورشكس�ت كردن شركت ها  
می ده�د ت�ا ورشكس�ت كنندگان همي�ن 
ش�ركت ها از طري�ق كارگروهي آنه�ا را در 
فراين�د خصوصي س�ازي خري�داري كنند. 
در همي�ن رابط�ه مديرعامل جديد شس�تا 
كه بدون طي ك�ردن فراين�د تصميم گيري 
معمول سكاندار شستا شد، ميزان خسارت 
موجود از پرونده هاي حقوقي شستا را از 5 تا 
100 ميليارد تومان عن�وان كرد كه اين حجم 
مطالبات اگر زنده نش�ود خيل�ي از بنگاه ها 
بايد پيش غول ورشكس�تگي سرخم كنند. 
به گزارش »جوان«، پشت پرده مطالبات معوق 
بنگاه هاي عموم��ي چون بانك ه��ا، دارويي ها، 
صنعت، معدن و... بازي ش��طرنج پيدا و پنهاني 
وجود دارد كه ش��فافيت مي توان��د نتيجه اين 
بازي را به سود منافع عمومي تغيير دهد، زيرا به 
نظر مي رسد پروژه افزايش هزينه هاي جاري و 
رشد بدهي هاي بنگاه هاي سود آور با هدف وارد 
كردن آنها به گرداب ماده 141 ورشكستگي و 
متعاقب آن خصوصي سازي آنها مدت هاست در 

جريان مي باشد. 
  مفسده در حوزه وصول مطالبات معوق

حوزه بازپس گي��ري مطالبات بنگاه هاي دولتي 
و عمومي آلوده به مفس��ده شده است و افرادي 
كه در معامالت منجر به معوقه بنگاه ها دس��ت 
داش��ته اند، در بخ��ش بازپس گي��ري معوقات 
بنگاه ها انح��راف ايجاد مي كنن��د و جالب آنكه 
در خصوصي سازي بنگاه هايي كه از سر تقصير 

ورشكست شده اند، نيز حضور دارند. 
 يک كميته فراقوه ای عل�ت مطالبات را 

بررسی كند
بس��ياري از بنگاه هاي دولت��ي و عمومي كه با 

ورشكس��تگي و عدم بازدهي روبه رو ش��ده اند، 
بايد گزارش هايي را كه از وضعيت اين شركت ها 
در نهاده��اي نظارتي چون ديوان محاس��بات 
عمومي، سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي 
كل كشور و نهادهايي از اين دست وجود دارد، 
توسط يك كميته تشخيص علت ورشكستگي و 
ضعف مالي و تشديد مطالبات معوق و مفسده در 
بازپس گيري مطالبات مورد بررسي قرار گيرند و 
گزارش هاي اين بررسي ها اعالن عمومي و توسط 
يك مجموعه فراقوه اي براي بهبود وضعيت اين 

بنگاه ها تصميم گيري شود. 
در حالي كه در حوزه بانك ها و مؤسسات اعتباري 
غيربانكي بيش از 100هزار ميليارد تومان بدهي 
معوق وجود دارد و اين مطالبات چند سر و گردن 
از سرمايه و اندوخته قانوني و ذخاير بانك ها و در 
كل حقوق صاحبان س��هام بيشتر است. به نظر 
مي رسد صندوق هاي بازنشس��تگي كه ساالنه 
50 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي كمك 
دريافت مي كنند با مفسده مطالبات معوق كالن 
و پروژه ورشكسته سازي برخي از بنگاه ها براي 

فروش به ثمن بخس روبه رو هستند. 
در همين رابطه مديرعامل شستا كه از هلدينگ 
دارويي تأمين و برخالف عرف و فرايند انتخابي 
و با دس��تور وزير كار سكان شس��تا را بر عهده 
گرفته اس��ت در گفت وگو با فارس، در رابطه با 
آخري��ن وضعيت پرونده هاي حقوقي ش��ركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي )شستا( گفت: 
در ي��ك جاهايي در ميان ش��ركت ها مطالباتي 
داريم،  جنس ما را برده اند، كاالي ما را خريده اند، 

اما پول ما را نداده اند. 
محمد رضواني ف��ر ادامه داد: ميزان خس��ارت 
موجود از اي��ن پرونده ها متفاوت اس��ت از 5 تا 
100 ميليارد تومان داريم كه يك برنامه جدي 

گذاشته ايم تا دنبال شوند. 
مديرعامل شس��تا گفت: گاهي نيز پرونده ها به 
دليل اختالفات تجاري بين شركت ها پيش آمده 

و باعث شده توسعه و تمركز فعاليت هايشان را 
از دس��ت بدهند؛ اينها نيز در دستور كار ما قرار 
گرفت��ه و به گونه اي تدبير خواهي��م كرد كه در 
اسرع وقت با ابزارهاي حقوقي و عرفي رسيدگي 

شوند. 
رضواني فر همچني��ن در مورد ميزان زيان دهي 
شركت هاي وابسته به شس��تا در دوران تحريم 
گفت: شس��تا زيان ده نيس��ت، اما شركت هايي 
هس��تند كه به داليلي زيان ده ش��ده اند، البته 
اسامي آنها را نمي توانم بگويم؛ چراكه بايد روند 

آتي را ديد. 
عالوه بر سازمان تأمين اجتماعي و شستا، ديگر 
صندوق بازنشس��تگي تابع��ه وزارت كار يعني 
صندوق بازنشستگي با مشكل مطالبات معوق 
و بازدهي پايين سرمايه گذاري ها روبه رو است، 
به طوري كه اين مجموعه حت��ي نمي تواند 22 
روز از هزينه هاي صندوق بازنشستگي كشوري 
را تأمين كند. در عين حال سياست زدگي اين 
مجموعه مفاسدي را تا كنون در بخش بنگاه ها 
رقم زده اس��ت كه ني��از به توجه فراق��وه اي به 
صندوق هاي بازنشستگي را ضرورت مي بخشد. 
  وع�ده وزير كار ب�راي انتش�ار صورت 

قراردادها و معامالت در شركت ها
خوشبختانه در ميان وزرا، محمد شريعتمداري 
بعد از آنكه وعده انتشار اسامي هيئت مديره هاي 
مجموعه شستا و صندوق بازنشستگي كشوري 
را عمليات��ي ك��رد و ممانعت از دوش��غله بودن 
مديران را اع��الن عمومي نمود، وعده انتش��ار 
اطالع��ات قرارداد ها و معام��الت در بنگاه هاي 

تابعه را به مردم داد. 
حال بايد عنوان داشت كه وزير كار دست روي 
نقطه حساسي گذاش��ته است، زيرا حسابرسان 
و بازرس��ان قانون��ي بنگاه ها و كميت��ه داخلي 
حسابرسي و حتي كنفرانس هاي اطالع رساني 
سازمان بورس اوراق بهادار و حتي اهالي رسانه 
نيز گاهي  نمي توانند به اطالعات مذكور دست 

پي��دا كنند. ح��اال محمد ش��ريعتمداري عماًل 
وعده رونمايي از جعبه س��ياه مطالبات معوق و 
مفسده هاي احتمالي در بازپس گيري مطالبات 
معوق و مش��اركت برخي از مدي��ران و اعضاي 
هيئت مديره در برخي از معامالت را به مردم داده 
است. هر چند كه برخي از مديران آنقدر حرفه اي 
عمل مي كنند ك��ه ردي از خود در اين حوزه به 
جاي نگذارند، اما همين شفاف س��ازي هاي نيم 
بند نيز مي تواند س��ر نخ هايي را براي شناسايي 
ذينفع نهايي مفس��ده هاي احتمالي در اختيار 

عالقه مندان به دستيابي حقايق قرار دهد. 
  زنده كردن مطالبات معوق بانک ها فايده 

چنداني ندارد
نكته جالب به در حوزه مطالبات معوق بنگاه هايي 
چون بانك ها آن است كه بانك ها در اين حوزه 
شركت هايي را تأسيس كرده اند كه عموماً مجوز 
ورود به ح��وزه بازپس گيري مطالب��ات خرد را 
دارند، زيرا مطالبات كالن عموماً ذيل نظر برخي 
از مديران و اعضاي هيئت مديره مي باش��د. اما 
در حوزه ش��ركت هاي وصول مطالبات بانك ها 
همين بس كه بخش قابل مالحظه اي از مطالبات 
معوقي كه در حوزه استان تهران، ساير استان ها 
و شركت ها و پروژه هاي بانك ها زنده مي شود در 
واقع به عنوان هزينه تمام شده وصول مطالبات 

خرج هزينه هاي اين شركت ها است. 
 به طور نمونه ش��ركت وص��ول مطالبات يكي 
از بانك ه��ا در 10 ماهه منته��ي به 96/10/31 
بالغ ب��ر 80 ميلي��ارد تومان وص��ول مطالبات 
داشته است كه در حدود 48ميليارد تومان اين 
مطالبات را به عنوان هزينه تمام ش��ده مصرف 
كرده اس��ت. در حقيقت 60 درص��د مطالبات 
زنده ش��ده بابت هزينه شركت وصول مطالبات 
خورده مي شود، در چنين شرايطي كه مطالبات 
آنقدر گران زنده مي ش��ود بهتر اس��ت بانك به 
بدهكاران در ماه ها و فصول مختلف اعالم كند 
كه اگر بدهي خ��ود را پرداخت كنيد 30 درصد 

تخفيف مي گيريد. 
از س��وي ديگر مطالبات خرد بخ��ش اندكي از 
مطالبات كل بنگاه هايي چ��ون بانك را به خود 
اختصاص مي دهد و تك ت��ك مديران و اعضاي 
هئيت مديره بانك ها و بنگاه ها بايد عزم و التزام 
عملي خود را براي بازپس گيري مطالبات معوق 
كالن ب��ه اثبات برس��انند، وگرن��ه اينكه واحد 
حقوقي موضوع را در فرايند زم��ان بر و پيچ در 
پيچ بيندازد و دس��ت آخر هم مش��خص شود 
بدهي ه��اي كالن تح��ت يك فراين��د پيچيده 

طراحي شده است. 
افرادي در پش��ت انتصابات هستند و يك بازي 
ش��طرنج قدرت پيدا و پنهان پش��ت مطالبات 
معوق بنگاه هاي عمومي و دولتي ش��كل گرفته 
اس��ت كه بايد نتيجه اين بازي به س��ود منافع 

عمومي تغيير يابد. 
مطالب��ات مع��وق يك��ي از معض��الت بخ��ش 
بنگاه��داري و ش��ركت داري در اقتص��اد ايران 
اس��ت و از بانك گرفته تا بنگاه هاي دارويي آن 
هم با مالكيت ه��اي دولتي و عموم��ي به دليل 
ضعف نظ��ارت عمومي و گزارش ده��ي در اين 
بخش  ها، انبوهي از مطالبات معوق وجود دارد 
كه در باز پس گيري اي��ن مطالبات هنگفت كه 
گاهي چند سروگردن از حقوق صاحبان سهام 
نيز باالتر است، مفس��ده هاي متعدد و متنوع به 

چشم مي خورد. 
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خروج غول ورشكستگي از چراغ مطالبات معوق 
مديرعامل جديد شستا: ميزان خسارت موجود از پرونده هاي حقوقي از 5 تا 100 ميليارد تومان است 

عزم وزير كار براي انتشار ليست قراردادها و معامالت مي تواند بخشي از مطالبات در شركت ها را زنده كند

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

بخشي از بدنه وزارت نفت مخالف بورس نفت است
   انرژی

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوالت پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185المپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوالدآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

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

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوالدخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوالدكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

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

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پالسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايالم 
6184115پارس سرام 

8106149الميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني امالح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

مرغ از دالر جلو زد! 
توزيع مرغ منجمد10 هزار توماني و افزايش قيمت 

مرغ گرم به 1۳ هزار تومان 

در اوضاع نابس�امان قيم�ت ان�واع مواد غذايي، قيم�ت مرغ روز 
گذشته از دالر جلو زد و روزهاي يک ش�نبه و دوشنبه، از 11 هزار 
تومان ب�ه 1۳ ه�زار توم�ان افزايش ياف�ت. اين در حاليس�ت كه 
ش�ركت پش�تيباني امور دام، روز گذش�ته مرغ منجمد را به نرخ 
عمده فروش�ي ۸۹00 تومان و قيمت مصرف كننده 10 هزار تومان 
توزيع ك�رد. به نظر مي رس�د، مرغ�داران نيز مانن�د كارخانجات 
لبني با ع�دم تمكين از قانون ت�الش مي كنند با سوءاس�تفاده از 
تقاضاي باالي ب�ازار قيمت ها را به دلخواه خودش�ان تعيين كنند. 
رها سازي بازار به حال خود و پيروي از سياست بازار آزاد در دولت تدبير، 
كار دست دولت داد. توليد كنندگاني كه در پنج سال گذشته با دستور 
نعمت زاده و شريعتمداري وزراي س��ابق وزارت صنعت آزادانه كاالي 
توليدي ش��ان را قيمت گذاري مي كردند، در ش��رايط فعلي اقتصادي 
نيز حاضر نيستند از مصوبات دولت در تعيين قيمت كااليشان تبعيت 
كنند. در سرپيچي از قانون، ابتدا كارخانجات لبني پيشقدم شدند و حال 
نوبت به مرغداران رسيده است. اين تخلفات در حاليست كه وزير جهاد 
كشاورزي چهارشنبه گذشته قيمت 10 هزار تومان را براي هركيلو گرم 
مرغ منطقي دانست، اما مرغداران با بهره گرفتن از نبود نظارت بر بازار 
نه تنها قيمت را به 10 هزار تومان نرساندند، بلكه قيمت را تا مرز 13 هزار 
تومان گران كردند. به طوري كه روز گذشته قيمت مرغ با ثبت ركوردي 
بي سابقه، در مراكز خرده فروشي به كيلويي 13هزار تومان رسيد. طبق 
اعالم اتحاديه پرنده و ماهي نرخ اين كاال در عمده فروشي در كشتارگاه 
11 هزار و 800 تومان، توزيع در واحدهاي صنف��ي 12 هزار تومان و 
خرده فروشي مرغ شمال 12 هزار و 400 تومان بود. قيمت عمده مرغ 
كشتار ش��مال در ميدان بهمن نيز 11هزار و 300 تومان، هركيلوگرم 
سينه مرغ با كتف 20هزارتومان، سينه بدون كتف 21 هزار تومان، فيله 

23هزار تومان بود. 
  توزيع مرغ منجمد با قيمت 10 هزار تومان 

شركت پشتيباني امور دام كه پيش از اين نسبت به توزيع مرغ هاي منجمد 
دولتي به مرغداران هشدار داده بود، روز گذشته اقدام به توزيع كرد، اما 
8900 تومان به قيمت عمده فروشي كه به قيمت حداقل 10 هزار تومان 
به دست مصرف كننده مي رسد. باال بودن قيمت مرغ منجد در روز گذشته 
نيز مزيد برعلت شد تا مرغ گرم ركورد 13 هزار تومان را ثبت كند.  فعاالن 
بازار ضمن انتقاد از نبود بازرس��ان تعزيرات و سازمان حمايت معتقدند: 
باند بازي در ميدان بهمن تهران همچنان ادامه دارد و مرغ و گوشت هاي 

منجمد فقط به تعدادي از توزيع كنندگان محدود فروخته مي شود. 
يكي از خرده فروش��ان در گفت و گو با »جوان« در ميدان بهمن تهران 
از تخلفات در توزيع تخم مرغ هاي وارداتي ترك و گوشت هاي منجمد 
وارداتي خبر مي دهد و مي گويد: تخم مرغ هاي ترك كه در هر كارتن 
شش ش��انه قرار دارد و تاريخ درج ش��ده روي تخم مرغ ها التين چاپ 
شده، متأسفانه توس��ط برخي از دالالن در بس��ته بندي ايراني توزيع 
مي شود. وي مي افزايد: تخم مرغ هاي وارداتي در ميادين ميوه و تره بار 
به قيمت شانه اي 13 هزار و 800 تومان فروخته مي شود. در حالي كه 
تخم مرغ هاي ايراني شانه اي 1۷تا 18 هزار تومان به خرده فروشان عرضه 
مي شود، به عبارت ديگر دالالني كه امكان دسترسي به تخم مرغ هاي 
وارداتي را دارند حداقل شانه اي 4 هزار تومان سود مي برند و كااليي كه با 
ارز دولتي وارد شده تا به دست مصرف كننده واقعي برسد، توسط دالالن 
مجدداً بسته بندي شده و با قيمت گران به مردم فروخته مي شود. اين 

تخلفات با شكل ديگري در توزيع گوشت منجمد نيز اتفاق مي افتد. 
اين فعال بازار مي گويد: گوشت هاي وارداتي در مراكز خاصي در شهر 
تهران به توزيع كنندگان فروخته مي شود. به اين صورت كه بايد گوشت 
با نرخ 3۷ هزار تومان به مغازه دار فروخته شود و با قيمت 39 هزار تومان 
به دست مصرف كننده برس��د. متأس��فانه كارمندان اين مراكز با زد و 
بندي كه با رستوران ها دارند از عرضه گوشت به مغازه داران خودداري 
مي كنند و گوشت را با قيمت 45هزار تومان به رستوران ها مي فروشند.  
وي مي افزايد: اگر بازرسان تعزيرات به خودشان زحمت دهند و در مقابل 
يكي از اين مراكز چند ساعتي كشيك بدهند به وضوح به تخلفاتشان 
پي مي برند. متأسفانه دو سال است كه هيچ خبري از بازرس نيست. يا 
تعزيرات نمي خواهد ورود كند يا اينكه دستور گرفته دخالت نكند. اما با 
ادامه اين روند نه تنها كاالي ارزان به دست مصرف كننده نمي رسد، بلكه 

بيم آن مي رود كه در ماه هاي آتي قيمت ها بيش از اين گران شوند. 
اين فعال بازار تأكيد مي كند: در سال هاي قبل اگر گوشت يا مرغ منجمد 
وارد فروشگاه مي ش��د، بال فاصله مأموران سازمان حمايت يا تعزيرات 
در محل حضور مي يافتند تا احياناً مغازه دار تخلفي نكند، اما دو س��ال 
است كه حتي يك بازرس پايش را داخل مغازه من نگذاشته است. اين 
مأموراني كه در سازمان تعزيرات مشغول به كار هستند، كدام بازار را 

رصد مي كنند كه قيمت ها روز به روز گران مي شود؟
مرغداران دليل گراني قيمت مرغ را نب��ود دان مرغ، قيمت هاي گران 
نهاده هاي طيور و كاهش جوجه ريزي در ماه هاي اخير عنوان مي كنند، 
اين در حاليس��ت كه دبير انجمن ملي توليد گوشت مرغ مي گويد: در 
ماه هاي اخير كاهشي در توليد مرغ در كشور وجود نداشته است. ماهانه 
110 ميليون جوجه ريزي ص��ورت مي گيرد و 180 ت��ا 200 هزار تن 

گوشت مرغ در كشور توليد مي شود. 
صاب��ري مي افزايد: اختالف قيم��ت پيش��نهادي توليد كنندگان مرغ 
با دولت در ه��ر كيلوگرم 2 ه��زار تومان اس��ت. قيمت م��ورد انتظار 
توليد كنندگان مرغ 11/5 تا 12 هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم است 

كه از نظر ما منطقي نيست. 

از قراردادهاي خريد كوتاه نمي آييم
مديرعامل هواپيمايي جمهوري اس�المي ايران ب�ا تأكيد بر اينكه 
نگران مس�ائل مربوط به تحريم نيس�تيم، گفت: از اتحاديه اروپا 
انتظ�ار داري�م مانن�د هواپيماه�اي ATR مجوز تمدي�د اوفک 
ب�راي تحويل هواپيماه�اي ايرباس ب�ه ايران اي�ر را دريافت كند. 
به گزارش تسنيم، فرزانه شرفبافي در نشست خبري با اشاره به اينكه 
در حال برنامه ريزي پروازها در مس��ائل مربوط به تحريم ها هس��تيم، 
اظهار كرد: امريكا ناجوانمردانه هما را در ليست تحريم قرار داده، آنها 
حتي هواپيماهاي زمين گير و متالشي شده ما را تحريم كرده اند. وي با 
بيان اينكه امريكايي ها به دنبال آن هستند كه جلوي همكاري با هما را 
بگيرند، افزود: با وجود اعمال تحريم ها از روش هاي مختلف براي انجام 
پروازها به اروپا استفاده كرده ايم.  وي با يادآوري اينكه سه قرارداد بزرگ 
براي خريد هواپيم��ا در دوره برجام امضا كردي��م، تصريح كرد: بر اين 
اساس 16 فروند هواپيما شامل سه فروند ايرباس و 13 فروند  اي تي آر 
وارد كشور شد. مديرعامل ايران اير با اشاره به اينكه پنج فروند هواپيماي  
اي تي آر با تمديد مجوز اوفك تحويل هما شد، گفت: از اين هواپيماها 
براي پروازهاي داخلي و خارجي )باكو( استفاده مي شود.  شرفبافي با 
بيان اينكه از هيچ كدام از قرارداده��اي خريد هواپيما كوتاه نيامده ايم 
و دس��ت باال را داريم، اظهار كرد: از اتحاديه اروپا انتظ��ار داريم مانند 
ATR ها تمديد مجوز اوفك هواپيماهاي ايرباس را از امريكا بگيرد. وي 
در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه در سال جديد براي پرداخت حقوق 
پرس��نل هما از زيرمجموعه هاي وزارت راه استقراض كرده ايد، گفت: 
براي پرداخت حقوق دي ماه سال گذشته 20 ميليارد تومان از سازمان 
بنادر و دريانوردي استقراض و همان سال هم آن را تسويه كرديم. اين 

استقراض مجوز وزير وقت را داشت. 

بهناز قاسمي 



خألهمدليووحدتپيشازجامملتها
تنها سه هفته ديگر تا اولين بازي تيم ملي فوتبال کشورمان در جام ملت هاي 
آسيا زمان باقي است و با اينکه انتظار مي رفت همچون جام جهاني تيم با 
اتحاد کامل و روحيه باال به مسابقات اعزام شود، اما ملي پوشان و کادر فني 
روز گذشته در غياب مسئوالن فدراسيون و وزارت ورزش عازم قطر شدند. با 
صحبت هاي کنايه آميز و انتقادي که اعضاي تيم قبل از ترک تهران به زبان 
آوردند، حمايت ها از تيم ملي کافي و رضايت بخش نبوده و به اين ترتيب 
اگر در جام ملت ها انتظارات برآورده نشود، داليل آن کاماًل مشخص است.  
موفقيت در رقابت هاي پيش رو عيار فوتبال ملي ما را در قاره آسيا نمايان 
مي کند. درست است که در سال هاي گذشته همواره تيم اول آسيا بوده ايم 
و صدر جدول رده بندي را به هيچ تيمي نداده اي��م، اما عملکرد ما در جام 
ملت ها نش��ان مي دهد که در بين مدعيان قاره حرف��ي براي گفتن داريم 
يا نه. از آنجا که تعداد مخالفان س��رمربي پرتغالي در کشور کم نيست، در 
ماه هاي اخير بارها تنش بين منتقدان و کارلوس کي روش به اوج رسيد و 
طرفين ماجرا براي اثبات خود از هيچ تالشي فروگذار نکردند. همين مسئله 
جو مثبتي را که پيش از جام جهاني روسيه ايجاد شده بود، به جوي منفي 
تبديل کرده، جوي که هم منتقدان در آن نقش داشته اند و هم کي روش و 

فدراسيون فوتبال. 
سرمربي تيم ملي اين اواخر بارها تالش کرد شرايط را تغيير دهد و حمايت ها 
را نسبت به تيمش جلب کند، اما به رغم تمام اين تالش ها خودش با انتشار 
پيامي در شبکه اجتماعي از همه منتقدانش قدرداني کرد، به غير از برانکو 

ايوانکوويچ! 
همين پست بحث برانگيز کافي بود تا حواشي جديدي براي تيم ملي ايجاد 
شود. اين در حالي است که انتظار مي رفت کي روش براي جلب حمايت ها 
دس��ت از اختالفات بردارد و کش مکش هاي گذش��ته با يکي از منتقدان 
اصلي اش را به دست فراموشي بسپارد، اما نام بردن از همه مخالفان شناخته 
شده به غير از سرمربي کروات پرسپوليس تالش هاي قبلي را نقش برآب 
کرد.  عالوه بر اين، مراس��م بدرقه تيم ملي در س��کوت و ب��ه دور از هياهو 
غيرمنتظره بود. با اينکه تصور مي شد ملي پوشان پيش از عزيمت به قطر در 
مراسمي موسوم به بدرقه تيم ملي با حضور مسئوالن ورزش شرکت کنند، 
خبري از چنين مراسمي نشد و در نهايت شاگردان کي روش پس از چند 
مصاحبه انتقادي به فرودگاه رفتند. نکته جالب اينجاست که فدراسيون 
فوتبال متولي برگزاري اين مراس��م بود، اما مهدي ت��اج به عنوان رئيس 
فدراسيون غايب بزرگ مراسم بدرقه بود! با اين حال در تمامي مصاحبه هاي 
انتقادي هيچ کس به اين مسئله اشاره نکرد تا همه نگاه ها به غيبت مسئوالن 
وزارت ورزش جلب شود. در حالي که فدراسيون وظيفه داشت مراسمي در 
خور براي تيم ملي ايران ترتيب دهد و آقاي رئيس نيز که براي بقا در سمتش 
از جان مايه گذاشت هم در بين ملي پوشان حاضر شود. در آن صورت اگر 
وزارتي ها به تيم ملي فوتبال بي توجهي مي کردند و بي تفاوت از کنار مراسم 
بدرقه اين تيم مي گذشتند بازيکنان و کادر فني حق اعتراض داشتند. قطعاً 
وقتي متولي امر اعتقادي به مراسم بدرقه ندارد نمي توان از وزارت ورزش 

انتظار زيادي داشت. 
پرواضح است که فضاي کنوني به نفع تيم ملي نيست؛ بازيکنان با دلخوري 
به قطر سفر کردند و قطعاً اين دلخوري در عملکردشان تأثيرگذار خواهد 
بود. آنها معتقدند که تدارکات الزم براي موفقيت تيم ملي در جام ملت ها در 
نظر گرفته نشده و در چنين شرايطي نبايد انتظار زيادي از تيم ملي داشته 
باشيم. افزايش حجم حواشي پيرامون تيم ملي را نمي توان کتمان کرد، ولي 
امکاناتي که در اختيار کي روش و ش��اگردانش قرار گرفته، به هيچ وجه با 
امکانات ساير تيم هاي ملي قابل قياس نيست. ضمن اينکه شرايط اقتصادي 
کشور را نيز بايد در نظر گرفت. به هر حال جام ملت ها زمان مناسبي براي 
بهانه گيري و مطرح کردن اختالفات کهنه و مش��کالت داخلي نيست. در 
تورنمنت پيش رو همه آسيايي ها براي گرفتن جام به ميدان مي آيند، در 

حالي که در تيم ملي ايران چنين شور و وحدتی ديده نمی شود. 

شيوا نوروزي

پرسپوليس و استقالل در مسير تکراري 
خصوصي سازي

استارتقيمتگذاري
واگذاري سرخابي هاي پايتخت سرانجام به تصويب هيئت دولت رسيد. 
درست يک روز قبل از اعتصاب دوباره بازيکنان پرسپوليس که بي پولي 

يک بار ديگر آنها را برآن داشت تا قيد تمرين کردن را بزنند!
پيشنهاد واگذاري پرسپوليس و استقالل که اين بار تأييد رئيس جمهور 
را هم پشت خود داش��ت، عصر يک ش��نبه و بعد از طي کردن مراحل 
کارشناسي کميسيون اقتصادي به تصويب هيئت دولت رسيد و حاال 
با توجه به اين مصوبه هيئت وزيران، سازمان خصوصي سازي وابسته 
به وزارت امور اقتصادي و دارايي تمامي مراحل ارزيابي، قيمت گذاري، 
تعيين شرايط و نحوه واگذاري به متقاضيان را برعهده خواهند داشت. 

     
بعد از تصويب پيش��نهاد واگذاري غول هاي مط��رح پايتخت بود که 
سيدميرعلي اشرف حسيني، رئيس سازمان خصوصي سازي از برگزاري 
مزايده دو تيم تا قبل از عيد نوروز خب��ر داد و گفت: »مراحل ارزيابي و 
قيمت گذاري دو باشگاه را حداکثر تا دو ماه آينده انجام خواهيم داد و 
قيمت پايه را به هيئت واگذاري اعالم مي کنيم و قصد داريم تا قبل از 
عيد مزايده واگذاري استقالل و پرسپوليس را انجام دهيم.« حسيني 
اما برخالف ادعاي پيشين مازيار ناظمي، مديرکل روابط عمومي وزارت 
ورزش که قيمت پايه دو تيم را 500 ميليارد تومان خوانده بود، حرفي 

از رقم قيمت نزد. 
     

آخرين بار که بحث خصوصي س��ازي سرخابي هاي پايتخت پيش آمد 
سه، چهار س��ال قبل بود، س��ال 94 که با مصوبه هيئت وزيران مبني 
بر فرهنگي بودن پرسپوليس و اس��تقالل، کار واگذاري آنها به بخش 
خصوصي منتفي ش��د. در واقع هيئت وزيران مصوب��ه اي را تأييد کرد 
که طبق آن، دو باشگاه استقالل و پرسپوليس، بنگاه هاي فرهنگي به 
حساب مي آمدند، در نتيجه نبايد خصوصي مي شدند، اما بعد از گذشت 
چند سال، وزير ورزش و البته به گفته رئيس سازمان خصوصي سازي با 
موافقت وزير اقتصاد، مسئله واگذاري سرخابي ها بار ديگر مطرح شده 
است. مسئله اي که عملي ش��دن آن نياز به اصالح مصوبه قبلي داشت 
و سرانجام به تصويب هيئت دولت رسيد تا کار به قيمت گذاري برسد. 

قيمت گذاري که طبق روال حداقل دو ماه زمان مي برد  . 
     

 حس��ين س��الح ورزي، نايب رئيس اتاق بازرگانی ايران معتقد اس��ت 
نمي توان تنها با اتکا به عشق و عالقه برخي فعاالن بخش خصوصي به 
اين دو تيم نسبت به واگذاري آنها اقدام کرد: »بايد مقدمات واگذاري 
اين دو باشگاه منطبق با منطق هاي خصوصي س��ازي فراهم شود و تا 
زماني که فعاليت اين دو باشگاه با معذوريت هاي اقتصاد دولتي همراه 
است، نمي توان از خصوصي س��ازي واقعي س��خن گفت.«  اين فعال 
اقتصادي همچنين تأکيد مي کند که ابت��دا بايد تکليف پرداخت حق 
پخش تلويزيوني، تبليغات، بليت فروشي، اسپانسرينگ حرفه اي، فروش 
پيراهن و ساير الزامات باشگاهداري طبق استانداردهاي فيفا مشخص 
ش��ود و پس از آن به س��وي خصوصي س��ازي واقعي پيش رفت: »در 
صورت فراهم شدن شرايط خصوصي سازي، بخش خصوصي مي تواند 
با پشتوانه محکم و منطقي وارد ميدان شود تا دولت نيز نسبت به اداره 
اين دو باشگاه اطمينان خاطر داشته باشد. اگر اينگونه نباشد و نسبت به 
فصول درآمدي باشگاه ها اطمينان وجود نداشته باشد، خريداران تنها 
به واسطه مسائل احساسي به خريد اين باشگاه ها روي مي  آورند که اين 

کار ممکن است اين دو باشگاه مردمي را به مخاطره بيندازد.«
     

با وجود اين، رئيس س��ازمان خصوصي س��ازي از زاويه اي ديگر به اين 
مس��ئله نگاه مي کند: »واگذاري اين دو باش��گاه کار سختي نيست و 
خودمان از آن مس��ئله س��ختي س��اخته ايم. اينکه مرتبه قبل مزايده 
چهارم متوقف شد به معناي شکست نيست، بلکه به اين معناست که 
افراد صاحب صالحيت جلو نيامدند.« حسيني اما در خصوص شرايط 
خريداران حرفي به ميان نمي آورد: »من صالحيت بيان شرايط واگذاري 
اين دو باشگاه را ندارم و هيئت واگذاري بايد آن را بيان کند، اما يکسري 
اهليت عمومي داريم. خريدار نبايد ممنوع المعامله و بدهکار بانکي باشد 
يا در قراردادهاي قبلي با سازمان خصوصي سازي بدعهدي کرده باشد. 
غير از اين اگر شرط ديگري براي خريداران تصويب شود در آگهي که 

فکر مي کنم اواخر بهمن يا اوايل اسفند منتشر مي شود، خواهد آمد.«

دنيا حيدري

رکوردخاصآقایخاص!
مربي که مورد تمسخر قرار مي گيرد، به پايان 
کارش نزديک شده، حاال هر که مي خواهد 
باشد. البته به شرط آنکه به قول  گري نويل، 
مشکل مديراني نباشد که هيچ دانش و آگاهي 
از فوتبال ندارند و صرفاً تاجرند! در سال هاي 
آخر دوران آرسن ونگر در آرسنال، هواداران 
رقيب س��رود »ما مي خوايم تو بموني« سر 
مي دادند. س��رودي مش��ابه آنچه هواداران 
ليورپول اواخر بازي با منچستريونايتد سر 
دادند »مورينيو را اخراج نکنيد!« سرمستي 
ليورپولي ها، نه فقط از کيفيت باالي تيم خود که از ناباوري سقوط يونايتدی ها 
تا اين س��طح بود، تيمي که بيرون از زمين بدون مشکل به راه هميشگي 
مي رود و درآمدزايي مي کند، اما در زمين فوتبال کارش به جايي رسيده که 
در فاصله 19 امتيازي با ليورپول صدرنشين قرار دارد. اتفاقي که در 46 سال 
اخير بي مانند بوده است. يونايتد مورينيو 11 امتياز هم با رده چهارم جدول و 
رسيدن به سهميه چمپيونز ليگ فاصله دارد . نکته مهم ديگر به هم خوردن 
رابطه مورينيو و بزرگ ترين ستاره تيمش پل پوگباست که سال 2016 به 
عنوان گرانقيمت ترين فوتباليست جهان از يوونتوس به يونايتد بازگشت، 
اما در س��ه بازي اخير جايي در ترکيب اصلي نداشته است.  يونايتد مقابل 
ليورپول از هر نظر ضعيف  بود، تيمي که به رهبري مورينيو همچنان به افت 
خود ادامه مي دهد. شايد چون آقاي خاص اين روزها بيشتر ترجيح مي دهد 
از موفقيت هاي گذشته اش با تيم هاي ديگر صحبت کند، آن هم در حالي که 
يونايتد در آخر دسامبر بايد مقابل کارديف، هادرزفيلد، بورنموث و نيوکاسل به 
زمين برود که روي کاغذ اين چهار بازي فرصتي عالي براي مورينيو و تيمش 
است که با گرفتن 12 امتياز سروساماني به وضعيت شان در جدول بدهند. 
البته به شرط آنکه با اين اوضاع، بازي هاي پيش رو فاجعه اي ديگر با خودش 
براي پرافتخارترين باشگاه تاريخ فوتبال انگليس که حاال حتي از تيم ديويد 

مويز و لوئيز فن خال  هم پايين تر رفته به همراه نداشته باشد! 

المپيادديپلماتهادرتهران
نخستين المپياد ورزش��ي ديپلمات ها با عنوان صلح و دوستي همزمان با 
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اس��المي با حضور ديپلمات هاي ايراني 
و خارجي در تهران برگزار مي ش��ود. اين رقابت ها در س��ه رشته شطرنج، 
پينگ پنگ و فوتسال در مجموعه ورزشي انقالب از 29 دي آغاز مي شود و تا 

12 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

آدمهايمريضارزشجوابدادنندارند
. کاپيتان تيم ملي بسکتبال که در پنجره پنجم انتخابي جام جهاني حضور 
نداشت در گفت وگو با ورزش سه با اشاره به حاشيه سازي برخي ها عليه او 
و تيم گفت: »برخي آدم ها مريض هس��تند. نزديک به 20 سال براي تيم 
ملي بازي کردم. با اين همه س��ابقه بازي کردن براي تيم ملي پيش خودم 
مي گويم اين افراد ارزش جواب دادن ندارند، چون هدفشان کمک به تيم 

ملي و بسکتبال نيست.«

شهرداريورامينقهرمان
نيمفصلليگواليبالشد

هفته سيزدهم ليگ برتر واليبال با پيروزي پيکان، شهرداري ورامين، خاتم، 
عقاب، سايپا و شهرداري تبريز به پايان رسيد. شهرداري ورامين با برتري 3 بر 
2 مقابل کاله قهرمان نيم فصل اول شد. پيکان 3 بر يک شهروند اراک را برد، 
خاتم اردکان 3 بر 2 از سد فوالد سيرجان گذشت، عقاب با برد قاطع 3 بر صفر 
درناي اروميه را بدرقه کرد، سايپا با همين نتيجه شهرداري اروميه را شکست 

داد و شهرداري تبريز هم 3 بر 2 موفق به شکست شهرداري گنبد شد. 

بحث مش��ارکت 
ايران ب��ا قطر در 
ميزباني اين کشور 
در جام جهاني 2022 س��ران رژيم صهيونيستي 
و امريکايي ها را به شدت نگران کرده، تا جايي که 
از همين حاال با تهديد و ارعاب سعي دارند جلوي 
اين مشارکت احتمالي را بگيرند. تيره شدن روابط 
سياسي قطر با عربستان و امارات و تشديد آن طي 
ماه هاي گذشته کار را به جايي رسانده که کارشناسان 
مسائل بين المللي خاورميانه احتمال بهبود روابط 
بين اين کش��ورهاي عربي را تا مدت ها نمي دهند. 
قطع اين روابط، قطر را به ايران  نزديک کرده است 
و اين نزديکي باعث شده تا مسئله مشارکت ايران و 
کمک به قطر در ميزباني جام جهاني جدي تر از قبل 
مطرح شود. مسئله اي که مي تواند تمام نقشه هاي 
صهيونيست ها و امريکايي ها براي تحريم و انزواي 
ايران را خنثي کند.  درست به همين خاطر است که 
مسئوالن رژيم صهيونيستي از همين حاال دست به 
کار شده اند و حتي به زبان تهديد متوسل شده اند. 

شنيده ها حاکي از آن اس��ت که يکي از مسئوالن 
وزارت خارجه رژيم غاصب صهيونيستي، فيفا را به 
قطع منابع مالي تهديد کرده است: »در صورتي که 
فيفا در جريان جام جهاني 2022 بخواهد به ايران 

نقش بدهد، اس��رائيل براي لغو اين تصميم به هر 
مؤسس��ه و مقامي که الزم باشد، مراجعه مي کند، 
حتي در صورت لزوم مسابقات را به کشوري ديگر 
منتقل مي کند. مشارکت ايران در ميزباني چنين 

رويداد مهمي در حکم مشروعيت بخش��ي به آن 
است.« در اين ميان نبايد از نقش عربستان نيز به 
سادگي گذشت. بدون شک چنين اظهارنظري از 
سوي يک مقام رژيم صهيونيستي با حمايت هاي 
همه جانبه عربستان صورت گرفته است. عربستاني 
که طي چند سال گذشته به بهانه عدم وجود امنيت 
در ايران تيم هاي خود را به کشورمان نمي فرستد، 
حاال با چالش��ي بزرگ به نام مش��ارکت ايران در 
برگزاري جام جهاني 2022 مواجه شده است. در 
صورت وقوع اين اتفاق، تمام ادعاهاي اين کش��ور 
عليه ايران باطل خواهد شد. بنابراين با جلو انداختن 
رژيم صهيونيستي و تهديد شرکت هاي امريکايي 
نظير کوکاکوال و مک دونالد که منابع مالي فيفا را 
تأمين مي کنند تمام سعي خود را براي کارشکني در 
اين خصوص انجام مي دهد. بايد به انتظار نشست و 
ديد واکنش فيفا در مقابل رسانه اي شدن اين خبر 
و تهديد چيست و اينکه آيا فيفا که سعي مي کند به 
نوعي به تمام کشورها نزديک باشد، اين تهديد را 

جدي مي گيرد يا نه.

حملهصهيونيستهابهفيفا
بهخاطراحتمالمشارکتايراندرجامجهانی
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غوغايابرستارهبارسا
رکورد زدن براي آقاي ستاره به يک عادت تبديل شده است. بارسلونا با داشتن 
بازيکني چون ليونل مسي براي غلبه بر حريفان، آن هم با گل هاي زياد کار 
سختي در پيش ندارد. اين بار لوانته قرباني درخشش ستاره بي چون و چراي 
آبي و اناري ها شد. از پنج گلي که آنها به حريف زدند، سه گل سهم مسي بود، 
سه گلي که براي اين تيم ارزش زيادي داشت. شاهکارهای لئو تمامي ندارد 
و همين مسئله به سود کاتاالن هاست. تا زماني که مسي به رکوردشکني و 
گلزني بيشتر فکر مي کند خيال صدرنشين الليگا از موفقيت راحت است. 
مهاجم آرژانتيني در سال 2018 به تنهايي 50 گل به ثمر رسانده و در اين 
فصل اولين بازيکني است که در بين پنج ليگ اروپايي مستقيماً روي 20 گل 
بارسا نقش داشته است. همه اين رکوردها و درخشش ها کافي است تا ليونل 

مسي را ابرستاره تمام نشدني بارسا بخوانيم. 

مارک اوگدن 

ESPN

تحقيروشكستمنچسترادامهدارد
منچستر بازي بزرگ را باخت، به بدترين شکل ممکن هم باخت تا همه 
مورينيو را مقصر بدانند. يونايتدي هاي يک شنبه شب در آنفيلد تحقير 
شدند. کلوپ و شاگردانش 3 بر يک بازي را بردند تا ليورپول هم صدر 
جدول را از من سيتي پس بگيرد و هم رقيب سنتي خود را تحقير کند. حاال منچستر در جايگاهي است 
که کمتر کسي به ياد دارد، 17 بازي و تنها 26 امتياز. البته وقتي به گل هاي زده و خورده نگاه مي کنيم به 
وخامت اوضاع پي مي بريم؛ عدد 29 جلوي هر دو گزينه يعني تفاضل گل صفر براي تيمي که تا همين 
چند سال قبل رقيبي در جزيره برايش متصور نبود.  البته اينکه منچستر در 17 بازي 29 گل خورده را بايد 
به حساب دخيا گذاشت، نه مورينيو، هرچند که اين روزها همه او را سيبل انتقادات کرده اند و کسي زياد 

متوجه دروازه بان اسپانيايي شياطين سرخ و خط دفاع جلوي 
او نيس��ت. دروازه باني که در طول 38 بازي فصل قبل 
28 گل خورد و امس��ال نيز هنوز به نيم فصل نرسيده 
29 بار دروازه اش باز شده است. در کنار اينها عملکرد 
ضعيف خط حمله در مصاف با تيم هاي باالدستي و 
ضعف مفرط خط هافبک را هم قرار دهيد تا بيشتر 

متوجه اوضاع وخيم منچستر بزرگ شويد. 
مورينيو بازي بزرگ را به کلوپ باخت تا 
در مجموع 10 رويارويي با او چهار بار 
بازنده باشد، اما باخت يک شنبه شب با 
تمام شکست هاي قبلي تفاوت داشت، 
حتي با آن شکست 4 بر صفر رئال برابر 
دورتموند. يک شنبه شب، شب تحقير 

يونايتد بود. شکستي که هواداران يونايتد 
را نااميدتر از هفته هاي قبل راهي خانه کرد. 
آنهايي که ش��ايد ديگر اميدي به بازگش��ت 

تيم شان نداشته باشند.

مصافانگليسيهاوآلمانيهادرليگقهرماناناروپا
قرعه کشي مرحله         فوتبال اروپا
يک هشتم نهايي 
رقابت های ليگ قهرمانان اروپا عصر ديروز انجام 
شد و در تقابلي جالب سه تيم انگليسي به سه 

تيم آلماني برخورد کردند.
اوج رقابت ه��اي اي��ن مرحله را باي��د در ديدار 
تيم هاي ليورپول و بايرن مونيخ جست وجو کرد. 
رويارويي دو تي��م قديمي فوتب��ال اروپا که اين 
روزها شرايط متفاوتي با هم دارند، بسيار جالب 
توجه خواهد بود. کلوپ و ليورپول در اوج هستند، 
اما بايرن مونيخ روزهاي خوبي را سپري نمي کند. 
با اين حال ليگ قهرمانان جايي است که سابقه 

نشان داده بايرن موفق تر از ليورپول عمل کرده 
است. در ساير قرعه ها؛ بارسا بايد به مصاف ليون 
برود، آژاکس و رئال مادريد با هم ديدار مي کنند، 
شالکه به مصاف منچسترسيتي مي رود، تاتنهام و 
دورتموند برابر هم قرار مي گيرند، منچستريونايتد 
با پاري سن ژرمن روبه رو مي شود، اتلتيکومادريد 
در برابر يوونتوس قرار مي گيرد و در نهايت رم و 

پورتو مقابل هم صف آرايي مي کنند.
نکته جالب توجه اين قرعه کشي، قرعه مناسب و 
تقريباً آسان بارسا و رئال مادريد است که به نظر 
مي رسد اين دو کار دشواري براي صعود به مرحله 

بعد نداشته باشند. 

حامد قهرماني
  چهره 

فريدون حسن
    بازتاب 

 کارلوس کي روش 
سعيد احمديان

    گزارش
پي�ش از رفت�ن 
تيم ملي به قطر 
براي برپايي آخرين اردوي آماده سازي جام 
ملت ها به ش�دت از وزير ورزش انتقاد کرد. 
بدرقه شدند، آن هم با دلخوري هايي که جلوي 
ميکروفون رس��انه ها نتوانس��تند آن را به زبان 
نياورند تا با اخم هاي درهم راهي اردوي پاياني 
ش��وند، فرقي هم نداش��ت کي روش باش��د يا 
ملي پوشان، مصاحبه هايشان يک خط مشترک 
داشت اينکه فوتبال قبل از جام ملت ها انگار از 
چش��م دولت و وزارت ورزش افتاده و حمايت 
نمي شود، طوري که ملي پوشان در حرف هاي 
خودجوش شان تا توانستند به وزير ورزش کنايه 
زدند که  آقاي وزير جايتان در تمرين تيم ملي 
خالي بود. هرچه بود پس از بيان درد  دل هايشان 
از کمبودها با رسانه ها، راهي فرودگاه شدند تا 
پس از يک اردوي دو هفته اي در قطر، اواس��ط 
دي ماه به امارات بروند و آماده اولين بازي شان 

در جام ملت ها شوند. 
   از اين زشت تر نمي شد

کارلوس کي روش يک شنبه شب بود که ليست 
21 نفره تيم مل��ي را ب��راي اردوي قطر اعالم 
کرد.  البته با جاي خالي چند لژيونر که مصدوم 
هس��تند و کي روش دس��ت نگه داش��ته تا در 
آخرين فرصت ارسال ليست نهايي جام ملت ها، 
همه چيز را بسنجد و نفرات نهايي اش را براي 
حضور در جام ملت هاي امارات به کنفدراسيون 
فوتبال آسيا ارسال کند. بازيکنان دعوت شده 
هم پيش از ظهر ديروز در هت��ل آکادمي ملي 
فوتبال خودشان را به کي روش معرفي کردند 
تا بدون اينکه مراس��م خاصي براي بدرقه شان 
برگزار شود، ساک هايش��ان را بردارند و راهي 
فرودگاه شوند و با پرواز به دوحه از امروز اردوي 
آخرشان براي جام ملت ها را در اين کشور برپا 

کنند، اردويي دور از هياهوها. 
  قبل از رفتن به فرودگاه ام��ا طوفان اصلي در 
راه بود، آن هم در هفته هايي که با تيره ش��دن 
رابطه وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال، ديگر 
خبري از مصاحبه هاي وزير مانند چند ماه اخير 
که مرت��ب موفقيت فوتبال در ج��ام جهاني را 

يادآوري مي کرد، نيست.
 هرچ��ه باش��د مقاوم��ت مديران بازنشس��ته 
فدراس��يون فوتبال برابر قان��ون و ادعاي عدم 
اس��تفاده از بودجه دولت��ي، س��لطاني فر را از 
فوتبالي ها دور ک��رده و دود آن هم در چش��م 

تيم ملي رفته است، به خصوص که گويا وزارت 
حمايت هاي��ش را از فوتبال قطع ک��رده تا تاج 

بماند و دوستانش! 
به همين خاطر بود که ملي پوشان قبل از رفتن 
به قطر به انتق��اد از وضعيتي که قب��ل از جام 
ملت ها با آن درگيرند، پرداختند. صحبت هايي 
که در آن از آکادمي ملي فوتبال در غرب تهران 
مي خواستند که به گوش مخاطب اصلي اش در 
وزارت ورزش در خيابان سئول در شمال تهران 

يعني مسعود سلطاني فر وزير ورزش برسد. 
در بين ملي پوشان همان طور که انتظار مي رفت 
مسعود شجاعي تندترين انتقادها را مطرح کرد 
و معتقد بود که به تيم ملي بي احترامي ش��ده 

اس��ت: »فکر مي کنم اين اولين بار اس��ت که 
اين اتفاق مي افتد. از مس��ئوالن نااميد هستيم 
و هرچه گاليه مي کنيم به کسي برنمي خورد، 
واقعاً از اين زشت تر نمي شود. ما به خاطر مردم و 
اينکه تيم ملي کشورشان را دوست دارند، تالش 
مي کنيم. مي خواهيم نتيج��ه بگيريم تا جواب 
بي احترامي را ک��ه به ما ش��د، اينگونه بدهيم. 

حرف زدن ديگر لوث شده است.«
   وزير ورزش به ما احترام نمي گذارد

البته ملي پوشان س��عي کردند بدون نام بردن 
از وزارت ورزش و وزي��ر ورزش ترکش ه��اي 
مصاحبه هاي انتقادي ش��ان را کمت��ر کنند، 
اما نوبت ب��ه کارلوس کي روش که مي رس��د، 

س��رمربي پرتغالي پرده ها را کن��ار مي زند و با 
نام بردن از وزير ورزش به صراحت از او انتقاد 
مي کند تا جنگ س��رد فدراس��يون فوتبال و 
وزارت ورزش پ��س از اج��راي قان��ون منع به 
کارگيري بازنشستگان به تيم ملي هم کشيده 
شود، به خصوص که مهدي تاج که اين روزها 
با توجه به ادعاي غيردولتي بودن مانع اجراي 
قانون بازنشسته ها شده، نمي تواند حرفي بزند 
و طلب پول و بودجه از دولت کند، اما سرمربي 
پرتغال��ي از اينکه به وزي��ر ورزش حمله کند، 

ابايي ندارد. 
او در ابتداي صحبت هاي��ش مانند تمام چند 
وقت اخير ماجراي احترام را پيش مي کش��د: 
»مطلبي ک��ه بازيکنان در م��ورد آن صحبت 
کردند، اين است که عازم مهم ترين مسابقات 
هس��تند و فقط توقع احترام دارند که ش��ايد 
درک اين مسئله براي چند نفري دشوار باشد. 
وظيفه من به عنوان سرمربي تيم ملي و مربي 
اين بازيکنان اين اس��ت که اين مطلب را بيان 
کنم که در چند ماه گذشته احترامي که اليق 
تيم ملي بوده به آن گذاش��ته نشده و با کمال 
احترام بايد بگويم اين مسئله مخصوصاً از طرف 

وزير بوده است.« 
هرچند ک��ي روش عنوان نمي کن��د منظور از 
احترام چه چيزي اس��ت، امکان��ات، پاداش يا 
مس��ائل ديگر؛ مواردي که در فوتبال برخالف 
س��اير ملي پوش��ان رش��ته ها کمتر کمبودي 
احس��اس مي کنند و هرچه باش��د فوتبالي ها 
برخالف رش��ته هاي ديگر مانن��د کاراته قرار 
نيس��ت با هزينه کردن  از جيب ش��ان به جام 

ملت ها بروند!
با اين ح��ال کنايه هاي کي روش تمام ش��دني 
نيست تا دس��تتان بيايد که تيم ملي ديروز در 
چه وضعيتي ب��ه اردوي آخرش در قطر رفت تا 
آماده اولين بازي در 17 دي ماه مقابل يمن در 
جام ملت ها ش��ود: »توقع نداريم قبل از کسب 
نتايجي که باعث شادي، شور و شعف مردم شد، 
مراسم و جشني برايمان برگزار شود. مطلبي که 
مي توانم در اين مورد بگويم اين است که چيزي 
که ما را نکش��د، قطعاً ما را قوي تر خواهد کرد. 
مهم ترين مطلب براي تيم ملي اين اس��ت که 
بتواند قلب مردم را تسخير کند و اکثريتي که 
ساکت هستند و تيم ملي را دوست دارند راضي 
نگه دارد. ما بايد قلب اين قشر را به دست آوريم، 
نه آن تعداد معدودي که در رسانه ها سروصدا 

به پا مي کنند.« 

رخبهرخباوزير!
حاشيه نگاري اعزام تيم ملي فوتبال به آخرين اردو براي حضور در جام ملت هاي آسيا
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سوءظن يكي از رفتارهاي ناآگاهانه و فكر منفي است كه در افراد شكل مي گيرد و 
گاهي ريشه در بيماري هاي رواني دارد. اين رفتار معموالً در نوع شديد خود گاهي به 
گونه اي رقم مي خورد كه منجر به حوادثي تلخ همچون قتل مي شود كه بيشتر قربانيان 
اين حادثه نيز زنان هستند. پرونده قتل زن جوان از سوي شوهرش نتيجه همين رفتار 
غلط است كه در آن متهم به دليل بيماري رواني به همسرش سوءظن پيدا مي كند 
و مقابل چشمان دختر نوجوانش دست به حادثه خونيني مي زند. متهم روز گذشته 
در حالي محاكمه شد كه پدر همسرش و دخترش برايش درخواست قصاص كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، سال 95 مأموران 
كالنتري 142 كن از قتل زن جواني در 
منزلش باخبر و راهي محل شدند. جسد 
متعلق به راضيه 35 ساله بود كه بر اثر 
ضربات چاقو از سوي همسرش كشته 
ش��ده بود. با انتقال جس��د به پزشكي 
قانوني مأم��وران دريافتند عامل قتل، 
شوهر 41 ساله مقتول به نام رضا است 
كه مقابل چشمان دختر 11 ساله اش 
مرتكب قتل شده بود و بعد از قتل نيز 
خودزني كرده بود. به اين ترتيب آن مرد 
به بيمارستان منتقل شد و بعد از بهبودي 
با انتقال به پليس آگاهي به جرمش اقرار 
كرد و گفت: »به همسرم مظنون بودم به 

همين خاطر او را كشتم.«
با اقرارهاي مته��م، پرونده كامل و به 
ش��عبه يازده��م دادگاه كيفري يك 
اس��تان تهران فرستاده ش��د و صبح 
ديروز مقاب��ل هيئ��ت قضايي همان 
شعبه به رياس��ت قاضي متين راسخ 
قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت جلسه 
و قرائت كيفرخواست از سوي نماينده 
دادس��تان، اولياي دم كه پدر و دختر 
مقتول بودند تقاضاي قصاص كردند و 
در ادامه دختر متهم كه حاال 13 سال 
داشت، گفت: »عاشق پدر و مادرم بودم 
و آنها را خيلي دوست داشتم. آن روز 
پدرم مرا به اتاق برد و در را قفل كرد. 
بعد از دقايقي صداي مادرم را شنيدم 
و در حاليكه به پدرم التماس مي كرد ناگهان صدايش خاموش ش��د. هيچگاه آن لحظه 
را فراموش نمي كنم و هنوز ترس آن روز در وجودم هست. « او در حاليكه گريه مي كرد 
ادامه داد: »پدرم بعد از كشتن مادرم در حاليكه جس��د خونين او روي زمين افتاده بود 
همه عروسك هايم را با چاقو پاره كرد و آنقدر حالش بد بود كه نگران بودم مرا هم بكشد. 
از ترس به خودم مي لرزيدم كه ديدم او خودزني كرد. اين شد كه با فريادهايم همسايه ها 
با پليس تماس گرفتند.« در ادامه مته��م در جايگاه قرار گرفت و با قبول جرمش گفت: 
»سالها از زندگي من و راضيه مي گذش��ت و با هم مشكلي نداشتيم. بعد از به دنيا آمدن 
دخترم زندگي ما شيرين تر هم شد. اين گذشت تا چند سال قبل كه به بيماري اعصاب 
و روان مبتال شدم. وقتي به پزشك مراجعه كردم او دارو تجويز كرد. سالها دارو مصرف 
مي كردم اما مدتي بود تصميم گرفتم داروها را قطع كنم. همين باعث ش��د حال و روز 
خوبي نداشته باشم و بر اثر ترك داروها و پيشرفت بيماري  دچار شك و گمان شوم. اين 
سوءظن به همسرم بود و خيلي اذيتم مي كرد.« متهم در خصوص روز حادثه گفت: »شك 
به همسرم مثل خوره به جانم افتاده بود تا اينكه شب حادثه تصميم گرفتم او را به قتل 
برسانم. به خاطر بيماري چند شب نخوابيده بودم و آن شب نيز تا صبح بيدار ماندم و مدام 
با خودم كلنجار مي رفتم. صبح بود كه دخترم بيدار شد. او را به اتاقش بردم و در را قفل 
كردم. سپس سراغ همسرم رفتم. عقل از سرم رفته بود به همين خاطر با چاقو به جانش 
افتادم و چند ضربه به او زدم. او خونين روي زمين افتاد و دخترم داد و فرياد مي كرد. از 
عصبانيت سراغ عروسك هاي دخترم رفتم و آنها را پاره كردم سپس تصميم به خودزني 
گرفتم و چند ضربه به خودم زدم اما مأموران رسيدند و مرا به بيمارستان رساندند. « متهم 
در آخر گفت: »از كاري كه كردم خيلي پشيمانم و باور كنيد به خاطر بيماري بي دليل به 
همسرم مظنون شدم و زمان حادثه حالت عادي نداشتم و نمي دانستم چه كاري انجام 
مي دهم. اين شد كه تصميم اشتباهي گرفتم و شرمنده خانواده همسرم و دخترم هستم. « 
متهم در حاليكه به شدت اشك مي ريخت گفت: »من و دخترم به هم عالقه داشتيم. او 
به آموزشگاه روبه روي مغازه ام مي رفت و هر وقت تعطيل مي شد پيش من مي آمد و مرا 
در آغوش مي كشيد. حتي تصور نمي كردم روزي برسد دخترم برايم درخواست قصاص 

كند.« در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

مرگ غم انگيز  زوج عاشق پيشه

متهم: به همسرم سوءظن داشتم
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جالل مهرگان 

رس��يدگي به هر دعوي سبب فرآيندي اس��ت كه در آن 
مي بايس��تي حقوق ش��هروندان محفوظ بماند. قانون هم 
به موارد بسيار زيادي براي حفظ حقوق شهروندان توجه 
دارد، اما در صدور احكام غيابي به هي��چ كدام از مقررات 

توجه نمي شود. 
امروز شاهد هستيم احكام غيابي از شوراي حل اختالف يا 
از طرف داوران محترم يا حتي از محاكم آراي غيابي صادر 
مي شود و فردي كه عليه وي رأي صادر شده زماني متوجه 
مي شود كه توسط مأموران بازداشت است، در حاليكه فرد 
بازداشت اصاًل از طرح شكايت از سوي شاكي خبر نداشته 
است! طبيعتاً فردي كه با رأي غيابي بازداشت شده است تا 
زمانيكه اعتراضش به رأي غيابي پذيرفته شود، بايد مدتي را 
در زندان سپري كند. اين ظلم بزرگي است كه اخيراً آمارش 
زياد شده است. خيلي وقت ها شاكيان با دادن آدرس غلط يا 
ارائه نشان غلط، دادگاه يا مراجع رسيدگي كننده را گمراه 
مي كنند كه مي بايستي در اين زمينه هم چاره انديشي شود. 
طرح اين سؤال مهم اس��ت كه آيا با توجه به سيستم هاي 
امروزي واقعاً امكان شناسايي متهم يا شاكي وجود ندارد؟! 
در موردي شاهد بوديم با ش��كايت فردي از صاحب يكي 
از نمايندگي هاي اي��ران خودرو در يكي از شهرس��تان ها 
به خاطر صدور چكي به مبلغ 11 ميلي��ارد تومان از طرف 
وي شكايت كرده و صاحب نمايندگي حكم غيابي گرفته 
بود. بسيار جاي تعجب داشت كه قاضي براي 11 ميليارد 
تومان چك صادره حكم غيابي صادر كرده بود، بدون اينكه 
تحقيق كند كه اين فرد زنده است يا نه؟ وي در ايران است 
يا خارج از كشور؟ كه بعدها معلوم شد فرد مدعي آدرسي 
غيرواقعي داده بود و چك صادره از طرف صاحب نمايندگي 
نيز يك ميليارد بوده اس��ت نه 11 ميليارد! بنابراين مراجع 
تصميم گيري ب��راي حفظ حقوق و جلوگي��ري از ظلم به 
شهروندان، بايد در مورد صدور احكام غيابي بسيار حساس 
باشند و دستگاه قضايي و مسئوالن آن نيز در مقابل تأييد 

چنين آرايي دقت و وسواس الزم را داشته باشند. 
صرف شعار و تصويب آيين نامه و... صدور چنين احكامي، 
يك امر متناقض است. در حاليكه قانون به مراجع ذي ربط 
اختي��ار داده كه حتي از طري��ق تماس تلفني اف��راد را از 
تشكيل پرونده مطلع كنند. لكن افراد متقلب براي دور زدن 
قانون و گمراه كردن محاكمه هميشه روش هاي جديدي 
ابداع مي كنند كه بايد اين روش ها را شناخت و با هشياري 
با آنها مبارزه كرد. در يك كالم ص��دور رأي غيابي يكي از 
نقاط ضعف مراجع صادر كننده اس��ت كه بايد اين ضعف 

مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد. 

 ضرورت چاره انديشي 
براي آراي غيابي صادر شده

    یادداشت

پارتي ه�ا و مهماني ه�اي ش�بانه مختلط 
زندگي دختران زيادي را به تباهي كشانده 
اس�ت. اين پارتي محل�ي براي آش�نايي 
دختران و پس�ران جوان تبديل مي ش�ود 
كه در نهايت سرنوشت تلخي براي آنها به 
دنبال دارد هر چند ممكن است در همين 
مهماني هاي ش�بانه آنه�ا در دام باند هاي 
تبهكاران گرفتار شوند كه ديگر راهي براي 
برگش�ت وجود ندارد. مثل داستان دختر 
جواني كه پس از آش�نايي او با عده ای در 
پارتي شبانه اي به دس�ت آنان ربوده شد! 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل تابستان امسال 
بود كه دختر جواني وحشت زده به اداره پليس 
رفت و از زن و مرد جواني به اتهام آدم ربايي و 

سرقت اموالش شكايت كرد. 
ش��اكي در توضي��ح ماجرا گف��ت: من عالقه 
زيادي به لباس هاي مارك دار دارم و هميشه 
لباس هاي گرانقيمت مي پوشم و به همين دليل 
دوستانم فكر مي كنند دختر پولداري هستم. 
چندي قبل در مهماني شبانه با زن جواني به 
نام مهراوه آشنا شدم. در آن مهماني من خودم 
را دختر پولداري معرفي كردم و گفتم كه پدرم 
تاجر است و من هم ش��ريك او هستم.  چند 
ماهي از رابطه دوستي من و مهراوه گذشت و در 
اين مدت مهراوه هميشه از من سؤال مي كرد 
كه چرا عروس نمي شوم كه به او گفتم اگه پسر 
خوب و سالمي به خواس��تگاري ام بيايد با او 
ازدواج مي كنم. پس از اين او، برادر شوهرش را 
كه بابك نام دارد براي ازدواج به من معرفي كرد 
و مدعي شد كه بابك مهندس كامپيوتر است و 
وضع مالي خوبي دارد. يكي، دو بار من و بابك با 
هم تلفني حرف زديم و يك بار هم سه نفري به 
رستوراني رفتيم و غذا خورديم تا اينكه امروز 
مهراوه و بابك با خ��ودروي 206 به دنبال من 
آمدند تا درباره زندگي آينده مان با هم حرف 
بزنيم. مهراوه ش��روع به رانندگي كرد و من و 
بابك هم در صندلي عقب نشس��تيم و با هم 
شروع به حرف زدن كرديم كه بابك از خودش 
تعريف و تمجيد زيادي كرد. من هم به خاطر 
اينكه كم نياورم گفتم درآمد خوبي از تجارت با 
پدرم دارم و االن هم مبلغ 300 ميليون تومان در 

حسابم است كه قرار است با آن لوازم بهداشتي 
از خارج وارد كنم. 

بابك وقتي مبلغ 300 ميليون تومان را شنيد 
ناگهان اسلحه اي از زير پيراهنش بيرون آورد و 
با تهديد از من خواست كارت عابرم و رمزش را 
به او بدهم. در حالي كه به شدت ترسيده بودم 
به او گفتم كه اصالً پولي در حساب من نيست، 
اما بابك باور نمي كرد كه با چاقو ضربه اي به 
پايم زد و مرا زخمي كرد. در چنين شرايطي 
احساس كردم او مرا مي كشد كه تلفن همراهم 
را بيرون آوردم و پيامك بانك را به او نش��ان 
دادم كه مشخص شد موجودي حسابم فقط 
يك ميليون تومان اس��ت. پس از اين آنها مرا 
در خياباني از خودرو بيرون انداختند و تلفن 

همراه و كيف پولم را سرقت كردند. 
آدم ربايان زن و شوهر بودند 

پس از طرح اين ش��كايت تيمي از كارآگاهان 
پلي��س آگاه��ي تهران ب��ه دس��تور بازپرس 
دادس��راي امور جنايي تهران براي شناسايي 
و دس��تگيري آدم ربايان وارد عمل ش��دند.  
بررس��ي هاي فني و اطالعاتي كه ش��اكي در 
اختيار مأم��وران قرار داده بود نش��ان داد زن 
و مرد آدم ربا زوج جواني هس��تند كه به بهانه 
پيش��نهاد ازدواج، دختر جوان را براي اخاذي 
300 ميليون توماني رب��وده اما وقتي متوجه 
مي شوند ش��اكي پولي در حس��ابش ندارد با 
سرقت اموالش او را رها مي كنند.  با شناسايي 
متهمان، مأموران تحقيقات گسترده اي براي 
دستگيري آنها آغاز كردند، اما بررسي ها نشان 
داد مهراوه و بابك پ��س از آدم ربايي به دوبي 
گريخته اند.  در حالي ك��ه دو متهم از طريق 
پليس اينترپ��ل تحت تعقيب قرار داش��تند 
مأموران متوجه شدند روز شنبه مهراوه قصد 
دارد از طريق هوايي به ايران بازگردد. بنابراين 
مأموران متهم را هنگام خ��روج از هواپيما در 
فرودگاه امام خميني بازداشت كردند.  متهم 
صبح دي��روز براي تحقيق به دادس��راي امور 
جنايي تهران منتقل شد. وي در بازجويي ها 
به جرم خود اقرار كرد و پس از آن براي ادامه 
تحقيقات در اختيار مأموران پليس قرار گرفت. 
تالش براي دستگيري شوهر متهم ادامه دارد.

 آدم ربايي
   پس از پارتي شبانه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

گير ك�ردن اس�باب ب�ازي در انگش�ت كودك خردس�ال 
آتش نش�انان را ب�ه خياب�ان قلع�ه مرغ�ي كش�اند. 
به گزارش خبرن��گار ما، س��اعت 13:45   ظهر دي��روز عوامل 
آتش نش��اني تهران باتماس تلفني ش��هروندي در جريان گير 
كردن دس��ت يك كودك داخل اس��باب بازي پالستيكي قرار 
گرفتند و بالفاصله راهي محل حادث��ه در انتهاي خيابان قلعه 
مرغي، كوچه عبدي شدند.   آرش مهديان، فرمانده آتش نشانان 
اعزامي در اين باره گفت: با رس��يدن به محل حادثه مش��اهده 
شد كه يك قطعه اسباب بازي در انگشت پسر بچه سه ساله اي 
گير كرده و خان��واده وي قادر به خارج كردن آن نيس��تند كه 
آتش نش��انان با اس��تفاده از تجهيزات ويژه )انگشتربر( جسم 

پالستيكي را از دست اين كودك خارج كردند.

 گير كردن اسباب بازي
 در انگشت پسر بازيگوش 

تحقيق�ات درب�اره م�رگ مش�كوك زن و ش�وهر جواني ك�ه به خاطر مش�كالت 
مال�ي ب�ه ص�ورت غ�م انگي�زي ب�ه زندگي ش�ان پاي�ان داده ان�د ادام�ه دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 20 شامگاه يك شنبه 25 آذر كاركنان بيمارستاني در شرق 
تهران مرگ مش��كوك مرد جواني را به مأموران پليس اطالع دادند. لحظاتي بعد از اعالم 
اين خبر تيمي از مأموران كالنتري 147 گلبرگ راهي محل ش��دند. مأموران روي تخت 
بيمارستان با جسد مرد 41 ساله اي به نام س��تار روبه رو شدند كه حكايت از اين داشت بر 
اثر مسموميت دارويي به كام مرگ رفته است.  پس از اين بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل تحقيقات خود 
را آغاز كردند. تحقيقات تيم جنايي نشان داد س��اعتي قبل همسايه هاي مرد فوت شده، 
پيكر نيمه جان او و پيكر نيمه جان همسر 31 ساله اش را براي درمان به بيمارستان منتقل 
كرده اند، اما در نهايت ساعت 8 شب مرد جوان فوت كرده و همسرش كه حالش به شدت بد 

است تحت درمان قرار دارد، اما در نهايت او نيز به كام مرگ می رود.  
همچنين مشخص شد اين زن و شوهر كه مدتي قبل ازدواج كرده اند خانه كوچكي در يكي از 
خيابان هاي شرقي تهران اجاره كرده و همراه هم زندگي مي كرده اند.  در حالي كه معاينات تيم 
پزشكي حكايت از اين داشت اين زن و شوهر بر اثر مصرف قرص برنج دچار مسموميت شده اند 
مأموران براي تحقيق سراغ همسايه ها رفتند.  يكي از همسايه ها گفت: »اين زن و شوهر مدتي 
قبل خانه اي در همسايگي ما اجاره كردند و زندگي مي كردند. به گفته همسرش آنها وضع مالي 
خوبي نداشتند و براي كار خانه شان را به تهران آورده بودند. چند ساعت قبل در خانه بوديم كه 
ناگهان زن همسايه با داد و فرياد از ما كمك خواست. وقتي به سراغش رفتيم حال شوهرش بد 
بود و قادر به حرف زدن نبود كه زنش به ما گفت همراه شوهرش قرص برنج خورده اند. همزمان 
با اينكه آنها را براي درمان به بيمارستان منتقل كرديم، زن همسايه درباره خوردن قرص برنج 
به ما گفت: » من و همسرم هر دو عاشق هم بوديم. من قبل از ازدواج با او با مرد ديگري ازدواج 
كرده بودم اما به خاطر مشكالت اخالقي كه داشت از او طالق گرفتم و با ستار كه مرد خوبي بود 
ازدواج كردم. زندگي خوبي داشتيم اما ستار هميشه از اينكه مشكل مالي داشت افسرده بود تا 
اينكه امروز به خانه آمد و گفت قصد دارد با خوردن قرص برنج به زندگي اش پايان دهد. خيلي 
تالش كردم او را منصرف كنم اما فايده اي نداشت و او تصميمش را گرفته بود. از آنجايي كه 
من عاشق او بودم تصميم گرفتم همراه او به زندگي ام پايان دهم چون زندگي بدون ستار براي 
من خيلي سخت بود و اصاًل تحمل دوري او را نداشتم. ستار تعدادي قرص برنج خريده بود كه 
پنج عددش را خورد و سه عدد من خوردم. ساعتي بعد حال هر دوي ما بد شد كه پشيمان شدم 
و تصميم گرفتم با داد و فرياد درخواست كمك كنم تا شما همسايه ها زندگي من و همسرم را 
نجات دهيد.« زن جوان پس از اينكه ماجرا را براي ما توضيح داد از هوش رفت و االن هم تحت 
درمان است.«  پس از اين مأموران به تحقيقات خود درباره اين حادثه غم انگيز ادامه دادند تا اينكه 
دريافتند ساعت 10 شب، تنها دو ساعت پس از مرگ مرد جوان همسر او نيز در بيمارستان فوت 
كرده است.  همزمان با انتقال جسد زن و شوهر جوان به پزشكي قانوني براي انجام آزمايش هاي 

الزم، مأموران تحقيقات خود را درباره مرگ مشكوك زن و شوهر آغاز كردند. 

 پارتي هاي شبانه 
زندگي ام را تباه كرد

خودت را معرف كن ؟ 
مهراوه هستم 24 ساله. 

چه شد كه با شوهرت تصميم گرفتي 
از دختر جوان اخاذي كني ؟ 

ش��وهرم مرد بداخالقي اس��ت و هميش��ه 
عصباني است. از زماني كه با او ازدواج كردم 
مرا كتك مي زد به همين دلي��ل در دادگاه 
درخواست طالق دادم اما او طالقم نمي داد و 
هر وقت متوجه مي شد از او شكايت كرده ام 
مرا به ش��دت كتك مي زد ت��ا اينكه تصميم 
گرفتم او را با دختر جوان پولداري آشنا كنم 
كه از اين طريق مرا فراموش كند و بتوانم از او 
طالق بگيرم. من ، دختر جوان  را به او معرفي 
كردم و فكر نمي كردم شوهرم قصد آدم ربايي 

و اخاذي داشته باشد. 
چرا با بابك ازدواج كردي ؟ 

ازدواج ما به يك پارتي ش��بانه بر مي گردد. 
آن پارتي زندگي م��را تباه كرد. يك س��ال 
قبل يكي از دوس��تانم مرا به پارتي ش��بانه 
مختلطي دعوت كرد. در آن مهماني با بابك 
آشنا شدم. بابك مدعي بود كه پولدار است 
و زندگي اش��رافي دارد. پس از آن بود كه در 
مهماني هاي ديگري شركت كردم تا اينكه در 
يكي از پارتي ها من و بابك دستگير شديم. 
وقتي خان��واده ام متوجه ش��دند مرا مجبور 
كردند با بابك ازدواج كنم و من هم كه فكر 
مي كردم بابك پس��ر پولداري است ازدواج 
كردم اما بعد فهميدم كه به من دروغ گفته و 

با خودرواش ميوه فروشي مي كند. 

پس به بهان�ه ازدواج قصد اخاذي 
داشتيد ؟ 

بله، من در مهماني با شاكي آشنا شدم. او به 
دروغ گفت كه دختر تاجر است و من هم باور 
كردم و تصميم گرفتم او را به شوهرم معرفي 
كنم تا ش��وهرم به بهان��ه ازدواج از او اخاذي 
كند و دست از سر من بردارد. شوهرم قبول 
كرد و آن روز ق��رار بود كه ب��ا او فقط حرف 
بزند و در مراحل بعد نقشه اخاذي را طراحي 
كند اما وقتي ش��اكي گفت كه در حسابش 
300 ميليون تومان پول دارد شوهرم وسوسه 
شد و با اسلحه پالس��تيكي كه همراه داشت 
او را تهديد كرد كه فهميديم او در حسابش 
يك ميليون تومان پول دارد و او را رها كرديم. 
پس از حادثه به كجا فرار كرديد ؟ 

ابتدا چند روزي ش��وهرم در خان��ه يكي از 
دوستانمان مخفي شد و بعد تصميم گرفت به 
دوبي فرار كند كه مرا هم به زور به دوبي برد. 

در دوبي چه كار مي كرديد ؟ 
بابك با تعدادي امالكي آش��نا شده بود و به 

توريست ها خانه اجاره مي داد. 
چه شد كه به ايران برگشتي ؟ 

واقعيتش او در دوب��ي هم مرا كتك مي زد تا 
اينكه تصميم گرفتم از آنجا فرار كنم و جانم 

را نجات بدهم. 
حرف آخر ؟

پش��يمانم. االن او در دوب��ي خوش��گذراني 
مي كند و من در ايران گرفتار شدم و ميله هاي 

آهني زندان در انتظار من است. 

 با متهم گفت وگو



ب�ا مخالف�ت برخ�ی وزرای کابین�ه رژی�م 
صهیونیس�تی با س�پردن زمام ام�ور وزارت 
اطالع�ات ای�ن رژی�م ب�ه بنیامی�ن نتانیاهو، 
احتم�ال فروپاش�ی مج�دد کابینه اس�رائیل 
بی�ش از پی�ش تقوی�ت ش�ده اس�ت. ش�ش 
وزی�ر کابین�ه روز دو    ش�نبه در تظاه�رات 
یهودی�ان قدس اش�غالی علیه سیاس�ت های 
نتانیاه�و در کران�ه باخت�ری ش�رکت کردند. 
افزایش ت��وان گروه های مقاومت فلس��طین در 
سرزمین های اشغالی و ناتوانی ارتش صهیونیستی 
در مقابله با فلسطینی    ها ش��رایط امنیتی را برای 
شهرك نشینان صهیونیستی سخت كرده و موجی 
از اعتراضات را علی��ه كابینه بنیامی��ن نتانیاهو، 
نخست وزیر اس��رائیل به راه انداخته است. صد    ها 
نفر از یهودیان ساكن قدس اشغالی روز دو    شنبه 
مقابل اقامتگاه نتانیاهو تظاهرات كردند و خواستار 
واكنش سخت كابینه علیه فلسطینی     ها در كرانه 
باختری ش��دند. صهیونیس��ت     ها با تجمع مقابل 
اقامتگاه نخست وزیری، خیابان های اصلی قدس 
اشغالی را مسدود كرده و شعارهای ضد فلسطینی 
و ضد مقاومت سر دادند. آنها همچنین خواستار 
مکانیزم بازدارندگی مؤثرت��ر علیه عملیات های 
استش��هادی، تدابیر امنیتی ش��دیدتر و افزایش 
حضور نظامیان در كرانه باختری شدند. به نوشته 
وبگاه ش��بکه »آی24 نیوز«، نکته قابل توجه این 
تظاهرات حضور نیم��ی از وزیران كابینه نتانیاهو 
در این تظاهرات علیه سیاست     ها و تدابیر امنیتی 
خودش بود. شش وزیر كابینه رژیم صهیونیستی 
ش��امل »نفتال��ی بنت « وزی��ر آم��وزش، »آیلت 
شاكد« وزیر دادگس��تری، »یواف گاالنت« وزیر 
ساخت وس��از، »اوری آری��ل « وزیر كش��اورزی، 

»یارین لِوین « وزیر گردش��گری و »زئیو الکین« 
وزیر محیط زیست در این تظاهرات علیه نتانیاهو 
شركت كردند. همچنین در جلسه كابینه تل آویو، 
درگیری لفظی می��ان نفتالی بن��ت و نتانیاهو به 

خاطر اوضاع كرانه باختری رخ داد. 
مخالفت برخی وزرای كابینه رژیم صهیونیستی 
با س��پردن زمام امور وزارت اطالعات این رژیم به 
نتانیاهو احتمال فروپاشی مجدد كابینه اسرائیل 
را تقویت كرده است. اعتراضات وزرای كابینه به 
سیاست های نتانیاهو درحالی است كه ماه گذشته 
با اس��تعفای آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ سابق، 
كابینه نتانیاهو بیش از پیش متزلزل شده است. با 
خروج وزرای دیگر از ائتالف كابینه، نتانیاهو مجبور 
خواهد شد انتخابات زودهنگام برگزار كند. باتوجه 

به افزایش مخالفت های مردمی با سیاست های او 
و گشوده شدن پرونده های قضایی علیه نتانیاهو 
و همسرش احتمال شکس��ت حزب لیکود دور از 
دس��ترس نیس��ت.  اعتراضات وزرا و یهودیان در 
قدس اشغالی، چند روز پس از آن انجام شد كه یك 
فرد فلسطینی هفته گذشته با تیراندازی به سمت 
نظامیان اسرائیلی سه تن را كشت و چند تن دیگر 
را زخمی كرد؛ اقدامی كه به گفته برخی رسانه های 
صهیونیستی بزرگ ترین عملیات علیه اسرائیل در 
سال های اخیر بود. به گزارش العالم، نداو آرگامان، 
رئیس سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی 
)شاباك( چندی قبل هشدار داده بود كه »ادامه 
وضعیت فعلی در كران��ه باختری می تواند به بروز 
انتفاضه جدید و همچنین فعال شدن هسته های 

مسلح مقاومت در این منطقه منجر شود.«
كرانه باختری كه به صورت مش��ترك از س��وی 
تش��کیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی اداره 
می شود، در سال های گذشته عمدتاً آرام تر از نوار 
غزه بوده و اعتراضات در آن هم به تظاهرات های 
غیرمس��لحانه مح��دود ب��وده اس��ت. همین امر 
موجب ش��ده شهرك س��ازی در مناطق مختلف 
كرانه باختری ادامه یافته و فلس��طینی     ها هر روز 
بیشتر شاهد از دس��ت رفتن اراضی خود باشند. 
عملیات های مسلحانه اخیر در كرانه باختری، آن 
هم در شرایطی كه این منطقه تحت نظارت شدید 
سرویس های امنیتی تشکیالت خودگردان و رژیم 
صهیونیس��تی قرار دارد، موجب نگرانی ش��دید 

تل آویو شده است. 
 نگرانی نتانیاهو از ناامنی کرانه باختری 

نتانیاهو ك��ه از مقابله با افزایش ت��وان گروه های 
مقاومت در غزه درمانده ش��ده اس��ت، نسبت به 
س��رایت عملیات گروه ه��ای مقاومت ب��ه كرانه 
باختری ابراز نگران��ی كرد. وی دی��روز در پایان 
جلس��ه هفتگی كابینه ضمن اش��اره ب��ه تداوم 
شهرك سازی در س��رزمین های اشغالی، مدعی 
پاس��خ قدرتمند به جنبش مقاومت حماس شد. 
به گزارش وب��گاه »عاروتص ش��وع « نتانیاهو در 
این زمینه مدعی ش��د:»به دنب��ال موج حمالت 
مرگبار تروریستی هفته گذشته در یهودا و سامریه 
)كرانه باختری(، اقدام های امنیتی مستحکمی را 
اجرا كرده و شهرك سازی را در این مناطق ادامه  
داده ای��م«. نتانیاهو همچنین از دس��تور خود به 
نیروهای امنیتی برای ش��تاب بخشیدن به روند 
تخریب منازل افرادی كه دس��ت به عملیات های 

شهادت طلبانه می زنند، خبر داد. 
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احساس نا امني از غزه و کرانه باختري، صهیونیست ها را به خیابان ها آورد

وزرای  اسرائيلی در تظاهرات اعتراضي عليه نتانياهو

رئیس جمه�ور    گزارش  یک 
س�ودان اواخ�ر 
یک    شنبه با استقبال همتای سوری خود وارد 
دمشق ش�د تا اولین رهبر عربی  و البته اولین 
رئیس یک کشور در 8 س�ال گذشته باشد که 
برای احیای روابط با س�وریه پیش�گام شود؛ 
اقدامی که با اس�تقبال مس�کو مواجه ش�د و 
وزارت خارجه روس�یه در بیانیه  ای اعالم کرد 
بازگشت سریع سوریه به خانواده عربی به حل 
هرچه س�ریع تر بح�ران ای�ن کش�ور کمک 

خواهدکرد. 
روز گذش��ته بشار اس��د، رئیس جمهور سوریه از 
عمر البشیر، همتای سودانی خود استقبال كرد. از 
زمان آغاز درگیری های سوریه، البشیر نخستین 
رهبر عربی است كه به این كشور سفر می كند. بر 
اساس گزارش سانا، اسد و البشیر طی مذاكرات 
خود تأكید كردند: شرایط و بحران     ها در تعدادی 
از كش��ورهای عربی، ما را به تجدیدنظر و ایجاد 
روش های جدید در روابط كشورهای عربی مبتنی 
بر احترام به حاكمیت كشور    ها و عدم دخالت در 
امور داخلی آنها مل��زم می كند كه این امر به نوبه 
خود باعث بهبود روابط عربی- عربی خواهد شد 

به طوری كه منافع ملی عرب در نظر گرفته شود. 
س��فر عمرالبش��یر به س��وریه در حالی صورت 
می گیرد كه كشورهای عربی یکی پس از دیگری 
برای ازسرگیری روابط با دمشق آماده می شوند. 
طی چند هفته  گذش��ته گزارش هایی از احتمال 
بازگشایی س��فارت امارات، بهبود روابط با قطر و 
احتمال بازگشت سوریه به اتحادیه عرب منتشر 
شده است. ناظران معتقدند دلیل اینکه كشورهای 
عربی تصمیم گرفته اند روابط خود را با دمشق احیا 
كنند به تحوالت میدانی و پیروزی قطعی سوریه و 
متحدانش بر می گردد. سفر سران عربی به دمشق 
و تالش آنها برای احیای روابط با سوریه می تواند 
تالش های غ��رب به ویژه امری��کا را برای منزوی 
كردن دولت بش��ار اس��د ناكام بگذارد و شاید به 
همین دلیل بود كه روسیه از سفر رئیس جمهور 
سودان به دمشق اس��تقبال كرد. وزارت خارجه 
روس��یه در بیانیه ای اعالم كرد، مس��کو امیدوار 
است س��فر عمرالبش��یر به دمش��ق در عضویت 
دوباره س��وریه در اتحادیه عرب مؤثر باش��د. در 
این بیانیه آمده اس��ت: پ��س از تعلیق عضویت 
سوریه در اتحادیه عرب در نوامبر 2۰۱۱، از اولین 
س��فر رئیس جمهور یك كش��ور عربی به سوریه 

استقبال می كنیم و امیدواریم كه نتایج این سفر 
در ازسرگیری روابط كشورهای عربی با سوریه و 
عضویت كامل این كشور در اتحادیه عرب در اسرع 

وقت ممکن تأثیر داشته باشد. 
 دیدار جابری انصاری با اسد

رئیس جمهور س��وریه در جریان دیدار با حسین 
جابری انصاری دستیار ارش��د وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در امور ویژه سیاسی تأكید 
كرد كه تهران در خصوص تشکیل كمیته قانون 

اساسی سوریه تالش زیادی انجام داده است.  
خبرگزاری رسمی سوریه )س��انا( گزارش داد كه 
طرفین در جری��ان این دی��دار آخرین تحوالت 
سوریه و منطقه و مسائل مربوط به كمیته قانون 
اساسی این كشور را بررسی كردند. اسد در جریان 
این دی��دار از تالش    هایی كه جمهوری اس��المی 
ایران برای تش��کیل كمیته قانون اساسی سوریه 
انجام داده است، قدردانی كرد، هرچند كشورهای 
حامی تروریس��م بر سر راه تش��کیل این كمیته 
موانع بسیاری ایجاد كردند. تشکیل كمیته قانون 
اساسی یکی از مهم  ترین چالش های سیاسی در 
مذاك��رات دیپلماتیك برای حل بحران س��وریه 
محسوب می شود. كشورهای غربی و امریکایی     ها 

اصرار دارند این فرآین��د در چارچوب روند ژنو كه 
مطلوب امریکاس��ت ادامه یابد اما ایران، روسیه و 
تركیه موفق ش��ده اند این چالش را تا حدودی در 
چارچوب مذاكرات آس��تانه پیش ببرند. جابری 
انصاری نیز بشار اسد را در جریان مقدمات برگزاری 
نشست كشورهای ضامن )ایران، روسیه و تركیه( 
قرار داد كه قرار است طی دو روز آتی در ژنو برگزار 
شود، به ویژه اینکه بر سر فرمت نهایی كمیته قانون 
اساسی سوریه نیز توافق صورت گرفته است. وی 
خاطرنشان كرد كه جمهوری اس��المی ایران به 
رایزنی و همکاری با دمش��ق ادام��ه خواهد داد و 
دمشق نیز انعطاف زیادی از خود نشان داد تا امکان 

حصول چنین توافقی فراهم شود. 
 تهدیدهای ترکیه

به رغم هشدار امریکا به تركیه نسبت به هرگونه 
اقدام نظامی علیه كرد    ها مقامات آنکارا همچنان بر 
انجام عملیات نظامی در شمال شرقی سوریه اصرار 
دارند. »رجب طیب اردوغان « رئیس جمهور تركیه 
شامگاه یك    شنبه از لزوم مبارزه با شبه نظامیان ُكرد 
در شمال سوریه و عراق صحبت كرد. اردوغان طی 
سخنرانی در مراس��م افتتاح پارك ملی اسلنر در 
استانبول گفت: »ما همواره در ذهن تروریست     ها 
هس��تیم زیرا ما آنه��ا را در س��نگر    هایی كه حفر 
می كنند، دفن می كنیم و این كار را در آینده نیز 
ادامه می دهیم«. رئیس جمهور تركیه پیش تر هم 
از احتمال آغاز عملی��ات نظامی جدید ارتش این 
كش��ور در منطقه ش��رق رودخانه فرات با هدف 
پاكسازی آن از حضور شبه نظامیان ُكرد خبر داده 
بود. كرد    ها مهم  ترین متحدان امریکا در س��وریه 
محسوب می شوند و نقش اساسی را  در پیشبرد 
برنامه های واش��نگتن در آن كشور ایفا می كنند. 
مقامات امریکایی هم به آن��کارا و هم به نیروهای 
سوری تحت فرمان تركیه هش��دار داده اند اقدام 
علیه كرد    ها برای واشنگتن »غیرقابل قبول« است. 
در همین حال، وزیر كشور تركیه تأكید كرد آنکارا 
اجازه تکرار این مسئله برای شرق فرات را نمی دهد. 
»سلیمان سویلو « وزیر كشور تركیه روز دو    شنبه 
گفت كه ایاالت متحده در مسیر عملیات نظامی 
و ضدتروریس��تی آنکارا در مناطق شرق رودخانه 
فرات در سوریه س��نگ اندازی می كند. به نوشته 
خبرگزاری »آناتولی« وی با تأكید بر اینکه آنکارا 
هرگز اجازه نمی دهد واش��نگتن مانع اقداماتش 
ش��ود، توضیح داد: »امریکا با عملیات سپر فرات 
مخالفت چندانی نکرد ولی درباره عملیات شاخه 
زیتون آشکارا به مقابله پرداخته و تهدید كرد. در 
آن زمان تركیه اجازه نداد چنین اتفاقی رخ دهد و 

این بار نیز اجازه نمی دهیم كه موفق شوند.«

  گزارش  2

   رویکرد

مشروعیت امریکا به طالبان 
بعد از  18 سال جنگ

طبق تأیید »ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان، سومین دورِ مذاكرات 
رسمی اعضای دفتر سیاس��ی طالبان با نماینده ویژه واشنگتن )زلمی 
خلیل زاد( در امارات )ابوظبی( روز دو    شنبه 26 آذر برگزار شد كه در این 
نشست نمایندگانی از پاكستان و عربستان سعودی نیز حضور داشتند. 
پیش از این قرار بود كه دور س��وم مذاكرات امری��کا با گروه طالبان در 
اسالم آباد برگزار ش��ود، اما به گفته »نظرمحمد مطمئن « مقام سابق 
طالبان، گفت وگوهای طالبان با خلیل زاد باید در »دوحه « انجام شود و 
اگر در كشور دیگری از جمله پاكستان صورت بگیرد، نتایج مثبتی در پی 

نخواهد داشت زیرا باعث پیچیدگی بیشتر در روند صلح خواهد شد. 
تقریباً از دهه دوم قرن بیست ویکم به بعد)2۰۱۰(، موضوع صلح یکی از 
دغدغه های اصلی حکومت افغانستان بوده است. امریکا و ناتو كه خود را 
متولّی ایجاد صلح و امنیت در افغانستان معرفی می كنند، برای فرار از 
شکست در مبارزه با تروریسم، رویکرد »مذاكره « را در كنار »مبارزه«، 
توأمان پیش می برند و به همین جهت نیز با فشار به پاكستان، خواهان 
آن هستند كه اس��الم آباد طالبان را ترغیب به انجام مذاكره كنند و به 
همین جهت نیز، چندین دور نشست چند جانبه را در كابل و اسالم آباد 
برگزار كردند، اما عماًل نتیجه بخش نبود. اعالم خبر مرگ »مالعمر « در 
2۰۱5 عماًل نشست های صلح را تحت تأثیر خود قرار داد و چند دسته 
شدن طالبان بر سر رهبری بین مالاختر منصور، مالداداهلل و مالرسول، 
نیز موجب شد نشست های صلح به تعویق بیفتد و حمالت طالبان در 
بین سال های پس از مرگ مالعمر تا كنون، شدت گرفته، به طوری كه 
اكنون گفته می شود طالبان بیش از 5۰ درصد خاك افغانستان را تحت 
نفوذ و كنترل خود دارد.  روی كار آمدن دونالد ترامپ در امریکا و تعیین 
استراتژی جدید در جنوب آس��یا كه عمدتاً به فشار نظامی و سركوب 
طالبان بیشتر تأكید شده بود، طی یك و نیم سال گذشته عماًل نتیجه 
معکوسی داشت. به این معنی كه با افزایش حمالت هوایی امریکایی     ها 
بر مواضع طالبان، طالبان نیز حمالت خود را گسترده تر كرد كه نتیجه 
آن این ش��د كه امریکا اكنون خواهان مذاكره مس��تقیم با نمایندگان 
اصلی طالبان اس��ت و چهار دور گفت وگ��وی »رودررو« با نمایندگان 
طالبان در دوحه قطر داشته اس��ت و اخیراً نیز »زلمی خلیل زاد « را به 
عنوان نماینده صلح امریکا در افغانستان تعیین كرده است كه سومین 
دوِر رایزنی های خلیل زاد با كشورهای مختلف در دوم دسامبر 2۰۱8 
)۱۱ آذر ماه ۱397( شروع و تا 2۰ دسامبر )29 آذر( سال جاری ادامه 
خواهد داشت. در واقع نشست خلیل زاد با اعضای دفتر سیاسی طالبان 
در ابوظبی امارات، ادامه نشست     هایی است كه تقریباً از دو سه ماه پیش 
شروع شده است و دیدار    هایی با كش��ورهای مختلف منطقه از جمله 
روسیه، ازبکستان، تركمنستان، قطر، پاكس��تان و عربستان سعودی 
داشته است.  بدون شك جزئیات نشست     هایی كه خلیل زاد با نمایندگان 
كش��ورهای مذكور در خصوص صلح با طالبان داش��ته اس��ت، كمتر 
رسانه ای شده است و تحلیل این نشست     ها بیشتر بر اساس مواضع قبلی 
طرفین، صورت می گیرد اما آنچه مسلم است اینکه امریکایی     ها مذاكره 
می كنند تا خواسته های خود را بر طالبان تحمیل كنند. )اساساً اگر از 
دید امریکایی     ها به قضیه صلح نگریسته شود، منطقی به نظر نمی رسد 
كه پس از ۱8 سال اشغال افغانس��تان و هزینه میلیاردی برای احداث 
پایگاه های دائمی نظامی، حاضر به خروج نیروهایش از افغانستان شود 

و شروط طالبان را قبول كند.(
 امریکایی     ها برای تداوم اشغال افغانس��تان و تأمین منافع كالن خود در 
منطقه، حاضرند دولت اشرف غنی و حتی دستاوردهای ۱8 ساله پس از 
سقوط طالبان را هم قربانی كنند و به همین جهت طرح »ایجاد مناطق امن 
برای طالبان « یا »طرح عقب نشینی نیروهای امنیتی افغانستان از مناطق 
دورافتاده« را پیشنهاد می كنند یا از »خصوصی سازی جنگ « در افغانستان 
سخن می گویند. اما مسئله ای كه طالبان تاكنون از پیش شرط های خود 
عقب نشینی نکرده و مدام بر آن پا فشاری می كند، خروج نیروهای امریکا 
و ناتو از افغانستان است. همچنین تغییر قانون اساسی افغانستان، آزادی 
فرماندهان طالبان، برگزاری انتخابات آزاد و خارج شدن از فهرست سیاه 
س��ازمان ملل از جمله خواس��ته     هایی اس��ت كه طالبان به طور مکرر در 
نشس��ت های بین المللی بدان تأكید كرده است و اساس��اً حضور طالبان 
در نشست های صلح برای اعالم مواضع و برای كسب مشروعیت جهانی 
است. در چنین وضعیتی كه طرفین )امریکا و طالبان( بر مواضع خود اصرار 
می ورزند و نگاه تاكتیکی به مذاكره دارند، نمی توان چشم انداز روشنی برای 
مذاكرات صلح امریکا با طالبان متصور بود، به ویژه اینکه بازیگران مؤثری 
چون روسیه و ایران در مذاكرات صلح كمتر حضور دارند و بازیگران داخلی 
افغانستان اعم از دولت كابل و سران احزاب سیاسی، بر بین االفغانی بودن 
صلح تأكید و عنوان می كنند كه هر نشست بین المللی كه برگزار می شود 

باید با رهبری خود افغان     ها باشد نه امریکا، پاكستان یا روسیه. 
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 ترامپ:  چین عقب است   پاریس
  در حال سوختن  و اوضاع ما خیلي خوبه! 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امری�کا که در هفته های اخیر در حمایت 
از اعتراضات خیابانی در فرانس�ه، علیه دولت فرانس�ه جنگ لفظی 
به راه انداخته اس�ت، بار دیگر در توئیتی گفت ک�ه »پاریس در حال 
سوختن « است.  ترامپ همچنین با تمجید از عملکرد دولت خود ادعا 
کرد که همه جای دنیا به جز امریکا با مش�کالت شدید روبه رو است. 
دونالد ترامپ كه به جنجال آفرینی علیه دیگر كش��ور    ها مشهور است، در 
آستانه فرا رس��یدن س��ال نو میالدی به جای تبریك به رهبران جهان، از 
سیاس��ت های دیگر ملت    ها انتقاد كرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیك، 
ترامپ روز دو    شنبه در پیامی توئیتری نوشت:»این باورنکردنی است كه با 
دالر بسیار قدرتمند و تقریباً عدم تورم در امریکا، دنیای خارج پیرامون ما 
در حال انفجار است«. ترامپ همچنین نوشت:»پاریس در حال سوختن 
است و چین خیلی عقب است. بانك مركزی ]امریکا[ حتی در حال بررسی 
افزایش دوباره نرخ بهره اس��ت. پی��روزی را دریابید!« ترامپ در دو س��ال 
ریاست جمهوری خود با روسیه و چین دچار تنش های زیادی شده است. 
وی همچنین با متحدان اروپایی واشنگتن هم دچار اختالفات شدیدی شده 
است و در هفته های اخیر از سیاست های كشورهای اروپایی به ویژه فرانسه 
و آلمان انتقاد كرده اس��ت. ادعای ترامپ به قدرت دالر در جهان در حالی 
است كه بسیاری از كش��ور    ها برای در امان ماندن از تحریم های امریکا به 
مبادالت غیردالری روی آورده اند كه در صورت پیگیری این مسئله از سوی 

كشورهای جهان، می تواند به تضعیف دالر در جهان منجر شود. 

  ریاض تصویب قطعنامه ضد سعودی در سنا را محکوم کرد
آل سعود تصویب قطعنامه علیه این كشور در سنای امریکا در ارتباط 
با قتل روزنامه نگار سعودی را محکوم كرده و آن را مداخله داخلی در 
امور این كشور خوانده است.  براس��اس این گزارش، عربستان مواضع 
س��نا را بر پایه ادعاهای واهی خوانده و گفته این ادعا    ها باعث تضعیف 
نقش منطقه ای و بین المللی ریاض خواهد شد.  عربستان در بیانیه خود 
همچنین قطعنامه س��نا را مداخله در امور داخلی این كشور خوانده و 
تأكیده كرده است كه با تعرض به سران حکومت كاماًل مخالف است و 
آن را محکوم می كند.   با این حال عربستان گفته است كه روابط امریکا 
با این كشور استراتژیك با پیوندهای عمیق سیاسی، اقتصادی و امنیتی 

است و بر تعهد خود بر توسعه روابط با واشنگتن تأكید كرده است. 

با حضور عربستان، امارات و پاکستان شروع شد

مذاكره امریکا با طالبان 
در غیبت دولت افغانستان 

مذاکرات امریکایی    ها و طالبان با حضور عربس�تان ، پاکس�تان و 
ام�ارات متحده عربی از دیروز در امارات ش�روع ش�د؛ مذاکراتی 
ک�ه دول�ت افغانس�تان ی�ک ط�رف آن ب�ه حس�اب نمی آی�د. 
چند روز بعد از نشس��ت س��ه جانبه وزرای خارجه چین، افغانس��تان و 
پاكستان در كابل، روز گذش��ته طالبان پای میز مذاكره با امریکا حاضر 
ش��د؛ مذاكراتی كه نمایندگان اس��الم آباد، ریاض و ابوظبی هم در آن 
حضور دارند. گفته می ش��ود طالبان با میانجیگری چین حاضر شده به 
مذاكرات صلح افغانستان ملحق ش��ود. وانگ یی، وزیر خارجه چین در 
نشست سه جانبه روز      ش��نبه در كابل گفته بود كه گروه طالبان باید از 
جنگیدن دس��ت بردارد و به چهار دهه جنگ افغانستان پایان دهد. در 
حالی كه امریکایی    ها تا كنون چند دور با طالب��ان مذاكره كرده اند، دور 
جدید مذاكرات آنها با طالبان كه از دیروز در امارات شروع شده، پس از 
نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به عمران خان، نخست وزیر جدید 
پاكستان كلید خورده است؛ نامه ای كه ترامپ در آن از دولت پاكستان 
خواست به روند مذاكرات صلح به بن بست رسیده با طالبان كمك كند. 
هرچند متن این نامه منتشر نشده ولی برخی منابع افغان می گویند كه 
ترامپ در عوض كمك پاكستان به روند صلح، وعده كرده كه مناسبات 

تنش  آمیز با پاكستان را به وضع سابق برگرداند. 
  طالبان با نماینده دولت گفت وگو نمی کند

در حالی كه طالبان پیش از این هرگونه مذاكره با امریکا را منوط به خروج 
نیروهای امریکایی كرده بود، مذاكرات با امریکا و نمایندگان پاكستان و 
امارات و عربستان را از دیروز در امارات بدون حضور رسمی نمایندگان 
دولت افغانستان ش��روع كرد. طالبان گفته كه در صورتی با دولت وارد 
مذاكره مستقیم خواهد شد كه بر سر آینده پایگاه    ها و نیروهای امریکایی 
به یك توافق دست پیدا كند. البته شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی 
ریاست جمهوری افغانستان دیروز یك     ش��نبه به رادیو آزادی گفته كه 
هرچند از تالش های زلمای خلیل زاد نماینده امریکا در مذاكرات حمایت 
می كند و خلیل زاد »اقداماتش در هماهنگی با حکومت افغانستان بوده 
اس��ت« ولی تأكید كرده كه مذاكره با طالبان را هیئ��ت مذاكره كنندۀ 
حکومت انجام خواهد داد. در همین راستا، حمداهلل محب، مشاور شورای 
امنیت افغانستان كه برخی از تعبیر مهمان ناخوانده برای او استفاده كردند 
به امارات رفته تا در مذاكرات شركت كند. این در حالی است كه ذبیح اهلل 
مجاهد، س��خنگوی طالبان گفته كه هیچ دیداری با نمایندگان دولت 
كابل در امارات متحده عربی انجام نمی ش��ود. مجاهد در حساب توئیتر 
خود نوشته است: در آنجا صرفاً با طرف امریکایی در حضور نمایندگان 
چند كشور درمورد مسائل عمده بحث می شود. شبکه آوا هم گزارش كرد 
امریکایی     ها صرفاً وعده سپرده اند كه در حاشیه  این نشست نماینده دولت 

افغانستان را در جریان مذاكرات قرار دهند. 
 مذاکرات بی فایده؟

چشم انداز مذاكرات هنوز مشخص نیس��ت ولی برخی منابع می گویند 
هدف مذاكرات ادغام طالبان در روند سیاسی افغانستان است. یك روز 
قبل از شروع مذاكرات در امارات، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی 
افغانستان از طالبان خواس��ته بود به تیم انتخاباتی او كه » مجموعه ا ی 
از احزاب سیاسی افغانس��تان « اس��ت، بپیوندند و در انتخابات ریاست 
جمهوری سهم بگیرند. به گفته حکمتیار این كار باعث ایجاد حکومتی 
جدید  می شود كه طالبان نیز در آن تأثیرگذار خواهند بود و در تشکیل آن 
نقش خواهند داشت. همزمان با شروع مذاكرات، وزارت دفاع افغانستان 
دیروز طی بیانی��ه ای اعالم كرد، به رغم ورود به فصل س��رد زمس��تان، 
نیروهای امنیتی دفاعی این كش��ور برنامه های جامعی برای تش��دید 
عملیات علیه طالبان دارند. وحید مژده كارشناس مسائل افغانستان كه 
زمانی در وزارت خارجه طالبان فعال بوده در گفت وگو با خبرگزاری آوا 
با اشاره به چشم انداز مذاكرات گفته است:»مشکل بزرگ اینجاست كه 
طالبان می گوید تا زمانی كه بحث حضور نیروهای خارجی فیصله داده 
نشود با افغان     ها مذاكره نمی كنند. به گفته  وی، طالبان به خلیل زاد گفته 
است كه مشکل افغانستان دو بُعد داخلی و خارجی دارد و تا زمانی كه بعد 
خارجی آن حل نشود ما با دولت افغانستان مذاكره نمی كنیم. به باور مژده، 
اگر امریکایی     ها بر این نظر باشند كه حتی یك پایگاه هم در افغانستان 

داشته باشند، تمام مذاكرات بی فایده خواهد بود. 

روسیه: اوكراین در تدارک رویداد 
تحریک  آمیز است

وزی�ر خارجه روس�یه گفته اس�ت که مس�کو ب�ه هیچ عن�وان به 
دنبال آغاز یک نب�رد نظامی علیه کی یف نیس�ت اما رئیس جمهور 
اوکرای�ن در ح�ال طراح�ی ی�ک روی�داد تحریک آمی�ز در پایان 
ماه ج�اری میالدی اس�ت. هرچند از عزم مس�کو ب�رای اجتناب از 
جنگ ب�ا کیف خب�ر داد. در ط�رف مقاب�ل رئیس جمه�ور اوکراین 
در س�خنانی مدعی ش�د که نظامیان روس�یه نه با ه�دف تمرین، 
بلکه با اهداف تهاجمی در نزدیکی مرز اوکراین مس�تقر ش�ده اند. 
به گزارش فارس، »س��رگئی الوروف«   روز دوش��نبه تأكید كرد، به رغم 
اقدامات تحریك  آمیز كی یف، مسکو به دنبال آغاز جنگ با اوكراین نیست.  
بنا بر این گزارش، الوروف در گفت وگو با رادیو »كمسومولسکایا پراودا« 
تأكید كرد: »ما وارد جنگ با اوكراین نخواهیم شد و تا این حد را می توانم 
به شما وعده دهم.« وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت كه در حال حاضر 
هیچ لزومی برای خدشه دار شدن روابط دیپلماتیك میان مسکو و كی یف 
نیز وجود ندارد.  رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه تصریح كرد: »من تصور 
نمی كنم كه قطع روابط ضروری باش��د. مردم اوكراین تقصیری ندارند و 
اطمینان دارم كه اكثریت اوكراینی ها، خواس��تار صلح برای كشورشان 
هستند و می خواهند از ش��ر این رژیم كه مایه تأسف است، ر    هایی یافته 
و خواستار بازگرداندن روابط با روسیه به حالت عادی هستند.« الوروف 
همچنین گفت، مسکو اطمینان دارد كه كی یف به اقدامات تحریك  آمیز 
خود در مرز با روسیه ادامه می دهد و عالوه بر این، روسیه از طرح های »پترو 
پروشنکو « رئیس جمهور اوكراین برای طراحی حادثه ای تحریك آمیز در 
پایان ماه دسامبر )ماه جاری میالدی( مطلع اس��ت.  وی با اشاره به این 
موضوع تأكید كرد: »اطالعات بیشتری كه به دس��ت ما رسیده و نسبتاً 
موثق نیز است از این امر حکایت دارد كه پروشنکو در حال طراحی یك 
اقدام تحریك  آمیز مسلحانه در مرز روسیه، و در مرز كریمه برای پایان ماه 
دسامبر است.« رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین متعهد شد در 
صورتی كه اوكراین طرح های خود را در این زمینه پیش ببرد، با واكنش 
سخت و قاطع روسیه مواجه خواهد ش��د.  اخیراً تنش     ها میان كی یف و 
مسکو بر سر تنگه كرچ در دریای آُزف كه دریای مشترك میان دو كشور 
است باال گرفته است. تنش     ها میان دو كشور پس از آن آغاز شد كه چند 
كشتی نیروی دریایی اوكراین از دریای »آُزف « كه دریای مشترك میان 
روسیه و اوكراین است سفری را به سمت بندر كرچ در كریمه آغاز كردند 
اما پیش از عبور از تنگه كرچ كه جزو آب های منطقه ای روسیه به شمار 
می رود، به گارد ساحلی روسیه اعالم نکردند كه قصد عبور از این منطقه 
را دارند.  همین مسئله باعث شد به محض عبور این ناو    ها از مرز دریایی 
روسیه، و پس از آنکه این كشتی     ها هشدارهای نیروهای امنیتی روسیه 
را نادیده گرفتند، تبادل آتش میان دو طرف آغاز شود و نیروهای امنیتی 
روسیه نیز در نهایت سه كشتی اوكراین را توقیف كرده و آنها را به همراه 

خدمه شان تا بندر كرچ همراهی كردند. 

بشیر»توبه اعراب«  در آغوش  بشار
رئیس  جمهور سودان به عنوان نخستین رئیس یک کشور در 8سال گذشته  به مالقات همتاي سوري خود در دمشق رفت

اسماعيلباقری

وزیر خارجه قطر ب�ا بیان اینکه کش�ورش با 
تحریم ه�ای یکجانب�ه مخالف اس�ت، گفت 
دوحه معتقد اس�ت ک�ه باید با ای�ران تعامل 
کرد، چراک�ه ایران جزئ�ی از منطقه اس�ت. 
ش��یخ محمد ب��ن عبدالرحمن آل ثان��ی، وزیر 
خارجه قطر در مصاحبه ای با شبکه »سی.ان.بی.
س��ی« در مورد تحریم های امری��کا علیه ایران 
گفت:»ما تحریم یکجانبه علیه هیچ كشوری را 
تشویق نمی كنیم. تحریم، راهی برای حركت به 
سمت حل مسئله نیست.« دیپلمات ارشد قطر 
افزود:»ما ایاالت متحده را به بازگشت به مذاكره 

و راهکار دیپلماتیك تش��ویق می كنیم، چراكه 
تاب یك تنش دیگر در منطقه را نداریم. تصورش 
را هم نمی توانید كنید كه قطر ك��ه بین ایران و 
عربستان سعودی است كه هر دو هم با هم رقیب 
هستند، در چه وضعیتی قرار دارد. همین وضع 
در مورد ایران و ایاالت متحده هم هست و ایاالت 
متحده روابط بسیار قدرتمندی با قطر دارد. این 
موضوع ما را در وضعی��ت معذبی قرار می دهد«. 
وزیر خارجه قطر در مورد روابط كشورهای عربی 
با ای��ران گفت:»ایران جزئی از منطقه ماس��ت، 
بخواهیم یا نخواهیم، چه با سیاس��ت آنها موافق 

باش��یم، چه مخالف. این بدان معنی نیست كه 
با آنها تعامل نکنیم و فق��ط از آنها دوری كنیم و 
در درگیری های نیابتی در یمن، سوریه، عراق و 
لبنان با آنها مقابله كنی��م«. آل ثانی تأكید كرد 
كه اگر یك چارچوب همکاری منطقه ای وجود 
نداشته باشد و كشور    ها با هم در مورد دغدغه     ها و 
نیازهای شان صحبت نکنند، به راه حلی نخواهیم 
رسید. وزیر خارجه قطر بی ثباتی های موجود در 
منطقه را نتیجه سیاست های چند كشور خواند 
و گفت:»ما االن با عربس��تان سعودی كه قطر را 
محاصره كرده،  به جنگ بی دلیل علیه یمن ادامه 

می دهد و نخست وزیر لبنان را ربود، اختالف نظر 
داریم. «آل ثانی به حمایت سعودی     ها و اماراتی     ها 
از تروریسم هم اشاره كرد و گفت:»اغلب كشور    ها 
وقتی ببینند كه هدف وسیله را توجیه می كند، 
در مناطق دیگر از تروریس��م حمایت می كنند. 
در یمن، زمانی كه به القاعده پول پرداخت ش��د 
تا منطقه  را ترك كنند و آنها )ائتالف سعودی- 
امارات��ی( بتوانند ادعای پی��روزی كنند، آیا این 
حمایت از تروریسم نبود؟ این حمایت از تروریسم 
است. حمایت از بی ثبات سازی سومالی. این هم 

حمایت از تروریسم است.«

علیقنادی

قطر: بخواهيم یا نخواهيم باید با ایران تعامل کنيم
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   فرزين ماندگار
به بهانه والدت امام حسن عسكري)ع( سراغ 
يكي از نويسندگان حوزه ادبيات ديني كودك 
رفتيم. از مجيد مالمحمدي از سال 69 تاكنون 
حدود 50 جلد كتاب در زمينه هاي داس�تان، 
شعر و تحقيق منتشرشده اس�ت. حدود 20 
كت�اب از كتاب ه�ا در جش�نواره هاي كتاب 
سال كشوري مانند كتاب سال واليت، كانون 
پرورش فكري ك�ودكان و نوجوانان، س�الم 
بچه ها، پوپك، بنياد دفاع مقدس، مهدويت، 
حوزه علميه قم و اشراق برگزيده  شده اند. اين 
نويسنده هم اكنون سردبير مجله پوپك است 
و از آخرين كتابي كه از او چاپ شده  مي توان 
ب�ه مجموعه م�ژده گل اش�اره كرد كه نش�ر 
جمكران آن را روانه بازار كتاب كرده اس�ت. 
چرا به رغ�م قدمت و ق�وت ادبيات در 
اي�ران، در دوره اي ب�ه ادبي�ات كودك 
چندان توجهي نش�د و به شكل مدرن 
آن تا اوايل دهه 70 اتفاق مهمي در اين 
حوزه رخ نداد اما به نظر مي رسد از دهه 
70 به بعد ادبيات كودك توانست جايگاه 

بهتري براي خود دست و پا كند؟ 
ادبیات ك��ودك در ح��ال حاض��ر وضعیت خوب 
و مطلوبي دارد ام��ا دهه 70 دهه ش��كوفايي بود 
چراكه آن دوران مجالت و نشريات فراواني فعالیت 
مي كردند. بهترين آثار ما نیز در همان دوران متولد 
ش��د. مجالتي مانند كیهان بچه ه��ا كه قديمي تر 
بودند تا مجالتي كه از اواسط دهه 60 شكل گرفتند 
و در دهه 70 به اوج رسیدند، مانند سروش نوجوان، 
سالم بچه ها، رش��د و بقیه. يك علت مهم همین 
مجالت بودند. اين مجالت نويسندگان و شاعران 
جديد را ب��ه جامعه فرهنگي معرف��ي كردند. اين 
وضعیت به صورت نسبي تا دهه 80 ادامه يافت اما 
در دهه 90 مجالت ما آن قوت سابق را نتوانستند 
ادامه بدهند و افت كردند. مسائل مالي و درآمدي 
و حضور پررنگ فضاي مجازي از علل اين مسئله 
بودند، اين مسائل مجالت را به تعديل نیرو يا بعضاً 
به تعطیلي كشاند. گرچه در اين میان استثناهايي 
مانند پوپك، كیهان بچه ها، سالم بچه ها و سنجاقك 
همچنان ادامه مي دهند. اين طیف نويسندگان در 
درازمدت به نوش��تن كتاب روي آوردند. در واقع 
مجالت دروازه ورود نويس��ندگان به دنیاي نش��ر 
ش��دند. وضعیت كتاب به صورت كلي بهتر بوده و 
است؛ هم نسبت به گذشته خودشان و هم نسبت به 

مجالت. نويسندگان و آثارشان از نظر كمي و كیفي 
بهتر شده اند، مخصوصاً در حیطه ادبیات ديني. 

ادبيات كودك در حاضر چه وضعيتي 
دارد و توليدات ده�ه اخير را چگونه 

تحليل مي كنيد؟
ما نويسندگان خوبي داريم. آنها خالق آثار مطرحي 
حتي در سطح جهاني هس��تند. گرچه بسیاري از 
كارهاي خوب و زيبا ترجمه نشده است. متأسفانه 
مشكل گراني كاغذ و مسائل حوزه چاپ، شمار كم و 
توزيع ضعیف فعالً از عوامل ضعف تولید آثار فاخر در 

زمینه ادبیات كودك و نوجوان به شمار مي آيد. 
درباره آسيب شناسي ادبيات كودك، 
مهم ترين نق�اط مثب�ت و همين طور 
ضعف هاي اين حوزه را در چه مواردي 

مي دانيد؟
من عالوه بر كارهاي خودمان، آثار ادبیات ديني 
ساير كش��ورهاي اس��المي را هم تقريباً ديده ام. 
درباره نقاط قوت معتقدم آث��ار ما جايگاه بهتري 
دارند. اين باالتر بودن هم در زمینه نويس��ندگي 
و هم محتواس��ت و هم تصويرگري. نويسندگان 
ما س��راغ مس��ائلي رفته اند كه نويسندگان ديگر 
كشورهاي اس��المي يا س��راغش نرفته اند يا اگر 
رفته اند به قدرت كارهاي خودمان نیست. از سوي 
ديگر در زمینه تولید آثار فانت��زي، آثار ديني، در 
بازآفريني و بازنويس��ي افس��انه ها و متون كهن، 
همچنین در تألیف كتاب هاي اخالقي و همین طور 
كمك آموزشي ما به نقاط مطلوبي رسیده ايم. در 
زمینه نقاِط ضع��ف همان طور ك��ه عرض كردم 
مسائل حاش��یه اي مانند گراني كاغذ، نابساماني 
وضعیت دنیاي نشر و عوامل اقتصادي باعث شده 
است نويسندگان ما نتوانند با تمركز باال اثرشان را 
تولید كنند و به سمت مسائل ديگري بروند تا از آن 

طريق خودشان را تأمین كنند. 
چرا درباره ائمه هدي)عليهم الس�الم( 
به صورت يكس�ان در حيط�ه ادبيات 

داس�تاني ورود پيدا نكرده ايم؟ درباره 
برخي ش�ان كتاب هاي بيش�تري كار 
كرده اي�م و درب�اره برخ�ي خيلي كم. 
مث�اًل خ�ود ش�ما و جن�اب پوروهاب 
ي�ك مجموع�ه 14 جل�دي درب�اره 
14معصوم)ع( به نام مژده گل كار كرديد 
كه در جمك�ران چاپ و منتش�ر كرده 
است اما مجموعه هاي اينچنيني بسيار 

انگشت شمار است؟ 
پاسخ دادن به اين س��ؤال آسان نیست. يك مقدار 
برمي گ��ردد به عاليق ش��خصي. خ��ب نمي توان 
نويس��نده اي را مجب��ور كرد حتي ممكن اس��ت 
نويسنده اي با پیشنهاد مالي باال، باز هم قبول نكند 
كار كند. از طرف ديگر، منابع تاريخي و علمي هم 
اثرگذار است. كتاب هايي كه درباره حضرت علي)ع( 
يا امام حسین)ع( نوشته شده اند از كتاب هايي كه 
درباره امام حسن عسكري)ع( منتشر شده خیلي 
بیشتر هستند. طبیعتاً در اين ش��رايط نويسنده 
ترجیح مي دهد خودش را كمتر درگیر كند، چون 
نمي داند اثري كه درباره امام حسن عسكري)ع( كار 
كرده است، آيا توسط ناشر پذيرفته مي شود يا نه. 

در مق�ام نويس�نده، چ�ه نظ�رات و 
پيش�نهادهايي ب�راي از بي�ن ب�ردن 
كاس�تي ها و اثرگذاربودن نكات خوب 

پيشنهاد مي كنيد؟
اول آنكه بايد مش��كالت پیش روي نويسندگان 
برطرف ش��ود، خصوص��اً مش��كالت اقتصادي. 
مش��كالت فني و چاپ نیز در وهل��ه بعدي بايد 
برطرف ش��ود. متولیان اثرگ��ذار اين ح��وزه با 
تمهیدات گوناگون مي توانن��د در اين روند تأثیر 
بگذارند. مواردي چون اختصاص يارانه به صورت 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم به اين حوزه از هنر و 
ادبیات. توزيع سبد كتاب در میان اقشار گوناگون 
به شكل ارزان از نويسندگان اين مقطع نمونه هايي 
از حمايت هاي آنان مي تواند باشد. در رابطه با چاپ 
آثار ديني، سفارش سوژه هاي اخالقي و ديني كه 
مورد نیاز بچه هاست و همچنین حمايت مالي و 
معنوي و در اختیار قرار دادن منابع و مستندات 
تاريخي. در اين صورت حتماً ما شاهد آثار بهتر و 
كارهاي قوي تر خواهیم بود، چون نويس��ندگان 
كودك و نوجوان ما افرادي با فاهمه قوي، پرتالش 

و عالقه مند به كار در اين زمینه هستند. 
شما عموماً در حيطه ادبيات ديني كودك 
و نوجوان آثارتان را خلق كرده ايد. به نظر 
شما مفاهيمي با بار مذهبي مانند انتظار، 
ظهور و امثالهم چگونه در فضاي ادبيات 

كودك تبلور پيدا مي كند؟
در همه مقوله هاي تخیلي، فانتزي، آموزشي، رمان 
و داس��تان كوتاه دستمان براي نوش��تن در مورد 
»انتظار« باز است. اين س��وژه آنقدر جذاب است 
و كش��ش دارد كه به راحتي دستمايه خوبي براي 
تألیف كتاب هاي خوب از مقطع پیش دبستاني تا 
دبیرستان باش��د. اين امر البته حمايت معنوي و 
پیگیري متولیان امر مهدويت را مي طلبد. معتقدم 
بايد به ناش��راني مانند جمكران كه اخیراً در حوزه 
ادبیات كودك و نوجوان خصوصاً ادبیات ديني آثار 
فاخر و باكیفیت چاپ مي كنند دست مريزاد گفت. 
تالششان س��تودني اس��ت. كیفیت و كمیت آثار 

منتشر شده در اين حوزه قابل تأمل است.

گفت و گوي »جوان« با نويسنده ادبيات ديني براي كودك 

  »انتظار« براي كودكان 
دريايي از مفاهيم را دربر مي گيرد

     نويد پارسا
ك�ارگ�ردان مجم�وع�ه تل�وي�زي�وني »م�وس�ي)ع(« 
از رون�د پي�ش ت�ولي�د و انتخ�اب ب�ازيگ�ر نق�ش 
اي��ن س�ري�ال گف�ت.  ح�ض�رت م�وس�ي)ع( در 
جمال ش��ورجه كارگردان مجموعه تلويزيوني »موسي)ع(« 
درباره پیش تولید و انتخاب بازيگران اين مجموعه تلويزيوني 
به باش��گاه خبرنگاران جوان، گفت: هنوز به طور جدي بازيگر 
نقش حضرت موسي)ع( را انتخاب نكرده ام اما با توجه به جلسه  
با رئیس سازمان صدا و س��یما و آغاز پیش تولید، بايد جدي تر 
به فكر انتخاب بازيگر باش��م، البته براي انتخاب بازيگر نقش 
حضرت موسي)ع( از يك نابازيگر تئاتري كه به معارف اسالمي 
آشنايي دارد، استفاده مي كنم. وي در ادامه بیان كرد: قاعدتاً 
بازيگري كه براي نقش حضرت موسي)ع( انتخاب مي شود، كار 
اولش است. احتماالً به فراخور قصه زندگي حضرت موسي)ع( 
از بازيگ��ران و لوكیش��ن هاي خارجي هم به��ره مي بريم و از 

ظرفیت هاي آنها استفاده مي كنیم. 
اين كارگردان مجموعه هاي تلويزيوني در ادامه درباره استفاده 
از جلوه هاي بصري و ويژه در تولید سريال حضرت موسي)ع( 
تصريح كرد: اس��تفاده از جلوه هاي ويژه در اي��ن مجموعه به 
دلیل معجزاتي كه حضرت موس��ي)ع( داش��تند، كار سختي 
است. ايش��ان در زندگي خود 9 معجزه الهي داشتند كه همه 
آنها را خداوند براي اثبات رس��الت حضرت نازل كرد. نش��ان 
دادن اين معجزات كار آساني نیست اما ان شاءاهلل از نیروهاي 
داخل كشور كه آشنا با »س��ي جي« و جلوه هاي كامپیوتري 

هستند، استفاده مي كنیم و به طور قطع سوپروايزري را انتخاب 
خواهیم كرد و چندين دفتر تدوي��ن و كامپیوتري در اين كار 

دخیل خواهند بود. 
شورجه درباره استفاده از بازيگران و لوكیشن خارجي در اين 
مجموعه گفت: به احتمال زياد از بازيگران خارجي براي بازي 
در اين مجموعه دعوت خواهیم كرد. نظر مس��ئوالن رس��انه 
ملي بر اين اس��ت كه مجموعه حضرت موس��ي)ع( به صورت 
بین الملل��ي و فرامرزي پخش ش��ود، البته خ��ودم با برخي از 
بازيگران جهان عرب رايزني هايي را انجام داده ام تا بتوانیم با به 
كارگیري اين عزيزان گستره مخاطبان اين سريال را وسیع تر 
كنیم. وي در ادامه درباره انتخاب لوكیشن ها افزود: پیش بیني 
دقیقي براي انتخاب لوكیشن  هاي خارجي ندارم ولي چند كشور 
از جمله الجزاير را براي تصويربرداري در نظر گرفته ام، البته آنها 
پیشنهاد سرمايه گذاري در اين مجموعه را هم داده اند. ان شاءاهلل 

كه بتوانیم از جغرافیاي آن منطقه هم استفاده كنیم. 

مصطفي رحماندوست در نخستين روز از جشنواره قصه گويي عنوان كرد

قصه گويي هنوز هم در جامعه رواج دارد

حكمت 54 

هيچ ثروتی چ�ون عقل و هيچ 

فقرى چون نادانی نيست. هيچ 

ارثی چون ادب و هيچ پشتيبانی 

چون مشورت نيست.

پيش بيني عضو كميسيون تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه

وزارت ميراث فرهنگي 40 درصد كوچك تر از سازمان خواهد شد

   محمد صادقي
مهرداد الهوتي عضو كميسيون مشترك تبديل سازمان ميراث 
فرهنگي به وزارتخانه مي گوي�د، وزارتخانه ميراث فرهنگي 
40درصد از س�ازمان ميراث فرهنگي كوچك تر خواهد بود. 
با تصويب مجلس ش��وراي اسالمي روند تبديل س��ازمان میراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارتخانه آغاز شده است، 
اگرچه ش��وراي نگهبان، براي موافقت با تاس��یس اين وزارتخانه 
شرط رعايت موازين ش��رعي را مطرح كرده، مخالفت جدي براي 
ايجاد وزارتخانه وجود ندارد و تنها دولت است كه از اين بابت ابراز 
نارضايتي مي كند. مهرداد الهوت��ي درباره علت عدم تمايل دولت 
براي ايجاد وزارت میراث فرهنگي با اشاره به اينكه سازمان میراث 
فرهنگي تاكنون در همه دولت ها حیاط خلوت شده است، مي گويد: 
»انتصابات در اين سازمان دلبخواهي است؛ زماني در دولت قبل يك 
مدير چندشغله را بر رأس اين سازمان قرار دادند و در دولت كنوني 
هم در بر  هه اي فردي بر مسند رياست س��ازمان نشست كه مدير 

تقسیمات وزارت كشور بود.« وي با انتقاد از اينكه رئیس سازمان 
میراث فرهنگي به يك باره معاون رئیس جمهور مي شود، مي افزايد: 
»آيا فردي كه بخواهد وزير باشد مي تواند به اين سادگي رأي اعتماد 
مجلس را دريافت كند؟ او بايد پاسخگو باشد و براي وزير شدن ايده 
و برنامه بدهد تا مجلس كاري را به وي بس��پارد.« الهوتي با بیان 
اينكه گردشگري يك صنعت اس��ت و بخش مهمي از اقتصاد دنیا 
از اين طريق مي چرخد، تصريح مي كند: »تبديل سازمان میراث 
فرهنگي به وزارتخانه يك پیام بزرگ براي امريكايي ها دارد و آن اين 
است كه اگر آنها براي فروش نفت ايران فشار آوردند، ما با استفاده 
از صنعت گردشگري، اقتصاد خود را تقويت مي كنیم.« اين نماينده 
مجلس با اشاره به اينكه دولت قانون ششم توسعه را براي مخالفت 
با وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگي بهانه می كند، مي گويد: 
»بر اساس قانون برنامه شش��م دولت بايد ساالنه 3درصد كوچك 
شود تا در پايان برنامه شاهد كوچك شدن 15درصدي آن باشیم، 
در مصوبه مجلس بر رعايت اين حكم برنامه ششم در تبديل سازمان 
میراث فرهنگي به وزارتخانه تأكید شده است. از آنجا كه دولت راغب 
به اين كار نیست، به اين قضیه رنگ و لعابي مي دهد، در حالي كه 
سؤال ما اين اس��ت كه چرا بايد جواب عملكرد يك سازمان تحت 
عنوان معاونت رئیس جمهور را رئیس جمهور به مجلس بدهد و چرا 

خود آن تشكیالت نبايد مسئولي پاسخگو داشته باشد.«
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معتقد است: »اگر سازمان 
میراث فرهنگي به وزارتخانه تبديل شود 40درصد نسبت به االن 
كه سازمان است كوچك تر خواهد شد، لذا مصوبه مجلس نه تنها 

دولت را فربه نمي كند كه كوچك تر هم مي سازد.«

 روايت 258 روز تبعيد آيت اهلل خامنه اي 
به ايرانشهر ترجمه مي شود

نش�ر صهب�ا در نظ�ر دارد كت�اب »ب�ر تبعي�د« رواي�ت 
خامن�ه اي  آي�ت اهلل  تبعي�د  روز   258 از  مس�تند 
كن�د.  ترجم�ه  عرب�ي  زب�ان  ب�ه  را  ايرانش�هر  ب�ه 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا، »بر تبعید« روايتي است از 
تبعید آيت اهلل سیدعلي خامنه اي به شهرهاي ايرانشهر و جیرفت 
در دوران اختن��اق پهلوي دوم. اين كتاب ب��ه دوران 258 روزه 
تبعید ايشان در سال هاي 56 و 57 مي پردازد؛ دوره مهمي كه به 
جزئیات آن پرداخته نشده و اتفاقات و وقايع آن، از دسترس خارج 
بود. آنچه در كتاب »برتبعید« آمده، داس��تان و تاريخ گذشته 
نیست؛ تصوير زيبايي است از سبك زندگي و مبارزه و مردم داري 
يك مرد الهي كه مي تواند براي امروز و فرداي همه ما الگو باشد. 
اين اثر روايتي است مستند كه در درجه اول، بر بیانات و خاطرات 
مقام معظم رهبري استوار است و پس از آن، بر خاطرات ياران 
نزديك ايشان در آن دوران. نشر صهبا كه اين اثر را منتشر كرده 
اس��ت، در نظر دارد كتاب را به عربي ترجمه و در سي و دومین 

دوره نمايشگاه كتاب تهران عرضه كند. 
در بخشي از اين كتاب مي خوانیم: »مجازات تبعید، به همت و 
صبر، فرصتي شد براي رساندن صداي انقالب و شنیدن صداي 
مردم دردمند. صدالبته اگر ساواك تبعات اين تبعید براي رژيم 
را مي دانست، آزادي و فعالیت سیدعلي آقا را در مشهد، به اين 
مجازات ترجیح مي داد.« عالقه مندان براي تهیه نسخه فارسي 
اين كتاب مي توانند به فروش��گاه اينترنتي انتشارات صهبا به 

نشاني www. jahadi. ir مراجعه كنند. 
...........................................................................................................

تازه ترين اثر بهاء الدين خرمشاهي 
منتشر شد

»دل هم داليلي دارد« عنوان تازه ترين كتاب از بهاء الدين 
خرمش�اهي، پژوهش�گر اس�ت كه بر مبناي اصالت ايمان 
و اس�تقالل معرفت شناس�ي دي�ن نوش�ته ش�ده اس�ت. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا،  اين كتاب كه از سلس��له 
»دين پژوهي« نشر ناهید است، اثري است در روانشناسي دين 
كه يكي از پیشگامان آن ويلیام جیمز است كه نظريه و كتابي 

به نام »اراده معطوف به ايمان« دارد. 
ايمان از اقناع دل پديد مي آيد. مراد از دل، آنگونه كه در تمام 
زبان هاي بشري سابقه دارد، قواي دّراكه است، البته با عقل هم 
پیوند دارد و امید و عش��ق و ايمان حاصل تأمالت آن است، به 
تعبیر ديگر به شرح داليل دل در ايمان آوردن مي پردازد. عنوان 
اين كتاب از جمله معروف پاسكال متفكر و دانشور بزرگ قرن 
هفدهم فرانسه  كه در كتاب »انديشه ها«ي او آمده گرفته شده 

است: »دل داليلي دارد كه عقل از آنها خبر ندارد.« 
نش��ر ناهید »دل ه��م داليل��ي دارد« را در قطع رقع��ي و در 

172صفحه و به قیمت 22هزار تومان منتشر كرده است. 
...........................................................................................................
»قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب«  

راهي تركيه شد
رايت مجموعه »قصه هاي خوب 
براي بچه هاي خوب« كه از زمره 
نخستين كتاب هاي نوشته شده 
در حوزه ادبيات داستاني كودك 
اس�ت درتركيه فروخته ش�د. 
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران 
پويا، انتشارات زنگین تركیه رايت 
مجموعه هشت جلدي »قصه هاي 
خوب ب��راي بچه هاي خوب«، نوش��ته مهدي آذري��زدي را از 
انتشارات امیركبیر خريداري كرده است. اين انتشارات قرار است 

اين مجموعه را به زبان تركي استانبولي منتشر كند. 
»قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب« مجموعه كتابي است به 
قلم مهدي آذر يزدي كه داستان هاي كهن را براي كودكان و به 
زبان كودكانه، بازنويسي كرده است. او اولین نويسنده اي است 
كه در ايران به فكر نوشتن داس��تان براي كودكان و نوجوانان 
افتاد، به همین دلیل اس��ت كه عنوان »پ��در ادبیات كودك و 
نوجوان ايران« را ب��ه او داده اند. وي اولین كت��اب از مجموعه 
هشت جلدي »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب« را در سال 
1336 توسط مؤسسه انتشاراتي امیركبیر منتشر كرد و براي 
اين اثر در سال 1342 )1967 میالدي(، برنده جايزه يونسكو 
شد و سال 1345 جايزه كتاب سال را از آن خود كرد. برخي از 
كتاب هاي اين مجموعه از سوي شوراي كتاب كودك به عنوان 

كتاب برگزيده سال پذيرفته شده اند. 
مجموعه  هشت جلدي »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب« 
به قل��م مهدي آذريزدي ش��امل »قصه هاي كلیل��ه و دمنه«، 
»قصه هاي مرزبان نامه«، »قصه هاي سندبادنامه و قابوس نامه«، 
»قصه هاي مثنوي مولوي«، »قصه هاي قرآن«، »قصه هاي شیخ 
عطار«، »قصه هاي گلس��تان و ملستان« و »قصه هاي چهارده 
معصوم )ع(« مي شود. اين اثر تاكنون به زبان های اسپانیايي، 

ارمني، چیني و روسي ترجمه شده است.

    ديده بان نويد پارسا 

   فرزين ماندگار
مصطفي رحماندوست در مراسم تجليلش در جشنواره 
قصه گويي گفت: برخالف ذهنيتي كه وجود دارد و برخي 
فكر مي كنند قصه گويي فقط در گذشته رواج داشته بايد 
بگويم كه اتفاقاً قصه گويي هنوز هم در جامعه رواج دارد. 
مراس��م نخس��تین روز از بیس��ت و يكمین دوره جشنواره 
بین المللي قصه گويي روز گذشته در كانون پرورش فكري 
ك��ودكان و نوجوانان برگزار ش��د و طي آن در مراس��مي از 
مصطفي رحماندوست كه پدر معنوي اين جشنواره و به نوعي 

بنیانگذار آن به شمار مي رود، تجلیل شد. 
رحماندوس��ت در س��خنان خود در مراس��م تجلیل عنوان 
داشت: 40 س��ال قبل من به فكر قصه گويي افتادم و به اين 
نتیجه رسیدم كه اين ماجرا را در ايران سر و ساماني بدهم. 
در دانش��گاه عالمه طباطبايي براي اين موضوع درسي دو 
واحدي ايجاد كردم و وقتي ديدم منبعي براي مطالعه در اين 
زمینه نیست، اولین كتاب را درباره اصول اين كار نوشتم كه 
كتاب خوبي نبود و بعد از س��ه نوبت تجديد چاپ انتشارش 
متوقف شد و ديگر هم فرصت نكردم تا آن را بازنگري كنم. 
من به قصه گويي فكر كردم چون مقدمه مطالعه بیشتر است. 
برخي از كتاب هايي هم كه در اين زمینه در ايران ترجمه شد 
از خارج از كشور من خريدم و به آقاي چیني فروشان دادم تا 

در كانون ترجمه و منتشر شود. 
وي در ادام��ه در اظهارات��ي عجیب گفت: ام��روزه برخي از 
خبرنگارهاي فالن فالن ش��ده! وقتي مي خواهند مصاحبه 
كنند س��ؤال مي كنند كه چ��را وضعی��ت قصه گويي مانند 
س��ابق نیس��ت و رواج ندارد؟ در واقع مي خواهند حرف در 
دهان بگذارند. من مي گويم كه اتفاقاً خیلي هم رواج دارد و 
خیلي بیشتر از قبل هم رايج است. در دنیا هم همین  است. 
قصه گويي در دنیا امروزه امري فراگیر شده و البته ما در ايران 
ظرفیت زيادي ب��راي آن داريم. اتفاقات امروز كش��ور ما در 
زمینه قصه گويي در گذشته سابقه نداشته و ما صاحب يك 

جشنواره بین المللي براي اين مسئله هستیم. 
اين شاعر و نويسنده در پايان از رونمايي از ايده تازه خود با 
عنوان قصه گويي تعاملي در جشنواره سال جاري قصه گويي 

و در قالب كارگاه خبر داد. 
در بخ��ش ديگ��ري از اين مراس��م غالمرضا امام��ي نیز در 
سخناني عنوان كرد: از من خواسته شده كه درباره 50 سال 
دوستي ام با رحماندوست در پنج دقیقه صحبت كنم. مايلم 
ياد كنم از شاعراني كه براي كودكان ش��عر سروده اند و ياد 

كنم از محمدطاها كودك شهید اهوازي. تصوير او را كه امروز 
در اينجا ديدم متوجه شدم داعشیان هرگز شعر نخوانده اند. 
هرگز جهان را زيبا نديده اند. بوي گلي به وجد نیاوردتشان. 
در چشم آنها چیزي جز خشم و خون نیست و شعر در مقابل 

آنها مي خواهد به جهان رنگ بدهد. 
وي ادامه داد: رحماندوست ش��اعر است و شاعران به جهان 
مي افزايند. شاعران جهان را زيبا مي سازند و شاعري چون او 
از غم ها مي كاهد و به شادي ها مي افزايد. اگر كودكان شادي 
را در زندكي نبینند از زندگي و زندگان در بزرگسالي انتقام 

خواهند گرفت. 
رحماندوست زندگي را آسان مي گیرد و فضاهاي تازه اي در 
آن براي ما ترسیم مي كند. از او مي خواهم بیشتر شعر بگويد 
و از خدا هم همین را مي خواه��م. از او مي خواهم زندگي را 

براي ما زيباتر ترسیم كند. 
فريدون عموزاده خلیلي نیز در ادامه اين مراسم در سخناني 
عنوان كرد: وقتي از آقاي رحماندوست صحبت مي كنیم از 
كه صحبت مي كنیم. از يك داستان نويس؟ از يك مترجم؟ 
از يك معلم؟ او همه اينهاس��ت و هیچ كدام از اينها نیست. 
آدم هاي معمولي از امكان دنیا استفاده مي كنند و آدم بهتر 
آدمي است كه بهتر از دنیا استفاده كند. شاعران به دنیاي ما 
زيبايي اضافه مي كنند و براي اين كار از تخیل و تجربه شان 
بهره زيادي مي برند. ارزش يك ش��اعر و قصه نويس نیز در 
همین مس��ئله اس��ت؛ در میزان توانايي او در زيباتر كردن 

دنیاي پیرامون ما.
وي ادامه داد: كار نويسنده و شاعر كاري است كه آفريننده 
جهان ما كرده است. شاعر و نويسنده اي مانند رحماندوست 
صاحب آثاري اس��ت كه هر يك گوش��ه اي تازه به جهان ما 
مي افزايد و اين يعني شاعر و نويسنده اي مثل رحماندوست 

بیشتر از يك انسان معمولي به گردن ما حق دارد.

جديدترين جزئيات از ساخت دومين سريال عظيم تلويزيون
يك نابازيگر آشنا به معارف اسالمي در نقش حضرت موسي)ع(  »سوءتفاهم« با تغييراتي 

براي اكران آماده مي شود
فيل�م س�ينم��ايي   »س�وءتف�اه�م« ب�ه كارگ�ردان�ي احم�درض�ا 
معتم�دي ك�ه س�ال گ�ذش�ته در جش�ن�واره فج�ر ب�ه اك�ران 
درآم�د ب�ا ايج�اد تغيي�رات�ي، آم�اده اك�ران عم�وم�ي م�ي ش�ود. 
به گزارش»جوان« به نقل از روابط عمومي فیلم، »سوءتفاهم« كه محصول 
سازمان هنري رسانه اي اوج است با بهره گیري از بازيگران شاخص، با دستمايه 
طنز سراغ مفهوم فراواقعیت در دنیاي امروز رفته و پیچیدگي روابط اجتماعي 

را به تصوير مي كشد. 
اين فیلم با نسخه 113دقیقه اي خود در جشنواره فیلم فجر شركت كرده بود 
ولي براي اكران عمومي در دي ماه نسخه 93 دقیقه اي فیلم به نمايش گذاشته 

مي شود. به عالوه تغییراتي در پايان بندي فیلم ايجاد شده است. 
در اين فیلم پژمان جمش��یدي بازيگري كه بیشتر در نقش بازيگر فیلم هاي 
كمدي بازي كرده اس��ت، در يك نقش جدي در كنار مري��ال زارعي به بازي 
مي پردازد. جمشیدي براي ايفاي اين نقش، كانديداي سیمرغ بلورين بهترين 

بازيگر نقش مكمل مرد در سي و ششمین جشنواره فیلم فجر شد. 
هانیه توسلي، كامبیز ديرباز، اكبر عبدي و مهدي فخیم زاده از ديگر بازيگران 
اين فیلم سینمايي هستند كه هر يك نقش��ي متفاوت را در جلوي دوربین 
احمدرضا معتمدي بازي كرده اند. هانیه توسلي نیز به خاطر بازي در اين فیلم 

نامزد بازيگر نقش مكمل زن در جشنواره شد. 
فیلم سینمايي سوءتفاهم در سي و ششمین جشنواره فیلم فجر در بخش هاي 
بهترين طراحي لباس، بهتري��ن صدابرداري و بهتري��ن طراحي صحنه نیز 

كانديدا شده بود.

متأسفانه مش��كل گراني كاغذ 
و مس��ائل ح��وزه چاپ، ش��مار 
ك��م و توزي��ع ضعي��ف فع��ًا از 
عوام��ل ضع��ف تولي��د آث��ار 
فاخر در زمينه ادبي��ات كودك 
و نوج��وان ب��ه ش��مار مي آي��د

    سينما


