
امريكا تنها موافق خشونت و آزار جنسي عليه زنان
قطعنامه اي با اجماع همه كشورها براي محكوميت خشونت عليه زنان در سازمان ملل به تصويب رسيد كه تنها مخالف آن امريكا بود

دبير شوراي عالي امنيت ملي:
بيني ترامپ را به خاک مي ماليم

 اگر تا به امروز برخي 
زهرا چيذري
گزارش هاي پراكنده و   اجتماعي

آمارهاي ارائه شده از 
نتيجه پژوهش ه�اي مختلف درباره خش�ونت هاي 
گسترده عليه زنان در امريكا حاكی از بي توجهي دولت 
اين كشور به حقوق زنان و تأييد خشونت عليه آنان 
بود، اين بار با رأي مخال�ف امريكا به قطعنامه مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه اي در مبارزه با آزار 
و اذيت جنس�ي و خش�ونت عليه زنان باور نداشتن 
مقامات واشنگتن به حقوق زنان به شكلي رسمي از 
س�وي اين دولت تأييد ش�د. اين قطعنامه به ويژه بر 
مواردي مانند حق زن بر بدن خود و سقط  جنين ايمن 
 تأكيد كرده و تنها كش�وري كه به اي�ن قطعنامه رأي 
 مخال�ف داد امريكاس�ت! اي�ن در حال�ي اس�ت كه 
موافق�ت ب�ا اي�ن قطعنام�ه ال�زام آور نيس�ت. 
خروج يكب��اره امري��كا از معاه��دات و قطعنامه هاي 
بين المللي ماجراي تازه اي نيست. همين سال گذشته 
بود كه ترامپ به صراحت خروج كشورش را از معاهده 
پاريس اعام كرد. دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا به 
عنوان دومين كشور توليد كننده گازهاي گلخانه اي در 
جهان با بيان عبارت »براساس تعهداتم و براي حفاظت 
از امريكا« از توافقنامه آب و هوايي پاريس خارج ش��د. 
تاش امريكا براي پيوس��تن س��اير كش��ورها به اين 
توافقنامه ها و بعد خروج خودش رخدادي است كه يك 
بار در سال ۱۹۹۷ در دوران رئيس جمهوري كلينتون 
و بار ديگر سال ۲۰۱۶ در دوران رياست جمهوري اوباما 
اتفاق افتاد كه با روي كار آمدن ج��ورج بوش و ترامپ 
امريكا از توافق اقليمي پيش رو خارج شد. اين بار ماجرا 
بر سر يكي از حساس ترين موضوعاتي است كه همواره 
دستاويز غرب و سازمان هاي حقوق بشري عليه ديگر 

كشورها بوده اس��ت و هر كشوري كه سياست هايش با 
دنياي غرب همسو نيست، به رعايت نكردن حقوق زنان 
و خشونت عليه آنها محكوم مي شود. اين را مي توان در 
گزارش های گزارشگران ويژه حقوق بشر در كشورمان 
در طول س��ال هاي بعد از انقاب به روش��ني مشاهده 
كرد، به گونه اي ك��ه در اين بين تنها نام گزارش��گران 
تغيير مي كن��د اما محتواي گزارش ها هميش��ه همان 
ماجراي هميش��گي رعايت نش��دن حقوق زنان است. 
حاا امريكايي كه همواره ديگر كش��ورها را به مسائل 
حقوق بشري عليه زنان محكوم مي كند، به عنوان تنها 
كش��ور مخالف قطعنامه  مبارزه با آزار و اذيت جنسي و 
خشونت عليه زنان عاوه بر نمايش چهره واقعي خود از 

سياست هاي تازه اين كشور پرده برداري كرد. 
   تنها مخالف 

مجمع عمومي سازمان ملل روز سه شنبه ۲۷ آذر )۱۸ 
دس��امبر( قطعنامه اي را عليه خش��ونت و اذيت و  آزار 
جنسي زنان تصويب كرد. اياات متحده امريكا پيشتر 
س��عي كرده بود در مواردي اين قطعنامه را ضعيف تر 
از آنچه اكنون تصويب ش��ده بكند، ازجمل��ه تأكيد بر 
فرمول بندي هايي درباره برنامه ري��زي براي خانواده و 
تاش براي حذف بندي در رابطه با حق زن براي سقط 
جنين ايمن. دولت امريكا همچنين تاش كرده بود حق 
زن بر بدن خود را حذف كند.  اما اين تاش ها به جايي 
نرسيد و طرح پيشنهاد شده بدون تغييراتي كه امريكا به 
دنبالش بود، با رأي موافق ۱۳۰ كشور به تصويب رسيد. 
تنها رأي منفي را به اين قطعنامه امريكا داد. ۳۱ كشور 

رأي ممتنع دادند. اين قطعنامه الزام آور نيست. 
   كن�ار زدن رقب�اي جمهوريخ�واه ب�ا جنبش 

#MeToo

طرح قطعنامه كه از سوي فرانسه و هلند پيشنهاد شده 

بود، براي اولين بار به شكل مستقيم به مسئله مبارزه با 
خشونت جنسي عليه زنان مي پردازد و واكنشي روشن 
به جنبش MeToo# در رابطه با تبعيض و آزار جنسي 
زنان اس��ت. جنبش MeToo# اگر چ��ه از وضعيت 
نابسامان برخورد با زنان حتي در سطوح باايي همچون 
پارلمان اروپا و امريكا حكايت داشت اما در امريكا ابزاري 
براي مبارزه دموكرات ها عليه جمهوريخواهان شد. نتايج 
انتخابات ميان دوره اي امريكا نش��ان داد دموكرات ها 
در بهره ب��رداري از جنبش MeToo# موفق ش��دند؛ 
جنبشي كه توانست با بهره برداري از زنان براي تغيير 
تركيب مجلس نمايندگان به نفع حزب دموكرات كارش 
را پيش ببرد. نتيجه انتخابات ميان دوره اي همانطور بود 
كه انتظارش مي رفت. دموكرات ها براي اولين بار از سال 
۲۰۱۰ به اين سو كنترل مجلس نمايندگان را در دست 
مي گيرن��د و جمهوريخواهان همچنان كنترل مجلس 
س��نا را نگه مي دارند. از همه مهم تر اينكه زنان در اين 

انتخابات ركوردشكن شدند. 
   تفاوت تعريف خشونت از نگاه امريكا 

قطعنامه  اخير سازمان ملل عليه خشونت و اذيت و  آزار 
جنس��ي زنان از مدتي پيش مورد بحث قرار گرفته بود 
و كميته مسئول، تغييرات پيشنهاد شده توسط دولت 
امريكا را در ماه نوامبر رد كرده بود. يك سياس��تمدار 
زن امريكا به اين دليل خواهان تغيير طرح پيشنهادي 
ش��ده بود كه »در اياات متحده سقط جنين به عنوان 
يك روش برنامه ريزي خانواده به رس��ميت ش��ناخته 
نمي شود.« او همچنين با طرح مزاحمت جنسي عليه 
زنان به عنوان »خش��ونت« در پيش نوي��س قطعنامه 
مخالفت كرده ب��ود. او گفته اس��ت كه طب��ق قوانين 
اياات متحده، »خش��ونت« تنها به معناي خش��ونت 

جسمي است. 

ايران با راهب�رد اقتصاد  مقاومت�ي و ات�كا ب�ه   سياسي
ظرفيت ها و توانمندي هاي بومي در مسير توسعه ملي گام 
بر مي دارد و با اتكا به توانمن�دي داخلي، همچون زمان 
رياست جمهوري اوباما، بيني ترامپ را به خاک مي مالد. 
به گزارش فارس، امير دريابان علي ش��مخاني، نماينده 
مقام معظ��م رهبري و دبير ش��وراي عال��ي امنيت ملي 
كشورمان روز گذشته در دهمين يادواره شهيد تندگويان 
و ۱۰55 شهيد صنعت نفت طي سخناني با گراميداشت 
ياد و خاطره ش��هداي گرانقدر اين صنعت اظهار داشت: 
شعله هاي فروزان صنعت نفت كشور كه امروز گرمابخش 
خانه هاي فرد فرد ما ايرانيان است مرهون از خودگذشتگي 
ش��هيدان و خيل عظيم و زحمتك��ش كارگران صنعت 
نفت است كه در اوج جنگ و تهديد و تحريم نگذاشتند 
لحظه اي اين مشعل هاي فروزان خاموش شود. شمخاني 
گفت: امروز نيز در هنگامه جن��گ تمام عيار اقتصادي و 
رواني دشمن عليه توسعه و پيشرفت ايران همچون دوران 
دفاع مقدس بايد با هوشياري، هوشمندي، فداكاري، صبر، 

مقاومت و پايداري از كيان دين و ميهن و ملت دفاع كنيم. 
وي افزود: اردوگاه استكبار به سركردگي امريكا با راهبرد 
مأيوس سازي و فروپاشي از درون خواب سرنگوني نظام 
جمهوري اسامي در 4۰ سالگي اين انقاب الهي و نظام 

مردمي را مي بيند. 
شمخاني گفت: امريكا با تشديد تحريم ها و فشار به دنبال 
ايجاد ش��كاف در درون حاكميت و جدايي مردم از نظام 
اس��ت، اما در عمل بعد از اين تحريم ها به وضوح روشن 
است كه انسجام بين قواي كشور، نيروهاي مسلح و دولت 
بيشتر شده و همبس��تگي ملي در برابر زورگويي امريكا 
فزوني يافته است. وي خاطرنشان كرد: اين موضوع آنها 
را عصباني ك��رده، لذا رفتارهاي خ��ارج از منطق و عرف 

انجام مي دهند. 
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي تصريح ك��رد: در مقابل، 
جمهوري اسامي ايران با راهبرد اقتصاد مقاومتي هدفمند 
مبتني بر توليد و اشتغال مولد، با اتكا به ظرفيت هاي داخلي 
و توانمندي هاي بومي در مسير توسعه ملي گام برمي دارد 
و با ات��كا به توانمن��دي داخلي، همچون زمان رياس��ت 

جمهوري اوباما، بيني ترامپ را به خ��اک مي مالد. دبير 
شوراي عالي امنيت ملي گفت: خروج امريكا از برجام نشان 
داد اين كشور براي زير پا گذاشتن قوانين و قطعنامه هاي 
بين المللي حتي اگر بهانه اي نيز نداش��ته باش��د، ترديد 
نمي كند. وي با اشاره به برگزاري يادواره شهيد تندگويان 
و ۱۰55 شهيد صنعت نفت افزود: برگزاري اين مراسم ها 
جزيي از تشريفات ما نيس��ت، بلكه بزرگداشت ياد و نام 
ش��هدا موجب برجسته سازي مس��ير عوامل موفقيت و 
بقاي جمهوري اسامي است. شمخاني گفت: ما بايد از 
فرصت اين مراسم براي قياس خود استفاده كنيم و اگر 
احساس كرديم رفتارمان با شهدا زاويه دارد، عذرخواهي 
كنيم. نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت 
ملي با بيان اينكه شهيد تندگويان نماد دانش و تخصص 
بومي اس��ت، تصريح كرد: تندگويان به عن��وان يكي از 
فارغ  التحصيان دانشكده صنعت نفت آبادان تنها يك ماه 
بعد از وزير شدن با حضور در ميان معركه به خوش نشيني 
و هدايت از مركز پشت پا زد و منش انقابي و جهادي در 

صنعت نفت را پايه گذاري كرد. 

تعطيلی امتحانات به خاطر يلدا  مثل پخش فوتبال در ساعت درسي است!!
ديروز نماينده مردم تهران 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
در مجل�س از وعده وزير   اجتماعي

آم�وزش و پ�رورش برای 
حذف امتحانات مدارس در روز    شنبه آينده خبر داد. اين 
وعده به سرعت از سوی وزير جامه عمل پوشيد و مديركل 
دفتر وزارتی طی نامه ای به استان  ها تمامی امتحانات    شنبه 
اول دی م�اه به ج�ز امتحانات نهاي�ی را به بهانه ش�ركت 
دانش آموزان در مراسم شب يلدا لغو كرد.  اين اقدام  به لحاظ 
برهم زدن برنامه آموزش�ي مدارس شبيه پخش مسابقه 
فوتبال در ساعت درسي است كه چندي پيش اتفاق افتاد. 
يک نماينده مجلس به وزير زنگ مي زند و مي گويد به خاطر 
ش�ب يلدا امتحانات ش�نبه را تعطي�ل كني�د، وزير هم 
مي پذيرد،ب�ه همي�ن س�ادگي ، ب�ه همي�ن ويران�ي!

بعد از تعطيلی برنامه درسی مدارس در روز   شنبه ۱۲ آبان ماه به 
بهانه پخش ديدار تيم های فوتبال پرسپوليس و كاشيمای ژاپن 
در فينال جام باشگاه های آسيا و فراهم كردن امكان تماشای 
اين مسابقه در مدارس، ديروز هم طيبه سياوشی به رسانه  ها 
گفت: در مذاكره ای كه با آقای بطحايی وزير آموزش و پرورش 

داشتم، ايشان وعده داد كه امتحانات مدارس در روز شنبه)اول 
دی( به جز امتحانات نهايی لغو شود. وی افزود: با توجه به اينكه 
جمعه شب، شب يلداست و يك جشن ملی به شمار می رود، 
نياز است كه دانش آموزان در جمع خانواده خود اين جشن را 
گرامی بدارند. به همين دليل ما اين درخواست را از آقای وزير 
مطرح كرديم و ايشان هم برای حذف امتحانات به جز امتحانات 

نهايی قول مساعد داد. 
گفتنی است، به دنبال اين وعده بطحايی، شاپور محمدزاده، 
مش��اور وزير و مديركل دفتر وزارتی طی نامه ای به مديركل 
استان  ها تمامی امتحانات مدارس در اولين روز زمستان به جز 
امتحانات نهايی را لغو كرد.  چنين سنت شكنی و يورش به برنامه 
درسی اولين بار از سوی شخص وزير آموزش و پرورش در آبان 
ماه گذشته صورت گرفت. وی كه دفعه قبل بنا به گفته خود با 
اصرار دانش آموزان و فشار آنها در فضای مجازی تن به تعطيلی 
برنامه درسی به بهانه افزايش نشاط داده بود، اين بار نيز با رايزنی 
يك نماينده مجلس دست به جريان آموزشی مدارس زد.  در آن 
روز با وجود اينكه بسياری برای اين ابتكار وزير هورا كشيدند، 
بسياری از كارشناسان نسبت به روال شدن تغيير برنامه درسی 

به بهانه های مختلف و با فشارهای مجازی دانش آموزان و يا ساير 
مخاطبان آموزش و پرورش و يا فشار حقيقی ساير گروه  ها و 
اقشار ابراز نگرانی كردند.  امروز می بينيم كه پيش بينی اين عده 
درست در آمده و اين بار شركت در مراسم شب يلدا بهانه تعرض 
به برنامه درسی قرار گرفته است و امتحانات دانش آموزان در 
اولين روز زمستان با سفارش و رايزنی يك نماينده مجلس بدون 
در نظر گرفتن الزامات و ماحظات و مناسبات آموزشی و تربيتی 
و تبعات اين تغيير تحميلی لغو شده است.  البته ممكن است 
اين اقدام در كوتاه مدت از سوی دانش آموزان و احتمااً كادر 
آموزشی مدارس مورد استقبال قرار بگيرد اما اين خوشحالی 
موردی، نبايد باعث ضربه به برنامه آموزشی و شكستن حرمت 
روند آموزش و تربيت ش��ود. حاا كه دومين مورد از دس��ت 
درازی به برنامه درسی به خاطر اجابت خواسته دانش آموزان 
و خانواده های آشنای خانم سياوشی صورت گرفته، بايد ديد 
بهانه سوم دست درازی به برنامه درسی و نظم آموزشی كشور 
چه خواهد بود. آن هم در شرايطی كه با آلودگی هوا و در پيش 
بودن بارندگی  ها در روزهای آتی، پيش بينی می شود مانند هر 

سال تعطيلی های ديگری به برنامه مدارس تحميل شود. 

يادداشت هاي امروز

پاداش هاي چندده میلیوني  با جیب خالي!
فريدون حسن

۱۳

غفلت هايي كه به پیاده سازي نقشه دشمن 
كمك مي كند / رسول سنائي راد

۲

مذاكره برای افغانستان، بدون افغانستان 
هادی محمدی

۱5

SPV حمايت امريكا از ميزبانی سوئيس از

 كانال مالی اروپا 
»آب باریكه« شد

   ظاهراً ترتيبات مالی كه اروپايی    ها چند ماه با وعده آن، تهران را 
در برجام نگه داشته اند، به جای كانال در حال تبديل شدن به يك 
آب باريكه است. سوئيس بی طرف حاضر شده اين كانال مالی را 

ميزبانی كند، البته آن هم صرفاً با اجازه امريكا!  | صفحه 15
ويژه هاي جوان  
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حله ا  م ی م ه  ا آ جدید م وزارت كشور
استانداري خوزستان

رداري دزفول ش

ب اول ن

ل دوان  د  ل م دار د ش

رستان دزفول  ابر منا حاشیه اي ش ه م ت ايجاد و توس ت به جذ پیمانکار واجد شراي ج مومي نس ه  ري منا ر دارد از  رداري دزفول در ن ش
يد  م مي  وت به  ردي مي باشند د ارت راه ي و ن اونت برنامه ري ه  در رشته راه از م لذا از كلیه شركت هاي واجد شراي كه داراي حدا رت دا نمايد ا

ه نمايند رداري دزفول مراج راردادهاي ش ه به مديريت امور  ت دريافت و اخذ اورا منا یین شده ج تا در زمان هاي ت
د ا ردار www.dezful.ir مي  ي  ر  در ساي اين

د ا اه مي  اي و يا  ا اف ان   ا م مان  م  د  ا ر  ريال مي  ا  رو  ورد او  ر  
ردد ن مي  ام ردار   ار  ي و  ا ي اس مرا ر ها  ارا  رو ا مح ا ار   ا

د ا رو  رو مي  را   مد ا
د ا ار مي  ما د  ي ر  و ا سورا  ردا    
د ا ار مي  ادا م ن ول   ردار در رد يا   

ا  يرسا س ي  ا ا  م ام  رائي  ا ا  م
مار حسا   د واري   د و يا ف  ي  فرم ارائ  ر ا ما ام م ور  ورد او   ادل  م ر ر در منا م مان   و ا

ردد ايس ارائ  فول مي  ردار د ر در و  د و  دون  ي  ا م د 
مايد فول ارائ  ردار د دا در و  ا  نوان ا مان را   ادل  م  ام ا م ما  ي  ايس ار مي  ما رارداد  اد  مان ا دن و  د  ور ر  در 

ر  ام م ما  و  ا ا مح ام  ا  د و م ر  ا  و م ايد در   ان  اد دهند ن وس  م  ر در منا  ا   اسناد و مدار   
و  ا مر ورد محاس م ا ر اد  ن ا   را  ا در دس ا ار م داد  ار سوا  وم  ر ر ر ر را  رين  و اساسنام و  ا  مح ي  ا

د رد ردار  ا  ر حوي د د  مان ا  در و و 
د ا مي  اي   فرو اسناد منا ا مور  

د                            ا ي مي  ا ا ار   ا ا د  مار حسا   ين فرو اسناد منا م  ريال    ه
د ا ردار مي  ا  ر ايان و ادار مور   د ا  حوي اورا و اسناد منا  رين م   

د ا فول مي  ردار مر د ن در مح  ا در سا    مور  رو ي ا ايي  ا مان  اري و مح و   
ما اس ا  ا ايي  س ا ران در  ور منا   ح

ردد ر دو  مي  مدها م ر   در ان   رد  ا سو س ان اول  د ر را  ور ا  در 
ن  دار  ن فرما فول  ردار مر د ا   در منا 

ام در اسناد منا در  اس ا م ئ ا و   ساير ا

مجلس در رأس حاشيه!

عائم فراوان فرورفتن 
امريكا  در ركود سال 2019

تعطيلی امتحانات به خاطر يلدا  
 مثل پخش فوتبال 

در ساعت درسي است!

عائم و هشدارهاي بسياري حاكي از حركت امريكا به سمت ركودي جدي است و ممكن 
است جهان را نيز با خود به اين ركود فرو ببرد. نماينده اتحاديه اروپا در سازمان تجارت 

جهاني گفته است سياست هاي امريكا تجارت جهاني را به سمت ركود بزرگ مي برد. 

يك روز پس از توافق ايران، روس��يه و تركيه امريكا اعام كرد  برای همكاری با همه 
طرف     ها در حل سياسی بحران سوريه آماده اس��ت و همزمان رسانه های امريكايی 
گزارش دادند واشنگتن برای خروج كامل و سريع نظاميانش از سوريه  آماده می شود. 

 در روزی كه پس از هشت س��ال جنگ ويرانگر در سوريه، كاخ سفيد 
با پذيرش شكس��ت از مقاوم��ت، اعام كرد از س��وريه خ��روج كامل 
 خواهد كرد و در روزی كه پس از چهار س��ال جن��گ امريكا و ائتاف 
س��عودي  عليه م��ردم يمن، پي��روزی ب��زرگ مقاومت ب��ا آتش بس 
در حديده،  به دس��ت آم��د و در روزی ك��ه بچه های پيش دبس��تانی 

مدرسه ای در زاهدان كه در آتش س��وختند، تشييع شدند و در روزی 
كه مردم از يكديگر می پرس��ند چ��را با آنكه دار به نصف قيمت س��ه 
ماه پيش ن��زول كرده، قيم��ت كااها همچنان به س��قف چس��بيده 
اس��ت، مجل��س در چني��ن روزهايي دو روز پش��ت س��ر هم جلس��ه 
غيرعلنی داش��ت تا از فحاش��ي نماين��ده اي كه گفته می ش��ود برای 

 كارچاق كنی ي��ك وارد كننده خودرو به گمرک رفت��ه بود، دفاع كند! 
علی اريجانی ني��ز در حالی كه فيلم جلس��ه غيرعلن��ی اش از كانال 
بی بی سی منتشر شد! دنبال اين بود كه فيلم »واقعی« فحاشی نماينده 
مجلس را چه كسی منتشر كرده!  مجلسی با دقيقه ای ۲5  ميليون تومان 

هزينه، از اين حاشيه بازتر نمی توانست عمل كند كه كرد. |  صفحه 2
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گرداب ركود امريكايي  اقتصاد جهان را با خود فرو خواهد برد ؟ 

يك نماينده مجلس به وزير زنگ مي زند و مي گويد به خاطر 
 شب يلدا امتحانات شنبه را تعطيل كنيد، وزير هم مي پذيرد، 

به همين سادگي ، به همين ويراني!

مجلس شوراي اسامي دو روز پشت سر هم جلسه غيرعلني گذاشت تا از فحاشي نماينده اي كه به گمرک رفته بود دفاع كند

  ابطحی: همه رأی مال روحانی همه افتخارات دولت 
هم مال خودتان؟!

  چرا  هنجارشکنان را به دانشگاه راه داديد

چهارشنبه  سياه  مافياي کنکور
آيت اه سبحاني تكذيب كرد،  صدا و سيما تبليغات كنكور  را نصف كرد!

  آيت اه سبحاني، مرجع تقليد: بنده فكر كردم ناشران مي خواهند درباره گراني كاغذ با من صحبت كنند. آنها به بنده نگفتند مشق شب بلكه گفتند 
تكليف خانه. البته آقاي وزير جواب دادند كه در خانه هم براي دانش آموزان فكري كرده ايم كه كارهاي هنري داشته باشند؛ اين را كه آيا همه خانه ها 

ظرفيت كار هنري دارند يا ندارند، خود مسئوان مي دانند |  صفحه3

 شبكه هاي مختلف 
تلويزيون مدت زمان 

برنامه هاي كنكور را  به 
نصف كاهش مي دهند و  
در عين حال آگهي هاي 

بازرگاني با موضوع 
 برنامه هاي كنكور  تا 

70 درصد كم مي شود



زينب شريعتي
    گزارش

88498443سرويس  سياسي
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كمك مي كند

يكي از مهم تريللن محورهاي سللخنان رهبر انقاب اسللامي، امام 
خامنه اي در ديدار اخير خانواده هاي معظم شهدا، اشاره به سياست 
فريب دشمن براي جنجال آفريني در سللال 97 و پياده سازي نقشه 
اصلي در سال 98 بود كه براي پيشگيري از آن، بيداري و هوشياري 
جامعه را ضروري و بر همه صنوف و جريان هاي سياسللي نيز تأكيد 
فرمودند كه »ميدان را براي دشمن آماده نكنيد، زيرا اگر غافل شويم، 

همان دشمن ضعيف زهر خود را خواهد ريخت. «
اين هشللدار و بيدارباش از سللوي ديده بللان بيدار و حكيللم، پس از 
شكست سناريوي دشمن در بي ثبات سازي جمهوري اسامي ايران 
از طريق شكاف بين مردم و حاكميت با ابزار فشار اقتصادي و تحريم و 
به كارگيري شبكه جنايتكاران تروريستي مزدور براي موج سواري بر 
اعتراضات داخلي در سال جاری اعام مي شود كه پيش از اين از آن 
به عنوان تابسللتان داغ ياد كرده بودند. به عبارتي دشمن كه 39سال 
مقاومت مردم شريف ايران اسللامي او را به استيصال انداخته، امروز 
به پاره اي از ضعف ها و اختافات دروني چشم طمع دوخته و به دنبال 
بهره گيري از غفلت ها و اشتباهات داخلي براي انتقام جويي است كه 
موارد ذيل نوعي پهلو دادن يا فراهم كردن ميدان براي پياده سازي اين 
سناريوي كثيف دشمن محسوب مي شود؛ 1- غفلت از انجام وظايف 
و تعهدات در اداي مسللئوليت ها كه رضايتمندي مردم را مخدوش و 
موجب پديد آمللدن فضاي نارضايتي و اعتراض شللده و برای عناصر 

مزدور دشمن بهانه موج سواري فراهم آورد. 
2- تشللديد فضاي انگ زني و متهم سللازي براي تسويه حساب هاي 
سياسي و جناحي و سللياه نمايي در عملكردها كه به حس اعتماد و 
اميد جامعه لطمه زده و پشللتيباني قاطع و محكم مللردم از نظام را 

تحت الشعاع قرار دهد. 
3- كشاندن مجادات و دعواهاي سياسللي به مجامع و تريبون هاي 
عمومي و ايجاد ترديد و تحير در افكار عمومي و زمينه سللازي براي 
جنگ رواني گروهك هاي ضدانقابي و دشمنان نظام كه خروجي آن 

ايجاد يأس و بي تفاوتي در مردم مي باشد. 
4- بزرگنمايي مسللائل و مشكات موجود و به حاشلليه بردن و نفي 
دستاوردهاي بزرگ انقاب و نظام اسامي كه چون خاري در چشم 
دشمنان بوده و كتمان آن را براي نفي كارآمدي نظام همواره دنبال 

مي كرده اند. 
5- القاي ناتواني يا نبود اراده حل مسائل و رسيدگي به مشكات مردم 
كه حس بي اعتمادي و اعتراض در جامعه را تشللديد و اميد مردم به 

كارآمدي و خدمت را كاهش دهد. 
6- استفاده از شيوه هاي جنجالي و عوام فريبانه براي طرح و پيگيري 
مسائل و مطالبات، به جاي شلليوه هاي قانونی و استفاده از كانال هاي 
منطقي كه عاوه بر تحريك افكار مي تواند طمع ضدانقاب و بيگانه 

براي مداخله را برانگيزد. 
بنابراين در شرايطي كه دشمن سللناريوي بي ثبات سازي داخلي را 
دنبال و به ايجاد اختاف و شللورش هاي خياباني چشم طمع دوخته 
كه به نوعي تكرار فتنه هاي 88 و ناآرامي هاي 96 به حسللاب مي آيد، 
از بين بردن زمينه ها و بسللترهاي داخلي، يك راه قطعي  پيشگيري 
بوده و سد كردن هرگونه رخنه و بهانه ناشللي از اختاف و رسيدگي 
به مشكات مولد نارضايتي و اعتراض، ميدان هرگونه فرصت  طايي 
از ضدانقاب و دشمن را سلب خواهد كرد. به عبارتي ديگر در داخل 
ميدان معركه گيري براي ضد انقاب و دشللمن فراهم نشود او هيچ 
فرصت، قدرت و شانسللي براي پياده سللازي سللناريوي كثيف خود 
نخواهد داشت و همان گونه كه در تابستان داغ ناكام ماند، نقشه سال 

آينده اش هم بر باد خواهد رفت. 

رسول سنائي راد

مجلس شوراي اسامي 2 روز پشت سر هم جلسه غيرعلني گذاشت تا از فحاشي نماينده اي که به گمرک رفته بود دفاع کند

مجلس در رأس حاشيه! 
در روزی که پس از هشت سال جنگ ويرانگر 
در س�وريه، کاخ س�فيد با پذيرش شکست از 
مقاوم�ت، اعام کرد از س�وريه خ�روج کامل 
خواهد ک�رد و در روزی که پس از چهار س�ال 
جنگ امري�کا و ائتاف س�عودي  عليه مردم 
يمن، پي�روزی بزرگ مقاومت ب�ا آتش بس در 
حديده،  به دس�ت آمد و در روزی که بچه های 
پيش دبس�تانی مدرس�ه ای در زاهدان که در 
آتش س�وختند، تش�ييع ش�دند و در روزی 
که مردم از يکديگر می پرس�ند چ�را با آنکه 
دار به نصف قيمت س�ه ماه پيش نزول کرده، 
قيمت کااها همچنان به سقف چسبيده است، 
مجلس در چنين روزهايي دو روز پشت سر هم 
جلسه غيرعلنی داشت تا از فحاشي نماينده اي 
که گفته می ش�ود برای کارچاق کنی يک وارد 
 کننده خودرو به گمرک رفت�ه بود، دفاع کند! 
علی اريجانی ني�ز در حالی که فيلم جلس�ه 
غيرعلنی اش از کانال بی بی س�ی منتشر شد! 
دنبال اين بود که فيلم »واقعی« فحاشی نماينده 
مجلس را چه کس�ی منتش�ر کرده!  مجلسی 
با دقيقه ای 25  ميليون توم�ان هزينه، از اين 
حاشيه بازتر نمی توانس�ت عمل کند که کرد.

  خبرهاي خوبي از مجلس شللوراي اسللامي به 
گوش نمي رسد. حاشلليه روي حاشيه، جنجال 
روي جنجال و اين ميان پيام هايي كه از اقدامات 
نمايندگان مجلس به مردم مي رسد، بي اعتنايي 
به مسائل مهم، تقليل شأن مجلس از مقام »رأس 
امور«، قبيله گرايي نماينللدگان مجلس و حتي 
قرباني كردن مسللائل امنيت ملي در پاي منافع 
فردي و جناحي اسللت. اين ميانلله، مرور مواضع 
نشان مي دهد فاصله قابل توجهي ميان نمايندگان 
مردم در مجلس و خود مللردم وجود دارد و خانه 
ملت نتوانسته اعتماد ملت را جذب و جلب كند. 
ماجرايي كه سلله روز پيللش در اداره گمرك در 
تهران روي داد، مي توانسللت با عذرخواهي ساده 
نماينده سراوان و بدون جنجال هاي ديگر جمع 
شللود اما مجلس راه جنجال و حاشيه پردازی را 
در پيش گرفللت و حاا جمع كللردن تبعات اين 
اتفاق حتي اگر با موفقيت هم انجام شللود، آنقدر 
موج بدبينللي عليه نماينللدگان و رئيس مجلس 
راه انداخته است كه جبرانش را بعيد مي كند. از 
طرفي زمزمه هايي هم پيرامون دليل حضور محمد 
درازهي در گمرك شنيده مي شود كه گمانه زني ها 
را درباره اينكه علت اين جنجال اتفاقات ديگري 
است، تقويت مي كند. اين گزارش نگاهي به همه 
اشتباهات نمايندگان مجلس در اين اتفاقات دارد، 
شايد نمايندگان مجلس، هيئت رئيسه محترم و 
رئيس مجلس را به اين انديشه برساند كه حرمت 
امامزاده به متولي آن است و وقتي خود نمايندگان 
پاسدار شأن و حرمت مجلس نيستند، از ديگران 
انتظاري نداشته باشللند. اشتباهاتي كه به لحاظ 
مادي هم هزينه هاي گزافللي بر دوش بيت المال 

قرار  داده است . 
   خط�ای  اول؛ رفتار خارج از ش�ئون يک 

نماينده مجلس
انتشار فيلمي چند دقيقه اي از نماينده سراوان كه 
با يكي از كارمندان اداره گمرك مشغول مشاجره و 
فحاشي است، دوشنبه شب فضاي مجازي ايرانيان 
را درنورديد. از كارمند اداره گمرك كسي انتظاري 
نداشت، گرچه رفتار نامناسبي هم نداشت و اجازه 
نداد كسللي قانون را دور زده و از رانت نمايندگي 
مجلس براي ديدار بدون هماهنگي قبلي و پارك 
ماشين شخصي در پاركينگ گمرك بهره ببرد و 
از اين منظر بايد مورد تقدير قرار بگيرد. از ارباب 
رجوع هم كه نماينده مجلللس را بيرون انداخت 
هم توقعي نبللود؛ اما از يك نماينللده مجلس كه 
مقام حاكميتي محسوب مي شود، انتظار مي رفت 
مطابق شئون جايگاهي كه در آن قرار دارد، رفتار 
كند. اما فحاشي او به كارمند اداره گمرك نشان 
داد او در حد و انللدازه جايگاه نمايندگي مردم در 

مجلس نيست. 

  خطای دوم؛ تحريک مذهبي و قومي براي 
توجيه رفتار نامناسب

محمد باسللط درازهي، نماينده سراوان پس از 
آنكه با انتشللار فيلم فحاشللي اش خود را تحت 
فشار موج انتقادات تند در فضاي مجازي ديد، 
در اقدامللي غيرحرفه اي به جللاي عذرخواهي 
و پذيللرش اشللتباه، آن فيلم را تقطيع شللده و 
صداگذاري شده دانست كه البته شواهد نشان 
مي داد ادعاي او در اين مللورد صحت ندارد و او 
از مسللائل فني مربوط به تغيير فيلم بي اطاع 
است. اتفاق زشللت تر كه مي تواند در چارچوب 
اقدام ضدامنيت ملي قرار گيرد، ربط دادن اين 
مشاجره به مسائل قومي و مذهبي بود. درازهي 
مدعي شد كه كارمند اداره گمرك به قوم بلوچ 
و مذهب اهل سنت توهين كرده و او هم مجبور 
به دفاع از قوميت و مذهب خود شده است. اين 
ادعا، ادعاي خطرناكي بود كه مي توانست روي 
تفاوت هللاي قومي و مذهبي منطقه سيسللتان 
و بلوچسللتان بنشلليند و اتفاقاتي عليه امنيت 
ملي و وحدت منطقه اي رقم بزند. در فاصله اي 
كوتاه روشن شد كه درازهي دروغ گفته و از قضا 
كارمنللد اداره گمرك از هموطنان اهل سللنت 
است و بنابراين امكان نداشته به مذهب نماينده 
سراوان )يعني مذهب اهل سنت( توهين كند. 
عدم برخورد بللا اين نماينده مجلللس به دليل 
فحاشي، اشتباهي به مراتب كوچك تر از اين بود 
كه كسي با او به دليل اين اقدامش عليه امنيت 

ملي كشور و سوءاسللتفاده دروغين از تعصبات 
قومي و مذهبي برخوردي انجام نداد. 

    خطای  سوم؛ تشکيل جلسه غيرعلني 
براي حمايت از همکار

در حالي كه افللكار عمومي جامعه شللديداً عليه 
درازهي و ادعاهاي دروغينش تحريك شللده بود 
و مجلس شللوراي اسللامي با مديريت صحيح 
اتفاق و انتشار يك بيانيه عذرخواهي مي توانست 
كل ماجرا  را جمع و فضاي عمومي جامعه را آرام 
كند، اما تشكيل جلسه غيرعلني، آن هم نه براي 
توبيخ نماينده خطاكار بلكه بللراي حمايت از او، 
افكار عمومي را برانگيخته تر كرد. در اين جلسه، 
نماينده سللراوان در نطقي خواستار عذرخواهي 
وزير اقتصاد، استيضاح او، بركناري رئيس گمرك 
و برخورد با كارمند گمرك مي شود و نمايندگان 
مجلس هم با او همراه مي شللوند! علي اريجاني 
رئيس مجلس هم خواستار برخورد وزير اقتصاد با 
كسي مي شود كه فيلم اين مشاجره را پخش كرده 
اسللت. يعني به جاي برخورد با نماينده خاطي با 
كسي كه فيلم خطاي او را پخش كرده، برخورد 
شود! نكته قابل تأمل اما آن است كه   اريجاني در 
حالي خواستار برخورد وزير اقتصاد با كسي است 
كه فيلم مشاجره نماينده سراوان در اداره گمرك 
را پخش كرده كه خود مشغول سخنراني در جلسه 
غيرعلني مجلس اسللت، اما يكللي از نمايندگان 
مجلس مشللغول فيلم گرفتن پنهاني از جلسلله 
غيرعلني و سخنان اريجاني است و شب اين فيلم 

از كانال تلگرامي شبكه بي بي سي پخش مي شود! 
يعني در حالي كه فيلم جلسه غيرعلني مجلس 
ايران از  بي بي سللي پخش مي شللود، اريجاني 
دنبال حفظ شأن مجلس در اداره گمرك است و 
از وزير اقتصاد توضيح مي خواهد كه چرا كسي از 
فضاي علني اداره گمرك فيلم گرفته است! حاا 
ماجرا كمي هم مضحك شللده اسللت و مجلس 
مجدد جلسه غيرعلني تشكيل مي دهد كه چطور 
يك نماينده مجلس از جلسه غيرعلني روز قبل 
مجلس فيلم گرفته و پخش كرده اسللت و اداره 
حراست مجلس مأمور رسيدگي و بررسي موضوع 
مي شود. اين ميانه خبري هم پخش مي شود كه 
وزير اقتصاد از نماينده سراوان عذرخواهي كرده 
كه البته توسط وزير تكذيب مي شود. اشتباهات 

مجلسي ها تمامي ندارد. 
   خطای  چهارم؛ بي اعتناي�ي به اتفاقات 

مهم و صرف هزينه مادي و معنوي
همزمان با اين اتفاقات روز سه شنبه آتش سوزی 
بخاري نفتي در يك مدرسه غيرانتفاعي در زاهدان 
موجب مرگ سلله دانش آموز دختر و سوختگي 
شديد يك دانش آموز ديگر مي شود. اما مجلس 
مشغول بررسللي توهين هاي ادعايي به نماينده 
سراوان است! كارگران فواد اهواز دستگير شده اند 
و اعتراضاتي روي داده، اما مجلس مي خواهد وزير 
اقتصاد را استيضاح كند كه چرا نماينده سراوان 
را معطل روال اداري معمول كرده اند و لكسوس 
شاسي بلندش را به پاركينگ گمرك راه نداده اند! 
لكسوسي كه در تعلقش به محمد باسط درازهي 
شللبهاتي مطرح اسللت... با اين حسللاب از شأن 
مجلس و اعتماد عمومي به خانه ملت چه چيزي 
باقي مي ماند؟ اين هزينه غيرمادي ماجراسللت. 
در بللاب هزينه هاي مادي هم بررسللي ها ما را به 
نتايج خوبي نمي رساند. هر دقيقه برگزاري جلسه 
مجلس حدود 25 ميليللون تومان آب مي خورد. 
يعني سللاعتي يك و نيم ميليارد تومان و اگر دو 
روز جلسلله غيرعلني را هر روزي يك ساعت هم 
در نظر بگيريم، فقط 3 ميليارد تومان هزينه دفاع 

مجلس از نماينده هتاك شده است! 
   ماجراي لکسوس و ابهامات جنجال هاي 

پس از يک مشاجره
يك سللؤال مهم هم اين ميان فرصت ديده شدن 
پيدا نكرده است. نماينده سراوان در اداره گمرك 
چه كاري داشللته اسللت؟ لكسللوس آبي شاسي 
بلندي كه با آن به اداره گمرك رفته و اجازه پارك 
در پاركينگ را نيافته، متعلق به چه كسي است؟ 
اطاعات به دست آمده از ارتباط ميان او و يكي از 
بزرگ ترين واردكننده های خودرو حكايت دارد. 
تصاوير منتشر شده از دوربين هاي مداربسته فردي 
را نشللان مي دهد كه همراه درازهي بوده و گفته 
مي شود او »ح« يكي از بزرگ ترين واردكننده های 

خودرو و به خصوص لكسوس به ايران است. 
يك منبع آگاه كلله نامش ذكر نشللده، به يكي از 
خبرگزاري ها گفته: »آقاي درازهي همراه با آقاي 
حاجب كه در حوزه واردات خودرو فعال است، سوار 
بر خودروي لكسوز آبي، بدون هماهنگي قبلي به 
در پاركينگ ساختمان شماره 2 گمرك مراجعه و 
قصد ورود به گمرك و ديدار با آقاي ميراشللرفي، 
رئيس كل گمرك را داشتند. در حالي كه از قبل 
هيچ هماهنگي انجام نداده بودند و به همين دليل 
مأمور انتظامات از ورود وي به ساختمان جلوگيري 
كرد. آقاي ميراشرفي، رئيس كل گمرك نيز در آن 
ساعت در گمرك حضور نداشتند. « اين منبع آگاه 
در مورد دليل حضللور درازهي هم گفته كه »اين 
نماينده بللراي تمديد پرونللده ضمانت نامه آقاي 
حاجب قصد ماقات با رئيس كل گمرك را داشته 
است. « حال جاي اين سؤال اسللت كه آيا اصرار 
درازهي بر كنار رفتن رئيس گمرك و اسللتيضاح 
وزير اقتصاد صرفاً به دليل همين مشاجره است يا 
دعواي ديگري در ميان است كه اين مشاجره بهانه 
تسويه حساب شده است؟! در واقع سؤاات اصلي 

بي جواب مانده است. 

پيش از سفر به ترکيه 
روحاني :  امريکا نمي تواند

 براي ملت هاي منطقه  نسخه بپيچد
ق�ادر  امري�کا  اينک�ه  بي�ان  ب�ا  رئيس جمه�ور کش�ورمان 
گف�ت:  بپيچ�د،  نس�خه  منطق�ه  ملت ه�اي  ب�راي  نيس�ت 
سرنوش�ت س�وريه باي�د در اختي�ار م�ردم س�وريه باش�د. 
به گزارش مهر، حسن روحاني، رئيس جمهور عصر ديروز پيش از سفر به 
تركيه در فرودگاه مهرآباد و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين سفر به 
دعوت رئيس جمهور تركيه رجب طيب اردوغان صورت مي گيرد و براي 
شركت در شوراي عالي راهبردي دو كشور است. وي با بيان اينكه به طور 
طبيعي به غير از جلسه شللوراي عالي، هيئت دولت دو كشور با همديگر 
جلسه اي خواهند داشت، گفت: وزرا نيز با همتايان خود ماقات و گفت وگو 
خواهند كرد. رئيس جمهور، تركيه را داراي اهميت خاصي براي جمهوري 
اسامي ايران دانست و افزود: تركيه به عنوان يك دوست مهم و تأثيرگذار در 

منطقه و با اشتراكات تاريخي، فرهنگي و ديني براي ما مهم است. 
روحاني مواضع تركيه و شخص آقاي اردوغان در ماه هاي اخير در برابر 
توطئه تحريم هاي امريكا عليه جمهوري اسامي ايران را خوب و قاطع 
عنوان كرد و گفت: بيشللتر همسللايگان ما از جمله تركيه با يك بيان 
صريح به امريكايي ها اعام كردند كه دوران ديكته كردن سياست ها 
از طرف امريكا به ديگران به سر آمده اسللت. وي در بخش ديگري از 
اظهارات خود با تأكيد بر اينكه امريكا قادر نيسللت از هزاران كيلومتر 
فاصله، براي منطقه و روابط كشللورها و ملت هللاي بزرگ اين منطقه 
نسخه  بپيچد، گفت: در اين سللفر در خصوص مسائل ملي، منطقه اي 
و بين المللللي و همكاري هاي بانكللي، اقتصادي، انللرژي، نفت و گاز، 
رايزني خواهد شد و در اين زمينه ها هم اسنادي به امضا خواهد رسيد. 
رئيس جمهور با اشاره به حضور تجار و بازرگانان در اين سفر گفت: يك 
همايش اقتصادي در آنكارا برگزار خواهد شد. زمينه بسيار خوبي براي 
توسعه روابط وجود دارد و حجم روابط در حال حاضر 1۰ ميليارد دار 
است كه به نظر ما بسيار پايين بوده و تأكيد ما بر 3۰ ميليارد دار است 
كه در اين سفر آن را پيگيري مي كنيم. روحاني با بيان اينكه به غير از 
روابط دوجانبه، مسللائل ترانزيتي هم براي ما بسيار مهم است، افزود: 
يكي از كشورهايي كه مي تواند بين كشورهاي شرقي و غربي ما اتصال 
ايجاد كند، تركيه است. مسللائل مواصاتي براي ما بسيار مهم است. 
وي با اشاره به مذاكرات سه جانبه ايران، روسيه و تركيه درباره سوريه 
تصريح كرد: اين مذاكرات مهم است و اخيراً در ژنو نيز مذاكراتي صورت 
گرفت. رئيس جمهور با اشللاره به دو هدف جمهوري اسامي ايران از 
اين مذاكرات گفت: امنيت سوريه و بازگشت مردم آواره به كشورشان 
هدف اول ماست و هدف دوم اينكه سرنوشت سللوريه بايد در اختيار 

مردم سوريه باشد. 
روحاني با بيان اينكه در اين سللفر در زمينه امنيللت منطقه و مبارزه 
با تروريسم كه جزو مسائل مهم دو كشور اسللت و اقدامات خوبي در 
مرزهاي دو كشللور صورت گرفته و همچنيللن در زمينه همكاري در 
مباحث مهاجران مذاكره انجام خواهد شد، گفت: تركيه اخيراً مشغول 
ايجاد ديواري در مناطق شرقي خود اسللت كه مقداري از آن كشيده 
شده است. مسئله محيط زيست از ديگر موضوعات مهم براي ما است و 

نياز داريم در اين زمينه با كشور تركيه گفت وگو داشته باشيم. 

سردار غيب پرور عنوان کرد
رفتار مجاهدانه

 شرط پيروزي در فضاي مجازي
رئي�س س�ازمان بس�يج مس�تضعفين کش�ور صب�ح دي�روز در 
اولين همايش فعاان فضاي مجازي بس�يج اس�تان گيان ش�رط 
پيروزي در عرصه فضاي مج�ازي را رفتار مجاهدان�ه توصيف کرد. 

به گزارش خبرگزاري بسيج، در اين همايش 
سردار غيب پرور با اشللاره به مناسبت هاي 
بزرگ در دي ماه اظهار كرد: در دي ماه ما با 
مناسبت هاي بزرگ مواجه هستيم، از جمله 
عمليات هاي كربللاي 4 و كرباي 5 كه در 
يك عمليات عدم فتح داشتيم و در عمليات 
ديگر پيروزي بزرگ نصيب ملت ايران شد كه 

بايد ببينيم چرا در كرباي 5 آن پيروزي بزرگ را به دست آورديم و بايد 
بدانيم اولين شرط نصرت خدا وجود انسان هاي مجاهد در صحنه است و 
هيچ تفاوتي نمي كند كه اين عرصه در ميدان نبرد سخت باشد يا ميدان 
نبرد در فضاي مجازي با دشمن، لذا وجود انسان هاي مؤمن و مجاهد كه 
نظام و آرمان ها را باور داشتند و در مسير پيروزي حتي جان خود را براي نيل 

به هدفشان در طبق اخاص قرار دادند. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين كشور با اشاره به ويژگي هاي ياران 
امام حسللين)ع( تصريح كرد: مهم ترين ويژگي ياران سيدالشهدا بذل 
جان اسللت و در جنگ تحميلي همين ويژگي را شهداي ما داشتند و 
مجاهدان در راه خدا اگر بذل نكنند، بذلي مؤمنانه بركات خداوند محقق 
نخواهد شد و در اين جبهه جديدي كه ايجاد شده است براي اثر بخشي 
و پيشرفت فعاليت های مان بايد مجاهدانه رفتار كنيم و سوزوگداز دين 
و انقاب داشته باشيم. وي در ادامه در رابطه با دايل ديگر موفقيت در 
عمليات كرباي 5 متذكر شد: در كرباي 5 سال 65 دليل ديگر پيروزي 
اين بود كه به داشللته هاي خودباور عميق پيدا كرديم، اما متأسللفانه 
مشاهده مي كنيم كه امروز برخي از دشمن تعريف مي كنند، لذا ما اگر 
خودمان را باور نداشته باشيم و اعتماد به نفس نداشته باشيم نبايد توقع 
پيشرفت داشته باشيم. بنابراين بايد به خودباوري برسيم تا به فتح و ظفر 

خداوند نائل شويم. 
سللردار غيب پرور در ادامه بيان داشللت: در عرصه فضاي مجازي اگر ما 
اعتماد به نفس نداشته باشيم و اگر خودمان را باور نداشته باشيم، قدم از 
قدم برنخواهيم داشت و راه اين خودباوري شبكه سازي است و بايد يك 
شبكه پوياي اثربخش فعال و انقابي ايجاد كنيم و چگونگي اين شبكه 
را شللما فعاان فضاي مجازي بايد تعيين كنيد. وي با اشللاره به دايل 
ديگر پيروزي رزمندگان اسام در عمليات كرباي 5 يادآور شد: يكي از 
دايل ديگر پيروزي در كرباي 5 شناخت عميق نسبت به دشمن بود و 
مي دانستيم كه دشمن ما چه تاكتيك، امكانات و برنامه هايي دارد و دشمن 
را دست كم نگرفتيم، اما در عرصه فضاي مجازي دشمن همه جوانب و 
اطراف ما را گرفته است بنابراين شرط پيروزي در اين عرصه اين است كه 
بدانيم دشمن مان كيست و بايد باور كنيم كه امريكا و رژيم صهيونيستي از 
طريق همين فضاي مجازي باور ما را و تمام داشته هاي ارزشي و انقابي ما 
را مي خواهند از بين ببرند و حتماً حماقت است اگر هنوز باور نكرده باشيم 
كه دشمن چه برنامه اي براي ضربه زدن به فرهنگ و انقاب ما تدوين كرده 
است. وي در بخش ديگر از سخنان خود تأكيد كرد: آيا امريكا تا كنون كاري 
مي توانسته كه انجام نداده است از جمله اينكه براي ضربه زدن به كشور 
جنگ راه انداختند، ترور راه انداختند، فشللار اقتصادي را پيش گرفتند، 
تحريم كردند، لذا دشمن آيا از عرصه فضاي مجازي چشم پوشي مي كند؟ 
بنابراين ما براي حفظ آرمان هاي امام و شهدا هيچ راهي نداريم مگر اينكه 
حضوري پويا و هدفمند در فضاي مجازي داشته باشيم. سردار غيب پرور 
در پايان خاطرنشان كرد: از اولويت هاي ما در عرصه فضاي مجازي اين است 
كه نيازمند آموزش مداوم در عرصه فضاي مجازي، شبكه سازي و تقويت 
بنيان خانواده در عرصه فضاي مجازي باشيم، چراكه امروز فضاي مجازي 
تبديل به يك آسيب براي خانواده ها شده است. بنابراين حتماً موفقيت 
در اين عرصه شدني است و بايد فكر كرد، كار كرد، گروه هاي انديشه ورز 
تشكيل داد، اولويت بندي و زمان بندي بشود تا در اين عرصه بتوانيم به 

موفقيت نائل شويم. 

ژه
وی

 ابطحی:همهرأیمالروحانی 
همهافتخاراتدولتهممالخودتان؟!

محمد علي ابطحللي رئيس دفتر دولت اصاحات اسللت و 
محمود واعظي رئيس دفتر دولللت اعتدال. اعتدالي برآمده 
از اصاحات كه البته ايللن روزها هر دو در اعللام برائت از 
همديگر گوي سللبقت را ربوده اند. مرز بندي اصاح طلبان 
از دولت روحاني گرچلله غيرممكن، اما قابل درك اسللت. 
دولت تدبير و اميد موجوديت خود را مديون دفاع تمام قد 
اصاح طلبان اسللت و حال كه در بسياري از جهات كارنامه 
قابل قبولي از خود برجاي نگذاشللته، اصاح طلبان آهنگ 
جدايی ساز كرده اند تا در انتخابات آتي در قامت اپوزيسيون 
دولت برآمده از آنها حرفي براي گفتن داشته باشند. سعيد 
حجاريللان، از تئوريسللين های اصاحات، چنللدي پيش 
در گفت وگو با تسللنيم، با بيان اينكه روحاني نتوانسللته به 
بسللياري از وعده های انتخاباتي اش عمل كنللد، گفته بود: 
»اصاح طلبان هيچ گاه با روحانللي عقدي به معناي ائتاف 
نبسته بودند و حاا كه  آقاي روحاني از خودش عبور كرده، 
طبيعي است كه برخي اصاح طلبان با او زاويه پيدا كنند«. 
اين اظهارات حجاريللان البته از جانللب چهره هاي دولتي 
بي پاسخ نماند. محمود واعظي رئيس دفتر روحاني در اين 
زمينه گفت: آقاي روحاني همان رئيس جمهور سال 92 و 

96 اسللت و تغييري در رويكرد او ايجاد نشده است. »اينكه 
ما در سللال 96 با گروهي نشسته باشلليم و با هم چيزي را 
به عنوان ائتاف امضا كرده باشلليم خير، نه در سال 92 اين 
كار را كرده ايم و نه در سللال 96«. بااخللره نوبت به محمد 
علي ابطحي رسلليد و براي اينكه رئيس دولت اصاحات از 
قافله عقب نمانللد، ديروز در توئيتي طعللن آميز به واعظي 
پاسللخ داد. وي اظهارات واعظي را مصداق نمك نشناسي 
دانست تا بدين وسيله پايگاه رأی روحاني را به وي يادآوري 
كند. ابطحي در صفحه شخصي خود نوشت: »آقاي واعظي 
گفته ما با هيچ گروهللي ائتاف نكرديم، نه در سللال 92 و 
نه در سللال 96، يعني رأي مال خود آقللاي روحاني بوده و 
نه به خاطر حمايت اصاح طلب ها. به نمك نشناسللي كاري 
ندارم ولي قربان دهنت آقاي واعظي. اصللًا همه رأي مال 
خود آقاي روحاني بوده، همه افتخارات دولت و رئيسش هم 
مال خودتان «.  كنايه »همه افتخارات دولت و رئيسش هم 
مال خودتان« ترجمان عملكرد غيرقابل دفاع دولت برآمده 
از اصاحات است كه اكنون كسي حاضر نيست، مسئوليت 
آن را به عهده بگيرد. اما از آنجا كلله ازقديم گفته اند مال بد 
بيخ ريش صاحبش، بنابراين با دو خط نوشتن و يك اظهار 
نظر رسانه اي نمي شود از ناكامی های دولت فرافكني كرد و 

كاميابي ها را مصادره.

 چراهنجارشکنانرا  
بهدانشگاهراهدادید

دانشگاه تربيت مدرس روز گذشته ميزبان نشست مشترك 
بسيج اساتيد، بسيج دانشجويي، بسلليج كارمندان دانشگاه 
تربيت مدرس و بسلليج اسللاتيد تهران بزرگ براي بررسي 
همايش هنجارشكنانه روز دانشللجو در اين دانشگاه بود. در 
همايشي كه به مناسبت گراميداشت روز دانشجو در دانشگاه 
تربيت مدرس برگزار شد، تعدادي از فعاان سياسي اصاح 
طلب كه داراي سوابق محكوميتي   بودند به اين مراسم دعوت 
شدند كه سللخنراني آنها حاشلليه هايي را به همراه داشت. 
همين همايش موضوع نشست ديروز بود تا اين مسئله مورد 
واكاوي و آسيب شناسي قرار گيرد. فارس در گزارشي از اين 
نشست نوشت: حاضران در اين نشست ضمن محكوم كردن 
اقدامات هنجارشكنانه اي كه ازسوي افرادي با سابقه معلوم 
نزد ملت ايران! اين پرسش را مطرح كردند: چرا محكومان   كه 
به دليل فساد اقتصادي و ... محكوم شده اند، اجازه سخنراني و 
اقدامات هنجارشكنانه در دانشگاه را پيدا كرده اند؟ چه كساني 
اين اجازه را به خود داده اند در دانشللگاهي كه مولود انقاب 
است، به جاي محكوم كردن اقدامات وحشيانه حاميان غرب 
و امريكا در حمله و به   دانشجويان مسلمان ايراني، مقدسات 

ديني و ملّي ما را مورد حمله و هتك حرمت قرار دهند!؟ 

عضو فقهاي شوراي نگهبان:
رهبر انقاب بر سر اصول انقاب

 با كسي رودربايستي ندارد
عضو فقهاي ش�وراي نگهب�ان با اش�اره به اينک�ه رهبر معظم 
انق�اب ب�ر س�ر مواض�ع اصول�ي انق�اب اس�امي، محک�م 
ايس�تاده اس�ت و ب�ا کس�ي رودربايس�تي ن�دارد، گف�ت: 
هي�چ تغيي�ري در مواض�ع ايش�ان ايج�اد نش�ده اس�ت. 
به گزارش فارس، آيت اه محمد مؤمن از اعضاي شللوراي نگهبان 
روز گذشته در ديدار اعضاي ستاد چهلمين سالگرد پيروزي انقاب 
اسامي با اشاره به اينكه اسللاس انقاب اسامي بر تبعيت از اسام 
اصيل اسللت، گفت: اگر در صدر اسللام اجازه مي دادند كه وايت 
جانشينان پيامبر اكرم)ص( ادامه يابد، نه تنها در جامعه اسامي آن 

روز بلكه در همه دنيا اسام پياده مي شد. 
مؤمن در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اسام، علما را موظف 
كرده اسللت كه اگر گرفتاري براي مردم پيش آمللد حق ندارند كه 
سكوت كنند و بحمداه اين نداي اسام، امام خميني)ره( را واداشت 
كه در برابر نيروهاي نابحق ستم پيشه قيام كند و وظيفه الهي خود 

را انجام دهد.
 وي افزود: امام)ره( از مردم هيچ نمي خواسللت و فقط مي خواست 
مردم به وظيفه شان عمل كنند. عضو فقهاي شوراي نگهبان با اشاره 
به اينكه علماي جهان تشيع با امام خميني)ره( در پيشبرد نهضت 
همكاري كردند، گفت: حضرت امللام)ره( مي گفت من خادم مردم 
هستم و دست بسلليجيان را مي بوسم؛ ايشللان در طول عمر خود 
جز خدا و خدا خواهي مسللير ديگري نرفت. وي در بخش ديگري از 
سخنان خود گفت: رهبر معظم انقاب اسامي 1۰ سال تحت نظر 
امام خميني)ره( آموخت كه بايد چگونه جامعه مسلمين را زعامت 
كند؛ مقام معظم رهبري كه 29 سال از رهبري ايشان مي گذرد، هيچ 
خرده اي به ايشان وارد نيست و خدا هم از ايشان حمايت مي كند و 
ايشان هم محكم ايستاده و با كسي رودربايستي ندارد. عضو فقهاي 
شللوراي نگهبان با تصريح بر اينكه از زمان امام خميني)ره( در اين 
شوراست، گفت: 29 سال از مدت عضويت من در شوراي نگهبان در 
دوران زعامت رهبر معظم انقاب بوده و با اطمينان مي گويم كه هيچ 

تغييري در مواضع حق ايشان ايجاد نشده است. 

وزير اطاعات خبر داد
دستگيري و بازگرداندن

 يك اخالگر اقتصادي به كشور
ي�ک اخالگر اقتصادي ک�ه از کش�ور گريخته بود ب�ا اقدامات 
پيچي�ده اطاعات�ي دس�تگير و ب�ه کش�ور بازگردانده ش�د. 
به گزارش مهر، حجت ااسام سيدمحمود علوي، وزير اطاعات در 
خصوص دستگيري يكي از اخالگران اقتصادي و بازگرداندن وي به 
كشور، اظهار داشت: »شيرين. ن« سال گذشته معادل 8۰۰ ميليارد 
تومان در قالب ارزهاي رايج از يكي از بانك هاي كشور اختاس كرده 
و به خارج از كشور متواري شده بود. وي گفت: اين متهمه با تغيير 
هويت و اخذ پاسپورت يكي از كشللورها بيش از يك سال از چنگ 
قانون فراري بود كه با اقدامات پيچيده اطاعاتي دستگير و به كشور 

بازگردانده شد. 

 نماي نزديك

    قسيم عثمانی:  مجلس در رأس امور است نه نماينده
نماينده مردم بوكان در مجلس گفت كه يادمان نرود كه امام فرمود مجلس در رأس امور است 
و نگفتند نمايندگان در رأس امور هستند.  به گزارش فارس، محمدقسيم عثماني در نشست 
علني ديروز مجلس با اشللاره به اتفاق اخيري كه براي نماينده سراوان رخ داد، اظهار داشت: 
وقتي يك نگهبان و نماينده مجلس درگير مي شود آن را بازتاب مي دهيم، جلسه غيرعلني 
برگزار مي كنيم و كميته حقيقت ياب تشكيل مي دهيم. اتفاق پيش آمده براي نماينده سراوان 
را در بوق و كرنا كرديم، براي اين حادثه وزير را تهديد به استيضاح مي كنند و يادمان مي آيد 
كه مجلس در رأس امور است. اما هرگز به اين نكته توجه نمي كنيم كه اگر مجلس در رأس 
امور و عصاره ملت است، رفتار ما تا چه حد نشان از عصاره ملت بودن دارد. يادمان نرود كه امام 
فرمود مجلس در رأس امور است و نگفتند نمايندگان در رأس امور هستند.  وي افزود: وقتي 
به نماينده مجلس كه اتفاقاً زاهداني هم هست بي حرمتي مي شود، مجلس حساسيت نشان 
مي دهد و كل كشور را درگير اين موضوع مي كنيم اما همزمان با اين موضوع چهار دانش آموز 
معصوم زاهداني در آتش سللوختند، كدام وزير را احضار و اسللتيضاح كرديم؟ چرا نسبت به 
همكارمان حساسيت نشان مي دهيم ولي درمقابل اتفاقي كه براي اين چهار دانش آموز رخ 
داده، سللكوت كرديم. امروز بايد وزير آموزش و پرورش را مي خواستيم نه اينكه ديروز وزير 
اقتصاد را به مجلس كشللانديم. اگر مجلس مي خواهد در رأس امور باشد بايد امور ملت را در 
اولويت بگذارد.  تذكر عثماني درحالي مطرح شد كه برخي نمايندگان به نشانه اعتراض فرياد 
»دو دو« سر دادند. علي مطهري در پاسخ به اين تذكر عثماني گفت: ما مجبور نيستيم كه بين 
دو اتفاقي كه براي نماينده سراوان رخ داده و اتفاقي كه براي دانش آموزان زاهداني رخ داده، 
يك موضوع را انتخاب كنيم بلكه به هر دو آنها مي پردازيم، روز گذشته در آن زمينه بحث شد 
و امروز نيز بسياري از نمايندگان نسبت به اتفاقي كه براي دانش آموزان زاهداني رخ داده تذكر 

دادند و اقدام مي كنند؛ بايد عدالت را  در اظهارنظرها رعايت كنيم. 



اين را ك��ه جريان هاي م��وازي در فرآين��د تعليم و 
تربيت دخالت دارند، وزراي پي��ش از بطحايي هم 
يادآور شده بودند، اما وزير آموزش و پرورش در ادامه 
فعاليت هاي وزير قبلي، تاش كرد اين جريان ها را به 
نفع درآمدزايي براي آموزش و پرورش س��اماندهي 
كند و هر كدام را كه در اين مسير از خود انعطاف نشان 
ندادند به باد انتقاد گرف��ت. مافياي كنكور و مافياي 
خوب و بد و خ��ودداري از پيگرد قضايي و لغو مجوز 
مؤسسات كنكوري و برجسته كردن اخال در آموزش 
و تربيت دانش آموزان بخشي از كليدواژه هايي بود كه 
در راس��تاي اين رويكرد وارد ادبيات مديريتي نظام 
تعليم و تربيت شد.  اما فارغ از دليل آموزش و پرورش 
براي افشاي تخلفات كنكورچي ها، افكار عمومي و 
كارشناسان مضرات فعاليت آنها را مشاهده و تجربه 
كرده بودند، بر همين اس��اس از عملكرد آموزش و 
پرورش استقبال و آن را حمايت كردند. در نهايت نيز 
مافياي كنكور در تنگناي افكار عمومي و رسانه ها قرار 
گرفته و به مرور عرصه هاي فعاليت خود را يك به يك 

از دست مي دهد. 
 مافيا پايگاه تلويزيوني اش را از دست داد !

به طوري كه سيدمرتضي ميرباقري، معاون سيما 
با توجه به برخي انتقادات نسبت به آثار سوء حجم 
بااي برنامه هاي تبليغات مؤسسات كنكوري دستور 

داده شبكه هاي مختلف تلويزيون مدت زمان اين 
برنامه ها را به نصف كاهش دهند، در عين حال كه 
آگهي هاي بازرگاني با موضوع برنامه هاي كنكوري  
مهم تا 70 درصد كم مي ش��وند.  پيشتر مسئوان 
آموزش و پرورش از پخش فراوان و متعدد برنامه هاي 
كنكوري در شبكه هاي تلويزيون گايه كرده بودند 
و وزير آموزش و پرورش ني��ز در نامه اي به رئيس 
سازمان صداوسيما خواس��تار بازنگري در پخش 
اين برنامه ها شده بود.  از س��وي ديگر و با وجودي 
كه مافياي كنكور براي پيشبرد اهداف خود و حفظ 
منافعش از فعاليت هايي مانند مشق شب دست به 
دامن ديدار با مراجع و تأييد گرفتن از آنها شدند و با 
فعاليت گسترده رسانه اي تاش كردند، نتيجه اين 

ديدارها را به نفع خود مصادره كنند. 
 مص�ادره دي�دار ب�ا مراجع ب�ه نفع جيب 

کنکورچی ها!
آيت اه سبحاني كه اظهاراتش در ديدار با ناشران 
آموزشي بازخورد فراواني داشت، گفت: به بنده اعام 
كردند كه چند نفر از ناشران قصد دارند خدمت شما 
برسند و فكر مي كردم قرار است درباره گراني كاغذ 
و ساير مسائل صحبت كنند، اما سه مطلب در آن 
جلسه مطرح شد؛ وي ادامه داد: مطلب اولي كه در 
آن جلسه ذكر شد، آن بود كه هر سال در ايران 130 

ميليون جلد كتاب چاپ مي شود، اما دانش آموزان به 
اين كتب اهميت نداده و پس از اتمام سال تحصيلي 
پاره شده و دور ريخته مي شود و دولت هم مجبور 
است براي س��ال بعد، كتاب هاي ديگري را چاپ 
كند و بايد كاري كنيم كه اين كتب، ضايع نش��ده 
و به دست طبقه دوم برسد و بنده هم نظري درباره 
اين مسئله ندارم؛ چون اهلش نيستم؛ البته مطلب 
خوبي بود و اگر بت��وان كاري كرد كه اين كتاب ها 

بماند، مسلماً در اقتصاد مؤثر است. 
آيت  اه سبحاني تصريح كرد: مطلب دوم آنان اين 
بود كه در كش��ور ما درخت و جنگل كم است و ما 
از سنگ، كاغذهايي را درس��ت كرديم و بنده اين 
كاغذها را ديدم و نظري نداشتم.  اين مرجع تقليد 
بيان داشت: مطلب س��وم آنان اين بود كه جديداً 
تكليف خانه دانش آموزان را حذف كرده اند؛ اين افراد 
به بنده نگفتند مشق شب؛ بلكه گفتند تكليف خانه 
و بنده نيز گفتم اين كار صحيح نيست؛ زيرا ما هرچه 
فرزندان را وادار به كار علمي كنيم، مغز آنان شكوفا 

مي شود؛ البته نبايد فشار زياد آورد. 
اين استاد برجسته حوزه اظهار داشت: چيزي كه 
صدها سال نتيجه بخش بوده، نبايد يكدفعه آن را 
برداشت؛ ابتدا بايد در يك اس��تان امتحان كرد و 
اگر جوابگو بود، در كل كش��ور پياده كرد.  آيت اه 

سبحاني ابراز داشت: از نظر بنده كه  75 سال است 
به تدريس مشغول هستم، برداشتن يك چيز قبل 
از امتحان، كار صحيحي نيست و بنده حق دارم يك 
نظر بدهم، ولي نبايد بد تفسير شود.  البته آقاي وزير 
جواب دادن��د كه در خانه هم ب��راي دانش آموزان 
فكري كرده ايم كه كارهاي هنري داش��ته باشند. 
اينكه آيا همه خانه ها ظرفي��ت كار هنري دارند يا 

ندارند، خود مسئوان مي دانند.
وي خاطرنشان كرد: پس از سخنان بنده، شخصي 
نوشت كه تكليف شرع فقط نماز مغرب و عشاست 
كه در پاس��خ بايد بگوييم نماز تكليف شرع است 
و كارهاي��ي همچون مش��ق ش��ب، تكليف عرف.  
اشاره آيت اه س��بحاني به سخنان حجت ااسام 
محمدتقي رهبر، عضو جامعه روحانيت مبارز است. 
او در واكنش به اظهارات قبلي  آيت اه س��بحاني 
كه از س��وي مافياي كنكور پخش شده بود، مبني 
بر اس��تناد به قرآن براي الزام مشق شب گفته بود: 
نمي توانيم از قرآن سند بياوريم و براي دانش آموزان 
تكليف شب معين كنيم. در قرآن به جز نماز مغرب 
و عشا، هيچ تكليف شبانه ديگري نداريم. نماز شب 
هم كه واجب نيست و هر كسي بخواند خوشا به حال 
او.  حجت ااسام رهبر ضمن انتقاد از تبليغات كتب 
كمك آموزشي و كنكوري در صداوسيما گفت: در 
صداوسيما، براي تبليغات فروش اين كتاب ها، چند 
ميليارد پ��ول رد و بدل مي ش��ود آن هم كتاب ها و 
تبليغاتي كه بچه را ديوانه مي كند. مغز بچه ظرفيتي 
دارد و تدريس بايد به گونه اي باش��د كه او را متنفر 

و زده نكند. 
 کتاب کنکور براي نوزادان!

عاوه ب��ر اي��ن ميرحمايت ميرزاده س��خنگوي 
كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
اسامي با بيان اينكه »پشت پرده حواشي پيش 
آمده از حذف كنكور و حذف مشق شب با يكديگر 
مرتبط اس��ت«، گفت: مؤسس��ات توليدكننده 
كتب درسي خودشان را به هر دري مي زنند تا به 
خانواده ها القا كنند كه كتب درسي از نماز واجب تر 
است. احتمااً در آينده نزديك به جايي مي رسيم 
كه از دوران بيمارس��تان كتبي براي بچه ها تهيه 
كنند با اين القا كه ن��وزادان با دي��دن اين كتب 
يا دكتر مي ش��وند يا مهندس.  وي افزود: بر اين 
اس��اس اينكه به صورت كليشه اي در مورد مشق 
شب تعيين تكليف صورت گيرد، غلط است چه 
اينكه وزير و مسئول مربوطه از باا دستور دهند 
كه بچه ها تكليف شب نداشته باشند و چه اينكه 
مؤسس��ات كتاب هاي كمك درس��ي چاپ كرده 
و به مدارس بدهند و بگويند ك��ه اين كتاب ها به 
عنوان مشق شب باشد. اين روند 100درصد غلط 

و غيركارشناسي مي باشد. 
 مافيا مجلس را هم از دست داد 

ميرزاده با بيان اينكه »حذف كنكور و حذف مشق 
ش��ب با يكديگر ارتباط دارد«، گفت: مش��ق شب 
همچون سؤاات تستي كليشه اي كنكور است كه 
با چند سؤال تس��تي مي خواهيم سرنوشت كشور 
و افراد را در دو س��اعت تعيين كني��م، كاري غلط 
و غيركارشناسي اس��ت كه در حال تسري مشق 
ش��ب اس��ت. اينكه به دانش آموزان بگوييم جاي 
خالي را پر كرده و تس��ت بزنند، كليشه اي است و 
جلوي خاقيت آنها به خصوص در دوران ابتدايي 
را مي گيرد. صاحبنظران و كارشناس��ان اين روند 

را نمي پذيرند. 

| روزنامه جوان |  ش��ماره 5545

884984403سرويس اجتماعي 88498440سرويس اجتماعي

پنج ش��نبه 29 آذر 1397 | 12 ربي��ع الثان��ي 1440 |

طبق گفته هاي دادستان تهران يقه سفيدها به عنوان چهارمين عامل بروز فساد هستند
کساني که اين بار يقه هاي آنها بيشتر گرفته شده و به همين لحاظ سر و صدايشان بلند شده است

دادستان تهران: سراغ يقه سفيد ها رفتيم، سر و صدا بلند شد

چهارشنبه سياه مافياي كنكور
آيت اه سبحاني تکذيب کرد، صدا و سيما تبليغات کنکور را نصف کرد!

دانه درشت ها، بزرگان 
نيره ساري

سياسي، اقتصادي و   گزارش  2
جديد ت�ر  تعبي�ر 
يقه سفيد ها! همان کساني که مردم خواستار 
برخورد نهادهاي قضايي با آنان بوده و اعتقاد 
دارند اين دانه درشت ها هستند که با تکيه به 
منابع قدرت و ثروت از هرگونه پاسخگويي فرار 
مي کنند. کساني که نه در پيشگاه خدا خود را 
مسئول و موظف پاسخگويي مي دانند و نه در 
مقابل بندگان خ�دا! از نگاه مردم اين قش�ر با 
اتصال به ق�درت و ثروت تافت�ه اي جدا بافته 
محسوب مي شوند که برخوردي با آنها صورت 
نمي گيرد و حتي با چنين فرض�ي، به پله آخر 
محاکمه هم نمي  رسند. اين نگاه در حالي است 
که حتي همزم�ان با ش�روع رون�د دادگاهي 
مفسدان اقتصادي، ضرورت برخورد با مفسدان 
دانه درشت مطرح شد. در حالي که چند روزي 
مي شود خبر حکم نهايي باقري درمني به عنوان 
يکي از مفسدان اقتصادي رسانه اي شده است، 
دادستان تهران از متهمان يقه سفيد به عنوان 
چهارمين عامل بروز فس�اد ياد ک�رد و گفت: 
عده اي در کشور به عنوان سران فساد اقتصادي 
شناخته مي شوند و سال هاست که پرونده هاي 
آنها مط�رح اس�ت و از دادس�را و دادگاه گذر 
مي کنند، ولي اين بار يقه هاي آنها بيشتر گرفته 
شده و به س�راغ آنها رفته ايم و به همين لحاظ 
اس�ت.  ش�ده  بلن�د  صدايش�ان  و  س�ر 
عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران ضمن 
تشريح ملزومات مبارزه با فساد و تأكيد بر اينكه 
مبارزه با فس��اد مطالبه جدي مردم و مسئوان 

عالي كشور است، از متهمان يقه سفيد به عنوان 
چهارمين عامل بروز فساد ياد كرد و گفت: عده اي 
در كشور به عنوان سران فساد اقتصادي شناخته 
مي شوند و سال هاست كه پرونده هاي آنها مطرح 
است و از دادسرا و دادگاه گذر مي كنند، ولي اين 
بار يقه هاي آنها بيشتر گرفته شده و به سراغ آنها 
رفته ايم و به همين لحاظ س��ر و صدايشان بلند 
شده است.  با چنين سخناني از سوي دادستان، 
اميد مي رود به رغم فسيل شدن برخي پرونده ها 
در محاكم قضايي، نوبت به يقه سفيد ها در صف 
برخورد و پاس��خگويي مقابل مردم و مسئوان 
ق��رار گيرن��د.  در ادامه جعف��ري دولت آبادي با 
خاطرنش��ان كردن برخي سياست هاي مهم در 
مبارزه با فساد و با طرح س��ؤالي مبني بر اينكه 

آيا فساد به صرف برخوردهاي قضايي و اقدامات 
مقابله اي و سلبي ريشه كن مي شود، بيان داشت: 
برخورد ها با فس��اد به دو دس��ته كلي مقابله اي 
و پيشگيرانه قابل تقسيم اس��ت، ولي متأسفانه 
دس��تگاه ها در موضوع پيش��گيري نمره خوبي 
ندارن��د؛ در حالي كه مبارزه با فس��اد با اقدامات 
پيشگيرانه به موفقيت مي انجامد.  وي يادآور شد: 
اگر بانك مركزي بر بانك هاي عامل نظارت كند 
تا از پولشويي جلوگيري  شود و اگر در سامانه ها 
افراد متعهد به كار گرفته  ش��وند، پرونده قضايي 
براي ثبت س��فارش كااهاي وارداتي و موبايل 
تشكيل نمي شود. در زمين خواري هم اين موضوع 
مصداق دارد چراكه دولت اسناد مالكيت برخي 

اراضي ملي را در اختيار ندارد. 

 رضايت هم تأثيري در اجراي حکم درمني 
ندارد

وي همچنين در پاس��خ به ادعاي مطرح ش��ده 
مبني بر اينك��ه پرونده حمي��د باقري درمني به 
ش��عب ويژه ربط داده شده اس��ت، گفت: واقعاً 
اينگونه نبوده و از س��ال ۸5 تا ۹7 سه پرونده در 
مورد اين فرد مطرح بود كه در دو پرونده اجرا شد 
و پرونده سوم كه به اعدام محكوم شد در سال ۹0 
تشكيل و هشت شاكي دارد و مجموع بدهي به 
دس��تگاه ها و افرادي كه در اين پرونده هستند، 
هزار و 100ميليارد تومان اس��ت و ارزش قيري 
كه ايشان گرفته و پول آن را نداده به قيمت روز 
۹00ميليارد توم��ان و الباقي بدهي به بانك ها و 
شركت هايي است كه در پرونده شكايت كردند. 

دادستان تهران بيان داشت: اتهام اين فرد افساد 
في اارض است كه در فرض رضايت شكات هم، 
تأثي��ري در اجرا ندارد.  جعف��ري دولت آبادي با 
هشدار به همه مفسدان اقتصادي تصريح كرد: قوه 
قضائيه با تمام كساني كه در حوزه هاي مختلف 
به خصوص مسائل اقتصادي، گرانفروشي كان، 
ف��روش ارز در ب��ازار آزاد، واردات كااي قاچاق 
و فساد هاي مش��ابه اقداماتي را انجام مي دهند، 
قاطعانه برخورد مي كند و برخورد ها نيز تشديد 
شده اس��ت اگر چه در كنار برخورد هاي كيفري 
معتقديم دستگاه ها بايد س��اختار پيشگيرانه را 
تقويت كنند تا فسادي رخ ندهد.  وي خاطرنشان 
كرد: در حوزه ارز كماكان اقدامات دادستاني ادامه 
دارد و سه شنبه هفته جاري دوباره 13نفر ديگر 
دستگير شدند و تاكنون نيز 40 پرونده منجر به 

كيفرخواست در اين حوزه داشته ايم. 

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

يا رد محتواي هيچ کدام از آنها نيست. 

  احسان بداغي با انتشار اين عکس توئيت کرد: تصاوير دوربين 
مداربسته نشان مي دهد دليل درگيري نماينده سراوان، ممانعت از ورود 
او با خودروي  لكس��وس  و همراه با يكي از بزرگ ترين واردكننده هاي 
خودرو به نام حاجب به ساختمان گمرك بوده. مجلس كه براي انتشار 
دو فيلم جلسه غيرعلني گذاشت، دنبال كش��ف حقيقت اين قسمت 

ماجرا هم خواهد بود؟

  کبري آس�وپار توئيت ک�رد: فيلم جلس��ه »غيرعلني« مجلس  
جمهوري اس��امي ايران روي آنتن بي بي سي است، بعد اريجاني پي 
حفظ شأن مجلس در گمرك اس��ت! گمرك را مي بيند، كساني را كه 
مقابلش نشسته اند، نمي بيند! شماي رئيس نتوانستي مراقب جلسات 
غيرعلني مجلس باشي، بعد توقع داري وزير اقتصاد پاسخگوي فيلم از 

فضاي علني گمرك باشد؟

 عابديني توئيت کرد: اگر پيشنهاد راه اندازي شبكه تلويزيوني 
مجلس براي پخش زنده صحن علني و مذاكرات نمايندگان اجرايي 
مي ش��د، فكر مي كنم تأثير مثبتي بر نحوه برخ��ورد نمايندگان با 

مردم داشت. 

 م. م. فرسيان توئيت کرد: مگر نگفتيد گاز به زاهدان رسيد؟ بخاري 
نفتي چه معنايي دارد؟ كاس اول براي پدر ها و مادرها يعني اميد، يعني 
اول چشم انتظاري براي موفقيت فرزند، يعني ديكته شب، يعني انتظار 
براي نوشتن »مادر دوستت دارم« يعني انتظار براي غلط خوان»بابا نان 

داد« نه انتظار براي جنازه سوخته.

 يك کاربر با انتشار اين عکس توئيت کرد: 1۹منزل مسكوني 
براي محرومان، معلولين و ايتام جزيره هرمز توس��ط قرارگاه جهادي 
شهيداحمد كاظمي س��اخته و با حضور س��ردار يزدي فرمانده سپاه 
محمد رسول اه تهران افتتاح شد. فحش و توهينايي كه به سپاه نسبت 
ميدن گذراست و اوني كه برا روز قيامت ماندگاره، دعاي همين مادر و 

مادرهاي ديگس.

  يك محيط بان با انتشار اين عکس توئيت کرد: تااب خالي از 
ماهي باشه و صيادان براي امرار معاش زباله هاي انباشته شده من و شما 

رو جمع آوري كنند. 

 اسماعيل معنوي با انتشار اين عکس توئيت کرد: هر چند دير 
هنگام اما بااخره استاندار خوزستان در بين كارگران حضور پيدا كرد 
و حرف هايشان را شنيد و مستقيماً با آنها صحبت كرد. كارگرها به جاي 
حضور در خيابان و تعطيل كردن كاسبي بازاريان، امروز مطالبات شان 

را قانوني پيگيري كردند. به زودي توليد شروع مي شود. 

  محسن توئيت کرد: اس��م كارلوس كي روش را به انگليسي در 
توئيتر سرچ كنيد. اكثر توئيت هايي كه در چند ساعت گذشته با نام 
او انجام ش��ده، براي ورزش و فوتبال ايران افتخارآميز اس��ت. كاش 
بيشتر قدردان باشيم تا بعداً افس��وس نخوريم. پاي حرف بازيكنان 
تيم ملي در سال ۹۸ بنشينيد، همچنان افسوس از دست دادن ايويچ 

را مي خورند. 

  سيدس�جاد با انتش�ار اين عکس توئيت کرد: جنايت اصلي 
در حق كودكان يمن را رس��انه هاي غرب و مش��خصاً هاليوود با چند 
10سال تاش جهت نمايش چهره غيرانس��اني از ساكنان غرب آسيا 
مرتكب شده اند؛ اگر نه دنيايي كه در برابر اين تصاوير ِسر شده، همان 
دنياييست كه تحت تأثير رسانه روزها درگير عمليات نجات يك سگ 

در اروپا مي شود!

عليرضا سزاوار

  مديرعامل شركت مترو تهران و حومه با بيان اينكه رئيس گمرك 
بندرعباس اجازه ترخيص 30درصد از واگن ه��اي مترو را صادر كرد، 

گفت: اما رئيس تغيير كرد و منتظريم مديرجديد دستور صادر كند. 
  مدير حوزه هاي علميه سراسر كشور با تأكيد بر اينكه كميته امداد 
در اجراي عدالت عمومي پيشگام است، گفت: وظيفه ما به  عنوان حوزه 
و روحانيت اين است كه از كميته امداد در جهت رفع فقر و محروميت 

در كشور حمايت كنيم. 
  با همكاري مش��ترك معاون��ت حمل و نقل، ترافيك ش��هرداري و 
پليس راهور تهران ب��زرگ، دارندگان بي��ش از 300خودرو كه پاك 
خودروهاي ش��ان را براي ورود به محدوده هاي ط��رح ترافيك و زوج 
يا فرد مخدوش يا پنهان كرده بودند، شناس��ايي و به دستگاه قضايي 

معرفي شدند. 
 رئيس جمعيت هال احمر از اعام آمادگي اين جمعيت براي تجهيز 
مدارس ابتدايي سيستان و بلوچستان به سيستم گرمايشي استاندارد 

خبر داد.
 معاون آموزشي وزارت بهداش��ت بيان كرد: شبكه اخاق پزشكي با 
هدف ارائه راهكارهايي جهت توسعه علمي، آكادميك و مرتفع ساختن 

چالش هاي پيش روي اين حوزه تشكيل مي شود. 
 سازمان نظام پزش��كي از قوه قضائيه بازنگري در پيش نويس ايحه 
تعزيرات قانون مجازات اسامي در مواد مرتبط با امور پزشكي را پيش 

از ارائه به مجلس شوراي اسامي خواستار شد. 
 استاندار تهران در جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
استان گفت: استانداري تهران و معاونت اقتصادي با تمام ظرفيت و توان 
در خدمت اتاق بازرگاني است تا بتوانيم با مشكاتي كه دشمن درصدد 

ايجاد آن است، مقابله كنيم. 
 مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران و حومه گفت: براي ايجاد 
سرويس بهداشتي در خطوط يك و دو مترو طراحي صورت نگرفته بود؛ 
ساير خطوط نيز از همين موضوع الگوبرداري كردند، اما مديريت فعلي 

در حال مطالعه براي ايجاد سرويس بهداشتي است. 
 محمد ش��ريعتمداري وزير رفاه و تعاون درباره بسته هاي حمايتي 
دولت از اقشار مختلف گفت: مبلغ 100 تا 300هزار تومان براي خانوار 

از يك تا پنج نفر و بااتر توزيع شده و در حال توزيع است. 

راه دانشگاه از »كيش يا كابل« مي گذرد !
دانشجويان افغانستاني براي تحصيل در ايران بايد 

سفري به کيش يا افغانستان داشته باشند!
نزديك به 70درص�د دانش�جويان خارجي در کش�ورمان، جوانان 
افغان هستند. اين دانشجويان با مشکات بزرگي دست  و پنجه نرم 
مي کنند. پرداخت شهريه هاي باا در حالي که اکثراً از قشر محروم 
هستند؛ عدم انتخاب برخي از رشته ها و شهرها و از همه جالب تر يك 
سفر اجباري به افغانستان يا کيش! از مشکات اين دانشجويان است. 
نزديك به 26هزار دانش��جوي خارجي در دانش��گاه هاي ايران درس 
مي خوانند، اما 17هزار دانش��جوي آن افغان هستند كه بايد هر سال 

ويزايشان را تمديد كنند. 
 نه قسط نه وام، فقط نقد

در دفترچه كنكور نوشته شده كه در بسياري از شهرها، دانشجوي افغان 
پذيرفته نمي شود. انتخاب همه رشته ها براي دانشجوي افغان آزاد نيست 
زيرا ويزاي تحصيلي به اتب��اع خارجي اجازه كار نمي دهد.  در دو س��ال 
گذشته شهريه دانشجويان افغان در دانشگاه هاي ايران چند برابر شده و 
از آنجا كه دانشجوهاي افغان مشمول كمك هزينه تحصيلي، وام و حتي 
قسط   بندي شهريه نمي شوند، تحصيل براي آنها سخت تر شده و برخي هم 

ترك تحصيل كرده اند. 
 مشکات سفر به زادگاه پدري

اگر يك جوان افغان در ايران دانشجو شود، بايد كارت اقامتش را تحويل 
بدهد؛ يعني بايد پاس��پورت الكترونيك بگيرد كه ازمه آن شناس��نامه 
الكترونيك و سفر به افغانستان است.  اكثر دانشجويان افغانستاني كه در 
ايران تحصيل مي كنند، اهل مناطق مركزي افغانستان هستند و مناطق 
مركزي هم داراي ناامن ترين راههاس��ت و دانشجويان با خطر برخورد با 
طالبان و آدم ربايان روبه رو هستند.  براي دريافت شناسنامه نياز است كه 
استشهادنامه اي از محل زندگي و زادگاه تهيه شود كه اين پروسه حدوداً 
دو ماه به طول مي انجامد و جزو سخت ترين كارهاست؛ صرف نظر از اينكه 
روند اداري در افغانستان بسيار پيچيده  است.  از بهار سال ۹5 بخشنامه اي 
مبني بر اينكه دانشجويان دختر مي توانند ويزاي تحصيلي خود را در جزيره 
كيش با پاس��پورت عادي دريافت كنند، اجرايي شد. اما آن هم يك روزه 

صادر نمي شود و هزينه اقامت كيش هم بااست. 
 ورود به اردوگاه با کارت دانشجويي

اگر دانشجويي بخواهد براي دريافت پاسپورت الكترونيكي به افغانستان 
برود، مجبور به سفر با خانواده است كه متأسفانه در قانون ايران مشكاتي را 
در پي خواهد داشت.  بسياري از دانشگاه هاي ايران قانوني مبني بر اين دارند 
كه  ابتداي ترم اول ويزاي دانشجويي را به واحد مربوطه تحويل دهند، دارند و 
بسياري از دانشجويان مجبور هستند براي دريافت اين ويزا يك ترم مرخصي 
گرفته يا حتي از تحصيل انصراف دهند.  از ديگر مش��كات دانش��جويان 
عبور و مرور آنها بين شهرهاي مختلف ايران است، كارت دانشجويي براي 
دانشجويان مهاجر افغانستاني هيچ ارزشي نداشته و چنانچه مداركي دال بر 

اقامت نداشته باشند، به اردوگاه ها فرستاده مي شوند. 
 دريافت مدرك به شرط خروج

افرادي كه از مقطع كارشناس��ي فارغ التحصيل مي شوند، بايد سريع در 
پاس��پورت هاي خود خروجي بزنند تا بتوانند مدرك خود را از دانشگاه 
مربوطه دريافت كنند.  بسياري از دانشجوياني كه براي ادامه تحصيل در 
مقطع ارشد اقدام كرده اند، با همين مشكل روبه رو شده اند. چون زماني 
براي ماندن تا شروع دوره ارشد نداشتند.  از سوي ديگر معدل ديپلم كتبي 
بايد حداقل 12باش��د تا يك متقاضي افغانستاني بتواند در دانشگاه هاي 
دولتي و معتبر ايران تحصيل كند، كه اين چوب اي چرخ دانش��جويان 
افغانستاني است. يعني اگر كسي رتبه خوبي بياورد ولي معدل كتبي اش 
زير 12باشد، بايد صرف نظر از رتبه كنكور از دانشگاه دولتي و معتبر بگذرد 
و به اجبار، به دانشگاه هاي پيام نور، آزاد و شهريه دار )غيرانتفاعي، پرديس 

دانشگاهي، بين المللي( روي بياورد. 
 از دانشگاه تا کفاشي

همچنين به گفته دانشجويان افغان، رفتارهاي سليقه اي باعث شده تكليف 
اين دانشجويان براي پرداخت شهريه معلوم نباشد و برخي دانشگاه ها كه به 
صورت هيئت امنايي اداره مي شوند و مبلغ شهريه را به دلخواه خود تعيين 
مي كنند و همه اينها در شرايطي اس��ت كه ويزاي تحصيلي دانشجويان 
افغان بدون اجازه كار است.  چندي قبل يك نشريه دانشجويي خبر داده 
بود: »يك سري دانش��جوي افغان كه واقعاً نخبه  هستند، معدل شان در 
كارشناسي ارشد 1۹-20 بوده، حاا با تبديل شهريه ها مجبور شده اند، 
تحصيل را رها كنند. بچه هاي دانشگاه قزوين يك كارگاه كفاشي دارند، 
شب ها كفاشي مي كنند تا پول شهريه را دربياورند و چون اان شهريه شان 
باا رفته است، مجبور هسنتد بيشتر كار كنند از شب تا صبح كار مي كنند 

و تحصيل شان افت پيدا كرده است.«
 در حسرت تعامل

دانشجويان افغان گله مي كنند كه با وجود تحصيات عالي، به آنها به چشم 
آواره و بيگانه نگاه مي شود. اتفاقي كه باعث شده  مهاجرين امروز شخصيتي 
در ايران پيدا نكنند و »هويت« بزرگ ترين گمشده آنها باشد.  همه اين 

مشكات با تعامل مسئوان ايراني با افغانستاني قابل حل است. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

ديروز روز پيروزي افکار عمومي بر مافياي دروغ پرداز کنکور بود. 
مافيا پايگاه تلويزيونی اش را از دست داد! به طوري که از روزگذشته 
و به دستور معاون سيماي رسانه ملي تبليغات مؤسسات کنکوري 
در شبکه هاي مختلف تلويزيون به نصف کاهش يافت. البته معلوم 
است که صدا و س�يما در اين خصوص به اين آس�اني از درآمدهاي 
ميلياردي نمي توانس�ته گذر کند و احتمااً اين تصميم در خارج از 
سازمان گرفته شده است.همچنين آگهي هاي بازرگاني با موضوع 
برنامه هاي کنکوري  مهم تا 70 درصد کاهش خواهند يافت. از سوي 
ديگر آيت اه سبحاني در حاشيه درس خارج خود در بيان جزئيات 
ديدارش با ناشران آموزش�ي گفت: »در جلسه با ناشران، اين افراد 
به من گفتند: جديداً تکليف خانه دانش آم�وزان را حذف کرده اند؛ 

اين افراد به بنده نگفتند تکليف ش�ب؛ بلکه گفتند تکليف خانه و 
بنده نيز گفتم اين کار صحيح نيست، زيرا ما هرچه فرزندان را وادار 
به کار علمي کنيم مغز آنان شکوفا مي ش�ود، البته نبايد فشار زياد 
آورد.« به اين ترتيب پيش بيني روزنامه »ج�وان« که احتمال داده 
بود مافياي کنکور گزارش غيرواقعي از ديدار با مراجع منتشر کرده 
باشد، ثابت ش�د. با اين اتفاقات، عرصه براي ادامه فعاليت مافياي 
کنکور تنگ تر شده است. حاا نوبت به آموزش و پرورش رسيده تا 
با محدودکردن يا لغو قراردادهاي خود با مؤسسات آموزشي اقدام 
کند. در حال حاضر اين وزارتخانه  به بيش از ۱0مؤسسه مجوز داده تا 
در مدارس آزمون هاي تستي دوره پيشرفت تحصيلي برگزار شود و 
درصدي از اين قراردادها نيز به حساب آموزش و پرورش واريز شود. 
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مدير كل حمايت از پايداري مش�اغل وزارت 
كار، از آغاز فعاليت چرخه كار و توليد گروه ملي 
فواد از چهارش�نبه ٢٨ آذر خبر داد و گفت: 
مواد اوليه حداكثر تا ۱۵ روز تأمين شده است. 
كريم ياوري در گفت وگو با »مهر«، از آغاز فعاليت 
گروه ملي فواد و استقرار كارگران در اين شركت از 
روز چهارشنبه ٢٨ آذرماه خبر داد و گفت: مسئوان 
استان خوزستان با مديران گروه ملي فواد اهواز و 
نمايندگان كارگران اين ش��ركت، نشستي برگزار 

كردند كه منتج به بازگش��ت كارگ��ران به محيط 
كار و از سرگيري فعاليت چرخه كار و توليد در اين 
كارخانه شد. نماينده ويژه وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي در امور رسيدگي به بنگاه هاي مشكل دار 
افزود: خوش��بختانه كارگران گروه ملي فواد در 
محيط كار حاضر شدند و نس��بت به راه اندازي دو 

خط توليد اقدام كردند. 
مدير كل حماي��ت از پايداري مش��اغل وزارت 
كار، درباره آخري��ن وضعي��ت آزادي كارگران 

بازداشت ش��ده گروه ملي فواد نيز يادآور شد: 
آزادي كارگران بازداشتي با جديت مورد بررسي 
و پيگي��ري قرار گرفته اس��ت و تم��ام كارگران 
بازداشت ش��ده به تدريج از امروز تا پايان هفته 
آزاد مي ش��وند. ياوري تأكيد كرد: وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي مجدداً و مؤكداً مخالفت خود 
را براي هر گونه بازداشت كارگران بر اثر اعتراض 
براي دريافت مطالبات قانوني خود كه به صورت 

مسالمت آميز صورت مي دهد، اعام مي كند. 

وي همچنين اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر با 
توجه به از س��ر گيري فعاليت كارگران در گروه 
ملي ف��واد مواد اولي��ه براي توليد ب��راي ۱۰ تا 
۱۵ روز آينده تأمين شده اما بانك ملي به عنوان 
سهامدار عمده اين شركت مكلف است نسبت به 
خواسته هاي قانوني كارگران از جمله تأمين مواد 
اوليه براي توليد مستمر، راه  اندازي تمام خطوط 
تولي��د و پرداخت حقوق مع��وق كارگران توجه 

جدي به عمل آورد.

فعاليت گروه ملي فواد در خوزستان از سر گرفته شد

طي اواخ�ر ده�ه ٨0 بانك ه�ا و بخش هاي 
مالي از اين دست بر اساس يك تحليل غلط 
دهها هزار ميليارد توم�ان از منابع خود را 
در بخش زمين و مس�كن س�رمايه گذاري 
كردند و امروز كش�ور با بي�ش از ٢ميليون 
و۵00هزار مس�كن خالي روبه رو اس�ت كه 
بيش�ترين خانه هاي خالي از سكنه با بيش 
از 600هزار واحد در تهران است، جالب آنكه 
بيش از ۹0 درصد فايل هاي عرضه آپارتمان 
در تهران مربوط به ش�مال غرب و ش�مال 
اس�ت، اما ح�دود 60 درصد ف�روش قطعي 
در مناطق جنوب و ش�رق انجام مي ش�ود. 
به گزارش »ايسنا«، خانه هاي واقع در محله هاي 
قيطريه، فرمانيه، زعفراني��ه، ميرداماد، دروس، 
قلهك، الهيه، پونك، آرياش��هر و جنت آباد بيش 
از ۹۰ درصد فايل هاي پيش��نهادي فروش را در 
دفاتر اماك و س��ايت هاي مجازي فروش ملك 
به خود اختصاص مي دهند؛ ب��ا اين حال فروش 
قطعي در اين مناطق نسبت به حجم عرضه بسيار 

پايين تر است. 
از س��وي ديگ��ر بااترين تع��داد معام��ات در 
محله هاي پونك، جنت آباد، آرياش��هر، آهنگ، 
ابوذر، تهرانپ��ارس، مجيديه، منيري��ه، بريانك، 
استاد معين، باغ آذري، كارون، مختاري و آبشار 
دمار انجام مي شود. اين مسئله به راحتي نشان 
مي دهد بيش��ترين تراكم خانه ه��اي خالي در 

پايتخت مربوط به شمال و شمال غرب است. 
آبان ماه امسال مناطق ۵، ٢، ۴، ۱۰، ۱۴، ۷ و ۱۵ 

به ترتيب بيشترين تعداد معامات مسكن شهر 
تهران را به خود اختصاص دادند، اما نكته اصلي به 
سهم فايل هاي عرضه شده در بازار مسكن تهران 
مربوط مي شود كه اكثر آنها در مناطق شمال و 

شمال غرب قرار دارد. 
واس��طه هاي ملكي مي گويند ب��ه دليل قيمت 
پايين تر خانه در جنوب ش��هر نسبت به شمال، 
طول م��دت زمان عرض��ه تا ف��روش واحدهاي 
مس��كوني در مناطق جنوبي پايتخت به مراتب 
كوتاه تر از مناطق شمالي است. طبق سرشماري 
نفوس و مسكن در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۴۹۰ هزار 

واحد مسكوني خالي در استان تهران وجود دارد 
كه عمده آنها در مناطق شمال شهر است. 

جهش قيمت در مناطق شمال و شمال غرب 
پايتخت، بازار فروش در اين محدوده را تقريباً 
دچار ركود كرده اس��ت. نبود تقاضاي مؤثر در 
بااي شهر باعث شده تا سرعت افزايش قيمت 
نيز در اين محله ها كاهش يابد و رشد قيمت ها 
به مناطق جنوبي س��رايت كن��د. در آبان ماه 
۱۳۹۷ منطق��ه ۹ با ۱۱۱ درصد رش��د قيمت 
بااترين نرخ افزايش س��اانه تهران را به ثبت 
رساند؛ در حالي كه افزايش متوسط شهر تهران 

۹۱ درصد بوده و منطقه ۵ به عنوان پيش��تاز 
رشد طي ماه هاي اخير، جايگاه خود را در آبان 

ماه از دست داد. 
در مناط��ق ۱۰، ۱۳ و ۱۴ نيز قيمت ها به ترتيب 
۹۵، ۱۰٢ و ٨۷ درصد افزايش نش��ان مي دهند. 
هم اكنون قيمت هر متر مربع مسكن در مناطق 
۱۰، ۱۳ و ۱۴ به ترتيب ٨/6،۷/۱ و 6/۹ ميليون 
تومان است. ميانگين افزايش قيمت در منطقه ۵ 
نيز در آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال 
قبل ۱۰۴ درصد بود كه با توجه به رشد ماه هاي 

قبل از سرعت آن كاسته شده است. 
مهدي روانش��اد نيا، كارش��ناس اقتصاد مسكن 
مي گوي��د ٢۳ درصد مردم ته��ران در خانه هاي 
بااي ۱۰۰ متر مرب��ع و ۷۷ مت��ر در خانه هاي 
كوچك تر زندگي مي كنند،اما همچنان ميانگين 
متراژ واحدها در پروانه هاي صادره، بااي ۱۰۰ 

متر مربع است. 
به گفته وي، تقاضا ب��راي واحدهاي كوچك و 
عرضه واحدهاي بزرگ، منجر به گراني شديد 
و كمب��ود واحده��اي كوچك از ي��ك طرف و 
حدود ۵۰۰ هزار واحد خالي در اس��تان تهران 
شده اس��ت. روانش��اد نيا معتقد است كه يكي 
از راهكارها تغيير الگوي س��اخت متناس��ب با 
تقاضاي مصرف كننده واقعي اس��ت. همچنين 
بانك ها، شهرداري ها، وزارت راه و شهرسازي، 
سازمان نظام مهندسي ساختمان و انجمن ها و 
تشكل هاي حرفه اي، شرايط ساخت واحدهاي 

كوچك متراژ را تسهيل كنند.

بيشترين خانه هاي خالي در تهران كجاست؟
90درصد فایل های عرضه آپارتمان در پایتخت مربوط به شمال و شمال غرب است

    گزارش  2    کار

تداوم ريزش قيمت سكه و ارز
 مجالي براي زنده كردن دار فردايي

در بازار  نيست 
اگرچه داان در كوچه پس كوچه هاي ميدان فردوسي و به صورت 
نامحسوس تاش دارند تا بخش�ي از معامات بازار ارز را در مشت 
بگيرند، اما سكان بازار ارز همچنان در دس�ت صرافي هاي بانكي 
است و قيمت در حال كاهش اس�ت. همچنين در جريان معامات 
روز چهارشنبه، ٢٨ آذرماه بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سكه 
تمام به�ار آزادي طرح جدي�د 3 ميليون و ۴٨0 هزار تومان ش�د.
هم اكنون با برنامه ريزي هاي بانك مركزي براي س��اماندهي بازار ارز، 
اين صرافي هاي بانكي هستند كه بازار را مديريت مي كنند و چشم ها 
هر روز صبح به س��مت تابلوهاي آنها متمركز مي شود تا بلكه نرخ ها بر 
آن ثبت شود و بازار كار روزانه خود را بر محور نرخ اعامي صرافي هاي 

بانكي، رسماً آغاز كند. 
در اين ميان گاهي داان تاش دارند تا با برخي رفتارها و جهت دهي ها، 
بار ديگر به ليدر قيمت گذاري بازار تبديل ش��وند كه تاش بيهوده اي 
است و در سرانجام اين تاش ها، باز هم اين سياست هاي بانك مركزي 
است كه سكان نرخ ارز را به دست مي گيرد و صرافي هاي بانكي را ليدر 

نرخ گذاري ارز در بازار نگاه مي دارد. 
البته خبرها از گوشه و كنار حكايت از آن دارد كه داان و سوداگران در 
تاش هستند معامات فردايي را دوباره زنده كنند؛ معامات فردايي ارز 
حدود دو ماه است با اجراي سياست هاي درست بانك مركزي در بازار 
ارز، بساطش برچيده شده است. منشأ اين تحركات عمدتاً بازار هرات 
و سليمانيه است، اما حضور و تحرك فعاانه صرافي هاي بانكي و اعام 
نرخ هاي هدفمند به صورت روزانه و لحظه اي، موجب ش��ده تحركات 

داان در نطفه خاموش شود. 
حضور بانك مركزي طي هفته هاي گذشته در بازار ارز و مديريت نرخ ها 
كامًا مشهود بوده اس��ت و داان حداكثر تاش خود را كردند تا اين 
نقش را كمرنگ كنند، اما موفق نبودند. صرافي هاي بانكي، ابزار اصلي 
بانك مركزي براي اين نقش آفريني مؤثر بوده اند و صرافي هاي غيربانكي 
به دليل دستورالعمل ها و بخشنامه هايي كه بانك مركزي براي خريد و 
فروش و معامات ارزي براي آنها صادر كرده است، خيلي انگيزه اي براي 
ورود به بازار و خريد از دست مردم ندارند؛ چراكه در نهايت، ارز خريداري 
شده از مردم را بايد در سرفصل هاي بيست و سه گانه به فروش برسانند. 
يكي از صرافان در گفت وگو با»مهر« گفت: بازي بانك مركزي در زمين 
ارز به طور مشخص خاف سياست هايي است كه داان در بازار هرات و 
سليمانيه پيگيري مي كنند؛ به نحوي كه بانك مركزي خيلي عاقه مند 
به سقوط نرخ ارز نيست و روند آهسته و پيوسته كاهش نرخ را پيگيري 
مي كند، بنابراين عاقه اي به كاهش ش��ديد نرخ ندارد تا بتواند بازار را 

روي همين نرخ هاي منطقي نگه دارد. 
وي افزود: اما داان در هرات و سليمانيه، اگرچه نرخ ارز را در روزهاي 
گذشته كاهش دادند و منابعي را از بازار جذب كردند، اما با كمبود عرضه 
در روزهاي بعد، تاش كردند تا عاوه بر افزايش قيمت، معامات فردايي 

را هم به نحوي هدايت كنند كه دار با نرخ بااتري به فروش رسد. 
  در بازار آزاد تهران قيمت سكه طرح جديد

 به 3ميليون و ۴٨0هزار تومان رسيد
در جريان معامات روز چهارشنبه، ٢٨ آذرماه بازار آزاد تهران، قيمت 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي ط��رح جديد ۳ ميلي��ون و ۴٨۰ هزار 
تومان ش��د. هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قدي��م ۳ ميليون و 
٢۵۰ هزار تومان، نيم س��كه يك ميليون و ۷۷۰ هزار تومان و ربع سكه 
يك ميليون و ۴۰ هزار تومان است. هر سكه يك گرمي 6٢۰ هزار تومان 
است. هر اونس طا در بازارهاي جهاني ۱٢۵۱دار و ۳۰ سنت و هر گرم 

طاي ۱٨ عيار نيز ۳۰۵ هزار تومان است. 

وزير صنعت، معدن و تجارت:
لوازم خانگي 10 درصد ارزان مي شود

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: طي تواف�ق با توليد كنندگان 
ل�وازم خانگي قيمت ها حداق�ل ۱0 درصد كاهش خواهد داش�ت. 
به گزارش »شاتا«، رضا رحماني در نشست مشترك با توليدكنندگان 
و تشكل هاي صنفي حوزه لوازم خانگي با اشاره به باا رفتن قيمت مواد 
اوليه توليد افزود: با برنامه ريزي انجام ش��ده دال ها حذف مي شوند و 
قيمت فواد و پتروش��يمي و. . هم حتماً كاهش مي يابد. وزيرصنعت، 
معدن و تجارت تأكيد كرد: تنها كس��اني كه داراي پروانه بهره برداري 
هستند، مجاز به خريد مواد اوليه اند و در اين زمينه رؤساي سازمان هاي 
صنعت،  معدن و تجارت استان ها نيز مسئوليت دارند. رحماني با اشاره 
به پتانس��يل هاي موجود در صنعت لوازم خانگ��ي و برنامه ريزي براي 
توس��عه توليدات اين صنعت تصريح كرد: هماهنگي هاي خوبي انجام 
شده اس��ت و اميدوارم با كاهش قيمت ها ش��اهد رونق در بازار باشيم. 
در اين نشس��ت مش��ترك، نمايندگاني از اتحاديه لوازم خانگي و اتاق 
بازرگاني و همچنين تعدادي از فعاان صنعتي نيز حضور داشتند كه 
به بيان دغدغه ها و مشكات موجود در اين صنعت پرداختند. فعاان 
صنعتي ضمن اس��تقبال از نشست مش��ترك با وزيرصنعت، معدن و 
تجارت و توجه به مشكات و چالش هاي صنعت لوازم خانگي گزارشي 
از ظرفيت ها و توانمندي هاي توليدكنندگان اين صنعت ارائه كردند. 
همچنين شركت كنندگان بر كاهش قيمت براي افزايش تقاضا در بازار 

لوازم خانگي تأكيد كردند. 
........................................................................................................................

زيان ساانه صنعت آب چقدر است؟
مدي�ر برنامه ري�زي و ام�ور اقتص�ادي ش�ركت مهندس�ي آب و 
فاضاب كش�ور گفت: در ش�ركت آبف�ا تقريبًا ٨0 ه�زار ميليارد 
توم�ان س�اانه درآمد كس�ر مي ش�ود كه از اي�ن مي�زان، 3٢00 
ميلي�ارد تومان خال�ص درآم�د و 6٢00 ميلي�ارد توم�ان هزينه 
اس�ت و درمجموع ٢۱ ه�زار ميلي�ارد تومان زيان س�اانه داريم. 
 مسعود خش��ايي در دومين كنفرانس دو س��اانه صنعت آب با بيان 
اينكه مشتركان شهري به طور متوسط تنها ۴۳ درصد قيمت تمام شده 
را پرداخت مي كنند، اظهار كرد: ۵۷ درصد مابقي زيان ش��ركت آب و 
فاضاب است. وي افزود: با توجه به اينكه اين مبلغ از بخش استهاك 

تأمين مي شود، در حوزه فرسودگي تجهيزات دچار چالش هستيم. 
مدير برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت مهندسي آب و فاضاب كشور 
با بيان اينكه در بخش روس��تايي نيز تنها ٢۳ درصد قيمت تمام شده 
از مش��تركان اخذ و مابقي يارانه اي كه در اين راستا پرداخت مي شود، 
اظهار كرد: با توجه به اينكه طبق قانون قيمت فروش آب در روستاها 
۵۰ درصد نزديك ترين شهر است، قيمت تمام شده اي كه در اين بخش 

از مشتركان دريافت مي شود، طبيعتاً كمتر پيش بيني شده است. 
خشايي با تأكيد بر اين مسئله كه براساس قانون بايد در يك بازه زماني 
به قيمت تمام شده برسيم، ادامه داد: با توجه به اينكه قيمت گذاري در 
اختيار شركت آب و فاضاب نيست، تاكنون نتوانسته ايم اين مسئله را 
اجرايي كنيم. وي با اشاره به تعداد مشتركان پرمصرف در كشور گفت: 
۵۷ درصد مشتركان در حد الگو مصرف دارند، اما ۴٢ درصد از مشتركان، 
مشتركان بدمصرف هستند كه در حال حاضر مكانيزم هايي را در نظر 
گرفته ايم تا بتوانيم ميزان مصرف اين مشتركان را مديريت كنيم. مدير 
برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت مهندسي آب و فاضاب كشور درباره 
ميزان مصرف آب در كشور ادامه داد: براساس آمار ميانگين هزينه آب در 
ايران نسبت به كشورهاي ديگر پايين است، به گونه اي كه هزينه آب در 

سبد خانوار ۰/۴درصد يعني حتي زير يك درصد جاي دارد.
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 سقوط 1تا 5ميليون توماني 
قيمت خودرو 

در پ�ي اع�ام تحقي�ق و تفح�ص از خودرو س�ازان و رو ش�دن 
پرونده ه�اي مفس�ده احتمال�ي ك�ه ط�ي پن�ج س�ال گذش�ته 
در خودرو س�ازي ها اتف�اق افتاده اس�ت، روز گذش�ته ب�ازار 
ش�اهد كاه�ش ۱ت�ا ۵ميلي�ون تومان�ي به�اي خ�ودرو ب�ود. 
به گزارش »تس��نيم«، گزارش روز گذش��ته بازار خ��ودرو حكايت از 
كاهش ۱ تا ۵ ميليون توماني قيمت تعدادي از خودرو ها در بازار دارد. 
بيش��ترين كاهش قيمت خودرو به اچ س��ي كراس با افت ۵ ميليون 
توماني اختصاص داش��ت كه اين خودرو با قيم��ت۹6 ميليون تومان 

به فروش مي رسد. 
 خودروهاي پژو٢۰6 صندوقدار باكاه��ش ۱/۵ ميليون توماني ۷۰ 
ميليون تومان، پژو ٢۰6 تيپ ٢ ب��ا افزايش يك ميليون و ٨۰۰هزار 
توماني با قيمت 6۱ ميليون و ٨۰۰ هزار تومان، پژوپارس TU۵ با 
كاهش يك ميلي��ون توماني با قيمت ۷٨ ميلي��ون تومان به فروش 

مي رسد. 
همچنين، س��مند ال ايكس با كاهش يك ميليون توماني با قيمت۵۹ 
ميليون تومان، پژو ٢۰۷ اتوماتيك نيز ب��ا افت ٢ ميليون توماني ۱۱۴ 
ميليون تومان و رانا نيز با كاه��ش ٢ ميليون توماني با نرخ 6۱ ميليون 

تومان در بازار معامله مي شود. 
بر اس��اس اين گزارش، پرايد۱۱۱ با نرخ ۳۷ ميلي��ون و ۵۰۰، پرايد 
۱۳۱ با قيمت ۳۵ ميليون توم��ان و پرايد ۱۵۱ نيز ب��ا ۳۵ ميليون و 
٢۰۰ هزار تومان بدون تغيير قيمت نس��بت به روز گذشته در بازار به 

فروش مي رسد.
........................................................................................................................

 نگاهی به وضعيت بازار ميوه 
در آستانه يلدا

رئيس اتحاديه ميوه و س�بزي با اش�اره ب�ه فراواني عرض�ه انار و 
هندوانه در آس�تانه ش�ب يلدا گفت: قيمت انار بس�ته به كيفيت 
و فاكتور خريد آن در س�طح ش�هر بين ۵ تا ۱3 هزارتومان است. 
اسداه كارگر در گفت وگو با »مهر« قيمت ميوه انار را در ميدان مركزي 
ميوه و تره بار كيلويي بين ۴ هزارتومان تا ۱۰ هزارتومان و در مغازه هاي 
سطح شهر با حداكثر ۳۵ درصد سود كيلويي بين ۵ هزار تومان تا ۱۳ 

هزار تومان اعام كرد. 
وي عرضه مركبات را نيز مطل��وب توصيف كرد و افزود: قيمت موز نيز 
در ميدان مركزي كيلويي ٨ ه��زار و ۵۰۰ تومان، ۹ هزار و ۵۰۰ تومان 
تا ۱۱ هزار تومان است؛ ضمن اينكه اعضاي اتحاديه هنگام عرضه موز 
در سطح شهر سعي مي كنند، سودي روي آن دريافت نكنند. كارگر با 
اشاره به اينكه در زمينه توليد و عرضه هندوانه نيز هيچ كمبودي وجود 
ندارد، ادامه داد: قيمت هندوانه انباري در ميدان مركزي كيلويي بين 
6۰۰ تا ٨۰۰ تومان، دزفولي بين ٨۰۰ ت��ا ۱۰۰۰ تومان و مينابي بين 

۱٨۰۰ تا ٢٢۰۰ تومان است. 
وي قيمت س��يب قرمز را نيز در مي��دان مركزي كيلوي��ي بين ۳ تا ۹ 
هزارتومان و در سطح شهر كيلويي بين ۴ تا ۱٢ هزارتومان اعام و اضافه 
كرد: همچنين قيمت سيب زرد در ميدان مركزي ۴ تا ۹ هزار تومان و 

در سطح شهر بين ۵ تا ۱٢ هزار تومان است. 
........................................................................................................................

 آمار ثبت نام كارت سوخت
به مرز 2/5 ميليون نفر رسيد

آمار ثبت نام دريافت كارت هوش�مند س�وخت المثن�ي به مرز 
ميليون و ۵00 هزار نفر رسيد.   ٢

به گزارش وزارت نفت، زيبا اسماعيلي، سخنگوي شركت ملي پاايش 
و پخش فرآورده هاي نفت��ي ايران اعام كرد: تا روز چهارش��نبه، ٢٨ 
آذرماه بيش از ٢ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر از طريق مراجعه حضوري به 
دفاتر پليس +۱۰ يا از طريق اينترنتي درخواست خود را براي دريافت 
كارت س��وخت المثني ثبت كرده ان��د. وي افزود: از اي��ن تعداد ۳6۱ 
هزار نفر به صورت حضوري و از طريق مراجع��ه به دفاتر پليس +۱۰ 

درخواست خود را ثبت كرده اند. 
........................................................................................................................

عضو كميسيون بودجه مجلس اعام كرد
انحراف 80 درصدي بودجه از برنامه ششم 

با افزايش وابستگي به نفت
انح�راف  از  مجل�س  بودج�ه  كميس�يون  عض�و 
برنام�ه  ب�ه  نس�بت  ج�اري  س�ال  بودج�ه  درص�دي   ٨0
شش�م و افزاي�ش وابس�تگي بودج�ه ب�ه نف�ت خب�ر داد. 
غامعلي جعفرزاده ايمن آبادي به خانه ملت گفت: وابس��تگي بودجه 
س��ال ۹۰ تا ۹۵ بالغ بر ۳۵ درصد بود، اما در سال ۹6 شاهد وابستگي 
٢6 درصدي بوده ايم. طي هش��ت ماه سال جاري بالغ بر ۵/۴۱ درصد 
وابس��تگي بودجه به نفت گزارش ش��ده كه طبق قانون برنامه ششم 
توسعه وابستگي بودجه به نفت بايد به ۹/٢۵ درصد برسد. به عبارتي 

بالغ بر ۷۰ تا ٨۰ درصد بيشتر از برنامه انحراف داشته ايم. 
اين نماينده مجلس در خصوص س��هم درآمد ماليات��ي از كل منابع 
عمومي دولت گفت: طبق قانون برنامه شش��م توس��عه، سهم درآمد 
مالياتي از كل مناب��ع عمومي دول��ت بايد 6/۴۴ درصد مي ش��د، اما 
در هشت ماه س��ال جاري اين ش��اخص بودجه ۳۳ درصد بوده است. 
جعفرزاده ادامه داد: س��هم درآمدهاي ماليات��ي از كل منابع عمومي 
دولت در سال ۹6، ۳6 درصد بوده و در سال هاي ۹۰ تا ۹۵ نيز ۵/۳6 

درصد گزارش شده است. 
وي با ارزيابي عملكرد مالي دولت در سال هاي گذشته گفت: در بخش 
معافيت ها، تخفيف ها و ترجيح هاي مالياتي و گمركي سال ۹۴، معادل 
۴6٨ هزار ميليارد ريال معافيت اعطا ش��ده كه ۴6٨ برابر ميزان ثبت 

شده بوده و معادل ۷۰ درصد كل درآمدهاي مالياتي سال ۹۴ است.
 با اين حس��اب ۷۰ درصد درآمد مالياتي در سال ۹۴ معافيت مالياتي 

داشته ايم.

در حال�ي ك�ه وزير كار پي�ش از اخ�ذ رأي از 
مجلس با اشاره به افزايش دهها درصدي تورم 
در س�ال جاري وعده بازنگري در دس�تمزد 
كارگران را داده بود، امروز بر پايه اس�تعام از 
معاونت حقوقي رياس�ت جمهوري در رابطه 
با ماده ۴٢ قانون كار كه در رابطه با دس�تمزد 
است، مواضع جديدي را اخذ كرده است كه به 
شكل تلويحي از عدم افزايش نقدي دستمزد 
ني�روي كار در س�ال ج�اري حكاي�ت دارد. 
اس��تدال معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري در 
رابطه با ماده ۴۱ قانون كار مبنی بر تعيين دستمزد 
فقط برای يك بار در س��ال، بس��يار جالب است و 
نگراني آن است كه س��اير مديران در بخش دولت 
ديدگاه اينچنيني در رابطه با مفاد قانوني يا برقراري 
عدالت دستمزدي داشته باشند، كما اينكه فاصله 
طبقاتي و برخورداري برخي از مديران از امتيازهاي 
ويژه نقدي و غير نقدي در بخش حقوق و دستمزد 
حكايت از ضرورت ايجاد اصاحات در سهم مديران 

از هزينه هاي جاري بودجه عمومي كشور دارد. 
از همه مهم تر اخيراً رئيس ديوان محاسبات كل 
كش��ور اخيراً به درآمد هاي اختصاصي ۵۷هزار 
ميليارد توماني دستگاه هاي اجرايي كه نظارتي 
بر اين درآمد ها وجود ندارد و دستگاه ها بر اساس 
پروتكل ه��اي خود عمل مي كنند، اش��اره دارد؛ 
حال بماند كه گاهي برخ��ي از مديران از طريق 
نزديكان در معامات و فرآيند عملياتي در بنگاه ها 
نيز س��هم هايي دارند، از اين رو س��ه مديريت از 

هزينه هاي جاري بودجه بايد كاهش يابد. 
محمد ش��ريعتمداري درب��اره افزايش دس��تمزد 
مي گويد،»از معاونت حقوقي رئيس جمهور استعام 
كرده ام و گفته اند طبق ماده ۴۱قانون كار دستمزد 
بايد ساانه تنها يكبار افزايش يابد.« اين در حالي كه 
است كه طي چند ماه گذشته كارگران تورم بيش 
از ۷۰درصدي را در سبد معيش��ت خود احساس 
مي كنند و به گونه اي كه مطابق محاسبات كميته 
دس��تمزد، حقوق فعلي كارگران تنه��ا ٢٨درصد 
هزينه هاي زندگي كارگران را پاسخگو است. وزيركار 
درباره افزايش مجدد دستمزد كارگران گفت: ما در 
وزارت كار از معاونت حقوقي رئيس جمهور استعام 
كرديم و پاسخ اين بود، دس��تمزد فقط يكبار بايد 
افزايش يابد. آيا مي شود كارگران را از بقيه مردم جدا 

كرد و براي آنها تصميم جداگانه گرفت؟
محمد شريعتمداري قبل از گرفتن رأي اعتماد 
در مجلس اعام كرد كه جلسه شوراي عالي كار 
در اولين فرصت برگزار خواهد ش��د و تأييد كرد 
محاسبات كميته دستمزد مبني بر عقب ماندگي 
۷۰ درص��دي حداق��ل دس��تمزد از هزينه هاي 
حداقلي زندگي را قبول دارد، اما حدود چندماه 
از جلسه ش��وراي عالي كار مي گذرد و خبري از 

جلسه شوراي عالي كار نيست. 
شريعتمداري اظهار داشت: در هر حال در وضعيت 
موجود، فشار تورم روي قشر خاصي نيست و همه 
به يك ميزان اين فشار را متحمل مي شوند؛ هم 
كارمندان دولت، هم نيروهاي مسلح و هم كارگران 

و بازنشستگان كشور، حاا اگر ما بياييم در حداقل 
دستمزد كارگران يك تفاوت ملموسي به صورت 
جداگانه اعمال كنيم، آيا اين كار منطقي است؟ 
آيا مي ش��ود كارگران را از بقيه مردم جدا كرد و 
براي آنها تصميم جداگان��ه گرفت؟ پس تكليف 

كارمندان دولت و بقيه چه مي شود؟
  7۵درصد مستمري بگيران سازمان تأمين 

اجتماعي زير ۱/۵ميليون دريافتي دارند
 وي بيان كرد: مددجوياني داريم كه بسيار كمتر 
از حداقل دس��تمزد دريافتي دارند و بس��يار در 
عسرت و سختي به س��ر مي برند يا در مجموعه 
بازنشستگان هم افراد كم درآمد بسيار داريم. من 
فكر مي كنم بيش از ۷۵درصد مستمري بگيران 
تأمي��ن اجتماعي زير يك ميلي��ون و ۵۰۰ هزار 

توم��ان دريافت��ي دارن��د. بنابراي��ن دول��ت در 
جمع بندي ها به اين نتيجه رسيده كه فعًا سبد 

حمايتي راه حل كارساز است.
  استدال معاونت حقوقي رياست جمهوري 

ش��ريعتمداري بيان ك��رد: م��ا در وزارت كار از 
معاونت حقوقي رئيس جمهور اس��تعام كرديم 
و پاسخ اين بود كه اگر تفس��ير اين ماده قانوني 
)م��اده ۴۱قانون كار(، س��الي چند ب��ار افزايش 
دستمزد باشد بايد براي كارمندان دولت نيز چند 
بار در سال افزايش حقوق اعمال شود. همانطور 
كه گفتم بايد هماهنگ تصميم گرفته شود. با اين 

حال ما همه مسير قانوني را طي خواهيم كرد.
  سركوب دستمزد از ناحيه ضعف تقاضاي 

كل اقتصاد گريبا نگير كارفرمايان شد 
در حالي كه سهم دستمزد نيروي كار در قيمت 
تمام شده كاا در ايران به ۱۰ درصد هم نمي رسد 
و به دليل سركوب دستمزدها امروز شاهد ضعف 
طرف تقاض��اي كل در اقتصاد و ايجاد مش��كل 
فروش كاا براي كارفرماي��ان و صاحبان صنايع 
هستيم، عضو شوراي عالي كار گفت: دستمزدي 
كه اكن��ون بر پايه م��اده ۴۱ قان��ون كار تعيين 
شده اس��ت، تنها ٢٨ درص��د از هزينه هاي يك 

خانوار را تأمين مي كند. 
خدايي با اش��اره به اينك��ه در ش��رايط كنوني 
دس��تمزد كارگران تنها كفاف حدود ۳۰ درصد 
از مخارج معيش��تي را مي دهد، گفت: متأسفانه 
مخارج يك خانواده عادي با دس��تمزد كارگران 
بيش از ٢ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تفاوت دارد. 
علي خدايي، نماينده كارگران در ش��وراي عالي 
كار در گفت وگو با »تسنيم«، از برگزاري جلسه 
اعضاي هيئت مديره شوراي اسامي كار با معاونت 
رواب��ط كار وزارت كار خبر داد و گفت:بررس��ي 
»ترميم دس��تمزد« يكي از موضوعاتي است كه 

قرار است در جلسه مورد بررسي قرار بگيرد. 
عضو ش��وراي عالي كار با اش��اره تلويحي به اين 
واقعيت كه اقتص��اد و گراني ها نه��اد خانواده و 
توليد را ب��ه خطر انداخت��ه اس��ت، اضافه كرد: 
اقشار كارگري چندان زياده خواه نيستند و فقط 
مي خواهند دستمزد آنها به ميزان صعود نرخ تورم 
و گراني كااها افزايش پيدا كند، ولي نمايندگان 
كارگران در ش��وراي عالي كار گوش شنوايي در 

دولت و كارفرمايان پيدا نكردند. 
وي با بيان اينكه دستمزد كارگر تنها ۴ درصد از 
هزينه هاي يك كارفرما را تشكيل مي دهد، تصريح 
كرد: چرا بس��ياري از كارفرمايان با وجود اينكه 
هزينه هاي س��نگين تر از دس��تمزد كارگران را 
مي پردازن��د در افزايش حقوق اقش��ار كارگري 
مقاومت مي كنن��د و مي گويند توانايي پرداخت 
حقوق بااتر را ندارند؟گراني كااهاي اساس��ي 
از ابتداي سال جاري تاكنون موجب شده است 
تا بيش از يك ميلي��ون تومان بين دس��تمزد و 
س��بد معيش��تي كارگران در ۹ ماه ابتداي سال 

۱۳۹۷اختاف وجود داشته باشد.

افزايش دستمزد در سال جاري بعيد است
وزير كار: از معاونت حقوقی رئيس جمهور استعام كرديم، پاسخ اين بود، دستمزد فقط سالی يك بار افزايش می يابد

هادی غامحسینی
  گزارش   یک

    خبر

وزي�ركار درب�اره افزايش 
مج�دد دس�تمزد كارگران 
وزارت  در  م�ا  گف�ت: 
كار از معاون�ت حقوق�ي 
اس�تعام  رئيس جمه�ور 
كرديم و پاس�خ اي�ن بود، 
دس�تمزد فقط يكب�ار بايد 
افزايش يابد. آيا مي ش�ود 
كارگ�ران را از بقي�ه مردم 
ج�دا ك�رد و ب�راي آنه�ا 
تصمي�م جداگان�ه گرفت؟

محمد حسن زاده | تسنيم
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   گزارش  یک

  كار قابل تحسين رئيس جوان
س��يدمحمود عل��وي در صفح��ه توئيت��ر خود 

نوشت: 
اان در فرودگاه مهرآباد آقاي قمي رئيس جوان 
سازمان تبليغات را ديدم كه بدون هيچ محافظ و 
همراهي در انتظار پرواز نشسته اند و با طلبه اي در حال صحبت، مردم 
هم عادي كنار ايشان مي آيند و مي نش��ينند و مي روند چيز عجيبي 
نيست اما آنقدر اين پيران و بازنشس��تگان با خدم و حشم را ديده ايم 

كه برايمان تعجب است. 
........................................................................................................................

  جدایی رؤسای دفاتر خاتمي و روحاني
محمدعلی ابطحی رئيس دفتر خاتمی نوشته: 

آقاي واعظي گفته ما با هيچ گروهي ائتاف نكرديم. نه در س��ال 92 و 
نه در س��ال 96، يعني رأي مال خود آقاي روحاني ب��وده و نه به خاطر 

حمايت اصاح طلب ها. 
به نمك شناسي كاري ندارم ولي قربان دهنت آقاي واعظي. اصًا همه 
رأي مال خود آقاي روحاني بوده. همه افتخارات دولت و رئيسش هم 

مال خودتان. قبول؟
........................................................................................................................

  دادستان در ماجراي نماینده هتاك خودي نشان دهد
يك فعال فض��اي مجازي در صفحه ش��خصي خ��ود در توئيتر درباره 

ماجراي نماينده هتاك سراوان خطاب به دادستان نوشت: 
دادستان را مدعی العموم تعريف كرده اند؛ در ايران اما عموماً دادستان از 

جانب حكومت شاكی  است. 
اين بار بد نيست دادستانی با شكايت از نماينده هتاك، هم هيئت نظارت 

را از انفعال خارج كند، هم حق مردم را بگيرد. 
........................................................................................................................

  به چه درد مي خورد این شوراي بي خاصيت؟
يك فعال رسانه اي در صفحه ش��خصي خود در توئيتر درباره عملكرد 

شوراي نظارت بر نمايندگان مجلس، نوشت: 
آخرين باری كه شورای نظارت بر نمايندگان مجلس، نماينده ای توبيخ 
كرده يادتون هس��ت؟ اولين ب��ارش رو چی؟ به چ��ه درد ميخوره اين 

شورای بی خاصيت. 
........................................................................................................................

   تصویري كه مجلس از خودش نشان داد!
يك فعال رسانه اي طي توئيتي درباره جلسه روز گذشته مجلس شوراي 

اسامي درباره توهين نماينده سراوان، نوشت:
پتانسيل اين را داريم كه برای معطلی 45 دقيقه ای يك نماينده وزير 
استيضاح كنيم، مدير كل عوض كنيم، كشور را به هم بريزيم اما برای 
گرانی بی س��ابقه و معضات عديده اقتصادی، خيلی شيك و مجلسی 

روی صندلی  ها چرت می زنيم!
]تصويری كه مجلس امروز از خودش منتشر كرد![

........................................................................................................................
   از بددهني علي مطهري تا آبروریزي نماینده سراوان

وحيد يامين پور مج��ري و تهيه كننده تلويزيون ط��ي توئيتي درباره 
توهين نماينده سراوان به يك كارمند گمرك، نوشت:

افتضاح سلفی با موگرينی
 اظهارات پروانه سلحشوری 

بددهنی علی مطهری و حاا آبروريزی نماينده سراوان
هيئت نظارت ب��ر رفتار نماين��دگان مجلس دقيقاً ب��رای چه كاری 

تشكيل شده؟!

حكم اعدام حميد باقري درمني مفسد اقتصادي 
در دیوان عالي هم تأیيد شده و طبيعتاً او هم اكنون 
باید منتظر اجرایي شدن آن باشد. پرونده او یكي 
از پيچيده ترین پرونده ه�اي اقتصادي یك دهه 
اخير است كه در دولت هاي مختلف ریشه داشته 
و از باب�ك زنجاني تا برخي چهره هاي سياس�ي و 
متهمان امنيتي با وي مرتبط بوده اند. او تاشش 
براي فرار را هم امتحان كرد؛ یكبار پيش از خروج از 
كشور ناكام ماند و بار دیگر نيز پيش از اجراي نقشه 
فرار به دام افتاده است اما یكي از نكات جالب این 
پرونده، اق�دام دو محكوم امنيت�ي تابلودار براي 
آزادي باقري درمني با وثيقه گذاش�تن سند یك 
زمين ۵۰۰هزار مترمربعي بوده است. در این ماجرا 
نام »هدایت اه آقایي« و »هنگامه شهيدي« كه هر 
دو از محكومان امنيتي هستند به چشم مي خورد. 
   ابربده�كار بانك�ي چرا به اع�دام محكوم 

شد؟
حميد باقري درمني كه به عنوان يكي از بزرگ ترين 
مفسدان اقتصادي شناخته مي شود، از سال ۱۳۸۳ به 
بعد داراي پرونده هاي قضايي گوناگون بود؛ از »قاچاق 
كاا« و »پولش��ويي ب��ا ارزش نجومي« ت��ا »پرونده 
معوقات بازپرداخت وام هاي بانكي« و »قاچاق شمش 
طا«. رسانه ها در تاريخ 9 خرداد ۸6، »باقري درمني« 
را »ابر بدهكار بانكي« با 2هزار ميليارد تومان معوقات 
بانكي ناميدند. جوانمير محمدي رئيس سابق بانك 
ملي شعبه بهار در بخشي از اعترافات خود مي گويد: 
درمني كه از بدهكاران كان بانكي بود به واسطه يكي 
از افرادش به نام محمدرضا نصيري از خاوري دستور 
صدور ضمانتنامه هاي بانكي را گرفته بود اما سرپرست 
يكي از مناطق بانك ملي دستور وي را انجام نداد كه 
پس از 24 ساعت از سمت خود بركنار شد. دور جديد 
تشكيل پرونده هاي قضايي جديد درمني كه منجر 
به حكم افساد في اارض وي ش��ده است با شكايت 
»شركت پاايش نفت جي« از باقري درمني در تاريخ 
۱2 شهريور 9۱ ثبت و آغاز شده است. در دادخواست 
شركت مزبور آمده بود كه شركت هاي شش گانه اي 
با عناوين مشخص با توسل به عمليات متقلبانه اقدام 
به اخذ ۱۷۸هزار تن قير از شركت نفت جي و تحصيل 
نامشروع اموال شركت مذكور كرده اند، حكم قضايي 
ممنوع المعاملگي درمني هم از تاريخ ۱5 شهريور ۸9 

اجرا شده است. »باقري درمني« در تاريخ ۳۱ مرداد 
سال 9۳ به اتهام افساد في اارض بار ديگر بازداشت و 
تكاپوي جريان مرتبط با او براي حل و فصل پرونده اش 

آغاز مي شود. 
  اسناد ۵۰۰هزار متر زمين براي وثيقه

صبح دوش��نبه 2۰ آذر ۱۳96، خانمي 42 س��اله به 
شعبه سوم بازپرس��ي مجتمع امور اقتصادي تهران 
مراجعه و به صورت كتبي اعام مي كند قصد دارد پنج 
سند تك برگي زميني به متراژ 5۰۰ هزار متر مربع را 
به عنوان وثيقه براي آزادي باقري درمني توديع كند. 
پنج سند فوق الذكر در بخش هاي گرمسار و آرادان از 
توابع استان سمنان به ثبت رسيده بودند. 5۰۰هزار 
متر مربع زمين مورد اشاره شامل تاسيساتي همچون 
حلقه چاه آب ۳۰ متري، سالن هاي پرورش شترمرغ، 

سالن جوجه كشي، انبار خوراك دام، فضاي مسقف 
نگهداري جوجه ه��ا، آب انبار، فضاي فنس كش��ي 
ش��ده و... مي ش��دند. اين 5۰۰هزار متر مربع زمين 
قرار بود ضامن آزادي باق��ري درمني بود؛ پرونده اي 
كه در آن رديف هاي مختلف��ي از اتهامات اقتصادي 
به ثبت رسيده بود؛ از غارت بيت المال تا كاهبرداري 
2هزارميليارد توماني. شش روز بعد جواب استعام 
در مورد زمين مش��خص كرد شش دانگ پاك هاي 
ثبتي اسناد 5۰۰ هزار متر مربع زمين گرمسار، به نام 

هدايت اه آقايي ثبت شده است. 
   هدایت اه آقایي كيست؟

هداي��ت اه آقاي��ي از اعضاي ح��زب كارگ��زاران 
س��ازندگي در س��ال ۸۸ و از عناص��ر تاثيرگذار در 
س��تاد يكي از س��ران فتنه بود و به جرم اخال در 

نظم عمومي از طريق آشوب و همچنين تحريك و 
تشويق مردم به شورش و اغتشاش همراه با فعاليت 
تبليغي عليه نظام جمهوري اس��امي به پنج سال 
حبس كه 2/5سال آن قطعي و 2/5سال آن تعليقي 

بود، محكوم شده بود. 
در آن برگه استعام قيد ش��ده بود كه شش دانگ 
پاك هاي ثبتي آن پنج س��نِد متعلق به 5۰۰هزار 
متر مربع زمين گرمسار در تاريخ 25 آذر ۱۳94 از 
سوي هدايت اه آقايي به نام هنگامه شهيدي انتقال 

يافته و سند اين انتقال نيز صادر شده است!
   انتقال زمين از هدایت اه آقایي 

به هنگامه شهيدي
هنگامه شهيدي خانم 42 ساله اي بود. او نيز همچون 
»هدايت اه آقايي« در زمره فعاان فتنه ۸۸ بود. او 

چندي پيش از انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ 
از انگليس به تهران آمد و عضو ارشد ستاد انتخابات 
يكي از سران فتنه شد. ش��هيدي در چندين مقطع 
به سبب ارتكاب جرائم متعدد دستگير شد. اين فرد 
كه خ��ود را در فضاي مجازي خبرن��گار مي ناميد با 
پش��تيباني كانال هاي بدنام و ضدانقاب مش��غول 

فعاليت گسترده بود.
 نكته قاب��ل تأمل آنكه، هنگامه ش��هيدي در زماني 
كه با حمايت كانالي ضدانقاب عليه نظام مشغول 
اتهام زني بود، اعام كرده بود وضعيت مالي مناسبي 
ندارد و محل اس��كانش از طريق دانش��جويان يك 
دانش��گاه فراهم ش��ده و معتمدينش ب��راي او پول 
مي فرستند اما در همان مقطع وي زميني به وسعت 
5۰۰هزار مترمربع در تصاحب داشت كه مي خواست 

آن را وثيقه آزادي يك مفسد اقتصادي كند. 
نامبرده در تيرماه س��ال ج��اري در حالي كه تحت 
تعقيب قضايي بوده، توس��ط مأموران پليس جزيره 
كيش شناسايي و دستگير مي شود. شهيدي تا قبل 
از دستگيري براي اينكه از ديد مأموران مخفي بماند، 

از ماسك استفاده مي كرد. 
   نكات مبهم یك ماجرا

در اينجا چند نكته مبهم ايجاد مي شود: چه رابطه اي 
ميان »هنگامه ش��هيدي« و »باقري درمني« وجود 
داشت كه »شهيدي« قصد داشت سند زمين 5۰۰هزار 
مترمربعي گرمس��ار را براي آزادي »باقري درمني« 
وثيقه بگذارد؟ اما فارغ از موضوعات مطرح شده، يك 
نكته قابل تأمل و مبهم، پس از دس��تگيري هنگامه 
ش��هيدي، فرقه بهاري و تيم رسانه اي رئيس جمهور 
س��ابق به تكاپو افتادند و با مطالب و يادداش��ت هاي 
گوناگون به مظلوم نمايي از اي��ن فرد پرداختند. اين 
موضوع آنقدر ب��راي اين جريان اهميت داش��ت كه 
محمود احمدي نژاد در دفاع از هنگامه شهيدي بيانيه 
رس��مي صادر كرد اما اخيراً و پس از اينكه ماجراي 
پرونده باقري درمني به مراحل حساس خود نزديك 
شد، يك بازوي ديگر از جريان احمدي نژاد با انتشار 
سلسله توئيت هايي به صورت كامًا آشكار به حمايت 
از كاهبردار ب��زرگ نظام بانكي و اقتصادي كش��ور 
پرداخت. سحام نيوز، سايت وابسته به مهدي كروبي 
هم به حمايت از باقري درمني مي پردازد. حلقه واسط 

همه اين جريانات كجاست؟!

سامي در مراسم تجليل از راویان دفاع مقدس:
 ملت ايران مي تواند 

در برابر فشار خطرناك قدرت هاي بزرگ بايستد
جانشين فرمانده سپاه گفت: ملت ایران 
ب�ا اتكا ب�ر عنص�ر ایس�تادگي، صبر، 
ش�جاعت، ف�داكاري و ظلم س�تيزي 
مي توان�د در براب�ر فش�ار خطرن�اك 
بایس�تد.  ب�زرگ  قدرت ه�اي 
به گزارش فارس، سردار حسين سامي 
جانش��ين فرمان��ده كل س��پاه صب��ح 
چهارشنبه در آيين تجليل از راويان نهضت خاطره گويي دفاع مقدس، 
اظهار داش��ت: هر ملتي منابعي براي هويت بخش��ي در اختيار دارد و 
عناصري كه شخصيت هر ملتي را مي سازند از منابعي الهام مي گيرد. 
امروز آنچه به عنوان مشخصات حقيقي ملت ايران در جهان شناخته 

مي شود، عناصري الهام يافته از دوران دفاع مقدس است. 
وي تصريح كرد: ملت ايران اگر با صفت ايستادگي، صبر، شجاعت، 
فداكاري و ظلم ستيزي شناخته مي شود همه اين عناصر از آن دوران 
باشكوه در جامعه ايران اسامي به يادگار مانده و امروز ملت ايران 
با اتكا به اي��ن عناصر مي تواند در برابر فش��ار خطرناك قدرت هاي 

بزرگ بايستد. 
جانشين فرمانده س��پاه تأكيد كرد: ناموازنه ترين صف بندي را پس از 
عاش��ورا، در دفاع مقدس و در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و نظامي 
مي بينيم. دس��تگاه محاس��بات م��ادي نمي تواند توصيف گ��ر فعل و 
انفعاات و حماسه هاي شگفت انگيز دفاع مقدس باشد. دفاع مقدس به 
معناي نظريه اي جديد يعني نظريه پيروزي ايمان بر كفر است. ايمان 
و ش��جاعت به فرماندهان اين جرئت را مي داد تا عمليات هايي مانند 
والفجر۸، بدر، خيبر، بيت المق��دس و... طراحي كنند كه به جز مردان 

حق از عهده كسي بر نمي آمد. 
جانشين فرمانده سپاه گفت: نظريه هاي ما تا زماني كه به مصاديقي 
روي زمي��ن تبديل نش��ود، باورپذير نيس��ت. اينك��ه مي توان بر 
قدرت هاي بزرگ پيروز ش��د، نيازمند ش��اهد مثال هايي اس��ت. 
مديريت جهادي از دوران دفاع مقدس ش��كل گرفت و نشان داد 
حال مشكات ما در شرايط سخت است. ما نيازمند آن هستيم كه 
الگوها و باورهاي دفاع مقدس را به زمان حال منتقل كنيم تا منبع 

دائمي مقاومت ما شود. 
جانشين فرمانده سپاه با بيان اينكه بدون دفاع مقدس نمي توانستيم 
در برابر امريكاي ام��روز دوام بياوريم، افزود: م��ا در دفاع مقدس 
آموختيم كه مي توان بر قدرت هاي بزرگ پيروز ش��د، راز حيات و 
رمز بقاي ملت ما تاريخ نزديك ماست كه نش��ان داد ما مي توانيم 
قوي باشيم. در اين صحنه نابرابر جدال بين ما و جهان سلطه گر، 
ايران پيروز اس��ت چراكه مقاومت يك انتخاب آگاهانه و حقيقت 
است. وقتي عقايد يك ملت در صحنه هاي سخت ساخته مي شود، 

هيچ كس نمي تواند آن را تغيير دهد. 
جانشين فرمانده س��پاه در بخش ديگري از س��خنان خود اظهار 
داشت: انتقال جهاد از يك دوره به دوره ديگر باعث ايجاد استحكام 
و مقاومت مي شود. ما آموخته ايم در هرجايي كه با دشمن جنگيده 

ايم پيروز شده ايم.
 اگر با مدل دفاع مقدس به جنگ دشمن در عرصه اقتصادي برويم 
قطعاً پيروز خواهيم شد، دفاع مقدس باطل السحر نظريه دشمنان 

بود و كارآمدي و پيروزي اسام را نشان داد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و     کوتاه
محاسبات مجلس شوراي اسامي 
مي گوید دولت نسبت به اجراي س�امانه ثبت حقوق مدیران 

مقاومت مي كند. 
حميدرضا حاجي بابايي در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به عدم 
اجراي حكم قانون برنامه ششم توس��عه در زمينه ايجاد سامانه 
ثبت حقوق مديران گفت: اين ماده يكي از مواد بسيار تاثيرگذار 
بر فضاي عمومي جامعه است كه مي تواند اعتماد عمومي جامعه 
را افزايش دهد. رئيس فراكس��يون نمايندگان وايي در مجلس 
عنوان ك��رد: در زمان تصوي��ب اين ماده در قانون برنامه شش��م 

توسعه، دولت مقاومت داشت و اكنون كه بايد آن را اجرا كند زير 
بار قانون نمي رود. دستگاه اجرايي بايد قانوني كه شوراي نگهبان 
تأييد كرده و مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را با سياست هاي 

كلي تطبيق داده است، اجرا كند. 
نماينده مردم هم��دان و فامني��ن در مجلس دهم ش��وراي 
اسامي تأكيد كرد: هيئت رئيسه مجلس كه مديريت دستگاه 

قانونگذاري كشور را بر عهده دارد بايد قدرتمندانه روي موضوع 
عدم اجراي قانوني از س��وي دولت ورود كند، سؤال اين است 
كه چرا هيئت رئيسه براي عدم اجراي قانون درخواست ماده 
2۳4 آيين نامه داخلي را نمي دهد. حاجي بابايي با تأكيد براينكه 
شفافيت در حقوق مديران خواسته ملت است، عنوان كرد: بايد 
تمام مديران كشور در اتاق هاي شيشه اي كار كنند، هيچ نظارتي 

بااتر از نظارت مردم نيس��ت. ثبت حقوق در س��امانه مورد ذكر 
ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه براي كارمندان نيست، براي 
مديران است و طبق قانون دولت بايد از ابتداي امسال ثبت حقوق 
مديران را در دستور كار خود قرار مي داد، اما تا امروز زير بار چنين 
اقدامي نرفته است. وي ادامه داد: اگر بر حقوق وزير نظارت شود، 
خودكار حقوق معاون وزير و مديركل وزارتخانه نيز اصاح مي شود 
و نظارت بر آن اعمال مي شود اما دولت اراده اي براي اجراي اين 
حكم قانون برنامه شش��م توسعه كل كش��ور ندارد. مجلس بايد 
به طور جدي پيگير اجراي اين قانون باش��د، ۱۰ ماه اس��ت كه 

دولتمردان از رفتن به اتاق شيشه اي استنكاف مي كند.

حاجي بابایي با اشاره  به تخلف دولت در ثبت حقوق مدیران:
دولت از شفافيت استنكاف مي كند

در منط�ق تحليل�ي حاك�م ب�ر رواب�ط بين المل�ل، صل�ح 
از طری�ق موازن�ه ق�وا حاص�ل مي ش�ود. دولت ه�ا ب�ه 
ج�اي هدف گ�ذاري ب�راي صل�ح جهان�ي ك�ه بيش�تر 
یك ش�عار فریبنده اس�ت ب�ه بيشينه س�ازي منافع ملي 
ف�ارغ از ه�ر گ�زاره همه پس�ند دیگ�ري مي اندیش�ند.

 اگر در روابط خارجي يك كشور با قدرت هاي بزرگ موازنه اي 
ميان نوع نگاه و سطح تحليِل كارگزاران و تصميم گيران سياست 
خارجي وجود نداشته باشد، شكست يك سويه و از دست دادن 
منافع ملي قطعي به نظر مي رسد. اين مواجهه خود از مصاديق 

روشن عدم موازنه  قوا محسوب مي شود. 
نكته  دوم اينكه تجربه ه��اي تاريخي در برخورد خوش بينانه به 
چنين نهادها يا كشورهايي در ايجاد رابطه  دوستانه  غير واقعي يا 
احداث جاده  يك طرفه  وابستگي را مي توان در رابطه  ميان ايران 
و امريكا در كودتاي 2۸ مرداد، كنسرسيوم نفتي و غارت منابع 
نفتي ايران برخاف قانون ملي شدن نفت در ايران، مخالفت هاي 
سخت و نرم با برنامه هسته اي ايران، تحريم هايي كه بخش هاي 
عمومي بهداشت و اقتصاد و حتي ورزش كشور را هدف قرار داده 
است و... مشاهده كرد. استفان والت از اساتيد روابط بين الملل 
دانش��گاه هاروارد در مقاله اي با تش��ريح دايل عدم اعتماد به 
اياات متحده در مجله  معتبر فارين پاليسي معتقد است: »بسيار 
سخت است كه امريكا قدرتمند محسوب شود، زماني كه هيچ 
كس��ي به كلماتي كه مي گويد اعتماد ندارد.« او معتقد اس��ت 
اياات متحده به دليل عهدشكني در موارد بسياري در حال از 
دست دادن قدرت خويش است؛ عهدشكني نسبت به گورباچف 
توسط كلينتون درباره  پيش��روي نكردن نيروهاي ناتو حتي به 
ميزان يك اينچ و سپس ناديده گرفتن تعهدات خود به شوروي، 
خروج جرج بوش از معاهده  منع موشك هاي بالستيك در سال 
2۰۰2 و بي توجهي به امكان مقابله به مثل مس��كو در اين باره، 
بي توجهي به انجام تعهدات نسبت به كره شمالي در چارچوب 
توافقنامه ۱994 و همچنين سرنگوني حكومت قذافي در ليبي 
با وجود تعهد دولت امريكا مبني بر عدم دخالت در اين كش��ور 
در صورت پذيرفتن بازرسان امريكايي و انهدام ساح هاي خود. 
در تمام مواردي كه »والت« به آنها اش��اره مي كند عدم توازن 
در سياس��ت خارجي ناش��ي از خوش بيني به اياات متحده و 
نهادهاي همسو با آن در مقابل سياست خارجي واقع گرايانه و 

البته بي مسئوليت امريكايي كامًا مشهود است. 
عاوه بر اين تجربه هاي تاريخي دليل س��ومي براي اس��تدال 
بر منطقي نبودن مذاكره با اياات متح��ده مي توان اقامه كرد؛ 
راهبرد جمهوري اسامي ايران آنچنان كه در لسان مسئوان و 
مردم وجود دارد بهبود شرايط اقتصادي كشور است. در حالي 
كه امريكا مذاكره را مسيري براي »محصور كردن ايران« براي 

تغيير رفتار و در نهايت تغيير نظام مي بين��د، اين عدم انطباِق 
اهداف در ميز مذاكره سبب مي شود كه طرف ايراني به وعده هاي 
اقتصادي كوتاه مدت بينديش��د و طرف امريكايي مدام ناظر به 
تغيير نظام سياس��ي عمل نمايد. از اين رو تفاوت سطح تحليل 
در ميان دستگاه هاي خارجي دو كش��ور عاوه بر خوش بيني 
پيش گفته مي تواند س��بب اعتياد رژيم سياسي امريكا به تكرار 
بازي »تحريم- امتياز« شود، يعني از تحريم بيشتر امتياز بيشتر 
كس��ب كنيد. تداوم اين بازي بين المللي به دلي��ل نياز ايران و 
بي نيازي ظاهري اياات متحده يكي از تاكتيك هاي امريكاست 
زيرا در فرض مذاكره با امريكا براي بهبود اقتصاد ايران، كش��ور 
ما با يك مسئله  داخلي به مقابله با يك مسئله  كامًا خارجي از 
سوي امريكايي ها رفته است. مذاكره  ايران و امريكا هيچ شباهتي 
به مذاكرات صلح دو كشور در حال تخاصم و جنگ ندارد كه در 
آن نتايج مثبت و منفي ظاهراً براي هر دو طرف برابر است بلكه 
ايران مس��ائل داخلي خود را روي ميز مذاكره گذاشته و طرف 
مقابل مسئله اي غير واقعي و اعتباري در سياست خارجي يعني 
تحريم را براي معامله در جلسه  گفت وگو حاضر مي كند، از اين 
رو به صورت مشهود ميزان آسيب پذيري ايران در قبال اياات 
متحده در هر ميز مذاكره اي كه در آن مس��ئله  اقتصاد و تحريم 

موضوع بحث باشد، افزايش خواهد يافت. 
القاي همين نكته به جامعه، يعني امكان بهبود شرايط داخلي 
اقتصاد از سوي عامل خارجي )امريكا( مي تواند به دليل ساخت 
و بافت جامعه ايراني منجر به ايجاد دو گسل متقاطع در كشور 
شود. گسل اول ميان مردم به عنوان موافقان گفت وگو با اياات 
متحده براي بهبود اقتصاد و مخالفان آن شكل مي گيرد؛ گسلي 
كه دسته بندي و اختاف پيشين را افزايش مي دهد در اختاف 
ميان مسئوان و نخبگان كشور در حوزه  مذاكره با امريكاست. 
بديهي اس��ت كه به دلي��ل پيچيدگي هاي مذاكره ب��ا امريكا و 
آنچه در باب عدم ت��وازن گزينه هاي دو كش��ور در ميز مذاكره 
آمد، مي توان به سرعت ش��اهد اختافات عميق ميان جامعه و 
حاكميت بود. اين يكي از اهداف ميان��ي دولت امريكا در ايجاد 
دوقطبي هاي كاذب و شكستن وحدت ايرانيان است؛ امري كه 

تجربه  تلخ آن در برجام به اثبات رسيده است. 
دليل چهارم بر عدم مذاكره را بايد در نظام بهانه هاي امريكايي 
يافت. دس��تاويز اياات متحده براي تحريم ايران يا هر كش��ور 
ديگري بسيار زياد است و گزينه هاي كش��ورهاي مقابل براي 
مذاكره محدود مي باشد. در قالب مذاكرات هسته اي ميان ايران 
و امريكا كه انرژي هسته اي به مثابه يك سپر و دژ از نظام اسامي 

با همه  مؤلفه هايش دفاع مي كرد در قبال تحريم هاي اقتصادي 
هزينه شد. اين مورد ش��ايد تنها موردي باش��د كه مي توان از 
ميان دس��تاوردهاي جمهوري اس��امي روي آن مذاكره نمود 
اما آيا ليس��ت بهانه هاي اياات متحده به همين نسبت كاهش 
مي يابد؟! آيا ايران يا هر كش��ور ديگري مي تواند از گزينه هايي 
چون صنعت دفاعي، صنعت علمي، قانون اساسي يا ارزش هاي 
الهي و انساني خود دس��ت بردارد؟ بديهي است كه گزينه هاي 
واقعي محدود ايران براي مذاك��ره با گزينه هاي اعتباري )نظام 
تحريم ها( و نامحدود امريكايي توازن ندارند و در قبال اين عدم 
برابري، نتيجه مذاكرات از پيش روشن است، البته به روشني در 
سال هاي اخير اياات متحده در كنار تحريم ها از ستوني از افراد 
خودآگاه تا ناخودآگاه س��ود مي برد كه پروژه  نفوذ را در داخل 
تكميل مي كنند. عمليات رواني اين س��تون آنقدر مؤثر اس��ت 
كه اياات متحده اميدوار است پرونده  مسائلي چون موشكي و 
حضور منطقه اي ايران را نيز به سرنوشت پرونده  هسته اي دچار 
نمايد. آنجا كه پس از آنكه در س��ال هاي گذشته »هنوز انرژي 
هسته اي حق مسلم ما بود« دشمن با عمليات رواني سنگين و 
البته نقش بي بديل نيروهايي در داخل توانست انرژي هسته اي 

را در تقابل با معيشت مردم معرفي نمايد. 
 مس��ئله  ديگر اينكه آنچنان كه تجربه  مصدق، ش��وروي، كره 
ش��مالي، قذافي و تجربه  بومي برجام به ايران نش��ان مي دهد، 
مذاكره و حتي توافق با اياات متحده به هيچ وجه از خصومت او 
نسبت به كشور مقابل نمي كاهد بلكه مذاكره يا توافق اين گزينه 
را در ذهن سياستمدار امريكايي فعال مي كند كه طرف مقابل به 
دليل نياز اقدام به مذاكره كرده است، سپس از همين نياز نقاط 
ضعف هدف گرفته مي شود و نتايج مشابهي شبيه آنچه تاكنون 

بوده به بار خواهد آمد. 
س��خن پاياني اينكه ش��رايط منطق��ه اي و بين المللي كامًا 
برخاف خواست اياات متحده و متحدانش در حال پيشرفت 
است. جمهوري اس��امي ايران جنگ هاي نيابتي منطقه را با 
اقتدار به سود خود به پايان رسانده و در وحدتي بي سابقه جبهه  
مقاومت متشكل از همه  معتقدان به مقابله  با استكبار امريكايي 
شكل گرفته است. ايران امروز از هميشه  تاريخ قوي تر و امريكا 
از همه  زمان ها ضعيف تر است. اين نكته اگر به بدعهدي و خروج 
امريكا از برجام و دست خالي ايران در اين توافق اضافه شود و 
با بدهكاري سياسي امريكا به ايران جمع بسته شود منجر به 
اين نتيجه مي ش��ود كه ادامه  مسير با همين دست فرمان نياز 
امريكا به مذاكره را افزاي��ش داده و پس از آن ابتدا بايد اياات 
متحده به تعهدات پيش��ين خود عمل نماي��د. انجام تعهدات 
امريكا در قبال ايران همان دليل عدم نياز به مذاكره  مجدد با 

اياات متحده است.

تحليلي بر تأمين نشدن منافع ملي در مذاكره با امریكا
توازني كه در اين مذاكره رعايت نشد
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براي نزديك ش�دن به لحن و ادبيات دوره 
ناصرالدين ش�اه چقدر كار كرديد و اساسًا 
اين موضوع ت�ا چه ان�دازه برايتان اهميت 

داشت؟
براي نزديك ش��دن به لحن و ادبيات دوره ناصرالدين 
شاه مدت زيادي را صرف مطالعه كتب تاريخي و متون 
ادبي منظوم و منثور آن دوره ك��ردم، اما قصدمان اين 
نبود كه لحن طوري باشد كه مخاطب امروزي متوجه 
نشود، يعني تاش كرديم ميان لحن و ادبيات آن دوره و 
مخاطب كنوني تعادل ايجاد كنيم. چون به طور طبيعي 
بينندگان سريال با خيلي از اصطاحات و عبارات آن 
دوره آشنا نيستند، به همين دليل نمي توانستيم كامًا 
به زبان آن موقع روايت كنيم در آن صورت كار سخت 
مي شد. سعي كرديم يك مرز متعادلي پيدا  و روي آن 
حركت كنيم. اينكه چقدر در اي��ن زمينه موفق عمل 
كرديم را بايد از بينندگان پرسيد. يك نكته ديگر هم 
هست و آن اينكه لحن و ديالوگ ها در مقام اجرا با آنچه 

من نوشته بودم، امروزي تر شده است. 
در مطالعات خ�ود از چه منابعي اس�تفاده 

كرديد؟
تمام متون دست اول دوره قاجار را ديديم. البته نه متون 
تحليلي، بلكه آنچه به صورت روزنامه، خاطره نويسي يا 
سفرنامه و جود داشت را ديديم. برخي ها مشهور هستند 
و شايد بسياري آنها را خوانده باشند مثل نوشته هاي 
اعتمادالسلطنه، اما ما س��راغ مهجورهايي مثل قصيد 
الملك شيباني هم رفتيم كه شايد كسي نخوانده است. 
همه اينگونه منابع، مطالعه و فيش برداري شد،بنابراين 
لحن و ادبيات آن دوره دس��ت ما بود و مي توانس��تيم 
متن فيلمنامه را قاجاري تر بنويس��يم اما فكر كرديم 
اگر آنگونه بنويسيم، متن و ديالوگ ها براي مخاطبان 
عمومي پيچيده ش��ود به همين دلي��ل طوري متن را 

نوشتيم كه عام بپسندد و خاص پس نزند. 
به نظر مي رسد لحن سريال بيش از آنكه به 
ادبيات دوره قاجار نزديك باشد به ادبيات 
امروزي نزديك است يعني بيشتر به لحن و 

ادبيات امروز متمايل شديد؟
در اجرا تصميم دوس��تان اين ش��د كه براي بعضي از 
ش��خصيت ها كمي لحن را به امروز نزديك تر كنند و 
مقداري امروزي تر شده است، اما اينكه اين چقدر كار 
درستي بوده را بايد خود دوستان و مخاطبان نظر دهند 
و اين براي همه ش��خصيت ها نبوده، بلكه براي برخي 
بوده است. دوستان تصميم گرفتند لحن را براي برخي 
كاراكتر ها س��بك تر بگيرند. البته خيلي هم زياد نبود. 
مي توانم بگويم 95درصد آنچه شما مي بينيد همان متن 
اصلي است. فقط در لحن و اضافه كردن بعضي لغات به 

صورت بداهه خارج از حوزه متن و نويسنده است. 
از اثر نمايشي خاصي هم الهام گرفتيد؟

به هيچ عنوان. هر نويسنده اي خواس��ته يا ناخواسته 
وامدار تمام آثار ادبي و نمايش��ي قبل از خودش است، 
اما اينكه تعمداً بخواهيم مثًا اثري الگو قرار بگيرد، نه 
اصًا اينطور نبود، بلكه بر عكس بود. اگر جايي احساس 
مي كردم كه قصه ممكن اس��ت به فضاي قصه ديگري 
نزديك شود تا جايي كه توانستم، سعي كردم اين اتفاق 

نيفتد. گرچه نمي توان در اين خصوص مطلق س��خن 
گفت كه كار تقريباً غيرممكني است. 

بازخورد هاي مردمي تاكنون چگونه بود؟
به نظر من صددرصد افرادي كه به طور معمول تلويزيون 
مي بينند اين سريال را تماش��ا مي كنند. اينكه چقدر 
توانس��تيم مخاطبان جديد جذب كنيم، نياز به آمار، 
نظرسنجي و بررسي علمي دارد، اما بازخوردهايي كه 
تاكنون از روش هاي مختلف مثل فضاي مجازي گرفتيم 
نشان مي دهد ميزان رضايت از سريال نسبت به كارهاي 
مش��ابه بااتر و بيش��تر اس��ت. طبيعي است هميشه 
نقص ها، محدوديت ها و الزاماتي در اينگونه كارها وجود 
داشته باشد كه مخاطب خاص نپسندد يا حتي نظرات 
متفاوت و گاه متضاد در باره برخي سكانس ها داده شود. 
مثاً درباره سكانس مراسم عروسي برخي حواشي ايجاد 
شد، عده اي پسنديدند و عده اي مخالفت كردند. جالب 
بود كه در فضاي مجازي خود كاربرها به جاي عوامل 
فيلم پاسخ مخالفان را مي دادند. اينها براي من و عوامل 

اجرا دلگرم كننده بود. 
 چقدر نقش فيلمنامه را در رضايت بينندگان 

از سريال مؤثر مي دانيد؟
من به عنوان فيلمنامه نويس سريال بهتر است به اين 
سؤال شما پاس��خ ندهم، اما به صورت كلي بايد بگويم 
زماني اثري موفق  و با اقبال مخاطب مواجه مي ش��ود 
كه در درجه اول داس��تانش بتواند مخاطب را با خود 
همراه كند. بر اين اساس مي توانم بگويم داستان بانوي 
عمارت موفق شده است مخاطب را با خود همراه كند 
و سرنوش��ت ش��خصيت ها براي مخاطب مهم شود و 
انگيزه پيگيري سريال را داشته باشد. حاا اينكه سهم 

فيلمنامه چقدر است را نمي دانم. 
فيلمنامه خ�وب، هم�راه ب�ا كارگرداني و 
طراحي صحنه و بازيگري خوب بازيگران هر 
مجموعه اي را جذاب مي كند. اين هماهنگي 

را در سريال بانوي عمارت مي بينيد؟ 
به نظر من الزامات و اقتضائات اجرا موجب شده است 
از همه ظرفيت هاي فيلمنامه اس��تفاده نشود. اين به 
معناي ضعف كارگ��ردان يا عوامل اجرا نيس��ت، بلكه 
بخش عمده آن به نظرم دس��ت بس��ته تهيه كننده و 
كارگردان در هزينه ها بوده است. اين موضوع در انتخاب 
بازيگر، طراحي دكور و صحنه يا لوكيشن هم خودش 
را نشان مي دهد. كاري كه بايد به طور مستمر هر شب 
از تلويزيون پخش شود با كارهاي ديگر متفاوت است، 
سرعت بيش��تري نياز اس��ت كه با محدوديت بودجه 
سازگار نيس��ت، اما اين تيم توانس��ت با همين بودجه 
معمولي »بانوي عمارت« را ارائه ده��د كه جا دارد به 
همه عوامل اع��م از كارگردان،تهيه كننده، بازيگران و 
دست اندركاران سريال خسته نباشيد گفت. البته اين 
ارتباطي به مردم ندارد، مردم كه درجريان پشت پرده 
ساخت سريال و بودجه و اينگونه مسائل نيستند. مردم 
محصول نهايي خوب مي خواهند اما من كه در جريان 
ب��رآورد بودجه و س��نگيني كار گروه هس��تم، خيلي 
ايده آليستي به ماجرا نگاه نمي كنم. براي همين با در 
نظر گرفتن همه اين مس��ائل مي گويم كار آبرومندي 
ارائه شده اس��ت. ضمن اينكه بس��ياري از بازيگران به 

نظرم بهترين بازي خودشان را اينجا ارائه دادند يعني 
ما بازي هاي ديگرش��ان را هم ديده بودي��م، اما اينجا 
بهترين و در واقع پذيرفتني ترين نقش زندگي شان را  
بازي كردند و من از آنها ممنون هستم بابت  انرژي كه 
گذاشتند. مي دانم كاستي هايي هم وجود دارد و هميشه 
هست، اختاف نظر ها بين نويسنده و كارگردان هست، 
اينها هميش��ه بوده و خواهد بود. نويس��نده درخيال 
خود قصه را ديده و زماني كه با واقعيت نمايشي كه به 
تصوير كشيده شده، مواجه مي شود، خيلي از اوقات جا 
مي خورد، چه بسا توقع بيشتري داشته و خيلي جاها 
احس��اس مي كند كه حق مطلب ادا نش��ده است. اين 
چيزها طبيعي اس��ت و مخصوص اين كار هم نيست. 
تا زماني كه آدم مي نويسد و تقديم مي كند به ديگران 
براي ساخته شدن، بايد با اين سورپرايز ها مواجه شود، 
اما به طور كل��ي بايد بگويم كه عوام��ل از عهده كار بر 
آمدند. مسئوان لباس و صحنه و بازيگران خيلي خوب 
ظاهر ش��دند. در مورد فيلمبرداري كار هم بايد بگويم 
كه با توجه به امكاناتي كه در اختيار داش��تند، تصوير 
و نور به نظرم قابل قبول اس��ت و جا دارد به عوامل آن 

تبريك بگويم. 
فيلمنامه شخصيت محور است يا موقعيت محور؟

من هيچ فيلمنامه و كاري را اينطور نمي بينم. اواً كه 
ما با يك اثر داس��تان گونه مواجه هس��تيم. زماني كه 
ش��ما تصميم مي گيري براي مدي��وم تلويزيون اثري 
داستان گونه بنويسي، اقتضائات خودش را دارد. ديگر 
شما نمي توانيد بگوييد من شخصيت محورم يا ماجرا 
محورم. شما بايد بين شخصيت هايي كه بيننده دوست 
دارد و سرنوش��ت آنها را دنبال مي كند و تركيب آن با 
ماجراهايي ك��ه براي مخاطب هم جذاب باش��د و هم 
غيرقابل پيش بيني، تعادل ايجاد كنيد. در واقع مخاطب 
بعد از تماش��اي چند قس��مت بايد بتواند به نويسنده 
اعتماد كند. به اين معني كه خيالش جمع باش��د كه 
نويسنده مي داند داستان را به كجا ببرد و به كجا نبرد 
و چه اطاعاتي را به او بدهد. اينها همه باعث مي شود 
من بگويم كار ما هم شخصيت محور و هم ماجرا محور 
اس��ت. تعادل ميان اين دو محور در بستري از واقعيت 
تاريخي كه نياز بوده، در پس زمينه كار گنجانده شده 

است. براي آنكه صرفاً يك اثر داستان گو نباشيم و اداي 
ديني هم به واقعيت هاي تاريخي آن دوره كرده باشيم، 
بايد سؤااتي ايجاد كنيم كه مخاطب مجبور به تحقيق 
شود. گاهي سراغ گوگل و كتاب ها برود و چيزهايي را 
جست وجو كند تا به يافته هاي جديدي عاوه بر آنچه 
در سريال مي بيند، برسد. بسياري از مخاطب ها رفتند 
جس��ت وجو كردند و مقااتي در باره ارسان ميرزاي 
قاجار را مطالعه كردند كه آيا چنين شخصيتي بوده يا 

نه، تا بهتر داستان او را دنبال كنند. 
تجربه كار تاريخي پيش از اين داشتيد؟ 

تجرب��ه كار تاريخ��ي به معن��اي دراماتيكش ن��ه! اما 
طرح هاي زيادي نوشتم. همراه يكي از دوستانم تمام 
آثار دس��ت اول از ابتداي سلس��له صفويه تا پهلوي را 
مطالعه كرديم و حاصل آنها براي من كه در اين حرفه 
فعاليت مي كنم اين است كه فراز هاي مختلفي از تاريخ 
را به شكل طرح سريال و طرح فيلم سينمايي يادداشت 

كردم كه به مرور تاش مي كنم سراغشان بروم. 
يعني باز هم كارهاي تاريخي به شما سفارش 

شده است؟ 
خير، ايده خود من بود. همين ط��رح بانوي عمارت را 
حدود هشت سال پيش به س��ازمان صدا و سيما ارائه 
داديم، اما هر بار با تغيير مديران اولين سريالي كه كنار 
گذاشته مي ش��د، همين س��ريال بود. باز مدير جديد 
مي آمد مدتي طول مي كش��يد تا ارتباط مي گرفتيم، 
توافقات اوليه انجام مي ش��د باز ب��ا جابه جايي مواجه 
مي شديم. در واقع داس��تان تصويب »بانوي عمارت« 
خودش دراماتيك تر از س��ريال ش��د. به ش��وخي به 
تهيه كننده مي گفت��م طرح ما به دفت��ر هر كس برود 
صندلي اش را از دست مي دهد و اين اتفاق براي رئيس 
س��ازمان هم افتاد، يك بار طرح تا شوراي دفتر رئيس 
وقت سازمان هم رفت كه اين بار خود رئيس سازمان 
عوض ش��د. به هر حال تقدير س��ريال چنين بود كه 
تصويبش سال ها به طول انجامد وگرنه احتمااً اكنون 
شاهد ساخته شدن ادامه آن هم بوديم. اين را هم بگويم 
كه نام اوليه س��ريال»آهو« بود. به ه��ر حال فصل اول 
سريال اين شد كه مي بينيد تا ببينيم فصل هاي بعدي 
چه خواهد شد. هنوز معلوم نيست اراده اي براي ساختن 
فصل هاي بعدي وجود داشته باش��د. البته جا دارد از 
مديران سازمان تشكر كنم كه بس��يار مدارا و تساهل 

كردند تا كار شكل بگيرد. 
فضاي داستان مربوط به دوره قاجار است. 
اين دوره چه ويژگي هايي داشت كه شما اين 

دوره را انتخاب كرديد؟
سالي كه سريال در آن اتفاق مي افتد، سال 1313هجري 
قمري مقارن با سال 1275 هجري شمسي است. اين 
س��ال از اين جهت اهمي��ت دارد كه مملك��ت بعد از 
50سال سلطنت ناصرالدين شاه قاجار با مرگ او وارد 
دوره جديدي مي شود. سلطنت طواني ناصرالدين شاه 
موجب ايجاد تعادل نسبي در جامعه شده بود. با مرگ 
ش��اه ناگهان  خلئي به وجود مي آيد و به نوعي جامعه 
دچار شوك مي ش��ود. تا مردم به دوران جديد عادت 
كنند طول مي كش��د. در واقع جامعه آماده تحوات و 
نگرش هاي جديدي مي شود تا اينكه به دوران مشروطه 

مي رسيم و مطالبات عدالتخواهانه مردم شكل مي گيرد. 
واقعاً محقق شدن مش��روطه با وجود ناصرالدين شاه 
امري بسيار دور از ذهن به نظر مي رسيد. با كشته شدن 
ناصرالدين شاه خيلي چيزها تغيير كرد و بسياري فكر 
كردند مي شود در دوره جديد س��راغ مطالبات جديد 
رفت و از شدت ظلم، جور،ستم و فسادي كه در واقع در 
جاهاي مختلف بر مردم اعمال مي شد،رهايي يافت. ايده 
تغيير شكل مي گيرد، لذا اين دوره براي داستان نويسي 
جذاب مي شود. ضمن اينكه اينها پس زمينه داستان 
ما هستند و ما با  اثري كه تم اصلي آن عشق به خانواده 
و نظاير آن است روبه رو هستيم و خيلي سراغ تاريخ و 
وقايع جدي تاريخي نرفتيم، اما تأثيركشته شدن شاه 
بر زندگي شخصيت هاي قصه را روايت كرديم. جشن 
تاجگذاري را مي بيني��د كه آدم هاي قص��ه منتظرند 
ببينند در اين دوره تكليف شازده ارسان چه مي شود؟ 
آيا به مقام و منصبي مي رس��د يا نه؟ و ما به بهانه اينها 
بحث هاي ديگري هم مطرح كرديم مثل اينكه شايسته 
س��ااري حاكم نبوده اس��ت. روابط بين آدم ها، وجود 
رشوه و امثال اينها در واقع درهم تنيده شد. در يك درام 
عشقي و خانوادگي كه در داستان با آن مواجه هستيم، 

مسائل ديگر را هم مطرح كرديم. 
زنان در فيلمنامه شما دقيقًا چه جايگاهي 
دارند؟ كلمه ضعيفه را زياد مي شنويم. آن 
هم در ميان زنان طبقه اش�راف درحالي كه 
در همان دوره زن�ان قدرتمندي مثل مادر 

ناصرالدين شاه حضورداشتند. 
من بايد تصميمي مي گرفتم كه زن��ان قصه من فعال 
باشند يا منفعل؟ نشان دادن همه زنان به صورت كامًا 
فعال و تصميم گير واقعي نب��ود. اين در آن دوره اتفاق 
نيفتاد. تصوير كليشه اي زن س��تمديده و منفعل هم 
تصوير جذابي نبود. حتي اگ��ر در آن دوره، زنان با اين 
ويژگي زياد بوده باش��ند، براي شخص من ارائه كردن 
چنين تصويري از زنان جذابيتي نداشت، بلكه كراهت 
هم داش��تم كه چنين تصوي��ري ارائ��ه دهم،بنابراين 
س��عي كردم تعادلي بي��ن واقعيت تاريخ ب��ا ايده هاي 
خود و انتظارات بيننده ايجاد كنم. بااخره بسياري از 
ببيندگان سريال، زنان هستند كه مي خواهند تصوير 
زن را در آن دوره ببينند و جاهايي هم الگوبرداري كنند.

از آنجايي كه يكي از كاركردهاي رس��انه و آثار هنري 
الگودهي است بر اين اساس تاش كردم زناني را نشان 
دهم در حالي كه با محدوديت هاي مختلف اجتماعي 
دس��ت و پنجه نرم مي كنند اما منفعل و ظلم پذير هم 
نيس��تند و تا جايي كه واقعيت آن دوره اجازه مي دهد 
مي توانند پيش بروند و تغييراتي در سرنوش��ت خود 
ايجاد كنند. اين تم را چه در زنان اشراف زاده و تاجرزاده 
مثل افس��رالملوك و فخر الزمان و چه در دختري كه 
ما از طبقه فرودست جامعه نش��ان مي دهيم در واقع 
كاراكتر»آه��و « مي بينيم. تاش ك��ردم در واقع اين 
تعادل را برقرار كنم. نه آنقدر فعال كه باورپذير نباشد 
و نه آنقدر منفعل ك��ه تأثير منفي ب��ر جامعه بگذارد. 
تصويري از زني به آنها پيشنهاد بدهد كه دنبال ترقي 
، علم آموزي و تغيير سرنوش��ت خودش اس��ت. سعي 
كردم بيشتر تعادل برقرار كنم، اما اينكه زن ها در فيلم 
ضعيفه خطاب مي شوند بيان واقعيت است. اين در آن 
دوره وجود داشته اس��ت. نه تنها در آن دوره، بلكه در 
دوران  بعد هم داريم. شايد هنوز هم طبقات و اقشاري 
در جامعه هس��تند كه به زن به عنوان جنس دوم نگاه 
مي كنند. كاراكترهاي من كه نمي توانند دروغ بگويند 
و طبق آموزه هاي فعاان بخش زنان حرف بزنند. اين 
در تناقض با بس��تر تاريخ��ي فيلم خواهد ب��ود. باز در 
لفظ براي من مهم نبود چون در لفظ اين اتفاق افتاده 
اس��ت، اما در محتوا مهم تر بود كه آن تصوير منفعل از 
زنان ارائه نش��ود. زنان قصه كساني نيستند كه تسليم 
سرنوشت شان باش��ند. آنها به اندازه ميداني كه براي 
بازي كردن برايشان فراهم است، هم در سرنوشت خود 

و هم در سرنوشت قصه مشاركت مي كنند. 
انتظار داريد در پايان پخش اين سريال چه 

اتفاقي بيفتد؟ 
به عنوان يكي از عوامل اين پروژه س��ريالي آرزو دارم 
آنچه به تصوير كشيده شده است، با تمام نكات مثبت 
و نقدها توانسته باش��د اثر مثبتي هر چند كوچك در 
جامعه ايجاد كن��د. اميدوارم مخاطب��ان اين حس را 
نداشته باشند كه وقتش��ان را با ديدن اين سريال تلف 
كرده اند و در پايان سريال از آن راضي باشند و به عنوان 
اثر ماندگار در ذهن آنها باقي بماند. آرزوي ديگر من اين 
است كه اين سريال بستري فراهم كند تا بيشتر شاهد 

ساخته شدن آثار تاريخي از ايران باشيم.
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به نظر من صددرصد افرادي كه به طور 
معمول تلويزيون مي بينند اين سريال را 
تماشا مي كنند. اينكه چقدر توانستيم 
مخاطب�ان جديد ج�ذب كني�م، نياز 
به آمار، نظرس�نجي و بررس�ي علمي 
دارد، اما بازخوردهايي ك�ه تاكنون از 
روش هاي مختلف مثل فضاي مجازي 
گرفتيم نشان مي دهد ميزان رضايت از 
سريال نسبت به كارهاي مشابه بااتر و 

بيشتر است

 »بانوي عمارت« مردم را 
به مطالعه تاريخ تشويق كرد

 گفت وگوي » جوان« با نويسنده  سريال بانوي عمارت 
كه اين شب ها از تلويزيون پخش مي شود

   سارا نيكويی
»بان�وي عمارت« س�ريالي اس�ت ب�ه كارگرداني 
عزيزاه حميدنژاد كه اين ش�ب ها از شبكه سوم 
س�يما در حال پخش اس�ت و مخاطب�ان زيادي را 
به خود جذب كرده اس�ت. گفت وگوي »جوان« با 
احسان جوانمرد، نويسنده اين سريال را مي خوانيد. 

 فرصت هاي ايران براي تبديل شدن 
به قطب گردشگري سامت منطقه

 شبكه علمي كشور
 به كمك گردشگري سامت مي آيد

  محمدصادق عابديني
برگزاري دهمين نمايشگاه گردشگري پارس در شيراز فرصت خوبي 
براي محك خوردن توانمندي كشورمان در تبديل شدن به قطب 
گردشگري سامت در منطقه بود. امكانات و زيرساخت هاي پزشكي 
در ايران، همراه قيمت مناسب ارائه خدمات درماني دركشورمان 
باعث شده اس�ت عاوه بر كش�ورهاي همس�ايه، از كشورهاي 
اروپايي و آفريقايي نيز بيماراني براي درمان به ايران سفر كنند. اين 
سفرهاي درماني مي تواند با برنامه ريزي صحيح، به منبع درآمد 
مطمئني براي كشورمان تبديل ش�ود و گردشگري سامت را به 
يكي از سودآورترين فعاليت هاي حوزه درمان توريسم تبديل كند. 

   نمايشي از توانمندي هاي قطب پزشكي كشور
دهمين نمايشگاه گردشگري پارس، هفته گذشته با حضور معاون 
رئيس جمهور در ش��يراز آغاز به كار كرد. اين نمايش��گاه كه در 
فضايي به ابعاد 17 هزار متر مربع و در سه سالن نمايشگاهي برگزار 
مي شد، ميزبان 10 استان كشور و شش كشور خارجي بود. يكي 
از سه سالن اصلي اين نمايشگاه نيز به طور اختصاصي به توريسم 
سامت اختصاص داده شده بود.  مصيب اميري، مديركل ميراث 
فرهنگي استان فارس، درباره برگزاري اين نمايشگاه گفت:عاوه 
بر فارس، استان هاي خراس��ان رضوي، همدان، اصفهان، تهران، 
آذربايجان غربي و شرقي، مركزي، سمنان و منطقه آزاد چابهار در 
غرفه هاي صنايع دستي به معرفي دستاورد هاي گردشگري خود 
پرداختند و نمايندگان گردش��گري كشور هاي عمان، سنگاپور، 
تركيه، هند، اندونزي و امارات نيز براي ارائه امكانات گردشگري 

در اين نمايشگاه حضور داشتند. 
رويكرد اصل��ي دهمين نمايش��گاه گردش��گري پ��ارس، بحث 
گردشگري سامت بود و از آنجا كه شيراز يكي از قطب هاي مهم 
پزشكي در كشور است پرداختن به توريسم سامت در اين استان 

بيش از ساير استان هاي كشور، اهميت پيدا مي كند. 
اميري درباره پرداختن به گردش��گري س��امت در نمايش��گاه 
پارس  اظهار داش��ت: از آنجا كه موضوع گردش��گري س��امت 
يكي از اولويت هاي اصلي گردش��گري اس��ت، تاش شده است 
عوامل تأثيرگذار بر توسعه گردشگري سامت از جمله خدمات 
بيمارستان ها، ايراين ها و اقدامات معاونت صدور رواديد وزارت 
خارجه در يك سالن براي آشنايي عاقه مندان به صورت تخصصي 
به نمايش گذاش��ته ش��ود.  آش��نايي فعاان حوزه گردش��گري 
سامت با پتانس��يل هاي مراكز درماني كشور و همچنين فراهم 
كردن فضايي براي آشنايي دست اندركاران اين بخش از صنعت 
گردشگري از مهم ترين اهداف برگزاري اين نمايشگاه عنوان شده 
است. نمايشگاه امسال با مشاركت شبكه علمي كشور برگزار شد. 
سادينا آبايي، رئيس اپراتور شبكه علمي كشور گفت: اين شبكه به 
دليل عجين بودن با حوزه هاي بيمارستاني و دانشگاهي، مي تواند 
نقش پر رنگي در ايجاد اشتغال در استان ها داشته باشد. آبايي با 
اشاره به اينكه ايران دچار جنگ اقتصادي است، افزود: ما به عنوان 
بخش خصوصي در كنار دولت هستيم، زيرا ايران و نظام جمهوري 
اسامي براي ماست.  رئيس اپراتور ش��بكه علمي ايران  گفت: ما 
به عنوان عضوي در ح��وزه فناوري اطاعات طرح��ي در زمينه 
گردش��گري س��امت آماده كرده ايم كه اميدواريم بدون ايجاد 
سختي آن را پيش بريم؛ چراكه ما مي توانيم گردشگري سامت را 
با داشتن زيرساخت هاي فناوري  اطاعات به نقطه اي برسانيم كه 

براي كشور مفيد باشد و در دنيا به آن بها دهند. 
وي وجود گس��تره ف��راوان متخصصان، جايگاه مناس��ب كيفي 
تجهي��زات درمان��ي و توليدكنندگان س��رآمد در كش��ور و نرخ 
براب��ري ارز در مقابل ريال را ج��زو مزيت هاي اصلي كش��ور در 
بحث گردشگري س��امت عنوان كرد و  گفت:شبكه علمي ايران 
ارائه كننده خدمات چهارگانه تسهيل گري و مديريت چرخه در 
عملياتي ش��دن طرح ملي گردشگري س��امت با بهره مندي از 

زيرساخت هاي فناوري اطاعات است. 
آبايی با تأكيد بر گس��ترش و ترويج توريسم س��امت در كشور، 
ارتباط پزشكان داخلي با بيمارستان هاي ديگر كشورها را از جمله 
رويكردهاي خارجي كمك كننده به حوزه گردش��گري سامت 
در ايران برشمرد و بيان كرد: وجود ايرانيان مقيم خارج از كشور 
ظرفيت باايي براي ما محسوب مي شود كه با استفاده از حضور 

آنان مي توان اين مقوله را رونق و گسترش داد. 
ايران در حالي به دنبال گس��ترش بازار گردشگري سامت است 
كه كشورهاي همسايه مانند تركيه با سرعت باايي در حال جذب 
مشتريان بالقوه خدمات درماني ايران است. نبود شبكه بازاريابي 
در كشورهاي همسايه يكي از بزرگ ترين مشكات ايران در بحث 
گردشگري سامت اس��ت كه هنوز دولت نتوانسته است زمينه 

اينگونه فعاليت ها را در كشورهاي همسايه فراهم كند. 

و مه  ر ر ش ر 
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 سربازگارد
ما خانواده اي پرجمعيت داشتيم. خدا به من و 
همسرم حسن علي، هشت دختر و پسر داده 
بود. عادل فرزند س��وم خانواده بود. همسرم 
مغازه كوچكي داشت و روزي بخور و نميري 
از آن در مي آورد. عادل هم از همان كودكي با 
فقر و تنگدستي آشنا شد. هم كار مي كرد و هم 
درس مي خواند. سختي هايي كه كشيد باعث 
شد مرد بار بيايد. سر نترس��ي داشت و به دل 
خطر مي رفت. در سربازي عضو لشكر گارد شد. 
آنجا آموزش هاي سختي را پشت سر گذاشت. 
چون بچه نت��رس و زرنگي ب��ود، فرماندهي 
تعدادي از سربازها را برعهده او گذاشته بودند. 
خدمت در لشكر گارد باعث شد تا اين بچه با 
اصول نظامي آشنا شود. همين آشنايي بعدها 

باعث عضويتش در سپاه شد. 
 ماجرايقلعهمرغي

پادگان قلعه مرغي كه اان تبديل به بوستان 
وايت ش��ده اس��ت، نزديك خانه ما بود. در 
بحبوحه انقاب وقتي اوضاع پ��ادگان به هم 

ريخت و مأموران به تافي تبعيت همافرها از 
حضرت امام)ره( مي خواستند سربازان نيروي 
هوايي در پ��ادگان قلعه مرغ��ي را هم تنبيه 
كنند، عادل ب��ا پاي پياده خ��ودش را به آنجا 
رس��اند و با مأمورها درگير شد. چون در گارد 
آموزش هاي ازم را ديده بود، خوب مي دانست 
با انواع ساح ها چطور كار كند.  بعد از پيروزي 

انقاب، عادل كه دو سال خدمتش را تمام كرده 
بود، با تجربياتي كه داش��ت به عضويت سپاه 
درآمد. او از اولين اعضاي س��پاه بود. مي گفت 
بايد با هر چيزي كه انقاب را تهديد مي كند، 
مقابله كنيم. اعتقاد داشت قبل از آنكه دشمن 
قدرت بگيرد و بخواهد به ما آسيب بزند، ما بايد 
پيش قدم بشويم و به مقابله با آن برويم. يادم 
اس��ت در روزهايي كه ضدانقاب پاس��دارها 
را ترور مي كردند، پس��رم با لباس شخصي به 
خانه مي آمد مبادا شناسايي شود. مي ترسيد 
ضدانقاب به بهانه ت��رور او، خانه مان را آتش 

بزند و به ما آسيب برسد. 
 غائلهكردستان

قبل از آنكه جنگ تحميلي آغاز ش��ود، عادل 
از پادگان وليعصر)عج( عازم كردس��تان شد. 
آن زمان خيلي ها از اوضاع مناطق مرزي خبر 
نداشتند، اما پسرم به عنوان يك پاسدار نسبت 
به مسائل كشور اشراف خوبي داشت. اوضاع 
كردس��تان بس��يار خطرناك بود و خبرهاي 
ناگواري از آنجا مي رس��يد. ضدانقاب سعي 
مي كرد انقابي ها را بترس��اند، اما اين پس��ر 
و ديگر جوان ه��اي انقاب��ي، از چيزي ترس 
نداش��تند. به دل خطر مي رفتند و از كش��ور 
و انقابش��ان دفاع مي كردند. به دليل سابقه 
نظامي كه عادل داشت، مسئوليتي به او داده 
بودند. با ورود به غائله كردستان، مسير جديدي 
در زندگي پسرم آغاز شد. بعد از آن كمتر او را 
مي ديديم. بيشتر به فكر مبارزه با ضدانقاب 
بود و كمتر وقت مي كرد به خانه بيايد. پسرم 
رزمنده كوه هاي غرب ب��ود و در همان جا هم 

به شهادت رسيد. 
 آخرينديدار

بهار س��ال 59 عادل براي آخرين بار از خانه 
خارج شد و ديگر بازنگشت. عيد آن سال براي 
خواهرش عيدي برد. به خانه كه برگشت ديدم 
خواهرش هم يك جوراب به عنوان عيدي به او 
داده است. روز بعد عادل اعزام داشت. شبش 
گفت حتماً صبح براي نماز بيدارم كن، بعدش 
بايد برويم پادگان. صب��ح دلم نيامد بيدارش 
كنم، اما خودش بيدار شد و نمازش را خواند و از 
خانه خارج شد. همان روز از پادگان به برادرش 
زنگ زده و گفته بود دارم به غرب كشور اعزام 
مي ش��وم. رفت و چند روز بعد خبر دادند به 

شهادت رسيده است. 
 غسلشهادت

همرزمان پسرم بعدها براي ما تعريف كردند 
كه روز شهادت عادل، هواي كوهستان بسيار 
س��رد بود. باد تن��دي مي وزيد و همه س��عي 
مي كردن��د داخل س��نگر بمانند، ام��ا عادل 
مي گويد مي خواهد غسل شهادت بگيرد. از او 
مي خواهند فعًا اين كار را نكند مبادا در سرما 
اذيت شود، اما به اصرار غسل مي گيرد و وقتي 
كه به سنگر برمي گردد، ضدانقاب شبيخون 
مي زند و او را به همراه دو همرزمش به شهادت 

مي رساند. عادل با غسل شهادت، شهيد شد.
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  احمدمحمدتبريزي
ميگوين�دديكتاتوره�ادوب�ارميميرند؛
يكبارزمان�يكهدس�تتقديرآنه�ارااز
ق�درتخلعميكن�دوبارديگ�رزمانيكه
بايدجزايكارهايش�انرابدهن�د.دنيادار
مكافاتاست؛اينجملهرابراينشاندادن
عقوبتآدمهايبددردنياگفتهاند.يعنياگر
كسي،جايي،ظلميكند،آنقدرنميميردتا
مكاف�اتكارشراببيند.تاريخسرنوش�ت
رهبرانسياسيشروروش�ريرزياديرابه
مانشاندادهاستكهعاقبتبهشرشدهاند
وتقاصكارهايشانرادادهاند؛هرچندبراي
تقاصپسدادنبسياريازآنهابايدصدها
باراعداموش�كنجهميش�دند،وليبراي
يكديكتاتورهيچچي�زبدترازفروافتادن
ازسريرقدرتبرخاكذلتنيست.ناگهان
آنج�الوجبروتوقدرت�يكهبهنظرش
هميشگيميرسيدازبينميرودوجايشرا
دخمهتنگوتاريكميگيرد.آذرماهيادآور
بهدامافت�ادنصدامدردخمهاياس�تكه
پسازسقوطرژيمشدرآنپنهانشدهبود.

به گزارش »جوان« صدام حس��ين در دوران 
پر ف��راز و نش��يب حكومتش، هي��چ گاه فكر 
نمي ك��رد روزي با چهره اي ژولي��ده در حفره 
عنكبوت مخفي ش��ود. چ��رخ روزگار براي او 
خيلي سريع گذشت. صدام زماني لقب سردار 
قادس��يه را به خودش داده بود و مي خواست 
رهبري ديگر كش��ورهاي عربي را به دس��ت 
بگيرد. او رؤياهاي دور و درازي در سر داشت. 
مي خواس��ت از خود در دل تاريخ يك قهرمان 
بسازد ولي عملكردش او را به يكي از منفورترين 
شخصيت هاي سياسي در جهان و حتي خود 

عراق تبديل كرد. 
نفرت او از ايران يك كينه تاريخي بود. پيروزي 
انقاب اس��امي ايران بر دامن��ه نفرت صدام 
از ايراني ه��ا افزود. ص��اح عمرالعل��ي يكي از 
نزديك ترين چهره ها به صدام بر نفرت بعثي ها 

از ايراني ها و امام خميني)ره( صحه مي گذارد. 
اين چهره پرنفوذ حزب بعث از رؤياپردازي هاي 
صدام پيش از ش��روع جنگ با ايران مي گويد: 
صدام مي گفت اين فرصت به دس��ت نمي آيد 
مگر در هر 100 س��ال، يك بار و ما س��رهاي 
ايراني��ان را خواهيم شكس��ت و هر يك وجب 
خاكي را كه اش��غال كرده اند باز پس خواهيم 

گرفت و شط العرب را باز پس مي گيريم. 
در معادات ذهني  او غلبه بر نظام نوپاي ايران 
از ساده ترين كارهاي ممكن بود. خيال مي كرد 
به راحتي مي تواند انقاب اس��امي را ساقط و 
خوزستان را ضميمه خاك عراق كند. به گفته 
عمرالعلي، صدام تصور مي كرد در برابرش يك 
فرصت تاريخي براي ادب ك��ردن ايران كه در 
شرايط درگيري هاي داخلي و انهدام ارتشش 
بود، وجود دارد. مي خواس��ت پي��ش از آن كه 
حكومت جديد ايران قدرت بگيرد با آن تسويه 

حس��اب كند. همچنان كه ثابت شد جنگ با 
ايران در نظر صدام فرصتي ب��ود براي معرفي 
عراق نيرومند به عنوان بازيگر تعيين كننده در 
منطقه و معرفي صدام به عنوان نيرومندترين 

بازيگر منطقه. 
مجيد الحسيني، پزشك عراقي نيز در كتابش 

آورده كه س��ه ماه قبل از ش��روع علني جنگ، 
صدام طي يك جلس��ه محرمانه با فرماندهان 
خود نقشه جديد عراق را به آنها نشان مي دهد 
و مي گويد روز اول كه جنگ را شروع مي كنيم 
همزمان مراك��ز مهم سياس��ي و نظامي ايران 
را بمب��اران مي كني��م. روز دوم م��ن در اهواز 
سخنراني مي كنم و روز س��وم جشن پيروزي 

را در تهران برپا مي كنيم. 
ن��زار عبدالكريم الخزرج��ي، فرمانده س��تاد 
مشترك ارتش عراق درباره عقده تاريخي صدام 
مي گويد: »ش��ب و روزش با اي��ن عقده همراه 
بود. ش��ايد معتقد بود كه از زمان صاح الدين 
ايوبي تا آن زمان، بزرگ ترين رهبر]ي اس��ت 
كه ظاهر[ ش��ده. صدام اين عقده را داشت كه 
قهرمان امت ]عرب[ شود. اين دغدغه را داشت 
كه جاودانه شود. يك جاي استثنايي در آن به 

خود اختصاص دهد...«

رهبر حزب بعث با ش��روع جن��گ عليه ايران 
عمًا گور خ��ودش را كن��د. او خ��ودش را در 
مسيري سخت و بدون بازگشت قرار داد. هرچه 
رسانه هاي غربي سعي مي كردند با پروپاگانداي 
رسانه هايش��ان تصويري قهرمان گونه از صدام 
بسازند ولي اكثريت مردم جهان در طول جنگ 
هش��ت س��اله رئيس جمهور عراق را به عنوان 

فردي غاصب و آدمكش شناختند. 
بمباران شيميايي شهرهاي ايران و شهر حلبچه 
اوج خباثت صدام را براي همه مش��خص كرد. 
كشته و مجروح شدن هزاران انسان غيرنظامي 
و بي گناه دل هر انسان آگاه و بيداري را به درد 
آورد. او بعدها اعتراف  كرد كه خودش ش��خصاً 
دستور استفاده از ساح هاي شيميايي در برابر 
كردهاي ش��مال را داده است. مردم خودش را 
در عمليات انفال به گازي سمي بست تا جلوي 
حمله ايران و مقاومت كردها در برابر حكومت 

خود را بگيرد. 
پس از هشت سال نه تنها وجبي به خاك عراق 
اضافه نشد، بلكه صدام را به سرداري شكست 
خ��ورده تبديل ك��رد. حامي��ان او در جنگ با 
ايران، به بزرگ ترين دش��منانش تبديل شده 
بودن��د و هيچ كس��ي در دنيا دلش ب��راي اين 
ديكتاتور جنگ  طلب نمي س��وخت. ش��اهدان 
مي گويند وقتي هن��گام بازجويي فيلم هايي از 
سقوط و پايين كش��يده شدن مجسمه هايش 
را نش��انش مي دادند، صورتش ش��ديداً سرخ 
مي ش��د، صدايش عوض و چش��م هايش پر از 
نفرت مي شد؛ نفرتي كه تا لحظه اعدام همراه 

خود داشت. 
رس��انه هايي كه زماني مي  خواستند چهره اي 
قهرمان گونه از صدام بسازند، حاا با تحقير از او 
صحبت مي كردند. صدام با آن چهره ژوليده به 
حقيرترين آدم دنيا تبديل شد. او كه زماني جز 
با غرور و نخوت با اطرافيانش تعامل نمي كرد، 
عج��ز و التماس در چش��م هايش هوي��دا بود. 
صدام حسين در پاييز سال 1382 تنهاترين و 

منفورترين آدم روي زمين بود.

ش�ايدبرخيتصوركنندب�ااظهارنظرهاي
جنجاليدربارهرزمن�دگاندفاعمقدساز
عمقرشادتوحماسهس�ازيآنانكاسته
خواهدش�د،درحاليكهبزرگيرزمندگان
رانميتوانبهراحتيازصفحاتتاريخپاك
كرد.شايدآنهاييكهنحوهشهادتحسين
فهميدهرازيرسؤالميبرند،يادشانرفته
اس�تهش�تس�الدفاعمق�دسمملواز
نوجوانانكمس�نوس�اليبودكههركدام
س�رودحماس�يخودراداش�تند.ش�هيد
بهناممحمديراديك�يازهميننوجوانان،
اتفاق�ًادرهمانجبههايحضورداش�تكه
حسينفهميدهنيزدرآنبهشهادترسيد.

ش��هيد حس��ين فهميده را ما به نمايندگي از 
صدها ش��هيد نوجوان دفاع مق��دس به خوبي 
مي شناس��يم. او نماد نس��لي آگاه و ش��جاع از 
سربازان خميني كبير است كه هزاران حسين 
فهميده ديگر مانند بهنام محمدي راد در دلش 
داشت و با حضور آنان بود كه دست طمع دشمن 
از كشور كوتاه شد. چگونه زيستن و انديشيدن 
اين رزمندگان درس هاي زيادي به ما مي دهد 
و اين حضور آگاهانه و بصيرت را نمي توان مورد 
تش��كيك قرار داد. در زماني كه كش��ور مورد 

هجوم دش��من متجاوز قرار گرفته ب��ود،  آنها 
به روش��ني اهميت حضورش��ان در جبهه ها را 

دريافتند و عازم ميدان شدند. 
بهنام محمدي راد، شهيدي است كه ما او را به 
اندازه قهرماني هايش نمي شناسيم. همسن و 
سال ش��هيد فهميده بود و در همان نخستين 
روزهاي ش��روع جنگ خودش را به نيروهاي 
مردمي رساند. او در شهريور 1359، 13 سال 
بيشتر نداشت ولي درك عميق از وضعيت كشور 
سبب شد تا خودش را در صف اول دفاع از كشور 
قرار دهد. او با همان جسم كوچك اما روح بزرگ 
و دل دريايي اش به قلب دشمن مي زد و با وجود 
مخالفت فرماندهان، خ��ود را به صف اول نبرد 

مي رساند تا از شهر و ديارش دفاع كند. 
هنگام��ي ك��ه خانواده ش��هيد محم��دي راد 
مي خواست خانه شان را به خاطر حمله دشمن 
در خرمش��هر ترك كند، رو به م��ادرش گفت: 
»مادر شما شهر را ترك كن و قبل از رفتن مرا 
غسل شهادت بده. مي خواهم شهيد شوم.« و با 
لحن بچگانه اي ادامه داد: »راس��تي اگر شهيد 
شوم شما گريه مي كني؟« مادر شهيد خاطره اي 
از فرزندش را چنين بيان مي كند: هنگام آغاز 
جنگ تحميلي بهنام 13 س��ال و هش��ت ماه 
داشت، نخستين فرزندم بود. او در 12 سالگي 

به من مي گفت: مي خواهم طوري باشم كه در 
آينده سراسر ايران مرا به خوبي ياد كنند و يك 

قهرمان ملي باشم. 
بهنام عاقه عجيبي به امام خميني)ره( داشت، 
به گونه اي كه س��فارش كرده ب��ود: »از بچه ها 
مي خواهم كه نگذارند امام تنه��ا بماند.« اين 
نوجوان ش��جاع و پرت��اش همچنين وظيفه 
رس��اندن مهمات به رزمندگان اس��ام را نيز 
برعهده داشت و گاه آنقدر نارنجك و فشنگ بر 

خود آويزان مي كرد كه به سختي مي توانست 
راه برود. 

يكي از همرزمان شهيد درباره نخستين روزهاي 
حضور او در جبهه چني��ن مي گويد: » من او را 
همان اوايل جنگ نزديك پادگان دژ ديدم كه 
دنبال گرفتن اسلحه آمده بود؛ يك نوجوان كم 
سن و س��ال كه لباس نظامي گشادي را بر تن 
كرده و پاچه شلوارش را داخل پوتين سربازي 
قرار داده بود و اصرار زيادي مي كرد تا ساح به 

او بدهند اما به او اسلحه نمي دادند. يك ماشين 
ارتشي ريو از پادگان خارج شد، من ديدم بهنام 
با س��ماجت زياد خودش را وارد ماشين كرد تا 
به همراه نيروها خود را به پليس راه برس��اند. 
آن موقع عراقي ها خود را تا پليس راه رس��انده 
بودند. من از شجاعت بهنام خيلي شگفت زده 

شده بودم.« 
س��يد صالح موس��وي از نخس��تين مدافعان 
خرمش��هر ني��ز تعري��ف مي كرد كه ش��هيد 
محمدي راد يك اس��لحه به غنيمت گرفته و با 
همان اس��لحه، هفت عراقي را اسير كرده بود. 
ش��هيد بهنام محمدي راد در آخرين روزهاي 
مهر سال 1359 قبل از اشغال كامل خرمشهر، 
نزديك فروش��گاه فرهنگيان در خيابان آرش 
خرمشهر تركشي به س��ينه اش خورد و شهيد 

شد. 
بهنام در آن روزهاي سخت نخستين روزهاي 
جنگ در كنار ديگر رزمن��دگان با تمام وجود 
مقابل دشمن ايس��تاد و همين ايستادگي سد 
راه دشمن بعثي شد. شرح داوري هاي شهيد 
محمدي راد و ديگر ش��هداي دف��اع مقدس را 
نمي توان تحت هيچ عنواني از صفحه تاريخ پاك 
كرد بلكه بايد اين تاريخ گرانبها را بارها خواند و 

به اين ايثار و داوري افتخار كرد.

روزهايسردآذرماهيادآوربهدامافتادنصدامدردخمهايكوچك

ديكتاتورازتماشايتصاويرسقوطمجسمههايشحرصميخورد

ش�اهدانميگوين�دوقت�يهن�گام
بازجوييفيلمهاييازسقوطوپايين
كش�يدهش�دنمجس�مههايشرا
بهصدامنش�انميدادن�د،صورتش
شديداًسرخميشد،صدايشعوضو
چشمهايشپرازنفرتميشد؛نفرتي
كهتالحظهاعدامهمراهخودداش�ت
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   رابطه ش�ما با گل و موسيقي از جنس 
کلمه است

ش��ايد اين مثال بتواند منظور را بهتر برساند. 
ش��ما مي رويد به يک گل نگاه مي کنيد و اين 
احس��اس را داريد که گل دارد با ش��ما سخن 
مي گويد. يعني يک رابطه اي ميان شما و گل 
برقرار مي ش��ود. آيا اين رابطه به واسطه کلمه 
اس��ت؟ معلوم اس��ت که گل هيچ کلمه اي به 
ش��ما نمي گويد اما چرا مي تواند شما را براي 
دقايقي مفتون زيبايي خود کن��د؟ چون او با 
زيبايي و تناس��ب خود با ش��ما حرف مي زند. 
يک قطعه موسيقي زيبا را مي شنويد که در آن 
هيچ کامي رد و بدل نمي شود. اما شما ممکن 
اس��ت يک س��اعت از زمان خود را اختصاص 
به قطعه اي دهيد ک��ه در آن حتي يک کلمه 
وجود ندارد. پس اين رابطه اي که ش��ما با آن 
قطعه موسيقي برقرار مي کنيد از چه جنسي 
است؟ در واقع شما و آن قطعه موسيقي وارد 
گفت وگو و داد و س��تد ش��ده ايد، اما ابزار اين 
گفت وگو و داد و ستد کلمه نيست، بلکه تناسب 

و زيبايي است. 
حاا سؤال اين است که چرا ما اين همه زبان 
زيبا را در درون خود مس��کوت گذاشته ايم و 
فقط يک زبان را برگزيده ايم و ماحصل مسکوت 
ماندن آن همه زبان در درون ما چيست؟ اگر 
خوب دقت کنيد مي بينيد ماحصل مسکوت 
گذاش��تن ده ها و صدها زباني که در درون ما 
وج��ود دارد خروج از تع��ادل و اعتدال دروني 
اس��ت. مثًا زبان رفتار چيزي است که اغلب 
ما در درون خود مسکوت گذاشته ايم و نتيجه 
آن خس��ران ها و حس��رت هايي اس��ت که در 
زندگي به دوش مي کشيم. متوجه نيستيم که 
زبان گفتاري ما نمي تواند بار بسياري از نکات 
اخاقي را به دوش بکشد. مثًا من مي خواهم 
تواضع خود را روي زبان خود باز کنم اما زبان 
من عمًا نمي توان��د بار تواضع م��را به دوش 
بکشد و اساساً دو جنس ناهمگون را کنار هم 
قرار مي دهم. مثًا درباره تواضع و فروتني خود 
مدام داد سخن مي زنم و از خود دفاع مي کنم 
در حالي که متوجه نيس��تم تواضع از جنس 
ديگر اس��ت و به محض اينکه من درباره رفتار 
متواضعانه خود س��خن مي گويم در واقع يک 
کيفيت دروني را تبديل به يک س��ري کلمات 

بي روح مي کنم. 
   زبان نمي توان�د کيفيت هاي دروني را 

حمل کند
فرض کنيد کسي آنجا و اينجا مي نشيند و در 
رابطه با هنر گوش دادن خود سخن مي گويد، 
اما هر اندازه که او در اين باره بيش��تر س��خن 
مي گويد در واقع از کيفيت گوش دادن دورتر 
مي ش��ود. در حقيقت هنر گ��وش دادن يک 
کيفيت دروني اس��ت نه يک کيفيت ادعايي، 
اما وقتي هنر گوش دادن تبديل مي ش��ود به 
موضوعات سخنراني من اتفاقاً باعث مي شود 
که من بيشتر و بيشتر حرف بزنم، در حالي که 
ادعاي اول من اين بود که من گوش خواهم داد 
و اساس��اً موضوع من گوش دادن بود، اما من 
متوجه نيستم که گوش دادن را صرفاً وسيله اي 
قرار داده ام تا به هدف خود که همان حرف زدن 
است برسم. متوجه اين تناقض هستيد؟... يکي 
از زيباترين تمرين هايي که م��ا مي توانيم در 
زندگي انجام دهيم کش��ف زبان هاي درست 
و متناس��ب براي بي��ان کيفيت ه��اي دروني 
ماست. بسياري از خس��ران ها و زيان هاي ما 
به خاطر اين اس��ت که ما گاه تا آخر عمر زبان 
متناسب با کيفيت مورد نظر دروني مان را پيدا 
نمي کنيم. فکر مي کنيم ک��ه زبان ظاهري ما 
مي تواند آن کيفيت هاي ناب را حمل کند، در 
حالي که باري که قرار بود دس��ت و پا و چشم 
و گوش من بکش��د همه بر روي زبان گذاشته 

شده است. مثًا قرار بود در يک جايي تواضع 
من را بي جاني و شل ش��دن پاهايم بکشند به 
اين معنا که در يک جايي ک��ه نياز بوده من از 
يک اهانت دچار رنجش نشوم و محيط را ترک 
نکنم بافاصله آن حرف به من برخورده و بدون 
خويش��تنداري محل را ترک کرده ام، در آنجا 
قرار بود دس��ت و پاي من شل شوند اما جاني 
که در دست و پاي من دويده و مرا از آن محيط 
بيرون کشيده است نشان مي دهد که هنوز به 
اين مرحله نرسيده ام، حتي اگر بعد از آن اتفاق 
اينجا و آنجا بنشينم و درباره خويشتنداري و 

تواضع خود سخن بگويم. 
   تيزترين گوش ها نمي توانند کار چشم 

را انجام دهند
موان��ا در جايي مي گوي��د تيزترين گوش ها 
نمي توانند کار چشم را انجام دهند. همانطور 
که بيناترين چش��م ها نمي توانند بشنوند. نه 
اينکه امکاني براي شنيدن باشد و مثًا چشم 
بتواند بخشي از کار گوش را انجام دهد، اساساً 
چش��م به منظور ديگري س��اخته شده و يک 
کارآيي مخصوص به خ��ود را دارد، همچنان 
که گوش هم براي کار ديگري طراحي شده و 
کارکرد خاص خود را دارد، حال اگر بخواهيم 
کار چش��م را بر عهده گ��وش بگذاريم در آن 
صورت عمًا باري را بر دوش کسي گذاشته ايم 
که نمي تواند آن را حمل کند. اما زندگي ما را 
نگاه کنيد. من در جايي که بايد گوش باش��م 
چشم هستم يعني مثًا کسي دارد با من حرف 
مي زند و من به جاي توجه ب��ه اينکه او با من 
حرف مي زند و مرا مخاطب قرار داده چشمم 
اين سو و آن س��و کار مي کند و متوجه نيستم 
که او چه مي کند، در حالي که چشم نمي تواند 
کار گوش را انج��ام دهد. جايي ه��م که بايد 
چشم باشم گوش هس��تم. مثًا در يک جايي 
که بايد متوجه زيبايي درخت باشم و آن را با 
تمام وجودم ببينم گوش هايم دارد کار مي کند 
که مثًا آن زن و مردي که در صندلي کناري 

نشسته اند درباره چه حرف مي زنند. 
   تواضع در انسان حقيقي يک برچسب 

بي روح نيست
اساس��ا اين همه اهميتي که ما ب��ه ظاهر امور 
مي دهيم براي اين است که ما تصور مي کنيم 
تنها زبان امکاني ما همين ظاهر است، در حالي 
که آدم ها ازم نيست که سجاياي اخاقي خود 
را با زبان نشان دهند. اصًا اگر نيت من به نشان 
دادن باش��د در آن صورت آن محت��وا به چيز 
ديگري تبديل مي شود. فرق است بين کسي که 
متواضع است، با کسي که نيت او اين است که 
نشان دهد متواضع است، در آن صورت اساساً 
تواضع از مسير خود منحرف و به چيز بي روحي 
بدل خواهد شد. چرا مثًا در قرآن بارها از منافق 
يعني کس��ي که دچار نفاق و دوگانگي ش��ده 
سخن به ميان مي آيد، براي اينکه او با عمل خود 
يکي نيست و عمل را در يک جايي حمل مي کند 
و در جاي ديگري زمين مي گذارد. مثًا اينطور 
نيست که در برابر هر کسي فارغ از مقام و منصب 
و جايگاهي که دارد از در تواضع وارد شود بلکه 
نگاه مي کند به اينکه اين فرد چه کس��ي است 
و چه سودي مي تواند به من برس��اند. اگر اين 
سود متوجه من است پس من از در تواضع وارد 
مي شوم اما اگر نمي رس��اند ضرورتي ندارد که 
من با او از در تواضع وارد شوم. اگر چشم هايي 
مراقب من هستند ضرورت دارد فروتني کنم، 
اما اگر کس��ي نمي بيند ضرورتي ندارد که من 
فروتن باش��م. مي بينيد که در واقع فردي که 
دچار نفاق شده با عمل خود يکي نيست، بلکه 
آن را به مناسبتي حمل مي کند، مثل برچسبي 
که گاه مي زن��د و گاه نمي زند، اما آن تواضع در 
انسان حقيقي يک برچسب بي روح نيست، بلکه 

به روح و درونمايه رفتاري بدل شده است. 

بارهاي بسياري هست که کام نمي تواند بر دوش بکشد
آنجاکهبايدبشنويمميگوييم
آنجاکهبايدببينيمميشنويم

سبک ارتباط

   اين روزها وقتي شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها را نگاه مي کنيد مي بينيد همه جا 
سخن درباره فن بيان، فن سخنراني و هنر خوب حرف زدن و. . . است. در اينکه خوب 
اس�ت آدم ياد بگيرد س�خن را خوب طرح کند و منظور خود را با بهترين و زيباترين 
کلمات بيان کند ترديدي نيست، اما آيا انسان فقط همين زبان را دارد و سخن انسان 
صرفاً به واسطه همين زباني که در دهان ما مي چرخد صورت مي گيرد؟ به نظر مي رسد 
اگر کمي عميق تر نگاه مي کنيم متوجه خواهيم ش�د که چرخش زبان ما در دهان به 
واس�طه دميدن نفس بر تارهاي حنجره و کام و فضاي دهان و زايش کلمات و س�خن 
گفتن صرفاً يکي از هزاران زباني است که در اين هستي وجود دارد اما چرا ما نسبت به 

ساير زبان ها بي تفاوت و بي اعتنا هستيم. 

سبک خودشناسي

چطور مي توانيم از تشتت ها و سرگرداني ها به سمت يکي بودن حرکت کنيم

از زهر تفرقه درون تا شفاخانه وحدت

اگر من هم مي خواهم که راه مسلماني را 
بروم چش�م هاي درون من که در من باز 
اس�ت نبايد با طبع پرحيله و پ�ر از ناله و 
مکر بسته شود. اش�کال ما اين است که 
آن چشم درون از سوي آن طبع فرومايه 
بسته مي شود و آن وقت غذاهاي مسموم 
به خورد درون ما داده مي شود. انگار که ما 
طفلي باشيم که يک دايه قابي دارد و اين 
دايه قابي به جاي اينکه به اين طفل شير 
بدهد گل و اي و لجن را در کام او مي ريزد

 مراقب دايه دروغيني باشيم که طفل جان ما را شير مي دهد
حال اگر من ه��م مي خواهم ک��ه راه مس��لماني را بروم 
چش��م هاي درون من که در من باز است نبايد با آن طبع 
پرحيله و پر از ناله و مکر بسته شود. اشکال ما اين است که 
آن چشم درون از سوي آن طبع فرومايه بسته مي شود و 
آن وقت غذاهاي مسموم به خورد درون ما داده مي شود. 
انگار که ما طفلي باشيم که يک دايه قابي دارد و اين دايه قابي به جاي 
اينکه به اين طفل شير بدهد گل و اي و لجن را در کام او مي ريزد. باز به 
تعبير موانا در جايي ديگر: » طفل جان از شير شيطان باز کن/ بعد از 
آنش با ملک انباز کن/ تا تو تاريک و ملول و تيره اي/ دان که با ديو لعين 
همش��يره اي.« مي گويد آخر نگاه کن که تو اين طفل جان و اين جان 
طفلک و معصوم را دست چه کسي داده اي؟ نگاه کن دايه اين طفل جان 
چه کسي است. تو چشم داري و مي تواني ببيني که هم اکنون چه کسي 
به اين طفل جان تو دارد شير مي دهد. نه اين که 20 سال پيش چه کسي 
شير داده است نه! نگاه کن همين لحظه چه کسي به طفل جان تو شير 
مي دهد و اگر تو همين لحظه متوجه شدي که يک پندار و گمان تاريک 
دارد طفل جان تو را شير مي دهد و لب هاي آن طفل را از سينه آن گمان 
و پندار بيرون کش��يدي در آن صورت جان خودت را منفک کرده اي و 
البته چون 20سال، 30سال و 40سال اين طفل جان را آن دايه دروغين 
و قابي ش��ير داده و طبع او را به س��مت آن غذاي پرجلوه اما مسموم 
کشانده است، طول خواهد کشيد که تو از آن سينه شيطان رها شوي، 
چون هر آن و هر دقيقه و هر س��اعت دوباره به سمت آن دايه دروغين 
برخواهي گش��ت، اما اگر هر بار که برمي گردي به محض اينکه توجه 
کردي و دانستي چه غذايي را مي خوري آن غذا را رها کني، در حقيقت 

گامي بزرگ به سمت رهايي و نور پيموده اي. 

آن رسول گرامي مظهر زندگي متوکانه بود
به عبارت آغازين اين مطلب برگرديم. آنجا که رسول اه )ص( مي فرمايد:»کسي 
که توجهات خويش را يکي گرداند خداوند عهده دار زندگي او خواهد شد اما 
کسي که در توجهات و دغدغه هاي خود پراکنده گردد، خداوند پروايي ندارد 

که در چه ورطه اي از ورطه هاي دنيا به هاکت برسد.«
معناي اين حرف چيست؟ آيا اگر صادقانه با خود بينديشيم ما مي دانيم که 
توکل کردن يعني چه؟ آيا توکل يعني »ت- واو- کاف- ام«؟ آيا اغلب ما اساساً تجربه اي 
عميق از توکل در زندگي داريم يا برداشتي درست درباره آن داريم؟ کسي مي تواند درباره 
توکل با ما حرف بزند که خود در زندگي، آزموده و تجربه و عيني کرده باشد اما وقتي من 
تمام زندگي ام را در خوف و اندوه گذرانده ام خواهم توانست معناي توکل را بدانم؟ ممکن 
است که بر سطح زبانم جاري شود که توکل يعني خودت را بسپاري به خداوند، اما آيا من 
اين را در زندگي مزه کرده ام؟ وقتي به خودم نگاه مي کنم و مي بينم که نزديک به صددرصد 
زندگي من در خواب و بيداري در نقشه کشيدن و طرح ريختن و محاسبه و ترس و خوف 
از آينده و اندوه و حسرت گذشته سپري شده است، اين يعني من خودم را دست خداوند 
نسپرده ام، يعني تسليم حق نشده ام و چه مي دانم که توکل چه طعمي دارد. من هر لحظه به 
پندارها و گمان ها و قضاوت هاي درونم آب داده ام و اصًا طعم لحظه هايي که بدون قضاوت 
و پندار و خيال و در حضور قلب گذشته باشد را نمي دانم. کسي مي تواند از توکل حرف بزند 
که زندگي او در حضور قلب گذشته باشد و آيا مي توان هم حضور قلب داشت و هم قلب را 
به پندارها و خيال ها و اباطيل سپرد؟ و اگر رس��ول اه درباره اين موضوع حرف مي زند که 
اگر کسي در خودش يکي شود يعني مدام در خود تقسيم نشود و مدام به خيال ها و پندارها 
و ظن و گمان خود قسمت نشود. خداوند عهده دار او خواهد شد، در حقيقت دارد زندگي 
متوکانه را براي ما تعريف مي کند، چون ايشان چنين زندگي اي را تجربه کرده است و نه به 
عنوان فرضيه و نظريه که به صورت عيني و عملي ديده است که وقتي کسي در خود تقسيم 
نشود، در آن صورت به آن توحيد حقيقي و نه توحيد نظريه اي و فرضيه اي خواهد رسيد و 

در حقيقت مسلمان واقعي چنين کسي است. 

 از خودت بپرس اکنون چه چيزي را درون خودم آبياري مي کنم؟
اساساً هر کدام از ما در هر لحظه از زندگي مي توانيم اين پرسش 
مهم و حياتي را از خود مطرح کنيم که اينک من چه چيزي را آب 
مي دهم؟ اين يک تمرين مهم است و اگر شما دقت کنيد مي بينيد 
که ما هر لحظه چيزي را آب مي دهيم. يعني به هر چيزي که توجه 
مي کنيم يعني در حال آب دادن به آن هس��تيم و اين س��ؤال را 
مي توانيم طرح کنيم ک��ه اينک من به چه چيزي آب مي ده��م؟ آيا من به يک 
انديشه رحماني، شکوفاکننده و زيبا و زيبنده آب مي دهم يا نه، اينک دارم به يک 
پندار و گمان و ظن باطل آب مي دهم؟ آيا من اکنون توجهم را معطوف به يک 

عمل سازنده و صالح کرده ام يا نه، در خياات باطل خود مي چرخم. اگر من در 
انديشه اي خير به س��ر مي برم يعني که در جهت سرسبزي درون خود حرکت 
مي کنم و چه شادي اي مي تواند از اين عميق تر باشد. پس اگر کساني مي خواهند 
راه را پيدا کنند بهترين نشانه اين است که توجه کنند هر لحظه به چه چيزي آب 
مي دهند؟ به باغ؟ يا خار؟ و هر کسي در درون خود به محض توجه درخواهد يافت 
که به چه چيزي دارد آب مي دهد و چه چيزي را دارد در درون خود س��بز نگه 
مي دارد، همچنان که موانا در ادامه همين ابيات مي گويد: » هر دو سبزند اين 
زمان آخر نگر/ کين شود باطل از آن رويد ثمر/ آب باغ اين را حال آن را حرام/ 

فرق را آخر ببيني والسام.«

 محمد مهر
 يک عبارت فوق العاده حکمت آمي�ز از پيامبر )ص( نقل 
شده است که اگر کسي به درس�تي آن را فهم کند و در 
زندگي به کارش گيرد، زندگي او واجد آن معناي اصيلي 
خواهد ش�د که اوليا و انس�ان هاي راه يافته به دنبال آن 
بودند و به آن رس�يدند. اميدوارم ق�دري در اين عبارت 
نوراني پيامبر دقت کنيم. عبارت اين اس�ت: »من جعل 
الهموم هما واحدا کفاه اه س�ائر همومه و من تفرقت به 
الهموم ا يبالي اه في اي واد اهلکه/ کسي که توجهات 
خويش را يک�ي گردان�د خداون�د عه�ده دار زندگي او 
خواهد شد اما کس�ي که در توجهات و دغدغه هاي خود 
پراکنده گردد، خداوند پروايي ندارد که در چه ورطه اي از 

ورطه هاي دنيا به هاکت برسد.« 
 

 ببين که آب هوش تو سوي کدام ريشه مي رود؟
موانا در مثنوي اين عبارت حکمت آميز پيامبر)ص( را 
مدنظر ق��رار داده و در تفس��ير آن عبارت هاي زيبايي 
آفريده است که مي تواند نکته هايي درس آموز براي ما 
داشته باشد. اگر دقت کنيم پيامبر)ص( در اين عبارت 
مي فرمايد کسي به حقيقت زندگي دست مي يابد که در 
خود متفرق نشود، يعني اجازه ندهد دغدغه هايي که در درون 
او به وجود مي آيد او را متفرق کند و اگر اين اجازه داده نشود و 
فرد در جمعيت و يگانگي به س��ر ب��رد در حقيقت به توحيد و 
زندگي و شادي و آرامش مي رسد. اين نکته اي است که حافظ 
هم به زيبايي متوجه آن بوده و گفته است:» ز فکر تفرقه برون 
 آي تا ش��وي مجموع / به حکم آن که چو ش��د اهرمن سروش 
آمد.« اما چرا اين اتفاق براي ما مي افتد؟ چرا ما در تفرقه به سر 
مي بريم و در نتيجه به آن توحيد، بندگي، آرامش و شادماني ناب 
دست پيدا نمي کنيم. پيامبر)ص( در عبارت نوراني خود دليل 
اين تفرقه را در نسپردن خود به خداوند مي داند، اما براي اينکه 
موضوع آشکارتر شود، موانا در مثنوي خود به زيبايي رازهاي 
اين تفرقه را برما مي کند: هوش را توزيع کردي بر جهات / مي  
نيرزد تره اي آن ترهات / آب هش را مي کشد هر بيخ خار / آب 
هوشت چون رسد سوي ثمار / هين بزن آن شاخ بد را خو کنش 

/ آب ده اين شاخ خوش را نو کنش. 
 وقت�ي ش�جره طيب�ه من ب�ه محاص�ره ش�جره خبيثه 

درمي آيد
توجه مي کنيد موانا چه مي گويد؟ مي گويد تو هوش 
و ذکاوت و هشياري خود را نه بر يک جهت - وحدت 
- که بر جهات – تفرق��ه – توزيع کرده اي. مي گويد 
هوش و ذکاوتي در اختيار تو قرار گرفته است که قرار 
است وجود تو را گرم نگه دارد. فرض کنيد در خانه 
آتشي به شما داده شده که قرار است با آن آتش شما آب گرم کنيد 
و به واسطه آن آب استحمام کنيد، حاا گوشه اي از آن آتش را به 
فرش مي دهيد، گوشه اي از آن آتش را به پرده مي دهيد، گوشه اي 
از آن آتش را به در و ديوار مي دهيد، آيا به مقصود مي رسيد؟ آيا 
آن آبها براي استحمام شما گرم مي ش��ود؟ نه تنها آن آبها گرم 
نمي شود، بلکه اساس��ا خانه را به آتش مي کشيد. نه تنها خانه را 
بلکه جهان را هم مي توانيد به آتش بکشيد. و آيا داستان زندگي 
انسان همين نبوده است؟ موانا در ادامه مي گويد:» آب ُهش را 
مي کشد هر بيخ خار/ آب هوشت چون رسد سوي ثمار.« چقدر 
تشبيه ها زيبا و بجا و کاربردي است. مي گويد فرض کن تو باغباني 
هستي که مي خواهي به درخت وجودت آب بدهي، اما دورتادور 
آن درخت آن قدر خار و بته هاي بي مصرف روييده که آن آب ها را 
جذب خود مي کنند و اج��ازه نمي دهند که آن آب به آن درخت 
برسد. اينکه درخت وجود ما سبز نيست و به خشکي گراييده و در 
هر فصلي مي بينيم حال ما خوش نيست، اگر آن ذکاوت دروني 
شما را در حکم آب بگيريم که قرار است اين آب به درخت سرسبز 
زندگي شما برسد و آن را سيراب کند، پرسش اين است که پس 
چرا آن درخت س��يراب نمي ش��ود؟ آيا آن آب وجود ندارد؟ آب 
هست، پس چرا درخت سيراب نمي شود؟ به خاطر اينکه دورتادور 
درخت يعني زندگي من و شما و حيات دروني من و شما با خارها 
و بته هاي بي مصرف- افکار زائد و پندارها و خيال ها- محاصره شده 
است. اين درخت با انواع دل نگراني ها و استرس ها و درگيري هاي 
دروني و گفت وگوه��اي بي وقفه در درون ب��ه محاصره درآمده 
است:» آب ُهش را مي کشد هر بيخ خار.« اين آب حيات هوشياري 
به جاي اينکه جذب آن درخت سرسبز و فطري وجود شما گردد، 
جذب خارها مي ش��ود و اگر من و تو زندگي مان را يک روز يا نه، 
چندين ساعت زير نظر بگيريم به روشني متوجه اين امر نخواهيم 
شد که چقدر اس��تعدادها و ظرفيت هاي عميق دروني ما صرف 

خارهاي بي مصرف مي شود؟ 

 آيا براي خود عدالت را اجرا مي کنيم؟
و چقدر در ادامه، معناي ظلم و عدل را زيبا آشکار مي کند که در 
حقيقت انسان به کس��ي جز خود ظلم نمي کند و جز به خودش 
عدل نمي ورزد. اگر بداند که هر چيزي را در موضع خود قرار دهد 
نسبت به خود عدل ورزيده است و اگر نداند هر چيزي را در موضع 
خود قرار دهد به خود ظلم کرده است و مگر نه اين است که عدل 
يعني هر چيز را در جاي خود قرار دهي؟ اما انساني متوجه اين موضوع مي شود 
که بداند هر لحظه به چه چي��زي مي پردازد و به چه چي��زي توجه مي کند و 
متناسب با مثالي که موانا مي زند هر لحظه به چه چيزي آب مي دهد:»عدل 
چه بود آب ده اشجار را/ ظلم چه بود آب دادن خار را.« مي گويد انسان عادل چه 
کسي است؟ انسان عادل کسي است که درختان درونش را آن شجره طيبه را 
آب مي دهد. ظلم چيست و ظالم چه کسي است؟ ظالم کسي است که آن خارها 
و آن شجره خبيثه را آب مي دهد و به آن توجه مي کند. وقتي من هر لحظه در 
حال غيبت هستم ، فرق نمي کند که اين غيبت بلند و آشکار باشد يا پنهاني در 
درون خودم به شکل گفت وگوها و نجواهاي دروني. در حقيقت دارم آن خارها 

و آن ش��جره خبيثه را آب مي دهم. وقتي من در زندگي نه ب��ا نور آگاهي که با 
ظلمت پندار و گمان جلو مي روم در حال آب دادن به خارها و آن شجره خبيثه 
هستم و اينچنين انساني در وهله اول به خودش ظلم مي کند و از ظالمان است. 
چرا به خود ظلم مي کند؟ چون آن درخت طيبه و آن شجره زيباي درونش را 
نمي بيند و به هيچ مي انگارد:»عدل وضع نعمتي در موضعش/ نه بهر بيخي که 
باشد آبکش/ ظلم چه بود وضع در ناموضعي/ که نباشد جز با را منبعي/ نعمت 

حق را به جان و عقل ده/ نه به طبع پر زحير پر گره.«
و توجه کنيم که ما چرا پر گره هستيم و دائم گره در درون ما مستقر است، به خاطر 
اينکه به آن طبع پر زحير و پر گ��ره آب مي دهيم. زحير به معناي ناله و درد و رنج 
است و مگر جز اين است که طبعي در درون ماست که از صبح تا شب عادت کرده و 
خو گرفته است، به ناله و درد و رنج تراشي و ما صبح تا شب با خو گرفتن با اين طبع 

و آب و نان دادن به آن در حال تقويت آن در درون خود هستيم.  
پس بسيار کليدي و مهم است که ما بدانيم هر لحظه به چه چيزي در درون خود 
آب مي دهيم و اين را نمي توان دريافت، مگر اينکه هشيارانه و آگاهانه زندگي کنيم، 

نه اينکه در سطح الفاظ و تصاوير و پندارها و خيال ها متوقف شويم. 



  احمدرضا صدري
ش�ناخت خاس�تگاه تربيتي متولي�ان برقراري 
امني�ت در دوران پهلوي، به مثابه بررس�ي يكي 
از رهيافت ه�ا به س�قوط اي�ن سلس�له، همواره 
از مق�وات م�ورد توج�ه تاريخ پژوه�ان انقاب 
بوده اس�ت. هم از اين روي اس�ت كه در شناخت 
چند و چون اين رويداد تاريخ�ي، معمواً نامي از 
نعمت اه نصيري و كارنام�ه او به ميان مي آيد. در 
مقالي كه هم اينك پيش روي شماس�ت، زندگي 
نصيري از تولد تا آس�تانه رسيدن به تصدي گري 
امني�ت آريامه�ري م�ورد خوانش ق�رار گرفته 
اس�ت. اميد مي بري�م ك�ه اينگون�ه بازخواني ها 
در آس�تانه چهلمي�ن س�الروز پي�روزي انقاب 
شكوهمند انقاب اس�امي، مفيد و مقبول آيد. 

   
صداي گريه او همچ��ون گريه ه��زاران كودكي كه 
در آن روز پ��ا ب��ه عرصه وج��ود گذاش��ته بودند در 
كوچه پس كوچه هاي روستاي سنگس��ر بلند شد و 
لبخندي از ش��وق را بر لب هاي اهالي آنجا نش��اند. 
سنگسر روس��تايي از توابع س��منان بود كه در سال 
1289 پذي��راي قدم هاي فرزند محم��د و زرين تاج 
خانم شد. محمد نصيري به شغل چارپاداري مشغول 
بود و خانواده فقيري داشت. او نام نعمت اه را براي 
فرزندش انتخاب كرد. آن روز هيچ يك از اهالي آنجا 
نمي دانس��تند كه اين ك��ودك روزي پرورش يافته 
دس��تگاه پهلوي دوم خواه��د ش��د و قدم هايي كه 
روزگاري در كوچه هاي آنجا براي بازي هاي كودكانه 

برمي دارد بر عرصه سياست خواهند نشست. 
  در راه نظامي گري

نعمت اه نصيري تحصيات ابتدايي خود را در سمنان 
گذراند و وقت آن بود ك��ه براي تكميل تحصياتش 
راهي تهران شود. او شوق عجيبي به خدمات نظامي 
داش��ت و به همين دليل وارد دبيرس��تان نظام شد. 
در سال 1311 به دانشكده افس��ري رفت و در سال 
1313 درجه س��توان دومي گرفت و 10 س��ال اول 

خدمات نظامي اش در دانش��گاه افسري گذشت. او 
ابتدا فرمانده دسته و س��پس فرمانده گروهان شد. 
نصيري در س��ال1323 با ارتقا به درجه س��رگردي 
به لش��كر كرمان انتقال يافت و ب��ه فرماندهي يك 
گردان پياده منصوب شد. وي پس از چندي فرمانده 
گردان مستقل س��يرجان گرديد و در سال 1326 با 
اخذ درجه سرهنگ دومي به تهران انتقال يافت و به 

معاونت دسته پياده دانشگاه افسري رسيد. 
نصيري به سرعت در حال عبور از حلقه هاي مناصب 
مختلف نظامي بود، وفاداري به شاه و خدمت صادقانه 
به حكومت پهلوي اصل پذيرفته ش��ده اي بود كه در 
همه مناصب پيش روي او قرار داش��ت و اين مسئله 
ش��اه كليد وي در صعود ب��ه پس��ت هاي مديريتي 
كان كشور بود. او در س��ال 1328 درجه سرهنگ 
تمامي گرفت و فرمانده هنگ پهلوي و پس از مدت 
كوتاهي به فرماندهي گارد شاهنشاهي منصوب شد. 
گارد جاويدان تشكيات وس��يعي بود كه با دستور 
محمدرضا شاه به منظور حفاظت از خود و كاخ هايش 
به وجود آمده بود. تا قبل از دس��تور تش��كيل گارد 
جاويدان، يك هنگ وظيفه حفاظت از كاخ ها و شاه 
را به عهده داش��ت. گارد جاويدان يك گردان كامل 
متشكل از 300 س��رباز داوطلب با حدود 20 افسر و 
30 درجه دار و عناصر پشتيباني و راننده، خودرو و... 
كه جمعاً 400 پرسنل را دربرمي گرفت. اين گروه هاي 
حفاظتي با صرف هزينه هاي گزاف و پرس��نل زياد، 
مأموريت حفاظت از محمدرضا را برعهده داش��تند. 
سرلش��كر اخوي، فردي بود كه در رسيدن نصيري 
به اين درجه بسيار تأثيرگذار بود. به گفته فردوست، 
محمدرضا شاه از وي خواستار معرفي فردي مي شود 
كه داراي خصوصيات ويژه اي باش��د؛ ازجمله اينكه 
توده اي نباشد. او نيز سرلشكر اخوي را به خانه خود 
دعوت مي كند و ليست افس��راني را كه قبًا از ستاد 
ارتش گرفته بود به اخوي نش��ان مي دهد و وي پس 
از بررس��ي افراد، در نهايت دو نفر را ك��ه يكي از آنها 
س��رگرد نصيري بود، انتخاب مي كند. اخوي درباره 

نصيري اينگونه نظر مي دهد: اين فرد براي اين پست 
مناسب اس��ت واغير، زيرا هم توده اي نيست و هم 
مرد وفاداري نس��بت به محمدرضا مي باشد. گرچه 
از لحاظ هوش در رده 2 و 3 ق��رار دارد اما براي اين 

پست مهم نيست. 
فردوس��ت مي گويد: »زماني ك��ه اين دو نف��ر را به 
محمدرضا معرفي كردم از بين اين دو نفر وي نصيري 
را برگزيد، چراكه شاه در دوران تحصيل در دانشكده 
افسري هم دوره نصيري بود و وي را خوب مي شناخت 
و اين چني��ن نصيري كه تا آن زم��ان فرمانده هنگ 
پياده كرم��ان بود، فرمان��ده گارد محمدرضا ش��د. 
نصيري ظرف 24 س��اعت به تهران آورده ش��د و به 
محمدرضا معرفي گردي��د و محمدرضا هم راجع به 
مسئوليت جديدش دستوراتي داد و نصيري مشغول 
به كار شد. وي از من تشكر نمود و گفت: »تا عمردارم 

اين محبت شما را فراموش نمي كنم.« 
نصيري نخستين بار بعد از رسيدن به فرماندهي گارد 
شاهنشاهي ازدواج مي كند. وي با پروين خواجويي 
كه مادري آلماني داش��ت ازدواج كرد كه البته اين 
ازدواج چند سالي بيشتر طول نكشيد و پس از مدتي 
بار ديگر با زليخا دختر جوان و كم سن و سال سرهنگ 
خلوتي ازدواج مي كند و از او صاحب دو پسر مي شود. 
به رغم اختاف س��ني و اخاقي آن دو، اين ازدواج تا 

پايان عمر نصيري دوام مي يابد. 
  در آستانه قدرت و ثروت

با حض��ور نصي��ري در مديريت هاي مهم، در س��ال 
1355 س��منان به خاطر نف��وذ وي و طبق تصميم 
دولت وقت از ش��هري دورافت��اده به مركز اس��تان 
ارتقا پيدا كرد و پيش��رفت نمود. خانواده، بستگان و 
دوستان او نيز از مواهب سياسي و مادي قابل توجهي 
برخوردار شدند و به س��رعت موقعيت هاي مطلوبي 

براي زندگي پيدا كردند. 
در م��رداد 1332 در فاصله 22 تا 28 مرداد، س��ير 
حوادث پيش بيني نش��ده كودت��اي 25 مرداد عليه 
مصدق در جريان ملي  ش��دن صنعت نف��ت، آينده  

نصيري كه تا چند روز پيش از كودتای 
28 م�رداد در بازداش�تگاه به خاطر 
دستگيري اش به شاه فحش مي داد و 
مي گفت »محمدرضا خودش فرار كرد 
و ما را در چنين مخمصه اي انداخت!« 
پس از آن س�عي داش�ت خ�ود را در 
صف اول كودتاچيان قرار داده و جزو 
دوستان ش�اه باش�د. نصيري بعد از 
موفقيت و پيروزي كودت�ا، در ديدار 
خود با محمدرضا مورد توجه وی قرار 
مي گيرد و شاه در اين ديدار مي گويد: 
»من فقط يك ترفيع در نظر گرفته ام، 
اكنون ش�ما را به تيمس�ار س�رتيپ 

نصيري ارتقای مقام مي دهم.« 

در نيمه شب 24 مرداد 1332، در خواست 
نصي�ری ب�راي ماقات با نخس�ت وزير 
از طرف مص�دق رد مي ش�ود، بنابراين 
نصيري پاكت ممهور حاوي فرمان شاه را 
به سرهنگ ممتاز رئيس گارد محافظت 
از من�زل مص�دق مي ده�د تا تس�ليم 
نخست وزير كند كه همان زمان مصدق 
به س�رهنگ ممتاز دس�تور دستگيري 
نصيري را مي دهد و نصيري و همراهانش 
دس�تگير و روانه بازداشتگاه مي شوند
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نعمت اه نصيري از آغاز تا رسيدن به تصدي گري امنيت آريامهري

 خودش فرار كرد
 و ما را در مخمصه  انداخت!
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  محمدرضا كائيني
اث��ر »خاط��رات عل��ي 
امين��ي« كه از س��وي 
دفتر ادبيات و مقاومت 
حوزه هنري س��ازمان 
تبليغات اسامي به بازار 
نشر روانه گشته بود، به 
چاپ دوم رس��يد. اين 
خاطرات كه با كوشش 
اس��تاد ارجمند جناب 
دكتر يعقوب توكلي به نش��ر رسيده در صدر خود 
مقدمه اي از »نش��ر س��وره مهر« دارد ك��ه در آن 

آمده است: 
»دفت��ر ادبيات انقاب اس��امي با اي��ن هدف كه 
بتواند گوش��ه هايي از ناگفته هاي انقاب اسامي 
را بازگو كند دس��ت به انتش��ار خاطرات اشخاص 
مختلف زد. اگرچه سعي بر آن داشته است و دارد 
تا آنچه منتش��ر مي كند توليداتي تازه و نو باش��د، 
اما اگر نوش��ته تازه اي يابد كه با هدف اصلي دفتر 
مرتبط باشد، با آغوشي باز در جهت نشر آن همت 

مي گمارد. 
خاطرات علي اميني - از بازماندگان دودمان قاجار 
ك��ه در دوره پهلوي ني��ز به مقام نخس��ت وزيري 
رس��يد- يكي از همان كتاب هاس��ت. اميني اين 
نوش��ته ها را براي روزنامه كيهان لندن نوش��ت و 
چندي پس از آن مرد. فرصت پيگيري بسياري از 
گفته هايش را نيافتيم. او در اين خاطرات چنان از 
خود سخن گفته است كه هرگز اشتباهي مرتكب 
نشده و خطايي نكرده است! جا دارد خواننده گرامي 
اين كتاب را با تعمق و تفكر بيشتري مطالعه و تاريخ 
چند ساله حضور اميني در عرصه سياست ايران را 

از ساير كتب تاريخي نيز بررسي كند.«
علي اميني نيز در يادداش��تي بر خاطرات خويش 
كه توس��ط روزنامه كيهان لندن نشر يافته، آورده 

است:
»آقاي دكتر مصباح زاده كه مرا س��رگرم نوش��تن 
خاطرات ديدند، خواستند قسمت هايي از آن را براي 

انتش��ار به روزنامه كيهان بدهم، اما بعد ديدم كار 
مشكل و ظريفي است. اواً به مناسبت وضع خاصي 
كه خوانندگان كيهان ]لن��دن[ دارند و هر يك به 
علتي در غربت و دوري از وطن به سر مي برند، بايد 
تع��دادي از وقايع را انتخاب كنم ك��ه مفيد به نقل 
تجربه هاي معين است. مخصوصاً براي نسل جوان 
كه اميدها و آرزوها دارند تا در سرنوشت كشور خود 
مؤثر باش��ند. ثانياً هر واقعه را خاصه كنم و بيشتر 
لطيفه ها را بنويس��م تا صفحات روزنامه تبديل به 

كتاب نشود و در حوصله خواننده بگنجد. 
به نظر من كس��ي كه خاطرات مي نويسد بايد اين 
چند س��ؤال را پاس��خ دهد: من كيس��تم؟ از كجا 
آمده ام؟ چه وقايع��ي را ديده ام؟ در چ��ه وقايعي 
ش��ركت داش��ته ام؟ آنهايي را كه دي��ده ام چگونه 
ديده ام؟ در آنها كه شركت داشته ام چگونه شركت 
داشته ام؟ و چرا؟ اين خاطرات را در ايران و سال هاي 
پيش از انقاب اسامي با استناد به يادداشت هاي 
خصوصي چندين س��اله و مجموعه اس��نادي كه 
در دسترس��م بود نوش��ته بودم كه در تهران ماند 
و از دس��ت رفت. در اينجا از دو س��ه س��ال پيش 
دوباره ش��روع به نوش��تن كردم، ولي متأسفانه نه 
آن انبوه يادداش��ت ها را در اختيار دارم، نه اسناد 
ازم را. ناچار بيشتر با كمك حافظه مي نويسم كه 
نظم و دقت مطلوب را نبايد از آن انتظار داش��ت. 
مهم ترين مطلب را در اين مقدم��ه ناگفته نگذارم 
كه آنچه مي نويس��م چه درباره اف��راد و چه درباره 
مش��اهدات يا وقايعي كه در آنها ش��ركت كرده ام، 
نظر شخصي ام است. ممكن است درباره بسياري 
از افراد و حوادثي كه مي نويسم، تاريخ طور ديگري 
قضاوت كند يا محققي خاف آن را بگويد، اما من 
مثل هر خاطرات نويس ديگري افراد و حوادث را از 
دريچه چشم خودم و با علم و اطاع خود ديده ام. 
س��عي كرده ام جانب انصاف را رعايت كنم، اما در 
هر موردي هر محقق منصفي با دقت در اس��ناد و 
مدارك خاف آن را نشان داد كه من نشان داده ام، 

حق با محقق است!«
 مطالعه اين اثر مي توان��د خواننده را با بخش هايي 
از تاريخ معاصر ايران از زبان يكي از كارگزاران آن 
آشنا و نكاتي ناب را از روابط ميان حكومتگران آن 

دوره آشكار سازد.

نظري بر گفته هاي تاريخي علي اميني 
در واپسين ماه هاي حيات

 شاهزاده قاجار
 نخست وزير پهلوي

دی
 مج

نی
 امي

لی
   ع

شغلي نصيري را تحت الشعاع قرار داد و باعث شد 
نوجوان فقيري كه از سمنان روانه تهران شده و به 
دستگاه حكومت راه يافته بود در شكل گيري اين 
رويداد تاريخي مهم سهيم شود. كرميت روزولت 
نوه تئودور روزولت فردي بود كه از طرف امريكا 
مأموريت يافت مجري و رهب��ري طرح كودتاي 
موس��وم به »آژاكس« يا به زبان فني س��يا، تي . 
پي . آژاكس باشد. نقشه آژاكس در مرحله اول: به 
راه انداختن جنگ رواني شديد و گسترده عليه 
مصدق و در مرحله دوم: صدور اعاميه شاه مبني 
بر بركناري مصدق و به دنبال آن منصوب كردن 
تيمس��ار فضل اه زاهدي به عنوان نخست وزير 

جديد بود. 
  در زمره ابواب جمعي كودتا

در دوره اي كه از آن س��خن مي رود، نفوذ امريكا 
در ميان دولتمردان گس��ترش يافته و به تدريج 
طبق��ه اي در ايران پديد آمده بود كه مس��تقيماً 
با امريكا در تم��اس بوده و قبًا مأم��ور انگليس 
نبودند. با گذش��ت زم��ان اكثريت پس��ت هاي 
كليدي به دس��ت اين گروه قبضه مي ش��د و در 
اين ميان نعمت اه نصيري از آن دسته نظامياني 
بود كه ضمن دفاع از سياس��ت هاي انگلستان با 
امريكا نيز ارتباط داش��ت. در اي��ن زمان فضاي 
رواني عليه مص��دق در ايران ش��دت مي گرفت 
و سازمان س��يا هزينه هاي زيادي براي اجرايي 
كردن اهدافش به عامان خود پرداخت مي كرد. 
روزولت هدايت كننده اين جريان، بهترين فرد را 
براي صدور فرمان آغاز اين طرح نعمت اه نصيري 
مي دانست؛ چراكه نعمت اه نصيري افسر گارد 
شاهنشاهي به دليل ثابت قدمي در سلطنت طلبي 
و وفاداري به ش��اه از همه جه��ت مهياي اجراي 
كودتا بود. او مأمور ش��د تا امضاي حكم انفصال 
دكتر مصدق از نخست وزيري و انتصاب زاهدي را 

از شاه گرفته و به مصدق اباغ كند. 
در آن زمان ش��اه و همس��رش در رامسر اقامت 
داشتند، نصيري بعد از پذيرش اين مأموريت روز 
چهارشنبه 21 مرداد دو متن از پيش تعيين شده 
را نزد ش��اه مي برد تا هر دو را امضا كند. نصيري 
عاوه بر اين اق��دام وظايف ديگ��ري هم در اين 
كودتا برعهده داش��ت كه عبارتند از: حفاظت از 
تيمسار زاهدي، دس��تگيري رئيس ستاد ارتش، 
اش��غال نقاط مهم پايتخت و اب��اغ فرمان عزل 

مصدق. 
فردوس��ت ماج��را را اينگونه نقل مي كن��د: »... 
محمدرضا دو حك��م) فرم��ان( را امضا مي كند؛ 
يكي عزل مص��دق از نخس��ت وزيري و ديگري 
انتصاب زاهدي ب��ه نخس��ت وزيري. اين كودتا 
دقيقاً طرح ريزي ش��ده بود كه مواد اصلي آن به 

شرح زير بود:
الف( ارتش��بد نصيري در آن موقع سرهنگ بود 
و فرمانده گارد شاهنش��اه، فرمان نخست وزيري 

زاهدي را به او تحويل دهد...
ب( رأس ساعت معين)10شب( نصيري فرمان 
عزل مصدق را به او تحويل دهد و دو افس��ر گارد 
كم��ي زودتر از نصي��ري به ط��رف خانه مصدق 

حركت كند و مراقب وضع نصيري باشند. 
در طرح دو حالت پيش بيني شده بود:

1 � مصدق مي پذيرد، كه در اي��ن صورت كودتا 
منتفي اس��ت و زاه��دي به مقر نخس��ت وزيري 

مي رود. 
2 � مص��دق نمي پذيرد كه در اي��ن صورت طرح 

كودتا اجرا مي شود. 
پ( طرح كودتاي 25 مرداد چنين بود:

سه واحد هر يك به استعداد يك هنگ تقويت شده 
از قبل در س��ه پادگان آماده باشند و فرماندهان 
سه هنگ با دقت تعيين شده و آمادگي كامل خود 

را ابراز داشته اند...«
به هر حال جريان اينگونه پي��ش مي رود كه در 
روز 21 مرداد، نصيري بعد از گرفتن امضاي شاه 
به دليل بدي آب و هوا نتوانس��ت پرواز كند و به 
وس��يله اتومبيل فرمان ها را به تهران فرستاد تا 
سريع تر به دس��ت روزولت فرمانده طرح برسد. 
روزولت تاريخ آغاز عملي��ات را 24 مرداد يعني 
روز شنبه اول هفته در نظر مي گيرد و فرماندهي 
عمليات را به زيرزميني در سفارت منتقل مي كند 
تا از آنجا كودتا را رهبري كند. نصيري توانس��ته 
بود دو فرمان مهم را از ش��اه بگيرد. بدين ترتيب 
خيال روزولت از او راحت بود. كودتاگران طوري 
پيش بيني كرده و ترتي��ب كار را داده بودند كه 
اگر دكتر مصدق بخواهد ارتش را براي سركوب 
كودتاگران بسيج كند كسي تلفن را پاسخ ندهد. 

  نيمه شب 24 مرداد در راه خانه مصدق
نعمت اه نصيري طبق نقشه ساعت 11 شب 24 
مرداد به طرف خانه تيمسار رياحي رئيس ستاد 
ارتش حركت مي كند تا وي را دس��تگير كرده و 
بعد روانه خانه مصدق ش��ود، اما بعد از رسيدن 
به محل مورد نظر با حي��رت متوجه عدم حضور 
وي در خانه مي ش��ود. با اينك��ه ديروقت بود اما 
حتي يك مس��تخدم يا دربان هم در آنجا حضور 
نداشت. بدين ترتيب نصيري بي درنگ به طرف 
خانه  مصدق حركت مي كن��د و اين در حالي بود 
كه يك س��تون نظامي ديگر نيز بدون اطاع وي 
رهسپار منزل مصدق شده بود. دليل آن چيزي 
نبود جز اينكه تيمس��ار رياحي از نقش��ه كودتا 
مطلع شده و براي خنثي كردن آن به طرف خانه 
مصدق نيرو اعزام نموده بود و اين امر مسئله اي 
بود ك��ه روزولت تا فرا رس��يدن روز 24 مرداد از 
آن مي ترس��يد. نعمت اه نصيري در س��اعت 2 
بام��داد 25 مرداد، با يك زره پوش و نش��ان هاي 
نظامي، توس��ط يك جيپ و چن��د كاميون پر از 
سرباز با فرمان شاه به خانه  مصدق مي رسد. قرار 
بر اين بود كه سه واحد نظامي همراه سه فرمانده 
آماده باشند؛ يك واحد خانه مصدق را محاصره 

كند، واحد ديگر ايس��تگاه راديو ر ا تصرف نمايد 
و واحد س��وم جهت احتياط آماده باشد. نصيري 
همراه دو افسر كه قرار بود مراقب وي باشند و در 
صورت پيش آمدن اتفاقي به س��ه فرمانده واحد 
كودتا اطاع دهند، به در خانه مصدق مي رس��د. 
در خواس��ت وي براي ماقات با نخس��ت وزير از 
طرف مصدق رد مي شود، بنابراين نصيري پاكت 
ممهور حاوي فرمان ش��اه را به س��رهنگ ممتاز 
رئيس گارد محافظت از من��زل مصدق مي دهد 
تا تسليم نخست وزير كند كه همان زمان مصدق 
به سرهنگ ممتاز دس��تور دستگيري نصيري را 
مي دهد و نصيري و همراهانش دستگير و روانه 

بازداشتگاه مي شوند. 
  دستگيري نصيري، اسم رمز كودتا

نصيري ماجراي دستگيري خود را اينگونه بيان 
مي كند: »به طرف خانه  مصدق رفتم و ممتاز را 
صدا زدم او را جلوي در خواس��تم، آمد و دس��ت 
داد و احوالپرس��ي كرد. گفتم: اي��ن فرمان را به 
دس��ت مصدق برس��انيد. ممتاز به من گفت: تو 
اينجا صبر كن تا جوابت را بي��اورم. وقتي ممتاز 
برگشت پاسخ او اين بود كه بافاصله مرا دستگير 
نمود و تحت الحفظ به زندان دژبان تحويل داد.« 
نصيري از ممتاز مي پرسد: »رفاقت يعني اين...؟!« 
و ممتاز پاس��خ مي ده��د اينجا رفاقت نيس��ت، 
آقاي دكتر مصدق دس��تور فرمودن��د و گفته اند 
كه خودم ه��م به رياحي تلفن بزن��م كه نصيري 
زنداني باش��د تا دس��تور ثانوي را بدهم! زاهدي 
پس از دستگيري نصيري دستور اجراي طرح را 
مي دهد، اما با عدم حركت واحدها مواجه مي شود. 
واحدهاي مزبور وقتي متوجه رفتن شاه به نوشهر 
مي شوند، جرئت انجام عمليات را نداشتند. بدين 
ترتيب خود و س��تادش مخفي مي شوند و تا 28 
مرداد در مخفيگاه خود باقي مي مانند. س��رتيپ 
رياحي س��ه واحدكودتا را دستگير و روانه  زندان 
مي كند. اين در حالي بود كه ش��اه در كاردشت 
در انتظار بود و چشم به نتيجه مأموريت نصيري 
داشت. روزولت رهبر كودتا نيز قرار بود تا گزارش 
عملي��ات را از طريق تلفن نصيري مطلع ش��ود 
و به همين دليل از شكس��ت كودتا بي خبر بود. 
سپيده دم با پخش مارش نظامي از راديو و در پي 
آن سخنان مصدق داير بر پيروزي اش به كودتاي 
ش��اه و عمال خارجي، روزولت از شكست طرح 
مطلع مي شود. اين خبر، شاه را به شدت عصباني 
و وحش��ت زده مي كند و وي با ي��ك هواپيماي 
دوموتوره پيچ كرافت به بغ��داد مي گريزد. وقتي 
هواپيماي شاه براي س��وخت گيري در فرودگاه 
بغداد مي نشيند، با دستور مصدق به مظفر اعلم 
س��فير ايران در عراق ن��ه تنها وي به اس��تقبال 
محمدرض��ا نمي آيد، بلكه هيچ ك��دام از اعضاي 
سفارت هم اجازه نمي يابند تا با شاه ديدار كنند. 
وي)شاه( پس از آن به رم پايتخت ايتاليا مي رود 
و وضعيت چنان مي ش��ود كه حت��ي اميدي به 
بازگشت خود نداشته است. در ميتينگ هايي كه 
25 تا 28 مرداد برگزار شد، ناطقين ضمن حمله 
به شاه خواس��تار امحاي رژيم سلطنتي شدند و 
شايع شد قرار اس��ت با مراجعه به آراي عمومي 

رژيم جديد حكومتي تعيين شود. 
غروب آن روز روزولت به س��يا اعام مي كند كه 
وي مي خواه��د در تهران بماند و با نقش��ه  ديگر 
ضربه اي مجدد به مصدق وارد آورد. او مي خواست 
تا دولت ايران را س��رنگون نكرده، ايران را ترك 
نكند. وي تصمي��م گرفت بخت خ��ود را دوباره 
بيازمايد؛ چراكه پيش زمين��ه اين حركت آماده 
بود. آنها ايران را به آس��تانه هرج و مرج كش��انده 
بودند و اعتراض هاي روزنامه ها و آش��وب ها كه 
توسط سيا س��ازماندهي ش��ده بود خيابان هاي 
تهران را به صحنه نبرد مب��دل كرده بود. دونالد 
ويلبر در خصوص مطالب درج شده در اطاعيه ها 
و مطبوعات مي گويد: »]اي��ن مطالب[ از درون 
ماشين هاي چاپ سازمان]سيا[ بيرون مي آمد و 

در فضاي تهران پراكنده مي شد.« 
  بخت آزمايي مجدد كودتا و نصيري

ش��رايط آماده بود تا روزولت دوب��اره بخت خود 
را بيازمايد. بنابراين از بام��داد 28 مرداد اوضاع 
سياس��ي و اجتماعي تغيير كرد و عده اي در پناه 
نظاميان به نفع شاه دس��ت به تظاهرات زدند و 
كم كم بر دامنه  آن افزوده ش��د. كودتاكنندگان 
در عصر 28 مرداد زندان را اشغال كردند. در اين 
ايام نصيري و هم دستانش كه تا آن روز در انتظار 
اعدام بودند، آزاد ش��دند. او همچنين تعدادي از 
افراد گارد شاهنش��اهي را كه در زندان پاس��گاه 
نظامي شرق تهران در اسارت بودند آزاد كرد و به 
اتفاق ابواب جمعي خ��ود در حمله به خانه دكتر 
مصدق در كاخ )فلسطين كنوني( كه منجر به فرار 

كردن مصدق شد، شركت نمود. 
نصيري كه ت��ا چند روز پيش در بازداش��تگاه به 
خاطر دس��تگيري اش به ش��اه فح��ش مي داد و 
مي گفت »محمدرضا خودش فرار كرد و ما را در 
چنين مخمصه اي انداخت!« اكنون سعي داشت 
خود را در ص��ف اول كودتاچيان قرار داده و جزو 
دوستان محمدرضا باشد. نصيري بعد از موفقيت 
و پيروزي كودتا، در ديدار خود با محمدرضا مورد 
عنايت ش��اه قرار مي گيرد و ش��اه در اين ديدار 
مي گويد: »من فقط يك ترفيع در نظر گرفته ام، 
اكنون شما را به تيمسار سرتيپ نصيري ارتقای 

مقام مي دهم.« 
بدين ترتيب نصيري پ��س از كودتاي 28 مرداد 
نظير اغلب افسران و نظاميان حامي شاه به سرعت 
پله هاي ترقي را در مديريت هاي نظامي، انتظامي 
و امنيتي پشت سر گذاشت و به سرعت پيشرفت 
كرد و نهايتاً در جايگاه بااترين مقام امنيتي رژيم 
شاه قرار گرفت كه سخن گفتن در باره آن، زماني 

ديگر مي طلبد.
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رهنمود

اقتدار ملی
ما نیاز داریم به اینکه پیش��رفت کنی��م؛ ما احتیاج 
داری��م. مى بینیم که منش مس��تقّل سیاس��ى و 
اجتماعى و فکرى ملّت ایران و جمهورى اس��امى 
موجب مى ش��ود ک��ه قدرتمندان دنی��ا، صاحبان 
قدرت هاى زورگو با ما دشمنى کنند؛ این دشمنى 
در خیلى از جاها دارد خودش را بُروز مى دهد. خب، 
وقتى که این همه دشمنى با ما مى شود، باید خودمان 

را تقویت کنیم و خودمان را به اقتدار ازم برسانیم.
ما خیلى از استعدادها را که در کشورمان وجود 
دارد نمى شناسیم؛ میدان را باز کنیم براى اینکه 

این استعدادها شناخته شوند و بیایند.
بیانات رهبر انقاب در جمع نخبگان- بهمن ۹۳

  مترجم: علی طالبی
محققان به تازگ�ی کپس�ولی  بلعیدنی 
طراحی کرده اند که می تواند با استفاده از 
تکنولوژی بی سیم بلوتوث کنترل شود. 
این کپس�ول که می تواند طوری طراحی 
شود تا دارورسانی کند، شرایط محیطی 
را تشخیص دهد و یا هر دوی این موارد، 
توانایی استقرار در معده و مخابره اطاعات 
و پاس�خ دهی به دس�توراتی که از تلفن 
همراه کاربر دریافت می کند را داراست.
این کپس��ول ها که با اس��تفاده از فناورى 
چاپ س��ه بعدى تولید مى شوند، مى توانند 
ب��راى دارورس��انى جه��ت درم��ان انواع 
مختلف بیمارى به کار برده شوند، خصوصاً 
در م��واردى ک��ه داروه��ا  باید ب��ه صورت 
طوانى مدت مصرف شوند. این کپسول ها 
همچنین قادرند براى تشخیص عفونت ها، 
عکس العمل هاى آلرژی��ک و اتفاقات دیگر 
طراحى شوند و سپس دارویى را در پاسخ به 

این موارد رها کنند.
جیووانى تراورس��و محقق طرح مى گوید: 
»سیستم ما مى تواند نظارت و درمان حلقه 
بسته را میسر س��ازد، که به موجب آن یک 
سیگنال مى تواند به هدایت رهایش یک دارو 

و یا تنظیم ُدز یک دارو کمک کند.« 
این دستگاه ها همچنین این قابلیت را دارند 
که براى ارتباط با سایر دستگاه هاى پزشکى 
پوشیدنى یا قابل کاشت اس��تفاده شوند و 
مى توانند اطاعاتى را که قرار است به تلفن 
همراه هوشمند بیمار یا پزشک ارسال شود، 
ادغام کنند. رابرت لنگ��ر دیگر مجرى این 
طرح از دانش��گاه ام.آى.ت��ى مى گوید: »ما 
درباره این نمایش از چاپ سه بعدى و اینکه 
چگونه تکنولوژى ه��اى بلعیدنى مى توانند 
از طریق دس��تگاه هاى نوین که برنامه هاى 
بهداشت همراه را تسهیل مى کنند به مردم 

کمک کنند، هیجان زده هستیم.«
  ارتباط بی سیم

پژوهشگران در آخرین مطالعه شان تصمیم 
گرفتند تا بس��یارى از ویژگى های��ى را  که 

پیش تر توس��عه داده بودند، ب��ا هم ترکیب 
کنند. در س��ال 2016 محققان کپس��ولى 
ستاره اى شکل با شش بازو طراحى کردند 
که این بازو ها قبل از روکش شدن با پوشش 
نرم کپسول، تا مى شوند. پس از بلعیده شدن، 
پوشش کپس��ول حل مى ش��ود و بازوها باز 
مى شوند و به دستگاه اجازه مى دهند تا در 
معده جاى بگیرد. به طور مشابهى دستگاه 
Y جدید پس از بلعیده ش��دن ب��ه صورت
شکل باز مى شود. این شکل به دستگاه این 
توانایى را مى دهد که قبل از اینکه به قطعات 
کوچک تر شکسته شود و از دستگاه گوارش 
عبور کند، ح��دود یک ماه در مع��ده باقى 
بماند.یکى از این بازوها شامل چهار محفظه  
کوچک است که مى توانند با انواع مختلفى از 
داروها بارگذارى شوند. این دارو ها مى توانند 
با پلیمر هایى پوش��ش داده شوند که به آنها 
اجازه مى دهند به صورت تدریجى و طى چند 
روز رها شوند. محققان همچنین پیش بینى 

مى کنند بتوانند محفظه هایى طراحى کنند 
که قادر باش��ند از راه دور و از طریق ارتباط 

بى سیم با استفاده از بلوتوث باز شوند.
این دستگاه همچنین مى تواند حسگر هایى 
را به همراه داش��ته باشد که محیط معده را 
بررسى مى کنند و اطاعات را با استفاده از 
یک سیگنال بى سیم بازفرستى مى کنند. در 
کار قبلى پژوهشگران حسگر هایى طراحى 
کردند که قابلیت ردیابى عائم حیاتى مانند 
ضربان قل��ب و نرخ تنفس را دارا هس��تند. 
در این مقاله آنها نش��ان دادند که کپسول 
مى تواند براى نظارت بر دما و انتقال مستقیم 
این اطاعات به تلفن همراه هوشمند که به 

راحتى قابل دسترس است، استفاده شود.
پژوهش��گران براى اینکه قادر به س��اخت 
تمامى این عناصر پیچیده باش��ند تصمیم 
گرفتند تا کپسول ها را به صورت سه بعدى 
چاپ کنند. این روش به آنها اج��ازه داد تا 
به  راحتى هم��ه  بخش هاى مختل��ف را در 

س��اختار کپس��ول جاى دهند و همچنین 
بتوانند کپسول را از ایه هاي متناوب پلیمر 
سخت و انعطاف پذیر بسازند که به کپسول 
کمک مى کن��د تا محیط اس��یدى معده را 

تحمل کنند.
محقق��ان مى گوین��د: »چاپ س��ه بعدى 
چند م��اده اى، ی��ک تکنول��وژى تولید با 
تطبیق پذیرى بس��یار بااست که قابلیت 
ایجاد ساختار هاى چند جزئى منحصر به 
فرد و دستگاه هاى کاربردى  اى را دارد که 
با روش هاى متداول قابل تولید نیس��تند. 
ما به ط��ور بالق��وه قادریم دس��تگاه هاى 
اکترونیکى بلعیدنى اى بس��ازیم که زمان 
اقامت آنه��ا در معده مى تواند بر اس��اس 
ی��ک کاربرد پزش��کى بخص��وص اصاح 
ش��ود و این مى تواند به تشخیص و درمان 
شخصى سازى ش��ده اى منجر شود که به 

طور گسترده در دسترس است.«
AP :منبع

روز
ویر 
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پژوهش�گران دائ�م در ح�ال ت�اش برای توس�عه 
فناوری ه�ای نوین هس�تند و اغل�ب فناوری هایی 
که آنه�ا توس�عه می دهن�د به ط�ور قاب�ل توجهی 
می ده�د. ارتق�ا  را  اف�راد  زندگ�ی  کیفی�ت 

  حسگر پوستی
پژوهشگران موفق به توسعه یک حسگر پوستى شده اند 
که مى تواند به ناخن کاربر متصل شود، همچنین کاربران 
مى توانند آن را به گردنبند خود نی��ز متصل کنند. این 
دستگاه کوچک مى تواند میزان اشعه آفتاب و فرابنفش 
را با هر طول موجى که هس��تند، اندازه گیرى کند. این 

حسگر پوشیدنى بدون باترى کار مى کند و توسط انرژى 
خورشیدى عمل مى کند. یکى از مزیت هاى این حسگر 
این است که به سختى شکسته مى ش��ود و ضد آب نیز 
هست. این حس��گر قابل اتصال به گوشى هاى هوشمند 
است. حسگر پوشیدنى، انرژى نور را به برق تبدیل مى کند 
و این نیرو را به یک ولتاژ خوانده  شده که به تلفن فرستاده 

مى شود، منتقل مى کند.
  اولِت

اگر افرادى مایل به نظارت و مراقبت از نوزاد خود  در همه 
لحظات حتى لحظاتى که کنار آنها نیس��تند، هستند، 

مى توانند از »اولت« استفاده کنند. دستگاه اولت افراد را 
قادر مى سازد تا سامت فرزند خود را از طریق یک جوراب 

هوشمند چک کنند.
این فناورى پوشیدنى مجهز به اکسى متر است و توسط آن 
سطح اکسیژن و ضربان قلب نوزاد را اندازه گیرى مى کند و 
به طور مداوم  این داده ها را از طریق بلوتوث و یک برنامه 
گوشى هوش��مند براى پدر و مادر ارسال مى کند. پالس 
اکس��ى متر یا اکسیژن سنج خون وس��یله اى است که با 
کمک آن مى توان میزان درصد اش��باع اکس��یژن خون 

سرخرگ انسان را اندازه گیرى کرد.

از نوار حسگر پوستی تا نظارت بر سامت نوزاد با جوراب!

  کپسول بی سیم 
دارو را در یک ماه به بدن می رساند

فناوري

نوعی پروتئین قلب بیمار را ترمیم می کند
دانش��مندان قصد دارند با کمک نوعى 
پروتئین، ام��کان خودترمیمى را براى 
قلب بیم��ار فراه��م کنن��د. گروهى از 
دانشمندان گام مهمى براى خودترمیمى 
قلب هاى بیمار یافته اند. آنها مدلى ابداع 
کرده اند که مى تواند نی��از به »جراحى 
باى پس«، پیوند قل��ب یا ابزار مصنوعى 
پمپاژ را کاهش دهد. پژوهشگران در این 
روش، سلول هاى بافت همبند را از قلب 
انسان برمى دارند، آنها را با روش مهندسى معکوس به سلول هاى بنیادى قلب و نهایتاً با مهندسى 
دوباره، به س��لول هاى عضله قلب تبدیل مى کنند.هدف نهایى متخصصان این اس��ت که بتوانند 
کمى از بافت هاى قلب بیمار را بردارن��د و از پروتئین  CREG براى تبدیل بافت به عضات قلب 
استفاده کنند. کار این عضات به صورت منسجم صورت مى گیرد و به قلب بیمار امکان مى دهد 

که خود را ترمیم کند.
----------------------------------------------------------------------

لباسی که می تواند تلفن هوشمند را شارژ کند
محققان مش��غول تولید نوع��ى پارچه 
مجهز به پنل هاى خورش��یدى ظریف 
هستند. با دوخت لباس از این پارچه ها، 
مى توان تلفن هوش��مند را بدون نیاز به 
پاوربانک و تنها هنگام حرکت شارژ کرد.

این جیب ها حاوى پنل هاى خورشیدى 
کوچکى خواهند بود که به لباس دوخته 
مى شوند و موبایل، گجت هاى سامتى 
و تبل��ت را ش��ارژ مى کنن��د. پنل هاى 
خورشیدى ۳ میلیمتر ضخامت و 1.۵ میلى متر عرض دارند. بنابراین به اندازه اى کوچک هستند 
که مى توان آنها را به بافت پارچه دوخت بنابراین افراد مى توانند هنگام حرکت دستگاه هاى خود 
را شارژ کنند و نیازى به پاور بانک نخواهند داشت.فیبرهایى که در این فناورى به کار مى رود، از 
شبکه اى از  سلول هاى مینیاتورى تشکیل شده اند که الکتریسیته تولید مى کنند و اجازه مى دهند 
دستگاه ها با انرژى تولیدى، شارژ شوند.این سلول ها را با چشم غیرمسلح به سختى مى توان مشاهده 

کرد. آنها با ایه اى از رزین پوشانده شده اند که اجازه مى دهد پارچه را به راحتى شست.
----------------------------------------------------------------------

حل مشکل انسداد شریان با کمک دریچه قلب چاپ ۳بعدی
دانش��مندان، یک دریچ��ه قلب چاپ 
سه بعدى ابداع کرده اند که مى تواند به 
برطرف کردن مشکل انس��داد شریان 
کمک کن��د. فناورى چاپ س��ه بعدى، 
دره��اى جه��ان جدی��دى را در حوزه 
ایمپلنت هاى پزشکى به روى جراحان 
گشوده اس��ت و به آنها امکان مى دهد 
بیماران را به ابزارى مجهز کنند که کامًا 
با آناتومى بدن آنها س��ازگار هس��تند.

دانشمندان روش جدیدى براى استفاده از این فناورى در درمان قلب هاى آسیب دیده ابداع کرده 
و ابزار جدیدى براى باز نگه داش��تن شریان هاى مسدود ش��ده و پمپاژ آزادانه خون ارائه داده اند. 
جایگزینى دریچه قلب، یک فرآیند نسبتاً متداول اما فریبنده است که طى آن، یکى از چهار دریچه 
قلب که به جریان خون در داخل و خارج قلب کمک مى کنند، باز مى ش��ود. دایل بسیارى براى 
توقف عملکرد قلب وجود دارد اما یکى از متداول ترین آنها، تجمع کلسیم در دریچه هاى قلب است 

که با ضربان قلب، باز و بسته مى شوند.

خودرو

پیمودن 100 کیلومتر با تنها ۳ دقیقه شارژ!
ایس��تگاه هاى ش��ارژ خودروهاى برقى 
نسل جدید که توس��ط دو خودروساز 
برت��ر جه��ان توس��عه داده ش��ده اند، 
مى تواند تنها در ۳ دقیقه خودرو را براى 
پیمودن 100 کیلومتر مسیر شارژ کند. 
کاهش زمان ش��ارژ یک عامل کلیدى 
براى گسترش اس��تفاده از خودروهاى 
برقى اس��ت و ش��رکت هاى ب��ى .ام. و و 
پورشه یک گام جدید در این جهت برداشته اند. یک نمونه اولیه از خودروى برقى پورشه ضمن 
ثبت یک رکورد، با ۳ دقیقه شارژ با نرخ 400 کیلو وات، توانس��ت 100 کیلومتر را بپیماید، در 
حالى که شرکت بى .ام .و با خودروى تحقیقاتىi۳ خود، تنها طى 1۵ دقیقه شارژ را از 10 به 80 
درصد رساند. هر دو شرکت، شارژر جدید 4۵0 کیلو واتى خود را به عنوان بخشى از کنسرسیوم 
»شارژسریع«  خود آزمایش کردند. سیستم »شارژسریع« به جاى استفاده از پورت هاى عجیب 
و غریب، با شارژ ترکیبى اس��تاندارد اروپا)CCS(  سازگار است که تسا هم اخیراً موافقت کرد 

تا از آن پشتیبانى کند.
این عملکرد سطوح قدرت را تا 900 ولت و ۵00 آمپر باا مى برد. بى. ام. وi۳، ۳۵0 کیلو وات شارژ 

گرفت تا نشان دهد چگونه سیستم مى تواند به طور خودکار بین 400 و 800 ولت سوئیچ کند.

پزشکي

گیاه درماني

ابداع

 درمان دیابت با نانوراهبرهای 
مغناطیسی در کشور

پژوهشگران کش��ور در یک مطالعه  آزمایشگاهى 
از نانوذرات مغناطیس��ى اکس��ید آه��ن به عنوان 
نانوراهبرهایى جهت درمان هوشمند بیمارى دیابت 
استفاده کردند. اثربخشى این روش بر روى موش 
مورد تأیید قرار گرفته  است.امروزه با توجه به شیوع 
رژیم هاى غذایى ناسالم در میان افراد، دیابت در حال 
تبدیل  شدن به یک بیمارى همه گیر است. کاهش 
حافظه و اختال در یادگیرى را مى توان به عنوان 
یکى از عوارض مهم این بیمارى برشمرد. محققان 
دانشگاه اصفهان با به کارگیرى فناورى دارورسانى 
هوشمند، موفق ش��دند عوارض مذکور را کنترل 
کرده و کاهش دهند. دکتر ابوالقاس��م اسماعیلى، 
عضو هیئت علمى دانش��گاه اصفهان با اش��اره به 
ترکیب کوئرستین به عنوان یکى از ترکیبات مفید 
موجود در بیشتر میوه ها و سبزیجات، هدف از انجام 
این طرح را استفاده از فناورى دارورسانى هوشمند 
جهت افزایش کارآیى این ترکیب سودمند عنوان 
کرد. یکى از معای��ب بزرگ ترکیب کوئرس��تین، 
حالی��ت ضعیف در محل��ول آبى و هضم س��ریع 
گوارشى آن است که موجب مى شود ُدز باایى از این 

ترکیب در فرآیند درمان مورد استفاده قرار گیرد.

 تولید داروی تقویت حافظه
از عصاره گیاهی در کشور

محققان کشور درصدد هستند با گیاهان دارویى، 
داروى تقویت حافظه را بدون عوارض گوارش��ى به 
تولید برسانند. نازیا جعفرى یکى از مجریان طرح 
»مکمل دارویى و گیاهى تقویت کننده حافظه و بهبود 
فراموشى« اظهار داشت: آلزایمر بیمارى پیش رونده 
و برگشت ناپذیرى است که باعث تخریب نورون هاى 
دس��تگاه عصبى مرکزى و به دنب��ال آن موجب از 
 دست رفتن حافظه و توانایى هاى ادراکى و شناختى 
در فرد مى ش��ود.این داروها فقط پیشرفت بیمارى 
را به تعوی��ق مى اندازند، همچنی��ن داراى عوارض 
نامطلوبى مانند اسهال، بى اشتهایى، استفراغ، سردرد 
و خواب آلودگى هس��تند. عاوه ب��ر این مهم ترین 
چالش در دارورسانى به مغز، محدودیت ورود دارو به 

مغز به دلیل وجود سد خونى مغزى است.

 داروی ضدسرطان پوست 
از جلبک  به دست می آید

محققان داخلى با استخراج ماده مؤثره نوعى جلبک، 
از آن در تولید داروى ضدس��رطان پوست استفاده 
مى کنند. نغمه عرب زاده از محققان این طرح اظهار 
کرد: در مناطق جنوبى کشور مانند قشم گونه هاى 
مختلفى از جلبک ه��ا وجود دارد که برخ��ى از آنها 
شناسایى نشده  است، ولى برخى از آنها از سوى بومیان 
منطقه شناسایى شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. بر 
این اساس دو گونه جلبک مورد مطالعه قرار گرفت و با 
شناسایى ماده مؤثره آنها اقدام به استخراج عصاره این 
جلبک ها کردیم. فاز دیگر مطالعات ما استفاده از این 
ماده مؤثره در تولید داروهاى ضدسرطان و همچنین 
کاربرد آن در زخم پوش ها براى ترمیم زخم است. به 
گفته این محقق، از عصاره این جلبک مى توان در تولید 

داروهاى ضدسرطان پوست استفاده کرد.

 دستاورد

 جلوگیری از خونریزی در کمتر از 10 ثانیه 
با بندآورنده های نانوالیاف پپتیدی

محققان کشور به فرمواسیون جدید بندآورنده هاى خون دست یافتند که قادر است در کمتر از 10 ثانیه 
از ادامه خونریزى جلوگیرى کند.منصوره سادات سیدکریمى، مجرى طرح، خونریزى در حوادث و جنگ ها 
و همچنین جراحى را از دایل اصلى مرگ و میر دانس��ت و افزود: براى جلوگیرى از خونریزى تاکنون 
بندآورنده هاى متعددى ساخته و تجارى شده است، ولى هر کدام از این محصوات نواقص و عوارض و 
ناکارآمدى هایى دارند. در تحقیق بندآورنده پپتیدى ساختیم که معایب بندآورنده هاى قبلى را ندارد.

بندآورنده خون تولید شده قادر است در کمتر از 10 ثانیه خونریزى را متوقف و داربستى براى بازسازى 
انواع سلول ها در ترمیم زخم ها، ترمیم سوختگى، ترمیم عصب و پر کردن بافت استخوانى فراهم کند. 
براى بهینه کردن خواص ویسکوااستیک ژل پپتیدى، روش طراحى آزمایشات  RSM به کار رفت و با 
استفاده از تکنیک میکرورئولوژى ردیابى ذره، خواص ویسکوااستیک به دست آمد. براى صرفه جویى در 
هزینه هاى مصرف پپتید، از روش میکرورئولوژى ردیابى ذره براى تعیین خواص ویسکوااستیک استفاده 

شد که با مقادیر خیلى کم از هر نمونه )۳0 میکرولیتر( خواص رئولوژیک نمونه ها به دست آمد. 

   مترجم: رضا محمدی
کش�اورزان در حال حاض�ر می توانند با 
استفاده از پهپاد ها بر فراز مزارع وسیع اوج 
بگیرند و دما، رطوبت و سامت محصول را 
بررسی کنند اما این دس�تگاه ها آن قدر 
به برق نیاز دارن�د ک�ه نمی توانند بدون 
نیاز به شارژ مس�افت زیادی را بپیمایند.

امروزه محققان سیستم حسگرى ساخته اند 
که به قدرى کوچک است که مى تواند بر روى 
زنبورهاى درشت  سوار شود. به دلیل اینکه 
حشرات به خودى خود پرواز مى کنند، این 
پکیج  فقط به یک باترى قابل شارژ کوچک 
نیاز دارد که بتواند براى هفت س��اعت پرواز 
دوام آورد و شب  هنگام که زنبور ها در کندو 

هستند شارژ  شود.
ویکرام ایِْیر دانش��جوى دکترى دانش��کده  
مهندس��ى برق و کامپیوت��ر مى گوید: »ما 
تصمیم گرفتیم از زنبور هاى درشت استفاده 
کنیم چون آنها به اندازه کافى بزرگ هستند 
که بتوانند یک باترى کوچک که سیستم را 
تغدیه مى کند با خود حمل کنند. همچنین 
آنها هر شب به کندو برمى گردند؛ جایى که 
مى توانیم باترى ها را به صورت بى سیم شارژ 
کنیم. در این پژوهش م��ا بهترین روش ها 

را براى مراقبت و جابه جایى این موجودات 
به کار بستیم.«

پیش ت��ر، س��ایر  گروه ه��اى تحقیقاتى با 
چس��باندن ردیاب هایى مثل برچسب هاى 
شناسایى امواج رادیویى  یا RFID ، زنبورها 
را به »کوله پش��تى«هاى س��اده اى مجهز 
کردند تا بتوانند حرکات آنها را دنبال کنند. 
براى این ن��وع آزمایش ها محقق��ان قبل از 
چسباندن کوله پش��تى ها، زنبور را به مدت 
چند دقیقه در فریزر مى گذارند تا سرعتش 

را کاهش دهند. پس از اتمام آزمایش، تیم 
تحقیقاتى کوله پشتى را طى فرآیند مشابهى 

جدا مى کند.
در کار بعدى تیم یک دس��ته از حسگرهاى 
کوچک را ک��ه بر دما، رطوبت و ش��دت نور 
نظ��ارت مى کنند ب��ه کوله پش��تى اضافه 
کردند. این گونه زنبور ه��ا مى توانند داده ها 
را جمع آورى کنند و این اطاعات را همراه با 
موقعیت شان ثبت کنند و به تدریج اطاعاتى 

در مورد تمام مزرعه گردآورى کنند.

پ��س از اینک��ه زنبور ها به جس��ت وجوى 
روزانه به دنبال غذا پایان مى دهند، به کندو 
بازمى گردند جایى که کوله پشتى مى تواند 
هر داده اى ک��ه جمع آورى کرده اس��ت را 
با اس��تفاده از روش��ى به نام پس پراکنش  
بارگذارى کند، روش��ى که ط��ى آن یک 
دستگاه مى تواند اطاعات را توسط انعکاس 
امواج رادیویى ارس��ال ش��ده از یک آنتن 

نزدیک به اشتراک بگذارد.
در ادام��ه محقق��ان در ای��ن ب��اره بی��ان 
داش��تند: »اس��تفاده از حش��رات ب��راى 
حمل این سیس��تم هاى حس��گر مى تواند 
براى کش��اورزان مفید باش��د زیرا زنبور ها 
مواردى را احس��اس مى کنند که اجس��ام 
الکترونی��ک مانند پهپاده��ا توانایى حس 
آنها را ندارن��د.  با یک پهپاد ش��ما فقط به 
صورت تصادفى به اط��راف پرواز مى کنید 
در حالى ک��ه زنبور به م��وارد خاص مانند 
گیاهانى که به گرده افشانى آنها عاقه مند 
است، جذب مى ش��ود. همچنین عاوه بر 
فراگیرى در مورد محیط، ش��ما مى توانید 
اطاعات زیادى در مورد طرز رفتار زنبور ها 

نیز کسب کنید.«
منبع: ساینس دیلی  

حسگرهاسواربرزنبورهاپروازمیکنند



ش��ايد بدتر و غيرقابل تحمل از فاجع��ه اي كه در 
مدرسه غيرانتفاعي زاهدان رخ داد و منجر به فوت 
سه دانش آموز اول ابتدايي شد، حرف ها و اقداماتي 
باشد كه بعد از آن از طرف مسئوان امر مي بينيم و 
مي شنويم.  اول اينكه روز گذشته  دادستان عمومي 
و انقاب زاهدان با اشاره به حادثه تلخ آتش سوزي 
پيش دبس��تاني اسوه حس��نه زاهدان، اعام كرد: 
»براي جلوگيري از اين گونه حوادث ناگوار، به دو 
ارگان بهزيس��تي و آموزش و پرورش استان اباغ 
شد تا مدارسي كه استاندارد نيست، پلمب شود.« 
حجت ااسام موحدي راد از نظارت ويژه بر مدارس 
نا ايمن در خصوص وسايل گرمايشي و سرمايشي نيز 
خبر داد و افزود: »در اين رابطه دستور بازداشت مدير 
و مربي آموزشي مدرسه صادر شد.« چرا اين اقدام 
بايد بعد از پژمرده شدن چند شاخه گل انجام شود؟ 
آيا اگر اين اتفاق نمي افتاد كسي به فكر رسيدگي 
به مدارس ناامن و سيستم خطرناك سرمايشي و 
گرمايشي آنها نمي افتاد؟  هر چند اينگونه اقدامات 
هم مقطعي بوده و فقط براي خالي نبودن عريضه 
انجام مي شود. چراكه اگر قرار بود كاري شود بعد از 
بدترين فاجعه اي كه هنوز هم زخم آن بر دل جامعه 

باقي مانده، يعني »شين آباد« انجام مي شد. 
   ما اصاً به زاهدان و اتفاقاتش كاري نداريم 
همين 12 هفته پيش بود ك��ه فيلمي در فضاي 
مجازي دست به دست مي چرخيد كه حكايت از 
گرم كردن كاس درس با ذغال داشت. بعد از آن به 
جاي اينكه مسئوان به دنبال يافتن اين كاس و 
مدرسه باشند، يكي يكي آمدند و آنچه كه عيان بود 
را تكذيب كردند و رفتند. يعني درست مثل دفعات 
قبل، صورت مسئله پاك ش��د بعد نوشتيم فصل 
پاييز رو به پايان اس��ت و با رسيدن زمستان سوز 
سرما همكاس دانش آموزان لرستاني. اين حرف 
ما نبود چون ردپاي مدارس يخ زده را مي توانستيم 
در سخنان مسئوان استان پيدا كنيم زماني كه 
اعام كردند: »سيس��تم گرمايشي ۷ هزار كاس 
استاندارد نيست.« بر اساس اعام مسئوان متولي 
در لرستان، سيستم گرمايشي ۷ هزار كاس درس 
اين استان استاندارد نيست، تا سوز سرما اباي 
نيمكت هاي تحرير بچرخد و منتظر وقوع حادثه اي 
دلخراش باشد. چون آقايان مي گويند اعتباري براي 
تجهيز اين تعداد كاس درس به سيستم گرمايشي 
نداريم.  حاا مديركل نوس��ازي مدارس لرستان 

خيلي راحت مي گويد: »به احتمال زياد نتوانيم به 
ميزان سال قبل گرمايش كاس هاي درس را فراهم 
كنيم.«  اين سخنان در حالي مطرح مي شود كه 
پيش از اين رضا زيني وند مديركل آموزش و پرورش 
لرستان در ش��وراي آموزش و پرورش لرستان با 
تأكيد بر تأمين س��وخت مورد ني��از مدارس فاقد 
لوله كشي گاز در فصل سرما، گفته بود: »نزديك 
به هزار و ۵۰ مدرسه در سطح استان كد تخريبي 
خورده اند.«  تأسف بار اينكه مسئوان استاني رسماً 
اعام مي كنند نوس��ازي مدارس اعتب��اري براي 
گازكشي و لوله كشي مدارس اختصاص نمي دهد. 
بنابر اين به خاطر كمبود فضاي آموزش��ي ناچار 
به استفاده از بخش��ي از مدارس در حال تخريب 
هستيم!  حاا در شرايطي كه مسئوان كشوري 
وجود نفت و گازوئيل در مدارس را انكار مي كنند 
مديركل آموزش و پرورش لرستان از شركت نفت 
استان خواهش مي كند تا حدود يك ميليون و ۷۳۹ 
هزار ليتر نفت و ۵1۸ هزار ليتر گازوئيل براي اين 

مدارس اختصاص دهد. 
   وعده هايي براي كسب رأي

اما در اوايل س��ال تحصيلي س��ال گذشته يعني 

در مهر م��اه ۹6 بود ك��ه وزير آم��وزش و پرورش 
صراحتاً اع��ام كرد: »بي��ش از 4۰ درصد مدارس 
كشور فاقد سيس��تم گرمايشي مناسب هستند.« 
اين مه��ر تأييدي بر خطرات احتمال��ي بود كه در 
كمين دانش آموزان نشسته حاا به خبرهاي ناگوار 
تبديل و در فضاي رسانه اي كشور مي چرخد.  وقتي 
وزير از نداشتن سيستم گرمايش��ي استاندارد در 
مدارس صحبت كرد حتم��اً منظورش اين بود كه 
بيشتر مدارس در مناطق و به ويژه روستاها بايد از 
چراغ هاي نفتي و گازوئيلي استفاده كنند و با پاي 
خود به استقبال حوادث بروند.  با اينكه همه وزرايي 
كه س��كان دار آموزش و پرورش ش��ده اند، وعده 
برطرف سازي اين مش��كل را در دوران كاري خود 
داده اند اما ادامه دار شدن فجايع كاس ها هم نشان 
داده وعده ها براي كسب رأي بوده نه چيز ديگري. 

سه ماه بعد از حرف هاي آقاي وزير، معاون سازمان 
نوسازي مدارس با بيان اينكه سيستم گرمايشي ۳۰ 
هزار كاس درس را استاندارد سازي مي كنيم، گفت: 
»در صورت تأمين منابع مالي، سيستم گرمايشي ۸۰ 
هزار كاس درس طي2 سال استاندارد خواهد شد.« 
هر چند كسي ندانس��ت آن ۳۰ هزار مدرسه كدام 
مدرسه ها بوده اند و اما سؤال اينجاست، با اين پيش 
فرض كه اعتبارات نرسيد و آقايان هم نتوانستند 
۸۰ مدرسه ديگر را استاندارد كنند پس چرا پشت 
ميزهايشان ماندند و از بيت المال حقوق گرفتند؟ 
اما در مردادماه سال جاري رئيس سازمان نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس كشور آمار و ارقام ديگري 
ارائه كرد و با اش��اره به اين ك��ه 6۰ درصد مدارس 
كشور از سيستم گرمايشي اس��تاندارد برخوردار 
هستند، گفت: »استاندارد سازي سيستم گرمايشي 
4۰ درصد مدارس كشور نيز در دستور كار است.« 
مهراه رخشاني مهر تأكيد كرد: »پس از حادثه آتش 
سوزي مدرسه شين آباد پيرانشهر، مجلس تصميم 
خوبي گرفت. بر اساس آن از محل اعتبارات عوارض 
شركت گاز، درصدي در اختيار نوسازي مدارس قرار 
گرفت تا سيستم هاي گرمايشي مدارس استاندارد 
ش��ود.« پس كجا رفتن��د آن اعتباراتي كه رئيس 
سازمان نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس كشور 
خودش مي گويد به آنها تعلق گرفته اس��ت؟ مگر 
كارها اولويت بندي ندارند؟ سازمان با برنامه و طرح 
از پيش تعيين شده پيش نمي رود؟  همگان خوب 
مي دانند كه پراكندگي س��رانه فضاي آموزشي در 
سراسر كشور برابر نيس��ت و در برخي از استان ها 
نظير استان سيس��تان و بلوچستان، سرانه فضاي 
آموزشي به ازاي هر دانش آموز پايين تر از ميانگين 
كشوري است. با اين تفاسير آيا نبايد اولويت كارها از 

همين استان ها باشد؟ 
بخاري نفتي، بخاري نفتي است و اينكه از برخي 
استان ها خبر مي رس��د كه در مدارس روستايي 
از بخاري نفتي مجاز! اس��تفاده مي كنند، كمي 
مضحك است.  بر اس��اس گزارش هاي مستند، 
هنوز هستند كاس هايي در روستاهاي كردستان 
و آذربايجان شرقي و غربي و ديگر استان ها كه با 
نفت و گازوئيل گرم مي شوند و اگر بخاري نفتي 
ممنوع است اما هنوز در اين كاس ها خود نمايی 
می كن��د. با اين حال اگ��ر مدي��ر اداره آموزش و 
پرورش باشت در اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 
اعام كرده كه ۳۵ مدرس��ه اين شهرس��تان كه 
در روس��تاهاي محروم از برق و گاز قرار دارند از 
بخاري نفتي مجاز استفاده مي كنند، حتماً تعريف 
جداگانه اي از اس��تاندارد دارد و ش��ايد هم اين 

كفش پاره را در بيابان نعمتي مي داند.

با كاشت ۵۰۰ گلدان بذر گونه هاي بومي 
 حرکت مردمی در یاسوج 

برای حفظ طبيعت کهگيلویه و بویراحمد 
بخش اعظمي از درختان زاگرس را بلوط تشكيل مي دهد و بيماري هاي 
درختي، بروز گرد و غبار، كاهش بارندگي ه�ا و از همه مهم تر عوامل 
انساني نقش به سزايي در تخريب جنگل هاي بلوط منطقه دارد و حاصل 
اين عوامل اين است كه بلوط هاي زاگرس به سختي نفس مي كشند. به 
همين خاطر حاا گروهي از مردم دست در دست هم داده اند تا به داد 
محيط زيست برسند و با احساس مسئوليت در برابر اين موهبت الهي به 
حفظ و نگهداري آن بپردازند. كاري كه با كاشت ۵۰۰ گلدان بذر گونه هاي 
بومي در ش�هر ياس�وج در اس�تان كهگيلويه و بوير احمد آغاز شد. 

    
طي روزهاي اخير فعاان و دوستداران محيط زيست با همكاري سازمان 
مردم نهاد نهضت سبز زاگرس، كاش��ت بذر گونه هاي بومي با پوشش 

۵۰۰ گلدان را انجام دادند. 
در همين رابطه دبير اجرايي سازمان مردم نهاد نهضت سبز زاگرس با 
بيان اينكه بيش از ۵۰۰ بذر بلوط، س��ماغ، كله خنگ، بادام وحشي و 
چند بذر ديگر طي اين برنامه كشت شد، گفت: »اين بذور كشت شده در 

گلدان جهت انتقال به عرصه مورد نگه داري قرار خواهند گرفت.«
اميد س��جاديان با اش��اره به فعاليت هاي اين نهضت تصريح كرد: »با 
توجه به تخريب جنگل ها و دخالت انسان ها، گونه هاي بومي منطقه در 
حال از بين رفتن است كه نهضت سبز زاگرس در راستاي احيا و حفظ 
اين گونه ها چند سالي است كه اقدام به كاشت اين گونه ها در عرصه و 
نهالس��تان مي كند.« وي افزود: »اين نهصت به مدت ۷ سال مداوم در 
حال كاشت گونه هاي بومي از جمله بلوط در عرصه ها است و فعاليت ها 
شامل آموزش و كاش��ت بلوط در گلدان و عرصه هاي جنگلي تخريب 
شده بوده و همچنين چهار س��ال به عنوان دبيرخانه استاني جنگانه 

مشغول در عرصه بوده و اقدام به كاشت كرده است.«
س��جاديان به برخي از اقدامات انجام شده اش��اره كرد و گفت: از سال 
پيش اقدام به ايجاد نهالستان از گونه بومي كرده ايم و گونه هاي بومي 
شامل بلوط، بنه، داغداغان، ول، زالزالك، گابي وحشي، بادام وحشي، 
گلخنگ، سماق وحشي و تاگ، گونه هايي است كه امسال نيز اين تشكل 
اقدام به كاشت آنها كرده و نهال هاي كاشته شده هر سال به عرصه هاي 

جنگلي منتقل مي شود.«
وي با تشريح برنامه اجرا ش��ده طي روزهاي اخير هم گفت: »بيش از 
۵۰۰ گلدان با همكاري اداره كل محيط زيست استان و حضور گروه هاي 

كوهنوردي و عاقه مندان به محيط زيست در اين برنامه كاشته شد.«
كهگيلويه و بويراحمد آنقدر زيبا هست كه پايتخت طبيعت ايران نام 
بگيرد و اين به خاط��ر طبيعت خدادادي و پوش��ش گياهي و جنگلي 
استان است.  خوب است بدانيم بيش از ۸۵ درصد استان كهگيلويه و 
بويراحمد را منابع ملي تشكيل مي دهد. ۵۳ درصد اين سطح را جنگل 
تشكيل مي دهد كه پتانسيل خوبي است و كمتر استاني در كشور وجود 
دارد كه چنين وضعيتي داشته باشد.  كهگيلويه بويراحمد به خاطر تنوع 
گونه هاي گياهي، مرتعي و گياهان دارويي كه دارد و زيبايي هاي طبيعي 
و بكر و دست نخورده بودن به »پايتخت طبيعت ايران« معروف شده 
است و4۷۰ گونه گياه دارويي در اس��تان وجود دارد و بيش از 2۰۰۰ 
گونه گياهي در آن شناسايي شده و مهم تر اينكه نزديك به 16 درصد 

گونه هاي شناخته شده ايران در كوه دنا وجود دارد. 

اين يك گزارش تكراري و بي ارزش است. امروز حتمًا در اكثر رسانه ها 
گزارش ها و آمار و ارقام متفاوتي از وضعيت مدارس ناامن و كاس هايي 
كه هنوز به سيستم گرمايشي اس�تاندارد و بي خطر تجهيز نشده اند و 
در سراسر كش�ور دانش آموزان را در دل خود جاي مي دهند، به چاپ 
مي رسد و منتش�ر مي ش�ود. بهانه هم وجود دارد و چه اتفاقي بدتر از 
اينك�ه بدانيم چند كودك در كاس مدرس�ه اي س�وختند و مردند...! 

البته درس�ت در آذر ماه سال گذشته هم نوش�تيم كه »مدرسه اي در 
خرم آباد دچار آتش س�وزي ش�د«، »آتش س�وزي در مدرسه ابتدايي 
»انقاب اسامي« در روستاي »ش�ين آباد«، »آتش سوزي در مدرسه 
شهيد كاتب روس�تاي حماملو« و چندين اتفاق تلخ ديگر، از  حوادثي 
هستند كه كش�ور را متأثر كرد اما مس�ئوان وقت را تكان نداد. پس 
اين گزارش تكراري است... مس�ئوان محترم به كارهايشان برسند!

زيبا احمدي

بااخره بعد از چهار 
ميترا شهبازي
سال كلنگ شهرك    گزارش 2

صنعتي جاسك بر 
زمين زده شد. طرحي كه قرار است در مساحتي 
بالغ بر 2 هزار هكتار اجرايي شود و براي نخستين 
بار در سال 93 مطرح ش�ده بود حاا پس از چند 
سال اين وعده ديرينه رنگ تحقق به خود گرفت 
و قرار است بعد از افتتاح براي 2 هزار و 500 نيروي 
متخصص فرصت اش�تغالزايي ايجاد و صنايعي 
چون پاايشگاهي و پتروشيمي، فواد، آلومينيوم، 
منيزيم، نيروگاه و كشتي سازي استان هرمزگان 
را فعال كند. اتفاقي ك�ه مي تواند هرمزگان را به 
قطب صنعتي جنوب كش�ور تبديل و در آينده 
بس�ترهاي بس�ياري براي ارزآوري فراهم كند. 

    
سرانجام بعد از چهار سال سكوت، كلنگ شهرك 
صنعتي جاسك بر زمين زده ش��د. طرحي كه در 
ابتداي كار قرار بود با همكاري چيني ها اجرايي شود 
و براي چندين هزار نفر فرصت اشتغال  ايجاد كند، 
اما در همان سال ها اين پروژه اقتصادي با مخالفت 
مستقيم مسئوان محيط زيس��ت روبه رو شد. با 
اين حال بعد از گذشت چند سال و رفت وآمدهاي  
متعدد در نهايت مسئوان براي اجراي اين طرح 
اقتصادي به توافق رسيدند. در اين خصوص چندي 
پيش فريدون همتي، اس��تاندار هرمزگان با بيان 
اينكه نقش شهرك هاي صنعتي در ايجاد اشتغال 
بسيار حائز اهميت است، گفته بود بايد مشكات 
مربوط به واگذاري زمين، مشكات زيرساختي و 
پاسخ به استعامات شهرك هاي صنعتي را هرچه 
سريع تر برطرف كرد، بنابراين هنوز زمان زيادي از 
اين گفته استاندار نگذش��ته بود كه  بااخره طرح 
اجرايي شهرك صنعتي جاسك كه مدتي  طواني 

به تعويق افتاده بود،  دوباره به جريان افتاد. 
  2500 نفر  سر كار مي روند

روز گذش��ته كلنگ ش��هرك صنعتي جاسك در 

اس��تان هرمزگان بر زمين زده ش��د تا براي 2 هزار 
و۵۰۰ نفر اش��تغال ايج��اد ش��ود. در اين خصوص 
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي هرمزگان 
مي گويد:»شهرك صنعتي جاسك به وسعت يكهزار 
هكتار با س��رمايه گذاري 4۰ هزار ميلي��ارد تومان 
درحال احداث است.« سيدامير اميرزاده با اشاره به 
رسالت  شركت ش��هرك هاي صنعتي، آماده سازي 
زيرساخت حوزه صنعت با تمركز بر صنايع كوچك 
و متوسط و به حركت در آوردن چرخ صنعت استان 
مي افزايد:»تا قبل از سال ۹۷ تنها در 11 شهرستان  
استان يك ش��هرك يا ناحيه صنعتي وجود داشت 
و پوشش شركت ش��هرك هاي صنعتي در استان، 
سراس��ري نبود.« از اي��ن رو س��ال ها  فراهم كردن 
زيرساخت هاي ايجاد شهرك هاي صنعتي مدنظر 
مسئوان اس��تاني قرار گرفته بود. در اين خصوص 
مديرعامل ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي استان 
هرمزگان ادامه مي دهد:»با پيگيري ها و حمايت هاي 
صورت گرفته در سال ۹۷ بااخره شهرك صنعتي 

جاسك كليد خورد و اولين قرارداد واگذاري زمين در 
اين شهرك صنعتي به وسعت يكهزار هكتار به امضا 
رسيد.« اين طرح اقتصادي كه به منزله يك انقاب 
بزرگ در حوزه صنعتي استان هاي جنوبي شناخته 
مي شود هم اكنون درحال احداث است و قرار است 
در چند سال آينده به بهره برداري برسد. اتفاقي كه 
نه تنها مي تواند كمك بزرگي در راس��تاي كاهش 
بيكاري استان كند، بلكه زمينه افزايش توليد، اتكا به 
توانمندي هاي بومي و ارزآوري را هم فراهم مي كند. 
در اين خصوص امي��رزاده بي��ان مي كند:»صنايع 
جانبي در كنار اين صنعت ش��كل خواهد گرفت و 
شهرك صنعتي جاس��ك در آينده به عنوان يكي از 
شهرك هاي فعال خواهد بود؛ از اين رو تمركز شركت 
ش��هرك هاي صنعتي روي صنايع انرژي بر و بزرگ 
خواهد بود.« ازم به ذكر است اين شهرك صنعتي 
بعد از افتتاح قرار است در زمينه توليدات پاايشگاهي 
و پتروشيمي، فواد، آلومينيوم، منيزيم، نيروگاه و 

كشتي سازي در استان هرمزگان فعاليت كند. 

  تحقق اقتصاد مقاومتي با شهرك جاسك
شهرستان جاس��ك با ۵۸ هزار نفر جمعيت در ۳۰۰ 
كيلومتري شرق بندرعباس مركز استان هرمزگان 
قرار دارد كه اجراي طرح شهرك صنعتي جاسك در 
آن به عنوان نخستين طرح شهرك صنعتي مشترك 
ايران با چين به حس��اب مي آيد كه با سرمايه گذاري 
بخش خصوصي انجام مي شود. اين پروژه قرار است 
در راستاي توسعه س��واحل مكران و اقدام عملي به 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي اجرايي  شود. ازم به 
ذكر است تقريباً يك س��ال پيش به دنبال پيگيري 
مسئوان براي احداث شهرك صنعتي جاسك اسحاق 
جهانگيري معاون اول رئيس جمهور با حضور در اين 
بندر گفته بود در آينده  نزديك دهها واحد پتروشيمي 
و پاايشگاهي در جاسك مستقر خواهد شد و بخش 
خصوصي نيز بايد خود را براي حضور در اين منطقه 
و مش��اركت با همكاران بين المللي آم��اده كند. وي 
خواس��تار رفع موانع ايجاد شهرك صنعتي جاسك 
ش��ده و بيان كرده بود بايد مشكل اش��تغال جوانان 
تحصيلكرده را حل كرد و معيش��ت م��ردم را بهبود 
بخشيد. به گونه اي كه مردم احساس كنند  از امكانات 
و رفاه بهتري نسبت به گذش��ته برخوردار هستند. 
تمام اين حساس��يت ها و اقدامات زيرساختي هم از 
زماني آغاز شد  كه مقام معظم رهبري خواستار ايجاد 
كارگروهي در شوراي امنيت ملي به رياست معاون 
اول رئيس جمهور براي توسعه سواحل مكران شدند. 
از همين رو دولت و مسئوان استاني موظف شدند در 
راستاي توسعه اين مناطق جنوبي گام بردارند. حاا 
روز گذشته اولين كلنگ بر زمين نشسته و قرار است 
پنج سال ديگر نخستين روبان افتتاح هم قيچي شود، 
بنابراين اميد است بخش هاي مختلف اقتصادي استان 
همگي دست به دست هم در راستاي توسعه سواحل 
مكران كه بخشي از آن در استان هرمزگان قرار دارد 
گام بردارند و نه تنها مشكات اقتصادي و رفاهي مردم 
را برطرف كنند، بلكه اين استان را به يكي از بزرگ ترين 

قطب هاي صنعتي و اقتصادي كشور تبديل نمايند. 

تبديل جاسك به قطب صنعتي جنوب كشور
 شهرك صنعتي جاسك با سرمايه گذاري 4۰ هزار ميليارد توماني 

براي توليدات پاايشگاهي و پتروشيمي، فواد، آلومينيوم،منيزيم، نيروگاه و كشتي سازي در استان هرمزگان را ه اندازي مي شود
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 درهاي مدارس ناایمن در 31 استان
 به روي دانش آموزان باز است

اين گزارش تكراري است، مسئوان به كارهاي مهم تر برسند!

  بوشهر: مديركل حفاظت محيط زيست استان بوشهر به اثرات ناگوار 
ورود آلودگي هاي نفتي به دريا اشاره كرد و گفت: استان بوشهر به دليل 
قرارگيري مخازن بزرگ نفت و گاز، پايانه هاي صادراتي و خطوط لوله 
انتقال، همواره در معرض آسيب آلودگي نفتي قرار دارد. فرهاد قلي نژاد 
افزود: در شمال اس��تان پايانه هاي صادرات نفت و خطوط لوله و فات 
قاره و در جنوب اس��تان پارس جنوبي قرار دارد ك��ه در هر يك از اين 

مناطق امكان ورود اين آلودگي هاي نفتي به دريا وجود دارد. 
  مركزي: مديركل راه آهن اراك گفت: تعميرات اساسي واگن هاي 
باري در اراك از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه حدود ۹۳ درصد رشد 
داشته است و اين شهرستان به عنوان دومين قطب تعميرات واگن هاي 
باري در كشور مطرح اس��ت. جال الدين كوكنار اضافه كرد: طي اين 
مدت هزار و ۸۳۰ واگن باري تعمير اساسي شده اند كه ۳1 درصد از كل 

تعميرات اساسي واگن هاي باري ناوگان راه آهن را شامل مي شود. 
  خراسان شمالي: مدير عامل پتروشيمي خراسان شمالي از ارزآوري 
۵6 ميليون داري مجتمع پتروشيمي خراسان شمالي طي سال جاري خبر 
داد. حسين شفيعي با اشاه به اينكه اكنون خبرهايي در راستاي احتمال 
قطع گاز اين واحد اقتصادي به گوش مي رسد، گفت: ضرر و زيان حاصل 
از قطع گاز در اين مجتمع هر روز 2 ميليارد تومان است كه اين امر ضربه 
بزرگي را به استان وارد خواهد كرد. وي ادامه داد: در اين مجتمع هيچ گونه 
مصرف خارج عرفي وجود ندارد و درخواست ما بر اين است تا صرفه جويي 

در حوزه گاز صورت گيرد اين شركت معاف از موضوع شود. 
   ايام: معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري استان ايام از آغاز كاوش هاي باستان شناسي در حوضه 
آبگير سد ميمه شهرستان دهلران خبر داد. رويا ارجمندي افزود: پروژه 
ساخت س��د مخزني ميمه روي رودخانه مرزي ميمه از رودخانه هاي 
مرزي غرب كشور در سال 1۳۸۸ آغاز شده و بر همين اساس مطالعات 
باستان شناسي اين حوضه در دو فاز از طرف پژوهشگاه ميراث فرهنگي 
و گردشگري كل كشور تحت عنوان بررسي و شناسايي آثار فرهنگي و 

تاريخي و كاوش تعريف شده است.

 بهره برداري از 1370 واحد 
مسكن مهر در دهه فجر    

مديركل راه و شهرسازي مازندران با اشاره     مازندران
به اينكه از س�وي وزير راه و شهرس�ازي، 
مازندران به عنوان پايلوت احداث مسكن اجتماعي در كشور انتخاب شد 
از آمادگي مازندران براي احداث 10 هزار واحد مسكن اجتماعي خبر داد. 
 محمد نظري با اشاره به اينكه اين تعداد مسكن براي افراد زير پوشش 
كميته امداد، بهزيستي و اقشار كم درآمد ساخته مي شود گفت: در حال 
حاضر منتظر اباغ آئين نامه اجرايي مس��كن اجتماعي در تعداد مورد 
نياز و نحوه واگذاري مس��كن اجتماعي به افراد هس��تيم كه با توجه به 
گستردگي استان مازندران نياز هست تا اين مسكن ها در اختيار اقشار 
آسيب پذير جامعه قرار گيرد. وي افزود: در صورت اباغ آئين نامه اجرايي، 
مازندران آمادگي دارد تا تعداد 1۰ هزار واحد مسكن اجتماعي احداث 
و در اختيار اقشار آسيب پذير در كميته امداد امام خميني، بهزيستي و 
افراد كم درآمد قرار دهد. مديركل راه و شهرسازي مازندران به احداث 
نيمه كاره مسكن مهر در مازندران اشاره و تصريح كرد: حدود 4۸ هزار 
مسكن مهر در مازندران وجود دارد كه تاكنون 42 هزار واحد احداث و 
تحويل متقاضيان شده است. نظري ادامه داد: از 6 هزار واحد باقي مانده 
بيش از يك هزار ۳۷۰ واحد مس��كن مهر در اي��ام اه دهه مبارك فجر 
افتتاح و به بهره برداري مي رسد. اين مسئول يادآور شد: احداث 2 هزار و 
4۰۰واحد مسكن مهر نيز در حال اجراست كه ظرف 6 ماه آينده حدود 

4۰درصد اين واحدها تكميل و به مردم واگذار خواهد شد. 

استفاده از کااي ایراني در بين دانش آموزان 
صومعه سرا نهادینه مي شود    

فرمانده حوزه مقاومت بس�يج اداري-     گيان
كارگري و اصناف شهرستان صومعه سرا 
از آغ�از اج�راي ط�رح ايراني�ار در اي�ن شهرس�تان خب�ر داد. 
سرهنگ پاسدار مهدي پارس��ا گفت: اين طرح با هدف فرهنگ سازي 
در نسل چهارم انقاب اسامي به منظور اس��تفاده از كااي ايراني در 
بين دانش آموزان اجرا مي شود. وي اضافه كرد: در اين طرح تعداد پنج 
مدرس��ه دخترانه و پسرانه در سطح متوس��طه اول و دوم انتخاب شده 
و دانش آموزان آنها از واحدهاي توليدي و صنعتي صومعه س��را بازديد 
مي كنند. پارسا ادامه داد: عاوه بر بازديد دانش آموزان از مراكز صنعتي، 
برخي مديران واحدهاي توليدي نيز با حض��ور در بين دانش آموزان از 
اهميت استفاده از كااي ايراني صحبت مي كنند. فرمانده حوزه بسيج 
اداري- كارگري و اصناف صومعه سرا با اشاره به اينكه اين طرح توسط 
بس��يج كارگري و با همكاري بسيج دانش آموزي در س��ه مرحله اجرا 
مي شود گفت: تغيير ذائقه مردم به سمت مصرف محصوات و كااهاي 
بومي امري مهم براي ايجاد و بقاي يك اقتصاد مولد و پويا اس��ت. بنابر 
اين همانگونه كه تجربه هايي از قبيل استفاده از كمربند ايمني و هميار 
پليس موفقيت اين رويكردها را در بين دانش آموزان در بر داش��ته لذا 
فرهنگ سازي خريد، استفاده و تبليغ كااي ايراني كه با زحمت كارگر پر 

تاش ايراني ساخته مي شود مي تواند تأثير به سزايي داشته باشد. 

 باغ پرندگان قم 
تا پایان سال به بهره برداري مي رسد    

   قم مدير عامل س�ازمان پارك ها و فضاي 
س�بز ش�هرداري قم از آغاز عمليات 
اح�داث فض�اي س�بز مجموع�ه پ�ارك پرن�دگان خب�ر داد. 
پيام جواديان گفت: عمليات احداث فضاي سبز مجموعه پارك پرندگان 
با توجه به تأكيدات شهردار قم در خصوص تكميل پروژه آغاز شده است. 
وي زمان تكميل پروژه مجموعه پارك پرن��دگان را با توجه به تأمين 
اعتبار مورد نياز آن تا اواخر س��ال اعام كرد و اف��زود: عمليات احداث 
فضاي س��بز مجموعه پارك پرندگان در قالب س��ه پروژه خاكريزي و 
اصاح بستر كاش��ت و همچنين پروژه لوله گذاري و اجراي شبكه آب 
و سيستم هاي آبرساني تحت فشار آغاز شده است. مدير عامل سازمان 
پارك ها و فضاي سبز شهرداري قم همچنين از آماده شدن اسناد پروژه 
كاش��ت و انتخاب پيمانكار خبر داد و گفت: طراحي كاشت مجموعه 
پارك پرندگان توس��ط كارگروه طراحي و توسعه فضاي سبز سازمان 
پارك ها و همكاران فضاي سبز منطقه انجام  شده و بر اساس اين طراحي 
اجرا مي شود. وي گام بعدي تكميل مجموعه پارك پرندگان را تجهيز 
باغ پرندگان اعام كرد و ادامه داد: در صورت تكميل پروژه عمراني وارد 
فاز بعدي عمليات يعني تجهيز باغ پرندگان كه شامل مجموعه قفس ها 
و پرندگان است، خواهيم شد. جواديان با تأكيد دوباره بر تكميل پروژه 
مجموعه پارك پرندگان تا اواخر سال خاطرنش��ان كرد: تا پايان سال 
عمليات احداث فضاي سبز نيز تكميل  شده و مجموعه باغ پرندگان به 

بهره برداري رسيده و در اختيار شهروندان قرار مي گيرد. 

 37 هزار نفر تحت پوشش سواد آموزي
 در آذربایجان غربي قرار گرفتند   

معاون س�وادآموزي آم�وزش و پرورش     آذربايجان غربي
امس�ال  گف�ت:  آذربايجان غرب�ي 
تفاهم نامه اي در سطح استان به امضا رسيده تا 3۷ هزار و 225 نفر بي سواد 
در س�ه دوره س�وادآموزي، تحكيم و انتقال تحت پوشش قرار گيرند. 
بر  اساس اين تفاهم نامه افراد بي سواد در سه دوره سواد آموزي، تحكيم 
و انتقال تحت پوش��ش قرار مي گيرند كه در خصوص دو دوره تحكيم 
و انتقال 1۰۰ درصد تفاهم نامه اجرا ش��ده و حتي در برخي شهر هاي 
استان مازاد بر اين درصد هم تحت پوشش قرار گرفته است. وي ادامه 
داد: در بحث س��واد آموزي حدود ۸۰ درصد تحت پوشش قرار گرفته 
است كه تا كمتر از 2 ماه ديگر در اين رابطه هم به 1۰۰ درصد خواهيم 
رس��يد. معاون س��واد آموزي اداره كل آموزش و پرورش با بيان اينكه 
سياست كاري اداره كل بر ارتقاي نرخ با سوادي در سطح استان بيشتر 
از سهميه ساانه اس��ت، ادامه داد: بايد تا ۵ س��ال آينده بي سوادي در 
استان ريشه كن يا به حداقل ممكن برس��د. وي ايجاد مراكز يادگيري 
محلي را يكي از برنامه ها براي با سواد كردن افراد عنوان كرد و گفت: در 
سطح اس��تان 4۷ مركز يادگيري محلي وجود دارد كه نسبت به سال 
گذشته 1۰ مركز افزايش يافته اس��ت كه در اين مراكز از چند آموزش 
دهنده براي موضوع هاي آموزشي، مهارت هاي شغلي و زندگي استفاده 
مي شود. صميمي بيان كرد: اين مراكز در كنار آموزش به انگيزه اي براي 
افراد بي سواد تبديل مي شوند تا ضمن فراگيري سواد به صورت رايگان 
مهارت هاي شغلي و زندگي را دريافت كنند. معاون سواد آموزي اداره 
كل آموزش و پرورش آذربايجان غربي با بيان اينكه اين مراكز توس��ط 
بخش خصوصي داير مي شود، گفت: براي ايجاد مراكز يادگيري محلي 
در استان محدوديتي وجود ندارد و آمادگي داريم به هر ميزان اين مراكز 

افزايش پيدا كند و اعتبار آن را تأمين كنيم. 

اجراي 1۲ پروژه اکتشاف در طرح توسعه 
معادن استان چهارمحال و بختياري    

رئي�س س�ازمان صنع�ت، مع�دن     چهارمحال وبختياري
وتجارت از اجراي 12 پروژه اكتشاف 

در طرح توسعه معادن استان خبرداد.
سيد نعيم امامي گفت: اين پروژه ها شامل ۵ طرح استاني »مطالعات 
اكتشاف خاك نس��وز در مرزهاي پرمو ترياس اس��تان« با ۸۰ درصد 
پيش��رفت فيزيكي، »مطالعات اكتش��اف نيمه تفصيلي س��نگ هاي 
تزييني و نما در شهرس��تان اردل«  و »طرح اكتش��اف ژئو شيميايي 
گنبد هاي نمكي اس��تان با هدف شناس��ايي كاني هاي با ارزش« هر 
كدام با ۹۵ درصد پيش��رفت فيزيكي، »طرح اكتش��اف ژئوشيميايي 
بيتومين هاي اس��تان به منظور شناسايي فلزات س��نگين، كمياب و 
عناصر نادر« و»طرح اكتش��اف ژئو ش��يميايي خاك ه��اي صنعتي و 
استراتژيك« با ۹۰ درصدي پيشرفت فيزيكي و ۷ طرح ملي است. تهيه 
12 شيت نقشه زمين شناسي منطقه شمال استان، مطالعات شناسايي 
مناطق مستعد معدني در پهنه بردش��اه و مطالعات شناسايي مناطق 
مستعد معدني پهنه كوهرنگ هم از جمله طرح هاي اجرايي با سازمان 
زمين شناسي كشور در چهارمحال و بختياري است. وي افزود: طرح 
ايجاد مجتمع فرآوري توليد دولوميت كلس��ينه و استحصال منيزيم 
از دولوميت، طرح پيشنهادي توليد كاغذ از س��نگ آهك، ايجاد زير 
ساخت هاي مناطق معدني، مطالعات شناسايي مناطق مستعد معدني 
در پهنه ماركده از ديگر طرح هاي اجرايي با مشاركت سازمان توسعه و 

نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در اين استان است.

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك



در حالي كه بسياري از گزارش هاي تحقيق و تفحص 
و حتي گزارش هايي كه س�اير نهاده�اي نظارتي 
ديگر به طور كام�ل و به همراه ضمائ�م و جزئيات 
اصًا منتشر نمي ش�ود و افكار عمومي در جريان 
آنچه به طور مثال در ش�ركت خودروس�ازي ها و 
يا بانك ه�ا  رخ می ده�د، ق�رار نمي گيرند، عضو 
كميس�يون صناي�ع و مع�ادن مجل�س ش�وراي 
اس�امي با بيان اينكه طرح تحقي�ق و تفحص از 
خودروس�ازان كليد خورد، گفت: فروردين سال 
98 گزارش رسمي اجراي اين طرح اعام مي شود. 
ماجراي تحقيق و تفحص مجلس از بخش هاي مختلف 
هم همانند گزارش هاي حسابرسي از شركت هاست 
كه در نهايت به فرض انتشار گزارش مي بينيم گزارش 
به شكلي تهيه ش��ده كه گويي هيئت مديره شركت 
در رابطه با عملكردش يك گزارش تفس��يري مثبت 
منتش��ر كرده اس��ت يا اينكه نقص ها و پرونده هاي 
حقوقي كه مربوط به گذشته بوده است و طبق عرف در 
مراجع قضايي روند قانوني خود را طي مي كند، منتشر 
مي ش��ود؛ از اين رو خروجي خاصي از اين تحقيق و 
تفحص ها حداقل براي افكار عمومي مشاهده نمي شود.  
در اين بي��ن با وجودي كه تاكن��ون بنگاه هايي چون 
خودروسازي سال هاست كه با تحقيق و تفحص هاي 
مجلس دست و پنجه نرم مي كنند، اما تغيير خاصي 
در روندشان احساس نشده اس��ت و به رغم اين همه 
تحقيق و تفحص بايد ديد چرا اي��ن صنعت امروز به 
يكي از چالش هاي اقتصادي ايران تبديل شده است. 
از طرفي حجم زيادي از تسهيات بخش بانكي ايران 
صرف اين صنعت و صنايع و مشاغل مشتقه اش شده 
است و از طرف ديگر به دليل كيفيت پايين خودروها در 
حوزه صادرات حرفي براي گفتن نداريم و در عين حال 
سالي 16هزار نفر در جاده هاي ايران به دليل تصادف 
جان خود را از دست مي دهند و بايد از بودجه عمومي 
دهها هزار ميليارد تومان باب��ت هزينه هاي مختلف 

حوادث رانندگي پرداخت شود. 

حلقه  يا مافياي ارتباط با فرانسوي ها ساليان سال است 
كه خودكفايي و استقال را در صنعت خودروسازي 
به انحراف برده اس��ت و امروز وقتي از ارائه تسهيات 
به صنايع مس��تقل تولي��د داخل س��خن مي گوييم 
خودروس��ازي ها و قطعه س��ازي ها در صف اول براي 
دريافت تسهيات بانكي مي ايستند و از سوي ديگر 
وقت��ي از تخصيص ارز ب��راي صناي��ع واردات محور 
مي گوييم، به طور مجدد خودروسازان و قطعه سازان 
در صف اول مي ايستند و مي گويند ما وابسته به واردات 
هستيم. در اين بين با اين رفتار خودروسازان و صنايع 
مشتقه شان ياد شتر مرغ مي افتيم.  حال در شرايطي 
كه وضعيت صنعت خودروسازي كش��ور براي همه 
مشخص اس��ت،  مجلس به طور مجدد به جاي آنكه 
گزارش هاي تحقيق و تفحص پيشين از اين صنعت 
را كه بخش هاي زي��ادي از آن اصًا انتش��ار عمومي 
نيافته است، ماحظه كند، به طور مجدد مي خواهد 
از صنعت خودروس��ازي تحقيق و تفحص كند. اين 

در شرايطي است كه در طول دهها سال قبل تغييري 
در روند صنعت خودروسازي و قطعه سازي ايران رخ 
نداده است و  اي كاش به جاي هزينه براي اين صنعت، 
روي صنعت حمل و نقل عمومي هزينه مي كرديم كه 
سودش به بيش از 80 ميليون ايراني برسد و آنقدر هم 
با مصرف سوخت محيط زيست را آلوده نمي كرديم. از 
اين رو خودروسازان بايد كم كم روي توسعه حمل و نقل 
عمومي فعاليت خود را متمركز كنند، در غير اينصورت 
هزينه ه��اي گزاف اي��ن صنع��ت روي دوش اقتصاد 
ملي ايران سنگيني خواهد كرد كه به زودي با انتشار 
گزارش هاي مالي اين صنعت اين هزينه ها را تشريح 

خواهيم كرد. 
   نتايج فروردين 98 اعام مي شود

سعيد باستاني در گفت وگو با فارس با بيان اينكه طرح 
تحقيق و تفحص از خودروسازان آغاز شده است، گفت: 
روز سه شنبه اولين جلسه در اين باره برگزار شد و در اين 
جلسه نحوه اجرايي شدن محورهاي تحقيق و تفحص 

كه پيش از اين مشخص شد  و همچنين شروع به كار 
مورد بررس��ي قرار گرفت.  عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس شوراي اس��امي افزود: از موضوعات 
اولويت دار در طرح تحقيق و تفحص از خودروسازان 
نحوه قيمت گذاري و آناليز قيمت واقعي و تمام شده 
و پارامتره��اي تأثيرگذار در قيم��ت واقعي خودرو و 
همچنين هزينه هاي سربار و تأمين قطعات و ارتباطات 
با قطعه سازان است.  وي بيان داش��ت: از موضوعات 
ديگر اولويت دار اين طرح ثبت  سفارش خودرو است، 
سال قبل مسائلي در ثبت س��فارش خودرو به وجود 
آمد و به رغم اينكه طبق قان��ون واردات خودرو را بايد 
از طريق تعرفه ترجيح��ي كنترل كرد، اما ممنوعيت 
خود خوانده اي ايجاد شد.  باس��تاني بيان داشت: در 
حال حاضر مجوز ممنوعيت واردات خ��ودرو با اخذ 
مجوز از ش��وراي س��ران قوا انجام ش��ده است.  عضو 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسامي 
بيان داش��ت: بنابراين در تحقيق و تفحص اشكاات 
در مورد ثبت  سفارش مورد ارزيابي قرار مي گيرد و در 
انتها هم در مورد تأثي��رات واردات خودرو بر جامعه و 
خودروسازان بررسي مي ش��ود.  باستاني گفت: نحوه 
خريد و فروش خودروهاي داخلي توسط خودروسازان 
از جمله پيش فروش ها، فروش قطعي و عدم تحويل 
از اولويت هاي سوم طرح تحقيق و تفحص است.  وي 
همچنين به نحوه تأمين مالي خودروسازان به عنوان 
اولويت چهارم طرح تحقيق و تفحص از خودروسازان 
اش��اره كرد و گفت: يك تيم كارشناس��ي تحقيق و 
تفح��ص از خودروس��ازان را بر عهده دارن��د و با اخذ 
اطاعات از خودروسازان و انجام كارهاي كارشناسي و 
تحقيقي به تفحص در مورد نحوه عملكرد خودروسازان 
مي پردازند.  وی با اشاره به اينكه طرح ساماندهي بازار 
خودرو هم تا يك ماه آينده در مجلس مورد بررس��ي 
قرار خواهد گرفت، بيان داشت: پيش بيني مي  شود، 
گزارش رس��مي از تحقيق و تفحص از خودروسازان 

ارديبهشت سال 98 آماده شود.

 عائ�م و هش�دارهاي بس�ياري حاك�ي از 
حركت امري�كا بر لبه تيغ اس�ت كه اين كش�ور 
را به س�مت ركودي ج�دي فرو مي ب�رد و ممكن 
اس�ت جهان را نيز با خود به اين ركود فرو ببرد. 
در اين ب�اره نماين�ده اتحاديه اروپا در س�ازمان 
تجارت جهاني گفته اس�ت: سياست هاي امريكا 
تجارت جهاني را به س�مت ركود ب�زرگ مي برد. 
سفير اتحاديه اروپا در سازمان تجارت جهاني به شدت 
از سياست  تعرفه اي و حمايتگرايانه واشنگتن در حوزه 
تجارت انتقاد كرده  و سياس��ت هاي امريكا تجارت 
جهاني را به سمت ركود بزرگ مي برد. راشاتودي، به 
نقل از مارك وانهوكلن، سفير اتحاديه اروپا در سازمان 
تجارت جهاني طي سخنراني در نشست اين سازمان 
درباره سياس��ت هاي تجاري امريكا نوش��ت: نظام 
تجارت بين الملل دچار بحران جدي ش��ده و امريكا 
منشأ اين بحران است.  وي در اين سخنراني به شدت 
نسبت به سياست اعمال تعرفه و همچنين رويكرد 
حمايتگرايانه واشنگتن در حوزه تجارت انتقاد كرد. 

نماين��ده اروپ��ا تنه��ا مقامي نب��ود كه نس��بت به 
سياست هاي واش��نگتن در نشس��ت اخير سازمان 
تجارت جهاني براي بازبيني سياس��ت هاي تجاري 
امريكا انتقاد كرد، بلكه نمايندگان ژاپن و سوئيس نيز 

نسبت به اقدامات امريكا به شدت اعتراض كردند. 
در واقع اين شخصيت هاي بين المللي از استفاده از 
بهانه هاي مرتبط با موضوع امنيت ملي توسط امريكا 
براي اعمال تعرفه بر واردات فواد و آلومينيوم از ديگر 
كشورها اعتراض داشتند. اتحاديه اروپا همچنين از 
امريكا به دليل اقدامات مذكور به س��ازمان تجارت 
جهاني شكايت كرده است.  اما بر اساس آموزه هاي 
اقتصادي حاكم بر امريكا ايجاد انحصار و حصار كشي 

در اقتصاد امريكا اگرچه در كوتاه مدت ممكن است 
كه اثر مثبت داشته باش��د، اما در درازمدت و حتي 
ميان مدت اين نوع رفتار باعث از دست دادن مزيت ها 

مي شود. 
  دار با تحريم هاي امريكا نابود خواهد شد

اما اين خطر ركود امريكا تنها معطوف به از دس��ت 
دادن اصل مزيت نس��بي در اقتصاد امريكا نيس��ت، 
بلكه دخالت هاي نابجا و اعمال تحريم هاي يكجانبه 
و بازكردن چند جبهه جنگ اقتص��ادي نيز خود به 
عواملي جدي ب��راي گرداب ركود اقتص��اد امريكا و 
جهان مؤثر است.  آنچنان كه بارها كشورهايي مانند 
چين و روسيه از اقدامات متقابل سخن گفته اند و اين 
اقدامات مي تواند نه فقط اقتصاد دو كشور را درگير، 
بلكه همه كشورها را متأثر كند.  به عنوان نمونه وزير 
امور خارجه روس��يه دو روز پيش گفته بود: ش��ايد 
شركت هاي امريكايي از تحريم هاي داري امريكا در 
كوتاه مدت سود ببرند، اما آينده اين ارز در بلندمدت 
در س��ايه اين تحريم ها تاريك خواهد شد.  سرگئي 
اوروف در مصاحبه اي با يك شبكه راديويي روسي 
گفت: امريكا با اعمال تحريم هاي داري نه تنها عليه 
روسيه، بلكه عليه متحدان خود در حال تاريك كردن 
آينده دار در بلندمدت است.  اين مقام روس ادامه 
داد: ش��ركت هاي امريكاي��ي از تحريم هاي داري 
امريكا در كوتاه مدت منتفع خواهند شد، اما دار را 
در بلندمدت تضعيف خواهد ك��رد.  او ادامه داد: اين 
تحريم ها همچنين منافع بلندمدت امريكا را تهديد 
مي كند؛ چراكه امروز همه كش��ورها به فكر خاص 

شدن از شر وابستگي به دار امريكا افتاده اند. 
  سقوط سنگين قيمت نفت 

يكي ديگر از عائم جدي ركود سقوط سنگين قيمت 

نفت اس��ت. در بازارهاي جهاني، شب گذشته نفت 
خام با س��قوط 6 درصدي خود، همه توجهات را به 
خود جلب كرد؛ در عين حال ش��ب گذشته، قيمت 
نفت خام امريكا ت��ا 46/11 دار پايين آمد و قيمت 
نفت برنت نتوانست در قيمتي بيش از 56/30 دار به 
كار خود پايان دهد. سقوط 35 درصدي قيمت نفت 
برنت، از اوايل اكتبر تاكن��ون، موجي از كاهش نرخ 
تورم را در جهان به راه انداخته است، آن هم درست در 
زماني كه فعاليت هاي تجاري و اقتصادي خود در حال 
كند شدن بودند.  به عبارت ديگر اگرچه كاهش قيمت 
نفت به نوعي واكنشي به جنگ تجاري ميان امريكا و 
ديگر كشورهاي صادركننده به اياات متحده است 
كه در آن به قيمت تمام ش��ده كمك كرده و جريان 
تجارت خارجي را تا حدودي تداوم مي بخشد، اما بايد 
توجه داش��ت در صورت تداوم اين رفتار امريكايي و 
ركود در كشورهاي اوپك خود عاملي تشديد كننده 

براي ركود جهاني بدل خواهد شد. 
   اقتصاد امري�كا در س�ال ۲۰۱9 وارد ركود 

مي شود
 اما به غير  مواضع و ش��واهد موج��ود اظهارنظرات 
كارشناس��ان امريكايي در حوزه اقتصاد نيز نش��ان 
مي دهد كه هر روز هشدارها درباره عملكرد اقتصادي 
آنها بيشتر مي شود. يك استراتژيست ارشد در زمينه 
س��رمايه گذاري چندي پيش گفته بود به احتمال 
صددرصد امريكا به سمت يك ركود اقتصادي ديگر 
پيش مي رود. در س��ال آينده تجارت تعيين كننده 
اس��ت.  به گزارش فاكس بيزين��س، طبق گفته ليز 
آن ساندرز، استراتژيست ارشد س��رمايه گذاري در 
امري��كا، اقتصاد امري��كا احتمااً س��ال آينده دچار 

ركود مي شود. 

به ع��اوه بازاره��اي مالي طي چند هفته گذش��ته 
بي ثبات بودند. ميانگين صنعتي داوجونز 10 درصد 
از اوج خ��ود در دو ماه گذش��ته پايين آمده اس��ت. 
سرمايه گذاران نگران مس��ائلي هستند كه مي تواند 
اقتصاد را از مس��ير خارج كند. مهم تر از همه روابط 
تجاري چين و امريكا، افزايش نرخ سود فدرال رزرو و 
عدم اطمينان از نحوه خروج انگلستان از اتحاديه اروپا 

تعيين كننده است. 
ساندرز گفت: عوامل كليدي در مورد زمان باقيمانده 
تا ركود اقتصادي بعدي تا حد زيادي به تعادل تجاري 
بين چين و امريكا بستگي دارد. وي افزود: » به نظر 
من در سال آينده ركود درآمدها محتمل تر از ركود 

اقتصادي است.«
وگن فاما نيز چندي پيش يكي از سه امريكايي برنده 
نوبل اقتصاد در سال 2013 تصريح كرده بود: رشد 
چشمگير بدهي هاي امريكا و اروپا در سال هاي اخير 
به شدت تهديد بزرگي براي اقتصاد جهاني به شمار 
مي رود و اين خطر مي تواند اقتصاد جهان را در سال 

آينده بار ديگر با ركود و بحران روبه رو كند. 
وي گفت: در صورت وقوع ركود و بحران در اقتصاد 
جهاني بازارهاي مالي بين المللي به شدت تحت تأثير 
قرار خواهد گرفت. اگر ركود ديگري به وقوع بپيوندد 
جهاني خواهد بود و تبعات آن همه كش��ورها را فرا 

خواهد گرفت. 
برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2013 در پايان بيان 
كرد: من فكر نمي كنم اقتص��اد امريكا هنوز به طور 

كامل از بحران و ركود خارج شده باشد. 
  كسري بودجه فرانسه در س�ال ۲۰۱9 به ۱۰ 

ميليارد يورو مي رسد
پس از اينكه رئيس جمهور فرانسه براي آرام كردن 
ش��ورش ها امتيازاتي به معترضان ضد دولت داد، 
انتظار مي رود كسري بودجه فرانسه به 10 ميليارد 
يورو برسد.  به گزارش رويترز، ريچارد فراند، رئيس 
مجلس شوراي ملي فرانسه گفت احتماا كسري 
بودجه فرانسه از محدوده   اتحاديه اروپا كه 3 درصد 
توليد ناخالص داخلي است فراتر مي رود و به 3/4 
درصد مي رسد.  پس از اينكه رئيس جمهور امانوئل 
مكرون در همين ماه امتيازات��ي به معترضان ضد 
دولت داد، انتظار مي رود كس��ري بودجه فرانس��ه 
به 10 ميليارد ي��ورو )11 ميليارد دار( برس��د و 
سقف كسري بودجه را بش��كند.  فراند گفت: »ما 
مسئوليت اين كسري را بودجه بيش از حد انتظار 
را  مي پذيريم. احتم��اا مقدار آن3/4 درصد توليد 
ناخالص داخلي باش��د، ول��ي اي��ن مي تواند يك 
اوج دوره اي باش��د نه يك خط س��ير ساختاري«.  
مكرون در روز دوشنبه با اعام افزايش دستمزدها 
براي كارگران فقي��ر و كاهش مالي��ات براي اكثر 
مستمري بگيران س��عي كرد ش��ورش يك ماهه 
معترضان »جليقه زرد« را آرام كند. اين نام به خاطر 
لباس روشني كه در راهپيمايي ها مي پوشيدند به 
آنها اطاق مي ش��د.  قبل از اي��ن اطاعيه، انتظار 
مي رفت كس��ري بودج��ه فرانس��ه 2/8 درصد در 
سال 2019 باشد.   پيير مسكوويسي، عضو هيئت 
اقتصادي اتحاديه اروپا در روز پنج شنبه هفته گذشته 
گفت: » اگر اين كسري بودجه بااي فرانسه موقتي 

باشد، قابل تحمل است«. 
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عائم فراوان فرورفتن امریکا در رکود سال 2019
گرداب ركود امريكايي اقتصاد جهان را با خود فرو خواهد برد ؟ 

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

مجلس دوباره به ياد طرح تحقيق و تفحص از خودروسازان افتاد !
گزارش های پيشين تحقيق از خودروسازان را منتشر كنيد

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوات پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185امپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوادآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

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

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوادخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوادكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

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

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پاسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايام 
6184115پارس سرام 

8106149اميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني اماح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

دخل و خرج هدفمندی يارانه ها شفاف شود
هزینه های زائد هدفمندی حذف شود

هر فصل می توان سبدغذایی داد
ارائه بسته حمايتي به بيش از ۲ميليون بازنشسته سازمان تأمين اجتماعي 
تا پايان هفته جاري و كمك نقدي يا غيرنقدي از ۱۱ميليون كارگر در آينده 
در حالي از سوي سازمان هدفمندي يارانه ها اعان عمومي شده است 
كه اميد مي رود نمايندگان مجلس شوراي اسامي بودجه سال 98 اين 
سازمان را بسيار دقيق و شفاف تعيين كنند تا دخل و خرج اين سازمان 
و وضعيت درآمدها و هزينه ه�ا و يارانه هاي نقدي و غيرنقدي تحويلي 
به اشخاص حقيقي )مشموان طرح( و اشخاص حقوقي )شركت هايي 
چون آبفا، گاز، برق، پاايش پخش( به شكل واضح به اطاع عموم برسد. 
به گزارش »جوان«، وضعيت قبل و بعد اشخاص حقيقي و حقوقي بعد از اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها بسيار دگرگون شد، به طوري كه مردم و شركت هاي  
مصرف كننده آب، برق، گاز و سوخت با مشكل رشد هزينه ها به دليل افزايش 
بهاي خدمات فوق روبه رو شدند و به شكل متواتر عنوان شده است كه هزينه 
پرداختي بابت يارانه ديگر جوابگوي قبوض آب، برق، گاز و س��وخت به رغم 
صرفه جويي هايي كه خانوار انجام داده اند نيست، زيرا در طول زمان آزاد سازي 
بهاي حامل هاي انرژي، يارانه نقدي افزايش نيافت، ولي در همين مدت شاهد 
آن هستيم كه شركت هايي كه خدمات دهنده آب، برق، گاز و سوخت هايي 
چون بنزين، گازوئيل و... هستند، بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها از زيان 
خارج شده و به سودآوري رسيده اند. از اين رو امروز بيش از هر زمان ديگري 
نياز به بررسي صورت وضعيت شركت هاي آبفا، پاايش و پخش، گاز هستيم 
تا ببينيم چه ميزان از درآمدهاي هدفمندي به شركت هاي دولتي فوق تزريق 
شده اس��ت.  كمك هاي غيرنقدي يا همان بسته هاي س��بد غذا به خانوارها 
در جامعه از سوي س��ازمان هدفمندي يارانه ها نياز به بررسي دقيق دارد تا 
مشخص شود تأمين اعتبار اين سبدغذايي از كدام محل انجام گرفته است، اما 
به نظر مي رسد سازمان هدفمندي يارانه ها به خودي خود آنقدر منابع دارد كه 
چنين مخارجي را تأمين كند و اگر كمي شركت هاي دولتي چون آبفا، توانير، 
 پاايش و پخش و گاز صرفه جويي به عمل آورند، با توجه به افزايش تورم در 
سال گذشته هر فصل يكبار مي توانند سبدغذايي و كمك هاي غيرنقدي را 
به خانوارها تقديم كنند؛ به ويژه آنكه از ابت��داي طرح هدفمندي يارانه ها تا 
به امروز به رغم افزايش مستمر هزينه هاي آب، برق و حامل هاي انرژي تغيير 
خاصي در رقم 45هزار تومان يارانه نقدي ايجاد نشده است. در عين حال لحاظ 
كردن بهاي فوب خليج فارس براي حامل ها و سنجش ارزش آنها با ارزي چون 
دار به دليل آنكه غالباً كسري بودجه با تسعير نرخ ارز جبران مي شود امري 
اشتباه است و مي تواند پيوسته اين ادعا را براي دولت ايجاد كند كه بهاي فوب 
خليج فارس حامل ها رشد كرده است و بايد بهاي حامل ها را افزايش دهيم، 
درصورتي كه به دليل كاهش قيمت نفت در دنيا بهاي بسياري از كااها اعم 
از غذا تا انرژي تعديل منفي خورده و اين نرخ دار در ايران است كه به دليل 
كسري بودجه هاي دولت و بهره وري پايين در اقتصاد و جهش پيوسته حجم 
نقدينگي و در نهايت تضعيف توليد ناخالص داخلي در حال رش��د است.  از 
اين رو انتظار مي رود در بودجه س��ال آتي، نمايندگان مجلس با چشم باز و 
هوشياري كامل بودجه هدفمندي يارانه ها را بررسي و تصويب كنند تا بتوان 
از محل صرفه جويي هزينه هاي زائد در ش��ركت هاي دولتي خدمات دهنده 
چون آب، برق، گاز و حامل هاي انرژي از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه ها 
و حذف يارانه ثروتمندان هر فصل يا هر م��اه يك كمك غيرنقدي و يا حتي 
نقدي براي خانوارهاي ايراني محقق كرد.  در همين رابطه مديرعامل سازمان 
هدفمندسازي يارانه ها گفت: 2 ميليون و 50 هزار بازنشسته تأمين اجتماعي 
تا آخر اين هفته بسته حمايتي دريافت خواهند كرد و براي 11 ميليون كارگر 
نيز به زودي واريز مي شود.  اكبر ايزدي در گفت وگو با فارس با اشاره به توزيع 
سبد حمايتي خانوارهاي هدف اظهار داشت: براي مرحله اول سبد حمايتي 3 
هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و تاكنون 2500 ميليارد تومان 
آن پرداخت شد.  مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه منتظر 
هستيم ساير گروه هاي هدف از سوي دستگاه هاي ذيربط معرفي شوند و نهايتاً 
بسته حمايتي را دريافت كنند، تصريح كرد: آخرين گروه هايي كه طي روزهاي 
آتي مبلغ بسته حمايتي به حسابشان خواهد رفت مربوط به بازنشستگان و 
مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي است كه 2 ميليون و 500 هزار نفر 
هستند و تا آخر اين هفته بسته حمايتي را دريافت مي كنند.  وي با اشاره به 
اينكه پس از آن 10 تا 11 ميليون نفر شاغان سازمان تأمين اجتماعي مشمول 
دريافت بسته حمايتي هستند، گفت: تأمين اعتبار اين بخش نيز صورت گرفته 
و نامه مربوطه را از وزارت رفاه دريافت كرديم و در حال حاضر منتظر جزئيات 
اطاعات هستيم و طي روزهاي آتي اين تعداد شاغان نيز بسته حمايتي را 
دريافت خواهند كرد.  ايزدي تأكيد كرد: برخي از ش��اغان تأمين اجتماعي 
به دليل آنكه در ادارات دولتي مش��غول فعاليت هس��تند با آمار دستگاه ها 
همپوش��اني دارد كه پاايش اطاع��ات صورت خواهد گرف��ت.  مديرعامل 
سازمان هدفمندسازي يارانه ها افزود: مبناي پرداخت بسته نهادهاي حمايتي 
بعد خانوار بوده كه از 150 تا 350 هزار تومان متغيير است، اما بقيه گروه ها 
200 هزار تومان ثابت دريافت مي كنند.  به گفته ايزدي در حال حاضر كاركنان 
وزارتخانه ها و دستگاه ها و نيروهاي مسلح طبق ضوابط و مقررات بسته خود 
را دريافت كردند و آخرين مرحله پرداخت شاغان تأمين اجتماعي هستند.  
وي در مورد علت تأخير در برخي پرداخت ها افزود: گاهي اوقات روند اداري و 
اجرايي كار بين دستگا ه ها باعث تأخير در پرداخت مي شود، براي مثال برخي 
دستگاه ها اعام كرديم كه شماره حساب ارائه دهند كه اين فرايند از سوي آن 
دستگاه 10 روز زمان برده است.  ايزدي با تأكيد بر اينكه پس از اتمام مرحله اول 
دو مرحله ديگر نيز تا پايان سال پرداختي خواهيم داشت، گفت: سقف اعتبار 
در نظر گرفته شده براي اجراي سه مرحله بسته حمايتي خانوارهاي هدف 9 
هزار ميليارد تومان است و با تأكيد رئيس جمهور تا پايان سال پرداخت خواهد 
شد.  در ادامه همانطور كه گفته شد، يكي از مشكات هدفمندي يارانه ها در 
ايران مربوط به هزينه هاي بااي شركت هاي دولتي پاايش و پخش، توانير، 
آبفا و گاز است و اين ش��ركت ها به عنوان متولي ارائه كااهايي چون بنزين 
و گازوئيل، برق، آب و گاز بخش زي��ادي از درآمدهاي هدفمندي يارانه ها را 
مي بلعند.  متأسفانه در شرايطي كه از سال 89 تا كنون هدفمندي يارانه ها در 
كشور به اجرا درآمده است، برآورد درستي در رابطه با اجراي قانون هدفمندي 
يارانه ها در ابعاد مصرف و توليد و موارد درآمدي و هزينه اي اين طرح نداريم و 
دولت به عنوان مجري طرح هدفمندي يارانه ها از زير بار شفاف سازي به نوعي 

شانه خالي كرده است. 
    هزينه شركت هاي هدفمندي بااست

گفته مي ش��ود در بدبينانه ترين حالت سهم ش��ركت هاي دولتي مرتبط با 
هدفمندي يارانه ها از درآمدهاي هدفمن��دي يارانه ها )تحت قالب هزينه( 
حداقل با نيمي از يارانه نقدي پرداختي به 70 ميليون ايراني برابري مي كند، 
به طور مثال اگر از درآمدهاي هدفمندي 30ه��زار ميليارد تومان به عنوان 
يارانه به مردم داده مي شود، حدود 10تا 15هزار ميليارد تومان از اين درآمدها 
هم تحت قالب هزينه به شركت هاي دولتي پاايش و پخش، توانير، آبفا و گاز 
اختصاص مي يابد كه به نظر مي رسد رقم بسيار قابل ماحظه اي باشد و قيمت 

تمام شده كاا در اين شركت ها بايد مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد. 
   هدفمندي يارانه ها شركت هاي دولتي را سودده كرد 

در اين ميان، در ش��رايطي كه قبل از اج��راي قانون هدفمن��دي يارانه ها، 
دولت هاي مختلف يكي از دايل ضرورت افزاي��ش بهاي حامل هاي انرژي 
و آب را زيان  ده شدن شركت هاي آب و برق و گاز عنوان مي كردند، بررسي 
وضعيت بودجه شركت هاي دولتي در سال هاي 95، 96 و 97 نشان مي دهد 
40 شركت دولتي برق و 23 شركت گاز دولتي سودده هستند و 63 شركت 
آب دولتي در حالت سر به سر از لحاظ درآمد و هزينه قرار دارند. به نظر مي رسد 
تزريق درآمدهاي هدفمندي يارانه ها به شركت هاي دولتي پاايش و پخش، 
گاز، توانير و آبفا وضعيت مالي اين شركت ها را بسيار بهبود بخشيده است.  
قانون هدفمندسازي يارانه ها در آذر 89 اجرايي شد و دولت يازدهم عاوه بر 
اصاح قيمت بنزين و گاز سي ان جي، بهاي آب و برق را به تدريج افزايش داد، 
اما همچنان مسئوان دولت از زيان ده بودن شركت هاي دولتي آب، برق و 

گاز صحبت مي كنند. 

هادی حسینی

هادی غامحسينی
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هيچ چيز آنطور 
دنيا حيدري
    گزارش

که باي�د و طبق 
توافق�ات انجام 
شده پيش نمي رود، حتي با استعفاي کفاشيان 
که تازه تع�داد آنه�ا را ک�ه بايد با پ�اي خود 
مي رفتن�د ب�ه ع�دد دو رس�انده اس�ت!

قانون منع به کارگي��ري بازنشس��ته ها برخاف 
هميشه بسياري را وادار به ترک پست  کرد. اين بار 
ديگر نمي شد با يک ابي کوچک و سطحي مجوز 
ادامه حض��ور را گرفت و 26 آب��ان آخرين فرصت 
براي جمع و جور کردن و تحويل پس��ت ها براي 
تمکين از قانون بود. قانوني که فدراسيون فوتبال 
بيش از هر فدراس��يون ديگري در مخالفت با آن 
تاش کرد و سرانجام هم موفق شد به لطف قانون 
60، مجوز ادامه حضور رئيس را بگيرد. رئيسي که 
البته بعد از جفت و جور شدن کار خود براي رفتن 
بي س��روصداي ديگر بازنشس��ته هاي فدراسيون 
قول داده بود، قولي که البته تا به امروز هنوز عملي 

نشده است!
داستان فدراس��يون فوتبال، داس��تان 1+5 بود. 
تاش هاي وزارت ورزش و ابي هاي کميته ملي 
المپيک جواز حضور يکي از رؤساي شش فدارسيون 
را گرفته بود و حاا تاج مي توانست به فعاليت خود 
ادامه دهد، اما همانطور که بعدها صالحي اميري هم 
تأکيد کرد، رئيس ماندگار فدراس��يون فوتبال در 
خصوص تمکين ديگر بازنشسته ها  قول هايي داده 
بود. قرار بر اين بود که معاونان تاج با دادن استعفا، 
بدون هيچ گونه مش��کلي از قانون تمکين کنند. 

طبق صحبت هاي انجام شده بايد تا قبل از برگزاري 
مجمع فدراسيون براي تصميم گيري در خصوص 
هيئت رئيسه طبق توافقات انجام شده ساکت دبير 
فدراسيون، اصفهانيان رئيس کميته داوران، بهاروند 
رئيس سازمان ليگ و کفاشيان سرپرست کميته 
فوتسال استعفاي خود را تحويل بدهند و فدراسيون 
را ترک کنند تا ادامه ماجرا در مجمع پيگيري شود 
و هيئت رئيسه نيز بعد از تشکيل مجمع به کار خود 
پايان دهد. حال آنکه تا امروز تنها دو نفر از آن چهار 
نفري که بايد استعفا مي دادند، کناره گيري کردند 
و هنوز خبري از کنار رفت��ن اصفهانيان و بهاروند 
نيست، آن هم در حالي که استعفاي کفاشيان نيز 

ابهامات زيادي دارد!
    

عصر سه ش��نبه بود که خبر اس��تعفاي کفاشيان 
روي خروجي س��ايت هاي خبري رف��ت. رئيس 
پيشين فدراسيون فوتبال از رياست کميته فوتسال 
استعفا کرده بود، اما حرفي از استعفاي او از رياست 
سازمان ليگ فوتسال به ميان نيامد. حال آنکه طبق 
آيين نامه سازمان ليگ فوتس��ال، رئيس کميته 
فوتسال بايد رياست اين س��ازمان را هم برعهده 
داشته باشد، در حالي که کفاشيان پيشتر گفته بود 
که سازمان ليگ فوتس��ال يک شرکت خصوصي 
است و قانون بازنشستگي شامل آن نمي شود و تمام 
اين مسائل ابهامات اين استعفاي ديرهنگام را بيشتر 
مي کند. ضمن اينکه س��مت کفاشيان در هيئت 
رئيسه نيز همچنان به قوت خود باقي است. هيئت 
رئيس��ه اي که طبق صحبت هاي انجام شده بين 

تاج، مسئوان وزارت ورزش و کميته ملي المپيک 
تکليف آن را مجمع بايد مشخص کند. مجمعي که 
البته در برگزاري زمان آن اختاف نظرهاي زيادي 

وجود دارد!
    

بعد از مطرح شدن بحث تعليق که به زعم بسياري 
چماقي بيش نبود براي آنکه فدراس��يون فوتبال 
حرف خ��ود را براي فرار از قانون بازنشس��ته ها به 
کرسي بنشاند، کميته ملي المپيک و وزارت ورزش 
به اين جمع بندي رسيدند که در پي گرفتن مجوز 
ادامه کار تاج، هيئت رئيسه با حکم مجمع کنار بروند 
تا مشکلي متوجه فوتبال نشود. اين جمع بندي به 
تأييد رئيس فدراس��يون فوتبال هم رسيده بود و 
طبق گفته هاي صالحي اميري، مجمع فدراسيون 
بايد نهم دي ماه برگزار مي ش��د، ام��ا بي توجهي 
مسئوان فدراس��يون براي انجام امور مربوط به 
برگزاري مجمع نش��ان داد که آقايان خيلي هم با 
مسئوان کميته ملي المپيک و وزارت ورزش براي 
برگزاري روز مجمع هم نظر نيستند. در واقع طبق 
قانون 21 روز قبل از برگزاري مجمع، نامه نگاري ها 
در اين زمينه بايد انجام شود. نامه نگاري هايي که 
خبري از آنها نيست و همين براي اثبات بدعهدي 
تاج بر س��ر توافقاتي که با کميته و وزارت داشته، 

کافي است. 
    

جدا از بي توجهي فدراس��يون براي ارسال نامه به 
اعضاي مجمع و عدم استعفاي اصفهانيان و بهاروند 
که بايد قبل از تش��کيل مجمع و کنار گذاش��تن 

قانوني هيئت رئيس��ه به کار خود پايان مي دادند، 
حاا تاج با صحب��ت از 16 دي، اين اختاف نظر را 

علني مي کند. 
رئيس فدراسيون تأکيد مي کند که کفاشيان با ميل 
و اراده خود بود که از رياست کميته فوتسال کنار 
رفت و او هم پرهيزکار را به عنوان سرپرست انتخاب 
کرد تا هيئت رئيس��ه، رئيس جدي��د را برگزيند. 
رئيس فدراس��يون اما در خصوص برگزاري زمان 
مجمع براي تصميم گيري درباره هيئت رئيس��ه 
بازنشسته فدراسيون فوتبال، برخاف آنچه رئيس 
کميته ملي المپيک پيش از اين گفته بود از تاريخي 
ديگر حرف مي زند: »زمان دقيق برگزاري مجمع را 
نمي دانم، اما فکر مي کنم 16، 17 دي ماه اين مجمع 
برگزار شود.« همين جمله کوتاه و نامطمئن کافي 
است تا نشان دهد اوضاع قرار نيست آنطور که گفته 
شده بود بي سروصدا و با هماهنگي هاي قبلي پيش 
برود.  در واقع اگر قرار بر اين بود که بازنشسته هاي 
فدراسيون فوتبال )1+5( که يکي به عنوان رئيس 
مجوز حضور گرفته طبق صحبت هاي انجام شده 
از قانون تمکين کنند، امروز ش��اهد ادامه حضور 
بهاروند و اصفهانيان نبودي��م و تاج نيز از تاريخي 
متفاوت از آنچه پيشتر در خصوص آن صحبت شده 
بود براي برگزاري مجمع حرف نمي زد. تاريخي که 
از لحن صحبت  آقاي رئيس مشخص است که خود 
نيز دقيق بودن آن نمي داند که اگر مي دانس��ت، 
نمي گفت فکر کنم 16، 17 دي باشد، مسئله اي 
که بدون شک مي تواند نگران کننده و حتي شايد 

دردسرآفرين باشد!

پاداش هاي چندده ميليوني
 با جيب خالي!

مهدي تاج مي گويد دس��تمان خالي است، ملي پوشان فوتبال به بهانه 
عدم دريافت پاداش رسانه ها را بايکوت مي کنند و سرمربي تيم ملي هم 
هر روز به بهانه هاي مختلف سر تا پاي ورزش را متهم به کم کاري و عدم 
توجه مي کند.  در چنين شرايطي رسانه اي شدن مبلغ يک چک، آن هم 
به عنوان پاداش براي ديدار دوستانه تيم ملي در برابر تيم هاي بوليوي 
و ترينيداد و توباگو براي يکي از مسئوان جانبي تيم ملي همه چيز را 
به هم ريخته است. در روزهايي که قاعدتاً به سبب نزديکي به آغاز جام 
ملت هاي آسيا بايد براي حفظ وحدت و انسجام تيم ملي تاش کنيم، 
اين قبيل مسائل و اينگونه زير و رو کشيدن هاي مسئوان فدراسيون 

فوتبال اجازه اين  کار را از رسانه ها مي گيرد.
بعد از رسانه اي ش��دن تصوير اين چک دو س��ؤال مهم در ذهن همه 
عاقه مندان شکل گرفته است؛ اول اينکه آيا براي بازي دوستانه پاداش 
مي دهند و دوم اينکه اگر اين مس��ئول جانبي تيم ب��راي اين دو بازي 

دوستانه 15 ميليون تومان دريافت کرده، بقيه چقدر گرفته اند؟!
واقعيت اين اس��ت که فدراس��يون فوتبال يا برنامه ري��زي براي خرج 
بودجه هاي ميلي��اردي اش را ندارد يا اينکه براي��ش اهميتي ندارد که 

پول ها کجا مي رود و چگونه خرج مي شود.
در همين فدراسيون فوتبال مي توان بچه هاي فوتسال و فوتبال ساحلي 
را مثال زد که براي دريافت پاداش 20 ميليوني کسب عنوان قهرماني يا 
حتي عنوان سومي جهان هنوز منتظرند و چشم به دست آقايان دارند، 

در حالي که پول ها اينگونه ريخت و پاش مي شود.
حقيقت اين است که فدراسيون فوتبال و مسئوان آن نمي توانند مسائل 
را اهم و في ااهم کنند. آنها بودجه  را ب��ه پاي تيم ملي مي ريزند به هر 
بهانه اي، حتي به بهانه بازي دوستانه با ترينيداد و توباگو يا حتي شده 
به حساب يک مس��ئول جانبي تيم ملي و بگذريم که شنيده مي شود 
هر بازيکن براي دو بازي مذکور 50 ميليون تومان پاداش گرفته که باز 
اين سؤال در ذهن تداعي مي ش��ود که مگر براي بازي دوستانه پاداش 

مي دهند؟
فدراس��يون فوتبال ريخت و پاش مي کند و دائم در ح��ال انتقاد از 
بي توجهي هاست. مهدي تاج دائماً از نداشتن پول و مشکات مالي 
صحبت مي کند، از دست هاي خالي حرف مي زند که حاا با رسانه اي 
شدن چک پاداش  مدير رسانه اي تيم ملي ثابت مي کند که چندان 

هم اين دست ها خالي نيست و فقط براي برخي ها خاليست .
فدراس��يون فوتبال اين روزها فرياد نداري سر مي دهد بابت تجهيز 
ورزشگاه ها به سيستم کمک داور ويدئويي، آن وقت ميليون، ميليون 
براي بازي هاي دوستانه پاداش تقسيم مي کند؛ کدام را بايد باور کرد. 
مسئوان فدراسيون فوتبال خود عامل اصلي تاخت و تاز به تيم ملي 
هستند. ما وامدار هيچ مسئولي نيس��تيم، وظيفه ما به عنوان رسانه 
بيان حقايق است. خوب مي دانيم که تيم ملي امروز بيشتر از هر زمان 
ديگري نيازمند آرامش، اتحاد و همدلي است، اما اين ولخرجي ها از 
جيب بيت المال را نه ما که هيچ کس ديگري نمي تواند تحمل کند. 
ش��أن و منزلت تيم ملي در جاي خود محفوظ اس��ت و ما هميش��ه 
حامي تيم ملي کشورمان بوده ، هستيم و خواهيم بود، اما اين قبيل 
ولخرجي ها را نمي توان تاب آورد. به نظر مي رسد فوتبال ايران امروز 
از هر زمان ديگري محتاج يک مديريت مالي قوي براي روشن شدن 
دقيق خرج و مخارج فدراس��يون اس��ت. براي اينکه با شفاف سازي 
مشخص ش��ود پول فوتبال کجا و چگونه خرج مي شود. براي اينکه 
حداقل به اين واضحي شاهد حراج بيت المال براي يک بازي دوستانه 

نباشيم و براي اينکه هزينه در فوتبال به راه درست خود برگردد.
فراموش نکنيم که در اين فوتبال ولخرج و مفت خور تا  دلتان بخواهد 
کار زيربنايي وجود دارد که به بهانه واهي نداشتن پول و امکانات، زمين 
مانده و کسي سراغ آن نمي رود، در حالي که آقايان براي بازي دوستانه 

پاداش چندده ميليوني تقسيم مي کنند. 

فريدون حسن داستان ناتمام 5+1
تمكين نكردن فدراسيون فوتبال از قانون

نگاهي به دور جديد مبارزه با فساد در فوتبال
زهرچشم دادستاني و کميته اخاق 

چند هفته اي است که گويا مبارزه با فساد در فوتبال جدي تر از قبل دنبال 
مي شود و از کميته اخاق فدراسيون فوتبال گرفته تا قوه قضائيه مصمم تر 
از گذشته پاي کار آمده اند تا با فساد گسترده اي که در فوتبال ريشه دوانده، 
مبارزه کنند و جلوي سوءاستفاده از گردش س��اانه هزار ميلياردي را که 
از بيت المال در فوتبال کشور رخ مي دهد، بگيرند. به خصوص که گزارش 
افش��اگرانه برنامه نود دوشنبه ش��ب درباره تب داغ شرط بندي در فوتبال 
کشورمان، تنها يک بخش از فس��اد بزرگي بود که فوتبال ايران گرفتار آن 
است. در همين راستا بود که کميته اخاق براي اينکه ثابت کند بدون هياهو 
و چراغ خاموش به پرونده هاي مختلف رسيدگي مي کند، اواسط آذر ليستي 
از محروميت هايي را که براي متخلفان پرونده هاي مختلف فوتبال در نظر 
گرفته بود رسانه اي کرد. آن سو هم دادستان تهران از تشکيل پرونده براي 

داان فوتبال خبر داد. 
   انتشار ليست 20 نفره محرومان فساد 

کميته اخاق فدراسيون فوتبال همواره در مظان اتهام بوده که چرا به تخلفات 
و فسادي که در بخش هاي مختلف فوتبال باشگاهي کشور ديده مي شود به 
صورت جدي ورود نمي کند و تنها براي مدل م��و و لباس بازيکنان حکم 
صادر مي کند. با اين حال 18 آذر بود که ليست بلندباايي از محروميت هايي 
که اين کميته درباره پرونده هاي مختلف فوتبال صادر کرده، منتشر شد تا 
مشخص شود قاضي تورک و همکارانش در کميته اخاق برخاف تصورات 
در اين مدت دست روي دست نگذاشته اند و روي بخش هايي از فسادي که 
گريبانگير فوتبال ايران شده، متمرکز شده اند.  در اين ليست 20 نفره، اسامي 
برخي داان و داوران و مربي، بازيکن و مدير ديده مي شود که با جريمه هاي 
مالي و همچنين محروميت هاي شش ماهه تا مادام العمر روبه رو شده اند. البته 
در اين ليست تنها به اسم متخلفان و ميزان جريمه و مدت محروميت ها اشاره 
شده و درباره دايل اين حکم ها اطاع رساني نشده است. مهم ترين نام اين 
فهرست قطعاً تورج حق وردي است. داوري که سابقه قضاوت در دربي تهران 
را هم دارد و چند قضاوت عجيب و جنجالي از او در خاطره ها مانده است، ولي 
مشخص نيست دليل محروميت سه ساله او همين قضاوت ها بوده يا به دليل 

ديگري محروم شده است. 
   دادستان هم پاي کار آمد

عاوه بر کميته اخاق، قوه قضائيه هم در چند هفته گذش��ته حساسيت 
ويژه اي درباره فساد در فوتبال داش��ته و هفته گذشته بود که خبرگزاري 
ميزبان، رسانه قوه قضائيه در خبري از احضار 30 نفر از داان فوتبال خبر 
داده بود: »در راستاي پاکسازي فوتبال ايران در روزهاي گذشته، 30 دال 
و واسطه غيررسمي به مراجع ذي صاح احضار شده اند که در بين نفرات 
احضار شده، دال ها و واسطه هاي شناخته  شده اي حضور دارند. جا به جايي 
مربيان، بازيکنان و فعاليت هاي مشابه سبب شده تا پاي برخي از نفراتي که در 
پوشش مشاغل خود به امر دالي و فعاليت غيررسمي دست  زده اند به مراجع 
ذي صاح باز شود.« البته در پايان اين خبر اشاره شده بود که اين احضارها 

محدود به اين 30 نفر نمي شود و ادامه پيدا مي کند. 
جعفري دولت آبادي، دادس��تان تهران هم 24 آذر در حاش��يه نشست با 
مديران رسانه ها در پاسخ به سؤالي مبني بر پرونده داان فوتبال توضيحات 
بيشتري داد و گفت: »هفته گذشته رئيس فدراسيون نامه اي را به دادسراي 
فرهنگ و رسانه مي فرستد که بر اساس آن، اسامي 22 نفر را اعام و عنوان 
مي کند که اين افراد در اين بخش فعاليت مي کنند که موضوع به شعبه 
بازپرسي ارجاع شده و منتظر هس��تيم تحقيقات انجام شود و در مراحل 

اوليه کار است.«
   گردش چندده ميلياردي شرط بندي

عاوه بر اين، برنامه نود هم دوشنبه ش��ب به پديده شرط بندي در فوتبال 
کشور پرداخت. مسئله اي که نشان داد عمق فساد در فوتبال ايران چقدر 
زياد است. عبداه سمامي، نايب رئيس کميته اخاق فدراسيون فوتبال در 
اين برنامه ضمن تشريح فعاليت هاي اين کميته در اين رابطه به يکي از موارد 
قابل تأملي که در حال بررسي است، اشاره کرد: »يکي از مواردي که در حال 
بررسي است، يکي از مسابقات ليگ دو است که کرنرهاي زيادي در آن زده 

شده و يک تيم با تفاضل گل صعود کرده است.«
سرهنگ نيک نفس، معاون پليس فتا هم آمار قابل توجهي از برخورد پليس 
با شرط بندي فوتبال ارائه کرد: »از ابتداي سال ۹7، سايت هايي که در حوزه 
قمار و شرط بندي فعاليت مي کردند،  هزار و 500 سايت بودند که شناسايي 
شدند. ۹13 فقره پرونده در سراسر کشور تشکيل شد و مبلغ مسدودي که در 

قالب اين پرونده ها مشخص شد، 71 ميليارد و 800 ميليون تومان بود.«

سعيد احمديان

قاطعانه با فساد در فوتبال برخورد شود
 فوتبال کشور به فساد آلوده است و هر 
روز هم اين فساد بيشتر مي شود. فوتبال 
کشور دچار نوعي طاعون شده و شاهد 
برخورده��اي مايمي با اين فس��ادها 
هس��تيم. نمونه آن فس��اد در مدارس 
فوتبال است و متأسفانه شاهد هستيم که 
در اين مدارس کارتخواني براي دريافت 
پول هاي غيرمعمول تعبيه ش��ده است. 
برخي از مربيان آنقدر بي حيا شده اند که 
عمًا در حال دالي هستند. مربياني در 
ليگ برتر حضور دارند که وقتي تيم شان عوض مي شود، شش بازيکن 
خود را همراه خود مي برد و راحت ادامه کار مي دهد. در پرونده اي ديدم 
که يک مربي قبل بازي با تيم حريف براي بهترين بازيکن تيم مقابل 
نقشه مي کشيد و مي گفت اين بازيکن نبايد به بازي بعدي برسد. به 
همين دليل در زمين بازي آنچنان او را هدف قرار مي دادند که مصدوم 
مي شد و به بازي بعدي نمي رس��يد يا دروازه باني بود که به عمد گل 
مي خورد و مدافعي که به عمد توپ را رد مي کرد تا گل بخورند. عاوه 
بر اين، مربياني داريم که با آمپول دوپينگ مي کنند. اين مسائل در 
شبکه مافياي فوتبال دنبال و توسط افراد ديگر نيز اجرا مي شود. اينها 
تنها مواردي از فساد گسترده در فوتبال است و رسانه هاي کشور بايد 
بيشتر به اين موضوعات بپردازند. فسادي که در فوتبال وجود دارد، 
آنقدر گسترده است که آدم هاي س��الم هم از صحنه فوتبال در حال 
خروج هستند. از طرفي محروميت ها به گونه اي است که وقتي فردي را 
محروم مي کنند به آساني از مسير ديگري وارد فوتبال کشور مي شود. 
نوع برخوردهاي صورت گرفته به گونه اي است که اگر مربي در ليگ 
برتر دچار خطايي  شود، او را به ليگ يک مي فرستند تا فعاليت کند،  
محروميت هايي که در رابطه با تباني و تغيير نتايج صورت مي گيرد، 
طبق اساسنامه فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا بايد به صورت ويژه با 

خاطيان برخورد شود تا چنين فسادهايي تکرار نشود. 

 سولسشاير جانشين موقت آقاي خاص
 در يونايتد

باش��گاه منچس��تريونايتد اعام کرد اوله گنار سولسشاير نروژي تا 
پايان فصل هدايت اين تيم را برعهده خواهد  داشت. خوزه مورينيو، 
سرمربي پرتغالي شياطين سرخ به دليل نتايج ضعيف از کار برکنار 
شد و سران اين باشگاه فعًا سکان هدايت تيم شان را به سولسشاير 

سپرده اند. 
مهاجم اس��بق يونايتد پيش از اي��ن در ليگ نروژ با تي��م مولده دو 
قهرماني را تجربه کرده و در ليگ جزيره نيز هدايت تيم کارديف را 

برعهده داشته است. 

3 تيم شکست ناپذير اروپايي 
با شکست دورتموند فقط سه تيم شکست ناپذير در پنج ليگ معتبر 
اروپا باقي مانده اند. بورس��يا دورتموند در خانه فورتنا دوسلدورف با 
نتيجه 2 بر يک مغلوب ش��د تا پس از 16 هفته طعم تلخ شکست را 
در اين فصل از رقابت هاي فوتبال آلمان بچش��د. با باخت زنبورها، 
حاا تيم هاي ليورپ��ول، يوونتوس و پاري س��ن ژرمن تنها تيم هاي 

شکست ناپذير ليگ هاي معتبر اروپايي هستند. 

پنجمي��ن دوره  ي        کشتی بت ه��ا قا ر
کشتي فرنگي باشگاه هاي جهان، امروز در شهر 
اردبيل آغاز مي شود. در اين دوره از مسابقات ۹ 
تيم داخلي و خارجي براي نشان دادن قدرت 
خود با هم سرش��اخ مي ش��وند. اين تورنمنت 
باشگاهي در حالي به ميزباني کشورمان برگزار 
مي شود که فدراسيون کشتي اخيراً با استعفاي 
خادم دستخوش تغييرات مديريتي شده است 
و بيشتر نگراني اهالي کشتي اين روزها تعيين 
تکليف زمان برگزاري مجمع عمومي فدراسيون 
و مشخص شدن رئيس جديد است. با اين حال 
نکته جالب توجه پيش از آغاز اين مس��ابقات، 

استقبال خوب تيم هاي داخلي و خارجي از جام 
باشگاه هاست و به نظر مي رسد طي امروز و فردا 
فرنگي کاران ايراني و خارجي رقابت سنگيني 
در پيش داشته باشند. امسال ترکيه، روسيه، 
گرجستان، اوکراين، صربستان، قرقيزستان و 
تيم هاي بيمه رازي اردبيل، سيناصنعت ايذه و 
ش��هداي مدافع حرم اردبيل در سالن 6 هزار 

نفري حس��ين رضازاده براي تصاحب عناوين 
برتر روي تش��ک مي روند. در حال��ي که اکثر 
ملي پوشان فرنگي کشورمان در ترکيب سه تيم 
ايراني حض��ور دارند، اين فرص��ت را خواهند 
داش��ت تا آمادگي خود را محک بزنند، چراکه 
نگاهي به ترکيب تيم هاي مهمان نشان مي دهد 
که آنها هم با ترکيبي کامل و با بزرگان خود پا 

به اين رقابت ه��ا گذاش��ته اند. در ترکيب تيم 
ترکي��ه برخي چهره ه��اي عنواندار به چش��م 
مي خورند، نفرات��ي از جمله اوزت��ورک )برنز 
جه��ان 2018(، آتاکان يوکس��ل )برنز جهان 
2017(، فات��ح چنگيز )برنز جه��ان 2017(، 
برهان آکبوداک )قهرمان سال 2017(، متهان 
باشار )قهرمان جهان 2017 و 2018(، جنگ 
ايلديم )برنز المپيک -2016 برنز جهان( و رضا 
کايالپ )نقره و برنز المپيک- قهرمان جهان(. 
روس ها ني��ز با تيمي به نام لجي��ون به اردبيل 
آمده اند و ويتالي کابالويف )نقره زير 23 سال 
جهان(، جامبوات لوکايف )نقره زير 23 سال 
اروپ��ا(، گادجي مراد ج��ال اف )نقره جوانان 
اروپا(، يوگني ساليف )نقره بزرگساان جهان 
2014( و مراد لوکايف )برنز جوانان جهان( را 
در ترکيب دارند. انتظار مي رود با حضور چند 
تيم قدرتمند خارجي رقابت ها از سطح کيفي 

باايي برخوردار باشد. 

امروز استارت 
کشتي فرنگي جام 

باشگاه هاي جهان در اردبيل
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حرف حساب  يلدايي شايان مصلح  
شب يلدا تنها يک دقيقه بيشتر از ش��ب هاي ديگر پاييز است، اما 
همين يک دقيقه کافي اس��ت تا خانواده هاي ايران��ي به اين بهانه 
دورهم جمع شوند و اين رس��م ديرينه را به جاي آورند. البته شب 
چله امس��ال براي خيلي ها متفاوت اس��ت. اوضاع اقتصادي و باا 
رفتن قيمت ها بسياري از هموطنانمان را با مشکاتی جدي روبه رو 
کرده تا جايي که بسياري از آنها توانايي خريد تنقات مرسوم شب 
يلدا را ندارند. در روزهايي که س��لبريتي ها کماکان به نشان دادن 
زندگي هاي اکچري خود اصرار دارند، يکي از بازيکنان پرسپوليس 
به سختي هاي زندگي مردم اشاره کرده است. شايان مصلح معتقد 
اس��ت اگر اوضاع اقتصادي مردم خوب باش��د، هر ش��ب برايشان 
شب يلداست. اين پرسپوليس��ي بااخاق از همه مردم خواست تا 
حواس شان به همنوعانشان باشد، به ويژه آنهايي که سفره هايشان 

در شب چله خالي است. 

ناصر فريادشيران

کارشناس فوتبال

سيامند   نخواست در سال 2018 رکورد ش را بشکند! 
س��تاره وزنه ب��رداري معلوان جهان س��ال 2018 را ب��ا موفقيت 
به پايان مي رس��اند. س��يامند رحمان سال هاس��ت لقب قوي ترين وزنه ب��ردار پارالمپيک را به 
خود اختص��اص داده و در هر تورنمنتي که حضور داش��ته با اقتدار روي س��کوي قهرماني رفته 
اس��ت. قهرمان پاراپاورليفتينگ دنيا همه مش��کات را تحمل کرده و با عب��ور از موانع پيش رو 
بارها مدال طا را به گردن آويخته اس��ت. دو مدال طاي پارالمپيک ري��و و لندن از مهم ترين 
افتخارات اين قهرمان ايراني اس��ت. با توجه به اينکه به پايان س��ال ميادي نزديک مي شويم، 
سايت کميته بين المللي پارالمپيک در گزارشي به درخشش سيامند رحمان در يک سال اخير 
اشاره کرده است. ملي پوش وزنه برداري معلوان کشورمان 
اين فرصت را داش��ت تا يک بار ديگر رکورد سنگين وزن 
جهان را جابه جا کن��د. در رقابت هاي قهرماني آس��يا و 
اقيانوسيه 2018 سيامند رحمان همچون گذشته رقيبي 
نداشت و قهرماني اش از پيش مس��جل بود. قوي ترين 
وزنه بردار معلول جهان در اي��ن رقابت ها مدال 
طا را به گردن آويخت. س��ايت IPC در 
گزارش خود به اين قهرماني اشاره کرد 
و نوشت: »سيامند رحمان، قوي ترين 
پارالمپين جهان تصميم گرفت که 
اين ب��ار رکورد جه��ان را تغيير 
ندهد، اما به راحتي توانست 
مدال طاي سنگين وزن را 

از آن خود کند.«

جدال مدعيان بسکتبال براي اوج گرفتن در ليگ برتر 
مدعيان اصلي ليگ         بسکتبال
بس��کتبال ب��راي 
مستحکم کردن جايگاه خود در انديشه شکست 
رقباي خود هس��تند. هفته شش��م لي��گ برتر 
بس��کتبال عصر امروز برگزار مي شود و اصفهان 
ميزبان حساس ترين ديدار اس��ت. ذوب آهن با 
هدايت فرزاد کوهيان در رده پنجم قرار دارد، در 
حالي که پتروش��يمي صدر جدول را قرق کرده 
است. تيم مهران حاتمي در اين فصل با در اختيار 
داشتن بازيکنان باتجربه و ملي پوش پرقدرت ترين 

تيم ليگ محس��وب مي ش��ود. بازي شيميدر و 
شهرداري گرگان نيز حساسيت هاي خاص خود 
را دارد. تيم تهراني ب��راي قهرماني در اين فصل 
س��رمايه گذاري زيادي کرده و فعًا با يک امتياز 
کمتر نس��بت به پترو در رده دوم ايستاده است. 
شيميدر هفته گذش��ته در يک ديدار جنجالي 
نتيجه را به پتروشيمي واگذار کرد. تيم بي ادعاي 
نيروي زميني در تاار آزادي تيم قعرنشين آويژه 
صنعت مشهد را در پيش دارد و رعد دزفول نيز در 

خانه به مصاف نفت آبادان مي رود. 

       چهره
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 وقتي وابستگي و دلبس��تگي از يک چيزي به چيزي ديگر 
منتقل مي شود، مس��لماً ميزان عاقه نس��بت به مورد اول 
كمرنگ مي ش��ود و از بين مي رود. كس��ي هم كه به اعتياد 
وابسته و مواد مخدر برايش نياز تلقي مي شود، حاضر است 
براي رفع نياز خود دس��ت به فروش اثاث منزل، زيورآات 
همسر و حتي كودک خود بزند؛ يعني احساس نياز به مواد 
مخدر، بيش از خانواده برايش اهميت پيدا مي كند.   رسيدن 
به »آرامش« شرط اصلي ازدواج است. افراد با تشکيل خانواده 
مي خواهند به هويت اجتماعي برس��ند. متأس��فانه برخي 
خانواده ها تصور مي كنند فرزندشان با داشتن خانواده هويت 
اجتماعي قوي تري پيدا مي كند، به همين علت با علم بر اعتياد 
آنها و بدون طي كردن مس��ير درمان براي او همسر اختيار 
مي كنند تا با داشتن هويت اجتماعي، احساس مسئوليت كند 

و با انگيزه بااتري به سمت وسوي درمان برود. 
كس��اني كه مصرف كننده هر نوع مخدري هس��تند بعد از 
مدتي، دچار خمودگي، كسلي و سستي مي شوند. اين موارد 
موجب اخراج آنان از محيط كار و س��رانجام بيکاري شده و 
در فعاليت هاي اقتصادي و موقعيت اجتماعي اش نيز خلل 
ايجاد مي ش��ود.   اعتياد باعث مي شود ش��يرازه زندگي اين 
افراد كه نيازهاي مادي و معنوي را ش��امل مي ش��ود از هم 
بپاشد. طبيعي است كه در اين حالت، افراد نقش خود را در 
خانواده از دست بدهند.  كس��ي كه به مواد مخدر وابستگي 
پيدا مي كند از لحاظ جسمي، جنس��ي و معنوي نمي تواند 
به خوبي به خانواده رسيدگي كند؛ در اين صورت محيط امن 
خانواده از هم مي پاشد و جدايي و طاق بين زوجين اتفاق 
مي افتد.  مواد مخدر ارتباط مس��تقيمي با طاق دارد. زنان 
داراي همس��ر معتاد به علت تعهد اخاقي، مدتي سياست 
»س��وختن و س��اختن« را در پيش مي گيرند، اما در نهايت 
خسته مي شوند، چراكه آنان نيز حق زندگي سالم را دارند. 
آنها وقتي مي بينند اين سعي و تاش بيهوده است در نهايت 
كم مي آورند و تقاضاي طاق مي دهند.  ازدواج با فرد معتاد 
با اين تصور كه »تغييرش مي دهم«، تصميمي كامًا اشتباه 
است. فرد معتاد نيز قبل از برقراري هر رابطه اي بايد به طور 
كامل سالم شود و خودش را از اعتياد رها كند تا بتواند زندگي 

خوب و آرامي داشته باشد.

باورهاي اشتباه درباره اعتياد
مهرداد افاطوني–  روانشناس

    یادداشت

  محبوبه قرباني 
اقدامات و تاش پليس بعد از دس�تگيري 
مجرمان وقتي اثرگذار و نتيجه بخش خواهد 
بود كه برخ�ورد دس�تگاه ها و مس�ئوان 
مربوط�ه جدي تر باش�د. س�ردار رحيمي 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ در حاش�يه 
پنجمين طرح دس�تگيري اراذل و اوباش و 
مزاحمين نواميس با اش�اره به اين موضوع 
گفت: »با دستگيري مجرمان در سطح شهر، 
متوجه مي ش�ويم كه اغلب داراي س�ابقه 
چندين بار زندان را داشته اند. معتقدم هزينه 
جرم براي مجرمان خيلي پايين اس�ت و به 
خاطر همين دوباره مرتكب جرم مي شوند.«

به گ��زارش خبرن��گار م��ا، س��ردار رحيمي 
درخصوص اين طرح كه در 48 ساعت گذشته 
از س��وي كانتري  محات ته��ران بزرگ رقم 
خ��ورد، گفت: »بي��ش از 207 نف��ر از اراذل و 
اوباش، مخلين نظ��م و امني��ت، قاچاقچيان 
س��اح و موادمخدر و افرادي كه باعث رعب و 
وحشت مردم مي ش��دند شناسايي و دستگير 

ش��دند. از اين افراد 36قبضه س��اح جنگي و 
شکاري كشف و ضبط، دو باند واردكننده ساح 

نيز منهدم شدند.«
پلمب 13واحد صنفي مراكز تجمع اراذل 
سردار رحيمي به تخلف 13واحد صنفي اشاره 
كرد و گف��ت: »اين واحده��اي صنفي پلمب 
شده و 30تا 40واحد صنفي ديگر كه به عنوان 
مراكز تجمع اراذل و اوباش بودند در ش��رف 

پلمب قرار گرفته اند.«
بازداشت آتش افروزان خودروها

س��ردار رحيمي با اش��اره به عوامل آتش افروز 
خودروها در پايتخت و دس��تگيري آنها گفت: 
»افرادي كه عامل آت��ش زدن خودروهاي مردم 
در دو منطقه بهارس��تان و عبدل آباد بودند، بعد 
از تحقيقات ازم مشخص شد دچار اختاات 
رواني هستند.« وي در ادامه به انهدام هشت گروه 
از اراذل و اوباش اشاره كرد و گفت: »اعضاي اين 
گروه مرتکب تخريب يا ايجاد مزاحمت مي كردند 
يا عامل تخريب واحدهاي صنف��ي بودند كه با 

تاش همکاران شناسايي و دستگير شدند.«

هزينه جرم براي مجرمان پايين است 
فرمانده ني��روي انتظامي ته��ران درخصوص 
بازگش��ت به جرم مجرمان س��ابقه دار گفت: 
»برخورده��ا بايد جدي  ت��ر ش��ود، چراكه با 
دستگيري افراد متوجه مي شويم اغلب سابقه 
چندين بار زندان را داش��ته اند. بنده معتقدم 
هزينه جرم براي مجرمان خيلي پايين است و 
به خاطر همين دوباره مرتکب جرم مي شوند. 
مردم بدانند كه پليس عقب نشيني نمي كند و 

وظيفه خود را با قدرت ادامه خواهد داد.«
مهار موبايل  قاپي 

وي در ادامه توضيحات خود، در پاسخ به سؤالي 
درخصوص اينکه موبايل قاپي و س��رقت هاي 
خرد در چه وضعيتي قرار دارند، گفت: »بعد از 
اجراي طرح هاي محله اي و رعد، موبايل قاپي 
مهار شده است، اما هنوز سرقت هاي خرد روند 
مثبتي را پيدا نکرده اس��ت. تاش��مان بر اين 
است كه در تمام نقاط شهر برخورد با سارقان، 
اراذل و اوباش و قاچاقچي��ان موادمخدر را به 
طور مستمر اجرا كنيم. همچنين در يکي دو 

هفته آينده كار تازه اي درخصوص جمع آوري 
معتادان متجاهر نيز انجام خواهد شد.«

 مشكل تردد معلوان و ويلچرنشين ها از 
زيرگذر چهارراه وليعصر بايد حل شود 

وي درخصوص جم��ع آوري ميله هاي چهارراه 
وليعصر)عج( گفت: »ميلياردها تومان هزينه شده 
تا جمعيت از طري��ق اين مس��ير زيرزميني از 
چهارراه عبور كنند. در صورت بازشدن چهارراه 
بار ترافيکي ش��مالي، جنوبي، ش��رقي و غربي 
افزايش خواهد داد. همچنين برداش��تن موانع 
و بازشدن چهارراه وليعصر)عج( ممکن نيست، 
چراكه اين چهارراه شلوغ ترين و پرحجم ترين 
چهارراه در پايتخت و كل ايران اس��ت.« سردار 
رحيم��ي در ادامه گف��ت: »تنها مش��کلي كه 
درخصوص زيرگذر بايد به آن اشاره كرد، تردد 
معلوان و ويلچرنشين هاست كه بايد براي عبور 
لحظه اي آنها، دري قرار داد تا با ريموت باز شود 
و آنها عبور كنند. البته مسئوان شهرداري بايد 
براي تردد آنها از مسيرهاي زيرزميني چهارراه 

وليعصر)عج( آسانسور تعبيه كنند.« 

هزينه جرم 
براي مجرمان 

پايين است

فرمانده پليس تهران:

رئي�س پلي�س پيش�گيري ته�ران ب�زرگ ب�ا اع�ام آماده ب�اش اي�ن 
پلي�س ب�راي ش�ب يل�دا توصيه هاي�ي را ب�ه ش�هروندان ارائ�ه ك�رد. 
سرهنگ كيوان ظهيري درباره اقدامات پليس پيشگيري و كانتري ها در شب يلدا 
به خبرنگار ما گفت: با توجه به اينکه از چند روز قبل از اين شب خريدها براي شب 
يلدا آغاز مي شود، مأموران پليس پيشگيري حضور خود را در اطراف مراكز خريد 
نظير بازار تهران، بازار تجريش و ديگر مراكز خريد افزايش داده اند.  وي با بيان اينکه 
در شب يلدا نيز مأموران پليس مستقر خواهند بود و نسبت به تأمين امنيت شهر و 
شهروندان اقدام خواهند كرد، ادامه داد: با توجه به اينکه در اين شب سنت حسنه 
صله رحم اجرا مي شود، ازم است شهروندان هنگام ترک منازل خود حتماً موارد 
ايمني را رعايت و از باز گذاشتن درها و پنجره ها بعد از ترک منزل خودداري كنند.

 آماده باش پليس پيشگيري
 براي شب يلدا

معاون اجتماعي ناجا با بيان اينكه تاكنون نيمي از كانتري ها به مراكز مشاوره و 
مددكاري اجتماعي مجهز شده اند، گفت: هدف از راه اندازي اين مراكز جلوگيري 
و پيشگيري از آس�يب هاي اجتماعي و ناهنجاري ها در سطح جامعه است. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، س��ردار احم��د نوريان روز چهارش��نبه در مراس��م 
دانش آموختگي دوره سي و نهم مش��اوران، مددكاران اجتماعي و روانشناسان 
در ستاد فرماندهي ناجا گفت: اين مراكز از سال 72 پايه گذاري شدند و تاكنون 
نيمي از كانتري ها داراي مراكز مش��اوره و مددكاري اجتماعي هستند كه تا 
اوايل سال آينده تمامي كانتري ها از مش��اوران مددكاران اجتماعي بهره مند 
خواهند شد.  معاون اجتماعي ناجا با اشاره به اينکه در وهله اول كار اين مراكز در 
كانتري ها و سپس در پاسگاه ها انجام خواهد شد، ادامه داد: ايجاد رابطه نزديک 
بين پليس و مردم، خدمت به مردم، حل مس��ئله و آگاه سازي جامعه، برطرف 
كردن آسيب ها و تهديدكننده ها و همچنين شناسايي ريشه ها، ناهنجاري ها و 

بزهکاري ها از وظايف اين مددكاران اجتماعي است.  
معاون اجتماعي ناجا خاطرنش��ان كرد: پليس بايد به سرعت براي پيشگيري 
از آسيب هاي اجتماعي و شنيدن حرف هاي مردم وارد عمل شود و اين مراكز 
مددكاري اجتماعي مستقر در كانتري ها بايد زمينه هاي ازم را براي شناسايي 
جرم و ارجاع آن ب��ه پليس عملياتي كنند.  س��ردار نوريان اف��زود: كاهش بار 
قضايي، كمک به مراجعان به كانتري، تاش براي جلوگيري از بستر هاي بروز 
آسيب هاي اجتماعي و كمک به گس��ترش فرهنگ مشاوره در كشور، حمايت 
رواني و اجتماعي به بزه دي��دگان، قربانيان و خانواده ه��اي آنها از ديگر اهداف 

راه اندازي مراكز مشاوره در كانتري هاست.  
به گفته وي تاكنون 7 ه��زار مددكار اجتماعي در كانتري ها مش��غول به كار 
ش��ده اند و س��اانه 400 هزار نفر از مردم از خدمات آنها بهره مند مي ش��وند و 
70درصد پرونده هاي ارجاعي به مددكاران اجتماعي به مصالحه ختم شده است.  
سردار نوريان در پايان هم گفت: در پي اين هستيم از شركاي اجتماعي و افراد 
متعهد در حوزه محله اي هر كانتري استفاده كنيم و تشکيل هسته هاي مشاوره 
مردمي متصل به پليس در دستور كار پليس قرار دارد. از فرمانده ناجا درخواست 
كرديم در حوزه اجتماعي، درگا ه هاي مجازي را افزايش دهيم تا خدمات پليس 

بهنگام به جامعه ارائه شود.

 گسترش مراکز مشاوره
 براي جلوگيري از وقوع جرم

تص�ادف تريل�ي اس�كانيا و دو دس�تگاه س�واري هايم�ا و م�گان در 
اس�تان خوزس�تان ي�ک كش�ته و پن�ج زخم�ي ب�ر ج�اي گذاش�ت. 
سرهنگ نادر رحماني، رئيس مركز اطاعات و كنترل ترافيک پليس راهور ناجا 
گفت: حوالي ساعت 20:30 شامگاه سه شنبه يک دستگاه تريلي اسکانيا در حال 
دور زدن در يکي از دوربرگردان ها در كيلومتر10 محور اهواز- آبادان بود كه با 
يک دستگاه سواري هايما و سواري مگان برخورد كرد. در پي اين حادثه يک تن 
در دم جان باخت و پنج نفر ديگر نيز به شدت مصدوم شدند.  بررسي كارشناسان 
پليس راه نش��ان داد راننده تريلي به دليل عدم رعايت ح��ق تقدم هنگام دور 
زدن به ميزان ۵0 درصد و اداره كل راه اس��تان نيز به دليل عدم ايمن س��ازي 

دوربرگردان به ميزان ۵0 درصد مقصر هستند.

 يك کشته و 5 زخمي 
در تصادف 3 خودرو

مردي كه در اهواز فردي را با اس�لحه جنگي به قتل رس�انده بود با تاش 
مأموران دستگير شد. 

به گزارش ايسنا، سردار حيدر عباس زاده، فرمانده انتظامي خوزستان درباره اين 
خبر گفت: در پي اعام مركز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر وقوع تيراندازي 
منجر به قتل در يکي از مناطق اهواز، بافاصله مأموران پليس راهي محل شدند.   
بررسي ها نشان داد مقتول با اصابت گلوله ساح جنگي به قتل رسيده است. پس 
از اين مأموران متهم را شناسايي و وي را در مخفيگاهش دستگير كردند.  وي با 
بيان اينکه در بازرسي از مخفيگاه متهم اسلحه جنگي كشف شد، گفت: متهم 
در تحقيقات اوليه با اعتراف به قتل، انگيزه خود را اختافات شخصي عنوان كرد. 

تحقيقات از متهم ادامه دارد.

دستگيري قاتل پس از قتل

 حكم قصاص پسري كه در جشن تولد، دوستش را به قتل 
رسانده بود در ديوان عالي كشور تأييد شد. متهم در صورتي 
كه موفق به جلب رضايت اولياي دم نشود قصاص خواهد شد. 

به گزارش خبرنگار ما، دوم ارديبهشت سال 93 مأموران پليس 
از قتل پسر19 س��اله اي به نام رضا در يکي از پارک هاي تهران 
باخبر و راهي محل شدند. وقتي مأموران به محل حادثه رسيدند 
عامل قتل در حال حمل جسد بود كه همراه يکي از دوستانش 
بازداشت شد. سعيد تحت بازجويي قرار گرفت و در اظهاراتش 
با اقرار به قتل گفت: »سه سال قبل در جشن تولد دوستم پوريا 
به اصرار دوستانم مش��روب خوردم و تا صبح از هوش رفتم. دو 
روز بعد پوريا مدعي ش��د آن ش��ب مقتول به من تعرض كرده 
است. براي اطمينان از دوستان ديگر پرس��يدم كه همه تأييد 
كردند. سعي كردم ماجرا را فراموش كنم، اما هر بار دوستانم مرا 
تحقير مي كردند و خود رضا هم تيکه پراني مي كرد. اين رفتارها 
مرا به فکر انتقام انداخت.« متهم در خصوص قتل گفت: »شب 
حادثه قرار شد با رضا به پارک برويم و در پارک شالي از پشت سر 
دور گردنش انداختم و كشيدم. او بيهوش روي زمين افتاد و از 
ترس اينکه به هوش نيايد با دو تسمه گردنش را محکم بستم و 
جسدش را پشت شمش��ادها رها كردم. به خانه رفتم و ماجرا را 
براي پدرم تعريف كردم. او قصد داش��ت با پليس تماس بگيرد 
كه از خانه فرار كردم و با پوريا به پ��ارک رفتيم و در حال حمل 
جنازه بوديم كه پليس رس��يد.« بعد از اين توضيحات متهم با 
توجه به اينکه 17سال سن داشت، روانه كانون شد و پرونده به 
شعبه دهم دادگاه كيفري يک اس��تان تهران فرستاده شد. در 
اولين جلسه رس��يدگي به پرونده با درخواست قصاص از سوي 
اولياي دم متهم بنا به ماده 91 قانون مجازات اسامي به حبس 
و پرداخت ديه محکوم شد، اما با اعتراض اولياي دم وي بار ديگر 
در شعبه هفتم دادگاه كيفري يک استان تهران محاكمه شد كه 
براي دومين بار به حبس و ديه محکوم ش��د.  با اعتراض اولياي 
دم، متهم براي سومين بار در ش��عبه پنجم دادگاه كيفري يک 
استان تهران پاي ميز محاكمه رفت و در آخرين دفاعياتش گفت: 
»باور كنيد نقشه اي براي قتل نداشتم. نمي دانستم مجازات قتل 
قصاص است، توبه كرده ام و از خدا و پدر و مادر رضا مي خواهم 
مرا ببخشند. مي خواهم هر چه زودتر تکليفم مشخص شود، زيرا 
محيط كانون برايم كافه كننده است.« در پايان هيئت قضايي 
بنا به مدارک در پرونده متهم را به قصاص محکوم كردند و با تأييد 
اين حکم در ديوان عالي كشور، در صورتي كه متهم نتواند رضايت 

اولياي دم را جلب كند به زودي قصاص خواهد شد. 

 قصاص
مجازات قتل در پارك

افراد طمعكار هميش�ه زندگي ناآرامي دارند و به ديگران حسادت 
مي كنند و از آنها كينه به دل مي گيرند. طمع و حسادت اگر انسان 
را به هاكت نرس�اند، باعث بروز خيلي از جرائمي مي ش�ود كه در 
نهايت نتيجه اي جز پش�يماني به دنب�ال ندارد. دو ب�رادر طمعكار 
برادر كوچک ت�ر خود را ب�راي تصاحب ارثيه ميلي�اردي ربودند و 
با جعل اسناد پزش�كي او را در بيمارس�تان رواني بستري كردند، 
اما خيلي زود دستش�ان رو و دس�تبند بر دستانش�ان زده ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مرد جواني به اداره پليس رفت و از 
دو برادر بزرگ ترش به اتهام آدم ربايي براي تصاحب ارثيه ميلياردي 
پدرش ش��کايت كرد.  ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: پدرمان مرد 
پولداري بود و پس از فوتش اماک و اموال زيادي براي من و برادرانم 
به ارث گذاشت، اما از آنجايي كه من پسر كوچک خانواده بودم و پدرم 
خيلي مرا دوست مي داشت به همين خاطر مقداري از ثروتش را كه دو 
ملک ميلياردي بود قبل از فوتش به نام من زد و همين موضوع باعث 
حسادت دو برادرم شد كه با كار او مخالفت مي كردند. در نهايت پدرم 
فوت كرد و من از اين حادثه به شدت متأثر شدم و در همين زمان از 
همسرم به دايلي جدا ش��دم. طبق دستور قاضي، مهريه همسرم را 
پرداخت مي كردم تا اينکه 11روز قبل كه در خانه بودم، زنگ خانه ام به 
صدا درآمد. وقتي آيفون را برداشتم مردي خودش را پستچي معرفي 
كرد و گفت: نامه اي براي من آورده است و خواست به جلوی در بروم و 
برگه تحويل نامه را امضا كنم. جلوی در رفتم و در حال امضاكردن برگه 
بودم كه آمبوانسي به سرعت وارد كوچه ما شد و در نزديکي من توقف 
كرد. سه مرد قوي هيکل از داخل آمبوانس بيرون آمدند و به طرف 
من حمله كردند صداي مرد آشنايي را شنيدم كه مي گفت: اين بيمار 
خطرناكي است او را دستبند بزنيد. سه مرد قوي هيکل به طرف من 
حمله ور شدند و من هم نفهميدم چه برگه اي را امضا كردم كه آنها مرا 
گرفتند و به داخل آمبوانس بردند و دستانم را به تخت دستبند زدند. 
هرچقدر به آنها گفتم اشتباهي گرفته  ايد و من بيمار نيستم، فايده اي 
نداشت تا اينکه آمپول آرامبخشي به من تزريق كردند به طوري كه 

توان هيچ كاري را نداشتم و فقط چشمانم باز بود. 

آدم ربايان به دستور برادرانم مرا ربودند 
دقايقي بعد آمبوانس وارد بيمارستاني شد و سه مرد قوي هيکل مرا در 
بخش مراقبت از بيماران رواني بستري كردند. وقتي حالم بهتر شد به 
پزشک آنجا گفتم، مرا اشتباهي به بيمارستان آورده اند و اصًا مشکل 
رواني ندارم و فقط به خاطر اختاف با همسرم از او جدا شده ام، اما انگار 
آنها حرف هاي مرا نمي شنيدند و زماني كه شروع به داد و فرياد مي كردم 
به من شوک مي دادند و آمپول آرامبخش مي زدند. 10روز آنجا بستري 
بودم و هر روز پرستاران به من شوک مي زدند و دارو مي دادند تا اينکه روز 
دهم برادرم را در بيمارستان ديدم كه با پزشک آنجا در حال حرف زدن 
است. همانجا فهميدم اين نقشه را دو برادرم براي تصاحب اموالم طراحي 
و اجرا كرده اند. به سرعت به سراغ برادرم و پزشک رفتم و به او گفتم: برادرم 
براي من پرونده سازي كرده است، اما برادرم چندبرگه به پزشک نشان داد 
و گفت: ما قادر به نگهداري او در خانه نيستم، چون حالت خطرناک دارد. 

با پوشيدن لباس پزشک از مركز رواني فرار كردم 
پزشک با ديدن برگه ها دستور دوباره بستري من را داد تا اينکه روز يازدهم 
هنگام ماقات بيماران از فرصت اس��تفاده كردم و روپوش س��فيد يکي از 
پزشکان را پوشيدم و به سرعت از بيمارستان گريختم و جانم را نجات دادم.  
پس از فرار از بيمارستان متوجه شدم، مأمور پستچي هم قابي بوده است و 
من در آن شلوغي برگه اي را امضا كرده ام كه در آن به دو برادرم وكالت تام 
داده ام و وقتي حساب بانکي ام را بررسي كردم، فهميدم در آن 11روز دو برادرم 
با همان برگه وكالتنامه مبلغ 100ميليون تومان از حسابم برداشت كرده اند و 

اان هم قصد دارند با همين وكالت نامه بقيه اموالم را تصاحب كنند. 
دستگيري دو برادر طمعكار 

پس از طرح اين شکايت مأموران به دستور بازپرس دادسراي امور جنايي 
تهران در نخستين گام سه مرد آمبوانس سوار را شناسايي و بازداشت 
كردند. س��ه متهم در بازجويي ها مدعي شدند كه پس از ديدن مدارک 
پزشکي ش��اكي به دس��تور دو برادرش او را براي درمان به بيمارستان 
منتقل كرده اند. پزشک بيمارس��تان هم پس از احضار گفت: دو برادر 
شاكي مداركي را به من نشان دادند كه نوشته بود، شاكي داراي بيماري 
خطرناک رواني است، اما اان متوجه شدم آن مدارک جعلي بوده است. 
آنها همچنين فيلمي از شاكي به من نشان دادند كه وي در حال گريه و 
زاري است كه نشان مي داد وي حال خوبي ندارد و اان فهميده ام اين فيلم 
در مراسم عزاداري پدرشان از شاكي گرفته شده كه در حال گريه كردن 
بوده است.  مأموران س��پس دو برادر را به اتهام آدم ربايي و جعل اسناد 
بازداشت كردند و دو متهم در بازجويي ها به جرم خود اقرار كردند.  يکي 
از متهمان گفت: پدرمان مرد ثروتمندي بود، اما قبل از فوتش دو ملک 
ميلياردي  خود را به نام برادر كوچک مان زده بود. همين موضوع باعث 
شد ما به او حسادت كنيم و به دنبال فرصتي باشيم تا سهم خودمان را از 
آن دو ملک بگيريم. به همين دليل نقشه آدم ربايي و بستري او را به بهانه 
بيماري رواني طراحي و اجرا كرديم. قبل از آدم ربايي هم پستچي قابي 
به در خانه اش فرستاديم و به بهانه تحويل نامه از او امضا گرفتيم تا در مدتي 
كه در بيمارستان رواني بستري است اموال او را تصاحب كنيم.  تحقيقات 

از دو متهم از سوي مأموران ادامه دارد. 

ربودن برادر كوچك تر براي تصاحب ارثيه ميلياردي

هشت متهم دستگير شده در اين طرح، كارگران يک رستوران در دربند بودند. رستوراني كه غيرمجاز ساخته شده بود و قرار بود با 
حکم قانوني تخريب شود. يکي از آنها در توضيح ماجرا گفت: »در رستوراني مشغول كار بوديم. آن روز چند نفر آمدند و گفتند حکم 
تخريب دارند. نمي  دانستيم رستوران غيرمجاز اس��ت، به همين دليل وقتي صاحب رستوران از ما خواست به آنها اجازه كار ندهيم، 

بيرون رفتيم و درگير شديم. در آن درگيري با سنگ و چاقو به آنها حمله كرديم و بعضي از آنها زخمي شدند.«

 حمله به کارگران شهرداري
 براي تخريب يك رستوران غيرمجاز

يكي از متهمان مرد 27 ساله بود كه به اتهام درگيري و شرارت در يک مغازه 
جگركي در ياخچي  آباد دستگير شده بود. وقتي علت درگيري را جويا شدم، 
گفت من در درگيري نبودم و دوستم به خاطر كينه  اي كه داشت مرا معرفي كرد!

درگيري براي چه بود؟
علت درگيري را نمي  دانستم. دوستم درگير ش��د و براي حمايت از او با قمه وارد 

مغازه شدم. باور كنيد به كسي آسيبي نرساندم. 
سابقه داري؟

بله. درگيري و تخريب خودروي 200 ميليوني.
پس سابقه آدم ربايي چه؟

آن هم نقشه يکي از دوس��تانم بود. او خانمي را زير نظر گرفته بود كه وضع مالي 
خوبي داشت. اين شد كه از من خواست تا او را در پوشش مسافر به يکي از باغ  هاي 
حوالي تهران ببريم. بعد از چند روز تهديد مقرون به آزار، اموالش را سرقت و بعد 

آزادش كرديم. 
چقدر وثيقه براي آزادي گذاشتي؟

200 ميليون.
چرا دوباره مرتكب جرم شدي؟

اشتباه كردم. 

برای سرقت زن جوان را ربودم
ديگر متهم مرد ميانس�الي بود كه ب�ه اتهام حمل 
اسلحه دستگير ش�ده بود. او به عنوان پيک براي 

حمل اسلحه درآمد خوبي داشت. 
شغلت چيست؟

در شركتي وابسته به ايران خودرو كار مي  كنم. 
چرا اسلحه حمل مي  كردي؟

درآمدش خوب بود.
چقدر درآمد داشتي؟

براي هر جابه جايي داخل شهر ۵0 هزار تومان مي گرفتم 
و 100 الي 200 هزار تومان هم پورسانت مي  گرفتم. 

براي چه كسي كار مي  كردي؟
صاحب اسلحه ها در تهران نبود. او خودش در تبريز بود 

و مشتري  ها در تهران بودند. 
قيمت اسلحه ها چقدر بود؟

دو ميليون تا سه ميليون.
كجا دستگير شدي؟

در خانه و جلوي چشم زن و دخترم.

حمل اسلحه درآمد خوبي داشت
محمد جوان 27 س�اله بود كه به س�ختي صحبت 
مي كرد. او جوشكار بود و دو سابقه درگيري با ساح 

سرد و گرم داشت. 
چرا دستگير شدي؟

با مردي اختاف داش��تم و دو ماه قب��ل با هم درگير 
شديم. در آن درگيري براي دفاع از خودم، در حالي كه 
مست بودم دست به چاقو بردم و يک ضربه به صورتش 
زدم. تقريباً عرض صورتش را بريدم. او شکايت كرد و 

حاا بعد از دو ماه دستگير شده ام. 
چرا بعد از آزادي دوباره دس�ت به اسلحه 

بردي؟
عادت كردم. تا كسي حرف مي  زند انگار بايد با چاقو و 

قمه صحبت كنم. 
فكر نم�ي  كني اي�ن رفتار ت�و باعث ترس 
كودكان محل مي  ش�ود و آرام�ش آنها را 

سلب مي كند؟
چرا. ولي... 

دست به چاقو بردن عادتم شده!



ظاهراً ترتیب�ات مالی ك�ه اروپایی    ها چند ماه 
اس�ت با وعده ایجاد آن، ته�ران را در برجام 
نگه داش�ته اند، به جای كانال در حال تبدیل 
ش�دن به یك آب باریك�ه اس�ت. از بین چند 
كش�ور اروپایی كه نامزد میزبان�ی این كانال 
مال�ی بودند، س�وئیس به عنوان یك كش�ور 
بی طرف حاضر شده این كانال مالی را میزبانی 
كن�د، البت�ه آن هم صرف�ًا ب�ا اج�ازه امریكا! 

به گزارش »جوان« اواخر آب��ان ماه 1397 بود كه 
دیپلمات های اروپای��ی فاش كردن��د كه اتریش 
پیش��نهاد میزبانی ترتیبات موسوم به كانال مالی 
اروپا )SPV( ب��رای نجات برج��ام را نپذیرفته و 
كشورهای قدرتمند اروپایی یعنی آلمان، فرانسه 
و بریتانیا قصد دارند كش��ور كوچک لوكزامبورگ 
را برای میزبان��ی این كانال تحت فش��ار بگذارند. 
همان موقع یورونیوز گزارش كرد كه دلیل رغبت 
نداشتن كشورهای اروپایی برای میزبانی این كانال 
ویژه، هراس آنها از تحریم های امریکاست تا جایی 
كه مقام های اتریش گفتند كه با مطالعه مفصل به 
این نتیجه رسیده اند كه خطر میزبانی از این ابتکار 
مالی را نپذیرند. با گذشت یک ماه از این بحث ها، 
حاا به نظر می رسد لوكزامبورگ600 هزار نفری 
هم حاضر به میزبانی كانال مالی اروپا نشده و آنگونه 
كه وزارت امور اقتصادی سوئیس به فایننشال تایمز 
گفته، س��وئیس در حال برنامه ریزی برای میزبان 
این كانال مالی است. اواسط آبان ماه بود كه دولت 
سوئیس كه در سیاس��ت بین الملل به عنوان یک 
دولت بی طرف محسوب می شود، اعام كرد كه در 

حال رایزنی با امریکا و ایران درباره ایجاد كانال های 
پرداخت بشردوستانه برای تضمین صادرات غذا و 
دارو به ایران پس از اعمال تحریم های امریکا است 
و حاا هم فایننشال تایمز گزارش كرده كه سوئیس 
در ش��رف ایجاد كانال مالی است كه به شركت     ها 
اجازه می دهد مواد غذای��ی، محصوات دارویی و 
ابزار پزشکی به ایران بفروشند و از كانال پرداختی 
اس��تفاده كنند كه نخستین س��ازوكار با موافقت 
واشنگتن از زمان اعمال مجدد تحریم     ها خواهد بود. 
وزارت امور اقتصادی س��وئیس به فایننشال تایمز 
گفته كه ای��ن وزارتخانه ت��اش می كند »هرچه 
زودتر « یک كانال پرداخت بشردوستانه ایجاد كند 
اما نمی  تواند تاریخ ش��روع را اعام كند. مذاكرات 

هنوز با مقام��ات امریکایی، ایران و ش��ركت های 
سوئیسی ادامه دارد.

  امریكا هم مشكلی ندارد!
ماه سپتامبر 2018)شهریور 98( بود كه فدریکا 
موگرینی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل 
در بیانیه ای اعام كرد كه اتحادیه اروپا بر اساس 
تعهداتش در برجام، یک كان��ال مالی ویژه برای 
ادامه صادرات نفتی ای��ران و همچنین تجارت با 
ایران متعهد ایجاد خواهد كرد. موگرینی گفته بود 
كه كانال مالی اروپا احتمااً تا »ابتدای ماه نوامبر « 
)دهم آبان ماه( راه اندازی می شود و قرار بود این 
كانال ویژه ب��ه صادرات نفت، مب��ادات بانکی و 
تجارت غیرنفتی ایران كمک كند. موگرینی مدتی 

بعد هم گفته كه كانال مالی احتمااً تا آخر سال 
میادی )11 دی ماه 97( راه می افتد ش��ود ولی 
حاا نه تنها این كانال در موعد مقرر گشوده نشده، 
بلکه اروپاییان گام به گام از تعهدات ش��ان هم در 
حال عقب نشینی هس��تند. نکته قابل توجه این 
است كه سوئیسی    ها برای راه انداختن این كانال ، 
چراغ س��بز امریکایی    ها را هم دریافت كرده اند؛ 
كشوری كه از توافق هسته ای ایران خارج شده و 
مشاور امنیت ملی آن گفته كه »آن قدر فشارشان 
می دهیم تا شیره ش��ان كشیده ش��ود «. وزارت 
خارجه امریکا در واكنش به بحث    هایی كه درباره 
میزبانی كانال مالی درباره سوئیس مطرح است با 
این ادعا كه »از آنجایی كه این اقدام به مردم ایران 
كمک می كند، م��ا متوجه اهمی��ت این فعالیت 
هستیم. سیاست امریکا هرگز این نوع تجارت را 
هدف نگرفته است«  گفته كه با این كانال سوئیس 
مش��کلی ندارد. س��خنگوی وزارت امور دارایی 
س��وئیس همزمان با انتش��ار این بیانیه تصریح 
كرد: به وی��ژه در زمینه كااهای بشردوس��تانه 
دولت ف��درال متعهد به تضمی��ن ادامه صادرات 
محصوات دارویی و غذایی از س��وئیس است. ما 
در حال رایزنی با مقام��ات امریکایی و ایرانی و به 
عاوه شركت های سوئیسی برای ایجاد یک كانال 
پرداخت هستیم. به گزارش رویترز، وزارت امور 
اقتصادی سوئیس همچنین اعام كرد: سوئیس 
كه حافظ منافع امریکا در ایران است در مذاكرات 
جداگانه اتحادیه اروپا برای ایجاد ساز و كار ویژه 
مالی جهت ادامه تجارت با ایران شركت نداشته اما 

روند این رایزنی     ها را از نزدیک دنبال می كند. 
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SPV حمایت امریكا از میزبانی سوئیس از
كانال مالی اروپا »آب باریكه« شد

اگرچ�ه امریكا با    گزارش  یک
نرم كردن موضع 
خود در جن�گ تجاری با چی�ن یك آتش بس 
90روزه امض�ا ك�رده  و خبر   ها حاك�ی از خرید 
مجدد محموله های س�ویا از امری�كا به مقصد 
چین است اما در سایر عرصه ها تنازع دو رقیب 
ادامه دارد و مظاهر جدیدی از تشدید اختافات 
طرفین به چشم می خورد. از سویی در دریای 
جنوبی چین كارشناس�ان احتم�ال رویارویی 
نظامی دو كش�ور را بعید نمی دانن�د و از طرف 
دیگر رقابت فضای�ی میان دو كش�ور در حال 
تشدید شدن است. در این میان چین سومین 
تبعه كانادایی را هم بازداشت كرد تا به بازداشت 
مدیر ارشد شركت »هوآوی« از طرف اتاوا كه به 
درخواست امریكا این مدیر چینی را دستگیر 
ك�رده اس�ت، واكن�ش نش�ان داده باش�د.

 
به گزارش »ج��وان« با بازگش��ت واردكنندگان 
چینی به بازار س��ویای امریکا و انجام دومین دور 
خریدش��ان از زمان توافق دو كش��ور برای توقف 
جنگ تجاری در مدت 90 روز آتش بس در وهله 
اول می تواند كمی كشاورزان امریکایی را امیدوار 
كند اما در واق��ع حجم فروش س��ویای امریکا از 
زمان دی��دار ترامپ ناامیدكننده بوده اس��ت زیرا 
معامله گران خرید بزرگ تری را پیش بینی كرده 
بودند تا موجودی عظیم س��ویا پس از برداش��ت 
فراوان محص��ول در امریکا كاهش پی��دا كند. اما 
تعرفه 2۵ درصدی كه پکن به تافی تعرفه ترامپ 
روی محصوات چینی، برای سویای امریکا وضع 
كرده است، عاقه به خرید از سوی واردكنندگان 
خصوصی در چین را محدود كرده اس��ت.  چین 
سال گذش��ته 31/7 میلیون تن سویای امریکا به 
ارزش 12/2۵ میلیارد دار را وارد كرد كه حدود 

60 درصد از صادرات امریکا بود. 
    زمینگیر كردن هوآوي به بهانه ایران

ترامپ كه از س��وی كش��اورزان تحت فشار قرار 

گرفته، هفته جاری با دومین دور پرداخت بسته 
كمک 12میلی��ارد داری به كش��اورزانی كه از 
كاهش 90درصدی تقاضای چین برای س��ویای 
امریکا آس��یب دیده اند، موافقت ك��رد تا در واقع 
معلوم ش��ود آتش بس 90 روزه چندان چاره ساز 
نیس��ت و تنش   ها میان دو كش��ور نه تنها به این 
سادگی حل شدنی نیست بلکه درهای تنش های 
دیگری در حال باز ش��دن میان چی��ن و امریکا و 
متحدانش اس��ت. یکی از آن در   ها واكنش چین 
به اقدام كانادا است كه 1۵آذرماه بنا به درخواست 
مقام های امریکایی، منگ وانژو، مدیر ارشد شركت 

فناوری »هوآوی« را دستگیر كرد. 
در همین رابطه پایگاه »نش��نال پُس��ت« كانادا 
روز چهار   شنبه از بازداش��ت سومین شهروند این 
كشور در چین خبر داد. هفته گذشته، رسانه    ها از 
بازداشت دو شهروند كانادایی در چین خبر دادند؛ 
اتباعی كه یکی دیپلمات سابق و دیگری كارآفرین 

بوده است. 
واشنگتن وانژو را به نقض تحریم های ایران متهم 
كرده  اما شواهد و قرائن نشان می دهد كه ماجرای 
نقض تحریم ای��ران انحرافی اس��ت و اصل قضیه 

زمینگیر كردن شركت هوآوی است. 
مقام ه��ای كانادای��ی بع��د از آغ��از محاكم��ه 
»منگ وان��ژو« ، او را به قی��د وثیق��ه آزاد كردند 
ام��ا محدودیت    های��ی از قبیل بس��تن پابندهای 
الکترونیک��ی علی��ه وی اجرا كردن��د.  در همین 
حال و در پی افش��ای توافق مقام��ات اطاعاتی 
كشورهای غربی برای جلوگیری از رشد هوآوی، 
غول مخابراتی چین، از آنها خواسته با ارائه اسناد و 
مدارک، جاسوسی این شركت را اثبات كنند.  چند 
روز قبل رسانه   ها از جلسه پشت پرده اتحادیه »فایو 
آیز«  متشکل از مقام های ارشد اطاعاتی امریکا، 
بریتانیا، كانادا، استرالیا و نیوزیلند برای ایجاد مانع 
بر سر راه گسترش كسب و كار هوآوی خبر دادند. 
مسئوان بلندپایه هوآوی در واكنش به این مسئله 
با برگزاری یک نشست خبری در دفتر مركزی این 

شركت اتهامات مذكور را سیاسی خوانده و خواهان 
ارائه اسناد مربوط به این ادعا از سوی كشورهای 

عضو فایو آیز شد. 
هوآوی نه تنه��ا دومین تولیدكنن��ده موبایل در 
جهان اس��ت، بلکه در زمینه تجهیزات مخابراتی 
نیز با كمپانی امریکایی »سیسکو« رقابت می كند. 
با این وجود اتهامات وارده به این ش��ركت درباره 
جاسوس��ی به نیابت از دولت پکن باعث شده در 
امریکا، ژاپن، اس��ترالیا و نیوزیلند با تحریم   هایی 
مواجه ش��ود. فرانس��ه ه��م ظاه��راً اپراتورهای 
ارتباطاتی را به ع��دم اس��تفاده از تجهیزات این 

شركت ترغیب كرده است. 
با این حال، انگلیس هنوز به همکاری با هوآوی در 
طرح توسعه شبکه های 5G عاقه مند است و نهاد 
ناظر بر مخابرات آلمان نیز تأكید كرده كه تا زمان 
مشاهده اس��ناد و مدارک مربوط به سوءاستفاده 
ه��وآوی از تجهیزاتش مانع فعالیت این ش��ركت 
نخواهد ش��د.  در همین حال، استیون منوچین، 
وزیر خزانه داری امری��کا در مصاحبه با بلومبرگ 
با بیان اینکه امریکا و چین س��رگرم برنامه ریزی 
برای برگزاری دیدار   هایی در ژانویه به منظور تهیه 
سند توافق در زمینه تجارت هستند، مدعی شد 
كه وی یا ترامپ زمانی كه با رئیس جمهور چین در 
بوینس آیرس دیدار كردند، درباره دستگیری مدیر 
ارشد شركت هوآوی  اطاع نداشتند و چین درک 
می كند كه مذاكرات تجاری و مشکات هوآوی دو 

مسئله جداگانه هستند. 
 رویارویی دریایی- فضایی- سایبری

ح��وادث اخی��ر در دری��ای جنوب��ی و منازعات 
فزاینده چین و امریکا باعث شده است بسیاری از 
كارشناسان این منطقه را برای رویارویی نظامی دو 

كشور بسیار بالقوه و پرخطر توصیف كنند. 
بار   ها در ماه های گذش��ته ناوهای امریکایی وارد 
مناطقی از دریای جنوبی ش��ده اند كه چین آنها 
را متعلق به خود می دان��د و پکن برای دور كردن 
كشتی های امریکایی ناوهای خود را به تعقیب آنها 

فرستاده است.  در دو مورد ناوهای چینی نزدیک 
بود با كشتی های جنگی امریکایی برخورد كنند و 
همین موضوع باعث شد پنتاگون به چین هشدار 
دهد كه تعقیب   هایی كه ناوهای این كشور به طور 
غیرحرفه ای انجام می دهند، می تواند باعث برخورد 
این كشتی   ها با یکدیگر شود.  برای همین اكنون 
یکی از بحث های كارشناس��ی در چین این است 
كه دو كشور باید هرچه زودتر وارد گفت وگوهای 
امنیتی ش��وند تا از آتش »یک جنگ ناخواسته و 
غیرمنتظره « در دریای جنوبی و ش��لیک ناو   ها به 

یکدیگر جلوگیری كنند. 
در واقع بحث اینجاست كه هر گونه برخورد میان 
این ناوش��کن   ها یا پرواز جنگنده های دو كشور بر 
فراز دریای جنوبی می تواند باعث ش��ود اوضاع به 

طور ناگهانی از كنترل خارج شود. 
در نبود گفت وگوه��ای نظامی، آنچه مش��اهده 
می ش��ود جوان ناوهای امریکایی و متحدان این 
كش��ور از فرانس��ه و انگلیس گرفته تا استرالیا، و 
رزمایش   هایی است كه این كشورها با یکدیگر و با 

ژاپن برگزار می كنند. 
افزون بر این در لوای حمایت های امریکا، ژاپن كه 
در اندیش��ه تقویت نیروی نظامی خود در منطقه 
اس��ت در تازه    ترین م��ورد اعام ك��رد قصد دارد 
جنگنده های رادارگریز اف 3۵ خریداری ش��ده 
از امریکا را روی ناو حامل بالگرد خود فرود آورد و 

بودجه ای هم برای این كار تخصیص داده است. 
ام��ا در تحولی دیگ��ر این ب��ار دول��ت چین روز 
چهارشنبه با انتقاد از دس��تور دونالد ترامپ برای 
ایجاد مركز فرماندهی جدیدی به منظور كنترل 
عملیات های فضایی ارتش تأكید كرد كه مخالف 
مسلح سازی فضا است.  هوآ چونیینگ، سخنگوی 
وزارت خارجه چین گفت: چین همواره پیشنهاد 
استفاده صلح آمیز از فضا را مطرح كرده و مخالف 
مسلح س��ازی هوا و فضا و ایجاد رقابت تسلیحاتی 
فضایی است. ما مخالف هستیم كه فضا بیش از این 

به یک میدان نبرد جدید تبدیل شود. 
دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امریکا سه    ش��نبه 
دس��تور ایجاد فرماندهی هوا و فضا را صادر كرد. 
این س��اختار س��ازمانی جدی��د درون پنتاگون 
ب��ر عملیات های فضای��ی ارتش نظ��ارت خواهد 
كرد. این نهاد كه اس��پیس كام نامیده می ش��ود، 
با س��ایر مراكز فرماندهی نظامی امریکایی مانند 
فرماندهی مرك��زی در خاورمیانه ی��ا فرماندهی 
هند-اقیانوسیه در آسیا هم سطح خواهد بود و به 
مقر جدید و همچنین فرمان��ده و معاون فرمانده 
با تأیید س��نا نی��از خواهد داش��ت.  رصد فضایی 
س��ایبری هم نش��ان می دهد كه جنگ بی امانی 
میان چین و غ��رب در میان اس��ت و برای مدت 
سه سال هکر   ها توانس��ته اند با موفقیت سیستم 
ارتباطات دیپلماتیک اعضای اتحادیه اروپایی را 
مورد هدف قرار داده و هزاران پیام از مسائل مربوط 
به ترامپ تا تجارت جهانی را بخوانند.  به گزارش 
نیویورک تایمز این رخنه امنیتی توسط كمپانی 
Area 1 كشف و گزارش شده، در حالی  كه مقامات 

اروپایی می گویند سیس��تم امن ارسال و دریافت 
پی��ام در این هک سه س��اله مورد دس��تبرد قرار 
نگرفته است.  یکی از كارشناسان امنیت اطاعات 
در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت: روش حمله و 
نفوذ شبیه روشی است كه هکرهای نظامی چین 
به كار می برند و قطع��اً در این حمله نیز هکرهای 

چینی پشت ماجرا هستند. 

  گزارش  2

مذاکره برای افغانستان، بدون افغانستان
در نتیجه رایزنی های شتابزده خلیل زاد با كشورهای پیرامونی افغانستان 
به نحوی كه با مش��اركت دادن به پاكستان، امارات و عربستان ضریب 
موفقیت بیش��تری برای دور جدی��د مذاكره با طالبان حاصل ش��ود، 
مذاكرات با طالبان روزهای گذش��ته در ابوظبی انجام گرفت. در دور 
اول مذاكرات كه بیش��تر به تب��ادل مواضع اصولی از س��وی طالبان و 
خواس��ته های هدفمند امریکایی ه��ا برای باقی ماندن در افغانس��تان 
گذشت، مقامات امریکایی از یک س��و، این احتمال را كه بتوانند طی 
یکی دو ماه آینده به موفقیتی دس��ت یابند تا تکلیف انتخابات ریاست 
جمهوری فروردین 98 در افغانستان قطعی شود، بسیار محدود ارزیابی 
كردند و از سوی دیگر با فعال ش��دن دیگر طرف های منطقه ای مانند 
روسیه برای شکل دادن به پروسه صلح افغانی – افغانی، روبه رو بودند. به 
همین دلیل خلیل زاد به عنوان یک مأمور كاركشته و با اختیارات ویژه، 
تاش كرد با قانع كردن پاكستان برای مشاركت و حضور اماراتی  ها كه از 
گذشته، یک مسیر تاریخی برای عرب های افغان در امارات فراهم كرده 
بود و عقبه مالی طالبان و حمایت مالی از این گروه را تشکیل می داد، 
فضای تس��هیل كننده ای برای این دور از مذاكرات آماده كند. حضور 
عربستان بیشتر به نقش سوگلی شباهت دارد، چراكه رهبری طالبان، 
چندان تمایلی به همراهی با رویکردهای وهابی – س��عودی نداشته و 
آن را برای خود و آینده افغانستان زیان آور می داند ولی كیسه های دار 

نفتی آنها شاید برای نیازمندی مالی طالبان كارساز باشد. 
راهبرد امریکا این است كه با كمک این سه بازیگر، بتواند به حداقل های 
ممکن در یک توافق با طالبان دس��ت یابد و به همین دلیل، پیشنهاد 
آتش بس ش��ش  ماهه را به عنوان یک پی��ش زمینه ب��رای یک روند 
مذاكراتی مطرح كرده اس��ت. برخی معتقدند طالب��ان به هیچ وجه از 
طریق مذاكره به دنبال توافق با امریکا نیس��ت و بیش��تر برای كسب 
مش��روعیت بیش��تر و بهره مندی از ش��رایط، مذاكرات اخیر را دنبال 
می كند و توجه اصلی خود را به مس��یر های جایگزین دوخته كه یا از 
طریق مذاكرات افغانی – افغانی كه زمینه بسیار مساعدی دارد و یا از 
طریق روسیه، اهداف خود را دنبال كند ولی در عین حال مسئله اخراج 
نیروهای امریکایی و ناتو، حتی در یک زمانبندی معقول، از اولویت های 
آنهاست. اصاح قانون اساسی و تركیب قدرت و مشاركت در ساختار 
قدرت افغانستان از مطالبات اصلی و ثانوی طالبان است. لذا در مذاكرات 
اخیر، طالبان به دنبال آزمودن طرف های امریکاست تا اینکه برای خروج 
از افغانستان تا چه حد آمادگی دارند. این رویکرد موجب شده حکمتیار 
به عنوان چهره مطلوب امریکایی و پاكستان و تعادل بخش با ارسال پیام 
از نیروهای طالبان بخواهد كه در روندهای سیاسی و انتخاباتی در كنار 

حزب اسامی او قرار گیرند و از این فرصت بهره برداری كنند. 
دلیل این اس��ت كه در آغاز ش��کل گیری جنبش طالب��ان، نیروهای 
حزب اس��امی حکمتیار بخش مهمی از فرمانده��ان و بدنه طالبان 
را تش��کیل می دادن��د و عمده   ترین رفتاره��ای خش��ن و افراطی نیز 
از س��وی آنها بوده اس��ت. طالبان امروز كه با طالبان دی��روز متفاوت 
اس��ت، هدف برنامه حکمتیار قرار گرفته تا ب��ا فرمایش دادن و جذب 
 بخش��ی از نیروهای طرفدار طالب��ان در افغانس��تان، ام��کان توافق 

امریکایی – طالبان را مهیا كند. 
همه این تاش   ه��ا در حالی در ابوظبی دنبال می ش��ود كه طرف های 
اصلی افغانی در این مذاكرات غایب هستند و نه دولت اشرف غنی و نه 
گروه های جهادی و سیاسی، هیچ یک، نقشی در این مذاكرات كه برای 
افغانستان طراحی شده، ندارند. اگرچه امریکا برای سركوب و نابودی 
طالبان و با بهانه مبارزه با تروریسم از سال 2001 در افغانستان حضور 
دارد ولی امروز برای بقای خود در افغانستان با طالبان مذاكره می كند 
و بدون در نظر گرفتن دولت و ملت افغانس��تان، برای آینده سیاسی و 
امنیتی افغانستان در جس��ت و جوی توافق با طالبان است و ابزارهای 
تعادل بخش خود را نیز، داعش و جریان افراطی و ش��ناخته ش��ده ای 
مانند حکمتیار قرار داده است. با توجه به اینکه پاكستان زمانی توافق 
مذاكراتی با طالبان را واقعاً حمایت می كند كه سهم خود در افغانستان 
را داشته باشد و امارات و عربستان به شرطی از آن استقبال می كنند تا 
این توافق بخشی از ظرفیت های آشوب سازی و بی ثبات كنندگی در این 
منطقه باشد، شانس خلیل زاد برای نتیجه بخش كردن مذاكرات فعلی، 
حداقل در كوتاه مدت، با سؤال جدی روبه رو است، خصوصاً اینکه اشرف 
غنی كاندیدای ریاست جمهوری از نگاه امریکا نیست و ملت و گروه های 

اصلی افغانی در این مذاكرات نقشی ندارند. 
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 رأی تل آویو به قطعنامه ضد روسی در سازمان ملل
به دنبال تیره شدن روابط مس��کو و تل آویو و در اقدامی كم سابقه، رژیم 
صهیونیستی به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه روسیه رأی 
مثبت داد. به نوش��ته روزنامه »جروزالم پس��ت « این قطعنامه كه الحاق 
شبه جزیره كریمه به روسیه را »اش��غال اراضی اوكراین« توصیف كرده 
و از فرآیند نظامی سازی ادعایی این منطقه بانگ نگرانی سر داده بود، با 
66 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 72رأی ممتنع تصویب شد. به نوشته 
روزنامه »جروزالم پست « رژیم صهیونیستی برخاف سالیان گذشته كه در 
موضوع اختافات روسیه-اوكراین ابراز بی طرفی می كرد، این بار صراحتاً به 
مخالفت با مسکو برخاسته و با قطعنامه محکومیت روسیه موافقت كرد. 

  حمله هكر    ها به پیام های دیپلمات های اتحادیه اروپا
هکر    ها هزاران پیام الکترونیکی دیپلمات های اتحادیه اروپا را هدف قرار 
داده اند. به گزارش نیویورک تایمز، پیام     هایی كه حاا به دس��ت هکر    ها 
افتاده چندین سال مکاتبه را در بر می گیرد و شامل عناوین مختلفی است؛ 
از دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا گرفته تا موضوعاتی نظیر تجارت 
جهانی. یک شركت فعال در زمینه امنیت سایبری به این موضوع پی برده 
است. مقام های اتحادیه اروپا می گویند اطاعات لو رفته شامل پیام های 

محرمانه نیست. هکر    ها سه سال سرگرم هک این پیام     ها بوده اند. 

  ژاپن در رزمایش دریایی انگلیس و امریكا شركت می كند
نیروی دریایی ژاپن موس��وم ب��ه » نیروی دفاع ش��خصی دریایی « در 
بیانیه ای روز چهارش��نبه عن��وان كرد: ژاپ��ن برای نخس��تین بار در 
رزمایش های نظامی مشترک با امریکا و انگلیس در اقیانوس آرام شركت 
می كند. به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، ژاپن قصد دارد ناو حامل 
هلیکوپتر این كش��ور به نام » ایزومو « كه این كشور برای تبدیل آن به 
یک ناو هواپیمابر تحت خط مشی های نظامی جدید برنامه ریزی كرده و 
همچنین هواپیمای گشت زنی دریایی مدل پی-1 خود را برای شركت 
در رزمایش اعزام كند. امریکا نیز قرار است هواپیمای شناسایی و ضد 
زیردریایی خود از مدل بویینگ پی-8 پوزایدون و كشتی های نظامی 
دیگر خود را در این رزمایش شركت دهد و انگلیس نیز ناوچه اچ ام اس 

آرژیل خود را خواهد فرستاد. 

  موگرینی: كاستی های پیمان INF دلیلی برای لغو آن نیست
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأكید كرد كه 
كاستی های پیمان قوای هسته ای میان برد )آی ان اف( دلیلی برای از بین 
بردن آن نیست. موگرینی گفت:همگی ما می دانیم كه طراحی امنیتی 
پسا جنگ سرد عالی نبوده است و اكثر توافق های بین المللی هم با عالی 
بودن فاصله دارند، مثل همه چیز    ها در زندگی عادی، مثل همه انسان     ها 
اما این دلیل نمی ش��ود كه عقب گرد كنیم و آنچه تاكنون به آن دست 
یافته ایم از بین ببریم. به عنوان مثال پیمان آی ان اف یکی از توافق های 

كلیدی است كه به جنگ سرد پایان داد و قاره اروپا را امن تر كرد. 

زمزمه خروج کامل و سریع امریکا
 از سوریه

یك روز پس از توافق ایران، روس�یه و تركیه مقام�ات امریكایی  
مواضع خود را تعدیل و اعام كردند برای همكاری با همه طرف     ها 
جهت حل سیاس�ی بح�ران س�وریه آم�اده هس�تند و همزمان 
رسانه های امریكایی گزارش دادند واشنگتن برای خروج كامل و 
سریع نظامیان این كشور از شمال ش�رقی سوریه آماده می شود. 
ترامپ گفته كه تنها دلیل حضور امریکا در سوریه، داعش بود كه به ادعاي 
او حاا امریکا بر آن پیروز شده اس��ت. رابرت باادینو، معاون سخنگوی 
رسمی وزارت خارجه امریکا روز چهار    شنبه گفت، امریکا آماده است با هر 
طرفی برای حل درگیری های سیاسی در سوریه همکاری كند. پاادینو 
به خبرنگاران تأكید كرد: ما به این نتیجه رسیده ایم كه تنها راه حل برای 
درگیری های سوریه روند سیاسی تحت نظارت سازمان ملل در ژنو است و 
این شامل اصاح قانون اساسی سوریه نیز می شود و استفان دی میستورا، 
فرستاده س��ازمان ملل به س��وریه، تاش زیادی در زمینه كمیته قانون 
اساسی این كش��ور انجام می دهد. ما به نتایجی كه دی میستورا در این 
زمینه به آن دست یافته، چشم دوخته ایم.  این اظهارات مقامات امریکایی 
یک روز پس از آن صورت می گیرد كه كشورهای عضو مکانیزم آستانه در 
ژنو گردهم آمدند و درباره یکی از چالش های سیاسی مهم بحران سوریه 
توافق كردند. وزرای خارجه ایران، روسیه و تركیه اواخر روز سه     شنبه طی 
بیانیه ای اعام كردند، تاش های خود را برای برگزاری اولین نشس��ت 
كمیته قانون اساسی س��وریه در ابتدای س��ال 2019 در ژنو كه وظیفه 
تدوین قانون اساس��ی جدید برای این كشور را برعهده خواهد داشت، به 
كار خواهند گرفت. به نظر می رسد موفقیت كشورهای عضو روند آستانه 
در پیشبرد روند سیاسی بحران سوریه باعث شده واشنگتن به واقعیت تن 
دهد و به دس��تاوردهای ایران، روسیه و تركیه احترام بگذارد. سخنگوی 
وزارت امور خارجه امریکا در ادامه س��خنانش گف��ت: ایجاد یک كمیته 
معتبر و متعادل قانون اساسی گام مهمی در راستای كاهش تنش و راه حل 
سیاسی برای درگیری در سوریه است. پیش تر نیز جیمز جفری، نماینده 
ویژه وزارت خارجه امریکا در امور سوریه گفته بود امریکا به دنبال ساقط 

كردن بشار اسد نیست. 
اما آنچه بیش از هر چیزی باعث غافلگیری ناظران در روز گذشته شد، 
گزارش های رسانه های امریکایی از تصمیم جدید دونالد ترامپ است. 

گزارشي كه البته توئیت ترامپ نیز تا حد زیادي آن را تأیید كرد. او دیروز 
نوشت:»ما داعش را شکست دادیم. تنها دلیل من براي ماندن در سوریه 

در دوره ریاست جمهوري ام بود.«
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، كاخ سفید تصمیم گرفته نیروهای 
خود را سریع و كامل از شمال شرقی س��وریه خارج كند. هنوز معلوم 
نیست تا چه حدی این تصمیم ترامپ به مرحله اجرا برسد اما ناظران 
تردید جدی درباره عقب نشینی واشنگتن از سوریه دارند. این مواضع 
مقامات امریکایی در حالی اس��ت كه چندی پیش رابرت مک گورگ، 
نماینده ویژه رئیس جمهور امریکا در ائتاف مبارزه با داعش گفته بود 

امریکایی     ها برای مدت نامعلومی در سوریه خواهند ماند. 
 انتقاد مسكو از غرب حامی تروریسم

شورای امنیت روسیه گفته است یک سری از تروریست     ها در سوریه كه 
اخیراً نیز حمات شیمیایی ساختگی در این كشور به راه انداختند، از 
چتر حمایتی غرب برای ادامه اقدامات تحریک آمیز خود برخوردارند. 
»الکساندر وندیکتوف« دس��تیار رئیس ش��ورای امنیت ملی روسیه 
روز چهار    شنبه تأكید كرد كه تروریس��ت     هایی كه حمات شیمیایی 
در حلب انج��ام دادند تحت حمای��ت غرب به این گون��ه فعالیت های 
خود ادامه می دهن��د.  این اظهارات پس از آن مطرح ش��د كه »رابرت 
پاادینو« س��خنگوی وزارت خارجه امریکا ح��دود دو هفته پیش در 
یک كنفران��س خبری گفته بود، دولت »بش��ار اس��د« رئیس جمهور 
سوریه و روس��یه به دروغ معارضان و گروه های افراط گرا در سوریه را 
به انجام حمله ش��یمیایی با اس��تفاده از گاز كلر در شمال غربی حلب 
متهم كرده اند. وزارت خارجه روس��یه در آن زمان این اتهامات را رد و 
تأكید كرده بود كه این بیانیه »چیزی جز تاش سرپوش گذاشتن بر 
عملیات تروریست های بین المللی در ادلب نیست و ارتباط مستقیم با 
كاه س��فید    هایی دارد كه با عنوان جعلی نجات دهندگان وارد سوریه 
شده اند و اخیراً با اقدامات تحریک آمیزش��ان، حامیان غربی  خود را به 

خطر انداخته اند.«

نماینده سابق بحرین:
 عادی سازی روابط با اسرائیل

 از طرح های فردی فراتر رفته است 
نماین�ده س�ابق پارلم�ان بحرین و عض�و هیئت اجرای�ی انجمن 
»نمایندگان پارلمان برای حمایت از ق�دس « از تاش های محافل 
رسمی بحرین برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خبر داد. 
عادی سازی روابط كشورهای عربی با اسرائیل، از دیدارهای محرمانه 
فراتر رفته و مقامات هر دو طرف از افشای این روابط ابایی ندارند. ناصر 
الفضاله، نماینده س��ابق پارلمان بحرین و عضو هیئت اجرایی انجمن 
نمایندگان پارلمان برای حمایت از قدس با اشاره به وجود تاش    هایی 
برای عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی گفت كه برخی    ها 
این تاش    ها را در راس��تای طرح ه��ای ابتکاری فردی و غیررس��می 
توصیف می كنن��د كه البته اینه��ا توجیه های قانع كننده ای نیس��ت. 
الفضاله در مصاحبه با وبگاه قطری »الخلیج اوناین«، به راه افتادن موج 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از سوی برخی دولت های عربی 
و در رأس آن عربستان و امارات را محکوم كرد. وی گفت كه »ملت های 
عربی مخالف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند و ما نیز 
س��عی می كنیم از خش��م مردمی علیه این روابط غیرطبیعی با رژیم 
اش��غالگر بهره ببریم«. روزنامه صهیونیس��تی »یدیعوت آحارونوت « 
اخیراً نوش��ت كه بحرین در حال انجام گفت وگوه��ای محرمانه ای با 
رژیم صهیونیستی برای عادی س��ازی روابط و زمینه سازی برای سفر 
بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیراین رژیم به منامه است. الفضاله در این 
باره نیز اظهار داشت كه ما از اهرم فشار مردمی برای مخالفت با چنین 
اقداماتی اس��تفاده خواهیم كرد. وی اش��اره كرد ك��ه دولت بحرین با 
سركوب مخالفان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی سعی دارد از 
رسیدن آنها به مراكز تصمیم گیری جلوگیری نماید. هرچند كشورهای 
عربی تحت رهبری عربستان س��عودی احتمال عادی سازی رابطه با 
رژیم صهیونیستی را انکار می كنند، اما در ماه های گذشته گزارش های 
متعددی از سفر پنهانی مقام های رژیم صهیونیستی به شماری از این 
كشور   ها از جمله عربستان، امارات و بحرین منتشر شده است. نتانیاهو 
هم بار   ها در س��خنانی مدعی شده است كه اس��رائیل و اعراب بیش از 
هرزمان دیگری به هم نزدیک شده اند و این مسئله بیشتر برای مقابله با 

نفوذ ایران در منطقه است. 

گسترش تنش چین و امریکا از تجارت به فضا  و دریا
پكن سومین شهروند  كانادایي را هم دستگیر كرد
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   محمدصادق عابديني
س�ردار غامحس�ين غيب پ�رور رئيس 
سازمان بسيج مس�تضعفين روز گذشته 
در همايش فعاان فضاي مجازي اس�تان 
گي�ان ب�ر اهمي�ت حض�ور بس�يج در 
فض�اي مجازي تأكي�د و ش�رط پيروزي 
در اين عرصه را رفت�ار مجاهدانه عنوان 
ك�رد. س�ردار غيب پ�رور همچني�ن بر 
خودب�اوري در ايج�اد ش�بكه اي فعال و 
انقاب�ي در فضاي مج�ازي تصريح كرد.
 »ج�وان« ب�راي پيگي�ري نح�وه حض�ور 
بس�يج در فض�اي مج�ازي، گفت وگ�وي 
كوتاهي با مس�لم معين مس�ئول سازمان 
فض�اي مج�ازي بس�يج داش�ته اس�ت. 
پيرو س�خنان س�ردار غيب پرور، 
بس�يج براي حضور مؤثر در فضاي 
مج�ازي چه ط�رح و الگوي�ي براي 

فعاليت دارد؟
سازمان فضاي مجازي بس��یج، با مطالعات و 
پژوه��ش روي مدل هاي مختل��ف حضور در 
فضاي مجازي كه در محاف��ل آكادمیك دنیا 
وجود داش��ته، ضمن بررس��ي و مطابقت آنها 
با داشته هاي كشور، به مدلي مبنايي رسیده 
اس��ت. فعالیت بس��یج در فضاي مج��ازي بر 
مبناي اين مدل ش��كل مي گیرد ك��ه داراي 
س��ه حوزه اصلي و 13زيرايه است. اين مدل 
هرمي در پايین ترين شاخه به زيرساخت ها و 
در بااترين آن به رسانه و شبكه هاي اجتماعي 
مي پردازد. سه شاخه اصلي اين مدل عبارتند 
از: زيرساخت، نرم افزار و سیستم هاي عامل و 

ايه تولید محتوا. 
در تولي�د محت�وا، فعاليت بس�يج 

شامل چه شاخه هايي مي شود؟
در ايه تولید محتوا، از سواد رسانه اي و فضاي 
مجازي گرفته تا رصد ش��بكه هاي مجازي در 
اين سازمان دنبال مي ش��ود. ما در چارچوب 
و ش��اكله مدلي مبنايي، به مراتب تخصص و 
معاونت هاي مختلف سازمان مأموريت هايي 
مي دهیم و خروجي ها و هدف هاي مشخصي 
براي آن در نظر مي گیريم. مش��خصاً در اين 
ايه، تشكیل ش��بكه مردمي سايبري انقاب 

را دنبال مي كنیم. 
ش�بكه مردم�ي س�ايبري انقاب، 

راه اندازي شده است؟
بله اين اتفاق افتاده است ولي منظور ما از اين 
شبكه، فعالیت مشخص در قالب يك پلت فرم 
شبكه اجتماعي نیست، بلكه در همه بستر هاي 

فضاي مجازي توان تولید محتوا را دارد. 
گفته مي شود ايجاد پيام رسان ها و 
شبكه هاي مجازي ايراني به موفقيت 
نرسيده اس�ت، به عنوان يك فعال 
حوزه فض�اي مج�ازي و مس�ئول 
سازماني كه پايه فعاليتش بر مبناي 
فضاي مجازي اس�ت، بفرماييد چرا 

اين اتفاق افتاد؟
چند دلیل مي شود براي اين موضوع برشمرد. 
ابتدا عدم توسعه يافتگي خود پلت فرم ها بود. 
بعد كارش��كني هاي كاس��بكارانه اين بود كه 
در اين میان اتف��اق افتاد. متولی��ان كار بايد 

پاسخگوي آن باشند. 
زيرساخت هاي فضاي مجازي در اختیار دولت 
است و بايد دولت پاسخگو باش��د كه چرا در 
ايجاد ش��بكه ملي اطاعات »NII« و قوانین 
سايبري »CII« كم كاري كرده است؟ دولت 
در زمینه قوانین سايبري بسیار ضعیف عمل 
كرده است. بخشي از اين ضعف ناشي از غفلت 
بوده اما بخش ديگر آن تعمدي است. ما در اين 

حوزه مطالبه گر هستیم. 
نمونه اي عيني از اين كم كاري هاي 

عامدانه را بيان مي كنيد؟
32 كش��ور پیش��رفته دنیا براي اينكه به يك 
پلت فرم شبكه اجتماعي و پیام رسان خارجي 
اجازه فعالیت در كشورشان را بدهند، شركت 
ارائه كننده پلت فرم را موظف كرده اند كه يك 
نماينده پاس��خگو در كشورشان مستقر كند. 
همچنین تم��ام كلید هاي رم��ز را در اختیار 
دولت قرار دهد كه اگ��ر در فضاي آن پلت فرم 

اتفاقي علیه امنیت آن كشور در حال رخ دادن 
بود با استفاده از آن كلید هاي رمز اتفاق را رصد 
كرده و از وقوع آن جلوگیري كند ولي ما هنوز 

قوانین كافي براي اين كار نداريم. 
ادعا مي شود قوانين فضاي مجازي 
محدود كننده اس�ت و در دنيا هيچ 
محدوديتي ب�راي فض�اي مجازي 

وجود ندارد، واقعًا اينگونه است؟
در اياات متحده امريكا قانوني وجود دارد كه 
رئیس جمهور اگر فكر كند در فضاي مجازي 
اتفاقي علیه امنیت امريكا وجود دارد مي تواند 
تا ش��ش ماه تمام اينترنت كش��ورش را قطع 
كند اما در كشورمان قوانیني كه بتواند امنیت 

سايبري را برقرار كند هنوز وجود ندارد. 
چرا با وج�ود اينكه امنيت نس�بي 
در فضاي شبكه هاي مجازي وجود 
ن�دارد، اما هن�وز اس�تقبال از آنها 

بااست!
علتش اين اس��ت كه هنوز مزيت نسبي براي 
تولیدكنندگان محتوا در ش��بكه هاي داخلي 
در نظر گرفته نشده اس��ت. از سوي ديگر هم 
ش��بكه هاي خارج��ي از پهناي بان��د رايگان 
اس��تفاده مي كنند و همین باعث مي شود كه 
مردم ترجیح دهند از آنها استفاده كنند، البته 
در حوزه IxP و روتینگ ها گام هايي برداشته 
شده اما بايد تكمیل شود. ما در سازمان فضاي 
مجازي بسیج اين موضوع را از دولت مطالبه 
مي كنیم و بايد آنها پاس��خگو باشند كه براي 
امنیت روحي، روان��ي و جاني مردم در فضاي 

مجازي چه كرده اند!
به بحث زيرساخت ها و ايجاد شبكه 
س�ايبري اش�اره كردي�د، در بحث 
توليد محتوا براي فض�اي مجازي، 

بسيج چه كار كرده است؟
تولید محتواي بس��یج در فض��اي مجازي بر 
مبن��اي ذائقه س��نجي م��ردم در حوزه هاي 
سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. 
عاوه ب��ر آن در حوزه هاي تخصص��ي مانند 
بازي سازي، انیمیشن و نرم افزار، تولید محتوا 
داش��ته ايم و يكي از جديد تري��ن حوزه هاي 
فعالیت مان در تكنولوژي »واقعیت مجازي« 

)VR(است. 
حضور بسيج در شبكه هاي اجتماعي 
چگونه است و چه راهبردي براي آن 

تعريف شده است؟
 ما در ش��بكه هاي اجتماعي مختلف به دنبال 
اصلي ترين موضوع��ات و داغ تري��ن بحث ها 
هس��تیم و تاش مي كنیم اي��ن موضوعات از 
س��وي جريان انقابي رقم بخورد و س��اختار 
عملی��ات رواني دش��من را تحت تاثی��ر قرار 
دهد. هم اكنون دش��من با استفاده از تكنیك 
»ماس��اژ ذهني« به دنبال بران��دازي هويتي 
نظام اس��ت. راهبرد آنها تغییر ذائقه مردم در 
مسائل سیاس��ي، اجتماعي و فرهنگي است 
آنها به طور مداوم اين كار را در قالب طرح هاي 
كوچك اجرايي مي كنند و ما با تولید محتواي 
هدفمند در فضاي مجازي ان شاءاه نقشه آنها 

را خنثي مي كنیم.

مسئول سازمان فضاي مجازي بسيج در گفت وگو با »جوان«: 

 تشکیل شبکه مردمی
سایبری انقاب را دنبال می کنیم

ثريا قاس�مي بازيگر پيشكس�وت س�ينما و تلويزيون در 
پ�ي انتص�اب حس�ين انتظام�ي ب�ه عن�وان سرپرس�ت 
سازمان سينمايي گفت: س�ينماي ايران س�ينمايي نازل 
شده است و متأس�فانه ما مرتبًا ش�اهد افول و نزول سطح 
كيفي فيلم هاي س�ينمايي هستيم و مس�ئوان اگر تدبير 
داش�ته باش�ند بايد جل�وي اي�ن اتف�اق تل�خ را بگيرند. 
بازيگر فیلم هاي سینمايي »ويايي ها« و »پدر آن ديگري« در 
گفت وگو با سینماپرس افزود: هیچ چیز در سینماي ما درست 
در جاي خود قرار ندارد به نحوي ك��ه يك هنرمند كاربلد بايد 
مثًا براي ساخت يك فیلم سینمايي شش سال دوندگي كند 
و به سرانجام نرسد و هنرمند كاربلد ديگري براي روي صحنه 
بردن يك نمايش 1۰ س��ال دوندگي كند و كس��ي به او مجوز 
ندهد اما افرادي كه هنري ندارند و كارش��ان را بلد نیستند به 
واسطه رابطه هايي كه دارند مرتباً كار كنند و جا را براي حضور 
حرفه اي ها تنگ تر نمايند. وي در پاسخ به اين سؤال كه شما بر 
اساس تجربیاتي كه در سینما داريد فكر مي كنید سینماي ايران 
به چه دلیل به اين سمت و سو رفته است، اظهار داشت: تجربه 
بنده تجربه بازي در جلوي دوربین اس��ت. من تجربه صنفي و 
مديريتي و... در سینما نداشته و ندارم و اصواً عاقه اي هم به اين 
اتفاقات ندارم كه يك روز اين فرد مي آيد و روز ديگر او مي رود 
و ديگري جايگزينش مي شود! براي ما مهم است كه در سینما 
همه چیز درست و اصولي سر جاي خود قرار داشته باشد. افراد 
حرفه اي و كاربلد بتوانند كار و فعالیت كنند و آنهايي كه ربطي 
به س��ینما ندارند و معلوم نیست با چه واس��طه اي وارد سینما 

شده اند براي همیشه بساط شان را جمع كنند و از سینما بروند! 
اين هنرمند پیشكسوت تأكید كرد: بررسي مشكات سینماي 
ايران مدت ها تحقیق و كار كارشناس��ي مي خواهد! ما نیاز به 
جامعه شناسان، هنرشناس��ان، مديرشناسان و رفتارشناساني 
داريم كه با تحلیل درست و اساسي به اين نتیجه برسند كه چرا 
سینماي ايران به هرز رفته است و بعد تحلیل خود را در اختیار 
مديران قرار دهند تا آنها عملكردهاي غلط شان را اصاح كرده و 

براي بهبود وضعیت سینما اقدامي جدي به عمل آورند. 
بازيگر فیلم هاي سینمايي »دختر شیريني فروش« و »مارال« 
خاطرنشان كرد: امروزه بسیاري از سینماگران و هنرمندان در 
تأمین نیازهاي اولیه زندگي شان دچار مشكات زيادي شده اند 
اما هیچ يك از مديران فرهنگي و س��ینمايي به مشكات آنها 
توجهي نداش��ته و ندارند و اين در حالي اس��ت كه هنرمندان 
در تمامي كشورهاي دنیا داراي اعتبار و اهمیت بسیار زيادي 

هستند.

اسماعيل اميني در هفتادوهشتمين شب شعر طنز »قند و نمك«:
ما مي توانيم طنز بنويسيم، بدون اينكه مبتذل بنويسيم

حكمت 57 
قناعت، ثروتی است

 پايان ناپذير.

در نشست هماهنگي ستاد هاي اجرايي جشنواره فجر مطرح شد
تأكيد بر برگزاري مناسب جشنواره فجر در چهلمين سالگرد انقاب

    علي موحد
 دس�تيار ارش�د وزير فرهنگ و ارشاد اس�امي و سرپرست 
س�ازمان س�ينمايي ب�ر هم افزاي�ي س�تاد هاي اجراي�ي 
جشنواره هاي فجر با هدف همكاري هاي مشترك تأكيد كرد. 
حس��ین انتظام��ي در اولی��ن نشس��ت هماهنگ��ي س��تاد هاي 
اجرايي جشنواره فجر در س��ال جاري گفت: امسال در برگزاري 
جشنواره هاي فجر با توجه به شرايط حاكم بر كشور نیاز بیشتري 
به آرامش داريم كه بايد مورد توجه برگزاركنندگان جش��نواره ها 
باش��د. در بخش ديگ��ري از اين نشس��ت ابراهی��م حقیقي دبیر 
جشنواره بین المللي هنر هاي تجسمي گفت: امسال هر كدام از آثار 
در رشته هاي سرامیك، نقاشي، نگارگري، گرافیك و... به صورت 

جداگانه و با داور مرتبط داوري و انتخاب مي شوند. 
وي افزود: نمايش��گاهي از آثار برگزيده در باغ م��وزه قصر برگزار 
خواهد ش��د. بخش مقاات و نشس��ت هاي پژوهش��ي، نمايش 
فیلم هاي مستند حوزه تجس��مي و نمايش چند فیلم سینمايي 

مرتبط با هنر هاي تجسمي از جمله فعالیت هاي اين بخش در اين 
دوره از برگزاري جشنواره تجسمي فجر است. 

دبیر جشنواره بین المللي هنر هاي تجس��مي گفت: امسال براي 
اولین بار جشنواره موسیقي فجر داراي آيین نامه شد و در اين دوره 
از برگزاري جشنواره بر اس��تفاده و بهره گیري از آثار هنرمندان و 
آهنگسازان ايراني در اركستر ملي و سمفونیك تأكید شده است. 

وي ادامه داد: بیش از 3۰۰ گروه موس��یقي در حوزه هاي مختلف 
تاكنون آثار خود را به دبیرخانه اين جش��نواره ارس��ال كرده اند. 
جش��نواره بین المللي موسیقي امسال در 1۰ س��الن در تهران و 
هفت استان كشور برگزار مي شود.  در ادامه نادر برهاني مرند دبیر 
جشنواره بین المللي تئاتر فجر در اين نشست گفت: تاكنون بیش 
از 11۰ كشور، متقاضي حضور در اين دوره از جشنواره تئاتر فجر 
بوده اند. جشنواره امسال از 22 بهمن تا چهارم اسفند برگزار خواهد 
شد و تاكنون هزار و 12۰ اثر در بخش هاي مختلف به دبیرخانه اين 
جشنواره ارسال شده است. امسال اين جشنواره مرور محور است 
و همزمان با برگزاري در تهران در هشت استان كشور نیز برگزار 
مي ش��ود. ابراهیم داروغه زاده دبیر جش��نواره فیلم فجر در ادامه 
مراسم گفت: امسال در سراسر استان ها فیلم هاي جشنواره اكران 
مي شود و زمان برگزاري جش��نواره از 1۰ تا 22 بهمن اعام شده 
است. حمید قبادي دبیر كارگروه مد و لباس گفت: مجموعه سازي 
و نهادينه ك��ردن آن، برگزاري جلس��ات توجیه��ي در قالب 4۰ 
نشست از 1۰ آذر تا 1۰ دي، برگزاري 12جلسه شوراي برنامه ريزي 
و كمیته هاي فرعي، همكاري با اتحاديه هاي مربوطه و... از جمله 

اقدامات ستاد اجرايي جشنواره مد و لباس است.

شب يلدا با سرباز كوچك امام
فروش وي�ژه كتاب »س�رباز كوچ�ك امام« به مناس�بت 
ش�ب يل�دا ب�ا تخفي�ف 15 و 30درص�دي آغ�از ش�د. 
دبیرخانه پوي��ش كتابخواني »كتاب قهرمان« به مناس��بت 
طواني ترين شب سال، براي كتاب »س��رباز كوچك امام« 
طرح تخفیف ويژه در نظر گرفته اس��ت. اين تخفیف شامل 
نسخه الكترونیك و چاپي اين كتاب به همراه ارسال رايگان 
مي ش��ود. افرادي كه قصد خريد كتاب و ش��ركت در پويش 
را دارن��د، مي توانن��د با ك��د تخفیفي »yalda9۷« نس��خه 
الكترونیك كتاب »سرباز كوچك امام« را با 3۰درصد تخفیف 

از اپلیكیشن تاقچه تهیه كنند. 
همچنی��ن ام��كان خري��د نس��خه چاپ��ي اي��ن كت��اب 
4۷۰ صفحه اي با تخفیف 15درصد به همراه ارس��ال رايگان 
 به سراس��ر كش��ور با مراجع��ه به س��ايت پويش به نش��اني

 www. ketabghahreman. com يا فرستادن عدد 5 به 
سامانه پیامكي 5۰۰۰1۷68 فراهم شده است. 

اولین دوره پويش و مس��ابقه كتابخواني »كتاب قهرمان« به 
همت مجمع ناشران انقاب اسامي و همكاري انتشارات پیام 
آزادگان با محوريت »س��رباز كوچك امام«، خاطرات مهدي 
طحانیان، اسیر 13س��اله در زندان هاي رژيم بعثي از آذر 9۷ 

آغاز شده و تا اسفند سال جاري ادامه دارد. 
.........................................................................................................

تصويب نظام صنفي فرهنگ و هنر 
مع�اون حقوق�ي، ام�ور مجل�س و اس�تان هاي وزارت 
فرهن�گ و ارش�اد اس�امي ب�ا اع�ام اينك�ه بي�ش 
از 90 مان�ع در ح�وزه فرهن�گ و هن�ر شناس�ايي 
ش�ده اس�ت، گف�ت: تصوي�ب نظ�ام صنف�ي فرهن�گ 
و هن�ر، نيم�ي از موان�ع اي�ن عرص�ه را رف�ع مي كن�د. 
علي اصغر كار اندي��ش در گفت و گو با ايرنا گفت: بر اس��اس 
بررس��ي هاي انجام ش��ده بخش��ي از موانع مربوط به درون 
وزارتخانه اس��ت و جلس��ات متعددي براي رفع آنها برگزار 
شده است. بخشي از موانع يادشده مربوط به مجوزهاست كه 
بسیاري از آنها حذف و بسیاري ادغام شده و در شراط كنوني 

در حال بازنگري است. 
كاراندي��ش ادام��ه داد: بخ��ش ديگري از مش��كات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��امي و دستگاه هاي ديگر مشترك است 
كه گفت وگوهايي در اين زمینه آغاز شده و يكسري موارد هم 
دست وزارتخانه نیست كه كار آنها قدري سخت تر است اما در 

حال پیگیري هستیم كه آنها را به حداقل برسانیم. 
كارانديش اظهار امیدواري كرد پیگی��ري در رفع موانع و 
مش��كات فرهنگ و هنر در بازه زماني دو سه ساله نتايج 
خوبي داش��ته باش��د. نظام صنفي فرهنگ و هنر موضوع 
مهمي اس��ت و اگر اين نظام صنفي ك��ه در زمان حاضر از 
كمیس��یون فرهنگي مجل��س و وزارتخانه ب��ه جد دنبال 
مي شود، به نتیجه برسد و نظام صنفي واقعي براي اهالي 
فرهنگ و هنر مصوب شود، شايد 5۰ درصد موانع فرهنگ 

و هنر مرتفع شود. 
.........................................................................................................

»هفت« جديد بدون غرض ورزي
تهي�ه كننده س�ري جدي�د برنام�ه س�ينمايي »هفت« 
گف�ت: ن�گاه م�ا اي�ن اس�ت ك�ه كام�ًا ب�ه ص�ورت 
شايسته س�ااري و عادان�ه و ب�ه دور از هرگون�ه 
غرض ورزي به مس�ائل س�ينما بپردازيم و در اجراي اين 
برنامه با ق�درت پ�اي مبان�ي و اصولمان خواهي�م ماند. 
»مجتبي امیني« تهیه كننده برنامه س��ینمايي »هفت« در 
گفت وگو با فارس گفت: بعد از اينكه تهیه كنندگي اين برنامه 
را عهده دار شدم، طي جلس��ه هاي مختلفي كه براي طراحي 
برنامه در فص��ل جديد و برنامه ريزي ها برگ��زار كرديم، براي 
بررس��ي و چارچوب افراد هیئت تحريريه و همچنین افرادي 
كه مي توانس��تند كانديداي اجراي برنامه»هفت« ش��وند به 
جمع بندي هايي رس��یديم. امیني در ادامه در همین زمینه 
بیان داشت: يكي از اين گزينه هايمان آقاي لطیفي بود كه در 
حال حاضر مشغول مذاكره با او هستیم و سعي بر اين است تا 
نقطه نظرات طرفین را جمع بندي كرده و ببینیم اين تعامل تا 

چه سطح منطقي و همسو خواهد بود. 
اين تهیه كننده درباره تغییر رويكرد برنامه »هفت« در فصل 
جديد خود نیز بیان داشت: در كل در رويكرد جديد اين برنامه 
نگاه ما اين است كه كامًا به صورت شايسته سااري و عادانه 
و به دور از هرگونه غرض ورزي به مس��ائل سینما بپردازيم و 
در اجراي اين برنامه با قدرت پاي مباني و اصولمان خواهیم 
ماند. فضاي اين برنامه كامًا پدرانه است تا بتواند همبستگي 
و همدلي را در بدنه س��ینما به وجود آورد و با رويكرد فضاي 

تعالي و پیشرفت جلو رود. 
اگر فضاي نقد به صورت تخصصي در اين برنامه حاكم باشد 
قطعاً با رويكرد عقاني و علمي پیش خواهیم رفت. ما در همه 
گفت وگوهايمان قصد بسترس��ازي و فراهم كردن ش��رايط 
پیشرفت و تكامل را براي فیلمسازان خواستاريم، نه تخريب 

و تضعیف مؤلف و اثر.

    ديده بان    مصطفي محمدي

   فرزين ماندگار
 يك طنزپرداز گفت: ما مي توانيم طنز بنويسيم، بدون اينكه 
مبتذل بنويسيم، بدون اينكه دشمني كنيم و بدون اينكه 
فقط ابزار تفريح باشيم. طنز اين زمينه را دارد كه ابزار ابتذال 
باشد يا براي رسيدن به قدرت از آن استفاده ابزاري كنند. 
هفتاد و هشتمین شب ش��عر طنز »قند و نمك« كه به آيین 
گرامیداش��ت ياد و خاطره ش��اعر و طنزپرداز معاصر ايراني، 
زنده ياد ابوالفضل زرويي نصرآباد اختصاص داش��ت، با حضور 
خواهر مرحوم زرويي نصرآباد، س��عید اوح��دي رئیس و امیر 
عبدالحس��یني معاون هنري س��ازمان فرهنگ��ي- هنري در 
فرهنگس��راي فردوس برگزار ش��د. اس��ماعیل امیني شاعر، 
طنزپرداز و استاد دانش��گاه در اين مراسم با بیان اينكه درباره 
طنز، تش��تت آرا وجود دارد، گفت: مجموعه اي از حاش��یه ها 
در كنار طن��ز، گاهي باعث مي ش��ود كه خود طنز در س��ايه 
قرار گیرد. آن طنزي كه از زمان دهخدا آغاز ش��د و تا گل آقا 
و عمران صاحي و ديگران ادامه ياف��ت از ويژگي مهم جدي 
بودن برخوردار است. اين ش��اعر افزود: طنز يك مقوله بسیار 
جدي است و گاهي به اشتباه تصور مي ش��ود كسي كه شعر 
طنز مي گويد، به اين دلیل شاعر طنز شده كه نتوانسته شعر 
غیرطنز بگويد. وي اضافه كرد: ما مي توانیم طنز بنويس��یم، 
بدون اينكه مبتذل بنويس��یم، بدون اينكه دش��مني كنیم و 
بدون اينكه فقط ابزار تفريح باشیم. طنز اين زمینه را دارد كه 
ابزار ابتذال باشد يا براي رسیدن به قدرت از آن استفاده ابزاري 
كنند. بزرگان ما تاش كردند تا اين اتفاق نیفتد. آقاي زرويي 
مي گفت »اگر مي خواهید درباره كسي طنز بنويسید، طوري 
بنويسید كه شخص آن نوش��ته را براي خانواده اش بخواند.« 
امیني در پايان گفت: نوش��تن طنز س��واد مي خواهد و بعد از 
آقاي زرويي بسیاري سراغ تذكره نوشتن رفتند كه اين نوعي 
تقلب و حقه بازي است. متأسفانه در حوزه هاي ديگر فرهنگ و 
هنر هم اين موضوع اتفاق افتاده است. شاعران و طنزپردازاني 
همچون اس��ماعیل امیني، ناصر فیض، روح اه احمدي، علي 
زراندوز، علیرضا لبش و... در اين مراسم حضور داشتند و اجراي 
مراسم نیز بر عهده س��عید بیابانكي بود. در ادامه اين مراسم 
س��عید اوحدي رئیس س��ازمان فرهنگي- هنري شهرداري 
تهران گفت: ياد اس��تاد گران قدر حوزه فرهنگ و ادب كشور 
آقاي زرويي نصرآباد را گرامي مي داريم كه س��ال ها پیش در 
همین فرهنگس��را از اثر زيباي »بامعرفت هاي عالم« ايشان 
رونمايي شد. از خداوند متعال براي ايشان آرزوي علو درجات 
داريم و براي خانواده محترمشان كه امشب همراه ما هستند، 

صبر مس��ئلت مي كنیم. وي ادامه داد: انسان ها در اين جهان 
به دو دسته تقسیم مي شوند؛ دس��ته اول انسان هايي كه يك 
روزمرگي را طي مي كنند و اثري از خودشان باقي نمي گذارند 
و از دنیا مي روند اما عده اي يك اثر از خود به يادگار مي گذارند 
كه شاعران و استاداني مانند آقاي زرويي نصرآباد از اين جمله 
هستند. حضور مردم در اين مراسم براي بزرگداشت او نشان 
مي دهد كه ياد و اثرش همچنان زنده اس��ت. رئیس سازمان 
فرهنگي- هنري با اشاره به اهمیت مقوله شعر گفت: شاعران 
سرچشمه هاي حكمت هس��تند و مي توانند بسیار تاثیرگذار 
باشند. ش��عر يكي از ابزار هاي انتقال س��ینه به سینه مفاهیم 
فرهنگي ارزشمند ماست و شور ش��عر در قلب انسان ها نفوذ 
دارد. تمام تاش خود را براي توس��عه شعر انجام مي دهیم تا 
ان شاءاه به توسعه فرهنگ و ادب در كشور كمك كنیم. ناصر 
فیض شاعر و طنزپرداز سخنران بعدي بود كه در اين مراسم 
گفت: چند روز پیش آث��ار آقاي زرويي را ب��ردم كه در راديو 
تعدادي از آنها را بخوانم. وقتي كتاب  را باز كردم، اصًا ازم نبود 
انتخاب كنم چراكه همه اشعار و متن ها قابل خواندن بود. وي 
ادامه داد: تاريخ طنز معاصر براي همیشه به ابوالفضل زرويي 
نصرآباد افتخار خواهد كرد و من معتقدم اش��عار ايشان براي 
انتشار در كتاب هاي درسي هم بسیار مناسب است. استفاده 
از اصطاحات زبان عامیانه مردم يكي از ارزش هاي كار ايشان 
است و از زبان فارسي پاسداري كرده است. بار ها تاش كردم 
در كارشان ايراد پیدا كنم اما هیچ وقت موفق نشدم كلمه اي 
بهتر از كلمه اي كه ايش��ان براي آن ش��عر يا نثر برگزيده بود، 
انتخاب كنم. فیض در پايان گفت: بسیاري از آثار آقاي زرويي 
منتشر شده اس��ت كه امیدوارم به اندازه كافي مورد استقبال 
قرار گیرد. اگر مي خواهید فرزنداني فرهیخته داش��ته باشید، 
اگر مي خواهید طنز سالم و فاخر بخوانید، مطالعه آثار ايشان 

را توصیه مي كنم. 

ثريا قاسمي:
سينماي ايران سينمايي نازل شده است در جشنواره دانش آموزي فيلم دفاع مقدس

 افسانه بايگان و گوهر خيرانديش
معرف كتاب »پايي كه جا ماند« شدند

فاطمه معتمد آري�ا، گوه�ر خيرانديش و افس�انه بايگان ب�ا حضور در 
جش�نواره دانش آم�وزي فيل�م دف�اع مق�دس در س�فر ب�ه يك�ي از 
اس�تان هاي كش�ور، كت�اب »پايي ك�ه ج�ا مان�د« را توصي�ه كردند. 
بر اس��اس اين گزارش، ب��ه همت جمع��ي از هنرمندان س��ینما، جانب��ازان و 
فارغ التحصیان و نیز دانش��جويان دانش��گاه هنر، چهاردهمین دوره جشنواره 
مردمي و دانش آموزي فیلم دفاع مقدس ب��ا حضور بیش از 16هزار دانش آموز و 
معلم، به مدت دو هفته در استان كمتر برخوردار كهگیلويه و بويراحمد )شهرهاي 
ياسوج، سي سخت، چي تاب، لوداب و پاتاوه و روستاها و بخش هاي تابعه( برگزار 
ش��د. در اين دوره هنرمنداني همچون گوهر خیرانديش، افسانه بايگان، فاطمه 
معتمدآريا )بازيگر( و سیدناصر حسیني پور، نويسنده كتاب »پايي كه جا ماند« 
شركت داشتند. از ابتكارات اين دوره از جشنواره كه با حمايت خیرين انجام شد، 
مي توان به دادن هدايايي از قبیل نوشت افزار تحصیلي، سي دي برنامه عمو پورنگ، 
اسباب بازي و سجاده هايي با طرح ها و رنگ هاي مناسب كودكان و نوجوانان به 
تمامي دانش آموزان روستايي حاضر در جش��ن و نیز اهداي كتاب »پايي كه جا 
ماند« به تمام معلمان همراه دانش آموزان اشاره كرد كه توسط هنرمندان فاطمه 
معتمدآريا، گوهر خیرانديش و افسانه بايگان و در حضور نويسنده اثر، ويژگي هاي 
اين كتاب به حاضران معرفي مي شد.  برگزاري اين جشنواره با كمترين هزينه 
ممكن، يادگار دبیر و بنیانگذار آن، ش��هید سعید س��یاح طاهري است كه با 
رويكردي كامًا متفاوت از روش ها و عادت هاي كهنه، روزي كامًا پرنشاط و 

خاطره انگیز براي كودكان مناطق محروم شركت كننده رقم مي زند.

م��ا در ش��بكه هاي اجتماع��ي 
مختل��ف به دنب��ال اصلي ترين 
موضوعات و داغ ترين بحث ها 
هس��تيم و ت��اش مي كني��م 
اي��ن موضوع��ات از س��وي 
جري��ان انقاب��ي رق��م بخورد

    خبر


