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 محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم 
 درگفت وگو با »وطن امروز« درباره ضرورت برخورد قانونی 

با عوامل دروغ پردازی علیه دانشجویان:

 گزارش »وطن امروز« درباره شیوه انتخاب نمایندگان سینمای ایران 
 در اسکار به بهانه عدم پذیرش »بدون تاریخ، بدون امضا« 

در جمع نامزدهای این جایزه

یک سینما بدهکار ایران!بورسیه ها شکایت کنند

نگاه امروز

نح��وه مواجهه برخی جریان های سیاس��ی 
داخلی که طبیعتا تئوری ه��ای اقتصادی خود 
را نی��ز در ای��ران دنب��ال می کنند ب��ا ماهیت 
اعتراض های مردم فرانسه، طیف بندی گروه های 
معترض، هدف از اعتراض ها و رهبری مخالفان 
نش��ان می دهد پوش��ش خبری و تحلیل وقایع 
فرانس��ه غالبا ب��ه دور از واقعیت و با جهت دهی 

خاصی همراه است. 
اسفند ۹۲/ فوریه ۲۰۱4، در حالی که آمریکا 
 و اروپ��ا همچنان درگیر تبعات بحران اقتصادی
۹-۲۰۰8 بودند، پروفس��ور امانوئل والرشتاین، 
استاد برجسته جامعه شناس��ی آمریکا که برای 
حض��ور در کنفران��س علم��ی و برخی محافل 
رس��انه ای و دانش��گاهی در ایران حاضر ش��ده 
ب��ود پ��س از خ��روج از ای��ران در مصاحب��ه با 
واشنگتن پس��ت گفت: »برخی از اساتیدی که 
گرایشات لیبرالی داشتند به من گفتند در ایران 
درباره افول آمریکا صحبت نکن چون در ایران از 
این صحبت ها علیه لیبرالیسم استفاده می شود«.

از  غنی ن��ژاد،  موس��ی  نی��ز   ۹۵ س��ال 
تئوریس��ین های نئولیبرالیس��م در ای��ران در 
گفت وگو با نش��ریه »ایران آین��ده« در تحلیل 
بحران مالی آمریکا در سال ۲۰۰8 در اظهاراتی 
منتقدان  نئولیبرالیسم را دچار بیماری »پارانویا« 
دانس��ت و در حالی که بسیاری از اقتصاددانان، 
جامعه شناس��ان و متفک��ران غرب��ی، اقتصاد 
سرمایه داری را که از دهه ۱۹8۰ با اندیشه های 
نئولیبرالیسم در کشورها اجرا می شده است رو 
به افول می دانستند و حتی »ژوزف استیگلیتز« 
برنده جایزه نوبل، نه تنها اقتصاد جهانی بلکه علم 
اقتصاد را شکست خورده می دانست، غنی نژاد در 
تحلیلی وارونه بحران وال اس��تریت را نه ناشی 
از شکس��ت نظریه نئولیبرالیسم بلکه ناشی از 
دخالت دولت در اقتصاد و بازارهای مالی تفسیر 
ک��رد. اندکی تدقیق در جزئیات بحران نش��ان 
می داد دخالت دولت اوباما در بازار مربوط به بعد 
از بح��ران بود نه قب��ل از آن؛ که برای ممانعت 
از ورشکستگی بنگاه ها و عدم سرایت بحران به 
سایر بخش های اقتصاد، با انتشار چند تریلیون 
داری اوراق قرضه و افزایش سقف بدهی ملی، 
به جای حمای��ت از مردم متضرر، با حمایت از 
سیستم مالی که بحران به وجود آمده در واقع 
ناش��ی از کارکرد خود آنها بود، توانس��ت آتش 

بحران را خاموش کند.
فراموش نکنیم بازار ثانویه و خرید و فروش اوراق 
قرضه که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
زمینه ساز بحران وال استریت شد و تا سال ۲۰۰8 
 »SubPrime Mortgage« در قال��ب ط��رح
یا »خری��د و فروش اوراق قرضه مس��کن در بازار 
سرمایه« انجام می شد از ابزارهایی است که از دهه 
۱۹8۰ و با آغاز نئولیبرالیس��م در آمریکا و بریتانیا 
ایجاد و به کارگیری شد و به دیگر کشورها از جمله 
فرانسه نیز س��رایت کرد. اتفاقا نقطه آغاز افزایش 
بدهی های ملی که ناش��ی از انتش��ار اوراق قرضه 
دولتی بوده اس��ت، چه در آمریکا و انگلیس و چه 

در فرانسه نیز دقیقا دهه 8۰ میادی بوده است.
س��ال ۱۹8۰ فرانسه فقط ۱46 میلیارد دار 
بدهی ملی داش��ت که این رقم ۲۰/83 درصد از 
تولید ناخالص داخلی این کش��ور بوده است. در 
این سال بدهی سرانه مردم فرانسه ۲۷۲۲ دار 
بوده اس��ت. س��ال ۲۰۱۷ بدهی ملی فرانسه از 
۲۵۰۰ میلیارد دار گذشت. رقمی که ۹8 درصد 
تولید ناخالص داخلی بوده و سهم هر فرانسوی از 
این بدهی را به 3۷۹43 دار افزایش داده است.

همانطور که بحران وال استریت در تحلیل ها 
صرفا به بحران مس��کن محدود می شد و بیانیه 
جنبش ۹۹ درصدی که خ��ود را از کار، درآمد، 
بهداش��ت، آموزش و مس��کن، مح��روم و همه 
امکان��ات را مخصوص یک درص��د ابرثروتمند 
آمریکا می دانس��تند، نادیده گرفته می شد، این 
روزها نیز در حالی که متفکرانی نظیر فوکویاما 
بر طبل رسوایی نئولیبرالیس��م و سرمایه داری 
می کوبند، اعتراضات سراسری مردم فرانسه در 
تحلیلی خاف واقع توسط لیبرال های غربگرای 
ایرانی و رسانه های این جریان، اوا به مخالفت با 
»افزایش نرخ سوخت و مالیات« تقلیل می یابد و 
ثانیا ماهیت این اعتراضات، اعتراضات کمونیستی، 
سوسیالیستی و آنارشیستی تحلیل می شود. این 

تحلیل  های غلط اما در حالی است که:
اوا- پاکاردهای معترضان بخوبی نشان می دهد 
اعتراض های مردم فرانسه به هیچ وجه محدود به 

سوخت، مالیات و حداقل دستمزد نیست. 
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رسوایی نئولیبرالیسم 
در شانز لیزه

س��خنان اخیر وزیر ام��ور خارجه 
در نشس��ت حزب ن��دای ایرانیان 
باعث تعجب بسیار شد. آقای ظریف عاوه بر اینکه 
متاس��فانه چند خبر دروغ اعام کرد، طوری حرف 
زد که انگار برجام را مرحومین ش��یخ حسن جوری 
و حس��نک وزیر  دنب��ال کرده ان��د، خواجه حافظ 
شیرازی هم پایش امضا انداخته، نه او و دوستانش! 
این حد از شجاعت و جسارت در وارونه نمایی حقایق 
چنانکه قبا بارها گفته شده، حاصل مصونیت آهنین 
آقای وزیر در زیر چتر رس��انه های زنجیره ای است؛ 
رسانه هایی که حاضرند در راه نزدیکی به غرب، هر 
دروغی را تیتر یک کرده، ماس��ت را هم سیاه جلوه 
دهند! وزیر امور خارجه با حمله به منتقدانش گفته 
اس��ت: »...یک باور غلط دارند و آن، این اس��ت که 
دنی��ا را در غرب می بینند. آنها غرب را مرکز جهان 
می بینند... دوران قدرقدرتی در جهان به پایان رسیده 

است ولی نمی خواهیم باور کنیم«. 
حفظ تعادل پس از شنیدن این سخنان از زبان 
آقای ظریف، باور کنید کار آسانی نیست. آقای ظریف 
اما باید همزمان با برهم زدن تعادل حرکتی جامعه 
ضمن این چرخش ه��ای ۱8۰ درجه ای، این را هم 
توضی��ح دهد که چرا معتقد بود آمریکا با یک بمب 
می تواند کل سیس��تم دفاعی ما را از کار بیندازد؟ و 
این را بگوید که چرا او و دوس��تانش تا همین دیروز 
آمریکا را کدخدای جهان معرفی می کردند؟ توضیح 
این نکته هم خالی از لطف نیست که چرا ایشان تا 
زمانی که دوست ش��ان آقای جان کری وزیر خارجه 

آمریکا بود، چنین نظری نداشت؟ و آیا فردا و فرضا 
با اتم��ام دوره ترامپ، »رژیم ترامپ« مجددا تبدیل 
به کدخدای دوست داشتنی می شود که آب خوردن 

مردم ما هم بسته به یک گوشه چشم اوست؟
در دین ما توصیه به خوش بینی بسیار شده است، 
واقع امر ولی این است که نوع تحرکات آقای ظریف و 
دوستانش به هیچ وجه نشان نمی دهد ایشان حقیقتا 
قائل به جهان پساغربی شده باشند. کسی که 8 ماه 
بعد خروج آمری��کا از برجام، یک واکنش عملی- و 
نه حرفی- در حد کش��یدن یک س��بیل آتش��ین 
برای طرف مقابل هم نداشته،  بلکه سفت و محکم 
مشغول اجرای برجام است، بلکه همزمان می خواهد 
دیگر بهانه های آمریکا را در حوزه های دیگر هم رفع 
و رجوع کند، چگونه می تواند بگوید معتقد نیستم 
»جهان یعنی آمریکا«؟! لذا تمامی شواهد حاکی از 
آن است که آقای ظریف بدجور سر شوخی را با افکار 
عمومی باز کرده اس��ت. مملکت و اداره مملکت هم 
که شوخی بردار نیست، بنابراین ازم است ما با گذر 
از این شوخی ها به مسائل جدی تری ورود کنیم. مثا 
از این بگوییم که آق��ای وزیر امور خارجه چرا در ۵ 
سال گذش��ته تمام تمرکزش را بر حرکت به سوی 

غرب گذاشته است؟
مگر آق��ای ظریف ک��ه معاونت اقتص��ادی هم 

در وزارت ام��ور خارجه ایج��اد کرده، نمی داند ما در 
اطراف مان ۱۵ کشور با بازاری عظیم داریم که غالبا 
به دلیل داش��تن تکنولوژی پایین ت��ر از صنایع ما، 
مهم ترین و مناس��ب ترین اهداف صادراتی هستند؟ 
چطور ایشان در تمام ۵ سال گذشته، قدمی موثر در 
راه رفع موانع تجارت با این بازارهای پرسود و غیرقابل 
جایگزین برنداشته است؟ آیا دخیل بستن به غرب 
و اروپا در مس��اله برجام، برای ما چیزی جز افزایش 
واردات دربر داش��ته اس��ت؟ پس از برجام، واردات 
 کاا از فرانسه 4 برابر، از انگلیس ۲/۵ برابر از آمریکا

۲ برابر، از هلند نزدیک ۲ برابر و از ایتالیا و آلمان نیز 
۵۰ درصد رش��د داشته است. نکته ناراحت کننده تر 
اینکه طبق گزارش های جهانی گردشگری در اسفند 
۹6، افت شدید رتبه ایران در بازار گردشگری حال 
بعد از اجرای برجام رخ داده و ما از جمع ۱۰ کشور 

نخست این فهرست خارج شده ایم!
س��هم ما از بازار ۱۰۰۰ میلیارد داری ۱۵ کشور 
اطراف مان، فعا تنها ۲ درصد است! بررسی داده های 
آماری گمرک ایران نش��ان می دهد مجموع تجارت 
خارج��ی ایران با ۱۵ کش��ور همس��ایه از حدود ۲۷ 
میلیارد دار در سال 8۷ به 36 میلیارد دار در سال 
۹6 رسیده است. طی ۱۰ سال اخیر بااترین میزان 
تجارت خارجی ایران با ۱۵ کش��ور همسایه مربوط 

به س��ال ۹۰ با 38 میلیارد دار بوده و در پسابرجام 
ب��ه دلیل تمرکز دولت بر بازاره��ای اروپایی، تجارت 
خارجی ایران با کشورهای همسایه توسعه چندانی 
نداش��ته اس��ت. مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق 
ای��ران و چین چندی پی��ش در همین زمینه گفته 
اس��ت: »اینکه بگوییم م��ا ۱۵ همس��ایه داریم، در 
واقع نوش��داروی پس از مرگ سهراب است. با چند 
همسایه خود رابطه خوبی داریم؟ با کشورهای جنوب 
خلیج فارس که رابطه نداریم، ترکمنستان اجازه عبور 
هواپیماهای ما را نمی دهد، آذربایجان به دلیل حمایت 

ما از ارمنستان در موضوع قره باغ مشکل دارد«.
وی ادامه می دهد: »بنابراین وقتی ادعا می کنیم 
ب��ازار 4۰۰ میلیونی در اطراف م��ا وجود دارد نباید 
فرام��وش کنیم که با ۷۰ یا 8۰ درصد آن مش��کل 
داریم. متاس��فانه باید اذعان کنم نخس��تین  شرط 
تجارت برقراری رابطه مناس��ب با کشورهای دیگر 
اس��ت و ما رابطه خوبی با همسایگان خود نداریم«. 
دیپلماس��ی علیل کشور در س��ال های اخیر نه تنها 
نتوانس��ته گامی در این مسیر بردارد، که همزمان با 
فرض گرفتن مرکزیت آمریکا در جهان، باعث بدبینی 
بسیاری از شرکای قدیمی ایران نسبت به کشورمان 
ش��ده اس��ت. نمونه بارز این واقعیت تلخ را می توان 
امتناع شرکت های چینی از همکاری موثر در بخش 
نفت و گاز، پس از شاهکار آقای زنگنه در قرار دادن 
تمام تخم مرغ هایش در سبد اروپایی های بدعهد دید. 
آقای ظریف، شما با اقدامات تان قضاوت می شوید نه 

با شعارهای چرخشی تان! 

شوت های چرخشی خطرناک!
حسن رضایی

روزنه

     امید رامز     
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تفسیر به میل
نگاهی به دادگاه »اکبر گودرزی« سرکرده فرقان 

 و بازشناسی این گروهک تروریستی 
به بهانه سالگرد شهادت دکتر مفتح

فاجعه در مدرسه

سناریوبازی  با بنزین

ر د پای 2 محکوم  
امنیتی در پرونده 

باقری درمنی

 صفحات 3 و 16

محمدرضا کردلو: پیکر دکتر مفتح و 2 تن از پاسداران به نام های اصغر نعمتی و جواد بهمنی در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 28 
آذر 13۵8 تشییع شد و سیل مشایعت کنندگان، پیکر این چهره انقابی را با این شعارها راهی خانه ابدی کردند: »معلم عزیزم، معلم 

عزیزم، به پا خیز، کاس درس آماده است/ مفتح، مفتح، منزل نو مبارک«. 
پس از چند تهدید تلفنی، بااخره 9 صبح 27 آذر ۵8، در مقابل دانشکده الهیات دانشگاه تهران، دکتر محمد مفتح به ضرب گلوله  های 
4 تن از اعضای گروهک فرقان به شهادت رسید. کمال یاسینی، محمود کشانی، محمد نوری و حسن نوری از گروه تروریستی فرقان 
در عملیات ترور شهید مفتح شرکت داشتند. ابتدا دکتر مفتح از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و لنگان لنگان خود را به داخل 
راهروی دانشکده رساند اما هیچ کدام از دانشجویان و حاضران که تا آن روز با چنین صحنه هایی از ترور روبه رو نشده بودند، عکس العملی 
نشان ندادند و وحشت زده خود را از ترس پنهان کردند. کمال یاسینی مسؤول ترور دکتر، خود را در راهروی دانشکده باای سر او رساند 
و با خونسردی گلوله ای به سر دکتر زد. پیکر بی جان دکتر توسط دانشجویان به بیمارستان امیر اعلم منتقل شد. 6 گلوله به بدن ایشان 
اصابت کرده بود که گلوله ای که به مغز ایشان شلیک شد، موجب شهادت شان شد. فرقان، ترورهای زنجیره ای خود را از سوم اردیبهشت 
13۵8 با ترور سپهبد قر نی، رئیس سابق ستاد ارتش آغاز کرد. 9 روز بعد آیت اه مطهری را به شهادت رساندند. یک ماه پس از آن در 
چهارم خردادماه هاشمی رفسنجانی را هدف قرار دادند که البته در این باره ناکام ماندند اما در مرحله بعدی در چهارم شهریور همان سال 
توانستند حاج مهدی عراقی و فرزندش حسام را به شهادت برسانند. آیت اه قاضی طباطبایی امام جمعه تبریز نیز 10 آبان ۵8 توسط 

فرقان به شهادت رسید. به بهانه سالگرد شهادت دکتر مفتح، به بازشناسی فرقان و سرکرده این گروه پرداخته ایم.
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در سکانسی از سریال امام علی داوود میرباقری می بینیم 
که »ابن عباس« برای محاجه با خوارج به نهروان می رود. در 
میانه های بحث پیرامون ش��عار خوارج )ان الحکم اا ه( ابن 
عب��اس می گوید: بااخره این حکم خدا را یکی باید در زمین 
جاری کند یا نه؟ ویژگی لجاجت، آنها را به جایی می رساند که 
این منطقی ترین حرف را نمی پذیرند و شعار را تکرار می کنند. 
بع��د که ابن عباس می رود، خوارج داخل خیمه می ش��وند و 
برای جنگ با امیرالمومنین نقشه می کشند. حاا باید فرمانده 
انتخ��اب کنند. یعنی یکی این حکم خ��دا را که از نگاه آنان 
جنگ با امیرالمومنین است اجرا کند. پاسخ چالش ابن عباس 

و تناقض خوارج همین جا روشن می شود.
متن دادگاه اکبر گودرزی، سرکرده فرقان را که می خواندم 
به جایی رسیدم که آن سکانس از فیلم امام علی برایم تداعی 
ش��د. جایی که گ��ودرزی رهبری گروه را قب��ول نمی کند و 
می گوید: در همه جلسات ]بازجویی و دادگاه[ مساله رهبری 

]گروه[ را نفی کردم. 
ح��ال آنکه این امر واضحی اس��ت، گروهکی مانند فرقان 
که بدنه ازم برای ترور و عملیات مسلحانه را دارد، نمی تواند 
بی رهبریت عمل کند. دادگاه گودرزی البته بخش های قابل 
تامل دیگری هم دارد. پاسخ گودرزی به هرکدام از سوال های 
دادگاه نشان می دهد توجیهات عمل مسلحانه آن هم درباره 
افرادی مانند شهیدان قرنی، مطهری، مفتح، عراقی و شهدای 
محراب و البته ترورهای ناکام تا چه اندازه سس��ت و در واقع 
بی بنیاد و عجیب و غریب اس��ت. به تعدادی از این پاس��خ ها 

دقت کنید:
»مسؤول دادگاه: مراد شهید مطهری از ماتریالیسم منافق 

چه کسانی بودند؟
گودرزی: ما بودیم دیگر.

مسؤول دادگاه: از کجا معلوم است؟
گودرزی: پس چه کسانی بودند؟ 

مسؤول دادگاه: عجب! خودتان تفسیر کردید و با خودتان 
تطبیق دادید!...«

یک��ی از دای��ل ترور ش��هید مطه��ری از س��وی فرقان 
اصطاح��ی بود که ش��هید مطهری به کار ب��رده و فرقان به 
خود گرفته بود- البته بدرس��تی به خ��ود گرفته بود- اما آیا 
این استنادی بود برای اینکه یک نفر از میان برداشته و کشته 
ش��ود؟ همان طور که معادی خواه، دادستان دادگاه در همان 
جلسه وقتی گودرزی می گوید »ایدئولوژی ما مشخص است؛ 
به این ایدئولوژی هم بنده معتقدم و هم کس��ان دیگری که 
بوده اند و معتقدند«، می گوید: آیا ایدئولوژی به کش��تن افراد 
ربط پیدا می کند یا نه؟ یعنی کشتن افراد از دل این ایدئولوژی 

بیرون آمده است یا نه؟
گودرزی اینطور توجیه می کند: »کشتن افراد از درون خود 
ایدئولوژی به عنوان یک مبنای اعتقادی صرف در نمی آید ولی 

در رابطه با اس��تراتژی این اندیشه، در رابطه با خط مشی ای 
که این اندیش��ه در قبال این رژیم یا رژیم قبلی مطرح کرده، 

مخالفت می کند؛ در مخالفت هم جنگ و خونریزی هست«.
اما اس��تدال های گروهک فرق��ان در رابطه با ترورها هم 
آنقدر سطحی است که انسان از خود این سوال را می پرسد، 
چگونه کشتن و کشتار اینقدر از سوی این گروه آسان است. 
گ��ودرزی در جایی از دادگاه در رابطه با دایل ترور ش��هید 
مطه��ری اینط��ور عنوان می کند: »ایش��ان روابط��ی با افراد 
منفوری مثل س��ید حسن نصر، یعنی کسی که رئیس دفتر 
فرح بود، داش��ت. به کمک ایش��ان به دانش��گاه رفت، چون 
ایش��ان صاحیت ریاست دانشگاه و اش��غال کرسی دانشگاه 
را از ای��ن نظر ک��ه زبان خارجی بلد نبود نداش��ت.« و وقتی 
ناطق نوری که مس��ؤول دادگاه اس��ت می پرسد: این در کدام 
آیین نامه دانش��گاهی هست؟ گودرزی می گوید: آیین نامه در 
اختیارم نیست ولی چنین چیزی مطرح بوده که یک کسی 
که می خواسته کرسی دانشگاه را اخذ کند باید زبان خارجی 

بلد باشد!
یعنی یک استدال بی پایه و اساس مبنای توجیه یک قتل 

می شود. 
گودرزی درباره ترور س��پهبد قرن��ی نیز از همین جنس 
توجیهات دارد. درباره ترور ش��هید حسام عراقی این توجیه 
قابل تامل اس��ت: »من گفتم افرادی که مورد هدف ما بودند، 
افراد موثر رژیم بودند ولی درباره پاسدار یا ارتشی، این مساله 
مطرح ش��ده بود که اگر مقاومت کردند، کشته شوند.« یعنی 
حتی اگر فرض گرفته ش��ود که س��وژه های ترور با منطق و 
استدال انتخاب و عملیات مسلحانه درباره آنها اعمال می شد، 
این گروه که مدعی تفس��یر و برداش��ت ترور از قرآن بودند، 
کار نداش��تند که چند نفر دیگر در مسیر عملیات آنها کشته 
می شوند! »پاسداران از آنها دفاع کرده اند و آنها هم ماشین را 
به رگبار بسته اند.« در حالی که وقتی اعضای فرقان رگبار را 

شروع کرده اند، فرصتی برای دفاع نبوده است. 
گودرزی درباره محافظان شهید مفتح نیز توجیه مشابهی 
دارد: »وقتی در جریانی پاسداران یا ارتشی ها مقاومت کنند، 
طبعا ما از خودمان دفاع می کنیم و جواب آنها را می دهیم.« 
ناطق نوری اما اش��اره ای به اعترافات قاتان محافظان شهید 
مفتح می کن��د: »قاتلین ای��ن دو ش��هید در دادگاه اعتراف 
کرده اند که اساسا آنهایی که از رژیم آخوندیسم و سردمداران 
آن پاس��داری می کنند، مجرم و محکوم به اعدام هس��تند.« 
یا درباره ترور حس��ین مهدی��ان می گوید: هدف این بوده که 
مهدی��ان از بین برود. در مس��یر از بین رفت��ن مهدیان، اگر 
کس��انی از وی دفاع می کردند باید از بین می رفتند. یا درباره 
ت��رور باغبان خانه س��پهبد قرنی به جای خود ش��هید قرنی 
می گوید: »هدف باغبان نبوده... فردی بوده که شناس��ایی و 
بر اساس شناسایی های قبلی اقدام به عمل شده. کسانی که 

اقدام کردند، باغبان ی��ا کارگری را که آنجا بوده، زدند. ما در 
تحقیقات��ی که کردیم دیدیم جان س��الم به در برده.« فرقان 
حتی دس��ت به ت��رور یک فرد آلمانی به ن��ام هانس می زند. 
توجیه گودرزی در ت��رور »هانس یوآخیم ایب« هم در نوع 
خود عجیب و غریب و قابل تامل است: »همین که تشکیات 
و رف��ت و آمدی دارد و او را اس��کورت می کنند؛ اینها قرائنی 
بود که او می تواند نقش حساسی داشته باشد... می خواستیم 

ببینیم اگر نقش حساسی دارد او را هم از بین ببریم.«
ای��ن همه عملیات با ادعای به نام خلق بودن، از س��وی 
فرقان انجام می شد؛ ادعایی که ریاکارانه و همراه با دروغ بود. 
این ادعا در جایی از دادگاه فرقان به چالش کشیده می شود. 
آنج��ا که ادع��ا می کنند برای مردم احس��اس مس��ؤولیت 
می کنند و پاس��خ می شنوند: ش��ما آنقدر احترام قائلید که 
۹8 درص��د ملتی به جمهوری اس��امی رای می دهند و به 
دنبال امام حرکت می کنند اما ش��ما این رژیم را رژیم فاسد 
و رهبران��ش را رهبران کفر می دانی��د! این اندازه برای افکار 

عمومی و برای ملت احترام قائلید؟

در جایی دیگر از دادگاه مهم فرقان اس��داه اجوردی با 
قرائت بخشی از بیانیه این گروهک، نظر فرقان درباره مردم را 
می خواند تا ادعای آنان درباره مردم در محک ترازو گذاش��ته 
شود. بیانیه فرقان درباره مردم به صراحت از عبارات توده های 
ن��اآگاه و احمق اس��تفاده می کن��د.  کفار و مناف��ق خواندن 
حاکمیت و توده های احمق خواندن مردم و تکفیر همه و همه 
از س��وی فرقان، در حالی است که خود حتی از ابتدایی ترین 
س��واد عربی هم بی بهره بوده اند و اتفاقا این موضوع، »تفس��یر 
به میل« های آنان از قرآن را شدت می بخشید. معادی خواه در 
دادگاه محاکمه فرقان به بخشی از این بی سوادی اشاره می کند 
و می گوید: »آقایانی که برای خودش��ان آگاهی پیامبرانه قائل 
هستند، من نمی توانم بگویم که به اسم تفسیر قرآن چه چرت 
و پرت هایی به ه��م بافته اند. فقط نکاتی را مطرح می کنم که 
هرکس��ی که فقط یک س��ال ادبیات عرب خوانده باشد، غلط 
بودن آن را درک می کند. آقا »ان اانسان لربه لکنود« را کندرو 
معنی کرده! کند یک لغت فارسی است، کنود عربی است. در 
صفحه 3۲ اصول تفکر قرآنی آمده: »پیداس��ت  که انسان در 

مرحله بودن، موجودی است رسوبی یا به تعبیر قرآن کندرو. آیه 
6 سوره عادیات بیانگر این معناست که ان اانسان لربه لکنود، 

یعنی قطعا آدمی برای پروردگار خویش کند است.«
اس��داه اجوردی نیز که به عنوان نماینده دادس��تان کل 
انقاب در جلس��ه دادگاه حضور دارد، بخش��ی از »تفس��یر به 
میل« های قرآن توس��ط گروهک فرقان و انحرافات ایشان را با 
اشاره به تفسیر سوره نور بیان می کند. ]بسیار قابل تامل است. 
دقت کنید[: تفسیری است به نام تفسیر سوره نور، در صفحه 
43 آن ایش��ان درباره تکامل حروف، کلمات و جمات سخن 
می گوید. بعد معتقد است قرآن نه به گونه ای که در ۱4۰۰ سال 
پیش، از آن برداشت می کردیم و به گونه ای که کعب ااحبارها 
برداش��ت می کردند، بلکه در حال تکامل است و به دینامیسم 
ق��رآن اعتقاد دارد، جم��ات و حروف و کلم��ات تکامل پیدا 
می کنند، معنایی پیدا می کنند که در رابطه با شرایط انقابی 
زمان ماس��ت. من نمی دانم از خواهران و برادرانی که در اینجا 
حضور دارند، با چه زبانی عذرخواهی کنم از اینکه به خودم این 
جسارت را می دهم که این عبارات را می خوانم. خواهش می کنم 

اگر احساس��ات تان جریحه دار می شود، واکنشی نشان ندهید. 
»قل للمومنین یغضوا م��ن أبصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک 
از ک��ی لهم ان اه خبیر بما یصنعون«. اکثر خواهرها و برادرها 
و شاید اکثریت جامعه ما با این آیات برخورد دارند و می دانند 
که چه معنایی دارد اما ببینید تکامل جمات و کلمات کار را 
به آنجا می رساند که مساله »فروج« در ذهن آقای گودرزی به 
این ش��کل در می آید یا مساله »یغضوا من أبصارهم« اینگونه 
ترجمه می شود. »بگو به مومنان که از بینش های خویش دیده 
فروبندند و افکار و اندیشه های انقابی خود را ظاهر نساخته و 
نگه دارند که این کار برای آنان پاکیزه تر و رشدآورنده تر است.« 
باز درباره زنان مومن هم به همین شکل مساله را مطرح کرده. 
اجوردی ادامه می دهد: دنباله آیات »یبدین زینتهن إا ما ظهر 
منها..« و ... الی آخر. اا برای استثناس��ت و »او« برای عطف و 
اباحه. قل للمومنین و ایبدین زینتهن اا لبعولهن او ابائهن و... 
ببینید متهم این را چه ترجمه کرده. می گوید: »او« برای اباحه 
اس��ت، هر آنچه که برای شوهر، مباح بود، برای کسان دیگری 
که در آیه مطرح هستند، مباح است. بعد درباره اینکه خواهر، 

کیست؟ برادر کیست؟ مشخص می شود که همه اینها خواهران 
و برادران انقابی هستند. دقت کنید: »بیان گذشته ما درباره 
زینت و چگونگی آن و علت ظاهر نس��اختن آن از توجه بدین 
قسمت از آیه، روشن و تایید می شود که این را در سوره مؤمنون 
مطرح کرده، متاسفانه کتاب مؤمنون در اختیار من نبود که در 
آنجا بررس��ی اش کنم. ترجمه آیه را دقت کنید: و زینت خود 
را، داخل پرانتز نظرش را می نویس��د )بدن خویش را( منظور 
از وایبدین زینتهن، طبق نظر آقای گودرزی یعنی بدن خود 
را، حاا با توجه با در نظر گرفتن معنای زینت، به این جمات 
دقت کنید: »بیان گذشته ما درباره زینت و چگونگی آن و علت 
ظاهر نساختن آن از توجه بدین قسمت از آیه، روشن و تایید 
می ش��ود. توجه کنید عناصری که در آیه به آنان اش��اره شده 
و به اصطاح انتخاب ش��ده اند، در یک بینش عمیق انقابی و 
قرآنی، همه در جهت اراده خداوند و مبارزه با عناصر ضدتکاملی 
تاش می کنند یا از مسائل روز آگاهی ندارند و تماس با آنان، 
ضرری را پدیدار نمی سازد. بر خاف بینش آنان که حدود فکر 
و میدان پرواز اندیشه ش��ان به وسعت بین ناف و دامن است و 
حتی جهاد اسامی را با آن میدان بسیط و مدار باز، تا آن حد... 
کرده اند.« آیاتی را  که در رابطه با پوشش زن است، آیاتی است 
که آقا ]گودرزی[ در رابطه با جهاد می بیند ]...[ آیه .... یک اصل 
انقابی و یک واقعیت همیشگی است که انجام آن راهگشای به 
سوی مقصود است. بیشترین بخش از اینجا به بعد است. دقت 
کنید نتیجه می گیرد:»پس زنان انقابی مؤمن باید با آگاهی و 
ش��ناخت مخصوص به خود، در جریان مب��ارزه، زینت خود را 
تنها به عناصر همراه و همگام خود بنمایانند و حتی از نمایش 
زینت خویش به عناصر انقابی نوپا که  شناختی عمیق از مسائل 
ندارند، احت��راز و دوری کنند.« س��مپات ها حق ندارند، فقط 
آنهایی که در خانه های تیمی زندگی می کنند، حق دارند زینت 
خواهران را ببینند! تاکتیک انقابی دیگر: »اینکه در برخوردها 
و پیکاره��ا، اگر بخواهند از پاهای خود ب��رای ضربه آوردن به 
دشمن استفاده کنند، انجام این تاکتیک، از نظر رهبری حزب 
توحیدی، رواس��ت که منجر به آگاه ش��دن دشمن از زینت و 
محموات زن مبارز نباشد، در غیر این صورت، زن پیکارگر، در 
دادگاه انقابی متهم به اجرا نکردن اصول آموزشی حزب شده و 
محکوم می شود.« اگر زنی بدن خودش را به همرزمانش نشان 

نداد، در دادگاه انقاب آقایان محاکمه خواهد شد.
ای��ن تفس��یرهای واقعا عجی��ب و غریب، اگرچه ش��اید 
ب��رای برخی قابل باور نباش��د ام��ا از تفس��یرهای فرقانی 
قرآن اس��ت. تفسیرهایی که منشا فس��ادهای فراوانی شد. 
آیت اه مصب��اح یزدی در گفت وگو با مجله ی��ادآور درباره 
نتایج این تفس��یرهای غلط فرقان می گوید: ما شاهد بودیم 
با همه ضعفی که اینها داش��تند، چ��ه زمینه هایی را فراهم 
کردند و منش��ا چه فسادهای عجیبی ش��دند. گودرزی در 
تهران و آشوری در مشهد چه فسادهایی که به بار نیاوردند. 
خانه های تیمی کذایی، ازدواج های دسته جمعی، آن هم به 
اس��تناد قرآن! آشوری رفته بود به ش��اهرود و عده ای پسر 
و دختر را دس��ته جمعی عقد ک��رده بود. آنها گفته بودند ما 
چنین چیزی را ندیده و نش��نیده ایم، گفته بود قرآن گفته 
»نس��ائکم!« یعنی این زنان برای مجموع ش��ما هستند! هر 
م��رد و زنی در این تیم می توانس��تند با هم زندگی کنند و 
آش��وری اینها را بر اساس   همان تفاسیر سمبلیک می گفت. 
او حتی در کتاب »توحید« نوش��ت: »ماتریالیس��م فلسفی 
اشکالی ندارد، مخصوصاً آنجا که زایا باشد! آن چیزی که ما 
با آن مخالفیم، ماتریالیسم اخاقی است، یعنی اینکه عده ای 
دنبال پول باش��ند، و اا ماتریالیس��م فلس��فی که می گوید 
خدایی نیست، اشکالی ندارد!« و همین ها را بر اساس قرآن 
تفسیر می کرد که می توانید حساب کنید چه چیزی از کار 

در می آید.
محمدمهدی جعفری از اعض��ای اولیه نهضت آزادی نیز 
در یک گفت وگو با اش��اره به ن��گاه آیت اه طالقانی به فرقان 
می گوی��د: جریان صحبت با گودرزی درباره تفس��یرش را به 

ایش��ان ]آیت اه طالقانی[ گفته بودم. یادم هست که ایشان 
تعبیر »خوارج نهروان« را درباره آنها به کار بردند. 

پدی��ده فرقان که در تاریخ مش��ابه و مثل ه��ای فراوان 
دیگری نیز داش��ته که مهم ترین آنها خوارج بودند، یکی از 
پدیده های مهم در بازشناس��ی مخالفان جمهوری اسامی 
است. البته اینجا جمهوری اسامی صرفا از منظر یک نظام 
حاکمیتی منظور نیس��ت، بلکه حتی در مقام نظر و تئوری 
می توان فهمید که جمهوری اسامی در سال های آغازین با 
چ��ه مخالفان عجیب و غریبی مواجه بوده و امام و مجموعه 
حاکمی��ت با چه ظرافتی توانس��ته اند انقاب نوپ��ا را از آن 

سال ها عبور دهند. 

نگاهی به دادگاه »اکبر گودرزی« سرکرده فرقان و بازشناسی این گروهک تروریستی

تفسیر به میل

ص�ادق فرامرزی: عبور از پرس��ش »چگونگی« ش��کل گرفتن گروهکی 
مانند فرقان و رسیدن به پرسش »چرایی« شکل گرفتن شاید نخستین 
پیش شرط برای ارتقا یافتن مباحث مطرح شده پیرامون این گروهک باشد. 
ساده و سطحی بودن بنیاد اندیشه ای فرقانی ها از یکسو و عدم پیچیدگی 
تشکیاتی و محدود بودن پیروان آن از سوی دیگر منجر به آن شده است 
که ش��ناخت این گروهک به شکلی سهل باشد و اکنون کمتر پرسش و 

پاسخ یافت نشده ای را بتوان پیرامون این پدیده مطرح کرد.
چنانکه بارها تکرار ش��ده اس��ت، در باب »چگونگی« شکل گرفتن 
گروهک فرقان می توان به بررس��ی مریدپروری های طلبه جوانی به نام 
»اکبر گودرزی« که خود را پیرو مرحوم شریعتی می دانسته و با خوانش 
چپ تکفیری خود که نش��أت گرفته از »روحانیت س��تیزی« وی بوده، 
اعضای این گروهک اقدام به چند ترور موفق و ناموفق از جمله شهیدان 
مطهری، مفتح، س��پهد قرنی و... کرده اند، پرداخت. در این میان فرقان 
را نیز می توان به عنوان یکی از ده ها گروه فعال شده در آستانه انقاب 
اسامی دانست که با کمترین پیچیدگی ممکن سازمانی )در قیاس با 
سازمان مجاهدین خلق، حزب توده و...( یا نظری )همانند نهضت آزادی، 
انجمن حجتیه و...( به فعالیتی کوتاه مدت پرداخت و تا قبل از پایان سال 

۵۹ به نابودی کامل رسید.
اما فراتر از این »چگونگی« در باب »چرایی« شکل گرفتن فرقان هنوز 
می توان به طرح مباحثی جدید از گذشته و نتیجه گیری برای حال حاضر 
پرداخت. ش��ناخت موقعیت اجتماعی و ایدئولوژیکی که ظرفیت بالفعل 
شدن گروه کوتاه قامتی مانند فرقان را داده است، چیزی نیست که آن را 
همانند یادگاری تلخی از تاریخ محدود به دوره ای در گذشته بدانیم. یافتن 
این پرس��ش که در زمانه شکوفایی اندیش��ه های دینی- فقاهتی در دهه 
۵۰ چگونه گروهی از جوانان با نیت های انقابی جذب یک روحانی جوان 
بی نهایت جزم اندیش می شوند، سوالی هشداربخش است که دست یافتن 
به پاسخ آن در هر زمانه ای ازم و ضروری خواهد بود. سعی ما نیز در این 
نوشتار کوتاه یافتن گزاره هایی است که تا حد زیادی در یافتن »چرایی« 
جوان پیدا کردن فرقانیسم )فراتر از گروهک فرقان( می تواند موثر باشد. 
یقینا می توان »التقاط فکری« و »مش��ی تکفیری« را به عنوان مهم ترین 
گزاره های ممکن در عینیت یافتن فرقانیسم مهم شمارد اما آنچه در حال 
حاضر باید محل پرسش قرار گیرد محملی است که موجب رونق یافتن 

این التقاط فکری و مشی تکفیری شده است.
1- نس�بت دین و تکامل: عم��ده گروهک های دینی التقاطی پیش فرض 
مباحث خود را بر مبنای نسبت دین و تکامل آغاز کرده اند. وجود ادبیات 
مشترک میان فرقان و مجاهدین خلق که خود را نمایندگان اسام سیاسی 
و اجتماعی می دانستند با باقی بازیگران سیاسی غیردینی در »ارتجاعی« 
دانس��تن کنشگری دینی نش��ان و گواهی از نقش این نسبت سنجی در 
رس��یدن به زمین التقاط دارد. غلبه داش��تن نظری��ه »تکامل« در عمده 
مباحث و تعالیم مدرن همواره جامعه روش��نفکری را به این یقین مطلق 
رس��انده است که حتی احیای اس��ام گرایی نیز باید توأم با »نفی« کامل 
گذشته دینی باشد. کشیدن یک دیوار بزرگ میان اسام ایده آل با آنچه 
میراث اسامی خوانده می شود، باعث شده چنین التقاطی به جای داشتن 
رویکرد مبتنی بر »نقد« نسبت به گذشته دینی رویکرد مبتنی بر »نفی« 
را انتخاب کند. فرقانیس��م محصول نفی حداکث��ری برای اثبات حداقلی 
گروهک فاقد اندیشه ای است که جز جنبه سلبی به هیچ جنبه ایجابی در 
احیای اسام گرایی نرسیده است. وجود این باور سطحی که تاخر مدرنیته 
عملی، نسبت به اسام نشانه ای از تکامل هر اندیشه مدرنی است، گروه های 
به ظاهر دینی را هم بر آن داش��ت که با س��اح تکفیر به سمت سرابی از 
آزادی خواهی حرکت کنند. به فراموشی سپردن ظرفیت حداکثری عنصر 
»اجتهاد« در اس��ام فقاهتی باعث می شود حتی رادیکالیسم هم ساح 
مبارزه با »ارتجاع« دینی را به دست گیرد. حجم انبوه از مصداق سازی های 
رهبران فرقان نسبت عناصر پیشرو انقابی با برچسب های مرتجعانه بخوبی 
موید این سخن است که اگر نیروهای دینی نتوانند ماهیت تکامل بخش 
دین را تبیین کنند، باید زنگ خطر فرقانیسم و سطحی گرایی پنهان شده 

زیر لوای خوانش های متجددانه دینی را به گوش خود بشنوند.
2- تقلی�ل اندیش�ه ورزی و تقوی�ت عملگرای�ی: آنچ��ه در میان عمده 
گروهک های رادیکال سیاسی نمایان است که موجب می شود جامه ترور 
نیز بر تن  کنند؛ اصالت پیدا کردن عملگرایی و بی اهمیت دانستن مباحث 
نظری اس��ت. یقینا فرقانیسم و عمده خوانش های التقاطی راست و چپ 
از اس��ام نمی توانند در فضایی که پویایی فکری وجود داشته باشد برای 
خود رس��میت چندانی را فراهم آورند چه رسد به آنکه تبدیل به نیرویی 
تعیین کننده شوند. انتخاب ترور به عنوان بااترین سطح یک کنش سیاسی 

و اصالت دادن به عمل سیاس��ی به جای تطبیق دادن عمل بر س��احت 
اندیشه باعث می شود با ساده ترین انگاره سازی ها سوژه های برائت مشخص 
شوند. در این میان طبیعی است که شنیدن خبر احتمال بازنویسی آثار 
باقیمانده از مرحوم ش��ریعتی، اعضای فرقان را به این نتیجه در شهادت 
رس��اندن آیت اه مطهری رس��اند. مجموعا شرط اولیه برای شکل یافتن 
فرقانیسم پیدا شدن جمعیتی با انگیزه فعالیت انقابی و بی انگیزه و بی نیاز 
نسبت به مباحث نظری است. آنچه در آسیب شناسی عمده گروهک های 
چریکی شکل گرفته در فضای دانشگاه نیز به چشم می خورد، غلبه داشتن 
دانشجویان مهندسی در میان اعضای جذب شده است؛ به عبارت ساده تر 
هرگاه انگیزه حداکثری برای فعالیت سیاسی شکل بگیرد اما ظرف نظری 
آن خالی از مباحث اصولی باشد، می توان به انتظار جرقه زدن گروه هایی 

نشست که عملگرایی سیاسی شان آنها را به سمت تروریسم هدایت کند.
3- نخبگانی شدن فضای اندیشه ورزی: هرچند نخبگانی شدن یک فضا 
را نمی توان جنبه منفی آن در نظر داش��ت اما هرگاه ش��دت غلبه یافتن 
فضای نخبگانی بر مباحث عقیدتی و مذهبی تبدیل به سدی برای فاصله 
گرفتن اندیشه ورزان از اجتماع شود، می توان انتظار رشد قارچ گونه تفکرات 
س��طحی و التقاطی در میان متقاضیان عمل مذهبی را داش��ت. بی شک 
ش��هید مرتضی مطهری را می توان به عنوان جلودار و یکی از نخس��تین 
کسانی که پی به اندیشه التقاطی گروهک فرقان برد دانست. ناطق نوری 
در این مورد نقل مش��هوری دارد که »حتی برخی از افراد به وی)ش��هید 
مطهری( توصیه می کردند که در ش��أن او نیس��ت به این نوع آثار قلمی 
کوچک بدهد و برای پاس��خگویی به آن وقت بگذارد اما ش��هید مطهری 
می گفت آدم ها مهم نیس��تند، حرف های ش��ان و تاثیری که روی جوانان 
می گذارند مهم است. کسی چه می داند نویسنده این تفسیر یک بچه است. 
این نوشته ها در ذهن جوانان شبهه ایجاد می کند و من باید جواب اینها را 
بدهم«. مشی متفاوت آیت اه مطهری در برخورد با انحرافاتی از این دست 
که به علت بی نیازی فهم آنها به مبانی و اصول، نفوذ کوتاه مدت خوبی نیز 
در جامع��ه پیدا می کنند، می تواند خط تمای��زی با عمده فضای حوزوی 
وقت و حتی حال محس��وب ش��ود. درگیر شدن نخبگان دینی و سلسله 
مراتب های علمی که مانع از ارتباط گیری نخبگان دینی با سطح عمومی 
جامعه می شود از عمده ترین دایل نفوذ یافتن گروه هایی همانند فرقان در 

فضای یک جامعه محسوب می شود.
4- نادی�ده گرفت�ن ظرفیت بالقوه عدالتخواهی: میل ب��ه عدالت چه در 
س��طح کان و چه در سطح اقتصادی و اجتماعی مهم ترین انگیزه اولیه 
عمده قیام ها و مبارزات را ش��کل داده اس��ت. نادیده گرفتن میل دائمی 
جامعه به سمت عدالت و عدالتخواهی به توقف این میل منجر نشده و تنها 
گروه های حامل این ارزش را تغییر خواهد داد. نسخه کاریکاتوری فرقانیسم 
از عدالتخواهی و تقلیل مناسبات اجتماعی به مصداق سازی های مردود و 
س��لیقه ای باعث شد بخش عمده ای از متقاضیان کنش عدالتخواهانه به 
سمت این موج سلبی جذب شوند. میل عمومی در میان جوانانی که نه 
بر حس��ب مطالعه و اندیشه که به صرف دیدن مناسبات ظالمانه جامعه 
وقت کششی به سمت عدالتخواهی پیدا کرده بودند و ساده سازی مفهوم 
عدالت به شکلی مادی از یکسو و مصادیق تعریف شده »زر و زور و تزویر« 
در فضای این گروهک از سوی دیگر، موجب شد برخوردی خوارج گونه از 
نیروهایی که با مطالبه عدالت جذب شده بودند شکل گیرد. خلق واژگانی 
همانند »آخوندیس��م« در نشریات گروهک فرقان و تعریف آن بر مبنای 
تشیع صفوی مطرح شده در آثار مرحوم شریعتی باعث شد اعضای جوان 
و کم سواد این گروهک رسیدن به تشیع علوی را در سایه حذف فیزیکی 
روحانیت ش��اغل در حکومت ببینند! یقینا انداختن یک نگاه گذرا به اثر 
»تشیع علوی و تشیع صفوی« مرحوم شریعتی و افق ترسیم شده توسط 
روحانیت مبارز بسادگی خطا بودن این نتیجه گیری را عیان می کند اما در 
سایه تقلیل گرایی مباحث نظری، این ظرفیت عدالتخواهی به هدفی ضد 
خود تبدیل می شود. یقینا نفی و به رسمیت نشناختن مطالبه عدالتخواهانه 
در ادوار مختلف تنها منجر به آن می شود تا چنین مطالباتی وارد فضای 

التقاطی و تقلیل گرایانه ای همانند گروهک فرقان شود.
آنچه گفته شد را می توان به عنوان نشانه و شاخص هایی برای شناختن 
چگونگی بالقوه ش��ده ظرفیت گروه هایی همانند فرق��ان مدنظر قرار داد. 
نابودی کامل تشکیات فرقان بخوبی گواهی از ضعف سازمانی و اندیشه ای 
آن گروه��ک می دهد، به گون��ه ای که حتی مخالفان تند و تیز جمهوری 
اسامی نیز حتی کوچک ترین دفاعی از اندیشه های آن گروهک به زبان 
نمی آورند. خطر »فرقانیسم« چیزی فراتر از فضای ظهور و بروز 3 ساله این 
تشکیات است که دچار نشدن به آن تنها در صورت توجه به موارد فراهم 

آمدن موقعیت اجتماعی خلق این گروه ها حاصل می شود.

چگونه فرقان؟ چرا فرقانیسم؟

سؤال و جواب   هایی درباره فرقان و اکبر گودرزی

از آنجا که ش�ما به توصیه مرحوم مطهری با دی�د نقادانه ای به این 
جری�ان و بویژه به فکر و رفتار رهبر گروه نگاه می کردید، در دوران 

قبل از پیروزی انقاب، چه ویژگی هایی را در او می دیدید؟ 
من ۲ ش��خصیت از گودرزی می شناسم؛ یک شخصیت قبل از 
انقاب که پز و ش��کل عالمانه ای به خود می گرفت و سعی می کرد 
بس��یار کوتاه و موجز و در مواردی شیطنت آمیز پاسخ دهد و اجازه 

نمی داد کسی او را درگیر مطالب و مسائل سنگین 
فکری و فهمی کند و یک ش��ناخت ثانویه هم از او 
در دوره ای دارم که توس��ط خود ما دس��تگیر شد و 
در زندان با او بحث های متعددی داشتم. در آنجا او 
حداقل هنگام جدایی از دوستانش کاماً خود را یک 
فرد وارفته واداده معترف به گناه و فریب خورده نشان 
می داد.  این دو حالت او، در ابه ای شخصیت پر از 
عقده پنهان بود. ما به دلیل شکل برخورد و محیط 
زندگی او قبل از انقاب این حس را داش��تیم که او 
عقده های روانی فراوانی دارد، مثًا گاهی که درباره 

بعضی از اعاظم حوزه حرف می زد، لحنش پر از کبر و غرور و نخوت 
بود و همین موجب می ش��د ما به این نکته دقیق بشویم که کسی 
که خودش ملبس به لباس روحانیت است، علی القاعده نباید نسبت 
به اعاظم حوزه هتاکانه حرف بزند. )گفت وگو با حمیدرضا نقاشیان(

میزان تأثیرپذیری گودرزی از آقای موسوی خوئینی ها چقدر بود؟ 
به نظر من خیلی زیاد! موس��وی خوئینی ها از کس��انی بود که 
قب��ل از انقاب ب��ه این ذهنیت دامن می زد ک��ه هر نوع فعالیتی 
در دس��تگاه های دولتی و شبه دولتی، کمک کردن به رژیم است، 
حال آنکه توجه نمی کرد که بعضی از همین کارهای ش��به دولتی 
توانس��تند به اندازه ده ها س��ال تأثیر کار او داش��ته باشند و بلکه 

هم بس��یار بیش��تر. علناً می گفت آقای مطهری و 
آقای مفتح که تدریس در دانش��گاه را پذیرفته اند، 
ب��ا حکومت س��ازش کرده ان��د و تبدیل ب��ه ترمز 
انقاب ش��ده اند، حال آنکه کاری ک��ه این دو نفر 
بویژه آقای مطهری در تبیین اندیشه های اسامی 
در دانش��گاه ها کردن��د و نی��ز پ��رورش و تقویت 
نیروهای صال��ح، بی نظیر ب��ود... او همین حکم را 
هم درباره آقای بهشتی و آقای باهنر می داد که به 
آموزش وپرورش رفته بودند و کتاب های درس��ی را 
تدوین می کردند. می گفت اینها همکار فرح و پارسا 

شده اند و حال آنکه اگر قرار به انقابی گری و منبرهای داغ رفتن و 
بعد هم زندانی شدن باشد، من که از بسیاری از اینها جلو تر بودم 
ولی هیچ وقت از این فکر ها نمی کردم. )گفت وگو با حجت ااس��ام 

جعفر شجونی(

مگر میزان تحصیات گودرزی در حوزه های علمیه تا چه پایه بود که 
تفسیر می نوشت؟ 

گودرزی تحصیات کاس��یک را ظاهراً ت��ا چند کاس ابتدایی 
آن زم��ان خوانده ب��ود و در تحصیات حوزوی هم چند س��الی در 
خوانس��ار و قم و تهران ب��ه ظاهر مقدمات و ادبی��ات را خواند و در 
واقع به مرحله قابل ذکری نرس��ید. اما به مطالعات تفس��یری خود 

ادامه داد و ش��اید برای نصف قرآن یا بیش��تر ۱۰ تا 
۱۵ جلد به نام تفس��یر نوش��ت! و منتشر کرد. البته 
در آنها از محتوا خبری نبود و بیش��تر جمله پردازی 
و به کار گرفتن اصطاحات چپ گرایانه بود، مثًا در 
تفسیر سوره یوس��ف، گرگ را به معنای ضد انقاب 
تفسیر کرده اس��ت و گویا حضرت یعقوب و یوسف 
برای س��رکوب این ضدانقاب فرستاده شده بودند!  
یا در تفس��یر سوره بقره، گاو بنی اسرائیل را سیستم 
س��رمایه داری معرفی کرده و نتیجه گرفته است این 
گاو که ش��امل واسطه ها و س��رمایه داران و صاحبان 

کارخانه ها و امثال اینها می شود، باید ذبح شود تا جامعه آسوده شود! 
و روح را که خداوند من امر ربی می نامد، تراکم حیات رسالت یافته 
از فرمان پروردگار معنی کرده اس��ت! شاید خودش هم نفهیمده که 

چه می گوید! )گفت و گو با حجت ااسام سیدهادی خسرو شاهی(

از آنجا که شما بیش از دیگران با گودرزی برخورد داشتید و او را 
محاکمه و برایش حکم اعدام صادر کردید، قاعدتًا شناخت تان از 
او بیش از دیگران اس�ت. با نش�انه هایی که آن روز در او دیدید و 
با توجه به تجربه های کنونی خود، ش�خصیت او را چگونه تحلیل 

می کنید؟ 
گودرزی برای من کم و بیش ش��ناخته ش��ده است، بویژه که 

عقده عجیبی داشت و از عقده ها هم چیزهای 
عجیبی در می آید. اگر در آن موقع این آگاهی 
وجود داش��ت، واقعاً باید درب��اره او روانکاوی 
انج��ام می ش��د ولی اینک��ه چ��ه جریاناتی و 
چه کس��انی می دانس��تند که فرقان دارد چه 
می کند، متأس��فانه من اطاعی ن��دارم... من 
فکر می کنم گودرزی مش��کل روانی داش��ت، 
یعن��ی کار هایش با هیچ معی��اری نمی خواند، 
دائماً لجب��ازی می کرد و چ��ون مطمئن بود 
اعدام می ش��ود، س��عی می کرد قهرمان بازی 

در بی��اورد ولی اگر کوچک ترین امیدی ب��ه نجات پیدا می کرد، 
بیشتر از همه افراد آن مجموعه التماس می کرد که کشته نشود! 
ابداً آدم مقاوم��ی نبود. )گفت وگو با حجت ااس��ام  عبدالمجید 

معادی خواه(

عده ای در بعضی از مساجد تهران تفاسیر مارکسیستی از قرآن ارائه می کردند و گودرزی و برخی از دوستانش هم پای منبر آنها 
می نشستند. چه شد که فرقانی ها در برخورد فیزیکی با مرحوم مهری از بقیه جلو تر افتادند؟ 

من بعد ها در دادگاه فرقان، از یکی از اینها سؤال کردم که شما از کجا به اینجا رسیدید؟ او گفت: »ما اول تفسیر پرتوی از قرآن را 
می خواندیم، بعد دیدیم یک کسی روشنفکر تر از او تفسیر می گوید و رفتیم به مسجد جوستان در خیابان نیاوران قدیم! بعد از مدتی 
دیدیم یک کس��ی انقابی تر از او آمده و از او روش��نفکر تر است و او شریعتی است، رفتیم دنبال او. بعد دیدیم یکی انقابی تر از همه 
اینها آمده و روش��نفکر تر از همه اینهاس��ت و او اکبر گودرزی است!... خاصه از هر آیه ای ۷، 8، ۱۰ تا تفنگ و نارنجک و این چیز ها 
در می آوردند، این شیوه سبب شد که اینها تحریک بشوند و در   نهایت به چنین نقطه ای برسند. )گفت وگو با حجت ااسام علی اکبر 

ناطق نوری(

نقاط افتراق تفسیر آیت اه طالقانی با تفسیر فرقانی ها کدام است؟ 
مرحوم آیت اه طالقانی در مقدمه پرتویی از قرآن می نویسد که یکی از شرایط تفسیر، اخاص است. یعنی انسان خودش را از هر طرز 
تفکر و پیش فرضی که دارد خالی کند و بعد به تفسیر مشغول شود، به این ترتیب درهای معرفت خود به خود به روی او باز می شود و خدا 
کمکش می کند. فرقانی ها درست برعکس بودند، یعنی با پیش فرض ها و پیش داوری هایی که داشتند سراغ قرآن می رفتند و آنچه را که با 
فکرشان تطبیق می کرد، می گرفتند و آنچه را هم که تطبیق نمی کرد، بدون هیچ گونه تجانسی، در قالب فکر خودشان می ریختند و عوض 
می کردند. این کار را با تفسیر آیت اه طالقانی و بیشتر با برداشت های دکتر شریعتی انجام می دادند، لذا افتراقات فراوانی بین آن دو وجود 
دارد که می توانیم همه آنها را در این جمله خاصه کنیم که آیت اه طالقانی خودش را در اختیار قرآن گذاشته بود و آنها قرآن را در خدمت 

خود گرفته بودند و از آن استفاده ابزاری می کردند. )گفت و گو با محمدمهدی جعفری(

منبع: یادآور، تابستان، پاییز و زمستان 1388 
و بهار 1389، شماره  های 6، 7 و 8

تح
د مف

شهی
ور 

ه تر
حظ

ل
ره(

نی)
خمی

ام 
ور ام

حض
 در 

ایی
اطب

ی طب
قاض

ه 
ت ا

آی
ره(

نی)
خمی

ام 
ار ام

ر کن
ی د

عراق
دی 

د مه
شهی

ری
مطه

ید  
 شه

تاد
اس

تان
دس

 کر
ئله

ر غا
ی د

د قرن
پهب

د س
شهی

ی از 
ویر

تص

 بر اثر آتش سوزی سیستم گرمایشی 
در دبستان دخترانه ای در زاهدان 2 دانش آموز 

پیش دبستانی جان خود را از دست دادند

 آیا تعدد نظرات و پیشنهادات مسؤوان 
درباره سرنوشت نرخ سوخت بیانگر 

آماده سازی افکار عمومی برای افزایش قیمت 
بنزین برای سال آینده است؟

یادداشت امروز تیترهاي امروز

تاریخ به جاهای جالبی رس��یده است. همزمان 
با اینکه فرانس��ه به عنوان عروس فرهنگی غرب 
و کعبه آمال روش��نفکران طفیلی مسلک ایرانی، 
سرگرم تحکیم دموکراسی و حقوق بشر با باتوم، 
گلول��ه و گاز اش��ک آور در ش��انزه لیزه اس��ت)!( 
بانیان تفک��ر لیبرال و ضدانقاب��ی در ایران هم 
خود س��رگرم پیچیدن هرروزه نسخه این تفکر 
قاجاری و واپس گرا هس��تند. دیگر ازم نیس��ت 
ما اثبات کنیم و بلکه قسم غلیظ جاله بخوریم 
که زنجیره ای ها و غرب گرایان مدعی آزادی بیان، 
هر روز با رویای تعطیلی یا توقیف روزنامه »وطن 
 امروز« به خواب می روند، یا اینکه چشم دیدن ولو 
یک منتقد- و نه مخالف- را هم ندارند. اگرچه دور 
از منطق به نظر می رسد ولی انسان گاهی احساس 
می کند حتی دیگر لزومی به نقد دولت و بازنمایی 
واقعیات آقای روحانی، محمدجواد ظریف، عباس 
آخوندی، بیژن زنگنه، محمد خاتمی، غیره و غیره 

هم برای افکار عمومی ایرانی نیست. 
برای خاکسپاری محترمانه تفکر غرب گرایی 
در ایران و نئولیبرالیس��م در جهان، ش��اید تنها 
ازم باشد به همان تز وزیر محترم نفت مراجعه 
کنیم. زنگنه در جریان آتش سوزی مخزن ۲۰۰۱ 
پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر در سال ۹۵ 
گفته بود: »باید منتظر باش��یم محتوای مخزن 
به صورت کامل بس��وزد تا آتش خاموش شود!« 
حاا هم دولت غرب گرای راس��تگویان)!( نیازی 
ب��ه نقد بیش از این ندارد به نظرم. و به نظرم دوم 
اینکه اگر من بی س��واد، امروز از یک حرف آقای 
رئیس جمهور باسواد بخواهم سرسختانه حمایت 
کنم، همین حرف ایشان است که:»نقد بیش از 
حد مفید نیس��ت!« این دولت نیاز به نقد ندارد 
اساس��ا، چون اوا نقد را نمی ش��نود و منتقدان 
را بی شناس��نامه، عصرحجری، بی دین، حسود، 
افراطی، جیب بر، دنیا ندیده، بیکار، مس��تضعف 
فکری، متوهم، دارای خطای دید، بزدل، تخریبگر، 
دین نشناس، عقب مانده، لرزان، هوچی باز، کودک، 
فحاش! دروغگو، کاسب تحریم، بی عقل، افراطی، 
تندرو و دین نفهم می بیند. ثانیا س��خنان خود 
رئی��س دولت و اعضای کابین��ه برای نقد دولت 

کافی است، بلکه از سرش هم زیاد است.
حداکثر تاش ممکن برای اثبات پوشالی بودن 
راهبردهای غلط دولت در غالب حوزه ها می تواند 

همین باشد که حرف  های دیروز و امروز...
ادامه در صفحه 12

 گوش  های ما 
مخملی نیست!

محمد  ضیاءپور

تو خوبی!  در شرایطی که اعتراضات اخیر 
 در فرانسه تاکنون 8 کشته داشته
 وزارت خارجه این کشور در بیانیه ای
  خواستار توضیح ایران  درباره مرگ 
یک عضو گروهک تروریستی تندر شد
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  سکوت وزارت خارجه در قبال برخورد خشن 
پلیس فرانسه با جلیقه زردها ادامه دارد! 

  نامه سرگشاده خانواده شهدای ترور ایران 
 به سفیر دانمارک در انتقاد از فعالیت آزادانه 

تروریست های عامل جنایت اهواز در این کشور

صفحه   2



سرویسهایامنیتیکشورهایهمسایه
حامیتروریستهایضدایرانی

می گوی��د  اطاع��ات  وزی��ر 
سرویس  های امنیتی کشورهای 
همسایه و همین طور کشورهای 
تروریست  های  از  دوردس��ت 
ضدایران��ی حمایت می کنند 
و آنها را مورد حمایت  های مالی و لجس��تیکی 
قرار می دهند. به گزارش ایرنا، »محمود علوی« 
دیروز در مجلس ش��ورای اسامی در پاسخ به 
سوال جهانبخش محبی نیا، نماینده میاندوآب 
ک��ه وزارت اطاعات ب��رای رفع اقدامات مخل 
امنیت و جلوگیری از هرگونه بحران در س��ال 
9۷ چ��ه تمهی��دات امنیتی مطمئ��ن را اجرا 
کرده اس��ت؟ اظهار داش��ت: ش��رایط امنیتی 
امروز کشور با سال  های گذشته متفاوت است، 
با ش��رایطی مواجه هس��تیم که سرویس  های 
امنیتی کشورهای همسایه و حتی کشورهای 
دوردس��ت، به طور مستقیم علیه امنیت ایران 
وارد عمل ش��ده  اند و از جریان  های تروریستی 
و گروه  های تروریستی با تمام وجود به صورت 
نق��دی، کاایی و آموزش��ی حمایت می کنند. 
علوی تصریح کرد: در س��ال  های قبل یکی از 
حامیان تروریست ها دولت خودخوانده تشکیل 
داده بود و تروریست ها از مراکز آموزشی مجهز 
مربوط به ارتش  های عراق و س��وریه بهره مند 
بودند و در آن مراکز آموزش می دیدند. وی ادامه 
داد: تروریس��ت ها به انبارهای عظیم ساح ها و 
مهمات ارتش  های س��وریه و عراق دست یافته 
بودند، امروز اگر داعش زمین را از دس��ت داده 
اما اس��لحه را از دست نداده اس��ت و ساح را 
زمین نگذاش��ته اس��ت، پشتیبانی لجستیکی 
از گروه  های تروریس��تی توس��ط سرویس  های 
کشورهای همسایه به تمام معنا ادامه دارد. وزیر 
اطاعات همچنین گفت: آنها شرایطی را فراهم 
کردند که اگر پیش از این تیم  های تروریستی 
با یک وانت یا چند اس��لحه کاش��نیکف وارد 
جنوب شرق، شمال غرب یا جنوب غرب کشور 
می ش��دند امروز با ماش��ین  های شاسی بلند و 
موتورهای تندرو و اسلحه  های تیربار یا حتی با 
توپ  های ۲3 میلیمتری ضدهوایی وارد کشور 
می شوند و تعرض می کنند. علوی یادآور شد: 
آنها قبا آموزش  های ابتدایی چریکی می دیدند 
ام��ا امروز ع��اوه ب��ر آموزش  ه��ای چریکی، 
آموزش  ه��ای اطاعاتی می بینن��د که چگونه 
تماس  ها، ارتباطات و رفت و آمد خودش��ان را 
بتوانند از دید عوامل اطاعاتی پنهان کنند. وی 
تصریح کرد: در سال های پیش از خدمتگزاری 
من در عرصه  امنیتی، حمایت س��رویس های 
امنیت��ی از تروریس��ت ها، امکانات آموزش��ی          ، 
لجس��تیک و تدارکات و ش��رایط مساعد برای 
تروریست ها وجود نداش��ته اما شاهد حوادثی 
در مس��جد امام علی)ع( زاهدان، مسجد جامع 
زاهدان و مسجد امام حسین)ع( چابهار بودیم. 
علوی در عین حال تصریح کرد: وزارت اطاعات 
از هر۱۰۰ اقدام تروریس��تی 9۷ تا 9۸ مورد آن 

را خنثی می کند.

ردپای2محکومامنیتیاصاحطلب
درپروندهباقریدرمنی

حمای��ت ۲ محک��وم امنیت��ی از حمی��د 
باقر ی درمنی خبرساز ش��ده است. بر اساس 
گزارش��ی که دیروز س��ایت مش��رق منتشر 
کرده، هدایت اه آقایی و هنگامه شهیدی که 
هر دو از محکومان امنیتی جریان اصاحات 
هس��تند، با باقری درمنی، ابرمفسد اقتصادی 
که به اتهام افساد فی اارض به اعدام محکوم 
ش��ده، ارتباط داش��ته و حتی در یک نوبت 
اق��دام به ارائه وثیقه، یعنی س��ند یک زمین 
۵۰۰ هزار متری برای آزادی درمنی کرده اند.

بر اس��اس این گزارش،  ۲۰ آذر 96 هنگامه 
شهیدی به شعبه سوم بازپرسی مجتمع امور 
اقتصادی تهران مراجع��ه و به صورت کتبی 
اع��ام می کند قصد دارد ۵ س��ند تک برگی 
زمینی به متراژ ۵۰۰ هزار مترمربع را به عنوان 
وثیقه برای آزادی حمید باقری درمنی تودیع 
کند. ۵ سند یادشده در بخش های گرمسار و 
آرادان از توابع استان سمنان به ثبت رسیده 
بودن��د. پس از این درخواس��ت تودیع وثیقه 
توس��ط هنگامه ش��هیدی، بازپرس مربوط، 
س��وابق کامل ثبتی پاک های مورد اشاره را 
از اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان آرادان 
اس��تعام کرد. 6 روز بعد یعنی در تاریخ ۲6 
آذر 96 جواب این استعام از اداره ثبت اسناد 
و اماک شهرس��تان آرادان به ش��عبه سوم 
بازپرسی مجتمع امور اقتصادی تهران واصل 
و مش��خص ش��د 6 دانگ پاک ه��ای ثبتی 
اس��ناد ۵۰۰ هزار متر مربع زمین گرمس��ار 
به نام »هدایت اه آقایی« ثبت و س��ند شده 
اس��ت. بر اس��اس گزارش اداره ثبت اسناد و 
اماک شهرستان آرادان، 6 دانگ پاک های 
ثبتی آن ۵ س��ند متعلق ب��ه ۵۰۰ هزار متر 
مربع زمین گرمس��ار، در تاری��خ ۲۵ آذر 94 
از سوی  »هدایت اه آقایی« به نام »هنگامه 
شهیدی« انتقال یافته و سند این انتقال نیز 

صادر شده است!

گروه سیاس�ی: حضرت آیت اه العظمی خامنه ای 
صبح دی��روز )سه ش��نبه ۱39۷/9/۲۷( در ابتدای 
درس خارج فقه به ش��رح حدیثی از پیامبر اعظم 
صلوات اه علیه و آله درباره  »تبعات اخروی ریاست« 
پرداختند. پایگاه اطاع رسانی مقام معظم رهبری 
متن ش��رح این حدیث توسط رهبر حکیم انقاب 

اسامی را منتشر کرده است.
بسم اه الّرحمن الّرحیم

الحمده رّب العالمین و الّصاه و الّس��ام علی 
سّیدنا محّمد و آله الّطاهرین و لعنه اه علی اعدائهم 

اجمعین.
عن الّنبّی صلَی  اَه علیه و آله قال: ا یَُؤَمُر َرُجٌل 
َعلی َعَشَرهٍ َفما َفوَقُهم  اِّا ِجی َء بِِه یَوَم القیاَمِه َمغلولًَه 
یَُدُه اِلی ُعُنِقه َفاِن کاَن ُمحِس��ناً ُفَک َعنُه َو اِن کاَن 

ُمسیئاً زیَد ِغّاً اِلی ِغلِِه. )۱(
ا یَُؤَمُر َرُجٌل َعلی َعَشَرهٍ َفما َفوَقُهم  اِّا ِجی َء بِِه 

یَوَم القیاَمِه َمغلولًَه یَُدُه اِلی ُعُنِقه
ای��ن حدیث درب��اره  بنده و امثال بنده اس��ت؛ 
]رس��ول اک��رم صلّی اّه علی��ه و آل��ه[  فرمودند  
هیچ کس نیس��ت که بر ۱۰ نفر یا بیشتر ریاست و 
امارت داشته باشد - هر کسی که بر ۱۰ نفر، نه حاا 
 بر ۸۰ میلیون نفر امارت و ریاس��ت داشته باشد - 
»اِّا جی َء بِِه یَوَم القیاَمِه َمغلولًَه یَُدُه اِلی ُعُنِقه «، ]مگر 
اینکه[ این آدم رئیس را که این قدر در دنیا محترم 
است و رئیس است و مدیر است،  چنین آدمی را در 
روز قیامت وقتی که می آورند، دست او را به گردنش 
بسته اند؛ یعنی دست بسته او را وارد محشر می کنند، 
آن هم به این ش��کل که دستش به گردنش بسته 
است. نْفس این مسؤولیت و آمریت و ریاست، یک 

تبعاتی دارد که ایجاب می کند این را.
در آن ح��وزه  مأموری��ت ک��ه ما آنجا رئیس��یم، 
مدیری��م، ی��ک کاره ای هس��تیم، بعض��ی از کارها 
انجام می گیرد که ما می توانس��تیم مانع آن بش��ویم 
و نش��دیم؛ ح��اا یا غفل��ت کردیم ]وارد[ نش��دیم، 

یا از روی تنبلی وارد نش��دیم؛  ای��ن کار خاف، زیر 
نظر ما و در پس��ت نگهبانی ما انجام گرفت � پس��ت 
 نگهبانی ما است دیگر - یا بعضی از کارها باید انجام 
می گرف��ت در حوزه  مأموریت ما که انجام نگرفت؛ یا 
به خاطر اینکه ما نفهمیدی��م، دقت نکردیم، تعقیب 
نکردی��م، مش��ورت نکردی��م، پرس و ج��و نکردیم و 
ندانستیم، یا نه، دانستیم، تنبلی کردیم، امروز و فردا 
کردیم، ]گفتیم[ حاا ان ش��اءاه بع��داً، فردا، و ضایع 
شد، فوت شد. اگر ماها عقل داشته باشیم، باید دنبال 
ریاست ندویم؛ واقعاً این جوری است. باید دنبال ریاست 
نرویم؛ ریاست این تبعات را دارد. بعضی می دوند دنبال 
ریاس��ت، نمی فهمند که نْفس این آمریت و ریاست، 
این خطرات را دارد که روز قیامت وقتی او را بیاورند، 
مغلواً )۲( می آورند؛ این چیز خیلی مهمی است. مغلواً 

می آورند او را در پای محاسبه  الهی.
»َفاِن کاَن ُمحِسناً ُفَک َعنه«

اگر چنانچه او آدم خوبی بود، درستکار بود، در 
آنچه انجام گرفته بود تقصیری و گناهی متوجه او 

نبود، اینجا رها می کنند او را. بااخره شارع مقدس 
و پروردگار عالم موازینی دارد؛ یک جاهایی ممکن 
است انسان َمعفو باش��د به دلیلی؛ قصورش قصور 
عن تقصیٍر نباش��د � گاهی ما قاصریم، جاهلیم اّما 
جهل مان عن تقصیٍر اس��ت، گاهی نه، واقعاً تاش 
خودم��ان را کرده ای��م، زحمت مان را کش��یده ایم، 
آخرش این ]نتیج��ه[ درآمده � این ]قصور[، اینجا 
مورد عفو الهی است. پس اگر »محسن« باشد این 

آمر و این رئیس، ُفَک َعنه.
»َو اِن کاَن ُمسیئاً زیَد ِغّاً اِلی ِغلِه«

اما اگر نه، انسان نیکوکاری نبوده است در دنیا، 
خودش هم آدم بدکار و بدعملی بوده است � هرجور 
بدعملی ای که فرض کنید � اینجا آن گرفتاری و آن 
غل و زنجیری که به او بس��ته شده است، افزایش 

پیدا می کند.
اینه��ا را باید ما بفهمی��م؛ اینها را باید بفهمیم. 
دنبال کرس��ی های ریاس��ت ]بودن[ - چه ریاست 
اجرای��ی، چ��ه ریاس��ت تقنینی؛ می بینی��د برای 

نمایندگی مجلس بعضی خودشان را می ُکشند، اگر 
چنانچ��ه راه پیدا نکنند به هر دلیلی یا مثاً فرض 
کنید صاحیتش را تأیید نکنند ی��ا رأی نیاورد و 
غی��ره، خودش را به آب و آتش و در و دیوار می زند 
که چرا نشد - عقل نیست، تدبیر نیست. ماحظه 
کردید؟ اگر چنانچه این ریاس��ت، مایه  یک چنین 
دغدغه ای است، خب انس��ان رها کند؛ مگر اینکه 
واقعاً متوجه انسان بشود و واجب باشد برای انسان؛ 

آن ]جا[ بله ]ازم است[.
بنده دوره  دوم ریاست جمهوری، قطعاً عازم )3( بودم 
به اینکه نامزد ریاست جمهوری نشوم � حاا دوره  اول 
که تحمیل ش��د بر ما، هی��چ � دوره  دوم دیگر یقیناً 
گفتم من قطعاً نامزد نمی ش��وم؛ امام به من فرمودند 
بر تو واجب عینی و تعیینی اس��ت � هر دو را گفتند 
- گفتند: هم واجب عینی اس��ت، هم واجب تعیینی 
است؛ خب بنده هم بر خاف میل خودم قبول کردم 
و رفتم. درست این است که اگر چنانچه تکلیفی وجود 
ندارد، واجب بر انسان نیست، انسان نرود به سراغش 
و دنبال نکند آن را. بله! اگر چنانچه ناچار شد، ناگزیر 
شد، به گردن انسان گذاشته شد، آنجا »ُخذها بُِقَوه«؛ 

)4( بایستی با قوت انسان دنبال بکند. 

---------------------------
۱- امالی طوسی، مجلس دهم، ص ۲46؛ »پیامبر 
اک��رم )ص( می فرمای��د: هیچ کس نیس��ت که بر 
۱۰ نفر یا بیش��تر،   ریاس��ت و امارت داشته باشد 
مگ��ر اینکه او را روز قیام��ت در حالی می آورند که 
دس��تش به گردنش بسته است؛ پس اگر چنانچه 
آدم درستکاری بود و تقصیری متوجه او نبود، او را 
رها می کنند و اگر چنانچه بدکار و گناهکار بود، غل 

و زنجیرش افزایش پیدا می کند«.
۲- دست بسته

3- کسی که اراده قطعی به انجام کاری کند.
4- س��وره   اعراف، بخش��ی از آیه  ۱4۵؛ »... آن را به 

جد و جهد بگیر ...«

سیاسی 0 2

پیکرهایمطهر۴۶شهید
بهمیهنبازگشت

پیکر های مطهر 46 شهید دوران دفاع مقدس 
روز گذش��ته از مرز مهران وارد کش��ور شد. به 
گزارش دفاع پرس، پیکر های مطهر 46 شهید 
تازه تفحص ش��ده دوران دفاع مقدس همزمان 
با س��الروز وفات حضرت فاطمه معصومه)س( 
از مرز مهران وارد کش��ور شد. پیکر این شهدا 
در جزیره عجراویه که در نزدیکی بصره است، 
تفحص شده اس��ت. مراسم وداع با پیکر شهدا 
امروز )۲۸ آذر( بعد از نماز مغرب و عش��ا تحت 
عنوان »شبی با شهدا« در ناحیه مقاومت بسیج 
ای��ام برگزار خواهد ش��د. پ��س از این برنامه 
پیکرهای شهدا برای تشخیص هویت به تهران 
منتقل می شود. در میان پیکرهای مطهر شهدا، 
پیکر 4 شهید عراقی نیز وجود دارد که آنها در 
قالب لشکر بدر، در عملیات کربای ۵ شرکت 
ک��رده بودند. پیکر های ش��هدای عراقی بعد از 
اعزام به مش��هد به عراق منتق��ل و در نجف و 
کربا تدفین می شود. گفتنی است ۲۰ آذر سال 
جاری نیز پیکرهای ۷۲ شهید تازه تفحص شده 

از مرز شلمچه وارد کشور شد.

رفتارنمایندهسراوان
موردتأییدنیست

س��خنگوی هیات نظارت بر 
رفتار نمایندگان، از بررس��ی 
رفت��ار نماینده س��راوان در 
گم��رک تهران، ش��کایت از 
صادق��ی و بررس��ی پرونده 
ربیع��ی در نشس��ت دیروز هی��ات نظارت بر 
رفتار نماین��دگان خبر داد. ب��ه گزارش خانه 
ملت، محمدجواد جمالی نوبندگانی در حاشیه 
برگزاری نشست علنی دیروز صحن در جمع 
خبرن��گاران درباره نح��وه ورود هیات نظارت 
بر رفتار نماین��دگان به موضوع رفتار نماینده 
م��ردم س��راوان در مجلس بر اس��اس کلیپ 
منتشرش��ده در فضای مج��ازی گفت: در پی 
بروز این اتفاق در ابتدای نشس��ت علنی امروز 
صحن، بسیاری از نمایندگان به هیات رئیسه 
اعت��راض کردند که همزم��ان وزیر اقتصاد در 
یکی از فراکس��یون ها حضور داشت، بنابراین 
از وی ب��رای حض��ور در نشس��ت غیر علنی 
دعوت ش��د تا این موضوع مورد بررس��ی قرار 
گی��رد. جمالی تاکید کرد: ب��ا توجه به اینکه 
این موضوع مورد تایید نیست، بنابراین رئیس 
مجلس شورای اسامی تاکید کرد حتما این 
موضوع مورد رسیدگی و بررسی قرار بگیرد و 
وزیر اقتصاد هم چون مس��تقیم درگیر قضیه 
نبود، قرار ش��د آخرین مستندات و اطاعات 
را بیاورد. وی در پاس��خ به پرسش��ی پیرامون 
انتقاد مردم نسبت به رفتار این نماینده اظهار 
کرد: ما ه��م الفاظ به کار برده ش��ده و رفتار 
این نماینده را تایید نمی کنیم، حتی اگر خود 
نماینده س��راوان هم به شرایط قبل بازگردد، 
رفتارش را قبول نمی کند، به هر حال عواملی 
موجب بروز این رفتارها شده است، کما اینکه 
مردم انتظار دارند نماینده سعه صدر و تحمل 

بااتری داشته باشد.

دراوجاقتداردفاعیهستیم
فرمانده نیروی دریایی ارتش 
گفت: هیچ محدودیتی برای 
پیش��رفت در دری��ا نداریم و 
به برکت انقاب اس��امی و 
هدایت های هوشمندانه رهبر 
معظم انقاب به اوج بالندگی و اقتدار دفاعی 
رسیده ایم. به گزارش مهر، امیر دریادار حسین 
خانزادی در بیس��تمین همایش و نمایش��گاه 
بین الملل��ی صنایع دریای��ی و دریانوردی که 
در جزیره کیش در حال برگزاری اس��ت طی 
س��خنانی اظهار داش��ت: دش��منان با تحریم 
می خواستند دسترسی ایران به دریا را محدود 
کنند اما نیروی دریایی هیچ گاه نگاه به عقب 
نداش��ته و پیش��رفته     ترین تجهیزات را تولید 
کرده اس��ت و در اقیانوس ها حض��ور دارد. با 
قاطعیت می توانم بگویم دشمن نتوانسته از راه 
تحریم به اهداف خود برس��د. فرمانده نیروی 
دریای��ی ارتش گفت: ما نیروهای متخصص را 
در داخل آموزش می دهیم و جوانان انقابی ما 
انگش��ت بر ماشه آماده دفاع از کشور هستند، 
در حوزه تجهیزات دریایی نیز کشور به جایی 
رسیده که پیشرفته ترین تجهیزات و فناوری ها 
مانند زیر دریایی و ناوها در داخل کشور تولید 
می ش��ود. خانزادی در پایان خاطرنشان کرد: 
می ت��وان با قاطعیت گفت هی��چ محدودیتی 
ب��رای پیش��رفت در دریا نداری��م و به برکت 
انقاب اس��امی و هدایت های هوش��مندانه 
رهبر معظم انقاب ب��ه اوج بالندگی و اقتدار 

دفاعی رسیده ایم.

شرح حدیث رهبر انقاب در ابتدای درس خارج فقه درباره تبعات اخروی ریاستاخبار

نبایددنبالریاستبدویم
اخبار
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گروه سیاس�ی: در شرایطی که 
دول��ت و وزارت ام��ور خارج��ه 
ایران پس از 4 هفته سرکوب شدید معترضان در 
فرانسه کمترین موضع جدی ای در این باره اتخاذ 
نکرده اند، روز گذش��ته وزارت خارجه این کشور 
در بیانیه ای مداخله جویانه خواستار توضیح ایران 
درباره مرگ یک عضو گروهک  های تروریس��تی 

شد.
به گ��زارش »وطن ام��روز«، امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانس��ه، روز سه شنبه ۱۲ دی 
96 یعنی چن��د روز پس از آغ��از اعتراضات در 
چند ش��هر ایران، با حس��ن روحانی گفت وگوی 
تلفن��ی انج��ام داد و در این گفت وگو خواس��تار 
خویش��تنداری در برخورد با معترضان در ایران 
ش��د. همان زمان خبرگزاری رویترز گزارش داد 
دفتر رئیس جمهوری فرانسه درباره محتوای این 
گفت وگو گفته اس��ت در این گفت وگوی تلفنی 
امانوئ��ل مکرون ضم��ن ابراز نگران��ی از افزایش 
کشته شدگان اعتراضات در ایران از حسن روحانی 
خواسته است حق آزادی بیان و تجمع معترضان 
رعایت شود. ریاست جمهوری فرانسه همان زمان 
همچنین اعام کرد س��فر ژان ایو لودریان، وزیر 
خارجه این کشور به ایران به تعویق افتاده است.

موضع سال گذشته مکرون در قبال اعتراضات 
دی ماه 96 ایران موجب ش��د پس از آنکه از چند 
هفته پیش جنبش موس��وم ب��ه جلیقه زردها در 
ش��هرهای فرانسه شروع ش��د و با برخورد خشن 
پلیس این کشور تاکنون ۸ کشته نیز داشته است، 
این مطالبه از دولت و دستگاه محمدجواد ظریف 
به وج��ود آمد که آنها نیز در اقدامی متقابل، اقدام 
سال گذش��ته مکرون را جبران کرده و نسبت به 
خشونت پلیس فرانسه در قبال معترضان موضع 
بگیرند. با این حال نه روحانی، نه ظریف و نه حتی 
س��خنگوی وزارت امور خارجه تاکنون نسبت به 
انجام اقدام متقابل در این قضیه موضع درخوری 
نگرفته اند، ضمن اینکه هنوز یک واکنش بین المللی 
از س��وی وزارت امور خارجه ایران به این موضوع 
نش��ده و اگر هم در وزارت امور خارجه اظهاراتی 
درب��اره این اعتراضات مطرح ش��ده، صرفا داخلی 
بوده است. به عنوان نمونه، محمدجواد ظریف هفته 
پیش در گفت وگو با یک رسانه »داخلی« اشاره ای 
کوتاه و آرام به این اعتراضات داش��ت. سخنگوی 
وزارت امور خارجه نیز در نشست خبری دوشنبه 
۱۲ آذر »در پاسخ به سوالی« درباره این اعتراضات، 
خواستار خویشتنداری طرفین شده بود)!( قاسمی 
اعتراض��ات مردم��ی را »خش��ونت و خرابکاری« 
دانست و البته خواستار آن شد پلیس فرانسه در 
مقابل این خش��ونت و خرابکاری، خشونت نشان 
ندهد! این رفتار و واکنش بیشتر از آنکه اعتراضی 
به رفتار دولت فرانس��ه باشد، در واقع نشان دادن 
انفعال و بی طرفی وزارت امور خارجه ایران است. 
سکوت و انفعال دستگاه سیاست خارجی ایران در 
قبال اعتراضات اخیر فرانسه تا آنجا پیش رفت که 
این کش��ور دیروز در اقدامی مشابه تماس تلفنی 
سال گذشته مکرون با روحانی، خواستار »توضیح« 
ای��ران درباره م��رگ عضو یک��ی از گروهک  های 
تروریس��تی ش��د!  وزارت خارجه فرانس��ه دیروز 

وحید صیادی نصیری، عضو گروهک تروریس��تی 
تن��در را »باگر و فعال اجتماع��ی«)!( خواند و از 
ای��ران خواس��ت درباره م��رگ او توضیح دهد. به 
 گزارش خبرگ��زاری فرانس��ه، وزارت خارجه این 
کش��ور در بیانیه ای اشاره کرد که صیادی نصیری 
»به خاطر فعالیت  های سیاسی    اش زندانی بود«. در 
بیانیه وزارت خارجه فرانس��ه همچنین ادعا شده 
صیادی نصیری در اعتراض به »ش��رایط بازداشت 
خود و نادیده گرفته ش��دن حقوقش« از روز ۱3 
اکتبر در اعتصاب غذا بود. وزارت خارجه فرانس��ه 
حت��ی پ��ا را از این ه��م فراتر گذاش��ت و مدعی 
ش��د مرگ صیادی نصیری همزمان ب��ا »افزایش 
آزار مدافعان حقوق بش��ر در ایران« روی می دهد! 
بیانیه مداخله جویانه وزارت خارجه فرانسه در قبال 
مرگ یک تروریس��ت در ایران در حالی است که 
به نظر می رس��د انفعال دستگاه سیاست خارجی 

دول��ت روحانی در عدم 
درباره  بموق��ع  واکنش 
اعتراضات گس��ترده در 
فرانس��ه، این کش��ور را 
در قبال ای��ران جری      تر 
اعتقاد  به  کرده اس��ت. 
کارشناس��ان،  برخ��ی 
وابستگی دولت روحانی 
اروپا و  ب��ه وعده  ه��ای 
از جمله فرانس��ه برای 
ثب��ت و اج��رای کانال 

ویژه مالی مانع از آن ش��ده است که بتواند درباره 
مس��ائل اینچنینی، موضعی دقیق و بموقع اتخاذ 
کند. روزنامه »وطن امروز« ۲4 آذرماه در این راستا 
نوش��ته بود: »وابستگی دولت به کانال مالی ویژه، 
که هنوز بعد از ۷ ماه مذاکره پیوس��ته و بازگشت 
تحریم ها نیز ارائه نش��ده، تا ح��دی بود که تمام 
رفتاره��ای دول��ت در حوزه سیاس��ت خارجی را 
معطوف به خود کرده و در موارد متعددی که نیاز 
به ورود جدی دولت و موضع   گیری صریح و شفاف 
بوده است، دولت را به سکوت کشانده است. مثا 
در جریان حمله سریالی معاندان به سفارتخانه  های 
ای��ران در ماه  های گذش��ته ک��ه در پایتخت  های 
اروپایی و در س��ایه سکوت و تماشای پلیس این 
ش��هرها انجام شد، دس��تگاه محمدجواد ظریف 
هیچ واکنش جدی نش��ان نداد. بااتر از آن اینکه 
یک ماه پس از ش��روع مذاکرات برجامی با اروپا، 
ب��ا توطئه کش��ورهایی 
چون فرانس��ه و آلمان، 
اسداه اسدی، دیپلمات 
ایران  مصونی��ت  دارای 
در آلم��ان دس��تگیر و 
ح��دود 6 ماه اس��ت در 
بازداشت به سر می برد. 
ای��ن نق��ض بی س��ابقه 
حق��وق ی��ک دیپلمات 
در  اس��امی  جمهوری 
اروپا نیز آنچنان که باید 

و ش��اید از س��وی دولت روحانی پیگیری نشد تا 
مبادا مذاکرات اروپایی و ارائه SPV تحت الشعاع 
آن قرار گیرد. گروکش��ی اروپا برای ارائه SPV و 
به انفعال کشاندن دستگاه سیاست خارجی ایران، 
در ماجرای س��کوت عجی��ب وزارت امور خارجه 
در قبال ناآرامی  ه��ای اخیر در پاریس نیز خود را 
نشان داد. در شرایطی که اعتراضات جلیقه زردها 
در پاریس و برخورد خش��ونت آمیز پلیس فرانسه 
با معترضان به هفته چهارم خود رس��یده، وزارت 
امور خارجه ایران هی��چ موضع و تحرک  ویژه در 
این باره از خود نش��ان نداده. این در حالی اس��ت 
که سال گذش��ته در میانه آشوب  های دی ماه در 
ایران، مکرون رئیس جمهور فرانسه در گفت وگویی 
تلفنی با روحانی درباره حوادث ایران ابراز نگرانی 
کرده و خواستار »خویشتنداری« حکومت در برابر 

معترضان شده بود!«
نصیری که بود؟ ■

جدا از انفع��ال وزارت امور خارجه ایران که به 
گستاخی بیشتر فرانس��ه انجامیده، مرثیه سرایی 
وزارت خارجه این کش��ور ب��رای مرگ یک عضو 
گروهک  های تروریس��تی نی��ز در نوع خود جالب 
توجه اس��ت.  چن��د روز پیش یک مق��ام آگاه با 
اع��ام خبر عضوی��ت »وحی��د صیادی نصیری« 
در گروهک تروریس��تی تندر، علت دس��تگیری 
وی را برنامه  ری��زی ب��رای انجام اقدام��ات ایذایی 
اعام کرد. این مقام آگاه به ایس��نا گفت: »وحید 
صیادی نصیری« نخس��تین بار سال 94 در استان 
الب��رز به اته��ام عضویت در گروهک تروریس��تی 
تندر و برنامه  ریزی برای اقدام ایذایی دس��تگیر و 
به ۵ سال زندان محکوم شد. وی افزود: نامبرده با 
سپری کردن یک سال و نیم از مدت محکومیت، 
مش��مول عفو رهبری شد و اواخر س��ال 96 آزاد 
شد. متأسفانه، وی پس از آزادی، مجدداً با اسامی 
مس��تعار »آرش صیادی« و »ش��اپور ذوااکتاف« 
شروع به همکاری با گروهک تروریستی تندر کرد 
که با توجه به برنامه   ریزی گروهک برای اقدامات 
انفج��اری در تاریخ 9۷/۵/۱ در قم دس��تگیر و به 
زندان منتقل شد. نامبرده به علت بیماری کبدی 
به بیمارس��تان اعزام شد و به رغم تاش پزشکان، 
در بیمارس��تان پ��س از ۷ روز در مورخ 9۷/9/۲۱ 
جان باخت. طبق این گزارش گروهک تروریستی 
تندر )انجمن پادش��اهی( چندین س��ال است به 
دنبال اقدامات تروریستی در ایران است. اغلب این 
برنامه  ریزی  ها با تاش  های دستگاه  های اطاعاتی 
مهار ش��ده اس��ت. در یکی از اقدامات تروریستی 
گروهک، حسینیه سیدالشهداء)ع( شیراز منفجر 
شد که طی آن ۱4 نفر شهید و ۲۱۰ نفر زخمی و 
مجروح شدند. سرکرده این گروهک که مسؤولیت 
این اقدام تروریستی را بر عهده گرفت، در آمریکا 
مس��تقر است. این گروهک که همچنان به تبلیغ 
و طرح  ری��زی برای اقدامات تروریس��تی در ایران 
مشغول است، با صدور بیانیه  ای بر عضویت وحید 
صیادی در گروهک تأکی��د و ایران را به اقدامات 
تروریستی تهدید کرده است. گفتنی است به رغم 
صدور حکم جلب بین  الملل��ی )وانتد قرمز( برای 
س��رکرده این گروهک تروریستی، آمریکا اقدامی 
برای استرداد و توقف فعالیت  های وی نکرده است.

در شرایطی که اعتراضات اخیر در فرانسه تاکنون 8 کشته داشته، وزارت خارجه این کشور 
در بیانیه ای، خواستار توضیح ایران درباره مرگ یک عضو گروهک تروریستی تندر شد

تو خوبی!
  سکوت وزارت خارجه در قبال برخورد خشن پلیس فرانسه با جلیقه زردها ادامه دارد! 

نما
نامهسرگشادهخانوادهشهدایترورکشوربهسفیردانمارک

خانواده ش�هدای ترور کش�ور در نامه ای سرگشاده به س�فیر دانمارک در ایران، مراتب اعتراض خود 
را ب�ه حمایت های دولت این کش�ور از گروه های تروریس�تی و جدایی طلب اع�ام کردند. به گزارش 
فارس، خانواده شهدای ترور کشور این نامه را در اعتراض به حضور تعدادی از گروه های تروریستی و 
جدایی طلب استان خوزستان که در سال های گذشته ده ها عملیات تروریستی و خرابکارانه داشته اند 
برای نماینده دولت پادش�اهی دانمارک در ایران ارسال کرده اند. گروه های تروریستی تجزیه طلب در 
خوزستان در آخرین اقدام خود مسؤولیت حمله تروریستی 31 شهریور سال جاری در اهواز را بر عهده 
گرفته بودند؛ عاوه  بر آن، این گروه ها اخیرا اقدام به برگزاری نشستی در دانمارک کرده اند. در بخشی 
از این نامه خطاب به س�فیر دانمارک آمده است: متأسفانه کشور شما در پناه دادن به تروریست  های 
ایرانی سابقه خوبی ندارد و سوابق آن نیز به چند دهه قبل و همزمان با پناه دادن به تعدادی از اعضای 
سازمان تروریستی مجاهدین خلق که برای مدت  های طوانی در فهرست گروه  های تروریستی برخی 
کشورهای جهان و همچنین اتحادیه اروپایی بود و همچنین حضور گروه  های تجزیه طلب تروریست 

استان خوزستان، بازمی گردد. 
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سیدعلی هدایتی: بیش از 3 هفته از اعتراضات گسترده مردم 
فرانسه نسبت به سیاست  های امانوئل مکرون، رئیس جمهور این 
کش��ور می گذرد. در این اعتراضات تاکنون 3 نفر کشته شده 
و صدها نفر نیز زخمی ش��ده   اند. اعتراضات جلیقه زردها آنقدر 
فراگیر بوده که به برخی کشورهای دیگر اروپا نیز سرایت کرده 

است.
 به گ��زارش »وطن امروز«، امانوئ��ل مکرون، رئیس جمهور 
فرانس��ه اما سیاست مش��ت و چماق را در مقابل معترضان به 
کار گرفته اس��ت. طی هفته  های اخیر تصاویر تکان دهنده ای 
از برخورد خش��ونت آمیز پلیس فرانسه با معترضان بویژه زنان 

معترض منتشر شده است. 
این رفتارهای خش��ونت آمیز پلیس فرانس��ه با معترضان 
فرانسوی البته در وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف، گویا 
ش��نیده و دیده نشده اس��ت. وزارت امور خارجه ایران تاکنون 
واکنش درخوری به این اعتراضات مردمی در فرانسه نشان نداده 
است. ضمن اینکه هنوز یک واکنش بین المللی از سوی وزارت 
امور خارجه ایران به این موضوع نشده و اگر هم در وزارت امور 
خارجه اظهاراتی درباره این اعتراضات مطرح شده، صرفا داخلی 
بوده است. به عنوان نمونه، محمدجواد ظریف دیروز در گفت وگو 
با یک رس��انه »داخلی« اشاره ای کوتاه و آرام به این اعتراضات 
داش��ت. س��خنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست خبری 
دوش��نبه ۱۲ آذر »در پاسخ به س��والی« درباره این اعتراضات، 
خواس��تار خویشتنداری طرفین شده بود)!( قاسمی اعتراضات 
مردمی را »خش��ونت و خرابکاری« دانست و البته خواستار آن 
شد پلیس فرانسه در مقابل این خشونت و خرابکاری، خشونت 
نشان ندهد! این رفتار و واکنش بیشتر از آنکه اعتراضی به رفتار 
دولت فرانسه باشد، در واقع نشان دادن انفعال و بی طرفی وزارت 
امور خارجه ایران است. حتی برخی کارشناسان می گویند این 
رفت��ار منفعانه وزارت امور خارجه ایران می تواند به مثابه یک 

چراغ سبز برای الیزه نیز تلقی شود.
در کنار ای��ن »ظریف کاری« وزارت ام��ور خارجه در قبال 
اعتراضات مردمی در فرانسه، دولت حسن روحانی نیز تاکنون 
در قبال برخورد خشونت آمیز دولت و پلیس فرانسه با مردم این 
کشور واکنشی نشان نداده است. گویا در پاستور نیز هنوز صدای 

اعتراضات فرانسوی ها شنیده نشده است.
اما چرا اکنون و در بحبوحه اعتراضات مردمی در فرانسه، این 
انتظار از دولت و وزارت امور خارجه ایران ایجاد شده تا نسبت 
به این اعتراضات مردمی و برخورد خشونت آمیز دولت فرانسه با 
آنها، واکنش نشان داده و با اتخاذ مواضع بین المللی، با خطاب 

قراردادن دولت فرانسه، نسبت به این رفتار الیزه انتقاد کنند؟
ای��ن مطالبه در واقع مطالبه ب��رای انجام یک اقدام متقابل 

است.
دولت حسن روحانی و وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف 
3 هفته پس از آغاز اعتراضات مردمی در فرانس��ه در حالی یا 
س��کوت کرده یا واکنش  های خوشایند الیزه می گیرند که در 
جریان اعتراض��ات دی ماه 96 در ایران نس��بت به ناکارآمدی 
دولت، دولت فرانس��ه علیه دولت حس��ن روحانی سنگ تمام 

گذاشت.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانس��ه، روز سه شنبه ۱۲ 
دی ۱396 یعنی چند روز پس از آغاز اعتراضات در چند شهر 
ایران، با حس��ن روحانی یک گفت وگوی تلفنی انجام داد و در 
این گفت وگو خواستار خویشتنداری در برخورد با معترضان در 

ایران شد.

هم��ان زم��ان خبرگ��زاری رویت��رز گ��زارش داد دفت��ر 
رئیس جمهوری فرانسه درباره محتوای این گفت وگو گفته است 
در ای��ن گفت وگوی تلفنی امانوئل مک��رون ضمن ابراز نگرانی 
از افزایش کشته ش��دگان اعتراضات در ایران از حسن روحانی 
خواسته است حق آزادی بیان و تجمع معترضان رعایت شود. 
ریاس��ت جمهوری فرانس��ه همچنین اعام کرد س��فر ژان ایو 

لودریان، وزیر خارجه این کشور به ایران به تعویق افتاده است.
این در حالی است که دفتر ریاست جمهوری ایران نیز درباره 
این مکالمه گفته است حسن روحانی در تماس تلفنی با همتای 
فرانسوی اش، سازمان مجاهدین خلق را به »تحریک و ترغیب به 
خشونت در ایران« متهم کرد و از دولت این کشور خواست که به 
گفته او، »وظیفه قانونی خود« را در قبال این گروه انجام دهد. بر 
اساس اعام دفتر رئیس جمهور ایران، حسن روحانی در این تماس 
تلفنی ضمن »تروریست« خواندن گروه سازمان مجاهدین خلق از 
دولت فرانسه خواست به گفته او، »در راستای مبارزه با تروریسم 

و خشونت به وظیفه قانونی خود در قبال این گروه« عمل کند.

تم��اس تلفنی مکرون با روحانی نش��ان می دهد فرانس��ه 
نه تنها در عالی     ترین س��طح، نسبت به دولت روحانی شورید و 
از اعتراضات برای فش��ار بر دولت ایران استفاده کرد، بلکه آنها 
سفر لودریان، وزیر خارجه خود به تهران را نیز به بهانه دفاع از 
مردم معترض لغو کردند! حاا آن رفتار فرانسه را مقایسه کنید 
با انفعال دولت ایران و وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف در 
قبال بیش از 3 هفته اعتراضات گسترده مردمی در فرانسه. چرا 
دولت روحانی و وزارت امور خارجه    اش حتی نمی توانند در این 

قبیل موضوعات، مقابله به مثل کنند؟
نیازت را فریاد نزن! ■

ایران و فرانس��ه هر کدام عضوی از توافق هسته ای یا همان 
برجام هستند. اما مقایس��ه رفتارهای ۲ کشور نشان می دهد 
فرانسه در مقابله با ایران هیچ ماحظه برجامی ندارد و همواره به 
بهانه  های مختلف از جمله اعتراضات دی ماه 96 در امور داخلی 
ایران دخالت می کند یا امتیازات جدیدتری به منافقین ساکن 
در این کشور می دهد. در مقابل اما دولت حسن روحانی تمام 

مناسبات خود با فرانس��ه را تابع برجام کرده است. از ماجرای 
حمایت  های ویژه جدید دولت مکرون از منافقین تا طرح ادعای 
بمب  گذاری در همایش منافقین و بستر  سازی برای دستگیری 
دیپلمات مظلوم ایرانی تا همین ماجرای اعتراضات گسترده مردم 
در فرانسه نش��ان می دهد وزارت امور خارجه ظریف، جسارت 
طرح اعتراض نس��بت به دولت فرانسه را ندارد، چرا که به نظر 
می رس��د از نگاه وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی اولویت 
برجام اس��ت و ممکن است هر گونه اعتراضی در این حوزه ها، 
منجر به فروپاشی بنای لرزان برجام شود. همین مقایسه بخوبی 
ماهیت برجام و نس��بت دولت روحانی با این توافق رو به مرگ 
را مش��خص می کند. برجام هیچ ماحظه و محدودیتی برای 
دولت فرانسه ایجاد نکرده و دولت مکرون همانند اسافش به 
ه��ر بهانه ای در امور ایران دخالت می کن��د اما در مقابل، گویا 
برجام بندهای فراوانی بر سیاست خارجی و دیپلماسی دولت 
حسن روحانی زده اس��ت و این دولت با ماحظه برجام، توان 
مقابله به مثل با فرانسه را ندارد. به عنوان مثال، نمی تواند مانند 

رفتار دولت فرانس��ه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته، 
اکنون نسبت به خش��ونت پلیس فرانسه نسبت به اعتراضات 
مردم در این کشور معترض شود. یا به عنوان نمونه دیگر، دولت 
روحانی نمی تواند یک دیپلماسی فعاانه و عزتمندانه را در قبال 
دس��تگیری دیپلمات ایرانی در آلمان ی��ا اخراج دیپلمات  های 

ایرانی از هلند دنبال کند.
بر همین اس��اس، این مقایس��ه باعث می ش��ود ی��ک برآورد 
خطرناک در کشورهای مقابل بویژه تروئیکای اروپا تقویت شود و 
آن برآورد، نیاز بیش از اندازه دولت روحانی به حفظ برجام ولو در 
هر حد و اندازه ای است! در واقع رفتار منفعانه و دیپلماسی لرزان 
دولت روحانی در جریان مذاکرات هس��ته ای منجر به برجام این 
نگرش را ایجاد کرد و حاا به مرور این نگرش و برآورد نزد اروپایی ها 
از رفتار دولت ایران، تثبیت و تقویت شده است و این همان نگرشی 
است که باعث خروج دولت آمریکا از برجام شد؛ چرا که بر اساس 
برآورد دولت آمریکا از رفتار دولت ایران طی مذاکرات هسته ای و 
پس از برجام، دولت ایران بشدت نیازمند توافق و برجام بوده است. 
بر همین اس��اس این دولت تحت هر شرایطی مایل به ماندن در 
توافق هسته ای است. دونالد ترامپ براساس همین برآورد، با خیال 
راحت از برجام خارج شد، چرا که معتقد  بوده است دولت روحانی 

با خروج آمریکا از برجام، از این توافق خارج نخواهد شد. 
ای��ن برآورد خطرن��اک نزد آمریکا و تروئی��کای اروپا باعث 
می ش��ود چش��م انداز برجام و ماج��رای SPV نیز روش��ن و 
امیدوارکننده نباشد. وقتی طرف مقابل فکر می کند دولت ایران 
بش��دت نیازمند توافق ولو در هر سطحی است، قاعدتا نگران 
خروج ایران از برجام و ش��رایط برنامه هس��ته ای ایران پس از 
خروج از برجام نخواهد بود. متاس��فانه رفتار دولت روحانی در 
ماجرای تضمین  های اروپایی و راهکارهای عملیاتی نیز نسبت 
مناس��بی با 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت نداش��ته است. 
درحالی که اروپایی ها متعهد ش��دند تا 4 نوامبر سازوکارهای 
اج��رای تعهدات خ��ود در برجام پس از خ��روج آمریکا از این 
توافق را ارائه دهند اما حاا بر اس��اس اظهارات علی اریجانی، 
رئیس مجلس، اروپایی ها برای انجام این تعهدات کاری نکردند. 
اروپایی ها نه تنها تعهدات خود در برجام را اجرا نکرده  اند، بلکه با 
گذشت یک ماه از 4 نوامبر نیز آنها هیچ برنامه ای برای اجرای 
تعهدات خ��ود ارائه نکرده   اند. این در حالی اس��ت که ۷ ماه از 
خروج آمریکا از برجام می گذرد و اگر اروپا واقعا انگیزه و اراده ای 
برای حفظ برجام و اجرای تعهدات برجامی خود داشت براحتی 
می توانس��ت تعهدات برجامی خ��ود را اجرا کند و این موضوع 

نیازی به بازی SPV نداشت.
بر این اساس، رفتار منفعانه و نیازمندانه وزارت امور خارجه 
و دولت حس��ن روحانی در قبال همین ماجرای SPV نیز باعث 
شده هم آمریکا و هم تروئیکای اروپا به این برآورد که دولت ایران 
بش��دت نیازمند حفظ برجام است، بیشتر پی ببرند. طرف  های 
اروپایی ح��اا می بینند این نیاز دولت ایران باعث ش��ده وزارت 
امور خارجه ظریف نس��بت به بدعهدی  های مکرر اروپا در قبال 
برجام واکنش اعتراض آمیز قابل ماحظه ای از خود نشان ندهد، 
با ماجرای برخوردهای غیرقانونی با دیپلمات  های ایرانی در اروپا، 
با ماحظه و احتیاط برخورد می کند و حتی در جریان اعتراضات 
مردمی جلیقه زردها نیز اقدام به مقابله به مثل با فرانسه به خاطر 

دخالت الیزه در جریان اعتراضات دی ماه 96 در ایران، نمی کند.
آیا فرانسه یا به طور کلی تروئیکای اروپا و آمریکا با مشاهده این 
رفتار دولت روحانی و وزارت امور خارجه ظریف، نسبت به معطل 

نگه داشتن ایران به بهانه برجام، نگرانی به خود راه می دهند؟!

گ�روه سیاس�ی: در ادامه رویکرد دولت فرانسه در همراهی با 
سیاست های ضدایرانی آمریکا، این کشور با ادبیاتی شبیه به 
وزیر خارجه آمریکا خواستار توقف آزمایش های موشکی ایران 
شد و آن را ناسازگار با قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت سازمان 

ملل متحد خواند.
به گزارش »وطن امروز«، ۲ روز پس از آنکه مایک پمپئو، 
وزی��ر خارجه آمریکا با انتش��ار بیانی��ه ای در توئیتر آزمایش 
موش��کی ایران را که به ادعای او اخیرا انجام ش��ده، محکوم 
کرد، دفتر ریاس��ت جمهوری فرانسه نیز نسبت به این مساله 
ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف آزمایش موشک های دارای 

قابلیت حمل کاهک هسته ای در ایران شد.
نکته جالب توجه در این میان استناد هر ۲ کشور آمریکا و 
فرانسه به قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت برای محکوم کردن 
برنامه موش��کی ایران بود. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه اخیر 
ضدایرانی خود آزمایش موش��کی ایران را تخطی از قطعنامه 
۲۲3۱ ش��ورای امنیت س��ازمان ملل اعام کرده بود.  انیس 
ون��در مول، س��خنگوی وزارت خارجه فرانس��ه نی��ز در این 
زمینه اعام کرد: »فرانس��ه یادآور می ش��ود برنامه موشکی 
ایران با قطعنامه ۲۲3۱ ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد 
)که س��ال ۲۰۱۵ به تصویب رسید( سازگار نیست«. استناد 
این ۲ کش��ور به قطعنامه ۲۲3۱ برای محکوم کردن برنامه 
موش��کی ایران در ش��رایطی صورت می گیرد ک��ه به اذعان 
جامع��ه جهانی، قطعنامه ۲۲3۱ پیش از این با خروج آمریکا 
از برجام و به دنب��ال آن اعمال تحریم های جدید علیه ایران 
نقض ش��ده و عما موضوعیتی ندارد. این، نکته ای بود که در 
پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به پمپئو هم به آن 
تصریح ش��ده است. قاسمی در واکنش به ادعای وزیر خارجه 
آمریکا که آزمایش های موشکی ایران را نقض قطعنامه ۲۲3۱ 
شورای امنیت دانست، خطاب به پمپئو گفته است: »جالب و 

البته مضحک آنجاست به قطعنامه ای استناد می کنید که با 
خروج یکجانبه و غیرقانونی تان از برجام نه تنها خود آن را نقض 
کرده اید، بلکه دیگران را هم به نقض آن تشویق یا حتی اگر آن 

را اجرا کنند تهدید به تنبیه و تحریم می کنید«.
از س��وی دیگر قطعنامه ۲۲3۱ ش��ورای امنیت با لحنی 
غیرالزام آور تنها از ایران خواسته موشک هایی را که برای داشتن 
قابلیت حمل کاهک هسته ای طراحی شده  است، آزمایش 
نکند. ایران نیز بارها تصریح کرده هیچ کدام از موشک هایش 

برای حمل کاهک هسته ای طراحی نشده  است.
تاش چند ساله فرانسه علیه برنامه موشکی■

همراهی دقیق و گام به گام فرانس��ه با آمریکا در موضوع 
موشکی ایران البته محدود به موضع گیری اخیر آنها در قبال 
آزمایش موشکی ایران نبوده و نیست. از زمان روی کارآمدن 
ترامپ و تاکید او مبنی ب��ر اینکه باید مذاکرات مکمل برای 
برجام صورت گیرد تا موضوعات موش��کی و منطقه ای ایران 
هم به آن افزوده ش��ود، دولت های اروپایی و بویژه فرانسه هر 
چند در ظاهر بر حمایت از برجام تصریح داشتند اما هیچگاه از 
مطالبه محدود سازی برنامه موشکی یا حضور منطقه ای ایران 
عقب نش��ینی نکردند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
شهریورماه سال گذش��ته در نطق خود در سازمان ملل پس 
از به اصطاح دفاع��ش از برجام گفت: امیدوارم بتوانیم پس 
از ۲۰۲۵ برنامه موش��کی ایران را محدود کنیم. این را دیروز 
به همتایان ایرانی و آمریکایی ام هم گفتم. وی افزود: امیدوارم 
بتوانیم روی محدود کردن برنامه موشک های بالستیک ایران 

هم کار کنیم. رئیس جمهور فرانس��ه  ۵ اردیبهشت 9۷ پس 
از دی��دار و مذاکره با رئیس جمه��ور آمریکا باز هم اعام کرد 
کشورش معتقد اس��ت باید محدودیت های بیشتری هم در 
حوزه هسته ای و هم در حوزه های موشکی و منطقه ای علیه 
ایران اعمال ش��ود. عاوه بر این لودریان، وزیر خارجه فرانسه 
نهم ش��هریورماه گذشته در جمع س��فرای این کشور تاکید 
کرد: ایران باید خواسته های مطرح شده از سوی اروپا از جمله 
گفت وگو درباره مس��أله موش��کی و منطقه ای را بشنود. وی 
همچنین در این جلسه به سفر خود به تهران در بهار امسال 
اش��اره کرد و گفت: در تهران گفت��م اقدامات ایران در نهایت 
ریس��ک تقابل و درگیری را افزایش می دهد... ما در راستای 
مناف��ع همه، همچن��ان از ایجاد یک چارچ��وب گفت وگوی 
جامع که به مسأله هسته ای پس از سال ۲۰۲۵، موشک های 
بالس��تیک و فعالیت های ثبات زدای رژیم ایران در آن منطقه 
بپردازد، حمایت خواهیم کرد! وزیر خارجه فرانسه همچنین 
چند روز پیش از آن در نشس��ت مشورتی غیررسمی وزرای 
خارجه اتحادیه اروپایی در وین اتریش هم اظهاراتی مش��ابه 
مطرح کرد. وی گفت: ایران از مذاکره با اروپایی ها درباره مسائل 

موشکی و منطقه ای »راه گریزی« ندارد.
»وط��ن امروز« 3۱ تیرماه امس��ال در گزارش��ی با عنوان 
»مختصات برجام اروپایی« نسبت به همراهی فرانسه و ۲ عضو 
دیگر تروئیکای اروپا با ترامپ هش��دار داده بود؛ هشداری که 
با موضع گیری اخیر فرانس��ه در قبال آزمایش موشکی ایران 
و مطابق��ت حداکثری آن با موضع آمریکا اکنون ثابت ش��ده 

است. در این گزارش آمده بود: »تاکید مقامات اروپایی مبنی 
بر مذاکره با ایران بر سر »موارد بیشتر« در کنار برجام بیانگر 
استمرار بازی تروئیکای اروپا در زمین واشنگتن است. هدف و 
منظور آنگا مرکل، امانوئل مکرون و ترزا می   از گشودن فصول 
جدید مذاکره با ایران، تحدید توان موش��کی و کاهش قدرت 
منطقه ای ایران اس��ت، ضمن آنکه تروئیکای اروپا نیم نگاهی 
نیز به دائمی کردن محدودیت های هس��ته ای ایران و اعمال 

بازرسی های آژانس از اماکن نظامی کشورمان دارد«.
همراهی با آمریکا حتی در تحریم ها■

عاوه بر هم رأیی فرانسه با آمریکا در موضوع موشکی ایران، 
فرانسه در موضوع هسته ای و تحریم ها هم  نعل به نعل مطالبات 
دولت ترامپ را پیگیری و بر آن تاکید کرده است. نقشه اصلی 
ترامپ علیه ایران، خروج کاخ س��فید از برجام و اعمال مجدد 
تحریم ها علیه ایران و در عین حال نگه داشتن ایران در برجام 
و در نتیجه تداوم تعطیلی برنامه هسته ای ایران است تا تهران 
در نهایت راضی به مذاکرات جدید درباره موضوعات موشکی و 
منطقه ای شود. رویکرد فرانسه از زمان خروج آمریکا از برجام 
نیز بر محور همین ۲ نقشه ترامپ استوار بود. فرانسه در این 
مدت از ی��ک طرف بارها و بارها بر ل��زوم ادامه برجام تاکید 
داشت و با این رویکرد در کنار سایر طرف های اروپایی برجام، 
دولت روحانی را هم مجاب به ماندن در برجام کرد؛ امری که 
ادامه تعطیلی صنعت هسته ای ایران را که خواسته ترامپ بود 
به دنبال داشت، البته فرانسه و ۲ کشور اروپایی دیگر در مقوله 
تعهدات برجامی نیز حسن نیت نشان ندادند که نمونه اخیر آن 

خلف وعده در ارائه بود. از زمان خروج آمریکا از برجام ۷ 
ماه می گذرد و به رغم مذاکرات گسترده، هنوز کانال ویژه مالی 
اروپا ثبت و اجرایی نشده است. این در حالی است که مقامات 
کشورمان مهلت اروپا برای ارائه بسته مشوق مالی به ایران را 
چند هفته و حداکثر ۲ ماه )یعنی تا اواخر تیرماه( اعام کرده 
بودند.  از سوی دیگر بسته ضدتحریمی اروپا نه تنها در مدت 
ضرب ااجل ۲ ماهه تهران ارائه نش��د که حتی فرارسیدن 4 
نوامبر و ش��روع دور دوم تحریم های آمریکا نیز اروپا را مجاب 
نک��رد تا به قول خود به ایران درباره ارائه  پایبند بماند. 
اکنون دیپلمات های اروپایی زمان اجرایی شدن   را اوایل 

سال آینده میادی اعام می کنند!
مجموعه این اقدامات کش��ورهای اروپایی و بویژه فرانسه 
باعث شده است اکنون هم صنعت هسته ایران به واسطه ادامه 
برجام همچنان تعطیل بماند، هم مطالبه محدودسازی برنامه 
موشکی به صورت همزمان از سوی آمریکا و اروپا دنبال شود 
و هم به واس��طه خلف وعده در ارائه در ش��رایطی که 
تحریم ها بازگشته، ایران خود را از همراهی مالی و پولی اروپا 

محروم ببیند. 
به این موارد می توان همراهی فرانسه با آمریکا درباره نگرانی 
از وضعیت برنامه هسته ای ایران پس از اتمام بازه زمانی برجام 
یعنی تا س��ال ۲۰۲۵ را هم افزود؛ چنانکه مکرون شهریورماه 
96 در دیدار با روحانی در حاش��یه اجاس سازمان ملل درباره 
موضع دولت جدید آمریکا در قبال برجام، جانب ترامپ را گرفت 
و ادعای ترامپ مبنی بر نگرانی درباره وضعیت برنامه هسته ای 
ایران پ��س از اتمام بازه زمانی برجام یعنی تا س��ال ۲۰۲۵ را 
تایید کرد. در آن دیدار مکرون، رئیس جمهور فرانسه چشم انداز 
مذاکرات هس��ته ای جدید با ایران بعد از سال ۲۰۲۵ را مطرح 
کرد و به روحانی هشدار داد تهران باید تحریک آمریکا از طریق 

فعالیت های منطقه ای    اش را متوقف کند.

 با وجود دخالت کم سابقه مکرون در جریان اعتراضات دی ماه 96 ایران
 چرا دولت حسن روحانی در قبال سرکوب اعتراضات مردمی در فرانسه سکوت کرده است؟

جوابمکرونرابدهید

»وطن امروز« از همراهی دقیق  فرانسه با پروژه ضدایرانی ترامپ در 3 حوزه هسته ای، موشکی و تحریم ها گزارش می دهد

نعل به نعل!
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ی��ادم می آید همی��ن چند وقت 
پیش ف��ردی که زمان��ی همکار 
»حس��ن روحانی« در ابداع کلی��دواژه »کلید« به 
ش��مار می رفت، گفته بود حسن روحانی در مقام 
مقایسه، از دیگر همتایان خود سخنورتر است! در 
این واقعیت البته من هم ش��کی ندارم! مساله اما 
این است که اواً مسائل اساسی کشور با سخنوری 
حل نمی شود و ثانیاً زیاد سخن گفتن، همیشه کار 
دست آدم می دهد! مثاً مردم می پرسند: چرا آدمی 
که همین چند س��ال پیش گفت��ه: »مگر اقتصاد 
دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟ و 
مگر می توان در یک برنامه تلویزیونی گفت نرخ دار 
باید به ۷۰۰ تومان تقلیل پیدا کند؟«، حاا چنین 
چکشی در پی مدیریت بازار ارز است؟ مگر سابق بر 
این، مشکل آشفتگی بازار ارز از نگاه فرد موردنظر، 
»خودشیفتگی ها، بی ثباتی ها، عدم مشورت و عدم 
استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور« نبود؟! اان 
»اقتصاد دستوری«، همان ابزار علمی است یعنی؟ 
یا چی؟! یا اینکه آدمی که می گفت »مملکت نوکر 
نمی خواهد؛ مدیر می خواهد!« چه ش��ده است که 
بع��د از چند س��ال می گوید اتفاق��ا مملکت نوکر 

می خواهد و چیزی بااتر از نوکری نیست؟!
اگر غلط نکنم، چند ماه پس از اجرایی ش��دن 
برجام ب��ود که دیگر رئیس جمه��ور واژه »کلید« 
را تکرار نک��رد! روحانی حت��ی در مناظرات اخیر 
ریاس��ت جمهوری هم وقتی مش��غول لوله کردن 
سیلوهای موش��کی و 4۰ سال تاریخ نظام بود، باز 
هم از »کلید« معروفش در سال 9۲ یک کلمه هم 
نگفت! جالب اینک��ه در آن مناظرات هیچکدام از 
رقبای جناب روحانی هم از او در این زمینه سوال 
نکردند! بعدتر گلواژه هایی چون آفتاب تابان برجام، 
ابر شتابان برجام، گش��ایش های روزانه برجام و ... 

نیز مثل اینکه تاریخ مصرف ش��ان از نظر روحانی 
تمام ش��ده باشد، یکی یکی به خاطره ها پیوستند. 
کم کم حتی از اصل مذاکره با کدخدا هم با عنوان 
دیوانگی یاد ش��د، ش��انس فقط یار بود که در آن 
مقطع، جناب شان دوباره سراغ تفسیر دروس کربا 

و عاشورا نرفتند!  
کنار هم قرار دادن این واقعیات به ما می گوید 
باید هنر جابه جایی کلمات و تغییر زمین بازی را 
هم به جمع مهارت های سخنوری حسن روحانی 
افزود. متاسفانه اما باید بگویم این فن شریف هم، 
در حل مسائل کشور کاربردی ندارد! بر این اساس 
ظاهراً باید فکر دیگری برای رتق و فتق امور کرد؛ 
باطناً اما اینگونه نیس��ت! چرا که دولت و شخص 
رئیس جمهور ابداً چنین دیدگاهی نداشته و ندارند. 
حسن روحانی اتفاقاً از ابتدای سال 9۲ معتقد بوده 
است یگانه راه حل مسائل کشور همین حرف زدن 
است، آن هم نه با کسانی که هر فحش و فضیحتی 
می توان به آنها نس��بت داد و اساس��اً شناس��نامه 
ندارند)!( بلکه با بزرگانی که »کلید« دنیا دست شان 
اس��ت و »کدخدا« بوده، هس��تند و خواهند بود! 
روحانی آن روزها می گفت: »بنده معتقدم مذاکره 
ب��ا آمریکا راحت تر از مذاکره با اروپاس��ت، چرا که 
اروپایی ها ب��ه دنبال آقا اجازه از آمریکا هس��تند. 
آمریکایی ها کدخدای ده هستند با کدخدا بستن 

راحت تر است«.   
ح��اا اما همو نظ��ر دیگ��ری دارد و معتقد به 
منزوی کردن »کدخدا« است! و حتی معتقد است 
»آقااجازه ها« باید به کدخدا فشار بیاورند و صدالبته 
با ثبت چرخش��ی تاریخی در روابط بین الملل، در 
تیم ما نام نویسی کرده، روبه روی کدخدا صف آرایی 

هم بکنند!
خب! البته ما شاید چش��م مان کور است یا به 

قول رئیس جمهور عینک نزده ایم تا گشایش های 
روزانه برجام را ببینیم! شاید هم بس حسودی مان 
می ش��ود، اینقدر »حرف« های دول��ت را تخریب 
می کنیم.   اه اعلم! بدون عینک هم اما شاید بتوان 
برخی چیزهای کوچک را دید! مثا اینکه ۵ سال 
بعد حرف زدن دوس��تان، رکود همچنان بر گلوی 
اقتصاد چنگ انداخته ولی ما از کشور دوست و برادر 
ترکیه، کود انسانی وارد می کنیم! نحوه کار کردن 
جناب رئیس جمهور اما شاید مهم ترین مساله ای 
باشد که می توان با چشمان غیرمسلح هم دید! وزیر 
محترم ارتباطات اخیراً در توضیح اش��تباه آماری 
ارائه شده از سوی رئیس جمهور گفته است: »فکر 
می کنم بیان ۲ میلیون شغل یک اشتباه لفظی از 
آقای رئیس جمهور بود که با خستگی های ایشان 

همراه شده است«. 
چندی پیش »عبداه ناصری« مش��اور رئیس 
دول��ت اصاحات در توضیح نح��وه فعالیت روزانه 
روحانی و خس��تگی های او گفته ب��ود: »روحاني 
در مقایس��ه با همه روسای جمهوری پیشین بعد 
از انق��اب، چه آنهایی ک��ه همانند بنی صدر عزل 
شدند و چه آنهایی که همانند رجایی شهید شدند 
و چ��ه بقیه که بودند، وقت براي دولت نمي گذارد. 
مي گویند او از س��اعت 9:3۰ صبح تا ۱9 س��ر کار 
اس��ت! این را تردید ندارم و یک��ي از اعتراضات و 
انتقاداتي اس��ت که دوس��تان روحاني به او دارند. 
ناطق ن��وري در همین زمینه ب��ه روحاني اعتراض 
ک��رده و گفته: من که اان فقط یک حوزه علمیه 
در لواس��ان دارم، از ساعت 6:3۰ صبح آنجا حاضر 
مي ش��وم و شما باید کمي زودتر بروید و به سخن 
وزراي تان گوش کنید!« ناصری در ادامه گفته بود: 
»رئیس جمهور حوزه هاي کلیدي کشور را شوخي 

گرفته است«. خدا قوت آقای رئیس جمهور!

حرف زدن هم خستگی دارد؟!
محمود  صدری

دیدگاه محمدتقی جواهری:  اخیرا نشریه 
»وال اس��تریت ژورنال«، گ��زارش 
قابل تاملی را درباره تعامل مشترک ایاات متحده 
آمریکا و تروئیکای اروپایی بر س��ر توافق هسته ای 
با ایران منتش��ر کرده اس��ت. وال اس��تریت ژورنال 
جزئیاتی از همکاری های آمریکا و اروپا برای رسیدن 
به یک توافق سیاسی احتمالی جهت اصاح توافق 
هسته ای برجام را مورد بررسی و تحلیل قرار داده 
اس��ت. بر اس��اس این گ��زارش، در هرگونه توافق 
احتمالی میان واشنگتن و تروئیکای اروپایی، ایران 
از ساخت موشک های بالستیک قاره پیما یا آزمایش 
آنها منع ش��ده و بار دیگر بر دسترس��ی آژانس به 
سایت های ایران از جمله سایت های نظامی تأکید 
خواهد ش��د! همچنین اروپا بر سر موضوع »تاریخ 
انقضای برخی محدودیت های هسته ای علیه ایران« 
نیز معتقد اس��ت این اختاف را می توان با تعیین 
ماک هایی برای برنامه هس��ته ای صلح آمیز ایران 
و هش��دار به این کشور درباره هرگونه انحراف این 
برنامه به س��مت مقاصد نظام��ی حل وفصل کرد. 
همچنین دیپلمات های اروپایی به مذاکرات خود با 
آمریکا، بر سر فعالیت ها و سیاست های منطقه ای 

جمهوری اسامی ایران ادامه خواهند داد. 
خبرگزاری »آسوش��یتدپرس« نی��ز از تهیه 4 
س��ند پیش        نویس از س��وی مقامات آمریکایی و 
اروپایی خبر داده اس��ت که در آنها، به نگرانی  های 
ترامپ درباره برجام پاس��خ داده ش��ده اس��ت. در 
این اس��ناد  که ش��امل یک بیانیه کلی و 3 متن 
فرعی اس��ت، قرار است این نکته تصریح شود که 
معاهدات بین الملل��ی غیر از برجام از دس��تیابی 
ایران به ساح های هس��ته ای در سال های پس از 
انقضای برجام جلوگیری می کند. به عبارت بهتر، 
( نیز  بندهای موس��وم به غروب آفت��اب)
اثر و کارآمدی خود را در معامله مشترک سیاسی 
واشنگتن و تروئیکای اروپایی از دست خواهد داد 
و ش��اهد اعمال محدودیت های��ی فراتر از آنچه در 
برجام تعیین شده، در قبال فعالیت های هسته ای 

صلح آمیز کشورمان خواهیم بود. 
1- ش��واهد و مس��تندات موجود نش��ان می دهد 
تروئی��کای اروپایی          ، عما به همه درخواس��ت های 
»دونال��د ترامپ« درباره »تغییر توافق هس��ته ای« 

تن داده اس��ت. نتیجه یک س��ال معامله مشترک 
»امانوئل مک��رون«، »ترزا م��ی« و »آنگا مرکل« 
ب��ا ترامپ بر س��ر برج��ام، پذیرش صری��ح تمام 
خواسته  های رئیس جمهور ایاات متحده در قبال 
برجام بوده است. در این میان، اساسا اهمیتی ندارد 
که تروئیکای اروپایی نامی از »تغییر برجام« به میان 
نیاورده یا قصد دارد چنین اقدامی را در قالب »توافق 
ثانویه« صورت دهد. آنچه مهم اس��ت اینکه نه تنها 
برجام به صورت مش��ترک از س��وی آمریکا و اروپا 
نقض شده، بلکه ماهیت این سند حقوقی نیز تحت 
تاثیر یک معامله سیاسی چهارجانبه، تغییر یافته 
است. خروجی مذاکرات آمریکا و تروئیکای اروپایی 
نش��ان می دهد اصلی     ترین دغدغه اتحادیه اروپایی 
طی یک س��ال اخیر، حفظ برج��ام و جلوگیری از 
تغییر آن نبوده و در این میان، رس��یدن به طرحی 
مشترک برای کسب رضایت کاخ سفید موضوعیت 
و اصالت داش��ته اس��ت. یعنی در حقیقت به جای 
کس��ب رضایت ته��ران، به دس��ت آوردن رضایت 
ترامپ، مدنظر اروپاییان بوده است)!( پایگاه خبری 
»یوروپن لیدرشیپ« در تحلیل رفتار اروپا می نویسد: 
»کشورهای اروپایی و بویژه 3 کشور آلمان، انگلیس 
و فرانسه در منگنه سختی قرار گرفته   اند. آنها از یک 
طرف قصد دارند توافق هسته ای را نجات دهند و از 
سوی دیگر نمی خواهند اتحاد درون آتانتیکی خود 

]با ایاات متحده[ را تضعیف کنند«.
2- سال ۲۰۱۲ میادی، زمانی که بحران اقتصادی 
در اروپ��ا ش��دت گرفته بود، »هلموت اش��میت« 
صدراعظم اس��بق آلمان جمات تکان دهنده ای را 
درباره عوامل و ریش��ه  های وق��وع این بحران بیان 
کرد: »مرکل و س��ارکوزی ]رئیس جمهور اس��بق 
فرانس��ه[ در قبال بحران اقتصادی یونان واقع بین 
نبوده   اند. تامل و درنگ مرکل و سارکوزی در حل 
مسأله یونان، باعث ایجاد بحران مالی در اروپا شد. 
رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان حداقل از 
ژانویه ۲۰۱۰ از بحران مالی یونان آگاهی داشتند اما 

همچنان دست روی دست گذاشتند«.
هم اکن��ون در س��ال ۲۰۱۸ میادی به س��ر 
می بریم. اگرچه ظاهرا ماهیت بحران اقتصادی اروپا 
با موضوع برجام متفاوت اس��ت اما سران اروپایی 
در حال تکرار همان خطای گذشته خود در قبال 

توافق هسته ای با ایران هستند. همان گونه که سال 
۲۰۱۲، اعتبار اقتصادی اروپا پای نگاه انتزاعی و از 
باا به پایین سارکوزی و مرکل قربانی شد، این بار 
نیز بر س��ر موضوع برجام، اعتبار امنیتی اروپا پای 
معامله سیاس��ی آنها با آمریکا در حال ذبح شدن 
اس��ت. تروئیکای اروپایی نه تنها ب��ا اقدامات یک 
س��ال اخیر خود برجام را به سیبل بازی مشترک 
خ��ود و آمریکا تبدیل کرده    ، بلکه عواقب و تبعات 
»تسلیم پذیری در برابر آمریکا« را در آینده سیاسی 
- امنیتی خود نادیده انگاشته است. سیاستمداران 
اروپایی تص��ور کرده  اند جایگزینی پ��روژه »مهار 
برجامی آمریکا« با  »تعامل سیاسی با آمریکا بر سر 
برجام«، هزینه  های بازی آنها را در نظام بین الملل 
کاهش داده و در عین حال، اتحاد درون آتانتیکی 
آنها با واش��نگتن را حفظ خواهد کرد در صورتی 
 که سران اروپایی متوجه شکل   گیری آشکار رابطه 
»غال��ب/ مغل��وب« میان خود و آمری��کا در درون 
ناتو نیستند. واشنگتن در آینده  نزدیک به واسطه 
تسلیم پذیری اروپا در مقابل خود، امتیازات دیگری 
را بر سر موضوعات متعدد بین المللی از تروئیکای 
اروپایی و به طور کلی ۲۸ عضو اتحادیه اروپایی طلب 
خواهد کرد. بدون شک در آن زمان، سران اروپایی 
متوجه عواق��ب و تبعات معامله یکطرفه آمریکا با 

خود بر سر برجام خواهند شد. 
3- بدون ش��ک          ، هرگونه رس��میت بخشیدن به 
توافق مش��ترک ایاات متحده آمری��کا و اروپا بر 
س��ر برجام، به مثابه تکمیل بازی واش��نگتن در 
اعم��ال خواس��ته  های خود به تروئی��کای اروپایی 
خواهد بود. هم اکنون زمان آن رس��یده اس��ت تا 
جمهوری اس��امی ایران به همراه ۲ کشور چین 
و روس��یه، ضمن به رسمیت نش��ناختن توافقات 
چهارجانبه ش��کل گرفته میان واشنگتن و اروپا، 
جبهه متحدی را در برابر غرب تشکیل دهند. هر 
اندازه در این موضوع تعلل شود، به واسطه تبلیغات 
سیاسی و پروپاگاندای رسانه  های غربی و فرافکنی 
مشترک مقامات آمریکایی و اروپایی          ، مقابله با این 
روند سخت      تر خواهد ش��د؛ موضوعی که دستگاه 
دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان باید در این 
برهه حساس و تعیین کننده، آن را درک کند؛ البته 

بدون »گفتاردرمانی« و در عمل!

معامله سیاسی برای حفظ یک سند حقوقی!

اروپا چگونه بازی را باخت؟
نگاه میهمان

اروپازانوزد
  رئیس جمهور فرانسه 
شرط  های رئیس جمهور 
آمریکا برای عدم خروج 
 رسمی از برجام را پذیرفت

  بر اساس اظهارات مکرون، 
در کنار برجام یک توافق 
جانبی با محوریت دائمی 
 شدن تحریم  های هسته ای،

محدود شدن برنامه موشکی 
و تغییر سیاست  های 

منطقه ای ایران نیز باید 
شکل بگیرد

  روحانی: اگر اروپایی ها 
قصد دارند ترامپ را راضی 

نگه دارند، این کار را از جیب 
خود انجام دهند و ما اجازه 

نمی دهیم از جیب ملت ایران 
ترامپ را راضی کنند

  شمخانی: گفت وگوی 
مجدد درباره پایان دوره 
محدودیت فعالیت های 

صلح آمیز هسته ای ایران به 
معنای نابودی برجام است
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می خواستم این یادداشت را چند 
روز پیش بنویسم؛ نشد! اما وقتی 
۲ روز قبل اتفاقی عک��س دانش آموزان هرمزگانی 
دس��ت و پا قطع ش��ده را دیدم، طاقتم طاق ش��د. 
شرمنده ش��دم، دیدم تا دیر نشده، باید حرفی زد. 
خدا را چه دیدی؛ شاید حرص و ولع جاده ها آخر مرا 
هم بلعید. شما را هم... خدا ان شاءاه به خانواده  های 
ما صبر بدهد اما خواهش می کنم هوای دل نازک 
بعضی ها را داشته باشید. لطفا! تکرار می کنم: لطفا! 
اگر عجله هم داشتید، از این اتوبوس  های سرراهی 
س��وار نش��وید. بروید مثل بچه  های خوب، از دفتر 
ترمینال بلیت بگیرید. چرا؟ پرسیدن دارد؟ زبانم ال 
می خواهید وس��ط عزا با بیمه نبودن تان، موجبات 
نگرانی جناب وزیر راه را هم فراهم کنید؟ خجالت 

بکشید!... ممنون!  
حاا که بحمداه مسأله اصلی حل شد، خوب 
اس��ت هنوز که هم��ه زنده     ایم و تا دیر نش��ده، در 
باب تلفات ج��اده ای و علل آن حرفی بزنیم. حرف 
حس��اب! رئیس پلیس راهور ناجا همین چند روز 
پیش گفته است: »هر هفته به تعداد جان باختگان 
س��قوط یک هواپیمای بوئینگ با 3۰۰ مسافر، در 
 جاده ه��ا تلفات داری��م«. به عبارت دیگ��ر، روزی

4۲/۵ انس��ان! این قربانیان، فارغ از اینکه دلواپس 
باشند یا نه، فارغ از اینکه مسلمان باشند یا نه، فارغ 
از اینکه در لواس��ان زندگی کنن��د یا در خانه  های 
مزخرف مس��کن مهر، فارغ از اینکه هر چی! به هر 
حال انس��انند. می بینید بعضا زوج  های جوان برای 
آوردن بچه، چقدر حساب و کتاب می کنند؟ بله! اگر 
با عینک توسعه ای و حساب و کتاب دنیایی هم نگاه 
کنیم، برای پرورش هر یک از 4۲/۵ نفری که روزانه 
در جاده  های کش��ور مرگ را در آغوش می کشند، 

خیلی هزینه شده است. گیرم که بیمه هم باشند!
گزارش��ی در همین زمینه می گوید مرگ ومیر 
ناشي از سوانح رانندگي ساانه 6 میلیارد دار هزینه 

بر اقتصاد ایران تحمیل مي کند. در ۱4 سال گذشته، 
3۱۵ هزار و ۲64 شهروند ایرانی بر اثر سوانح رانندگی 
در جاده  های کش��ور  جان خود را  از دست داده   اند. 
آماری دیگر در همین زمینه: سوانح رانندگی در ایران 
ساانه 3۰۰ هزار معلول به جا می گذارد و 9۰ درصد 
ضایعات قطع نخاعی کشور بر اثر تصادفات جاده ای 
پدید می         آید. یک آمار دیگر: طبق بررسی مرکز آمار 
ایران، از 64 میلیون سفر انجام شده در تابستان سال 
9۲ در س��طح کشور، تنها 6۰۰ هزار سفر با هواپیما 
انجام شده است. در حالی که در همین مقطع زمانی، 
تعداد س��فرهای صورت گرفته در سطح جاده  های 

کشور بیش از 6۰ میلیون سفر بوده است. 
بین��ی و بین اه، اگر ش��ما وزیر راه باش��ید، چه 
می کنید؟ 36 میلیارد دار خرج می کنید تا هواپیمای 
آکبند بخرید و برای ورود آن به کشور جشن پاگشا 
راه بیندازی��د که برجام، زنجیره��ای تحریم را پاره 
کرد و ک��ذا؟! در قرارداده��ای خرید هواپیما، حتی 
 ب��ا فرض تحق��ق فاینان��س خارجی، ما ابت��دا باید
۱۵ درص��د ق��رارداد را بپردازی��م. ظاه��را مجموع 
قرارداده��ای ای��ن ح��وزه، 36 میلی��ارد دار خرج 
برخواهد داشت. این بار که سوار اتوبوس شدید، بیکار 
ننش��ینید و ۱۵ درصد را خودتان حس��اب و کتاب 
کنید. این را هم در نظر داشته باشید که هم اکنون 
4۰۰ ه��زار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام صنعتی 
وجود دارد و ده ها هزار واحد تولیدی در کشور منتظر 
خط اعتباری ارزی هستند. هواپیما اما چیز دیگری 
اس��ت! ماها که البته ش��اید هرگز سوار نشویم، این 
چیزها را نمی فهمیم. ای��ن ماها، بیش از 9۵ درصد 

جمعیت کشور هستند. 
همین ژن  ه��ای معمولی که احتم��اا خود یا 

بستگان شان، ساکن مسکن مزخرف  مهر هستند و 
روزانه در جاده ها پرپر می شوند. کسانی که متاسفانه 
به رغم تذکرات چون منی، به مراقبت  های بیمه ای 
حین س��فر هم کمتر توجه می کنن��د! من که از 
نزدیک هواپیما دیده   ام، به ش��ما می گویم هواپیما 
خیلی بزرگ اس��ت. باید رفت و دید! برجام به هر 
حال باید خودی نش��ان م��ی داد. بگذریم...! مزیت 
راهبردی      تر هواپیما اما این است که دیگر نگرانی ها 
بابت بیمه نبودن مسافران را به صفر خواهد رساند. 
می فهمید؟... صفر! ش��اید احساس کنید من دارم 
خیلی     آش را شور می کنم. به هر حال، سهم فرهنگ 
ترافیکی و خودروسازها کجا می رود؟ باز همین چند 
روز قب��ل، رئیس پلیس راهور درباره تاثیر مردم بر 
حوادث رانندگی گفته است: »سال گذشته ۱۲۰۰ 
وسیله نقلیه در تصادفات فوتی حضور داشتند که 
حدود نیمی از آنان مقصر نبودند. در مجموع تعداد 
رانندگان پرخطر حدود 3۰۰۰ نفر اس��ت در حالی 
که ما بی��ش  از ۲۰ میلیون خودرو، ۱۱/۵ میلیون 

موتوسیکلت و ۲۷ میلیون گواهینامه فعال داریم«.
واقعیت این اس��ت که ما به رغم تمام مشکات 
موجود در این حوزه، طی سال های گذشته همزمان 
با رشد چندین برابری وسایل نقلیه در راه  های کشور، 
در زمینه کاهش تلف��ات جاده ای هم رکورد زده      ایم. 
مسأله ای که نمی تواند ناش��ی از چیزی جز توسعه 
فرهنگ ترافیکی، توسعه ش��بکه اورژانس جاده ای 
در دولت  های نهم و دهم و البته! توسعه قابل توجه 
راهسازی در همان دولت ها باشد. باور نمی کنید، با 
یک جست وجوی کوتاه اینترنتی، آمارها را ببینید. 
درباره خودروسازها حق با شماست. اینجا هم البته 
پراید وسیله است و مقصر اصلی فرانسوی ها هستند 

البته. ما از آنها خیلی خوش مان می         آید. زنده باد پژو! 
مرده باد طنز »دکتر س��ام«! بگذارید به اصل ماجرا 
برگردیم. اردوهای دانش آموزی فعا متوقف ش��ده، 
آیین نامه برگزاری ش��ان هم در حال اصاح است. تا 
آیین نامه اصاح نش��ده اما اتوب��وس دیگری در دره 
آبعلی س��قوط می کند تا ۱۱ نفر از 4۲/۵ نفر تلفات 

آن روز را به خود اختصاص دهد.
واقعیتی که نشان می دهد اشکال اصلی را نباید در 
آیین نامه برگزاری اردوهای دانش آموزی جست وجو 
کرد. بد نیس��ت بدانید مرحوم مریم میرزاخانی هم 
 ژنی معمولی داشت و اتوبوس س��وار بود! اسفندماه

۷6 اتوب��وس حام��ل او و دیگر دانش��جویان نخبه 
ش��رکت کننده در بیس��ت ودومین دوره مسابقات 
ریاضی دانشجویی دچار حادثه شد. حادثه ای که 6 
نفر از نخبگان المپیادی همسفر میرزاخانی را به کام 
مرگ فرستاد. مریم اما زنده ماند، مرگ اما همچنان 
می ت��ازد! از قضا، دانش آموزان مظلوم هرمزگانی نیز 
بی استعداد نبودند. رهبر حکیم انقاب تیرماه 9۵ در 
جمع دانشجویان گفته بودند: »خب! این گفته شد 
که حاا به جای اینکه جاده را درست کنند می روند 
سراغ هواپیما؛ این حرف درستی است، یعنی ما هم 
این اشکال را داریم؛ منتها این را توجه داشته باشید 
و م��ن هم بارها قبا گفته ام ک��ه رهبری نمی تواند 
در تصمیم گیری های موردی دستگاه های گوناگون 
دولتی مدام وارد بش��ود و مدام بگوید این باشد، این 
نباشد؛ این نمی شود. نه قانون این اجازه را می دهد، 

نه منطق این اجازه را می دهد«. 
حاا اما عباس آخوندی دوباره وزیر راه وشهرسازی 
شده است. واقعیتی که نشان می دهد فعا خبری از 
تغییر رویکردها نیست، لذا خواهش می کنم همزمان 
با رعایت ماحظات بیمه ای در جهت رفع نگرانی  های 
مقام عالیه وزارت، لطفا! تکرار می کنم: لطفا! اگر این 
روزهای پایانی ش��هریورماه قصد مس��افرت دارید، 

بیشتر مواظب خودتان باشید. ممنون!

مقصر اصلی حادثه سقوط اتوبوس دانش آموزان کیست؟
حسن رضایی

نگاه امروز
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بلبشودر
خانهآبیها

»صیاد« از امروز در بانک ها

آغاز هفته هفتم لیگ با مصاف سرنوشت ساز 
استقال � ذوب آهن

چکهایجدید
رونماییشد

جسورانه اما بی دقت
 صفحه     12

 صفحه     3

این هفته سراغ »جهانگیر الماسی« بازیگر و ■
کارگردان سینما و تئاتر، »فرهاد عظیما« کارگردان  

انیمیشن های نبرد خلیج فارس و راشل کوری و 
»اکبر صحرایی« نویسنده ادبیات پایداری رفته ایم

ازتولدمسیح
سرداربیسر تا

هفته گردی »وطن امروز« با هنرمندان انقاب

نقدی بر گشت وگذار تصویری حسین شمقدری در 
خیابان  های اروپا در قالب مستند »انقاب جنسی«

تیترهاي امروز

آزادی و آزادی بی��ان واژه ه��ای دهان پرکن��ی 
هس��تند که به دور از بار معنایی و گستره ای که 
در برمی گیرن��د، بعضی ها با آن پز روش��نفکری 
می دهند، عده ای وجودش را انکار می کنند تا ژست 
اپوزیس��یون بگیرند و تعدادی هم جاری و ساری 
شدن آن  را وعده می دهند تا بتوانند نظر مردم را 

جلب کنند و بر منصب قدرت تکیه بزنند.
اما مس��اله ای که قابل تأمل اس��ت اینکه اگر 
همین روشنفکر، اپوزیسیون و اقلیت برای جایگاه 
مهمی انتخاب ش��وند تا چه حد می توانند میان 
ح��رف و عمل خود درباره آزادی تناس��ب ایجاد 
کنند. بیرون گود نشس��تن و لنگش کن گفتن 
آس��ان اس��ت اما قرار گرفتن در میان��ه  میدان 
آش��کار می کند که فرد، »مرد عمل اس��ت« یا 

»ابن الحرف«.
ق��درت طعمه ای وسوس��ه کننده اس��ت که 
صاحبش از س��هیم شدن آن با بقیه هراس دارد 
و برای دوری از تعمیم آن به همگان و استحکام 
اقت��دار خود به ابزاره��ای مختلف برای خاموش 
کردن ص��دای مخالف��ان و منتقدان متوس��ل 

می شود.
در ط��ول 4 س��ال عملکرد دول��ت یازدهم، 
به رغم اینکه دکتر روحانی در ابتدا با طرد برخورد 
گازانبری و حقوقدان خواندن خود در قامت ناجی 
آزادی و آزادی بیان ظاهر ش��د اما با توهین های 
متعدد به منتقدان و نس��بت دادن عبارت هایی 
نامناسب به آنها، مهر مردودی خود را بر پرونده  
ای��ن عملیات نجات زد. همیش��ه ب��ه منتقد به 
چش��م رقیبی نگاه کردند که قصد دارد آنها را از 
جایگاه شان به زیر بکشد ولی به عنوان مثال درباره 
توافق هسته ای اگر به جای زدن برچسب دلواپس، 
گوشی شنوا برای شنیدن نقدهای خیرخواهانه 
بود ش��اید اان در موقعیتی ق��رار نمی گرفتیم 
که آمریکا هرچه بیش��تر اعم��ال تحریم کند ما 
مخلصانه تر متعهد به توافق هسته ای باشیم حتی 

اگر او بخواهد از برجام خارج شود!
4 سال تصویر مخدوشی از آزادی ترسیم شد 
و اگر این را در کنار مشکات اقتصادی و ناکامی 
توافق هسته ای و موارد دیگر بگذاریم، دولت برای 
بقای خود، چاره را در زیر پا گذاش��تن یکسری 
پرنس��یب اخاقی برای کس��ب پرستیژ موقت 
سیاسی دید تا بازهم آرای بیشتر مردم در سبد 

آنها باشد. 
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آزادیبرهنگی
برهنگیآزادی

سمیرا کریمشاهی

چهار شنبه   29  شهریور   1396       29  ذی الحجه   1438       20 سپتامبر    2017         سال  نهم        شماره 2262         16 صفحه      1000تومان      1178 سال  و 286 روز گذشت

رئیس جمهور فرانسه  در دیدار روحانی خواستار مذاکره درباره وضعیت  برنامه هسته ای ایران بعد از دوره زمانی برجام شد

بهدنبالمحدودیتمادامالعمر!
  وایتی: تجدید مذاکره هسته ای به   هیچ  وجه انجام نمی شود

امانوئ��ل مکرون  آنچه آق��ای 
درباره ضرورت مذاکره بر س��ر 
وضعیت برنامه هسته ای ایران 
بعد از سال ۲۰۲۵ گفته است، 
یک نشانه خوب برای وضعیت 
وفاداری اروپایی ها به برجام و قواعد آن نیس��ت. 
آقای مکرون خوب می داند سلف او در مذاکرات 
هسته ای بر سر چه چیزی توافق کرده است ولی 
حاا برخاف برجام و قواعد آن خواستار مذاکره 
بر س��ر برنامه هسته ای ایران پس از سال ۲۰۲۵ 

است.
آقای مکرون در واقع همان خواس��ته ترامپ 
را به آقای روحانی گفته اس��ت. ترامپ از همان 
ابتدای ریاست جمهوری وعده های انتخاباتی اش 
درباره برجام را یادآوری کرد. برنامه اصلی ترامپ 
برای برجام، استفاده حداکثری از منافذی بود که 
اوبام��ا در این توافق ایجاد ک��رده بود. به صورت 
مشخص ترامپ روی ۲ موضوع تمرکز کرده است. 
ابتدا گزاره نظارت که از طریق آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و با تمرکز بر مفاد پادمان آن را مطرح 
کرده اس��ت. ماجرای س��فر نیکی هیلی، سفیر 
آمریکا در س��ازمان ملل و طرح موضوع بازرسی 
از مراکز نظامی ایران در همین راستا انجام شد و 
متاسفانه آقای آمانو نیز گفت مراکز نظامی ایران 
طبق ان پی تی، در دس��ترس آژانس قرار دارد. در 

این حوزه شرایط برای ترامپ فراهم است.
اما مح��ور دومی که ترامپ دس��ت روی آن 
گذاشت، باز بودن انتهای برجام یا اصطاحا همان 
بند »غ��روب آفتاب« اس��ت. در برجام وضعیت 
برنامه هس��ته ای ایران پس از اتمام دوره زمانی 
۱۰ساله مشخص نشد و حاا ترامپ به دنبال آن 
است تا با فشار بر ایران، محدودیت های هسته ای 
در برج��ام را از ی��ک دوره ۱۰ س��اله تبدیل به 

محدودیت های مادام العمر کند.
آنچه آقای مکرون، رئیس جمهور فرانس��ه در 
نیویورک به آقای روحانی گفته، در واقع تقویت 
همین محور دوم نقشه ای است که ترامپ برای 
برجام کشیده است. مکرون می گوید باید درباره 
وضعی��ت برنامه هس��ته ای ایران پس از س��ال 
۲۰۲۵ مذاک��ره و نگرانی ه��ای ترام��پ برطرف 
شود. خب! مشخص است که این موضع فرانسه 
در واقع باز کردن میدانی اس��ت که از یک طرف 
مقوم زیاده خواهی آمریکا اس��ت و از طرف دیگر 

نشان دهنده وفادار نبودن به برجام.
مذاکره درباره برنامه هس��ته ای ایران پس از 
برجام، در واقع خاف مبانی مذاکرات هس��ته ای 
طی 4 س��ال گذشته اس��ت. این را آقای مکرون 
می داند. ایران و ۱+۵ طی 4 سال گذشته براساس 
یک بس��تر و مبانی مش��خص مذاک��ره کرده و 
به برجام رس��یدند. ق��رار بود طرفی��ن داده ها و 
ستانده هایی معقول مبادله کنند )که البته طرف 
ایرانی با ضعف خود س��تانده های بسیار کمتری 
نسبت به ستانده های طرف مقابل دریافت کرد(. 
ای��ران برای ۱۰ س��ال برنامه هس��ته ای خود را 
تعطیل یا نیمه تعطیل کرد برای اینکه بهانه جویی 
ط��رف مقابل برط��رف و در مقاب��ل تحریم های 
ظالمانه هسته ای برداشته شود. این مبنای توافق 
برجام بود. هر آنچه در جزئیات برجام و وضعیت 

تعهدات آن رخ داد در قالب این بستر رخ داد. 
ام��ا آنچه حاا ترامپ و این��ک آقای مکرون 
می گوین��د خاف قاعده و مبنای برجام اس��ت. 
اینکه ایران پس از دوره برجام با برنامه هسته ای 
خود چه می کند، اساسا چه ربطی به برجام دارد 
که حاا یکی از شروط بقای آمریکا در برجام شده 

است؟
از طرف دیگر وضعیت برنامه هسته ای ایران 
باید براساس قواعد و قوانین بین المللی سنجیده 
ش��ود. محدودیت های برجام صرفا یک آوانس با 
خیال رفع نگرانی های ساختگی آمریکا و برداشتن 
رژی��م تحریم های ظالمانه بوده اس��ت، بنابراین 
طرح مذاکره درباره برنامه هسته ای ایران پس از 
دوره زمانی برجام، در واقع تکرار همان ادعاهای 
اوباما قبل از برجام و در واقع به معنای بازگشت 
اختاف هسته ای به اواخر دهه ۸۰ شمسی است! 
حاا ش��ما تصور کنید اگر قرار بود 4 س��ال 
قبل در آستانه مذاکرات هسته ای در دوره جدید، 
طرف ۱+۵ با ادبیات فعلی ترامپ و مکرون درباره 
برنامه هسته ای ایران وارد مذاکره می شد، اساسا 
امکان مذاکره یا توافق وجود داشت؟ خیر! مذاکره 
ب��رای محدودیت دائمی برنامه هس��ته ای ایران 
یعنی فش��ار برای نادیده گرفتن حقوق قانونی و 

بین المللی یک کشور! 
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حقمذاکرهمجدد
نداریم
     ناصر نوبری     

یادداشت امروز

ین
آنا

جم 
جام 

س:  
 عك

 پیامک خوانندگان
  10002231

 سام وطن
 66413942

در شبکه های اجتماعی
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گزارش هاآرتص از واکنش ایرانیان به سخنان ضدایرانی در صحن سازمان ملل فرمانده کل سپاه در واکنش به اظهارات ضدایرانی ترامپ در سازمان ملل:

خفهشونتانیاهو!
خفهشوترامپ!

بایدمحاسباتآمریکا
رااصاحکنیم

گزارش

با اینک��ه دونالد ترامپ موضع 
خ��ود را درباره ای��ران و برجام 
ش��فاف ک��رده، موض��ع آقای 
روحانی چندان شفاف نیست. 
ترام��پ به طور کام��ا واضح 
تعابیری بی شرمانه علیه ایران به کار برده و وزیر 
خارجه او گفته اگر برجام اصاح نشود آمریکا از 
آن خارج خواهد شد. آمریکایی ها وقتی از اصاح 
برجام سخن می گویند طبعا نظر به بدتر کردن 
آن دارند و گزینه های این موضوع هم از همین 
حاا علنی شده و روشن است اما متقابا، آنچه 
آقای روحانی گفته این اس��ت که اگر آمریکا از 
برجام خارج ش��ود »ای��ران گزینه های خودش 
را خواهد داش��ت«. نه آقای روحانی و نه تیم او 
هرگز علنا نگفته اند این گزینه ها دقیقا چیست. 
آنچه اکنون اهمیت حیاتی دارد این است که این 
گزینه ها کاما شفاف شود و برای مردم توضیح 

داده شود چه چیز به نفع ایران است.
ابتدا اجازه بدهید ببینیم در آمریکا چه چیزی 
در ح��ال رخ دادن اس��ت. دولت آمریکا با وجود 
اینکه می گوید راهبرد خود را درباره ایران نهایی 
نکرده اما گزینه شفافی را روی میز گذاشته است. 
آمریکا می گوید در صورتی که برجام اصاح نشود 
آن را ت��رک خواهد کرد. مقصود از اصاح برجام 
در اینجا، آنگونه که انبوه اطاعات در دس��ترس 
می گوید این اس��ت که اوا بند انقضا در برجام، 
یعن��ی آن بندی که می گوی��د محدودیت های 
برج��ام در زم��ان مش��خصی در آینده منقضی 
خواهد ش��د، حذف ش��ود. این به معنای دائمی 
کردن محدودیت های برجام و مادام العمر کردن 

تعطیلی برنامه هسته ای ایران است. 
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اینراهکه
میروی...

     مهدی محمدی     
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ژنهایخوب
نفتیمیشوند!

به دستور وزیر صنعت صورت گرفت

زنگنه به وعده خود عمل کرد

تعویقاجرایطرح
حذفقیمتکاا

فرود به وقت تهران

 صفحه     13

 صفحه     3

 استخدام فرزند نماینده مجلس ■
در یکی از شرکت های وزارت نفت

 مردم پارس آباد مغان بامداد ■
 دیروز ساعت ها قبل از اعدام قاتل 

در محل اجرای حکم حاضر شده بودند

 دبیر انجمن شیرینی و شکات: تعویق■
  اجرای طرح حذف قیمت یک ماهه است
  و طبق تصمیم وزارت صنعت، این طرح 

از اول آبان  ماه اجرایی خواهد شد

اخراج متخصصان از ستاره خلیج فارس■

پایان فیلمبرداری »پرواز به وقت شام«■
پرده گشایی از ماه پرخون■

تجلیل از نجابت خط■

قاتلآتنابهدار
مجازاتآویختهشد

صبح روز گذشته در مأعام 

 گشت و گذار »وطن امروز«
 در رویدادهای فرهنگی هفته

یادداشت امروز تیترهاي امروز

 گزارشی از یکصدمین عصرانه ادبی 
خبرگزاری فارس

عصرانههایادبی
بهایستگاهصدمرسید

س�عید ناصری: روز سه شنبه در روزگاری که 
بسیاری از برنامه های فرهنگی، دورقمی نشده 
و به دایل ارضی و س��ماوی بسیار، نیمه تمام 
می مانند، شاهد رس��یدن برنامه عصرانه های 
ادب��ی خبرگزاری فارس به ع��دد ۱۰۰ بودیم. 
برنام��ه ای که به گفت��ه کامران پارس��ی نژاد، 
حتی جزو رس��الت های تعریف ش��ده و مورد 
انتظار از این خبرگزاری نبوده است. برنامه ای 
که علی القاع��ده جزو وظایف و رس��الت های 
س��ازمان ها و نهادهای فرهنگی ای اس��ت که 
برای همین کارها تأس��یس شده اند و بودجه 

دریافت می کنند. 
روال ای��ن عصرانه ها اینگونه اس��ت که هر 
بار از یکی از چهره های فرهنگی- ادبی جبهه 
انقاب که مورد غفلت و بی مهری اغلب عامدانه 
رس��انه ها قرار گرفته است، تقدیر شده و برای 
آثارش رونمایی گرفته می ش��ود. برنامه ای که 
نخس��تین اجرای آن فروردین 9۲ برگزار شد 
و همگان منتظر بودند تا ببینند قرعه رندترین 
شماره این عصرانه ها به نام کدام یک از اهالی 
فرهن��گ و ادب رقم می خ��ورد که در اقدامی 
غافلگیرانه و قابل تحس��ین، این شانس نه به 
نام یک نفر که به نام همه 99 چهره تقدیر شده 
قبل��ی خورد که ب��رای پاسداش��ت و دیداری 
مجدد دعوت شده بودند. بنر مراسم نیز منقش 

به تصاویر چهره های تقدیرشده بود. 
   قدر داشته های مان را نمی دانیم

دکتر غامعلی حدادعادل، چهره فرهنگی- 
سیاس��ی دعوت ش��ده ب��ه این نشس��ت، در 
سخنانی کوتاه ضمن اش��اره به همزمانی این 
نشست با روز ملی شعر و ادب پارسی و تجلیل 
از شخصیت ملی شهریار، به مقایسه ۲ جریان 
مدافع انقاب و جریان روشنفکری در حمایت 
و پاسداش��ت داشته ها و چهره های فرهنگی و 
ادبی منس��وب به خودش��ان پرداخت. به باور 
رئی��س فرهنگس��تان، »جریان روش��نفکری 
و مخالف��ان ما از دیرباز ت��ا همین امروز هوای 
همدیگ��ر را داش��ته و دارند، برخ��اف ما که 
عموم��اً کاری ب��ه کار یکدیگ��ر نداریم و قدر 
داشته های مان را نمی دانیم«. وی یکی از دایل 
عدم باور ب��ه خودی ها را نوعی خودباختگی و 
احس��اس حقارتی دانس��ت که بر اس��اس آن 

هرچه خودمان داریم به چشمان نمی آید. 
ادامه در صفحه13

دارایي مس��ؤوان و مقامات 
از جمله  عالي رتب��ه کش��ور 
مسائلي اس��ت که براي قاطبه مردم از اهمیت و 
حساسیت خاصي برخوردار است؛ تا جایي  که این 
مورد مهم، مي تواند نشانگر فاصله طبقاتي مسؤول 

مملکت با قشر متوسط یا ضعیف جامعه باشد.
آنها که قبل از شروع جدي فعالیت قانوني شان، 
خ��ود را خادم ملت معرفي مي کنن��د، ابتدا باید 
مش��خص کنند منظورش��ان از ملت چه کساني 
هستند؟ آیا منظور از ملت کساني است که گلوگاه 
اقتصادي و فرهنگي را تا خرخره تصاحب کرده اند 
و احدي را از روند فعالیت هاي خیمه شب بازي شان 
مطلع نمي کنند و هیچ گاه پاس��خگوي مطالبات 
مردم و مراجع قانون��ي هم نخواهند بود و فرار را 

بر قرار ترجیح مي دهند؟!
در راس��تاي اجراي اصل ۱4۲ قانون اساسي 
که مقرر م��ي دارد »دارایی رهبر، رئیس جمهور، 
معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان 
آنان قب��ل و بعد از خدمت، توس��ط رئیس قوه 
قضائیه رس��یدگی می ش��ود که بر خاف حق، 
افزایش نیافته باش��د« دفتري ب��ه عنوان »دفتر 
اص��ل ۱4۲ قانون اساس��ي« زیر نظر رئیس قوه 
قضائیه تشکیل شد تا دستورالعمل اجرایي اصل 
مذکور را به نحوي شایسته جامه عمل بپوشاند. در 
ماده سوم این دستورالعمل اجرایي، چنین مقرر 
شده است: »مقامات مشمول میزان دارایی خود 
و همسر و فرزندان خویش را در اظهارنامه هایی 
ک��ه با امضای رئیس قوه قضائیه و توس��ط دفتر 
ارس��ال می شود توصیف کرده و ظرف مدت ۱۵ 
روز از تاری��خ وصول به دفتر تس��لیم می کنند«. 
چنانک��ه ماحظه مي ش��ود از جمل��ه مقامات 
مشمول، وزرا هستند که باید طبق قانون اساسي 
و دستورالعمل یادش��ده، میزان دارایي خود و... 
را به رئیس قوه قضائی��ه اعام کنند. نکته قابل 
توجه اینکه ظرف م��دت ۱۵ روز باید این اعام 
دارایي توسط وزیر صورت بگیرد و نه هر زمان که 

خودشان صاح بدانند!
از طرفي، به لطف نظام جمهوري اسامي ایران، 
ماده دوم »قانون رس��یدگي ب��ه دارایي مقامات، 
مس��ؤوان و کارگزاران جمهوري اسامي ایران« 
ک��ه پس از ارجاع به مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام به تصویب نهایي رس��ید، مقرر مي دارد »به 
منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسؤوان 
جمهوری اسامی ایران و ارتقای سامت اداری از 
تاریخ ازم ااجرا شدن این قانون، یکی از شرایط 
تصدی س��مت های موضوع این قانون،  تعهد به 
ارائه فهرس��ت دارایی های خود، همسر و فرزندان 

تحت تکفل، در قالب  خوداظهاری به قوه قضائیه 
است«.

در اینجا نکات مهمی وجود دارد که به اختصار 
نوشته مي شود:

1- آیا طبق دستورالعمل اجرایي، در طول ۱۵ روز 
فرصت تسلیم دارایي به رئیس قوه قضائیه، آقاي 
وزیر یا وزیران مربوط وقت کافي نداشته و ندارند 

که به اصل مهم قانون اساسي عمل کنند؟!
2- در ماده دوم قانون رسیدگي به دارایي مقامات، 
سخن از خوداظهاري به قوه قضائیه است. در واقع 
یکي از شرایط تصدي سمت وزیر را در این ماده 
متذکر ش��ده اند و اگر وزیري حاضر نشد خودش 
دارایي اش را اعام کند، یعني حق ندارد مدیریت 

وزارتخانه اي را برعهده بگیرد!
3- حال که دولت دوازدهم ش��روع شده،  آنها که 
هنوز اقدامي در راس��تاي  شفافیت مالي صورت 
نداده اند، صاحیت خدمت در دولت را دارند یا نه؟
4- آیا  مجلس با استفاده از ابزار نظارتي شدیدي 
چون  اس��تیضاح نمي توان��د مانع جدي و قطعي 
فعالیت وزیري شود که به قانون تمکین نمي کند؟
5- سوال مهم تر اینکه دولت و رئیس دولتي که 
خود را قانونم��دار معرفي مي کند، چرا در مقابل 
تخلف وزی��ر خود اقدامي نمي کن��د و وزیرش را 

توبیخ یا عزل نمي کند؟
اینکه در دولت هاي سابق هم چنین تخلفاتي 
صورت مي گرفت، دلیل نمي شود قانون گریزي در 
دولت هاي حال و آینده هم ادامه داش��ته باشد و 

ملت از درآمد و دارایي  وزرا باخبر نشوند.
اگر دولتي ها معتقدند همه  چیز باید ش��فاف 
باشد و مساله محرمانه اي مابین مردم و مسؤوان 
وجود ندارد- جز مس��ائل امنیت��ي- پس نباید از 
خوداظهاري لیست اموال خود ترسي داشته باشند 
و این موضوع مهم، در میان اخبار پراکنده فضاي 

مجازي و حقیقي گم شود!
و اما پیش��نهادي که در راس��تاي همان ماده 
دوم قانون رس��یدگي به دارایي مطرح مي ش��ود، 
این اس��ت: هر وزیري که مي خواهد در هر دولتي 
فعالی��ت کند و از مجلس رأي اعتماد بگیرد، باید 
قبل از اینکه توس��ط رئیس جمه��ور به مجلس 
معرفي ش��ود،  لیست اموال و دارایي اش به رئیس 
قوه قضائیه تسلیم شود تا بعد از انتخاب شدنش به 
وزارت فان وزارتخانه، مشکل جدي در حیطه امر 

اجرایي شکل نگیرد.
به نظر مي رسد باید ضمانت اجرایی کافي براي 
این موضوع لحاظ شود تا شعار شفافیت در تمام 
زمینه هاي اقتصادي، فرهنگ��ي، اجتماعي و... در 

حد حرف باقي نماند.

روز حساب و کتاب رسیده!
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گروه سیاس�ی: همزمان با فرمایشات رهبر انقاب 
در دیدار هیات دولت مبن��ی بر اینکه در ماجرای 
برجام از اروپا قطع امید کنید، وزیر خارجه فرانسه 
بار دیگر مواضع طلبکارانه این کشور در قبال ایران 
را تکرار کرد. لودریان در جمع س��فرای این کشور 
گفت حفظ برجام مس��اله ای مربوط به اس��تقال 
اروپا اس��ت، با این حال ایران هم باید خواسته های 
مطرح ش��ده از سوی اروپا از جمله گفت وگو درباره 
مسأله موش��کی و منطقه ای را بشنود. به گزارش 
»وطن امروز«، نگاهی بر مواضع اروپایی ها از ابتدای 
مذاکرات هسته ای تاکنون بخوبی همراهی اروپا با 
آمریکا را در قبال ایران نش��ان می دهد اما در میان 
کشورهای اروپایی، فرانسه به صورت ویژه تری این 
هماهنگی را چه در ادبیات و چه در عمل ابراز کرده 
و نشان داده است. این مساله البته به ماه  های اخیر 
مربوط نمی شود و حتی پیش از زمان خروج رسمی 
ترامپ از برجام نیز این هماهنگی کاما مش��هود 
بود. فرانس��وی ها حاا مواضع ش��ان درباره برجام 
و تاکید بر مذاکره در خصوص مس��ائل موشکی و 
منطقه ای را ش��فاف      تر مطرح می کنند. به گزارش 
فارس، »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه فرانس��ه روز 
چهارشنبه هرچند از لزوم حفظ توافق هسته ای با 
ایران صحبت کرد اما در عین حال گفت ایران باید 
خواسته های کشورهای غربی را نیز بشنود. بر اساس 
متنی که در س��ایت وزارت خارجه فرانسه منتشر 
ش��ده، لودریان که چهارش��نبه گذشته در پاریس 
در گردهمایی س��فرای فرانس��ه صحبت می کرد، 
بار دیگر گفت ایران باید درباره مس��ائل موشکی و 
منطقه ای و همچنین وضعیت برنامه هسته ای خود 
پس از س��ال ۲۰۲۵، با غ��رب گفت وگو کند. وی 

گفت: »در ارتباط ب��ا ایران، از تاش های مان برای 
حفظ برجام مطلع هستید. با اراده به این تاش ها 
ادام��ه می دهیم، چراکه بح��ث ثبات بین المللی و 
استقال اروپا مهم اس��ت. هنوز چند مسأله فنی 
باقی مانده که باید حل ش��ود اما اراده ازم وجود 
دارد«. لودریان س��پس ادام��ه داد: »اما رژیم ایران 
هم باید وقتی ما درخواستی مطرح می کنیم، این 
خواسته ها را بشنود. من این را در جریان سفری که 
بهار امسال به تهران داشتم هم مطرح کردم. آنجا 
گفتم اگر سوریه از خط قرمزهای ما عبور کند، با 
تبعاتی مواجه می شود. این تبعات هم اتفاق افتاد«. 
به نظر می رس��د اشاره لودریان، به حمله موشکی 
و هوایی فروردین ماه امسال به سوریه است. حمله 
مشترک آمریکا، فرانسه و انگلیس به چند نقطه از 
س��وریه پس از آن انجام شد که کشورهای غربی 
مدعی شدند در منطقه »غوطه شرقی« سوریه از 

تسلیحات ش��یمیایی استفاده شده است. وزیر 
خارجه فرانسه در ادامه صحبت هایش درباره 
ایران، گفت: »من گفتم اقدامات ایران درنهایت 

ریس��ک تقاب��ل و درگی��ری را افزایش 
می دهد... ما در راس��تای 
مناف��ع هم��ه، همچنان 
از ایج��اد ی��ک چارچوب 
گفت وگ��وی جامع که به 
مسأله هس��ته ای پس از 
سال ۲۰۲۵، موشک های 
بالس��تیک و فعالیت های 
ایران  رژی��م  ثب��ات زدای 
در آن منطق��ه بپ��ردازد، 

حمایت خواهیم کرد«.

تکرار مواضع طلبکارانه در وین■
وزیر خارجه فرانسه همچنین روز پنجشنبه پیش 
از نشست مشورتی غیررسمی وزرای خارجه اتحادیه 
اروپایی در وین اتریش هم اظهاراتی مشابه مطرح کرد. 
وی گفت ایران از مذاکره با اروپایی ها درباره مس��ائل 
موش��کی و منطقه ای »راه گریزی« ندارد. به نوشته 
خبرگزاری فرانس��ه، او گفت: »ایران از مذاکره درباره 
3 موضوع مهم مایه نگرانی ما راه گریزی ندارد... ازم 
اس��ت گفت وگو انجام شود، ازم است ایرانی ها از این 
مسأله مطلع باشند«. نکته قابل تامل اینکه اظهارات 
لودریان در حالی مطرح می ش��ود که »یوکیا آمانو« 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 
)۸ شهریور( بار دیگر تایید کرد ایران به مفاد تعهداتش 

ذیل توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ متعهد بوده است.
واکنش قاسمی به اظهارات لودریان■

س��خنگوی وزارت امورخارجه در 
واکنش ب��ه اظهارات وزی��ر خارجه 
فرانس��ه گفت در این ش��رایط آنان 
را هی��چ گزی��ر و گری��زی از انجام 
تعهدات ش��ان و ایران و ایرانی را نیز 
گزیر و گریزی جز بی اعتمادی نیست. 
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه در واکنش به اظهارات 
اخیر وزیر خارجه فرانس��ه 
اظه��ار داش��ت:  مذاکرات 
توافقی  ب��ه  برجام ک��ه 
مستحکم و بین المللی 
از  نش��انی  انجامی��د 
حس��ن نیت ای��ران و 
پایبن��دی ب��ه اص��ل 

گفت وگو و ت��اش در جهت بهره   گیری از روش  های 
منطقی و مس��المت آمیز بود که می توانست مبنایی 
اصولی و خردمندانه برای سنجش میزان حسن نیت 
و پایبندی کش��ورهای غربی به تعهدات خود باشد 
که با خ��روج یکجانبه یکی از مدعیان غوغاس��اار، 
زیاده جو و زیاده گو و کاستی و کاهلی دیگران، کارنامه 
غیرقابل قبولی از خود به  جا گذاشته   اند. قاسمی گفت: 
جمهوری اسامی ایران همواره نشان داده از گفت وگو 
و مذاکره هراس و واهمه ای نداش��ته و ندارد و به آن 
معتقد است اما در شرایطی که نتایج آن همه تاش 
و کوشش همه جانبه ایران و دیگر قدرت  های جهانی 
با قلدری و از سر زیاده خواهی توسط برخی شرکای 
وزیر امور خارجه فرانسه بسادگی در برابر عدم توانایی 
آنان نقض می ش��ود و دولتمردان اروپایی هم بیشتر 
تاکنون به اعام مواضع سیاس��ی و تکرار آنها بسنده 
کرده و نتوانس��ته  اند در جهت ارائه تضمین  های ازم 
و کافی مورد انتظار اقدام چشمگیری برای حفظ یک 
توافق بین المللی- که به عنوان مهم ترین دس��تاورد 
دیپلماسی عصر حاضر به شمار می رود- انجام دهند، 
دلیل          ، ضرورت، اعتبار و اعتمادی برای مذاکره آن هم 
برای موضوعات غیرقابل مذاکره باقی نمی ماند. وزیر 
خارجه فرانس��ه می داند در این ش��رایط و بر اساس 
تفاهمات انجام ش��ده قبلی، آنان را گزیر و گریزی از 
انجام تعهدات ش��ان نیس��ت و ایران و ایرانی را نیز تا 
عدم انجام تمام تعهدات آنان، هیچ گزیر و گریزی از 
بی اعتمادی به آنان نیست. قاسمی تاکید کرد: درباره 
برنامه موشکی کشورمان هم مجددا تاکید می کنیم 
این برنامه دفاعی، بومی و مشروع است و برای حفظ 
و حراست از کیان کشور و مردم ایران حیاتی است و 

به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.

لودریان بار دیگر بر مهم ترین مطالبه آمریکا درباره برجام تأکید کرد

فرانسهموشکهاومنطقهرامیخواهد!
نما

فرانسهبرمدارآمریکا
در  فرانس�وی ها  اقدام�ات  و  مواض�ع  بررس�ی 
مذاکرات هس�ته ای تا امروز نش�ان می دهد تمام 
هش�دارها و پیش بینی  های منتقدان برجام کاما 
مبتنی بر واقعیات بوده است. فرانسه نعل به نعل 
مطالب�ات دولت ترامپ در قبال برجام را پیگیری 
و بر آن تاکید کرده است. نقطه عطف این موضوع 
را بای�د دیدار حس�ن روحان�ی و امانوئل مکرون 
]اواخر ش�هریور 96[ در حاش�یه مجمع عمومی 
س�ازمان مل�ل دانس�ت. مک�رون در آن دی�دار 
صراحتا خواس�تار مذاکره درباره وضعیت برنامه 
هس�ته ای ایران بع�د از دوره زمانی برجام ش�د. 
موضوعی که دونالد ترامپ در اوایل حضورش در 
کاخ س�فید بر آن تاکید و موض�وع دائمی کردن 
محدودیت  های برنامه هسته ای ایران در برجام را 
مطرح ک�رد. از همین رو مک�رون در حقیقت در 
ای�ن دیدار که روحانی به منظ�ور رایزنی بر حفظ 
برج�ام در آن ش�رکت ک�رده بود ادع�ای ترامپ 
مبنی بر نگرانی درباره وضعیت برنامه هس�ته ای 
ای�ران پس از اتمام بازه زمانی برجام یعنی س�ال 
2025 را تایید کرد. همان موقع  رویترز با اش�اره 
به این دی�دار گزارش داد مک�رون در این دیدار 
به روحانی گفته اس�ت ازم است درباره وضعیت 
برنامه هس�ته ای ای�ران پ�س از 2025 مذاکره و 
توافق شود. رویترز همچنین تایید کرد اظهارات 
مک�رون، موضع آمریکایی ها درب�اره برجام بوده 
اس�ت. این ن�گاه مش�ترک ترامپ و مک�رون بر 
بندهای موس�وم به »غ�روب آفت�اب« در برجام 
مطرح شد. موضوعی که همان موقع در نطق های 
رؤس�ای جمهور آمریکا و فرانس�ه و نخست وزیر 
رژیم صهیونیس�تی در مقر عمومی سازمان ملل 
علن�ی ش�د. ترامپ در این ب�اره گفته ب�ود: »اگر 
توافقی در انتها پوششی را برای انجام یک برنامه 
هسته ای ]برای ایران[ فراهم آورد، ما نمی توانیم 
به آن پایبند بمانیم. توافق هسته ای ایران یکی از 
بدترین و یکسویه ترین توافقاتی است که ایاات 

متح�ده تاکن�ون وارد آن ش�ده اس�ت. به کام 
صادقانه، این توافق مایه شرمس�اری برای ایاات 
متحده اس�ت«. بنیامی�ن نتانیاهو، نخس�ت وزیر 
رژیم صهیونیس�تی نیز در نطق خود در سازمان 
مل�ل این موض�وع را به ص�ورت واضح تری بیان 
ک�رد. او در این ب�اره گفت�ه بود: بنده�ای غروب 
آفتاب، س�ایه ای تاریک بر جه�ان خواهد افکند 
و ایران را ظرف یک دهه در آس�تانه کش�ورهای 
دارن�ده س�اح های هس�ته ای قرار خواه�د داد. 
مکرون نی�ز همان زمان در نط�ق خود در مجمع 
عموم�ی س�ازمان ملل اگرچ�ه بر موض�وع لزوم 
حف�ظ برجام تاکی�د کرد اما موضعی مش�ترک با 
ترام�پ و نتانیاه�و گرف�ت. وی در این باره گفت: 
امی�دوارم بتوانی�م پس از 2025 برنامه موش�کی 
ایران را محدود کنیم. این را به همتایان ایرانی و 
آمریکایی ام هم گفتم. وی افزود: امیدوارم بتوانیم 
روی محدود کردن برنامه موش�ک های بالستیک 
ای�ران هم کار کنیم. ما بای�د روی راهکاری برای 
دوره پ�س از 2025 کار کنی�م. نکت�ه قابل توجه 
درباره فرانس�وی ها اینکه آنها بیش�ترین مواهب 
را از برجام نس�بت به دیگر کش�ورهای اروپایی 
دریافت کرده   اند. اما از تک�رار و تاکید بر مواضع 
همسو با آمریکایی ها چه در حوزه مذاکره مجدد 
درباره برجام و چه درباره موش�ک و منطقه دریغ 
نمی کنن�د. این موضوع طی ماه  های گذش�ته نیز 
 بارها مشاهده شده اس�ت. رئیس جمهور فرانسه 
5 اردیبهش�ت 97 پ�س از دی�دار و مذاک�ره ب�ا 
رئیس جمهور آمریکا بازهم  اعام کرد کش�ورش 
معتقد اس�ت باید محدودیت های بیشتری هم در 
حوزه هس�ته ای و ه�م در حوزه های موش�کی و 
منطق�ه ای علیه ایران اعمال ش�ود. موضوعی که 
وزیر خارجه این کش�ور باز هم بر آن تاکید کرد. 
آنچه مسلم اس�ت اروپا ]و به طور خاص فرانسه[ 
مس�ؤول پیش�برد اهداف آمریکایی ه�ا در قبال 

سرنوشت برجام است.

همراهی دقیق و گام به گام فرانسه با نقشه علیه ایران در جریان برگزاری مجمع عمومی سران سازمان ملل در سال2017 آشکار شد

 گزارش وطن امروز از سکوت وزارت خارجه 
در قبال اعتراضات فرانسه/ 14 آذر 97

پسابرجام



کشاورزی 

 توزیع کارت های سوخت
مانده در پست

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با 
صدور اطاعیه جدیدی نسبت به تعیین تکلیف 
کارت س��وخت های باقیمانده در ادارات پست، 
اع��ام کرد  توزیع مجدد کارت های س��وخت 
معطله توسط اداره پس��ت آغاز شده است. به 
گزارش تسنیم، همه خودروهای نوشماره، دارای 
کارت سوخت هستند و کسانی که از سال 94 
به بعد به دلیل عدم الزامی بودن کارت سوخت 
شخصی در فرآیند سوختگیری، اقدام به گرفتن 
کارت س��وخت خودروی نوشماره خود نکرده 
بودند، نیازی به ثبت نام کارت سوخت المثنی 
ندارند، چرا که کارت سوخت آنها موجود است 
و فقط به دلیل عدم مراجعه آنها یا عدم امکان 
دسترسی به آدرس مالک خودرو، برگشت داده 
ش��ده بود. بنا بر این اعام، مالکان این کارت ها 
می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت 
پست به نشانی »WWW.POST.IR« و با 
درج ش��ماره VIN خودرو در بخش پیگیری 
کارت س��وخت در سامانه »پیگیری مرسوات 
س��ازمانی« از آخرین وضعیت نح��وه دریافت 
کارت س��وخت خود مطلع شوند. این اطاعیه 
تاکید دارد مالکان این خودروها نیاز به ثبت نام 
برای کارت س��وخت المثنی ندارن��د و کارت 
س��وخت آنها در اس��رع وقت از طریق شرکت 

پست برای آنها ارسال خواهد شد.

 تعیین مجازات عدم اعام
مشخصات بهره برداران کارتخوان ها

نمایندگان مردم در خانه ملت مجازات عدم 
اعام مش��خصات بهره برداران از دستگاه های 
کارتخوان به س��ازمان ام��ور مالیاتی را تعیین 

کردند. 
به گ��زارش خانه مل��ت، نماین��دگان در 
نشست علنی مجلس در جریان رسیدگی به 
ایحه نحوه اس��تفاده، نگه��داری و نظارت بر 
پایانه فروشگاهی )صندوق مکانیزه فروش( با 
ماده »11« آن موافقت کردند. بر اس��اس این 
ماده، بانک مرکزی مکلف اس��ت با همکاری 
س��ازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک س��ال 
پس از ازم ااجرا ش��دن این قانون، نس��بت 
به ساماندهی دس��تگاه های کارتخوان بانکی 
)POS( ی��ا درگاه ه��ای پرداخت الکترونیکی 
اق��دام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز 
فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی، 
به هر یک از پایانه های فروش، شناس��ه یکتا 
اختصاص دهد. همچنین بانک مرکزی موظف 
اس��ت به ترتیبی که س��ازمان ام��ور مالیاتی 
درخواس��ت می کند امکان دسترسی سازمان 
امور مالیاتی به اطاعات درگاه های پرداخت و 
تراکنش های شبکه های پرداخت بانکی رسمی 
کشور را فراهم کند. تخلف از این حکم موجب 

مجازات درجه 6 می شود.

 نمایندگان مستعفی اصفهان
 به مجلس نیامدند

نماین��ده مردم شاهین ش��هر در مجلس از 
عدم حضور دوباره نمایندگان اصفهان در جلسه 

صحن علنی مجلس خبر داد.
نماین��ده  حاجی دلیگان��ی،  حس��ینعلی 
مردم شاهین ش��هر در مجلس در گفت وگو با 
تسنیم، اظهار داشت: نمایندگان در این جلسه 
تصمی��م گرفتند در جلس��ات صحن علنی و 
کمیس��یون های تخصصی مجلس ش��رکت 
نکنند، بنابراین در راستای همین تصمیم در 
جلسه صحن علنی دیروز حضور نیافتند. وی 
درباره علت عدم حض��ور نمایندگان اصفهان 
در جلس��ات علنی پارلمان اظهار داش��ت: به 
خواسته های نمایندگان مستعفی توجه نشده 
و ضمانتی هم داده نش��ده است. وی با تاکید 
بر اینکه نمایندگان اصفهان بر استعفای خود 
مصر هستند، اضافه کرد: ازم است مسؤوان 
ذی ربط در این باره جلسه ای بگذارند و نظرات 
و خواسته های نمایندگان مستعفی را بشنوند 

و عمل کنند.

 قیمت میوه شب یلدا
خرده فروشی عمده فروشینام میوه

۷۴۲5  55۰۰- ۴۰۰۰انار

۲5۰۰۳۳۷5 - 1۰۰۰هندوانه

۷۰۰۰۹۴5۰- 5۰۰۰پرتقال جنوب

۲5۰۰۳۳۷5 - 15۰۰پرتقال شمال

۴۰۰۰5۴۰۰ - ۳۰۰۰نارنگی پیج

۴5۰۰۶۰۷5 - ۲5۰۰نارنگی یافا

۴۰۰۰5۴۰۰ - ۳۰۰۰نارنگی انشو

۷۰۰۰۹۴5۰ - ۴۰۰۰سیب زرد

۷۰۰۰۹۴5۰ - ۳۰۰۰سیب قرمز
۶۰۰۰۸1۰۰ - ۳۰۰۰انگور بی دانه زرد

۷۰۰۰۹۴5۰ - 5۰۰۰انگور بی دانه قرمز

۴5۰۰۶۰۷5- ۳5۰۰ انگور شاهرودی

۶۰۰۰۸1۰۰ - ۳۰۰۰کیوی

۹5۰۰1۲۸۲5 - ۸5۰۰موز
قیمت ها به تومان است

کاهش قیمت مرغ به ۱۰۸۰۰ تومان
وزیر صنعت،  معدن و تجارت از ورود سازمان 
حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان به 
موضوع گرانی مرغ خب��ر داد. رضا رحمانی در 
حاش��یه نشست ش��ورای گفت وگوی دولت و 
بخ��ش خصوصی در جمع خبرن��گاران افزود: 
وزارت جهاد کش��اورزی به ص��ورت جدی در 
چند روز اخیر برای کنت��رل قیمت مرغ ورود 
کرده است. وی اضافه کرد: دولت برای واردات 
نهاده ه��ا ارز 4200 تومانی اختصاص می دهد 
و کنت��رل این ب��ازار هم دس��ت وزارت جهاد 
کشاورزی اس��ت . رحمانی ادامه داد: بر اساس 
آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ به 
ازای هر کیلو 10800 تومان تعیین شده است 
و عرضه کنندگان هم باید مرغ را با این قیمت 

عرضه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات:
 95  درصد دستگاه های کشور
آماده تحول دیجیتال نیستند!

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با بیان اینکه 
تحول دیجیتال و انقاب صنعتی چهارم زودتر از 
آن چیزی که فکر می کنیم رخ می دهد، گفت: 
گزارش ها از وضعیت دس��تگاه ها و سازمان های 
کشور برای ورود به حوزه تحول دیجیتال حاکی 
از آن اس��ت که 95 درصد آنها آمادگی ازم را 
ندارن��د. محمدج��واد آذری جهرمی در نهمین 
س��مپوزیوم بین المللی مخابرات در پژوهشگاه 
ارتباط��ات و فناوری اطاعات یکی از مهم ترین 
چالش ها در عرص��ه تحول دیجیتال را افزایش 
شناخت مجموعه  های مختلف نسبت به تحول 
دیجیتال دانس��ت و گفت: پژوهشگاه ارتباطات 
دوره   هایی را برای آش��نایی بخش  های مختلف 
ب��ا مفهوم تحوات رخ داده برگ��زار کرده و این 
اقدام اگرچه خوب اس��ت اما گزارش آن بشدت 
نگران کننده اس��ت، چرا که بن��ا بر این گزارش 
95 درصد دستگاه ها و سازمان  های ما آمادگی 
ورود به این عرصه را ندارند. عضو کابینه دولت 
دوازدهم توجیه نبودن افراد مس��ؤول در قبال 
تح��وات رخ داده را باعث ایجاد کاریکاتوری از 
توسعه دانست و تصریح کرد: در حوزه ارتباطات 
و فناوری اطاعات وظیفه نداریم به کودکان و 
صیانت از آنها و همین طور به رس��انه  های نوین 
بپردازیم ام��ا به علت نپرداختن دیگران به این 

مسائل ما مجبوریم به آن عمل کنیم.
مشکل سامانه همتا بعد از یک سال ■

وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطاعات علت 
تعلیق ثبت گوشی مس��افری در سامانه همتا 
و دلیل ایجاد مش��کل هنگام استفاده از گوشی  
قدیمی برای برخی کاربران را تش��ریح کرد و از 
بررسی امکان فعال سازی گوشی های خاموش و 
جا مانده در طرح شناسه دار کردن گوشی های 
تلفن همراه خبر داد. جهرمی در ادامه اظهار کرد 
قطع سامانه همتا و گمرک درست نیست، بلکه 
موضوع وصل سیستم سامانه نیروی انتظامی به 
گمرک مطرح است که باید اتفاق می افتاد. قرار 
بود این اتصال برای مشخص شدن دقیق واردات 
گوش��ی از طریق مسافر انجام شود، نه  اینکه به 
اسم بار مس��افر، بتوان خارج از روال های مورد 
تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوش��ی 
وارد ک��رد. وی در ادامه افزود:  اکنون فرآیند بار 
مس��افر در حال پیاده سازی است و مشکلی در 
این زمینه وجود ندارد. برخی انتقاد دارند چون 
کانال های اصلی واردات به درستی کار نمی کند، 
جلوی واردات گوشی به شیوه مسافری گرفته 

شده و در بازار اختال ایجاد کرده است.

پست

۳اقتصاد

گ�روه اقتصادی: در آس��تانه پایان پایی��ز و خزان 
طبیع��ت، بازار ارز ه��م روزهای س��رد و آرام خود 
را س��پری می کن��د. دیگر نه خب��ری از دال های 
پرس��روصدا در بازار است و نه صرافی ها هر لحظه 
قیمت های درج شده روی تابلوها را تغییر می دهند. 
به گ��زارش »وطن ام��روز«، دی��روز هوای کل 
ته��ران بارانی و س��رد ب��ود اما هیچ جا ب��ه اندازه 
حد فاصل میدان فردوسی و سبزه میدان سرد نبود. 
صرافی های تعطیل یا باز با برگه های خرید و فروش 
ارز نداریم، تابلوهای اعام قیمت ناقص و تک و توک 
دال هایی که استیصال از چهره  آنها می بارد، توضیح 
چند کلمه ای حال و هوای بازار ارز آزاد است. قیمت 
ارز در صرافی ها و در دس��ت دال  ها ارزان ش��ده و 
دیگ��ر تفاوتی بین آنها وجود ندارد. دیروز دار بین 
9800 ت��ا 10100 تومان و ی��ورو بین 11500 تا 
11800 تومان خرید و فروش می شدند. تمایل بازار 
مشخص نیست، این یعنی نه صف خریدی شکل 
گرفته و نه صف فروشی، دلیل آن هم رکود شدید 
بازار است؛ به کلی صفی هم نیست که بتوانیم برای 
آن ترکیب اضافی به کار ببریم. نخستین جمله ای 
که از زبان صرافی ها در پاس��خ به س��والی مبنی بر 
اینکه وضع بازار چطور است؟ می شنویم، این است: 
اان فصل خرید و فروش نیس��ت. اگر بخری ضرر 
می کنی، بفروش��ی هم ضرر می کن��ی. البته درک 
این جمله کمی س��خت اس��ت اما با کمی توضیح 
قابل فهم می ش��ود. اغلب فعاان بازار بر این باورند 
که ش��رایط فعلی بازار مولود متغیرهای غیرواقعی 
است، آنها شرایط فعلی را مصنوعی برآورد می کنند، 
البته بر این باورند که دار باای 12 هزار تومان هم 
مصنوعی بود. کنشگران ارزی با این پیش فرض که 
بانک مرکزی در حال حاضر بازار را با ارز مداخله ای 
هدایت می کند، اعتقاد دارند در این شرایط به دلیل 
اینک��ه رفتارهای آتی بازار بر مبنای عرضه و تقاضا 
نیست پس نمی توان هیچ پیش بینی درستی داشت. 
آنها ترجیح می دهند در شرایطی که بازار غیرقابل 
پیش بینی اس��ت خرید و فروش سرمایه ای انجام 
ندهن��د و صرفا برای گذار از روزمرگی و تامین نیاز 

مشتری های خاص خود خرید و فروش  کنند.  
بانک های فعال در خرید و فروش ■

بانک هایی که تا چند هفته پیش فقط اقدام به 
خرید ارز می کردند حاا پای کار فروش هم آمده اند، 
البته این موضوع در حالی رخ داده است که قیمت 
فروش آنها با بازار آزاد یکسان شده است. بانک های 
خرید و فروش کننده ارز در هفته جاری در اقدامی 
عجیب حتی با قیمت��ی بااتر از صرافی ها و داان 
دار را خری��داری می کردن��د. این لطف بانک ها به 

مردم در شرایطی رخ می داد که اغلب کنشگران بازار 
با رفتارشناسی این اقدام بانک ها تحلیل می کردند 
که بانک ها هم به فکر س��رمایه  گذاری در حوزه ارز 
افتاده اند و در حال تکاپو برای خرید در این شرایط 
اس��تثنایی و پس از کاهش 30 درصدی قیمت ارز 
نسبت به یک ماه گذشته هستند. دیروز نرخ خرید 
دار در بانک ها نسبت به روز قبل از آن کاهش یافت 
و به زیر 9900 تومان رس��ید. همچنین نرخ خرید 
یورو نیز نس��بت به روز دوشنبه کاهشی و 11 هزار 

و 1۷6 تومان بود، چراکه روز دوش��نبه هر دار در 
بانک ها به قیم��ت 9900 تومان و هر یورو 11 هزار 
و 19۷ تومان خریداری می شد. دیروز قیمت خرید 
پون��د نیز در بانک ه��ا 12 ه��زار و 434 تومان بود 
که نس��بت به روز قبل از آن با کاهش همراه ش��د. 
همچنین بر اساس اعام صرافی ها، نرخ فروش لیر 
دیروز در بازار غیررسمی 2010 تومان، نرخ فروش 
درهم 2۷50 تومان و نرخ فروش پوند نیز 12 هزار 

و 810 تومان بود.
 از س��وی دیگر، بانک ها در صورت کامل بودن 
م��دارک مس��افران، برای کش��ورهای همس��ایه و 
مش��ترک المنافع تا س��قف 500 یورو و برای سایر 
کشورها تا س��قف 1000 یورو ارز مسافرتی به آنها 
می فروشند که بر اس��اس اعام بانک ها، دیروز هر 
یورو مس��افرتی 11 هزار و 2۷8 تومان بود که این 
رقم با احتس��اب کارمزد به ح��دود 11 هزار و 640 

تومان می رسید.

وطن امروز  شماره ۲۶1۰ چهار شنبه ۲۸ آذر 1۳۹۷

مالیات

فاوا

»وطن امروز« از حال و هوای میدان فردوسی در روزهای افت نرخ ارز گزارش می دهد

فصل سرد دار

نما
سکه بازهم ارزان شد

در جریان معامات دیروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، ۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان 
ش�د. به گزارش مهر، همچنین نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم ۳ میلیون و ۲5۰ هزار 
تومان شد. دیروز همچنین هر نیم سکه یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۰ هزار 
تومان و سکه یک گرمی ۶۳۰ هزار تومان بود. قیمت هر اونس طا در بازارهای جهانی 1۲۴۹ دار و ۴۰ سنت 

و هر گرم طای 1۸ عیار ۳۰۲ هزار تومان بود.

گ�روه اقتص�ادی: حاش��یه های 
در  نماینده س��راوان  بگومگوی 
مجلس و کارمند گمرک روز گذشته موجب شد 
س��اعتی از وقت پارلمان به آن اختصاص یابد و 

حتی موضوع استیضاح وزیر اقتصاد مطرح شد.
به گزارش »وطن امروز«، انتشار فیلم درگیری 
محمد باسط درازهی، نماینده سراوان در مجلس 
و کارمن��د گمرک و عکس العمل م��ردم، بازتاب 
گسترده ای در فضای مجازی داشت. مشاجره این 
نماینده و کارمند گمرک به الفاظ رکیک کشیده 
می ش��ود و نماینده مجلس نیز س��اعاتی بعد با 
انتشار ویدئویی وزیر اقتصاد را تهدید به استیضاح 
می کند. س��رانجام روز گذش��ته وزی��ر اقتصاد با 
حضور در مجلس اعام ک��رد اگر قصور کارمند 
گمرک مشخص شود با وی برخورد خواهیم کرد 

و از نماینده مجلس عذرخواهی می کنیم. 
درازه��ی، نماین��ده س��راوان عن��وان کرده 
45 دقیق��ه جلوی در گم��رک جلویش را گرفته 
بودن��د و فحش های بدی ب��ه وی دادند و وی را 
عصبانی کردند. او البته با کش��انده شدن جریان 
به مجلس، خواس��تار برخورد منطقی با موضوع 

شده است.
این در حالی اس��ت که واکنش ها به برخورد 
پیش آمده بین کارمند گمرک و نماینده مجلس 
به اینجا ختم نش��ده و حت��ی برخی نمایندگان 
بحث استیضاح وزیر اقتصاد و همچنین برکناری 
رئیس گمرک و حراست آن را نیز مطرح کرده اند.

اس�تیضاح وزی�ر اقتص�اد در مجلس کلید  ■
خورد!

علی ُکرد، نماینده خاش در مجلس ش��ورای 
اس��امی، دی��روز در جمع خبرن��گاران از کلید 
خوردن اس��تیضاح وزیر اقتصاد در مجلس خبر 
داد و گف��ت: در پی توهین کارمندان گمرک به 
محمدباسط درازهی، نماینده سراوان، نمایندگان 
در حال جم��ع آوری امضا برای اس��تیضاح وزیر 
اقتصاد هس��تند. در این اس��تیضاح نمایندگان 
خواس��تار عزل رئیس گمرک و رئیس حراست 

گمرک نیز شده اند.

وزیر عذرخواهی نکرد ■
به��روز نعمت��ی، س��خنگوی هیات رئیس��ه 
مجلس ش��ورای اسامی در حاشیه جلسه علنی 
دیروز مجلس ادعا ک��رد وزیر اقتصاد از نماینده 
مجلس عذرخواهی کرده اما وزیر اقتصاد فورا آن 
را تکذی��ب و اعام کرد اگ��ر کارمند مقصر بوده 
عذرخواه��ی می کنی��م. وی با اش��اره به حضور 
دژپسند، وزیر اقتصاد در جلسه غیرعلنی گفت: 
وزی��ر اقتصاد مس��ائلی را در این باره مطرح و در 
نهایت عذرخواهی کرد. همچنین قرار ش��د ابعاد 
موضوع توس��ط پزشکیان، نایب رئیس مجلس و 
وزیر اقتصاد مورد بررس��ی ق��رار گرفته و نتیجه 

نهایی به مجلس اعام شود.
کارمند گمرک خود اهل تسنن است ■

یک��ی از کارکنان گمرک ماج��رای درگیری 
لفظ��ی کارمند گمرک با ی��ک نماینده مجلس 
را توضیح داد و گفت: موضوع مش��اجره مربوط 
به مراجعه س��رزده نماین��ده مجلس به گمرک 
و مش��کل پ��ارک خ��ودرو در پارکینگ محدود 

ساختمان گمرک بوده است.
این کارمند گمرک که درخواست کرد نامش 
برده نش��ود، در گفت وگو با ف��ارس درباره فیلم 
منتش��ره از یک نماینده مجلس هنگام ورود به 
س��اختمان گمرک در خیابان بهش��تی تهران و 
درگی��ری با ی��ک ارباب رج��وع، چنین توضیح 
داد: س��اختمان خیابان ش��هید بهشتی گمرک 
جمهوری اس��امی در ته��ران دارای پارکینگ 
محدودی اس��ت که عمدتاً توس��ط خودروهای 
مدیران گمرک اش��غال می شود و میهمانانی که 
از قب��ل هماهنگ کرده باش��ند، می توانند برای 
پارک خودرو از این پارکینگ اس��تفاده کنند اما 
روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس بدون هیچ 
هماهنگی قبلی قصد داشت با خودروی خود وارد 
پارکینگ ش��ده و دیداری ب��ا رئیس کل گمرک 
داشته باشد که چون هیچگونه هماهنگی از قبل 
انجام نشده بود از ورود خودروی این نماینده به 
پارکینگ گمرک به دلیل مشکل ظرفیت پایین 

پارکینگ جلوگیری شد.

وی افزود: اینکه نماینده محترم مجلس اعام 
کرده جلس��ه با رئیس گمرک از قبل هماهنگ 
ش��ده و بعدا تغیی��ر یافته بود، صح��ت ندارد و 
کارمند انتظامات گم��رک موظف بوده به خاطر 
عدم هماهنگی از ورود خودروی این نماینده به 

داخل پارکینگ گمرک جلوگیری کند.
وی افزود: کارمند گمرک که در فیلم منتشر 
شده در فضای مجازی اجازه ورود بدون هماهنگی 
را به نماینده مجلس نمی دهد، هیچ گونه سابقه 
س��وئی در م��دت خدمت در گمرک نداش��ته و 
اتفاقاً خودش از ش��هروندان اهل تسنن ترکمن 
صحرا در اس��تان گلستان است و ادعای نماینده 
مذکور مبنی بر توهین به اهل تسنن از سوی این 
کارمند و قومیتی جلوه دادن این بحث و درگیری 

نمی تواند واقعیت داشته باشد.
وی تأکی��د کرد: این حادثه در اوج س��اعات 
کاری و ش��لوغی زم��ان اداری اتف��اق افتاده که 
اگر آن نماینده مجل��س قبًا حتی با یک تلفن 
هماهنگ کرده بود، هیچ کدام از این مش��کات 
پیش نمی آمد و از قبل برای جای پارک خودروی 
ایشان تدبیری اندیشیده می شد. همچنین طبق 
فیلمی که وجود دارد، نماینده مجلس 45 دقیقه 
جل��وی در گم��رک معطل نش��ده و همان 5-6 
دقیقه ای که جر و بحث بین نماینده و کارمند و 
همچنین دخالت یک ارباب رجوع صورت گرفته، 

واقعیت دارد.
وی تاکی��د کرد: هیچ ف��ردی نباید فحش و 
ناس��زا به دیگری بگوید، بویژه اینکه فرد گوینده 
نماینده مجلس و از مس��ؤوان کش��ور باش��د و 
توهین از جانب هیچ کس به فرد دیگری پذیرفته 
نیس��ت و همه باید نسبت به حفظ کرامت افراد 
بدون توجه به جایگاه آنها اهتمام داشته باشند. 

این کارمند گمرک در پاس��خ به این پرسش 
که آیا کارمند مورد نظر هنوز س��ر کارش است، 
گفت: دلیلی ندارد آن کارمند وظیفه ش��ناس از 
کار بیکار شود، البته باید درباره همه شهروندان 
از جمله نماین��دگان مجلس که خود قانون گذار 

هستند، قانون و مقررات رعایت شود.

مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس در 
گزارشی با عنوان »مساله بنزین، 
رویکردها و مخاطرات« به بررس��ی ش��رایط فعلی 
توزیع بنزین، 5 س��ناریو برای قیمت گذاری بنزین 
و ش��یوه توزیع آن ارائه ک��رد. در این گزارش ابعاد 
مختلف ش��یوه فعلی توزیع و قیمت گذاری بنزین 
مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای بهبود 
شرایط موجود ارائه شده اس��ت. به گزارش فارس، 
تخصیص »یارانه نقدی بنزین« از جمله پیشنهاداتی 
اس��ت که در این گزارش ارائه ش��ده اس��ت. بر این 
اساس پیشنهاد ش��ده یارانه نقدی بنزین پرداخت 
شود و به جای پرداخت یارانه نقدی 45500 تومانی 
کنونی،  قیمت بنزین به 2 هزار تومان افزایش یافته 
و در مقاب��ل ب��ه هر ایرانی، مع��ادل ارزش 30 لیتر 

بنزین 2 هزار تومانی، یعنی 60 
هزار تومان، در کارت اعتباری 
سرپرس��ت خانوارها تخصیص 
یابد. از سوی دیگر در این طرح، 
یارانه نقدی تغییر نخواهد کرد 
و طبق سیاس��ت ها ی موجود 

اجرا خواهد ش��د. به عاوه به هر ایران��ی دارای کد 
ملی ) جز ساکنان خارج کشور(، به  اندازه مشخصی 
اعتبار استفاده از بنزین به طور ماهانه تعلق می گیرد. 
این سهمیه ها به جای کارت سوخت در کارت ملی 
هوش��مند افراد یا کارت بانکی بارگذاری می ش��ود. 

بنابراین به هر ایرانی باای 18 
س��ال، به  اندازه روشنی اعتبار 
استفاده از بنزین به طور ماهانه 
تعل��ق می گیرد که ب��ا توجه 
ب��ه جمعیت باای 18 س��ال 
کشور و مصرف متوسط کنونی 
بنزین، 40 لیتر در ماه اعتبار پیش��نهاد می ش��ود. 
همچنین اگر ظرفیت تولید بنزین در داخل کشور، 
80 میلیون لیتر باشد، آنگاه 3 قیمت را می توان برای 
آن در نظر گرفت. ه��ر روزی که مصرف بنزین در 
کش��ور باای 81 میلیون لیتر باشد، قیمت بنزین 

فردای آن روز 50 تومان گران ش��ود. هر روزی نیز 
که قیمت بنزین کمتر از ۷9 میلیون لیتر بود، قیمت 
بنزین فردای آن روز 50 تومان ارزان شود. در نهایت 
هر روزی که مصرف بین ۷9 تا 81 میلیون لیتر بود، 
قیمت بنزین را تغییر ندهی��م. در واقع، یک هدف 
مصرفی تعیین کنیم. پیش��نهاد دیگر اینکه قیمت 
عرضه بنزین بر  مبنای نوس��انات قیمت منطقه ای 
بنزین نوسانی خواهد شد. سپس فاصله قیمت فعلی 
تا قیمت منطقه ای بنزین به صورت مستمر و هفتگی 
و با یک س��رعت ثابت کم می شود تا درنهایت پس 
از 4 س��ال به قیمت منطقه ای برسد. منابع حاصل 
از مابه التفاوت قیمت های جدید و قیمت فعلی نیز 
به  ص��ورت ماهانه به طور نقدی ش��ناور بین مردم و 

دولت توزیع می شود.

وزیر اقتصاد تهدید به استیضاح شد اما عذرخواهی نکرد
 حاشیه های بگو مگوی نماینده سراوان

و کارمند گمرک 

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد
سناریوهایی برای نرخ بنزین

گمرک

سوخت

بهارستان



گروه اجتماعی:   نتایج یک پژوهش 
علمی- اجتماعی در حوزه رسانه و 
جمعیت نشان می دهد، یکی از ضرورت های اصلی 
پرداختن به موضوعات جمعیتی بویژه سیاست های 
حوزه جمعیت، آشنایی اهالی رسانه با مفاهیم مهم 

جمعیتی است.
به گ��زارش مهر، نتایج ی��ک پژوهش علمی- 
 اجتماع��ی در ح��وزه رس��انه و جمعی��ت ک��ه 
بتازگی منتش��ر شده است، نش��ان می دهد یکی 
از ضرورت ه��ای  اصل��ی پرداختن ب��ه موضوعات 
جمعیتی بویژه سیاس��ت های حوزه جمعیت، در 
وهله اول آشنایی اهالی رسانه در حوزه رسانه های 
مکتوب، خبرگزاری ها و صداوسیما با این مفاهیم 
و مقوات مهم جمعیتی است. نتایج این پژوهش 
علمی که با عنوان »تحلیل سیاست های جمعیتی 
در بخش اجتماعی رس��انه ها« به همت »محمود 
مشفق« متخصص حوزه جمعیت شناسی و »علی 
البرزی« فعال در حوزه رس��انه انجام ش��ده است، 
نش��ان می دهد، شیوه بازتاب و پرداختن صفحات 
اجتماعی رس��انه ها، تا به امروز آنط��ور که باید از 

نگاه جمعیت شناس��ی و در 
راس��تای اهداف اصلی این 
سیاست ها که همان  واکاوی 
این موض��وع برای جامعه و 
انتقال ای��ن مهم یعنی نیاز 
کشور به »جمعیت مطلوب 

و متناس��ب« به آحاد جامعه، نبوده است. از سوی 
دیگر حت��ی در ای��ن موضوع هم سیاس��ت های 
رسانه ای دخالت کرده و هر رسانه آنطور که خواسته 
و سیاس��ت های س��ازمان ها، نهاده��ا و گروه های 
حام��ی اش اجبار کرده ان��د به اخب��ار، رویداد ها و 
موضوع��ات مرتبط ب��ا سیاس��ت های جمعیتی 
پرداخته است. همچنین در بخش  تحلیل آماری 
این پژوهش اشاره شده است گرایش اصلی رسانه ها 
و خبرنگاران در پرداختن به موضوعات جمعیتی 
از بین خبر، گزارش، یادداش��ت، مقاله و مصاحبه، 

بیش��تر به بخش خبر متمرکز 
ش��ده اس��ت و تحلیل ه��ای 
موضوع��ی، مصاحبه و گزارش 
از فعالیت های  اندک��ی  بخش 
خبرنگاران را به خود اختصاص 
داده است؛ در حقیقت گرایش 
اهالی رس��انه به انتشار خبر در این حوزه علمی و 
سیاست گذاری بیشتر است. از سوی دیگر از بین 
شاخص های مهم حوزه جمعیت شناسی، باروری، 
مرگ و میر، مهاج��رت، ازدواج و طاق پرداختن 
ب��ه موضوع ب��اروری در مطالب و انتش��ار و اعام 
خبرهایی درباره افزایش یا کاهش نرخ باروری در 
کشور بیشترین درصد را به خود اختصاص داده و 
انتشار خبرهایی مانند میزان زاد و ولد در ماه های 
گوناگون سال رتبه دوم را در رسانه ها داشته است. 
همچنین در بخش دیگری از این پژوهش علمی 

و رسانه ای اش��اره شده است یکی از دایل تمایل 
خبرنگاران به خبرمحوری در این حوزه، نداش��تن 
اطاعات کافی و تخصصی  نس��بت به شاخص ها، 
پارامترها و سیاست ها در علم جمعیت شناسی است 
که این موضوع باعث ش��ده است یک خبرنگار در 
حوزه اجتماعی بیشتر به انتشار خبر در این حوزه 
مانند اخبار روزانه ای که توسط مدیران سازمان های 
مرتبط مانند ثبت احوال و سازمان های مشابه اعام 

می شود، گرایش داشته باشد. 
در این پژوهش پیشنهاد شده است سازمان های 
رسانه ای برای آشنایی خبرنگاران و اهالی رسانه با 
مقوات مهم علم جمعیت شناسی و سیاست های 
جمعیت��ی، برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی را در 
دس��تور کار خود قرار دهند تا عاوه بر آش��نایی 
تخصصی با اینگونه موضوعات، در آینده ای نزدیک 
خبرنگاران تخصصی در حوزه جمعیت شناس��ی 
داشته باشیم  تا عاوه بر خبرمحوری، موضوعات 
مهم تری مانند مقاله، یادداشت و گزارش بیشتر در 
رسانه ها برای انتقال اهمیت موضوعات جمعیتی به 

جامعه منتشر شود.

ساخت نخستین مرکز علم مغز در تهران
مراس��م آغاز س��اخت نخستین 
مرکز علم مغز و علوم ش��ناختی 

کشور در باغ کتاب تهران برگزار شد.
به گزارش »وطن امروز«، مراس��م آغاز س��اخت 
نخس��تین مرکز علم مغز و علوم ش��ناختی کشور 
با حضور س��عید اوحدی رئیس س��ازمان فرهنگی 
هنری ش��هرداری، س��یدکمال خرازی مشاور عالی 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دبیر س��تاد 
توس��عه علوم و فناوری های شناختی در باغ کتاب 
تهران برگزار ش��د. سیدکمال خرازی در این مراسم 
گفت: راه ان��دازی پردیس هایی همچون باغ کتاب و 
مرکز علم مغز و علوم شناختی، جنبه آموزشی جدی 
برای ک��ودکان و بزرگس��اان دارد، زیرا تنها کتاب 
نیس��ت که به یادگیری افراد کمک می کند؛ حضور 
و دیدن صحنه و کار با ابزار، بهترین روش یادگیری 
افراد و آش��نایی آنها با مغز و ذهن خودش��ان است. 
آنها می توانند از یافته هایی که به دست می آورند در 

زندگی شان بهره مند شوند. در کشورهای پیشرفته 
بخش��ی از برنامه درسی بچه ها حضور در موزه های 
علم و فناوری اس��ت. کودکان با مش��اهده و لمس 
بافت ه��ای مختلف بدن و مغ��ز، مهارت های علمی 
بهتری می آموزن��د. وی افزود: وجود این فضای زیبا 
که از س��وی شهرداری در اختیار ستاد توسعه علوم 
و فناوری های ش��ناختی قرار گرفته است، بهترین 
موقعیت اس��ت که چنین امکاناتی برای کودکان و 
دانش آموزان و افراد بزرگسال ایجاد شود. امیدوارم با 
یاری بیشتر شهرداری تهران این پروژه تکمیل شود. 
قرارمان بر این بوده که غیر از فضایی که شهرداری 
در اختیارمان گذاشته و ارزشمند است، هزینه های 
این پروژه که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، 
بین 3 دس��تگاه ستاد توس��عه علوم و فناوری های 
شناختی، شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری تقسیم می ش��ود. امیدواریم این 
بودجه هرچه زودتر محقق و برای افتتاح آماده شود. 

سامت خسته نباشی داور،  خدا قوت پهلوان
عکس نوشت

ی 
برز

ی ال
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اجتماعي 0 4

رئیس سازمان داوطلبان هال احمر اعام کرد
اجرای طرح »یلدانه«

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هال احمر 
از اج��رای طرح »یلدانه« با ش��عار »یلدا برای 
همه« و با هدف گس��ترش همدلی و مهربانی 
در جامعه، همزمان با ش��ب یلدا از س��وی این 

سازمان خبر داد.
به گ��زارش »وطن امروز«،  محمد نصیری 
با اعام این خبر گفت: سازمان های داوطلبان 
جمعیت هال احم��ر در نظ��ر دارند همزمان 
با فرارس��یدن شب یلدا، س��اعاتی از بلندترین 
شب س��ال را همراه با افرادی باشند که یلدا را 
تنه��ا و دور از خانواده مانده اند، بر این اس��اس 
اعضای داوطلب و جوان در سراسر ایران با یک 
شاخه گل و انار به همراه سراها، بیمارستان ها، 
مراکز نگهداری سالمندان، معلوان و جانبازان 
و کودکان بی سرپرس��ت رفته و لحظاتی را در 
کنار این افراد خواهند بود. وی با اشاره به اینکه 
داوطلب��ان و جوانان هال احمر در این طرح به 
سایر افرادی که نه فقط شب یلدا که شاید در 
بیشتر مناسبات همراه خانواده خود نبوده و تنها 
هستند، س��ر خواهند زد، افزود: بر این اساس 
ش��ب یلدا در کنار تاشگران و خدمتگزاران به 
هموطنان در پایگاه های امداد و نجات، اورژانس، 
ایستگاه های آتش نشانی و حتی در خوابگاه های 
دانش��جویی خواهیم بود. تمام هموطنانی که 
عاقه مند به همراهی با داوطلبان هال احمر در 
استان خود هستند می توانند به این میهمانی 
بیاین��د. رئیس س��ازمان داوطلب��ان جمعیت 
هال احمر ب��ا دعوت از همه عاقه مندان برای 
مشارکت در این طرح، گفت: این افراد می توانند 
کلمه »یلدانه« و نام اس��تان خود را به شماره 
3۰۰۰۲۱۴۷ پیامک کنند تا داوطلبان و جوانان 
هال احم��ر با آنها تم��اس گرفته و هماهنگی 

حضور را انجام دهند.

سرپرست سازمان پژوهش آموزش وپرورش 
مطرح کرد

مخالفت با هر گونه کتاب کمک درسی
سرپرست س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی آموزش وپرورش گفت: استفاده از کتب 
کمک آموزشی را ممنوع کردیم و حتی امسال 
در جش��نواره کتاب رشد، کتب کمک درسی 
در ابتدایی را داوری نکردیم و به جش��نواره راه 
ندادیم. حیدر تورانی در واکنش به اظهارات اخیر 
یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه مولفان 
کتب درس��ی در تالیف کتب آموزش��ی دست 
دارند، آن هم با این استناد که وقتی یک کتاب 
درسی هنوز بیرون نیامده کمک آموزشی هایش 
در بازار موجود اس��ت، به ایلنا گفت: چیزی که 
وجود دارد، این اس��ت که ارتباط ما با مدیران 
رده باا بویژه  نمایندگان قوی نیست، به همین 
دلی��ل از یکدیگ��ر اطاعات درس��تی نداریم. 
 وی خاطرنش��ان ک��رد: چیزی به اس��م دفتر 
کمک درس��ی نداریم، م��ا دفتر انتش��ارات و 
تکنولوژی آموزشی داریم و هیچ کدام از مولفان 
ح��ق این کار را ندارن��د که همزمان هم کتاب 
درسی و هم کتاب آموزشی تالیف کنند. تورانی 
درباره  مخالفت خود با نشر کتب کمک آموزشی 
گفت: ما با هر گونه کار کمک درسی به معنی 
اینکه پخته خواری را به بچه ها تحمیل و به ذهن 
و خاقیت شان آسیب وارد کند، مخالفیم. وی 
 در پاس��خ به این پرسش که پس چگونه کتب 
کمک آموزش��ی پایه دوازدهم وارد بازار ش��د، 
در حالی که کتب درس��ی هنوز منتشر نشده 
بود؟ گفت: برای اینکه فرآیند تالیف و کیفیت 
کتاب های م��ا باا برود و معلم��ان بتوانند در 
فرآیند تالیف نظر بدهند ما محتوای کتاب ها را 

در سامانه های مان بارگزاری می کنیم.
 بس��یاری از افراد هم از همین س��امانه ها 
مطالب را برمی دارند و کپی می کنند اما اینطور 

نیست که اطاعات درز پیدا کند.

معاون سازمان امداد و نجات خبر داد
2 کشته و 32 مصدوم 
بر اثر واژگونی اتوبوس

معاون عملیات س��ازمان ام��داد و نجات با 
اش��اره به واژگونی اتوبوس در محور گرمسار- 
آرادان گفت: ۲ مس��افر ب��ر اثر این حادثه جان 

 باختند و 3۲ نفر مصدوم شدند.
شاهین فتحی، معاون عملیات سازمان امداد 
و نج��ات در ارتباط با آخرین جزئیات واژگونی 
اتوبوس در گرمس��ار به فارس اظهار داش��ت: 
ای��ن حادثه س��اعت ۱۲:۴5 امروز)دی��روز( در 
محور گرمس��ار- آرادان به وقوع پیوسته است. 
وی افزود: بر اثر این حادثه ۲ مسافر جان خود 
را از دس��ت داده و 3۲ نفر مصدوم ش��دند که 
مصدومان توسط 5 تیم امدادی به نزدیک ترین 

بیمارستان انتقال یافته اند.

رئیس شورای شهر تذکر داد
پرهیز شهرداری 

از هزینه های غیرضرور

رئیس شورای اسامی پایتخت در تذکری 
به ش��هرداری تهران گفت: برگزاری جلس��ات 
و همایش ه��ای مدیری��ت ش��هری در هتل ها 
و تااره��ای خارج از مجموعه ش��هرداری که 
هزینه س��نگینی را به همراه دارد، قابل قبول 
نیس��ت. به گزارش مهر، محس��ن هاشمی در 
ابتدای یکصدوهشتمین جلسه شورای اسامی 
ش��هر تهران در تذکری به برگزاری جلسات و 
همایش ه��ای مدیری��ت ش��هری در هتل ها و 
تاارهای خارج از مجموعه شهرداری که هزینه 
س��نگینی را به همراه دارد، انتقاد کرد. رئیس 
شورای اسامی شهر تهران با توجه به سالن ها و 
امکانات مناسب شهرداری تهران برای برگزاری 
جلس��ات و اقامت میهمانان گف��ت: برگزاری 
جلس��ات و همایش های مدیریت ش��هری در 
هتل ها و تاارهای خارج از مجموعه شهرداری 
که هزینه سنگینی را به همراه دارد، قابل قبول 
نبوده و انتظار داریم از هزینه های غیرضروری 
اینگونه برنامه ها جلوگیری ش��ده و از امکانات 

داخلی شهرداری استفاده شود.

 حجت ااس��ام »حس��ن هنرمند« مدیرکل 
مددکاری اجتماعی و مش��اوره بنیاد ش��هید و 
امور ایثارگران با ارائه گزارش��ی از س��اماندهی 
خانواده های معظم ش��اهد و ایثارگر در مناطق 
زلزله زده کرمانش��اه اظهار داشت: پس از زلزله 
استان کرمانش��اه، تیم مداخله در بحران اداره 
مددکاری و مشاوره استان کرمانشاه با همکاری 
دانشگاه علمی - کاربردی امام خمینی)ره( و با 
نظارت و راهنمایی اداره کل مددکاری اجتماعی 
و مش��اوره بنی��اد، اقدام به غربالگ��ری روانی و 

اجتماعی خانواده های شاهد و ایثارگر کرد. 
 امیرحس��ین چی��ذری، مدی��ر مرک��ز علوم 
و ستاره شناس��ی ته��ران اظهار داش��ت: دوره 
آموزشی زمستانی مرکز علوم و ستاره شناسی 
تهران در بخش ه��ای نجوم مقدماتی یک و۲، 
کیهان شناس��ی ی��ک و۲، س��اختار زمین در 
کیهان و زمین شناس��ی نجوم��ی و دوره های 
کارگاهی شامل نجوم رصدی برای بزرگساان 
و نجوم ک��ودکان و کارگاه رباتیک و خاقیت 
پیشرفته)PBL(  برای گروه سنی 8 تا ۱3 سال 

برگزار می شود.
 هیأت داوران مسابقه بازآفرینی محور شهری 
)طراح��ی فضای فوقانی تون��ل راه آهن تهران 
– تبریز( پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک آثار 
ارسالی به دبیرخانه مس��ابقه، ۱5 اثر برگزیده 
را شناس��ایی کرد تا در ادامه، بر مبنای ش��رح 
خدمات مش��خص، آثار خود را تا اوایل اسفند 
جه��ت ارزیابی و انتخاب طرح ه��ای نهایی به 

دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.
 آیین گرامیداشت زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد 
در هفتاد و هشتمین شب شعر طنز »قند و نمک« 
با اجرای سعید بیابانکی در فرهنگسرای فردوس 
برگزار شد. هفتاد و هشتمین شب شعر طنز »قند 
و نم��ک« که به آیین گرامیداش��ت یاد و خاطره 
شاعر و طنزپرداز معاصر ایرانی، زنده یاد ابوالفضل 
زرویی نصرآب��اد اختص��اص یافته ب��ود، با حضور 
خانواده این شاعر پرآوازه و جمعی از نویسندگان، 
شاعران و دوستداران شعر و ادب در فرهنگسرای 

فردوس برگزار شد.
 همزمان با بازدید های منظم و مستمر  رئیس 
و نایب رئیس کمیسیون سامت، محیط زیست 
و خدمات ش��هری شورای اسامی شهر تهران 
از مناطق ش��هری، از پروژه های زیس��ت محور 
منطق��ه9  بازدید به عمل آمد. زهرا صدراعظم 
نوری، رئیس کمیسیون سامت، محیط زیست 
و خدمات ش��هری شورای اسامی شهر تهران 
در بازدید از پروژه های زیس��ت محور منطقه9 
گفت: خوش��بختانه در منطق��ه9 با تیم خوب 
مدیریت��ی و انگی��زه و عاقه من��دی و اراده ای 
که هس��ت کارهای ارزشمندی بویژه در مقوله 

محیط زیست انجام شده است.
 بیست ویکمین جشنواره بین المللی قصه گویی 
در حال��ی روز ۲۶ آذر آغ��از ب��ه کار ک��رد که 
آیین نکوداش��ت مصطفی رحماندوس��ت در 
جریان مراس��م افتتاحیه برگزار ش��د. مراسم 
بین المللی  آغازین بیست ویکمین جش��نواره 
قصه گویی در سالن شهید بهنام محمدی مرکز 
آفرینش های فرهنگی - هنری کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
 سکینه اش��رفی، معاون برنامه ریزی، توسعه 
شهری و امور شورای شهردار تهران گفت: این 
معاونت باید در حد یک س��ازمان برنامه ریزی 
ارتقا پیدا کند تا بتوان��د در حوزه برنامه ریزی، 
بودجه، نظارت و بازرسی به ایفای وظایف خود 
در همه بخش های ستادی، سازمانی و مناطق 

شهرداری تهران بپردازد.

نبض جامعه

گروه اجتماعی: روز گذش��ته مدرس��ه ای در استان 
سیس��تان  و بلوچستان دچار آتش س��وزی شد که 
در این حادث��ه، ۴ دانش آموز پیش دبس��تانی دچار 
سوختگی شدند و بر اساس آخرین آمار اعام شده تا 
لحظه تنظیم این گزارش، متاسفانه فوت ۲ دانش آموز 

در این حادثه تایید شده است. 
روز گذش��ته           مدرس��ه  ای غیردولتی در اس��تان 
سیستان وبلوچستان دچار آتش سوزی شد که در این 
حادثه ۴ دانش آموز پیش دبس��تانی دچار سوختگی 
ش��دند و به بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( زاهدان 
منتقل ش��دند. محمد روزبهانی، رئیس مرکز روابط 
عمومی سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های 
مردمی درباره این حادثه اظهار داش��ت: این حادثه 
متأسفانه بین س��اعت 9:3۰ تا ۱۰ صبح در مدرسه 
غیردولتی »اسوه حسنه« استان سیستان وبلوچستان 

رخ داد.
آسیب دیدگی 4 دانش آموز ■

وی افزود: این مدرسه دارای حدود 5۰ دانش آموز 
است که ۴ دانش آموز متأسفانه دچار آسیب دیدگی 

ش��دند. روزبهانی افزود: »مونا خسروپرست«، »صبا 
عرب��ی«، »مریم نوکن��دی« و »یکتا میرش��کار« ۴ 

دانش آموزی هستند که دچار سانحه شدند.
دلیل آتش سوزی ■

عاوه بر این »علی مرادی« مدیر روابط عمومی 
استان  آموزش وپرورش  اداره 
ه��م  سیستان وبلوچس��تان 
درباره این حادثه گفته است: 
دلیل آتش سوزی، استفاده از 
چراغ نفتی برای گرم کردن 
یکی از کاس های درس بود. 
با وجود آنکه اس��تفاده از این 
چراغ ها و بخاری های چکه ای 
ممنوع اس��ت اما مدرس��ه از 

آن اس��تفاده می کرد و بر اثر آتش سوزی چراغ نفتی 
و س��رایت آتش به کاس درس ۴ دانش آموز دچار 
س��وختگی شدند. بر اس��اس اعام آموزش وپرورش 
سیستان وبلوچس��تان »مونا خسروپرست« و »صبا 
عربی« متاس��فانه به دلیل شدت جراحات وارد شده 

ج��ان خود را از دس��ت دادن��د و ۲ دانش آموز دیگر 
وضعیت شان وخیم است.

بازداشت مدیر مدرسه ■
عاوه بر این، حجت ااس��ام عل��ی موحدی راد،  
دادس��تان عمومی و انق��اب زاه��دان در ارتباط با 
آتش سوزی یک واحد آموزشی 
پیش دبس��تانی و دبس��تانی در 
زاه��دان گفته اس��ت: »در حال 
حاضر مع��اون و بازپ��رس ویژه 
قتل در محل حاضر هس��تند و 
با بررسی های انجام شده قصور 
مدیر و مربی آموزشی محرز شده 
و در این زمینه دستور بازداشت 
آنها صادر ش��د«. ع��اوه بر این 
ملک محمد سنجرانی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه 

۲ زاهدان در پی این حادثه استعفا کرد.
داستان تلخ ادامه دارد ■

یک بار دیگر ناایمن بودن مدارس کشور جان 
دانش آموزان را به خطر انداخت و شاهد خبرهای 

تلخ درباره فوت چند دانش آموز دختر بودیم. این 
دانش آموزان دختر در ش��رایطی ج��ان خود را از 
دست دادند که یک س��وم مدارس کشور ناایمن 
هس��تند و هر لحظه ممکن است زمینه ساز وقوع 
حادثه ای شود و  جان سایر دانش آموزان را تهدید 

کند.
فرسوده بودن 30 درصد مدارس ■

3۰ درصد مدارس کش��ور فرسوده هستند و 
این فرسودگی می تواند امنیت دانش  آموز و معلم 
را تهدی��د کند اما در اولویت های آموزش وپرورش 
حس��اس کردن جامعه نس��بت به این موضوع و 
دریاف��ت بودجه ب��رای حذف مدارس فرس��وده، 
انگار جایگاه��ی ندارد. مدی��ران آموزش وپرورش 
خودش��ان اذعان دارند 3۰ درصد مدارس کشور 
فرسوده اند، آنها در برخی اظهارات خود اشاره هم 
داشته اند که این مدارس برای حضور دانش آموزان 
اس��تانداردهای ازم را ندارن��د اما چون مدرس��ه 
جایگزینی وجود ندارد، چاره ای نیست و باید از این 

کاس های درس فرسوده استفاده کرد!

پوریا محسنی:  هنوز خاطره تلخ ۱5 آذر سال 9۱ 
از ذهن ها پاک نش��ده است، حادثه ای که جان ۲ 
دانش آم��وز را گرفت و ۲۷ دانش آموز را س��وزاند. 
به چهره های ش��ان که نگاه کنی س��وختن عمق 
وجودشان را می توانی احس��اس کنی. تلخ است 
که دختر باشی و چهره ات دستخوش بی احتیاطی 
و ش��اید هم س��هل انگاری  برخی ها  قرار بگیرد! 
داستان تلخ دختران شین آبادی که اگر حادثه تلخ 
آتش سوزی کاس اتفاق نمی افتاد شاید هیچ وقت 
سر زبان ها نمی افتادند و هیچ کس از آنها سراغی 
نمی گرفت، تنها یک نمونه از سهل انگاری مدیران 
آموزش وپرورش در استاندارد سازی سیستم های 

گرمایشی مدارس کشور است.
با نگاهی گذرا به سوابق آتش سوزی در مدارس 
کش��ور به حوادثی مانند آتش س��وزی در مدرسه 
شهرستان شفت گیان در بهمن ۷۶، آتش سوزی در 
مدرسه روستای سفیان در آبان 83، حادثه مدرسه 
شهید رحیمی درودزن در آذر 85 و آتش سوزی در 
دبیرستان شبانه روزی وابسته به دانشگاه چابهار در 

آبان 9۰ می رسیم. متاسفانه 
حادث��ه روز گذش��ته نیز در 
مدرسه ای دخترانه اتفاق افتاد 
که ۲ فوتی و ۲ مصدوم دختر 
روی دست خانواده های شان 
بر  گذاشت؛ مصدومیتی که 

اساس آنچه »علی مرادی« مدیر روابط عمومی اداره 
آموزش وپرورش استان سیستان وبلوچستان گفته 
اس��ت: »به دلیل اس��تفاده از چراغ نفتی برای گرم 

کردن کاس درس اتفاق افتاده است!« 
همین یکی، دو روز پیش بود که هادی ایازی، 
معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی گفته ب��ود: »هزینه درم��ان هر درصد 
سوختگی 5 میلیون تومان است. این اعداد و ارقام 
حکایت از هزینه های باای درمان سوختگی دارد،  
آن هم برای خانواده هایی که این روزها با مشکات 
گوناگون اقتصادی و معیش��تی دست و پنجه نرم 

می کنن��د«. ت��داوم مراح��ل 
درم��ان دختران ش��ین آبادی 
مص��داق بارز از س��ختی های 
درمان  س��وختگی اس��ت، آیا 
وزارت آموزش وپرورش تمام و 
کمال این هزینه ها را پرداخت 
خواهد کرد؟! از سوی دیگر یک پرسش مهم مجال 
نمی دهد از کنار این حادثه به راحتی عبور کرد؛ تا 
چه زمانی دانش آموزان باید قربانی سوءمدیریت ها 
در بحث ایمن س��ازی سیس��تم های گرمایش��ی 

مدارس شوند؟ 
بر اس��اس آمارهای اعامی از س��وی مدیران 
آموزش وپرورش، نزدیک به ۴۲ درصد کاس های 
درس وس��ایل گرمایش��ی اس��تاندارد ندارند و از 
بخاری ه��ای غیراس��تاندارد ب��رای گرمایش در 
کاس های درس اس��تفاده می شود. این آمار مهر 
تأییدی بر خطرات احتمالی اس��ت که در کمین 

دانش آموزان نشس��ته و از آن س��و ان��گار مدیران 
مس��ؤول راهکاری برای حل ای��ن چالش ندارند. 
جالب اینجاست که بر اس��اس برنامه ششم باید 
بخاری های نفتی از مدارس جمع آوری ش��ود اما 
این اتفاق نیفتاده و نه تنها قانون اجرا نشده، بلکه 
تخلیه مدارس خطرناک که ممکن است با هر گونه 
آتش سوزی یا حادثه ای بر سر ساکنانش فرو بریزد 
مطرح ش��ده، در حالی که ای��ن مدارس تنها امید 
خانواده های محروم برای آینده فرزندان شان است.

ب��ه هر روی حوادث��ی از این نمونه تنها ظاهر 
دانش آم��وزان را نمی س��وزاند، بلک��ه عمق وجود 
آنها، خان��واده و جامعه را آت��ش می زند. مدیران 
باید بدانن��د بازی با جان دانش آموزان یعنی بازی 
با اعتماد عمومی نسبت به ایمنی سیستم آموزشی 
کشور! از سوی دیگر انگار حوادث آتش سوزی های 
گذشته، آنچنان که باید، درسی برای مدیران نشده 
و همچنان به بهانه کمبود بودجه، از زیر مسؤولیت 
ای��ن کار فرار می کنند و در زمان بروز حادثه، دایه 

مهربان تر از مادر شده و دنبال مقصر هستند!

آوای شهر

حجت ااسلام موحدی راد،  دادستان 
عمومی و انقاب زاهدان: در حال حاضر 
معلاون و بازپرس ویژه قتلل در محل 
حاضر هسلتند و با بررسی های انجام 
شده قصور مدیر و مربی آموزشی محرز 
شلده و در این زمینه دستور بازداشت 

آنها صادر شد
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دستور بازداشت مدیر و مربی آموزشی 
مدرسه صادر شد

 بر اثر آتش سوزی سیستم گرمایشی
در دبستان دخترانه ای در زاهدان 2 دانش آموز 

پیش دبستانی جان خود را از دست دادند

فاجعه در مدرسه
ت

ی اس
شیو

س آر
 عک

نگاه روز
بازی با جان دانش آموزان!

نتایج یک پژوهش اجتماعی نشان دادرسانه
ضرورت آشنایی اهالی رسانه با مفاهیم جمعیتی

این کارگر زحمتکش خدمات شهری از خواب سنگینش معلوم است پس از یک روز کاری خیلی خسته 
شده که سطح سرد و سخت پیاده راه را بستر خواب خود کرده است. بعضی کارها بیشتر آدم را خسته 

می کند. ما که از دیدن خواب راحت این کارگر زحمتکش، کلی هوس خواب زد به سرمان.

کوتاه و گویا

آژیر
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  رای حاکم شرع دیوان محاسبات درباره دانشجویان بورسیه و 
روند صورت گرفته درباره این موضوع در وزارت علوم دهم صادر 
و اعام ش�د که هیچ اقدام خاف واقعی صورت نگرفته اس�ت. 
ب�ا توجه به اینکه جنابعالی در زمان پیگیری این موضوع رئیس 
کمیته اص�ل 90 مجلس بودید، درباره این رای و ش�رایط فعلی 

بورسیه ها توضیحاتی ارائه دهید.
موضوع بورسیه ها مثل برخی مسائل دیگر ریشه سیاسی دارد 
که بعد از روی کار آمدن دولت روحانی ایجاد ش��د. این موضوع 
ب��ا کنکاش و برخی تاش ها ب��رای مثا مچ گیری از دولت قبل 
انجام شد، البته اقداماتی که علیه بورسیه ها صورت گرفت خیلی 
ناش��یانه و بدون مطالعه انجام شد. در این زمینه فضاسازی های 
بدی علیه بورسیه ها و وزارت علوم وقت انجام شد. بعد از اینکه 
موضوع خیلی دقیق و جدی بررسی شد مشخص شد غیر از عده 
قلیلی که اصا در مقابل این حجم ادعا حساب نمی شوند، مابقی 

مشکلی نداشتند.
  آن تعداد چقدر بود؟

سی و اندی تعداد کل افرادی بود که از 3000 نفر بورسیه که 
ادعا شده بود غیرقانونی هستند، دارای مشکل بودند، البته این 
تعداد قلیل هم خودشان تخلف کرده بودند و حتی در این زمینه 
هم از ناحیه تصمیم گیران اقدام خافی صورت نگرفته بود. درباره 
بقیه، بررسی ها به صورت دقیق انجام و مشخص شد نه به لحاظ 
نحوه پذیرش و شروع به تحصیل و نه به لحاظ علمی هیچ تخلفی 
انجام نش��ده است و حقانیت آنها اثبات شد اما خب! مشکاتی 
چون جایابی برای استفاده از ظرفیت این دانشجویان همان زمان 

بر اساس رویه وزارت علوم وجود داشت.
  اان ب�ا توج�ه به رای قطعی دیوان، مش�کات دانش�جویان 

بورسیه کاما حل شده است؟
خیر! همچنان این مش��کات ادام��ه دارد و افرادی که اان 
مشخص ش��ده اند باید از ظرفیت شان اس��تفاده شود و منتظر 
جایابی هس��تند. تعدادی از این افراد هم به لحاظ زمانی در این 
ماجرا معطل ش��ده اند و در حال رس��یدن به سن بازنشستگی 

هستند.

  درباره افرادی که باید ادامه تحصیل دهند چطور؟
خوشبختانه این افراد مشکل شان حل شده است.

  همه این مش�کات همچنان در همان چارچوب مچ گیری در 
حال انجام است؟

ب��ه اعتقاد من حتی اگر دولت��ی می خواهد از دولت دیگری 
انتقام هم بگیرد نباید به گونه ای عمل کند که به ضرر یک قشر 
فرهیخته تمام ش��ود. افرادی که سوابق علمی و اجرایی خوبی 
دارند و از افراد عاقه مند به نظام و انقاب محس��وب می ش��وند 
نباید قربانی یک انتقام گیری سیاسی شوند. البته همه این اتفاقات 
رقم خورد اما الحمده با پیگیری های صورت گرفته بخش اعظم 

مشکات حل شده است.
  با توجه به اینکه ممکن اس�ت در آینده باز هم ش�اهد تکرار 
این بی اخاقی در موضوعات دیگر باشیم و برخی رسانه ها نیز با 
استناد به ادعاهای غلط مسؤوان یک موج تخریبی ایجاد کنند، 
نحوه احقاق حقوق مادی و معنوی تضییع شده این دانشجویان 

به چه صورت است؟
درباره پیگیری حیثیت این دانشجویان و مجازات عامان باید 
از طریق مجامع قضایی اقدام کرد. این موضوع با توجه به مصوبه 
شورای عالی انقاب فرهنگی که ممنوعیت ورود قوه قضائیه به 

موضوع را برداشت قابل پیگیری است. 
  برای ش�کایت در این زمین�ه باید به دیوان مراجعه ش�ود یا 

دادگاه؟
ای��ن موضوع چون به اعاده حیثیت مربوط می ش��ود باید به 

دادگاه مراجعه شود.
  پس امکان طرح شکایت از عامان این ماجرا و کسانی که مانع 

جذب و ادامه تحصیل دانشجویان بورسیه شدند وجود دارد؟
بله! قطعا وجود دارد.

  کمیسیون اصل 90 مجلس هم می تواند کمکی کند؟
بله! این کمیس��یون هم می تواند در این زمینه ورود کرده و 
گزارشی تهیه کند و شاکیان هم گزارش کمیسیون اصل 90 را 
در مجلس ارائه داده و به آن اس��تناد کنند که قطعا کمک حال 

خواهد بود. 

  نظر شخصی شما به عنوان رئیس سابق کمیسیون اصل 90 در 
این زمینه چیست؟ آیا نباید عامان این موضوع محاکمه شوند؟

مسلما همینگونه است؛ خب! هم حیثیت خود وزارتخانه در 
این موضوع رفت و هم اینکه با آبروی علمی دانشجویان بازی شد 
و مس��ؤوان وقت وزارت علوم باید درباره این اقدامات محاکمه 
شوند، چرا که آنها این ادعاهای غلط درباره دانشجویان بورسیه را 

مطرح و جنجال درست کردند و ذهنیت ایجاد کردند. 
  این جنجال ها تا حدی بود که شخص آقای روحانی هم در این 

زمینه موضع گرفت.
اینها به رئیس جمهور گزارش غلط دادند خب! آقای روحانی 
ه��م این موضوع را علنی مطرح و بارها نیز تکرار کرد. در نهایت 
ماجرای بورسیه ها با موضع گیری رهبر انقاب مواجه شد و ما هم 
در مجلس موضوع را پیگیری کردیم و در نهایت اثبات شد این 

موضوع درست است. 
  هیاتی هم در زمان حضور آقای نجفی در وزارت علوم برای حل 

مشکات تشکیل شد. 
بله! البته آقای نجفی در اکثر جلسات حضور نداشت.

  مجلس می تواند برای شکایت از مسؤوان وقت وزارت علوم 
در ماجرای بورسیه ها پیشقدم شود؟ 

در این موضوع باید کسانی که به هر نحوی خسارت دیده اند 
شکایت کنند تا پیگیری شود و البته مجلس هم از شکایت آنها 

قطعا حمایت می کند. 
  پشت پرده این جنجال های دروغ درباره بورسیه ها را در چه چیزی 
می دانید؟ برخی معتقدند این موضوع به خاطر جلوگیری از ورود افراد 

متخصص و وفادار به انقاب در محیط های علمی بوده است.
اصل این جنجال ها را جریان های سیاسی حاکم و موجود در 
وزارت عل��وم رقم و ب��ه آن دامن زدند، هدف آن هم این بود که 
چهره دولت قبل را در این موضوع مخدوش کنند، تصمیمات آنها 
را زیر سوال ببرند و از ورود چهره های متخصص انقابی به مجامع 

علمی جلوگیری کنند. 
  برخی گزارش ها به اطاع ما رس�یده اس�ت ک�ه وزارت علوم 
همچنان از اجرای حکم دیوان استنکاف می کند، آیا این موضوع 

جرم محسوب می شود؟ 
صددرصد همینطور است و ذی نفعان می توانند برای شکایت 
در ای��ن زمینه به دیوان مراجعه کرده و تقاضای نظارت و اعمال 

قانون را از سوی دیوان در این زمینه داشته باشند. 
  مجازات تعیین شده در این زمینه چیست؟ 

مجازاتی که دیوان در این زمینه مش��خص کرده، انفصال از 
خدمت است. 

  پس با این حساب اگر مسؤوان فعلی وزارت علوم حکم نهایی 
دیوان درباره بورسیه ها را اجرا نکنند، مجازات انفصال از خدمت 

در انتظار آنان است؟ 

بله! همینطور اس��ت، منتها به درخواست ذی نفع این اقدام 
انجام می شود.

  مجلس می تواند در این زمینه به دیوان شکایت کند؟
خیر! چون مجلس ذی نفع نیست، شخصی که رای به نفعش 

صادر شده باید اقدام کند.
  خب! اگر همین روند ادامه پیدا کند، مجلس اس�تیضاح وزیر 

علوم را پیگیری می کند؟
بای��د گ��زارش آن به مجلس برس��د تا مجلس نس��بت به 
بی توجهی ها مطلع شود، بعد از پیگیری های ازم مصرانه خواهیم 

خواست مشکات دانشجویان حل شود. 

 محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم درگفت وگو با »وطن امروز« 
درباره ضرورت برخورد قانونی با عوامل دروغ پردازی علیه دانشجویان:

بورسیه ها شکایت کنند

چه کسی به روحانی اطاعات دروغ داد؟
پس از صدور رای دیوان محاسبات درباره بورسیه ها و اعام خاف بودن ادعای دولتی ها در این باره، »وطن امروز« با دکتر 
حسن مسلمی نایینی، مدیرکل بورس در وزارت علوم دولت دهم گفت وگویی انجام داد. بخش هایی از آن گفت وگو با گفت وگوی 

»وطن امروز« با محمدعلی پورمختار همپوشانی دارد که در ادامه این بخش از اظهارات دکتر مسلمی نایینی را مرور می کنیم:
قبل از اینکه رأی دیوان نهایی بشود چندین جلسه در وزارتخانه و در گروه ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شد. 
آقای پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس قبل، مسؤول کمیته ای بود که آقای نجفی، سرپرست وقت وزارت آموزش وپرورش 
برای رسیدگی به این موضوع تعیین کرده بود. ایشان هم پرونده را بررسی کرد. وزارت علوم بعد از آن بیانیه ای صادر کرد که مملو از 
اطاعات غلط و کذب بود و بر اساس آن بورسیه دانشجویان را لغو کردند... .  همان زمان نامه ای هم برای وزیر وقت علوم نوشتند و 
گفتند اگر دانشجویی را تعلیق کرده اید سریعا او را بازگردانید و نگذارید این دانشجویان دیگر اذیت و آزار ببینند تا درس شان را ادامه 
بدهند اما وزارت علوم زیر بار نرفت... . با این فشاری که به آنها وارد می شد، مشکاتی برای شان ایجاد شد؛ خب! یک دانشگاهی این 
فرد]یکی از دانشجویان که خودکشی کرده[ را بورس کرده بود و بعد گفتند بورس نیست. خودش به من زنگ می زد که حتی برای 
تجهیزات آزمایشگاهی هم از او حمایت نشد. البته واقعا خودکشی کار صحیحی نبود ولی خب! فشاری که به این دانشجویان آوردند 
به اینجا کشیده شد. متاسفانه رئیس جمهور هم تحت الشعاع این جو قرار گرفت و حرف   هایی زد که واقعا نادرست بود. اینکه بیایند با 
یک عده جوان این کارها را بکنند و بعد بگویند آقا وزیر را کنار گذاشتند به خاطر اینکه بحث بورسیه ها را مطرح کرده بود، نادرست 

بود. وزیر به دایل دیگری کنار رفت؛ به دلیل بازگرداندن افراد مسأله دار به وزارتخانه استیضاح شد.

گروه سیاسی: با رأی دیوان محاسبات مشخص شد تخلفی در روند اعطای بورسیه به دانشجویان در دولت دهم انجام نشده است. اکنون با توجه به 
هزینه های مادی و معنوی ای که شایعه سازان و دروغ پردازان درباره دانشجویان بورسیه ایجاد کرده اند؛ مطالبه محاکمه این افراد مطرح شده است. در 
ادامه گفت وگوی »وطن امروز« با محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم را که از 

نزدیک در جریان این پرونده بوده می خوانیم.
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محمدرضا کردلو: پیکر دکتر مفتح و ۲ تن از پاسداران به نام های اصغر نعمتی و جواد بهمنی در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۸ 
آذر ۱۳۵۸ تشییع شد و سیل مشایعت کنندگان، پیکر این چهره انقابی را با این شعارها راهی خانه ابدی کردند: »معلم عزیزم، معلم 

عزیزم، به پا خیز، کاس درس آماده است/ مفتح، مفتح، منزل نو مبارک«. 
پس از چند تهدید تلفنی، بااخره ۹ صبح ۲7 آذر ۵۸، در مقابل دانشکده الهیات دانشگاه تهران، دکتر محمد مفتح به ضرب گلوله  های 
4 تن از اعضای گروهک فرقان به شهادت رسید. کمال یاسینی، محمود کشانی، محمد نوری و حسن نوری از گروه تروریستی فرقان 
در عملیات ترور شهید مفتح شرکت داشتند. ابتدا دکتر مفتح از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و لنگان لنگان خود را به داخل 
راهروی دانشکده رساند اما هیچ کدام از دانشجویان و حاضران که تا آن روز با چنین صحنه هایی از ترور روبه رو نشده بودند، عکس العملی 
نشان ندادند و وحشت زده خود را از ترس پنهان کردند. کمال یاسینی مسؤول ترور دکتر، خود را در راهروی دانشکده باای سر او رساند 
و با خونسردی گلوله ای به سر دکتر زد. پیکر بی جان دکتر توسط دانشجویان به بیمارستان امیر اعلم منتقل شد. 6 گلوله به بدن ایشان 
اصابت کرده بود که گلوله ای که به مغز ایشان شلیک شد، موجب شهادت شان شد. فرقان، ترورهای زنجیره ای خود را از سوم اردیبهشت 
۱۳۵۸ با ترور سپهبد قر نی، رئیس سابق ستاد ارتش آغاز کرد. ۹ روز بعد آیت اه مطهری را به شهادت رساندند. یک ماه پس از آن در 
چهارم خردادماه هاشمی رفسنجانی را هدف قرار دادند که البته در این باره ناکام ماندند اما در مرحله بعدی در چهارم شهریور همان سال 
توانستند حاج مهدی عراقی و فرزندش حسام را به شهادت برسانند. آیت اه قاضی طباطبایی امام جمعه تبریز نیز ۱0 آبان ۵۸ توسط 

فرقان به شهادت رسید. به بهانه سالگرد شهادت دکتر مفتح، به بازشناسی فرقان و سرکرده این گروه پرداخته ایم.

یادآور وطن امروز  شماره ۲6۱0 ۱۱چهار شنبه ۲۸ آذر 6۱۳۹7

در سکانسی از سریال امام علی داوود میرباقری می بینیم 
که »ابن عباس« برای محاجه با خوارج به نهروان می رود. در 
میانه های بحث پیرامون ش��عار خوارج )ان الحکم اا ه( ابن 
عب��اس می گوید: بااخره این حکم خدا را یکی باید در زمین 
جاری کند یا نه؟ ویژگی لجاجت، آنها را به جایی می رساند که 
این منطقی ترین حرف را نمی پذیرند و شعار را تکرار می کنند. 
بع��د که ابن عباس می رود، خوارج داخل خیمه می ش��وند و 
برای جنگ با امیرالمومنین نقشه می کشند. حاا باید فرمانده 
انتخ��اب کنند. یعنی یکی این حکم خ��دا را که از نگاه آنان 
جنگ با امیرالمومنین است اجرا کند. پاسخ چالش ابن عباس 

و تناقض خوارج همین جا روشن می شود.
متن دادگاه اکبر گودرزی، سرکرده فرقان را که می خواندم 
به جایی رسیدم که آن سکانس از فیلم امام علی برایم تداعی 
ش��د. جایی که گ��ودرزی رهبری گروه را قب��ول نمی کند و 
می گوید: در همه جلسات ]بازجویی و دادگاه[ مساله رهبری 

]گروه[ را نفی کردم. 
ح��ال آنکه این امر واضحی اس��ت، گروهکی مانند فرقان 
که بدنه ازم برای ترور و عملیات مسلحانه را دارد، نمی تواند 
بی رهبریت عمل کند. دادگاه گودرزی البته بخش های قابل 
تامل دیگری هم دارد. پاسخ گودرزی به هرکدام از سوال های 
دادگاه نشان می دهد توجیهات عمل مسلحانه آن هم درباره 
افرادی مانند شهیدان قرنی، مطهری، مفتح، عراقی و شهدای 
محراب و البته ترورهای ناکام تا چه اندازه سس��ت و در واقع 
بی بنیاد و عجیب و غریب اس��ت. به تعدادی از این پاس��خ ها 

دقت کنید:
»مسؤول دادگاه: مراد شهید مطهری از ماتریالیسم منافق 

چه کسانی بودند؟
گودرزی: ما بودیم دیگر.

مسؤول دادگاه: از کجا معلوم است؟
گودرزی: پس چه کسانی بودند؟ 

مسؤول دادگاه: عجب! خودتان تفسیر کردید و با خودتان 
تطبیق دادید!...«

یک��ی از دای��ل ترور ش��هید مطه��ری از س��وی فرقان 
اصطاح��ی بود که ش��هید مطهری به کار ب��رده و فرقان به 
خود گرفته بود- البته بدرس��تی به خ��ود گرفته بود- اما آیا 
این استنادی بود برای اینکه یک نفر از میان برداشته و کشته 
ش��ود؟ همان طور که معادی خواه، دادستان دادگاه در همان 
جلسه وقتی گودرزی می گوید »ایدئولوژی ما مشخص است؛ 
به این ایدئولوژی هم بنده معتقدم و هم کس��ان دیگری که 
بوده اند و معتقدند«، می گوید: آیا ایدئولوژی به کش��تن افراد 
ربط پیدا می کند یا نه؟ یعنی کشتن افراد از دل این ایدئولوژی 

بیرون آمده است یا نه؟
گودرزی اینطور توجیه می کند: »کشتن افراد از درون خود 
ایدئولوژی به عنوان یک مبنای اعتقادی صرف در نمی آید ولی 

در رابطه با اس��تراتژی این اندیشه، در رابطه با خط مشی ای 
که این اندیش��ه در قبال این رژیم یا رژیم قبلی مطرح کرده، 

مخالفت می کند؛ در مخالفت هم جنگ و خونریزی هست«.
اما اس��تدال های گروهک فرق��ان در رابطه با ترورها هم 
آنقدر سطحی است که انسان از خود این سوال را می پرسد، 
چگونه کشتن و کشتار اینقدر از سوی این گروه آسان است. 
گ��ودرزی در جایی از دادگاه در رابطه با دایل ترور ش��هید 
مطه��ری اینط��ور عنوان می کند: »ایش��ان روابط��ی با افراد 
منفوری مثل س��ید حسن نصر، یعنی کسی که رئیس دفتر 
فرح بود، داش��ت. به کمک ایش��ان به دانش��گاه رفت، چون 
ایش��ان صاحیت ریاست دانشگاه و اش��غال کرسی دانشگاه 
را از ای��ن نظر ک��ه زبان خارجی بلد نبود نداش��ت.« و وقتی 
ناطق نوری که مس��ؤول دادگاه اس��ت می پرسد: این در کدام 
آیین نامه دانش��گاهی هست؟ گودرزی می گوید: آیین نامه در 
اختیارم نیست ولی چنین چیزی مطرح بوده که یک کسی 
که می خواسته کرسی دانشگاه را اخذ کند باید زبان خارجی 

بلد باشد!
یعنی یک استدال بی پایه و اساس مبنای توجیه یک قتل 

می شود. 
گودرزی درباره ترور س��پهبد قرن��ی نیز از همین جنس 
توجیهات دارد. درباره ترور ش��هید حسام عراقی این توجیه 
قابل تامل اس��ت: »من گفتم افرادی که مورد هدف ما بودند، 
افراد موثر رژیم بودند ولی درباره پاسدار یا ارتشی، این مساله 
مطرح ش��ده بود که اگر مقاومت کردند، کشته شوند.« یعنی 
حتی اگر فرض گرفته ش��ود که س��وژه های ترور با منطق و 
استدال انتخاب و عملیات مسلحانه درباره آنها اعمال می شد، 
این گروه که مدعی تفس��یر و برداش��ت ترور از قرآن بودند، 
کار نداش��تند که چند نفر دیگر در مسیر عملیات آنها کشته 
می شوند! »پاسداران از آنها دفاع کرده اند و آنها هم ماشین را 
به رگبار بسته اند.« در حالی که وقتی اعضای فرقان رگبار را 

شروع کرده اند، فرصتی برای دفاع نبوده است. 
گودرزی درباره محافظان شهید مفتح نیز توجیه مشابهی 
دارد: »وقتی در جریانی پاسداران یا ارتشی ها مقاومت کنند، 
طبعا ما از خودمان دفاع می کنیم و جواب آنها را می دهیم.« 
ناطق نوری اما اش��اره ای به اعترافات قاتان محافظان شهید 
مفتح می کن��د: »قاتلین ای��ن دو ش��هید در دادگاه اعتراف 
کرده اند که اساسا آنهایی که از رژیم آخوندیسم و سردمداران 
آن پاس��داری می کنند، مجرم و محکوم به اعدام هس��تند.« 
یا درباره ترور حس��ین مهدی��ان می گوید: هدف این بوده که 
مهدی��ان از بین برود. در مس��یر از بین رفت��ن مهدیان، اگر 
کس��انی از وی دفاع می کردند باید از بین می رفتند. یا درباره 
ت��رور باغبان خانه س��پهبد قرنی به جای خود ش��هید قرنی 
می گوید: »هدف باغبان نبوده... فردی بوده که شناس��ایی و 
بر اساس شناسایی های قبلی اقدام به عمل شده. کسانی که 

اقدام کردند، باغبان ی��ا کارگری را که آنجا بوده، زدند. ما در 
تحقیقات��ی که کردیم دیدیم جان س��الم به در برده.« فرقان 
حتی دس��ت به ت��رور یک فرد آلمانی به ن��ام هانس می زند. 
توجیه گودرزی در ت��رور »هانس یوآخیم ایب« هم در نوع 
خود عجیب و غریب و قابل تامل است: »همین که تشکیات 
و رف��ت و آمدی دارد و او را اس��کورت می کنند؛ اینها قرائنی 
بود که او می تواند نقش حساسی داشته باشد... می خواستیم 

ببینیم اگر نقش حساسی دارد او را هم از بین ببریم.«
ای��ن همه عملیات با ادعای به نام خلق بودن، از س��وی 
فرقان انجام می شد؛ ادعایی که ریاکارانه و همراه با دروغ بود. 
این ادعا در جایی از دادگاه فرقان به چالش کشیده می شود. 
آنج��ا که ادع��ا می کنند برای مردم احس��اس مس��ؤولیت 
می کنند و پاس��خ می شنوند: ش��ما آنقدر احترام قائلید که 
98 درص��د ملتی به جمهوری اس��امی رای می دهند و به 
دنبال امام حرکت می کنند اما ش��ما این رژیم را رژیم فاسد 
و رهبران��ش را رهبران کفر می دانی��د! این اندازه برای افکار 

عمومی و برای ملت احترام قائلید؟

در جایی دیگر از دادگاه مهم فرقان اس��داه اجوردی با 
قرائت بخشی از بیانیه این گروهک، نظر فرقان درباره مردم را 
می خواند تا ادعای آنان درباره مردم در محک ترازو گذاش��ته 
شود. بیانیه فرقان درباره مردم به صراحت از عبارات توده های 
ن��اآگاه و احمق اس��تفاده می کن��د.  کفار و مناف��ق خواندن 
حاکمیت و توده های احمق خواندن مردم و تکفیر همه و همه 
از س��وی فرقان، در حالی است که خود حتی از ابتدایی ترین 
س��واد عربی هم بی بهره بوده اند و اتفاقا این موضوع، »تفس��یر 
به میل« های آنان از قرآن را شدت می بخشید. معادی خواه در 
دادگاه محاکمه فرقان به بخشی از این بی سوادی اشاره می کند 
و می گوید: »آقایانی که برای خودش��ان آگاهی پیامبرانه قائل 
هستند، من نمی توانم بگویم که به اسم تفسیر قرآن چه چرت 
و پرت هایی به ه��م بافته اند. فقط نکاتی را مطرح می کنم که 
هرکس��ی که فقط یک س��ال ادبیات عرب خوانده باشد، غلط 
بودن آن را درک می کند. آقا »ان اانسان لربه لکنود« را کندرو 
معنی کرده! کند یک لغت فارسی است، کنود عربی است. در 
صفحه 32 اصول تفکر قرآنی آمده: »پیداس��ت  که انسان در 

مرحله بودن، موجودی است رسوبی یا به تعبیر قرآن کندرو. آیه 
6 سوره عادیات بیانگر این معناست که ان اانسان لربه لکنود، 

یعنی قطعا آدمی برای پروردگار خویش کند است.«
اس��داه اجوردی نیز که به عنوان نماینده دادس��تان کل 
انقاب در جلس��ه دادگاه حضور دارد، بخش��ی از »تفس��یر به 
میل« های قرآن توس��ط گروهک فرقان و انحرافات ایشان را با 
اشاره به تفسیر سوره نور بیان می کند. ]بسیار قابل تامل است. 
دقت کنید[: تفسیری است به نام تفسیر سوره نور، در صفحه 
43 آن ایش��ان درباره تکامل حروف، کلمات و جمات سخن 
می گوید. بعد معتقد است قرآن نه به گونه ای که در ۱4۰۰ سال 
پیش، از آن برداشت می کردیم و به گونه ای که کعب ااحبارها 
برداش��ت می کردند، بلکه در حال تکامل است و به دینامیسم 
ق��رآن اعتقاد دارد، جم��ات و حروف و کلم��ات تکامل پیدا 
می کنند، معنایی پیدا می کنند که در رابطه با شرایط انقابی 
زمان ماس��ت. من نمی دانم از خواهران و برادرانی که در اینجا 
حضور دارند، با چه زبانی عذرخواهی کنم از اینکه به خودم این 
جسارت را می دهم که این عبارات را می خوانم. خواهش می کنم 

اگر احساس��ات تان جریحه دار می شود، واکنشی نشان ندهید. 
»قل للمومنین یغضوا م��ن أبصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک 
از ک��ی لهم ان اه خبیر بما یصنعون«. اکثر خواهرها و برادرها 
و شاید اکثریت جامعه ما با این آیات برخورد دارند و می دانند 
که چه معنایی دارد اما ببینید تکامل جمات و کلمات کار را 
به آنجا می رساند که مساله »فروج« در ذهن آقای گودرزی به 
این ش��کل در می آید یا مساله »یغضوا من أبصارهم« اینگونه 
ترجمه می شود. »بگو به مومنان که از بینش های خویش دیده 
فروبندند و افکار و اندیشه های انقابی خود را ظاهر نساخته و 
نگه دارند که این کار برای آنان پاکیزه تر و رشدآورنده تر است.« 
باز درباره زنان مومن هم به همین شکل مساله را مطرح کرده. 
اجوردی ادامه می دهد: دنباله آیات »یبدین زینتهن إا ما ظهر 
منها..« و ... الی آخر. اا برای استثناس��ت و »او« برای عطف و 
اباحه. قل للمومنین و ایبدین زینتهن اا لبعولهن او ابائهن و... 
ببینید متهم این را چه ترجمه کرده. می گوید: »او« برای اباحه 
اس��ت، هر آنچه که برای شوهر، مباح بود، برای کسان دیگری 
که در آیه مطرح هستند، مباح است. بعد درباره اینکه خواهر، 

کیست؟ برادر کیست؟ مشخص می شود که همه اینها خواهران 
و برادران انقابی هستند. دقت کنید: »بیان گذشته ما درباره 
زینت و چگونگی آن و علت ظاهر نس��اختن آن از توجه بدین 
قسمت از آیه، روشن و تایید می شود که این را در سوره مؤمنون 
مطرح کرده، متاسفانه کتاب مؤمنون در اختیار من نبود که در 
آنجا بررس��ی اش کنم. ترجمه آیه را دقت کنید: و زینت خود 
را، داخل پرانتز نظرش را می نویس��د )بدن خویش را( منظور 
از وایبدین زینتهن، طبق نظر آقای گودرزی یعنی بدن خود 
را، حاا با توجه با در نظر گرفتن معنای زینت، به این جمات 
دقت کنید: »بیان گذشته ما درباره زینت و چگونگی آن و علت 
ظاهر نساختن آن از توجه بدین قسمت از آیه، روشن و تایید 
می ش��ود. توجه کنید عناصری که در آیه به آنان اش��اره شده 
و به اصطاح انتخاب ش��ده اند، در یک بینش عمیق انقابی و 
قرآنی، همه در جهت اراده خداوند و مبارزه با عناصر ضدتکاملی 
تاش می کنند یا از مسائل روز آگاهی ندارند و تماس با آنان، 
ضرری را پدیدار نمی سازد. بر خاف بینش آنان که حدود فکر 
و میدان پرواز اندیشه ش��ان به وسعت بین ناف و دامن است و 
حتی جهاد اسامی را با آن میدان بسیط و مدار باز، تا آن حد... 
کرده اند.« آیاتی را  که در رابطه با پوشش زن است، آیاتی است 
که آقا ]گودرزی[ در رابطه با جهاد می بیند ]...[ آیه .... یک اصل 
انقابی و یک واقعیت همیشگی است که انجام آن راهگشای به 
سوی مقصود است. بیشترین بخش از اینجا به بعد است. دقت 
کنید نتیجه می گیرد:»پس زنان انقابی مؤمن باید با آگاهی و 
ش��ناخت مخصوص به خود، در جریان مب��ارزه، زینت خود را 
تنها به عناصر همراه و همگام خود بنمایانند و حتی از نمایش 
زینت خویش به عناصر انقابی نوپا که  شناختی عمیق از مسائل 
ندارند، احت��راز و دوری کنند.« س��مپات ها حق ندارند، فقط 
آنهایی که در خانه های تیمی زندگی می کنند، حق دارند زینت 
خواهران را ببینند! تاکتیک انقابی دیگر: »اینکه در برخوردها 
و پیکاره��ا، اگر بخواهند از پاهای خود ب��رای ضربه آوردن به 
دشمن استفاده کنند، انجام این تاکتیک، از نظر رهبری حزب 
توحیدی، رواس��ت که منجر به آگاه ش��دن دشمن از زینت و 
محموات زن مبارز نباشد، در غیر این صورت، زن پیکارگر، در 
دادگاه انقابی متهم به اجرا نکردن اصول آموزشی حزب شده و 
محکوم می شود.« اگر زنی بدن خودش را به همرزمانش نشان 

نداد، در دادگاه انقاب آقایان محاکمه خواهد شد.
ای��ن تفس��یرهای واقعا عجی��ب و غریب، اگرچه ش��اید 
ب��رای برخی قابل باور نباش��د ام��ا از تفس��یرهای فرقانی 
قرآن اس��ت. تفسیرهایی که منشا فس��ادهای فراوانی شد. 
آیت اه مصب��اح یزدی در گفت وگو با مجله ی��ادآور درباره 
نتایج این تفس��یرهای غلط فرقان می گوید: ما شاهد بودیم 
با همه ضعفی که اینها داش��تند، چ��ه زمینه هایی را فراهم 
کردند و منش��ا چه فسادهای عجیبی ش��دند. گودرزی در 
تهران و آشوری در مشهد چه فسادهایی که به بار نیاوردند. 
خانه های تیمی کذایی، ازدواج های دسته جمعی، آن هم به 
اس��تناد قرآن! آشوری رفته بود به ش��اهرود و عده ای پسر 
و دختر را دس��ته جمعی عقد ک��رده بود. آنها گفته بودند ما 
چنین چیزی را ندیده و نش��نیده ایم، گفته بود قرآن گفته 
»نس��ائکم!« یعنی این زنان برای مجموع ش��ما هستند! هر 
م��رد و زنی در این تیم می توانس��تند با هم زندگی کنند و 
آش��وری اینها را بر اساس   همان تفاسیر سمبلیک می گفت. 
او حتی در کتاب »توحید« نوش��ت: »ماتریالیس��م فلسفی 
اشکالی ندارد، مخصوصاً آنجا که زایا باشد! آن چیزی که ما 
با آن مخالفیم، ماتریالیسم اخاقی است، یعنی اینکه عده ای 
دنبال پول باش��ند، و اا ماتریالیس��م فلس��فی که می گوید 
خدایی نیست، اشکالی ندارد!« و همین ها را بر اساس قرآن 
تفسیر می کرد که می توانید حساب کنید چه چیزی از کار 

در می آید.
محمدمهدی جعفری از اعض��ای اولیه نهضت آزادی نیز 
در یک گفت وگو با اش��اره به ن��گاه آیت اه طالقانی به فرقان 
می گوی��د: جریان صحبت با گودرزی درباره تفس��یرش را به 

ایش��ان ]آیت اه طالقانی[ گفته بودم. یادم هست که ایشان 
تعبیر »خوارج نهروان« را درباره آنها به کار بردند. 

پدی��ده فرقان که در تاریخ مش��ابه و مثل ه��ای فراوان 
دیگری نیز داش��ته که مهم ترین آنها خوارج بودند، یکی از 
پدیده های مهم در بازشناس��ی مخالفان جمهوری اسامی 
است. البته اینجا جمهوری اسامی صرفا از منظر یک نظام 
حاکمیتی منظور نیس��ت، بلکه حتی در مقام نظر و تئوری 
می توان فهمید که جمهوری اسامی در سال های آغازین با 
چ��ه مخالفان عجیب و غریبی مواجه بوده و امام و مجموعه 
حاکمی��ت با چه ظرافتی توانس��ته اند انقاب نوپ��ا را از آن 

سال ها عبور دهند. 

نگاهی به دادگاه »اکبر گودرزی« سرکرده فرقان و بازشناسی این گروهک تروریستی

تفسیر به میل

ص�ادق فرامرزی: عبور از پرس��ش »چگونگی« ش��کل گرفتن گروهکی 
مانند فرقان و رسیدن به پرسش »چرایی« شکل گرفتن شاید نخستین 
پیش شرط برای ارتقا یافتن مباحث مطرح شده پیرامون این گروهک باشد. 
ساده و سطحی بودن بنیاد اندیشه ای فرقانی ها از یکسو و عدم پیچیدگی 
تشکیاتی و محدود بودن پیروان آن از سوی دیگر منجر به آن شده است 
که ش��ناخت این گروهک به شکلی سهل باشد و اکنون کمتر پرسش و 

پاسخ یافت نشده ای را بتوان پیرامون این پدیده مطرح کرد.
چنانکه بارها تکرار ش��ده اس��ت، در باب »چگونگی« شکل گرفتن 
گروهک فرقان می توان به بررس��ی مریدپروری های طلبه جوانی به نام 
»اکبر گودرزی« که خود را پیرو مرحوم شریعتی می دانسته و با خوانش 
چپ تکفیری خود که نش��أت گرفته از »روحانیت س��تیزی« وی بوده، 
اعضای این گروهک اقدام به چند ترور موفق و ناموفق از جمله شهیدان 
مطهری، مفتح، س��پهد قرنی و... کرده اند، پرداخت. در این میان فرقان 
را نیز می توان به عنوان یکی از ده ها گروه فعال شده در آستانه انقاب 
اسامی دانست که با کمترین پیچیدگی ممکن سازمانی )در قیاس با 
سازمان مجاهدین خلق، حزب توده و...( یا نظری )همانند نهضت آزادی، 
انجمن حجتیه و...( به فعالیتی کوتاه مدت پرداخت و تا قبل از پایان سال 

59 به نابودی کامل رسید.
اما فراتر از این »چگونگی« در باب »چرایی« شکل گرفتن فرقان هنوز 
می توان به طرح مباحثی جدید از گذشته و نتیجه گیری برای حال حاضر 
پرداخت. ش��ناخت موقعیت اجتماعی و ایدئولوژیکی که ظرفیت بالفعل 
شدن گروه کوتاه قامتی مانند فرقان را داده است، چیزی نیست که آن را 
همانند یادگاری تلخی از تاریخ محدود به دوره ای در گذشته بدانیم. یافتن 
این پرس��ش که در زمانه شکوفایی اندیش��ه های دینی- فقاهتی در دهه 
5۰ چگونه گروهی از جوانان با نیت های انقابی جذب یک روحانی جوان 
بی نهایت جزم اندیش می شوند، سوالی هشداربخش است که دست یافتن 
به پاسخ آن در هر زمانه ای ازم و ضروری خواهد بود. سعی ما نیز در این 
نوشتار کوتاه یافتن گزاره هایی است که تا حد زیادی در یافتن »چرایی« 
جوان پیدا کردن فرقانیسم )فراتر از گروهک فرقان( می تواند موثر باشد. 
یقینا می توان »التقاط فکری« و »مش��ی تکفیری« را به عنوان مهم ترین 
گزاره های ممکن در عینیت یافتن فرقانیسم مهم شمارد اما آنچه در حال 
حاضر باید محل پرسش قرار گیرد محملی است که موجب رونق یافتن 

این التقاط فکری و مشی تکفیری شده است.
۱- نس�بت دین و تکامل: عم��ده گروهک های دینی التقاطی پیش فرض 
مباحث خود را بر مبنای نسبت دین و تکامل آغاز کرده اند. وجود ادبیات 
مشترک میان فرقان و مجاهدین خلق که خود را نمایندگان اسام سیاسی 
و اجتماعی می دانستند با باقی بازیگران سیاسی غیردینی در »ارتجاعی« 
دانس��تن کنشگری دینی نش��ان و گواهی از نقش این نسبت سنجی در 
رس��یدن به زمین التقاط دارد. غلبه داش��تن نظری��ه »تکامل« در عمده 
مباحث و تعالیم مدرن همواره جامعه روش��نفکری را به این یقین مطلق 
رس��انده است که حتی احیای اس��ام گرایی نیز باید توأم با »نفی« کامل 
گذشته دینی باشد. کشیدن یک دیوار بزرگ میان اسام ایده آل با آنچه 
میراث اسامی خوانده می شود، باعث شده چنین التقاطی به جای داشتن 
رویکرد مبتنی بر »نقد« نسبت به گذشته دینی رویکرد مبتنی بر »نفی« 
را انتخاب کند. فرقانیس��م محصول نفی حداکث��ری برای اثبات حداقلی 
گروهک فاقد اندیشه ای است که جز جنبه سلبی به هیچ جنبه ایجابی در 
احیای اسام گرایی نرسیده است. وجود این باور سطحی که تاخر مدرنیته 
عملی، نسبت به اسام نشانه ای از تکامل هر اندیشه مدرنی است، گروه های 
به ظاهر دینی را هم بر آن داش��ت که با س��اح تکفیر به سمت سرابی از 
آزادی خواهی حرکت کنند. به فراموشی سپردن ظرفیت حداکثری عنصر 
»اجتهاد« در اس��ام فقاهتی باعث می شود حتی رادیکالیسم هم ساح 
مبارزه با »ارتجاع« دینی را به دست گیرد. حجم انبوه از مصداق سازی های 
رهبران فرقان نسبت عناصر پیشرو انقابی با برچسب های مرتجعانه بخوبی 
موید این سخن است که اگر نیروهای دینی نتوانند ماهیت تکامل بخش 
دین را تبیین کنند، باید زنگ خطر فرقانیسم و سطحی گرایی پنهان شده 

زیر لوای خوانش های متجددانه دینی را به گوش خود بشنوند.
۲- تقلی�ل اندیش�ه ورزی و تقوی�ت عملگرای�ی: آنچ��ه در میان عمده 
گروهک های رادیکال سیاسی نمایان است که موجب می شود جامه ترور 
نیز بر تن  کنند؛ اصالت پیدا کردن عملگرایی و بی اهمیت دانستن مباحث 
نظری اس��ت. یقینا فرقانیسم و عمده خوانش های التقاطی راست و چپ 
از اس��ام نمی توانند در فضایی که پویایی فکری وجود داشته باشد برای 
خود رس��میت چندانی را فراهم آورند چه رسد به آنکه تبدیل به نیرویی 
تعیین کننده شوند. انتخاب ترور به عنوان بااترین سطح یک کنش سیاسی 

و اصالت دادن به عمل سیاس��ی به جای تطبیق دادن عمل بر س��احت 
اندیشه باعث می شود با ساده ترین انگاره سازی ها سوژه های برائت مشخص 
شوند. در این میان طبیعی است که شنیدن خبر احتمال بازنویسی آثار 
باقیمانده از مرحوم ش��ریعتی، اعضای فرقان را به این نتیجه در شهادت 
رس��اندن آیت اه مطهری رس��اند. مجموعا شرط اولیه برای شکل یافتن 
فرقانیسم پیدا شدن جمعیتی با انگیزه فعالیت انقابی و بی انگیزه و بی نیاز 
نسبت به مباحث نظری است. آنچه در آسیب شناسی عمده گروهک های 
چریکی شکل گرفته در فضای دانشگاه نیز به چشم می خورد، غلبه داشتن 
دانشجویان مهندسی در میان اعضای جذب شده است؛ به عبارت ساده تر 
هرگاه انگیزه حداکثری برای فعالیت سیاسی شکل بگیرد اما ظرف نظری 
آن خالی از مباحث اصولی باشد، می توان به انتظار جرقه زدن گروه هایی 

نشست که عملگرایی سیاسی شان آنها را به سمت تروریسم هدایت کند.
۳- نخبگانی شدن فضای اندیشه ورزی: هرچند نخبگانی شدن یک فضا 
را نمی توان جنبه منفی آن در نظر داش��ت اما هرگاه ش��دت غلبه یافتن 
فضای نخبگانی بر مباحث عقیدتی و مذهبی تبدیل به سدی برای فاصله 
گرفتن اندیشه ورزان از اجتماع شود، می توان انتظار رشد قارچ گونه تفکرات 
س��طحی و التقاطی در میان متقاضیان عمل مذهبی را داش��ت. بی شک 
ش��هید مرتضی مطهری را می توان به عنوان جلودار و یکی از نخس��تین 
کسانی که پی به اندیشه التقاطی گروهک فرقان برد دانست. ناطق نوری 
در این مورد نقل مش��هوری دارد که »حتی برخی از افراد به وی)ش��هید 
مطهری( توصیه می کردند که در ش��أن او نیس��ت به این نوع آثار قلمی 
کوچک بدهد و برای پاس��خگویی به آن وقت بگذارد اما ش��هید مطهری 
می گفت آدم ها مهم نیس��تند، حرف های ش��ان و تاثیری که روی جوانان 
می گذارند مهم است. کسی چه می داند نویسنده این تفسیر یک بچه است. 
این نوشته ها در ذهن جوانان شبهه ایجاد می کند و من باید جواب اینها را 
بدهم«. مشی متفاوت آیت اه مطهری در برخورد با انحرافاتی از این دست 
که به علت بی نیازی فهم آنها به مبانی و اصول، نفوذ کوتاه مدت خوبی نیز 
در جامع��ه پیدا می کنند، می تواند خط تمای��زی با عمده فضای حوزوی 
وقت و حتی حال محس��وب ش��ود. درگیر شدن نخبگان دینی و سلسله 
مراتب های علمی که مانع از ارتباط گیری نخبگان دینی با سطح عمومی 
جامعه می شود از عمده ترین دایل نفوذ یافتن گروه هایی همانند فرقان در 

فضای یک جامعه محسوب می شود.
4- نادی�ده گرفت�ن ظرفیت بالقوه عدالتخواهی: میل ب��ه عدالت چه در 
س��طح کان و چه در سطح اقتصادی و اجتماعی مهم ترین انگیزه اولیه 
عمده قیام ها و مبارزات را ش��کل داده اس��ت. نادیده گرفتن میل دائمی 
جامعه به سمت عدالت و عدالتخواهی به توقف این میل منجر نشده و تنها 
گروه های حامل این ارزش را تغییر خواهد داد. نسخه کاریکاتوری فرقانیسم 
از عدالتخواهی و تقلیل مناسبات اجتماعی به مصداق سازی های مردود و 
س��لیقه ای باعث شد بخش عمده ای از متقاضیان کنش عدالتخواهانه به 
سمت این موج سلبی جذب شوند. میل عمومی در میان جوانانی که نه 
بر حس��ب مطالعه و اندیشه که به صرف دیدن مناسبات ظالمانه جامعه 
وقت کششی به سمت عدالتخواهی پیدا کرده بودند و ساده سازی مفهوم 
عدالت به شکلی مادی از یکسو و مصادیق تعریف شده »زر و زور و تزویر« 
در فضای این گروهک از سوی دیگر، موجب شد برخوردی خوارج گونه از 
نیروهایی که با مطالبه عدالت جذب شده بودند شکل گیرد. خلق واژگانی 
همانند »آخوندیس��م« در نشریات گروهک فرقان و تعریف آن بر مبنای 
تشیع صفوی مطرح شده در آثار مرحوم شریعتی باعث شد اعضای جوان 
و کم سواد این گروهک رسیدن به تشیع علوی را در سایه حذف فیزیکی 
روحانیت ش��اغل در حکومت ببینند! یقینا انداختن یک نگاه گذرا به اثر 
»تشیع علوی و تشیع صفوی« مرحوم شریعتی و افق ترسیم شده توسط 
روحانیت مبارز بسادگی خطا بودن این نتیجه گیری را عیان می کند اما در 
سایه تقلیل گرایی مباحث نظری، این ظرفیت عدالتخواهی به هدفی ضد 
خود تبدیل می شود. یقینا نفی و به رسمیت نشناختن مطالبه عدالتخواهانه 
در ادوار مختلف تنها منجر به آن می شود تا چنین مطالباتی وارد فضای 

التقاطی و تقلیل گرایانه ای همانند گروهک فرقان شود.
آنچه گفته شد را می توان به عنوان نشانه و شاخص هایی برای شناختن 
چگونگی بالقوه ش��ده ظرفیت گروه هایی همانند فرق��ان مدنظر قرار داد. 
نابودی کامل تشکیات فرقان بخوبی گواهی از ضعف سازمانی و اندیشه ای 
آن گروه��ک می دهد، به گون��ه ای که حتی مخالفان تند و تیز جمهوری 
اسامی نیز حتی کوچک ترین دفاعی از اندیشه های آن گروهک به زبان 
نمی آورند. خطر »فرقانیسم« چیزی فراتر از فضای ظهور و بروز 3 ساله این 
تشکیات است که دچار نشدن به آن تنها در صورت توجه به موارد فراهم 

آمدن موقعیت اجتماعی خلق این گروه ها حاصل می شود.

چگونه فرقان؟ چرا فرقانیسم؟

سؤال و جواب   هایی درباره فرقان و اکبر گودرزی

از آنجا که ش�ما به توصیه مرحوم مطهری با دی�د نقادانه ای به این 
جری�ان و بویژه به فکر و رفتار رهبر گروه نگاه می کردید، در دوران 

قبل از پیروزی انقاب، چه ویژگی هایی را در او می دیدید؟ 
من 2 ش��خصیت از گودرزی می شناسم؛ یک شخصیت قبل از 
انقاب که پز و ش��کل عالمانه ای به خود می گرفت و سعی می کرد 
بس��یار کوتاه و موجز و در مواردی شیطنت آمیز پاسخ دهد و اجازه 

نمی داد کسی او را درگیر مطالب و مسائل سنگین 
فکری و فهمی کند و یک ش��ناخت ثانویه هم از او 
در دوره ای دارم که توس��ط خود ما دس��تگیر شد و 
در زندان با او بحث های متعددی داشتم. در آنجا او 
حداقل هنگام جدایی از دوستانش کامًا خود را یک 
فرد وارفته واداده معترف به گناه و فریب خورده نشان 
می داد.  این دو حالت او، در ابه ای شخصیت پر از 
عقده پنهان بود. ما به دلیل شکل برخورد و محیط 
زندگی او قبل از انقاب این حس را داش��تیم که او 
عقده های روانی فراوانی دارد، مثًا گاهی که درباره 

بعضی از اعاظم حوزه حرف می زد، لحنش پر از کبر و غرور و نخوت 
بود و همین موجب می ش��د ما به این نکته دقیق بشویم که کسی 
که خودش ملبس به لباس روحانیت است، علی القاعده نباید نسبت 
به اعاظم حوزه هتاکانه حرف بزند. )گفت وگو با حمیدرضا نقاشیان(

میزان تأثیرپذیری گودرزی از آقای موسوی خوئینی ها چقدر بود؟ 
به نظر من خیلی زیاد! موس��وی خوئینی ها از کس��انی بود که 
قب��ل از انقاب ب��ه این ذهنیت دامن می زد ک��ه هر نوع فعالیتی 
در دس��تگاه های دولتی و شبه دولتی، کمک کردن به رژیم است، 
حال آنکه توجه نمی کرد که بعضی از همین کارهای ش��به دولتی 
توانس��تند به اندازه ده ها س��ال تأثیر کار او داش��ته باشند و بلکه 

هم بس��یار بیش��تر. علناً می گفت آقای مطهری و 
آقای مفتح که تدریس در دانش��گاه را پذیرفته اند، 
ب��ا حکومت س��ازش کرده ان��د و تبدیل ب��ه ترمز 
انقاب ش��ده اند، حال آنکه کاری ک��ه این دو نفر 
بویژه آقای مطهری در تبیین اندیشه های اسامی 
در دانش��گاه ها کردن��د و نی��ز پ��رورش و تقویت 
نیروهای صال��ح، بی نظیر ب��ود... او همین حکم را 
هم درباره آقای بهشتی و آقای باهنر می داد که به 
آموزش وپرورش رفته بودند و کتاب های درس��ی را 
تدوین می کردند. می گفت اینها همکار فرح و پارسا 

شده اند و حال آنکه اگر قرار به انقابی گری و منبرهای داغ رفتن و 
بعد هم زندانی شدن باشد، من که از بسیاری از اینها جلو تر بودم 
ولی هیچ وقت از این فکر ها نمی کردم. )گفت وگو با حجت ااس��ام 

جعفر شجونی(

مگر میزان تحصیات گودرزی در حوزه های علمیه تا چه پایه بود که 
تفسیر می نوشت؟ 

گودرزی تحصیات کاس��یک را ظاهراً ت��ا چند کاس ابتدایی 
آن زم��ان خوانده ب��ود و در تحصیات حوزوی هم چند س��الی در 
خوانس��ار و قم و تهران ب��ه ظاهر مقدمات و ادبی��ات را خواند و در 
واقع به مرحله قابل ذکری نرس��ید. اما به مطالعات تفس��یری خود 

ادامه داد و ش��اید برای نصف قرآن یا بیش��تر ۱۰ تا 
۱5 جلد به نام تفس��یر نوش��ت! و منتشر کرد. البته 
در آنها از محتوا خبری نبود و بیش��تر جمله پردازی 
و به کار گرفتن اصطاحات چپ گرایانه بود، مثًا در 
تفسیر سوره یوس��ف، گرگ را به معنای ضد انقاب 
تفسیر کرده اس��ت و گویا حضرت یعقوب و یوسف 
برای س��رکوب این ضدانقاب فرستاده شده بودند!  
یا در تفس��یر سوره بقره، گاو بنی اسرائیل را سیستم 
س��رمایه داری معرفی کرده و نتیجه گرفته است این 
گاو که ش��امل واسطه ها و س��رمایه داران و صاحبان 

کارخانه ها و امثال اینها می شود، باید ذبح شود تا جامعه آسوده شود! 
و روح را که خداوند من امر ربی می نامد، تراکم حیات رسالت یافته 
از فرمان پروردگار معنی کرده اس��ت! شاید خودش هم نفهیمده که 

چه می گوید! )گفت و گو با حجت ااسام سیدهادی خسرو شاهی(

از آنجا که شما بیش از دیگران با گودرزی برخورد داشتید و او را 
محاکمه و برایش حکم اعدام صادر کردید، قاعدتًا شناخت تان از 
او بیش از دیگران اس�ت. با نش�انه هایی که آن روز در او دیدید و 
با توجه به تجربه های کنونی خود، ش�خصیت او را چگونه تحلیل 

می کنید؟ 
گودرزی برای من کم و بیش ش��ناخته ش��ده است، بویژه که 

عقده عجیبی داشت و از عقده ها هم چیزهای 
عجیبی در می آید. اگر در آن موقع این آگاهی 
وجود داش��ت، واقعاً باید درب��اره او روانکاوی 
انج��ام می ش��د ولی اینک��ه چ��ه جریاناتی و 
چه کس��انی می دانس��تند که فرقان دارد چه 
می کند، متأس��فانه من اطاعی ن��دارم... من 
فکر می کنم گودرزی مش��کل روانی داش��ت، 
یعن��ی کار هایش با هیچ معی��اری نمی خواند، 
دائماً لجب��ازی می کرد و چ��ون مطمئن بود 
اعدام می ش��ود، س��عی می کرد قهرمان بازی 

در بی��اورد ولی اگر کوچک ترین امیدی ب��ه نجات پیدا می کرد، 
بیشتر از همه افراد آن مجموعه التماس می کرد که کشته نشود! 
ابداً آدم مقاوم��ی نبود. )گفت وگو با حجت ااس��ام  عبدالمجید 

معادی خواه(

عده ای در بعضی از مساجد تهران تفاسیر مارکسیستی از قرآن ارائه می کردند و گودرزی و برخی از دوستانش هم پای منبر آنها 
می نشستند. چه شد که فرقانی ها در برخورد فیزیکی با مرحوم مهری از بقیه جلو تر افتادند؟ 

من بعد ها در دادگاه فرقان، از یکی از اینها سؤال کردم که شما از کجا به اینجا رسیدید؟ او گفت: »ما اول تفسیر پرتوی از قرآن را 
می خواندیم، بعد دیدیم یک کسی روشنفکر تر از او تفسیر می گوید و رفتیم به مسجد جوستان در خیابان نیاوران قدیم! بعد از مدتی 
دیدیم یک کس��ی انقابی تر از او آمده و از او روش��نفکر تر است و او شریعتی است، رفتیم دنبال او. بعد دیدیم یکی انقابی تر از همه 
اینها آمده و روش��نفکر تر از همه اینهاس��ت و او اکبر گودرزی است!... خاصه از هر آیه ای ۷، 8، ۱۰ تا تفنگ و نارنجک و این چیز ها 
در می آوردند، این شیوه سبب شد که اینها تحریک بشوند و در   نهایت به چنین نقطه ای برسند. )گفت وگو با حجت ااسام علی اکبر 

ناطق نوری(

نقاط افتراق تفسیر آیت اه طالقانی با تفسیر فرقانی ها کدام است؟ 
مرحوم آیت اه طالقانی در مقدمه پرتویی از قرآن می نویسد که یکی از شرایط تفسیر، اخاص است. یعنی انسان خودش را از هر طرز 
تفکر و پیش فرضی که دارد خالی کند و بعد به تفسیر مشغول شود، به این ترتیب درهای معرفت خود به خود به روی او باز می شود و خدا 
کمکش می کند. فرقانی ها درست برعکس بودند، یعنی با پیش فرض ها و پیش داوری هایی که داشتند سراغ قرآن می رفتند و آنچه را که با 
فکرشان تطبیق می کرد، می گرفتند و آنچه را هم که تطبیق نمی کرد، بدون هیچ گونه تجانسی، در قالب فکر خودشان می ریختند و عوض 
می کردند. این کار را با تفسیر آیت اه طالقانی و بیشتر با برداشت های دکتر شریعتی انجام می دادند، لذا افتراقات فراوانی بین آن دو وجود 
دارد که می توانیم همه آنها را در این جمله خاصه کنیم که آیت اه طالقانی خودش را در اختیار قرآن گذاشته بود و آنها قرآن را در خدمت 

خود گرفته بودند و از آن استفاده ابزاری می کردند. )گفت و گو با محمدمهدی جعفری(

منبع: یادآور، تابستان، پاییز و زمستان ۱۳۸۸ 
و بهار ۱۳۸۹، شماره  های 6، 7 و ۸
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مل��ی  پ��ارک  عادله الس�ادات هاش�می: 
کاه قاضی اصفهان به موجب شرایط خاص 
از دیرباز زیس��تگاه وحوش ب��وده و دارای 
قدمت تاریخی زیادی اس��ت. از زمان شاه 
عباس صفوی و بع��د از آن به خصوص در 
دوره قاجاریه این کوه ها از ش��کارگاه های 
مخصوص س��اطین محس��وب می شده 
است. این کوهستان دارای دره های متعدد 
ش��مالی و جنوبی است و وجه تسمیه آن 
شکل کاما مشخصی است که قله آن دارد 
و از ش��هر اصفهان به شکل کاه قاضیان 
قدیم دیده می ش��ود. وجود اکوسیس��تم 
خوب و زیس��تگاه های قاب��ل توجه باعث 
شد در سال ۱۳۴۶ شورای عالی شکاربانی 
و نظارت بر صید، طی مصوبه ای ارتفاعات 
کاه قاضی را به نام منطقه حفاظت ش��ده 
کاه قاض��ی ق��رق اع��ام کن��د و پس از 
فراز و نش��یب های بس��یار در نهایت سال 

۱۳۷۴ با پیگیری های مستمر، طی مصوبه شورای 
عالی محیط زیس��ت، به  عنوان پ��ارک ملی معرفی 
ش��د. مس��احت کل پارک ملی کاه قاضی۴۷۱8۴ 
هکتار و مس��احت پناهگاه حیات  وحش آن ۳22۷ 
هکتار اس��ت. نزدیک ترین گوش��ه پارک که گوشه 
شمال غرب آن است در حدود ۳۶ کیلومتری شهر 
اصفهان قرار دارد. این منطقه به دلیل داشتن تنوع 
بوم ش��ناختی، حفاظت از تنوع زیس��تی، حفاظت 
از مناب��ع ژنتیکی و بقای تعادل طبیعی، همچنین 
کاهش ناهنجاری ه��ای حاصل از فعالیت صنایع و 
عوارض جمعیت��ی، برخورداری از چش��م اندازهای 
زیبای نواحی کوهس��تانی و تپه ماه��وری، جاذبه 
زیادی برای کوهنوردان دارد. همچنین وجود ذخایر 
فسیلی و تعدد گونه های گیاهی و جانوری از عوامل 
موثر در جذب محققین، اس��اتید و دانشجویان در 
حوزه های مختلف طبیعی و جغرافیایی است. درمنه، 
گل گندم، ش��قایق وحشی، آویش��ن، اله وحشی، 
اسپند، خارش��تر و درختان و درختچه هایی مانند 
تنگرس، بادام کوهی، انجیر و بنه، همچنین تعدادی 
از گیاهان دارویی نظیر چوبک، قدومه، همیشه بهار، 
ریواس، خاکشیر، گل گاوزبان، شنگ، کاسنی و... از 
جمله 25۴ گونه گیاهی هس��تند که در این پارک 
ملی وجود دارند.  همچنین کل و بز، قوچ و میش، 

آهو، گرگ، روباه، کفتار، ش��غال، عقاب، ش��اهین، 
کبک، تیهو، اک پش��ت مهمیزدار، م��ار جعفری، 
م��ار قیطان��ی، گکوی عنکبوت��ی ایران��ی، آگامای 
پولک درش��ت صخره ای، آگامای چاب��ک، آگامای 
پولک درش��ت، مزالینای دم دراز بیابانی، جکوی دم 
زبر و جکوی دم کند از جمله جانورانی هس��تند که 
در پارک ملی کاه قاضی سکنی دارند. متاسفانه این 
منطقه به دلیل محاصره در می��ان انواع کاربری ها 
حالت جزیره ای پیدا کرده است و کریدوری جهت 
مهاجرت حیات وحش به س��ایر مناطق و برعکس 
وجود ندارد. وجود مجموعه معادن س��نگ اش��تر 
در قس��مت پناهگاه حیات وحش کاه قاضی نیز از 
جمله معضات و مش��کات این پارک ملی است. 
آب و هوای این منطقه در دس��ته آب و هوایی گرم 
و خشک دسته بندی می ش��ود. بارش برف و باران 
در ای��ن ناحیه به ن��درت رخ می دهد که با توجه به 
س��ال های کم بارش اخیر و خش��کی چشمه های 
متعدد موجود در این پارک، مش��کات متعددی را 
برای اکوسیستم این ناحیه به وجود آورده به نحوی 
که حتی با س��اخت چندین آبشخور دست ساز در 
سطح منطقه، باز هم خشکسالی اثرات منفی خود 
را روی گونه های جانوری ناحیه بر جای گذاش��ته 
اس��ت. عاوه بر این، عدم تخصیص بودجه مناسب 

برای نگهداری و حفاظت از محیط زیست پارک ملی 
کاه قاضی باعث تش��دید معضات این ناحیه شده 
است. برای دستیابی به شناخت بهتر از شرایط پارک 
ملی کاه قاضی، در س��فری یک روزه به پارک ملی 
کاه قاضی، با مسیح گلبخش از فعاان افتخاری در 
محیط زیس��ت استان اصفهان همراه شدیم. وی در 
طول مس��یر، با اشاره به وسعت و کوهستانی بودن 
منطقه و وجود مسیرهای صعب العبور، از بی مهری 
و بی توجهی نسبت به این حوزه گایه داشت. عدم 
مدیری��ت صحیح و کارآمد به  ع��اوه بودجه اندک 
تخصیصی به حوزه محیط زیس��ت، تنها جوابگوی 
بخشی از هزینه های جاری سازمان محیط زیست 
اس��ت و عما به��ره وری و کارآی��ی محیط بانان را 
تحت الشعاع قرار داده اس��ت. او در ادامه با اشاره به 
ادوات و اب��زارآات ازم ب��رای انجام امور محوله در 
این منطقه حفاظت شده، گفت: یک محیط بان برای 
انجام وظایف محوله نیازمند ادوات و ملزوماتی است 
که با توجه به مش��کات مالی مطروحه، س��ازمان 
ام��کان تامین نیازهای اولیه نظی��ر لباس و کفش 
مخصوص کوه پیمایی را نخواهد داشت. محیط بان 
برای سرکشی ناحیه تحت پوشش باید ساعت ها با 
پای پیاده راهپیمایی و کوه پیمایی سخت و سنگین 
داش��ته باش��د و نبود اقام و ابزارهای یادش��ده در 

ارتفاع��ات، امکان بروز خط��رات جانی را 
دوچندان خواهد کرد.  گلبخش اش��اره ای 
هم به ویژگی ها و شرایط احراز مسؤولیت 
محیط بانی داش��ت و گفت: نیروی جوان 
با توانایی و استقامت پیمایش مسیرهای 
کوهس��تانی، در کن��ار تخصص در بخش 
حفاظت محیط زیست از جمله ویژگی های 
یک محیط بان است که متاسفانه سازمان 
محیط زیس��ت هنگام گزینش افراد برای 
تکمیل کادر س��ازمانی، عنصر رابطه را بر 
ضوابط یادشده ارجحیت داده، به نحوی که 
افراد مورد وثوق سازمان توانایی انجام امور 
اولیه نظیر یک پیمایش س��اده کوه را نیز 
ندارند. در مسیر حرکت  ما در این منطقه 
حفاظت شده تعدادی ماشین حامل علوفه 
و تانکر های آب مش��اهده ش��د که مسیح 
گلبخ��ش در مورد آنها چنین توضیح داد: 
با توجه به ش��رایط خشکس��الی و کمبود 
علوفه در سطح اکوسیس��تم کاه قاضی و با وجود 
مخالفت ها و سنگ اندازی های سازمان محیط زیست 
این ماشین های حامل علوفه و تانکرهای آب توسط 
خیرین و فعاان بخش محیط زیست برای حفاظت 
از جانداران و اکوسیستم پارک ملی تهیه شده است. 
به گفته گلبخش، در مباحث محیط زیس��تی 2 
دیدگاه هنگام ب��روز تنش های طبیعی نظیر پدیده 
خشکسالی وجود دارد: اول، عدم دخالت در اکوسیستم 
در مقابله با تنش های طبیعی. به بیان دیگر، در یک 
اکوسیس��تم پایدار، اکوسیس��تم توانایی ازم برای 
هضم تنش های احتمال��ی را دارد و جانداران نیز بر 
اثر انتخاب طبیعی با آن به مقابله خواهند پرداخت. 
حال یا اکوسیستم به صورت طبیعی از شرایط تنش 
خارج خواهد شد یا تنش موجود، تغییر اکوسیستم و 
حذف گونه های غیرمقاوم را دربر خواهد داشت و به 
هر حال دخالت در روند طبیعی چرخه اکوسیستم 
مجاز نیست. دوم، کمک رسانی به اکوسیستم مورد 
تنش برای حفظ و پایداری جانداران موجود در آن تا 
پایان گذر از بحران خشکسالی است. طرفداران این 
نظریه معتقدند با توجه به شرایط وخیم محیط زیست 
در سطح جهانی و کشور، عدم دخالت و امدادرسانی 
به اکوسیستم ها هنگام بروز معضات محیط زیستی، 

اشتباهی بزرگ خواهد بود. 

توان توليدي واحد شماره 3 نيروگاه 
رامين به ظرفيت نامي رسيد

کارکنان تاش��گر نیروگاه رامین توانستند با 
اقدامات مهندسي و اجراي تعمیرات میان دوره اي 
ضمن رف��ع محدودیت هاي فني، ت��وان و میزان 
تولید واحد ۳05 مگاواتي شماره ۳ را به ظرفیت 
نامي خود برس��انند. ناصر محم��دي، مدیرعامل 
نیروگاه رامین با اعام این خبر گفت: این نیروگاه 
به عنوان بزرگ ترین نیروگاه بخاري کشور با تولید 
حدود ۴0 درصد برق مصرفي اس��تان خوزستان 
در راستاي تحقق مسؤولیت خود تمام ظرفیت ها 
و تخصص ه��اي درون نیروگاهي را به کار بس��ته 
اس��ت. وی گفت: با گذر از فصل تابستان، کاهش 
دماي ه��وا و می��زان مصرف انرژي ب��رق، طبق 
برنامه ریزي ه��اي س��اانه اقدام به خ��ارج کردن 
برخي واحدهاي نیروگاهي از مدار تولید کرده ایم 
تا با اجراي تعمیرات اساسي و میان دوره اي سطح 

آمادگي این واحدها را بهبود دهیم. 

تأکيد بر اجرای ضوابط شهرسازی
معاون شهرس��ازی و امور مناطق ش��هرداری 
ساری در جلس��ه کمیته درآمدی شهرداری های 
مناطق ب��ه لزوم همراهی ش��هروندان با مدیریت 
ش��هری در اجرای پروژه های عمرانی اشاره کرده 
و گفت: شفاف س��ازی ام��ورات درآمدی، پیگیری 
ج��دی وصول مطالب��ات و اجرای دقی��ق قوانین 
شهرسازی اولویت فعالیت های ش��هرداری است. 
حمید فرزانه افزود: شناسایی تخلفات ساختمانی 
در نقاط مختلف شهر و اعمال ضوابط شهرسازی 
در این زمینه باید در دستور کار قرار گیرد. وی ارائه 
راهکار های مناسب و قانونی برای وصول مطالبات 
ش��هرداری را مورد توجه ق��رار داد و تصریح کرد: 
با تعامل و همکاری دوس��ویه میان ش��هرداری و 
ش��هروندان، اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی 
بیش��تری را ش��اهد خواهیم بود. این مس��ؤول بر 
تعامل و همکاری حوزه های شهرسازی و درآمدی 
شهرداری در راستای رسیدن به درآمد های پایدار 
تاکید کرده و گفت : شفاف سازی امورات درآمدی، 
پیگیری جدی وصول مطالبات، اجرای دقیق قوانین 
شهرسازی اولویت فعالیت های مجموعه شهرداری 
خواهد بود. وی، سیاست مدیریت شهری را کاهش 
هزینه و ایج��اد و افزایش درآمد پایدار عنوان کرد 
و اف��زود: با هم��کاری و هماهنگی همه واحدهای 
مجموعه شهرداری این سیاست محقق خواهد شد.

مازندرانخوزستان

کاهش 600 ميليون مترمکعبی 
آبدهی رودخانه های مازندران 

مدیرعام��ل آب منطق��ه ای مازن��دران گفت: 
اکنون ش��اهد تغییرات زیادی در آبدهی س��اانه 
رودخانه های استان هستیم به طوری که میانگین 
درازمدت آبدهی رودخانه های استان ۴500 میلیون 
مترمکعب بوده که این رقم براساس میانگین ۱۱ 
س��اله اخیر به ۳900 میلی��ون مترمکعب تقلیل 
یافته است یعنی کاهش ۶00 میلیون مترمکعبی.  
محمدابراهیم یخکشی با بیان اینکه درطول دوره 
آماری ۴۷ س��اله روند بارندگی نیز کاهشی است، 
گفت: بر اس��اس آمارهای موجود میزان بارندگی 
در س��ال آب��ی ۶۶ و ۶۷، ۷98 میلیمتر بوده که 
این رقم در س��ال آبی 9۶ و 9۷ به 5۴9 میلیمتر 
رسیده است.  مدیرعامل آب منطقه ای مازندران 
وضعیت آبخوان زیرزمینی دشت های استان را نیز 
روند تنزلی اعام کرد و گفت: ارتفاع س��طح آب 
زیرزمینی براساس هیدروگراف ساانه رو به کاهش 
بوده و در برخی دش��ت ها این بیان منفی است. 
وی با تشریح تاثیرات خشکسالی استان در سال 
گذشته تصریح کرد: عمده دشت های استان متاثر 
از خشکس��الی بوده که این شدت خشکسالی در 
دش��ت های مرکزی و شرق استان بیشتر از سایر 
مناطق بوده است. وی وضعیت بارش طی 2 ماهه 
اول س��ال جاری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در 
مقایسه با سال گذشته حدود ۴0 میلیمتر شاهد 
افزایش بارندگی بودیم اما آبدهی رودخانه به طور 
میانگین حدود ۳9 درصد نسبت به دوره شاخص 
کاهش نشان می دهد.  یخکشی افزود: تاکنون ۴5 
درصد از حجم مخازن س��دهای اس��تان آبگیری 
شده که متاسفانه این میزان در سد شهید رجایی 
حدود 2۷ درصد اس��ت که امیدواریم این رقم به 
باای ۶0 درصد برسد. در ادامه یخکشی با اشاره 
به چالش های آب اس��تان به موضوع چالش های 
آب در ارتفاعات اس��تان پرداخت و گفت: با توجه 
به افزایش جمعیت شناور نیازمند مدیریت بهینه 
از مناب��ع آب در تمام مناطق هس��تیم، چرا که با 
توجه به ع��دم وجود ذخایر مطمئ��ن آب در آن 
مناطق عیناً موجب ایجاد تعارضات اجتماعی در 
این مناطق خواهد شد. ایش��ان با بیان لزوم نگاه 
حوزه ای در طرح های آبرس��انی و همچنین لزوم 
حفاظت منابع آب و خاک خواس��تار مشارکت و 
همراهی بیشتر دهیاران و بخشداران و همچنین 
عدم صدور مج��وز تامین آب ب��دون هماهنگی 

دستگاه مسؤول شد. 

سازمان حفاظت محیط زیست از منطقه توریستی کاه قاضی بیش از پیش محافظت کند

پارک ملی کاه قاضی، گنج مهجوراصفهان

مازندران

ادامه از صفحه اول
کاپیتالیس��م«،  ب��ه  »نه 
»نه ب��ه بانک«، »نابودی بانک ه��ا«، »نابودی هرم 
ماس��ونی« و »امروز فرانسه، فردا جهان، قیام علیه 
س��رمایه داری« از جمله شعارها، دست نوشته ها و 
تصاویری اس��ت که در دستان و روی لباس مردم 
دیده می شود. شعار جالب تر مردم »نه کمک مالی، 
نه کاپیتالیس��م« است؛ شعاری که شناخت خوب 
مردم را نسبت به کارکرد کاپیتالیسم نشان می دهد. 
آنها می دانند کمک های مالی فقط بخشی از ثروتی 
است که توسط سیستم سرمایه داری از آنها چپاول 
شده است. شعاری که بخوبی ماهیت نئولیبرالیسم 
را نشان می دهد؛ آزادی برای بهره برداری شخصی 
از منافع عمومی در قالب اقتصاد بازار و کمک های 
بشردوس��تانه از صرف��ا درصد ناچی��زی از منافع 

برده شده.
ثانی�ا- اگر اعتراض��ات مردم را فق��ط محدود به 
سوخت و حداقل دس��تمزد بدانیم، با امتیازهایی 
که دوشنبه گذشته امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه به معترضان داد که به موجب آن مالیات بر 
سوخت حذف شد و حداقل دستمزد کارگران نیز 
افزایش یافت، باید اعتراض مردم به پایان می رسید؛ 
در حالی که می بینیم این اعتراض ها همچنان ادامه 

دارد  و حتی بر گستره آنها نیز افزوده شده است.
ثالث�ا- »الکس��اندر بیووای��س چی��وا« یک��ی از 
سخنگویان جنبش اعتراضی فرانسه تصریح می کند 
»جلیقه زردها 2 خواسته عمومی دارند؛ اوا احترام 
به مردم و ثانی��ا گوش کردن به حرف معترضان... 
ما به تمرکز قدرت در یک پس��ت و تقسیم نشدن 
آن معترضیم... جلیقه  زردها ضد حکومت نیستند، 
فقط به دنبال رسیدن به خواسته های مشروعی که 
حق طبیعی آنهاست هس��تند... قدرت در فرانسه 
در یک ش��خص کاماً متمرکز شده و این موضوع 
به هیچ وجه از نظر دموکراسی مورد قبول نیست... 
ما به دنبال برگزاری یک رفراندوم درباره مس��ائلی 
هستیم که مورد خواست مردم است تا صدای مردم 
بر اساس دموکراسی شنیده شود و تمرکز قدرت نیز 

از بین برود«.
این گفته ها از سوی یکی از سخنگویان جنبش 

جلیقه زردها بخوبی نش��ان می ده��د معترضان 
نه مانند آنارشیس��ت ها و لیبرترین ها خواس��تار 
س��رنگونی کامل دولت هس��تند و نه خواسته ای 
غیردموکراتی��ک دارند. دولت )اس��تیت( البته با 
قدرت محدود، رفراندوم، دموکراس��ی، تقس��یم 
قدرت، مردم و... مفاهیمی لیبرالیس��تی است نه 
کمونیستی و آنارشیستی. نوام چامسکی در کتاب 
»در باب آنارشیسم« ضمن تعریف آنارشیسم ذیل 
سوسیالیسم، آنارشیسم را انقابی اجتماعی می داند 
که سازوکار دولت را سرنگون و به جای دولت یک 
سازمان صنعتی تاس��یس می کند. ضمن اینکه 
هیچ تقسیم قدرت یا دموکراس��ی یا رفراندومی 
در س��اختار کمونیستی وجود ندارد. ضمن اینکه 
این سخنگو 99 درصد مردم را خواستار تغییرات 
مس��المت آمیز می داند و رفتارهای آنارشیس��تی 
و مخرب را فقط از س��وی ی��ک درصد باقیمانده 
می داند که مورد تایید اکثریت هم نیست. عاوه 
بر این سندیکاها یا اتحادیه  های کارگری نیز هیچ 
حمایتی از جنبش اعتراضی نکردند و منتظر نتایج 

آن هستند.
رابع�ا- نتای��ج نظرس��نجی ای که گ��زارش یک 
خبرگزاری فرانس��وی ش��د، نش��ان می دهد 80 
درصد مردم فرانسه از سیاست های مکرون ناراضی 
هستند. طبق این نظرس��نجی فقط ۳2 درصد از 
مردم فرانسه مخالف جنبش اعتراضی جلیقه زردها 
هس��تند. در روایتی دیگر، گ��زارش ایندیپندنت 
حاک��ی از آن اس��ت که 80 درصد مردم فرانس��ه 
 CNN حامی جلیقه زردها هستند. طبق گزارش
اعتراض ها نه توسط طبقه پایین بلکه از سوی طبقه 
 )Lower Middle Class( متوس��ط ضعی��ف
آغاز ش��ده  است که بتدریج سایر مردم نیز به آنها 
پیوس��ته اند. طبقه ای که با اجرای سیاس��ت های 
نئولیبرال مکرون جایگاه خود را در خطر می بینند 
و مطمئن هستند ضعیف تر خواهند شد. گاردین 
Majo r  ییز می نویسد: معترضان اکثریت مردم
ity Of People را تش��کیل می دهند که عمدتا 

از طبقه متوسط هستند. سخنگوی معترضان نیز 
گفته بود: »اگر انقاب ش��ود توسط مردم فرانسه 

انقاب شده است نه جلیقه زردها«.

خامس�ا- تقاضاه��ای بیس��ت و پنج گانه جنبش 
اعتراضی فرانسه در ۴ حوزه اقتصاد و کار، سیاست، 
س��امت و محیط زیس��ت و در نهایت ژئوپلیتیک 
نشان می دهد نه درخواست های سیاسی معترضان 
منطبق بر سیاست های چپ گرایانه کمونیستی و 
آنارشیستی است و نه درخواست های اقتصادی آنان 

منطبق بر نئولیبرالیسم و سرمایه داری راستی.
در ح��وزه اقتص��اد و کار معترض��ان خواهان 
افزای��ش حداقل حقوق کارگری و بازنشس��تگی، 
افزای��ش خدمات عمومی در آموزش و س��امت،  
س��اخت حداقل 5 میلیون واحد مس��کونی برای 
طبق��ات متوس��ط و ضعیف، توق��ف فعالیت های 
س��رمایه گذاری و بن��گاه داری بانک ه��ا و کاهش 
نقش آنها به فعالیت های رگواتوری و واس��طگی 
بین س��پرده گذاران و وام گیرن��دگان و همچنین 
حذف جریمه ربوی دیرکرد بدهی ها هس��تند. در 
حوزه سیاست درخواست معترضان شامل اصاح 
قانون اساس��ی و برگ��زاری رفران��دوم، ممانعت از 
فرار مالیاتی ابرثروتمندان، ممنوعیت ابی گری و 
فعالیت های پشت پرده در عرصه سیاسی، خروج 
فرانسه از اتحادیه اروپایی، توقف خصوصی سازی، 
گس��ترش آموزش ه��ای مل��ی و بوم��ی و حذف 
 آموزش های مبتنی ب��ر روش های متداول جهانی

م��دارس،  از   )Globalist Methodology(
افزایش عدال��ت اجتماعی و اقتصادی، شکس��ت 
هژمونی رسانه های تک قطبی و گسترش رسانه های 
مس��تقل برای شنیدن صدای ش��هروندان است؛ 
همچنین آیتمی که چپ نبودن درخواس��ت های 
سیاسی معترضان را بخوبی اثبات می کند، تضمین 
آزادی ش��هروندان و عدم دخال��ت دولت در امور 
ش��هروندان اس��ت که همان بن مایه لیبرالیسم 
است. در حوزه سامت و محیط زیست معترضان 
خواهان کاهش نقش داروس��ازان و مراکز درمانی 
ب��زرگ، ایجاد فضای رقابتی ب��رای مراکز خرد و 
متوسط و ممنوعیت محصوات تراریخته )اصاح 
ژنتیکی ش��ده( هس��تند. و در نهای��ت در عرصه 
ژئوپلیتیک، خروج فرانسه از ناتو و احترام به حقوق 
بین المللی سایر کشورها از مهم ترین دغدغه های 

معترضان است.

یادداشت امروز

رسوایی نئولیبرالیسم در شانز لیزه
ادامه از صفحه اول

و  روحان��ی  آق��ای   ...
همکاران��ش را تنها کنار هم ق��رار دهیم؛ همین! 
در این مس��یر هم س��خنان معروفی چون »ایجاد 
آنچنان رونقی...«، »چرخش همزمان چرخ زندگی 
مردم و چرخ سانتریفیوژ« یا »ریشه کن کردن فقر 
مطلق« دیگر خیلی بیش از حد قدیمی محسوب 
می ش��ود. تولی��د ادبی��ات جدید و روزآم��د آقای 
روحانی و همکارانش در این زمینه، چنان شدتی 
دارد ک��ه به طور قطع، فیلم س��خنان حمیدرضا 
موثق��ی؛ از اتحادیه تولیدکنن��دگان، بازرگانانrبه 
ضم »ز«r و صنایع تولید و بسته   بندی چای کشور 
در اتاق بازرگانی تهران هم دیگر قدیمی محسوب 
ش��ود. آقای رئیس جمهور در همین زمینه اخیرا 
فرموده اند: »اگر FATF باشد هزینه ها 20 درصد 
ارزان تر است و بدون آن گران تر خواهد بود و کسی 
که علیه این مسأله شعار می دهد، باید هزینه اش را 

هم بپردازد«.

 FATF س��خنان آقای روحانی برای تحمیل
ب��ه ملت و منافع مل��ی ایران در حالی اس��ت که 
وزی��ر امور خارجه دولت چندی پیش از این گفته 
بود: »نه بن��ده و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم 
تضمی��ن دهیم که با پیوس��تن به ایحه حمایت 
مالی از تروریس��م مشکات مان حل خواهد شد!« 
عدم تضمی��ن، طبعا چیزی جز حاصل جمع صفر 
یا نزدیک به آن نیس��ت. نتیجه اینکه این وس��ط 
اجرم یک نفر دروغ گفته است. حل این معما البته 
چندان دشوار نیس��ت، چرا که آقای روحانی سال 
9۴ و در زمانی که کلیدش اینقدرها رسوا نبود هم، 
با تاکید بر اینکه ما حق نداریم از جیب مردم شعار 
بدهیم، به ما گفته بود: »برجام باعث ارزانی ۱5 تا 
20 درصدی کااها خواهد شد!« تاش  های دولت 
برای تحمیل خواسته  های غرب به ملت در موضوع 

FATF البته به همین محدود نیست. 

محمدباقر نوبخت هم که پیش از این در جلسه 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تاریخ هشتم 

مهرماه از افزایش ۴8 درصدی درآمد دولت در نیمه 
نخست امس��ال خبر داده بود، حاا گفته: »درآمد 
کشور به یک سوم کاهش پیدا کرده است«. سخنی 
که بافاصله تیتر یک بی بی سی و تمام رسانه  های 
معاند شد. با این حال، شما اوا باور کنید دولت قصد 
ناامید کردن و ترس��اندن مردم را ندارد و با چابکی 
تمام، خ��ود را آماده مقابله ب��ا همان تحریم   هایی 
کرده که در ازای برداش��تن آنها، صنعت هسته   ای، 
هوافضا و... را فقط کمی سیمان کاری کرده بود. ثانیا 
باور کنید همانگونه که برجام قیمت کااها را 20 
درصد کاهش داد، FATF هم قیمت  های بازار را 
خواهد شکست و درهم خواهد کوبید. من اما عجالتا 
س��خنی با دولتمردان دارم: آقای��ان! گوش  های ما 
مخملی نیست به خدا قسم! لطفا به جای آنکه مثل 
برخی سلسله  های معروف، چرخش چرخ زندگی 
ملت را مدام به رضایت حکام باد فرنگ گره بزنید، 
کار کنید و بی��ش از این، این ملت بزرگ را با این 

همه منابع و استعداد ذلیل نکنید!

نگاه امروز

گوش  های ما مخملی نیست!

 پیامک خوانندگان
  10002231@vatanemrooz

در شبکه های اجتماعی
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تجسمی

نخستین تصویر از هادی حجازی فر 
در »منطقه پرواز ممنوع«

نخس��تین تصوی��ر از نقش آفرین��ی هادی 
حجازی ف��ر در فیلم س��ینمایی»منطقه پرواز 
ممنوع« منتشر شد. به گزارش »وطن امروز«، 
»منطقه پرواز ممنوع« که در ژانر ماجراجویانه 
و برای مخاطب نوجوان ساخته شده، نخستین 
فیلم سینمایی امیر داسارگر به عنوان نویسنده 
و کارگردان است. داسارگر پیش از این ساخت 
چند فیلم داس��تانی از جمله هنگامه و سر به 
راه را در کارنام��ه داش��ت. این فیلم در بیش از 
50 لوکیشن در منطقه کلیبر استان آذربایجان 
شرقی تصویربرداری ش��ده و این روزها هادی 
اسامی در حال ساخت جلوه های ویژه بصری 
این فیلم است؛ ساخت موسیقی این فیلم هم 
توس��ط حبیب خزایی فر کلید خورده اس��ت. 
منطق��ه پرواز ممنوع ب��ه تهیه کنندگی حامد 
بامروت نژاد برای حضور در جشنواره فیلم فجر 

آماده می شود.

»خوب، بد، جلف۲« 
پروانه ساخت گرفت

پروان��ه  ص��دور  ش��ورای 
س��اخت در جلس��ه اخیر با 
3 فیلمنام��ه موافق��ت کرد. 
به گ��زارش »وط��ن امروز«، 
فیلمنامه های »ژولیت و شاه« 
به تهیه کنندگی  آرم��ان رهگذر، کارگردانی و 
نویسندگی اشکان رهگذر با موضوع انیمیشن، 
»خوب، بد، جلف2« به تهیه کنندگی محسن 
چگین��ی، کارگردان��ی و نویس��ندگی پیمان 
قاسم خانی با موضوع کمدی  و »زمستان داغ« 
به تهیه کنندگی علیرضا رئیسیان، کارگردانی 
یاسمن نصرتی و نویسندگی مهدی سجاده چی 
با موضوع اجتماعی موافقت ش��ورای س��اخت 

سازمان سینمایی را اخذ کردند.

کارگردان »مینو« 
سریال جدید می سازد

س��ریال تلویزیون��ی »م ک« 
به تهیه کنندگی محمدرضا 
ش��فاه و کارگردان��ی امی��ر 
محوری��ت  ب��ا  پوروزی��ری 
خانواده تولید می ش��ود. به 
گزارش فارس، س��ریال 20 قس��متی »م ک« 
به نویسندگی امیر پوروزیری، محسن ملکی 
و حسین حقیقی و کارگردانی امیر پوروزیری 
برای س��یما فیلم تولید خواهد ش��د. تاکنون 
نگارش این سریال طنز  به ۱0 قسمت رسیده 
است و پیش تولید آن تا پایان سال جاری آغاز 
می شود. »م ک« داستان خانواده ای را به تصویر 
می کشد که پسرشان وظیفه ادامه دادن شغل 
پدر را به عهده دارد اما به شغل پدر عاقه مند 
نیست. در ادامه ش��رایطی پیش می آید که... 
مجموعه تلویزیونی »م.ک« به تهیه کنندگی 
محمدرض��ا ش��فاه برای س��یما فیل��م تولید 
خواهد شد. در حال حاضر سریال »مینو« به 
کارگردانی امیر پوروزی��ری در حال پخش از 

شبکه یک سیماست.

چله نشینی شبکه 4 سیما در شب یلدا
شبکه 4 سیما همگام با سنت 
دیرینه ایرانیان در بلندترین 
ش��ب س��ال،  با دع��وت از 
اساتید موسیقی و فلسفه یک 
شب نشینی با طعم فرهنگ و 
هنر را برای مخاطبان خود تدارک دیده است. 
به گزارش »وطن امروز«، ویژه برنامه شب یلدای 
شبکه 4 سیما با عنوان »چله نشین« از ساعت 
20:30 روز جمعه 30 آذر با 2 بخش موسیقی 
و فلس��فه  روی آنتن می رود. در بخش فلسفه 
»چله نش��ین« دکتر رضا منصوری اریجانی و 
استاد دینانی چهره های نام آشنای برنامه باسابقه 
»معرفت« به حافظ خوانی می پردازند و امسال 
مخاطبان شبکه 4 سیما از زبان استاد دینانی در 
شب یلدا به دیوان حافظ تفال می زنند. در بخش 
»موس��یقی« ویژه برنامه ش��ب یلدا، گروه های 
موسیقی محلی با حضور در استودیوی برنامه 
به اجرای موس��یقی می پردازند. رضا مهدوی و 
رشیدکاکاوند به صورت مشترک اجرای بخش 
موس��یقی را برعهده دارند و با آهنگ س��ازان و 
خوانن��دگان در این بخش گفت وگو می کنند. 
ش��اهنامه خوانی یک��ی از بخش ه��ای جذاب 
ویژه برنامه یلدای شبکه 4 است که به همراهی 
یک گروه موسیقی و نوازنده به صورت زنده در 
استودیوی برنامه  اجرا می شود. »چله نشین« 
به تهیه کنندگی سید محسن مناجاتی در شب 

یلدا از شبکه 4 سیما پخش می شود.

نجابتی در بازدید از نمایشگاه 
»حق مسلم ماست«:

آثار گرافیکی »نیرومند« 
گویا و بی نیاز از متن است

مسعود نجابتی، مدیر گروه هنرهای تجسمی 
بنیاد فرهنگی روایت فتح ضمن بازدید از نمایشگاه 
آثار کارتون و گرافیک محمدحس��ین نیرومند، 
اظهار ک��رد: می توان گفت پی��ش از این هم به 
چنین فرم��ی از آثار کارتون و گرافیک پرداخته 
شده اما خیلی کم این اتفاق رخ داده است. جای 
اینگونه آثار در گرافیک امروز ایران و نس��ل های 
جدید خالی است. به گزارش پایگاه خبری حوزه 
هنری، دبیرکل پنجمین جشنواره هنر مقاومت با 
بیان اینکه مهم ترین ویژگی آثار نمایشگاه »حق 
مس��لم ماست« بی نیاز بودن آثار از نوشته است، 
عنوان کرد: در فض��ای گرافیک جهانی هم آثار 
خیلی کمی داریم که بدون نوشتار پیام خود را 
منتقل کنند. آثار نوش��تاری که بی نیاز از تصویر 
باش��د زیاد داریم اما آث��ار تصویری که بی نیاز از 
نوشته باشد کم داریم. این توانمندی نیرومند در 
عرصه گرافیک را نش��ان می دهد و امیدوارم این 
توانمندی به نسل های بعدی هم منتقل شود و 
شروعی برای فصل جدیدی از گرافیک در ایران 
باشد. همچنین معتقدم گرافیک کشورمان باید 
به هویت ایرانی و اس��امی برسد. نمایشگاه آثار 
کارتون و گرافیک محمدحسین نیرومند با عنوان 
»حق مسلم ماس��ت«  تا دوم دی ماه در گالری 
ابوالفضل عالی برپاست و عاقه مندان برای بازدید 
از آن می توانند شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا 

۱۸ به حوزه هنری مراجعه کنند.

عیدانه کتاب برگزار نمی شود
مدیرعامل خانه کتاب گفت:  
تا زمانی که معوقات تابستانه 
و پاییزه کتاب پرداخت نشود،  
طرح عیدانه را برگزار نخواهیم 
ک��رد. به گ��زارش تس��نیم، 
نیکنام حسین پور، مدیرعامل خانه کتاب،  از عدم 
پرداخت معوقات تابستانه کتاب خبر داد و گفت:  
متاسفانه به رغم پیگیری هایی که داشتیم، موفق 
نشدیم بدهی های کتابفروشان از طرح تابستانه 
کت��اب را پرداخت کنیم. عاوه بر این معوقات 
طرح پاییزه کتاب نیز باقی مانده است. موضوع 
را از ش��خص وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی نیز 
پیگیری کردیم اما به هر حال شرایط اقتصادی 
کش��ور را نیز باید در نظ��ر گرفت. قرار بود این 
معوقات تا هفته کتاب پرداخت شود  اما محقق 
نشد. حسین پور با اشاره به انتقادات کتابفروشان 
از ای��ن تأخیر گفت:  کتابفروش��ان حق دارند،  
مطالبات آنها قانونی است  و ما تاش می کنیم 
هر چه سریع تر این مطالبات را پرداخت کنیم. 
ب��ا توجه به تأخیری ک��ه در پرداخت معوقات 
تابستانه و پاییزه انجام شده است،  ما به احتمال 
بسیار طرح عیدانه کتاب را برگزار نخواهیم کرد. 
تا زمانی که این پرداخت ها قطعی نشود، قطعاً 

طرح عیدانه برگزار نمی شود.

جایزه »ایران نوشت« 
برای بهترین اثر جشنواره عمار

ایرانی  نوش��ت افزار  مجم��ع 
ب��ا  جای��زه ای  اس��امی   -
عن��وان »ای��ران نوش��ت« را 
ب��رای بهترین اثر جش��نواره 
عمار ب��ا موض��وع »نمایش 
دس��تاوردهای جوان��ان مؤم��ن انقاب��ی در 
عرصه ه��ای فرهنگی، اقتص��ادی و اجتماعی 
ازجمله نوشت افزار ایرانی - اسامی« اعام کرد. 
به گزارش »وطن امروز«، این مجمع در بخش 
فراخوان های مردمی نهمین جشنواره مردمی 
فیلم عمار، جایزه ای با عنوان »ایران نوش��ت« 
را ب��رای بهترین اثر این جش��نواره با موضوع 
»نمایش دس��تاوردهای جوانان مومن انقابی 
در عرصه ه��ای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
از جمله نوش��ت افزار ایرانی - اس��امی« اعام 
کرد. جایزه اصلی این فراخوان 20 میلیون ریال 
است و از همه آثار مرتبط با موضوع نوشت افزار 
ایرانی تقدیر خواهد ش��د. همچنین حمایت از 
ساخت 3 ایده برتر با موضوع نوشت افزار ایرانی 
- اس��امی در قالب های مختل��ف فیلم کوتاه، 
مستند، برنامه تلویزیونی، مستند مسابقه، کلیپ 
و تیزر تبلیغاتی، اهدای بسته نوشت افزار ایرانی 
به اکران کنندگان منتخب دهه هشتادی عمار 
و تور بازدید از کارخانه تولید نوشت افزار ایرانی 
برای همه فیلمسازان جش��نواره عمار از دیگر 
جوایز در نظر گرفته ش��ده ب��رای این فراخوان 
مردمی است. نهمین جش��نواره مردمی فیلم 
»عمار« دی ماه ۹۷ در تهران و شهرهای مختلف 

کشور برگزار می شود.

محسن شهمیرزادی: همان طور که پیش بینی می شد 
فیلم سینمایی »بدون تاریخ بدون امضا« نتوانست به 
جم��ع نامزدهای جایزه اس��کار راه پیدا کند و بدین 
ترتیب سهم و نقشی در این جایزه سینمایی نخواهد 
داشت. »بدون تاریخ بدون امضا« از میان 3 اثر منتخب 
»تنگه ابوقریب«، »شماره ۱۷ سهیا« و »بدون تاریخ 
بدون امضا« توس��ط هیات انتخاب نماینده ایران در 
اس��کار برگزیده شد و به عنوان نماینده ایران در این 
جایزه معرفی ش��د. انتخاب این فیلم البته با وجود 
آثاری چون »تنگه ابوقریب«، »به وقت شام«، »سرو 
زیر آب« و... برای بسیاری از اهالی هنر و رسانه مورد 
سوال بود اما هیچگاه تعجب آفرین نشد، چراکه تمام 
این سال ها، در هیات انتخاب بر یک پاشنه می چرخد 
و آن چیزی نیست جز رئالیسم سیاه از جامعه ایرانی؛ 
ژانری که مورد توجه جش��نواره  های دس��ت چندم 
خارجی نیز قرار می گی��رد و موفقیت آثار ایرانی در 
این جشنواره ها از جمله استدال های همیشگی برای 
هیات انتخاب نماینده ایران برای اس��کار در انتخاب 
چنین آثاری است. در حالی که هر سال همین اتفاق 
تکرار شده و نتیجه ای از آن سینمای ایران نمی شود، 
جز بدهی روزافزونش به مردمی که همواره خش��ن، 

بی فرهنگ و غرق در فاکت بازنمایی شده اند!
تاریخ، امضا، ایران ■

»بدون تاریخ بدون امضا« فیلمی از وحید جلیلوند 
با محوریت مضمون عذاب وجدان است. روایت ها حول 
محور 2 شخصیت اصلی مرد یعنی امیر آقایی در نقش 
دکت��ر نریمان و نوید محمدزاده در نقش »موس��ی« 
مطرح می شود. موسی ساکن یکی از شهرهای اقماری 
تهران اس��ت که مشکات اقتصادی باعث می شود تا 
او م��رغ مرده برای مصرف خانواده    اش به خانه بیاورد. 
دکتر نریمان نیز در نقش پزشک پزشکی قانونی ایفای 
نقش می کند که ارتباط بین این 2 شخصیت هنگام 
تصادف شان با هم شکل می گیرد. عذاب وجدان هر 2 
نفر که تصور می کنند رفتارش��ان موجب مرگ فرزند 
موس��ی شده تمام پیرنگ های قصه را شکل می دهد. 
ای��ن مضمون با روایتی س��یاه از جامعه ایرانی مطرح 

می ش��ود، به گونه ای که مخاطب ب��ا دلی چرکین از 
جامعه بازنمایی ش��ده در فیل��م، از روی صندلی  های 
س��ینما برمی خیزد. »ب��دون تاریخ ب��دون امضا« در 
جشنواره  های متعدد خارجی که معتبرترین آنها بخش 
افق نو جشنواره فیلم ونیز بود، توانست برگزیده شود. از 
همین رو در جلسه نهایی هیات انتخاب نماینده ایران 
در اسکار به عنوان اثر برگزیده راهی این جشنواره شد 
که درنهای��ت از راهیابی به جمع نامزدهای فیلم های 
غیرانگلیس��ی زبان اس��کار جا ماند. این فیلم همانند 
عمده نمایندگان ایرانی در اسکار فارغ از جذابیت  های 
دراماتیک و ظرفیت  های سینمای ایرانی، تصویری کدر 
از جامعه ایران نشان می داد که خود ظرفیتی مناسب 
برای برگزیده شدن در جشنواره  های خارجی را دارد. 
از همین رو هیات انتخاب بدون توجه به سایر آثار این 

فیلم را راهی اسکار کرد.

لیست سیاه ایرانی ■
پی��ش از این در مطلبی با عنوان »مرثیه ای برای 
میهن« در روزنامه »وطن امروز«، اقدام به ژانرشناسی 
نماینده  های ایران در جایزه اسکار شد؛ نماینده   هایی 
که بعضا در ژانرهای گوناگونی روایت شدند اما وجه 
مشترک عمده آنها تصویری نادرست، تلخ و کدر از 
جامعه ایرانی بود. تصویری که از »بادکنک س��فید« 
جعف��ر پناهی ت��ا »میم مثل مادر« مرحوم رس��ول 
ماقلی پور و حتی »بچه  های آسمان« مجید مجیدی 
دیده می ش��ود. اگرچه ممکن است کاراکترهای این 
آثار و عمده فیلم  های راه یافته به اسکار دوست داشتنی 
باشند و مخاطب از مواجهه با آنها احساس خوبی پیدا 
کند اما همگی در بس��تر جامعه ای گزنده، پریشان 
و پرمصیبت روایت ش��ده   اند؛ اتفاق��ی که چارچوب 
ذهنیت مخاطب غیرایرانی را نس��بت به کشورمان 

شکل داده و حداقل از میان صدها داور اسکار، بخش 
زیادی از این طریق نسبت به جامعه ایرانی شناخت 
پیدا می کنند. تنها جوایز اس��کار در ایران به »اصغر 
فرهادی« رس��یده است که س��هم او از اسکار همان 
تندیس 24 قیراطی طای »مبارز صلیبی« اس��ت 
و س��هم ایران از اس��کار »جدایی نادر از سیمین« و 
»فروشنده«. شاید دور نباشد روزی که هیات انتخاب 
نماینده ایران در اسکار تصمیم بگیرد در اثر منتخب 
خود جایی برای فیلم  های متنوع      تر با حال وهوایی بهتر 
باز کند. اگر بناس��ت س��هم ناچیز ایران در اسکار به 
همان 2 جایزه فرهادی محدود ش��ود، چه بهتر که 
جفت پای هیات انتخاب از رئالیس��م س��یاه خارج 
شود و حداقل برای معرفی جامعه ایرانی به نخبگان 
هن��ری جهان، آثاری واقع نمایانه ت��ر را انتخاب کند. 
این مساله آنجایی برجس��ته تر می شود که نماینده 
ایران برای ش��رکت در اسکار همه ساله توسط بنیاد 
س��ینمایی فارابی که زیر نظر دول��ت فعالیت دارد، 
انتخاب می شود؛ موضوعی که باعث شده برخی اهالی 
سینما و صنوف سینمایی در بسیاری از موارد نسبت 
به »دولتی بودن« این انتخاب اعتراض کنند و این در 
حالی است که هم ترکیب اعضای این هیأت در چند 
سال گذشته و هم خروجی انتخاب شده توسط آنها 
در نهایت همانی است که این سینماگران معترض 
می خواهند؛ گزینه هایی که در آنها کمترین اثری از 
سینمای استراتژیک و دغدغه های ملی جامعه ایرانی 
دیده نمی شود. از میان 22 فیلم ارسال شده به اسکار، 
۸2 درصد آثار فیلم های اجتماعی بوده که عمدتا در 
فضایی تیره از جامعه ایرانی روایت ش��ده اند. به جز 
»محمدرس��ول اه« که اساس��ا ارتباطی به جامعه 
ایرانی نداشت، بقیه آثار باقی مانده همگی درونمایه 

اجتماعی دارند.

سینما
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آکادم��ی عل��وم و هنر س��ینمایی امس��ال برای 
نخستین بار فهرس��ت کوتاه چند رشته را در یک 
روز معرفی کرده است تا مدعیان ۹ رشته از جوایز 
اسکار در یک روز به مخاطبان معرفی شوند. بر این 
اساس در بخش بهترین فیلم خارجی زبان فیلم های 
»پرندگان مهاجر« اثر کریستینا گایگو و سیرو گرا 
از کلمبیا، »گناهکار« اثر گوستاو مولز از دانمارک، 
»هرگ��ز رو برنگردان« اثر فلورنس فون اس��مارک 
از آلم��ان، »دل��ه دزدها« اثر هیروکازو ک��وره ادا از 
ژاپن، »آیکا« اثر سرگئی دوورتسوی از قزاقستان، 
»کفرناحوم« اثر نادی لبکی از لبنان، »جنگ سرد« 
اثر پاول پاولیکوفسکی از لهستان، »رما« اثر آلفونسو 
کوآرون از مکزیک و »سوختن« اثر لی چانگ دونگ 
از کره جنوبی نامزدهای دریافت این جایزه شدند. 
همچنین فیلم »بدون تاریخ، بدون امضا« ساخته 
وحید جلیلوند که متقاضی حضور در این بخشی 
بود، نتوانست به فهرس��ت نهایی راه پیدا کند. در 
بخ��ش بهترین چهره پ��ردازی، ۷ فیل��م »پلنگ 
سیاه«، »راپسودی بوهمی«، »مرز«، »مری ملکه 

اسکاتلند«، »اس��تن و الی«، 
»سوسپیریا« و »معاون« واجد 
ش��رایط نامزدی تش��خیص 
داده ش��ده اند. همچنی��ن در 
بخ��ش بهتری��ن موس��یقی 
متن ۱5 فیلم »انتقامجویان: 

جنگ ابدیت«، »تصنیف باستر اسکراگز«، »پلنگ 
سیاه«، »بلک  ک کلنزمن«، »آسیایی  های ثروتمند 
دیوانه«، »مرگ استالین«، »جانوران شگفت انگیز: 
جنایات گریندلوالد«، »نخس��تین انس��ان«، »اگر 
خیابان بیل می توانست س��خن بگوید«، »جزیره 
س��گ ها«، »بازگش��ت مری پاپینز«، »یک مکان 
س��اکت«، »بازیکن آماده شماره یک« و »معاون« 
نام��زد دریاف��ت جایزه ش��دند. در بخش بهترین 
جلوه های بصری نی��ز فیلم های »مرد مورچه ای و 
زنب��ورک«، »انتقام جویان: جنگ ابدیت«، »پلنگ 

س��یاه«، »کریستوفر رابین«، 
»نخستین انس��ان«، »دنیای 
ژوراسیک: سقوط پادشاهی«، 
پاپینز«،  م��ری  »بازگش��ت 
»بازیکن شماره یک، آماده«، 
»س��ولو: داس��تانی از جنگ 
س��تارگان« و »به مارون خوش آمدید« کاندیدای 
دریافت جایزه اس��کار ش��دند. همچنین »س��ن 
سیل«، »رفتار حیوان«، »بائو«، »بیلبای«، »پرنده 
کارما«، »نزدیک غروب«، »گمش��ده و پیداشده«، 
»یک گام کوچک«، »پپه له مورس«، »تعطیات 
آخر هفته« ۱0 انیمیش��ن کوتاه��ی بودند که به 
جمع نامزدهای نهایی اسکار راه یافتند. در بخش 
نامزدهای بهترین مستند بلند آثار »شهر جادو«، 
»همدلی«، »جنایت+ مکاف��ات«، »پول مخفی«، 
»پارس دور س��گ ها«، »سولو آزاد«، »هیل کانتی 

امروز صبح، امش��ب«، »مراقب فاصله بودن«، »از 
پ��دران و پس��ران«، »آربی ج��ی«، »طفره روها«، 
»سکوت دیگران«، »سه غریبه قابل شناسایی« و 
»همسایه من نخواهی شد؟« و در بخش نامزدهای 
بهترین مستند کوتاه آثار »گوسفند سیاه«، »پایان 
بازی«، »قایق نجات«، »دستورات«، »نوارهای پدر 
مرحومم«، »ش��بی در باغ«، »عصر. پایان حکم«، 
»۱۹۶3 بایک��وت«، »زنان گ��واگ«، »صهیون« 
ب��ه جمع نامزده��ای نهایی جایزه اس��کار در این 
 ،»Chuchotage« ،»بخش راه یافتند.»کارولین
»بازداش��ت«، »Fauve«، »ایکار«، »مارگریت«، 
»روز کارگر«، »مادر«، »پوس��ت«، »Wale« نیز 
فیلم هایی کوتاهی بودند که نامزد دریافت اس��کار 
بهترین فیلم کوتاه امس��ال شدند. بخش بهترین 
ترانه نیز یک��ی از بخش های اعام ش��ده بود که 
در ای��ن بخش ۱5 ترانه به عن��وان نامزد برگزیده 
شدند. ۹0 ترانه واجد شرایط رقابت در این بخش 
بوده   اند. اعضای شاخه موسیقی آکادمی علوم و هنر 

سینمایی برای این رشته رأی داده   اند.

چهل وپنجمین مراس��م شب شاعر 
وی��ژه پاسداش��ت احمد عل��وی در 
نخلستان سازمان هنری- رس��انه ای اوج برگزار شد. 
به گزارش »وطن امروز«، در این مراس��م که با حضور 
چهره های فرهنگی، ادبی و شاعران برگزار شد، جواد 
حیدری مدیرعامل مجمع شاعران اهل بیت، صداقت 
را مهم ترین ویژگی شعر احمد علوی نامید. وی ادامه 
داد: علوی فردی اس��ت که پیش از شنیدن نقدهای 
شعرش، آن را منتشر نمی کند و همیشه سعی می کند 
کار خود را بهبود بخشد. حیدری در پایان با تشکر از 
ادامه پیدا کردن برنامه های شب شاعر اظهار داشت: از 
حسین قرایی تشکر می کنم که سال هاست این برنامه 
را با سختی های فراوان و مشغله های زیاد برگزار کرده 
اس��ت و اجازه نداده شمع محفل شب شاعر خاموش 
ش��ود. در ادامه این مراسم احمد بابایی، شاعر  آیینی 

با بر شمردن ویژگی های احمد 
عل��وی، وی را ش��اعر حرفه ای 
خواند که طم��ع و هوس از آثار 
او دور مان��ده اس��ت. در دوره ای 
زندگ��ی می کنی��م که س��بک 
زندگی ما ارادت پرور به اهل بیت 

نیست و برای اینکه اشعار نسبتی با ساحت الهی داشته 
باشد، راه سختی داریم ولی علوی توانسته در همین 
دوره و زمانه اش��عاری بسراید که می توان آن را شعر 
تراز  آیینی نامید. بابایی با بر شمردن ویژگی های شعر 
احمد علوی تعادل بین واقعیت و تخیل را نقطه تمایز 

اشعار او دانست و در پایان بیان 
داش��ت: علوی مخاطب شناس 
است ولی حدود مخاطب شناسی 
را می دان��د و هی��چ گاه مفهوم 
امام��ت و وایت را در س��رودن 
اشعار، برای رسیدن به طبع قلم 
و حس ش��اعرانه فدا نکرده است. دکتر صنعتی دیگر 
سخنران این مراسم بود که سال های زیادی را با احمد 
علوی سپری کرده است. وی با اشاره به اخاق حسنه 
علوی گفت: هرگاه قبض روح پیدا می کنم با همنشینی 
با احمد علوی بس��ط روح پیدا می کنم و دوستی با او 

را نعمتی برای خود می دانم. امیدوارم زندگینامه ایشان 
مکتوب ش��ود تا هزاران جوان بتوانند از این عزتی که 
خدا به ایش��ان داده است درس زندگی بگیرند.  ناصر 
فیض، دیگر شاعری بود که در خصوص علوی به ایراد 
س��خن پرداخت. وی گفت: من قریب به 2 دهه است 
که احمد علوی را می شناسم، دانش و طبع شاعرانه اش 
به قاعده در کنار هم قرار گرفته است. خیلی ها دانش 
دارند ولی این دانش دینی کمکی به شعرشان نکرده 
اس��ت. علوی متفاوت است ولی این تفاوت به ابتذال 
نمی رس��د و در یک چارچوب قرار دارد.  این مراس��م 
با تقدیر از احمد علوی و همس��رش به پایان رسید و 
مجمع جهانی شاعران اهل بیت نشان درجه یک خود 
را به این شاعر اهل قم اهدا کرد. در این مراسم محمد 
احسانی، قاسم صرافان، مازیار بیژنی و جمعی دیگر از 

هنرمندان و هنردوستان حضور داشتند.

همسر حسین محب اهری از پیگیری 
برای تامی��ن مخ��ارج درمانی این 
بازیگر و ابراز امیدواری از همراهی وزارت بهداشت 
خبر داد. به گزارش ایس��نا، محب اهری مدتی قبل 
به دلیل ادامه مش��کات ناشی از بیماری سرطان 
در بیمارس��تان بستری و پس از چند روز مرخص 
ش��د اما 3-2 روز قبل پس از حضور در یک پروژه 
فیلمبرداری باز هم راهی بیمارستان شد. مقصودلو، 
همس��ر این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره 

هزینه های درمان��ی وی گفت: قرار اس��ت وزارت 
بهداشت در این باره تعاملی با ما داشته باشد چون 
هزینه آی سی یو در بیمارستان بسیار بااست و برای 
هر شب باید 3 میلیون تومان پرداخت شود. ما هم 
هرچه داشتیم برای آن 20 روزی که در بیمارستان 
بودند، پرداخت کردیم و اان به دنبال این هستیم 
که بدانیم همکاری وزارت بهداشت قطعی هست یا 

خیر که اگر نیس��ت فکر دیگری کنیم، چون بیمه 
تکمیلی ما هم سقفی دارد و خیلی از آن استفاده 
کرده ایم؛ اگر وزارت بهداش��ت کمک کند بخشی 
از مشکات ما حل می ش��ود. حسین محب اهری 
از س��ال 53 به حرفه بازیگری وارد ش��ده و بیش 
از ۱30 تئاتر و فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی 
داشته است. او که حدود ۷ سال است دچار سرطان 

لنف دست شده مدتی قبل به دلیل بازگشت دوباره 
بیماری اش در بیمارستان بستری شده بود.

معرفی فهرست کوتاه نامزدهای چند بخش اسکار 2019 

در چهل وپنجمین شب شاعر انجام شد
اهدای نشان درجه یک شعر  آیینی به احمد علوی

آخرین وضعیت حسین محب اهری در بیمارستان

جشنواره عمار

نتیجه ژانر کارگردان نام فیلم
پذیرفته نشد اجتماعی عباس کیارستمی زیر درختان زیتون
پذیرفته نشد اجتماعی جعفر پناهی بادکنک سفید
پذیرفته نشد اجتماعی محسن مخملباف گبه
نامزد اسکار اجتماعی مجید مجیدی بچه های آسمان

پذیرفته نشد اجتماعی- دینی مجید مجیدی رنگ خدا
پذیرفته نشد اجتماعی بهمن قبادی زمانی برای مستی اسب ها
پذیرفته نشد اجتماعی مجید مجیدی  باران
پذیرفته نشد اجتماعی رسول صدرعاملی من ترانه 1۵ سال دارم
پذیرفته نشد اجتماعی پرویز شهبازی نفس عمیق
پذیرفته نشد اجتماعی بهمن قبادی اک پشت ها هم پرواز می کنند
پذیرفته نشد اجتماعی رضا میرکریمی خیلی دور، خیلی نزدیک

نتیجه ژانر کارگردان نام فیلم
پذیرفته نشد اجتماعی کامبوزیا پرتوی کافه ترانزیت
پذیرفته نشد اجتماعی رسول ماقلی پور میم مثل مادر
پذیرفته نشد اجتماعی مجید مجیدی آواز گنجشک ها
پذیرفته نشد اجتماعی اصغر فرهادی درباره الی
پذیرفته نشد دفاع مقدس-انتقادی مهدی نادری بدرود بغداد
برنده اسکار اجتماعی اصغر فرهادی جدایی نادر از سیمین
پذیرفته نشد اجتماعی رضا میرکریمی امروز
پذیرفته نشد تاریخی مجید مجیدی محمد رسول اه
برنده اسکار اجتماعی اصغر فرهادی فروشنده
پذیرفته نشد اجتماعی-دفاع مقدس نرگس آبیار نفس
پذیرفته نشد اجتماعی وحید جلیلوند بدون تاریخ، بدون امضا

 گزارش »وطن امروز« درباره شیوه انتخاب نمایندگان سینمای ایران در اسکار
به بهانه عدم پذیرش »بدون تاریخ، بدون امضا« در جمع نامزدهای این جایزه

یک سینما بدهکار ایران!

شعر

خبر

تلویزیون

کتاب
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کیوسک
مارکا

چالش بزرگ
موندودپورتیوو

خرید دفاع وسط
گاتزتا

الهه ای برای میان
آ.اس

کریستیانو مقابل اتلتیکو مادرید

کفاشیان استعفا کرد
 رئی��س کمیت��ه فوتس��ال از س��مت خ��ود

استعفا کرد.
به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، 
به دنبال اس��تعفای علی کفاش��یان از کمیته 
فوتس��ال، مه��دی ت��اج، رئیس فدراس��یون 
فوتب��ال ضمن تقدی��ر از زحمات ایش��ان در 
این مس��ؤولیت، در حکمی داوود پرهیزکار را 
به عنوان سرپرس��ت کمیته فوتسال منصوب 
کرد. پرهیزکار از س��ال ۱۳۷۶ در فدراسیون 
فوتبال در سمت های مختلف به ایفا مسؤولیت 

پرداخته است.

بیرانوند و جهانبخش
نامزد توپ طای آسیا ۲۰۱۸

تیتان اسپورت چین فهرست ۲۴ نفره بهترین 
بازیکن سال ۲۰۱۸ در قاره آسیا را اعام کرد.

نش��ریه  فاکس اس��پورت،  از  نق��ل  ب��ه 
تیتان اس��پورت چین چند سالی است تاش 
کرده ب��ا الگوب��رداری از کار فران��س فوتبال 
فرانسه در دادن توپ طا، در فوتبال آسیا نیز 
با کمک روزنامه نگارها و خبرنگاران ورزش��ی 
بهترین بازیکن س��ال فوتبال آسیا را انتخاب 
کند. بر این اس��اس، فهرس��ت اولیه ۲۴ نفره 
س��ال ۲۰۱۸ که با نظر تیم کارشناسی تهیه 
شده، منتشر شد که در آن نام علیرضا بیرانوند، 
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس 
و علیرضا جهانبخش هافبک تیم ملی فوتبال 
ایران و برایتون دیده می شود. بهترین بازیکن 
س��ال ۲۰۱۸ در هفته پایانی این س��ال اعام 
می ش��ود و توپ طا را به دست خواهد آورد. 
البته نفرات شاخصی چون بغداد بونجاح، سون 
هیونگ مین، آرون موی و تاکاش��ی اینوی در 

این فهرست حضور دارند.
س��ون هیونگ مین، برنده ۳ دوره این جایزه 

بوده  است تا در این زمینه رکورددار باشد.

درگیری کاپیتان الهال عربستان
با سرمربی!

بعد از شکست اخیر الهال در لیگ عربستان، 
کاپیتان باتجرب��ه این تیم با س��رمربی پرتغالی 

درگیری لفظی پیدا کرد.
 به نقل از یورواسپورت، تیم فوتبال الهال 
یکی از حریفان استقال در فصل جدید لیگ 
قهرمانان آسیاس��ت. تیم عربس��تانی روزهای 
خوبی را س��پری نمی کن��د. این تیم در هفته 
س��یزدهم لیگ عربس��تان نخستین شکست 
خ��ود را متحمل ش��د و برابر الح��زم بازی را 
واگذار کرد. رس��انه های عربس��تانی نوشتند 
بعد از ای��ن دیدار کارل��وس ادواردو، کاپیتان 
تاثیرگذار الهال با س��رمربی پرتغالی این تیم 
درگیری لفظی پیدا کرد و ممکن است از تیم 

کنار گذاشته شود. 
به نوش��ته یورواس��پورت عربی، اس��تفاده 
ک��ردن از ادواردو در پس��ت غیرتخصصی اش 
و همچنین تعویض ش��دن های زیاد او باعث 
اعت��راض این بازیکن به خس��وس س��رمربی 
تیم شده است. ادواردو یکی از تاثیرگذارترین 
و بهتری��ن بازیکن��ان الهال اس��ت و در بین 
ه��واداران هم از محبوبیت زی��ادی برخوردار 
است و در صورتی که از تیم کنار گذاشته شود، 
اعتراض هواداران را به دنبال خواهد داش��ت.

دروغ بزرگ در لیگ فوتبال هند!
در اتفاق��ی جال��ب توجه مش��خص ش��د 
جوان ترین گلزن لیگ هند، ۱۳ س��ال س��ن 
خودش را کمتر کرده اس��ت. به گزارش ایسنا 
و به نقل از اس��پورت فرانس��ه، گوراف موکی، 

بازیکن تیم جمشیدپور در لیگ هند است.
نام این بازیکن ۲ ماه پیش بر س��ر زبان ها 
افت��اد؛ وقتی که او توانس��ت برای تیمش در 
لیگ هند گلزنی کند و به عنوان جوان ترین 
گلزن این لیگ معرفی شد که با ۱۶ سال سن 
موفق به این کار می ش��ود. حاا اما مشخص 
ش��ده این بازیکن درباره س��ن خ��ود دروغ 
گفته اس��ت و در واقع ۲۹ س��ال س��ن دارد. 
به همین خاطر کمیته انضباطی فدراس��یون 
فوتبال هند، این بازیکن را ۶ ماه از همراهی 
تیمش محروم کرده است. به این ترتیب لقب 
جوان ترین گلزن لیگ هند نیز از این بازیکن 

۲۹ ساله پس گرفته می شود.

سرپرست کمیته تعیین وضعیت 
مشخص شد

سرپرست کمیته تعیین وضعیت بازیکنان 
فدراس��یون فوتبال منصوب ش��د. به گزارش 
مه��ر، با حکم مهدی تاج، رئیس فدراس��یون 
فوتبال، جمشید نورشرق به عنوان سرپرست 
کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراس��یون 
فوتبال منصوب شد. وی که عضو هیات علمی 
دانشگاه آزاد اسامی است سابقه عضویت در 
کمیته اس��تیناف فدراس��یون فوتبال را دارد. 
پی��ش از این روزبه وثوق احم��دی در کمیته 

تعیین وضعیت فعالیت می کرد.

بایرن مونیخ، خاطرات تلخ و شیرین 
برای آقای معمولی

قرعه کش��ی مرحله یک هش��تم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا در نیون س��وییس انجام شد و در 
جذاب ترین مس��ابقه این مرحل��ه، بایرن مونیخ 
رودرروی لیورپ��ول قرار خواهد گرفت تا ش��اهد 
۲ نبرد ج��ذاب در آنفیلد و آلیانس آرنا باش��یم. 
بایرن مونیخ قطعا آس��ان ترین قرعه ای نبوده که 
لیورپول می توانس��ت با آن مواجه شود. احتماا 
یورگن کلوپ سفر به پورتو و دیدار با تیم سرجیو 
کونسیسائو را ترجیح می داد اما همه می دانند که 
این تیم بایرن، این فصل هرگز نتوانسته در حد و 

اندازه های خود و تاریخ غنی اش ظاهر شود.
باواریایی ه��ا ک��ه در آخرین دی��دار خود در 
مرحله گروهی با یک تساوی ۳-۳ مقابل آژاکس، 
سرگروهی خود را مسجل کردند، در بوندس لیگا 
جایگاه��ی بهتر از س��ومی ندارن��د و ۹ امتیاز با 
دورتموند صدرنش��ین اختاف دارند. نیکو کواچ 
ب��ه تازگی و در همین تابس��تان هدایت بایرن را 
بر عه��ده گرفته اما این روزه��ا صحبت از آینده 
بلندمدت این مربی در آلیانس آرنا، بیشتر به یک 

شوخی می ماند.
یورگن کلوپ در حالی قدم به این دیدار خواهد 
گذاشت که خاطرات زیادی از تقابل با بایرن مونیخ 
در ذه��ن خود دارد و البته می توان گفت با وجود 
دوری حدودا ۴ س��اله او از بوندس لیگا، شناخت 
خوبی نی��ز از تیم بایرن خواهد داش��ت. در بین 
بازیکنان ثاب��ت بایرن مونیخ، نام متس هوملس و 
روبرت لواندوفسکی به چشم می خورد؛ ۲ بازیکنی 
ک��ه در دورتمون��د یورگن کلوپ، ترم��ز بایرن را 
کش��یدند و در س��ال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ دو 
قهرمانی متوالی بوندس لیگا را جشن گرفتند. آمار 
کلی یورگن کلوپ در مقابله با بایرن مونیخ چندان 
مناسب نیس��ت؛ ۲۹ بازی، ۹ برد، ۴ تساوی، ۱۶ 
باخ��ت و ۴۴ گل زده در برابر 5۷ گل خورده اما با 
حذف ۷ تقابل اول کلوپ در برابر بایرن، زمانی که 
او روی نیمکت ماینتس می نشست و صاحب یک 
تساوی و ۶ باخت شد، به کارنامه و آمار معقول تری 

می رسیم.
قطعا موفق ترین فصل دوران مربیگری کلوپ 
تاکنون، فصل ۱۲-۲۰۱۱ بوده است؛ زنبورها که 
مدافع عنوان قهرمانی محسوب می شدند، در این 
فصل بایرنی را در مقابل داش��تند که با بازگشت 
یوپ هاینکس به نیمکت مربیگری و جذب مانوئل 
نویر و ژروم بواتنگ، تا بن دندان مسلح شده بود. 
دورتموند در ۲ مسابقه رفت و برگشت یک بر صفر 
بایرن را شکست داد تا با ۸۱ امتیاز، ۸ امتیاز بیشتر 
از بایرن مونیخ، برای دومین فصل متوالی قهرمانی 
بوندس لیگا را جشن بگیرد. بعد از آن فینال جام 
حذف��ی نیز در المپیاش��تادیون با ی��ک پیروزی 

خاطره انگیز دیگر برای دورتموند همراه بود.
هت تریک روبرت لواندوفسکی در کنار گل های 
شین جی کاگاوا و هوملس برتری 5  بر ۲ را برای 
دورتمون��د به ارمغ��ان آورد ت��ا دورتموند دوگانه 
داخلی آلمان را در س��ال ۲۰۱۲ از آن خود کند. 
جال��ب آنکه بایرن در همان فصل در فینال لیگ 
قهرمانان به چلس��ی باخت تا مردان هاینکس در 

نایب قهرمانی، هت تریک کرده باشد!
یک��ی از تلخ ترین ش��ب های کل��وپ نیز در 
برابر همین بایرن رقم خورده اس��ت. دورتموند و 
بایرن با غلبه بر رئال مادرید و بارس��لونا به فینال 
لیگ قهرمانان ۲۰۱۳ رسیدند تا ویمبلی، شاهد 
قدرتنمایی ۲ تیم آلمانی باشد. ماریو مانژوکیچ در 
دقیقه ۶۰ با پاس آرین روبن بایرن را پیش انداخت 
اما دورتموند ۸ دقیقه بعد با پنالتی گوندوغان بازی 
را به تس��اوی کشاند. در حالی که همگان منتظر 
رفتن بازی به وقت های اضافه بودند، آرین روبن در 
دقیقه ۸۹ تیر خاص را بر پیکره زرد و مشکی ها 
وارد کرد تا بایرن با جبران اتفاقات س��ال ۲۰۱۲، 
فاتح س��ه گانه فوتبال اروپا در س��ال ۲۰۱۳ لقب 
گیرد. بعد از آن شکس��ت تل��خ، دورتموند کلوپ 
چند پیروزی برابر بایرن کس��ب کرد اما ش��اید 
هیچ یک نتوانس��ت آن زخم را به ش��کل کامل 
التیام دهد. برای مثال نخستین تقابل ۲ تیم بعد 
از فینال ویمبلی در سوپرکاپ آلمان شکل گرفت 
که با برتری ۴بر۲ زنبورها همراه شد. پیروزی ۳ بر 
صفر دورتموند در هفته سی ام فصل ۱۴-۲۰۱۳ و 
در آلیانس آرنا نیز در شرایطی کسب شد که بایرن 
گوآردیوا از مدت ها قبل قهرمانی خود را مسجل 
کرده ب��ود. کلوپ آخرین تقابل خ��ود در مقابل 
بایرن را نیز با پیروزی ۳ بر یک در نیمه نهایی جام 
حذفی پشت سر گذاشت. اما دورتموند در فینال 
با همین نتیجه به وولفس��بورگ باخت تا کلوپ 
خداحافظی تلخی با دورتموند داشته باشد. از بین 
نفرات تیمی که آن ش��ب تل��خ را در ویمبلی به 
کلوپ تحمیل کردند، نفراتی مثل نویر، بواتنگ، 
آابا، مولر، ریبری و روبن هنوز هم در بایرن حضور 
دارند و به رغم انتق��ادات ماه های اخیر، هنوز هم 
نفرات مهمی برای باواریایی ها محسوب می شوند. 
کلوپ در حالی قدم به دیدار رفت خواهد گذاشت 
ک��ه ویرجیل فن دایک، این مس��ابقه را به دلیل 
محرومیت از دس��ت داده اما ش��اید اصلی ترین 
ستاره لیورپول در مرحله یک هشتم نهایی، روی 
نیمکت این تیم حضور داش��ته باشد؛ مردی که 
در مقابل بایرن هم اش��ک و هم لبخند را تجربه 
کرده و ش��اید بهتر از هر فرد دیگ��ری، راه بردن 

بایرن را بلد باشد.

گزارش اخبار

روزبه جاریانی: باشگاه منچستریونایتد در بیانیه ای 
اعام کرد ژوزه مورینیو، سرمربی باشگاه از هدایت 
تیم کنار گذاشته شده است. شروع ضعیف در لیگ 
برتر، اختاف ۱۹ امتیازی با لیورپول صدرنشین و 
فاصله گرفتن با کسب سهمیه، سرانجام باعث شد 
آق��ای خاص جایگاه خ��ود را روی نیمکت یونایتد 
از دس��ت بدهد. یونایتد تنها ۶ پیروزی در لیگ به 
دس��ت آورد که از ضعیف ترین آمار آنها در چندین 
سال اخیر بود. رابطه بین مورینیو و اد وودوارد، مدیر 
اجرایی یونایتد نیز شکراب شده بود و با عدم جذب 
مدافع��ان مورد نظر آقای خاص در تابس��تان، این 
موضوع کاما مشهود شد. در حقیقت باشگاه معتقد 
بود بازیکنانی که در فهرس��ت مورینیو برای دفاع 
وسط در نظر گرفته شده اند، کمکی به تیم نخواهند 
کرد. س��پس موضوع پوگبا به می��ان آمد. مورینیو 
بازوبند کاپیتان��ی را از او گرفت و در تمرینات روز 
بعد از شکست مقابل دربی کانتی در جام اتحادیه، با 
او دچار درگیری لفظی شد. او  معتقد بود ذهنیت و 
رویکرد پوگبا به هیچ وجه مناسب یونایتد نیست. او 
از ابتدای فصل با شرایط تیمش هماهنگ نبود. در 
همان ابتدا، آماده سازی یونایتدی ها در پیش فصل 
را »بسیار بد« خوانده بود، زیرا بسیاری از بازیکنانش 
پ��س از جام جهانی مدت زیادی اس��تراحت کرده 
بودند و به اردو اضافه نمی ش��دند. پس از شکست 
۳ بر صفر مقابل تاتنهام، وقتی انتقادات و فش��ارها 
رو به اوج گرفتن بود، او تاکید کرد »احترام، احترام 
و احترام« می خواهد ولی در نهایت، شرایط آنطور 
که ژوزه می خواست پیش نرفت. در ۲ فصل کاملی 
که س��رمربی پرتغالی هدایت یونایت��د را برعهده 
داشت، موفق شد قهرمانی لیگ اروپا، لیگ اتحادیه 
و کامیونیتی ش��یلد را با یونایتد به دست آورد و در 
فصل گذشته نیز نایب قهرمانی لیگ برتر را به دست 
آورد. آقای خاص جانش��ین  لوئیس فان خال شده 
بود و۳۶۴/۳  میلیون پوند در مدت زمان حضورش، 
ص��رف ۸ خرید ک��رد. زین الدین زی��دان، یکی از 
گزینه های جانشینی او در یونایتد خواهد بود. او که 
رئال را در تابستان ترک کرده، هنوز هدایت تیمی را 

برعهده نگرفته است.
اخراج مورینیو؛ دایل و پیامدها ■

آفت��اب اقت��دار ژوزه مورینی��و از ل��ب ب��وم 
منچس��تریونایتد پایی��ن افت��اد و ح��اا معلوم 
نیس��ت آقای خاص چه زمانی از س��ومین زمین 
خوردن دوران مربیگری اش کمر راس��ت می کند 
و ب��ا تکاندن خ��ودش به دنیای م��ورد عاقه اش 

بازمی گردد.
همین ۳ سال پیش بود که در آخرین روزهای 
سال ۲۰۱5، ۳ روز پس از شکست از لسترسیتی 
رانیری )مردی که چند س��ال بش��دت از س��وی 
مورینیو تمسخر شده بود(، رومن آبراموویچ برای 
دومین بار  مورینیو را اخراج کرد و حاا س��ومین 
برکناری دوران حرف��ه ای مرد پرافتخار، ابهاماتی 
درباره پایان زودهنگام دوران او به وجود آورده اما 

چرا او از منچستریونایتد اخراج شد؟

وصله ناجور ■
اول مربیگ��ری در  از هم��ان روز  مورینی��و 
منچس��تریونایتد مورد انتقاد بخشی از هواداران 
تیم قرار گرفت؛ بوی��ژه آن بخش از هواداران که 
نتیجه گ��را نب��وده و اعتقاد به فلس��فه مند بودن 
باشگاه ش��ان داشتند. این فلسفه از نظر آنها، ذات 
 تهاجمی و فوتبال همیش��ه زیب��ای تیم از زمان
 »مت بازبی« گرفته تا دوران تلخ دهه های ۷۰ و ۸۰

و البته دهه های طایی  فرگوس��ن بود. مورینیو 
اما مقابل این فلس��فه قرار داشت. تیم های او به 

بازی تدافعی و نتیجه گرایی مشهور هستند و 
از طرفی آقای خاص برخاف فرگوسن نشان 
داده بود چندان به بازیکن س��ازی به س��بک 
»کاس ۹۲« )اصطاح��ی برای تیم طایی 

دهه ۹۰ فرگوس��ن که ب��ا قهرمانی 
تیم جوانان شامل گیگز، اسکولز 

و نویل ش��روع ش��د( عاقه 
ندارد.

ای��ن دو گمانه زنی در 
طول نزدیک به ۳ س��ال 
مربیگ��ری مورینی��و در 
واقعیت  ب��ه  اولدترافورد 

تبدی��ل ش��د. کمت��ر بازی 
تی��م  از  تماشاگرپس��ندی 

مورینی��و دیدی��م و کار حت��ی به 
قه��ر تماش��اگرانی که همیش��ه 
اولدترافورد را پر می کردند، رسید. 
در بازی هفته  پنجم لیگ قهرمانان 
اروپا مقابل یانگ بویز، خالی بودن 
برخی سکوها بدجوری توی ذوق 

بود. مورینیو در بازی مقابل لیورپول حتی پس از 
عقب افتادن هم بیش��تر به فکر دفاع بود؛ آنچه با 

ذات منچستریونایتد همخوانی ندارد.
مشکل با مدیریت و بازیکنان ■

 مشکات آقای خاص با سران منچستریونایتد 
در تابس��تان امس��ال به اوج رس��ید؛ وقتی لیست 
بازیکنان مورد عاقه اش )غیر از یک نفر( از سوی 
روس��ای باش��گاه رد ش��د و او از همان هفته های 
ابتدایی در جمع و در مصاحبه های گوناگون ضمن 
انتق��اد از س��ران باش��گاه، دلیل نتیجه 
نگرفت��ن تیم را این موضوع دانس��ت؛ 
غافل از اینکه تیمی پرستاره داشت و 
کسی متوجه نشد او چه بایی بر سر 
خرید پرسروصدایی به نام »سانچس« 
آورد ک��ه اان خیلی ها فکر می کنند 
تی��م وج��ود  در  الکس��یس 
درگیری  این  ندارد! 
ب��ا روس��ای تیم 
ب��ه بداخاق��ی با 
بازیکن��ان تیم 
انجامی��د. 
مورینی��و 
بنا بر عادت 
حت��ی  جدی��دش 
در کنفرانس ه��ای خب��ری 
به برخی بازیکنان می تاخت. 
برخورد نامناسب با پوگبا که 
بعدها مجبور به تکذیبش شد 
در افت مهاج��م گرانقیمت 
فرانس��وی بی تاثی��ر نبود و 

درس��ت مانند سال س��وم تمام تیم های مورینیو، 
بازیکنان این بار به ش��کل غیرعلن��ی با کم کاری 

مقطعی، جواب انتقادات او از خودشان را دادند!
بن بست بزرگ ■

در این ش��رایط حاا او برای سومین بار اخراج 
ش��ده اس��ت و هیچ باش��گاه بزرگی، بدون مربی 
نیس��ت، البته اگر پرس، سواری را به هوای آزاد 
ش��دن مورینیو اخراج نکند! مورینیو به تیم های 
متوسط نمی رود و از طرفی تیم های بزرگ حداقل 
در مقطع فعلی روی او تردید دارند. به نظر می رسد 
با توجه به شرایط فعلی، میان نزدیک ترین گزینه 
باشد. باید در نظر داشت مورینیو در طول ۳ سال 
مربیگری در اینتر، به معنای واقعی عاشق این تیم 
بود و بعید است میان کم سرمایه بتواند با راهی 
غی��ر از پول کان )که البته فعا در جیب ندارد( 
مورینیو را به خیانت وادارد! فراموش نکنید ژوزه 
هنوز اینتر را خانواده خودش می داند و توهین به 
باش��گاه ایتالیایی او را به واکنش جالب در پایان 
بازی برگشت لیگ قهرمانان فصل جاری در خانه 
یوونتوس  واداشت. در این بین تنها عشق مورینیو 
به ماجراجویی و اثبات تصویر مخدوش ش��ده اش، 
کم��اکان او را محب��وب باش��گاه های بزرگ نگه 
داشته است. شاید آلمان )تنها لیگ معتبری که 
مورینیو س��ابقه کار در آنجا را ندارد( و لیگ کم 
رقابتش، بتواند مورینیو را با چند قهرمانی داخلی 
زنده کند. به هرحال پای کواچ در بایرن می لرزد 
و لیورپول می تواند ۲ ماه دیگر با انجام کار سختی 
در ح��د ح��ذف باواریایی ه��ا، اق��دام اخیرش در 
 تس��هیل اخراج آقای خاص از منچستریونایتد را

جبران کند!

سرانجام ژوزه مورینیو از منچستریونایتد کنار گذاشته شد

یک پایان خاص

مش��خص نبودن تکلیف روسای بازنشسته 
هیات های استانی به گره ای تبدیل شده که باز 
ک��ردن آن وقت زی��ادی از ورزش ایران خواهد 
گرف��ت. البته ضرر کوتاه مدت آن هم فعا تنها 
متوجه فدراس��یون هایی اس��ت ک��ه در انتظار 

برگزاری مجمع انتخاباتی هستند.
در حال��ی ک��ه تع��دادی از فدراس��یون ها 
همچن��ان در انتظ��ار مش��خص ش��دن تاریخ 
برگزاری مجمع انتخابات خود به س��ر می برند 
ام��ا هن��وز از س��وی وزارت ورزش زمانی برای 
تاریخ برگزاری انتخابات این فدراسیون ها اعام 
نش��ده است. به نظر می رس��د بازهم پای قانون 
منع به کار گیری بازنشس��ته ها در میان باش��د. 
ظاهرا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هنوز 
درگی��ر رفع این تناقض هس��تند که روس��ای 
هیات های اس��تانی هم مش��مول قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان می شوند یا خیر؟ همین 

موضوع هم باعث شده فعا 
خبری از برگزاری انتخابات 

فدراسیون ها نباشد.
البت��ه در ح��ال حاضر 
خ��ود فدراس��یون ها ه��م 
نمی دانن��د  و  باتکلیفن��د 

تکلیف شان دقیقا با روسای هیات های بازنشسته 
چیست؟ در این میان شاهد یک تناقض آشکار 
هستیم، چراکه بر اساس قانون منع به کارگیری 
بازنشس��تگان در برخی فدراس��یون ها روسای 
بازنشسته هیات ها مجبور به استعفا شده اند اما 
در برخی دیگر از فدراسیون ها روسای هیات ها 

همچنان سرکار هستند. 
ام��ا بح��ث اصل��ی ای��ن روزه��ای ورزش 

کش��ور برگ��زاری انتخابات 
فدراسیون هاس��ت. با توجه 
ب��ه باتکلیفی ک��ه درباره 
هیات ه��ای اس��تانی وجود 
ورزش  وزارت  اگ��ر  دارد، 
بخواهد انتخابات فدراسیونی 
را برگزار کند، تکلیف هیات ها چه می شود؟ آیا 
روسای هیات های بازنشسته می توانند در مجمع 

انتخاباتی فدراسیون شرکت کنند یا خیر؟
ب��ا این ش��رایط ب��ه نظ��ر می رس��د وزارت 
را  هیات ه��ا  تکلی��ف  ابت��دا  بای��د  ورزش 
مش��خص کن��د و بع��د س��راغ فدراس��یون ها 
 ب��رود. البته ب��ه نظر می رس��د تعیی��ن تکلیف

برای مس��اله مش��مول بودن یا نبودن روس��ای 

هیات های استانی خیلی زمان برده و در این میان 
ضرر آن متوجه ورزش کش��ور شده است زیرا در 
حالی که فدراسیون ها باید به فکر برنامه های خود 
برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ باشند، هنوز درگیر 

برگزاری انتخابات هستند.
روی  فدراس��یون ها  باتکلیف��ی  ای��ن   
هدف گ��ذاری کمیته ای که مس��ؤول بررس��ی 
برنامه های فدراس��یون ها برای المپیک ۲۰۲۰ 
اس��ت نیز اثر گذاش��ته اس��ت، چ��را که فعا 
فدراس��یون هایی که رئیس ندارن��د، در اولویت 

بررسی نیستند.
با این ش��رایط انتظار م��ی رود وزارت ورزش 
پیگی��ری جدی تری نس��بت ب��ه تعیین تکلیف 
روسای هیات های استانی داشته باشد و پس از 
آن به دنبال برگزاری انتخابات فدراسیون ها باشد 
تا بیش از این زمان برای برنامه ریزی رش��ته ها 

جهت حضور در المپیک توکیو از دست نرود.

باتکلیفی رؤسای بازنشسته هیأت ها 
کاف سردرگم
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افسر شجاع لبنانی ترند توئیتر شد
جهاننما

اقداممحمدقریانی،افس�رارتشلبناندرعقبراندننظامیانصهیونیستناماو
رادرفضایمجازیلبنانفراگیرکردهوترنداولدرتوئیترش�دهاس�ت.لبنانیها
باقهرمانخواندناینافس�رارتشلبنان،اقدامویرابجا،ش�جاعانهوشایس�ته
تقدیرخواندند.اودرلحظهایکهدوربینهاآنراثبتکردندبهزبانانگلیس�یبه
نظامیانصهیونیستگفت»تاپش�تدرختعقببروید!«وسپسساحشرابه
سوینظامیانصهیونیستگرفت.پسازاینبودکهنظامیانصهیونیستمجبوربه
عقبنشینیشدند.بهنوشتهروزنامهااخبارلبنان،قریانیدرخانوادهایمقاومرشد
یافتهاست؛مادراو،فاطمهعزالدینکسیبودکهدرسال1984درمیدانروستای
برجرحالدرجنوبلبنانبهتانکمرکاوایارتشرژیمصهیونیستیحملهورشد.

اب��ی صهیونیس��تی آمری��کا با 
بهره برداری از انزوای سیاسی بی سابقه 
دونال��د ترام��پ از زمان رس��یدن به 
ق��درت و ش��کاف بزرگ پدی��د آمده 
میان کاخ س��فید و کنگ��ره، در حال 
تحمیل سلطه سیاسی اسرائیلی ها بر 
واشنگتن است. تنها چند روز مانده به 
تعطیلی بخش هایی از دستگاه دیوانی 
دولت ایاات متحده به خاطر اختاف 
کاخ س��فید و کنگ��ره بر س��ر ایحه 
بودجه فدرال، رئیس جمهور آمریکا و 
نمایندگان کنگره، هم و غم اصلی شان 
حمایت از رژیم صهیونیس��تی است 
نه اوض��اع بغرنج داخل��ی. به گزارش 
نیویورک تایمز، ایحه موسوم به »قانون 
ضد بایکوت اسرائیل«، یکی از چندین 
طرح صهیونیستی است که در بدترین 
زمان ممکن همزمان با بن بست ایحه 
بودجه در واپسین روزهای کاری دوره 

فعلی این مجلس و همچنین سال میادی جاری از 
سوی اعضای خانه نمایندگان- مجلس پایین دستی 
کنگره- ارائه شده است. به گزارش آسوشیتدپرس، 
در صورتی که کاخ سفید و 2 حزب جمهوری خواه 
و دموک��رات حاکم بر کنگره نتوانند تا نیمه ش��ب 
جمعه درباره ایحه مخارج فدرال  به توافق برسند، 
برخ��ی ارگان  های دولت��ی آمریکا تعطیل خواهند 
ش��د. دونالد ترامپ به  کرات گفته در صورت عدم 
تصوی��ب بودجه 5 میلی��ارد داری ازم برای آغاز 
س��اخت دیوار مرزی در امتداد مرزهای مشترک با 
مکزیک، هیچ گونه ایحه مرتبط با مخارج دولت را 
امضا نخواهد کرد. او حتی در دیدار با س��ناتورهای 
ارشد دموکرات در کاخ سفید مستقیما تهدید کرد 
به قیمت تعطیل شدن دستگاه  های دولتی بر سر 
حرفش می ماند. ابی اسرائیلی کنگره نیز از فرصت 
استفاده کرده تا با گنجاندن طرح   هایی در حمایت از 
رژیم صهیونیستی همراه با مشوق  های ازم به ایحه 
بودجه، رئیس جمهور آمریکا را به توافقی تجمیعی 
با کنگره وادارد. آخرین موضع کاخ س��فید در این 
باره، یکشنبه گذشته از سوی »استفان میلر« مشاور 
ریاست جمهوری آمریکا اتخاذ شد که اعام کرد تیم 
ترامپ هر کاری ازم باشد برای احداث دیوار مرزی 
می کند، حتی اگر این به  معنی تعطیلی دولت باشد. 
حال نمایندگان اجیرشده توس��ط ابی آیپک در 

کمال فرصت طلب��ی با افزودن »قانون ضد بایکوت 
اسرائیل« به 7 طرح دیگری که تعطیل نشدن دولت 
منوط به تصویب آنهاست، می خواهند منعی قانونی 
برای ش��رکت های آمریکایی مش��ارکت کننده در 
جنبش تحریم اسرائیل موسوم به BDS )مخفف 
جنب��ش بایکوت، ع��دم س��رمایه گذاری و تحریم 
اسرائیل( ایجاد کنند. این سرسپردگی قانونگذاران 
آمریکایی به اسرائیل در حالی است که ادامه فعالیت 
بخش های مختلف نهادهای ف��درال دولت ایاات 
متحده از روز جمعه به بعد در حاله ای از ابهام قرار 
دارد و ب��ه همین دلیل اتحادی��ه آزادی های مدنی 
ایاات متحده و تعدادی از گروه های حقوق بش��ری 
فلسطینی این حرکت را به عنوان ناقض متمم اول 

قانون اساسی ایاات متحده تقبیح کرده اند.
ترامپ در موضع فعلی    اش کاما منزوی ش��ده 
و نه فقط حمایت نماین��دگان جمهوری خواه را از 
دست داده، بلکه دیگر فشار اکثریت افکار عمومی 
را هم پشت سر تصمیم ضد مهاجرتی خود ندارد. 
»مت بارتو« ستون        نویس نیویورک تایمز با تشریح 
آنچه توهم ترام��پ درباره همراهی جامعه با او در 
موضوع »مهاجرستیزی« و دیوار مکزیک می خواند، 
می نویسد رئیس جمهور و جمهوری خواهان حامی 
او پیام شکست  های سیاسی و انتخاباتی 2018 را 
دریاف��ت نکرده اند و در حال ف��رو رفتن در باتاق 

نژادپرستی آمریکایی هستند. او در حالی بر طبل 
مخالف��ت بر کنگره می کوبد که مانند گذش��ته از 
حمایت افکار عمومی هم برخوردار نیست. اگرچه 
او مدعی است به  خاطر قولی که به رای دهندگان 
آمریکایی انتخابات 2 سال پیش برای جلوگیری از 
مهاجرت  های غیرقانونی داده روی س��اخت دیوار 
مکزیک حتی به قیمت تعطیلی دولت پا می فشارد 
اما نظرسنجی مشترک رادیو »ان پی آر« و موسسه 
»پی بی اس« نش��ان می دهد 57 درصد شهروندان 
آمریکایی خواس��تار آن هستند که رئیس جمهور 
با مصالحه بر س��ر احداث دی��وار مرزی با مکزیک 
با س��ناتورها، مانع از تعطیلی دولت شود. »چارلز 
شومر« رهبر اقلیت سنا که با توجه به سمتش باا 
مقام     ترین عضو حزب دموکرات در ساختار رسمی 
قدرت واشنگتن محسوب می شود،  تصریح کرده 
هیچ گون��ه مذاکره و گفت وگویی با ترامپ یا حتی 
رهبران جمهوری خواه درباره چگونگی جلوگیری از 
تعطیلی دولت انجام نخواه��د داد. او با دراز کردن 
انگش��ت اتهام به س��وی جمهوری خواهان س��نا، 
هرگونه مذاکره با ترام��پ و حزب حاکم را منوط 
به پاسخ پیشنهادی کرده که هفته پیش به همراه 
نانسی پلوسی در کاخ سفید به رئیس جمهور ارائه 
داده بودند. او این س��وال را مطرح می کند: »طرح 
و برنامه جمهوری خواهان چیست؟ آنها واقعا طرح 

و برنامه ای ندارند و نمی دانند چه کار 
کنند«. اما برخی کارشناسان مستقل 
اشاره داشته  اند که شاید اصرار ترامپ 
و سناتورهای جمهوری خواه بر توافق 
نک��ردن با ایح��ه بودج��ه کنگره و 
موضوع دی��وار مکزیک، تنها بهانه   ای 
ب��رای ی��ک ه��دف پنه��ان اصلی      تر 
یعنی گنجاندن قوانین مورد حمایت 
صهیونیست ها در ایحه ای تجمیعی 

باشد.
کوم�یدرکنگ�ره:ترامپدروغ ■

میگوید
رئیس جمهور آمریکا در شرایطی 
که بی س��ابقه     ترین انزوای سیاسی را 
از زمان به قدرت رس��یدن در س��ال 
2016 تحمل می کند، با جدی     ترین 
اتهام��ات در زمین��ه هم��کاری ب��ا 
یک دش��من خارجی مواجه ش��ده 
اس��ت. رئیس جمهوری خواه کمیته 
اطاعاتی سنا و عضو ارشد دموکرات این کمیته، 
نتیج��ه 2 تحقیق کارشناس��ان خصوصی درباره 
دخالت روس��یه در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
س��ال 2016 را منتشر کردند. به گزارش رویترز، 
اعضای ارش��د کمیته امور اطاعاتی سنا  پس از 
آنکه در جریان تحقیقات مربوطه توسط شرکت 
»نیو نالج« مستقر در تگزاس  و همچنین داده  های 
مشترک دانشگاه آکسفورد با شرکت »گرافیکا« 
قرار گرفته  اند، متفق القول اعام کرده اند »دخالت 
روسیه در شبکه های اجتماعی در دوران انتخابات 
ریاست جمهوری 2016 آمریکا، بیشتر از آنچه قبا 

تصور می شد، گستردگی دارد«.
در همی��ن ح��ال جیمز کومی، رئیس س��ابق 
»اف ب��ی آی« ضمن دروغگ��و خوان��دن ترامپ، از 
نمایندگان جمهوری خواه کنگره خواس��ت تسلیم 
خواسته های او نشوند. رئیس پلیس سابق فدرال که 
به شکلی توهین آمیز توسط ترامپ اخراج شده بود، 
پس از آنکه برای ارائه توضیحاتی درباره تحقیق بر 
سر ماجرای ایمیل های هیاری کلینتون به کنگره 
فراخوانده شد، به خبرنگاران گفت: »دروغگویی های 
رئیس جمهوری س��بب ش��ده به وجه��ه و اعتبار 
»اف بی ای« صدمات زیادی وارد شود. این در حالی 
است که برخی  به جای ایستادن در برابر این دروغ ها 

به غلط این مزخرفات را باور می کنند«.

بخشیازدستگاهدولتیآمریکابهدلیلاختافرئیسجمهوروکنگرهدرآستانهتعطیلیقرارگرفتهاست

نقشه صهیونیست ها برای تعطیلی ترامپ
بینالنهرین

باتکلیفی 8 پست در کابینه المهدی

گ�روهبینالملل: پس از حدود 7 ماه از برگزاری 
انتخابات پارلمانی عراق، س��رانجام دولت جدید 
عراق با نخس��ت وزیری ع��ادل عبدالمهدی، از 
پارلم��ان رأی اعتماد گرفت. ام��ا عبدالمهدی 
تاکنون موفق نش��ده اس��ت که کابینه خود را 
تکمیل کند و پارلمان تنها به 14 وزیر از مجموع 
22 وزیر کابینه رأی داد. در نتیجه وزارتخانه های 
مهمی چون کش��ور، دفاع، دادگستری و تربیت 
و آموزش عالی بدون وزیر مانده و نخس��ت وزیر 
بای��د اف��راد جدی��دی را برای این پس��ت ها به 
پارلم��ان معرفی کند. برخی ناظران سیاس��ی 
معتقدند اختاف نظر ائتاف های انتخاباتی بر سر 
نامزد های 2 پست وزارت کش��ور و دفاع عراق، 
دلی��ل اصلی عدم موفقیت آمیز بودن جلس��ات 
رای گیری برای تعیین تکلیف این 8 وزارتخانه 
است. فراکسیون سازندگی)البناء( از جریان های 
الفتح)به ریاست هادی العامری( و دوله القانون)به 
ریاس��ت ن��وری المالکی( و جریان های س��نی 
زیرمجموعه آن که به »اهل س��نت سازندگی« 
معروفن��د و فراکس��یون ااص��اح از س��ائرون 
)به ریاس��ت مقتدا ص��در(، الحکمه)به رهبری 
س��یدعمار الحکیم(، النصر)به ریاس��ت حیدر 
العب��ادی( و جریان های س��نی زیرمجموعه آن 
که به »اهل س��نت ااصاح« ش��هره ش��ده اند، 
ش��کل گرفته و توافق العامری و مقتدا صدر در 
حدود 3 ماه پیش، در تشکیل دولت عبدالمهدی 
نقش اساسی داشته است. حال آنکه فراکسیون 
سازندگی فالح الفیاض، مشاور سابق امنیت ملی 
و رئیس س��ابق حشدالش��عبی را ب��رای وزارت 
کشور مطرح کرده اما فراکسیون ااصاح با این 
انتخاب مخالف است. فراکسیون سازندگی اعام 
کرده اس��ت اگر فراکسیون اصاح با نام الفیاض 
مخالف است، یک فرد جایگزین را معرفی کند 
اما ااصاح می گوید این پست سهم سازندگی 
است و سازندگی باید فرد جایگزین را برگزیند 
اما این فراکسیون تاکید دارد اگر این پست سهم 
او است، بر الفیاض به عنوان تنها نامزد خود اصرار 
می ورزد. براساس گزارش ها، نیروهای اهل سنت 
در ائتاف س��ازندگی و نیز در ائتاف ااصاح، 
برای این پس��ت بش��دت با هم رقابت می کنند 
و با توجه ب��ه توزیع جریان های س��نی بین 2 
فراکسیون س��ازندگی و اصاح، این اختافات 
ب��ه دیگر جناح ه��ای متحد ای��ن دو جریان در 
داخل هر 2 فراکس��یون نیز کشیده شده است. 
خبرگزاری الغدپرس عراق در گزارشی پیش تر 
گفته بود ارزش مالی وزارت دفاع در زدوبندهای 
سیاس��ی بی��ن جریان های اهل س��نت به رقم 
20 میلیون دار نیز رس��یده اس��ت. رسانه ها و 
کارشناس��ان در عراق نگرانند با طوانی شدن 
باتکلیفی کابینه ناتمام عادل عبدالمهدی دایره 
اختافات سیاسی بیش از پیش بیشتر شده و به 
سقوط احتمالی کابینه منجر شود. این چالش 
س��هم خواهی در حالی مانعی در تشکیل دولت 
عبدالمهدی شده است که آن، نخستین دولت 
در عراق است که اعضای اصلی آن در چارچوب 
انتخابات نبودند، به این ترتیب که نه نخست وزیر 
و نه بس��یاری از وزرای کابین��ه اش بویژه وزرای 
مربوط به بخش خدمات در انتخابات اخیر نامزد 
نش��ده بودند. لذا می توان گفت ای��ن دولت در 
درجه نخست می خواهد یک دولت خدمت رسان 
به ملت باش��د. حس��ام الس��ماوی، عضو حزب 
سوس��یال عراق در گفت وگو ب��ا العربی الجدید 
درباره نقاط قوت دولت جدید عراق اظهار داشت 
این دولت با دولت های پیشین متفاوت است و 
اغلب وزرایش در سطح سیاسی، چندان شناخته 
شده نیستند و این مسأله از سال 2003 تاکنون، 

بی سابقه بوده و این امر مهم و مثبت است. 

 استعفای وزیر نفت کویت
 پس از سفر به عربستان

وزیر نف��ت کویت از منصب خود اس��تعفا 
کرد. برخی منابع آگاه گزارش کردند که دولت 
کویت با استعفای بخیت الرشیدی، وزیر نفت، 
برق و آب موافقت کرده است به نحوی که وی 
در نشس��ت روز دوشنبه شورای وزیران حضور 
نداشت. استعفای الرشیدی در حالی است که 
وی هفته گذش��ته یک روز پ��س از برگزاری 
نشس��ت ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس در 
عربستان سعودی، به ریاض سفر کرد. تعطیلی 
میادین نفتی مش��ترک کویت و عربستان در 
منطقه حایل بویژه 2 میدان الخفجی و الوفره 
به مشکلی برای این 2 کشور عضو اوپک تبدیل 
شده اس��ت و مسؤوان 2 کش��ور از چند ماه 
پیش در تاش برای حل آن هس��تند. میدان 
الخفجی اکتبر 2014 بنا به تصمیم عربستان 
سعودی که گفته می شود به دلیل پاره ای عوامل 
زیست محیطی بوده است تعطیل و میدان الوفره 

نیز در ماه مه  2015 بسته شد.

چهرهها

از نظر پوتین رئیس جمهوری بعدی 
روسیه چه کسی است؟

وادیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روس��یه ک��ه او را ب��ه عن��وان 
قدرتمندتری��ن م��رد در تاریخ 
مدرن این کش��ور می شناسند، 
به ابهامات در خصوص جایگزین 
آتی اش پاس��خ داد. پوتین که از سال 2000 زمام 
امور را در روس��یه به دس��ت گرفته اس��ت عما 
تنها سیاستمداری است که می تواند در خصوص 
آینده روسیه صحبت کند. او در جمع خبرنگاران 
گفت: رهبر آینده روس��یه باید کسی باشد که به 
تمام مس��ائل کش��ور مطلع و در عین حال خود 
را فدای آینده روس��یه کند. پوتین که در ش��هر 
یاروس��اول روس��یه صحبت می کرد، همچنین 
گفت خصوصیاتی که او برشمرده است کاربردی 
و کارآمد است. پس از آنکه دیمیتری مدودف برای 
یک دوره 4 س��اله، ریاست جمهوری روسیه را در 
اختی��ار گرفت گمانه زنی ها درب��اره آینده رهبری 
روس��یه آغاز شد. بس��یاری بر این باورند که افراد 
بس��یار جوان که توسط پوتین در مناطق روسیه 
گماش��ته شده اند می توانند بخش مهمی از آینده 
سیاسی روسیه باش��ند. یکی از این افراد والنتین 
کونوالوف 31 ساله اس��ت که بتازگی توانسته در 
فضای سیاسی روس��یه جایگاه واایی برای خود 

بیابد.

 چین در جایگاهی است
که فقط می تواند به جلو حرکت کند

رهبر چین در س��خنرانی خود 
به مناس��بت چهلمین سالگرد 
رفرم اقتصادی و سیاس��ی این 
کش��ور رخ گفت: چی��ن امروز 
در جایگاهی قرار دارد که فقط 
می تواند به جلو حرکت کند. وی با اشاره به وسعت 
چین و پتانسیل های اقتصادی و سیاسی که در این 
کشور وجود دارد، تاکید کرد: برای جایگاه جهانی 
چین زحمات بسیاری کشیده شده است به همین 
منظور ما قدم های مان را به جلو برمی داریم. چین 
اخیرا وارد جنگ تعرفه ها با آمریکا شده است و از 
سوی دیگر ایاات متحده توانسته در یارکشی های 
وابسته به این جنگ با کانادا نیز همراه شود. چین 
مناس��بات اقتصادی جهانی خ��ود را در رقابت با 

آمریکا برنامه ریزی کرده است.

 مقامات سعودی هم بن سلمان را
آمر قتل خاشقجی می دانند

برجس��ته  روزنامه ن��گار  ی��ک 
آمریکایی در بازگش��ت از سفر 
عربس��تان فاش کرد م��ردم و 
مقام��ات س��عودی در محافل 
غیرعلن��ی، ولیعهد ای��ن رژیم 
را مس��ؤول قتل جمال خاش��قجی برمی شمارند. 
»نی��کاس کریس��توف« ک��ه ب��رای پیگی��ری 
ماج��رای قتل همتای عربس��تانی اش در روزنامه 
واشنگتن پست به زادگاه او رفته بود، در یادداشتی 
در روزنامه نیویورک تایمز نوشت: »تجربه سختی 
اس��ت که آدم ببیند داخل یک حکومت پلیسی 
دارد با مردم درباره شهوت رئیس کشورشان برای 
گرسنگی دادن به کودکان یمن، شکنجه زنان یا 
مثله کردن منتقدان مصاحبه می کند«. کریستوف 
که به عنوان یکی از اعضای هیات اعزامی سازمان 
ملل به یمن ویزای ورود به عربستان دریافت کرده 
بود،  بن سلمان را »ولیعهد مجنون سعودی« معرفی 
کرده و می نویسد: »دوستانم در آمریکا وقتی که در 
یمن بودم نس��بت به سامت من نگرانی کمتری 

داشتند تا وقتی که در ریاض بودم«.
با این همه او فاش می کند که در ریاض همه 
می دانند بن سلمان قاتل است: »]مقام های[ ارشد 
سعودی در محافل خصوصی می پذیرند که محمد 
بن سلمان دستور قتل خاش��قجی را صادر کرده 
اس��ت، اما آنها تأکید می کنند رابطه میان آمریکا 
و عربستان س��عودی مهم تر از زندگی یک انسان 
اس��ت. آنها می گویند آمریکا به خاطر حفظ ثبات 

در منطقه باید کنار عربستان سعودی بایستد«.

التماسحریریبهسازمانملل:
جلوی اسرائیل را بگیرید

چن��د روز پس از آنکه انتش��ار 
فیلمی از حرکت قهرمانانه یک 
افس��ر ارت��ش لبن��ان در عقب 
ران��دن نیروهای اس��رائیلی به 
پشت خط مرزی در شبکه  های 
اجتماعی مورد استقبال قرار گرفت، نخست وزیر 
این کشور بار دیگر چهره ای ضعیف از خود نشان 
داد. »سعد حریری« به دنبال تنش های اخیر در 
مرز لبنان با فلسطین اشغالی در دیدار با فرمانده 
ایتالیایی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل موسوم 
به »یونیفل«، از او و نیروهایش خواست از  نقض 
روزانه حریم هوایی و دریایی لبنان توس��ط رژیم 
صهیونیستی جلوگیری کنند. نخست وزیر دولت 
پیش��برد امور لبنان که در خان��ه    اش با فرمانده 
ایتالیایی صحبت می کرد، اعام کرد کشورش به 
اجرای کامل قطعنامه 1701 و احترام به خط آبی 

پایبند است.
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رژی��م س��عودی در اقدامی که 
بیشتر به یک کمدی تلخ شباهت 
دارد تا حرکتی حقوق بشری، پیش نویسی درباره 
وضعیت حقوق بشر در سوریه به مجمع عمومی 
س��ازمان ملل ارائ��ه داد. به گ��زارش خبرگزاری 
سوریه)سانا(، نماینده سوریه در سازمان ملل نیز 
به شکلی طعنه آمیز به این حرکت رژیم جنایتکار 
ری��اض واکنش نش��ان داد و به خاطر پیوس��تن 

اسرائیل به عربستان و کشورهای عربی متحدش 
در تصویب پیش        نویس مزبور تبریک گفت. بشار 
الجعفری سه شنبه شب در جریان پنجاه وپنجمین 
نشست کمیته س��وم در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد اعام کرد که رژیم سعودی شایستگی 

قانون��ی و اخاقی برای ارائه چنین پیش نویس��ی 
را ن��دارد. او خاطرنش��ان کرد که کش��ورش رای 
به پیش        نویس ارائه ش��ده از س��وی رژیم سعودی 
ب��ه این مجمع را یک  اق��دام خصمانه علیه خود 
تلقی می  کند. وی تصریح کرد: »رای مثبت رژیم 

صهیونیستی به این قطعنامه، ماهیت و هویت این 
طرح را افشا و بر ائتاف سعودی- اسرائیلی تاکید 
می کند«. جعفری با معرفی هیأت دائمی سعودی 
در س��ازمان ملل ب��ه عنوان ابزار دس��ت حامیان 
تروریسم در سوریه، تصویب پیش        نویس قطعنامه 
ارائه ش��ده از سوی رژیم سعودی را سبب تحکیم 
پدیده خطرناکی دانست که از آن علیه هر یک از 

کشورهای عضو سوءاستفاده خواهد شد.

کمدیتلخقطعنامهحقوقبشریسعودی-اسرائیلی! سازمانملل

رژیمسعودیهمچنانناقضتوافقهایآتشبسدریمناست
شهادت4غیرنظامیدربمبارانالحدیده

بازیکثیفنفتیآمریکاوتروریستهادرسوریه
وقتیواشنگتننمیتوانداسدراساقطکند

گروهبینالملل: توافق آتش بس 
بی��ن جنبش انص��اراه و دولت 
مستعفی عبد ربه منصور هادی در شهر الحدیده 
در غرب یمن که اخیرا در س��وئد به امضا رسید، 
وارد فاز اجرایی ش��ده در حالی که خبرهایی نیز 
از درگیری های محدود به گوش می رس��د. دولت 
مس��تعفی منصور هادی )نماینده ائتاف متجاوز 
س��عودی( و دولت نجات ملی یمن )وابس��ته به 
انصاراه( از نیمه شب سه شنبه توافق آتش بس را 
اجرایی کردند که شامل استان الحدیده و بنادر آن 
یعنی الحدیده، الصلیف و راس عیسی می شود. اما 
خبر از درگیری هایی محدود بین 2 طرف درگیری 
در الحدیده در س��ایه آرامش توام با هشداری که 
شهر را فراگرفته به گوش می رسد. ساکنان محلی 
الحدی��ده گفته اند، درگیری ش��دید بین طرفین 
در بخش جنوبی بندر الحدیده جریان داش��ته و 
2 طرف به سوی مواضع یکدیگر موشک شلیک 
کردند. ش��بکه تلویزیونی المسیره که سخنگوی 
رس��می انصاراه اس��ت، گ��زارش داد در جریان 
حمات هوایی مزدوران وابسته به ائتاف متجاوز 
س��عودی در بخش جنوبی الحدیده، دست کم 4 
نفر از جمله یک کودک کش��ته شدند. تلویزیون 

الجزی��ره نیز از ت��داوم درگیری ها در سه ش��نبه 
برای س��ومین روز متوالی خبر داد. 2 طرف طی 
یک هفته مذاکره در س��وئد به این توافق دست 
یافته اند. براساس این توافق، نیروهای درگیر باید 
از ش��هر الحدیده و بندر آن عقب نشینی کنند. 2 
طرف همچنین درباره وضعیت شهر تعز واقع در 
جن��وب غرب یمن و برق��راری آتش بس در آنجا 
توافق کردند. این شهر تحت تسلط نیروهای دولت 
مستعفی است و انصاراه آن را در محاصره دارد. 
آنها همچنین بر تبادل 15 هزار اسیر و برگزاری 
دور جدی��د مذاکرات در ماه آینده میادی جهت 
تعیین چارچوب صل��ح توافق کرده اند. طبق این 
گزارش، تاکنون چندین ب��ار برای پایان دادن به 
جنگ یمن تحرکات��ی صورت گرفته اما هر بار با 
کارشکنی عربستان و متحدانش به بن بست رسیده 
اس��ت. وضعیت توافق سوئد و نقض آن در همان 
دقایق نخست اجرایی شدن نیز گویای این است 
که استقبال رژیم سعودی از توافق یاد شده، یک 
تاکتیک کاذب بوده است. عربستان در هفته های 
اخیر به علت قتل وحش��یانه جمال خاشقجی و 
جنایت در یمن بش��دت در عرصه جهانی تحت  

فشار قرار گرفته است.

گ�روهبینالمل�ل:منابع خبری 
ب��ا انتش��ار تصاویر ماه��واره ای 
اع��ام کردند تروریس��ت های حاضر در ش��رق 
فرات ب��ا همکاری آمریکا دس��ت به قاچاق نفت 
س��وریه زده اند. در این تصاویر که توسط ماهواره 
و هواپیماهای شناسایی روسیه ضبط شده است، 
گروه های تروریس��تی حاضر در ش��رق رود فرات 
واقع در استان دیرالزور سوریه، نفت این کشور را با 
تانکرهای نفتکش به سمت ترکیه قاچاق می کنند.  
براس��اس این گزارش، ائت��اف آمریکایی مدعی 
مبارزه با داعش پوشش این عملیات قاچاق را بر 
عهده دارد. بارها تصاویری در شبکه های خبری و 
مجازی منتشر شد که نشان می داد نفتکش ها از 
مناطق تحت اشغال داعش  به ترکیه نفت انتقال 
می دهن��د. ائتاف آمریکایی که در س��ال 2014 
برای جنگ با داعش تش��کیل شد ادعا می کند با 
تروریسم در سوریه می جنگد اما همواره زیرساخت 
س��وریه را هدف قرار داده و مرتکب جنایت هایی 
در حق غیرنظامیان س��وری ش��ده اس��ت. این 
ائت��اف همچنین س��رقت نفت و آثار باس��تانی 
سوریه و قاچاق آن به ترکیه را برای تروریست ها 
آس��ان کرده اس��ت. بعد از آزادی بیشتر مناطق 

حوم��ه دیرالزور از وجود داعش، ارتش س��وریه با 
هم��کاری نیروهای روس ب��رای کاهش عملیات 
قاچاق و استفاده از درآمدهای نفتی در بازسازی 
کشور تاش می کند. سوریه بارها از سازمان ملل 
خواسته برای توقف جنایت های ائتاف آمریکایی 
اقدامی اتخاذ کند اما این س��ازمان تاکنون گامی 
جدی در این مس��یر برنداشته است. وزارت دفاع 
روسیه بارها تأکید کرده که دولت ترکیه سودبرنده 
اصلی از نفتی اس��ت که قبا داعش از س��وریه و 
عراق قاچاق می کرد و اکنون گروه های شورش��ی 
دیگر به آن مب��ادرت می ورزند. در تحولی دیگر، 
جیمز جفری، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور 
سوریه در نشستی در اندیشکده آتانتیک درباره 
دولت س��وریه، تصریح کرد که دولت این کشور 
دیگر قصد ندارد بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 
را از قدرت عزل کن��د. دولت آمریکا از زمان آغاز 
ناآرامی های س��وریه در س��ال 2011 به صراحت 
خواس��تار کناره گیری بشار اس��د شد. واشنگتن 
بعد از موفقیت های ارتش سوریه در بازپس گیری 
مناط��ق ای��ن کش��ور از گروه های تروریس��تی، 
موضعش را تغییر داده و گفته به دنبال براندازی 

نظام سوریه نیست.

کارزارشامقیامیمانی

خلیجفارس



چهار شنبه 28 آذر 1397صفحه آخر وطن امروز  شماره 2610  

قاب روز
ورود پیکرهای ۴۶ شهید دفاع مقدس به کشور - مرز مهران

عکس:   خبرگزاری صدا و سیما

بازار

گزارش

گروه اقتصادی: اظهارات درباره س��ناریوهای قیمت 
س��وخت زیاد شده و فضایی مبهم درباره سرنوشت 
بنزین به وجود آمده اس��ت، البته تعدد اظهارات از 
رئیس دولت گرفته تا نمایندگان مجلس این شائبه 
را به وجود آورده که دولتی ها و مجلسی ها قصد دارند 
افکار عمومی را برای گران شدن بنزین آماده کنند.

در میان این اظهارات، گفته های برخی نمایندگان 
درباره گران نش��دن بنزین نیز جالب است. رئیس 
کمیس��یون برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس 
می گوی��د ک��ه تصمیمی مبنی ب��ر افزایش قیمت 
بنزی��ن و س��همیه بندی در س��ال ج��اری و آینده 
وجود ن��دارد. غامرضا تاجگ��ردون در گفت وگو با 
خانه ملت، با اش��اره به س��ناریوهای مختلف مرکز 
پژوهش های مجلس درباره مدیریت سوخت، گفت: 
اگ��ر گزارش های مرکز پژوهش ها درباره س��وخت 
مطالعه شود 2 موضوع در این گزارش ها وجود دارد؛ 

نخس��ت یارانه وسیع سوخت 
که ب��ه صورت نامناس��ب در 
کشور توزیع می شود و دیگری 
بحث قاچاق سوخت است که 
باید از بعد تولید و مصرف به 
ای��ن موضوع نگاه کرد. رئیس 

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسامی با بیان اینکه گزارش مرکز پژوهش ها نشان 
می دهد که قاچاق تاثیر چندانی روی موضوع مصرف 
س��وخت ندارد، افزود: 2 فاکتور در این بخش مهم 
است؛ موضوع نخست این موضوع است که آیا بنزین 
به اندازه کافی در کشور وجود دارد و دوم این موضوع 
که یارانه ای که در سطح کشور ارائه می شود چگونه 

باید توزیع شود که مصرف آن بهینه تر باشد؟ 
سال 1400 مصرف بنزین بیش از تولید می شود ■

وی با تاکید بر اینکه بر اس��اس گزارش ها اگر 
در س��ال 1400 ب��ا همین می��زان مصرف پیش 
بروی��م مصرف بیش از عرضه می ش��ود، ادامه داد: 
س��ال جاری و سال آینده ممکن است مشکلی از 
لحاظ میزان عرضه بنزین وجود نداش��ته باشد اما 
برای س��ال 1400 مش��کاتی وجود دارد، لذا باید 
از امروز به فکر س��ال 1400 ب��ود، پس الزام ایجاد 
می کن��د که میزان افزایش تولید و مصرف کنترل 
ش��ود. نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس 
ش��ورای اس��امی با بیان اینکه آنچه روی مصرف 
بنزی��ن تاثیر می گذارد قیمت بوده و عامل اثرگذار 
روی تولید س��رمایه گذاری است، اظهار داشت: در 
بخش افزایش تولید موانعی وجود دارد اما می توان 
مصرف را مدیریت ک��رد. وی افزود: گزارش مرکز 
پژوهش ها نشان می دهد که کل یارانه کشور بیش 
از 900 هزار میلیارد تومان اس��ت که حدود 600 
هزار میلیارد تومان از آن، یارانه پنهان است که به 
این ترتیب بیش از بودجه کل کشور یارانه پنهان 
پرداخت می ش��ود.  تاجگردون با بیان اینکه یارانه 
پنهان در هر اقتصادی اینگونه رها نمی شود که روز 
به روز افزایش یابد، در حالی که بودجه کل کشور 
407 هزار میلیارد تومان اس��ت، ادامه داد: بهترین 
س��ناریویی که برای مدیریت بنزین ارائه شده این 
اس��ت که هر ایرانی به صورت مساوی سهمیه ای 
در مصرف بنزین داش��ته باشد و با این کار مصرف 
کنترل ش��ود. عضو ش��ورای عالی اقتصادی قوای 
س��ه گانه تاکید کرد: در س��ال جاری و سال آینده 
تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی 
وجود ندارد اما دولت استفاده از کارت سوخت را که 
ابزار مهمی برای کنترل مصرف اس��ت، آغاز کرده 

است. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسامی با بیان اینکه کنترل مصرف 
به معنای افزایش قیمت نیست، تصریح کرد: شاید 
دولت کنترل مصرف را در اوایل سال آینده شروع 
کند اما این موضوع به معنای افزایش قیمت نیست. 

 مدیریت مصرف سوخت بر عهده وزارت نفت است ■
مه��ران جابری، کارش��ناس حوزه ان��رژی در 
گفت وگو با مهر با بی��ان اینکه اقدامات انتظامی و 
نظارتی زمانی نتیجه می دهد که در گام اول، انگیزه 
قاچ��اق از بین برود، توضیح داد: سیاس��ت گذاری 
در حوزه مدیریت مصرف س��وخت که شامل نفت 
و گازوئی��ل اس��ت بر عه��ده وزارت نفت به عنوان 
نماینده دولت اس��ت؛ نکته ای که از ابتدای دولت 
یازدهم تاکنون در حاشیه قرار گرفته بود و توجهی 
به آن نمی ش��د. به گفته این کارشناس، با آغاز به 
کار دولت یازدهم کارت سوخت و بنزین دونرخی 
به بهانه فس��ادزا بودن به طور 
کل��ی حذف ش��د. ه��ر چند 
سوخت  هوش��مند  س��امانه 
همچنان پابرجاس��ت. در این 
ش��رایط نه تنها میزان مصرف 
کاهش نیافت، بلکه اطاعات 
دقیقی نیز به منظور بررسی و سیاست گذاری برای 
این حوزه در اختیار دولت قرار نداش��ت. ادامه این 
روند دولت را به باتاقی کش��اند ک��ه خروج از آن 
همت مضاعف می طلبد. جابری با اش��اره به اینکه 
جامعه کنون��ی تحمل اصاح قیمت س��وخت را 
ندارد، اظهار داشت: بهترین سیاست برای ترغیب 
مصرف کنن��دگان به اس��تفاده از کارت س��وخت 
مختص خودروی ش��ان، »تعیین ن��رخ اضطراری 
عرضه بنزین با کارت جایگاه ها« است. به این معنی 
که هر کس با کارت سوخت مختص خودروی خود 
می تواند ب��دون محدودیت از بنزین با نرخ مصوب 
)1000 تومان در شرایط فعلی( استفاده کند اما اگر 
کارت سوخت خود را به هر دلیلی به همراه نداشته 
باشد و بخواهد با کارت سوخت جایگاه دارها بنزین 
دریافت کند، باید عاوه بر قیمت بنزین، جریمه ای 
به علت ایجاد عدم ش��فافیت در اطاعات سوخت 
کشور بپردازد. چنین اقدامی عاوه بر اینکه می تواند 
الزام بیش��تری برای ثبت نام برای کارت س��وخت 
ایجاد کند، آمار مصرف را نیز مشخص می کند. وی 
تصری��ح کرد: برخی طرح ها همانند طرح کدینگ 
که موجب رصد مصرف سوخت در شهرهای مرزی 

می شود نیز باید احیا شود. 
 دلیل قاچاق بنزین اعام شد ■

اختاف قیمت داخلی در مقایسه با کشورهای 
همسایه، مرز گسترده غیرقابل کنترل، بیکاری در 
اس��تان های مرزی و استفاده از کارت های سوخت  
کامیون ها از مهم ترین علل قاچاق س��وخت اعام 
شد. به گزارش تس��نیم، فریدون همتی، استاندار 
هرم��زگان گفت: با توجه به اینکه در این اس��تان 
1600 کیلومت��ر فقط در حوزه س��رزمین اصلی، 
ساحل داریم و این رقم با احتساب جزایر به 2400 
کیلومتر می رسد، بنابراین نمی شود همه سواحل را 
ببندیم. وی افزود: بی��کاری در نوار مرزی از دیگر 
علل گرایش افراد به قاچاق س��وخت است. همتی 
با بیان اینکه روزانه 4 تا 5 هزار کامیون وارد استان 
هرمزگان و به همین میزان، خارج می شود، اضافه 
ک��رد: س��ال های 94 و 95 روزانه حدود 4 میلیون 
لیتر مصرف بنزین استان بود که اکنون این رقم به 

5 میلیون و 800 هزار لیتر رسیده است. 

آیا تعدد نظرات و پیشنهادات مسؤوان درباره سرنوشت نرخ سوخت بیانگر 
آماده سازی افکار عمومی برای افزایش قیمت بنزین برای سال آینده است؟

سناریوبازی  با بنزین
آغاز رسمی طرح جهاد روشنایی در کشور

۳۰۰۰ پنل خورشیدی در مناطق محروم نصب می شود

نیرو

معیشت

مسؤوان وزارت رفاه روزه سکوت گرفته اند
ابهام در زمان توزیع بسته حمایتی کارگران

در حال��ی که تاکن��ون »مددجویان نهادهای 
حمایتی«، »بازنشس��تگان کش��وری، لشکری و 
صندوق ف��واد« و »کارمندان« بس��ته حمایتی 
خ��ود را دریافت کرده اند ام��ا کارگران همچنان 
منتظر دریافت بس��ته حمایتی خود هستند. به 
گزارش مهر، در جلسه دوم آبان ماه هیات وزیران 
به ریاست رئیس جمهور، بسته حمایتی دولت از 
خانواده ها به تصویب رسید که اعام و شناسایی 
خانوارهای مشمول، منوط به بررسی دستگاه های 
اجرایی مربوطه شد. در واقع، توزیع بسته حمایتی 
برای جبران بخشی از مایحتاج و کااهای اساسی 
خانوارها، از بیستم آبان ماه در دستور کار دولت قرار 
گرفت که در قالب این طرح، گروه  های مشمول در 
نوبت  های مختلف از این طرح بهره مند می شوند. 
ارزش بسته حمایتی دولت بین 100 تا ۳00 هزار 
تومان است که به تناس��ب تعداد اعضای خانوار، 
مبل��غ واریزی متغیر خواهد بود. بر اس��اس آنچه 
پیش از این اعام ش��ده بود، مبلغ بسته حمایتی 
به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می شود. 
بر اس��اس این طرح، خانوارهای تحت پوش��ش 
و پش��ت نوبتی کمیته ام��داد ام��ام خمینی)ره( 
و س��ازمان بهزیس��تی کش��ور، خانوارهای تحت 
پوش��ش بنیاد شهید و امور ایثارگران، کارگران با 
درآمد کمتر از  ۳ میلیون تومان، شاغان صنایع 
دستی، مشاغل آزاد و خویش فرمایان، رانندگان، 
زنب��ورداران، ش��اغان کس��ب وکارهای خانگی، 
کارگران کارگاه های متفرقه، عشایر و روستاییان، 
بازنشس��تگان، دریافت کنندگان بیمه بیکاری و 
س��ایر گروه  های مشمول، از طرح حمایت غذایی 
و بس��ته حمایتی بهره مند خواهند ش��د؛ ضمن 
اینک��ه گروه هایی که از س��وی وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی شناس��ایی می شوند نیز مشمول 
طرح حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه 
خواهند شد. در مرحله اول اجرای این طرح، بسته 
حمایتی مش��مول مددجویان نهادهای حمایتی 
شد؛ در مرحله دوم بازنشستگان کشوری، لشکری 
و صندوق فواد و در مرحله س��وم نیز کارمندان 
دولت با درآمد کمت��ر از ۳ میلیون تومان در ماه 
در نوبت دریافت مبلغ بس��ته حمایتی دولت قرار 
گرفتند اما کارگران، رانندگان و بازنشستگان تحت 
پوشش تامین اجتماعی، در نوبت چهارم دریافت 
بس��ته حمایتی قرار دارند که هنوز مبلغ بس��ته 
حمایتی آنها واریز نش��ده است. با توجه به اینکه 
شناسایی خانوارهای مشمول دریافت هزینه بسته 
حمایت��ی، طبق قانون به معاون��ت رفاهی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار ش��ده اس��ت، 
پیگیری  های متعدد انجام ش��ده درباره زمان آغاز 
توزیع بسته حمایتی این گروه از جامعه بی نتیجه 
ماند و ظاهرا مسؤوان معاونت رفاهی در این باره 
سکوت کرده اند. یکی از ابهامات دیگری که درباره 
نحوه شناسایی کارگران مشمول وجود دارد، میزان 
حقوق این گروه از جامعه است. به این ترتیب که 
»خال��ص دریافت��ی« کارگران به عن��وان مبنای 
دریافت بسته حمایتی در نظر گرفته خواهد شد 
یا »مجموع حقوق و مزایای آنها«؛ آنچه منطقی 
به نظر می رس��د این است که »خالص دریافتی« 
کارگران باید مبنای دریافت بسته حمایتی باشد. 
اما آخرین گروهی که مش��مول بس��ته حمایتی 
می ش��وند، افرادی هس��تند که درآم��د آنها زیر 
۳ میلی��ون تومان در ماه اس��ت و در هیچ یک از 
گروه کارگران، کارمندان، بازنشستگان و نهادهای 

حمایتی قرار ندارند.

فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت  نیرو گفت: 
با استفاده از ظرفیت تمام اقشار بسیج طرح جهاد 
روشنایی از دیروز)دوشنبه( به منظور نصب ۳ هزار 
پنل خورشیدی خانگی )5 کیلوواتی( در 200 نقطه 
از مناطق محروم کشور آغاز شد. به گزارش تسنیم          ، 

داوود طارم��ی، فرمانده مرکز 
مقاومت بسیج وزارت  نیرو در 
گردهمایی بزرگ بس��یجیان 
صنع��ت آب و ب��رق اظه��ار 
کارک��رد تخصصی  داش��ت: 
بسیج وزارت نیرو بخوبی اجرا 

شده و تاش مجاهدانه بسیجیان صنعت آب و برق 
هم��واره برای ارتقای کارآمدی این صنعت حیاتی 
کش��ور بوده است. وی با اشاره به اینکه برنامه  های 
اباغی به این مرکز بخوبی عملیاتی و اجرا ش��ده 
اس��ت، ادامه داد: با استفاده از ظرفیت تمام اقشار 
بس��یج طرح جهاد روش��نایی از دیروز دوشنبه به 
منظور نصب ۳ هزار پنل خورش��یدی خانگی )5 
کیلوواتی( در 200 نقطه از مناطق محروم کش��ور 
آغاز ش��د. طارمی با تاکید بر اینکه براس��اس این 
طرح ۳ مسأله کان کشور مورد توجه قرار گرفته 
است، عنوان کرد: مشکل رشد روزافزون مهاجرت 
روستاییان به شهر ها به دلیل درآمد کم و ناپایدار، 
نیاز روزافزون به توس��عه تولید برق تجدید پذیر با 

مشارکت بخش خصوصی و همچنین نیاز به منابع 
مالی و مش��اغلی با س��رمایه گذاری ک��م و درآمد 
مطلوب و مس��تمر برای مناطق کم برخ��وردار از 
مسائلی است که در این حوزه مطرح و راه حل های 
مربوط به آن نیز طراحی ش��ده اس��ت تا بتوان از 
طریق آن همزمان برای حل 
مش��کات فوق اق��دام کرد. 
وی تصری��ح کرد: بر اس��اس 
این طرح ک��ه تبلور همدلی 
و هم��کاری چن��د نه��اد در 
س��طح ملی از جمله وزارت 
نیرو، س��ازمان بس��یج، بانک های عامل و... برای 
حل مش��کات فوق اس��ت راهکاری اندیش��یده 
ش��ده اس��ت که در قالب آن با استفاده از وام های 
توسعه روستایی که از طریق بانک های عامل فراهم 
خواهد شد، می توان نسبت به احداث نیروگاه های 
کوچک در منازل مسکونی روستاییان در مناطق 
کم برخوردار و محروم اقدام کرد. وی تاکید کرد: در 
این صورت روستاییان با اشتغال به نیروگاه داری و 
فروش برق تولیدی نیرو گاه های خود در قالب طرح 
تش��ویقی وزارت نیرو درباره خرید تضمینی برق 
تجدید پذیر برای مدت 20 سال، ضمن باز پرداخت 
تسهیات از محل فروش برق، از یک درآمد نسبتاً 

خوب و مستمر بهره مند می شوند. 
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رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی:
 ۹۵ درصد ثبت نام کنندگان

خودرو را برای مصرف نمی خواهند
رئی��س انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی 
گفت: بیش از 95 درصد ثبت نام کنندگان خودرو 
را برای مصرف نمی خواهند و فقط برای فروش 
ای��ن کار را انجام دادند.  محمدرضا نجفی منش 
در گفت وگ��و با میزان اظهار کرد: تعیین قیمت 
جدید برای خودرو حداقل باید 2 ماه قبل انجام 
می شد و اکنون بس��یار دیر شده و جبران ضرر 
و زیان خیلی س��خت شده است. رئیس انجمن 
صنایع همگن قطعه سازی افزود: حتی با قیمت 
جدید هم پرداخت مطالبات صنعت قطعه سازی 
کشور بسیار زمان بر خواهد شد، هر چه سریع تر 
ای��ن کار انجام ش��ود بهتر خواهد ب��ود تا چرخ 
صنعت قطعه س��ازی کش��ور متوقف نشود. وی 
در پاسخ به این س��وال که با افزایش قیمت، آیا 
ثبت نام کنن��دگان انصراف نخواهن��د داد، گفت: 
بی��ش از 95 درصد ثبت نام کنن��دگان خودرو را 
ب��رای مصرف نمی خواهند و فق��ط برای فروش 
ای��ن کار را می کنن��د و هر زمان در ب��ازار آن را 
بفروشند سود می برند و در کنار آن سود حاصل 
از مش��ارکت را هم دریاف��ت می کنند، بنابراین 
مشکلی از این نظر نخواهد بود. نجفی منش درباره 
مطالبات قطعه سازان از خودروسازان خاطرنشان 
کرد: بی��ن 15 هزار تا 20 ه��زار میلیارد تومان  
حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان است 
و نه تنها این حجم مطالبات کاهش نیافته، بلکه 

بیشتر از گذشته نیز شده است. 

افزایش وام مسکن بعید است
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه افزایش 
تسهیات مسکن بعید به نظر می رسد، گفت: در 
شرایط کنونی در صورت افزایش سقف تسهیات 
مسکن صندوق یکم، بانک با کسری منابع مواجه 
می شود.  ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت وگو با 
خانه ملت، با اش��اره به برنامه ریزی بانک مسکن 
برای ارائه وام به متقاضیان، گفت: بانک مسکن 
همواره در حال رصد ش��رایط بازار مسکن است، 
حال ما متناسب با توان بازپرداخت اقساط گروه ها، 
پیش��نهادات را برای افزایش سقف تسهیات به 
بانک مرکزی ارائه می کنیم. وی در ادامه گفت: در 
شرایط کنونی به دلیل اتفاقات چند ماه گذشته 
در حوزه اقتصادی کشور و کاهش توان و قدرت 
اقتصادی جامعه و گروه هدف، شاید در این مقطع 
نتوانیم اقدام خاصی در حوزه افزایش تسهیات 
مسکن انجام دهیم اما دنبال راهکارهایی هستیم 
تا بتوانیم از مسیرهای دیگر به متقاضیان کمک 
کنیم.  رحیمی انارکی تصریح کرد: از طرف دیگر 
بانک مسکن برنامه ها و اقدامات دیگری نیز برای 
خانه دار کردن متقاضیان در دستور کار دارد، به 
طوری که دنبال آن هستیم تا در حوزه بازآفرینی 
شهری و نوس��ازی بافت های فرسوده مشارکت 
داشته باش��یم. مدیرعامل بانک مس��کن ادامه 
داد: در ش��رایط کنونی در صورت افزایش سقف 
تسهیات مسکن صندوق یکم، بانک برای تأمین 
منابع با کسری مواجه می شود، حال برای تحقق 
آن، باید بودجه کسری منابع تأمین شود، بنابراین 
در صورت تخصیص اعتبارات و منابع می توانیم 
سقف وام را افزایش دهیم اما شرایط به گونه ای 
است که افزایش تسهیات بعید به نظر می رسد. 

»عب�اس  ■ معاص�ر  ش�اعر  درگذش�ت 
یمیني شریف«- 1368 ش

نخستین همایش نگارش یک روزه قرآن  ■
کریم در تهران- 1379 ش

تولد »ابن خلکان« قاض�ي، مورخ و ادیب  ■
شهیر عرب- 608 ق

تول�د »آلب�رت مایکلس�ون« فیزیکدان  ■
آمریکایي و کاشف سرعت نور- 1852م

عضوی�ت ای�ران در ش�وراي اقتص�ادي  ■
سازمان ملل- 1965م
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ریال عربستان

یوآن چین
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برنت دریاي شمال
اوپک
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48/65-3/35

تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3400000

3450000

1740000

1040000

630000

-50000
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-10000
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-

-7000

-
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-0/11

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

159146/3
7765/3

6884/1

-0/38
-0/28

-0/33

116757/1
319387/0

144406/4

-0/23

-0/64

-0/64

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5651/1بورس استرالیا

-100
-
-

23593

21148

2594
-

کام نور

رحمت خدا بر پدری که دارای 
دخترانی است! دختران، بابرکت و 

دوست داشتنی اند و پسران، مژده آورند. 
دختران باقیات الصالحاتند.

پیامبر اعظم)ص(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
2000

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-8/27

ح. فنرسازي خاور 
قنداصفهان   

شیرپاستوریزه پگاه اصفهان   
پارس  سرام  

لیزینگ صنعت ومعدن
سرمایه  گذاري  صنعت  بیمه

قند لرستان  
کشاورزي  و دامپروري  مگسال  

فرآورده هاي  نسوز پارس

11414

10958
8233

1461

6585

6112
4297

6045

133/37
4/97

4/69
4/57

4/36

4/14

4/03

3/77

3/58

ح. داروسازي  ابوریحان
ح. سرمایه گذاري نیرو

ح. موتورسازان تراکتورسازي  
خوراك  دام  پارس  

آبسال
صنایع کاغذسازي کاوه   
الکتریک  خودرو شرق   

گلوکوزان  
سایپاآذین  

5503

137

2113
7404

2997

2512

1815
11205

3922

-8/05

-5/96

-4/94
-4/89

-4/85

-4/72

-4/72

-4/69


