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آنها از سوي دادستاني صادر شد

 گفت وگوي»جوان« با خبرنگاري
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گفت وگوي »جوان« با علي كاوه 
از عكاسان نام آشناي دفاع مقدس

ايمني حرف اول و اقدام حرف آخر

در رونمايی از كتاب »6۴1۰ روز تنهايی« مطرح شد

مادران و همسران شهدا در جنگ حضور منفعل نداشتند

اطالعيه قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا

در خصوص مسکن مهر پرديس مأموريتی به قرارگاه واگذار نشده است

 به گفته شهردار تهران، 
2۰۰ساختمان بلندمرتبه   اجتماعي

شرايط الزم براي كمك رساني در ش�رايط بحراني را 
ندارند؛ در شهر تهران ايمني حرف اول و اقدام حرف 
آخر اس�ت و نگراني ها در اين رابطه هم پاياني ندارد. 
شهردار تهران در مراسم امضاي تفاهمنامه آموزشي ميان 
سازمان بسيج شهرداري تهران و سازمان آتش نشاني با بيان 
اينكه در حال حاضر ما 900ساختمان باالي 12طبقه در 
تهران داريم، گفت: از اين تعداد 200ساختمان شرايط الزم 
براي كمك رساني در شرايط بحراني را ندارند و معابر آنها 
طوري طراحي شده است كه ماشين هاي خدماتي نمي تواند 
در آنها تردد داشته باشند و در اين زمينه بايد آموزش هاي 
الزم به ساكنان اين س��اختمان ها داده شود كه در شرايط 
بحراني چه وظايفي را برعهده گيرند. حناچي با اش��اره به 
تجارب كسب ش��ده در برخي از بحران ها گفت: ما تجربه 

پالسكو و همچنين تجربه ساختمان وزارت نيرو را داريم 
و همه اينها نشان مي دهد ما در بخش نقشه ساختمان ها 
با مشكل اساسي روبه رو هستيم به طوري كه در دو حادثه 
اشاره شده ما نقشه كاملي را از اين دو بنا در دست نداشتيم. 
شهردار تهران افزود: زلزله يك موضوع واقعي است كه بايد 
مردم نسبت به آن آگاهي و اطالعات الزم را داشته باشند، 
ضمن اينكه آموزش ه��اي الزم را در اين زمينه ببينند و ما 
در اين بخش هيچ راهي جز آمادگ��ي و آموزش نيروهاي 
متخصص و مردمي نداريم. حناچي با اش��اره به ظرفيت و 
پتانسيل بسيج گفت: بس��يج در مواقع بحراني و در جنگ 
تحميلي امتحان خود را پس داده است و حداكثر ايثار و از 
خودگذشتگي را نشان داده و ما مي توانيم از اين ظرفيت نيز 

در مديريت شهري استفاده كنيم. 
شهر تهران آبستن حوادث گوناگوني است كه هريك از اين 
حوادث در صورت وقوع خود به تنهايي مي تواند آسيب جدي 

به شهر و شهروندان وارد س��ازد.  وجود بافت هاي متراكم 
و ناپايدار از يك س��و و نبود ايمني الزم در ساختمان هاي 
بلندمرتبه بر دامنه بحران در اين شهر 10ميليوني افزوده 
است.   ارتقاي زندگي شهري مي طلبد تا در همه ابعاد زندگي 
به موضوع ايمني توجه ويژه اي شود. بر اين اساس الزم است 
تا موضوع ايمني اين س��اختمان ها جدي گرفته شود و با 
كمك ظرفيت هاي شهري همچون سازمان آتش نشاني و 
ظرفيت هاي درون س��ازماني همچون بسيج كارها در اين 

بخش سامان يابد. 
چندي پيش هم دومين همايش شهر هوشمند برگزار شد 
كه الزم است در بحث هوشمند س��ازي اقدامات به حوزه 
ايمني س��اختمان ها هم كشانده ش��ود و از ظرفيت هاي 
موجود در اين بخش استفاده ش��ود. پرهيز از شعاردادن و 
گام برداشتن به س��وي اقدام و عمل مي تواند پايتخت را در 

مسير ايمني قرار دهد. 

 پون�ه نيكوی، ش�اعر 
گفت: من سعی كردم   فرهنگي

زن در مجموعه ش�عرم يك نقش محوری داش�ته 
 باش�د تا نش�ان بدهم مادران و همس�ران ش�هدا 
داش�تند.  جن�گ  در  غير مس�تقيم  حض�ور 
به گزارش فارس، مراسم رونمايی از مجموعه شعر»۶۴10 
روز تنهايی« اث��ر پونه نيكوی با حض��ور ادبی نعمت اهلل 
سعيدی و محمد سعيد ميرزايی به عنوان منتقد و ميالد 
عرفان پور، كارش��ناس مجری در فرهنگس��رای انقالب 

اسالمی برگزار شد. 
پونه نيكوی شاعر جوانی است كه »۶۴10 روز تنهايی« 
تازه   ترين اثر وی در ۶9 صفحه منتشر شده است. مجموعه 
»۶۴10 روز تنهاي��ی« حاوی ۳0 قطعه ش��عر در حوزه 
دفاع مقدس است. اش��عار اين كتاب، گاه از ديد يك زن 
به عنوان همس��ر، مادر يا خواهر شهيد روايت می شود و 
گاه چشم انتظاری يك همسر و مادر شهيد ، مفقود االثر و 
يا آالم يك همسر جانباز را به زبان شعر حكايت می كند.  
مجموعه ش��عر »۶۴10 روز تنهايی« حكايت جانس��وز 
تنهايی و شيدايی و رنج های همسر شهيد يا جانباز است 

كه به زبانی شاعرانه روايت شده است. 
وی عالوه بر سرودن شعر، در زمينه ترانه سرايی نيز فعال 
است. نيكوی ، كانديد ای جش��نواره كتاب قلم زرين در 

سال 9۳  و كانديدای جش��نواره بين المللی شعر فجر در 
بخش شعر محاوره در سال 9۳ بود. وی همچنين در زمينه 
نمايشنامه نويسی نيز فعال است  در بخش ابتدايی نشست، 
سعيدی گفت: با خواندن اين مجموعه شعر با هنرمندی 
مواجه می شويم كه تكليف خود با جهانش مشخص است و 
ترديدی در آن نيست برای اينكه شعر خود را تثبيت كند و 
موقعيت حسی، عاطفی، ادراكی را به اوج برساند در خدمت 
عناصر اس��ت. وی ادامه داد: اگر موس��يقی به اين كتاب 
بپيوندد، كاركرد اجتماعی آن بسيار متفاوت می شود. بايد 
گفت اين روز  ها بنا به داليل مختلف موسيقی از شعر جا 
مانده است و فاصله ای بسيار بين شعر و موسيقی وجود 

دارد. اين مجموعه شعر با موسيقی جذاب می شود. 
سعيدی درباره مقايس��ه آثار اين ش��اعر عنوان كرد: در 
مقايسه اين مجموعه ش��عر با آثار ديگر نويسنده تفاوت 
بسياری را شاهد نيستيم، چراكه آثار اين نويسنده كم غلط 
است.  شايد بشود درفراز و فرود به شاعر ايراد گرفت كه در 
يك قدمی قله رس��يده و پرواز نكرده است، اما با شاعری 
مواجه هستيم كه معشوق يك رزمنده و شهيد است و به 
ندرت چنين اثری داشتيم كه از زبان معشوق يك رزمنده 
صحبت می كند.  در ادامه ميرزايی گفت: مجموعه شعر 
»۶۴10 روز تنهايی« چند جهت گفتمانی مانند عاطفی، 
اجتماعی و سياسی دارد.  وی ادامه داد: وفاداری شاعر را 

در مجموعه با تمام گزينش   هايی كه به خدمت می گيرد، 
از زبان محاوره، ادبيات، علم، فلسفه ،منطق ،عرفان، دين، 

شريعت كتب آسمانی در متن شاهد هستيم. 
 در بخش پايانی نيكوی، ش��اعر مجموع��ه »۶۴10 روز 
تنهايی« گفت: ادبيات پايداری هر كشوری می تواند آينه 
تمام نمای فراز و نشيب های آن جامعه باشد.  وی افزود: 
من س��عی كردم زن در اين مجموعه يك نقش محوری 
داشته باشد و نشان بدهم مادران و همسران شهدا حضور 

غيرمستقيم در جنگ داشتند اما تأثير گذار بودند. 
اين ش��اعر عنوان كرد: مادران و همسران شهدا در زمان 
جنگ تحميلی ايران و عراق حضور منفعل و تماش��اگر 
نداش��تند؛ ايس��تادگی آنها برای آزادی برای من بسيار 
تأثير گذار بود.  نيكوی درباره نخستين حسی كه با ديدن 
ويدئوی س��ردارآزاده لش��كری داش��ت، بيان كرد: دهه 
۷0 ويدئويی از شهيد لشكری پخش شد و لحظه ديدار 
ايش��ان و خانواده اش را به تصوير كشيد. خانواده نزديك 
به 1۵ سال اصالً خبری از ايشان نداشتند، به همين دليل 
اين ويدئو را اينگونه ساخته بودند كه دوربينی در هتل و 
دوربين ديگری در منزل اين آزاده تصاوير اولين صحبت   ها 
را ضبط كردند و شهيد لشكری سالم داد و همسرشان فقط 
گريه می كردند. بعد از اين همه سال چه جمله و حرفی اين 

انتظار را می تواند نشان دهد. 

 روابط عمومی قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبيا با   اقتصادي

تكذيب خبر منتشره در برخی رسانه   ها و فضای مجازی 
پيرامون ورود اين قرارگاه به پروژه های مس�كن مهر 
پرديس اعالم ك�رد: در خصوص پروژه مس�كن مهر 
پردي�س مأموريتی به قرارگاه واگذار نش�ده اس�ت. 
 در پی انتشار خبری در فضای مجازی و برخی شبكه های 

اجتماعی مبنی بر ورود قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا به 
فاز عملياتی پروژه های مسكن مهر پرديس روابط عمومی 
اين قرارگاه اعالم كرد: خبر منتش��ره در برخی رسانه   ها 
و ش��بكه های اجتماعی مبنی بر ورود قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبيا در فاز عملياتی مسكن مهر اساساً كذب است 
و در اين خصوص هيچ مأموريتی به س��پاه و اين قرارگاه 
واگذار نشده است.  اين اطالعيه می افزايد: سپاه و قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبيا همواره آمادگی خود را برای كمك 
به دولت و بهبود زندگی و معيشت مردم اعالم نموده و در 
اين راستا از هيچ تالشی فروگذار نكرده اند.  در اين اطالعيه 
تصريح ش��ده اس��ت: در خصوص ايجاد زيرس��اخت ها، 
آماده سازی و محوطه سازی مسكن مهر پرديس از جمله 
احداث پل و...  نيز تاكنون قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا 

هيچ گونه قراردادی را منعقد نكرده است.

بودجه ريزي ايران نبايد تقلب از دست غربي ها باشد
رئيس ديوان محاسبات: نظارتي بر درآمدهاي اختصاصي 57 هزار ميليارد توماني دستگاه هاي اجرايي وجود ندارد

 در حالي كه خسارت دهها 
ه�زار ميلي�ارد تومان�ي   اقتصادي

تصميم ارزي فروردين ماه 97 دولت به خزانه كش�ور 
هيچ گاه از خاطر تاريخ ايران نخواهد رفت و گزارش روز 
گذش�ته رئيس ديوان محاس�بات مجلس در رابطه با 
بودجه سر تا سر نش�ان از حفره هاي بزرگ و ريخت و 
پاش هاي قابل مالحظه در بخش دولت و دستگاه هاي 
دولتي داشت، در همين روز، معاون اول رئيس جمهور 
با ناديده گرفتن خسارتي كه سال جاري به خزانه كشور 
از دولت زده ش�د و همچنين ريخت و پاش هاي عظيم 
بودجه اي در بخش دولت گفت: تعداد زيادي از شوراها 
و دبيرخانه ه�ا بودج�ه چن�د ده ميلي�اردي دارن�د و 
دس�تگاه هاي متع�ددي ني�ز اقدامات م�وازي انجام 
مي دهند كه در اصالح ساختاري بايد بودجه اينگونه 
دستگاه ها و نهادها حذف ش�ود كه البته وقتي دولت 
بودجه يك�ي از آنها را ح�ذف كند، س�ر و صدا ها بلند 
مي شود و ممكن است از دولت بخواهند كه كوتاه بيايد. 
80 درصد اقتصاد ايران در قالب 18وزارتخانه و سازمان ها 
و شركت هاي تابعه اين وزارتخانه ها و سازمان ها در اختيار 
دولت اس��ت و اساس��اً با اين حجم از دارايي هاي عظيمي 
كه در اختيار دولت اس��ت، ديگر دول��ت نبايد محتاج پول 
نفت و افزايش بهاي ارز و ايجاد بدهي عظيم باش��د، اما در 

كمال تعجب ب��ا اين حجم از امكانات و دنيايي از ش��ركت 
كه در اختيار دولت است، تأمين منابع از محل سود سهام و 
عملكرد مثبت بنگاه ها و مجموعه هاي تابعه دولت در طول 
تاريخ اقتصاد ايران چندان مورد توجه قرار نگرفته اس��ت و 
امروز چالش بودجه ريزي غلط را عده اي به بودجه چند نهاد 
تقليل مي دهند، در شرايطي كه دولتي ها در ابتدا بايد مسئله 

بودجه ريزي غلط را به طور صحيح درك كنند. 
متأس��فانه هنوز مردم ايران فراموش نكردند كه تصميم 
ارزي اواخر فروردين ماه سال 9۷ دولت مبني بر تخصيص 
دهها ميلي��ارد دالر ارز ارزان براي واردات چه خس��ارتي 
به بيت المال و خزانه كش��ور زد، در اين مي��ان امروز در 
ش��رايطي كه بس��ياري از حاضران در جلس��ه تخصيص 
ارز ارزان فروردين ماه 9۷ تالش دارند خ��ود را از هزينه 
خس��ارت محض خروجي آن جلس��ه به اقتص��اد ايران 
تبرئه كنند،  روز گذش��ته مع��اون اول به يكب��اره به فكر 
نات��رازي دخل و خرج كش��ور افتاد و به اش��تباه موضوع 
بسيار مهم و بنيادين اصالح ساختاري بودجه ريزي را به 
 مقوله بودجه نهادها ، ش��وراها و دبيرخانه ها و دانشگاه ها 

تقليل داد. 
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، در اصالح بودجه ساالنه 
اقتصاد ايران نمي توان از روي دس��ت غربي ها تقلب كرد، 
زيرا بافت اقتص��اد ايران با بافت س��اير اقتصادها متفاوت 

اس��ت و بايد عالوه بر اصالح بودجه عمومي، فكر اساسي 
به حال بودجه ش��ركت ها و مؤسسات وابس��ته به دولت 
كرد كه در اي��ن بخش نيز بودجه ش��ركت هاي دولتي از 
اهميت بسزايي برخوردار اس��ت، زيرا دولت با اين حجم 
از دارايي و شركت و س��هام كه معطل بازي هاي حزبي و 
گروهي خود كرده است، بايد به سمتي برود كه بدون نفت 
و تسعير متداوم نرخ ارز يا افزايش بهره هاي مالكانه، منابع 
مورد نياز براي اداره كشور را صرفاً از محل ماليات و سود 
سهام بنگاه ها و دارايي هايي كه در اختيارش است، كشور 

را اداره كند. 
 در عين حال قرار نيست بر اس��اس برخي از قرار دادهاي 
موجود در بخش دولت حقوق و دستمزد و مزاياي نيروي 
كار حداكثر بگير را هر سال جهش داد، اتفاقاً در اين بعد با 
توجه به اينكه ميليون ها بازنشس��ته و كارگر و نيروي كار 
حدود يك تا ۳ميليون دستمزد دارند، بايد تعديل منفي 
هزينه كرد و امكانات غير نقدي را تا حداقل ميزان كاهش 
داد، همچنين، معاونت هاي فني صندوق هاي بازنشستگي 
نيز بايد با انتشار ليست حقوق بگيران، افراد بازنشسته اي 
كه به ط��رق مختل��ف حقوق ه��اي نجوم��ي را حتي در 
 دوره بازنشس��تگي دريافت مي كنند، تعدي��ل و جريمه 

نيز كنند. 
بقيه در صفحه ۴
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ويژه هاي جوان  
 چرا »فرمانده صلح«   و چرا »فرمانده دفاع 

مقدس« نه؟!
  تندروهاي اصالح طلب به دنبال 
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تشکر و اعتذار
اینک که دست طبیعت بهار، زندگى ما را به برگ ریزان خزان مبدل کرد و گل سر سبد زندگى ما  به دیار باقى شتافت و عزیزدل ما به سراى ابدى پرکشیدو روح بلند برادرى مهربان 

پدرى دلسوز؛ شادروان کربالیى رحمت اسکندرى را با خود به پرواز در آورد و به ملکوت اعلى پیوست آسمانى شد، همه ما را در ماتم و سوگ ابدى نشاند.
به حکم ادب و حق شناسى بدینوسیله از همه عزیزان، سروران، دوستان، همکاران و همچنین امامان محترم جمعه شهر پرند و هشتگرد، نماینده محترم مجلس شهرستان رباط کریم 
و بهارستان، ریاست محترم دادگسترى پرند، ریاست محترم شوراى استان تهران، ریاست  و اعضاى محترم شوراى اسالمى شهر پرند و گلستان، شوراهاى ادوار گذشته شهرگلستان و 
اسالمشهر و شهرهاى اطراف.  همچنین جاى دارد از مدیران شهردارى، کسبه  و  روساى و اعضاى اتحایه هاى صنفى پرند و اتحادیه مشاورین امالك شهرستان رباط کریم و عضو محترمه 
شوراى اسالمى شهر رباط کریم، اصناف و مردم شریف قلعه میر و اسماعیل آباد  بازار بزرگ  مبل امام رضا(ع) و مردم خوب و شریف و خونگرم که از دور  و نزدیک و ... که ما را در تحمل 
مصیبت در گذشت برادرمان یارى بخشیدند و با حضور آرامش بخش و دلسوزانه خود در مراسم تدفین و ختم مورد تفقد قرار دادند و یا با تلفن پیامک و نشر اعالمیه و درج بنر، نثار تاج گل و 
 حضور خود مرهمى بر قلب داغدارمان بودند صمیمانه تشکر مى کنیم. همچنین نظر به اینکه به علت تالمات روحى فراوان و کثرت حضور پررنگ بزرگواران قادر به قدردانى حضورى و تلفنى 
نشده ایم. یکبار دیگر دست همه شما را به گرمى مى فشاریم و دست دعا به امید اجابت به در گاه خداوند بزرگ بلند مى کنیم و سالمتى و بهروزى همه شما را از درگاه خداوند مسلت 

داریم. باشد که در ایام شادکامیتان گوشه اى ازمحبت بى کرانتان راجبران کنیم.
خانواده داغدار براداران اسکندرى و از طرف والده شهید ناصر اسکندرى

رئيس سازمان بسيج مستضعفين: 

 عقل داشته باشیم 
نبايد دنبال رياست بدويم

اعالم تشكيل كميته قانون اساسي با توافق ايران، تركيه و روسيه |  صفحه 15

روند سياسي سوريه كليد خورد

  مي بينيد براي نمايندگي مجلس بعضي خودشان را مي كشند، اگر چنانچه 
راه پيدا نكنند به هر دليلي يا مثاًل فرض كنيد صالحيتش را تأييد نكنند يا رأي 
نياورد و غيره، خودش را به آب و آتش و در و ديوار مي زند كه چرا نشد - عقل 

نيست، تدبير نيست. مالحظه كرديد؟ 

  بنده دوره  دّوم رياست جمهوري، قطعاً عازم بودم به اينكه نامزد رياست جمهوري 
نشوم - حاال دوره  اّول كه تحميل شد بر ما، هيچ - دوره  دّوم ديگر يقيناً گفتم من 
قطعاً نامزد نمي شوم؛ امام به من فرمودند بر تو واجب عيني و تعييني است؛ خب بنده 

هم بر خالف ميل خودم قبول كردم و رفتم. 

رهبر معظم انقالب در ابتداي درس خارج فقه تبيين كردند

 صفحه 2



رهبر معظم انقالب در ابتداي درس خارج فقه تبيين كردند
  گزارش

88498443سرويس  سياسي
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عقل داشته باشیم نباید دنبال ریاست بدویم

حضرت آي�ت اهلل خامن�ه اي صبح دي�روز در 
ابت�داي درس خ�ارج فقه به ش�رح حديثي از 
پيامبر اعظ�م صلوات اهلل علي�ه و آل�ه درباره  
»تبع�ات اخ�روي رياس�ت« پرداختن�د. 
مت�ن بيان�ات رهب�ر معظ�م انق�الب ك�ه 
پاي�گاه اطالع رس�انی دفت�ر حف�ظ و نش�ر 
آن  خامن�ه ای،  آي�ت اهلل  حض�رت  آث�ار 
را منتش�ر ك�رده در ادام�ه آم�ده اس�ت: 

بسماهللالّرحمنالّرحيم
الحمللدهللرّبالعالمينوالّصاهوالّسللامعلي
سلليدنامحّمدوآلللهالّطاهرينولعنللهاهللعلي

اعدائهماجمعين.
ُرَرُجٌل عليهوآلهقللال:اليَؤمَّ عنالّنبيصلَّياهللَّ
َعليَعَشللَرٍةَفماَفوَقُهمااِّلِجيَءبِِهيللوَمالقياَمِه
َمغلولًَهيُدُهاِليُعُنِقهَفاِنكاَنُمحِسناًُفكَعنُهَو

اِليِغلِِّه.)۱( اِنكاَنُمسيئاًزيَدِغاًاّ
اينحديثدربارهبندهوامثالبندهاست؛رسول
اكرمصلّللياهلّلعليهوآلهفرمللودكههيچكس
نيسللتكهبر۱0نفريابيشتررياسللتوامارت
داشتهباشدللهركسيكهبر۱0نفر،نهحاالبر
80ميليوننفرامارتورياسللتداشتهباشد؛لل
»ااِّلجيَءبِِهيوَمالقياَمِهَمغلولَللًهيُدُهاِليُعُنِقه«،
]مگراينكه[اينآدِمرئيسراكهاينقدردردنيا
محترماستورئيساسللتومديراست،چنين
آدميرادرروزقيامتوقتيكهميآورند،دستاو

رابهگردنشبستهاند؛يعنيدستبستهاوراوارد
محشرميكنند،آنهمبهاينشكلكهدستش
بهگردنشبسللتهاسللت.نْفساينمسئوليتو
آمريتورياسللت،يكتبعاتلليداردكهايجاب

ميكنداينرا.
  عقل داش�ته باش�يم بايد دنبال رياست 

ندويم
درآنحللوزهِمأموريتكللهماآنجارئيسلليم،
مديريم،يككارهايهسللتيم،بعضيازكارها
انجللامميگيردكهمللاميتوانسللتيممانعآن
بشويمونشللديم؛حاالياغفلتكرديم]وارد[
نشللديم،ياازرويتنبليواردنشديم؛اينكار
خاف،زيرنظرماودرپُسللتنگهبانيماانجام
گرفت-پُستنگهبانيمااستديگر-يابعضياز
كارهابايدانجامميگرفتدرحوزهمأموريتما
كهانجامنگرفت؛يابهخاطراينكهمانفهميديم،
دقتنكرديم،تعقيبنكرديم،مشورتنكرديم،
پرسوجونكرديموندانستيم،يانه،دانستيم،
تنبليكرديللم،امروزوفرداكرديللم،]گفتيم[
حاالانشاءاهلّلبعداً،فردا،وضايعشد،فوتشد.
اگرماهاعقلداشتهباشيم،بايددنبالرياست
ندويم؛واقعاًاينجورياست.بايددنبالرياست
نرويم؛رياستاينتبعاترادارد.بعضيميدوند
دنبالرياست،نميفهمندكهنْفساينآمريتو
رياست،اينخطراتراداردكهروزقيامتوقتي

اورابياورند،مغلوالً)دستبسته(ميآورند؛اين
چيزخيليمهمیاست.مغلوالًميآورنداورادر

پايمحاسبهالهي.
َفاِنكاَنُمحِسللناًُفكَعنه:اگللرچنانچهاوآدم
خوبيبود،درسللتكاربود،درآنچهانجامگرفته
بودتقصيريوگناهيمتوّجللهاونبود،اينجارها
میكننداورا.باالخرهشللارعمقّدسوپروردگار
عالمموازينلليدارد؛يكجاهاييممكناسللت
كهانسانَمعفّوباشللدبهدليلي؛قصورشقصوِر

عنتقصيٍرنباشدللگاهيماقاصريم،جاهليماّما
جهلمانعنتقصيٍراسللت،گاهينه،واقعاًتاش
خودمللانراكردهايم،زحمتمانراكشلليدهايم،
آخرشاين]نتيجه[درآمده-اين]قصور[،اينجا
موردعفوالهياست.پساگر»محسن«باشداين

آمرواينرئيس،ُفكَعنه.
اِليِغلِّه:اّمااگرنه،انسان َواِنكاَنُمسيئاًزيَدِغاًاّ
نيكوكارينبودهاسللتدردنيا،خودشهمآدم
بدكاروبدعمليبودهاست-هرجوربدعملياي
كهفرضكنيد-اينجاآنگرفتللاريوآنغلو
زنجيريكهبهاوبستهشللدهاست،افزايشپيدا

میكند.
  برخي براي نمايندگي مجلس خودشان 

را مي كشند
اينهللارابايدمللابفهميم؛دنبالكرسلليهاي
رياست]بودن[-چهرياستاجرايي،چهرياست
تقنيني؛ميبينيللدبللراينمايندگيمجلس
بعضيخودشانراميكشللند،اگرچنانچهراه
پيدانكنندبههللردليلييامثللًافرضكنيد
صاحيتشراتأييدنكننديارأينياوردوغيره،
خودشرابهآبوآتشودروديوارميزندكه
چرانشد-عقلنيست،تدبيرنيست.ماحظه
كرديد؟اگرچنانچهاينرياست،مايهيكچنين
دغدغهاياست،خبانسانرهاكند؛مگراينكه
واقعاًمتوّجهانسانبشللودوواجبباشدبراي

انسان؛آن]جا[بله]الزماست[.
   دورم دوم رياست جمهوري به امر امام 

نامزد شدم
بندهدورهدّومرياستجمهوري،قطعاًعازمبودم
بهاينكهنامزدرياسللتجمهورينشوم-حاال
دورهاّولكللهتحميلشللدبرما،هيللچ-دوره
دّومديگريقيناًگفتممنقطعاًنامزدنميشوم؛
امامبهمنفرمودندبرتوواجبعينيوتعييني
است-هردوراگفتند-گفتند:همواجبعيني
است،همواجبتعيينياست؛خببندههمبر
خافميلخودمقبولكردمورفتم.درستاين
استكهاگرچنانچهتكليفيوجودندارد،واجب
برانساننيست،انساننرودبهسراغشودنبال
نكندآنرا.بله،اگرچنانچهناچارشللد،ناگزير
شد،بهگردنانسانگذاشتهشد،آنجا»ُخذها
بُِقوَّه«؛)سورهاعراف،بخشیازآيه۱۴۵(بايستي

باقّوتانساندنبالبكند.
۱(اماليطوسي،مجلسدهم،ص۲۴۶؛»پيامبر
اكرم)ص(میفرمايد:هيچكسنيستكهبر۱0
نفريابيشتر،رياسللتوامارتداشتهباشدمگر
اينكللهاوراروزقيامتدرحاللليميآورندكه
دستشبهگردنشبستهاست؛پساگرچنانچه
آدمدرستكاريبودوتقصيريمتوّجهاونبود،او
رارهامیكنندواگرچنانچللهبدكاروگناهكار

بود،غلوزنجيرشافزايشپيدامیكند.«

فصل شمارش جوجه ها
آخرفصلپاييز)فصلحصولنتيجهوشمردنجوجهها(كارگزاراننظام
بايدبهمردمدربارهميزانعملكرددستگاهمتبوعخوددربارهشعارسال
)حمايتازكااليايراني(گزارشبدهند.حضرتامامخامنهاينهفقط
سال۹۷رابلكهتقريبا۱0ًسالگذشتهرابهموضوعاقتصادياختصاص
دادهوتلويحاًوگاهيتصريحاًمسئلهضرورتحمايتعمليوجدياز

كااليايرانيرابهمسئوالنومردميادآوريوگوشزدكردهاند.
معظملهاولفروردينسال۹۶همدربارهضرورتحمايتازكااليايراني
فرمودند:»منقبًاهماينراگفتهام،تذكردادهام،االنهممجدداًعرض
ميكنم.وارداتكاالهاييكهدرداخلبهقدركافيتوليدميشود،بايستي
بهصورتيكحرامشرعيوقانونيشناختهبشود؛آنچهدرداخلتوليد
ميشود،ازخارجواردنشود.اينكهمانگاهكنيمببينيمكاالهايمصرفي
ما،ازخوراكگرفتهتاپوشاك،تاوسايلمنزل،تاكيفوكفشبعضياز
بانوان،تاوسايلمدرسهودفتروقلموامثالاينهاازخارجبيايد،اينمايه
شرمندگياست!انساناحساسشرمميكند؛همدرمقابلتوليدكننده
داخلياحساسشرمميكند،همدرمقابلآنكسيكهاينجنسرااز

بيرونبرايماميفرستد.«
يادآوريميشللودكهحضرتآقادرآبانماه۹۵همدرجمعتعدادياز
كارگرانبهموضوعحمايتازكااليايرانلليپرداختهوفرمودند:»يك
مسللئلهديگريكهخيليمهماسللتومناينراهمبازبللاتعدادياز
وزرايذيربط-چهوزرايكشللاورزي،چهوزرايصنعتيوچهبعضي
ازمسللئولينديگردولتي-مكّرردرگذشللتهدرميانگذاشتهام،)اين
استكه(گاهياوقاتيكجنسيدرداخلميتواندتوليدبشود،)اّما(
بعضيهاكهازوارداتآنجنسسودهايكانيميبرندميآيندجلوي
اينتوليدداخليراميگيرند؛اگرشدبارشوه-آقا،اينكارخانهراتعطيل
كنيانسازواينپولرابگير-اگرزيربارنرفت،باتهديد،باجنايت.من
نميخواهمحاالاسمكاالهارابياورم؛كاالهاييراميشناسيمكهتوان
داخليتوليددرآنهاهستاّماواردميشودبهخاطراينكهيكعّدهاياز
وارداتمنتفعندونميگذارنددرداخلتوليدبشود.يكنفرآدممبتكر
ميآيد،سرمايهايهمدارد،فانجنسيراكهبسيارمصرفشدركشور
زياداستميخواهدتوليدكند؛ميروندميگويندآقا!اينراشماتوليد
نكن!دهميلياردياسيميلياردبگيرتوليدنكن؛ياآنطرفزيربارميرود
وخودشراراحتميكند،يااگرزيربارنرفت،بهاوفشارميآورندوانواع
واقساممشكاترابرايشدرستميكنند،موانعقانونيسرراهشسبز
ميكنند،ياباالخرهدرنهايتجنايتميكنند،بهاوضربهميزنندوطرف
راپشيمانميكنند.اينهاچيزهايمهمیاست،اينهاچيزهايامنيتي
است،اينهاچيزهايسادهاينيست،بااينچيزهانميشودسادهبرخورد

كرد.قاچاقاينجورياست؛سّمتوليدداخلي،قاچاقاست.«
درايتوهوشمنديرهبريمعززانقاباساميدرنامگذاريسالهاي
اخيرنوعيريلگذاريبرمبناياقتصادمقاومتياست:»مصرفكاالي
ايراني«سللبب»افزايشتوليد«و»كاهشبيكاريورونقاشللتغال«و
متعاقبآن»كاهشوابستگياقتصاديكشللور«و»افزايشاستحكام
دروني«ودرنتيجهرسيدنبههدفنهايي»گفتماناقتصادمقاومتي«

خواهدشد.
حمايتازكااليايرانيمستلزم»نگاهاسللتراتژيكحاكميتبهاين
موضوع«،»وضعقوانينوسياستگذاريصحيح،مناسبوبهموقع«،
»رفعموانعتوليدكيفيوحداكثري«،»جرمانگاريعدماستفادهاز
كااليايراني«،»برخوردجديقضاييبامتخلفانوقانونشكنان«،
»اصاحسبكزندگي«،»سللاماندهينظامتوزيع«،»اصاحالگوي
مصرف«،»ايجللادانگيزشفرهنگلليدرترجيحاسللتفادهازكاالي
ايراني«و»اهتمامجديومجاهدانهمردمدرايناقداممهم«است.در
كنارمواردفوق،مجموعهايازاقداماتبرايحمايتازكااليايراني
ضرورياسللتكهوظيفهدسللتگاههاونهادهايحاكميتيازجمله
دولت،مجلسوقوهقضائيهاست.۹ماهازنامگذاريسال۹۷»حمايت
ازكااليايراني«ميگذرد؛و۹ماهزمانمناسبياستتامشخصشود
كهكارگزاراننظامدرسللهقوهوبهويژهدرقوهمجريه،درحمايتاز
فرمانحكومتيوراهبردحمايتازكااليايرانيچهاقداماتمهمو

اثربخشيانجامدادهاند.
قوهمجريهبايددرباره»اصاحبروكراسيناكارآمدوضدكااليداخلي«،
»اصاحتعرفههاينظامگمركيبركاالهايوارداتيمتناسبباحمايت
ازكااليداخلي«،»جلوگيريازقاچاقگستردهكاال«،»كنترلدقيق
وارداتكاالدرراسللتايحمايتازكااليداخلي«،»ساماندهينظام
توزيع«،»اصللاحنظاممالياتللي«،»اصاحنظامبيمه«»پيشللگامي
دستگاههايدولتيدرمصرفكااليداخلي«،»برنامهريزيوتقويت
وساماندهيبازاروتوزيعكااليداخلي«،»تقويتوبهبودونظارتبر
كنترلكميتوكيفيتوبستهبنديكااليداخلي«،»انجامفعاليتهاي
فرهنگيوذائقهسازيوبازگرداندناعتمادملينسبتبهكااليداخلي«،
»بسيجمنابعوامكاناتدرحمايتهايفني،مالي،مديريتي،خدماتياز
كااليداخلي«،»اعمالسياستهايتشويقيمصرفكااليداخلي«،
»استفادهازظرفيتهايمديريتيوفرهنگيبرايترغيبحداكثريبه
مصرفكااليداخلي«،»استفادهازظرفيتدانشگاههاومراكزعلمي
برايبررسيورفعموانعحمايتازكااليداخلي«،»كنترلنرخارز«،
»اصاحسياستهايپوليومالي«،»تدويناستراتژيبلندمدتتجاري
وصنعتي«،»اصاحسبكزندگيمديراننظام«و...بايدبهصورتدقيق

وشفافبهمردمگزارشبدهد.
قوهقضائيهبايدشفافسازيكردهوگزارشبدهدكهدرجهتشناسايي
وبرخوردباعواملقاچاق،قانونشللكني،سللوءمديريتوكارشللكني
دستگاههاوافرادحقيقيوحقوقيكهدرمسيرحمايتازكااليايراني
مانعواختالايجادكردهاندچللهاقداموبرخوردمؤثللريانجامداده
است.نمايندگانمجلسشوراياساميبايدبهافكارعموميومردم
توضيحبدهندكهدرسالحمايتازكااليايرانيچهاقداماتمؤثريدر
حوزهقانونگذاري،نظارت،مطالبه،رفعموانعتوليددرحوزهوارداتو
صادراتوحقوقگمركيو...انجامدادهاند.بايدبهمردمگزارشبدهند
»قانونحداكثراسللتفادهازتوانداخلي«كه۲۷ديماهسالگذشته
درصحنعلنيمجلسباقيدضرورتجرمانگاريورفعنواقصقانون
قرائتشللدهچراتاكنونازاولويتبرخوردارنبودهوعمًابهفراموشي

سپردهشدهاست.
صداوسيمايجمهورياساميبايدبهمردمتوضيحدهدكهدرراستاي
فرهنگسازيوتغييرباوروميلمردمنسبتبهاستفادهازكااليداخلي
چهكردهاست.بايدتوضيحبدهدنسللبتبهتسهيلورفعموانعتبليغ
كااليداخليكداماقداممؤثرراانجامدادهاسللت؟بايدشفافسللازي
كندكهچراتبليغكااليخارجيازرسانهملياولويتداشتهاست؟آيا
ضرورتدرآمدزاييبيشتروحلمشكاتماليعاملاصلياينتخطي

ازقانونبودهاست؟
خاصهوقتآناستكهتماميدسللتگاههاينظامضمنارائهگزارش
عملكردخود،ارزيابلليصحيحودقيقيازناكاميها،سللوءمديريتها،
ضعفها،نقايصواقداماتتشويقيوتنبيهيدررابطهباشعارسالارائه
كننداماآنچهدراينمقالبراسللاسقرائنوشواهدبهاختصارميتوان

گفتايناستكه:
۱-اقداماتدستگاههايمختلفدرحمايتازكااليايرانيمتناسببا

شعارسالنبودهوبههيچوجهرضايتبخشنيست.
۲-سبكزندگيوميلبهاشرافيگريبسللياريازمسئوالنوبهويژه
دولتمرداننظامتناسبيباحمايتازكااليايرانينداشتهوبلكهدقيقاً

درنقطهمقابلآناست.
۳-دستگاههاينظام،بههردليليمتأسفانهميلچندانيبهارائهگزارش

عملكردخودبهمردمندارند.
۴-دربرخيمواردعملكردمديراندردستگاههايمختلفنظام،درجهت
تشويقمردمبهمصرفكاالهايلوكسوبرندهايخارجيبودهاست.

ژه
وی

تندروهاياصالحطلب
بهدنبالميانههاياصولگرا!

صادقزيباكامكهتضادمواضعشگاهباعثانبساطخاطر
منتقدانشميشود،درگفتوگوييگفتهكه»ميانهروهاي
اصولگراراهمميبينيم«.زيباكامرابهتندرويدرمواضع
اصاحطلبانهميشناسللند،اماجالبآنكهاوازائتافهايي
حرفميزندكهشايدبسياريازاصاحطلبانازبيممواجه
شدنباافكارعمومياصاحطلبانجرئتنكننددرموردآنها
بگويند؛زيباكامازاحتمالرأیدادناصاحطلبانبهناطق
نوريياعليالريجانيميگويد:»واقعيتهاچشمانخيليها
رابازكرد.واقعيتهاباعثميشودكهآدمازاوجايدهآليستی
فاصلهبگيردوبهخيليچيزهاتنبدهدياآنهاراقبولكند.
همانطوركهچشمانمرحومهاشميرفسنجانيبازشديا
همانطوركهچشماناصاحطلبانبهرويمرحومهاشمي
رفسنجانيبازشد.مااصاحطلبانشايديكروزمجبورشويم
بهآقايناطقنوريوعليالريجانيرأيدهيم.اينهابستگي
بهشللرايطيداردكهباآنمواجهميشللويم.بنابرايننبايد
اسمشراگداييقدرتگذاشت.«زيباكامميخواهداين
مواضعراگداييقدرتندانند،اماعمًااصاحطلبانبهرغم
ژستهايروشنفكرانههموارهبهشدتبرايقرارگرفتندر
قدرتتاشكردهاند.زيباكامتندروهاياصاحطلبراكه
همينروزهاهمازروحانيعبوركردهاند،نميبيندوروشن
نيسللتچگونهميخواهدآنراقانعبهحمايتازالريجاني

كند.مگربازدستورازباالبرسللدبايك»تكرارميكنيم«و
تحليلشخصيتعطيلشود.

چرا»فرماندهصلح«وچرا»فرماندهدفاع 
مقدس«نه؟!

محسللنهاشللمي،درمقامفرزندارشللدمرحومهاشمي
رفسنجانيدردلنوشتهايبرايپدرشبهمناسبتدريافت
نشللانفرماندهصلحبرايآيتاهللهاشللميرفسنجانيدر
كنگرهسربازانصلحدرمورداونوشتهكه»آيتاهللهاشمي
رفسنجاني،سياسللتمداريبودكهصلحباعزتراازدرون
سللختترينلحظاتودورههايجنگ،پديدآوردتاامروز
ماشاهدبهثمرنشسللتنبسللياريازنهالهايیباشيمكه
درمسيررشدوشكوفايیكشوردردورانايشانجوانهزد.
امروزاهداياينلوحارزشمندازسويكنگرهسربازانصلح،
نشاندهندهقدرشناسيولطفكهنهسربازانبهفرماندهاي
اسللتكهاگرچهخودشديگردرميانمانيسللت،اماصلح
عزتمندانهكهبرايايللرانبهارمغانآورد،بللراياينملت

همچنانپايداراست.«
معرفیكسللیبهعنوان»قهرمانصلح«متضمنپذيرش
ايننكتهاستكهكارقبلی)جنگ(قهرمانینداشتهوياامر
منكریبودهكهكسللیباتركآنقهرمانصلحشدهاست!
درحالیكهمانمیجنگيديمودفاعمقدسمیكرديم،پس
عنوان»فرماندهدفاعمقدس«چهآزاریبرایشماداردكهبه

دنبالعنوان»فرماندهصلح«میرويد.دونكتهرابايدمدنظر
داشت:اولآنكههاشميرفسللنجاني،هرچندپررنگوپر
نقشوپركاردرادارهدفاعمقدس،اماصرفاًبخشيازپازل
عظيمدفاعمقدسبودواوكللهايثار،صلح،مقاومت،انگيزه
دفاع،قدرتوعزتو...برايايرانبهارمغانآورد،امامماو
اماممرحومهاشمييعنيسيدروحاهللخمينيبود.اغراق
درمدحبزرگاندهه۶0نبايدبهجاييبرسدكهبهنقشامام
درانقابوجنگونظامتنهبزنللدوواقعيتهايرويداده
راتحريفكند.درچارچوبمحبتپسروپدرياينمدايح

ميگنجد،اماازفضايواقعيتبيروناست.
دومآنكهمللانميجنگيديم؛مادفاعميكرديللم.ازاينروز
نهفقطآنتاشبرايپذيرشقطعنامه۵۹8كهمحسللن
هاشللميميگويد»برايپذيرشقطعنامهآيتاهللهاشمي
رفسنجاني،حتيجانخودرابهامامخمينيپيشكشكرد
اماامامخمينيخللودبهتنهاييوباشللجاعتاينتصميم
سللختوتاريخيبرايايراناتخللاذكللرد.«بلكهتكتك
گلولههاييكهازسويسربازانملتايرانبهسويمتجاوزان
شليكشد،تاشيبرايامنيتمابود.مااگرنميجنگيديمو
مقاومتنميكرديم،هيچگاهزمينهپذيرشقطعنامه۵۹8و
عقبنشينیصداميانفراهمنميشد.اينسطورانكارنقش
آيتاهللهاشللميدراينموردنيسللت؛بلكهتوجهدادنبه
تفاوتجنگودفاعوتوجهدادنبهنقشصدهاهزارسرباز

جنگندهايرانيدرتحققصلحپايداراست.

    مهر: حسنروحاني،رئيسجمهوردرحكميحجتاالسامناصرسيدعبداهلل متوليان
نقويانرابهعنوان»دبيرهيئتعاليگزينشكشور«منصوبكرد.

    فارس:وزيردفاعوپشتيبانينيروهايمسلحباحضوردرشركت
صنايعالكترواپتيكوزارتدفاعدراصفهانازمحصوالتودستاوردهای
جديدايللنصنعتبازديدوخطللوطتوليدتجهيللزاتالكترواپتيكي

پيشرفتهراافتتاحكرد.
    تسنيم:محمدجمالينوبندگاني،سخنگويهيئتنظارتبررفتار
نمايندگانازمأموريتالريجانيبهاينهيئتبرايبررسلليموضوع

نمايندهسراوانخبرداد.
    ايسنا: معاونارتباطاتواطاعرسانيدفتررئيسجمهور:رئيس
جمهورامروزعصربهدعوترسميرجبطيباردوغانرئيسجمهور
تركيهوبرايشركتدرپنجمينجلسهشورايعاليروابطراهبردي

دوكشوربهآنكاراسفرميكند.

میدان امام حسین
  میزبان مراسم ویژه ۹ دي تهران

مراس�م وي�ژه بزرگداش�ت ي�وم اهلل ۹ دي در ته�ران در مي�دان امام 
حسين)ع( با سخنراني جانشين فرمانده كل سپاه برگزار خواهد شد. 
بهگزارشفارس،مراسمبزرگداشتسالروزحماسهيوماهلل۹ديدرتهران
همزمانباسراسركشوربرگزارخواهدشد.براساساعامنصرتاهلللطفيقائم
مقامشورايهماهنگيتبليغاتاساميدرنشستهمانديشيگراميداشت
اينيوماهلل،مراسمويژهشهرتهرانساعت۱0صبحروز۹ديدرميدانامام
حسين)ع(وباسخنرانيسردارسرتيپحسينسامي،جانشينفرماندهكل
سپاهپاسدارانانقاباساميبرپاخواهدشد.براساساينگزارش،»۴0سال
واليتمداري،بصيرتواستقامترمزماندگاريانقاباسامي«شعارمحوري

مراسمبزرگداشتيوماهلل۹ديدرسراسركشورخواهدبود.
حجتاالسامسيدمحسنمحموديرئيسسللتادبرگزاريمراسم۹دي
استانتهرانهمدراينزمينهبابياناينكهسخنراناينمراسمسردارسامي
ومداحآنحاجصادقآهنگرانخواهدبود،ازاصنافواقشارمختلفمردم،
حوزههايعلميه،مساجد،بسيجيانخاصهجوانانودانشآموزودانشجويان
وخواهرانانقابيخواست،باحضورپرشورخوددراينمراسمهادرسطح
استانتهرانمشتمحكميبردهانمستكبرانونفوذيهايداخليبكوبند.
ويگفت:درشهرستانهاياستانتهراننيزمراسممتمركزوباشكوهيبراي

گراميداشتيوماهلل۹ديبرگزارخواهدشد.


نامه خانواده شهداي ترور به سفير دانمارك
دولت دانمارك شریك جرم 

جنایات گروهك های تروریستي
خان�واده ش�هداي ت�رور كش�ور در نام�ه اي سرگش�اده ب�ه س�فير 
دانم�ارك در اي�ران، مراتب اعت�راض خ�ود را به حمايت ه�اي دولت 
اي�ن كش�ور از گروه ه�اي تروريس�تي و جدايي طلب اع�الم كردند. 
بهگزارشپايگاهخبری-تحليلیهابيليان،خانوادهشهدايتروركشوراين
نامهرادراعتراضبهحضورتعداديازگروههايتروريسللتيوجداييطلب
استانخوزستانكهدرسالهايگذشتهدههاعملياتتروريستيوخرابكارانه

داشتهاند،براينمايندهدولتدانماركدرايرانارسالكردهاند.
دربخشيازايننامهآمدهاست:حادثهتلخوتروريستياهوازدر۲۲سپتامبر
سالجاريكهنزديكبه۱00تنازشهروندانايرانيدرآنكشتهوزخمي
شدندبهانهايبراينگارشايننامهبرايجنابعاليبهعنواننمايندهدولت
دانماركدرايرانشد.كشللورمان،ايرانازسال۱۹۷۹وهمزمانباپيروزي
انقاب،تاكنونقربانيحجمباالييازاقداماتخرابكارانهوعملياتتروريستي
بودهاستكهدرآنهاعاوهبرتخريبزيرساختهايكشور،متأسفانهبيشاز
۱۷هزارتنازشهرونداننيزجانخودراازدستدادهاندوهزاراننفرديگرنيز

بامجروحيتهايدائميمواجهشدهاند.
مبارزههمهجانبهكشوردرسللالهايپيروزيانقابباتروريستهاباعث
نابوديبخشيازآنهاوتضعيفبخشيديگرازآنانگرديد.بنابرايناينگروهها
باحمايتازبرخيكشورهايمنطقهوبرخيكشورهايغربي،اقدامبهانتقال
پايگاههايخودبهآنكشورهاكردندوازآنجااقدامبهبرنامهريزيبرايارتكاب
عملياتتروريستيدركشورمانكردندكهمتأسفانهتاكنوننيزادامهدارد.
درميانبرخيازكشورهاياروپاييكهخاكخودرادراختياراينگروههاي
خشونتطلبوتروريستقراردادند،دانماركنيزوجوددارد.متأسفانهكشور
شمادرپناهدادنبهتروريستهايايرانيسابقهخوبينداردوسوابقآننيزبه
چنددههقبلوهمزمانباپناهدادنبهتعداديازاعضايسازمانتروريستي
مجاهدينخلقكهبرايمدتهايطوالنيدرفهرستگروههايتروريستي
برخيكشللورهايجهانوهمچنيناتحاديهاروپابللودوهمچنينحضور
گروههايتجزيهطلبتروريستاستانخوزستان،بازميگردد.اينگروههاي
جنايتكارعاوهبرتجزيهطلبی،اقداماتگستردهتروريستينيزانجامدادهاند
واينموضوععمقفاجعهحمايتكپنهاگازآنهارابيشترعيانميكند.عقل
ومنطقميگويدكهبدونحمايتدانماركازاينگروهها،آنهابههيچوجه
نميتوانندبهفعاليتآزادانهوطراحياقداماتتروريسللتيوخشونتآميز
بپردازند.بنابرايناينحقخانوادههایقربانيانتروروخشونتاينگروههادر
ايراناستكهانگشتاتهامرانخستبهسمتدولتدانماركنشانهبگيرند.
كشورشمابدونتوجهبهسابقهتروريستياينگروهها،خاكشرادراختيار
آنهاقراردادهاستواينموضوعبهطورمستقيمورسميبهمعنايحمايت

دانماركازاقداماتآنهادركشتارصدهاشهروندايرانيتلقيميشود.
پرسشماازشماايناسللتكهاگرحادثهحملهتروريستيبهرژهنيروهاي
مسلحايراندر۳۱شهريوربراياتباعكشورشمارخميدادآيادولتدانمارك
بازهماينبرخوردسللهلانگارانهراباعناصرگروهتروريستيحركهالنضال
انجامميدادياخيرواساساًچهنوعاقداماتيرادردستوركارخودقرارميداد؟!
افكارعموميدرايرانبهشدتبهدنبالشنيدنپاسخشماست.درپايانالزم
ميدانيمايننكتهرايادآوريكنيمكهعدمبرخوردجديكشورهاياروپايي
باتروريسللتهايداعش،باعثارتكابتعدادزياديعملياتتروريسللتي
درشهرهاياروپاييشد.تروريسللمنهايدئولوژيميشناسدونهجغرافيا.
تروريستهاييكهباعناصرروانپريشخودبهمردمبيگناهحملهميكنند
اينتواناييرادارندكهآنهارادرهرنقطهايازدنيللابهكاربگيرند.بنابراين
معتقديمازتجربهعملياتهايداعشدراروپابايللددرسبگيريدومانعاز

فعاليتاينگروههاوهوادارانآنهاشويد.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي خبر داد
بررسي ابعاد حادثه تروریستي چابهار

 در كمیسیون امنیت ملي
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياس�ت خارجي مجلس شوراي 
اسالمي از ارائه گزارشي از شرح ماجرا و اقدامات به عمل آمده پس از حادثه 
تروريستي حمله به ستاد فرماندهي نيروي انتظامي در چابهار با حضور 
نمايندگان و مسئوالن دستگاه هاي ذی ربط اعم از وزارت كشور، اطالعات، 
سپاه و نيروي انتظامي در جلسه ديروز- سه شنبه- كميسيون خبر داد. 
بهگزارشايرنا،»علينجفيخوشرودي«عصرديروزدرگفتوگوباايرنادر
تشريحجلسهاينكميسيوناظهارداشت:درايننشستحادثهتروريستي
حملهبهسللتادفرماندهينيرويانتظاميدرچابهارباحضورنمايندگانو
مسئوالندستگاههايذیربطاعمازوزارتكشور،اطاعات،سپاهونيروي
انتظاميموردبررسيقرارگرفت.همچنينمسئوالنذیربطگزارشيازشرح
ماجرا،اقداماتوطراحيهايبهعملآمدهپسازحادثهارائهكردند.ويبيان
كرد:نمايندگانعضوكميسيونامنيتمليوسياستخارجينيزنظراتخود

رابرايمديريتومقابلهبااينگونهاقداماتتروريستيارائهكردند.

رئيس س�ازمان بس�يج مس�تضعفين تأكيد 
ك�رد: بارزتري�ن مص�داق م�رگ ب�ر امريكا 
كار انقالب�ي و خدم�ت ب�ه كش�ور اس�ت. 
بهگزارشمهر،سردارغيبپرور،رئيسسازمان
بسيجمسللتضعفينصبحديروزدرگردهمايي
۲هزارنفريبسيجيانصنعتآبوبرقكشوربا
بياناينكهبارزترينمصداقمرگبرامريكا،كار
انقابيوخدمتبهكشوراست،گفت:بايدطوري
عملشودتا۱0سللالآيندهاگركسيهمازما
پرسشنكردبينخودوخدايمانحرفيداشته

وبهتكليفخودعملكردهباشيم.
غيبپروربااشارهبهخصوصياتاقليمفاتايران
گفت:اگرازمنابعفسيليوزيرزمينيصرفنظر
شود،فاتايرانامتيازاتخوبينظيراينكهدو
سومكشللورقابليتبهرهبرداریازنورمستقيم

خورشلليدرابللرايتوليدبللرقدارد،داراسللت.
ويدرادامهبااشللارهبهمنابعسرشارآبيكشور
گفت:دركنللارظرفيتكويريكشللور،نزديك

۲000كيلومترمرزآبيدراختيارداريم.
رئيسسازمانبسلليجمسللتضعفينبااشارهبه
اينكهمشكاتيدرسرراهملتوكشورماوجود
دارد،اظهاركرد:امروزايرانبهيككشورخشك
تبديلشدهكهمردمنيزرعايتمصرفنميكنند
وسدهايمااليروبيمناسبنشدهوسرازيرشده
است.ويدرادامهافزود:ازنظرشرايطبينالمللی
نيزمستكبرانعالماصلحياتمارانشانهرفتهاند
وبهكمتللرازنابوديمانيزقانعنخواهندشللدو

برجاموموشكهمفقطقصهاست.
غيبپروربللابياناينكللهبايدرويپللايخود
بايستيمگفت:بايدحياتخودراتضمينكنيم،

ماشعارهايانقابراسردستگرفتهايموچهار
دههاستهزينهآنرادادهايمكههزارانشهيدو
حصراقتصاديازهزينههايپرداختشدهاست.
ويدرادامهگفت:دشمنانانقابهركاريكه
توانستهاندعليهانقابوكشورايرانانجامدادهاند

اماراهبللهجايينبردنللدوماپيللروانقابخود
هستيم.غيبپروربااشارهبهاهميتيكصداييدر
منافعمليگفت:اگرگرايشهايسياسيسالم
باشللند،باعثتحركوپيشللرفتكشورخواهد
بودامللادرمنافعمليبايديكحرفمشللترك
بزنيمومشتركعملكنيم.رئيسسازمانبسيج
مستضعفينبااشارهبهظرفيتهايبسيجگفت:
مادربسلليجنوكركشورهسللتيموحرفمااين
استكهظرفيتبسيجدراختيارهمهارگانهاو
سازمانهاخواهدبودتاكاركشورپيشبرود،كه
يكنمونهآنميتوانبههمكاريباوزارتنيرودر
مسئلهنيروگاههايخورشيدياشارهكرد.ويدر
پايانبابياناينكهتانقطهمطلوبفاصلهداريم،
گفت:دولتتاامروزحركتكردهاماتانقطهقابل

قبولپيشرفت،فاصلههايزياديداريم.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين: 

خدمت به كشور بارزترين مصداق مرگ بر امريكا است

بنده دوره  دّوم رياس�ت جمهوري، 
قطعًا ع�ازم ب�ودم به اينك�ه نامزد 
رياس�ت جمه�وري نش�وم - حاال 
دوره  اّول ك�ه تحميل ش�د ب�ر ما، 
هي�چ - دوره  دّوم ديگر يقينًا گفتم 
من قطع�ًا نامزد نمي ش�وم؛ امام به 
م�ن فرمودند بر تو واج�ب عيني و 
تعييني اس�ت - ه�ر دو را گفتند- 
گفتند: هم واجب عيني اس�ت، هم 
واجب تعييني است؛ خب بنده هم بر 
خالف ميل خودم قبول كردم و رفتم

     بسیج



در حال�ي ك�ه رئي�س دول�ت پ�ز ارزان ترين 
آموزش و پ�رورش دنيا را در مجل�س و در برابر 
نمايندگان م�ردم به افكار عموم�ي مي دهد و 
در ميان نمايندگاني كه سرگرم چانه زني براي 
آوردن رأي اعتماد وزير مورد نظر خود هستند 
و در ش�رايطي كه والدين ه�ر روز هزينه هاي 
مادي و معنوي بيشتري براي آموزش فرزندان 
خود در مدارس مي پردازند، فرسودگي مدارس 
و سيستم هاي گرمايشي در سايه كمبود بودجه 
ش�ش س�اله از ميان ك�ودكان و دانش آموزان 
آينده س�از كش�ور قرباني مي گي�رد. چنانكه 
روزگذشته 59كودك در آتش سوزي يك واحد 
آموزشي پيش دبس�تاني و دبستان در خيابان 
»مصطفي خميني« شهر زاهدان دچار حادثه 
ش�دند. از اين تعداد چهار نفر دچار سوختگي 
شديد شدند  كه دو نفر آنها فوت كردند. علت 
اين حادثه از سوي آتش نش�اني، آتش گرفتن 
بخاري نفتي اعالم ش�ده اس�ت. همچنين بنا 
به گفته دادس�تان سيستان و بلوچس�تان »با 
بررس�ي هاي صورت گرفت�ه قص�ور مدي�ر 
و مربي آموزش�ي محرز ش�ده اس�ت و در اين 
رابطه دس�تور بازداش�ت آنه�ا صادر ش�د.«

در پي آتش س��وزي در پيش دبستاني غيردولتي 
در زاهدان، چهار كودك مص��دوم و دو نفر از اين 

كودكان بر اثر شدت سوختگي فوت كردند. 
مدير مركز حوادث و فوريت هاي پزشكي دانشگاه 
علوم پزش��كي زاهدان با اعالم اين خبر گفت:۵۹ 
كودك در اين مركز پيش دبستاني بودند كه چهار 

نفر از آنها دچار سوختگي شديد شدند. 
همچنين به دستور وزيرآموزش وپرورش مجتبي 
زيني وند، معاون وزير و رئيس س��ازمان مدارس 
غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده 
اين وزارتخانه، جهت بررس��ي حادثه آتش سوزي 

مدرسه در زاهدان  عازم استان شد.
اين در حالي است كه زيني وند به عنوان مسئول 
مس��تقيم مدارس غيردولتي بايد قبل از بروز اين 
دس��ت اتفاقات بازديد از مدارس غيردولتي را در 
دستور كار قرار مي داد. گفتني است، صدور مجوز 
تأسيس مدارس غيردولتي در پنج سال گذشته كه 
وي معاون و رئيس سازمان مدارس غيردولتي بوده، 

به طرز بي سابقه اي شدت گرفته است. 
در عين حال، گزارش شده كه مدير آموزش و پرورش 
ناحيه دو زاهدان نيز اس��تعفا داده است.  از سوي 
ديگر دادس��تان عمومي و انقالب مركز سيستان 
و بلوچس��تان ني��ز در واكن��ش به آتش س��وزي 

پيش دبستاني در زاهدان گفت: »متأسفانه در اثر 
آتش س��وزي دو نفر از دانش آموزان فوت شدند و 
عده اي ديگر در بيمارستان بستري هستند، تيم 
پزشكي از تهران اعزام شده و براي انجام اقدامات 
درماني در محل مستقر هستند. گفته وي، در حال 
حاضر معاون و بازپ��رس ويژه قتل در محل حاضر 
هستند. اين مقام مس��ئول افزود: با بررسي هاي 
صورت گرفته قصور مدير و مربي آموزش��ي محرز 
شده و در اين رابطه دس��تور بازداشت آنها صادر 

شده است. 
 توقف ش�ش س�اله نوس�ازي سيس�تم 

گرمايشي مدارس كشور!
اگرچه برخي مديران آموزش و پرورش معتقدند، 
حوادث رخ داده در مدارس زياد نش��ده و هميشه 
بوده و فقط امروز به دليل باالرفتن سرعت انتقال 

اخبار بيشتر از قبل ديده و شنيده مي شود. 
موضوع نوسازي سيس��تم گرمايشي مدارس و 
حذف بخاري نفتي از ابت��داي دولت يازدهم در 
دس��تور كار قرار گرف��ت. در آن زمان علي اصغر 
فاني، سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش به 
رسانه ها گفت: تعداد 4۵هزار بخاري تابشي براي 
استانداردسازي سيستم هاي گرمايشي مدارس 
تهيه ش��ده كه حدود 1۵هزار بخاري در سطح 
مدارس روستايي توزيع ش��ده است و مابقي نيز 

توزيع خواهد شد. 
با وجود اين، از آن سال تاكنون مدارس كشور در 

زمستان همچنان با بخاري نفتي گرم مي شوند. 
در عين حال بخاري تابشي مدارسي را گرم مي كند 
كه حداكثر تا سه كالس درس دارند، مدارسي كه 
بيشتر از سه كالس درس دارند به سامانه حرارتي 

مركزي ني��از دارند كه نصب آن هزين��ه زيادي را 
به  همراه خواهد داش��ت. عالوه بر اين تعدادي از 
مدارس كشور با بخاري نفتي و گازي گرم مي شوند 
كه بخ��اري گازي مي تواند بس��يار خطرناك تر از 
بخاري نفتي باشد و استفاده مس��تقيم از گاز در 
مدارس ممنوع است، چراكه اين نوع از بخاري عالوه 
بر خطر آتش سوزي خطر گازگرفتگي را به همراه 
دارد كه براي جم��ع آوري تمام اي��ن بخاري ها از 
سطح مدارس كشور و تجهيز آنها به سامانه حرارتي 
استاندارد در س��ال، ۹2هزار ميليارد تومان اعتبار 

برآورد شده است. 
 اين هم مدرسه غيردولتي

اما آتش سوزي ديروز مدرسه غيردولتي اسوه حسنه 
زاهدان بعد ديگري هم به جز تأمين بودجه دولتي 
داشت. اين مدرسه يكي از صدها مدرسه غيردولتي 
است كه در سال هاي اخير مجوز گرفته اند تا با ارائه 
خدمات و امكانات آموزشي نزديک تر به استاندارد 
و در ازاي پول بيشتري كه دريافت مي كنند، دوران 
تحصيل موفق تر و كم آسيب تري را براي فرزندان 
خانواده ها رقم بزنند. آموزش و پرورش دست كم 
پنج سال است كه هشدارهاي كارشناسي در زمينه 
اعمال نظارت بيشتر بر روند تأمين كادر آموزشي و 
تربيتي مدارس غيردولتي و تأمين استانداردهاي 
ايمني و سالمت سخت افزاري مدارس غيردولتي 
را نشنيده مي گيرد و تنها با توجيه كسري بودجه 
و بدون در نظر گرفتن الزامات ايمني س��اختمان 
و لوازم گرمايش��ي مج��وز راه اندازي مدرس��ه به 
بخش خصوصي مي دهد. در اين راه با ارائه مجوز 
تأسيس مدرسه به برخي افراد حاضر در نهادهاي 
نظارتي آنها را نيز با خود هم��راه مي كند. به بيان 
ديگر غيردولتي بودن مدرسه اسوه حسنه ممكن 
اس��ت بار مالي از دوش دولت برداش��ته باشد، اما 
غم جبران ناپذيري را به خانواده آموزش و پرورش 

تحميل كرده است. 
در حال حاضر نيز وزير آموزش و پرورش كه به دليل 
روند خصوصي سازي و  تاخت و تاز مافياي كنكور در 
مدارس زير فشار افكار عمومي است، از اين به بعد 
بايد به طور جدي تر دنبال تأمين بودجه عمراني 
باشد و براي تأمين جان دانش آموزان و آينده سازان 
كشور مالحظات سياسي و جناحي خود با سازمان 
برنامه را كنار بگذارد، زيرا خانواده ها با هزاران اميد 
و آرزو فرزندان خود را به مدرسه مي فرستند و هيچ 
پدر و مادري نمي خواهد صبح فرزندش را با لبخند 
راهي مدرسه كند و ظهر جسد او را تحويل بگيرد. 

معلوم نيست تا چه زماني مردم بايد شاهد چنين 
حوادثي در خانه دوم دانش آموزان باشند؟! 

س��ال هاس��ت 

عليرضا سزاوار
و   محيط زيست كارش�ناس�ان 

فع�االن حوزه هاي 
محيط زيس�ت و آب، از ناكافي ب�ودن تع�داد 
تصفيه خانه هاي كشور خبر مي دهند. فروردين 
امسال معاون برنامه ريزي و توسعه شركت آب 
و فاض�الب خب�ر داده ب�ود ك�ه براس�اس 
برنامه ريزي ه�اي ص�ورت گرفته قرار ش�ده 
است، امسال ۴۰ تصفيه خانه آب و فاضالب در 

كل كشور ايجاد شود. 
اكن��ون ك��ه در ماه ه��اي پاياني س��ال به س��ر 
مي بريم، هيچ خبري از اين وعده ش��گفت انگيز 
و وسوس��ه كننده نيس��ت و حتي هيچ گزارشي 
هم از روند توس��عه اين تصفيه خانه ها منتش��ر 
نشده اس��ت.  بنا به وعده علي  اصغر قانع، اعتبار 

اجراي اي��ن طرح ه��زار و 766ميلي��ارد تومان 
تخمين زده شده است كه قرار بود 26تصفيه خانه 
فاضالب، 12تصفيه خانه آب و دو آب  شيرين كن 
نمک زدايي احداث شود كه بي شک اين مسئله 
مي توانست در تأمين آب بسيار كمک رسان باشد. 
اما آيا براي دادن چنين وعده اي تمام جوانب آن 

سنجيده شده بود؟
كمبود تصفيه خانه ها چه در حوزه فاضالب و چه 
در حوزه تصفيه آب در تمام اس��تان هاي كشور 
چش��م گير اس��ت. تهران كه بيش از ۸ميليون و 
6۰۰هزار نف��ر جمعي��ت دارد و روزها جمعيت 
آن بنا در برخ��ي گزارش ها از م��رز 1۳ميليون 

نفر هم مي گذرد، بيش از هر كالنشهر ديگري از 
ناكارآمدي شبكه فاضالب رنج مي برد. 

پايتخت تنها هش��ت تصفيه خانه فاضالب دارد 
كه به نوشته وب سايت ش��ركت تأمين  و تصفيه 
آب وفاضالب تهران، يكي از آنها از مدار خارج شده 
است و ششمين تصفيه خانه آب تهران هم طبق 
وعده ها بايد تاكنون راه اندازي مي ش��د كه از آن 
فعاًل خبري نيست.  از اهداف كلي و جزيي احداث 
تصفيه خانه هاي فاضالب شهري مي توان به تأمين 
شرايط بهداشتي براي زندگي مردم، حفاظت از 
محيط زيست، بازيابي فاضالب، توليد كودطبيعي 
و بعضاً توليد انرژي اشاره كرد. همچنين اهميت 

اثرات آالينده هاي زيس��ت محيطي باعث شده 
كه در تمامي جوامع از جمله كشور ما، قوانين و 
مقررات سختگيرانه اي براي دفع پساب ها اعمال 
شود.  در احداث تصفيه خانه ها، نوع فرآيندهاي 
تصفيه مورد استفاده و مكان تصفيه خانه ها نسبت 
به شهر مسئله اي بسيار حائز اهميت بوده و عدم 
مطالعه كافي ممكن اس��ت به ترتي��ب در بازده 
تصفيه خانه ها و مسائل محيط زيستي مربوط به 

آنها اثر داشته باشد. 
با توجه ب��ه داده ه��اي طراحي موج��ود، تعداد 
1۸۳تصفيه خان��ه فاضالب ش��هري در كش��ور 
احداث شده كه فقط مي توانند حدود 1۹ميليون 
نفر جمعيت را تحت پوشش قرار دهند. بنابراين 
توسعه تصفيه خانه ها بسيار ضروري است، اما اين 

كار نياز به برنامه ريزي هاي دقيق دارد. 
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از ابتداي دي ماه تأييد نهايي اسناد رسمي تنظيم  شده در سيستم الكترونيك اسناد با اثر انگشت صورت مي گيرد

يک گام مهم براي پيشگيري از جعل 

بچههايمدرسههمچنانميسوزند
در آتش سوزي منجر به فوت 2 كودك دبستاني در مدرسه اي در شهر زاهدان

قصور مدير و مربي آموزشي محرز و دستور بازداشت آنها از سوي دادستاني صادر شد

تدوين برنامه هاي 

نيره ساري
پيشگيرانه از جمله   گزارش  2

موارد مهمي است 
كه نهاد قضايي با تكيه بر آن مي تواند گامي روبه 
جلو بردارد، اين بار نيز با در نظرگرفتن تأييد نهايي 
اسناد رسمي تنظيم شده در سيستم الكترونيك 
اس�ناد با اثرانگش�ت، گام�ي مهم در راس�تاي 
جلوگيري از جعل مادي و معنوي اسناد برداشته 
شد. به گفته احمد تويس�ركاني، رئيس سازمان 
ثبت اسناد و امالك كشور از ابتداي دي ماه، تأييد 
نهايي اسناد رس�مي تنظيم ش�ده در سيستم 
الكترونيك اسناد با اثر انگشت صورت مي گيرد. 

جعل اس��ناد و مدارك، يكي از جرائم مهمي است 
كه سلب اعتماد عمومى و اخالل در نظام اقتصادي 
كشور را به دنبال دارد. جعل از جمله جرائمي است 
كه از قديم االيام و از زمان پيدايش خط و اسناد در 
بسياري از جوامع وجود داشته و اخيراً هم به دليل 
روش هاي جديد ارتكاب جرم، گسترش چشم گيري 
داشته است. مطابق با آمارها ۹۰درصد پرونده هاي 
كالهبرداري در سطح كشور به جعل مربوط مي شود 
و در همين دادگاه هاي اخير مفس��دان اقتصادي، 
ش��اهد بوديم كه برخي از اين مفسدان بخش هاي 
بزرگ اقدامات خود را با تكيه بر جعل اس��ناد انجام 
داده اند و كم نبودند افرادي كه خواسته يا ناخواسته به 
عنوان جاعل، جزو متهمان همين پرونده ها محسوب 
مي شدند.  نظر به توسعه شبكه ارتباطات و مبادالت 

داخلي و بين المللي و نيز ضرورت سرعت و سهولت 
در انجام قراردادها و معامالت و همچنين حفظ اعتبار 
اس��ناد و نقش حياتي آنها در زندگي روزمره افراد، 
مصلحت حكم مي كند تا مسئوالن ذي ربط با تدوين 
ضوابط و مقررات خاص، اطمين��ان و امنيت خاطر 
اشخاص، شركت ها و سازمان ها را در اين راستا فراهم 

سازند و روزنه اين جرم را تا حد امكان ببندند. 
يكي از مهم ترين و شايع ترين مصاديق جرم جعل، 
جعل مهر و امضاس��ت. امضا و مهر افراد روي اسناد 
و نوشته ها، نشان دهنده اعتبار آن نوشته و همچنين 

انتساب آن متن به صاحب امضا و مهر است. وقتي 
امضا يا مهر ش��خصي جع��ل مي ش��ود، از اعتبار او 
در مقابل اش��خاص ديگر سوءاس��تفاده مي شود و 
مي توان هر ام��ر دروغي را به وي نس��بت داد و او را 
در مقابل ديگر افراد متعهد ك��رد. جعل امضا روي 
چک، جعل مهر شركت ها، مؤسسات و ادارات دولتي 
نمونه هايي از اين جرم هس��تند.  همچنين امضاي 
چک به  جاي صاحب دسته  چک و بردن آن به بانک، 
دستكاري شناسنامه و گذرنامه، ساخت اسكناس و 
ارز هاي خارجي تقلبي، تغيير در اس��ناد و نوشته ها 

از ديگر نمونه هايي اس��ت كه به جرم جعل مربوط 
مي ش��ود.  با در نظرگرفتن اهميت اي��ن موضوع و 
دايره كالهبرداري از ط��رق مختلف جعل، حاال به 
گفته رئيس سازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور از 
ابتداي دي 1۳۹7 تأييد نهايي اسناد رسمي تنظيم 
شده در دفاتر اسناد رسمي با اثر انگشت سردفتران 
در سيستم الكترونيک اسناد صورت خواهد گرفت. 
اقدامي كه باعث پيش��گيري از خدشه احتمالي به 
اعتبار اسناد رسمي خواهد شد.  احمد تويسركاني 
با اشاره به اينكه اين پروژه چندين ماه تحت بررسي 
كارشناس��ي بوده و نرم افزار الزم تهيه ش��ده است، 
افزود: حدود يک ماه اس��ت كه پ��روژه مذكور ابتدا 
در 4۰دفترخانه و در حال حاضر در 76۰دفترخانه 
سراسر كش��ور به صورت پايلوت در حال اجراست 
و تاكنون بيش از ۸۰ هزار س��ند در همين سيستم 

صادر شده است. 
تويس��ركاني در تش��ريح دقيق طرح ف��وق اظهار 
داشته است: متعاقب تكاليف قانوني جهت استقرار 
سيس��تم هاي الكتروني��ک، اج��راي پ��روژه ثبت 
الكترونيک اسناد و اتخاذ شيوه مناسب جهت احراز 
صحت و تماميت اعتبار اسناد رسمي و در ادامه تكامل 
اين پروژه، به لحاظ پيشگيري از آسيب هاي احتمالي 
موجود در استفاده از توكن و امضاي الكترونيک كه با 
سپردن آن به غير، اعتبار سند تنظيمي را مخدوش 
مي نمايد، بنابراين از اول دي ۹7 تأييد نهايي اسناد 
رسمي تنظيم ش��ده در دفاتر اسناد رس��مي با اثر 

انگشت سردفتران صورت خواهد گرفت. 

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. 

 فراهاني با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: وضعيت سن ازدواج 
در سال 14۹7.

  سيدمحمد حسيني توئيت زد: دوس��تداران فرهنگ، ارزش و 
سبک زندگي امريكايي به آماري كه يک رسانه امريكايي منتشر كرده 
توجه و در آن تأمل نمايند؛ س��ي ان ان: طي يک سال گذشته در امريكا 

4۰هزار نفر بر اثر درگيري هاي مسلحانه به قتل رسيده اند. 

  نويد كمالي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: بچه ها توي اين 
هواي باروني دل شما هم هواي گلزار شهدا كرده؟... 

  م. م. فارس�ي با انتش�ار اي�ن عك�س توئيت ك�رد: پنج نفر 
از 14دانش آم��وز كالس اول در اس��تان چهارمح��ال و بختي��اري با 
دماي هوايي تا منفي 4۰درجه، انگار داش��تن كفش در اينجا آرزويي 

دست نيافتني است.  

 احمدامير  آبادي فراهاني توئيت كرد: طرف در قم ش��رط كرده 
بيمارس��تان را فقط در شهرك قدس مي سازه مس��ئوالن هم موافقت 
كردند. پ. ن: در نزديكي اين زمين بيمارستاني در حال ساخت و اين 
منطقه از گرانقيمت ترين مناطق قم هس��تش. نميدونم چرا برخي ها 

عالقه مندند تو اين منطقه بيمارستان و حوزه علميه بسازند. 

  ناصر كاره با انتشار اين عكس توئيت كرد: رد تركش هاي پشت 
پيراهنش و صورتي كه زمين خورده حرف ه��ا دارد براي خودش... تو 
خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل... چه زيبا آرميده اي برادرم.  اي 

نفرين بر غارتگران داعش وطني نجومي بگيران شكم پرور.

  رحيم زيادعلي توئيت كرد: آن روز كه نماينده مجلس در فرودگاه 
مهرآباد به  مأمور  قانون  س��يلي  زد و با كدخدا منش��ي غيرمس��ئوالنه 
برخي تحت پيگرد قرار نگرفت، بايد منتظر چنين روزي مي بوديم كه 
نماينده هتاك امروز، به جاي عذرخواهي وزير صمت را به اس��تيضاح 

تهديد كند.

زهرا چيذري 

آموزش و پرورش:
برايتعيينناممدرسهدرحالگفتوگوهستيم!

پس از انتشار گزارش »جوان« با عنوان »پيش كش يک مدرسه دولتي به 
پدر خوانده مافيا« روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران جوابيه اي 

را ارسال داشته است. 
متن اين جوابيه به اين شرح است: 

پروژه ساخت مدارس در سطح كش��ور به طور معمول مستلزم صرف 
هزينه  هاي  بسيار باال مي باشد و به سبب قليل بودن منابع مالي همواره 
مساعدت و ياري افراد خير مورد استقبال مسئولين امر واقع شده است 
و يكي از فلسفه  هاي  تشكيل نهادهاي مردمي از جمله »خيرين مدرسه 
س��از« به منظور جلب مش��اركت خيرين نيک انديش براي ساخت و 

تكميل بناي مدارس در همين راستاست. 
در خصوص مدرسه ساخته ش��ده به رغم تالش خداپسندانه همكاران 
و دانش آموزان سازمان نوس��ازي مدارس و برخي افراد و نهادها، مبلغ 
جمع آوري شده ياراي تخريب مدرسه اي فرسوده و احداث مدرسه اي 
نوساز را نداشت، از همين رو ادامه ساخت و تكميل بناي مدرسه به سبب 
اتمام منابع مالي متوقف گرديد. ليكن مشكالت ناشي از توقف پروژه از 
يک سو و نياز آموزش و پرورش به فضاي مدرسه از سويي ديگر موجب 
شد تا به منظور برون رفت از مش��كل، موضوع از طريق مجمع خيرين 
مدرسه ساز پيگيري گردد كه خير معرفي شده از سوي مجمع، هزينه 
ساخت و تكميل بناي مدرسه را تحت نظارت سازمان نوسازي مدارس 

كشور و مجمع خيرين مدرسه ساز عهده دار گرديد. 
گفتني است بنياد مذكور نسبت به ساخت مدارس متعدد از جمله در 
مناطقي از ش��هر تهران اقدام نموده اند و همانگون��ه كه نگارنده نيز در 
گزارش بر آن اذعان نموده است، اختيار انتخاب و تعيين نام مدرسه به 
نام خير منطبق با قوانين مي باشد لكن در اين خصوص در حال گفت وگو 

با خير محترم هستيم. 
متأس��فانه برخالف رفتار حرفه اي، نگارنده گزارش هم در صدر و تيتر 
ادعاي باطلي را مطرح س��اخته و هم در سطور انتهايي با خلط مبحث 
واگذاري مدرس��ه به يک مؤسس��ه كنكوري را ادعا نم��وده كه گويي 
مديريت و اداره مدرسه به فرد خير واگذار شده است. اين در حالي است 
كه خيرين محترم صرفاً به احداث و تكميل بنا و ارائه برخي تجهيزات 
همت مي گمارند و انجام امور آموزش��ي و پرورش��ي مدرسه بر عهده 

آموزش و پرورش مي باشد.  

كوچآسيبهابهشبكههايداخلي
بيش از 5۰گروه موضوعي محتواي مجرمانه در آپارات 

قابل رصد است از داعش گرفته تا سازمان منافقين
پايان آذر تنها پايان راه فصل پاييز نيست، بلكه طبق وعده دبير شوراي 
عالي مجازي بنا بود اين تاري��خ پايان راه تلگرام نيز باش��د، اما فارغ از 
بسته ش��دن يا نش��دن تلگرام اين بار يک نگراني جدي حتي در كمين 
شبكه هاي پيام رسان داخلي نشس��ته است؛ اين نگراني چيزي نيست 
جز كوچ محتواهاي فاسد و مجرمانه از شبكه هاي پيام رسان خارجي به 
شبكه هاي ويدئويي و پيام رسان هاي داخلي!  دليل اين ماجرا هم روشن 
است،  ش��بكه هاي پيام رس��ان داخلي تنها كپي برداري از پلتفرم هاي 
شبكه هاي خارجي همچون تلگرام هستند و فقدان پيوست فرهنگي 
همراه اين ش��بكه ها موجب ش��ده تا آنها هم درست ش��بيه همتايان 

غيرايراني شان بي هيچ نظارتي رها شوند. 
ش��بكه تي وي پالس ش��ايد به واس��طه س��ؤاالت نامتع��ارف مجري 
برنامه هايش از مهمانان معروف شد!  ماجراي سؤال مجري آقاي برنامه 
از مهمان درباره نظرش درخصوص زيبايي همسرش يا اينكه از خانمي 
در حضور همسرش بپرس��د كه به كدام بازيگر آقا عالقه داري و اگر او 
به خواس��تگاري ات مي آمد او را انتخاب مي كردي يا همسر فعليت؟ و 
پاسخ مي گيرد او را! حواشي اين شبكه اينترنتي كم و بيش ادامه دارد. 
حاال اين سؤال پيش مي آيد كه بين چنين برنامه اي با برنامه شبكه يک 

ماهواره اي چه تفاوتي وجود دارد؟
 پخش تبليغات داعش و منافقين روي آپارات 

ابوذر منتظر القائم كارش��ناس فضاي مجازي معتقد است آسيب هاي 
شبكه هاي غيرايراني در حال كوچ به شبكه هاي داخلي است. وي تأكيد 
مي كند: با توجه به عدم تبعيت دولت از ماده يكم برنامه پنجم توسعه و 
عدم پياده سازي بخش هاي مهمي از سياست هاي كالن و قطعي نظام 
در برنامه ششم يعني مسئله پيوست فرهنگي، ما با اين مواجه هستيم 
تهديداتي كه تا روزگذشته در بس��تر پيام رسان هاي معارض مشاهده 
مي شد، در حال انتقال به پيام رسان ها و ش��بكه هاي اينترنتي داخلي 
اس��ت. به عنوان نمونه ش��بكه اينترنتي آپارات كه توسط محمدجواد 
شكوري از دوستان قديمي وزير ر ارتباطات اداره مي شود و بيش از ۵۰ 
گروه موضوعي محتواي مجرمانه در اين شبكه ويدئويي قابل رصد است 
و بنده خودم حتي محتواي تبليغاتي س��ازمان داعش را در اين شبكه 
مشاهده و ثبت كرده ام و اخيراً س��ازمان منافقين هم موفق به پخش 
ويدئويي در اين شبكه شده اند. وي معتقد است، به خاطر عدم كنترل 
محتوايي و نداش��تن هيچ گونه برنامه اي براي نظارت محتوايي به اسم 
حمايت از توليد و فناوري داخلي شبكه اي آرام آرام زمينه بازتوليد همان 
تهديدهاي ديگر مي ش��وند. منتظر القائم مي گويد: در روبيكا و  فيليمو 
فيلم هايي با استانداردهاي نظارتي و محتوايي بسيار متفاوت با سازمان 
صدا و سيما در حال پخش است و اينجاس��ت كه بايد پرسيد، سازمان 
تنظيم مقررات صداو سيما كجاست و چرا اس��تانداردهاي سياسي و 
فرهنگي محصوالتي كه در اين ش��بكه ها پخش مي شود با صدا و سيما 

بسيار متفاوت است؟ 
 كپي برداري از پلتفرم ها

منتظر القائم با اش��اره به محتواهاي مبتذلي كه در ش��بكه اينترنتي 
آپارات به اشتراك گذاشته مي ش��ود، مي افزايد آپارات ادعا مي كند با 
توجه به حجم زياد مخاطب و كاربر، محوربودن رس��انه مس��ئوليتش 
در كنترل محتوا منتفي اس��ت.  وقتي ما پيوس��ت فرهنگ��ي را براي 
توسعه زيرس��اخت ها لحاظ نمي كنيم، افراد اين امكان را مي يابند كه 
يک زيرساخت را باال بياورند و تهديد را ايجاد كنند و در رابطه با پاسخ 
به اين تهديد از خود س��لب مس��ئوليت مي كنند. روبيكا و فيليمو هم 
همين طور است، به باور وي حتي محتواي كانال هاي افراد هم در حال 
آلوده شدن است. اين كارشناس فضاي مجازي تصريح مي كند: اگر به 
سراغ ش��بكه هاي پيام رس��ان داخلي همچون بله،  گپ،  ايتا و سروش 
برويد، مشاهده مي كنيد كه محتواهاي فاسد در حال رشدكردن است 
حتي گاهي مطالب خطرناكي كه در حوزه س��المت مطرح مي شد، از 
طريق اينستاگرام و تلگرام به اين شبكه ها مي آمد و در اينجا نشر داده 
مي شود. منتظر القائم در پاسخ به چرايي چنين روندي توضيح مي دهد: 
 هيچ يک از اين پيام رسان ها پيوست فرهنگي ندارند و تنها پلتفرم هايي 
شبيه تلگرام را طراحي كرده ايم بدون آنكه به پيوست فرهنگي توجه 
شود. مديران اين شبكه ها هم در رابطه با محتواي فاسد اين شبكه ها 
به سياست هاي وزارت ارتباطات و فضاي مجازي در مسئوليت زدايي 
از مديران شبكه هاي پيام رسان ايراني استناد مي كنند. در عمل مركز 
ملي فضاي مجازي مسئوليت مديران اين ش��بكه ها را برخالف قانون 
مجازات اس��المي كاهش داده و آنه��ا صرفاً در م��وارد محدودي مثل 
تروريسم و پورنوگرافي محض مسئوليت دارند، هر چند كه متأسفانه 

اين موارد هم وجود دارد.  

 رئي��س كميس��يون شهرس��ازي و معماري ش��وراي ش��هر گفت: 
طوالني ش��دن تهيه شناس��نامه باغات موجب از بين رفتن بسياري از 

باغات شد. شهرداري شناسنامه باغات را تهيه و به شورا ارسال كرد. 
 رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كش��ور گفت: از اول دي 1۳۹7 
تأييد نهايي اسناد رسمي تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي با اثر انگشت 
سردفتران در سيستم الكترونيک اسناد صورت خواهد گرفت و اين اقدام 
باعث پيشگيري از خدشه احتمالي به اعتبار اسناد رسمي خواهد شد. 

 فوق تخص��ص روماتولوژي كودكان با اش��اره به اينكه روماتيس��م 
شايع ترين علت معلوليت، اختالل بينايي، قلبي و عروقي در كودكان 
است، گفت: هر عالمتي مانند تب كه طوالني و با عود همراه باشد بايد 

در كودك جدي گرفته شود. 
 هاشمي رئيس شوراي ش��هر تهران درخصوص تعديل نيرو گفت: 
موافق تعديل نيرو از باال هستم و با كاهش معاونان شهرداري موافقم. 

 مديركل دفتر توانمند سازي و بهبود سرمايه هاي انساني پرستاري 
از آغاز مرحله جديد صدور پروانه صالحيت حرفه اي خبر داد و گفت: 
تاكنون براي بيش از 17هزار نفر پروانه صالحيت حرفه اي صادر شده 

است. 
 معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي با بيان اين 
مطلب كه مخالف افزايش ضابطه مند قيمت خودرو نيستيم، تأكيد كرد: 

با افزايش هيجاني قيمت خودرو برخورد قانوني صورت مي گيرد. 
 همزمان با طوالني ترين شب سال، جش��نواره يلدايي برج ميالد با 
برنامه هاي شاد و متنوع در سه ش��ب پاياني آخرين هفته پاييز برگزار 

مي شود. 
 مديرعامل صندوق بازنشستگي كش��ور از راه اندازي بانک اطالعات 
تخصصي فرزندان غيرش��اغل بازنشس��تگان خبر داد و گفت: به 2۰۰ 
شركت وابس��ته به صندوق ابالغ ش��ده فرزندان بازنشسته در اولويت 

استخدام قرار گيرند. 
 نايب رئيس اول ش��وراي عالي س��ازمان نظام پزش��كي با اشاره به 
تمهيدات الزم در حوزه پزشكي براي بودجه سال آينده گفت: جامعه 

پزشكي سال هاست منتظر واقعي سازي تعرفه خدمات است.

تصفيه خانه هاي خيالي !

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  يک
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مهران  ابراهيميان

 نتيجه تسهيالت
 2/5 برابر بودجه چيست؟ 

بر اساس آمار بانك مركزي مانده تسهيالت اعطايي بانك ها و مؤسسات 
اعتباري تا مهرماه س��ال جاري ۱۱۶۶ هزار ميليارد تومان اس��ت كه 
نسبت به اسفند سال گذش��ته كه رقم آن ۱۰۸۲ هزار ميليارد تومان 

بود، 7/۸ درصد رشد داشته است. 
سهم بانك هاي تخصصي از تسهيالت اعطايي كل بانك ها و مؤسسات 
اعتباري ۶/ ۱۸۹ هزار ميليارد تومان بوده كه ۱۶ درصد از كل تسهيالت 
در اين مدت است و اين در حالي اس��ت كه مانده تسهيالت اعطايي 
از سوي بانك هاي تخصصي در اس��فندماه سال گذشته ۱7۱/3 هزار 
ميليارد تومان ب��وده كه تا مهر ماه س��ال جاري ۱۰/7 درصد رش��د 

داشته است. 
از سوي ديگر مانده تسهيالت پرداختي بانك هاي تخصصي تا مهرماه 
س��ال جاري نيز از ۲3۸/۱ هزار ميليارد تومان در اسفند سال گذشته 
به ۲57/۲ هزار ميليارد تومان در مهرماه سال جاري رسيده كه نشان 
مي دهد تسهيالت بانك هاي تخصصي در اين مدت افزايش ۸ درصدي 
داشته اس��ت. در عين حال اين بانك ها ۲۲ درصد از كل تس��هيالت 

اعطايي را نيز به خود اختصاص داده اند. 
همچنين بيشترين سهم از مانده تسهيالت اعطايي بانك ها و مؤسسات 
اعتباري تا پايان مهرماه سال جاري مربوط به بانك هاي غيردولتي و 
موسسات اعتباري اس��ت كه ۶۱ درصد از كل تسهيالت پرداختي را 

شامل مي شود. 
اين بانك ها در اين مدت 7۱۹/۹ هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت 
كرده اند كه نس��بت به اسفند سال گذش��ته كه ۶7۲/۸ هزار ميليارد 

تومان بوده، رشد 7 درصدي داشته است. 
اما از اين آمار چه مي توان استنتاج كرد؟ و در سال جاري چرا تأثيرات 
جدي را از اين حجم تسهيالت در بخش هاي واقعي نمي توان ديد؟ و 
چرا اگر اين تسهيالت كارآمد هستند، تأثير آنها را در ايجاد اشتغال قابل 
لمس نيست و مردم آنچه در فضاي اقتصادي مي فهمند تنها گراني و 

تورم و نرخ ارز است ؟ 
 واقعيت اين است كه حجم تس��هيالت اعطايي اگر چه در بخش هاي 
مختلف افزايش يافته اس��ت، اما ب��ا جان مايه اين افزايش تس��هيالت 
در مس��ير واقعي اقتصاد قرار نمي گيرد. بلكه اقتص��اد به مثابه فردي 
كه دچار مرگ مغزي اس��ت، با اين حجم از افزاي��ش قيمت ها تنها به 
زنده ماندن و ادامه حيات نباتي خود ادامه مي دهد. براي اينكه اندازه 
اين حجم تسهيالت را دريابيم، همين حجم از تسهيالت با قيمت هر 
دالر به طور متوسط حدود ۱۱ هزار تومان در حدود ۱۰۰ ميليارد دالر 

تسهيالت است ! 
 اين مبلغ، عدد كمي نيس��ت زيرا حدود ۲/5 برابر بودجه جاري و 
معادل كل بودجه كشور است. يا به عبارت بهتر نزديك به كل رقم 
بودجه يك س��ال كشوراس��ت، با اين حال نتيجه را نه مي توان در 
بازارهايي مانند كار يا مصرف ديد و نه مي توان نمود آن را در ايجاد 
سرمايه ثابت احس��اس كرد كه در اين سال ها يا نرخ رشدي منفي 

داشته يا ثابت مانده است. 
 حتي با نگاهي به آمار نرخ رشد و اثر گذاري اين تسهيالت در بخش هاي 
مختلف اقتصاد اهم از خدمات، كشاورزي، صنعت در سال جاري نيز 

مي توان اين حجم تسهيالت را ناكارآمد نشان داد. 
 به عنوان مثال بررسي ها نش��ان مي دهد رش��د ارزش افزوده بخش 
كشاورزي در فصل نخست به 3/ ۰ درصد رسيده كه اين رقم در مدت 
مشابه سال قبل ۲/ ۲ درصد ثبت شده بود ويا صنعت منفي 5/ ۱ درصد 
شده است، در بخش خدمات و آب و برق نيز رشد صورت گرفته به نظر 

مي رسد، حاصل افزايش قيمت هاباشد. 
به عبارت بهتر رش��د اقتصادي سه ماهه ابتدايي س��ال به ميزان ۱/۸ 
درصد بوده كه در مقايس��ه با رش��د ۹ فصل منتهي ب��ه آن، كمترين 
است، بنابراين افزايش تس��هيالت در اين حد و اندازه و معادل بودجه 
كل كشور نتيجه اي قابل ملموس در اقتصاد ندارد و به راحتي مي توان 
نتيجه گرفت كه كاركرد بانك ها در توسعه و رشد بخش واقعي در عمل 
از بين رفته و مانند آرايش��گراني كه در زمان بيكاري س��ر يكديگر را 

آرايش مي كنند، شده است. 
 به نظر مي رسد اين تس��هيالت بيش از آنكه واقعي باشد يا تغيير 
حالت و اس��تمهال بوده و در عمل از چرخه اقتصاد خارج ش��ده و 
تنها اعداد و ارقام بي خاصيت در سرفصل هاي آماري بانك مركزي 
هس��تند يا نظر به تورم ش��ديد و باال رفتن هزينه مورد نياز صرف 
سرمايه در گردش بنگاه هايي شده كه يا زير مجموعه خود شركت ها 
هستند يا به داليلي )!( موفق به دريافت آنها شده اند يا به نوعي در 
بده بس��تان بانك ها براي فرار از جرايم بانك مركزي در سر فصل 

تسهيالت بانكي قرار گرفته اند. 
 به هر حال اين آمار تسهيالت هر چه هست كاركردي مناسب ندارد 
و تا اين آمارها وج��ود دارد، نمي توان دلخوش به توس��عه و تحول در 

اقتصاد داشت!

88498433سرويس  اقتصادي4
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ايران خارج از گود تركيه ماند

نگاه�ي ب�ه بازاره�اي ص�ادرات گاز منطق�ه نش�ان مي ده�د 
در ص�ورت ت�داوم سياس�ت هاي فعل�ي، بازاره�اي منطق�ه 
به وي�ژه ب�ازار تركي�ه از دس�ترس اي�ران خ�ارج خواهد ش�د. 
به گزارش »مهر«، در دولت يازدهم بود كه وزير انرژي تركيه از تمايل 
كش��ورش براي دو برابر كردن واردات گاز از ايران سخن گفت  و حتي 
رجب طيب اردوغان در سفري به تهران، اين موضوع را با حسن روحاني 
در ميان گذاش��ت. ترك ها به اس��تناد قيمت گاز تحويلي از روسيه و 
آذربايجان، خواستار تعديل قيمت ش��ده و به ايران پيشنهاد دادند با 
تعديل ۲۰ درصدي قيمت مي توان تجارت گاز ب��ا تركيه را به دو برابر 
افزايش داد. اين پيشنهاد با مخالفت وزارت نفت همراه شد و در همان 
زمان، خبرهاي موثقي درباره جدي ش��دن افزاي��ش واردات تركيه از 
روسيه و آذربايجان شنيده شد كه بر شدت نگراني ها افزود. در همين 

حال تركيه از ايران به دليل باالبودن نرخ گاز صادراتي شكايت كرد. 
تركيه كه با پاس��خ منفي اي��ران براي تخفيف در ن��رخ جهت افزايش 
دو برابري واردات گاز مواجه شد، به س��راغ آذربايجان، روسيه و حتي 
كردستان عراق رفت تا هم نيازهاي گازي خود را تأمين كند و هم تبديل 

به هاب گازي منطقه شود. 
چند هفته پيش والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه با سفر به تركيه، 
در مراسمي به همراه اردوغان خط لوله ترك استريم را افتتاح كرد كه 
مي تواند ساالنه 3۱/5 ميليارد مترمكعب گاز به تركيه برساند. در حال 
حاضر اين پروژه در دو خط پيش��رفت مي كند. يكي از اين خطوط، به 
شبكه توزيع گاز طبيعي تركيه متصل خواهد شد و ديگري نيز گاز مورد 

نياز اروپا را تأمين خواهد كرد. 
اين خط لوله در حالي به زودي آغاز به كار مي كند كه ايران در س��ال 
۲۰۰۸ ميالدي تفاهمنامه اي را براي افزايش ص��ادرات گاز به ميزان 
۲۰ ميليارد مترمكعب در سال با تركيه امضا كرد و تفاهمنامه مذكور 
در اواي��ل دولت ده��م  تبديل به يك موافقتنامه ش��د ك��ه 77 درصد 
سرمايه گذاري آن بر عهده تركيه و ۲3 درصد بر دوش شركت ملي گاز 
ايران بود؛ كل هزينه اين پروژه ۹۸۰ ميليون يورو به ثبت رسيده بود، اما 

اين پروژه هرگز به مرحله اجرا نرسيد. 
........................................................................................................................

 وزير نيرو: براي اصالح شيوه مصرف
 دست ياري به سوي بسيج دراز مي كنم

وزير نيرو گف�ت: به عنوان مس�ئول وزارت نيرو ب�راي اصالح اين 
ش�يوه، دس�ت ياري به س�وي همه از جمله بس�يج دراز مي كنم. 
به گزارش »تسنيم«، رضا اردكانيان، وزير نيرو در گردهمايي بسيجيان 
صنعت آب و برق اظهار داشت: ظرفيت بسيج يكي از مقوالتي است كه 
به بركت انقالب در كشور ما ش��كل گرفته و تفكري كه مثل آب در هر 
ظرفي قرار بگيرد، شكل آن ظرف را به خود گرفته در حالي كه ماهيت 

خود را حفظ مي كند. 
وي اصالح شيوه كنوني مصرف در كشور را يك ضرورت دانست و اظهار 
كرد: در بخش هاي مختلف در مقايسه با س��اير جوامع، جامعه خوش 
مصرفي نيستيم و من به عنوان مس��ئول وزارت نيرو براي اصالح اين 

شيوه، دست ياري به سوي همه از جمله بسيج دراز مي كنم. 
وزير نيرو با اشاره به شرايط تحريم و فرصت هاي پيش آمده براي كشور 
و صنعت آب و برق در زمان حاضر اضافه كرد: تحريم ها فرصتي را براي 
ما فراهم كرده تا بتوانيم از ثروت اصلي خود كه همان نيروي انس��اني 

است، بهره كافي را ببريم. 
اردكانيان تصريح كرد: 4۰ س��ال پيش نيروگاه هاي كش��ور محصول 
كشورهاي بيگانه بود و سدها و ش��بكه هاي آبياري توسط خارجي ها 
احداث مي شد، اما اكنون پيش��رفت هاي زيادي در اين زمينه حاصل 
شده، به گونه اي كه كش��وري همچون روسيه رس��ماً از ما مي خواهد 
فناوري س��اخت توربين گاز را به آنها منتقل كنيم. اين مسير بلندي 
است كه طي چهار دهه طي شده است. وي ادامه داد: اين پيشرفت ها 
و توجه به ظرفيت ها در حالي صورت گرفته كه كش��ور با كلكسيوني 
از محدوديت ه��ا مواجه بوده اس��ت، اما در پرتو همي��ن محدوديت ها 
بدون اينكه دشمنان ما خواسته باشند به ظرفيت هاي خودمان توجه 
كرده ايم و از سال ها پيش به حدي رسيده ايم كه در تجهيزات آب و برق 
صددرصد خودكفا شده ايم. خدمات فني و مهندسي آب و برق در صدر 

صادرات خدمات فني كشور است.

    ادامه از صفحه اول
در ادامه كارشناس��ان و حتي مس��ئوالن با تجربه 
بودجه ريزي كشور نيز اذعان دارند كه بودجه بايد بر 
اساس عملكرد و هزينه تمام شده مناسب خدمتي 
كه دستگاه ها قرار است به ملت ارائه بدهند، بسته 
شود،اما در چنين ش��رايطي نكته جالب آن است 
كه بسياري از شركت هاي دولتي و وابسته به دولت 
اصاًل حسابرسي صحيح نمي ش��ود، تحت چنين 
ش��رايطي بايد ديد مجلس تاكنون بر چه اساسي 
بودجه ش��ركت هاي دولتي و مؤسسات وابسته را 
تأييد مي كرده است و آيا اصاًل نمايندگان از دانش 
و آموزش الزم براي فهم و بررسي و تأييد مناسب 

بودجه برخوردار هستند يا خير ؟
در اين بين در حالي كه ايجاد ب��ازار بدهي جزو 
هنرهاي دول��ت يازدهم و دوازدهم بوده اس��ت 
و بر پايه ايجاد بدهي، ادع��اي كاهش بودجه به 
درآمدهاي نفتي در اين س��ال ها مك��رراً مطرح 
شده است، روز گذش��ته اس��حاق جهانگيري با 
حضور در دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي 
در مراس��م رونمايي از ۱۰ ط��رح فناورانه جهاد 
دانش��گاهي گفت:ارائه بودجه س��ال ۱3۹۸ به 
مجلس شوراي اسالمي به دليل تذكر مقام معظم 
رهبري مبني بر تهيه اليحه بودجه كشور متناسب 
با شرايط تحريم به گونه اي كه در بودجه سال آتي 
ش��رايط غير عادي كشور نمود داش��ته باشد، به 
تعويق افتاده است، يكي از مهم ترين ساختارهايي 
كه با توجه به ش��رايط تحريم فرصت اصالح در 
آن ايجاد ش��ده و حتماً بايد اصالح شود، ساختار 

بودجه ريزي كشور است. 
وي با بيان اينكه دولت هم اكنون در حال بازنگري 
بودجه سال ۹۸ و اصالح ساختاري و حذف بودجه 
نهادهايي است كه بي دليل به دولت متصل شده اند، 
گفت: متأسفانه طي سال هاي اخير بودجه دولت 
تبديل به گوشت قرباني شده است، تعداد زيادي 
از شوراها و دبيرخانه ها بودجه چند ده ميلياردي 
دارند و دستگاه هاي متعددي نيز اقدامات موازي 
انجام مي دهند كه در اصالح ساختاري بايد بودجه 
اين گونه دستگاه ها و نهادها حذف شود كه البته 
وقتي دولت بودجه يكي از آنها را حذف كند س��ر 
و صدا ها بلند مي ش��ود و ممكن اس��ت از دولت 

بخواهند كه كوتاه بيايد. 
   افزايش سهم نفت در بودجه ۹۷

رئيس ديوان محاسبات، از افزايش سهم درآمدهاي 
نفتي در بودجه س��ال ۹7 انتقاد كرد و گفت: سهم 
درآمدهاي نفتي در منابع عموم��ي بودجه به 43 
درصد افزاي��ش يافت. ع��ادل آذر رئي��س ديوان 
محاسبات در جلس��ه علني روز سه شنبه مجلس 
شوراي اسالمي، گزارشي در مورد عملكرد بودجه 

۹7 و اقتضائات و الزامات بودجه ۹۸ ارائه داد. 
رئيس ديوان محاسبات با بيان اينكه بودجه ۹۸ 
در شرايط تحريم تدوين مي شود، گفت: شوك 

اقتصادي و ارزي كه س��ال ۹۰ اتفاق افتاد. رشد 
اقتصادي كش��ور را به منفي 7/4 درصد كاهش 
داد. در شرايط جديد ش��وك ارزي تأثير خود را 
در كاهش رشد اقتصادي در سال هاي ۹7 و ۹۸ 

خواهد گذاشت. 
عادل آذر با انتقاد از افزايش نرخ رشد نقدينگي 
گفت: نرخ نقدينگي به شدت افزايش يافته و به 

3۸/۸ درصد رسيده است. 
وي اظهار داش��ت: درآمدهاي نفتي در هش��ت 
ماهه س��ال ۹7، ۱۲5 درصد درآمدهاي مالياتي 
75 درصد و درآمدهاي ناش��ي از انتش��ار اوراق 
مالي و اس��المي ۸۶ درصد محقق شده كه البته 
بخشي از اين درآمدها از بانك مركزي استقراض 
شده است. رئيس ديوان محاسبات اظهار داشت: 
هزينه هاي جاري در هش��ت ماهه سال ۹7، ۸۸ 
درصد و اعتبارات بودجه عمراني حدود 3۰ درصد 

محقق شده است. 
  معافيت هاي مالي و گمركي بيداد مي كند

عادل آذر، وابستگي ش��ديد به نفت، حجم باالي 
معافيت ه��اي مالي و گمركي، ات��كاي بودجه به 
درآمده��اي غيرواقعي، عدم وج��ود اطالعات از 

سرمايه هاي دولتي را از آسيب هاي جدي بودجه 
خواند و گفت: هر چند هميش��ه ش��عارهايي در 
خصوص استقالل بودجه از نفت داده مي شود، اما 
عملكرد هشت ماهه بودجه سال ۹7 نشان مي دهد 
س��هم نفت در منابع عمومي دولت به حدود 43 

درصد افزايش يافته است. 
در حالي كه در س��نوات گذشته اين وابستگي ۲7 
درصد و 3۲ درصد بوده است. وي تأكيد كرد: قانون 
برنامه ششم توسعه تأكيد دارد كه سهم درآمدهاي 

نفتي در بودجه بايد به ۲۶ درصد كاهش يابد. 
انتقاد از معافيت هاي مالياتي و گمركي در بودجه

رئيس ديوان محاسبات گفت: قوانين و احكامي در 
بودجه و خارج از بودجه وجود دارد كه معافيت هاي 
مالياتي را به شدت افزايش داده است. معافيت هاي 
مالياتي در بودجه ح��دود 4۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد 
تومان است. عادل آذر گفت: شركت ها فروخته شده 

و خرج اعتبارات هزينه اي شده است. 
رئيس ديوان محاس��بات با انتقاد از برداشت هاي 
دولت از صندوق توس��عه ملي گفت: دولت حدود 
5 ميليارد دالر به ص��ورت ارزي و ۱4 هزار و 375 
ميليارد تومان به صورت ريالي به صندوق توسعه 

ملي بدهكار است. 
  دولت حجم عظيمي از دارايي دارد

عادل آذر همچنين خواس��تار تش��كيل هيئتي 
ب��ا اختي��ارات تام ب��راي تعيي��ن ام��وال مازاد 
دس��تگاه هاي اجرايي ش��د و گفت: منابع قابل 
اتكايي در ميان دارايي هاي دولت وجود دارد كه 
مي تواند مبناي حل مش��كالت اشتغال و توليد 
ش��ود. يك ميليون و ۸۸7 هزار ميليارد تومان 
دارايي هاي ثبت ش��ده دولت است كه دوستان 
معتقدند اين رق��م ۲5 درصد دارايي هاي دولت 
اس��ت. اگر اين دارايي ها احصا ش��ود، براي حل 
مش��كالت بودجه اي ديگر نيازي به برداشت از 

صندوق توسعه ملي نيست. 
وي در بخش ديگري از اظهارات خود با اش��اره به 
درآمدهاي اختصاصي 57 ه��زار ميليارد توماني 
دس��تگاه هاي اجرايي در س��ال ۹7 گفت: نظارتي 
بر اين درآمدها وجود ندارد و دس��تگاه ها بر اساس 

پروتكل هاي خود عمل مي كنند. 
رئيس ديوان محاسبات ادامه داد: ديوان محاسبات 
معتقد است در سال ۹۸، ۲۶ هزار ميليارد تومان 
رديف درآمدي كه تا امروز تحقق نيافته اس��ت، 
بايد از بودجه حذف شود كه اين به معناي اجراي 
اقتصاد مقاومتي اس��ت. رئيس ديوان محاسبات 
گفت: هزينه هاي جاري به ش��دت رو به افزايش 
است و اعتبارات عمراني ثابت مانده است، اين در 
حالي است كه با توجه به تورم، هزينه پروژه هاي 
عمراني به شدت افزايش يافته است و در سال ۹۶ 
هزينه اجراي پروژه هاي عمراني نزديك به شش 

برابر افزايش يافته است. 
   ۸۷هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان

يارانه پنهان حامل هاي انرژي
عادل آذر ب��ا تأكيد بر اينك��ه خداوكيلي اوضاع 
خوب نيس��ت، تصريح ك��رد: در اج��راي قانون 
هدفمندي يارانه ها قرار ب��ود قيمت حامل هاي 
انرژي واقعي شود، اما در سال ۹۶ مجلس ۱4 هزار 
ميليارد توم��ان از مناب��ع بودجه ب��ه پرداخت 
يارانه هاي نقدي اختصاص داد. وي اظهار داشت: 
امروز دولت ۸7 هزار و 5۰۰ ميليارد تومان يارانه 
پنهان حامل هاي انرژي و 4۸ هزار ميليارد تومان 

هم يارانه نقدي مي پردازد. 
رئيس ديوان محاس��بات در خصوص طرح هاي 
تملك دارايي س��رمايه اي نيز گف��ت: ۲4 هزار 
طرح و پروژه نيمه تمام و رها ش��ده در كش��ور 
وجود دارد كه اس��تان هاي مازندران، اصفهان 
و خوزستان داراي بيش��ترين تعداد پروژه هاي 
نيم��ه تمام هس��تند. وي اظهار داش��ت: دولت 
بايد هزينه ه��اي اجتناب ناپذي��ر را احصا كند، 
اين هزينه ها عبارتند از ۸۸ هزار ميليارد تومان 
جبران خدمات كاركنان، ۱۱ هزار ميليارد تومان 
يارانه نقدي، ۱۲۲ هزار ميليارد تومان پرداخت 

مربوط به رفاه اجتماعي.

بودجه ريزي ايران نبايد تقلب از دست غربي ها باشد
رئيس ديوان محاسبات: نظارتي بر درآمدهاي اختصاصي ۵۷ هزار ميليارد توماني دستگاه هاي اجرايي وجود ندارد

مالكان خودرو يا موتورسيكلتي كه در سال هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ 
شماره گذاري شده  است، با مراجعه به سايت اينترنتي شركت 
پست مي توانند از وضعيت كارت سوخت خود مطلع شوند. 
به گزارش »ايسنا«، ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي در اطالعيه اي اع��الم كرد: با توجه ب��ه هماهنگي به عمل 
آمده با شركت پست جمهوري اس��المي ايران، كارت هوشمند 
س��وخت خ��ودرو و موتورس��يكلت هاي ش��ماره گذاري ش��ده 

س��ال هاي ۱3۹3 تا ۱3۹7 كه پيش از اين توس��ط پست توزيع 
ش��ده و برگش��ت خورده اس��ت، مالكان آنها از امروز )سه شنبه 
 ۲7 آذرماه( مي توانند به سايت اينترنتي شركت پست به نشاني 
)WWW. POST. IR( مراجعه كنند و با درج شماره VIN خودرو 
در بخش پيگيري كارت سوخت در سامانه »پيگيري مرسوالت 
س��ازماني« از آخرين وضعيت نحوه دريافت كارت سوخت خود 
مطلع ش��وند. مالكان اين خودروها نياز به ثبت ن��ام براي كارت 

سوخت  المثني ندارند و كارت سوخت آنها در اسرع وقت از طريق 
شركت پست برايشان ارسال خواهد شد.

 بر اساس اين گزارش، مالكان خودرو يا موتورسيكلتي كه فاقد كارت 
س��وخت هس��تند تا يكم دي ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه 
اينترنتي www. mob. gov. ir، اپليكيشن خدمات دولت همراه و كد 
دستوري #4* و خودروهاي عمومي و دولتي نيز به دفاتر پليس+۱۰ 

براي ثبت درخواست كارت سوخت خود مراجعه كنند.

براي آگاهي از وضعيت كارت سوخت خود به سايت پست مراجعه كنيد
   انرژی

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک

محمدرضا عباسي | مهر



5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5544 | | 11 ربيع الثان��ی 1440  چهارش��نبه 28 آذر 1397 

  كار زشت تر نماينده سراوان
مجتبي رحيم زاده پيرام��ون توضيحات نماينده 
سراوان در مورد فيلمي كه از برخورد بي ادبانه اش با 
مأمور كمرگ پخش شده، مي نويسد: آنقدري كه 
درازهي، نماينده سراوان تو كليپ دفاع از حركت 
زش��تش، عالقه به تفرقه بين شيعه و س��ني رو نش��ون ميده، وهابيت و 

صهيونيست ها نشون ندادن!
........................................................................................................................

  قدرت بي نظارت يك نماينده مجلس
محمدامين ميرزايي نوشته: »تو... مي خوري از من دستور نمي گيري، 
تو غلط مي كن��ي از من دس��تور نمي گي��ري« اين جم��الت زاييده 
س��اختاري اس��ت كه قدرت بي نظارت به افراد ميده ك��ه تحت لواي 
مصونيت نمايندگي، رفتارهاي اينچنيني البته توسط برخي ها انجام 

بشه و نگران عواقبش هم نباشن.
........................................................................................................................

  آقاي دژپسند! از مردم عذرخواهي كنيد
 كاربري به نام سلمانه نوشته: ش��ايد باورتون نشه اما وزير اقتصاد 
بابت معطل شدن  نماينده سراوان در گمرك در جلسه غيرعلني 
مجلس ازش عذرخواهي كرده! افراد زيادي روزانه تو گمرك معطل 
ميشن، آقاي دژپسند چرا از مردم عذرخواهي نمي كنيد؟! درس 
اخالقي: من بعد هرجا معطل ش��دين فحاش��ي كنيد بعداً ازتون 

دلجويي مي كنن.
........................................................................................................................

  رد سوءاستفاده از احساسات مردم
نويد برهان زهي نوش��ته: نماينده س��راوان به ج��اي اينكه بي��اد از مردم 
عذرخواهي كنه داره فرار رو به جلو مي كنه و خودش��و پشت مسائل قومي 
و مذهبي پنهان مي كنه تا از احساس��ات مردم سوءاس��تفاده كنه. من به 
عنوان يك بلوچ سني نه تنها از اين نماينده حمايت نمي كنم بلكه خواستار 
عذرخواهي ايشون از مردم به خصوص مردم سيستان و بلوچستان هستم. 
........................................................................................................................

  كارمند گمرك هم اهل سنت است
صادق نيكو نوش��ته: مكر و مكراهلل واهلل خيرالماكرين. نماينده مجلس 
براي فرار از پاس��خگويي ماجراي بي ادبي در گم��رك رو به يك بحث 
مذهبي تبديل كرد تا احساسات برادران اهل سنت را در  حمايت از  خود 
برانگيزد. پيگيري از گمرك نش��ون ميده كارمند قانونمدار و  با اخالق 

گمرك از برادران اهل سنت تركمن صحراست.
........................................................................................................................

  با گردني برافراشته
علي عليزاده در اينستاگرام خود با انتشار فيلم جنجالي 
نماينده س��راوان نوش��ته: اين فيلم را در چند ساعت 
گذشته بارها برايم فرس��تادند. محمد باسط درازهي، 
نماينده س��راوان، يك��ي از ش��هرهاي سيس��تان و 
بلوچس��تان، از يك كارمند ]احتماال گمرك[ توقع��ي دارد. كارمند به 
درازهي مي گويد ما از شما دستور نمي گيريم و درازهي، نماينده سراوان 
به اين كارمند هتاكي مي كند. در اين هنگام يكي ديگر از ارباب رجوع هاي 
بانك وقتي مي فهمد فرد هتاك نماينده مجلس است، او را بدون حتي 
لحظه اي مكث و ترديد به شكلي تحقير آميز بيرون مي كند. اين فيلم را 
در اين چند ساعت بارها برايم فرس��تاده اند كه يعني تحويل بگير اين 
انقالبي كه از آن دفاع مي كني را. من مي گويم اي��ن فيلم دقيقاً همان 
چيزي است كه مي شود در 40سالگي انقالب دست گرفت و به آن افتخار 
كرد. من مي گويم اين صحنه، صحنه عجيب باشكوهي است؛ صحنه اي 
كه يك كارمند عادي مقاب��ل نماينده مجلس مي ايس��تد و به او »نه« 
مي گويد و يك ش��هروند عادي و معمولي يقه نماينده را مي گيرد و به 
خاطر هتاكي با اردنگی بيرونش مي اندازد. اين صحنه و اين جسارت اين 
شهروندان معمولي و عادي محصول مس��تقيم تبديل انسان ايراني از 
»رعيت قدرت« است به »ش��هروند صاحب حق« كه ظلم و توهين را 
نمي پذيرد و سر خود را مقابل قدرتمندان كج نمي كند. 40سال پيش 
چه كسي چنين صحنه اي را حتي به خواب مي ديد؟ 40 سال پيش و در 
خفت بار ترين دوره چندهزار ساله تاريخ ايران، يعني دوره پهلوي، چه 
كس��ي جرئت داش��ت حتي چنين برخوردي با ي��ك نماينده مجلس 

فرمايشي »اعليحضرت محصول كودتا« را تخيل كند؟ 
امروز، در حالي كه بايد ب��راي اصالح وضعيت بجنگي��م، نبايد تصوير 
كلي تر و چارچوب بزرگ تر را فراموش كنيم اين مسير بلند تاريخي را، 
وگرنه مشكالت در هر جامعه اي فراوان است. قدرت هم هميشه سعي 
در بازتوليد خود دارد اما انقالب اسالمي انسان ايراني را چنان از بيخ و بن 
عوض كرد كه آزادي و آزادگي و قدرت  ستيزي، بخشي از دي. ان. اي و 
ژن اين انسان شد. بار ديگر كه رسانه استعماري بي بي سي يا رسانه من وتو 
كه هنوز عزادار ديكتاتوري پهلوي است يا رسانه هاي آدمكشان وهابي 
سعودي مثل ايران اينترنش��نال فيلم هاي اين چنيني يا اعتصاب هاي 
كارگران و تجمعات اعتراض��ي را خارج از چارچوب نش��ان مي دهند، 
همزمان كه در كنار معترضان مي ايستيد و از مظلومان دفاع مي كنيد، 
اين تصوير كلي و بزرگ تر را هم به ياد بياوريد: اينكه اين توان اعتراض و 
بلند سخن گفتن و حق خواهي بدون لكنت، خودش محصول مستقيم 
انقالب و خميني و هشت سال دفاع و 200هزار شهيد است؛ محصول 

مسيري 40 ساله كه بايد با گردني افراشته ايستاد و به آن افتخار كرد.

وزير اطالعات با بيان اينك�ه نيروهاي اطالعاتي 
بي�ش از ۳۰۰ تي�م تروريس�تي را شناس�ايي و 
منه�دم كرده اند، گف�ت: س�رويس هاي امنيتي 
كش�ورهاي همس�ايه و كش�ورهاي دوردس�ت 
علي�ه امني�ت اي�ران وارد عملي�ات ش�ده اند. 
به گزارش مهر، در جلس��ه علني روز گذشته مجلس 
شوراي اسالمي بررسي س��ؤال جهانبخش محبي نيا 
نماينده مردم مياندوآب از س��يدمحمود علوي وزير 
اطالعات در دس��تور كار قرار گرفت. محبي نيا در اين 
سؤال خواستار ارائه گزارشي از عملكرد وزارت اطالعات 
براي رفع اقدامات مخل امنيت و جلوگيري از هرگونه 
بحران در سال ۹۷ شده بود. عضو كميسيون برنامه و 
بودجه با تأكيد بر لزوم پيشگيري از نارضايتي هاي مردم 
گفت: اين اقدام با اس��تفاده از قدرت نرم و بسته هاي 
امنيتي امكانپذير است. نماينده مياندوآب ادامه داد: 
نگاهي به اتفاقات تلخ س��ال گذش��ته آمادگي كامل 
اركان نظام را تأييد نمي كن��د. مباني تأمين امنيت ما 
با شيوه هاي سنتي اس��ت كه موجب ورود داعش به 
مجلس و حمل��ه داعش به مرزهاي غربي ش��د. عضو 
كميسيون برنامه و بودجه خطاب به علوي گفت: ورود 
به اتاق سياست و آزار برخي استادهاي دانشگاه و ايجاد 
منازعه با برخي گروه ها و فرق خطاي مسلم است و نظام 
اطالعاتي نبايد از نظر مشتري عائله دار باشد. نماينده 
مياندوآب، هر گونه تجزيه طلبي و آش��وب را محكوم 
كرد و گفت: رفتن سراغ جماعت و اشخاصي كه با نظام 
كاري ندارند دليل ش��رعي و قانوني ن��دارد. وي نقش 
وزارت اطالعات در امن كردن خاورميانه را مهم خواند 
و گفت: شايسته است اين نقش پررنگ تر شود، مراوده 
اطالعاتي با ارتش، سپاه و نيروي انتظامي از ضروريات 

مديريت هوشمند است. 
  داعش سالح را زمين نگذاشته است

در ادامه حجت االس��الم س��يدمحمود علوي وزير 
اطالعات گفت: ش��رايط امنيتي ما امروز متفاوت با 
سال هاي گذشته است، امروز سرويس هاي امنيتي 
كشورهاي همس��ايه و كش��ورهاي دوردست عليه 

امنيت كشور ما وارد عمليات شده اند. 
وي ادام��ه داد: از عمليات تروريس��تي به صورت مالي 
حمايت تمام عيار مي شود. در س��ال هاي قبل داعش 
دولت خودخوانده تش��كيل داده بود و تروريس��ت ها 
به انبارهاي عظيم س��الح هاي ارتش عراق و س��وريه 
دس��ت يافته بودند. ام��روز هم اگر داع��ش زمين را از 
دست داده اما اسلحه را از دست نداده و سالح را زمين 
نگذاشته اس��ت. وزير اطالعات با اش��اره به پشتيباني 
لجستيكي سرويس هاي اطالعاتي كشورهاي همسايه 
از داعش، تأكيد كرد: شرايطي فراهم شده است كه اگر 
تروريس��ت ها قباًل با پيكان وانت وارد كشور مي شدند 
امروز با ماش��ين هاي شاس��ي بلند، اس��لحه تيربار يا 
توپ هاي ضدهوايي وارد مرزها مي شوند. قباًل آموزش 
چريكي و نظامي مي ديدند و امروز آموزش اطالعاتي 
مي بينند كه چگون��ه ارتباطات و رف��ت و آمد خود را 
از چش��م س��ازمان هاي اطالعاتي پنهان كنند. علوي 
گفت:امروز رژيم صهيونيستي جريان هاي تروريستي را 
حمايت مي كند و سعي در ايجاد همگرايي جريان هاي 

ضدانق��الب دارد. بيش از ۶4 همايش مش��ترك بين 
جريان هاي قوم��ي و ضدانقالب برگزار ش��ده تا صف 

مبارزه با انقالب اسالمي را يكي كند. 
   وضعيت بودجه وزارت اطالعات

وزير اطالعات در بخش ديگ��ري از اظهارات خود با 
اش��اره به وضعيت بودجه وزارت اطالعات، گفت: با 
توجه به مقتضيات جديد زمان و فناوري ها آيا نسبت 
به اعتبارات وزارت اطالعات توجه ويژه كرده ايم كه 
وزارت اطالعات با تجهيزات جديد رصد را دنبال كند؟ 
وضعيت بودجه ما تغيير نكرده است. وقتي لجستيك 
وزارت اطالعات متفاوت با تجهيزات دشمنان باشد ما 
با تهديدات متفاوت برخورد مي كنيم. وزير اطالعات 
گفت: اي��ن وزارتخانه با احصای نق��اط ضعف و قوت 
امنيتي سند راهبردي امنيتي را تدوين و سياست هاي 
اجرايي و برنامه هاي عملياتي را طراحي كرده است. 

وي ادامه داد: هر سال وزارت اطالعات تقويم امنيتي 
س��ال را تنظيم ك��رده و در اختيار مس��ئوالن قرار 
مي دهد، در اين راهبرد وزارت اطالعات پيشگيري 
را مقدم بر درمان مي داند و برخوردهاي پليسي را به 
عنوان آخرين راهكار درمان ارائه مي كند. در زمينه 
علل و معلول هاي امنيتي به علل مي پردازيم و براي 
پيشگيري از چالش ها بيش از ۳0 گزارش راهبردي 

طي ۱0 ماه گذشته در اختيار مقامات قرار داده ايم. 
وي ادامه داد: در ميدان مقابله با اقدامات امنيتي با توجه 
به توسعه حركت تيم هاي تروريستي و بسيج دشمن 
اقدامات وزارت نيز سريع تر و گسترده تر شده است، در 
چند سال گذشته هر سه ماه يك بار تيم هاي تروريستي 

شناسايي مي شدند اما در حال حاضر هفته اي دو تا سه 
تيم تروريستي شناسايي مي شود و دامنه رصد تيم هاي 
تروريستي و سرويس هاي پش��تيباني آنها را افزايش 
داده ايم. وي با بيان اينكه بيش از ۳00 تيم تروريستي 
را شناسايي و منهدم كرده ايم، گفت: مواردي كه آقاي 
محبي نيا ذكر كردند به تعداد انگشتان دست بود، پيش 
از مديريت بنده تعداد حوادثي كه در استان سيستان و 
بلوچستان و مرزهاي كشور رخ مي داد بيشتر از امروز 
بود از هر ۱00 اقدام تروريستي ۹۷ تا ۹۸ اقدام را خنثي 
مي كنيم. علوي ادامه داد: وزارت اطالعات توانس��ته 
اقدامات ضدامنيتي را به حداقل برساند. در ادامه محبي 
نيا نماينده مياندوآب گفت: من وزارت اطالعات را تيم 
بازنده تشخيص ندادم و معتقدم وزارت اطالعات تيمي 
برنده است و سرمربي خوبي است اما بايد نمره باالتري 
كسب كند. وزارت اطالعات در مبارزه با داعش عملكرد 
موفقي داشته است و بايد در راستاي اجراي قدرت نرم 
تالش بيشتري كند. نماينده مياندوآب در پايان اعالم 

كرد از پاسخ هاي وزير اطالعات قانع شده است. 
   اعطاي گرين كارت به مقامات ايراني

در زمان مذاكرات صحت ندارد
كاظم جالل��ي نماينده م��ردم تهران ني��ز در جريان 
طرح س��ؤال از وزير اطالعات درب��اره موضوع اعطاي 
حق ش��هروندي به مقامات جمهوري اس��المي ايران 
و فرزندانش��ان در پيوس��ت برجام، گفت: اين مسئله 
نگراني زي��ادي را در بين مردم ايجاد كرده اس��ت كه 
چگونه مي شود طي مذاكرات هسته اي كه بايد مسائل 
ملي مطرح ش��ود، يك باره خبري منعكس ش��ود كه 

2ه��زارو500 نفر از فرزندان و وابس��تگان مس��ئوالن 
جمهوري اسالمي تابعيت دريافت كرده اند. وي ادامه 
داد: اگر اين مسئله در تاريخ بماند، آيندگان درباره ما 
چه قضاوتي خواهند كرد؟ در شرايطي كه منافع ملي 
در برجام بايد مورد نظر قرار مي گرفت، چگونه مي شود 
كه مذاكره كنندگان و برخي از مسئوالن كشور دنبال 
منافع خودشان باشند. نماينده مردم تهران در مجلس 
با تأكيد بر اينكه وزارت اطالعات بايد سريعاً اين موضوع 
را پيگيري مي كرد، گفت: بيان چنين مسائلي در افكار 
عمومي منجر به كاهش مشروعيت نظام در فكر مردم 
مي ش��ود. جاللي همچنين با انتق��اد از اظهارات وزير 
امور خارجه در مورد پولشويي گفت: بنده تعريضي به 
اظهارات ظريف درباره پولشويي زدم و معتقدم شايسته 
نيست چنين مسائلي مطرح شود، چراكه بسياري افراد 
پس از چنين اظهاراتي از سوي وزير امورخارجه حساس 
شده اند و سؤال بنده اين است كه آقاي ظريف اسناد و 

مدارك شما براي بيان چنين ادعاهايي كجاست؟
جاللي با تأكيد بر اينكه افراد بايد اظهارات خود را به 
صورت مستند بيان كنند، خاطرنشان كرد: بنده از وزير 
اطالعات درخواس��ت دارم كه رفتار همه مسئوالن را 
بيش از پيش رصد و مستندات اظهارات آنان را دريافت 
تا همواره مسئوالن كش��ور مستند سخن بگويند. در 
ادامه جلسه، سيدمحمود علوي وزير اطالعات در پاسخ 
به اين سؤال گفت: قطعا اگر اعطاي حق شهروندي به 
مقامات ايراني در زمان مذاكرات هس��ته اي واقعيت 
داشت، مس��ئله اي بسيار مش��مئزكننده بود اما اين 
مسئله كاماًل خالف اس��ت و پاك كردن صددرصدي 

اين مس��ئله خالف از ذهن مردم ممكن نيست اما با 
وجود اين توضيحات خود را در اين باره ارائه مي كنم. 
وي ادامه داد: وقتي گوينده اي مطلبي را ادعا مي كند، 
بايد صحت مطالب، داليل و مدارك خود را ارائه كند، 
نه كسي كه منكر آن است. وزير اطالعات تصريح كرد: 
در واقع در مقام ارائه دليل، كافي نيست كه صرفاً كسي 
بگويد دليل و مدرك دارم ام��ا در زمان خودش ارائه 
مي كنم و اين فرد پنج م��اه پيش چنين حرفي را زده 
اما مدركي ارائه نكرده و معناي اين مسئله آن است كه 

دليل و مدركي براي اين اظهارات وجود ندارد. 
وي تأكيد ك��رد: وزارت اطالعات بر رون��د مذاكرات 
هس��ته اي و حتي همه حواش��ي پيش آم��ده در اين 
مذاكرات اش��راف كامل داش��ته و آن را در استحضار 

مقامات عالي كشور گذاشته است. 
علوي تأكيد كرد: بحث اعطاي گرين كارت به مقامات 
ايراني و فرزندانش��ان در زمان مذاكرات برجام صحت 
ندارد و نفي اين مس��ئله دليل نمي خواهد بلكه اثبات 

آن دليل مي خواهد. 
وزير اطالعات با اش��اره به اينكه ريشه اين خبر كاماًل 
بي اعتبار است و صحت ندارد، متذكر شد: در تاريخ 2۶ 
بهمن ۹5 يك كانال دروغ پرداز و ضد انقالب اين مطلب 
را منتش��ر كرد كه در مذاكرات هسته اي 2هزارو۸00 
گرين كارت توافق شده كه به طرف ايراني دهند كه به 
حدي اين خبر بي پايه و اساس بود كه هيچ رسانه اي آن 
را بازنشر نداد و صرفاً يك نشريه رژيم صهيونيستي در 

تاريخ 2۷ اسفند ۹5 آن را منتشر كرد. 
وي يادآور شد: اما ۱/5سال بعد يعني در تاريخ پنجم 
تيرماه ۹۷ فردي مطرح كرد كه در مذاكرات هسته اي 
2هزارو500 گرين كارت به مذاكره كنندگان داده اند 
تا بين مقامات و مسئوالن توزيع شود كه يك هفته 
بعد فاكس نيوز امريكا آن را منتشر و ترامپ هم آن را 
توئيت كرد. وزير اطالعات گفت: پس از اين ماجرا در 
تاريخ ۱۳ تير ۹۷ يكي از خبرگزاري هاي داخلي هم 
آن را منتشر كرد كه مقامات كشور هم آن را تكذيب 
كردند. علوي با تأكيد بر اينكه ما بايد در انتقال چنين 
مس��ائلي تحقيق كنيم و نبايد بدون تحقيق چنين 
مسائلي بازگو شود، اظهار داشت: انتظارمان اين است 
كه وقتي يك كانال ضد انق��الب و جاعل مطلبي را 
مطرح مي كند، در نقل و استناد از آن بررسي هاي الزم 
و كافي صورت گيرد. وزير اطالعات خاطرنشان كرد: 
عمليات رواني دشمن با جديت تمام عليه جمهوري 
اسالمي در جريان اس��ت و آنان به دنبال مخدوش 
كردن جايگاه جمهوري اسالمي هستند و ما در اين 

شرايط نبايد در زمين دشمن بازي كنيم. 
گفتني اس��ت پس از ارائه توضيحات علوي در ابتدا 
كاظم جاللي اعالم كرد ك��ه از توضيحات وي قانع 
نشده و توضيحات وزير به رأي گذاشته شود اما اين 
پايان ماجرا نبود و جمعي از نماين��دگان به اطراف 
صندلي اين نماينده آمدند و خواستار قانع شدن وي 
از توضيحات وزير ش��دند. جاللي گفت: نمي خواهم 
كسي احساس كند كه صحنه سازي صورت گرفته 
است اما به احترام گفته نمايندگان، از توضيحات وزير 

اطالعات درباره اين موضوع قانع مي شوم.

   چهره ها
 عزيزي: تصميمات غلط 

زندگي مردم را بي ثبات كرده است
حسيني شاهرودي: 

كميته مقابله با تحريم ها بايد با محوريت بانك مركزي باشد
عض�و هيئ�ت رئيس�ه كميس�يون اقتص�ادي گف�ت: كميته 
مقابل�ه ب�ا تحريم ه�ا در مجل�س باي�د ب�ا محوري�ت بان�ك 
مرك�زي و ب�راي حل مش�كل مب�ادالت پول�ي و ارزي باش�د. 
سيد حس��ن حس��يني ش��اهرودي نايب رئيس اول كميسيون 
اقتصادي در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به 
تش��كيل كميته مقابله با تحريم ها در اين كميسيون گفت: قرار 
بود كميسيون اقتصادي جلس��ه اي را با حضور بانك ها و وزارت 
اقتصاد تش��كيل دهد تا اين كميته رسماً شكل بگيرد كه رئيس 
كل بانك مركزي در اين نشس��ت حضور پيدا نكرد. وي با تأكيد 
بر اينكه كميته مقابله با تحريم ها بايد با محوريت بانك مركزي 
باشد، افزود: بانك مركزي حوزه مبادالت پولي، ارزي و بانكي را بر 
عهده دارد، لذا اكنون اين كميته تشكيل شده اما به طور رسمي 

آغاز به كار نكرده است. 
نماينده مردم شاهرود و ميامي با اشاره به محور حركتي كميته 
مقابله با تحريم ها تأكيد كرد: بايد تالش ك��رد اين تحريم ها را به 
فرصت تبديل كنيم كه قسمتي از اين موضوع بايد در كميسيون 
صنايع و ديگ��ر كميس��يون ها در بخش توليد مورد بررس��ي قرار 

بگي��رد تا ش��اهد توس��عه توليدات 
داخلي باش��يم، البته باي��د طي اين 
بررس��ي ها هزينه هاي توليد داخل 
را هم براي بي نياز ش��دن از واردات 

كاهش دهيم. 
عض��و هيئت رئيس��ه كميس��يون 
اقتصادي با بيان اينكه بخش ديگر 
اقدامات كميته مقابله ب��ا تحريم در راس��تاي مبادالت تجاري 
است، گفت: براي اش��تغال پايدار ضرورتاً به صادرات نياز داريم 
زيرا صادرات ارزآوري داشته و سيستم هاي بانكي بايد به كمك 
بيايد، البته اكثر بانك هاي ما توسط امريكا تحريم شده اند كه بايد 
به دنبال مبادالت پولي، تفاهمنامه و قراردادهاي پولي دوجانبه با 
كشورهاي دوست و همسايه باشيم. وي تصريح كرد: كشورهايي 
در اطراف ما 400ميليون جمعيت را در دل خود دارند و مي توانند 
نيازهاي خود را از طريق واردات كاالهاي ايراني رفع كنند و در 
قبال آن ما هم ارز مورد نيازمان را تأمين كرده و كاالهاي ضروري 

را به كشور وارد كنيم.

يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس اتخاذ تصميمات درست از 
جانب مسئوالن را موجب عدم نفوذ و سوءاستفاده خارجي دانست 
و در عين حال گفت: وقتي تصميم گيراني وجود دارند كه يك شبه 
فقرا را از دهك ۱ و۲ به دهك 5 و ۶ مي رسانند، اگر تمام جريانات 
سياسي هم وحدت داش�ته باش�ند اتفاق خاصي نخواهد افتاد. 
عبدالرضا عزيزي در گفت وگو با ايس��نا در پاسخ به اين پرسش كه در 
س��ال ۹۸ چه اقداماتي مي تواند جلوي نفوذ و سوءاستفاده خارجي را 
بگيرد؟ اظهار كرد: اگر تصميم گيرندگان درست تصميم بگيرند، يعني 
منافع ملي را در نظر بگيرند و به فرمايشات رهبري گوش دهند دچار 
هيچ مشكلي نخواهيم ش��د. تصميمات غلط زندگي مردم را بي ثبات 
كرده است. وي در پاسخ به اين پرسش كه هوش��ياري مردم در قبال 
تفرقه جويان چقدر مي تواند موجب جلوگيري از نفوذ خارجي شود؟ 
تصريح كرد: مردم از دس��ت برخي مس��ئوالن بي خرد چقدر هوشيار 
باشند؟ مردم از اول انقالب هميشه نظام را همراهي كرده اند. در جنگ 

۳۳0هزار شهيد داده اند؛ 500- 400هزار جانباز و آزاده داده اند. 
نوبت مسئوالن است كه خودشان را اصالح كنند. مردم از نظر من هيچ 
مشكلي ندارند. اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس همچنين با اشاره 

به كاهش ارزش پول اف��زود: اين تصميم 
غلط ماس��ت كه پول بدون پشتوانه چاپ 
مي كنيم. اي��ن چه مديريتي اس��ت مثاًل 
24ميليون خانوار داري��م، از ۱0ميليون 
خانوار بدون اتومبيل سوبسيد مي گيريم 
به ۱۱ميليون خانوار ك��ه اتومبيل دارند، 
بنزين ارزان قيمت مي دهيم. اگر بخواهيم 
عادالنه فكر كنيم بايد ما بنزين را به جاي اينكه به اتومبيل بدهيم به افراد 
بدهيم، مثاًل به قيمت مناسب از افراد بخريم. در اين صورت هم مصرف 
بنزين كم مي شود و هم به عدالت نزديك تر است. اين مسائل كه به امريكا 
مربوط نمي شود. وي با بيان اينكه »همه چيز چهارپنج برابر شده و حقوق 
كارگران و كارمندان هيچ تغييري نكرده است«، گفت: آيا واقعاً اجناس 
20 درصد گران ش��ده اس��ت كه حقوق كارمند و كارگر و بازنشسته را 
مي خواهيم 20درصد افزايش بدهيم؟ وي ريشه  تصميمات غلط را آنچه 
»مسئوالن بي عرضه« عنوان كرد، دانست و گفت: وقتي كه پول بي پشتوانه 
در بانك مركزي چاپ مي شود به چه معناست؟ يعني بانك مركزي عملي 

دارد كه مستضعف و غير مستضعف برايش فرقي نمي كند.

 دريادار فدوي: دشمنان انقالب
هر روز  صحنه اي از دشمني را رقم مي زنند

مع�اون هماهنگ كننده س�پاه گفت: 
دش�منان انقالب ه�ر روز  صحنه اي از 
دشمني را رقم مي زنند كه بايد با جان ، 
ب�ه پ�اي آن  موض�وع رفت ت�ا هدف  

دشمنان از بين   برود. 
به گزارش تس��نيم، دري��ادار علي فدوي 
معاون هماهنگ كننده س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمي صبح ديروز در هشتمين جش��نواره باقرالعلوم سپاه در 
سخناني اظهار داشت: توليد علم هر روز بايد بهبود بخشيده شود، توليد 
علم به اين معناست كه خوِد شما آن را توليد كنيد و منشأ علم، خودمان 
باش��يم. وي افزود: زماني ك��ه رئيس جمهور  امريكا گف��ت مي خواهم 
ايراني ها را از امريكا اخراج  كنم، يكي  از دانشمندان امريكايي نامه اي به 
رئيس جمهور امريكا نوشت و  گفت كه اگر ايرانيان از امريكا بروند، علم هم 
از امريكا مي رود. معاون هماهنگ كننده سپاه ادامه داد: هيچ موضوعي 
نبوده است كه در ۳5 سال گذشته در س��پاه پاي كار آن برويم و نتيجه 
نگيريم، البته بايد بدانيم كه علم و دانش انتها ندارد و  جا دارد كه تالش مان 
در عرصه توليد علم را بيشتر كنيم، دشمنان انقالب هر روز  صحنه اي از 
دشمني را رقم مي زنند كه بايد با جان ، به پاي آن  موضوع رفت تا هدف  
دش��منان از بين   برود. دريادار فدوي تصريح كرد: يكي از مأموريت هاي 
سپاه عمق بخشي داخلي و  عمق بخشي خارجي است و حوزه بهداشت و  
درمان، بهترين كمك را به اجراي اين مأموريت سپاه مي كند. در همين 
راستا، سپاه به تازگي در تعامل با وزارت بهداشت از ارائه خدمات بهداشت 

و  درمان  به مردم مناطق محروم استقبال كرده است. 
معاون هماهنگ كننده سپاه در پايان خاطرنش��ان كرد: اگر كسي در 
مواقع اضطراري به مردم كمك كند، بسيار ارزشمند است، در همين  
راستا يكي  از اس��تانداردهاي بيمارستان هاي صحرايي سپاه اين است 
كه اين بيمارستان ها با هواپيماهايي كه در اختيار خود سپاه است، در 
حداقل زمان به مكان حادثه انتقال يابد، البته سپاه در حوزه كمك رساني 

به مردم در شرايط بحراني هم كارهاي خوبي در برنامه دارد.

 علوي: هفته ای 2 تا 3 تیم تروریستی
 از همسایگان شناسایی می شود

ي�ك عض�و كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارجي 
مجلس ش�وراي اس�المي با تأكي�د بر ل�زوم حف�ظ وحدت 
و انس�جام و همراه�ي ب�ا م�ردم ب�راي خنث�ي ك�ردن 
توطئه ه�اي امري�كا در س�ال آين�ده، گف�ت: م�ا اي�ن پيچ 
تاريخ�ي را ب�ا س�ربلندي پش�ت س�ر خواهي�م گذاش�ت. 
شهروز برزگر، در گفت وگو با ايسنا، با اش��اره به بيانات اخير مقام 
معظم رهبري درباره نقشه امريكا براي سال آينده، اظهار كرد: بارها 
و بارها شاهد بوديم كه درايت و هوش و سياست مقام معظم رهبري 
در مقابل امريكا و بيانات ايشان، توطئه ها را خنثي كرد، كما اينكه 
ايشان در اوايل سال جاري به نقشه امريكا، اهداف و برنامه هايش به 
خصوص در تابستان اشاره داشتند كه زمستان سر رسيد و خبري 

از پياده سازي برنامه هاي امريكا نشد. 
وي با اشاره به برنامه ها و سياست هاي خصمانه امريكا، گفت : معموال 
رئيس جمهور امريكا در قالب نطق و سخنراني ها سياست ها را اعالم 
و وزير امور خارجه آن را دنبال مي كند؛ برنامه هايي كه معموالً جزو 

اقدامات عملي امريكاست، اما بخشي از آن اجرايي نمي شود،  لذا 
عمدتاً سياست امريكا درباره ايران بلوف اس��ت و نمي تواند آن را 

پياده سازي كند، به همين دليل به بهانه تراشي روي مي آورد. 
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اس��المي با تأكيد بر اينكه بايد با شناخت رقبا و هوشياري و طبق 
فرمايش��ات مقام معظم رهبري نسبت به سياس��ت هاي امريكا 
برنامه ريزي داش��ت، گفت : هدف دش��من بر هم زدن آرامش در 
جامعه و تنش در كشور است. امريكا با دنبال كردن اين سياست ها 
مي خواهد بدون هي��چ هزينه اي برنام��ه هايش را درب��اره ايران 

پياده سازي كند و به اهدافش برسد كه خوابي بيش نيست. 
برزگر با بيان اينكه امريكا از اول انقالب تاكنون بلوف هاي زيادي 
زده است، يادآور شد: اقدامات امريكا مشكالتي را به وجود آورد و 
تحريم هايي را اعمال كرد، به طوري كه امريكا كشورهاي عالقه مند 
به همكاري با ايران را تحت فش��ار قرار داد. نمونه آن كاري است 
كه با شركت هاي س��رمايه گذار فرانس��وي انجام داد و باعث بروز 

مشكالت اقتصادي در فرانسه شد. 
چه كس��ي جوابگوي شرايط فعلي 

فرانسه است؟
وي با بيان اينكه انقالب براي مقابله 
با نظام سرمايه داري و استقالل بود، 
گفت : امريكا در س��ال ۹۸ به دنبال 
يك سلس��له اقدامات است. آن هم 
در شرايطي كه مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 
جهاني به ه��م تنيدگي خاصي دارد، البته هم��ان طور كه امريكا 
نتوانست براي پروژه  تابستان داغ كاري را پيش ببرد در سال ۹۸ هم 
به اهدافش نمي رسد. اين نماينده مجلس شوراي اسالمي با تأكيد 
بر اينكه مسئوالن بايد در شرايط فعلي با اتحاد و همدلي با اقدامات 
خصمانه امريكا مقابله كنند، افزود: قطعا با همراهي مردم و داشتن 
وحدت و همدلي و اتخاذ سياست هاي درست مي توانيم به امريكا 

ضربه وارد كنيم، ولي قبل از آن بايد همراه مردم باشيم. 

برزگ��ر با اش��اره به جن��گ اقتص��ادي و مش��كالت پيش رو، 
خاطرنش��ان كرد: جنگ اقتصادي يك واقعيت اس��ت، اما اين 
اجازه را نمي دهيم كه به بحران تبديل شود، بايد آن را مديريت 
كنيم تا به مردم فشاري وارد نشود، ولي قبل از آن اگر مسئوالن 
در هر حوزه اي ت��وان افزايش رفاه مردم را در ش��رايط تحريم 
ندارند، بايد رفاه خود را هم س��طح مردم كرده و همچون آنها 
زندگي كنند، كما اينكه خيلي از مسئوالن هم چنين روندي را 

پيش گرفته و هم سطح مردم شده اند. 
وي در پايان با بيان اينكه وفاق و همدلي بين مردم و مس��ئوالن 
در كمتر نقطه اي از جهان ديده مي ش��ود، ب��ه كمك هاي مردم و 
مسئوالن در زلزله كرمانشاه اشاره و اظهار كرد: حكومت و كشور 
براي مردم است كه در اين شرايط نظام سلطه به دنبال بر هم زدن 
وفاق ملي است. ما قطعا اين پيچ تاريخي را با سر بلندي پشت سر 
مي گذاريم و تمام تالش مان بر آن اس��ت كه مردم از لحاظ تأمين 

كاالهاي اساسي و داشتن رفاه با مشكل مواجه نشوند.

برزگر: وحدت و انسجام خنثي كننده توطئه هاي امريكا در سال آينده است
مجلس

   گزارش



مي شويد. با ش��ايعه يا همانطور كه گفتيد حاشيه هايي كه ديگران 
برايتان درست مي كنند. اينها مي تواند شما را در طول مسيري كه 
براي دستيابي به هدف داريد قوي تر هم كند اما گاهي با بي توجهي 

مواجه مي شويد كه فكر مي كنم دومي خيلي بدتر و سخت تر است. 
 اين بي توجهي ها چق�در در دلخوري هاي فغاني نقش 
دارد؟ داوري كه بع�د از جام جهاني از س�ويAFC به 
عنوان بهترين داور آسيا برگزيده شد اما در ليگ ايران 

موفق به كسب اين عنوان نشد. 

متأسفانه زياد از اين موارد داش��تيم. نمي دانم معيارهاي آقايان و 
اساتيد براي انتخاب بهترين ها و برترين ها چيست كه ما شامل آن 
نمي شويم اما در آسيا مي توانيم اين عنوان را به دست آوريم. كسب 
عنوان بهترين داور آس��يا افتخار بزرگي است. من براي كسب اين 
موفقيت ها و عنوان ها تالش زيادي كردم. خدا را ش��كر نتيجه اش 
را هم دارم مي بينم. ح��اال اينكه چطور و چرا ب��ا معيارهاي آقايان 
در ايران براي كس��ب اين عنوان ها همخواني نداريم نمي دانم؟! از 
اين ناماليمات زياد داشتيم و متأس��فانه از مسئوالن خودمان اين 

بي مهري ها را ديديم اما اين بي توجهي ها فقط ما را قوي تر كرد. 
  وقتي به عنوان بهترين داور آسيا انتخاب شديد حتي 
براي يك لحظه هم نشد كه دلتان بخواهد اين عنوان را 
در ايران هم به دست آوريد؟ به هر حال موفقيت هاي 
بسياري را پشت س�ر گذاش�تيد و در بازي هاي مهم 

بسياري قضاوت كرديد.
همه چيز به خواسته ما نيست. من تالش خودم را مي كنم. هميشه 
اينطور بوده است. هرگز هم كم نگذاش��ته ام اما خب با معيارهاي 
اساتيدي كه بهترين ها را انتخاب مي كنند نمي خوانيم ديگر. كاري 

نمي توان كرد. 
 هيچ وقت اين رفتارها باعث نش�د از داوري دلس�رد 

شويد؟
خير، دلس��رد نشدم اما نمي ش��ود كه ناراحت نش��ويد. من هدفم 
مش��خص بود. اگر قرار بود بابت اين اتفاقات دلسرد شوم كه امروز 
اينجا نبودم. دلخور شدم اما دلسرد نه. ولي حتي اگر دلخور هم شدم 
اجازه ندادم اين دلخوري در كارم تأثير بگذارد يا كم كاري نكردم اما 
ديگر عادت كردم. خوب مي دانم جايي زندگي مي كنم كه قدر كاري 
را كه مي كنيد نمي دانند. از طرف ديگر، من اهدافم را داخل زمين و 
در مسابقات بين المللي دنبال مي كنم و به همين دليل همواره سعي 

مي كنم به اين مسائل بها ندهم. 
  پس از اتفاقات دربي گفته بوديد كه ديگر نمي خواهيد 

بازي پرسپوليس و استقالل را قضاوت كنيد. 
دربي بايد بحثش طوري باشد كه اكثر داوران شانس قضاوت در آن را 
داشته باشند و قضاوت در آن فقط به يكي دو داور نرسد اما در ايران 
شرايطي به وجود مي آيد كه داوران خودشان دوست نداشته باشند 

اين بازي را سوت بزنند و قضاوت كنند. من اين حالت را دارم. 
ولي به نظر مي رسد براي فغاني كه از نظر مادي و معنوي 

در تورنمنت ه�اي بين الملل�ي تأمين مي ش�ود، ليگ 
ايران با آن دس�تمزدهاي پايين و البته فحاش�ي هاي 

تماشاگردان جذابيتي ندارد.
خير، اينطور نيست. اينكه نسبت به هميشه و سال هاي قبل قضاوت 
كمتري داشتم به دليل سفرهايي است كه دارم. البته ديدم صحبتي 
در مورد اين ش��ده كه من چهار بار ديدارهاي نس��اجي را قضاوت 
ك��ردم، زيرمجموعه فدراس��يون و كميته داوران باي��د بگويند كه 
چرا من چهار بازي براي نس��اجي قضاوت كردم و در دو ديدار داور 

 فقط 10 سال طول كشيد. از روزي كه براي نخستين بار در 
ليست داوران بين المللي ايران قرار گرفتيد)سال2008( 
تا امروز كه قض�اوت در بازي هاي مهم و حساس�ي را در 

كارنامه داريد. 
 10 سال به زبان هم گفتنش ساده نيست. سختي هاي زيادي در طول 
اين مسير كشيدم. البته پيشرفتي هم كه داشتم پله پله بود و اينطور نبود 
كه يكدفعه يا شانسي به اينجا برسم. سختي هاي راه باعث شد تا با تجربه 
شوم. آدم هاي زيادي بودند كه در طول مسير با انرژي مثبت خود كمك 
كردند و خيلي ها هم با انرژي منفي خواستند جلوي راهم را بگيرند اما 
خدا را شكر مي كنم كه همه سختي ها، تحقير ها و ناديده گرفتن ها چه در 
ليگ خودمان و چه از سوي مسئوالن مربوط و اهالي فوتبال و... باعث شد 

قوي تر و مصمم تر براي دستيابي به اهدافي كه داشتم شوم. 
  روزي كه نامتان وارد ليست اليت ش�د تصور قضاوت در 

جام جهاني را داشتيد؟
 واقعيت اين است كه هدفم ش��خصاً از ابتدا قضاوت فينال جام جهاني 
بود. از ابتدا ياد گرفتم در كارهايم هدف داشته باشم. وقتي شما هدف 
كوچكي را براي خودتان ترسيم كنيد، نمي توانيد آنطور كه دوست داريد 
و از خودتان توقع داريد پيش برويد و به موفقيت دست يابيد اما وقتي 
قله را در نظر مي گيريد، يعني به توانايي هاي خود اطمينان داريد. يعني 
از همان ابتدا مي دانيد كه بايد با تمام وجود تالش كنيد. خيلي هم بايد 
تالش كنيد. مي دانيد بايد براي دستيابي به چيزي كه از نظر خيلي ها 
غيرممكن اس��ت، تالش زيادي كنيد. من هم از روز اول به قضاوت در 

فينال جام جهاني مي انديشيدم و هدفي جز اين نداشتم. 
 و تا لحظات آخر هم يكي از كانديداي قضاوت فينال و به 

زعم بسياري مستحق آن بوديد.
اينكه تا آخرين لحظات يكي از كانديداهاي قضاوت فينال هس��تيد و 
حتي مردم هم فكر مي كنند كه قضاوت فينال مي تواند حق شما باشد، 
حس خوبي است. اين يعني توانسته ايد به درستي قضاوت كنيد. اين 
يعني تالش هاي ش��ما نتيجه داده اس��ت. بازي هاي خوبي را در جام 
جهاني قضاوت كردم. بازي هاي حس��اس و مهمي ك��ه برايم اهميت 
بسياري دارند. از ديدار آلمان - مكزيك و صربستان - برزيل در مرحله 
گروهي گرفته تا سوت زدن بازي برزيل، بازي فرانسه و آرژانتين در يك 
هش��تم نهايي و بازي رده بندي و مصاف بلژيك و انگلستان كه خدا را 
شكر مي كنم همه با موفقيت به پايان رسيد تا عملكرد خوبي از خودم 

در جام جهاني به جاي بگذارم.
 تيم ملي كه با وجود بازي هاي زيبا از جام جهاني كنار رفت، 
همه نگاه ها به سمت تيم داوري ايران بود. ايران در واقع دو 
تيم در جام جهاني داشت كه دومي اتفاقاً به خوبي تا مرحله 

پاياني پيش رفت و با دست پر هم برگشت. 
ما هم مثل همه مردم ايران از عملكرد تيم مل��ي و موفقيت هاي آن و 
بازي هاي زيبايي كه انجام داد خوشحال شديم و از حذف آن ناراحت 
اما از سويي هم خوشحال بوديم كه نام ايران همچنان در جام هست. 
خوشحال بوديم كه تا روز آخر از ما به عنوان كانديداي قضاوت فينال 
بازي ها ياد مي شد و در نهايت نيز با قضاوت رده بندي، وظيفه اي را كه 
بر دوشمان گذاشته بودند به خوبي انجام داديم و توانستيم باعث افتخار 

ايران عزيزمان شويم.
 قضاوت رده بندي جام جهاني بدون شك اتفاق مهمي بود 
اما در ايران به اين موفقيت آنطور كه بايد توجهي نشد و پر 

واضح بود كه از اين مسئله به شدت ناراحت شديد. 
 بله، ناراحت شديم. ما فينال رده بندي جام جهاني را قضاوت كرده بوديم. 
اتفاق كمي نبود. موفق هم بوديم اما فدراسيون كوچك ترين برنامه اي 
براي ما نداشت. هنوز يك تقدير كوچك هم از ما به عمل نيامده است. 
وزارت ورزش هم به عنوان متولي ورزش، پنج س��كه به من داد و س��ه 
س��كه به كمك داوران. اين پاداش قضاوت ما در رده بندي جام جهاني 
بود! درحالي كه يك ورزشكار بابت مدالي كه كسب مي كند، 160 سكه 
پاداش مي گيرد. حرفي در خصوص پاداش��ي كه آن عزيزان مي گيرند 
نيست. نوش جانشان. بيشتر هم به آنها بدهند ما خوشحال مي شويم. 
حقشان اس��ت. منظورم اين است آنطور كه شايس��ته بود از ما تجليل 
به عمل نيامد و من احس��اس كردم كاش حداقل براي جايي قضاوت 
مي كردم كه قدر آن را مي دانستند. حرف و دلخوري ما از شرايط و نوع 

نگاهي است كه مسئوالن به داوري دارند. 
 گفته مي شود همين مسائل بارها فغاني را به فكر مهاجرت 
انداخته اس�ت به طوري كه گفته مي شد فغاني بعد از جام 
جهاني روس�يه ديگر به ايران باز نمي گردد اما برگشت و 
در ليگ هم قضاوت كرد. آيا هرگز پيشنهادي شده يا اينها 
همه در حد حرف و شايعاتي است كه با توجه به ناراحتي ها 

از مسئوالن بر سر زبان ها افتاده است؟ 
اينكه هر كس در مورد زندگي ش��خصي اش تصميم بگيرد، به خودش 
ارتباط دارد. اين هم كه در كشور ما براي ديگران حاشيه درست كنند 
عادي است اما قطعاً اگر اتفاقي بيفتد كه به نفع خودم و خانواده ام باشد 

همان كار را انجام مي دهم. 
 حاشيه هاي زيادي برايتان پيش آمده است به خصوص در 
خالل جام جهاني. اما قبول داريد كه تك ستاره ها در دنيا 
همواره حواشي زيادي اطرافش�ان وجود دارد و اين تنها 

مختص فغاني نيست؟
حاش��يه با بي توجهي خيلي فرق دارد. گاهي شما با يك مشكل مواجه 
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ما هميش�ه به عنوان تيم داوري در مسابقات 
حاضر بوديم، يعني هر موفقيتي كه به دس�ت 
آمده، تيمي بوده اس�ت و بدون شك عملكرد 
خوب و موف�ق كمك هايم در مس�ابقات نقش 

بسزايي در به دست آمدن هر موفقيتي دارد

همه چيز به خواسته ما نيست. من تالش خودم 
را مي كنم. هميشه اينطور بوده است. هرگز هم 
كم نگذاشته ام اما خب با معيارهاي اساتيدي كه 
بهترين ها را انتخاب مي كنند نمي خوانيم ديگر. 

كاري نمي توان كرد

گفت وگوي »جوان« با عليرضا فغاني داور بين المللي فوتبال ايران و برترين داور آسيا در سال 2018

عملكرد خوب كمك هايم ضامن موفقيت هايم است

قرار نیست با بی توجهی مسئوالن دلسرد شوم

بازي هاي سپيدرود بودم. البته بازي هايي را هم كه براي دو تيم نساجي 
و سپيدرود قضاوت كردم در زمان خود مسابقات حساسي بوده است. 
هر دو اين تيم ها پرطرفدار هس��تند و بازي هايشان در مقاطع مختلف 

حساسيت هاي خاص خود را دارد. 
 يعني تعداد كم قضاوت هاي فغاني در ليگ به لجبازي هاي 

كميته داوران و اختالفاتي كه با او دارند برنمي گردد؟
خير، در خصوص ابالغ ها لجبازي نمي كنند چون فعاًل عصاي دستشان 

هستيم.
 فغاني بدون شك در س�ال هاي گذشته يكي از بهترين و 
موفق ترين داوران ايران بوده كه توانسته است به عنوان ها 
و افتخارات زيادي دست يابد به خصوص در جام جهاني. 

كمك هايتان در اين موفقيت چقدر نقش داشتند؟
 ما هميشه به عنوان تيم داوري در مس��ابقات حاضر بوديم، يعني هر 
موفقيتي كه به دست آمده، تيمي بوده است و بدون شك عملكرد خوب 
و موفق كمك هايم در مسابقات نقش بس��زايي در به دست آمدن هر 
موفقيتي دارد. اينكه بگويم در فالن صحنه مشورت كمك ها باعث شد تا 
بهترين تصميم را بگيرم نه، چون صحنه خاصي پيش نيامد كه بخواهيم 
از اين مشورت استفاده كنيم اما منصوري و سخندان جزو بهترين كمك 
داوران ايران هستند و وقتي شما بدانيد كه كمك هايتان كارشان را بلد 
هستند و دغدغه اي بابت آنها نداشته باشيد بدون شك با خيالي راحت تر 

و تمركزي بيشتر مي توانيد قضاوت كنيد.
 فغاني همواره در دو راهي انتخاب هاي سخت بوده است. 
به سال ها قبل كه برگرديم، فوتبال و داوري را با هم دنبال 
مي كرديد اما يك روز مجبور به انتخاب ش�ديد. تصميم 

گرفتن در اينباره سخت نبود؟
بله، من فوتبال هم بازي مي كردم اما فكر مي كنم استعدادي كه بايد را 
در فوتبال نداشتم و به عنوان بازيكن نمي توانستم خيلي موفق شوم. در 
واقع از ابتدا هم عالقه ام به داوري بيشتر بود و استعدادش را هم داشتم. 
به همين دليل وقتي مجبور شدم از بين فوتبال و داوري يكي را انتخاب 
كنم، بدون تردي��د و خيلي راحت به س��مت داوري رفتم، چراكه فكر 
مي كردم در داوري خيلي قوي تر هستم و بهتر مي توانم نتيجه بگيرم و 

همينطور هم شد و از انتخابي كه داشتم بسيار هم راضي هستم.
گفته مي شد موفقيت هاي به دست آمده، فغاني را به پايان 
خط داوري نزديك خواهد كرد. خصوص�ًا كه فينال جام 
ملت هاي قبلي را هم سوت زده بوديد و به نظر مي رسيد 

انگيزه اي براي جام ملت هاي پيش رو نداشته باشيد.
در هر تورنمنتي كه حضور داشته باش��م، تمام تالشم  را مي كنم تا در 
باالترين مسابقات آن سوت بزنم و بهترين قضاوت را داشته باشم. براي 
قضاوت فينال جام ملت ها بي انگيزه نيس��تم اما چون در فينال قبلي 
قضاوت كردم، شانس كمتري براي قضاوت دوباره فينال دارم، چراكه 
معموالً اينطور است كه از چهره هاي جديد يا حتي جوان تر براي بازي ها 
استفاده مي كنند و به همين دليل ممكن است  نظرشان روي گزينه هاي 
ديگر باشد اما به هر حال ما همه تالش خودمان را مي كنيم تا باز هم جزو 

كانديداهاي جام جهاني بعدي باشيم .
 اين يعني موفقيت هاي پي در پي باعث اشباع بهترين داور 

آسيا نشده، درست است؟
خير، هنوز اشباع نشدم و ان شاءاهلل هنوز هستم. 

كمتر از س�ه هفته تا جام ملت هاي آسيا باقي مانده است 
و فغاني بعد از كس�ب عنوان بهترين داور آسيا بايد خود 
را براي نبرد جانانه اي ديگر در آسيا مهيا كند. حال آنكه 
حاشيه ها گويي تمامي ندارد و اخيراً برخي باشگاه ها قبل 
و بعد از مسابقات خود بيانيه هايي مي دهند و انتقادهايي 
را مطرح مي كنند. اين تأثير منفي در روند آماده س�ازي 
براي جام ملت هاي آسيا ندارد و باعث تضعيف روحيه تيم 

داوري ايران نمي شود؟
اين مسائل و رويه ها هميشه وجود داش��ته است اما ما به آن توجهي 
نمي كنيم. گاهي برخي با دادن بيانيه قص��د دارند تمركز ما را بر هم 
بزنند ولي ما تمركزمان را روي كارم��ان مي گذاريم و مي دانيم با اين 
اقدامات قصد وارد كردن فشار به داور را دارند به همين دليل توجهي 
به اين قبيل رفتارها نداريم. به همكارانم هم توصيه مي كنم تمركزشان 
روي كار خودشان باش��د. البته نه آنكه به اشتباهات بي توجه باشيم. 
بايد از اش��تباهات درس گرفت و درصدد عدم تكرار آن برآمد اما بها 
دادن به برخي مسائل، باعث مي شود به كار خودمان لطمه وارد شود. 
بايد همه تمركزمان روي بازي هايي باشد كه قضاوت مي كنيم و سعي 
كنيم بهترين قضاوت را داشته باشيم. اين بهترين پاسخ به منتقدان 

است و بس. 
 اگر چ�ه همانطور كه گفتي�د با توجه به قض�اوت فينال 
قبلي، شانس كمتري براي قضاوت فينال جام ملت هاي 
پيش رو داري�د اما ب�ا اين وجود اگ�ر در كن�ار تيم ملي 
شانسي برابر براي حضور در فينال داشته باشيد ترجيح 
مي دهيد كدام تيم فيناليست شود. تيم فوتبال ايران يا 

تيم داوري ايران؟
بدون ش��ك ما هم مثل همه ايراني ها آرزوي موفقيت تيم ملي فوتبال 
ايران در جام ملت هاي آسيا را داريم و اگر چه هرگز چنين شرايطي رخ 
نخواهد داد اما به عنوان يك ايراني مثل همه مردم براي موفقيت تيم 

ملي و سربلندي آن دعا مي كنيم.

فوتبال و داوري را به طور همزمان دنبال مي كرد، اما از جايي به بعد، گفتند 
دنيا حيدري
      گفت وگو

كه بايد يكي را انتخاب كند. گفتند كه نمي تواند همزمان هم فوتبال بازي و 
هم داوري كند. پاي انتخاب كه به ميان آمد، بي ترديد دس�تش به سمت 
سوت رفت. سوتي كه سال ها بعد صداي آن در رقابت هاي مهمي چون فينال ليگ قهرمانان آسيا 201۴ تا 
فينال جام ملت هاي آسيا 201۵، فينال جام باش�گاه هاي جهان 201۵، فينال فوتبال المپيك 2016 ريو، 
نيمه نهايي جام كنفدراسيون هاي 201۷ و ديدار رده بندي جام جهاني 2018 و. . . طنين انداز شد و صالبت 

فغاني جوان را به رخ كشيد، به طوري كه حاال ديگر كمتر كسي است كه نام او را نشنيده باشد. نام او كه تا 
لحظات آخر يكي از كانديداهاي قضاوت فينال جام جهاني بود آن هم نه فقط از سوي مسئوالن برگزار كننده 
رقابت ها كه از سوي مردمي كه چشم به فينال بزرگ ترين رويداد فوتبالي دنيا داشتند. موفقيتي كه كسب 
عنوان بهترين داور آسيا را براي فغاني به ارمغان آورد. داور موفقي كه قبل از قضاوت در جام ملت هاي 2019 
امارات، فينال حساس جنوب شرق آسيا )فينال سوزوكي كاپ( بين دو تيم  ويتنام و مالزي را هم سوت زد 
تا به عنوان يك�ي از پركارتري�ن داوران س�ال 9۷ آماده حض�ور دوباره در جام ملت هاي آس�يا ش�ود. 
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88498481ارتباط با ما

 عليرضا محمدي
تم�اس ك�ه برق�رار مي ش�ود، ب�ا يك�ي از 
باس�ابقه ترين عكاس�ان خبري كش�ورمان 
همكالم مي ش�ويم. طبع طنز »علي كاوه« از 
همان اولين جمالت خودش را نشان مي دهد 
و با 72 سال سن، ريز و درشت وقايع را به ياد 
مي آورد. مي گوي�د 57 س�ال از زماني كه به 
عنوان يك عكاس در مجله فردوسي مشغول 
شد، مي گذرد. از همان موقع بيشتر در ميادين 
ورزش�ي حضور مي يابد تا اينك�ه يك جايي 
احساس مي كند بايد عرصه فعاليتش را تغيير 
بدهد. انقالب و بعد ش�روع جنگ، زندگي او 
را دس�تخوش تغيير مي كن�د. دوربينش را 
برمي دارد و اين بار به جاي ميادين ورزش�ي 
به ميدان جنگ مي رود. مي رود تا برگ هايي 
از دفاع مقدس را از زاوي�ه ديد يك عكاس، 
ماندگار كن�د. مي گوي�د: »به جنگ�ي ورود 
ك�ردم ك�ه از پيرم�رد 80 س�اله گرفت�ه تا 
نوجوان 12 س�اله در آن حضور داش�تند. از 
خودم خجالت مي كش�يدم كه دس�ت روي 
دس�ت بگذارم و هيچ كاري نكنم. در جبهه 
مان�دم تا بعدها ش�رمنده وجدانم نباش�م.« 
گفت وگوي ما را با عل�ي كاوه پيش رو داريد. 

از س�ابقه عكاس�ي ش�ما اينق�دري 
ش�نيده ايم ك�ه اگ�ر بخواهي�م از اول 
مرورش كنيم فضايمان اجازه نمي دهد؛ 
از كي ع�كاس وقايع انق�الب و جنگ 

شديد؟
مي توانم بگويم ورودم به جريان انقالب اتفاقي 
بود. سال 57 يك بار كه به منزل پدرخانمم رفته 
بوديم، مأموره��ا ريختند ب��راي تفتيش خانه. 
هرطور شده دست به سرش��ان كرديم. رفتند و 
دوباره برگشتند. اين بار بي توجه به حرف هاي 
ما، كل خانه را گش��تند. برادرخانم��م انقالبي 
دوآتشه اي بود. كلي اعالميه حضرت امام)ره(، 
كتاب هاي مرحوم طالقاني و شهيد مطهري و... 
از خانه شان پيدا كردند. من را همراه برادرخانمم 

بازداشت كردند. س��ه روز در بازداشتگاه بوديم. 
برادرخانمم براي زنداني ها س��خنراني مي كرد 
و من هم گوشه اي نشس��ته بودم و از ترس لب 
به غ��ذا نمي زدم. خالص��ه بعد از س��ه روز ما را 
به دادس��راي نظامي در چهارراه قص��ر بردند. 
آنجا يك س��رگرد بهداد نامي از من پرسيد چرا 
مي خواستي اعليحضرت را بكش��ي! گفتم من 
اگر هم مي خواستم او را بكشم وقتش را نداشتم. 
خنديد و گفت چرا وقت نداشتي؟ گفتم صبح ها 
تا ساعت س��ه عصر عكاس صدا و سيما هستم. 
عصر به روزنامه مي روم. پنج شنبه ها صبح به كاخ 
گلستان مي روم و تصاوير دوران قاجاريه تحويل 
من اس��ت. جمعه  صبح ها هم براي عكاس��ي به 
فرح آباد مي روم. عصر پنج ش��نبه و جمعه ها هم 
كه براي عكاسي به استاديوم مي روم. سرگرد از 
ارتباطم با برادرخانمم پرسيد. گفتم دامادشان 
هستم و از كارهاي او خبر نداشتم. خالصه من 
را آزاد كردن��د، ام��ا همين انگيزه اي ش��د تا در 
مورد وقايع انقالب بي تفاوت نباشم و بعد از اين 
اتفاق از تظاهرات مردم عكس مي گرفتم. وقتي 
حضرت امام)ره( آمدند، به بهشت زهرا رفتم و از 
ايشان و حضور گس��ترده مردم عكس انداختم. 
مدت حضورشان در مدرسه علوي هم از ايشان 

عكس هايي انداخته ام. 
يكي از عكس هاي معروف شما تصوير 
امام)ره( است كه روي پول هاي جاري 
كشورمان ديده مي ش�ود. پس شما به 
عنوان يك ع�كاس انقالبي وارد جنگ 

شديد؟
اينطور هم كه شما مي گوييد نيست. من بعد از 
پيروزي انقالب يك مدت��ي داوطلبانه همراه با 
ديگر انقالبي ها در محله مان پست مي داديم. يك 
بار به اشتباه فرمانده خودمان را بازداشت كرديم. 
چون توي ماشينش سالح داشت )مي خندد(. 
همان جا فهميدم اسلحه به دست گرفتن به درد 
من نمي خورد. برگشتم به كار عكاسي ام. جنگ 
كه شروع شد، در معاونت سياسي صدا و سيما 
مشغول بودم. در اولين اعزام اصاًل به عكاس توجه 

نداشتند. فقط خبرنگار، فيلمبردار و صدابردار و 
ساير عوامل مي رفتند. من شوق داشتم كه خودم 
را به جبهه ها برسانم. احس��اس دين مي كردم 
و بايد مي رفتم. اصرار ك��ردم و خالصه موافقت 
كردند. شايد همراه دومين گروه اعزامي بود كه 
به جبهه رفتم. روال كار اينطور بود كه از صدا و 
سيما نامه اي به سازمان تبليغات جنگ مي دادند 
و آنها هم كارت تردد در مناطق جنگي را صادر 
مي كردند. يادم اس��ت 14 مهرم��اه 1359 بود 
كه به شوش دانيال رسيديم. آنجا به گروهي از 

آواره هاي جنگ برخورديم. از همان جا احساس 
كردم وارد دنيا و فضاي ديگري شده ام. جنگ، 

چهره همه چيز را تغيير داده بود. 
چه چي�زي در جنگ وجود داش�ت كه 
باعث شد سال ها در بحبوحه آن بمانيد 

و عكاسي كنيد؟
راس��تش وقتي وارد منطقه جنگي ش��دم، اول 
خيلي مي ترس��يدم. از ترس كل��ي درد و مرض 
سراغم آمده بود. از دل پيچه گرفته تا سردرد و 
سرگيجه و... . جنگ مثل فيلم هايي نبود كه در 
سينما ديده بودم، اما وقتي مي ديدم يك نوجوان 
12 ساله اسلحه به دست گرفته و از همه چيزش 
گذشته است، از خودم خجالت مي كشيدم كه با 
سي و چند سال س��ن دست روي دست بگذارم 
و كاري انجام ندهم. همان اولين روزهاي جنگ 
وقتي به آبادان رس��يديم، ش��هيد سيدمجتبي 
هاش��مي با گروهش فعالي��ت مي كردند. اينها 
همه جور آدمي در گروهشان داشتند. همان جا 
پيرمردي را ديدم كه كهولت سن داشت. از سر 
جواني گفتم آخه پيرمرد تو را چه به جنگ؟ بچه 
تهران بود و رك و راست حرف درشتي تحويلم 
داد )مي خندد(؛ گفت فردا ساعت چهار صبح بيا 
تا نشانت بدهم اينجا چه كار مي كنم. صبح همراه 
فيلمبردارمان رفتيم. پيرمرد ما را جايي برد كه پر 

از ديگ و قابلمه بود. گفت اگر نمي توانم بجنگم، 
حداقل مي توانم براي رزمنده ها غذا بپزم. ديگ 
و ظرف هايش��ان را بش��ورم. حرف هايش تكانم 
داد. با او روبوسي كرديم و حالليت گرفتيم. آدم 
وقتي چنين صحنه هايي را مي ديد نمي توانست 
بي تفاوت باشد. رفته رفته با وضعيت جنگي خو 
گرفتم و تا پايان دفاع مق��دس مرتب به عنوان 

عكاس خبري به جبهه اعزام مي شدم. 
اولين عك�س ماندگاري ك�ه در جبهه 

گرفتيد چه بود؟ 
همان اوايل جنگ كه خيلي از مردم و رزمنده ها 
با ادوات جنگي آشنا نبودند، يك قبضه آرپي جي 
ديدم. پرسيدم: »اين چيه؟« گفتند: »آرپي جي 
است.« بعد گفتند: »براي شليكش بايد يك نفر 
از كمر آرپي جي زن را بگيرد و شليك كند.« آن 
موقع رزمنده ها كم تجربه بودند و فكر مي كردند 
بايد دو نفري ش��ليك كنند. خالصه به يكي از 
رزمنده ها كه ب��ه گمانم بچه تبري��ز بود گفتم 
يك گلول��ه آرپي جي بگذارد و اداي ش��ليك را 
دربياورد. چون ناوارد بودم نمي دانس��تم براي 
ش��ليك بايد نخي كه از نوك گلول��ه آرپي جي 
آويزان اس��ت را بردارد. ش��ش فريم عكس از او 
گرفتم. همي��ن عكس غير از آنك��ه از تلويزيون 
پخش ش��د، براي مدتي به عن��وان آرم جنگ 
مورد استفاده قرار مي گرفت. ستاد جنگ وقتي 
مي خواس��ت اعالميه اي منتش��ر كند، عكس 
آن آرپيجي زن را به صورت نقاش��ي شده روي 

اعالميه هايش استفاده مي كرد. 
در عكاس�ي از جبهه ها ي�ا صحنه هاي 

جنگ شيوه و روال خاصي داشتيد؟
خب بيشتر سعي مي كرديم صالبت رزمنده ها 
را در عكس ها نش��ان بدهيم. جنگ جاري بود 
و باي��د به بع��د تبليغاتي توج��ه مي كرديم. آن 
زمان هر ش��ب عكس هايي كه من مي انداختم 
از تلويزيون پخش مي ش��د. اين براي��م انگيزه 
مي شد. از طرفي بايد مراقبت مي كرديم موارد 
امنيتي رعايت ش��ود. يادم است يكي از افسران 
ارتش��ي از ما خواهش مي كرد مبادا با شات باز 
عكس بيندازيم؛ چراكه با پخش عكس امكان لو 
رفتن منطقه وجود داشت. البته افرادي كه روي 
عكس ها و تصاوير قبل از پخش نظارت مي كردند 
نظامي بودند، اما گاهي از زير چشم آنها هم رد 
مي ش��د و پيش مي آمد كه بع��د از پخش يك 
عكس، منطقه مورد نظر بمباران مي شد. از اين 
لحاظ بايد رعايت مي كرديم. البته ما هيچ صحنه 
زيبايي را از دست نمي داديم و از موارد مختلف 
عكس مي انداختيم. اگر هم پخش نمي شد، براي 

ثبت در تاريخ ماندگار مي ماند. 
يك�ي از عكس هاي ماندگارت�ان كدام 

است؟
بعد از آزادسازي بس��تان، مردم اين شهر بسيار 
خوشحال بودند. چند كيلومتري شهر با عده اي 
از اهالي بس��تان رو به رو ش��ديم. يكي از آنها از 
خوشحالي اش مي خواس��ت يك گوسفند به ما 
هديه بدهد. هرچه مي گفتيم اين هديه شما به 
كار ما نمي آيد، قبول نمي كرد. خالصه آنجا يك 
خانمي را ديدم كه روي صورتش گل ماليده بود. 
پتوي سبز رنگي هم دور خودش پيچيده بود. از 
او عكس انداختم. اين عكس بعدها در كتاب هاي 

مرتبط با جنگ بسيار استفاده شد. 
از كدام يك از ش�خصيت هاي ش�هير 

جنگ عكس انداخته ايد؟
من از شهيد چمران، شهيد سيدمجتبي هاشمي 
و مرحوم ظهيرنژاد عكس انداخته ام. يادم است 
با ش��هيد چمران گفت وگويي انجام داديم. بعد 
از مصاحبه ايش��ان گفتن��د من نماين��ده امام 
در ش��وراي عالي دفاع هس��تم آن وقت عده اي 

گفت وگوي »جوان« با علي كاوه از عكاسان نام آشناي دفاع مقدس

رزمنده ها بهترين عكاسان جنگ بودند

جنگ جاري بود و بايد به بعد تبليغاتي 
توجه مي كردي�م. آن زمان هر ش�ب 
عكس هاي�ي ك�ه م�ن مي انداختم از 
تلويزيون پخش مي ش�د. اي�ن برايم 
انگيزه مي ش�د. از طرفي بايد مراقبت 
مي كرديم موارد امنيتي رعايت شود. 
يادم است يكي از افس�ران ارتشي از 
ما خواه�ش مي كرد مبادا با ش�ات باز 
عكس بيندازيم؛ چراكه با پخش عكس 
امكان ل�و رفتن منطقه وجود داش�ت
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

به من مي گويند در خط امام نيس��تي! ش��هيد 
هاشمي هم با جاذبه اي كه داشت خيلي ها را دور 
خودش جمع كرده بود. در گروه او همه جور آدم 
مي ديدي. از مذهبي گرفته ت��ا لوطي ها و مردم 
عادي و... از مرحوم ظهيرنژاد در ستاد مشترك 
عكس گرفتم. واقعاً آدم نازنيني بود. يك ارتشي 
وطن دوس��ت كه يادم اس��ت حت��ي منافقان را 
نصيحت مي كرد كه به آغوش وطن برگردند و با 

دشمن همكاري نكنند. 
عكس�ي بوده كه خودتان را تحت تأثير 

قرار بدهد؟
معموالً وقتي در جمع رزمنده ها حضور مي يافتيم، 
از آنها مي خواس��تيم تا ما هستيم شليك نكنند 
مبادا دشمن هم تيراندازي متقابل انجام بدهد. 
بعد ما كه رفتي��م كار خودش��ان را بكنند. يك 
بار در خ��ط مقدم بوديم كه ناگه��ان چند نفر از 
رزمنده هاي خودمان به طرف دشمن تيراندازي 
كردند. عراقي ها هم كه معموالً مهمات بيشتري 
نسبت به ما داشتند، ش��روع كردند به بمباران 
همه جا. يك گلوله خمپ��اره نزديك رزمنده اي 
خورد و تركش بزرگي از آن به رانش اصابت كرد. 
من با ديدن اين صحنه تحت تأثير قرار گرفتم، اما 
از وظيفه خودم به عنوان عكاس غافل نماندم و 

عكسي از اين مجروح انداختم. 
پيش آمده بود تا آستانه شهادت پيش 

برويد؟
در ايس��تگاه حس��ينيه كه بوديم، ناگهان شش 
جنگنده دشمن منطقه را بمباران كردند. يكي از 
همكاران من از ت��رس خودش را داخل يك لوله 
بزرگ فلزي پنهان كرد. من هم از ترس قمقمه 
آب را بغل كرده بودم! بعد از بمباران نمي دانستيم 
از ش��هادت تعدادي از رزمنده ها ناراحت باشيم 
يا به ت��رس خودمان و كارهاي خن��ده داري كه 

كرديم بخنديم. 

غير از عكاسي، چه خاطره اي از برخورد 
با رزمنده ها داريد؟

يك خاطره را از خ��ودم مي گويم و خاطره ديگر 
را اخيراً از خانم شهناز رومارم از اعضاي شوراي 
شهر مشهد شنيده ام. ايش��ان در زمان جنگ به 
عنوان بهيار در جبهه خدمت مي كردند. خاطره 
خودم اين است كه يك بار به همراه گروه خبري 
به فاو رفته بوديم. آنجا به پنج رزمنده برخورديم 
كه از چهره ش��ان مش��خص بود چند روز است 
نخوابيده اند. قيافه هايش��ان درهم و داغان بود. 
من به بچه هاي گروه پيشنهاد دادم يك شب به 
جاي آنها پست بدهيم تا اين رزمنده ها استراحت 
كنند. قبول كردند. قرار شد اولين نفر من پست 
بدهم. رزمنده ها گفتند اگر بوي سير يا سيب آمد 
بدانيد كه ش��يميايي زده اند و ما را بيدار كنيد. 
نوبت اول من پست دادم. بعد از دو ساعت آقاي 
حاجي زاده فيلمبردار گروه آمد و پست را از من 
تحويل گرف��ت. خالصه تا صبح پس��ت داديم و 
اين پنج رزمنده هفت الي هش��ت ساعت راحت 
خوابيدند. صبح ك��ه آنها را ديديم چهره ش��ان 
كاماًل تغيير كرده بود. به تعبي��ر و تعريف بنده، 
هركدام مثل حضرت يوسف)ع( زيبا شده بودند. 
اين چنين جوان هايي از جانش��ان مي گذشتند 
تا كش��ورمان در امان بماند. من خوش��حالم كه 
توانستم قدم كوتاهي در كنار اين عزيزان بردارم و 

حاال شرمنده جانبازان و خانواده شهدا نباشم. 
خاطره آن خانم بهيار چه بود؟

به تازگي براي افتت��اح نمايش��گاه عكس هايم از 
دوران دفاع مقدس به مشهد رفته بودم. در مراسم 
افتتاحيه خانم شهناز رومارم گفت: »شما بايد من 
را حالل كنيد.« گفتم: »مگر چه كاري كرده ايد كه 
حالليت مي خواهيد؟« گفت: »در يك مقطعي كه 
در جبهه به عنوان بهيار فعاليت مي كردم، شما براي 
عكاسي وارد چادر بهداري شديد. چون موي بوري 
داشتيد فكر كردم امريكايي هستيد. گفتم گمشو 
بيرون امريكايي. شما هم گفتيد خانم من امريكايي 
نيستم، ايراني هستم. همان جا پي به اشتباهم بردم 
و شرمنده شدم. بعدها خيلي دنبال شما گشتم تا از 

شما حالليت بخواهم كه امروز اينجا ديدمتان.« 
به عنوان يك عكاس جنگ، به كدام يك 
از عكس هاي برجاي مانده از آن دوران 

نمره 20 مي دهيد؟
من به عكسي كه توسط خود رزمنده ها انداخته 
ش��ده نم��ره مي ده��م. گاه پيش مي آم��د ما از 
رزمنده هاي عالقه مند مي خواس��تيم خودشان 
عكاسي كنند و آن را به ما تحويل بدهند. يكبار 
از رزمنده اي به نام آقاي عس��كري خواس��تيم 
عكاسي كند. ايش��ان كه به گمانم اكنون فعال 
رسانه اي است، آن زمان بس��يجي بود. بعضي از 
اصول فني عكاس��ي را به او توضيح داديم. مثاًل 
گفتيم س��رعت را بگذار روي 250 و ديافراگم را 
بگذار روي 5/6. او رفت و وقتي عكس ها را آورد، 
ديدم خدايا اين عكس ه��ا بهترين عكس هايي 
اس��ت كه يك نفر مي تواند از صحنه هاي جنگي 
بيندازد؛ چراكه يك رزمنده با شجاعتي كه دارد 
در صحنه ه��اي خطرناك بهتري��ن جا  گيري ها 
را انجام مي دهد و مي توان��د بهترين عكس ها را 
بيندازد. درواقع ش��جاعت يك ع��كاس رزمنده 

نقطه قوت كار او بود. 

شيرين ترين خاطره عكاسي شما مربوط 
به چه زماني است؟

بعد از اتم��ام دفاع مقدس و زماني كه قرار ش��د 
اس��راي ايراني و عراقي تبادل شوند، وزير كشور 
وقت آقاي عب��داهلل نوري چون قب��اًل مدير خبر 
صدا و س��يما بود و من را مي شناخت، از من هم 
خواس��ت براي نظارت روي تب��ادل اولين گروه 
آزادگان همراهش بروم. آن روز وقتي با آزاده ها 
برخورد كرديم، شيرين ترين لحظات عمرم رقم 
خورد. جالب است كه حتي آزاده ها هم فكر كرده 
بودند من خارجي هستم. بعد كه به داخل خاك 
خودمان آمديم و آزاده ها روي خاك وطن سجده 
كردند و اشك ريختند، من هم همراهشان گريه 
كردم. آنجا گفتند فكر مي كرديم ش��ما خارجي 
هستيد. عراقي ها به آنها قرآن داده بودند و اينها 
فكر مي كردند عكس هايي كه من از آنها مي اندازم 
يك كار تبليغاتي به نفع بعثي ها است. بعد از اين 
ماجرا، مدير مركز كرمانش��اه از ما خواس��ت به 
نفت ش��هر برويم. از صبح تا نزديكي هاي غروب 
با هلي كوپتر به مناط��ق مختلفي رفتيم. خلبان 
از صبح چيزي نخورده ب��ود و موقع فرود در مقر 
تيپ ذوالفقار كه در منطقه داربلوط بود، هدايت 
هلي كوپتر از دستش در رفت و محكم به زمين 
برخورد كرديم. سرم شكست و همان جا داد زدم: 

»اي واي! ديگر ورزشگاه امجديه را نمي بينم!«
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اصالحات قانون انتخابات مجلس به پارلماني شدن مدل حكومتي ايران منجر خواهد شد؟

رأي افراد به عنوان حق الناس تعريف مي شود 
)چ�ه در مرحله صيانت، چ�ه در اج�را، چه در 
تجلي( وقتي حوزه انتخابيه به ش�خصي رأي 
مي دهند، يعني حق الناس انتخاب همان يك 
رأي، اما چون در مجموع اس�تان كانديدا رأي 
كس�ب نكرده و فرد ديگ�ري انتخاب ش�ود، 
به واق�ع حق الن�اس نادي�ده تلقي مي ش�ود

به س�ياق همه مجلس هاي قبل، يك بار ديگر نمايندگان ملت در مجلس دهم نيز        پرونده 
خيز برداش�تند تا به زعم خ�ود اصالحاتي را در قان�ون انتخابات انج�ام دهند؛ 
اصالحاتي كه اين بار اس�تاني شدن انتخابات يكي از آنهاس�ت. همان موضوعي كه تاكنون شوراي نگهبان 
مغايرت هاي آن را با اصول قانون اساسي دليل رد آن توصيف كرده است. شوراي نگهبان اعتقاد دارد با اجراي 
طرح استاني شدن انتخابات مجلس شاهد كاهش ميزان مشاركت مردم خواهيم بود اما مجلسي ها اعتقاد 
دارند، شاكله فعلي انتخابات مجلس، نمايندگان را با نگاه و دغدغه ملي راهي خانه ملت نمي كند، چه بسا با 

استاني شدن انتخابات و بزرگ تر كردن حلقه انتخابي، دغدغه ملي بر نگاه بومي آنان غالب شود و از سوي 
ديگر رقابت احزاب را هم براي نخبه گزيني و شايسته س�االري افزايش دهد. در نهايت »كارآمدي مجلس« 
همان نكته مغفول مانده اي است كه ظاهراً همه سعي دارند تا به آن دست پيدا كنند و حتي كساني كه مخالف 
اين طرح هستند نيز معتقدند قانون انتخابات فعلي عمر 100 ساله خود را گذرانده و نيازمند بازنگري است. 
آنچه در پرونده اين هفته صفحه حقوق روزنامه »جوان« مي خوانيد بررسي طرحي است كه از آن به عنوان 

»استاني شدن انتخابات« ياد مي كنند.

گذار از مجلس شهرستاني به مجلس ملي

 تغيير قانون انتخابات مجلس
 آغاز تغيير حكمراني از »رياستي« به »پارلماني«

طرح يك فوريت استاني شدن انتخابات مجلس يك بار ديگر        نیره ساری
در قالب اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس ش��وراي 
اسالمي در كميسيون امور داخلي شوراها به تصويب رسيده است. در حالت كلي و به اسم 
استاني شدن انتخابات، چنين طرحي با مشابهت هاي جزئي و كلي تا كنون با استناد به برخي 
مواد قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان با ايراد مواجه شده است كه البته اين بار در قالب 
جديدي يعني كليت اصالح قانون انتخابات ارائه شده اس��ت. يعني در كنار مواردي چون 
هزينه هاي انتخاباتي يا بحث هاي تبليغاتي،  استاني شدن انتخابات به عنوان يكي از دغدغه هاي 

مهم مسئوالن نيز مطرح شده است. 
مطابق متن طرح، در هر حوزه انتخابيه موجود در استان، نامزد يا نامزدهايي كه حداقل ۲۰ 
درصد آراي صحيح ماخوذه حوزه انتخابيه را كسب كنند و نيز باالترين رأي را در كل استان به 

دست آورند، نماينده يا نمايندگان استان از آن حوزه انتخابيه محسوب مي شوند. 
آنچه در قالب استاني شدن انتخابات مطرح مي شود، موافقان و مخالفان بسياري از هر جناح 

و گروهي دارد كه البته در جاي خود قابل استناد و بررسي است. 
سيدمحمودكاشاني از جمله اين افراد بوده كه اين طرح را موهوم تفسير كرده و معتقد است 
اين طرح، حق رأي مردم در انتخابات مجلس را از مفهوم سياسي و حقوقي آن ساقط مي كند. 
وي معتقد است نمايندگان براي چهارمين بار متوالي طرح خالف قانون اساسي را در دستور 
كار خود قرار دادند. تنوع قومي و مذهبي و نيز پراكندگي جمعيتي در مركز و پيرامون، شكاف 
و واگرايي بين مركز و پيرامون كشور، مغايرت با سياس��ت هاي كلي انتخابات نيز از ديگر 
داليل مخالفان براي استاني شدن انتخابات است.  در مقابل ارتقاي شايسته گزيني و انتخاب 
نمايندگان تراز نظام جمهوري اس��المي، اجراي بهتر وظايف قانونگذاري با »ملي نگري« 
نمايندگان، پررنگ ساختن مفهوم نگاه كالن، قدرت يابي احزاب و نخبه گزيني در ليست هاي 

انتخاباتي از جمله داليل موافقان طرح استاني شدن انتخابات است. 
از سوي ديگر گفته مي شود ش��روع تغيير مدل حكمراني از رياستي به حكمراني از همين 
تغيير و تحوالت در قانون انتخابات مجلس آغاز مي شود. دورنماي اين استاني شدن انتخابات 

)طرحي كه هم اكنون در حال بررس��ي اس��ت( اذهان را به اين سمت س��وق مي دهد كه 
مؤلفه هايي چون »تغيير نحوه ورود« ، »مدل عملكرد« و »شيوه استمرار فعاليت« در راستاي 

»پارلماني شدن انتخابات« مي تواند نقطه شروعي براي »پارلماني شدن حكومت« باشد. 
با توجه به اهميت اين تغيير، طراحان، موافقان، مخالفان و حقوقدان هاي عمومي و فقهي 
استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسالمي را در گفت وگو با روزنامه »جوان« مورد بررسي 
قرار دادند. تاب آوري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در قبال اين تغييرات موضوعي 
است كه محمد بهادري به آن اشاره مي كند و مي گويد: »پارلماني شدن نظام سياسي كشور 
از جمله موضوعاتي است كه اگر نظام سياسي اراده انجام آن را داشته باشد، با بازنگري قابل 
تحقق است.« قدرت اهلل رحماني، هيئت علمي دانشگاه عالمه نيز الگوي فعلي قانون اساسي 

ايران را نظام پارلماني صوري مي داند. هر چند بهادري به موضوع جالب ديگري هم اشاره 
مي كند كه ادعاي موافقان طرح را زير سؤال مي برد مثل اينكه مشخص نيست لزوماً با 

بزرگ تر شدن حوزه هاي انتخابيه، احزاب به سراغ نامزد هاي قوي تري بروند. 
حامد نيكونهاد از اس��اتيد حقوق نيز اين طرح را برخ��الف عدالت انتخاباتي، 
اصول قانون اساسي و البته مشاركت عمومي مصرح در سياست هاي انتخاباتي 
مي داند. وي بر اين نكته تأكيد مي كند كه حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي 
اسالمي بايد بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب  ناپذير تعيين شود به گونه  اي 
كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم شود. اين 

همان موضوعي است كه ابراهيم موسي زاده استاد حقوق دانشگاه تهران هم به آن 
اشاره و آن را يك ايراد فقهي معرفي مي كند. البته وي از بين بردن مفهوم انتصابي 

»وكيل« و »موكل« و نيز حفظ رأي منطقه اي مردم به عنوان يك حق الناس را هم به 
عنوان ساير ايرادات در نظر مي گيرد. 

به رغم نظرات حقوقي موافقان و مخالفان، طراحان حامي استاني شدن معتقد هستند 
احتمال پيروزي بر شوراي نگهبان اين بار وجود دارد. هر چند افرادي چون محمد دهقان كه 
خود را از طراحان قديم معرفي مي كند، در صورتي خود را موافق اليحه جديد مي داند كه 
موجب بي پناه شدن خواسته هاي مردم نشود، حلقه تكميلي آن يعني ارتقاي كارآمدي شوراي 

استان هم همزمان در دستور كار باشد و همه اين امور با اسناد باالدستي در تضاد نباشد. 
رهبر معظم انقالب چند سال قبل در كرمانشاه در مورد اصول ثابت نظام تصريح كردند: »امروز 
نظام ما نظام رياستي است؛ يعني مردم با رأي مستقيم خودشان رئيس جمهور را انتخاب  همه تالش ها ب��راي اصالح 

قان��ون انتخابات در كش��ور 
م��ا ناش��ي از اين اس��ت كه 
انتخابات در كشور ما وضعيت 
هماهنگي ندارد؛ به اين معنا 
كه يك نفر در بخش هايي از 
كشور پاي صندوق مي آيد و 
فقط مي تواند به يك نفر رأي 
دهد و مثاًل در تهران يك نفر 
مي تواند به ۳۰ نفر رأي دهد. 

اين تعادل انتخاباتي در كش��ور وجود ن��دارد. هرچند نظام 
انتخاباتي ما اكثريتي طراحي ش��ده اما التزامات يك نظام 

اكثريتي را به دنبال ندارد. 
در نظام اكثريتي م��ردم چهره به چهره با نامزد خود آش��نا 
مي شوند و ارتباط تنگاتنگي برقرار مي كنند؛ درواقع نامزد 
خود را نه از راه دور بلكه كامالً با شناخت انتخاب مي كنند كه 

نمونه آن را به صورت سنتي در انگليس مشاهده مي كنيم. 
اكثريت حوزه هاي انتخابيه ما در ايران با نظام اكثريتي سازگار 
است؛ چراكه مردم تنها يك نماينده را انتخاب مي كنند، ولي 
براي مثال انتخابات مجلس در تهران با نظام اكثريتي سازگار 
نيست؛ چراكه مردم در شهرهاي بزرگ مثل تهران از نزديك 
امكان شناخت نامزدها را ندارند و به فهرست هاي انتخاباتي 
رأي مي دهند. به نظر كارشناسان اتخاذ شيوه اكثريتي كه يك 
ليست با دريافت ۵۱ درصد آرا در شهرهايي مثل تهران كل 
صندلي ها را تصاحب كند و يك ليست با احراز مثالً ۴۹ درصد 
آرا هيچ سهمي از كرسي ها نداشته باشد با عدالت انتخاباتي 
سازگار نيست و به همين دليل در شهرهايي مثل تهران نظام 

تناسبي با عدالت انتخاباتي سازگار تر است. 
نظام تناسبي به اين معناست كه هر حزبي به تناسب درصد 
رأيي كه در صندوق براي آنها ريخته مي شود به همان نسبت 

نماينده به مجلس مي فرستد. 
نظام تناسبي در استان ها و شهرهايي كه مردم تعداد زيادي از 
نامزدها را برمي گزينند و بيش از آنكه به افراد اعتماد كنند به 
احزاب و جريان ها اعتماد مي كنند و به اصطالح ليستي رأي 
مي دهند با عدالت سازگار تر بوده و در مواردي اعمال مي شود 
كه مردم از نزديك نامزدها را نمي شناسند. در كشور ما براي 
انتخاب حدود ۲۰۰ نماينده نظام اكثريتي با عدالت سازگار 
اس��ت ولي براي تحقق عدالت در تهران و شهرهاي بزرگ 
علي القاعده بايد نظام تناس��بي اعمال مي شده است، اما ما 
نظام تناسبي را در شهرهاي بزرگ هم اعمال نمي كنيم و در 

همه جا نظام اكثريتي اعمال مي شود. 
دو گونه نظر مبتني بر نظام اكثريتي و تناسبي وجود دارد؛ 
طرفداران نظام اكثريتي معتقد هستند تهران به ۳۰ محله 
تقسيم شود و اينگونه نماينده انتخاب شود اما طرفداران نظام 
تناسبي معتقد هستند ۳۰ استان داشته باشيم و هركدام يك 
سهميه داشته باشند و مردم همه كشور مانند تهران به صورت 

ليستي نمايندگانشان را برگزينند. 
طرفداران برگزاري انتخابات به صورت استاني، يك مبناي 

فكري دارند مبني بر اينكه نظام اكثريتي به سمت تناسبي 
سوق داده شود؛ چراكه معتقد هستند نمايندگان فعلي كمتر 

كاركرد ملي دارند. 
طبق قانون اساس��ي نماينده از هر جا آمده باش��د، دغدغه 
كل آحاد كشور را بايد داشته باش��د و اين در حالي است كه 
نمايندگان ما در ش��رايط فعلي كمتر نگاه مل��ي دارند. اگر 
بخواهيم به نقاط مثبت استاني شدن انتخابات اشاره كنيم 
بايد بگوييم نمايندگان نگاه ملي پي��دا مي كنند، همه فكر 
و ذهن آنه��ا كاهش و افزايش رأي در يك ش��هر و اس��تان 
نيست بلكه مشكالت كل كش��ور را توأمان در كنار شهر و 
استان مي بينند. همچنين اس��تاني شدن انتخابات موجب 
مي شود نمايندگان در برابر وزرا و براي نظارت بر آنها دچار 

مالحظه كاري نشوند. 
طرح اس��تاني ش��دن انتخابات برخي نقاط منفي را نيز در 
بردارد. مخالفان طرح معتقد هستند در شرايط فعلي مردم 
به استانداران و مس��ئوالن ارش��د و مديران كل به سختي 
دسترس��ي دارند و تنها نقطه اميد مردم ك��ه از طريق آنها 
عمده مشكالتشان پيگيري مي ش��ود نمايندگان هستند؛ 
لذا با استاني ش��دن انتخابات رابطه مردم با نمايندگان و به 
تبع آن ارتباط مردم با حاكميت دچار اختالل مي شود و ما 
در طرح هاي مشهور به طرح هاي سه قلو در مجلس هشتم 
خواستيم اين خأل را با طرح ارتقاي سطح كارآمدي شوراهاي 
استان ها پر كنيم، به نحوي كه هر شهرستان يك نماينده با 
ويژگي هاي نمايندگان مجلس و با اختيارات وسيع در شوراي 
استان داشته باشد و مسائل محلي و منطقه اي از طريق اين 
نماينده در شوراي استان پيگيري شود؛ چراكه طرح استاني 
شدن انتخابات مجلس بدون توجه به ارتقاي كارآمدي شوراي 
استان موجب آس��يب به روابط مردم با حاكميت و بي پناه 

ماندن مردم مي شود. 
براي اس��تاني ش��دن انتخابات بايد جايگزين عدم حضور 
نماينده در شهرس��تان ها و نقاط مختلف روستايي جبران 
شود و قانونگذار پيش بيني آن را كند كه ما در مجلس هشتم 
از طريق شوراي استان پيش بيني كرديم اما ظاهراً دوستان 
ما در اين مجلس به آن طرح كه حلقه تكميلي استاني شدن 
انتخابات مجلس اس��ت توجهي نداش��ته اند. البته اينگونه 
طرح ها زماني به نتيجه مي رسد كه در سطح نظام يك اتاق 
فكر ساختاري موجود باشد و تمامي ابعاد آن بررسي شود و 

تصميمي منسجم اتخاذ گردد. 
به نظر مي رسد بند يك سياست هاي كلي انتخابات ابالغي 
توسط مقام معظم رهبري كه شناخت فردي نامزدها مبناي 
انتخابات اعالم شده است، معطوف به انتخابات از طريق شيوه 
نظام اكثريتي شده است و در سياست هاي كلي هيچ رگه اي 
از معطوف شدن به سمت نظام تناسبي و نيز استاني شدن 
انتخابات ديده نمي شود. با اين حال اگر استاني شدن انتخابات 
مجلس موجب بي پناه شدن خواسته هاي مردم نشود و حلقه 
تكميلي آن يعني ارتقاي كارآمدي شوراي استان هم همزمان 
در دستور باشد و اين امور با اسناد باالدستي در تضاد نباشد 

من همچنان با آن موافق هستم.

 با  استانی شدن انتخابات
نماینده نگاه ملی پیدا می کند

جنبه حق الناسي رأي انتخابات مغفول مي ماند

 استاني شدن انتخابات
 اجراي بهتر وظایف قانونگذاري 

 الگوی فعلی قانون اساسی ایران
نظام پارلمانی صوری است

كاتب از طراحان اصلي جديد اصالح قانون انتخابات متشكل از استاني شدن انتخابات در گفت وگو 
با »جوان« مي گويد: اين طرح اصالح بخش عمده اي از قانون انتخابات اس��ت كه استاني شدن 

انتخابات يكي از موارد آن است. 
وي ضمن تأكيد بر اينكه احتمال موفقيت اين طرح براي چندمين بار متوالي وجود دارد، توضيح 
مي دهد: هدف اصلي طرح اين اس��ت كه نمايندگان را به سمت اجراي بهتر وظايف قانونگذاري 
و نظارتي س��وق دهد. از طرف ديگر با چنين طرحي افراد شركت كننده در انتخابات از نخبگان، 

مؤثران و چهره هاي اصلي خواهند بود. 
كاتب در ادامه تصريح مي كند: يك س��ال و نيم تالش صورت گرفته تا با نظر پژوهشكده شوراي 
نگهبان، منافع ملي در اين طرح در نظر گرفته شود و همين باعث شده تا طرح كمترين ايراد را 

داشته باشد اما اگر ايرادي هم داشته باشد با توافق حاصل خواهد شد. 

نظام سياسي كنوني ايران برخالف آنچه شهرت يافته، شبيه نظام رياستي يا نيمه رياستي نيست 
بلكه با توجه به ضابطه اصلي در تعيين ش��كل نظام سياس��ي، نظام فعلي اي��ران را بايد در عداد 
»رژيم هاي شبه پارلماني« قلمداد كرد؛ از آن روي كه رئيس كشور )رهبري( به نحو غيرمستقيم 
از طرف مردم و توسط مجلس خبرگان تعيين مي شود )شبيه انتخاب رئيس كشور در رژيم هاي 

پارلماني.( 
از اين رو است كه هرگونه اصالح در س��اختار قدرت سياسي تنها در صورتي شكل نظام سياسي 
ايران را تغيير مي دهد كه اصوالً معطوف و متوجه به رأس هرم قدرت )يعني رهبري و نه رياست 
جمهوري( باشد. مطابق مفاد قانون اساسي فعلي، مقام رهبري به مثابه رئيس كشور توسط مجلس 
خبرگان منتخب مردم، انتخاب و نظارت مي شود كه اين امر نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران 
را شبيه جمهوري هاي پارلماني كرده است ليكن تطبيق شرايط اعضا و كيفيت تشكيل مجلس 
خبرگان و نيز نحوه عملكرد اين نهاد در انتخاب و نظارت بر رهبر، با معيارهاي شناخته ش��ده در دموكراسي هاي نمايندگي، 
وضعيتي را نشان مي دهد كه صدق عنوان جمهوري پارلماني )به مثابه شكل رژيم( يا دموكراسي پارلماني )به مثابه روش تداول 

قدرت( در نظام كنوني ايران را با اشكال جدي مواجه مي كند. 
نظريه مردم ساالري ديني كه افزون بر نصب الهي، رضايت اكثريت قاطع مردم را شرط تحقق مشروعيت حاكم اسالمي مي داند، 
امكان الزم و كافي براي عبور از الگوي موجود )نظام پارلماني صوري( و اصالح حقوقي ساختار قدرت سياسي در قالب تمهيد 

نظام پارلماني واقعي را فراهم مي كند.

 ابراهيم كاتب
طراح اصلي قانون انتخابات

 قدرت اهلل رحماني
هيئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائي

 محمد دهقاني نقندر
كميسيون قضايي

 محمد بهادري
استاد حقوق عمومي

با اين مش��كالت مجلس براي چندمين بار خيز خود را 
براي بزرگ تر شدن حوزه هاي انتخابيه برداشته است كه 
در ادبيات عمومي به »استاني شدن انتخابات« شناخته 
مي ش��ود؛ اقدامي كه در مدل هاي قبلي شاكله تركيبي 
بودن داشت يعني يك نماينده در عين حال كه استاني 

است اما علقه هايي را به حوزه هاي كوچك داشته باشد. 
مكانيسم فعلي در طرح جديد بدين صورت است كه هر 
نامزد يك شهرستان و حوزه كوچك )حوزه فرعي( بايد 
سابقه نمايندگي يا سكونت در آن شهر را داشته باشد و از 
آن شهر نامزد شود ولي رأي گيري براي انتخاب نماينده 
يك حوزه تنها از بين انتخاب كنندگان آن شهر نيست بلكه 
رأي گيري از كل استان صورت خواهد گرفت. درنهايت بعد 
از شمارش آرا كساني كه كف رأي را در شهرستان داشته 
باشند )۱۰ درصد(، هركدام در استان نيز بيشترين رأي 
را داشته باشند به عنوان نماينده استان از آن شهرستان 

انتخاب مي شوند. 
اين باعث خواهد ش��د نمايندگان دنبال جمع آوري رأي 
جزئي در طول چهار س��ال فعاليت خود نباشند. از سوي 
ديگر مدلي شبيه شهرهاي بزرگ مي شود مثل تهران كه 
نمايندگان چندان درگير نامه نگاري و پيگيري موضوعات 
جزئي اجرايي و دخالت در حوزه قوه مجريه نيستند و در 
واقع ايده آل نمايندگان حوزه هاي كوچك اين است كه 
مثل نمايندگان تهران شوند و به مسائل كالن بپردازند. 

بحث دامن زدن به مسائل قوميتي در انتخابات و موضوع 
بي عدالتي در انتخاب نمايندگان از اين جهت كه ممكن 
است داوطلبي نماينده شهرس��تاني شود كه هرچند در 
استان باالترين رأي را آورده اما چه بسا در آن شهرستان 
واجد باالترين رأي نبوده است و نيز كمرنگ شدن رابطه 
چهره به چهره و مس��تقيم مردم با نمايندگان و اين كه 
مي تواند از موجبات كاهش مشاركت مردم در انتخابات 
باشد، ازجمله محورهاي مهمي بوده كه تاكنون شوراي 
نگهب��ان در طرح هاي قبلي ب��ه آن متذكر ش��ده و ايراد 

گرفته است. 
نكته مهم حقوقي در طرح فعلي كه در دستور كار مجلس 
اس��ت اين اس��ت كه در اين دوره تالش نمايندگان تنها 
معطوف به استاني ش��دن انتخابات نيست و اشكاالت و 
نواقص متعدد انتخاباتي را رصد كرده و صرفاً به بزرگ تر 

ش��دن حوزه هاي انتخاباتي بس��نده نكرده ان��د. نقص و 
نارسايي هاي قوانين انتخابات در بحث تبليغات، نظارت، 
ش��فافيت مالي هزينه هاي انتخاباتي و جرائم و تخلفات 
انتخاباتي ازجمله موضوعاتي اس��ت كه در كنار استاني 
شدن انتخابات، نمايندگان به صورت جامع و با كارشناسي 

عميق به آن پرداختند. 
درخصوص ارتباط بزرگ شدن حوزه هاي انتخابيه مجلس 
با بحث پارلماني شدن نظام سياسي كشور مي توان گفت 
خروجي استاني شدن انتخابات مجلس توانايي اين را دارد 
تا به شكل گيري نظام پارلماني كمك كند، با اين دليل كه 
در نظام پارلماني احزاب نقش جدي در شكل گيري دولت 
دارند. در وضعيت فعلي كه نمايندگان تك تك ورود پيدا 
مي كنند چندان نيازمند پش��توانه احزاب قوي نيستند 
اما اگر حوزه هاي انتخابيه بزرگ شود به صورت منطقي 
مي بينيم كه ليست هاي انتخاباتي نقش تعيين كننده دارد 
لذا اگر حوزه هاي انتخابيه بزرگ شوند قاعدتاً نقش احزاب 
جدي شده و وجود نظام حزبي قوي در پارلمان، مقدمه و 
الزمه تشكيل نظام پارلماني خواهد بود كه در آن احزاب 
واجد اكثريت پارلماني، دولت را تش��كيل خواهند داد و 
احزاب ديگر نيز مبتني بر رويكردهاي خود نقش كنترل و 

نظارت بر دولت را خواهند داشت. 
از سوي ديگر كساني كه از استاني شدن انتخابات حمايت 
مي كنند اين ادعا را دارند كه بزرگ تر ش��دن حوزه هاي 
انتخابيه باعث خواهد ش��د تا احزاب به سمت نامزد هاي 
قوي تري س��وق پيدا كنند اما اين تنها ادعايي است كه 

مشخص نيست در عمل تحقق پيدا كند. 
براي تغيير نظام سياسي كشور به پارلماني در قالب قانون 
اساسي موجود نمي توان اقدام كرد؛ چراكه قانون اساسي 
ما احكام��ي در مورد چگونگي تش��كيل دولت و انتخاب 

رئيس جمهور دارد كه با نظام پارلماني تناسبي ندارد. 
اما اصالح شيوه تشكيل دولت در قانون اساسي جمهوري 
اس��المي ايران مش��مول خط قرمزهايي ك��ه محدوده 
بازنگري در قانون اساسي را ترسيم مي كند )مثل اسالمي 
بودن، جمهوري بودن و...( نمي شود. درنتيجه پارلماني 
شدن نظام سياسي كش��ور ازجمله موضوعاتي است كه 
اگر نظام سياسي اراده انجام آن را داشته باشد، با بازنگري 

قابل تحقق است. 

برخالف انتخابات رياس��ت جمهوري كه قانون اساس��ي 
جمهوري اس��المي ايران تأكيد بر يكپارچه برگزار شدن 
انتخابات در كل كشور دارد، در مورد حوزه بندي انتخابات 
مجلس، قانون اساس��ي ورودي ندارد و تنها به اين بسنده 
ش��ده كه محدوده حوزه هاي انتخابي��ه را مجلس تعيين 

خواهد كرد.  
طبق روال معمول در مكانيسم برگزاري انتخابات سعي شده 
است در حوزه هاي محدود به شهرستان ها با جمعيت زيادتر، 
آن منطقه يك حوزه انتخابيه در نظر گرفته ش��ود. در مورد 

شهرهاي كوچك نيز معموالً تركيب دو شهرستان و بخش هاي 
تابعه، يك حوزه در نظر گرفته مي شود و اين شيوه اي است 
كه در انتخابات تاكنون در پيش گرفته شده است.  نوع نظام 
انتخاباتي ما اكثريتي ساده اس��ت. يك حد نصاب ۲۵ درصد 
مجموع آرا در نظر گرفته ش��ده و هر نامزدي كه كف رأي را 
بياورد و نسبت به ساير نامزدها بيشترين آرا را داشته باشد، به 
عنوان نماينده انتخاب خواهد شد. در اين ميان چند مشكل در 
كاركرد نمايندگان وجود داشت كه آنها را به اين فكر انداخت، 

حوزه بندي انتخابات مجلس نياز به بازنگري دارد. 

   عمده ترين مشكالت اين بود كه نمايندگان در حوزه هاي كوچك كه اكثريت قابل توجه ۲۹۰ كرسي را شامل مي شود، 
درگير اقدامات جزئي براي برآورده كردن درخواست هاي مردم مي شدند. به طور طبيعي وقتي حوزه كوچك است رابطه 
مردم و نماينده ملموس، رو در رو و به نسبت گسترده است. از آنجايي كه مردم نيز به مسئوالن اجرايي دسترسي كمتري 
دارند، براي حل مشكل خود به نمايندگان متوسل مي شوند؛ اين مش��كالت از آسفالت كوچه و خيابان، وام، شغل و... را 
دربرمي گيرد تا مسائل كوچكي چون جريمه راهنمايي و رانندگي! بر همين اس��اس نمايندگان به لحاظ زماني درگير 
كار اجرايي مي شدند و فرصتي براي اقدامات جدي تر و ملي نداشتند. يعني نماينده ها به جاي رصد مشكالت اجتماعي، 
سياسي، اقتصادي و... و تمركز بر فعاليت هاي نظارتي، درگير مشكالت كوچك مي شوند. اين در حالي است كه همواره 

در قانون اساسي ما صحبت از نمايندگان يك ملت شده نه حوزه هاي كوچك و خاص!

    در مورد صالحيت قانونگذاري نيز اين مش��كل مشهود اس��ت و ما مي بينيم كه طرح و لوايح هم چندان مورد توجه 
نمايندگان قرار نمي گيرد و تنها مكانيسمي است كه چند نفر طراح يا امضاكننده در پس آن وجود دارد و ساير نمايندگان 
بس��ياري اوقات صرفاً اطالعاتي كلي از موضوع دارند و با جزئيات طرح ها و لوايح آشنايي كافي را نداشته و درواقع ورود 

جدي به خيلي از موارد در دستور كار مجلس ندارند!

   البته آس��يب ها فقط معطوف به اين موضوع نيس��ت و موارد ديگري نيز وجود دارد؛ ازجمله اينكه نمايندگان براي 
اجابت نيازهاي مردم، ناگزير از مراجعه به مسئوالن اجرايي در همه موارد از قبيل مسائل عمراني، اجرايي و... هستند و 
به دنبال اين اتفاق خواه ناخواه وامدار مسئوالن اجرايي مي شوند و اين وامدار شدن به شدت به صالحيت نظارتي مجلس 

آسيب مي رساند. 

    بحث ديگر اين است كه نمايندگان به دليل جلب موافقت و رأي آوري در حوزه هاي كوچك انتخاباتي، نگاه ملي گرايانه 
ندارند و براي جلب نظر مردم آن حوزه ها به جاي پيگيري پروژه هاي عمراني متعددي كه در ادوار پيش در آن حوزه ها آغاز 
شده است در صدد تصويب و شروع به كار پروژه هاي جديدي هستند كه به نام ايشان شناخته شود و اين مسئله به شدت 

موجب هدررفت سرمايه ملي و بيت المال شده است. 

 پارلمانی شدن ایران
 خط قرمز قانون اساسی نیست

براي تغيير نظام سياسي كشور به پارلماني در 
قالب قان�ون اساس�ي موجود نمي ت�وان اقدام 
كرد؛ چراكه قانون اساس�ي ما احكامي در مورد 
چگونگي تشكيل دولت و انتخاب رئيس جمهور 
دارد ك�ه ب�ا نظ�ام پارلماني تناس�بي ن�دارد

بند نخست سياست هاي كلي انتخابات مصوب 
و ابالغي مق�ام معظم رهب�ري 1395/7/24، به 
عنوان سندي باالدس�تي مقرر كرده است كه 
حوزه هاي انتخاباتي مجلس ش�وراي اسالمي 
بايد بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب  ناپذير 
تعيين شود به  گونه  اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي 
و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد

مس��ئله انتخاب��ات مربوط 
ب��ه حوزه بن��دي انتخابات 
اس��ت. اي��ن حوزه بندي از 
يكس��ري اص��ول و قوانين 
تبعي��ت مي كن��د ك��ه هر 
كدام از كشورها به اقتضاي 
زمينه ه��اي اقتص��ادي، 
و  سياس��ي،  فرهنگ��ي 
اجتماعي خود، آن را تبيين 
مي كند كه مبن��اي قانوني 

دارد. در نتيج��ه انتخاب يك مبنا براي نظ��ام انتخاباتي 
برگرفته از ديدگاه فوق است. 

نظام انتخاباتي كشور ما به ويژه در بحث حوزه بندي 
انتخاب��ات نيازمند اصالح ب��وده و اين امر روش��ن و 
واضحي است. به اين دليل كه شاكله قانون انتخابات 
بالغ بر ۱۰۰ سال بوده كه ش��كل گرفته و با تحوالت 
روز و گس��ترش جمعيت و حتي تغيير نظام سياسي 

خود را به روز نكرده اس��ت. يكي از اي��ن حوزه ها كه 
نيازمند بازبيني و به روز شدن است، بحث حوزه بندي 

انتخابات است. 
اين قان��ون انتخابات مجلس را كه م��ا در حال حاضر 
داريم ريشه در قانون دوم مصوبه مجلس دوم مشروطه 
دارد كه سال ۱۲88 تصويب شده البته در گذر زمان به 
ويژه انقالب اسالمي تغييرات اساسي پيدا كرده ولي 
شاكله همان قبلي اس��ت. مبناي انتخاب نمايندگان 
اياالت و واليات بود و االن استان و شهرستان شده و 
حوزه هاي انتخابيه به اين نحو ش��كل گرفته است اما 
با هدف اصالح وضعيت موجود كه با چارچوب قانون 
اساسي سازگار نيس��ت و انطباق ندارد، استاني شدن 
انتخابات وضعيت را بد تر مي كند و به قول معروف از 
چاله در آمدن و در چاه افتادن است. از سوي ديگر با 
موازين ش��رعي، قانون اساس��ي، اصول حاكم با نظام 
انتخابات عادالنه، مس��تقل، آزاد و غير قابل تبعيض 
مغاي��رت دارد. در نتيجه همه م��وارد را اگر كنار هم 

جمع كنيم، مغايرت فقهي و حقوقي هم در دل خود 
جاي داده است. 

سيس��تم نمايندگي و انتخابات ريشه در وكالت از طرف 
مردم دارد. اين را اگر بخواهيم در چارچوب نظام سياسي 
چون جمهوري اسالمي ايران بحث كنيم، با چالش هاي 
فقهي و حقوقي مواجه مي ش��ود چراكه در اين سيستم، 
مشروعيت همه دستگاه ها از واليت فقيه بوده و دخالت 
س��اير دس��تگاه ها از جمله مجلس ش��وراي اسالمي به 
صورت اس��تثنايي بحث مي ش��ود. يعني اص��ل بر اين 
است كه تشريح و قانونگذاري از شئون و صالحيت هاي 
تش��ريعي واليت فقيه است كه قانون اساس��ي آن را به 
مجلس ش��وراي اس��المي تفويض كرده است. مجلس 
شوراي اسالمي از يك سو مش��روعيت خود را از واليت 
فقيه مي گيرد و از سوي ديگر نمايندگي يا وكالت از سوي 
كساني است كه نمايندگي آنها را به عهده دارند. وقتي كه 
در حوزه بندي انتخابات، سيستمي تعريف مي كنيم كه 
اش��خاص پيش روي مردم وكالت دارند، رابطه مستقيم 

و انتصابي بين آنها برقرار نيس��ت. آنجا نهاد نمايندگي 
و وكالت لطمه مي بيند. ممكن اس��ت اشخاص اعتراض 
كنند ما به شما رأي نداده بوديم و شخص ديگري مد نظر 
ما بود و چرا شخص ديگري انتخاب شده و در مقام اظهار 

نظر و نماينده مجلس است. 

  ايرادات فقهي استاني شدن انتخابات  
۱- از بين بردن انتصابي »وكي��ل« و »موكل«: ممكن 
است ايراد بگيرند كه نمايندگي بحث حقوق خصوصي 
نمايندگي نيست. هر چند كه در گذر زمان و حاكميت 
ملي، »نمايندگي« مفه��وم ديگري يافت��ه ولي مبنا و 
اس��اس همان اس��ت. در واقع نمايندگان ب��ه وكالت از 
افراد و حوزه انتخابيه اظهارنظ��ر مي كنند و صالحيت 

تصميم گيري دارند. 
۲- مناف��ات با سياس��ت هاي كل��ي انتخاب��ات: يكي از 
بحث هاي سياس��ت هاي انتخاباتي حوزه بندي بر اساس 
جمعيت اس��ت. حوزه بندي انتخابات مالك هاي تعريف 

شده اي دارد كه از بين الگوهاي موجود الگوي مبتني بر 
جمعيت را انتخاب كرده اس��ت. به صورت كلي يعني هر 
شهروند يك رأي. به عبارت بهتر حوزه هاي انتخابيه بايد 
به نحوي انتخاب ش��ود كه نمايندگان توسط افرادي كه 
به آنها اعتماد دارند، شناسايي ش��دند، دست به انتخاب 
بزنند و صرف س��رزمين و جغرافيا در انتخ��اب نماينده 

دخيل نباشد. 
۳- هر رأي يك حق الناس اس��ت: رأي اف��راد به عنوان 
حق الناس تعريف مي ش��ود )چه در مرحله صيانت، چه 
در اجرا، چه در تجلي( وقتي حوزه انتخابيه به ش��خصي 
رأي مي دهند، يعني حق الناس انتخاب همان يك رأي، 
اما چون در مجموع اس��تان كانديدا رأي كس��ب نكرده 
و فرد ديگري انتخاب ش��ود، به واق��ع حق الناس ناديده 

تلقي مي شود. 
در حالت كلي ط��رح مورد نظر، به اين ش��كل نمي تواند 
تأمين كننده نيازها باشد. به رغم وجود اشكاالت در قانون 
انتخابات كه عبور از آنها نيازمند الگو اس��ت اما اس��تاني 

شدن راهكار موجود نيست. برخي هنجارها و الگوها در 
قانون اساسي و سياس��ت هاي انتخاباتي مطرح شده كه 
با در نظر گرفتن آنها مي توان ي��ك الگويي طراحي كرد 
تا تأمين كننده سياس��ت هاي انتخاباتي و البته بر اساس 
قانون باشد. كليت سياست هاي انتخاباتي استاني شدن يا 
منطقه اي كردن انتخابات را نفي كرده است و مالك اصلي 
تكيه بر جمعيت اس��ت. يعني هر حوزه كشوري به ۳۰۰ 
قسمت تقريباً مس��اوي بين حدود 8۰ ميليون جمعيت 
تقسيم ش��ود و اش��خاص با رابطه عميق وكيل و موكل 

دست به انتخاب بزنند. 
ذكر اين نكته الزم است، در سال هاي اوليه پيروزي انقالب 
بين اعضاي مجلس خبرگان رهب��ري يك جريان هايي 
بودند كه ش��وراي مناطق يا حوزه هاي مناطق را مطرح 
مي كردند كه البته مثل اس��تاني ش��دن نيست اما شايد 
نتايج آن يكس��ان باش��د. اين جريان ديني مذهبي نبود 
كه بتوان به اس��اس افكار آنها تكيه كرد و مورد پذيرش 

هم واقع نشد. 

مي كنند؛ تا االن هم شيوه  بسيار خوب و تجربه شده اي است. اگر روزي در آينده هاي دور يا 
نزديك - كه احتماالً در آينده هاي نزديك، چنين چيزي پيش نمي آيد - احساس بشود كه به 
جاي نظام رياستي مثالً نظام پارلماني مطلوب است - مثل اينكه در بعضي از كشورهاي دنيا 
معمول است - هيچ اشكالي ندارد؛ نظام جمهوري اسالمي مي تواند اين خط هندسي را به اين 

خط ديگر هندسي تبديل كند؛ تفاوتي نمي كند. و از اين قبيل.«

طرحي كه تعدادي از نمايندگان مجلس با عنوان »طرح اصالح موادي از قانون 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي« تقديم هيئت رئيسه كرده بودند، در دوم 
آبان ماه سال جاري اعالم وصول شد. اين طرح از ابعاد گوناگوني قابل ارزيابي 

است كه در اين يادداشت كوتاه برخي جوانب حقوقي آن بررسي مي شود . 
مهم ترين پيش��نهادي كه در اين طرح آمده اس��ت و البته جديد نيست و 
دست كم سه بار در ادوار تقنيني پيش��ين البته با تفاوت هاي اندكي، مطرح 
و در مجلس تصويب شده ولي از سوي شوراي نگهبان مغاير با اصول قانون 
اساسي شناخته شده و هيچ گاه لباس قانون بر تن نكرده است، آن است كه 
در انتخابات مجلس محدوده جغرافيايي هر اس��تان به عنوان حوزه استاني 
انتخابات محسوب ش��ود. به موجب اين طرح، از هر حوزه انتخابيه موجود 
در اس��تان، نامزد يا نامزدهايي كه حداقل ۲۰ درصد آراي صحيح مأخوذه 
آن حوزه انتخابيه را كسب كرده و باالترين رأي را نيز در كل استان به دست 
بياورند، نماينده يا نمايندگان استان از آن حوزه انتخابيه محسوب مي شوند. 
در واقع در اين طرح، حوزه انتخابيه »استاني- شهرستاني« پيش بيني شده 
اس��ت. براي پيروزي در انتخابات، الزم اس��ت نامزد عالوه بر كسب  نصاب 
حداقلي در سطح حوزه انتخابيه شهرستان)۲۰درصد(، حائز اكثريت آرا در 
كل استان نيز باشد. بنابراين راهيابي به كرسي نمايندگي مجلس، عالوه بر 
كسب دست كم ۲۰درصد آرا، مستلزم پيشتازي در آراي كل استان نسبت 
به رقبا نيز است. البته رأي دهندگان در هر استان مي توانند براي هر يك از 
حوزه هاي انتخابيه موجود در استان از بين نامزدهاي مربوط به همان حوزه 

انتخابيه، نماينده موردنظ��ر خود را انتخاب 
نمايند و نمي توانند از ساير حوزه هاي انتخابيه 
در آن استان، نامزد دلخواه خود را برگزينند. 
به عنوان نمونه، استان الف به عنوان يك حوزه 
انتخابيه اس��تاني تعيين مي شود و به عالوه، 
 خود ب��ه چند ح��وزه انتخابيه شهرس��تاني 
)ب، ج و د( تقسيم مي ش��ود. نامزدي كه در 
حوزه انتخابيه ج ثبت نام ك��رده، در صورتي 
به مجل��س راه مي يابد كه عالوه بر كس��ب 
۲۰درصد آراي مردم شهرستان ج، بيشترين 
آرا در كل استان الف را نيز به دس��ت آورده باشد. در غير اين صورت و حتي 
اگر صددرصد آراي شهرستان را هم كسب كند ولي بيشترين آراي استان را 
نسبت به رقبا كسب نكند، ناكام انتخابات خواهد بود. مردم شهرستان ج نيز 

فقط به نامزدهاي همان شهرستان مي توانند رأي دهند. 
اين طرح هم با اصول قانون اساسي و هم سياست هاي كلي انتخابات مغاير 
به نظر مي رس��د. اين نحو گزينش نماينده، نه تنها زمينه ساز بروز و افزايش 
اختالفات محلّ��ي، قومي، قبيله اي و مذهبي مي ش��ود بلك��ه در تعارض با 
همبستگي و وحدت ملّي است و مانعي براي توسعه و تحكيم برادري اسالمي 
و تعاون عمومي بين مردم مي ش��ود و ارزش آراي مردم در شهرستان هاي 
مختلف را متفاوت مي كند. لذا آشكارا با ذيل اصل ۲ و بندهاي ۹ و ۱۵ اصل ۳ 

و اصل ۹ و ۱۹ قانون اساسي در تضاد است. 
افزون بر اين، اين امر كاماًل برخالف جهت گيري هاي مقرر در سياست هاي 
كلي نظام است. بند نخست سياست هاي كلي انتخابات مصوب و ابالغي مقام 
معظم رهبري ۱۳۹۵/7/۲۴، به عنوان س��ندي باالدستي مقرر كرده است 
كه حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اس��المي بايد بر مبناي جمعيت و 
مقتضيات اجتناب  ناپذير تعيين شود به  گونه  اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي 

و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد. 
به طور كلي بزرگ ش��دن قلمرو حوزه انتخابيه )در اينجا اس��تاني شدن(، 
ش��ناخت مردم از نامزدها را كاهش مي دهد؛ چه، واضح است كه هرقدر كه 
حوزه انتخاباتي كوچك تر باشد، مردم نامزدها را بهتر خواهند شناخت. در اين 
طرح عدالت انتخاباتي نيز ناديده گرفته شده و درجه تأثيرگذاري رأي مردم در 
شهرستان هاي بزرگ تر يك استان، نسبت به حوزه هاي انتخابيه كوچك تر آن 
استان بيشتر است. يعني رأي مردم در شهرستان هاي بزرگ تر، سرنوشت 
پيروز انتخاب��ات را رقم مي زند و بدي��ن ترتيب برخي حوزه ه��اي انتخابيه 
از داش��تن نماينده در مجلس محروم مي ش��وند. اختالف شمار جمعيتي 
شهرستان ها يعني حوزه هاي انتخابيه در يك استان، عاملي براي نابرابري 
ميان آراي مردم و در موقعيت برتر قرار گرفتن شهرستان هاي پرجمعيت تر 
در حوزه يك استان خواهد شد. اين پيامد خود باعث كاهش انگيزه مشاركت 
مردم در انتخابات مي شود كه مغاير با بند 8 اصل ۳ و اصل 6 قانون اساسي و 

برخالف الزامات سياست هاي كلي انتخابات است. 

حامد نيكونهاد
هيئت علمي دانشگاه قم

 عدالت انتخاباتی و مشارکت عمومی در مسلخ 

تبديل هندسه رياستی به پارلمانی
استمرار يا اصالح شيوه فعلی تفكيك قوا موافقان و مخالفانی دارد

 ابراهيم موسي زاده
هيئت علمي دانشگاه تهران
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اصالحات قانون انتخابات مجلس به پارلماني شدن مدل حكومتي ايران منجر خواهد شد؟

رأي افراد به عنوان حق الناس تعريف مي شود 
)چ�ه در مرحله صيانت، چ�ه در اج�را، چه در 
تجلي( وقتي حوزه انتخابيه به ش�خصي رأي 
مي دهند، يعني حق الناس انتخاب همان يك 
رأي، اما چون در مجموع اس�تان كانديدا رأي 
كس�ب نكرده و فرد ديگ�ري انتخاب ش�ود، 
به واق�ع حق الن�اس نادي�ده تلقي مي ش�ود

به س�ياق همه مجلس هاي قبل، يك بار ديگر نمايندگان ملت در مجلس دهم نيز        پرونده 
خيز برداش�تند تا به زعم خ�ود اصالحاتي را در قان�ون انتخابات انج�ام دهند؛ 
اصالحاتي كه اين بار اس�تاني شدن انتخابات يكي از آنهاس�ت. همان موضوعي كه تاكنون شوراي نگهبان 
مغايرت هاي آن را با اصول قانون اساسي دليل رد آن توصيف كرده است. شوراي نگهبان اعتقاد دارد با اجراي 
طرح استاني شدن انتخابات مجلس شاهد كاهش ميزان مشاركت مردم خواهيم بود اما مجلسي ها اعتقاد 
دارند، شاكله فعلي انتخابات مجلس، نمايندگان را با نگاه و دغدغه ملي راهي خانه ملت نمي كند، چه بسا با 

استاني شدن انتخابات و بزرگ تر كردن حلقه انتخابي، دغدغه ملي بر نگاه بومي آنان غالب شود و از سوي 
ديگر رقابت احزاب را هم براي نخبه گزيني و شايسته س�االري افزايش دهد. در نهايت »كارآمدي مجلس« 
همان نكته مغفول مانده اي است كه ظاهراً همه سعي دارند تا به آن دست پيدا كنند و حتي كساني كه مخالف 
اين طرح هستند نيز معتقدند قانون انتخابات فعلي عمر 100 ساله خود را گذرانده و نيازمند بازنگري است. 
آنچه در پرونده اين هفته صفحه حقوق روزنامه »جوان« مي خوانيد بررسي طرحي است كه از آن به عنوان 

»استاني شدن انتخابات« ياد مي كنند.

گذار از مجلس شهرستاني به مجلس ملي

 تغيير قانون انتخابات مجلس
 آغاز تغيير حكمراني از »رياستي« به »پارلماني«

طرح يك فوريت استاني شدن انتخابات مجلس يك بار ديگر        نیره ساری
در قالب اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس ش��وراي 
اسالمي در كميسيون امور داخلي شوراها به تصويب رسيده است. در حالت كلي و به اسم 
استاني شدن انتخابات، چنين طرحي با مشابهت هاي جزئي و كلي تا كنون با استناد به برخي 
مواد قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان با ايراد مواجه شده است كه البته اين بار در قالب 
جديدي يعني كليت اصالح قانون انتخابات ارائه شده اس��ت. يعني در كنار مواردي چون 
هزينه هاي انتخاباتي يا بحث هاي تبليغاتي،  استاني شدن انتخابات به عنوان يكي از دغدغه هاي 

مهم مسئوالن نيز مطرح شده است. 
مطابق متن طرح، در هر حوزه انتخابيه موجود در استان، نامزد يا نامزدهايي كه حداقل ۲۰ 
درصد آراي صحيح ماخوذه حوزه انتخابيه را كسب كنند و نيز باالترين رأي را در كل استان به 

دست آورند، نماينده يا نمايندگان استان از آن حوزه انتخابيه محسوب مي شوند. 
آنچه در قالب استاني شدن انتخابات مطرح مي شود، موافقان و مخالفان بسياري از هر جناح 

و گروهي دارد كه البته در جاي خود قابل استناد و بررسي است. 
سيدمحمودكاشاني از جمله اين افراد بوده كه اين طرح را موهوم تفسير كرده و معتقد است 
اين طرح، حق رأي مردم در انتخابات مجلس را از مفهوم سياسي و حقوقي آن ساقط مي كند. 
وي معتقد است نمايندگان براي چهارمين بار متوالي طرح خالف قانون اساسي را در دستور 
كار خود قرار دادند. تنوع قومي و مذهبي و نيز پراكندگي جمعيتي در مركز و پيرامون، شكاف 
و واگرايي بين مركز و پيرامون كشور، مغايرت با سياس��ت هاي كلي انتخابات نيز از ديگر 
داليل مخالفان براي استاني شدن انتخابات است.  در مقابل ارتقاي شايسته گزيني و انتخاب 
نمايندگان تراز نظام جمهوري اس��المي، اجراي بهتر وظايف قانونگذاري با »ملي نگري« 
نمايندگان، پررنگ ساختن مفهوم نگاه كالن، قدرت يابي احزاب و نخبه گزيني در ليست هاي 

انتخاباتي از جمله داليل موافقان طرح استاني شدن انتخابات است. 
از سوي ديگر گفته مي شود ش��روع تغيير مدل حكمراني از رياستي به حكمراني از همين 
تغيير و تحوالت در قانون انتخابات مجلس آغاز مي شود. دورنماي اين استاني شدن انتخابات 

)طرحي كه هم اكنون در حال بررس��ي اس��ت( اذهان را به اين سمت س��وق مي دهد كه 
مؤلفه هايي چون »تغيير نحوه ورود« ، »مدل عملكرد« و »شيوه استمرار فعاليت« در راستاي 

»پارلماني شدن انتخابات« مي تواند نقطه شروعي براي »پارلماني شدن حكومت« باشد. 
با توجه به اهميت اين تغيير، طراحان، موافقان، مخالفان و حقوقدان هاي عمومي و فقهي 
استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسالمي را در گفت وگو با روزنامه »جوان« مورد بررسي 
قرار دادند. تاب آوري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در قبال اين تغييرات موضوعي 
است كه محمد بهادري به آن اشاره مي كند و مي گويد: »پارلماني شدن نظام سياسي كشور 
از جمله موضوعاتي است كه اگر نظام سياسي اراده انجام آن را داشته باشد، با بازنگري قابل 
تحقق است.« قدرت اهلل رحماني، هيئت علمي دانشگاه عالمه نيز الگوي فعلي قانون اساسي 

ايران را نظام پارلماني صوري مي داند. هر چند بهادري به موضوع جالب ديگري هم اشاره 
مي كند كه ادعاي موافقان طرح را زير سؤال مي برد مثل اينكه مشخص نيست لزوماً با 

بزرگ تر شدن حوزه هاي انتخابيه، احزاب به سراغ نامزد هاي قوي تري بروند. 
حامد نيكونهاد از اس��اتيد حقوق نيز اين طرح را برخ��الف عدالت انتخاباتي، 
اصول قانون اساسي و البته مشاركت عمومي مصرح در سياست هاي انتخاباتي 
مي داند. وي بر اين نكته تأكيد مي كند كه حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي 
اسالمي بايد بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب  ناپذير تعيين شود به گونه  اي 
كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم شود. اين 

همان موضوعي است كه ابراهيم موسي زاده استاد حقوق دانشگاه تهران هم به آن 
اشاره و آن را يك ايراد فقهي معرفي مي كند. البته وي از بين بردن مفهوم انتصابي 

»وكيل« و »موكل« و نيز حفظ رأي منطقه اي مردم به عنوان يك حق الناس را هم به 
عنوان ساير ايرادات در نظر مي گيرد. 

به رغم نظرات حقوقي موافقان و مخالفان، طراحان حامي استاني شدن معتقد هستند 
احتمال پيروزي بر شوراي نگهبان اين بار وجود دارد. هر چند افرادي چون محمد دهقان كه 
خود را از طراحان قديم معرفي مي كند، در صورتي خود را موافق اليحه جديد مي داند كه 
موجب بي پناه شدن خواسته هاي مردم نشود، حلقه تكميلي آن يعني ارتقاي كارآمدي شوراي 

استان هم همزمان در دستور كار باشد و همه اين امور با اسناد باالدستي در تضاد نباشد. 
رهبر معظم انقالب چند سال قبل در كرمانشاه در مورد اصول ثابت نظام تصريح كردند: »امروز 
نظام ما نظام رياستي است؛ يعني مردم با رأي مستقيم خودشان رئيس جمهور را انتخاب  همه تالش ها ب��راي اصالح 

قان��ون انتخابات در كش��ور 
م��ا ناش��ي از اين اس��ت كه 
انتخابات در كشور ما وضعيت 
هماهنگي ندارد؛ به اين معنا 
كه يك نفر در بخش هايي از 
كشور پاي صندوق مي آيد و 
فقط مي تواند به يك نفر رأي 
دهد و مثاًل در تهران يك نفر 
مي تواند به ۳۰ نفر رأي دهد. 

اين تعادل انتخاباتي در كش��ور وجود ن��دارد. هرچند نظام 
انتخاباتي ما اكثريتي طراحي ش��ده اما التزامات يك نظام 

اكثريتي را به دنبال ندارد. 
در نظام اكثريتي م��ردم چهره به چهره با نامزد خود آش��نا 
مي شوند و ارتباط تنگاتنگي برقرار مي كنند؛ درواقع نامزد 
خود را نه از راه دور بلكه كامالً با شناخت انتخاب مي كنند كه 

نمونه آن را به صورت سنتي در انگليس مشاهده مي كنيم. 
اكثريت حوزه هاي انتخابيه ما در ايران با نظام اكثريتي سازگار 
است؛ چراكه مردم تنها يك نماينده را انتخاب مي كنند، ولي 
براي مثال انتخابات مجلس در تهران با نظام اكثريتي سازگار 
نيست؛ چراكه مردم در شهرهاي بزرگ مثل تهران از نزديك 
امكان شناخت نامزدها را ندارند و به فهرست هاي انتخاباتي 
رأي مي دهند. به نظر كارشناسان اتخاذ شيوه اكثريتي كه يك 
ليست با دريافت ۵۱ درصد آرا در شهرهايي مثل تهران كل 
صندلي ها را تصاحب كند و يك ليست با احراز مثالً ۴۹ درصد 
آرا هيچ سهمي از كرسي ها نداشته باشد با عدالت انتخاباتي 
سازگار نيست و به همين دليل در شهرهايي مثل تهران نظام 

تناسبي با عدالت انتخاباتي سازگار تر است. 
نظام تناسبي به اين معناست كه هر حزبي به تناسب درصد 
رأيي كه در صندوق براي آنها ريخته مي شود به همان نسبت 

نماينده به مجلس مي فرستد. 
نظام تناسبي در استان ها و شهرهايي كه مردم تعداد زيادي از 
نامزدها را برمي گزينند و بيش از آنكه به افراد اعتماد كنند به 
احزاب و جريان ها اعتماد مي كنند و به اصطالح ليستي رأي 
مي دهند با عدالت سازگار تر بوده و در مواردي اعمال مي شود 
كه مردم از نزديك نامزدها را نمي شناسند. در كشور ما براي 
انتخاب حدود ۲۰۰ نماينده نظام اكثريتي با عدالت سازگار 
اس��ت ولي براي تحقق عدالت در تهران و شهرهاي بزرگ 
علي القاعده بايد نظام تناس��بي اعمال مي شده است، اما ما 
نظام تناسبي را در شهرهاي بزرگ هم اعمال نمي كنيم و در 

همه جا نظام اكثريتي اعمال مي شود. 
دو گونه نظر مبتني بر نظام اكثريتي و تناسبي وجود دارد؛ 
طرفداران نظام اكثريتي معتقد هستند تهران به ۳۰ محله 
تقسيم شود و اينگونه نماينده انتخاب شود اما طرفداران نظام 
تناسبي معتقد هستند ۳۰ استان داشته باشيم و هركدام يك 
سهميه داشته باشند و مردم همه كشور مانند تهران به صورت 

ليستي نمايندگانشان را برگزينند. 
طرفداران برگزاري انتخابات به صورت استاني، يك مبناي 

فكري دارند مبني بر اينكه نظام اكثريتي به سمت تناسبي 
سوق داده شود؛ چراكه معتقد هستند نمايندگان فعلي كمتر 

كاركرد ملي دارند. 
طبق قانون اساس��ي نماينده از هر جا آمده باش��د، دغدغه 
كل آحاد كشور را بايد داشته باش��د و اين در حالي است كه 
نمايندگان ما در ش��رايط فعلي كمتر نگاه مل��ي دارند. اگر 
بخواهيم به نقاط مثبت استاني شدن انتخابات اشاره كنيم 
بايد بگوييم نمايندگان نگاه ملي پي��دا مي كنند، همه فكر 
و ذهن آنه��ا كاهش و افزايش رأي در يك ش��هر و اس��تان 
نيست بلكه مشكالت كل كش��ور را توأمان در كنار شهر و 
استان مي بينند. همچنين اس��تاني شدن انتخابات موجب 
مي شود نمايندگان در برابر وزرا و براي نظارت بر آنها دچار 

مالحظه كاري نشوند. 
طرح اس��تاني ش��دن انتخابات برخي نقاط منفي را نيز در 
بردارد. مخالفان طرح معتقد هستند در شرايط فعلي مردم 
به استانداران و مس��ئوالن ارش��د و مديران كل به سختي 
دسترس��ي دارند و تنها نقطه اميد مردم ك��ه از طريق آنها 
عمده مشكالتشان پيگيري مي ش��ود نمايندگان هستند؛ 
لذا با استاني ش��دن انتخابات رابطه مردم با نمايندگان و به 
تبع آن ارتباط مردم با حاكميت دچار اختالل مي شود و ما 
در طرح هاي مشهور به طرح هاي سه قلو در مجلس هشتم 
خواستيم اين خأل را با طرح ارتقاي سطح كارآمدي شوراهاي 
استان ها پر كنيم، به نحوي كه هر شهرستان يك نماينده با 
ويژگي هاي نمايندگان مجلس و با اختيارات وسيع در شوراي 
استان داشته باشد و مسائل محلي و منطقه اي از طريق اين 
نماينده در شوراي استان پيگيري شود؛ چراكه طرح استاني 
شدن انتخابات مجلس بدون توجه به ارتقاي كارآمدي شوراي 
استان موجب آس��يب به روابط مردم با حاكميت و بي پناه 

ماندن مردم مي شود. 
براي اس��تاني ش��دن انتخابات بايد جايگزين عدم حضور 
نماينده در شهرس��تان ها و نقاط مختلف روستايي جبران 
شود و قانونگذار پيش بيني آن را كند كه ما در مجلس هشتم 
از طريق شوراي استان پيش بيني كرديم اما ظاهراً دوستان 
ما در اين مجلس به آن طرح كه حلقه تكميلي استاني شدن 
انتخابات مجلس اس��ت توجهي نداش��ته اند. البته اينگونه 
طرح ها زماني به نتيجه مي رسد كه در سطح نظام يك اتاق 
فكر ساختاري موجود باشد و تمامي ابعاد آن بررسي شود و 

تصميمي منسجم اتخاذ گردد. 
به نظر مي رسد بند يك سياست هاي كلي انتخابات ابالغي 
توسط مقام معظم رهبري كه شناخت فردي نامزدها مبناي 
انتخابات اعالم شده است، معطوف به انتخابات از طريق شيوه 
نظام اكثريتي شده است و در سياست هاي كلي هيچ رگه اي 
از معطوف شدن به سمت نظام تناسبي و نيز استاني شدن 
انتخابات ديده نمي شود. با اين حال اگر استاني شدن انتخابات 
مجلس موجب بي پناه شدن خواسته هاي مردم نشود و حلقه 
تكميلي آن يعني ارتقاي كارآمدي شوراي استان هم همزمان 
در دستور باشد و اين امور با اسناد باالدستي در تضاد نباشد 

من همچنان با آن موافق هستم.

 با  استانی شدن انتخابات
نماینده نگاه ملی پیدا می کند

جنبه حق الناسي رأي انتخابات مغفول مي ماند

 استاني شدن انتخابات
 اجراي بهتر وظایف قانونگذاري 

 الگوی فعلی قانون اساسی ایران
نظام پارلمانی صوری است

كاتب از طراحان اصلي جديد اصالح قانون انتخابات متشكل از استاني شدن انتخابات در گفت وگو 
با »جوان« مي گويد: اين طرح اصالح بخش عمده اي از قانون انتخابات اس��ت كه استاني شدن 

انتخابات يكي از موارد آن است. 
وي ضمن تأكيد بر اينكه احتمال موفقيت اين طرح براي چندمين بار متوالي وجود دارد، توضيح 
مي دهد: هدف اصلي طرح اين اس��ت كه نمايندگان را به سمت اجراي بهتر وظايف قانونگذاري 
و نظارتي س��وق دهد. از طرف ديگر با چنين طرحي افراد شركت كننده در انتخابات از نخبگان، 

مؤثران و چهره هاي اصلي خواهند بود. 
كاتب در ادامه تصريح مي كند: يك س��ال و نيم تالش صورت گرفته تا با نظر پژوهشكده شوراي 
نگهبان، منافع ملي در اين طرح در نظر گرفته شود و همين باعث شده تا طرح كمترين ايراد را 

داشته باشد اما اگر ايرادي هم داشته باشد با توافق حاصل خواهد شد. 

نظام سياسي كنوني ايران برخالف آنچه شهرت يافته، شبيه نظام رياستي يا نيمه رياستي نيست 
بلكه با توجه به ضابطه اصلي در تعيين ش��كل نظام سياس��ي، نظام فعلي اي��ران را بايد در عداد 
»رژيم هاي شبه پارلماني« قلمداد كرد؛ از آن روي كه رئيس كشور )رهبري( به نحو غيرمستقيم 
از طرف مردم و توسط مجلس خبرگان تعيين مي شود )شبيه انتخاب رئيس كشور در رژيم هاي 

پارلماني.( 
از اين رو است كه هرگونه اصالح در س��اختار قدرت سياسي تنها در صورتي شكل نظام سياسي 
ايران را تغيير مي دهد كه اصوالً معطوف و متوجه به رأس هرم قدرت )يعني رهبري و نه رياست 
جمهوري( باشد. مطابق مفاد قانون اساسي فعلي، مقام رهبري به مثابه رئيس كشور توسط مجلس 
خبرگان منتخب مردم، انتخاب و نظارت مي شود كه اين امر نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران 
را شبيه جمهوري هاي پارلماني كرده است ليكن تطبيق شرايط اعضا و كيفيت تشكيل مجلس 
خبرگان و نيز نحوه عملكرد اين نهاد در انتخاب و نظارت بر رهبر، با معيارهاي شناخته ش��ده در دموكراسي هاي نمايندگي، 
وضعيتي را نشان مي دهد كه صدق عنوان جمهوري پارلماني )به مثابه شكل رژيم( يا دموكراسي پارلماني )به مثابه روش تداول 

قدرت( در نظام كنوني ايران را با اشكال جدي مواجه مي كند. 
نظريه مردم ساالري ديني كه افزون بر نصب الهي، رضايت اكثريت قاطع مردم را شرط تحقق مشروعيت حاكم اسالمي مي داند، 
امكان الزم و كافي براي عبور از الگوي موجود )نظام پارلماني صوري( و اصالح حقوقي ساختار قدرت سياسي در قالب تمهيد 

نظام پارلماني واقعي را فراهم مي كند.

 ابراهيم كاتب
طراح اصلي قانون انتخابات

 قدرت اهلل رحماني
هيئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائي

 محمد دهقاني نقندر
كميسيون قضايي

 محمد بهادري
استاد حقوق عمومي

با اين مش��كالت مجلس براي چندمين بار خيز خود را 
براي بزرگ تر شدن حوزه هاي انتخابيه برداشته است كه 
در ادبيات عمومي به »استاني شدن انتخابات« شناخته 
مي ش��ود؛ اقدامي كه در مدل هاي قبلي شاكله تركيبي 
بودن داشت يعني يك نماينده در عين حال كه استاني 

است اما علقه هايي را به حوزه هاي كوچك داشته باشد. 
مكانيسم فعلي در طرح جديد بدين صورت است كه هر 
نامزد يك شهرستان و حوزه كوچك )حوزه فرعي( بايد 
سابقه نمايندگي يا سكونت در آن شهر را داشته باشد و از 
آن شهر نامزد شود ولي رأي گيري براي انتخاب نماينده 
يك حوزه تنها از بين انتخاب كنندگان آن شهر نيست بلكه 
رأي گيري از كل استان صورت خواهد گرفت. درنهايت بعد 
از شمارش آرا كساني كه كف رأي را در شهرستان داشته 
باشند )۱۰ درصد(، هركدام در استان نيز بيشترين رأي 
را داشته باشند به عنوان نماينده استان از آن شهرستان 

انتخاب مي شوند. 
اين باعث خواهد ش��د نمايندگان دنبال جمع آوري رأي 
جزئي در طول چهار س��ال فعاليت خود نباشند. از سوي 
ديگر مدلي شبيه شهرهاي بزرگ مي شود مثل تهران كه 
نمايندگان چندان درگير نامه نگاري و پيگيري موضوعات 
جزئي اجرايي و دخالت در حوزه قوه مجريه نيستند و در 
واقع ايده آل نمايندگان حوزه هاي كوچك اين است كه 
مثل نمايندگان تهران شوند و به مسائل كالن بپردازند. 

بحث دامن زدن به مسائل قوميتي در انتخابات و موضوع 
بي عدالتي در انتخاب نمايندگان از اين جهت كه ممكن 
است داوطلبي نماينده شهرس��تاني شود كه هرچند در 
استان باالترين رأي را آورده اما چه بسا در آن شهرستان 
واجد باالترين رأي نبوده است و نيز كمرنگ شدن رابطه 
چهره به چهره و مس��تقيم مردم با نمايندگان و اين كه 
مي تواند از موجبات كاهش مشاركت مردم در انتخابات 
باشد، ازجمله محورهاي مهمي بوده كه تاكنون شوراي 
نگهب��ان در طرح هاي قبلي ب��ه آن متذكر ش��ده و ايراد 

گرفته است. 
نكته مهم حقوقي در طرح فعلي كه در دستور كار مجلس 
اس��ت اين اس��ت كه در اين دوره تالش نمايندگان تنها 
معطوف به استاني ش��دن انتخابات نيست و اشكاالت و 
نواقص متعدد انتخاباتي را رصد كرده و صرفاً به بزرگ تر 

ش��دن حوزه هاي انتخاباتي بس��نده نكرده ان��د. نقص و 
نارسايي هاي قوانين انتخابات در بحث تبليغات، نظارت، 
ش��فافيت مالي هزينه هاي انتخاباتي و جرائم و تخلفات 
انتخاباتي ازجمله موضوعاتي اس��ت كه در كنار استاني 
شدن انتخابات، نمايندگان به صورت جامع و با كارشناسي 

عميق به آن پرداختند. 
درخصوص ارتباط بزرگ شدن حوزه هاي انتخابيه مجلس 
با بحث پارلماني شدن نظام سياسي كشور مي توان گفت 
خروجي استاني شدن انتخابات مجلس توانايي اين را دارد 
تا به شكل گيري نظام پارلماني كمك كند، با اين دليل كه 
در نظام پارلماني احزاب نقش جدي در شكل گيري دولت 
دارند. در وضعيت فعلي كه نمايندگان تك تك ورود پيدا 
مي كنند چندان نيازمند پش��توانه احزاب قوي نيستند 
اما اگر حوزه هاي انتخابيه بزرگ شود به صورت منطقي 
مي بينيم كه ليست هاي انتخاباتي نقش تعيين كننده دارد 
لذا اگر حوزه هاي انتخابيه بزرگ شوند قاعدتاً نقش احزاب 
جدي شده و وجود نظام حزبي قوي در پارلمان، مقدمه و 
الزمه تشكيل نظام پارلماني خواهد بود كه در آن احزاب 
واجد اكثريت پارلماني، دولت را تش��كيل خواهند داد و 
احزاب ديگر نيز مبتني بر رويكردهاي خود نقش كنترل و 

نظارت بر دولت را خواهند داشت. 
از سوي ديگر كساني كه از استاني شدن انتخابات حمايت 
مي كنند اين ادعا را دارند كه بزرگ تر ش��دن حوزه هاي 
انتخابيه باعث خواهد ش��د تا احزاب به سمت نامزد هاي 
قوي تري س��وق پيدا كنند اما اين تنها ادعايي است كه 

مشخص نيست در عمل تحقق پيدا كند. 
براي تغيير نظام سياسي كشور به پارلماني در قالب قانون 
اساسي موجود نمي توان اقدام كرد؛ چراكه قانون اساسي 
ما احكام��ي در مورد چگونگي تش��كيل دولت و انتخاب 

رئيس جمهور دارد كه با نظام پارلماني تناسبي ندارد. 
اما اصالح شيوه تشكيل دولت در قانون اساسي جمهوري 
اس��المي ايران مش��مول خط قرمزهايي ك��ه محدوده 
بازنگري در قانون اساسي را ترسيم مي كند )مثل اسالمي 
بودن، جمهوري بودن و...( نمي شود. درنتيجه پارلماني 
شدن نظام سياسي كش��ور ازجمله موضوعاتي است كه 
اگر نظام سياسي اراده انجام آن را داشته باشد، با بازنگري 

قابل تحقق است. 

برخالف انتخابات رياس��ت جمهوري كه قانون اساس��ي 
جمهوري اس��المي ايران تأكيد بر يكپارچه برگزار شدن 
انتخابات در كل كشور دارد، در مورد حوزه بندي انتخابات 
مجلس، قانون اساس��ي ورودي ندارد و تنها به اين بسنده 
ش��ده كه محدوده حوزه هاي انتخابي��ه را مجلس تعيين 

خواهد كرد.  
طبق روال معمول در مكانيسم برگزاري انتخابات سعي شده 
است در حوزه هاي محدود به شهرستان ها با جمعيت زيادتر، 
آن منطقه يك حوزه انتخابيه در نظر گرفته ش��ود. در مورد 

شهرهاي كوچك نيز معموالً تركيب دو شهرستان و بخش هاي 
تابعه، يك حوزه در نظر گرفته مي شود و اين شيوه اي است 
كه در انتخابات تاكنون در پيش گرفته شده است.  نوع نظام 
انتخاباتي ما اكثريتي ساده اس��ت. يك حد نصاب ۲۵ درصد 
مجموع آرا در نظر گرفته ش��ده و هر نامزدي كه كف رأي را 
بياورد و نسبت به ساير نامزدها بيشترين آرا را داشته باشد، به 
عنوان نماينده انتخاب خواهد شد. در اين ميان چند مشكل در 
كاركرد نمايندگان وجود داشت كه آنها را به اين فكر انداخت، 

حوزه بندي انتخابات مجلس نياز به بازنگري دارد. 

   عمده ترين مشكالت اين بود كه نمايندگان در حوزه هاي كوچك كه اكثريت قابل توجه ۲۹۰ كرسي را شامل مي شود، 
درگير اقدامات جزئي براي برآورده كردن درخواست هاي مردم مي شدند. به طور طبيعي وقتي حوزه كوچك است رابطه 
مردم و نماينده ملموس، رو در رو و به نسبت گسترده است. از آنجايي كه مردم نيز به مسئوالن اجرايي دسترسي كمتري 
دارند، براي حل مشكل خود به نمايندگان متوسل مي شوند؛ اين مش��كالت از آسفالت كوچه و خيابان، وام، شغل و... را 
دربرمي گيرد تا مسائل كوچكي چون جريمه راهنمايي و رانندگي! بر همين اس��اس نمايندگان به لحاظ زماني درگير 
كار اجرايي مي شدند و فرصتي براي اقدامات جدي تر و ملي نداشتند. يعني نماينده ها به جاي رصد مشكالت اجتماعي، 
سياسي، اقتصادي و... و تمركز بر فعاليت هاي نظارتي، درگير مشكالت كوچك مي شوند. اين در حالي است كه همواره 

در قانون اساسي ما صحبت از نمايندگان يك ملت شده نه حوزه هاي كوچك و خاص!

    در مورد صالحيت قانونگذاري نيز اين مش��كل مشهود اس��ت و ما مي بينيم كه طرح و لوايح هم چندان مورد توجه 
نمايندگان قرار نمي گيرد و تنها مكانيسمي است كه چند نفر طراح يا امضاكننده در پس آن وجود دارد و ساير نمايندگان 
بس��ياري اوقات صرفاً اطالعاتي كلي از موضوع دارند و با جزئيات طرح ها و لوايح آشنايي كافي را نداشته و درواقع ورود 

جدي به خيلي از موارد در دستور كار مجلس ندارند!

   البته آس��يب ها فقط معطوف به اين موضوع نيس��ت و موارد ديگري نيز وجود دارد؛ ازجمله اينكه نمايندگان براي 
اجابت نيازهاي مردم، ناگزير از مراجعه به مسئوالن اجرايي در همه موارد از قبيل مسائل عمراني، اجرايي و... هستند و 
به دنبال اين اتفاق خواه ناخواه وامدار مسئوالن اجرايي مي شوند و اين وامدار شدن به شدت به صالحيت نظارتي مجلس 

آسيب مي رساند. 

    بحث ديگر اين است كه نمايندگان به دليل جلب موافقت و رأي آوري در حوزه هاي كوچك انتخاباتي، نگاه ملي گرايانه 
ندارند و براي جلب نظر مردم آن حوزه ها به جاي پيگيري پروژه هاي عمراني متعددي كه در ادوار پيش در آن حوزه ها آغاز 
شده است در صدد تصويب و شروع به كار پروژه هاي جديدي هستند كه به نام ايشان شناخته شود و اين مسئله به شدت 

موجب هدررفت سرمايه ملي و بيت المال شده است. 

 پارلمانی شدن ایران
 خط قرمز قانون اساسی نیست

براي تغيير نظام سياسي كشور به پارلماني در 
قالب قان�ون اساس�ي موجود نمي ت�وان اقدام 
كرد؛ چراكه قانون اساس�ي ما احكامي در مورد 
چگونگي تشكيل دولت و انتخاب رئيس جمهور 
دارد ك�ه ب�ا نظ�ام پارلماني تناس�بي ن�دارد

بند نخست سياست هاي كلي انتخابات مصوب 
و ابالغي مق�ام معظم رهب�ري 1395/7/24، به 
عنوان سندي باالدس�تي مقرر كرده است كه 
حوزه هاي انتخاباتي مجلس ش�وراي اسالمي 
بايد بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب  ناپذير 
تعيين شود به  گونه  اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي 
و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد

مس��ئله انتخاب��ات مربوط 
ب��ه حوزه بن��دي انتخابات 
اس��ت. اي��ن حوزه بندي از 
يكس��ري اص��ول و قوانين 
تبعي��ت مي كن��د ك��ه هر 
كدام از كشورها به اقتضاي 
زمينه ه��اي اقتص��ادي، 
و  سياس��ي،  فرهنگ��ي 
اجتماعي خود، آن را تبيين 
مي كند كه مبن��اي قانوني 

دارد. در نتيج��ه انتخاب يك مبنا براي نظ��ام انتخاباتي 
برگرفته از ديدگاه فوق است. 

نظام انتخاباتي كشور ما به ويژه در بحث حوزه بندي 
انتخاب��ات نيازمند اصالح ب��وده و اين امر روش��ن و 
واضحي است. به اين دليل كه شاكله قانون انتخابات 
بالغ بر ۱۰۰ سال بوده كه ش��كل گرفته و با تحوالت 
روز و گس��ترش جمعيت و حتي تغيير نظام سياسي 

خود را به روز نكرده اس��ت. يكي از اي��ن حوزه ها كه 
نيازمند بازبيني و به روز شدن است، بحث حوزه بندي 

انتخابات است. 
اين قان��ون انتخابات مجلس را كه م��ا در حال حاضر 
داريم ريشه در قانون دوم مصوبه مجلس دوم مشروطه 
دارد كه سال ۱۲88 تصويب شده البته در گذر زمان به 
ويژه انقالب اسالمي تغييرات اساسي پيدا كرده ولي 
شاكله همان قبلي اس��ت. مبناي انتخاب نمايندگان 
اياالت و واليات بود و االن استان و شهرستان شده و 
حوزه هاي انتخابيه به اين نحو ش��كل گرفته است اما 
با هدف اصالح وضعيت موجود كه با چارچوب قانون 
اساسي سازگار نيس��ت و انطباق ندارد، استاني شدن 
انتخابات وضعيت را بد تر مي كند و به قول معروف از 
چاله در آمدن و در چاه افتادن است. از سوي ديگر با 
موازين ش��رعي، قانون اساس��ي، اصول حاكم با نظام 
انتخابات عادالنه، مس��تقل، آزاد و غير قابل تبعيض 
مغاي��رت دارد. در نتيجه همه م��وارد را اگر كنار هم 

جمع كنيم، مغايرت فقهي و حقوقي هم در دل خود 
جاي داده است. 

سيس��تم نمايندگي و انتخابات ريشه در وكالت از طرف 
مردم دارد. اين را اگر بخواهيم در چارچوب نظام سياسي 
چون جمهوري اسالمي ايران بحث كنيم، با چالش هاي 
فقهي و حقوقي مواجه مي ش��ود چراكه در اين سيستم، 
مشروعيت همه دستگاه ها از واليت فقيه بوده و دخالت 
س��اير دس��تگاه ها از جمله مجلس ش��وراي اسالمي به 
صورت اس��تثنايي بحث مي ش��ود. يعني اص��ل بر اين 
است كه تشريح و قانونگذاري از شئون و صالحيت هاي 
تش��ريعي واليت فقيه است كه قانون اساس��ي آن را به 
مجلس ش��وراي اس��المي تفويض كرده است. مجلس 
شوراي اسالمي از يك سو مش��روعيت خود را از واليت 
فقيه مي گيرد و از سوي ديگر نمايندگي يا وكالت از سوي 
كساني است كه نمايندگي آنها را به عهده دارند. وقتي كه 
در حوزه بندي انتخابات، سيستمي تعريف مي كنيم كه 
اش��خاص پيش روي مردم وكالت دارند، رابطه مستقيم 

و انتصابي بين آنها برقرار نيس��ت. آنجا نهاد نمايندگي 
و وكالت لطمه مي بيند. ممكن اس��ت اشخاص اعتراض 
كنند ما به شما رأي نداده بوديم و شخص ديگري مد نظر 
ما بود و چرا شخص ديگري انتخاب شده و در مقام اظهار 

نظر و نماينده مجلس است. 

  ايرادات فقهي استاني شدن انتخابات  
۱- از بين بردن انتصابي »وكي��ل« و »موكل«: ممكن 
است ايراد بگيرند كه نمايندگي بحث حقوق خصوصي 
نمايندگي نيست. هر چند كه در گذر زمان و حاكميت 
ملي، »نمايندگي« مفه��وم ديگري يافت��ه ولي مبنا و 
اس��اس همان اس��ت. در واقع نمايندگان ب��ه وكالت از 
افراد و حوزه انتخابيه اظهارنظ��ر مي كنند و صالحيت 

تصميم گيري دارند. 
۲- مناف��ات با سياس��ت هاي كل��ي انتخاب��ات: يكي از 
بحث هاي سياس��ت هاي انتخاباتي حوزه بندي بر اساس 
جمعيت اس��ت. حوزه بندي انتخابات مالك هاي تعريف 

شده اي دارد كه از بين الگوهاي موجود الگوي مبتني بر 
جمعيت را انتخاب كرده اس��ت. به صورت كلي يعني هر 
شهروند يك رأي. به عبارت بهتر حوزه هاي انتخابيه بايد 
به نحوي انتخاب ش��ود كه نمايندگان توسط افرادي كه 
به آنها اعتماد دارند، شناسايي ش��دند، دست به انتخاب 
بزنند و صرف س��رزمين و جغرافيا در انتخ��اب نماينده 

دخيل نباشد. 
۳- هر رأي يك حق الناس اس��ت: رأي اف��راد به عنوان 
حق الناس تعريف مي ش��ود )چه در مرحله صيانت، چه 
در اجرا، چه در تجلي( وقتي حوزه انتخابيه به ش��خصي 
رأي مي دهند، يعني حق الناس انتخاب همان يك رأي، 
اما چون در مجموع اس��تان كانديدا رأي كس��ب نكرده 
و فرد ديگري انتخاب ش��ود، به واق��ع حق الناس ناديده 

تلقي مي شود. 
در حالت كلي ط��رح مورد نظر، به اين ش��كل نمي تواند 
تأمين كننده نيازها باشد. به رغم وجود اشكاالت در قانون 
انتخابات كه عبور از آنها نيازمند الگو اس��ت اما اس��تاني 

شدن راهكار موجود نيست. برخي هنجارها و الگوها در 
قانون اساسي و سياس��ت هاي انتخاباتي مطرح شده كه 
با در نظر گرفتن آنها مي توان ي��ك الگويي طراحي كرد 
تا تأمين كننده سياس��ت هاي انتخاباتي و البته بر اساس 
قانون باشد. كليت سياست هاي انتخاباتي استاني شدن يا 
منطقه اي كردن انتخابات را نفي كرده است و مالك اصلي 
تكيه بر جمعيت اس��ت. يعني هر حوزه كشوري به ۳۰۰ 
قسمت تقريباً مس��اوي بين حدود 8۰ ميليون جمعيت 
تقسيم ش��ود و اش��خاص با رابطه عميق وكيل و موكل 

دست به انتخاب بزنند. 
ذكر اين نكته الزم است، در سال هاي اوليه پيروزي انقالب 
بين اعضاي مجلس خبرگان رهب��ري يك جريان هايي 
بودند كه ش��وراي مناطق يا حوزه هاي مناطق را مطرح 
مي كردند كه البته مثل اس��تاني ش��دن نيست اما شايد 
نتايج آن يكس��ان باش��د. اين جريان ديني مذهبي نبود 
كه بتوان به اس��اس افكار آنها تكيه كرد و مورد پذيرش 

هم واقع نشد. 

مي كنند؛ تا االن هم شيوه  بسيار خوب و تجربه شده اي است. اگر روزي در آينده هاي دور يا 
نزديك - كه احتماالً در آينده هاي نزديك، چنين چيزي پيش نمي آيد - احساس بشود كه به 
جاي نظام رياستي مثالً نظام پارلماني مطلوب است - مثل اينكه در بعضي از كشورهاي دنيا 
معمول است - هيچ اشكالي ندارد؛ نظام جمهوري اسالمي مي تواند اين خط هندسي را به اين 

خط ديگر هندسي تبديل كند؛ تفاوتي نمي كند. و از اين قبيل.«

طرحي كه تعدادي از نمايندگان مجلس با عنوان »طرح اصالح موادي از قانون 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي« تقديم هيئت رئيسه كرده بودند، در دوم 
آبان ماه سال جاري اعالم وصول شد. اين طرح از ابعاد گوناگوني قابل ارزيابي 

است كه در اين يادداشت كوتاه برخي جوانب حقوقي آن بررسي مي شود . 
مهم ترين پيش��نهادي كه در اين طرح آمده اس��ت و البته جديد نيست و 
دست كم سه بار در ادوار تقنيني پيش��ين البته با تفاوت هاي اندكي، مطرح 
و در مجلس تصويب شده ولي از سوي شوراي نگهبان مغاير با اصول قانون 
اساسي شناخته شده و هيچ گاه لباس قانون بر تن نكرده است، آن است كه 
در انتخابات مجلس محدوده جغرافيايي هر اس��تان به عنوان حوزه استاني 
انتخابات محسوب ش��ود. به موجب اين طرح، از هر حوزه انتخابيه موجود 
در اس��تان، نامزد يا نامزدهايي كه حداقل ۲۰ درصد آراي صحيح مأخوذه 
آن حوزه انتخابيه را كسب كرده و باالترين رأي را نيز در كل استان به دست 
بياورند، نماينده يا نمايندگان استان از آن حوزه انتخابيه محسوب مي شوند. 
در واقع در اين طرح، حوزه انتخابيه »استاني- شهرستاني« پيش بيني شده 
اس��ت. براي پيروزي در انتخابات، الزم اس��ت نامزد عالوه بر كسب  نصاب 
حداقلي در سطح حوزه انتخابيه شهرستان)۲۰درصد(، حائز اكثريت آرا در 
كل استان نيز باشد. بنابراين راهيابي به كرسي نمايندگي مجلس، عالوه بر 
كسب دست كم ۲۰درصد آرا، مستلزم پيشتازي در آراي كل استان نسبت 
به رقبا نيز است. البته رأي دهندگان در هر استان مي توانند براي هر يك از 
حوزه هاي انتخابيه موجود در استان از بين نامزدهاي مربوط به همان حوزه 

انتخابيه، نماينده موردنظ��ر خود را انتخاب 
نمايند و نمي توانند از ساير حوزه هاي انتخابيه 
در آن استان، نامزد دلخواه خود را برگزينند. 
به عنوان نمونه، استان الف به عنوان يك حوزه 
انتخابيه اس��تاني تعيين مي شود و به عالوه، 
 خود ب��ه چند ح��وزه انتخابيه شهرس��تاني 
)ب، ج و د( تقسيم مي ش��ود. نامزدي كه در 
حوزه انتخابيه ج ثبت نام ك��رده، در صورتي 
به مجل��س راه مي يابد كه عالوه بر كس��ب 
۲۰درصد آراي مردم شهرستان ج، بيشترين 
آرا در كل استان الف را نيز به دس��ت آورده باشد. در غير اين صورت و حتي 
اگر صددرصد آراي شهرستان را هم كسب كند ولي بيشترين آراي استان را 
نسبت به رقبا كسب نكند، ناكام انتخابات خواهد بود. مردم شهرستان ج نيز 

فقط به نامزدهاي همان شهرستان مي توانند رأي دهند. 
اين طرح هم با اصول قانون اساسي و هم سياست هاي كلي انتخابات مغاير 
به نظر مي رس��د. اين نحو گزينش نماينده، نه تنها زمينه ساز بروز و افزايش 
اختالفات محلّ��ي، قومي، قبيله اي و مذهبي مي ش��ود بلك��ه در تعارض با 
همبستگي و وحدت ملّي است و مانعي براي توسعه و تحكيم برادري اسالمي 
و تعاون عمومي بين مردم مي ش��ود و ارزش آراي مردم در شهرستان هاي 
مختلف را متفاوت مي كند. لذا آشكارا با ذيل اصل ۲ و بندهاي ۹ و ۱۵ اصل ۳ 

و اصل ۹ و ۱۹ قانون اساسي در تضاد است. 
افزون بر اين، اين امر كاماًل برخالف جهت گيري هاي مقرر در سياست هاي 
كلي نظام است. بند نخست سياست هاي كلي انتخابات مصوب و ابالغي مقام 
معظم رهبري ۱۳۹۵/7/۲۴، به عنوان س��ندي باالدستي مقرر كرده است 
كه حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اس��المي بايد بر مبناي جمعيت و 
مقتضيات اجتناب  ناپذير تعيين شود به  گونه  اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي 

و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد. 
به طور كلي بزرگ ش��دن قلمرو حوزه انتخابيه )در اينجا اس��تاني شدن(، 
ش��ناخت مردم از نامزدها را كاهش مي دهد؛ چه، واضح است كه هرقدر كه 
حوزه انتخاباتي كوچك تر باشد، مردم نامزدها را بهتر خواهند شناخت. در اين 
طرح عدالت انتخاباتي نيز ناديده گرفته شده و درجه تأثيرگذاري رأي مردم در 
شهرستان هاي بزرگ تر يك استان، نسبت به حوزه هاي انتخابيه كوچك تر آن 
استان بيشتر است. يعني رأي مردم در شهرستان هاي بزرگ تر، سرنوشت 
پيروز انتخاب��ات را رقم مي زند و بدي��ن ترتيب برخي حوزه ه��اي انتخابيه 
از داش��تن نماينده در مجلس محروم مي ش��وند. اختالف شمار جمعيتي 
شهرستان ها يعني حوزه هاي انتخابيه در يك استان، عاملي براي نابرابري 
ميان آراي مردم و در موقعيت برتر قرار گرفتن شهرستان هاي پرجمعيت تر 
در حوزه يك استان خواهد شد. اين پيامد خود باعث كاهش انگيزه مشاركت 
مردم در انتخابات مي شود كه مغاير با بند 8 اصل ۳ و اصل 6 قانون اساسي و 

برخالف الزامات سياست هاي كلي انتخابات است. 

حامد نيكونهاد
هيئت علمي دانشگاه قم

 عدالت انتخاباتی و مشارکت عمومی در مسلخ 

تبديل هندسه رياستی به پارلمانی
استمرار يا اصالح شيوه فعلی تفكيك قوا موافقان و مخالفانی دارد

 ابراهيم موسي زاده
هيئت علمي دانشگاه تهران
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يكي از مهم تري�ن موضوعاتي ك�ه در حال حاضر 
فضاي فكري و تبييني كش�ور با آن مواجه اس�ت 
در بررس�ي الگوي پيش�رفت اس�امي ايراني در 
افق 1۴۴۴ پيش از هرچيز به مبان�ي و مفروضاتي 
برمي خوريم كه اين الگو بر اساس آنها تدوين شده 
است. از ميان اين مباني تاكنون در يادداشت هايي 
به مباني خداشناسي، مباني جهان شناسي و برخي 
از بندهاي مربوط به مباني انسان شناسي پرداخته 
شد. در ادامه يكي ديگر از بندهاي مرتبط با مباني 
انسان شناس�ي در ن�گاه اي�ن الگو مورد بررس�ي 
و تبيين ق�رار گرفته اس�ت كه در واق�ع مرتبط با 
موضوع حقوق بش�ر و برخ�ي از مصادي�ق آن در 
تفكر مبنايي ش�يعه و مورد تأكيد اين الگو است. 
توصيف حقوق انساني در اين بند از پيش نويس الگوي 

ابالغي چنين آمده است:
- انس��ان داراي حقوقي از جمله حق حيات معقول، 
آگاهي، زيس��ت معنوي و اخالقي، دينداري، آزادي 
توأم با مسئوليت، تعيين سرنوش��ت و برخورداري از 

دادرسي عادالنه است. 
  حقوق بشر در تفكر بشري

نزديك تري��ن مفهوم��ي ك��ه از بند ف��وق در ادبيات 
متعارف فكري مستفاد مي گردد، موضوع حقوق بشر و 
انسان هاست. اين موضوع در اسالم قدمتي بسيار بيش 
از آنچه تح��ت عنوان »حقوق بش��ر« در غرب مطرح 
است، دارد. دين اسالم نه تنها با موضوعي به عنوان به 
رسميت شمردن »حق« براي انسان ها مخالفتي ندارد 
بلكه جايگاهي كه در نگرش اسالمي به انسان به عنوان 
خليفه اهلل وجود دارد، به وي كرامتي ذاتي مي بخشد و 
آن را نسبت به همه موجودات عالم تفضل مي بخشد. از 
ديدگاه اسالم، انسان ذاتاً داراي كرامت است؛ كرامتي 
ْمنا بَِني آَدَم«؛  كه منسوب به خداوند است: »َو لََقْد كرَّ
انسان داراي روح الهي و مسجود مالئكه و خليفه  خدا 

در زمين است. 
از همين رو نفس آدمي، نفس��ي اس��ت محترمه كه 
حفظ حرمت آن بر همه واجب اس��ت. به عنوان مثال 
در خصوص حق حيات در قرآن كريم عبارتي بي نظير 
آمده اس��ت كه عظمت هر انس��ان را بي��ش از تمام 
نگرش هاي معاصر و پس از خود نمايانده است. در آيه 
شريفه 5 سوره مائده »...َمْن َقَتَل نَْفًس��ا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو 
َفَساٍد فِي الَأْْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل الَنّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها 
َفَكَأنََّما أَْحَيا الَنّاَس َجِميًعا« حق حيات براي بش��ر آن 
قدر محترم است كه تعرض و سلب آن با نابودي همه 

انسان ها برابري مي كند. 
با مطالعه تاريخ اس��الم مي توان دريافت قانونگذاري 
براي رعايت حقوق بش��ر يك��ي از دغدغه هاي دين و 
پيامبر اسالم)ص( بوده است. جالب است پيامبر اسالم 
حتي پيش از نزول وحي و در اي��ام جواني در پيماني 
به نام »حلف الفضول« ب��ا جمعي ديگر از جوانان مكه 
شركت كرد كه هدف از آن ياري مردم و حفظ حقوق 
قبائل مكي و زوار و مس��افران بود. پيامبر در خصوص 
اين پيمان فرمود: »اين پيمان چنان عقدي بود كه اگر 
در دوره اسالم هم به شركت در آن فراخوانده مي شدم، 
مي پذيرفتم«. ايشان پس از رسالت و هجرت به مدينه 
نيز اقدام ب��ه انعق��اد پيمان نامه اي بر اس��اس اصول 
اسالمي نمودند- كه بعداً به »دستور مدينه« مشهور 
ش��د- و در آن به حقوق مس��لمانان و غيرمسلمانان 

ساكن مدينه )به ويژه يهوديان( اشاره شده بود. 
  جايگاه »برابري انسان ها« در حقوق بشر

يكي از پايه هاي حقوق بش��ر متع��ارف، اصل برابري 
حقوق انسان هاس��ت. اين موضوع از ابتدا مورد توجه 
فالسفه و انديش��مندان قرار گرفته است. جالب است 
در اين زمين��ه اقوال به جاي مانده از فالس��فه مطرح 
يونان حكايت از عدم اعتقاد آنان به برابري انس��ان ها 
دارد. به عنوان مثال افالطون، انس��ان ها را به دوگونه 

»هلني« و »بربر« تقس��يم مي كند كه انس��اِن بربر، 
انسان دون و انساِن هلني، بشر قابل احترام است و در 
جامعة هلني حكومت آرماني خود، فقط ميان طبقه 
حاكم، زن و مرد را برخ��وردار از حقوق برابر مي داند. 
ارسطو نيز معتقد بود طبيعت، برخي افراد را ذاتاً برده 

آفريده است. 
فالس��فه مش��هور به رواقيان در تمدن يون��ان، براي 
نخس��تين بار موضوع برابري همه انس��ان ها را اعالم 
كردند. البت��ه به گواه مكتوبات تاريخي؛ منش��ورها و 
قوانين��ي در خصوص رعايت حقوق م��ردم در دوران 

حكومت برخي پادشاهان نگاشته شده است. 
در اديان الهي همچون يهود و مسيحيت نيز گرچه به 
لزوم رعايت حقوق همه انسان ها تصريح شده است اما 
دوگانه »مؤمن- كافر« در اين اديان برخي انس��ان ها 
را از منظر ثواب و عقاب الهي در مرتبه باالتري نشان 
مي دهد. البته در يهوديت تحريف شده نژاِد يهوديان 
و يهودي زادگان به عنوان نژاد برتر و صاحب حقوقي 
بيش از همه مردم معرفي شده است و حتي متمسكين 
به ساير اديان در قبال نژاد يهود به مثابه گوسفندان و 

احشام تصور مي شدند. 
ظهور اس��الم همان گونه ك��ه بيان ش��د حقوق همه 
انسان ها را محترم ش��مرد و حتي برخالف يهود براي 
كفار نيز از حيث انسانيت، قائل به حرمت شد و حكم 
به فس��ق مس��لماناني داد كه به ارزش حيات كافران 
غيرحربي را به رسميت نشناس��ند. همچنين اسالم 
برخالف سنت هاي جاهلي حقوق زنان را نيز محترم 
ش��مرد و حقوقي از جمله مالكيت و ارث را براي آنان 
وضع نم��ود. همچنين اح��كام مترقي اس��الم در به 
رسميت ش��ناختن حقوق بردگان و آزادسازي آنان 
دين اسالم را به يكي از محبوب ترين اديان ميان اقشار 

مختلف تبديل كرد. 

در دوران جدي��د و عصر مدرن نيز ب��ا توجه به تغيير 
نگرش سنتي به مفهوم انس��ان و جايگاه آن در نظام 
هس��تي، فالس��فه مدرن نيز با مبناي انسان محوري 
مقوله حقوق بشر را توصيف كردند. به عنوان نخستين 
فالسفه مدرن دكارت و الك از حقوق انسان ها سخن 
گفتند. به عنوان نمونه دكارت بيان داش��ته »عقل« 
موهبتي است كه به صورت برابر بين انسان ها تقسيم 

شده است. 
در چنين فضاي فكري ا ست كه پس از جنگ جهاني 
دوم و تأس��يس س��ازمان ملل متحد در سال 1945 
ميالدي موضوع حقوق بشر به جاي حقوق طبيعي و 
حقوق انسان مطرح ش��د. در واقع ايده حقوق بشر در 
صدد وضع حقوق جهان ش��مولي بود كه براي انسان 
به دليل انس��ان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغير 
اجتماعي يا ميزان قابليت و صالحيت فردي قائل بود. 

  نقدي بر اعاميه حقوق بشر
اما واقعيت آن است كه در اعالميه حقوق بشر كنوني 
اوالً مبن��ا و مرجعي ب��راي آن وجود ن��دارد. در واقع 
فلس��فه اين اعالميه مشخص نيس��ت به كدام منبع 
معرفتي متصل است و چه بسا بتوان آن را به پنداشت 
اومانيس��تي از بش��ر متصل كرد و طبعاً با اين وصف، 
قرائت اومانيستي نيز در تحليل چنين بندهايي مبنا 
قرار مي گيرد. به عنوان مثال در بند نخست اين بيانيه 
كه اشاره شده: »تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از 
لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل 
هس��تند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند« 
مشخص نيست اين »برادري« طبق كدام نظام فكري 
مورد اشاره قرار گرفته است. اين برادري در نگاه ديني 
داراي مبناست چراكه انس��ان ها را آفريده پدر و مادر 
واحد )آدم و حوا( مي داند و به ايش��ان نسبت برادري 
مي دهد اما نگاه اومانيس��تي كه انسان ها را در خلقت 
به نژادهاي گوناگون نس��بت مي دهد و مثاًل برخي از 
انسان هاي امروزي را از نس��ل انسان اوليه  نئاندرتال؛ 
برخي را از انسان فلورسي و برخي ديگر را تكامل يافته 
انس��ان هايدلبرگي و... مي دانند، حال چگونه قائل به 
مبنايي براي برادري انسان هايي هس��تند كه اساساً 
ريشه غيرواحدي دارند؟ پرس��ش هايي از اين دست 
در بررسي مفاد اين اعالميه زياد پيش مي آيد چراكه 
مباني و فلسفه حقوق و تكاليف مصرح در آن مشخص 

نيست. 
همين فقدان فلسفه راه را براي قرائت هاي مختلف از 
حقوق بشر هموار مي س��ازد. مثاًل در خصوص همين 
اصل برادري چه كسي تعيين مي كند كه كدام رفتار 
برادرانه اس��ت يا نه؟ يا در اصل سوم همين بيانيه كه 
حق حي��ات را به صورت كلي و ب��دون قيد براي همه 

انسان ها مشخص كرده است، چگونه براي فردي كه 
مثاًل جان هزاران بيگناه را س��لب نم��وده و همچنان 
حضورش براي بش��ريت خطرناك است مي توان حق 
حيات قائل ش��د؟ يا به طور مش��ابه در بند پنجم اين 
بيانيه كه اشاره شده »هيچ كس را نمي توان شكنجه 
و مجازات نمود يا رفتاري با وي كرد كه خالف شئون 
بشري باشد«؛ خالف شأن بودن يك مجازات را كدام 

نگرش تعيين مي كند؟
مسئله و مشكل دوم در اعالميه حقوق بشر آن است 
كه اين اعالميه اساس��اً برخي حقوق مهم انس��اني را 
ناديده انگاش��ته اس��ت يا كم اهميت از كنار آن عبور 

كرده است. 
به عنوان مثال برخي م��واردي كه در اعالميه جهاني 

حقوق بشر مسكوت مانده است عبارتند از:
- حرمت دس��ت زدن به امور يا وس��ايلي كه باعث به 
فنا رفتن نوع بشري ش��ود. عدم تأكيد بر چنين حقي 
به سادگي به زورگويان اجازه بهره برداري و آزمايش 
انواع سالح هاي كشتارجمعي را به بهانه حفظ تعادل و 

توازن بين المللي مي دهد. 
- حق حفاظ و نجات افراد بي گن��اه و زنان و كودكان 
در هنگام جنگ و نزاع و مداواي زخمي ها و حفاظت و 
نگهداري از اسيران و حرمت مثله كردن كشته ها كه 
اين موضوع در ماده 1۳ اعالميه حقوق بش��ر اسالمي 
آمده است و حال آن در اعالميه جهاني محلي از اعراب 
ندارد، گرچه اين موضوع بعدها در معاهدات ژنو مورد 

توجه قرار گرفت. 
- حق مربوط به جنين: آنچه طبق نگاه اسالمي بدان 
معتقديم آن اس��ت كه هر طفلي از زمان انعقاد نطفه 
و دميده شدن روح، داراي حقوقي بر گردن والدين و 
جامعه است كه متأس��فانه بي توجهي به اين حق در 
دنياي غرب منجر به سقط و كش��تن تعداد زيادي از 

اطفال در رحم مادران مي شود. 
از ديگر مواردي كه اعالميه حقوق بشر به آن بي توجهي 
كرده مي توان به ممنوعيت استعمارگري و حق مبارزه 
با آن يا ح��ق مقابله با تج��اوز به حيات انس��ان و نيز 
حق زندگي در محيط پاك و دور از مفاس��د اخالقي 
و داش��تن امنيت ديني عالوه ب��ر امنيت هاي مربوط 
به جان و خانواده و ناموس و نيز اش��اره به لزوم حفظ 
حرمت انسان حتي پس از حيات او و محترم شمردن 

جنازه او اشاره كرد. 
مس��ئله ديگر در خصوص اعالميه حقوق بش��ري آن 
اس��ت كه گرچه در قالب الفاظ بندهاي آن زيبنده به 
نظر مي رسد اما داستان آنجا آغاز مي شود كه تعارض 
ميان حقوق پيش  آيد. زماني كه به عنوان مثال حفظ 
حق حيات فردي منجر به سلب حيات ديگري شود، 

اينجا اعالميه مذكور چه راه حلي دارد؟ 
در كنار همه اين موارد بايد به نوع نگاه اسالم به برابري 
حقوق كه در ابتداي يادداش��ت بيان ش��د نيز اشاره 
داش��ت. برابري حقوق اوليه انسان ها در اسالم گرچه 
امري مسلم است اما در عين حال براي برخي حقوق 
كه متضمن پذيرش مس��ئوليت هايي نيز هست؛ هر 
انس��اني را محق پذيرش آن نمي داند. همان گونه كه 
عقل اجازه نمي دهد يك فرد بي س��واد مديريت يك 
دانش��گاه را برعهده گيرد، در اس��الم نيز به طور كلي 
پذيرش مسئوليت هاي كالن اجتماعي بدون در نظر 
گرفتن ش��رايطي از جمله اعتقاد و اهتم��ام به تفكر 
اسالمي براي زعامت بخشي يا عام امور مسلمين حق 
همه افراد - فارغ از دين و مذهب- شمرده نمي شود . 

طبيعت��اًَ در تكاليفي كه به امور مس��لمين و اداره آن 
ارتب��اط دارد، اولياي اله��ي و پيروان آنها نس��بت به 
تصدي آن حق بيش��تري دارند چراكه طبق دس��تور 
قرآن كافران حق تسلط بر مؤمنان ندارند »لن يجعل 

اهلل للكافرين علي المؤمنين سبيال.«
جميع مباحث فوق نش��ان مي دهد در اسالم با وجود 

ظهور اس�ام حقوق همه انس�ان ها را 
محترم ش�مرد و حتي برخ�اف يهود 
براي كفار نيز از حيث انسانيت، قائل به 
حرمت شد و حكم به فسق مسلماناني 
داد ك�ه ب�ه ارزش حي�ات كاف�ران 
غيرحرب�ي را به رس�ميت نشناس�ند

از دي�دگاه اس�ام خداوند انس�ان را به 
گون�ه اي آفريده اس�ت كه خود مس�ير 
صحيح زندگي و سرنوشت را در زمينه هاي 
مختلف سياس�ي، اجتماع�ي، اقتصادي 
و عقيدت�ي و... تعيين كن�د. چنانچه در 
قرآن آمده است: »إن اهلل ال يغير ما بقوم 
حتي يغيروا ما بانفس�هم« يعني خداوند 
سرنوش�ت هيچ قومي را تغيير نمي دهد 
مگر اينكه خودش�ان آن را تغيير دهند

حقوق بشر اسالمي، فراتر از حقوق بشر اومانيستي
بررسي مباني انسان شناسي الگوي پايه پيشرفت 

محمدحسنصادقپور
تحليل

پذيرش اصل حقوق بش��ري اما انتقادهايي به 
حقوق بش��ر متع��ارف دارد كه م��واردي از آن 

بررسي شد. 
اما در پيش نويس الگوي پيشرفت اسالمي نيز 
با توجه به همين معايب، برخي اصول مهم تر و 
شايسته  تأمل و تفس��ير از جمله »حق حيات 
معقول«، »آگاهي«، »زيست معنوي و اخالقي«، 
»دين��داري«، »آزادي ت��وأم با مس��ئوليت«، 
»تعيين سرنوشت« و »برخورداري از دادرسي 

عادالنه« مورد اشاره قرار گرفته است.
همان گونه كه بررس��ي ش��د، در الگ��وي پايه 
پيشرفت اسالمي، ايراني ضمن تصريح بر اصل 
موضوع حقوق بشر به عنوان يكي از موضوعات 
مطرح در ح��وزه انسان شناس��ي، مصاديقي از 
آن نيز مورد اش��اره قرار گرفته است. در ادامه 
به توضيح اجمالي اين مفاهيم پرداخته ش��ده 

است. 
  حق حيات معقول

همان گونه كه مش��اهده مي شود، »حق حيات 
معق��ول« در واقع تكمله اي ب��ه »حق حيات« 
اس��ت كه اعالميه حقوق بش��ر نيز به آن اشاره 
كرده است اما چنانچه اش��اره شد، حق حيات 
براي نفوس محترمه و افرادي قابل رعايت است 
كه خود متعرض به حيات ديگر انسان ها نباشند. 
اين تعريف عبارتِ »حق حيات« را نيازمند يك 
اضافه مي كند. عبارت »حياِت معقول« در ميان 
انديشمندان، در ادبيات مرحوم عالمه جعفري 
به كار رفته و ايش��ان كتابي نيز با همين عنوان 

تأليف نموده اند. 
عالمه جعفري حيات معقول را حيات آگاهانه اي 
مي داند كه در آن »نيروها و فعاليت هاي جبري و 
جبرنماي زندگي طبيعي را با برخورداري از رشد 
آزادي شكوفان در اختيار، در مسير هدف هاي 
تكاملي نسبي تنظيم نموده، شخصيت انساني 
را كه تدريجاً در اين گذرگاه س��اخته مي شود، 
وارد ه��دف اع��الي زندگي مي كند«. ايش��ان 
به منظور تعريف حق حيات معقول كوش��ش 
نموده با تبيين ارتباطات چهارگانه »انس��ان با 
خود«، »انس��ان با خدا«، »انسان با همنوعان« 
و »انسان با جهان هس��تي« بپردازد و در ادامه 
به سؤال هاي اساسي حيات بشري از جمله»من 
كيس��تم؟«، »به كج��ا آم��ده ام؟«، »براي چه 
آمده ام؟«، »با كيستم«، »چگونه آمده ام« و »به 
كجا خواهم رفت؟« در چارچوب حيات معقول 

پاسخي معقول بدهد. 
طبق اين ديدگاه انسان زماني كه در راه پيمايش 

حيات معق��ول ق��رار دارد داراي خودآگاهي و 
استقالل رأي بوده و در تمامي افعال و رفتارهاي 
خود از عقالنيت بهره مي جويد. انسان معقول 
اصول و ارزش هاي انساني را به خوبي مي شناسد 
و بر مبناي اين ارزش ه��ا كنش خود را انتخاب 

مي كند. 
زندگي بشر اگر بر مدار حيات معقول قرار گيرد 
همه افعال وي در مس��ير كمال خواهند بود و 
خود نيز مي كوشد تا رفتارش را منطبق با كمال 
و غايت آدمي قرار دهد. به عبارتي »انس��ان در 
حيات معقول در يك جست وجو شدن مستمر 
و دائمي اس��ت و هيچ گاه خود را از دس��تيابي 
به مراحل باالتري از كمال و س��عادت، بي نياز 

نمي بيند.« 
  حق آگاهي

حق آگاه بودن نيز از ديگر حقوق مهم انسان ها 
برشمرده شده كه داراي ابعاد گسترده اي  است. 
از دل حقي به نام آگاهي اس��ت كه حقوق پايه 
ديگري مانند حق دسترسي آزاد به اطالعات و 

حق آزادي بيان را دربر مي گيرد. 
»حق« در عبارت مو در مفهوم  مضيق  آن ، آزادي 
 در جست وجوي  اطالعات  را مد نظر قرار مي دهد 
اما مفهوم  موسع  آن، ش��امل  حق  دسترسي  به 
 اطالعات  يا حق  دريافت  اطالعات اس��ت . گاه، 
مصلحت انديش��ي  كارگزاران  دول��ت  مي تواند 
مساعي  عمومي  را براي  كسب  اطالعات  از دولت 

 و اركان  دولتي  دارن��ده  اطالعات ، محدود كند. 
آزادي  اطالعات ، مستلزم  حق  دستيابي  عموم 
 به  اطالع��ات  تح��ت  كنترل  مقام��ات  عمومي 
 اس��ت  و اين  حق نيز  مدت مديدي اس��ت كه 
مورد شناسايي واقع شده، بلك���ه تحت عنوان 
يكي از حقوق بنيادين بش��ر به موجب قوانين 
بين الملل��ي و قوانين اساس��ي كش��ورها مورد 

حمايت قرار گرفته است. 
  حق دينداري

يكي از حق هايي كه داراي جنبه هاي فردي و 
جمعي بوده و از حي��ث جمعي بودن به جامعه 
ديني تعلق مي گيرد، حق دينداري است. الزمه 
تعلق اين حق به جامعه ديني آن است كه اختيار 
اعمال آن نيز متعلق به جامعه مزبور باشد. از آن 
جا كه پذيرش يك امر، مقتضي پذيرش لوازم 
آن مي باش��د، قهراً الزمه اعمال حق دينداري 
اعمال ل��وازم و اقتضائات اين ح��ق خواهد بود 
كه يكي از آنها اجراي همه دستورات، آموزه ها 
و احكام ديني اس��ت. اعمال حق دينداري در 
بعد سياس��ي- اجتماعي و در نتيجه، تشكيل 
حكومت ديني توس��ط م��ردم دين��دار، يكي 
ديگر از آثار اجراي اين حق مي باش��د كه به آن 
مردم ساالري ديني اطالق مي ش��ود. بنابراين 
مردم ساالري ديني نتيجه اعمال حق دينداري 

توسط جامعه ديني است. 
  آزادي همراه مسئوليت آگاهانه

گرچه در بينش اسالمي آزادي به عنوان يكي 
از حقوق پذيرفته شده بشري به حساب مي آيد 
اما فرد و جامعه مقابل آزادي ك��ه به آنها اعطا 
شده مسئوليت نيز دارند و پذيرش آزادي بدون 
مس��ئوليت چنانچه در اين نوع قرائت مدرن از 
آزادي مورد نظر اس��ت جايگاهي براي كمال و 

سعادت قائل نيست. 
اين مس��ئوليت و پاس��خگويي ب��دون آگاهي 
پرورش نمي يابد و پيوند و بس��تگي دوس��ويه 
را پديد م��ي آورد و به توانمن��دي جهت دهي 
نمي كند. از اين روي مس��ئوليت آگاهانه پايه 

آزادي و دادوستد سازگاري و آرام است. 
  حق تعيين سرنوشت

از ديدگاه اس��الم خداوند انس��ان را به گونه اي 
آفريده است كه خود مس��ير صحيح زندگي و 
سرنوش��ت را در زمينه هاي مختلف سياس��ي، 
اجتماعي، اقتصادي و عقيدتي و... تعيين كند. 
چنانچه در قرآن آمده است: »إن اهلل ال يغير ما 
بقوم حتي يغيروا ما بانفس��هم« يعني خداوند 
سرنوش��ت هيچ قومي را تغيي��ر نمي دهد مگر 

اينكه خودشان آن را تغيير دهند. 
اصل ح��ق ملت ها ب��راي تعيين سرنوش��ت از 
اصول اساس��ي حقوق بين الملل نيز هست كه 
بنا بر سازمان ملل متحد به عنوان مرجع تفسير 

هنجارهاي منشور، الزام آور است. 
اصلي ك��ه در اعالميه حقوق بش��ر بر اين حق 
تصريح نموده؛ اظهار م��ي دارد كه در احترام به 
اصل حقوق برابر و براب��ري منصفانه فرصت ها 
ملت ها حق دارند حاكميت و وضعيت سياسي 
بين المللي خود را بدون هرگونه اجبار يا مداخله 

خارجي برگزينند. 
حق تعيين سرنوشت را مي توان داراي دو بعد 
دانس��ت؛ جنبه بيروني يعني، ح��ق مردم در 
تعيين جايگاه و موقعيت بين المللي خود و بعد 
دروني، حق مردم در انتخابات سيستم حكومتي 
است. در حال حاضر گرچه اعالميه حقوق بشر 
بر دموكراسي به عنوان شيوه الزامي براي تعيين 
حق سرنوشت تأكيد كرده اس��ت )كه چرايي 
همين الزام بر دموكراسي محل اشكال است( اما 
در خصوص لزوم حق تعيين سرنوشت حاكميت 
مردم بر جهان سكوت كرده است. اين پرسش 
مطرح مي ش��ود كه اگر در همين اعالميه قائل 
به برادري نوع بشر شديم پس چرا حق انتخاب 
نهادهاي حاكم بر مناسبات جهاني و بين المللي 

به صورت مستقيم به مردم نبايد اعطا گردد؟
  دادرسي عادالنه

مبن��اي حقوق دادرس��ي هايي ك��ه در جامعه 
اس��المي صورت مي گيرد عدالت اس��المي و 
اصول شريعت است كه هدف آن تشخيص حق 

از باطل است. 
براي رس��يدن به اين هدف رعاي��ت جزءجزء 
فرآيند دادرس��ي الزامي اس��ت. بر اين اساس، 
برخي اصول در دادرسي ها تعيين شده است كه 

رعايت آنها عدالت را تأمين مي كند. 
به منظ��ور اع��اده اين ح��ق از اصول��ي مانند 
اصل برائت؛ دادرس��ي توس��ط ف��رد بي طرف 
و علن��ي بودن دادرس��ي بايد به��ره گرفت كه 
 در واق��ع از جمله لوازم اجراي اي��ن بند الگوي 

پيشرفت است.

در اعامي�ه حق�وق بش�ر مبنا و 
مرجع�ي وج�ود ن�دارد. در واقع 
فلسفه اين اعاميه مشخص نيست 
به كدام منبع معرفتي متصل است 
و چه بسا بتوان آن را به پنداشت 
اومانيس�تي از بش�ر متصل كرد



فرسايش خاك در ايران 3 برابر متوسط جهاني 
اعالم مي ش��ود. اين به اين معناست كه ساالنه 
بيش از 2 ميليون تن از خاك كشور دستخوش 
تغيير شده و ديگر قدرت حاصلخيزي ندارد. ماده 
ارزش��مندي كه به گفته كارشناسان 700 سال 
زمان مي برد تا يك سانتيمتر آن توليد شود. با اين 
حال در ايران دو معضل يكي فعاليت قاچاقچيان و 
ديگري فرسايش خاك مقدار اين ماده ارزشمند 

را در كشور روز به روز كم و كمتر مي كند. 
  صادرات رسمي و غير رسمي خاك 

در حال حاضر در اس��تان هاي جنوبي همچون 
فارس و هرمزگان بيشترين قاچاق خاك صورت 
مي گي��رد. س��ودجويان حاصلخيزتري��ن خاك 
ايران را در قالب صادرات گل گلداني و سيمان از 
كشور خارج مي كنند و مزارع كشورهاي اطراف 
را غني مي كنند و بخش��ي را هم براي س��اخت 
جزاير مصنوعي امارات و خشك كردن دريا قطر 
اختصاص مي دهند. در راس��تاي صادرات خاك 
عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات خاك و آب 
مي گويد: »اميدواريم مس��ئوالن موضوع قاچاق 

خ��اك را جدي بگيرن��د چون خ��اك يك منبع 
تجديدناپذير يا ديرتجديدپذير اس��ت.« حسين 
بشارتي با اشاره به اينكه صادرات خاك همچنان 
انجام مي شود مي افزايد: »اين موضوع براي كشور 
يك فاجعه است، شايد در كوتاه مدت اثرات اين 
اتفاق خود را نشان ندهد اما نسل آينده به راحتي 
از كنار اين موضوع نخواهد گذشت و ما را نخواهد 
بخش��يد.« در اين خصوص مدير كل دفتر آب و 
خاك سازمان حفاظت محيط زيست نيز با تأييد 
اين موضوع كه قاچاق خاك  همچنان ادامه دارد، 
بيان مي كند: »اين اتفاق تلخ از دهه ۸0 شروع شده 
و همچنان ادامه دار است.« علي مريدي به صراحت 
تأكيد مي كند كه قاچاق خاك هاي مراتع و مزارع 
بيشتر از استان هاي جنوبي از جمله استان فارس 
صورت مي گيرد. وي با اشاره به اينكه فقط خاك 
زراعي نيست كه صادر مي ش��ود،  ادامه مي دهد: 
»خاك هاي معدني هم كه براي توليد فوالد، آهن 
و مس استفاده مي شود و ارزش اقتصادي بااليي 
دارد، در قالب صادرات و از مبادي رسمي از كشور 
خارج مي شوند كه با توجه به ارزش باالي اين نوع 

خاك، صادرات آن هم به محيط زيس��ت و هم به 
اقتصاد كشور ضربه مي زند.« الزم به ذكر است كه 
بر اساس گزارش هاي سال هاي گذشته روزنامه 
»جوان« در خصوص ص��ادرات خاك،  اين اولين 
باري نيس��ت كه اين موضوع از سوي مسئوالن 
جدي گرفته نمي ش��ود و پيش از اين هم ايران 
با معضل صادرات خاك س��رخ جزيره هرمز كه 
كاربرد فراواني در صنايع��ي همچون ضدزنگ و 

لوازم آرايشي دارد، مواجه بوده است. 
  خاك حاصلخيز كشور در معرض فرسايش

حاال با اين شرايط كه هنوز معضل قاچاق خاك 
و صادرات رس��مي اين ماده ارزش��مند برطرف 
نشده است، رئيس انجمن خاك كشور از كاهش 
ش��ديد س��طح خاك حاصلخيز كش��ور پرده بر 
مي دارد و مي گوي��د: »در كش��ور ۱۶۵ ميليون 
هكتار خاك وجود دارد كه ۱۸ ميليون هكتار آن 
قابل استفاده و حدود يك و سه دهم ميليون هكتار 
آن حاصلخيز است.« منوچهر گرجي با اشاره به 
خطراتي كه پس از فرس��ايش خاك، استان هاي 
اي��ران را تهديد مي كند، مي افزايد: »فرس��ايش 

خاك س��بب كاهش توليد محصول كشاورزي، 
هدررفت آب و آلودگي خاك مي شود و در نتيجه 
آلودگي هوا را در پي دارد.« وي به صراحت تأكيد 
مي كند: »تهديدهاي خاك كمتر از آب نيست و ما 
تصميم داريم با برگزاري سمينارها و كارگاه هاي 
آموزشي با حضور اس��تادان و محققان خاك كه 
در عرصه هاي جهاني فعاليت مي كنند، س��طح 
دانش استادان كشور را ارتقا دهيم و از طرف ديگر 
حساسيت محققان و مسئوالن كشور را نسبت به 
حفاظت از خاك بيشتر كنيم.« اكبري با اشاره به 
اينكه در كشور از تنوع خاكي زيادي برخورداريم 
و نمي توان الگوي واحدي را براي حفاظت خاك 
ارائه داد، ادامه مي دهد: »فرسايش و آلودگي خاك 
و تغيي��ر كاربري از مهم تري��ن تهديدهاي پيش 
روي خاك در كشور است. « در حال حاضر گفته 
مي شود كه استان زنجان رتبه نخست فرسايش 
خاك را در بين تمام اس��تان هاي كشور به خود 
اختصاص داده اس��ت. در اين خص��وص رئيس 
انجمن علوم خاك ايران مي گويد: »زنجان يكي 
از استان هاي نيمه خش��ك و متمايل به خشك 
است كه به دليل كمبود بارندگي و باال بودن شدت 
تبخير، سرعت تش��كيل خاك در آن بسيار كند 
است و نابودي س��ريع خاك و به تبع آن نابودي 

گياه و جانداران را دارد.«
عليرضا واعظي مي افزايد: »بر اساس برآوردهاي 
انجام ش��ده س��االنه در هر هكتار نيم تن خاك 
تشكيل مي ش��ود در حاليكه روند تخريب خاك 
ب��ه ۱0 ت��ن در اين اس��تان مي رس��د.« رئيس 
سازمان جهاد كشاورزي اس��تان زنجان هم در 
اين خصوص تأكيد مي كند: »اين استان حدود 
۸4۵ هزار هكتار زمين براي كشاورزي دارد كه 
از اين ميزان ۱0 درصد خ��اك با ۸۵ هزار هكتار 
درجه يك است.« حسين جعفري ادامه مي دهد: 
»خاك استان زنجان به شوري، آلودگي، فرسايش 
و محدوديت توليد خاك نزديك شده و زمين ها 

براي كاشت و توليد فقيرتر مي شوند.«
با اين ش��رايط يك��ي از اقداماتي ك��ه مي توان با 
آن جلوي فرس��ايش خاك را گرف��ت، به گفته 
كارشناس��ان اجرايي كردن طرح هايي همچون 
طرح جنگالنه اس��ت كه با اصالح و احياي مراتع 
تخريب ش��ده، جلوگي��ري از فرس��ايش خاك، 
جلوگي��ري از هدررفت آب، نگه��داري و ذخيره 
نزوالت آس��ماني، تلطي��ف هوا و ايج��اد محيط 
تفرجگاهي، ايجاد اشتغال، جلوگيري از مهاجرت 
روس��تاييان به ش��هرها و كمك به توسعه پايدار 
همراه است. بنابر اين در كنار اجرايي كردن چنين 
طرح هاي حياتي براي حفاظت از منابع طبيعي 
خاك كشور جلوي قاچاقچيان هم به بهترين نحو 
گرفته شود و اين مهم محقق نمي شود مگر اينكه 

مسئوالن دست از انكار اين معضالت بردارند. 

 کوه تراشي 
فاتحه طبيعت مازندران را مي خواند

تا همين چند وقت پيش بود ك��ه در قصه اي كه بزرگ ترها براي بچه ها 
تعريف مي كردند، هميش��ه انس��ان فرزند طبيعت معرفي مي شد و در 
البه الي قصه بارها تأكيد مي شد كه اگر طبيعت و محيط زيست آسيب 
ببيند حتماً اين انس��ان ها هس��تند كه اول از همه عوارض آن را حس 
خواهند كرد. شايد آن روزها خيلي معني فرزند طبيعت را نمي دانستيم 
اما حاال وقتي مي بينيم اين فرزند، بزرگ و ناخلف شده و به جان طبيعت 
افتاده، خوب مي دانيم آنها چه مي گفتند. كافي اس��ت اخبار مرتبط با 
محيط زيست را مرور كنيم تا شاهد باشيم هر آنچه مي بينيم دست درازي، 

تخريب ، سوزاندن و از بين بردن طبيعت به دست انسان است. 
ديگر فرقي نمي كند در كجاي زمين باشيم. كوه و دشت، جنگل و ساحل 
يا كوير و دريا. هر جا كه مي رويم ردپايي از اين دوپاي ويرانگر به چشم 
مي خورد. موجودي كه مي تواند در كمترين زمان هر منطقه بكري را به 
خرابه اي كثيف و متعفن تبديل كند. مثالً در همين مازندران كه به خاطر 
موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي، مستعد كشت انواع گياهان دارويي 
به ويژه در مناطق باالدست و اراضي ش��يبدارش است هم مي توان اين 
تخريب ها را به عينه ديد. اين مخربان نام هاي گوناگوني دارند. از زمينخوار 
و متجاوزان به اراضي گرفته تا سوداگران زمين و گردن كلفتان. هر چه 
باشد آنها آنقدر پول و زور دارند كه بتوانند قانون را هم بخرند و حاال اين 
سوداگران اراضي در برخي مواقع با تصرف مناطق كوهستاني مازندران، 
اراضي آن را مورد هجمه خود قرار داده اند. مناطقي كه كش��ت گياهان 
دارويي در  آن براي كشاورزان عالوه بر تداوم اشتغالشان بسيار درآمدزا 
و مهم است. در س��ال هاي اخير از سطح جنگل هاي مازندران به شدت 

كاسته شده و حاال هم نوبت به اراضي كوهستاني رسيده است. 
وضعيت تخريب جنگل هاي مازندران به گونه اي پيش رفته كه ديدن 

جنگل هاي مخروبه به يك امر عادي تبديل شده است. 
گويي جنگل تراشي يك شغل است، جايي كه تخريب جنگل و از بين 
بردن درختان، درختچه ها و رويش هاي گياهي جنگلي به راحتي صورت 
مي گيرد. به واسطه جنگل تراشي، عرصه هايي كه قباًل از پوشش گياهي 
متناس��ب با اقليم منطقه برخوردار بودند در اثر اين عامل از بين رفته و 

كاربري اراضي تغيير يافته است. 
جنگل تراشي و كوه تراشي عواقب بسيار بدي براي طبيعت به همراه دارد 

كه تغيير وضعيت آب و هوايي در شمال كشور يكي از آنهاست. 
جنگل تراشي و پاك تراشي جنگل ها يكي از مهم ترين مؤلفه هايي است 
كه سبب افزايش ضريب هرزآب در باالدست حوزه آبخيز مي شود. در 
واقع هر نوع تغيير كاربري در مناطق سرآب يا كوهستاني حوزه آبخيز، 
منجر به بر هم ريختن نظام هيدرولوژيكي منطقه شده و در بروز سيل 

مؤثر است. 
همچنين يكي از عوامل مؤثر در فرسايش خاك و بروز سيالب، اختصاص 
اراضي جنگلي به اراضي كشاورزي و همچنين ساخت وسازها در اراضي 
جلگه اي و كشاورزي است. بهره برداري از جنگل ها به عنوان يك سرمايه 
ملي در همه كشورهايي كه داراي جنگل هستند رواج دارد، اما بر اساس 

اصول و قوانين خاص اين امر انجام مي شود. 
در ايران هم مانند ساير كشورها، بهره برداري از جنگل ها انجام مي شود، 
اما به عقيده كارشناسان و مسئوالن ذيربط، نگاه حاكم در بهره برداري 
موجود در كشور، نگاه اقتصادي اس��ت و موجب برداشت بي رويه و در 

نتيجه تخريب جنگل ها به خصوص در سال هاي اخير شده است. 
در سال هاي اخير هم از سطح جنگل هاي مازندران كاسته شده و هم 
اين جنگل ها به لحاظ كيفي بس��يار آسيب ديده اند و وضعيت تخريب 
جنگل هاي اين منطقه به گونه اي پيش رفته كه با جنگل هاي مخروبه 

نيز مواجه هستيم. 
نبايد فراموش كنيم كه آگاهي از چگونگي تغييرات پوش��ش طبيعي 
اراضي به كاربري  هاي انسان  ساخت براي كنترل، پيشگيري يا كاهش 
بالياي طبيعي، مديريت منابع طبيع��ي و پيش   بيني تغييرات كاربري 
ضروري اس��ت. با اين تفاس��ير نوع مديريتي كه ب��راي بهره برداري از 
جنگل ها و اراضي كوهستاني قابل كشت مي تواند اعمال شود، مديريت 
تلفيقي حفاظت، بهره برداري، احيا و توسعه است. به منظور جلوگيري 
از برداشت هاي غيرمجاز از اين اراضي مي توان از واحدهاي حفاظت از 
جنگل از نظر امكانات و نيروي انساني تجهيز و تقويت شده بهره برد و 

راهكارها و تمهيدات نويني در اين جهت انديشيد. 

هر سال 2 ميليون تن از خاك كشور به دنبال فرسايش از دست مي رود. در 
كنار اين معضل كه روز به روز از وسعت عرصه هاي مناسب كشاورزي مي كاهد، 
سودجوياني هم هس�تند كه خاك حاصلخيز و ارزش�مند ايران را به بهانه 
صادرات گل و سيمان از كشور خارج مي كنند. خاكي كه در بيرون از ايران بقاي 

فعاليت هاي كشاورزي كشورهاي عربي را تضمين مي كند و در مناطقي همچون 
امارات و قطر براي ساخت جزاير مصنوعي و خشك كردن دريا به كار مي رود. 
ماده اي ارزش�مند كه وجود آن براي ادامه حيات حياتي اس�ت و مسئوالن 
براي جلوگيري از فرسايش و خروج آن بايد با تمام توان وارد ميدان شوند. 

محمدرضا هاديلو

ظرفي�ت بي نظير 

خاطرهحسينزاده
گزارش2

چهارمح���ال و 
بختياري در رويش 
و توليد گياهان دارويي فرصت ويژه اي را نصيب 
كش�ور كرده تا نقش مهمي در تجارت جهاني 
گياهان دارويي و تحقق اقتص�اد مقاومتي ايفا 
كند. براساس گزارش هاي موجود بيش از 8 هزار 
گونه گياهي در كشور شناسايي شده كه از اين 
تعداد در حدود 2 هزار گونه جنبه دارويي دارد. 
اين موضوع فرصت مناسبي را در اختيار كشور 
قرار داده تا سهم خود را در توليد و صادرات طالي 
س�بز افزايش دهد. در اين مي�ان چهارمحال و 
بختياري مهم ترين رويشگاه گياهان منحصربه 
فرد در اي�ران اس�ت و از يك ه�زار و 650 گونه 
گياهان شناسايي شده در كش�ور، تعداد قابل 
توجه�ي از آن در انحصار اين اس�تان قرار داد. 

    
چهارمحال و بختياري از آنجا كه مرتفع ترين استان 
ايران است و آب و هوايي كوهس��تاني دارد از نظر 
پوشش گياهي و به دنبال آن داروهاي گياهي بسيار 
غني است.  ويژگي هاي طبيعي و اقليمي اين استان، 
نوع خ��اك، بارش، دماي هوا و م��كان جغرافيايي 
ارتفاعات، ش��رايطي را پديد آورده اس��ت كه اين 
استان را به مهم ترين رويشگاه گياهان دارويي در 
كشور تبديل كرده است.  ۸7 درصد مساحت اين 
استان كوهستاني است و تاكنون بيش از يك هزار 
و 3۵0 گونه گياهي در آن شناسايي شده است كه 
از اين تعداد 270 گياه جنب��ه دارويي، خوراكي و 
صنعتي دارد و 27 گونه خاص اين استان است و در 

هيچ يك از مناطق دنيا رشد نمي كند. 
   تدوين سند راهبردي كشت گياهان دارويي

رئيس بسيج علمي، پژوهشي و فناوري كشور نيز 
در بازديد اخير خود از ظرفيت ها و توانمندي هاي 
اين استان به ويژه در حوزه گياهان دارويي، اظهار 
داشت: اين استان به سبب اقليم مناسبي كه دارد 
مي تواند در كشت و توليد گياهان ارگانيك حرف 
اول را در كشور بزند.  حس��ين قدياني ادامه داد: 
»چهارمحال و بختياري از آنجا ك��ه به بام ايران 
شهرت دارد و داراي بهترين آب و هواست مي تواند 
يكي از برندهاي مؤثر و مزيت هاي رقابتي كشور 

در حوزه صادرات محصوالت گياهي ارگانيك به 
شمار  آيد. حركت هاي علمي و كاربردي خوبي در 
اين حوزه آغاز شده و چنين مزيت منحصربه فردي 
به خوبي در استان تشخيص داده شده كه انتظار 
مي رود در ادامه نيز شاهد فعاليت هاي مؤثري در 
اين حوزه باشيم.« از سال گذشته با تدوين سند 
راهبردي كشت گياهان دارويي، سطح زير كشت 
اين گونه هاي گياهي وسعت بيشتري پيدا كرده و 
هم اينك در 2 هزار و ۵00 هكتار از اراضي ملي و 
يك هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان گياهان 
دارويي كشت مي شود.  مدير امور باغباني سازمان 
جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري در همين 
خص��وص مي گويد: »مطابق با برنامه پنج س��اله 
گياهان دارويي بايس��تي س��االنه ۵00 هكتار از 
اراضي استان به كشت گياهان دارويي اختصاص 
يابد كه در همين راس��تا طي 2 سال اخير سطح 
زيركشت اين گياهان به يك هزار هكتار رسيده 
است.« ابراهيم شيراني مي افزايد: »هم اينك 2۵0 
هكتار از اراضي استان به كشت گل محمدي، 200 
هكتار به كش��ت زعفران و 300 هكتار به كشت 
موس��ير، كرفس كوهي و س��اير گياهان دارويي 

اختصاص يافته است.«
وي با اشاره به اينكه در س��ال 92 تنها در ۶0 هكتار 

از اراضي استان گياهان دارويي كشت مي شد، ابراز 
اميدواري مي كند تا در صورت استقبال كشاورزان 
و روستاييان، وسعت بيش��تري از اراضي استان به 
اين حوزه اختصاص يابد.  ش��يراني با بيان اينكه هر 
هكتار از اراضي گياهان دارويي براي 2 تا 3 نفر شغل 
مستقيم ايجاد مي كند، خاطرنشان مي كند: »گرچه 
اشتغالزايي در اين حوزه به صورت فصلي و مقطعي 
است اما با درآمدزايي باال و توجيه پذيري اقتصادي 
همراه است. در رسته هاي ش��غلي سامانه مشاغل 
خانگي نيز يك رس��ته به كش��ت گياهان دارويي 
اختصاص داده شده و افراد عالقمند به فعاليت در اين 
حوزه مي توانند از تسهيالت بانكي بهره مند شوند.«

  خام فروشي بزرگ ترين درد
ش��ب هاي خنك و ط��ول روز كم، تن��وع خرده 
اقليم ها، اختالف ارتفاع بي��ن 900 تا 4200 متر 
از س��طح دريا، تنوع خاك و اختالف توپوگرافي 
بستر مناسبي براي رويش انواع گونه هاي گياهي 
را در اس��تان فراهم ك��رده اس��ت.  همچنين در 
ش��رايط فعلي كه ش��اهد وقوع خشكسالي هاي 
متوالي در اكثر اس��تان هاي كش��ور و به تبع آن 
در چهارمح��ال و بختياري هم هس��تيم با تغيير 
الگوي كش��ت از محصوالتي نظير گندم و جو به 
سمت گياهان دارويي، ضمن رفع مشكل كم آبي، 

درآمد بيشتري نصيب كشاورزان مي شود.  رئيس 
اداره جنگل��داري و جن��گل كاري منابع طبيعي 
و آبخيزداري چهارمحال و بختياري با اش��اره به 
كش��ت 2 هزار و ۵00 هكتار گياهان دارويي در 
مراتع و اراضي ملي استان مي گويد: »از برنامه هاي 
راهبردي سازمان جنگل ها، حفاظت از عرصه هاي 
ملي در قالب مشاركت هاي مردمي است.« علي 
حس��ين اميني ادامه مي دهد: »در همين راستا 
در قالب ماده 3، زمين الزم و بذر مورد نياز براي 
كاشت گياهان دارويي در اختيار مردم محلي قرار 
داده مي شود تا ضمن حفاظت از جنگل ها و مراتع 
زمينه براي توانمندس��ازي اين جوامع نيز فراهم 
شود.« آرزو هاشمي فرد يكي از بانوان كارآفرين 
نمونه كشوري استان، نمونه موفق فعاليت جوامع 
محلي در كشت گياهان دارويي به شمار مي رود. 
وي كه از سال 94 اقدام به كشت گياهان دارويي 
كرده است، توانسته به ازاي هر هكتار كشت گياه 
موس��ير، 7 ميليون تومان درآمد كسب كند.  اين 
بانوي كار آفرين مي گويد: »كار خود را با كش��ت 
محدود گياهان دارويي از جمله كلوس، موسير، 
آنغوزه و باريج��ه در ۵ هكتار آغاز ك��ردم اما طي 
اين چهار س��ال با توس��عه زمين هاي زيركشت، 
ميزان محصول برداشتي خود را به بيش از يك تن 
افزايش داده ام.  وي كه رتبه برتر توليد و بسته بندي 
فرآورده هاي گياهان دارويي را در كش��ور كسب 
كرده است، از متوليان امر تقاضا كرد تا با راه اندازي 
كارخانه بسته بندي و صنايع تبديلي ضمن حمايت 
از كشاورزان در راستاي ارزش افزوده محصوالت 
توليدي در استان گام بردارند.  در همين حال مدير 
امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال 
و بختياري نيز با تأييد ناقص بودن زنجيره توليد 
گياهان دارويي در استان، معتقد است بايد تالش 
كرد تا صنايع تكميلي، بازاريابي و صادرات گياهان 
دارويي در اس��تان تكميل شود تا اين محصوالت 
ارزش صادراتي پيدا كنن��د.  هم اينك ۸۵ درصد 
گياه��ان دارويي تولي��د ش��ده در چهارمحال و 
بختياري به صورت خام و فله اي به اس��تان هاي 
ديگر از جمله خراسان و اصفهان فرستاده مي شود 
تا در كارگاه ها كه بيشتر به صورت سنتي فعاليت 

دارند فرآوري شوند. 

تجارت گياهان دارويي نسخه شفابخش اقتصاد چهارمحال و بختياري
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زنجان و فارس رتبه داران فرسايش و قاچاق خاك کشور!
 هر سال 2 ميليون تن از خاك كشور به دنبال فرسايش از دست مي رود و مسئوالن هم با چشم پوشي 

نسبت به فعاليت قاچاقچيان خاك مي گذارند روز به روز از وسعت اراضي قابل كشت كاسته شود!

  البرز: خط توليد قفس توري پرورش ماهي در استان البرز راه اندازي 
شد. رئيس شيالت كشور با اشاره به برنامه ششم توسعه كشور گفت: بر 
اساس برنامه بايد ساالنه 200هزار تن توليد آبزيان به صورت پرورش 
دريايي داشته باشيم كه اين رقم امسال 30هزار تن محقق خواهد شد. 
حسن صالحي افزود: با راه اندازي اين خط توليد عالوه بر تأمين امنيت 
غذايي به تحقق برنامه شش��م نيز نزديك خواهيم شد. گفته مي شود 
كه كيفيت اين تور ها قابل رقابت با نمونه هاي اروپايي اس��ت و از نظر 

قيمت ارزان تر است. 
 خراس�ان رضوي: رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري تربت حيدريه گفت: منطقه تاريخي ۶00 ساله در بخش 
بايگ تربت حيدريه شناسايي شد. علي محمدي افزود: منطقه بايگ 
تربت حيدريه از مناطق تاريخي و قديمي شهرستان تربت حيدريه و 
خراسان رضوي است و به علت كوهستاني بودن منطقه آثار سكونت از 
هزاره هاي پيش از ميالد در اين منطقه وجود دارد. منطقه بايگ تربت 
حيدريه عالوه بر آثار تاريخي متعدد، جاذبه هاي گردشگري متنوعي 
از جمله آبشار رودمعجن، رودخانه حصار، بافت سنتي روستاي رزگ، 
ابريشم كشي و عقيق و معدن طال دارد كه به عنوان نگين گردشگري 

منطقه است. 
 مازندران: مدير كل شيالت مازندران از رها سازي 3 هزار قطعه بچه 
ماهي هاي خاوياري در درياي خزر خبر داد. ولي اهلل محمدزاده گفت: 
صيادان تعاوني هاي ماهيگيران پره مازندران از ۱۵ مهر امسال و آغاز 
فصل صيد تاكنون 2 هزار و 9۸۵ قطعه بچه ماهي خاوياري نارس گرفتار 
در تور صيادي را دوباره در دريا رها كردند. مديركل شيالت مازندران 
افزود: بر اساس توافق ۵ كشور ساحلي درياي خزر صيد تجاري ماهيان 
خاوياري تا سال 20۱9 ممنوع اس��ت و براي رعايت مصوبه فوق و نيز 
نظارت ب��ر فعاليت صيد و صي��ادي تعاوني هاي پره، ناظ��ران در همه 

تعاوني هاي صيادي بر فعاليت آن ها نظارت دارند. 
 آذربايجان غربي: نماينده مردم شهرس��تان هاي ماكو با اشاره به 
اينكه طرح گاز رساني به روستاهاي اس��تان آذربايجان غربي به طور 
ميانگين ۶0 درصد پيشرفت دارد، گفت: براي گاز رساني به اين روستاها 
3۸0 ميليارد ريال اختصاص يافته است. عين اهلل شريف پور افزود: در 
حال حاضر در 4 محور به اين روستاها گاز رساني مي شود و تا پايان سال 
9۸ تمامي اين روستاها از نعمت گاز بهره مند شوند. وي كل خط انتقال 
شبكه گاز رساني به روستاها را 3۱0 كيلومتر اعالم كرد و گفت: تاكنون 

2۱2 كيلومتر براي گازرساني، خط انتقال ايجاد شده است. 

 2/5 ميليون اصله نهال 
در استان سمنان توليد شد    

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان  سمنان
جهاد كشاورزي استان سمنان گفت: از 
ابتداي امسال تا كنون 2/5 ميليون اصله نهال در استان توليد شده 
كه براي ۹6۷ هزار اصله آن تاكنون برچس�ب صادر ش�ده است. 
لطف اهلل رضايي افزود: عمده توليدات در قالب نهال هاي پسته، زردآلو، 
بادام، گالبي، انگور، انجير و گردو بوده است. معاون بهبود توليدات گياهي 
سازمان جهاد كشاورزي استان س��منان از توليد 30۵ هزار اصله نهال 
زردآلو، 270 هزار اصله نهال پس��ته، ۵9 هزار اصله نهال بادام، 47هزار 
اصله س��يب، 4۵ هزار اصله گالبي خبر داد و افزود: ۵0 هزار اصله نهال 
انجير و ۱4۱ هزار اصله ساير نهال هاي شناسه دار از 24 نهالستان داراي 
مجوز اس��تان صورت گرفته است.  رضايي با اش��اره به اجراي سياست 
توسعه و جايگزيني باغات به جاي محصوالت زراعي پرمصرف در سطح 
كشور و به خصوص در استان ادامه داد: ساالنه حدود 2000 هكتار باغات 
جديد نيازمند نهال استاندارد و داراي اصالت و سالم است كه خوشبختانه 
به جز گونه هاي خاص عمده آن در داخل استان توليد مي شود و مازاد 
توليد نهال استان به اس��تان هاي همجوار و به كشورهاي حوزه درياي 
خزر صادر مي گردد. وي تصري��ح كرد: ادامه فرآيند استاندارد س��ازي 
نهالستان ها، تأمين و توليد نهال مورد نياز توسعه باغات از ارقام مرغوب، 
حفظ و تكثير ژرم پالسم غني ارقام بومي، تكثير پايه هاي رويشي عاري 

از ويروس و مقاوم از جمله سياست هاي سازمان است. 

 بوشهر جزو 3 استان برتر 
در زمينه فروش گاز کشور شد    

مديرعامل ش�ركت گاز استان بوشهر  بوشهر
گفت: استان بوشهر به واسطه داشتن 
منابع عظيم انرژي و ظرفيت هاي ديگر از جمله استان هاي مهم در 
تأمين منابع گاز كشور محسوب گرديده كه همواره جزو سه استان 

برتر در زمينه فروش گاز به شمار مي رود. 
مس��لم رحماني با بيان مطلب فوق افزود: مصرف گاز در استان بوشهر، 
تا پايان برنامه ششم توس��عه به 3۶ ميليارد مترمكعب در سال افزايش 
مي  يابد كه اين رقم سال قبل ۱2 ميليارد متر مكعب ثبت شده است. وي 
با بيان اينكه 99 درصد گاز مصرفي در استان بوشهر مربوط به صنايع است 
ادامه داد: با توجه به گسترش شهرك ها و واحدهاي صنعتي و توليدي 
در استان، ميزان مصرف گاز رو به افزايش است كه در همين راستا اين 
ش��ركت آمادگي دارد براي هر واحد صنعتي كه متقاضي اس��تفاده از 
گازطبيعي است، عمليات گازرس��اني را انجام دهد. مديرعامل شركت 
گاز استان بوشهر با اشاره به ظرفيت هاي باالي استان در بخش توسعه 
زيرساخت هاي صنعتي گفت: گازرساني به صنايع، افزون براينكه ارزش 
افزوده خوبي براي استان دارد، با جايگزيني سوخت طبيعي در واحدهاي 
توليدي و صنعتي، آلودگي كمتري در مقايس��ه ب��ا فرآورده هاي نفتي 
به دنبال داشته و بدين ترتيب سبب ارتقا ش��اخص هاي حفظ و بهبود 
محيط زيس��ت مي ش��ود. رحماني بيان كرد: اكنون افزون بر 99 درصد 
شهرها و بيش از 90 درصد روستاها از شبكه گازرساني بهره مند هستند 
كه روند گازرساني به روستاهاي فاقد شبكه گازرساني تسريع يافته است. 
وي با بيان اينكه گازرساني به صنايع، موجب رونق توليد و اشتغال استان 
مي شود؛ افزود: تاكنون بالغ بر 200 واحد صنعتي گازدار شده و واحدهاي 

توليدي ديگري نيز به تدريج  گاز آنها وصل خواهد شد. 

 پيشتازي شيراز از اروپا و امريكا 
در پيوند کبد    

مديرعام�ل مركز خيريه آموزش�ي،  فارس
پژوهش�ي و پيون�د اعض�اي بوعلي 
سيناي شيراز با بيان اينكه س�االنه بيش از 500 پيوند كبد در اين 
مركز انجام مي شود، گفت: اين تعداد پيوند بيش از همه پيوند هاي 
انجام شده در طول يكسال در بيمارستان هاي اروپا و امريكا است. 
سيدعلي ملك حسيني افزود: راه اندازي اين مركز آموزشي، پژوهشي 
موجب اعتالي نام شيراز در مجامع علمي جهان شده است. وي ادامه 
داد: با راه اندازي يك مجموعه بين المللي براي جذب دانشجو از ديگر 
كشورهاي دنيا در آينده، اين مركز پژوهشي در شيراز به الگويي مناسب 

در زمينه آموزش پزشكي و پيوند تبديل مي شود. 
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفت: همه پيوند هاي 
كبد در شيراز با داشتن يك مركز و يك تيم پيوند و زير نظر متخصصان 
صورت مي گيرد. وي ادامه داد: تيم پيوند اعضاي دانشگاه علوم پزشكي 
شيراز عالوه بر انجام پيوند كبد در زمينه انجام پيوند پانكراس، پيوند 
روده، كليه و لوزالمعده نيز فعال است، موفقيت هاي حاصل از اين اعمال 
پيوند موجب شده بخش پيوند دانشگاه علوم پزشكي شيراز به مركزي 

شناخته شده در سطح مجامع بين المللي تبديل شود. 
ملك حس��يني با بيان اينكه تيم پيوند دانش��گاه علوم پزشكي شيراز 
تاكنون 4 هزار و ۵77 پيوند كب��د، 239 جراحي پيوند پانكراس و 3۶ 
عمل موفقيت آميز پيوند روده را انجام داده است، گفت: عمل هاي پيوند 
موفقي مانند پيوند كليه، لوزالمعده، كبد و پانكراس، شيراز را به مركزي 

شناخته شده در جهان تبديل كرده است. 

 اعزام 2۰۰ مددجوي کميته امداد 
آران و بيدگل به مشهد مقدس   

رئيس كميته ام�داد امام خميني)ره(  اصفهان
آران و بي�دگل از اعزام 200 مددجوي 
كميت�ه ام�داد آران و بي�دگل ب�ه مش�هد مق�دس خب�ر داد. 
حسن اسماعيلي با اشاره به اعزام 200 مددجوي كميته امداد با هدف 
ترويج شور و نشاط در بين مددجويان و تقويت روحيه مذهبي در قالب 
اجراي طرح »شوق زيارت« گفت: اين كار طبق سنوات گذشته امسال 
نيز انجام شد و با كمك و همراهي خيران و تأمين غذاي مسافران و زائران 
توسط آستان قدس رضوي و اعزام مبلغان حوزه با كاروان سعي شد يك 
كار فرهنگي خوب براي مددجويان برنامه ريزي شود و از ظرفيت خيران 
استفاده خوبي شود تا بتوانيم كساني كه در طول عمر خود به زيارت امام 
رضا)ع( نرفته اند يا چندين سال است محروم بوده اند به اين سفر زيارتي 
اعزام شوند. رئيس كميته امداد امام خميني آران و بيدگل به آمادگي 
اين نهاد براي همكاري بيش��تر با خيران براي اعزام بيشتر مددجويان 
اشاره كرد و ادامه داد: آمادگي داريم در صورت همكاري بيشتر خيران 
از سهميه هاي استاني و كشوري براي اعزام مددجويان در نوبت اعزام به 
مشهد مقدس استفاده كنيم و اين كار با توجه به وجود خيران زياد در 
سطح آران و بيدگل قابل اجراست. منتظر همكاري بيشتر خيران هستيم 

تا به كمك هم قدمي در راه ترويج فرهنگ علوي و رضوي برداريم. 

 افتتاح 5 بيمارستان 
در استان کهگيلويه و بويراحمد     

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار  كهگيلويهوبويراحمد
كهگيلوي�ه و بويراحم�د از افتت�اح 5 
بيمارستان كهگيلويه و بويراحمد در چهل سالگي انقالب اسالمي خبر داد. 
عزيز فيلي با اشاره به سيماي سالمت استان گفت: در چهار دهه انقالب 
اسالمي شاخص اميد به زندگي از ۵0 س��ال به 70 سال رسيده است. 
بهبود شاخص مرگ و ميركودكان، مرگ مادران باردار، دفع بهداشتي 
زباله و فاضالب روستايي را از جمله خدمات حوزه سالمت بعد از انقالب 
اس��ت. وي ارتقاي مراكز سالمت اس��تان از 23 مركز به ۸7 مركز را از 
ديگر شاخص هاي بهداش��تي استان برش��مرد و افزود: قبل از انقالب 
حتي يك مورد خانه بهداشت در استان وجود نداشت و اكنون به 3۶۵ 
واحد رسيده اس��ت. فيلي همچنين با بيان اينكه قبل از انقالب تنها 3 
بيمارستان با ظرفيت محدود در استان وجود داشت، ادامه داد: اكنون 
۸ بيمارستان در استان وجود دارد و در آستانه چهل سالگي انقالب ۵ 

بيمارستان ديگر نيز قرار است به اين ظرفيت افزوده شود. 

88498441سرويس  شهرستان

ميتراشهبازي
گزارشيك



سال هاست كه در ايران بخش تعاون به عنوان 
يكي از بخش هايي كه در قانون اساسي به آن 
رس�ميت داده ش�ده اس�ت، به دنبال سهم 
25درصدي خ�ود از اقتصاد اس�ت، در اين 
ميان نه تنها س�هم تعاوني ه�ا از كل اقتصاد 
در محدوده 8درصد باقي مانده است،  بلكه 
سياس�تگذاري، ش�فافيت، برنامه ريزي در 
اين حوزه موجب ش�ده تا عموم�ًا در اخبار 
اقتصادي كشور بحث بر س�ر بخش دولتي، 
خصولتي، خصوصي و عمومي باشد و كيفيت 
همين تعاوني هاي موجود نيز مشخص نباشد. 
اقتصاد دولت��ي و نفتي ايران سال هاس��ت كه 
به توس��عه بخش تعاوني بي توجه اس��ت و در 
ش��رايطي كه اصاًل زيرس��اخت توسعه بخش 
خصوصي و واگذاري ثروت و امكانات به شكل 
واقعي به مردم فراهم نيامده است در هر كوي 
و برزني سخن از توسعه بخش خصوصي است. 
ماحصل خصوصي س��ازي در اين س��ال ها نيز 
نشان از خصوصي س��ازي هاي غير واقعي است، 
به طوري كه در هر دولتي بخش زيادي از بنگاه ها 
با شرايط تقس��يطي بسيار مناس��ب به افراد و 

جناج هاي نزديك به دولت واگذار شده است. 
در اين ميان در شرايطي قانون اساسي ايران در 
كنار بخش دولتي و خصوص��ي، بخش تعاوني 
را به رس��ميت ش��ناخته و سياس��تگذار سهم 
25درصدي را ب��راي تعاوني ه��ا از كل اقتصاد 
لحاظ كرده اس��ت.  امروز نه تنها ش��اهد سهم 
ناچيز 7ت��ا 8درصدي بخش تع��اون از اقتصاد 
هستيم، بلكه كيفيت همين 8 درصد تعاون از 
اقتصاد ايران با ابهام و ضعف در سياستگذاري، 
برنامه ريزي، ش��فافيت و اطالع رس��اني مواجه 
است و مشخص نيست چشم انداز و توسعه اين 

بخش به چه شكل خواهد بود. 

به نظر مي رس��د دولت بايد تمامي بخش تابعه 
را براي انتشار دقيق اطالعات بخش تعاوني در 
تمامي حوزه ها اعم از پولي، مالي، مسكن، نفت 
و گاز، راه و بهداش��ت و درمان، صنعت و معدن  
در س��امانه يكپارچه همانند كدال منتشر كند 
تا اصاًل متوجه بش��ويم بخش تعاوني به عنوان 
يكي از بخش هاي رس��مي اقتصاد ايران در چه 

جايگاهي قرار دارد. 
مضاف ب��ر اين مس��ئوالن اتاق تع��اون به واقع 
عملكردش��ان مشخص نيس��ت و اگر اين اتاق 
مؤثر بوده است، چرا سهم اندك تعاون از اقتصاد 
ايران امروز اظهر من الش��مس اس��ت و در عين 
حال كيفي��ت و اثر گذاري همين س��هم اندك 
تعاوني موجود نيز نامشخص است و در هاله اي 

از ابهام قرار دارد. 
وزارت كار، تع��اون و رف��اه اجتماع��ي نيز بايد 

برنامه ريزي خ��ود در حوزه تقويت و توس��عه 
بخش تعاون را به طور ش��فاف اع��الن و حوزه 
اطالع رساني اين بخش را نيز تقويت كند، زيرا 
بخش تعاون در رويدادهاي اقتصاد ايران هميشه 
جايش خالي است؛ عالوه براين اين حوزه نياز به 
جوانگرايي دارد و نياز است مسئوالن و متوليان 

اين بخش جاي خود را به جوانان بدهند. 
جالب آنكه معاون تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي بر ضرورت حسابرسي از شركت هاي 
تعاوني تأكيد دارد و نبود آمار قابل اتكا را يكي از 

چالش هاي بخش تعاون كشور مي داند. 
از س��وي ديگر بهم��ن عبداله��ي، رئيس اتاق 
تعاون ايران از نب��ود آمار و اطالع��ات به روز و 
ش��فاف به عنوان يكي از نواقص بخش اقتصاد 
غيردولتي در كش��ور ياد مي كن��د و مي گويد: 
با وج��ود آنكه بي��ش از ۱8۰ ه��زار تعاوني در 

كشور در گرايش هاي متعددي مشغول فعاليت 
هس��تند، ولي آماري كه عملكرد و فعاليت آنها 
را به طور دقيق و شفاف نشان بدهد، در دست 

نيست. 
بر اس��اس مواد ۴ و 5 قانون بهبود فضاي كسب 
و كار، اتاق ه��اي بازرگان��ي و تع��اون موظفند 
اطالعات جامع��ه آماري خ��ود را كامل كرده، 
 فهرست ملي تشكل هاي اقتصادي را تهيه كنند 

و در اختيار دستگاه هاي ديگر قرار بدهند. 
در قانون اساسي و افق 2۰ ساله نظام كه در سال 
۱۴۰۴ به پايان مي رس��د، مقرر شده تعاوني ها 
25 درصد از مسئوليت اقتصاد كشور را به دست 
گيرند، ولي اين رقم در حال حاضر در حدود 8 
درصد است. برابر آمارهاي موجود بيش از نيمي 
از تعاوني هاي به ثبت رسيده در كشور با وجود 
داشتن مزيت هاي اقتصادي و اجتماعي فراوان 
غيرفعال  هستند. كارشناسان اقتصادي مغفول 
ماندن بخش تعاون در نظام اقتصادي را موجب 
قدرت گرفتن نظام س��رمايه داري در كش��ور و 
ظهور و بروز آسيب هاي انباشت ثروت در اقتصاد 

معرفي مي كنند. 
در ش��رايط كنون��ي باي��د برنامه ري��زان و 
تصميم گي��ران در كش��ور از آس��يب هايي كه 
كش��ورهاي ديگر در حوزه اقتصاد به آن دچار 
ش��ده اند، درس بگيرند و با اس��تفاده از انرژي 
مردم و درگير كردن م��ردم از طريق تعاوني ها 
و بخش خصوصي در امر پيش��رفت كش��ور در 
واقع از آسيب هاي انباشت ثروت و انباشت فقر 
جلوگيري كنن��د، به ويژه آنك��ه بخش تعاوني 
در اقتص��اد اي��ران دچ��ار ي��ك عقب ماندگي 
تاريخي اس��ت و اين بخ��ش بايد به س��رعت 
 س��همش از اقتصاد را از مح��دوده 7 به 25 تا

 3۰ درصد برسد. 

پاسكاري ذخيره سازي ميوه شب عيد ميان 
وزارت صنعت و تعاون روستايي و در نهايت 
تصميم دير هنگام دولت براي خريد مركبات 
از بخش خصوص�ي براي تنظيم ب�ازار نوروز 
موجب به هم ريختن بازار و افزايش قيمت ها 
در شرايط فعلي ش�ده و هزينه ذخيره سازي 
ميوه را براي دولت افزايش داده است. اتحاديه 
محصوالت كشاورزي توصيه مي كند، دولت 
نبايد درگير خري�د و فروش هاي غير فصلي 
ش�ود و ب�ازار آرام مي�وه را ب�ه ه�م بريزد. 
فعاالن بازار ميوه معتقدند كه طرح ذخيره سازي 
ميوه شب عيد از س��وي دولت اشتباه بوده و در 
سال هاي گذش��ته نيز با شكس��ت مواجه شده 
اس��ت. از اين رو امس��ال به بهانه فراواني توليد 
مركبات و كمبود نقدينگ��ي، اتحاديه ها وزارت 
جهاد را متقاعد كردند كه ذخيره سازي صورت 
نگيرد و در ماه هاي آب��ان و آذر كه زمان خريد 
مركبات شمال و س��يب درختي بود، اين اتفاق 
نيفتاد و بخش خصوصي با خريد ميوه و انتقال 
آن به سرد خانه ها مسئول تنظيم بازار ميوه شب 
عيد شد. همزمان مسئوالن وزارت جهاد اعالم 
كردند ك��ه وزارت صنعت متول��ي تأمين ميوه 
شب عيد شده است و وزارت صنعت نيز تعاون 
روستايي را مس��ئول خريد اعالم كرد تا اينكه 
روز چهارش��نبه وزارت جهاد كش��اورزي طي 
بخشنامه اي ، خريد ميوه ش��ب عيد را به تعاون 

روستايي سپرد. 

اكنون اين تصميمات زماني نهايي ش��ده است 
كه اوالً فصل ذخيره س��ازي تمام ش��ده و دوماً 
پرتقالي روي درخت نمانده كه خريداري شود و 
سازمان تعاون روستايي مجبور است ميوه شب 
عيد را از بخش خصوصي با قيمت باالتر از س��ر 
درخت بخرد و روزهاي پاياني س��ال به قيمت 

دولتي توزيع كند. 
اخيراً رئيس سازمان تعاون روستايي در جلسه 
تنظيم بازار ميوه شب عيد، از برنامه ريزي براي 
ذخيره سازي 7۰هزار تن ميوه براي تنظيم بازار 
شب عيد ٩8، خبر مي  دهد و اعالم مي كند: 3۰ 
هزار تن س��يب درختي و ۴۰ه��زار تن پرتقال 
براي عيد ٩8 ذخيره سازي مي شود؛ همچنين 
2۰ درصد پرتقال و 2۰ درصد سيب درختي نيز 

ميزان ذخاير احتياطي است. 
  وعده اتحاديه بار فروش�ان براي تنظيم 

بازار شب عيد 
در اي��ن خص��وص صاب��ري، رئي��س اتحاديه 
ميوه فروش��ان تهران در گفت و گ��و با »جوان« 
مي گويد: خريد ميوه ش��ب عيد از سوي دولت 
سال هاست كه با شكست مواجه شده و به دليل 
غير اس��تاندارد بودن بعضي از انبار هاي دولت، 
بخشي از ميوه فاس��د ش��ده و از بين مي رفت. 
امس��ال به دليل فراواني توليد مركبات، دولت 

راضي شد تا اين طرح را متوقف كند. 
وي مي افزايد: قطعاً اصناف، اتحاديه ها و فعاالن 
بازار ميوه در استان ها به راحتي مي توانند بازار 

شب عيد را تنظيم كنند. البته محصول سيب به 
دليل سرمازدگي 2٩ فروردين كاهش يافته و ما 
نيز نامه نگاري كرديم كه در صورت صالحديد 

سيب وارد شود. 
صابري تأكيد مي كند: هر س��اله ذخيره سازي 
به منظ��ور كاهش قيم��ت در روزه��اي پاياني 
س��ال صورت مي گرفت، اما نه تنها قيمت ارزان 
نمي شد، بلكه در برخي استان ها بسيار افزايش 
مي يافت، اما امس��ال تش��كل ها وارد  و مانع از 

جوالن دالالن خواهند شد. 
  ورود دول�ت، ج�ز هزينه ب�ری و ايجاد 

تشنج در بازار حاصلی ندارد
يكي از مس��ئوالن وزارت جهاد كش��اورزي نيز 
در اين خصوص مي گويد: ميزان ذخيره س��ازي 
سيب به مقداري است كه 3۰ هزارتن شب عيد 
را تأمين مي كند. كاالهايي هستند كه واردات 
آنها نياز به ارز دارد و ما نبايد ارز را صرف واردات 
س��يب درختي كنيم، بلكه مي توانيم در بحث 
صادرات اقداماتي انجام دهي��م؛ به عنوان مثال 
بحث صادرات سيب در برابر واردات موز را فعاًل 

متوقف كنيم. 
رئيس اتحاديه ملي محصوالت كش��اورزي در 
گفت وگو با مهر نيز مي گويد: تجربه س��ال هاي 
گذش��ته نش��ان مي دهد خريد و ذخيره سازي 
ميوه ش��ب عيد، جز اينكه هزين��ه اضافي براي 
دولت داشته باشد، نتيجه ديگري ندارد و سودي 

به مصرف كنندگان نمي رساند. 

سيدرضا نوراني مي افزايد: ما قباًل پيشنهاد داده 
بوديم اگر قرار است ذخيره سازي انجام شود، اين 
كار بايد از سوي تشكل هاي توليدي، صادراتي يا 
شركت تعاوني زنجيره سيب ايران در زمان پيك 
توليد انجام ش��ود تا از توليدكنندگان حمايت 

مستقيم شود كه چنين اتفاقي رخ نداد. 
رئي��س اتحاديه مل��ي محصوالت كش��اورزي 
مي گويد: در حال حاضر دول��ت فقط مي تواند 
س��يب مورد ني��از ب��راي ذخيره س��ازي را از 
س��ردخانه ها تهيه كن��د كه س��يب موجود در 
س��ردخانه نيز يا متعلق به صادركنندگان است 
يا واسطه ها و توليدكنندگان كه سيب كمي در 

سردخانه ها دارند. 
وي مي افزاي��د: توليد پرتقال نس��بت به س��ال 
گذشته بيش��تر اس��ت و دولت نبايد در بازار و 
ذخيره سازي آن دخالت كند؛ چون ذخيره سازي 
براي زماني است كه پيش بيني مي شود محصول 
كم است و در پايان سال با كمبود مواجه خواهيم 
شد، وقتي توليد انبوه اس��ت، نيازي به دخالت 

دولت نيست. 
نوراني تصريح مي كند: در حال حاضر، برداشت 
محصول پرتقال به اواخر خود رس��يده و دولت 
براي خريد بايد وارد سردخانه ها و انبارها شود 
كه اين كار، جز هزينه بري و ايجاد تشنج در بازار 
حاصلي ندارد. بنابراين در شرايط فعلي، به هيچ 
عنوان صالح نيس��ت كه دول��ت وارد بازار ميوه 
شود. به ويژه اكنون كه براي ورود به اين حوزه، 
دير ش��ده و ميوه اي هم روي درخت نيست كه 

دولت بتواند آن را خريداري كند. 
وي درباره اينكه آيا عدم حضور دولت منجر به 
نابس��اماني بازار ميوه در ايام عيد نخواهد شد؟ 
مي گوي��د: خير، چني��ن اتفاق��ي رخ نمي دهد 
و ش��ايد رانت هايي در اين زمينه ايجاد ش��ود. 
دولت بايد اقدامات نظارتي خود را قوي تر انجام 
دهد و بر عرضه ميوه از ميادين عمده فروش��ي 
تا خرده فروش��ي ها نظارت كامل داشته باشد. 
متأسفانه ما شرح وظايف را رها كرده و احتماالت 
را مدنظر قرار داده ايم كه ممكن است ميوه گران 
شود، اگر گران شد، كسي كه صادر كرده وظيفه 

دارد وارد و به قيمت منطقي عرضه كند. 
وي تأكيد مي كند: ذخيره س��ازي سيب در اين 
فصل منطقي نيس��ت و موجب افزايش قيمت 
كاذب خواهد ش��د. به محض اينكه خبر خريد 
سيب و پرتقال توس��ط دولت منتشر شود، اين 
محصوالت گران مي ش��ود، پ��س در اين زمان 
حساس، دخالت در بازار اقدام صحيحي نيست. 
دولت نبايد درگير خريد و فروش هاي غيرفصلي 
شود، بلكه تنها بايد در زمان عرضه نظارت خود 
را بيش��تر و زماني كه كمب��ودي در اين هنگام 
ايجاد مي شود، اقدام به نرخ گذاري كند. در حال 
حاضر بايد تنه��ا از صادركنندگاني كه صادرات 
انجام مي دهن��د، تعهد بگيرند كه در ش��رايط 

اضطرار واردات انجام دهند.
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 اتحاديه محصوالت كشاورزي: 
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وحید حاجی پور

ورود تعاون روستايي به بازار براي خريد ميوه، بازار ميوه را در آستانه شب يلدا به هم مي ريزد 

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

آمار بخش تعاون در سامانه كدال انتشار يابد 
رئيس اتاق تعاون: عملكرد 18۰ هزار تعاوني فعال در كشور شفاف نيست 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

20001143فنرسازيخاور
11414540قنداصفهان

10958491شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
8233360پارسسرام

146161ليزينگصنعتومعدن
6585262سرمايهگذاريصنعتبيمه

6112237قندلرستان
4297156كشاورزيودامپرويمگسال

6045209فرآوردههاينسوزپارس
163649لبنياتپاك

12311368صنايعخاكچينيايران
3549106تكنوتار

319093صنعتيبهشهر
8123227مسشهيدباهنر

107229بانكصادراتايران
333385شيشههمدان

383795قندثابتخراسان
4623110سيمانبجنورد
7137165ايرانترانسفو

13767316صنايعشيمياييسينا
251954بيمهملت

285653سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
389472صنايعكاشيوسراميكسينا

424871نيروترانس
130121بانكتجارت

353456ريختهگريتراكتورسازيايران
10370164پاكسان

183227عمرانوتوسعهفارس
225733بانكخاورميانه
6942101داروسازياكسير

444864توسعهمعادنرويايران
467867گروهمديريتسرمايهگذارياميد

420059كشاورزيودامپرويمگسال
540168سرمايهگذاريداروييتامين
278233سرمايهگذاريپارستوشه

8911104فوالدخوزستان
9265107فراوردههاينسوزايران

417346كشتيرانيجمهورياسالميايران
721369پتروشيميفجر

192818بانكاقتصادنوين
253023نوردآلومينيوم
508946قندمرودشت
13757121نفتپارس

172915سرمايهگذاريآتيهدماوند
220819سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

301824مارگارين
201716بانكملت

636547داروسازيفارابي
732453كالسيمين
356423سبحاندارو

248315تجارتالكترونيكپارسيان
1204771كربنايران

15999توليديكاشيتكسرام
687538معدنيوصنعتيگلگهر

24661123نفتسپاهان
690633دادهگسترعصرنوين-هايوب

478520تايدواترخاورميانه
245910سيمانصوفيان

688925مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
1898762شركتارتباطاتسيارايران

1023832حملونقلبينالملليخليجفارس
1541647داروسازيزهراوي

20516فرآوردههاينسوزآذر
697320كاشيپارس

836923دودهصنعتيپارس
26187داروييلقمان

424711گسترشنفتوگازپارسيان
456111افست
1001720شهد

16693سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
11501سرمايهگذاريصنعتومعدن

16421تامينسرمايهاميد
21461سرمايهگذاريسپه
48212پشمشيشهايران

31171گروهستوسعهصنعتيايران
193715معدنيامالحايران

45251گروهصنعتيسپاهان
121312دشتمرغاب

48570آهنگريتراكتورسازيايران
13880سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

29260گروهداروييسبحان
16660سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

45000توسعهمعادنوفلزات
79760پتروشيميمبين

11560سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
57810سالمين

54060همكارانسيستم
17920سرمايهگذاريتوسعهملي

9060بانكسينا
2-15429گروهصنعتيملي)هلدينگ

1-5937سيماناصفهان
2-5557پارسسويچ
4-9625سيمانقائن
2-4569بهنوشايران

6-11674خدماتانفورماتيك
5-9499فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر

2-3737شيميداروئيداروپخش
3-5309لنتترمزايران
1-1531بانككارآفرين
1-1402سيمانداراب

5-6953كارخانجاتداروپخش
5-5047داروسازيجابرابنحيان

12-11255داروپخش)هلدينگ
4-3712س.صنايعشيمياييايران

1-877كمباينسازيايران
3-2482شكرشاهرود

9-7282فرآوردههايتزريقيايران
4-3078تراكتورسازيايران

27-20576معدنيدماوند
2-1452ماشينسازينيرومحركه

6-3932سيمانكرمان
24-14686آسانپرداختپرشين

15-8782نوردوقطعاتفوالدي
10-5166نيروكلر

28-14038بهپرداختملت
28-13963نفتبهران

2-963بينالملليتوسعهساختمان
6-2878سرمايهگذارياعتبارايران

5-2246سختآژند
9-3966كويرتاير
12-5132موتوژن

25-10303داروييرازك
10-3841سرمايهگذاريشفادارو

10-3781شيرپاستوريزهپگاهخراسان
4-1512گروهصنايعبهشهرايران

28-10488پارسدارو
4-1494سيمانشاهرود
7-2541سيمانهگمتان

18-6066شيشهوگاز
27-9000فوالدخراسان

4-1314گروهپتروشيميس.ايرانيان
67-21276گروهصنعتيپاكشو

50-15749پرداختالكترونيكسامانكيش
11-3420فوالدكاوهجنوبكيش

5-1530گروهداروييبركت
5-1497سرمايهگذاريپرديس

18-5370پتروشيميشيراز
3-882سيمانسپاهان

4-1126سرمايهگذاريشاهد
17-4746فوالدمباركهاصفهان

35-9591جامدارو
4-1094بانكپارسيان

6-1638سامانگستراصفهان
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جنگ گازي ايران و روسيه با تركمنستان
كشور تركمنس�تان در قلب آس�ياي ميانه، چهارمين دارنده ذخاير 
گاز طبيعي دنيا بوده و مجموع منابع گاز اين كشور براساس گزارش 
ش�ركت دولت�ي تركم�ن گاز، 5۰ تريلي�ون مترمكعب اعالم ش�ده 
است. توليد كنوني ساالنه اين كش�ور 75 ميليارد متر مكعب اعالم 
ش�ده و رهبران عش�ق آباد در نظ�ر دارند ت�ا س�ال 2۰3۰ ميالدي، 
توليد خود را ب�ه 23۰ ميليارد مت�ر مكعب در س�ال افزايش دهند. 
براس��اس اعالم ش��ركت انگليس��ي گافني كالين، ميدان گازي عظيم 
گالكينيش كشور تركمنس��تان داراي 2۴تريليون مترمكعب ذخيره گاز 
طبيعي بوده و دومين ميدان بزرگ دنيا پس از قوار در كش��ور عربستان 
محسوب مي شود. دو ميدان ديگر ياشالر- مينارا و باگتيارليك نيزبه ترتيب 
داراي ۱/۴5 تا 5 تريليون متر مكع��ب و ۱/3 تريليون متر مكعب ذخيره 
گاز طبيعي هستند. دولتمردان عش��ق آباد در نظر دارند تا در چارچوب 
قراردادهاي امتيازي و خدماتي اين ميدان ها را با ش��ركت هاي پتروفك، 
ال جي اينترنشنال، سي ان پي سي و شركت مهندسي و ساخت هيونداي 
كره جنوبي توسعه دهند. گفته مي شود آنان تمايلي به توسعه ميدان هاي 

عظيم گازي خود در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد ندارند. 
چين، بزرگ ترين و مهم ترين مش��تري گاز طبيعي تركمن ها محسوب 
مي ش��ود، اما از سال ها پيش، رهبران عش��ق آباد خواهان صدور گاز خود 
به اروپا بوده اند. خط لوله ترنس كاس��پين يك خط لوله زيردريايي 3۰۰ 
كيلومتري است كه از شهر ساحلي تركمن باشي تركمنستان آغاز شده 
و به شهر باكو در آذربايجان متصل مي شود. همچنين امكان اتصال آن به 

ميدان تنگيز قزاقستان و تركمن باشي نيز وجود دارد. 
با اجراي اين پروژه، گاز طبيعي تركمنس��تان و قزاقستان به اروپا منتقل 
خواهد شد. همچنين ايران و روسيه به عنوان دو رقيب منطقه اي اين غول 
گازي، دور زده مي شوند. اين خط لوله را بايد امتداد شرقي كريدور گازي 
جنوبي، خط لوله ترنس آناتولين )تاناپ( و ترنس آدرياتيك )تاپ( دانست. 
ظرفيت طراحي شده اين طرح 3۰ ميليارد متر مكعب در سال بوده و هزينه 

اجراي آن 5 ميليارد دالر پيش بيني شده است. 
نخستين بار در سال ۱٩٩6 ميالدي اين پروژه توسط امريكايي ها پيشنهاد 
شد. در فوريه سال ۱٩٩٩ ميالدي، دولت تركمنستان قراردادي را با جنرال 
الكتريك و بچتل گروپ براي انجام مطالعات امكان س��نجي خط لوله به 
امضا رساند. در س��ال ۱٩٩٩ ميالدي، نمايندگان دولت هاي گرجستان، 
آذربايجان و تركمنستان در شهر استانبول گرد هم آمدند و قرارداد چند 
پروژه مهم شامل خط لوله باكو- تفليس - جيحان و طرح خط لوله ترنس 
كاس��پين را امضا كردند. اما به دليل مخالفت روسيه و ايران و نامشخص 
بودن رژيم حقوقي درياي كاسپين و كشف ميدان گازي عظيم شاه دنيز در 
آب هاي آذربايجان، اين پروژه بعد از گذشت سه دهه، همچنان متوقف باقي 
مانده است. در ۱2 سپتامبر سال 2۰۱۱ ميالدي، شوراي مسائل خارجي 
اتحاديه اروپا موافقت كرد تا در مذاكرات تركمنستان و آذربايجان در مورد 
خط لوله ترنس كاسپين حضور يابد، اما اجراي اين طرح همچنان با سه 

موضوع كليدي روبه رو است:
* توليد تجاري گاز طبيعي كه س��اخت و بهره برداري از اين خط لوله را 

توجيه كند. 
* تقاضاي كافي و فروش پايدار و جذاب گاز طبيعي براي دولت تركمنستان 

و شركت هاي مشاركت كننده در اجراي پروژه.
* يافتن س��رمايه گذاران عالقمند به توسعه زيرس��اخت هاي صدور گاز 

طبيعي تركمنستان به اتحاديه اروپا.
تركمنس��تان داراي ذخاير عظيم گاز طبيعي است، اما براي يافتن پاسخ 
پرسش سوم بايد در ابتدا پاسخي براي دومين سؤال يافت. دو كشور ايران 
و روسيه از ابتدا مخالف اجراي اين پروژه بوده اند. اين دو كشور از مسيرهاي 
ترانزيت گاز طبيعي عشق آباد محسوب مي شوند. مسكو بارها اعالم كرده 
اين پروژه به داليل زيست محيطي، غيرقابل قبول بوده و توسعه كشورهاي 
منطقه را به خطر مي اندازد. مسكو اعالم كرده س��اخت اين خط لوله در 
گروي موافقت پنج كشور ساحلي كاس��پين شامل روسيه، تركمنستان، 
آذربايجان، قزاقستان و ايران خواهد بود. مسير هر خط لوله عبور كرده از 
درياي كاسپين در گروي توافق همسايگان و تعيين اين پهنه آبي به عنوان 
يك دريا يا درياچه است. در مجموع با مخالفت روسيه و ايران، دورنماي 
ساخت اين پروژه چندان روشن نيست. با سقوط قيمت نفت در چهار سال 
اخير و تحريم قطر به عنوان بزرگ ترين توليدكننده و صادركننده ال ان جي 
دنيا، دورنماي اقتصادي پروژه ترنس كاس��پين با چالش هاي بيش��تري 
روبه رو شده است. از نگاه تجاري، ساخت يك خط لوله براي انتقال كشور 
قرار گرفته در بن بست تركمنستان به مقصد اتحاديه اروپا، در دوره سقوط 
قيمت طالي سياه، بسيار پرهزينه است. همچنين اين پرسش بسيار جدي 

است كه آيا اروپايي ها واقعاً به گاز صادراتي تركمنستان نياز دارند؟
در سال 2۰2۰ ميالدي و اوايل دهه آينده، پروژه فاز دوم ميدان شاه دنيز 
آذربايجان با مشاركت غول اروپايي بريتيش پتروليوم، راه اندازي خواهد 
شد. ظرفيت اين طرح ۱۰ ميليارد متر مكعب در هر سال بوده و گاز آن از 
طريق تركيه، يونان و آلباني به ايتاليا مي رسد. پس از دو برابر شدن ظرفيت 
طرح و عبور آن از مرز 2۰ ميليارد متر مكعب در هر سال، بلغارستان نيز به 
جمع خريداران گاز اين پروژه افزوده خواهد شد. هرچند روسيه همچنان تا 

سال ها، بزرگ ترين تأمين كننده گاز اروپايي ها باقي خواهد ماند. 
كشورهاي اروپايي قرار گرفته در سواحل درياي مديترانه وابستگي زيادي 
به واردات ال ان جي دارند. دولت هاي يونان، ايتاليا و اسپانيا از سال ها پيش، 
مشتري ال ان جي از الجزاير و قطر هستند. پيش بيني هاي كارشناسان نشان 
مي دهد ميادين گازي كشف شده در شرق مديترانه به ويژه ميدان ظهر مصر 
يا بلوك 6 قبرس، زودتر از تخمين هاي پيشين، توسعه خواهد يافت. بدين 
ترتيب در شرايط كنوني، يك پرسش كليدي همچنان وجود دارد: آيا خط 

لوله ترنس كاسپين همچنان از اهميت بااليي براي اروپا برخوردار است؟

توقف فعاليت2 توليد كننده متخلف پفك
در پ�ي انتش�ار خب�ري مبن�ي ب�ر تولي�د پف�ك در دو  كارخان�ه 
ب�ا ذرت ه�اي تراريخت�ه دام�ي، از س�ازمان بازرس�ي كش�ور 
خب�ر رس�يد ك�ه فعالي�ت دو توليد  كنن�ده پف�ك ك�ه ذرت 
دام�ي ب�ه خ�ورد خردس�االن داده ان�د، متوق�ف خواه�د ش�د. 
قيمت محصوالت تراريخته )تغيير يافته  ژنتيكي( به دليل ريس��ك هاي 
فراوان اين محص��والت، در بازار جهان��ي بين 3۰ تا ۴۰ درص��د ارزان تر 
از محصوالت س��الم اس��ت. اين فاصله  قيمت، موجب ش��ده تجارت اين 
محصوالت، يكي از سودده ترين روش هاي سوداگري در كشاورزي باشد. 
هفته گذشته گزارشي از تخلف دو برند مش��هور »پفك« - از جمله برند 
شناخته ش��ده  »چ« - منتشر ش��د. به اين ترتيب كه اين دو توليدكننده  
متخلف، از ذرت هاي وارداتي تراريخته براي تهيه  محصوالتشان استفاده 
مي كنند كه با استانداردهاي خوراك دام وارد كشور شده است. بسياري از 
مراكز صيانتي و نظارتي طي چهار روز گذشته، نسبت به اين تخلف، واكنش 
جدي نشان داده اند. در پي اين افشاگري، اولين خبر واصله، برخورد سريع 
)ظرف ۴8 ساعت( و قاطع سازمان بازرسي كل كشور با اين دو برند مشهور 
بوده است. دومين برخورد، پيگيري مس��ئوالن رده  باالي قضايي بود كه 
در تماس با تس��نيم، مس��تندات اين امر را دريافت كردند تا اين تخلف، 
مورد بررسي و پيگرد قرار گيرد. در سومين برخورد نيز كيانوش جهانپور، 
س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو از احتمال تعطيلي موقت يا دائم برخي 
خطوط توليد دو برند معروف پفك كه از ذرت دام در توليد محصوالتشان 
استفاده كرده اند، خبر داد و گفت: به دليل ضعف ساختارهاي نظارتي و عدم 
حساسيت بر پايش خطر محصوالت تراريخته طي دو دهه  گذشته، بروز 
چنين تخلفي در اين سطح احتماالً س��ابقه داشته است - چنانكه در كل 
دنيا نيز چنين بوده است. لكن ايجاد اين سطح از حساسيت و پيگيري، در 

نهادهاي نظارتي و صيانتي، نقطه  اميدبخش در اين زمينه است. 

هادی غالمحسینی
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 با به جري�ان افتادن 
شيوا نوروزي
    گزارش

دوب�اره پ�رون�ده 
واگذاري پرسپوليس 
و استقالل به بخش خصوصي مسئوالن از مصمم 
بودن خود در به سرانجام رس�يدن اين پرونده 
سخن مي گويند. با اين حال اين بار نيز چالش هاي 
زيادي پيش روي اين دو باشگاه پرطرفدار است. 
واگذاري سرخابي ها در ش��رايطي از سوي هيئت 
دولت به تصويب رسيد که پيش از اين پروسه مزايده 
دو باشگاه نتيجه اي نداشته و مسئوليت پرسپوليس 
و اس��تقالل کماکان برعهده وزارت ورزش است. 
با اين حال طبق مصوبه هيئت وزيران، س��ازمان 
خصوصي س��ازي موظف به انجام مراحل ارزيابي، 
قيمت گذاري، تعيين ش��رايط و نحوه واگذاري به 

متقاضيان   است. 
    مزايده کشک است!

اهليت خريداران همان موضوعي اس��ت که مانع 
بزرگي بر سر راه خصوصي س��ازي دو قطب اصلي 
فوتبال ايران اس��ت. در سال هاي گذشته که بحث 
واگذاري اين دو تيم داغ ش��د، تأييد نشدن اهليت 
برخي افراد و شرکت ها تعداد خريداران سرخابي ها 
را به حداقل رساند. علي اشرف عبداهلل  پوري حسيني، 
رئيس سازمان خصوصي سازي ابراز اميدواري کرد 
که با حضور در گفت وگوي خبري شبکه2 اين مسئله 
دوباره حاشيه ساز نشود: »بحث اهليت موضوع بسيار 
پيچيده اي است. اکثر فسادهايي که در مزايده ها 
به وجود مي آيد و تيش��ه به ريشه خصوصي سازي 

مي زند، همين اهليت است. اهليت يعني اينکه يک 
چاقوي تيز را دست هر کس بدهي که هر جايي را که 

دلش خواست قطع کند.«
وي ادامه داد: »البته ما در سازمان خصوصي سازي 
يک اهليت عمومي براي تمام مزايده ها داريم، ولي 
در مزايده هاي سوم و چهارم، سه اهليت جديد براي 
استقالل و پرسپوليس گذاشتيم که يکي از مواردش 
اين بود که از نظر امنيتي تأييد شود. تشخيص اين 
سه مورد را به سه بزرگوار داديم که افراد فرهيخته اي 
هم بودند. وزي��ر ورزش، وزير دادگس��تري و وزير 
اقتصاد، آن سه شخص بودند اما آنها معيار مشخص 
و تعريف  شده اي براي تش��خيص موارد ذکر شده، 
نداش��تند. وقتي ما يک تعريف جامع و مانع براي 
اهليت نداريم، آخرش اين مي ش��ود که از هر کس 
خوش��مان بيايد، برنده اش مي کنيم و از هر کس 
خوش��مان نيايد، کنارش مي گذاريم و اين يعني 

مزايده کشک است!« 
    خريداران واقعي

رئيس سازمان خصوصي سازي به خريداران واقعي 
سرخابي ها نيز اشاره کرد و گفت: »عده اي معتقدند 
اگر اين دو باشگاه را به دست بخش خصوصي بدهيم، 
مشکل امنيتي براي کشور به وجود مي آورند و در 
انتخابات  دخالت مي کنند. به اينکه آيا اين اعتقاد 
درس��ت اس��ت يا نه کاري ندارم، ولي اين موضوع 
تصميم هيئت وزيران را تحت الشعاع قرار مي دهد. 
در چه��ار مزايده اي که برگزار کردي��م، آنهايي که 
دوست داش��تيم جلو بيايند، نيامدند که باشگاه را 

خريداري کنند. بعضي از آنهايي که در مزايده آخر 
حضور داشتند، تحميلي، توصيه اي و سفارشي جلو 
آمدند.« پوري حسيني ادامه داد: »در حقيقت آنهايي 
که با ورزش بزرگ شده اند، ورزش را درک مي کنند. 
خودروس��از چه نس��بتي با ورزش دارد؟! بعضي از 
ستارگان تيم ملي در آن زمان با من تماس گرفتند 
و گفتند خيالتان راحت، ولي نيامدند، پس آنها هم 
مقصر هستند. اگر کار ما عيب داشت به ما مي گفتند. 

اگر شرايط بد بود، آن را هم بايد بيان مي کردند.«
    قيمت گذاري 

پوري حس��يني در صحبت هايش از اعالم قيمت 
سرخابي ها خودداري کرد: »۹۰ درصد بدهي هاي 
اين دو باشگاه پرداخت شده است. با اينکه دولتي ها 
توانس��ته بودند با اجبار دولتي بودن اسپانسرها را 
مجبور به اسپانس��ري کنند، اين دو باشگاه در اين 
۴۰ سال به کجا رسيده اند؟ آيا ريالي سود داشته اند؟ 
وقتي ريالي سود نداشته اند، بخش خصوصي به چه 
اميدي پول بدهد؟ من براي قيمت نمي توانم عددي 
را بگويم. هيئت کارشناسي قيمت گذاري مي کند و 
به هيئت واگذاري مي دهد. هر کس اين دو باشگاه 
را بخرد، مسئول بدهي هاي احتمالي هم خواهد بود. 
اگر صورت هاي مالي آماده باش��د، اوايل اسفندماه 

مزايده را اعالم مي کنيم.«
    تالش هاي وزارت 

با اين حال مسعود سلطاني فر نيز بر واگذاري هرچه 
سريع تر سرخابي ها به بخش خصوصي تأکيد دارد: 
»در دو سال گذشته براي ساماندهي اين دو باشگاه 

تالش هاي ويژه اي انجام داديم. در اين راستا براي 
اصالح ساختار اين دو باش��گاه به برگزاري منظم 
مجامع آنها نظارت داشتيم و مسائل مالي هر دو را 
شفاف سازي کرديم. حسابرسي ها به صورت منظم 
و منسجم انجام شده است. در آينده بسيار نزديک 
ش��اهد آن خواهيم بود که موفقيت هاي فعلي اين 
دو باش��گاه تحت نظارت بخش خصوصي توسعه 
خواهد يافت و هر دو باشگاه روند رشد و دستيابي 
به موفقيت را با جديت و سرعت هرچه بيشتر دنبال 

خواهند کرد.«
    ريالي خرج نکرديم

محمدرض��ا داورزني نيز همس��و ب��ا وزير ورزش 
حمايت خود از واگذاري پرسپوليس و استقالل را 
اعالم کرد. معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي 
وزارت ورزش با تکذيب ش��ايعات مطرح ش��ده، 
باشگاهداري دولت را خالف قانون خواند: »دولت 
و وزارت ورزش به رغ��م صحبت هاي��ي که انجام 
مي شود، مصمم هس��تند استقالل و پرسپوليس 
واگذار شوند، چون معتقديم که ما متولي ورزش 
هستيم و نبايد باش��گاهداري کنيم. در دو سال 
گذش��ته وزارت ورزش و جوانان از دولت ريالي را 
خرج اين دو باشگاه نکرده است. اين دو باشگاه تا 
پايان ۹۹ مشکل تأمين مالي ندارند. ظرفيت اين 
دو باشگاه به گونه اي است که از اسپانسر و منابع 
خودش پول درمي آورند. اين دو باشگاه دو سرمايه 
بسيار قدرتمند هستند و نبايد يک ابزار در دست 

يک جريان خاص باشند.«

گشادهدستيوزارتورزشازبيتالمال
ياادعاييرويهوا!

ادعاهايشان با واقعيت نمي خواند، در حرف هايشان يک چيز مي گويند، 
اما در عمل اتفاقي که مي افتد عکس حرف هايشان را روي دايره مي ريزد، 
مانند صحبت هاي ديروز وزير ورزش که براي چندمين بار در يک سال 
اخير بار ديگر تکرار کرد ک��ه وزارتخانه متبوع��ش در بحث پرداخت 
بدهي هاي انباشته باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس کار بزرگي انجام 
داده است، طوري که ديروز مدعي شد در روزهاي حضورش در وزارت 
ورزش ۹۰ درصد بدهي هاي سرخابي ها پرداخت شده و تنها 1۰ درصد 

از آن باقي مانده است. 
ادعاي مسعود سلطاني فر با واقعيت جور در نمي آيد. وزير ورزش در حالي 
يکي از افتخارات دوران حضورش در ورزش را حل و فصل مطالبات دو 
باش��گاه بزرگ پايتخت عنوان مي کند و در مقايسه اي اغراق آميز چند 
وقت پيش اين کار را »تالش مقدس« ناميده بود که برخالف ادعاهاي 
او همچنان يکي از مشکالت اصلي دو باش��گاه قرمز و آبي تهران بحث 
بودجه و بدهي هايي است که هرچند وقت يک بار گريبان اين تيم ها را 
مي گيرد و با شکايت بدهکاران به فيفا، جرايم سنگيني براي سرخابي ها 
مانند محروميت از نقل و انتقاالت يا جريمه هاي چند صد هزار دالري از 

لوزان سوئيس به تهران فرستاده مي شود. 
در آخرين بررسي ها که مرداد امسال يکي از رسانه ها اعالم کرد، باشگاه 
استقالل 17۰ ميليارد و باشگاه پرسپوليس 1۴5 ميليارد بدهي انباشته 
دارند. بدهي هايي که با توجه به ترازنامه هاي مالي اين باشگاه ها هر سال 
بيشتر ش��ده و بدهي روي بدهي آمده تا دو باشگاه پرطرفدار پايتخت 
در رديف زيانده ترين و بدهکارترين باش��گاه هاي ايران��ي قرار گيرند. 
بدهي اين دو باشگاه در مجموع بالغ بر 3۰۰ ميليارد عنوان مي شود. در 
چنين شرايطي در صورت صحت داشتن ادعاي سلطاني فر بايد در دو 
سال اخير نزديک به 3۰۰ ميليارد از بدهي هاي استقالل و پرسپوليس 
پرداخت شده باشد و تنها مبلغ ناچيزي باقي مانده باشد که آن هم شايد 

به خاطر عدم پيگيري طلبکاران بوده است! 
اولين سؤالي که پس از ادعاي وزير درباره پرداخت ۹۰ درصد بدهي هاي 
استقالل و پرس��پوليس بايد پرسيده ش��ود، اين است که منبع تأمين 

پرداخت بدهي 3۰۰ ميلياردي سرخابي ها از کجا بوده است؟ 
شايد وزارتي ها مدعي شوند که اين مبلغ از سوي اسپانسرها تأمين مالي 
شده است، ادعايي که با توجه به زيانده بودن اين دو باشگاه، هيچ بنگاه 
اقتصادي حاضر نمی شود چنين مبلغ کالني را تنها براي بدهي ها هزينه 
کند. که اين عالوه بر بودجه 5۰ ميلياردي س��االنه براي هر کدام از دو 
تيم است  و اگر اسپانسرهاي دو تيم خيلي بخواهند براي اين دو باشگاه 
خرج کنند، تنها قادر به پرداخت بخشي از بودجه 1۰۰ميلياردي ساالنه 

استقالل و پرسپوليس هستند، نه بيشتر!
در اين حالت به نظر مي رس��د در صورت صحت ادع��اي وزير ورزش، 
بدهي هاي چندصد ميلياردي استقالل و پرسپوليس با بودجه دولتي 
و از بيت المال پرداخت شده و افشاگري يکي از گزارشگران تلويزيوني 
در پاييز گذش��ته در زمان زلزله کرمانشاه که از پرداخت 1۰۰ ميليارد 
توسط دولت به دو باشگاه اس��تقالل و پرسپوليس پرده برداشته بود را 
نيز مي توان در اين راستا مدنظر قرار داد. البته مسئوالن وزارت ورزش 
همواره چني��ن گشاده دس��تي هايي از بيت المال را براي اس��تقالل و 
پرسپوليس تکذيب کرده اند، هرچند گاف هاي مديران اين دو باشگاه در 
چند وقت اخير براي تشکر از کمک هاي وزارت سبب شده تا دم خروس 
از صحبت هاي مسئوالن وزارت ورزش که مدعي اند حتي يک ريال هم 

براي دو تيم بزرگ پايتخت هزينه نکرده اند، بيرون بزند. 
با اين ح��ال اگر ف��رض را بر اي��ن بگذاريم که بدهي هاي اس��تقالل و 
پرسپوليس از بيت المال پرداخت نشده و اسپانسر هم خيلي بخواهد به 
تعهداتش عمل کند، تنها مي تواند درصدي از بودجه ساالنه دو باشگاه را 
تأمين مي کند، تنها يک گزاره پيش رويمان مي ماند که ادعاي پرداخت 
۹۰ درصد بدهي بيش از 3۰۰ ميلياردي س��رخابي ها واقعيت ندارد و 
يک ادعا و در باغ سبز نشان دادن به خريداراني است که پس از رسمي 
شدن واگذاري استقالل و پرس��پوليس براي اين تصاحب اين دو تيم  
کيسه دوخته اند. اعتراض و اعتصاب بازيکنان استقالل و پرسپوليس به 
مشکالت مالي در فصل جاري هم به خوبي بيانگر اين است که وزارت و 
اسپانسر در تأمين بودجه ساالنه هم به مشکل خورده اند، چه برسد به 
اينکه بخواهند 3۰۰ ميليارد بدهي دو تيم را صاف کنند. از همين حاال 
مي توان براي فصل بعد بدهي هاي اين فصل بازيکنان را به آن چندصد 
ميليارد اضافه کرد تا به رغم ادعاي وزير ورزش مبني بر اينکه ۹۰ درصد 
بدهي سرخابي ها پرداخت شده، سال به سال بر صفرهاي بدهي هاي 
قرمزها و آبي ها اضافه شود، مگر اينکه وزارت ورزش باز هم بخواهد از 
بيت المال و جيب هواداران هزينه قرارداده��اي بي ضابطه بازيکنان و 

مربيان را پرداخت کند که آن وقت حکايت فرق مي کند!

سعيد احمديان

راهپرپيچوخمسرخابيهابرايخصوصيشدن
اهليت خريداران و بدهي هاي ميلياردي موانع پروژه واگذاري استقالل و پرسپوليس 

پايان تکراري مورينيو در فصل سوم
اخراجازاولدترافورد

طلسم شکسته نشد و باز هم نحسي فصل سوم او را گرفت، اين داستان 
هميشگي مورينيو اس��ت. او در تيم هايش به فصل س��وم نمي رسد و در 

منچستر هم مثل چلسي، فصل سوم برايش مساوي با اخراج شد. 
کمتر از يک سال پيش قرارداد خود را با يونايتد تمديد کرد، طبيعي هم بود. 
او با يونايتدي ها در جام اتحاديه، کاميونيتي شيلد و ليگ اروپا قهرمان شده 
بود و فصل قبل هم ليگ را با نايب قهرماني به پايان برده بود، اما طلسم شوم 
فصل سوم اجازه نداد سومين سال حضور در اولدترافورد را هم با خوشي به 
پايان برساند و بعد از 1۴۴ بازي، 8۴ برد، 32 تساوي و 28 باخت پرونده اش 
در منچستر هم بسته شد، آن هم با غرامتي 22 ميليون پوندي که گفته 

مي شود منچستر مشکلي براي پرداخت آن ندارد!
    احتمالي منفي که مثبت شد!

تصور مي شد حداقل چهار ماه ديگر يونايتدي ها مورينيو را روي نيمکت 
خود تحمل کنند. تجربه ثابت کرده بود که آنها به راحتي دست به تغيير 
نمي زنند. اين را نگاهي به اخراج ديرهنگام ديويد مويز و لوئيس فن خال به 
خوبي ثابت مي کرد. مويز با اينکه خيلي زود و به وضوح نشان داد که آمادگي 
چنين شغل بزرگي را ندارد، 1۰ ماه روي نيمکت يونايتد نشست و فقط 
وقتي اخراج شد که اين تيم به لحاظ رياضي امکان چهارم شدن هم نداشت. 
فن خال هم با وجود بازي هاي کسالت آور و غيرقابل قبول و به خاطر از دست 
دادن سهميه چمپيونز ليگ بود که اخراج شد و شايد همين مسئله بود که 
احتمال کنار گذاشتن آقاي خاص را کمرنگ مي کرد. با اين حال پرواضح 
بود که   وودوارد، مدير باشگاه که هر روز اتفاقات ريز و درشت اطراف تيم را 
در اختيار جوئل گليزر، يکي از رؤساي هيئت مديره مي گذارد بعد از بازي با 
ليورپول و شعارهايي که هواداران حريف سر داده بودند »مورينيو را اخراج 
نکنيد!« حرف هاي خوشايندي براي گزارش دادن ندارد. البته   وودوارد، 
کاره اي هم نبود، چراکه تصميم نهايي در خصوص مورينيو در نهايت به 
عهده مالکان امريکايي باش��گاه، يعني خانواده گليزر ساکن فلوريدا بود. 
خانواده اي که گري نويل در انتقاد از مديريت آنها گفته بود که مشکل يونايتد 
نه از مربي که از مديراني است که دانش و آگاهي از فوتبال ندارند و صرفاً تاجر 

هستند. تاجراني که البته اين بار همه را متعجب کردند. 
    تصميم غيرمنتظره

معموالً در هيچ باشگاهي به يک باره مربي و مديرش کنار نمي روند و آخرين 
باري که اين اتفاق در يونايتد افتاد به س��ال 2۰13 برمي گردد. زماني که 
سرالکس و ديويد گيل با هم باشگاه را ترک کردند، اما خانواده گليزر همان 
هيئت مديره بي خيال بعد از اتفاقات بازي با ليورپول که فاصله يونايتدي ها را 
با صدرنشين به 1۹ امتياز رساند، طي تصميمي غيرمنتظره نسخه مورينيو را 
پيچيدند و حکم به برکناري او دادند تا اولدترافورد به آينده اي بهتر بينديشد. 
اگرچه ديگر دستيابي به رده چهارم هم تقريباً نشدني است، وقتي چلسي 
هم 11امتياز بيشتر دارد، اما آنها هنوز اف اي کاپ و چمپيونزليگ را دارند. 
کاپ هاي مهمي که مي تواند براي منچستر متفاوت تر از بازي هايش در 

ليگ باشد. 
    همه جانشين هاي مورينيو

بعد از برکناري مورينيو به دليل نتايج ضعيف، مايکل کريک هافبک سابق 
شياطين سرخ هدايت اين تيم را به طور موقت به دست مي گيرد تا سران 
باشگاه در خصوص سرمربي جديد به جمع بندي الزم برسند. گمانه زني ها 
از حاال شروع شده، به طوري که رسانه هاي انگليسي از سه گزينه به عنوان 
جدي ترين نامزدهاي جانشيني مورينيو نام مي برند. در اين بين يک نام 
بيش از هر کس ديگري شنيده مي شود و آن کسي نيست، جز زين الدين 
زيدان   که به صورت تلويحي آمادگي اش را براي حضور در يونايتد به عنوان 
سرمربي اعالم کرده است. مائوريسيو پوچتينو يکي ديگر از گزينه هايي 
است که  گري نويل معتقد است او بهترين گزينه است که مي تواند سه اصل 
اين باشگاه يعني نحوه بازي، برنده شدن و استفاده از بازيکنان آکادمي را به 
خوبي اجرا و مديريت کند. آنتونيو کونته نيز که با چلسي توانست قهرمان 
ليگ برتر شود از گزينه هاي ديگر است. البته رايان گيگز را هم بايد به اين 
نام ها اضافه کرد، اما جالب ترين نامي که مطرح شده، نام کارلوس کي روش، 
سرمربي تيم ملي فوتبال ايران است که در س��ال هاي 2۰۰2 تا 2۰۰3 و 
2۰۰۴ تا 2۰۰8 به عنوان دس��تيار در اولدترافورد حضور داشته  و حاال با 
کنار گذاشته شدن ژوزه، برخي رسانه ها از جمله فاکس اسپورت از احتمال 

بازگشتش به منچستر خبر داده اند.

دنيا حيدري

مقصرايناتفاقاتفدراسيونفوتبالاست
 مهم ترين مس��ئله براي دس��تيابي به هر 
موفقيتي؛ همدلي، اتحاد و داشتن روحيه و 
انگيزه باالست.  نه اينکه مسائل فني اهميت 
نداشته باش��د، نه، اما نمي توان از اهميت 
مس��ائل روحي - رواني و ني��از به حمايت 
براي دستيابي به موفقيت چشم پوشي کرد. 
امروز آنچه در آستانه جام ملت هاي آسيا 
کمتر شاهد آن هستيم، همين همدلي و 
اتحاد است، آن هم در ش��رايطي که همه 
انتظار شکسته شدن طلسم اين رقابت ها 
و کسب جام قهرماني را دارند. آيا نبايد براي دستيابي به اين هدف مهم 
که سال هاي سال است حس��رتش بر دلمان مانده دس��ت به دست هم 
بدهيم و براي اندک زمان کوتاهي هم که شده اختالفات را کنار بگذاريم؟ 
اختالف نظرها و درگيري ها ديگر بين چند مربي با نفر اول تيم ملي نيست. 
حاال به وضوح شاهد نارضايتي بسياري از هواداران تيم هاي باشگاهي نيز 
هستيم، آنقدر که گاهي فراموش مي کنيم مسئله يک شخص يا يک مربي 
نيست، مسئله تيم ملي يک کشور است، همان يک قلب و يک نبضي که 
براي 8۰ ميليون ايراني است. مقصر اصلي اين داستان ها، اين اختالف نظرها 
و تنش ها، هواداران احساس��اتي باشگاه ها نيس��تند. ما ايراني ها بسيار 
احساساتي هستيم، آنقدر که گاهي احساسات چنان بر ما غلبه مي کند 
که دست به کارهاي افراطي مي زنيم. مقصر اصلي در اين مورد فدراسيون 
است، فدراسيوني که طي تمام اين سال ها هرگز تالشي براي ايجاد تعامل 
بين سرمربي تيم ملي و مربيان باشگاهي نکرد و چشم روي اختالفاتي که 
مي شد خيلي ساده آنها را حل و فصل کرد، بست. حاال همين فدراسيون با 
عدم برنامه ريزي مناسب، مراسم بدرقه اي برگزار مي کند، خالي از حضور 
مسئوالن عالی رتبه کشور و تيم ملي را با شرايطي راهي مي کند که چيزي 
جز دلخوري در خاطرش باقي نماند. آيا ب��ا اين رفتارهاي غيرحرفه اي و 
نادرست فردا روز مي توان از سرمربي تيم ملي انتظار بهانه جويي نداشت يا 
مي توان به مردم توصيه کرد براي اتحاد و همدلي وقتي فدراسيون و وزارت 
خود در اين راستا آنطور که بايد عمل نمي کنند، عمل کنند؟ اين رفتارها 
بدون شک روي روحيه و انگيزه بازيکناني که رفته اند براي شکستن طلسم 

چندين و چند ساله ايران، تأثيرگذار خواهد بود. 

کفاشيانرفت
بهاروندواصفهانيانهمميروند؟

علي کفاش��يان باالخره از صندلي دل کند و با توج��ه به قانون منع به 
کارگيري بازنشستگان از مس��ئوليتش در کميته فوتسال فدراسيون 
فوتبال اس��تعفا داد. سايت رس��مي فدراس��يون فوتبال ضمن تأييد 
استعفاي کفاشيان از انتخاب داوود پرهيزکار به عنوان سرپرست کميته 
فوتسال خبر داد. پس از کناره گيري ساکت و کفاشيان، همچنان حيدر 
بهاروند رئيس سازمان ليگ و فريدون اصفهانيان رئيس کميته داوران 
ديگر مديران بازنشسته فدراس��يون فوتبال هستند که هنوز حاضر به 
تمکين از قانون نش��ده اند و بايد تا قبل از مجمع عمومي فدراس��يون 

فوتبال که اواسط دي ماه برگزار مي شود از سمت خود استعفا دهند. 

مرحله اول اردوي 
تيم ملي کش��تي 
آزاد براي شرکت در مسابقات جام تختي در حالي 
از عصر دوشنبه در خانه کش��تي تهران آغاز شده 
که غالمرضا محمدي، س��رمربي جديد تيم ملي 
کشتي در جديدترين اظهاراتش درباره دعوت از 
کش��تي گيران نامداري مانند رضا يزداني، محمد 
تقوي و حس��ن رحيمي که در چن��د وقت اخير 
دور از تيم مل��ي بوده اند، توضيحاتي داده اس��ت.  
محمدي دعوت از چهره هاي نامدار را در راستاي 
پيش��رفت کش��تي عنوان مي کند: »با احترام به 
سرمايه هاي کش��تي از نفراتي مثل رضا يزداني، 

مهدي تقوي، کميل قاسمي، سيداحمد محمدي، 
حس��ن رحيمي و پرويز هادي نيز ب��راي حضور 
در اردو دعوت کرده ايم. بديهي اس��ت حضور اين 
چهره هاي باتجرب��ه در کنار جوان��ان مي تواند به 
کش��تي گيران ما انگيزه بدهد و تقاب��ل تجربه و 
جواني مي تواند باعث پيش��رفت کش��تي شود.« 

سرمربي تيم ملي کشتي آزاد در ادامه از طرد شدن 
برخي چهره هاي شاخص در سال هاي اخير انتقاد 
مي کند: »متأسفانه برخي از اهالي کشتي خيلي 
زود ورزشکاران باتجربه و توانمند را پير مي کنند. ما 
کشتي گيران بزرگ و توانمندي مثل مهدي تقوي 
داشتيم که مي توانستند براي سال هاي متمادي 

بدرخش��ند، اما به داليل مختلفي از کش��تي دور 
شدند. به جرئت مي گويم خود اين کشتي گيران 
بهتر از هر کس ديگري مي توانند تشخيص دهند 
که آيا توانايي ادامه کار را دارند يا خير. ما اين فرصت 
را به آنها مي دهيم، اگر نتوانستند در سطح ملي به 
کار خود ادامه دهند، حداق��ل با خاطره اي خوش 
از دوران قهرماني بروند. اين چهره ها را نبايد طرد 
کرد، آنها بايد تجربيات ش��ان را در اختيار جوانان 
قرار دهند.« به گفته س��رمربي تيم ملي کش��تي 
آزاد ميدان مبارزه، ملي پوشان نهايي را مشخص 
مي کند: »ما از همه دعوت کرديم، چون معتقديم 
اين ميدان مبارزه است که ثابت مي کند چه کسي 
در هر سن و شرايطي توان رسيدن به دوبنده تيم 
ملي را دارد. اين مدعيان اگر سوداي ملي پوش شدن 
دارند بايد سختي ها را تحمل و تجربه کنند. نگاه ما 
به اين نفرات مثبت است، به همين دليل براي آينده 

برنامه ريزي هاي خوبي انجام داده ايم.«

باتجربههايکشتيبايد
خودشانراثابتکنند
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تمرينشادابدردوحهپسازبدرقهسرد!
کمپ اس��پاير دوحه اين روزها ميزبان کي روش و شاگردانش است که 
براي جام ملت هاي آس��يا آماده مي شوند. ملي پوش��ان در حالي ديروز 
دومين تمرين ش��ان را در اردوي پاياني خود براي جام ملت ها در قطر 
برگزار کردند که به نظر مي رسد برخالف بدرقه سردشان که بدون حضور 
مسئوالن فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش برگزار شد در دوحه پرانگيزه 
و باروحيه اي باال براي شروع جام ملت ها لحظه شماري مي کنند. اين را 
مي توان از عکس هايي که سايت فدراسيون فوتبال از تمرينات تيم ملي 
در قطر منتشر کرده، مشاهده کرد. عکس هايي اميدوارکننده که سبب 

مي شود اميدها در خصوص تيم فوتبال کشورمان باال برود. 

رسول کربکندي

کارشناس فوتبال

کسبنايبقهرمانيشطرنجآسيابعداز15سال
محمدامي��ن طباطبايي بع��د از 15 

سال موفق شد عنوان نايب قهرماني 
مس��ابقات انفرادي آس��يا را براي ايران کس��ب کند. دور نهايي 
رقابت هاي آسيايي شطرنج قهرماني آسيا در حالي روز گذشته 
در ماکاتي فيليپين برگزار شد که شطرنج باز کشورمان در يکي 
از مهم ترين و حساس ترين مسابقه برابر وي يي چينی با ريتينگ 
2728 به تساوى رس��يد تا ضمن کس��ب 6/5 امتياز )هم امتياز 

با قهرمان( و ايس��تادن در رده دوم مس��ابقات انفرادى آسيا 
جواز حضور در جام جهاني را نيز کسب کند. اين 

بهترين عنوان ش��طرنج ايران در رقابت هاي 
انفرادي آسياس��ت که پيش از اين يک بار 

در سال 2۰۰3 )قطر(، احسان قائم مقامی 
موفق به کسب آن شده بود و بعد از آن 
ديگر هرگز ش��طرنج بازان مرد ايران 
نتوانس��ته بودند آن را تکرار کنند تا 
اينکه سرانجام طباطبايي موفق شد 
بعد از 15 سال، بار ديگر اين عنوان 
را براي ايران به دست آورد و صاحب 
جايزه 7 هزار و 3۰۰ دالري آن شود. 

طباطبايي در حالي نايب قهرمان مردان 
آسيا ش��د که ش��طرنج ايران دو بار توسط 

آتوس��ا پورکاش��يان و ميترا حجازي پور به عنوان 
قهرماني در رقابت هاي انفرادي بانوان آس��يا دست 
يافته، اما هنوز موفق به کس��ب اين عنوان توس��ط 

آقايان نشده ايم. 

خواستههايموارونهجلوهدادهشد!
       بازتاب   پرافتخارتري��ن 
بانوي پارالمپيکي 
ايران با کس��ب 1۴طال، پنج نقره و دو برنز در ادوار 
مختلف بازي هاي پارالمپيک، پاراآسيايي، قهرماني 
جهان، جام جهاني و رقابت هاي جهاني همچنان به 
تنهايي تمرين مي کند. شهريور سال گذشته و بعد 
از مسابقات جهاني کرواسي بود که ساره جوانمردي 
درخواس��ت مرب��ي اختصاص��ي کرد، ام��ا هنوز 
درخواستش از سوي مسئوالن اجابت نشده است: 
»خواسته زيادي ندارم، با مربي تيم ملي هم مشکلي 
ندارم. اميري براي ورزشکاران تازه وارد خيلي هم 
خوب اس��ت، اما من براي ثب��ت رکوردهاي بهتر 
نيازمند مربي اختصاصي با سطح باالتر هستم. 1۰ 

سال است که بار مدال آوري در پاراتيراندازي را به 
دوش مي کش��م. به نظرم ورزش��کاري که خود و 
توانايي هايش را اثبات کرده، حق دارد که خواهان 
ش��رايطي خاص و ويژه باش��د. من هنوز زير نظر 
همسرم تمرين مي کنم، در حالي که در بازي هاي 
آس��يايي طال گرفتم و آخر بهمن ماه در شرايطي 
مس��ابقات جهاني امارات را براي کس��ب سهميه 
پيش رو دار م که ارديبهشت ماه امسال از حضور در 
رقابت هاي جهان��ي کره جنوبي به عن��وان اولين 
ورزشکار ايراني، سهميه بازي هاي پارالمپيک 2۰2۰ 
توکيو را به دست آوردم. چيز زيادي نمي خواهم، من 
به مربي اي نياز دارم که همزمان از نظر روانشناسي و 

فني بتواند هدايتم کند.« 

      کشتی
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تصميم�ات جس�ورانه و ناآگاهانه كه با گري�ز از قانون انج�ام مي گيرد نه 
تنها مش�كالت را ح�ل نخواهد كرد بلك�ه عواقبي در پي خواهد داش�ت 
كه جبران آن بس�يار س�خت خواهد بود. پرونده قتل مرد معتادي كه روز 
گذش�ته در دادگاه كيفري اس�تان تهران براي دومين بار رس�يدگي شد 
نتيجه اين اقدام عجوالنه اس�ت كه در آن مرد جواني با همدستي پدرش 
براي نجات زندگي خواهر معتادش مرتكب قتل مردي مي ش�ود كه همراه 
او مش�غول مصرف مواد اس�ت. متهمان با س�وزاندن جس�د، قصد گمراه 
كردن پليس را داش�تند اما 19 ماه بعد با كشف جس�د، دو متهم دستگير 
ش�دند و بعد از محاكمه مرد جوان به قصاص و پ�در وي به حبس محكوم 
مي ش�ود. دو متهم روز گذش�ته بار ديگر پاي ميز محاكمه ق�رار گرفتند. 
 ب��ه گ��زارش خبرن��گار ما، 
رسيدگي به پرونده از پنجم 
آذر س��ال 91 با اعالم ناپديد 
شدن ناگهاني پسر 20 ساله به 

نام آرمان آغاز شد. 
با اع��الم اي��ن مفق��ودي در 
حاليكه تحقيقات در اين زمينه 
ادامه داش��ت بيس��ت و دوم 
مرداد سال 93، جسد سوخته اي 
حوالي فشافويه كشف شد كه 
با انتقال به پزش��كي قانوني و 
تشخيص هويت مشخص شد 
متعلق به همان پس��ر جواني 
است كه پدرش چندماه قبل 
اعالم مفقودي ك��رده بود.  به 
اين ترتي��ب پرونده با موضوع 
قتل عمد در دس��تور كار قرار 
گرفت و مأموران دريافتند وي 
مدتي قبل با دخت��ري به نام 
مهناز رابطه داشته است. به اين 
ترتيب مهناز بازداشت شد و در 
بازجويي هاي مدعي شد پدر و 

برادرش قاتل آرمان هستند. 
بنا بر اظه��ارات دختر جوان 
ياس��ر 53 س��اله و نريم��ان 
25 ساله بازداش��ت شدند و 
به قتل پس��ر ج��وان اعتراف 
كردند. نريمان در توضيح به 
مأموران گفت: »خواهرم معتاد به شيش��ه بود به همين دليل شوهرش همراه 
فرزند خردسالش به خانه پدرش رفته بود. به همين دليل تصميم گرفتيم او را 
كمك كنيم تا اعتيادش را ترك كند تا اينكه روزي فهميديم او از خانه فرار كرده 
است. اين شد كه همراه پدرم به خانه مهناز رفتيم اما هر چه در زديم كسي در 
را باز نكرد. وقتي از روي ديوار وارد حياط خانه شدم مهناز را ديدم كه دستپاچه 

از حياط بيرون رفت.«
او در خصوص قتل گفت: »با فرار مهناز شك كردم و وارد اتاق شدم. چشمم به 
آرمان خورد كه در اتاق نشسته بود. با ديدنش عصباني شدم و كنترلم را از دست 
دادم به همين دليل با چاقو دو ضربه زدم. وقتي مقتول از نفس افتاد جنازه اش را 
الي پتو پيچيدم و در صندوق عقب خودرو گذاشتم. بعد از پدرم كمك خواستم تا 

او را به بيابان هاي فشافويه ببريم. سپس خودم به تنهايي آن را آتش زدم.«
بعد از اي��ن توضيحات، پدر متهم تح��ت بازجويي قرار گرف��ت، او در اظهارات 
متفاوتي گفت: »وقتي وارد خانه مهناز ش��ديم، دخترم همراه مقتول مشغول 
كشيدن مواد بود. به همين خاطر دس��ت و پاي مقتول را بستيم و او را بيرون 
برديم تا ادبش كنيم اما در مسير با او درگير شديم و بعد از آنكه مقتول را خفه 

كرديم، جسدش را در بيابان هاي فشافويه سوزانديم.«
نريمان به اتهام مباشرت در قتل و ياسر به اتهام معاونت در قتل روانه زندان شدند 
و پرونده به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين 
جلسه محاكمه دو متهم بعد از درخواست قصاص از سوي اولياي دم از خودشان 
دفاع كردند. در پايان هيئت قضايي پسر جوان را به قصاص و پدرش را به حبس 
محكوم كرد. رأي صادره از س��وي قضات ديوان نقض و پرونده براي رسيدگي 
مجدد به شعبه 10 دادگاه كيفري ارجاع داده شد.  روز گذشته دو متهم در همان 
شعبه به رياست قاضي قربان زاده محاكمه شدند. با درخواست قصاص از سوي 
اولياي دم، نريمان در آخرين دفاعش گفت: »مقتول مهدور الدم بود. او با خواهرم 

رابطه داشت و اجازه نمي داد خواهرم به زندگي اش برگردد.«
در ادامه پدر متهم نيز گفت: »در قتل نقشي نداشتم و براي نجات پسرم بود كه 

مدعي قتل شدم.« در آخر هيئت قضايي وارد شور شد. 

واژگوني اتوبوس مسافربري در محور گرمسار- سمنان دو 
كشته و 32 زخمي برجاي گذاشت. 

به گزارش ايس��نا، اين اتوبوس مس��افربري در محور گرمسار- 
سمنان واژگون شده كه 32نفر زخمي و دو كشته در پي داشت. 

 2 كشته و 32 مصدوم 
در واژگوني اتوبوس 

قاتل نامرئي سه كارگر را در شهر سوران استان سيستان و 
بلوچستان به كام مرگ كشاند. 

به گزارش ايرن��ا، صبح روز سه ش��نبه افراد ش��اغل در يكي از 
كارگاه هاي صافكاري شهر س��وران هنگام حضور در محل كار 
خود مشاهده كردند سه نفر از همكاران شان دچار گاز گرفتگي 
شده اند.  بررسي ها نشان داد اين افراد از پيك نيك براي گرمايش 
مكان استراحت خود استفاده كرده بودند كه توليد و استنشاق 

گاز خطرناك مونواكسيدكربن باعث فوت آنان شده بود.

 قاتل نامرئي 
جان 3 نفر را گرفت

تالش پليس آگاهي تهران براي بازداش�ت دو سارق مسلح 
كه با گروگان گرفتن اعضاي يك خان�واده در غرب تهران 
دست به سرقت مسلحانه زده اند همچنان ناكام مانده است. 
 به گزارش خبرنگار ما، اين سارقان ظهر روز دوشنبه 20 شهريور ماه 
با ورود به يك مجتمع مسكوني كه همه از اعضا يك خانواده بودند 
با تهديد سالح بيش از 70 ميليون تومان پول و طال سرقت كردند 
و بعد از حبس كردن اعضا اين خانواده از محل متواري ش��دند. با 
حضور كارآگاهان پليس و بررسي دوربين هاي مداربسته تصاوير 
دو سارق مسلح به دست آمد. يكي از شاكيان گفت: ما داخل خانه 
نشسته بوديم كه ناگهان زنگ آپارتمان را زدند. وقتي در را باز كردم 
دو مرد مسلح وارد شدند و با تهديد پول و طالهايمان را سرقت كرده 
و گريختند.  مركز اطالع رساني پليس پايتخت اعالم كرد: دستور 
انتشار تصاوير متهمان از سوي قاضي صادر شده است و شهرونداني 
كه موفق به شناس��ايي تصاوير متهمان ش��ده اند اطالعات خود 
را از طري��ق ش��ماره هاي 51055501 و 55381036 در اختيار 

كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دهند. 

 مخفيگاه 2 سارق مسلح را 
به پليس نشان دهيد

رئي�س مرك�ز فوريت هاي پزش�كي اس�تان الب�رز اعالم 
كرد ك�ه درجري�ان 11 فق�ره تص�ادف پياپ�ي در آزاد راه 
ك�رج - قزوين، يك نف�ر كش�ته و 26 نفر مصدوم ش�دند. 
دكتر مهرداد بابايي به ايرنا گفت: در يكي از تصادف هاي آزاد راه 
كرج - قزوين 13 دستگاه خودروی سبك و سنگين به صورت 
زنجيره اي با هم برخ��ورد كردند كه 19 نفر مص��دوم برجاي 
گذاشت.  همچنين در يك تصادف زنجيره اي ديگر كه بين يك 
دستگاه تريلر، يك دستگاه خاور و چهار دستگاه خودرو سواري 

رخ داد، يك نفر كشته شد و هفت مصدوم در پي داشت. 

 يك كشته و 26  زخمي
 در تصادف هاي زنجيره اي
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بلعيدن مواد روانگردان  جان نوزاد 9 ماهه را گرفت
ن�وزاد دخت�ر 9 ماه كه ش�امگاه دوش�نبه در 
محله هرندي بر اثر بلعيدن م�واد روانگردان 
شيش�ه دچ�ار مس�موميت ش�ده ب�ود در 
بيمارس�تان مس�يح دانش�وري فوت ش�د. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��اعت 23 ش��امگاه 
دوشنبه 26 آذر ماه قاضي مدير روستا، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس 
مأموران كالنتري 164 قائم از مرگ مش��كوك 
يك نوزاد 9 در بيمارس��تان مسيح دانشوري با 
خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي راهي محل شدند.  نخستين بررسي ها 

نشان داد لحظاتي قبل زن و مرد جواني دختر 
9ماهه ش��ان را در حالي كه حالش بد بود براي 
درمان به بيمارستان منتقل كرده اند كه پس از 
اعالم فوت آن از سوي تيم پزشكي بيمارستان 
پدر نوزاد فوت شده از بيمارستان فرار مي كند.  
در حالي كه معاينات ابتدايي پزشكي حكايت 
از اين داشت نوزاد 9 ماهه به خاطر مسموميت 
دارويي فوت كرده است مأموران براي تحقيق 
سراغ مادر اين نوزاد رفتند.  وي گفت: شوهرم 
به مواد مخ��در روانگردان شيش��ه اعتياد دارد. 
ساعتي قبل پك مش��مايي مواد را زير بالشش 

گذاشته و به سرويس بهداش��تي رفته بود كه 
دخترم برداش��ته و آن را بلعيده بود و زماني كه 
شوهرم از س��رويس بهداشتي خارج شد دنبال 
مواد مي گش��ت كه ناگهان ديديم نوزادمان بد 
حال شده است. همان لحظه شوهرم دو دستي 
به سرش مي زد و به من مي گفت »بدبخت شديم 
مواد را خورد« كه س��ريعاً به بيمارستان انتقال 
داديم. وقتي پزشكان اعالم كردند دخترم فوت 
كرده است او خيلي ترسيد و به خانه مان رفت.  
سرهنگ حس��ين مافي، رئيس كالنتري 164 
قائم گفت: پ��س از اين مأم��وران كالنتري به 

دستور قاضي مدير روستا راهي خانه مرد شيشه 
در محله هرندي ش��دند و متهم را بازداش��ت 
كردند.  متهم در بازجويي ها گفت: من پنج فرزند 
دارم و مدتي اس��ت به مواد مخدر شيشه اعتياد 
دارم. امروز مقداري شيش��ه خريده بودم و پك 
آن را زير بالش گذاش��تم تا به دستشويي بروم 
و بعد مصرف كنم. وقتي از دستشويي برگشتم 
زنگ در خانه به صدا در آمد. دم در رفتم و دوباره 
به اتاق برگشتم و ديدم دختر 9 ماهه ام پك مواد 
مرا خورده است.   متهم براي ادامه تحقيقات در 

اختيار مأموران پليس قرار گرفت. 

در بسياري از موارد، وقتي با كساني كه مرتكب بزه شده اند، صحبت مي كنيم 
اكثراً به اين نكته اش��اره مي كنند كه در محيط خان��واده، بحث و درگيري 
داشتيم و پدر و مادرمان باهم مشكل داشتند و خانه، تبديل به ميدان جنگ 
شده بود و ما نيز احساس امنيت نمي كرديم.   افرادي كه در چنين محيط هاي 
خانوادگي پرتنشي بزرگ مي شوند، معموالً دچار اختالل رواني و افسردگي 
مي شوند و همين بيماري ها مي تواند اين افراد را به سمت و سوي آسيب هاي 
اجتماعي از جمله اعتياد سوق دهد. احساس امنيت از خود امنيت باالتر است 
يعني انسان احساس كند در مأمني امن قرار دارد، اميرالمؤمنين علي )ع( نيز 
مي فرمايند: »آنچه را فرد در كودكي مي آموزد، مانند نقشي است كه روي 
سنگ حك مي شود.« بنابراين كودكان حاالت عصبانيت، نزاع ها و هر كار 
خالف و ناهنجاري را در حافظه خود نگ��ه مي دارند.  منزلي كه در آن انواع 
اختالف ها و آسيب ها از جمله اس��تعمال مواد مخدر توسط والدين در آن 
انجام شود جاي امني براي فرزند محسوب نمي شود؛ چراكه يكي از عواملي 
كه مي تواند زمينه ساز اعتياد در فرزندان باشد، اعتياد پدر يا مادر يا هر دو 
آنها است. بچه ها اين اعمال را نظاره گر هستند و آنها را تكرار مي كنند. اين 
رفتارها با يكديگر مرتبط هستند و گاهي ممكن است در اثر استعمال مواد 
مخدر توسط فرزندان خروجي بدي را به نام »خودكشي« در اين خانواده ها 
شاهد باش��يم.   يكي از عوامل اثرگذاري كه انسان را به مسئله »نهيليسم« 
و »پوچ گرايي« مي رساند، اعتياد است. اگر فرد در كنار اعتياد، افسردگي و 
اضطراب داشته باشد، مصرف مواد مخدر در فرد افزايش مي يابد. وقتي هم 
كه ميزان مصرف مواد به اوج برسد خطر در معرض قرار گرفتن فرد به اقدام 
خودكشي بيشتر مي شود. اگر بخواهيم جامعه از اين آسيب ها دور باشد، بايد 
ابتدا بسترسازي مناسب در منزل و در خانواده ايجاد شود و پدر و مادر بفهمند 
چگونه زندگي مي كنند و چگونه با فرزندشان رفتار مي كنند. اگر كار خالفي 
مي كنند مثاًل مصرف مواد مخدر دارند، آن را كنار بگذارند و به فرزندانشان، 
از نظر شخصيتي و تربيتي توجه كنند تا احساس شخصيت و امنيت در او به 
وجود بيايد.  بايد آگاهي مردم را نسبت به عوارض اعتياد افزايش دهيم و با 
كمك همه مسئوالن نهادها و مردم در جهت كاهش آسيب هاي اجتماعي از 

جمله اعتياد قدم برداريم تا بتوانيم انساني را از آسيب  نجات دهيم. 

اعتياد جايي در خانه امن ندارد
دكتر نصراهلل منصوري–  روانشناس

    یادداشت

اعتي�اد ب�ه مص�رف مواد مخ�در همچنان 
كانون ه�اي خان�واده را به پرت�گاه نابودي 
مي كشاند. فقدان آرامش در خانواده ناشي از 
اعتياد يكي از اعضا منجر به پرخاشگري دائم 
و ايجاد درگيري بين اعضا مي شود كه گاه قتل 
يكي از اعضا را به هم�راه دارد. در تازه ترين 
پرونده اي كه روز گذشته در دادسراي امور 
جنايي تهران بررسي شد پسري جوان كه در 
شهرستان كرج از رفتار پدر شيشه اي اش به 
ستوه آمده بود دس�ت به چاقو برد و پس از 
ارتكاب قتل ب�ه تهران گريخ�ت، اما دچار 
عذاب وجدان شد و خودش را تسليم كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 22 ش��امگاه 
دوش��نبه 26 آذر ماه پس��ر جوان��ي در حالي 
كه اش��ك پهناي صورتش را پوش��انده بود به 
كالنتري 135 آزادي رفت و گفت پدرش را به 
قتل رسانده است. وي در توضيح ماجرا گفت: 
همراه پدرم و چهار خواهر و برادر كوچكم در 
خانه اي حوالي آق تپه مهرش��هر كرج زندگي 
مي كنم كه س��اعتي قب��ل در درگيري پدرم 
را كش��تم و به تهران فرار ك��ردم و االن هم به 

كالنتري آمدم تا به قتل پدرم اعتراف كنم. 
لحظاتي پس از اع��الم اين خب��ر قاضي مدير 
روستا، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران همراه تيم��ي از كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاهي براي تحقيق ازمتهم در كالنتري 
آزادي حاضر شدند.  تيم جنايي در نخستين گام 
وقوع حادثه را از پليس آگاهي شهر كرج پيگيري 
كردند كه دريافتند چند ساعت قبل مأموران 
پليس مهرشهر كرج با تماس تلفني شهروندي 
در جريان درگيري در خان��ه اي حوالي آق تپه 
قرار گرفته اند و پس از حضور در محل حادثه با 
جسد خونين مرد ميانسالي كه با اصابت ضربات 
چاقو به قتل رسيده است روبه رو شده و جسد را 

به پزشكي قانوني منتقل كرده اند. 
با تأييد حادثه قتل مرد ميانسال مأموران متهم 
را بازداش��ت و صبح ديروز ب��راي بازجويي به 

دادسراي امور جنايي تهران منتقل كردند. 
متهم در بازجويي ها با اظهار پش��يماني به قتل 
پدرش اعتراف كرد و پس از تحقيقات ابتدايي با 
صدور قرار عدم صالحيت به دستور قاضي مدير 
روس��تا براي ادامه تحقيقات در اختيار مأموران 

پليس شهر كرج قرار گرفت.  
جوان اس��ت اما هيچ خاطره خوش��ي از دوران 
كودكي و نوجواني اش ندارد. ن��ه بازي كودكانه 

كرده است و نه خوشي دوران نوجواني و جواني. 
همه اينها نتيجه اعتياد پدرش و طالق مادرش 
اس��ت كه به گفته خودش زندگي تاريك آنها را 
سياه كرده بود. دوست داش��ت مثل دوستانش 
درس بخواند و شادي كند اما در نهايت به جاي 
كيف مدرس��ه، دس��ت بند در دس��ت دارد و بار 
س��نگين قتل پدرش را به دوش مي كشد. او در 

گفت وگو با خبرنگار ما ماجرا را شرح داد. 
خودت را معرفي كن 

پيمان هستم 18 ساله. 
چقدر درس خواندي ؟ 

در حد خواندن و نوشتن .
چرا ؟ 

از زماني كه چشم باز كردم خانه ما دود بود و 
دود و بعد هم كه درگيري هاي پدر و مادرم و 
ديگر فرصتي براي م��ن و خواهران و برادرانم 

نبود كه درس بخوانيم، بازي و تفريح كنيم . 
مادرت با شما زندگي مي كند ؟ 

نه، پدرم معتاد به شيشه بود و من هفت ساله بودم 
كه مادرم سرانجام طالق گرفت و من و چهار برادر 
و خواهرم را تنها گذاشت. از آن روز به بعد خانه 
تاريك ما، سياه شد و ما در دام پدر معتادم گرفتار 
شديم و از كودكي ام و نوجواني ام هيچ نفهميدم. 

پدرت شما را كتك مي زد ؟ 
بله كتك مي زد. من فرزند بزرگ خانه بودم. او 
همه ما را مجبور مي كرد كار كنيم و حتي برادر 

و خواهران كوچكم را. ما كار مي كرديم و او با 
پول ما مواد مي خريد و مص��رف مي كرد و در 

توهم مواد ما را كتك مي زد. 
يعني به خاطر اينكه ش�ما را وادار به 

كار كرده بود او را كشتي ؟ 
تنها اين موض��وع نبود. م��ن از او كينه به دل 
داشتم و بايد روزي كينه ام را خالي مي كردم. 

چه كينه اي ؟ 
من ضايعات جم��ع مي كردم و نون خش��ك 
هم مي خريدم. براي من مهم نبود و به عشق 
برادران و خواه��ران كوچكم كار مي كردم، اما 
پدرم، خواهر كوچكم را مجبور كرده بود تا در 
خيابان فال فروشي كند. روزي خواهرم هنگام 
فال فروشي تصادف كرد و به كما رفت. مدتي 
در كما بود تا اينكه كم كم حالش بهتر ش��د. 
از پدرم خواس��تم خواهرم را براي كار بيرون 
نفرستد اما او خواهرم را دوباره مجبور به فال 
فروشي كرد تا اينكه دوباره تصادف كرد اما اين 
بار به كما نرفت و در دم فوت كرد. پس از اين 

حادثه از پدرم كينه به دل گرفتم. 
چرا پدرت را ترك ندادي ؟ 

من و بس��تگانم چهار ب��ار او را در كمپ ترك 
اعتياد بستري كرديم، اما فايده اي نداشت و او 
چند روزي بعد از مرخص شدن از كمپ دوباره 

شروع به مصرف مواد مي كرد. 
درباره روز حادثه توضيح بده ؟

من چند روزي براي كار به تهران آمده بودم تا 
اينكه پس از پنج روز دوباره به خانه مان در كرج 
برگشتم. وقتي وارد خانه مان شدم، ديدم پدرم 
يخچال و تلويزيون خان��ه را فروخته و پول آن 
را شيش��ه خريده و مصرف كرده است. خيلي 
عصباني ش��دم و با هم درگير شديم. او با چاقو 
روبه روي برادران و خواهرانم به من حمله كرد . 
همه از ترس گريه مي كردند كه آنها را از خانه 
بيرون بردم. چند ساعتي داخل پاركي مانديم و 
بعد آنها را به خانه يكي از بستگانم بردم و خودم 
دوباره به خانه مان برگشتم كه اين اتفاق افتاد. 

چرا برگشتي ؟ 
برگشتم با پدرم حرف بزنم، اما فايده اي نداشت 
و او دوباره با چاقو به من حمله كرد كه چاقو را از 
او گرفتم و چند ضربه به گردن، سر و بدنش زدم. 
پدرم غرق در خون روي زمين افتاد و من هم از 
ترس به تهران گريختم، اما از همان لحظه اول 
عذاب وجدان رهايم نكرد تا اينكه سه ساعت بعد 

به كالنتري رفتم و خودم را معرفي كردم.

فرار به پايتخت پس از قتل پدر شيشه اي

رئيس پليس راه�ور تهران بزرگ از اج�راي رزمايش طرح 
زمستانه پليس راهنمايي و رانندگي با مشاركت سازمان هاي 

خدماتي خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار محمدرضا مهمان��دار هدف از 
اجراي اين رزمايش را كه روز پنج شنبه در بوستان واليت برگزار 
مي ش��ود ايجاد آمادگي در س��ازمان هاي خدمات رسان اعالم 
كرد.  وي ادامه داد: اميد است با مشاركت و همكاري سازمان ها 
و شهروندان در هنگام بارش نزوالت جوي به ويژه برف، ترافيك 
تهران روان باشد و ش��هروندان بتوانند در زمان مقرر به مقصد 
خود برسند.  سردار مهماندار گفت: سازمان هاي خدمات رسان 

با حدود 300 خودرو در اين رزمايش مشاركت دارند. 

اجراي رزمايش طرح زمستانه 
پليس راهور تهران

 پدر و پسر قاتل 
بار ديگر محاكمه شدند

افزاي�ش مصرف شيش�ه در اف�راد به خصوص 
جوانان كه گاه�ي به بهانه رهايي از مش�كالت 
اتفاق مي افتد، نگراني هايي در پي دارد كه بعضًا 
از س�وي معتادان رخ مي دهد. جنايت هايي كه 
اغلب قربانيان آن اعضاي خانواده هستند و آن 
حادثه به طرز وحشتناكي اتفاق مي افتد. متهم 
پرون�ده اي كه صب�ح دي�روز در دادگاه كيفري 
استان تهران پاي ميز محاكمه ايستاد مرد جواني 
بود كه به بهان�ه رهايي از افس�ردگي با مصرف 
شيشه دچار توهم شده بود و شب حادثه خاله 
و پسر خردسالش را به شكل حيواني ديده بود 
كه فكر مي كرد آنها قصد حمله دارند. به همين 
دليل دس�ت به چاقو ش�ده و در اين حادثه زن 
جوان كشته مي ش�ود، اما فرزند مقتول به طور 
معجزه آسايي نجات مي يابد. متهم در آن جلسه 
با اعالم گذشت اولياي دم از خودش دفاع كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، بيس��ت و يكم دي  سال 94 
مأموران كالنتري 128 تهران نو از مرگ مشكوك 
زن جواني در يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و 
راهي محل شدند. جسد متعلق به زن 36 ساله به نام 
سوسن بود كه بر اثر ضربات متعدد چاقو مجروح شده 
و بعد از انتقال به بيمارستان به دليل شدت جراحات 
فوت كرده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، پسر 
هشت ساله آن زن به نام شايان كه همراه مادرش به 
بيمارستان منتقل شده بود به طور معجزه آسايي بعد 
از عمل جراحي از مرگ نجات يافت.  به اين ترتيب 
تحقيقات در اين زمينه آغاز ش��د تا اينكه مأموران 
دريافتند زن جوان همراه پس��ر هشت ساله اش به 
نام ش��ايان و خواهرزاده اش به نام شهاب 20 ساله 
يك هفته قبل به تهران آمده اند و به صورت موقت 

در منزلي سكونت داشتند تا محل مناسب ديگري 
براي اقامت از سوي بنگاه امالك پيدا شود. بنابراين 
شاگرد بنگاه مسكن در اظهاراتش گفت: »10 روز 
قبل زن جوان همراه پسر و خواهرزاده اش به بنگاه 
آمد و از من خواس��ت تا خانه اي با قيمت مناسب 
براي اج��اره پيدا كنم. پول وديعه آنه��ا كم بود و از 
طرفي جايي براي زندگي نداشتند به همين خاطر 
اجازه دادم تا به صورت موقت در زير زمين خانه مان 
زندگي كنند تا براي آنها مكان مناسبي پيدا كنم. « 
او در خصوص كشف اجساد گفت: »بعد از چند روز 
توانستم مكان مناسبي براي آنها پيدا كنم اين شد 
كه صبح روز حادثه به پشت در اتاق آنها رفتم اما هر 
چه آنها را صدا كردم جوابي نشنيدم. اين در حالي 
بود كه كفش ه��اي آن زن مقاب��ل در ورودي قرار 

داشت. مشكوك شدم و آرام آرام وارد اتاق شدم كه 
ديدم زن جوان و پسرش خواب هستند. جلوتر كه 
رفتم پتو خون آلود ب��ود. آن را كنار زدم و ديدم زن 
جوان و پس��رش از ناحيه گردن به ش��دت زخمي 
شده اند. آنجا بود كه با اورژانس تماس گرفتم و آنها 
را به بيمارستان رساندم. زن جوان بيهوش بود اما 
شايان هنوز بيهوش نش��ده بود كه توانست بگويد: 
»عمو شهاب مادرم را كشت.« به اين ترتيب شهاب 
به عنوان اولين مظنون تحت تعقيب قرار گرفت و در 
بررسي ها معلوم شد وي بعد از ارتكاب قتل به منزل 
يكي از بستگانش در شهريارو سپس از آنجا به محل 
سكونت خانواده اش در شهرستان بيران شهر رفته 
است اما بعد از اطالع از خبر زنده بودن پسرخاله اش 
بار ديگر متواري شده است.  سرانجام متهم دو هفته 

بعد از حادثه در اقدامات فني از سوي پليس در تهران 
شناسايي و دستگير شد. او در همان اظهارات اوليه 
مدعي شد قبل از حادثه، شيشه مصرف كرده و بر اثر 

توهم مواد مرتكب جنايت شده است.  
او در شرح ماجرا گفت: »20 روز قبل از حادثه برادر 
كوچكترم را در يك حادثه تصادف رانندگي از دست 
دادم. به همين دليل براي اينكه خودم را آرام كنم 
به سمت مواد رفتم و شيشه كشيدم. خيلي افسرده 
بودم به همين دليل وقتي فهميدم خاله و پسرش 
راهي تهران هستند با آنها همراه شدم. شب حادثه 
بعد از مصرف شيشه به خانه رفتم. داخل اتاق وقتي 
آن دو را ديدم فكر كردم دو حيوان هستند كه صداي 
عجيبي از خودشان در مي آورند! باالي سر آنها رفتم 
كه دوباره فكر كردم به سمت من حمله ور شده اند. 
اين شد كه دست به چاقو شدم و چند ضربه به آنها 
زدم. وقتي به خودم آمدم آنها را با پتو پوشاندم و فرار 
كردم.« با اقرارهاي متهم، پرونده كامل و به شعبه 
هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد 
و صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به 

رياست قاضي توكلي قرار گرفت.
 ابتداي جلس��ه نماينده دادستان كيفرخواست را 
قرائت كرد و در ادامه اولياي دم اعالم گذشت كردند. 
سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و با قبول جرمش 
گفت: »باور كنيد بر اثر مصرف شيشه در حال عادي 
نبودم و بر اثر توهم آن مرتكب قتل ش��دم. من به 
خاله ام عالقه داش��تم و از او بدي نديده بودم اما به 
خاطر افسردگي حالم بد بود و ناخواسته شب حادثه 
دست به چاقو شدم. همه اظهارات در دادسرا را قبول 
دارم و از كاري كه كردم پشيمانم.« در پايان هيئت 

قضايي وارد شور شد. 

اعالم گذشت از خواهرزاده جنايتكار



توافق آتش ب�س در بن�در الحدی�ده درحالی 
بامداد سه      ش�نبه آغاز ش�د كه دقایقی پس از 
اجرا، مزدوران س�عودی آن را نقض كردند و با 
نیروهای انصاراهلل درگیر ش�دند؛ آتش بس�ی 
كه برای عربس�تان فرصت�ی فراهم ك�رده تا 
الحدیده را اش�غال كند و ادعاهای سخنگوی 
ائتالف عربی ب�رای كنترل این بندر به دس�ت 
دولت مستعفی یمن هم گواه این مسئله است. 

به گزارش »جوان«، در ش��رایطی ك��ه نیروهای 
جنبش انصاراهلل یمن به توافق انجام شده در سوئد، 
پایبند هستند و از بامداد سه      شنبه آتش بس را در 
الحدیده برقرار كردند، به نظر می رس��د عربستان 
س��عودی و مزدورانش چندان تمایل��ی به اجرای 
این توافق ندارند. دقایقی پس از اجرای آتش بس 
در بن��در الحدیده، مزدوران س��عودی با نیروهای 
انصاراهلل درگیر شدند و برای مدتی تبادل آتش بین 
دو طرف انجام شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
یک مقام مس��ئول در دولت مستعفی یمن دیروز 
گفت:»درگیری     ها در ش��رق ش��هر الحدیده واقع 
در ساحل دریای سرخ رخ داد«. شبکه تلویزیونی 

فرانس ۲۴ روز سه      ش��نبه با اش��اره ب��ه تحركات 
نیرو های دولت مستعفی مورد حمایت سعودی      ها 
در یمن اعالم كرد كه »آنها سعی می كنند كنترل 
شهر الحدیده را به دس��ت بگیرند«. آتش بس در 
الحدیده درحالی وارد فاز اجرایی ش��د كه ائتالف 
سعودی تا آخرین لحظات به حمالت هوایی خود به 

الحدیده ادامه می داد. 
هرچند س��ازمان ملل با آتش بس در الحدیده به 
دنبال تس��ری دادن رس��یدن آن به سراسر یمن 
اس��ت اما س��عودی     ها س��عی دارن��د از آتش بس 
ش��کننده در الحدیده، برای اش��غال آن استفاده 
كنند. تركی المالکی، س��خنگوی رسمی ائتالف 
عربی روز سه      شنبه درباره توافق در الحدیده مدعی 
شد كه »دولت مس��تعفی به زودی كنترل بنادر 
استان الحدیده را در دست خواهد گرفت«. او ادعا 
كرد:»ش��به نظامیان حوثی در ح��ال حاضر برای 
اجرای توافق، تحت آزمای��ش جامعه جهانی قرار 
دارند و س��ازمان ملل بر تحوالت الحدیده نظارت 
می كند«. این ادعا درحالی اس��ت ك��ه نیروهای 
انصاراهلل و دولت مس��تعفی یم��ن طی یک هفته 
مذاكره در س��وئد به توافق آتش بس دست یافتند 

و بر اساس این توافق نیروهای درگیر باید از شهر 
الحدیده و بندر آن عقب  نش��ینی كنند. دو طرف 
همچنین درباره وضعیت شهر تعز واقع در جنوب 
غرب یمن و برقراری آتش بس در آنجا توافق كردند. 
به گزارش شبکه المسیره، سلیم مغلس، عضو هیئت 
مذاكره كننده انصاراهلل در س��وئد گفت:»حوادث 
جاری در الحدیده ثابت می كند كه ائتالف سعودی 
به این توافق پایبند نیست و به دنبال اجرا نکردن 
آتش بس اس��ت.« به نظر می رس��د عربس��تان و 
مزدورانش سعی دارند پس از عقب نشینی نیروهای 
انصاراهلل از الحدیده بالفاصله این بندر را اش��غال 
كنند. بر اس��اس توافق س��وئد، باید این نیروهای 
نظامی از این منطقه خارج ش��وند تا شرایط برای 
ارس��ال كمک های بشردوس��تانه به مردم فراهم 
شود. ریاض با پناه بردن به ابزار مذاكرات با انصاراهلل 
سعی دارد به  نوعی با این ترفند خود را حامی صلح 
و مذاكره نشان دهد، اما نقض توافق و تداوم بمباران 
مناطق مختلف یمن، گویای این است كه استقبال 
از توافق صلح صرفاً یک تاكتیک موقتی برای گذر 
از فشارهای جهانی اس��ت كه پس از قتل جمال 
خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد سعودی به وجود 

آمده است. عربستان با حمالت ظالمانه به یمن به 
دنبال كنار زدن انصاراهلل از ساختار قدرت یمن بود 
اما در مذاكرات سوئد جهانیان انصاراهلل را به عنوان 
نیروی تأثیرگذار در یمن به رسمیت شناختند و این 
شکستی برای آل سعود محسوب می شود. عربستان 
كه به رغم صرف هزینه های هنگفت نتوانسته در 
عرصه میدانی موفقیتی كسب كند، سعی دارد با 
اشغال الحدیده، فشار     ها را علیه انصاراهلل تشدید و 
بخشی از خواسته های خود را عملی كند. درحالی 
كه دور جدید گفت وگوهای صلح قرار است در ماه 
ژانویه برگزار ش��ود، یک آتش ب��س آرام می تواند 
منجر به ایجاد سریع ساختاری برای گفت وگو     ها و 
تشکیل یک دولت موقت شود اما تحركات سعودی 
و مزدورانش بیانگر این است كه ائتالف عربی تالش 
می كند با اش��غال الحدیده در مذاك��رات آتی در 
سوئد، با دست پر در مذاكرات حاضر شود. عربستان 
در چهار سال گذشته بار     ها به آتش بس در مناطق 
مختلف یمن تن داده اما بالفاصله خود با حمالت 
هوایی آن را نقض كرده است و این بار هم دورنمای 
مناسبی برای پایبندی رژیم سعودی در آتش بس 

الحدیده وجود ندارد. 

حف�ظ  ب�رای  روس�یه  رئیس جمه�ور 
هس�ته ای  موش�ك های  من�ع  پیم�ان 
میان ب�رد )INF(تلویح�ًا از چینی   ه�ا ه�م 
خواس�ت كه ب�ه ای�ن پیم�ان ملحق ش�وند. 
والدیمیر پوتین دیروز در سخنرانی خود در جلسه 
فرماندهان ارش��د وزارت دفاع روس��یه گفت، اگر 
واش��نگتن از پیمان منع موش��ک های هسته ای 
میان برد )INF( خارج ش��ود، اقداماتی برای دفاع 
از امنیت مس��کو اتخاذ خواهد ش��د و البته این را 
هم تأكید كرد كه خروج واش��نگتن از این پیمان 

امنیت بین المللی را برهم خواهد زد. پوتین با اشاره 
به اینکه توان سه گانه هس��ته ای روسیه به شکل 
قابل توجهی تقویت شده اس��ت، افزود: مأموریت 
اصلی نیروهای مسلح روسیه در سال آینده، تقویت 
توان سه گانه هسته ای است. پوتین كه در جلسه 
بزرگ هیئت مدیره وزارت دفاع سخن می گفت، 
مسائل اولویت دار برای ارتش روسیه در سال ۲019 
را تشریح كرد ، از جمله تقویت قدرت بالقوه نظامی 
نیروهای استراتژیک هسته ای، تولید زنجیره ای و 
تحویل سامانه راكتی »آوانگارد« به ارتش، ارتقای 

كیفیت آمادگی نظامی و عملیاتی و مسائلی از این 
اس��ت.  دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا ، ماه 
گذشته بدون ارائه هیچ سندی، روسیه را به نقض 
»پیمان منع موشک های هسته ای میان برد « متهم 
كرد و گفت در صورتی كه روس��یه و چین با یک 
پیمان جدید موافقت نکنند، امریکا به زودی از آن 
خارج خواهد شد. در حالی كه امریکا اولتیماتومی 
60 روزه به روس   ها داده، پوتی��ن خروج امریکا از 
INF را باعث وخامت امنی��ت بین المللی خواند . 
جان بولتون، مش��اور امنیت ملی امریکا، یکی از 

مهم  ترین دالیل خروج امری��کا از INF را به چین 
نسبت داده كه با داشتن موش��ک های هسته ای 
میان برد تا كنون عضو این پیمان نشده است. پوتین 
با اشاره به این موضع امریکا، بدون نام بردن از چین، 
گفت:» بله این درست است . این پیمان مشکالت 
مشخصی دارد و كشورهای دیگری كه موشک های 
میان برد و كوتاه برد دارند، عضو آن نیستند. اما چه 
چیزی مانع این می شود كه  با آنها بر سر توافق فعلی 
گفت وگو كنیم یا بر س��ر پارامتره��ای یک توافق 

جدید بحث نکنیم.«
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رياضبهدنبالاشغالالحديدهازمسيرآتشبس
ائتالف عربي: دولت مستعفي به زودي كنترل بنادر استان الحدیده را در دست خواهد گرفت

پوتينخواستارالحاقچينبهپيمانموشکیشد

ای�ران ، روس�یه و    گزارش  یک
ت�ركی��ه رون�د 
سیاس�ی حل بحران س�وریه را با تواف�ق برای 
تشكیل كمیته قانون اساسی كلید زدند. وزرای 
خارجه سه كشور به عنوان ضامنین روند آستانه 
و دی میستورا، نماینده سازمان ملل، دیروز در ژنو 
برای تشكیل كمیته قانون اساس�ی سوریه در 
اوایل س�ال آینده میالدی به توافق رس�یدند؛ 
اتفاقی كه هم غربی ها را خلع سالح می كند و هم 
اعتب�ار رون�د آس�تانه را افزای�ش می ده�د. 
در پایان نشست دیروز محمدجواد ظریف با سرگئی 
الوروف و مول��ود چ��اووش اوغلو، همتای��ان روس و 
تركیه ای او در ژنو، بر سر یک بیانیه پنج بندی توافق 
كردند كه در آن بر اراده سه كشور برای تسهیل آغاز 
به كار كمیته قانون اساسی تأكید شده است. بر اساس 

این بیانیه وزرا :
1- نتایج مثبت رایزنی های شان با طرف های سوری 

درباره تركیب كمیته قانون اساسی را ارائه نمودند. 
۲- اراده خود را برای تسهیل آغاز به كار كمیته قانون 
اساسی از طریق تشریح اصول كلی و راهبردی آن به 
واسطه تعامل با طرف های سوری و نماینده دبیركل 
سازمان ملل در امور س��وریه مورد تأكید مجدد قرار 
دادند كه بر مبنای آن یک آیین كار به منظور تضمین 
فعالیت مؤثر و پایدار كمیته تدوین خواهد شد. فعالیت 
كمیته قانون اساسی باید در فضایی همراه با مصالحه و 
مشاركت سازنده با هدف دسترسی به توافق كلی میان 
اعضای آن صورت پذیرد، به نحوی كه نتایج آن بتواند 

حداكثر حمایت ممکن مردم سوریه را كسب كند. 

۳-  توافق كردند برای تشکیل اولین نشست كمیته 
قانون اساسی اوایل سال آینده میالدی در ژنو تالش 

كنند. 
 ۴-  بر این باور تصریح كردند ك��ه این گام   ها به آغاز 
یک فرآیند سیاسی پایدار و ماندگار سوری-سوری 
با تسهیل سازمان ملل در راستای تصمیمات كنگره 
گفت وگوی ملی سوریه در سوچی و قطعنامه ۲۲۵۴ 

شورای امنیت منجر خواهد شد. 
۵- تعهد قوی خود را نسبت به حاكمیت، استقالل،  
وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه مورد 
تأكید مجدد قرار داده و تصدیق كردند كه این اصول 

باید توسط همه طرف   ها مورد احترام قرار گیرد. 
»استفان دی میس��تورا« نماینده س��ازمان ملل در 
امور سوریه در نشس��ت خبری مش��ترک با وزرای 
خارجه ایران، روس��یه و تركیه در ژن��و گفت كه در 
این نشس��ت س��ه جانبه تالش    هایی برای توافق بر 
سر بسته پیش��نهادی متوازن جهت تشکیل كمیته 
قانون اساسی سوریه انجام گرفت. به گزارش الجزیره، 
نماینده سازمان ملل در امور سوریه تصریح كرد كه در 
نشست روز سه    شنبه حتی گام اضافی برای تأسیس    
كمیته پیش نویس قانون اساسی سوریه برداشته شد. 
وی افزود: فردا با دبیركل سازمان ملل درباره آنچه كه 
به توافق رس��یده ایم، رایزنی خواهم كرد. به شورای 
امنیت خواهم رفت تا اطالعاتم درباره تشکیل كمیته 
پیش نویس قانون اساسی را ارائه كنم. ظریف با انتشار 
عکسی از خود در كنار همتایانش از روسیه و تركیه 
نوش��ت: »در ژنو برای پیش بردن مسئله ]تشکیل[ 
كمیته قانون اساسی جهت حل و فصل بحران سوریه 

در كنار همتایان روس و تركیه ای بودم. ما همیش��ه 
روی یک راهکار سیاس��ی تحت رهب��ری و مالکیت 
سوری    ها اصرار می ورزیدیم. غرب اكنون مجاب شده 
این را بپذیرد، منتهی باید به جای دیکته كردن ]امور[ 

آنها را تسهیل كند.«
50+50+50  

ایران ، روس��یه و تركیه  عضو مکانیزم روند آس��تانه 
هستند كه پس از آزادسازی كامل حلب در حدود دو 
سال قبل تشکیل شد. دستور كار نشست روز گذشته 
ژنو درباره تشکیل كمیته قانون اساسی سوریه بود كه 
یکی از مهم  ترین چالش های سیاسی بحران سوریه 

محسوب می شود. 
قبل از نشست وزرای خارجه، دیپلمات های ارشد سه 
كشور دو    شنبه شب گردهم آمدند و پیش نویس بیانیه 
پایانی نشست وزرای خارجه س��ه كشور را بررسی و 
نهایی كردند. نماینده ایران در این نشست كارشناسی 
حس��ین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه بود كه 
شامگاه یک    ش��نبه ۲۵ آذر 9۷ در سفری فوری و دو 
ساعته به دمشق با بشار اس��د رئیس جمهور سوریه 
دیدار و در خصوص آخرین تحوالت مربوط به كمیته 
قانون اساسی سوریه رایزنی و هماهنگی كرده و سپس 
از طریق بیروت به ژنو س��فر كرد. جابری انصاری روز 
     شنبه نیز در تهران میزبان الکساندر الورنتیف، نماینده 
ویژه پوتین رئیس جمهور روسیه در امور سوریه بود. 

كشورهای تضمین كننده آتش بس سوریه و برخی 
از معارضان در كنگره گفت وگوی ملی سوریه موسوم 
به نشس��ت سوچی روس��یه بر سر تش��کیل كمیته 
بازبینی قانون اساس��ی در این كش��ور توافق كردند. 

این كمیته قرار است متش��کل از 1۵0 نفر باشد؛ ۵0 
نفر از معارضان، ۵0 نفر از دولت سوریه و ۵0 تن دیگر 
نیز ش��امل افرادی خواهد بود كه سازمان ملل آنها را 

معرفی خواهد كرد. 
موفقیت كش��ورهای حاضر در مکانیزم آستانه برای 
پیشبرد بحث تش��کیل كمیته قانون اساسی سوریه 
می تواند نقش كلیدی و مهمی در دستیابی به صلح 
كامل و پایدار در سوریه داشته باشد. پیش تر مقامات 
امریکایی تهدید كرده بودند چون روند آستانه نتوانسته 
در تشکیل كمیته قانون اساسی موفق شود باید این 
روند را كنار گذاشت و مکانیزم جدیدی را آغاز كرد. 
حاال با توافق سه كش��ور یکی از مهم  ترین بهانه های 
غرب برای اخالل در روند مذاكرات سیاس��ی سوریه 
برداشته شد. از طرف دیگر نشست روز گذشته وزرای 
خارجه ایران، روسیه و تركیه نشانه  دیگری از موفقیت 
و مؤثر بودن روند آستانه دارد كه تاكنون نقش مهمی 

در كاهش خشونت     ها داشته است. 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران كه روز     ش��نبه 
)۲۴ آذرماه( در نشست بین المللی دوحه قطر حضور 
داشت، در جلسه  پرسش و پاس��خی در این نشست 
درباره بحران سوریه گفت: »ما حدود پنج سال پیش 
اعالم كردیم كه برای حل بحران سوریه الزم است یک 
فرآیند قانون اساسی آغاز شود و من معتقدم كه این 
تنها راه برای خروج از این بحران اس��ت. ما معتقدیم 
كه درگیری     ها باید پایان یابد، باید تبادالت انس��انی 
برقرار شود، باید یک دولت فراگیر روی كار باشد و باید 
اصالحات قانون اساسی صورت گیرد.«  چاووش  اوغلو 
روز دو    شنبه طی سخنرانی در صحن پارلمان تركیه 
برای تشریح اولویت های سیاست خارجی این كشور 
گفت: »ما روزنه نهایی فرصت برای راهکار سیاسی در 
سوریه را گشوده ایم.« سرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روس��یه روز جمعه در دیدار با چاووش اوغلو از آماده 
بودن لیست اعضای كمیته قانون اساسی سوریه خبر 
داده و گفته بود احتماالً در اوایل سال آینده میالدی 
)۲019( اولین نشست آنها برگزار می شود. الوروف 
همچنین افزود ك��ه ایران، تركیه و روس��یه بر آماده 
بودن تقریبی لیس��ت اعضای كمیته قانون اساسی 

سوریه تفاهم دارند. 
  امریكا: نمی خواهیم اسد را ساقط كنیم

یک مقام ارش��د دولت امریکا دو    شنبه شب تصریح 
كرد كه دولت این كش��ور دیگر قصد ندارد »بش��ار 
اس��د«، رئیس جمهور س��وریه را از قدرت عزل كند. 
به نوشته خبرگزاری فرانس��ه، »جیمز جفری«،  در 
نشستی در اندیشکده آتالنتیک درباره دولت سوریه 
گفت: »می خواهیم حکومتی را ]در سوریه[ ببینیم 
كه از اساس متفاوت است. دنبال براندازی نیستیم، 
نمی خواهیم از شر اسد خالص شویم. « جیمز جفری  
گفت كه كش��ورهای غربی و نهادهای بین المللی به 
دولت سوریه برای بازسازی این كشور كمک نخواهند 
كرد. او گفت: »آمادگی زیادی از س��وی كشورهای 
غربی وجود دارد كه برای آن فاجعه پول جمع آوری 
نکنند، مگر آنکه دولت آماده مصالحه باشد و بنابراین، 

در سال های پیش رو بحران دیگری ایجاد نکند.«

  گزارش  2

   خبر

مسابقه دشمنان اسد برای دوستی با اسد
زمانی كه در 6 بهمن 89 بحران سوریه شروع شد بسیاری از كشورهای 
منطقه ای و فرامنطقه ای فرصت را مغتنم ش��مرده و برای ضربه زدن به 
محور مقاومت اقدامات خود را آغاز كردند. تالش برای ضربه زدن به نظام 
سوریه مختص سال ۲011 نبود و تحوالت جهان عرب تنها زمینه اجرایی 
كردن یک توطئه قدیمی علیه سوریه را فراهم كرد. بنابر اعتراف مقامات 
غربی، از سال ۲00۳نهادهای اطالعاتی امریکا به دنبال ایجاد بحران در 
سوریه با هدف تضعیف این كش��ور در راس��تای تأمین امنیت اسرائیل 
بودند. در سال ۲00۳ طبق طبقه بندی پنتاگون، سوریه، دولتی سركش 
و پشتیبان تروریسم معرفی شده، جنگ با سوریه به عنوان بخشی از جنگ 
گسترده با ایران ارزیابی  شد و ایران، عراق و سوریه در اولویت تغییر رژیم 
برای قرن جدید امریکایی قرار گرفتند. در این راستا كشورهای عربی مانند 
عربستان، قطر و اردن با كمک تركیه، امریکا، اسرائیل و فرانسه و برخی 
دیگر از كشورهای غربی اقدام به تجهیز و تقویت گروه های تروریستی در 
سوریه كردند. حمله به سوریه برای تحقق سه هدف طراحی شد؛ ساقط 
كردن نظام سوریه، تضعیف س��وریه در راستای تأمین امنیت اسرائیل و 

تجزیه این كشور در راستای طرح خاورمیانه بزرگ. 
ائتالف غربی- عربی- عبری برای رس��یدن به این اهداف ضمن تجهیز 
تروریست     ها از چند حربه دیگر استفاده كردند. تحریم بین المللی و تصویب 
قطعنامه در سازمان ملل علیه سوریه، اخراج این كشور از برخی نهادهای 
عربی ، قطع روابط كشورهای عربی با دمشق، حمالت نظامی و استفاده 
از بهانه سالح شیمیایی برای محکوم كردن سوریه از جمله این روش     ها 
بود اما با گذشت بیش از هفت سال از این بحران ائتالف متجاوز به سوریه 
به اهداف خود نرسیده و جبهه مقاومت آذرماه 96 پایان تسلط سرزمینی 
داعش را در سوریه اعالم كرد. آغاز دوران پسا داعش باعث شد بسیاری از 
كشور     هایی كه به دنبال ساقط كردن نظام سوریه بودند به تدریج خود را از 
صف بازندگان بحران سوریه جدا كرده و به سمت جبهه ایران و روسیه در 
سوریه حركت كنند. اولین كشور تركیه بود كه در این مسیر حركت كرد. 
اما نکته مهم این اس��ت كه پس از نزدیک به هشت سال اكنون محاصره 
سوریه از سوی كشورهای عربی ش��روع به شکسته شدن كرده و سوریه 
عالوه بر عرصه میدانی در عرصه دیپلماتیک و سیاس��ی نیز در حال رقم 

زدن پیروزی بزرگ است. 
دومین كشوری كه اقدام به عقب نش��ینی در مورد سوریه كرد اردن بود. 
اردن از همان ابتدای بحران با كشورهای عربی علیه دولت سوریه همراه 
شد. اردن به عنوان مکانی برای تمرین، تسلیح و تسهیل سیطره  كسانی 
كه آنها را معارضین معتدل می خواندند، مطرح شد تا این نیرو     ها بر سوریه 
س��یطره یابند. »اتاق موک « در اردن كه در مدیریت آن دس��تگاه های 
اطالعاتی امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی نقش داشتند برای اداره و 
طراحی برخی عملیات های تروریستی در سوریه ایفای نقش می كرد. اما 
پس از قطعی شدن پیروزی سوریه اردن مواضع خود را در مورد دمشق 
تغییر داد. در این ارتباط، هیئت پارلمانی اردن آبان ماه 9۷ با ولید المعلم، 
وزیر امور خارجه كشور سوریه دیدار و با وی درباره روابط دو كشور و افق 
توسعه آن و آخرین اوضاع منطقه گفت وگو كرد. سه ماه پیش از این دیدار 
نیز ارتش سوریه موفق شد پس از سه س��ال گذرگاه نصیب را در جنوب 
شرق درعا و مرز مشترک با اردن از اشغال تروریست      ها آزاد كند. امارات 
نیز به عنوان دیگر كشوری كه با سوریه قطع رابطه كرده است تمایل خود 
را برای تجدید روابط اعالم كرد. طبق گزارش شبکه المیادین، مسئوالن 
اماراتی رسماً ابالغ كرده اند كه این كشور قصد دارد روابط دیپلماتیک خود 
را با سوریه از سر گرفته و س��فارتخانه خود را در دمشق بازگشایی كند. 
برخی از مقامات ریاض نیز به روش های مختلف پایان راه حل نظامی در 

سوریه را اعالم كرده اند. 
تركیه نیز از جمله كش��ور     هایی بود كه در چند س��ال اول جنگ سوریه 
خواستار بركناری بشار اس��د از قدرت بود اما این كشور نیز از این موضع 
خود عقب نشینی كرد. تركیه در سال های گذشته به عنوان دروازه ورود 
تروریست     ها به سوریه معروف بود. مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه تركیه 
اخیراً اعالم كرد كه چنانچه بشار اسد، رئیس جمهور سوریه برنده انتخاباتی 
دموكراتیک در این كشور باشد، آنکارا نیز همکاری با وی را مد نظر قرار 
می دهد البته تركیه این اظهارات را تکذیب كرد اما كاماًل مشخص است 
كه تركیه از مرحله سقوط بشار اسد گذر كرده و اكنون به دنبال همکاری 

با نظام سوریه در دوران پسا داعش است. 
اما مهم  ترین مسئله در این مورد سفر عمرالبشیر رئیس جمهور سودان به 
سوریه بود. این سفر اولین دیدار رسمی یک مقام عربی از مارس ۲011 
)از زمانی كه جرقه بحران سوریه زده شد( به دمشق به شمار می رود. در 
واقع این سفر به نوعی می تواند جرقه نخستین دیدار سایر مقامات عربی از 
دمشق باشد كه این خود به معنای پیروزی سیاسی نظام سوریه و نزدیک 
شدن دمشق به شرایط عادی اس��ت. این سفر از آنجا بسیار حائز اهمیت 
اس��ت كه روزنامه االخبار لبنان در این مورد اعالم كرده كه سفر سرزده 
»عمر البشیر « رئیس جمهور سودان به سوریه، با اطالع عربستان انجام 
شد. سوریه پیش تر گفته بود كش��ورهای عربی  كه با دمشق قطع رابطه 
كردند خود به سمت ما بازمی گردند و این سفر می تواند گواهی بر درستی 

گفته های سوریه باشد. 
در نهایت اتحادیه عرب كه از س��ال ۲011 در پی آغاز بحران در سوریه، 
عضویت این كشور در این اتحادیه را تعلیق كرد، اخیراً در بیانیه ای اعالم 
كرد كه اتحادیه عرب می تواند دست به اقدامی برای بازگرداندن سوریه 
به مؤسسات این اتحادیه بزند. حتی » جیمز جفری « نماینده ویژه امریکا 
در امور س��وریه ۲۷ آذرماه9۷ اعالم كرده كه امریکا به دنبال سرنگونی 
» بشار اسد « رئیس جمهور سوریه نیست. این مس��ئله پیروزی دیگری 
برای گفتمان مقاومت به شمار می رود. به نظر می رسد باید شاهد بازگشت 
بیشتر كش��ورهای عربی به سمت س��وریه بود. كارشناس��ان معتقدند 
دومین حاكم عربی كه به سوریه س��فر خواهد كرد، احتماالً امیر كویت 
یا رئیس جمهور مصر خواهد بود. عالوه بر این دیروز نشست چهارجانبه 
وزرای خارجه ایران، روسیه و تركیه و دی میستورا، نماینده سازمان ملل 
در امور سوریه درباره كمیته قانون اساسی س��وریه در ژنو آغاز شد. این 
مسئله پیام مهمی دارد و آن شروع فرایند سیاس��ی در سوریه است. در 
واقع كش��ور     هایی كه در چند سال گذش��ته به دنبال ساقط كردن نظام 
س��وریه بوده اند، اكنون در نوعی رقابت برای برقراری ارتباط با دمشق به 
سر می برند، چرا كه به خوبی به این امر واقف هستند كه فعالیت     ها و نوع 
نقش آفرینی آنها در دوران پسا داعش می تواند جایگاه سیاسی این كشور     ها 

را در آینده سوریه رقم بزند. 
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  موگرینی:
 بدون برجام مذاکره با ایران سخت تر است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأكید كرد كه بدون برجام مذاكره با 
ایران درباره موضوعات دیگر سخت تر خواهد بود. به گزارش رویترز، فدریکا 
موگرینی روز سه     ش��نبه گفت:»امنیت باعث نمی شود كه دستاوردهای 
گذشته را نابود كنیم، به ویژه وقتی به دالیل سیاسی حاصل شده باشد، 
بلکه باید با صبوری و اشتیاق بر اساس آن )دستاورد( ساخت«. موگرینی 
ادامه داد: م��ن بر این باورم ك��ه امنیت امروز، بیش از ه��ر زمان دیگری 
نیازمند خلع سالح و عدم اشاعه است. ما ساده و بی تجربه نیستیم. گاهی 
اوقات اروپایی     ها بی تجربه و ساده تلقی می شوند اما برعکس، ما عملگرا و 
واقع بین هستیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: می دانم كه 
این كار ممکن به نظر نمی آید و حتی غیرممکن به نظر می رسد اما توافق 
هسته ای با ایران نیز غیرممکن به نظر می آمد. موگرینی در بخش دیگری 
از سخنانش تأكید كرد:بدون برجام مذاكره با ایران درباره برنامه موشکی و 

سیاست های منطقه اش سخت تر خواهد بود نه راحت تر. 

رفت وآمدهای شبانه
 دستیاران محمد بن سلمان به تل آویو

ی�ك روزنام�ه امریكای�ی از س�فرهای محرمان�ه مش�اور 
نزدی�ك ولیعهد عربس�تان س�عودی ب�ه تل آوی�و و رایزنی های 
داد؛  خب�ر  صهیونیس�تی  رژی�م  ب�ا  ری�اض  مخفیان�ه 
رایزنی های�ی ك�ه امری�كا ب�ه ش�دت حام�ی آن ب�وده اس�ت. 
روزنامه »وال اس��تریت ژورنال « روز سه    ش��نبه به نقل از منابع مطلع، 
از تحركات مخفیانه عربس��تان س��عودی برای برقراری روابط با رژیم 
صهیونیس��تی و همچنین س��فرهای مکرر مش��اور نزدیک »محمد 
بن سلمان « به تل آویو خبر داد. این روزنامه امریکایی در گزارش خود 
به نقل از منابع مطلع، از تحركات فش��رده دو مش��اور نزدیک ولیعهد 
عربس��تان س��عودی برای برقراری روابط با رژیم صهیونیس��تی پرده 
برداش��ته اس��ت. در ابتدای گزارش آمده اس��ت: »بعد از آشکار شدن 
همدستی ولیعهد عربستان سعودی و دو تن از مشاوران نزدیک او در 
كشتن جمال خاشقجی، روزنامه نگار، یک طرح محرمانه مورد حمایت 
امریکا برای ایجاد روابط نزدیک تر بین عربستان سعودی و اسرائیل با 
موانعی مواجه شده است«. منابع مطلع به این روزنامه امریکایی خبر 
دادند، »سعود القحطانی« و ژنرال »احمد العسیری« دو تن از چهره های 
بسیار نزدیک به ولیعهد عربستان سعودی بوده اند كه نقشی كلیدی در 
تحركات محرمانه در زمینه برقراری روابط ریاض و تل آویو ایفا كردند. 
القحطانی، مشاور سابق دیوان سلطنتی عربستان سعودی و العسیری، 
معاون سابق رئیس سازمان اطالعات عربس��تان سعودی بودند كه در 
نتیجه آشکار شدن دست داشتن آنها در قتل خاشقجی در كنسولگری 
عربستان سعودی در استانبول از سمت خود بركنار شدند. افراد مطلع به 
این روزنامه گفتند: »جنجال بین المللی متعاقب این قتل و عواقب ناشی 
از آن در درون دیوان سلطنتی سبب شد فضای مانور از شاهزاده )محمد 
بن سلمان( در برابر رقبایش گرفته شود و همچنین میل او برای اتخاذ 
یک سیاست خارجی ریسک پذیر در خصوص ایجاد روابط با اسرائیل 
تعدیل شود«. یک مقام ارشد دولت عربس��تان سعودی كه نخواست 
نامش فاش شود، به وال استریت ژورنال گفت: »بعد از قتل خاشقجی، 
قطعاً كارهای مربوط به تحركات مخفی در زمینه روابط ریاض با تل آویو 
خوابیدند. آخرین چیزی كه پادشاهی عربس��تان سعودی در شرایط 
كنونی خواهان آن است، یک واكنش ش��دید دیگر به روابط ریاض با 
تل آویو است. « منابع مطلع اس��تنادی این رسانه امریکایی خبر دادند 
كه قحطانی نقشی كلیدی در موضوع روابط مخفی عربستان سعودی با 

رژیم صهیونیستی داشت. 

سنا: دخالت روس   ها به نفع ترامپ
گسترده تر از تصور قبلی است

انتشار همزمان دو تحقیق كارشناس�ان خصوصی درباره دخالت 
روس�یه در انتخابات ریاست جمهوری س�ال ۲01۶ توسط كمیته 
اطالعات�ی س�نای امریكا نش�ان می دهد می�زان عملی�ات نفود 
و دس�تكاری روس   ه�ا به نف�ع ترام�پ فرات�ر از تص�ورات قبلی 
اس�ت و ای�ن اقدام�ات در ابعاد مختل�ف هنوز ه�م ادام�ه دارد.

بنا بر نوشته »رویترز«، انتشار نتیجه دو تحقیق توسط كارشناسان شركت 
»نیو نالج« و همینطور كارشناسان دانشگاه آكسفورد و شركت »گرافیکا« 
درباره دخالت روسیه در انتخابات ۲016 ریاست جمهوری امریکا توسط 
رئیس و عضو ارش��د كمیته امور اطالعاتی س��نای امریکا نشان می دهد 
كه »دخالت روسیه در ش��بکه های اجتماعی در دوران انتخابات ریاست 
جمهوری ۲016 امریکا، بیشتر از آنچه كه قباًل تصور    می شد، گستردگی 
داشت.« بر اساس نتیجه این دو تحقیق، ادعا شده كه روسیه ضمن تالش 
گس��ترده در ش��بکه های اجتماعی به منظور ارائه و انتشار اطالعات غلط 
بین رأی دهندگان امریکایی، حتی برای تفرقه انداختن بین مردم امریکا 
با توس��ل به نژاد و ایدئولوژی ه��ای افراطی تالش كرد.  در بخش��ی از این 
تحقیقات ادعا ش��ده كه »آژانس تحقیقات اینترنت« دولت روسیه كه در 
سن پترزبورگ مستقر است، برای »دستکاری در سیاست امریکا« تالش 
كرد و اقدامات روسیه هنوز هم ادامه دارد.  همچنین  فعاالن وابسته به دولت 
روسیه در شبکه های اجتماعی و فضای سایبری برای تشویق »جنبش های 
جدایی طلبانه« در كالیفرنیا و تگزاس تالش    هایی انجام دادند.   از س��وی 
دیگر دفتر »رابرت مولر«، بازرس ویژه تحقیقات درباره تبانی ادعایی تیم 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور امریکا با روسیه در انتخابات ۲016 این كشور 
سندی منتشر كرده كه نشان می دهد »مایکل فلین«، مشاور اسبق ترامپ در 
گفت وگو با مأموران اف بی آی تالش كرده گفت وگو   هایی را كه با »سرگئی 
كیسلیاک«، سفیر وقت روس��یه در امریکا درباره رأی روسیه به قطعنامه 
شورای امنیت درباره شهرک سازی های اسرائیل داشته كم اهمیت جلوه 
دهد. فلین تالش كرده روسیه را متقاعد كند به آن قطعنامه رأی مخالف 
دهد یا دست كم رأی به آن را به تأخیر بیندازد.  مأموران اف بی آی چندین 
بار درباره تبع��ات دروغگویی در این باره به فلین هش��دار داده اند و تالش 
كرده اند از او بخواهند برای پاس��خ به سؤاالت به حافظه اش مراجعه كند و 
جزئیات را مرور كند. اما فلین، به رغم ای��ن تالش    ها ترجیح داده اظهارات 
خالف واقع مطرح كند.  كوهن و فلین در پرونده تحقیقات درباره تبانی تیم 
ترامپ با روسیه در انتخابات ۲016 به ارتکاب جرائم مختلف متهم شده اند 
و هر دو اعترافاتی كرده اند كه ممکن است در آینده برای ترامپ گران تمام 
شود.  »دیمیتری پسکوف « س��خنگوی كاخ كرملین روز سه شنبه تأكید 
كرد گزارش اخیر سنای امریکا درباره مداخله ادعایی روسیه در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲016 امریکا، جز یک سری اتهامات بی اساس نیست 
و هیچ ارتباطی به مس��کو ندارد.  بنا بر گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، 
پسکوف در گفت وگو با خبرنگاران گفت: »اینجا می توانم یک بار دیگر تکرار 
كنم كه ما با تمام این اتهامات مخالفیم. دولت روسیه هیچ كاری به مداخله 
]در روند انتخابات ریاست جمهوری امریکا[، به ویژه بخش    هایی كه در متن 

این گزارش گنجانده شده، ندارد.«

اعالم تشكیل كمیته قانون اساسي با توافق ایران، تركیه و روسیه

روند سیاسي سوریه کلید خورد
امریكا : دیگر دنبال خالص شدن از شر اسد نیستیم 

محمدمرادی

ظریف: غرب طوطی وار
 نگرانی نتانیاهو را تكرار می کند

وزی�ر خارج�ه در واكن�ش ب�ه اظه�ارات نخس�ت وزیر رژی�م 
صهیونیس�تی گفته كه نتانیاهو ابت�دا ایران را ب�ه نابودی تهدید 
كرد و حاال علنًا به رجزخوانی درباره موش�ك های تهاجمی )رژیم 
صهیونیس�تی( پرداخته كه به گفته او بردش به همه جا می رسد.

محمدجواد ظریف بعدازظهر سه    شنبه در شبکه شخصی خود در توئیتر 
نوشت: »اول، نتانیاهو درحالی كه كنار كارخانه بمب اتمی ایستاده بود، 
ایران را به ناب��ودی تهدید می كند و حاال او علناً ب��ه رجزخوانی درباره 
موشک های » تهاجمی « اش كه )به گفته او( بردش به همه جا می رسد، 
می پردازد«. وزیر خارجه ایران افزود: » او به رغ��م تهدید اتمی ایران و 
رجزخوانی درباره موش��ک های تهاجمی رژیم صهیونیستی هنوز هم 
درباره موش��ک های دفاعی و بازدارندگی ایران ناله و شکایت می كند 
و غرب طوطی وار درباره » نگرانی های « او حرف می زند.« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی روز دو   شنبه مدعی ش��د این رژیم در حال ساخت 
موشک    هایی است كه قادر به هدف قرار دادن مواضع در هر نقطه است. 
به نوشته جروزالم پست، نتانیاهو كه در حال بازدید از صنایع هوافضای 
اسرائیل بود گفت: »در اینجا موش��ک های دفاعی ای تولید می شوند 
كه می توانند به هر هدف و هر جایی در این حوالی برس��ند. این قدرت 

تهاجمی اسرائیل است كه برای ما در تمامی بخش    ها مهم است.«
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   محمدصادق عابديني
پخ�ش ي�ك گ�زارش خب�ري متف�اوت از 
تلويزيون با موضوع قاچاق سوخت در فضاي 
مجازي بازتاب هاي زيادي داش�ت. خبرنگار 
صداوس�يمای مركز ف�ارس، س�وژه قاچاق 
سوخت را تا زير دريا دنبال كرده و راضي نشده 
با چند گفت و گو و يك تحليل سطحي كارش 
را به پايان ببرد. اقدام سعيد پرويزي در تهيه 
يك گزارش حرف�ه اي از معضل بزرگ قاچاق 
سوخت كه ابعاد پنهاني از وسعت و چگونگي 
عملك�رد باندهاي قاچ�اق را نمايش مي داد، 
عالوه بر توجه مخاطبان صداوسيما، تحسين 
معاون مطبوعات�ي وزير ارش�اد را نيز درپي 
داشت. با سعيد پرويزي در حالي كه مشغول 
تهيه گزارش جديدي بود، گفت و گو كرديم. 
گزارش قاچاق س�وخت بازتاب هاي 
زيادي داشت، در زمان تهيه گزارش 
فكر مي كرديد كه اي�ن كار تا اين حد 

گل مي كند؟
ما ب��ه عن��وان فع��االن رس��انه كار خودمان را 
مي كنیم، چه شما كه در مطبوعات هستید و چه 
ما كه در صداوسیما هستیم. مهم اين است كه در 
هر رسانه اي وقتي گزارشي را شروع مي كنیم آن 
را در میانه كار رها نكنیم و سوژه را تا انتها دنبال 
كنیم. من هم يا گزارشي را شروع نمي كنم يا كار 
را تا انتها مي برم فرقي هم نمي كند كه گزارش را 
در تهران تهیه كنیم يا شیراز يا يك استان مرزي 
كشور، براي اغناي مخاطب بايد به ابعاد مختلف 

موضوع گزارش پرداخت. 
با توجه به استقبالي كه از اين گزارش 
شده، به نظر مي رسد صداوسيما بايد 
بيش از اين به گزارش هاي تحقيقي و 

ميداني بپردازد!
ما در دوره اي هستیم كه كنترل دست مخاطب 
است و وقتي از محتواي يك رسانه خوشش نیايد 
آن را عوض مي كند. فضاي مجازي هم دسترسي 
به اخبار را گس��ترش داده اس��ت. گزارش هاي 
خبري اگر مخاطب را راضي كند، قطعاً رس��انه 
را دنبال خواهد كرد. اگر رسانه گزارشي را تولید 
كند كه بعد از پخش آن بیننده سؤالي در ذهنش 
باقي نماند و كاماًل اغنا شده باشد، اعتمادش به 

رسانه افزايش پیدا مي كند.
به نظر م��ن هم باي��د در گزارش ه��اي خبري 
تلويزيوني بیشتر به سمت گزارش هاي اسنادي، 
تحقیقي و میداني برويم، ج��اي اين گزارش ها 
در رس��انه هاي ما خالي است. ما نیازمند تربیت 
خبرنگاراني هستیم كه به تولید اين گزارش ها 
عالقه مند باش��ند و حتي با گوش��ي موبايل هم 

گزارش میداني تهیه كنند. 
در اين گزارش مردم با مس�ير قاچاق 
س�وخت آش�نا مي ش�وند، اما كمتر 
متوجه سختي تهيه گزارش شده اند!

تهیه گزارش خب��ري س��ختي هاي خودش را 
دارد، اما براي مخاطب پرداختن به اصل گزارش 
مهم تر اس��ت تا اينك��ه چه س��ختي هايی براي 
تهیه آن وجود داش��ته و اص��اًل لزومي ندارد كه 
مخاطب از آن باخبر ش��ود. در اين گزارش هم 
اينك��ه چطور قاچاق س��وخت انجام مي ش��ود 
ارجحیت داش��ت تا اينكه ما براي تهیه گزارش 
پنج دقیقه اي چه سختي هايي را تحمل و چطور 
غواصي يا تجهیزات تهیه كرديم. براي تهیه اين 
گزارش بعضي روزها از صبح تا بعد از ظهر منتظر 

فیلمبرداري بوديم. 
تا به ح�ال دو گزارش درب�اره قاچاق 
س�وخت تهيه كرده ايد، قطعًا بعد از 
گزارش اول، حساسيت قاچاقچي ها 

برانگيخته شده بوده!
براي تهیه اين گزارش ه��ا به مناطقي رفتیم كه 
از نظر لهجه، بومي نبودي��م و همه از وجود فرد 
غیربومي غريبه باخبر مي ش��دند، به خصوص 
قاچاقچي ها كه كار خالف را به صورت حرفه اي 
انجام مي دهند، روي اين موضوع حساس بودند. 
بعد از تهیه گ��زارش اول، م��ن را در آن منطقه 

شناخته بودند، وقتي دوباره به آنجا رفتم، سراغم 
آمدند و پرسیدند كه براي چه به آنجا بازگشته 
ام؟! من هم براي اينكه توجه قاچاقچي ها جلب 
نشود، گفتم كه براي گردش آمده ام و خانواده 
ام در هتل هستند. زماني هم كه در قايق بوديم 
به خاطر حركت سريع قايق به دريا پرت شديم و 
اگر جلیقه نجات نبود مشخص نبود كه چه باليي 

بر سرمان مي آمد. 
پيش از اين هم به خاطر گزارش هاي 
افش�اگرانه اي كه توليد ك�رده ايد با 

مشكل روبه رو شده بوديد؟
باالخره در اين گزارش ها چالش��ي وجود دارد و 
عده اي كه منافع ش��ان به خطر مي افتد، ساكت 
نمي نشینند. در گزارشي كه چندي پیش درباره 
اختالط گندم و خ��اك تهیه ك��ردم، عده اي از 
همین ها جلوي س��ازمان آمده بودن��د و من را 
تهديد مي كرديد ولي كار رس��انه آدم عاش��ق 
مي خواهد. من شغلم را دوست دارم و با عشق و 
عالقه آن را انجام مي دهم و وقتي روي گزارشي 
متمركز مي شوم به اين فكر مي كنم كه چطور با 
يك سناريوي خوب گزارشي تهیه كنم كه به دل 

بیننده بنشیند. 
گزارش قاچاق سوخت كه گويا خيلي 
به دل نشسته است، بعد از پخش آنها 

بازتاب هايش را ديده ايد؟
تاثیر گزارش و بازتاب هاي��ش كه خیلي خوب 
بوده اس��ت و به خصوص در فضاي مجازي يا با 
تلفن و ارسال پیامك دوس��تان رضايت خود را 
ابراز كرده اند ولي براي خودم مهم تر اين اس��ت 
كه با رفتن به اعماق دريا، مسیر قاچاق سوخت 
توس��ط يك خبرنگار كشف ش��د، اينكه ما يك 
مسیر تاريك را روشن كرده ايم و ابعاد قاچاق را 

نشان داده ايم اهمیت دارد. 
به روشن ش�دن يك مس�ير تاريك 
اشاره كرديد، چقدر اين كار توانسته 
جلوي تاريكي ه�ا را بگيرد و به نتايج 

مثبت برسد؟
گزارشي داشتم درباره قاچاق خاك از كشور كه 
بعد از آن مجلس قانوني را مصوب و فروش خاك 
را ممنوع كرد ي��ا گزارش قط��ع درختان بلوط 
زاگرس كه بعد از آن با افرادي كه درختان را قطع 
مي كردند و كوره هاي تولی��د زغال ايجاد كرده 
بودند برخورد شد و اكنون تعدادشان به شدت 

كاهش يافته است. 
براي گزارش بعدي سراغ چه سوژه اي 

مي رويد؟
اين را بگويم ك��ه هیچ ك��س نمي تواند جلوي 
رسانه را در كشیدن گوش افرادي كه حق مردم 
را مي خورن��د بگیرد. وقتي ي��ك گزارش منفي 
تهیه مي كنم، اول از همه خودم ناراحت مي شوم 
كه چرا بايد چنین مشكالتي در كشورمان باشد! 
براي گزارش ه��اي بعدي هم قص��د دارم روي 
خبر هاي مثب��ت كار كنم و چند س��وژه خوب 
هم دارم، به نظرم مردم ما نیازمند گزارش هاي 
امیددهنده هستند؛ چیزي كه در وضعیت فعلي 

جايش خالي است.

 گفت وگوي»جوان« با خبرنگاري
 كه براي افشاي مسير قاچاق سوخت به دريا زد 

 سوژه را تا انتها دنبال مي كنم 
چون كنترل در دست مخاطب است!

چهل و پنجمين مراسم شب ش�اعر ويژه پاسداشت احمد 
علوي در نخلستان سازمان هنري رسانه اي اوج برگزار شد. 
در مراسم شب شاعر ويژه پاسداشت احمد علوي كه با حضور 
چهره هاي فرهنگي، ادبي و شاعران برگزار شد، جواد حیدري 
مدير عامل مجمع ش��اعران اهل بیت)ع( صداقت را مهم ترين 
ويژگي شعر احمد علوي نامید. وي ادامه داد: علوي فردي است 
كه پیش از شنیدن نقدهاي ش��عرش، آن را منتشر نمي كند و 

همیشه سعي مي كند كار خود را بهبود بخشد. 
حی��دري در پايان با تش��كر از ادام��ه پیدا ك��ردن برنامه هاي 
شب شاعر اظهار داش��ت: از حسین قرايي تش��كر مي كنم كه 
سال هاست اين برنامه را با س��ختي هاي فراوان و مشغله هاي 
زياد برگزار كرده اس��ت و اجازه نداده شمع محفل شب شاعر 
خاموش گردد. در ادامه اين مراسم احمد بابايي شاعر آيیني با 
برشمردن ويژگي هاي احمد علوي وي را شاعر حرفه اي خواند 
كه طمع و هوس از آث��ار او دور مانده اس��ت. وي ادامه داد: در 
دوره اي زندگي مي كنیم كه سبك زندگي ما ارادت پرور به اهل 
بیت)ع( نیست و براي اينكه اشعار نسبتي با ساخت الهي داشته 
باشد، راه سختي داريم ولي علوي توانسته در همین دوره و زمانه 
اشعاري بسرايد كه مي توان آن را شعر تراز آيیني نامید. بابايي 
با برشمردن ويژگي هاي شعر احمد علوي تعادل بین واقعیت 
و تخیل را نقطه تمايز اشعار او دانس��ت و در پايان بیان داشت: 
علوي مخاطب شناس است، حدود مخاطب شناسي را مي داند و 
هیچ گاه مفهوم امامت و واليت در سرودن اشعار را براي رسیدن 

به طبع قلم و حس شاعرانه فدا نكرده است. 

دكتر صنعتي ديگر سخنران اين مراسم بود كه سال هاي زيادي 
را با احمد علوي سپري كرده است. وي با اشاره به اخالق حسنه 
علوي گفت: هر گاه قبض روح پیدا مي كنم با همنشیني با احمد 
علوي بسط روح پیدا مي كنم و دوستي با او را نعمتي براي خود 
مي دانم. صنعتي اظهار داش��ت: امیدوارم زندگینامه ايش��ان 
مكتوب گردد تا هزاران جوان بتوانن��د از اين عزتي كه خدا به 
ايشان داده است درس زندگي بگیرند. ناصر فیض ديگر شاعري 
بود كه در خصوص علوي به ايراد سخن پرداخت. وي گفت: من 
قريب به دو دهه اس��ت كه احمد علوي را مي شناسم، دانش و 
طبع شاعرانه اش به قاعده در كنار هم قرار گرفته است. خیلي ها 
دانش دارند ول��ي اين دانش ديني كمكي به شعرش��ان نكرده 
است. علوي متفاوت است ولي اين تفاوت به ابتذال نمي رسد و 
در يك چارچوب قرار دارد. اين مراسم با تقدير از احمد علوي و 
همسرش به پايان رسید و مجمع جهاني شاعران اهل بیت)ع( 

نشان درجه يك خود را به اين شاعر اهل قم اهدا كرد.

 مي توانيم پرچم انيميشن كشور را
باالتر ببريم

حكمت 55 

ش�كيبايی دو گون�ه اس�ت؛ 

ش�كيبايی ب�ر آنچ�ه خ�وش 

نمی داری و شكيبايی در آنچه 

دوست می داری.

فهرست 9 فيلم برگزيده بخش بهترين فيلم غيرانگليسي زبان اسكار 2019 اعالم شد

اسكار هم فالكت »بدون تاريخ، بدون امضا« را حذف كرد

   مصطفي شاه كرمي
آكادمي اس�كار با انتش�ار فهرس�ت نامزده�اي بهترين فيلم 
غيرانگليسي زبان خود، در اقدامي قابل پيش بيني فيلم »بدون 
تاريخ، بدون امضا« را از ليس�ت منتخبان خ�ودش حذف كرد. 
اواخر ش��هريور ماه س��ال جاري بود كه بنیاد س��ینمايي فارابي و 
هیئت انتخاب فیلم ايراني براي رقابت در رشته اسكار بهترين فیلم 
خارجي زبان طي بیانیه اي اعالم كردند كه فیلم »بدون تاريخ، بدون 
امضا« به كارگرداني وحید جلیلوند را براي نمايندگي سینماي ايران 
در نود و يكمین دوره اسكار انتخاب كرده اند. بعد از انتشار اين خبر 
انتقادات زيادي نسبت به معرفي اين فیلم به عنوان نماينده رسمي 
ايران به آكادمي اسكار شكل گرفت. از آنجايي كه در آن بازه زماني 
آثار قوي تر و البته پاكیزه تري مثل فیلم ارزش��مند و اس��تراتژيك 
»به وقت شام« وجود داش��ت كه مي توانست سینماي كشورمان را 
نمايندگي كند در كمال ناباوري اين فیلم حتي در بین س��ه گزينه 
پاياني هیئت انتخاب هم وجود نداشت. روز گذشته وقتي آكادمي 

علوم و هنرهاي سینمايي »اسكار«، فهرس��ت نامزدهاي 9 بخش 
بهترين فیلم غیرانگلیس��ي زبان، بهترين چهره پ��ردازي، بهترين 
موسیقي متن و... را منتشر كرد، خبر حذف نماينده ايران نه تنها مهر 
تأيیدي بر انذار رسانه ها و نخبگان دلسوز سینما در مورد اين انتخاب 
اشتباه بود بلكه آب سردي بر پیكر تندروهايي است كه مدعاي تالش 
براي اعتالي فرهنگ و هنر ايران اسالمي نزد آنها بیشتر يك جمله 

است تا اعتقادي محكم و راسخ. 
مدافعان اين روسیاهي فرهنگي حتماً خواهند گفت كه از كجا معلوم 
اگر فیلم به وقت شام حاتمي كیا هم به عنوان نماينده سینماي ايران 
معرفي مي شد، امكان برگزيده شدن داشت؟ كه در پاسخ به اين سطح 
از نگاه نوك دماغي بايد گفت كه حداقل امتیاز ارسال فیلم به وقت شام 
اين بود كه داوران جايزه اسكار به جاي ديدن تصوير پلشت و سیاه و 
كثیف جامعه ايراني در فیلم»بدون تاريخ...«، مجاهدت و مظلومیت 
ايراني ها و مردم مسلمان و ستمديده س��وريه و منطقه در مواجهه با 
جريان تكفیري و نیز رشد تكنیكي سینماي ايران را مشاهده مي كردند 
و در عین حال مش��اهده مي كردند كه داعش به عنوان مولود تفكر و 
سیاست اربابان سیاست غرب دست به چه فجايعي در منطقه ما زده 
است. واقعیت تأسف آور اين اس��ت كه برخي تصمیم سازان سینما 
بعد از گذشت 40 سال از پیروزي انقالب اسالمي هنوز نمي خواهند 
تكلیف خودشان را با دشمنان كینه توز مردم و كشورشان روشن كنند. 
اين اتفاق نشان داد در روزگاري كه افكار عمومي جهان تشنه حقیقت 
است، بنیاد فارابي به جاي استفاده از فرصت طاليي به دست آمده براي 
تبیین اهداف اسالم و انقالب، استعداد و توانايي خاصي در سوزاندن 

فرصت ها و مشي كوركورانه در بزنگاه هاي مختلف دارد.

 بازي با زبان فارسي 
مثل بازي با مرزهاي ايران است 

يك ش�اعر و م�درس دانش�گاه مي گوي�د: زبان فارس�ي 
يك�ي از اركان اي�ن كش�ور و اس�تقالل و هويت ماس�ت. 
كس�ي كه ب�ا خ�ط فارس�ي ب�ازي مي كن�د ان�گار دارد با 
مرزهاي ما بازي مي كن�د و بولدوزر انداخته اس�ت و دارد 
ميدان نق�ش  جه�ان و تخت  جمش�يد را خ�راب مي كند. 
اس��ماعیل امین��ي در گفت وگ��و با ايس��نا ب��ا بی��ان اين كه 
غلط نويسي ها چند جور اس��ت كه فقط يك جور آن در فضاي 
مجازي ديده مي ش��ود، اظهار ك��رد: انواع غلط نويس��ي ها در 
فضاهاي ديگر هم هست، مثاًل در كتاب ها و مقاله ها اخیراً يك 
عده تعمداً بازي كردن با خط را ش��روع كرده اند، به طور مثال 
كلمات مركب را ش��ديداً گسسته مي نويس��ند در اين حد كه 

»امروز« را »ام روز« مي نويسند. 
وی افزود: بخشي از اين غلط نويسي ها تعمداً و طراحي شده براي 
از بین بردن خط فارس��ي و گسسته سازي از متون كهن است. 
اين بخش در فضاي مجازي هم هست كه كاماًل تعمدي است. 
همچنین برخي از كساني كه گرايش هاي قومي دارند كلمات 
فارس��ي يا عربي را تعمداً غلط مي نويس��ند، مثاًل »محبت« را 
»مهبت« مي نويسند. كس��اني كه به زبان فارسي عالقه مندند 
حتماً بايد نس��بت به اين بخش كه كاماًل طراحي  ش��ده است، 
واكنش نش��ان دهند، چ��ون در زبان هاي ديگر كس��ي اجازه 

نمي دهد اين طور با رسم الخط شان بازي كنند. 
...........................................................................................................
مهدويان: »بين المللي« در جشنواره ها 

فقط يك اسِم سنجاق شده است
»محمدحسين مهدويان« كارگردان فيلم هاي »ايستاده در 
غبار« »ماجراي نيمروز« و »التاري« درباره جشنواره هاي 
موضوع�ي و بين الملل�ي ن�گاه نس�بتًا متفاوت�ي دارد. 
محمدحس��ین مهدويان كارگ��ردان س��ینما در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران پويا عنوان كرد: من ب��ه راحتي نمي توانم 
با جشنواره هايي كه به شكل موضوعي برگزار مي شود ارتباط 
برقرار كنم. به  نظرم الزم نیست جش��نواره ها تقسیم بندي ای 
برمبناي موضوعي داشته باشند، چون در اين صورت هزاران 
جشنواره بايد برگزار شود، كما اينكه اين اتفاق در ايران مي افتد 
و هر كس با هر موضوعي قصد برگزاري يك جش��نواره اعم از 
فیلم، تئات��ر و... را دارد و اين باعث مي ش��ود تا م��ن به عنوان 
فیلمساز احساس كنم ش��ايد در فالن جش��نواره  موضوعي، 
در ارزياب��ي فیلم ها توجه ب��ه ارزش هاي هن��ري و جنبه هاي 

محتوايي گم شود. 
وي افزود: در 40 سال گذش��ته فیلم هاي زيادي با موضوعات 
مربوط به مقاومت وجود داش��ته اس��ت و برگزاري جشنواره 
مقاومت هر دو سال يك بار باعث مي شود تا فیلم ها ارزيابي شود، 
اما به شرط اينكه به يك فهم برسیم كه چطور مي خواهیم اين 

جنبه موضوعي را كنار جنبه هاي هنري اثر بررسي كنیم. 
...........................................................................................................

جهان سيمين دانشور از نگاه دوستان
انجمن آثار و مفاخ�ر فرهنگي در 
كتابي جديد ب�ه زندگ�ي و نقش 
تأثيرگذار زنده ياد سيمين دانشور 
بر ادبيات داستاني ايران مي پردازد؛ 
زني كه با »سووشون« فصلي جديد 
زد.  رق�م  اي�ران  ادبي�ات  در 
پس از درگذشت سیمین دانشور 
در 18 اسفند 90، آثار متعددي درباره زندگي او و همسرش، 
جالل آل احمد منتشر شد؛ آثاري كه تالش دارند به زندگي يك 
زوج نويسنده كه جزو تأثیرگذاران در ادبیات داستاني معاصر 
هستند، از نزديك بپردازند. كتاب »زندگینامه و خدمات علمي 
و فرهنگي دكتر سیمین دانشور« كه به كوشش انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگي منتشر و به قلم جمعي از نويسندگان و دوستان 
دانشور نوشته شده، نمونه اي اس��ت از اين دست از آثار كه به 
تازگي روانه بازار كتاب شده است. اين كتاب تالش دارد در عین 
پرداختن به ويژگي ها و تأثیرگذاري زنده ياد دانش��ور بر حوزه 
ادبیات داستاني ايران، به زندگي او از نگاه برخي از دوستانش 
نیز بپ��ردازد، از اين جه��ت كتاب حاضر مي توان��د براي تمام 
مخاطباني كه با داستان هاي دانشور در »جزيره سرگرداني« 
قدم زدند و با »يوسف« در »سووش��ون« همراهي كردند و به 

»شهري چون بهشت« رسیدند، جالب و خواندني باشد.

    ديده بان نويد پارسا 

   معصومه طاهری
محرم امسال »باسم« مداح مشهور عراقي كلیپي با نام »شكرا 
يا حسین علیه السالم« منتشر كرد كه حیرت و تحسین همه 
را برانگیخت. اين كلیپ كه با انیمیشني با كیفیت باال همگام 
با كودكان كار شده است آنچنان حرفه اي و تاثیرگذار ساخته 
شده كه با ديدن آن دوست داشتیم چنین كاري با اين موضوع 
در كش��ور خودمان نیز تولید مي شد تا اينكه كاشف به عمل 
آمد اين كلیپ توسط تیم انیماتور ايراني به نام »نورالزهرا« 
ساخته شده است؛ گروهي گمنام و ناشناس كه آثاري جهاني 
تولید كرده اند، البته فیلم هاي انیمیش��ني »شاهزاده روم« 
و »فیلشاه« قبل از آن توانايي هاي تولید انیمیشن ايراني را 
به اثبات رسانده بودند، اما كمتر كسي مي دانست يك گروه 
ناشناخته نیز در همین راستا با همان توانايي و ظرفیت تولید 

انیمشین، فعال است. 
چند وقت پیش ه��م كلیپي به ن��ام »دس��تت را از جیبت 
دربیاور« منتش��ر ش��د كه تحس��ین محتوايي را در فضاي 
بازي مجازي برانگیخ��ت؛ كلیپي كه فیلمنام��ه و جزئیات 
آن اس��تانداردهاي حرف��ه اي را رعايت كرده اس��ت. جالب 
است بدانید كه اين كلیپ هم توس��ط يك گروه 30 نفره از 

انیماتورهاي جوان ايراني تولید شده است. 
آنها به س��فارش بانكي در دوبي محتواي زيب��ا و ديدني را 
تولید كرده بودند كه در ابتدا تصور مي ش��د يك ش��ركت 
سوپرحرفه اي در خود امريكا آن را ساخته است. اين دو اثر 
در كنار مجموعه هاي موفق »فیلشاه« و »شاهزاده روم« و... 
نشان مي دهد ما مي توانیم در عرصه صنعت انیمیشن بسیار 
موفق عمل كنی��م و قطار خالقیت و توانمندي انیمیش��ن 
كشورمان پیشتازي خوبي دارد. اين روزها هم از تلويزيون 
تبلیغ اولین انیمیش��ن واقع گراي »در مس��یر ب��اران« را 
شاهديم؛ اثري جالب كه حضور بازيگران مطرح در آن ما را 
به ياد انیمیشن »تهران 1400 « بهرام عظیمي مي اندازد. 

در واقع او بود كه اين قطار ريسك پذير و خوابیده در ايستگاه 
را تكان��ي داد و با وجود شكس��ت هاي تج��اري چند فیلم 
انیمیش��ني چون»جمشید و خورش��ید«، تولید انیمیشن 
س��ه بعدي را آغاز كرد، اما اين صنعت نوپا با وجود ظرفیت 
بااليي كه در آن نهفته اس��ت براي صنعتي ش��دن نیاز به 
تكمیل ديگر حلقه ه��اي مكمل دارد. مانند نوش��ت افزار، 
اس��باب بازي، طرح پوش��اك و... )هرچند كم و بیش ديده 
مي شود ولي هنوز در حجم گسترده رونق نگرفته است( تا 
بهتر و بیش��تر جا بیفتد و به عنوان يك نماد از توانايي هاي 

منحصربه فرد جوانان ايراني مطرح شود و پرچم كشورمان 
را در جهان برافراشته كند. 

انیمیش��ن مي توان��د دروازه اي جديد براي تولی��د ثروت و 
اش��تغالزايي محسوب ش��ود اما نیاز به پش��توانه دارد و در 
شرايط اقتصادي كنوني مسئوالن هستند كه بايد بدون هیچ 
چشمداش��تي در حمايت از عوامل اين صنعت چه از منظر 

كاري و چه از منظر نظريه پردازي ياريشان كنند. 
حقیقت امر آن اس��ت كه سیستم فش��ل ديپلماسي ما 
در رايزني هاي فرهنگ��ي و وزارت خارجه توانايي الزم را 
ندارد و همین ضعف باعث شده بسیاري از ظرفیت هاي 
فرهنگي جوانان ايراني براي حضور در بازارهاي جهاني 

معطل و بي اثر بماند. 
هر چند اينترنت و فضاي مجازي تا اندازه زيادي اين ضعف 
را جبران كرده و براي بازاريابي محیط مناس��بي است، اما 
باز هم عوامل رسمي هستند كه مي توانند زمینه پیشرفت 
و س��رعت دهي به اين صنعت جوان را در كشورمان فراهم 
كنند. با اين وجود شركت ها و موسس��اتي كه مي توانند به 
جوانان اين مرز و بوم براي بازاريابي اقتصادي كمك كنند 
هم اهمیت زيادي دارد چراكه اگر دس��تگاه ديپلماس��ي و 
فرهنگي اين جوانان مس��تعد را درنیابد و ياريش��ان نكند، 
آنها مانند ديگر نخبگان وابس��تگي خود را به كشور كم كم 
از دس��ت می دهند و با توجه به اينكه خودشان به سختي 
بازاري پیدا كرده اند به راحتي به توانايي و سرمايه هايي كه 
مي توانند كنارشان باشند دلبسته مي شوند و آنها جذبشان 
مي كنند. در اين مس��یر نزديك ترين راه كشورهاي حوزه 
خلیج فارس در منطقه اس��ت كه از ثمره هن��ري ما به نفع 
خود سود مي برند. بیايیم براي ياري جوانان مستعد و تواناي 
كشورمان آستین همت باال بزنیم تا میوه هاي تالش آنها را 

در كشور خودمان بچینیم.

در چهل و پنجمين شب شاعر صورت گرفت

اهداي نشان درجه يك شعر آييني به احمد علوي  »فرهنگ شناسي شب يلدا«  
و »قصه زندگي من« رونمايي شد

در دومين روز از برپايي بيست ويكمين جشنواره بين المللي قصه گويي از 
كتاب هاي »قصه زندگي من« و »فرهنگ شناسي شب يلدا« رونمايي شد. 
مراسم رونمايي از كتاب »قصه زندگي من« نوشته شرمین نادري و »فرهنگ شناسي 
شب يلدا« به كوشش علي خانجاني روز گدشته در دومین روز از برپايي جشنواره 
بین المللي قصه گويي برگزار شد. در اين مراسم محمدرضا زمرديان رئیس جشنواره 
قصه گويي، مهتاب كرامتي، لیلي رشیدي، احترام برومند، فرهاد حسن زاده، منصور 
ضابطیان و مصطفي رحماندوست حضور داشتند. مصطفي رحماندوست، شاعر 
و نويسنده ادبیات كودك در ابتداي اين مراسم قصه اي كوتاه از آثار منتشرنشده 
خود را خواند. او همچنین درباره كتاب »قصه زندگي من« گفت: اين قصه ها، قصه 
زندگي و تجربه هاي زيستي مردم ايران است كه مكتوب شده اند و اين حركت جاي 
تقدير دارد. شرمین نادري نويسنده كتاب »قصه زندگي من« در اين مراسم با اشاره 
به انتخاب از بین قصه هاي 90 ثانیه اي جشنواره قصه گويي كه تعدادشان بیش از 
180 قصه بوده است، گفت: كتاب »قصه زندگي من« از بهترين اتفاقات زندگي من 
بود. امروز نیز يكي از بهترين روزهاي زندگي من به حس��اب مي آيد چراكه اولین  
اساتید زندگي ام را يك جا در كنار هم مي بینم. او خاطرنشان كرد: اين كتاب قصه 
آدم هايي است كه به من اعتماد كردند و اجازه دادند تا با روايت من به نگارش درآيد. 
نادري با بیان اينكه اين قصه ها قابلیت به نگارش درآمدن داشتند و خیلي ها با آنها 
ارتباط برقرار كرده اند، گفت: چیزي در سرشت قصه است كه وقتي تعريف مي شود، 
اتفاق خوبي مي افتد و سبب همدلي جمعي مي شود؛ چیزي كه االن در كشور خیلي 
به آن نیاز داريم تا از فرهنگ، رنج ها و شادي هاي يكديگر مطلع شويم. او در پايان 
سخنانش از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به اين دلیل كه اجازه داد اين 

قصه ها به روايت قصه اي تبديل شوند، تشكر كرد.

در گزارش��ي كه چن��دي پيش 
درباره اخت��اط گن��دم و خاك 
تهي��ه ك��ردم، ع��ده اي جلوي 
س��ازمان آم��ده بودن��د و من را 
تهدي��د مي كردي��د ول��ي كار 
رس��انه آدم عاش��ق مي خواهد

    خبر


