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 پدرخوانده قير در ديار باقي 
به سلطان سكه پيوست

در مراسمي با حضور امير حاتمي صورت گرفت
رونمايي از دستاوردهاي نوين سايبري در وزارت دفاع

 اهدای 220 جهیزيه از سوی 
آستان قدس به زوجین محروم تهرانی

الكترونيكي، مخابراتي   سياسي دس�تاوردهاي نوي�ن 
و س�ايبري رونماي�ي و همزم�ان خط�وط تولي�د 
محصوات ارتباطي پيشرفته ديجيتال و نرم افزار 
پاي�ه ب�ا حض�ور وزي�ر دف�اع در ش�ركت صنايع 
الكترونيك وزارت دفاع) صاايران( رونمايي ش�د. 
به گ��زارش ايرن��ا، امير س��رتيپ امير حاتم��ي در اين 
مراس��م، با تقدير از متخصصان و دانشمندان پرتاش 
صنايع الکترونيک ايران)صا ايران(، دستاوردهاي نوين 
الکترونيکي و مخابراتي را مصداق بارز اقتصاد مقاومتي و 
درون زا بودن صنعت بومي دفاعي دانست و اظهار داشت: 
امروز مفتخريم كه دس��تاوردهاي پيشرفته ارتباطي و 
الکترونيکي صنايع الکترونيک ايران)صاايران( در تراز 
منطقه اي از جايگاه ويژه اي برخوردار است و با دستيابي 
به اين فناوري هاي نوين خواهيم توانست از يک شبکه 
ارتباطي امن چند ايه در بين يگان هاي زميني، هوايي 
و دريايي بهره مند باشيم. امير س��رتيپ حاتمي افزود: 

اين قابليت هاي مخابراتي و س��ايبري جديد، نيروهاي 
مسلح پرتوان ما را در مواجهه با جنگ هاي الکترونيکي 
دشمن برتري خواهد داد و خواهد توانست تأثير بسزايی 
در موازنه درگيري هاي احتمال��ي در صحنه رزم ايجاد 
كند. وزير دفاع گفت: با بهره گيری از اين س��امانه هاي 
الکترونيکي، مخابراتي و س��ايبري، امکان شناس��ايی 
به موقع تهديد، تحليل س��ناريوهاي عملياتي دشمن، 
توجه ويژه به تهديدات نوين و اقدام متقابل متناسب با 
تهديدات فراهم شده است. امير سرتيپ حاتمي افزود: 
امروز مفتخريم كه دانشمندان متخصص و جوان صنايع 
الکترونيک ايران با اتکا به دانش و تخصص داخلي با توجه 
و شناسايي دقيق نيازمندي هاي الکترونيکي و مخابراتي 
نيروهاي مس��لح و در تعاملي تنگاتنگ ب��ا فرماندهان 
عرصه رزم و با كمک شبکه گسترده شركت هاي دانش 
بنيان، نسبت به تأمين نيازمندي هاي عملياتي نيروهاي 
مسلح اقدام و از خروج مقادير قابل توجهي ارز از كشور 

جلوگيري كرده اند. 

سرپرست دفتر نمايندگی آستان قدس رضوی در استان تهران از 
اهداي 220 سری جهيزيه از سوی آستان قدس رضوی به زوجين 

محروم اين استان تا پايان سال جاری خبر داد. 
پروي��ز س��روری گف��ت: هفت��ه گذش��ته 100 جهيزيه به 
خانواده های محروم استان تهران اهدا شد.  سروری ادامه داد: 
اين كار را به عنوان يک عمليات مقدماتی انجام داديم كه البته 
ابعاد ديگری هم دارد و قرار است با اتحاديه سالن داران تهران 
هم وارد گفت وگو شويم و در روزهای آينده در اين خصوص 
جلسه ای خواهيم داشت كه از آنها سهميه بگيريم، يعنی در 
كنار اهدای جهيزيه سالن هم برای برگزاری مراسم هماهنگ 

شود تا در تهران به سمت ازدواج آسان حركت كنيم. 
سرپرس��ت دفتر نمايندگی آس��تان قدس رضوی در استان 
تهران افزود: برای تحقق اين حركت های خيرخواهانه همه 
بايد هم انديشی و هم افزايی داشته باش��يم تا طرح   هايی كه 
در دست داريم عملياتی ش��ود.  وی با بيان اينکه قرار است 
تا پايان امس��ال 220 جهيزيه به محرومان تهران اهدا شود، 
گفت: تاش ما اين اس��ت كه تا پايان سال اين جهيزيه   ها به 

دست نيازمندان برسد. 

مشتي از خرواِر »بهتان سازي« سرباز ويژه ملكه
عنوان »سرباز ويژه ملکه«   تحليل حسين باستاني كه از او به 
و »مأمور ويژه برای آيت اه خامنه اي« در  بي بي س��ي 
فارسي ياد مي شود، اخيراً تاش كرده است با استناد به 
س��خنان معاندان نظ��ام همچون كديور، اش��کوري، 
علي نژاد و ديگران بهتان به ديگران براي ابقاي نظام را 
امري مرتبط با ماهيت دي��ن و فقه معرفي كند و البته 
مدعي اس��ت كه خودي ها از اين بهتان آزاد هستند و 
صرفاً مربوط به مخالفان نظام اس��ت، اما در عين حال 
بيش از پنج دقيقه آن مربوط به س��عيد امامي معاون 
سابق وزارت اطاعات است. اين به اصطاح مستند 50 
دقيقه اي حتي نتوانسته است يک مورد به رهبر انقاب 
استناد كند، اما نهايتاً از زبان يوسفي اشکوري مي گويد: 
»من از خود آقاي خامنه اي چنين مجوزهايي را نديدم 
و نش��نيدم اما بااخره اين ام��ور زير نظ��ر وي انجام 
مي شود.« در اين مستند حتي سخن يک سايت گمنام 
كه يک نفر هم نام آن را نش��نيده به نظام و فقه ارجاع 

شده است.
حال براي راس��تي آزمايي مدعياني چون باس��تاني و 
بي بي سي نه همه عملکرد 40 ساله غرب عليه انقاب 
اس��امي، نه عملکرد 70 س��اله راديو بي بي سي و نه 
عملکرد 9 ساله تلويزيون و س��ايت بي بي سي فارسي 
كه جز بهتان و بمباران ملت ايران نيست، بلکه فقط به 
حجم بهتان حسين باس��تاني در يک گزارش با عنوان 
»ناگفته هاي انتخابات 1388« كه در 17 آبان 1397 
در سايت بي بي س��ي به بهانه طرح تقلب 8 ميليوني از 
س��وي محمدرضا خاتمي آورده ش��ده است به عنوان 
مش��ت نمونه خروار، دقت نماييد. قضاوت نماييد كه 
كدام عبارت وي مس��تند به حجت و قطعيت اس��ت 
و ببينيد چط��ور از »ش��نيده ها«، »گفته  ش��ده ها«، 
»ش��ايعه ش��ده بود«، »ادعاهايی« و ب��دون ارائه يک 
سند محکمه پسند چه گزارش ش��يکي تهيه مي كند. 
به جمات زير دقت نماييد كه چطور سلس��له بهتان 
در كنار هم متن يک گزارش مي ش��ود: »مس��تندات 
مرتبط با دس��تکاري در انتخابات رياس��ت جمهوري 
دهم نيز احتمااً فراتر از اظهارات منابع خاص در مورد 
وقايع انتخاباتي اس��ت. در رأس اين مستندات )كدام 
مستندات؟( آمار رسمي منتش��ر شده از سوي وزارت 
كشور قرار داد كه مطابق آن، حدود يک سوم حوزه هاي 
انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال 1388 داراي نرخ 
مش��اركت نزديک يا بيش از صددرص��د بوده اند.« آيا 
ايشان يک سوم مورد ادعا را حاضرند با عدد رياضي و 
نام حوزه منتشر كنند؟ در عين حال محمدرضا خاتمي 
مدعی اس��ت تقلب در درون وزارت كشور انجام شده 

است پس تقلب در حوزه ها دروغ  اندر دروغ است.
وي در ادامه مي نويسد: »شبهه اضافه شدن 8 ميليون 
آراي محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري 
دهم در دفعات قبل نه از جانب اصاح طلبان كه از سوي 
منابع نزديک به اصولگرايان رسانه اي شده است.« آيا 
باستاني مي تواند تقلب 8 ميليوني را مستند به حرف 

يک اصولگرا و سند آن را منتشر كند؟
مس��تند جمله فوق را اينگونه مستندس��ازي مي كند 
كه عده اي تهدي��د كرده بودند: »در فضاي رس��انه اي 
ايران شايعه هايي در مورد امکان انتشار افشاگري هاي 

جس��ورانه از جانب حامي��ان مش��ايي- در صورت رد 
صاحيت وي- منتش��ر خواهد شد.« دقت كنيد: »در 
فضاي رسانه اي« كدام رسانه اي؟ كدام افشاگري؟ اان 
كه پنج سال مي گذرد و افشاگري كه نشده پس حجت 

شما چيست؟
ادام��ه دروغ س��ازي را ببينيد: »در همي��ن ارتباط در 
8 ارديبهشت 1392س��ايت بازتاب به نقل از گروهي 
از فعاان اقتصادي مرتبط با رحيم مش��ايي از امکان 
افشاي نوار مکالمات ضبط ش��ده محمود احمدي نژاد 
و برخي مس��ئوان حکومتي در روز بع��د از انتخابات 
رياست جمهوري 1388 خبر داد.«  ابهامات را ببينيد: 
»گروهي از فع��اان اقتص��ادي« كجا؟ ك��ي؟ از كجا 
فهميده اند نواري كه منتش��ر نش��ده )به فرض وجود 
كه آن هم دروغ اس��ت( مربوط به تقلب اس��ت؟ كجا 
ضبط شده است؟ مي بينيد دروغ اندر دروغ را چگونه 
بدون يک حج��ت علني، قطع��ي و تمام كننده رديف 

می نمايند.
جالب اينکه در ادامه نيز از تکذيب دفتر رئيس جمهور 
وقت در اين باره سخن مي گويد، اما اصرار دارد در آنچه 

خود مي گويد تکذيب شده ها را هم استفاده نمايد.
در ادامه به نقل از زاكاني از قول محسن رضايي استناد 
مي كند و هيچ سندي ارائه نمي كند. در تماس نگارنده 
با محسن رضايي، وي به كلي چنين مسئله اي را رد و 

تعجب نمود.
در ادامه به نظرسنجي هايي اش��اره مي كند كه نشان 
مي داده انتخابات به دور دوم كشيده مي شود اما ضمن 
اينکه هيچ س��ندي ارائ��ه نمي كند، نظرس��نجي هاي 
مذكور را توطئه اصولگرايان عليه احمدي نژاد مي داند، 
پس حال چ��ه نتيجه اي بايد گرفت ج��ز رديف كردن 

دروغ و شبهه پشت سر هم؟
باس��تاني در ادامه گزارش از عبارت »گفته مي شود« 
استفاده مي كند تا بتواند دروغ ها را سر هم رديف كند: 
»گفته مي شود به دنبال انتشار نامه 19 خرداد 1388 
هاشمي رفسنجاني به آيت اه خامنه اي، وحيد حقانيان 
در گفت وگوي��ي تأكيد ك��رده حتي اگر در گذش��ته 
امکاني وجود داش��ت كه نظام تن به رياست جمهوري 
مير حسين موس��وي بدهد با انتش��ار اين نامه چنين 
امکاني منتفي شده اس��ت.« به عبارت درون متن باا 
دقت كنيد: »گفته مي ش��ود«، »وحي��د حقانيان در 
گفت وگويي« گفته مي شود در گفت وگويي يعني چه؟ 
كدام گفت وگو؟ كجا گفته؟ س��ند كجا انتشار يافته؟ 
شاهد چه كس��ي بوده اس��ت؟ اصًا چنين سخناني را 
در 30 س��ال گذش��ته از وحيد حقانيان كسي شنيده 
است؟ عبارت بعدي كه به عنوان حجت تقلب مي آورد 
را دقت كنيد؛ در اين عبارت به جاي »گفته مي شود«  
از عبارت »ادعاهايي« استفاده مي شود: »ادعاهايي كه 
بر مبناي آن، بعد از انتخابات حتي مسئوان ارشد سه 
نهاد نظارتي عمده يعني دفتر بازرسي رهبري )ناطق(، 
مجلس )اريجاني( و بازرسي كل كشور )پورمحمدي( 
پيروزي موس��وي را به او تبريک گفته ان��د.« در ايران 
فقط شايعه اريجاني بود كه وي نيز قسم جاله خورد 
كه »تبريک گفتن من دروغ اس��ت« حال اگر فرض بر 
تبريک هر سه هم باش��د حجت تقلب و بهتان به نظام 
است؟ در ادامه شبهه سازي داس��تان داماد لرستان و 

فرزند آذربايجان را تکرار مي كند: »تعداد آراي موسوي، 
كروبي و رضايي در ش��هرهاي محل تولد خود بس��يار 

كمتر از محمود احمدي نژاد بود.«
در ادامه با دروغي شاخ دار اشاره مي كند: »10روز بعد 
از انتشار آراي منسوب به زادگاه تا مرزهاي انتخاباتي، 
وزارت كش��ور آمار به كلي متفاوتي را منتشر كرد كه 
اين بار از پيروزي موسوي و رضايي و دوم شدن مهدي 
كروبي در زادگاه خود حکايت داش��ت.« آيا كسي در 
ايران چنين شنيده اس��ت؟ آيا رأي  نهايي موسوي در 
آذربايجان شرقي و رضايي در مسجد سليمان اول بود؟ 
در ادامه باستاني با استناد به سخن مقام معظم رهبري 
كه »مقابل هر كسي بخواهد با نتيجه آراي ملت دربيفتد 
مي ايستد و در سال هاي گذشته هم در سال هاي 76، 
84، 88 و 92 اين اتفاق صورت گرفت و بنده ايستادم« 
خبيثانه اي��ن نتيجه را مي گيرد: »واقعيتي كه نش��ان 
مي داد تواناي��ي حکوم��ت در پنهان��کاري انتخاباتي 
ممکن اس��ت چه ابعاد غيرقابل تصوري داشته باشد. 
حتي در ارتباط با انتخابات 1388 هم موارد علني شده 
پنهانکاري نهادهاي حکومتي )بهتان نيس��ت؟( براي 
بسياري از ناظران مسائل سياسي غافلگيركننده بود. 

كدام موارد علني شده پنهان؟ معلوم نيست.
حاا بايد ديد كس��ي كه »از هيچ« و با عبارات »گفته 
شده«، »ادعايي مطرح شده«، »شايعاتي بود كه ....«، 
»به نظر مي رس��د...« ب��دون يک حجت و يک س��ند 
مي تواند هنرمندانه يک گزارش سر هم كند، مأموريت 
احصاي بهتان در فقه شيعه و نظام جمهوري اسامي 
برايش كار سختي است؟ رطب خورده اين هنر را دارد 
كه منع رطب كند، اما نمي فهمد كه اگر ميرحسين و 
كروبي حجتي براي تقلب داشتند بعد از 18 بيانيه و 9 
سال حصر نه به دستگاه های قانونی و حاكميت حداقل 
اسناد آن را به بي بي سي مي دادند تا منتشر كند و دست 
شما اينقدر خالي نباشد و مبناي گزارش شما گفته ها، 

ادعاها، شبهه ها و شايعات نباشد.
عاوه بر آن، وقتي اين مس��تند در پارادايم دشمني و 
از زبان دشمنان نش��ان دار و با ابزار و امکانات انگليس 
خبيث براي ملت ايران منتش��ر می ش��ود چه ارزشي 
دارد؟ و سازنده آن در ذيل پرچم انگليس به چه چيزي 
افتخار مي كند؟ گيريم كه آنچه توليد كرديد درس��ت 
باشد اما با دستمال كثيف انگليس نمي توانيد شيشه اي 
كه مدعي هس��تيد كثيف ش��ده اس��ت را پاك كنيد. 
نوكري انگليس در 200 س��ال گذشته براي هيچ فرد 
ايراني افتخار محسوب نشده و قطعاً در تاريخ آيندگان 

نيز جز خفت ثبت نخواهد شد. 
چگونه انگليس مي تواند ب��ا »بهتان  براي حفظ نظام« 
جمهوري اس��امي را متهم به حف��ظ حکومت به هر 
قيمت كند، اما در مقابل ب��راي »براندازي نظام« هيچ 
بهتاني را نمي پذي��رد؟  احتمااً كاركنان بي بي س��ي 
مبتن��ي ب��ر حقيقت مح��ض و ب��راي خدا ب��ه دنبال 
آگاه سازي مردم هس��تند و نيت قربه الي اه كرده اند. 
وقتي مسائل واقعي كاركنان بي بي سي در حوزه مسائل 
مالي، اخاقي و امنيتي توس��ط ايران استتار مي شود 
اما آنان نظ��ام را به بهت��ان متهم مي كنن��د مي توان 
 بي شرمي و بي شرفي از يک سو و نجابت را از سوي ديگر 

به تماشا نشست.

يادداشت هاي امروز

از بودجه انتخاباتي تا سياسي كاري در بودجه ! 
مهران  ابراهيميان

4

معياري براي تحقق مديريت تراز اسام 
عباس حاجي نجاري

2

پيروزی بر داعش يا شكست برابر ايران؟
سجاد مرادی کارده

15

در نشست »شنبه هاي انقاب« عنوان شد

 نماينده كليميان: 
اقليت های دينی با انقاب 
شهروند درجه يک شدند

  عضو انجمن زرتشتيان: امروز به بركت انقاب اسامی در 
كشور شاهد امنيت كامل برای پيروان اديان مختلف هستيم 
كه در هيچ يک از كشورهای جهان آن را مشاهده نمی كنيم و 

آن را هم مديون خون شهدا هستيم.  | صفحه 16
ويژه هاي جوان  
 دفاع رازيني از اعدام  منافقين

  فرافكني به سبك موسوي اري
صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يك شنبه  2 دی 1397   -    15 ربيع الثانی 1440

سال بيستم- شماره 5547 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

له اي  ه عمومي يک مر هي تجديد مناق آ ور وزار ك
وزستان استانداري 

رداري دزفو ش

نوبت  دوم

مد علي دواني فر شهردار دزفول م

رستان دزفو  اشيه اي ش ق  اد و توسعه معابر منا ت اي انكار واجد شراي ج ومي نسبت به ج پي ه ع ريق منا ر دارد از  رداري دزفو در ن ش
يد  ار راهبردي مي باشند دعو به ع مي  ي و ن دا رتبه  در رشته راه از معاونت برنامه ري يه شركت هاي واجد شراي كه داراي  ا از ك ايد دام ن ا

ايند رداري دزفو مراجعه ن راردادهاي ش ه به مديريت امور  ت دريافت و ا اورا منا تا در زمان هاي تعيين شده ج
هرداري www.dezful.ir مي با ي  رن  درس سا ا

ا کاه مي با ا   اب ا ان   ا مي يمان  مب  ا مي با  ه با بر  ر ر ي  رد ا  بر
ردد امي مي  هرداري   جاري  اني   عمراني اس ر هاي  بارا  ه ا م اع ر بار   اع

ه  ر مي با ر  م اجراي 
ار مي با يمان ه  ني بر عه ان را  ي ک ردا ک  
ار مي با هادا م ي ي  ب ک ا  هرداري در رد   

ا  ي س رسا اکي  يا  ام عم ي  ا اجرا  م
ا   ماره ح ي ب  ار ي  ي ن ا  ه   رم ارا  ب  ي  بر بان مان نام م ر  ي ب  رد ا اد  مب بر ا م رک در م مان  ج ا  

ردد هرداري د مي با ارا  ج  ر در  ي   ن  ي ب د بان م ن
هرداري د ارا نما ج  ا در  ه ان انجا  يمان را ب ع اد  مب  مان نام اي م ي  ار مي با يمان رارداد  اد  مان ان ن   ه  ر برن  در 

بر  مان نام م ي  اک ا م ام  ا  ه  مج اک   مهر  ان با در   هاد ده ي س  مي  ا  ا  رک در م ار  جه  اد  م  اس
اسبا مرب  رد م يم با بر هاد  ي اک   اد کار مجا در دس اجرا  اب  م کاري س ب ر ر رک ر ييرا  ر  ام   ي اساس اک  م ي  بان

ردن هرداري  ان  ه  دبير مان اعا  در   
مي با ا  ر   ا ا م اد م ر اس  

اني مي با                            ا ب  ار  د بان ان ا  ن ماره ح ا ب  ا مب  ر اد م ر اس  ه 
هرداري مي با ان  ر  ب دبير ان  اداري م ا ا  ا  اد م را  اس ر مه  ا  

ي د مي با هرداري مرک ب در م  ر  ر  ب م اکا در ساع    ي  ا مان با ار  م    
اکا بامان اس ي  ا ران در ج با ا  ر م  ح

ردد ب مي  ر د  هاي م م ي ب ن در ر نان ب  رده  ا س س ان ا  را برن ر ان  در 
اري   رمان ي د ج  هرداري مرک ا  ا   درس م

ا در  اس اد م ام در اس يا م اعا  ج ر ا  سا

شفافيت هاي غير قابل انکار رفتار نماينده سراوان در هتاکي، تحريک قوميت ها، تحريک مذاهب، کارچاق کني براي وارد کننده خودرو و تهديد وزير و کارمند گمرک، دانشجويان عدالتخواه را به تجمع مقابل مجلس کشاند

 رزمايش هجومي سپاه  
در شاهراه انرژي جهان

   فرمانده كل س��پاه: اميدواريم دشمنان بيش از 
گذشته به توان پاسخ ما و پاسخ كوبنده به تعقيب 

بعد از آن پي برده باشند

    رزمايش پيامبر اعظم 12 با هدف نشان دادن قدرت 
عملياتي س��پاه در بعد دفاعي و آفندي روز گذش��ته با 

موفقيت پايان يافت

   سرلشکر رشيد: كشورهاي فراهم كننده زمينه مداخله 
قدرت هاي جهاني پشيمان مي شوند
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مهدي پورصفا
  گزارش

88498443سرويس  سياسي

يک ش��نبه 2 دي 1397 | 15 ربيع الثان��ي 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5547 معياري براي تحقق مديريت تراز اسام 
حضرت آيت اه خامنه اي در ابتداي درس خارج فقه روز سه شنبه27آذر 
ماه با بيان حديثي از پيامبر گرامي اسام حضرت محمد مصطفي )ص( 
درباره  »اثرات و تبعات اخروي رياس��ت«، به ش��رح اين حديث و لزوم 
پرهيز انسان از تاش براي دستيابي به »رياست« مگر در مواقع تكليف 

پرداختند. 
در حديث آمده اس��ت كه پيامب��ر اك��رم )ص( می فرمايند: هيچ كس 
نيست كه بر 10 نفر يا بيشتر،  رياس��ت و امارت داشته باشد مگر اينكه 
او را روز قيامت در حالي مي آورند كه دس��تش به گردنش بسته است؛ 
پس اگر چنانچه آدم درستكاري بود و تقصيري متوجه او نبود، او را رها 
می كنند و اگر چنانچه بدكار و گناهكار بود، غ��ل و زنجيرش افزايش 

پيدا می كند. « 
             امالي طوسي، مجلس دهم، ص 2۴۶

رهبر معظم انقاب در تبيين اين حديث نبوي يادآور شدند: اگر ماها 
عقل داشته باشيم، بايد دنبال رياست ندويم؛ واقعاً اين جوري است. بايد 
دنبال رياست نرويم؛ رياست اين تبعات را دارد. بعضي می دوند دنبال 
رياست، نمی فهمند كه نْفس اين آمريت و رياست، اين خطرات را دارد 
كه روز قيامت وقتي او را بياورند، مغلواً)دست بسته( مي آورند؛ اين چيز 
خيلي مهمی است. مغلواً مي آورند او را در پاي محاسبه  الهي. ايشان 
سپس با بيان حال كساني كه براي رياس��ت مي دوند، افزودند: دنبال 
كرسي هاي رياست ]بودن[ -چه رياست اجرائي، چه رياست تقنيني؛ 
مي بينيد براي نمايندگي مجلس بعضي خودش��ان را می كش��ند، اگر 
چنانچه راه پيدا نكنند به هر دليلي ي��ا مثًا فرض كنيد صاحيتش را 
تأييد نكنند يا رأي نياورد و غيره، خودش را به آب و آتش و در و ديوار 
مي زند كه چرا نشد- عقل نيس��ت، تدبير نيست. ماحظه كرديد؟ اگر 
چنانچه اين رياست، مايه  يك چنين دغدغه اي است، خب انسان رها 
كند؛ مگر اينكه واقعاً متوّجه انسان بش��ود و واجب باشد براي انسان؛ 

آن]جا[ بله ]ازم است[. 
مقام معظم رهبري با بيان خاطره اي از انتخابات دوران دوره  دّوم رياست 
جمهوري در سال 13۶۴ با اشاره به اينكه دوره اول رياست جمهوري 
در سال 13۶0به ايشان تحميل شد و دور دوم مصمم بودند كه نامزد 
نشوند، اما در عين حال امام فرمودند بر تو واجب عيني و تعييني است 
-هر دو را گفتند- گفتند: هم واجب عيني اس��ت، هم واجب تعييني 
است؛ خب بنده هم برخاف ميل خودم قبول كردم و رفتم. رهبر انقاب 
آنگاه يادآور شدند درست اين است كه اگر چنانچه تكليفي وجود ندارد، 
واجب بر انسان نيست، انسان نرود به سراغش و دنبال نكند آن را. بله، 
اگر چنانچه ناچار شد، ناگزير ش��د، به گردن انسان گذاشته شد، آنجا 
»ُخذها بُِقَوه«؛) بخشی از آيه 1۴۵ سوره   اعراف؛ »... آن را به جد و جهد 

بگير ... «، بايستي با قّوت انسان دنبال بكند. 
 واكنش حضرت آيت اه خامنه اي در جريان انتخاب به عنوان رهبري 
در نشست خبرگان در سال 13۶8 نيز بر همين اساس بود. ايشان درابتدا 
با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان مخالفت كرده وبا اعام موضعي 
كه ناشي از تواضع ايشان است مي فرمايند »اواً بايد خون گريست بر 
جامعه اسامي كه حتي احتمال كسي مثل بنده در آن مطرح شود... 
من حقيقتاً ايق اين مقام نيس��تم«. اما خبرگان قبول نكردند. ايشان 
چند سال بعد) 23آذر1373 ( در ديدار اقشار مختلف مردم درباره اكراه 
از پذيرش رهبري نظام و چرايي مخالفت ش��ان چنين مي گويند: من 
مخالفت جدی كردم. نه اينكه مي خواستم تعارف كنم؛ نه. او خودش 
مي داند كه در آن لحظات در دل من چه مي گذشت. رفتم آنجا ايستادم 
و گفتم »آقايان! صبر كنيد، اجازه بدهيد«. اينها هم ضبط شده، موجود 
است، هم تصويرش هست، هم صدايش هست. شروع كردم به استدال 
كردن كه »مرا براي اين مقام انتخاب نكنيد«. گفتم »نكنيد«؛ هرچه 
اصرار كردم، قبول نكردند. هرچه من استدال كردم، آقايان، مجتهدين 
و فضايي كه آنجا بودند، جواب دادند. من قاطع بودم كه قبول نكنم ولي 
بعد ديدم چاره اي نيست. چرا چاره اي نيست؟ زيرا به گفته  افرادي كه من 
به آنها اطمينان دارم، اين »واجب« در من »متعين« شده است، يعني 
اگر من اين بار را برندارم، اين بار بر زمين خواهد ماند. اينجا بود كه گفتم 
قبول مي كنم. چرا؟ چون ديدم بار ب��ر زمين مي ماند. براي اينكه بار بر 
زمين نماند، آن را برداشتم. اگر كس ديگري آنجا بود، يا من مي شناختم 
كه ممكن بود اين بار را بردارد و ديگران هم او را قبول مي كردند، يقيناً 

من قبول نمي كردم. «
تفاوت نظام اس��امي با ديگر نظام های حاكم بر جهان صرفاً در اصول 
ومباني فكري نيس��ت، بلكه تحقق آرمان ها واهداف نظام نيز مستلزم 
وجود مسئوان ومديران باورمند به اين اصول و آرمان هاست . به ديگر 
سخن تشكيل جامعه تراز اسام به شايس��تگي و جامع الشرايط بودن 
مديران و كارگزاران آن جامعه وابسته است. در سازمان ها نيز موفقيت 
سازمان در رسيدن به اهداف و مأموريت هاي سازماني منوط به مديراني 
كاردان و ايق مي باش��د. بنابراين انتخاب كارگ��زاران و مديران اصلح 
سزاوار توجه و بررسي فراوان است و بايد معيارهايي براي سنجش افراد 
و انتخاب ايشان در نظر گرفته شود. در جهان بيني اسامي هدف صرفاً 
توليد بيشتر نيست بلكه هدف نهايي تعالي انسان و رسيدن او به جايگاه 
خليفه خدا روي زمين مي باشد. اين تفاوت در جهان بيني از تمايزات 
مديريت اسامي با مديريت غربي مي باشد كه هر يك از اين دو ديدگاه 

معيارهاي سنجش خاص خود را دارند. 
فارغ از مهارت های تخصصي و روابط انساني كه در كليه نظام های فكري 
براي مديران ضروري است، خصوصيات و معيارهاي مكتبي ، مديران در 
نظام اسامي را از ساير نظام ها متمايز مي كند. وجود تقواي شخصي و 
تقواي سياسي در مدير باعث مي شود كه او براي رسيدن به پست ومقام 
به آب و آتش نزند و آنگاه كه برحس��ب تكليف مسئوليتي را پذيرفت، 
همه استعدادها و تجارب و تمام هم و تاش خويش را براي اصاح امور 
در جامعه به كار گيرد و از هر فك��ر و تصميم و كاري كه بر ضرر جامعه 

اسامي تمام بشود، پرهيز نمايد.
اميد به پاداش الهي و بيمناك از عذاب او بودن باعث مي شود كه مدير در 
انجام صحيح وظايف تاش كند و در صورتي كه از عذاب الهي بيمناك 
باشد، به انجام كارهاي خاف و نادرس��ت كه موجب نارضايتي خداي 
س��بحان مي ش��ود، اقدام نكند. نجومي بگيري كه در سال های اخير 
تصويري بسيار منفي از مديران عاليرتبه در كشور ايجاد كرد، ناشي از 

ضعف در اين معيار وديگر معيار هاي يك مدير در تراز اسام است.
داستان تلخ سوء اس��تفاده نزديكان از جايگاه مديران و مسئوان كه 
تصويري منفي از دولت در اذهان ايجاد كرده است ، از مصاديقي است 
كه نه تنها بر اس��اس معيارهاي ديني كه در ديگر نظام ها نيز ناپسند و 
آفت نظام مديريتي است. اميرالمؤمنين)ع( در نامه ۵3 خطاب به مالك 
اش��تر فرموده اند: »همانا زمامدار را نزديكان و خويشاونداني است كه 
به مال دگران چشم دارند و به آن درازدستی مي كنند و در معامله كم 
انصافند پس وسايل تجاوزشان را از ميان بردار تا رشته فسادشان بريده 
شود و درازدستی شان كوتاه گردد. به هيچ يك از اطرافيان و خاصان و 
نزديكان خود، زميني به رسم تيول وا مگذار و نبايد كه كسي از تو پاره 
زميني طمع كند تا به همسايگان در سهم آب يا در عملي كه بين او با 
همسايگان مشترك است، آنان را به بيگاري گيرد و به آنان زيان رساند 
و بار خويش بر دوش ديگران گذارد پس با اين كارها، سود گوارا براي 
آنان باشد و سرزنش و گناه آن كار در اين جهان و آن جهان گريبانگير 

تو گردد«. 
باور مسئوان ومديران به اين هشدار پيامبر گرامي اسام وعمل به آن 
در عين تقويت كارآمدي نظام اس��امي، روند رقابت هاي سياسي در 
انتخابات ها را نيز اصاح، امكان شايسته گزيني را نيز براي مردم ايجاد 
، كشور را نيز از بسياري آس��يب ها و چالش های دروني مصون داشته 

وبيگانگان را نيز از نفوذ واثر گذاري برنظام اسامي مأيوس مي كند. 
 

عباس حاجي نجاري

سرلشكررشيد:کشورهايیکهزمينهمداخلهقدرتهايجهانيرادرمنطقهفراهممیکنند،پشيمانميشوند
رزمايش هجومي سپاه   در شاهراه انرژي جهان

رزماي�شپيامبراعظ�م12باهدفنش�اندادن
قدرتعملياتينيروهايزمينيسپاهپاسداران
انقاباساميدربعددفاعيوآفنديباحضور
نيروهايويژههوابرد،زرهي،نيروهايآبيخاکي
ويگانهايهوانيروزسپاهپاسدارانروزگذشته
وباموفقيتدرمنطقهعموميقشمبرگزارشد.
. بعد از تاوت آياتي از كام اه مجيد و اعام رمز اصلي 
رزمايش از سوي سردار پاكپور فرمانده نيروي زميني 
به تمامي رده های عمل كننده مانور آغاز مي ش��ود. 
اولين مرحله از اجراي رزماي��ش بر عهده قايق هاي 
رزمي كوچك سپاه بود كه غواصان نيروي ويژه سپاه 
را در نزديكي ساحل محل اجراي رزمايش در داخل 
دريا پياده كردند. غواصاني كه وظيفه داشتند با رعايت 
كامل اصول سكوت خود را به نزديكي ساحل برسانند 
و موانع كار گذاش��ته شده در س��احل را كنار بزنند؛ 
موانعي كه شامل سيم خاردار و همچنين ميله  هاي 

خورشيدي مي شد. 
بافاصله با باز ش��دن موانع نوبت به موج دوم مانور 
مي شود كه نيروهاي ويژه هوابرد 33 المهدي سپاه 
پاسداران انقاب اسامي در ساحل پياده شدند و به 
سمت موانع دشمن فرضي حركت كردند. در همين 
هنگام سردار مير خليلي، فرمانده رزمايش در جمع 
خبرنگاران حاضر شد و ضمن توضيح عمليات به ذكر 
اين نكته مي پردازد كه اين رزمايش شامل دومرحله 
است؛ يك مرحله شامل يورش و تصرف بلندي هاي 
دشمن و مرحله ديگر نيز شامل عقب راندن نيروهاي 

مهاجم است كه به دنبال تسخير موانع خودي هستند. 
با ادامه رزمايش آتش پر حجم ميني كاتيوشاها كه 
در نزديكي ساحل كارگذاشته شده اند شروع به كار 
مي كند و آتش س��همگيني را روي كوه هاي اطراف 
مي ريزد. همزمان نيروهاي پياده با پشتيباني آتش 
دوشكا و خمپاره هاي سنگين به سمت اهداف مورد 
نظر حركت مي كنن��د.  تمام مراحل مانور توس��ط 
سيس��تم يكپارچه نيروهاي معاونت فاوا و فناوري 
اطاعات نيروي زميني س��پاه كه در نزديكي محل 
استقرار فرماندهان مستقر شده اند، بافاصله با استفاده 
از يك سيستم يكپارچه آخرين اتفاقات صحنه مانور 
را روي صحنه منتقل مي كردند. همچنين پهپادهاي 
سپاه نيز در حال ارس��ال لحظه به لحظه عمليات از 

طريق دوربين هاي خود به مقر فرماندهي بودند. 
هشدارسرلشكررشيدکهجهانيشد

. با پايان عمليات سردار سرلشكر رشيد فرمانده قرارگاه 
مركزي خاتم اانبيا و سرلشكر جعفري فرمانده سپاه 
پاسداران انقاب اسامي در جمع خبرنگاران حاضر 
شدند كه هر دو بر راهبرد دفاعي كشور و همچنين 
آمادگي براي مقابله با هرگونه هجوم از سوي نيروي 
بيگانه سخن گفتند. اما ش��ايد جدي ترين هشدار را 
سرلشكر رشيد داش��ت كه انعكاس گسترده اي در 
رس��انه هاي بين المللي پيدا كرد. فرمان��ده قرارگاه 
مركزي خات��م گفت: ما تاش مي كني��م كه با همه 
همسايگان خود روابط برادرانه و حسنه داشته باشيم 
چراكه همسايگان را امنيت خود مي دانيم اما به عنوان 

فرمانده قرارگاه مركزي حض��رت خاتم اانبيا از اين 
صحنه و ميدان رزمايش نيروي زميني سپاه هشدار 
مي دهيم، هر كش��وري كه زمينه ه��اي مداخات 
قدرت هاي استكباري را در منطقه فراهم كند، در تقدم 
نخست، بيشترين هزينه را براي رفتارهاي غيردوستانه 

و تحريك آميز خود پرداخت خواهد كرد. 
اميدواريمدش�منانب�هتوانم�اپيبرده

باشند
فرمانده سپاه هم در حاشيه برگزاري رزمايش پيامبر 
اعظم 12گفت: اميدواريم دشمنان بيش از گذشته 
به توان پاسخ ما و پاس��خ كوبنده به تعقيب بعد از آن 
پي برده باشند. سردار سرلشكر محمدعلي جعفري، 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقاب اسامي در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: اين رزمايشي كه انجام شد 
پاسخي بود به ادعاهايي كه دش��منان دارند و اين را 
بايد بدانند كه توان دفاعي جمهوري اسامي ايران 
يك توان بازدارنده است و همانگونه كه مقام معظم 
رهبري فرمودند اگر بخواهند يكي بزنند حتماً 10 تا 
خواهند خورد. وي افزود: اين توانمندي اينجا اثبات 
شد كه جمهوري اسامي و رزمندگان ما مي توانند 
چنين كاري را انجام دهند. اين توانمندي به نظر ما 
موجب بازدارندگي مي شود. سرلشكر جعفري تأكيد 
كرد: اميدواريم دشمنان جمهوري اسامي ايران بيش 
از گذشته به توان پاسخ ما و پاسخ كوبنده به تعقيب بعد 
از آن پي برده باشد. سردار سرتيپ حسين سامي، 
جانشين فرمانده كل سپاه نيز در جمع خبرنگاران با 

اشاره به اينكه برنامه سپاه توسعه توان دفاعي كشور 
بدون هر گونه توقفي است، به مسئله يمن هم اشاره اي 
كرد و گفت: هرگونه دخالت، فرآيند صلح در يمن را 
با مشكل روبه رو مي كند و ايران نيز همواره به دنبال 
حل موضوع يمن از طريق گفت و گو هاي سياسي و 

مشاركت مردم يمن بوده است. 
مرحل�هدومرزماي�شواج�رايعمليات

زرهي
با پايان زمان اس��تراحت در رزماي��ش مرحله دوم با 
هدف عقب راندن نيروهاي دش��من عمليات پياده 
كردن نيروها در ساحل آغاز شد. در اين بخش نفربرها 
و تجهيزات زرهي نيروي زميني س��پاه پاس��داران 
انقاب اسامي با اس��تفاده از لندينگ كرافت ها در 
مقابل مواضع دشمن پياده ش��دند. اندكي بعد براي 
حمايت از نيروها، بالگردهاي كبراي هوانيروز سپاه 
وارد عمل شدند. بالگردهاي سپاه در چندين مرحله 
با اجراي آتش به وسيله توپ هاي 20 ميليمتري خود 
و همچنين راكت هاي هدايت پذير زمينه پيشروي 
نيروهاي عملياتي در مانور را فراه��م كردند. به اين 
ترتيب نيروهاي عملياتي و نفربرهاي سپاه به نزديكي 
محل دشمن رسيده و با اجراي آتش سنگين توپ هاي 
30 ميليمتري مستقر بر نفربرها اجازه پيشروي به 
سمت مواضع دشمن از سوي نيروهاي پياده را دادند. 
در مرحله پاياني رزمايش چندين هدف كاذب هوايي 
به منظور شبيه سازي حمله پهپادهاي دشمن رها 
شد. در اين مرحله نيز تجهيزات آفندي و موشك هاي 
دوش پرتاب نيروهاي درگي��ر در مانور وارد عمليات 
ش��دند. توپ هاي 23 ميليمتري كه روي نفربرهای 
سپاه كارگذاشته و به خوبي با محل مانور استتار شده 
بودند ناگهان به غرش در آمده و اهداف فرضي را بر فراز 

فضاي مانور منهدم كردند. 
قسمت پاياني رزمايش نيز خنثي س��ازي تله هاي 
انفجاري بود كه از سوي دشمن فرضي روي سنگرهاي 
دشمن كار گذاشته شده بود. با رسيدن نيروهاي پياده 
به محل استقرار دشمن روي بلندي ها و به اهتزاز در 
آمدن پرچم ياحس��ين رزمايش پيامبر اعظم 12 با 

موفقيت و بدون هيچ گونه تلفاتي به پايان رسيد. 
پياميبرايتمامبدخواهانايران

با پايان رزمايش نماز ظهر و عصر با حضور فرماندهان 
و نيروهاي ميداني و اصحاب رسانه در محل فرماندهي 
بجا آورده مي شود و بافاصله پس از آن نيروهاي چك 
و خنثي بررسي محل و پاكسازي منطقه از مهمات 
احتمالي عمل نكرده را آغاز مي كنند.  اگرچه با پايان 
اين رزمايش جزيره قشم به آرامش هميشگي خود باز  
مي گردد اما دشمنان اين مرز و بوم خواهند فهميد 
كه فرزندان اين ملت آماده قطع دست هر متجاوزي 
هستند كه به دنبال تعرض به اين منطقه است؛ تواني 

كه يكبار خود را در صحنه عمل نشان داده است. 

يكمقاموزارتدفاع:
تعقيب ناو هواپيمابر امريكا 

در خليج فارس مسئله جديدی نيست
ن�اوهواپيماب�رامريكاي�يازطريقش�ناورهايني�رويدريايي
س�پاهدرتنگ�ههرم�زتعقي�بوشناس�اييش�دک�هالبت�ه
اي�نطب�قاص�ولديپلماتي�كوع�رفبينالمل�لنظام�يدر
آبراهه�ايجه�انانجامميش�ودواص�ًاچيزجديدينيس�ت.
يك مقام ارشد وزارت دفاع در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صدا 
و س��يما  درباره جزئيات خبر منتشر ش��ده در خصوص نزديك شدن 
ش��ناورهاي نيروي دريايي سپاه پاس��داران به ناو هواپيمابر امريكايي 
گفت: اساساً وقتي هر شناوري وارد منطقه خليج فارس مي شود چون از 
تنگه هرمز و از مسير آب هاي سرزميني ما عبور مي كند طبق عرف نظام 
دريايي، زمان ورود و حتي خروج شناورها از مليت، مأموريت و مقصد 

آن سؤال و شناسايي مي شود. 
امير دريادار امير رستگاري افزود: اين شناسايي از طريق نزديك شدن 
شناورهاي كشورمان به شناورهايي اس��ت كه در حال ورود به خليج 
فارس هستند و اين طبق اصول ديپلماتيك و عرف بين الملل نظامي در 

آبراه هاي جهان انجام مي شود و اصًا چيز جديدي نيست. 
امير رستگاري تصريح كرد: فقط به علت تبليغات ايران هراسي، سؤااتی 
كه نيروهاي دريايي س��پاه در تنگه هرمز يا نيروهاي دريايي ارتش در 
منطقه درياي عمان از شناورهاي وارد شده مي پرسند، از جانب طرف 
مقابل بزرگنمايي مي شود ؛ وگرنه اصًا فرآيند اين عمليات شناسايي، 
بخش��ي از عرف بين الملل نظامي اس��ت. وي افزود: در اين چارچوب 
شناورهاي ما به شناورهاي وارد شده نزديك مي شوند و در قالب عمليات 
شناسايي تأييديه مي گيرند و دوباره به آنان اجازه عبور مي دهند كه اين 

طبق عرف عبور از آب هاي بين المللي جهان است. 
امير رس��تگاري گفت: از 10 ماه پي��ش ناوهاي هواپيماب��ر امريكايي 
در خليج فارس حضور نداش��تند و نخس��تين بار بود ك��ه پس از اين 
مدت دوباره ناو هواپيمابري وارد خليج فارس ش��د و طبيعي است كه 
گشت هاي نيروي دريايي سپاه پاس��داران به آن نزديك شدند، سؤال 
كردند و تأييديه گرفتند و آنان نيز به طور صلح آميز از مسير عبور كردند 
و اكنون مسير خودشان را طي مي كنند. رئيس سازمان صنايع دريايي 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تأكيد كرد: بيش از اين، اتفاق 
ديگري رخ نداده است و اگر باز دوباره بزرگنمايي كرده اند در پي همان 

تبليغات ايران هراسي هستند.
 وي با رد ادعاي برخي رس��انه ها ك��ه يك فروند پهپاد، ن��او هواپيمابر 
امريكايي را تعقيب كرده و حتي چند راكت به س��مت آن شليك شده 
تصريح كرد: سه جزيره قشم، هرمز و ارك دقيقاً در دهانه تنگه هرمز 
قرار دارند كه منطقه رزمايش پيامبر اعظم است و از حدود هشت روز 
پيش از آغاز رزمايش در سطح بين المللي اعام شده كه در اين منطقه 
رزمايش برگزار مي كنيم تا شناورهاي خارجي از آن مطلع باشند. امير 
رستگاري افزود: بر اين اساس همه آگاهي دارند كه آنجا منطقه رزمايش 
است و اينكه پهپاد و بالگرد در آنجا پرواز مي كردند ربطي به ناو هواپيمابر 

امريكايي نداشته است. 
وي تأكيد كرد: طول تنگه هرمز حدود ۴۵ كيلومتر اس��ت و زماني كه 
شناورها وارد آن مي شوند چون از وس��ط تنگه عبور مي كنند با جزاير 
ما حدود 23 كيلومتر فاصله دارند و زماني كه از اين جزاير عبور كردند 
طبيعي است كه پهپاد ما را ديده اند و احتمااً اجراي آتش را نيز مشاهده 
كردند و تلقي شيطنت آميزشان اين بوده كه به سمت آنان شليك شده 
در حالي كه اصًا اين طور نبوده اس��ت. امير رستگاري افزود: پهپاد به 
س��مت منطقه رزمايش خودش فعاليت مي كرده و اصًا معلوم نيست 
كه در آن هنگام شليكي صورت گرفته باش��د و اگر باز هم اين موضوع 
را مطرح مي كنند اصًا ربطي به حضور آنان و ورودشان به اين منطقه 

ندارد چون اصًا براي اين كار منطق و توجيه درستي نيست. 

ژه
وی

 دفاعرازینيازاعداممنافقين 
حجت ااسام علي رازيني، از مسئوان اسبق دستگاه قضايي 
مي گويد در زمان اعدام هاي منافقين در سال ۶7 سمتي نداشته 
است، اما از آن اعدام ها حمايت كرده و معتقد است در آن اتفاق 
به امام ظلم شد. او در برنامه تلويزيوني دست خط در مورد اعدام 
منافقين پ��س از عمليات مرصاد مي گوي��د: »مي گفتند امام 
چرا اين دس��تور را دادند و يا به آن قضاتي كه اجرا كردند، ايراد 
مي گرفتند كه چرا با اين افراد برخورد كرديد و حرف و شبهه اين 
بود كه قبًا حكم درباره اينها صادر شده بود و وقتي حكم صادر 
شد، دوباره نمي توان مجازات شان كرد، يعني كسي كه جرمي 
مرتكب شد براي آن جرم دو بار مجازات نمي شود. در حالي كه 
اينها اشتباه مي كردند. اينها براي جرائم جديدشان رسيدگي 
شدند و رسيدگي انجام شد؛ يعني در واقع سه نفر قاضي جلسه 
و هيئتي مي گذاشتند و حركات و فعاليت هاي آن فرد را بررسي 
مي كردند و بعد نظر مي دادند ولي دادگاه خيلي سريع بود و در 
فرصت كمي اين كار انجام شد، چون زماني بود كه منافقين خيز 
جديدي برداشته بودند و آن زماني بود كه عمليات مرصاد انجام 
شد و از عراق دوباره سازماندهي كردند و آمدند كه كشور را فتح 

كنند و شهرهايي را بگيرند و حكومت ايجاد كنند. «
او در پاسخ به سؤال مجري در مورد مفهوم جرم جديد در حالي 
كه زنداني بودند، مي گويد: »كس��اني كه جرائم جديدي در 
زندان داشتند با آن جرائم برخورد شد. در زندان سازماندهي 
مي كردند براي جذب نيروي جديد و براي فعاليت هاي جديد 
و الحاق به منافقين وقتي مي خواهند )بعد از مثًا پيروزي در 
مرصاد( بيايند.« در واقع پشتيباني آنان در جذب نيرو براي 
كساني كه عمًا به واسطه عمليات فروغ جاويدان   وارد جنگ 
نظامي عليه ايران شدند، باعث ش��د تا آنان محارب شناخته 

شوند. 


 فرافكنيبهسبكموسوياري
عبدالواحد موسوي اري، وزير كشور دولت اصاحات و از فعاان 
اصاح طلب به تازگي در بخشي از مصاحبه خود با خبرگزاري 
دولتي ايرنا گفته كه: »اينك��ه در بعضي موضوعات مي گويند 
آقاي روحاني چرا به وعده هايش عمل نكرده است، بايد گفت 
در بخش هايي كه در اختيار دولت بوده قدم ها برداش��ته شده 
و بخش هايي كه در اختيار نهادهاي ديگر است آقاي روحاني 

نتوانسته است كاري انجام بدهد و اين را بايد درك كنيم. «
بايد پرسيد آيا موسوي اري همين استدال را اگر حاميان رئيس 
جمهور سابق بيان كنند، قبول خواهد داشت؟ يا در دولت قبلي 
همه چيز تقصير رئيس جمهور بود و اان هيچ چيز به رئيس 
جمهور ربطي ندارد؟! هر جايي روحاني و همراهان اصاح طلب و 
اعتدالي اش به رئيس جمهور سابق ايراد گرفتند، حاا نمي توانند 
بگويند آن بخش تقصير ما نيست! از طرفي آيا منطقي است براي 
به قدرت رسيدن رئيس جمهوري تبليغ كنند و از اعتبار خويش 

خرج كنند كه بي اختيار است؟! 
نكته مهم و اصلي اما آن است كه دس��ت روحاني و دولتش در 
برجام آنقدر باز بود كه از خطوط قرمز هم گذشتند، اما نتوانستند 
كاري از پيش ببرند. در مواردي كه فقط دولت صاحب اختيار بود، 
همچون سازندگي روستايي هم اين دولت موفق عمل نكرد. حال 

آيا قابل پذيرش است ناتواني ها گردن ديگران انداخته شود؟!
و نهايتاً سؤالی كه موسوی اری بايد پاسخ بگويد: اين است 
كه آيا روحانی هنگام شعار دادن و مطالبه رأی از بخشی كه 
مدعی هستيد در اختيار نهادهای ديگر است، بی اطاع بود؟

 سرزمين شام  از بهترين سرزمين های كشاورزي جهان است. آب و 
هواي معتدل مديترانه اي نعمتي است كه خداوند به مردم سوريه عطا 
كرده است. در سال دوبار برداشت محصول دارند و فاقد سرما و گرماي 
شديد هستند و رطوبت هواي مديترانه اي كاشت برخی محصوات را 

تسهيل كرده است. 
دولت نيز به صورت ويژه در اين حوزه س��رمايه گذاري كرده است. در 
اطراف حلب كانال هاي مكانيزه آب رساني با ارتفاع 10،20 سانتيمتر 
از زمين )برخاف ايران كه روي زمين تعبيه مي ش��ود( دهها كيلومتر 
امتداد دارد. در اي��ران آب در جايي وجود دارد ك��ه كوه هاي بلندتري 
باش��د. معمواً ش��هرهاي زيبا و پرجمعيت ايران در كنار يك كوه بنا 
شده اند و آن كوه ذخيره برف و نگه دارنده ابرهاست. اما سوريه اين گونه 
نيست. از جنوب س��وريه در درعا تا شمال س��وريه در حلب كه حدود 
۵00كيلومتر است، رش��ته كوه يا قله مرتفع وجود ندارد. اما بارندگي 
مديترانه اي به صورتي اس��ت كه در طول س��ال زمين زنده و سرسبز 
است. مزيت نسبي كشاورزي سوريه، زيتون، گندم، پنبه و دامپروري 
است. به صورتي كه اين سه محصول بخش قابل توجهي از درآمد ارزي 
كشور را به خود اختصاص داده است. در دشت هاي وسيع سوريه مزارع 
وسيع و زيباي زيتون چشم نوازي مي كند و مركبات نيز در جاي جاي 
كشور كاشته مي شود. ساختار جغرافيايي س��وريه شبيه ايران است. 
غرب و شمال و شمال غرب آن پرآب و پرجمعيت است و سمت شرقي 
و جنوب شرقي آن حالت كويري دارد. تمركز جمعيت در غرب كشور 
در همسايگي لبنان يا درياي مديترانه است. سوريه تقريباً واردات ميوه 
ندارد و محصول اوليه صنعت نساجي در درون كشور تأمين  می شود. 
شايد بتوان گفت در ميان صنعت، منابع زيرزميني و كشاورزي، مورد 
اخير حرف اول را در س��وريه مي زند. به رغم آن دشت هاي وسيعي نيز 
وجود دارد كه زير كشت نمي روند اما داراي آب وهواي مستعد و مناسب 
هستند. در نزديكي ش��هر حمص)سومين ش��هر بزرگ سوريه( همه 
درختان به سمت شرق خوابيده اند و به صورت عمودي رشد نكرده اند 
كه علت آن را بادهايي مي دانند كه از كوه هاي القصير لبنان و از ميان 
دو كوه جبل عامل و جبل علويون به اين دشت وارد مي شوند و به علت 
هواي توأم با رطوبت فشار س��نگيني را به درختان وارد مي كنند و در 
عين حال مورب بودن همه درختان زيبايي مثال زدني را بر دشت مذكور 
حاكم كرده است. جنگ خصوصاً به مناطق كشاورزي اطراف شهرهاي 
بزرگ آسيب رسانده است اما هرقدر به سمت روستاها مي رويد، رونق 
كشاورزي ملموس تر است. درمجموع مي توان گفت آورده كشاورزي 
سوريه فراتر از نياز ملت آن اس��ت و ظرفيت خوبي است كه مي تواند 
نقش نفت در ايران را به عهده بگيرد. با اين تفاوت كه كش��اورزي آنان 
محصول تاش است و نفت ما محصول عدم تاش و نوعي آماده خوري 
است. گوشت و خصوصاً مرغ از مصارف جدي مردم است اما دامپروري 
سوريه به صورتي اس��ت كه هر دو را تأمين مي كند. بر خاف ايرانيان، 
برنج جايگاهي در سبد غذايي مردم سوريه ندارد اما تنوع غذايي آنان از 

ايرانيان بيشتر و شبيه به استان هاي گيان و مازندران است.

عبداهگنجي

سرزمين درخت های 
خميده به سوی شرق!

قسمتدوم

      خبر

دامن�هاعتراض�اتبهرفت�ارغيرقاب�لتوجيه
نماين�دهس�راواندربرخوردب�اکارمندگمرك
همچنانادام�هدارد.اي�ناعتراض�اتباتجمع
روزگذشتهتش�كلهايدانشجوييمقابلخانه
مل�تدربهارس�تانواردمرحلهجديديش�د.
ش��فافيت هاي غيرقابل انكار اين نماينده برخاف 
ادعاهاي اوليه او كه به غل��ط براي توجيه رفتار خود 
پشت قوميت و مذهب پنهان شد و در كنار آن سرقت 
علمي او، مسئله اي نيس��ت كه بتوان به آسانی از آن 
گذش��ت. گرچه هيئت رئيس��ه مجلس و يا هيئت 
نظارت بر رفتار نماين��دگان اراده اي براي برخورد با 

او نداشته باشد. 
از اين رو روز گذشته  نمايندگان ۶0 تشكل  دانشجويي 
مقابل مجلس تجمع كردند تا اعتراض خود  را به اين 
روحيه خودخواهانه و ارباب رعيتي به گوش نمايندگان 
مجلس برسانند. دانشجويان تجمع كننده با در دست 
داش��تن پاكاردها و دست نوش��ته هايي خواستار 
برخورد قانوني با نماينده سراوان شده و از اين نماينده 
هم خواستند تا هرچه سريع تر استعفا دهد. تجمع 
كنندگان همچنين با سردادن شعارهايي همچون » 
بگذاريد مجلس، خانه ملت بماند«، »نماينده هتاك 
اخراج بايد گردد«، » من هم كارمند گمرك هستم« و 

» مسئولين بددهن، مردم ولي نعمتن« ضمن اعتراض 
به رفتار نامناسب نماينده سراوان حمايت خود را از 

كارمند گمرك اعام كردند. 
 عليرضا كيا از اعضاي بس��يج دانشجويي با اشاره به 
برخورد نماينده سراوان با مأمور گمرك تأكيد كرد: 
تلخ تر از اين موضوع فيلمي بود كه از صحن غيرعلني 
مجلس منتشر ش��د و ما امروز اينجا جمع شده ايم 
تا بگوييم متأسفيم كه به مردم پشت كرديد، آقاي 
اريجاني متأسفيم كه حرف از برخورد با كارمندي 
مي زنيد كه از فحاشي يك نماينده مجلس فيلم گرفته 
است. ما اينجا جمع شده ايم تا بگوييم آقاي اريجاني 

جاي مظلوم و ظالم را عوض نكنيد.
 اين فعال دانشجويي تأكيد كرد: ما نماينده هتاك 
س��راوان را ايق حضور در خانه مل��ت نمي دانيم و 
خواس��تار پيگيري قاطع هيئت نظ��ارت بر رفتار 
نمايندگان و تعيين تكليف موضوع هستيم. اين فعال 
دانشجويي خطاب به شوراي نگهبان تصريح كرد: 
نظارت استصوابي شايد مانع باشد اما جامع نيست 
و نتوانس��ته اس��ت مانع نفوذ متحجرها، رياكاران، 
تزويرگ��ران و داان ش��ود. ش��وراي نگهبان بايد 
فرآيند هاي نظارت هاي اس��تصوابي را شفاف كند 
و بايد از دكترين حقوقي و سياس��ي و نظريه هاي 

علماي حقوق و سياست در راس��تاي به روز كردن 
نظريه نظارت اس��تصوابي جهت جلوگي��ري از راه 
يافتن افراد اين چنين به مجل��س جلوگيري كند. 
كيا از محمد قسيم عثماني نماينده مردم بوكان و 
از نمايندگان اقليت اهل سنت در مجلس قدرداني 
كرد و گفت: تاش ه��اي مجاهدانه و آگاهي بخش 
آقاي عثماني ب��راي جلوگيري از سوءاس��تفاده از 
احساسات قومي و مذهبي توسط نماينده سراوان 

قابل تقدير است. 
 دانش��جويان انقابي در پايان تجمع خود با قرائت 
بيانيه اي تأكي��د كردند: مجل��س در همه ممالك و 
نظام هاي سياسي نماد اراده مردم است و همه اعتبار 
و افتخار نمايندگانش اين اس��ت ك��ه وكاي مردم 
هستند. در نظام جمهوري اسامي هم قانون گذاري، 
نظارت بر دولت، تعامل با ساير قوا، همه و همه وقتي 
معنا دارند كه مجلس خانه ملت و نمايندگانش حافظ 

منافع ملت باشند. 
در طول تاريخ نيز چهره هاي��ي به عنوان نمايندگان 
محبوب نام شان ماندگار شده كه بيش از همه از مردم 
و براي مردم بوده اند. از شهيد مدرس كه آبروي خانه 
ملت در برابر استبداد رضاخاني بود گرفته تا ديالمه 
و شرافت و آيت و محمد منتظري. هرگاه مجلس از 

هويت اصلي اش كه مردمي بودن اس��ت، دور شده، 
مردم اولين قرباني آن بودند. متأس��فانه بايد بگويم 
كه در سال هاي اخير اتحاد نامبارك آقايان اريجاني 
و روحاني، مجل��س را از جايگاه خود س��اقط كرده 
و منافع جناحي آقايان بر منافع ملت حاكم ش��ده 
است. در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: امروز 
مجلس در بي ثباتي اقتصاد به همان اندازه مقصر است 
كه دولت ناكارآمد آقاي روحاني مقصر است. پيوند 
سياسي دولت و مجلس جز تنگ تر كردن سفره مردم 
و بي اعتمادي آنان به نظام را به ارمغان نخواهد آورد. 
مجلس امروز كلكسيوني از ناكارآمدي، ابي گري و 
هتاكی شده است. مجلسي كه درد مردم را نمي فهمد، 
قدمي براي بهبود اوضاع نابسامان كشور برنمي دارد و 
از نماينده هتاك حمايت مي كند؛ از مردم نيست بلكه 

بر مردم است. 
دانشجويان همچنين خطاب به رئيس مجلس تأكيد 
كردند:   اينجا جمع شده ايم بگوييم آقاي اريجاني 
جاي ظالم و مظلوم را عوض نكنيد. ما دانش��جويان 
بسيجي اعام مي كنيم نماينده هتاك سراوان را ايق 
حضور در خانه ملت نمي دانيم و خواس��تار پيگيري 
قاطع و نظارت بر رفت��ار نمايندگان و تعيين تكليف 

او هستيم. 
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پرونده 156جلدي با بيش از 25هزار برگ سند 
و مدرك اين ب�ار حلقه مجازات�ش را برگردن 
مته�م اصلي يعن�ي »حمي�د باقري درمني« 
انداخت تا پدرخوانده  قير به س�لطان س�كه 
بپيوندد. باقري درمني در س�اليان متمادي با 
تش�كيل باند، به اقدامات مجرمانه اي دست 
زده اس�ت و با اعمال متقلبان�ه، جعل، تباني، 
پرداخت رش�وه به كاركنان چند دس�تگاه و 
تشكيل شركت هاي صوري و كاغذي متعدد از 
جمله شركت قائم كوثر، شركت محمد بازرگاني 
شايان، شركت پرشين به گستر، شركت شكوه 
آبيده و ش�ركت آريا برج هرم از شكات فوق 
جمعاً 10/078/171/400/000 ريال معادل هزار 
و 78 ميليارد و 171 ميليون و 400 هزار تومان 
كاهبرداري كرده است. هر چند پرونده فساد 
اقتصادي گروه باق�ري درمني با 33 متهم كه 
تعدادي از آنها فراري هستند، هنوز باز است. 

اواسط س��ال ۱۳۹۰بود كه تحقيقات مقدماتي 
پرونده گ��روه باقري درمني با ش��روع به تعقيب 
متهمان آغاز شد. آنطور كه بازپرس عباسي بازرس 
اين پرونده مي گويد: پرونده گروه باقري درمني 
به نوعي تجميع پرونده هاي متع��دد مطرح در 
دادس��را هاي مختلف در ته��ران و اصفهان نيز 
هست. عاوه بر حميد باقري درمني براي ۳۲ نفر 
ديگر به اتهامات گوناگون قرار جلب به دادرسي 
و كيفرخواست صادر شده كه از اين تعداد دو نفر 
سردفتر اسناد رسمي، رئيس و معاون سابق شعبه 
بهار بانك ملي ايران، مديرعامل و برخي ديگر از 
مسئوان سابق شركت پاايش نفت جي، چهار 
نفر از كارشناسان رسمي دادگستري و مابقي از 

افراد گروه و مجموعه باقري درمني هستند. 
 متهمي با سوابق كيفري 

حميدرضا باقري درمني قبل از اي��ن نيز داراي 
س��وابق محكوميت كيف��ري بوده و نخس��تين 
محكوميت وي در س��ال ۱۳۸۵ به جرم قاچاق 
به ضبط كاا و به مبلغ ۱/۱ ميليارد تومان جزاي 
نقدي محكوم ش��د و در س��ال ۸۸ نيز درمني با 
شكايت بانك مركزي، بانك سپه، بانك كشاورزي 
و بانك ملي درخصوص اخذ تس��هيات ارزي به 
مبلغ حدود ۹/۹ ميليون دار به ۱۳ ماه حبس و 

رد مال در حق شكات محكوم شده بود. 
 جريان رسيدگي به پرونده

در رسيدگي به پرونده جديد وي مشخص شد، 
از 47 س��ند جعلي براي اخذ ضمانتنامه بانكي 
يا ترهين معامله ۳6 فق��ره ضمانتنامه جعلي و 
۱۰۲فقره ضمانتنامه بدون پش��توانه، ۳۳ فقره 

چك هاي مخدوش با مبالغ س��نگين و جعل در 
اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد كشور استفاده 

كرده است. 
باقري درمني با همدس��تي مرتبطي��ن خود و با 
پرداخت رش��وه و تباني با كارشناس��ان، اماك 
را به چند برابر قيمت واقع��ي ارزش گذاري و به 
بان��ك ارائه  م��ي داد، از جمله ملك��ي كه حدود 
4۰۰ميليارد ريال ارزش داشته با پرداخت رشوه 
و تباني به هزار و ۲6۹ ميليارد ريال ارزش گذاري 

و در رهن شركت نفت جي قرار داد. 
وي براي اخذ تس��هيات از بانك نيز متوسل به 
جعل اسناد شد و با اسناد ملكي جعل شده كه از 
جمله با سند جعلي از بانك گردشگري مبلغ 6۰ 

ميليارد ريال تسهيات گرفته است. 
بازپرس دادسراي تهران پس از تحقيقات مفصل و 
جمع آوري اسناد و مدارك مثبته جرم درخصوص 

باقري درمني به عنوان سرشبكه و ساير اعضاي 
باند و ش��بكه به اس��تناد ماده 4 قانون تش��ديد 
مجازات مرتكبين ارتشا، اختاس و كاهبرداري 
و به عنوان مفسدفي اارض نظر به جلب دادرسي 
و معاون دادستان و سرپرست دادسراي اقتصادي 
با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه انقاب 

اسامي تهران ارسال مي كند. 
ش��عبه ۱۵ دادگاه انق��اب اس��امي ته��ران با 
دقت در ۹جلسه چندس��اعته و با حضور متهم، 
وكا و نماين��ده دادس��تان رس��يدگي و پس از 
ختم رس��يدگي طبق قانون، آق��اي حميدرضا 
باقري درمني را به عنوان مفسد في اارض به اعدام 
و رد مال به مبلغ  ۱۰/۰7۸/۱7۱/4۰۰/۰۰۰ريال 
محكوم كرده است. با اعتراض وكيل محكوم عليه 
و در مهلت مقرر )۲۰روز( پرون��ده به ديوانعالي 
كشور ارسال مي شود و ديوانعالي كشور در تاريخ 

۱۳۹7/۸/۱۳ رأي ص��ادره از ش��عبه ۱۵ دادگاه 
انقاب اسامي تهران را تأييد و ابرام كرده است. 

 چرايي حكم افساد في اارض
اما چه ش��د كه حميد باقري درمني به افس��اد 
في اارض متهم شد و مستندات قانوني براي اين 

عنوان چه بوده است؟ 
بازپرس عباسي در پاسخ به اين سؤال مي گويد: 
اتهام افساد في اارض به آقاي حميد باقري درمني 
نه در ابتدا يا اواسط رسيدگي و تحقيقات هفت 
س��اله، بلكه در روز هاي پاياني خاتمه تحقيقات 
در دادسرا و شعبه بازپرس��ي تفهيم شده است. 
اين بدان معناست كه پس از جمع آوري تمامي 
دايل و مس��تندات ازم در ط��ول تحقيقات، 
جمع بندي، ارزيابي داي��ل و دقت در رفتار ها و 
افعال مجرمانه متهمان در پرونده و نقش متهم 
آقاي حميد باقري درمني عقي��ده به تحقق بزه 
افس��اد في اارض و انتس��اب آن به آقاي حميد 

باقري درمني حاصل شده است. 
اما مهم ترين و اصلي ترين مس��تند قانوني افساد 
في اارض در اين باره قسمت اخير ماده 4 قانون 
تش��ديد مجازات مرتكبين ارتش��ا و اختاس و 
كاهبرداري مصوب ۱۳67 اس��ت. در اين ماده 
قانوني اشاره شده است: » كساني كه با تشكيل يا 
رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشا و اختاس 
و كاهب��رداري مبادرت ورزند، ع��اوه بر ضبط 
تمامي اموال منقول و غيرمنقول��ي كه از طريق 
رش��وه كس��ب كرده اند، به نفع دولت و استرداد 
اموال مذكور در مورد اختاس و كاهبرداري و رد 
آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي 
معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات 
دولتي و حبس از ۱۵ سال تا ابد محكوم مي شوند 
و در صورتي كه مصداق مفسد في اارض باشند 
مجازات آنها، مجازات مفس��د في اارض خواهد 
بود.« البته براي تعيين مصداق و ماك در اين باره 
به ماده ۲۸6 قانون مجازات اسامي مصوب ۱۳۹۲ 

توجه شده است. 
ش��عبه بازپرس��ي با در نظرگرفتن اقدامات و 
روش هاي به كارگرفته ش��ده توس��ط متهم به 
عنوان تشكيل دهنده، س��ركرده و اداره كننده 
ش��بكه ايجادش��ده براي انجام كاهبرداري، 
حجم و تعداد كاهبرداري هاي صورت گرفته 
و اسناد، مدارك، گستره خسارات و زيان هاي 
وارد ش��ده به اموال عمومي، عقي��ده بر تحقق 
افساد في اارض از سوي ايشان با مستندات و 
مباني فوق كه به صورت مفصل در قرار نهايي 
آمده است، داشت و بر اين اس��اس درباره وي 

اقدام به صدور قرار نهايي كرد. 
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واكنش دادستان كل كشور به سخنان دبير هيئت عالي گزينش
مگرقحطالرجالاستكهسراغدوتابعيتيهاميروند؟!

سرگردانيمتقاضيانكارتهوشمندمليبااولتيماتومجديدسازمانثبت

كاهبردار 1007817140000 توماني به دار آويخته شد
حكم اعدام باقري درمني پس از تأييد در ديوان عالي كشور صبح روز گذشته اجرا شد

دادستان كل كشور 
عليرضا سزاوار
با گايه از سخنان   گزارش  3

نقويان گفت: آقاي 
رئيس جمهور كه ما براي ش�ما احترام قائليم، 
ماحظه بفرماييد كه اين افراد چه گفتند و اين 
موضوع مورد قبول شماس�ت؟ آيا در گزينش 
خود اجازه انتصاب افراد دوتابعيتي را مي دهيد؟

زمس��تان ۹۵ بعد از اينكه دادستان كل كشور از 
دولت روحاني براي عدم برخورد با »مس��ئوان 
دوتابعيتي« انتقاد كرد، دست كم دو مقام عالي 
دولتي واكنش نشان دادند. وزير اطاعات و رئيس 
سازمان امور اداري و اس��تخدامي ضمن رد اين 
ادعا، خواستار توضيح دادستان شدند.  در نهايت 
دس��تگاه قضايي در چندين نوبت فهرست هاي 
مختلفي را ب��راي وزارت اطاعات ارس��ال كرد 
كه در آن مديران دوتابعيتي ذكر ش��ده اس��ت. 
اعضاي هيئت تحقيق و تفحص مجلس از مديران 
دوتابعيتي هم بارها از وج��ود ۱۰۰مدير دولتي 
داراي تابعيت مضاعف س��خن گفته و خواستار 

پيگيري و برخورد با اين تخلف شدند. 
 در پيداكردن انس�ان هاي سالم مشكل 

داريم !
در همين راستا روزگذشته دادستان كل كشور 
با بيان اينك��ه در مديريت ها ي��ك نقش مهم و 
بي بديل را مديران س��الم ايفا مي كنند، گفت: 

مديران سالمند كه مي توانند به فضاي سامت 
ادارات و جامعه كمك كنند. اگر خدايي نكرده 
مديري فاسد باش��د، به تعبير زيبايي كه مقام 
معظ��م رهبري فرمودن��د: با دس��تمال كثيف 
نمي ش��ود شيش��ه اي را تميز كرد و حتماً بايد 
دستمال تميز باشد تا شيشه آلوده را تميز كنيم 
اگر مديري فردي مسئله دار باشد، نمي تواند براي 
مردم احياي حقوق عامه كند و حقوق مردم را به 
آنها برساند.  حجت ااسام منتظري افزود: ما در 

كشور افراد سالم زياد داريم و قحط الرجال نيامده 
است، اما متأسفانه در پيداكردن انسان هاي سالم 
مش��كل داريم، فردي اخيراً نكته اي را فرموده 
است كه منصوب شده به جايگاهي كه شنيدن 
اين حرف از اين فرد جاي تعج��ب دارد من به 
شدت نسبت به اين مس��ئله گله مندم و اظهار 
تأسف مي كنم فردي را به عنوان مسئول گزينش 
كشور نصب كرده اند كه در مورد مسائلي بحث 

مي كند كه بسيار قابل تأمل است. 

 حرف خاف قانون مي زند
وي با بيان اينكه اين فرد اول استفاده نادرستي از 
آيات قرآن مي كند، گفت: اي��ن فرد مي گويد چه 
اش��كالي دارد كه از افراد دوتابعيتي س��ه تابعيتي 
و حتي پنج تابعيتي اس��تفاده كنيم و چطور بايد 
براي مديريت فوتبال كارشناس يا مربي خارجي 
بياوريم، چه اشكالي دارد كه در مسائل اقتصادي 
نيز اين اتفاق بيفتد! اواً قياس مع الفارق است، آقاي 
عزيز يك مدير فوتبال كه از خارج مي آيد چه كار 
مي كند؟ به كودكان ياد مي دهد كه چگونه بازي 
كنند.  منتظري تأكيد كرد: به خدا قسم روزي كه 
رهبري فرياد تحقق اقتصاد مقاومتي را زدند، اگر 
زمينه براي افرادي كه به اين موضوع اعتقاد دارند، 
باز نمي شد امروز كار ما به اين مرحله نمي رسيد.  
دادس��تان كل كش��ور گفت: كس��ي كه مسئول 
گزينش كشور ش��ده و اين حرف را مي زند، عقًا 
قابل قبول نمي دانيم و كار خاف قانون انجام داده و 
حرف خاف قانون مي زند و من به عنوان دادستان 
كل قطعاً نسبت به اين مسئله موضع گيري خواهم 
كرد، مگر حقوق مردم مفت و مجاني به دست آمده 
كه امروز مديريت كشور در دست افرادي باشد كه 
هيچ اطميناني به آنها نيست؟ گفتني است فقط 
يكي از وج��وه خطرن��اك دوتابعيتي ها، تعهداتي 
است كه آنها در قالب س��وگندنامه به كشورهاي 
اعطاكننده تابعيت مي دهند كه منافع آن كشور را 

ارجح برمنافع ساير كشورها بدانند. 

در حالي كه قرار بود 
ابراهيم مشيريان

ص�دور كارت هاي   گزارش 2
هوش�مند مل�ي با 
كارت هاي توليد داخل از اول آبان آغاز شود، 
اما اين موضوع عملياتي نش�د، به طوري كه 
بس�ياري از متقاضيان كارت هوش�مند ملي 
ماههاست كه ثبت نام كرده اند، اما نتوانسته اند 
كارت خود را دريافت كنند. در اين بين سازمان 
ثبت اولتيماتوم داده ك�ه كارت هاي قبلي از 
اعتبار ساقط است! اول به داد مردم برسيد بعد 
اولتيماتوم بدهيد! وقتي س�ازمان ثبت توان 
پاسخگويي به درخواست هاي قبلي را ندارد، 
چرا مردم را ب�ا اولتيماتوم جديد به دردس�ر 

جديد مي اندازيد؟!
برخي از متقاضيان كارت هوشمند ملي بيش از 

شش  ماه است كه كارت خود را دريافت نكرده اند 
و در اي��ن زمينه مس��ئوان مربوط��ه در دفاتر 
ثبت نام پاس��خي نمي دهند و مردم سرگردان و 
حي��ران در انتظار كارت هاي خود هس��تند.  در 
همين زمينه روزگذشته سخنگوي ثبت احوال 
گفت: تمامي كساني كه قبل از اسفند سال ۹6 
درخواست كارت ملي هوشمند كرده اند و كارت 
آنها نيز صادر شده، اما براي دريافت كارت ملي 
هوشمندش��ان مراجعه نكرده اند، از هفته آينده 
سريال كارت هاي قديمي شان باطل خواهد شد 
و در مراجعه به دس��تگاه هاي دولتي با مش��كل 
روبه رو خواهند شد.   سيف اه ابوترابي در نشست 
خبري كه به مناسبت صدمين سالگرد سازمان 
ثبت احوال برگزار شد، اظهار كرد:  تاكنون بيش 
از 47 ميليون و ۲۰۰ هزار نف��ر تكميل ثبت نام 

انجام داده اند و براي 44ميليون و ۵۰۰ هزار نفر 
كارت هوشمند ملي صادر شده كه از اين تعداد 
حدود 44ميليون كارت به اس��تان ها ارس��ال و 
تحويل هموطنان داده شده است.  ابوترابي ادامه 
داد:  تعدادي كارت  ملي هوشمند صادر شده، اما 
در ادارات ثبت احوال باقيمانده است. ثبت احوال 
نيز براي حل اين مشكل اعام كرده است كساني 
كه براي دريافت كارت ملي هوشمندش��ان قبل 
از س��ال ۹6 اقدام كرده اند از هفته آينده تمامي 
كارت هاي نمونه قديم آنها از درجه اعتبار ساقط 
و سريال كارت هايش��ان از مراكزي كه با آنها در 
ارتباط هستند و اس��تعام انجام مي دهند، فاقد 
اعتبار خواهد بود.  سخنگوي سازمان ثبت احوال 
افزود: امروزه بيش از ۱۹۰دس��تگاه به صورت بر 
خط با س��ازمان ثبت احوال در ارتباط هستند و 

بيش از ۲۰۰ هزار نقطه تم��اس بر خط با پايگاه 
اطاعاتي جمعيت كشور به منظور احراز هويت 
وجود دارد.  وي اضافه كرد: كس��اني كه در سال 
۹7 درخواست كارت ملي هوشمند كرده اند، اما 
هنوز كارت هايشان صادر نشده نيز نگراني نداشته 
باش��ند. همچنين به هموطنان تأكيد مي كنم با 
توجه به اينكه تا پايان سال ۹7 تمامي كارت هايي 
كه اعتبارش��ان براس��اس مصوبه هيئت وزيران 
تمديد شده بود، عمًا باطل خواهد شد و سازمان 

هيچ برنامه اي براي تمديد آن ندارد. 
ابوتراب��ي با بي��ان اينكه جمعيتي ح��دود ۱۲تا 
۱۵ميليون نفر داريم كه هنوز براي ثبت نام كارت 
ملي مراجعه نكرده اند، گفت: اين افراد نيز بايد هر 
چه س��ريع تر براي ثبت نام كارت ملي هوشمند 

مراجعه كنند. 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 مهدي شيرازي با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: 
ورود خودرو به ميدان نقش جهان اصفهان ممنوع است، اما آقاي مونسان 
متولي اصلي و عالي ترين مقام ميراث كشور با خودرو اش و در روز روشن 

قانون شكني كرده است. 

  احمديان با اشاره به صحبت هاي معاون مشاركت هاي مردمي 
كميته امداد توئيت زد: حمايت66هزار »حامي« مردمي از ۲۰هزار 
فرزند »يتيم« و »محسنين« در استان تهران خبر خيلي خوبي بود كه 
بعد از خبر »6۲۰هزار خانواده جديد تحت  پوشش قرار گرفتند« شنيديم 
تو اين وضعيت آشفته بايد هواي همديگه رو داشته باشيم. اصًا شهروند 

مسئول يعني اينكه نسبت به هم بي تفاوت نباشيم. 

  سجاد با هشدار نسبت به شيوع بااي كمبود ويتامين D در 
كشور توئيت زد: كميته ملي ش��ير مدارس، توزيع شير غني شده با 
ويتامين D را اباغ كرده است، اما متأسفانه به طور كامل اجرا نمي شود. 
سال گذشته فقط در مدارس ۱۵استان كش��ور توزيع شد. مسئوان 

مي گويند، اگر اعتبارات به موقع تأمين شود، برنامه را اجرا كنيم. 

  شيوا شفيعي با انتشار اين عكس در اينستاگرامش توضيح 
داد: در چنين ازدحام و ش��لوغي براي دريافت كارت ملي چندين بار 
به اداره ثبت احوال مراجعه كرديم. هربار به دليل مشكات خود اداره 
كارمان به دفعه بعد  كشيد ولي در نهايت كارمان تمام شد. دو ماه از آن 
زمان مي گذرد و گفته اند تحويل كارت نامشخص است. جالب اينكه هر 

جا مي رويم هم كارت قديم قبول نمي كنند. 

 موسوي پور با انتش�ار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: 
آيين نامه افزايش حقوق و مزاياي شهرداران در هيئت دولت تصويب 
شد و بر همين اساس افزايش ۱۰۰درصدي در حقوق شهرداران اتفاق 
مي افتد. خيلي هم خوبه ولي آقايان شهردار!  اي كاش ذره اي هم به حق 
و حقوق پاكباني كه ماه هاست پيمانكاران شما حداقل حقوق را هم از 

آنها دريغ مي كنند، رسيدگي كنيد. 

  فرخنده در واكنش به اين خبر كه »كمبودهاي دارويي ايران 
از امريكا كمتر است« توئيت زد: به گفته سخنگوي وزارت بهداشت 
كمبودهاي دارويي ايران به زير ۳۰قلم رسيده و در برخي هفته ها حتي 
زير ۲۰قلم است. رفتم داروخانه آمپول »اينترفرون بتا« بگيرم كه داروي 
ساده بيماري نقص ايمني است. مي گويند، نداريم برو خودت پيدا كن! 

اين هم در راستاي خودت بمال! آقاي وزيره؟

  جواد با انتش�ار اين عكس توئيت زد: مديرعامل ش��ركت آب 
منطقه اي آذربايجان غربي از آغاز مرحله نخست رهاسازي آب از سد 
شهيد كاظمي بوكان به سمت درياچه اروميه خبر داد. چند وقت پيش 
هم خبر اومده بود از افزايش محصوات توليدي شهرهاي اطراف! آيا 
جهاد كشاورزي با محيط زيست هماهنگه؟ تازه نيمه جنوبي درياچه كه 

ديگه خشك شده و كار از كار گذشته... 

 ياس با انتقاد از عملكرد آموزش و پرورش توئيت زد: روزنامه 
سيستان و بلوچستان خبر داده كه مدير و مربي آموزشي مدرسه اي كه 
آتش سوزي شده، اخراج شدن چون قصور از اونها بوده البته كه مقصرن، 
اما قصور رو اون مدير آموزش پرورش��ي كرد كه امكانات مناس��ب در 
اختيار مدرسه نذاشت يا اون شهردار و نماينده مجلس و استانداري كه 

نميدونم به چه حقي دارن حقوق مي گيرن و نمي تونن.

  نفيسه با انتشار اين عكس در اينس�تاگرامش هشدار داده 
است: يك متخصص سرطان با خبرگزاري فارس مصاحبه كرده و گفته 
كه ۹۰درصد بيماران سرطان ريه سيگاري هس��تند. هر چقدر فرياد 
مي زنيم كه در كشور ما هم بايد از سيگار ماليات گرفته بشه تا حداقل 

نوجوان ها و جوان ها سمتش نرن، گوش شنوايي نيست. 

كبري فرشچي

 مديرعامل ش��ركت متروي تهران و حومه گفت: محموله نخس��ت 
واگن هاي مترو ظهر ديروز از گمرك بندرعباس خارج شد. 

 مشاور سازمان جهاني بهداشت با اشاره به اينكه سامت خون ايران 
در منطقه سرآمد است، گفت: ايران نرخ پاييني در انتقال عفونت هاي 

قابل انتقال از طريق خون دارد. 
 عضو هيئت امناي س��ازمان تأمين اجتماعي گفت: سازمان تأمين 
اجتماعي تا آخر امس��ال ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان كس��ري دارد و 
از سوي ديگر دولت بيش از ۱۸۰هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين 

اجتماعي بدهكار است. 
 معاون درمان وزير بهداشت با اش��اره به اينكه حدود ۳ميليون زوج 
ايراني سابقه ناباروري دارند، گفت: پيرو اجراي سياست هاي جمعيتي 
اباغي از سوي مقام معظم رهبري برنامه حمايت از درمان ناباروري در 

دستور كار وزارت بهداشت قرار گرفت.

هاشمي: 
تحولي در مديريت شهري اتفاق نيفتاده !

آغاز پنجمين دوره از فعاليت هاي ش�وراي ش�هر تهران با جريان 
انتخاب ش�هردار جديد پايتخت همزمان بود؛  ش�هرداري كه طي 
كمتر از دو س�ال س�ه بار تغيير كرد تا ش�وراي ش�هر پنجم را هم 
مانند ش�وراي ش�هر اول تهران با حواش�ي متع�دد در خاطره ها 
مان�دگار كند؛  ماندگاري   از جنس حاش�يه نه كارآم�دي!  ماجراي 
تا جايي پيش رفته كه محس�ن هاش�مي رئيس ش�وراي اسامي 
شهر تهران هم معتقد اس�ت: با وجود كمتر از سي ماه تا انتخابات 
دوره شش�م باقيمانده، برداش�ت افكار عمومي آن اس�ت تحولي 
كه در مديريت ش�هري م�ورد انتظار ب�ود، تحقق نيافته اس�ت. 
رئيس شوراي اسامي شهر تهران در بيان چرايي اين نارضايتي تأكيد 
مي كند: اگرچه مي توانيم دايل مختلفي از جمله تغييرات ناخواسته 
در شهردار، بدهي هاي گذشته، ركود و مش��كات را عنوان كنيم، اما 
شهروندان از ما خروجي مي خواهند و برآيند كلي عملكرد شهرداري 
در اين مدت ادامه راه دوره قبل بوده و تحول چشمگيري مشاهده نشده 
است.  وي تصريح كرد: هم اكنون نارضايتي، ابهامات و تخلفات زيادي در 
ارائه خدمت به شهروندان و انجام فعاليت ها در شهرداري وجود دارد كه 
با سه اصل، شفاف سازي، تسريع و يكسان سازي مي توان اين نارضايتي ها 
و ابهامات را كاهش داد. اين موضوع به خصوص در حوزه شهرسازي و 
صدور مجوز و همچنين معامات شهرداري وجود دارد و انتظار جدي 

شهروندان ايجاد تحول در عملكرد شهرداري در اين حوزه است. 
به تعبير هاشمي اگر مديريت ش��هري نتواند به سرعت وارد اصاحات 
س��اختاري ش��ود، اين بوركراس��ي مديريت را مي بلع��د و او را درگير 

روزمرگي و تاش براي تأمين هزينه هاي جاري مي كند. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر هزينه جاري اداره شهر تهران ماهانه حدود 
هزار ميليارد تومان است، مي افزايد: با توجه به كسري بودجه و كمبود 
نقدينگي شهرداري، عمًا عمده منابع شهري صرف هزينه هاي جاري و 
نگهداشت شهر مي شود كه دو سوم اين هزينه حقوق و دستمزد است، 
اگر چابك سازي در پيكره شهرداري صورت نگيرد، عمًا اين بدنه فربه 
آنقدر سنگين است كه امكان تحرك و فعاليت را براي مديريت شهري 
غيرممكن مي كند كه نياز به چابك س��ازي، اولويت دروني ش��هرداري 
است و براساس مطالعات به عمل آمده كاهش تعداد معاونان از ۹ معاون 
به پنج معاون، تعداد مناطق از ۲۲منطقه به ۱۲منطقه و تعداد سازمان 
و شركت هاي وابسته به شهرداري از 4۰سازمان و شركت به ۲۰سازمان 
و ش��ركت كاهش يابد.  به گفته هاشمي، اين ش��يوه اصاح ساختاري 
اصطاحاً تعديل از باا گفته مي ش��ود كه هم به صورت بنيادين موجب 
چابكي ساختار مي شود و هم مقاومت كمتري را در بين كاركنان ايجاد 

مي كند چراكه بيشترين كاهش در حوزه مديران ايجاد مي شود. 

دعواي جاي پارك فضايي شد!
مي گويند جنگ جهاني بعدي س��ر جاي پارك خودرو اس��ت. هرچند 
زمينه اين جمله خنده دار است، اما اگر گهگاهي به سراغ اخبار حوادث 
برويد، مي بينيد كه بهانه خنده آور جاي پارك ساانه منجر به چند نزاع 

و درگيري مي شود كه در برخي موارد هم به قتل كشيده مي شود. 
البته اين تصوير براي شهرهاي خودرومحور دور از ذهن نبود؛ شهرهايي 
كه براي بازشدن مسير خودروها خانه ها را وادار به عقب نشيني كردند 
و اينقدر راه و بزرگراه ساختند كه چرخ صنعت خودروسازي بچرخد. 
غافل از اينكه به خودرو جماعت رو كه بدهيد آستر هم مي خواهد. يعني 
بعد از اينكه راه را براي خودروها ب��از كرديم حاا براي توقف هم توقع 
همكاري دارند. اگر هم با آنها همكاري نشود دوبله و سوبله مي ايستند 
و كل خيابان را بند مي آورند يا جل��وي در پاركينگ ها لنگر مي اندازند 
يا براي رسيدن و تصاحب بهترين جاي پارك دوئل مي كنند. آخر سر 
هم هرجا كه توانستند چرت مي زنند و صاحبان خود را به جان يكديگر 
مي اندازند. در اين بين هرچقدر هم پاركينگ ساختيم و خانه ها را مجهز 
به توقفگاه خودرو كرديم، افاقه نكرد كه نكرد و همچنان در زمينه جاي 
پارك تقاضا بيشتر از عرضه است.  اما فاجعه از جايي عميق تر مي شود 
كه خبر برسد اين فرهنگ خودروس��واري را به خارج از جو و فضا هم 
صادر كرده ايم و اينقدر سفينه فضايي راهي ايستگاه هاي خارج از جو 
كرديم كه پاركينگ ايستگاه هاي فضايي پر شده و سفينه هاي بعدي 
جاي پارك ندارند؛ يعني اينقدر در خودروسواري افراط كرده ايم كه نه 
تنها جاي پارك روي زمين كم آورده اي��م بلكه  در فضا هم ديگر جايي 
براي پارك سفينه هايمان نيست. حاا كي خبر دعوا بر سر جاي پارك 
سفينه فضايي هم در رس��انه ها مخابره ش��ود، خدا عالم است.  در اين 
راستا از خودروسازان محترم و سفينه سازان گرامي وسيله نقليه تقاضا 
داريم در فرآيند توليد و فروش به جز س��ود سرشار خود، ظرفيت هاي 
بازار و الزامات مصرف را هم در نظر بگيرند.  بر اين اساس در تصاويري 
كه اخيراً »الكساندر گرس��ت«)Alexander Gerst( فضانورد آلماني 
آژانس فضايي اروپا منتشر كرده است، مي توان چهار فضاپيماي ديگر 
را در سكوي ايستگاه فضايي بين المللي مشاهده كرد.  در حال حاضر، 
شش فضاپيما به»آزمايش��گاه مداري«)orbiting laboratory( اعزام 
شده اس��ت و اين حداكثر تعداد فضاپيماهايي اس��ت كه مي توانند در 
آنجا حضور داشته باشند. اين فضاپيماها به منظور ارسال مقادير زيادي 

سخت افزار، مواد مورد نياز خدمه، سوخت و غيره آنجا هستند. 
ايستگاه فضايي بين المللي، يك ايستگاه فضايي است كه با مشاركت بيش 
از ۱۵كشور ساخته مي شود. اين ايستگاه فضايي در مدار نزديك زمين و 
در ارتفاع ۳۳۰ تا 4۳۵كيلومتري از سطح زمين در حركت است. سرعت 
آن در مدار برابر ۲7/7۰۰ كيلومتر بر ساعت است كه به اين ترتيب روزي 
بيش از ۱۵بار به دور سياره زمين گردش مي كند وبا مانورهاي »تجديد 
ارتفاع« با استفاده از موتورهاي زيوزدا )ماژول ايستگاه فضايي(، پيوسته 
مدار خود را در ارتفاع بين ۳۳۰ و 4۳۵ كيلومتر )۲۰۵ و ۲7۰ مايل( حفظ 
مي كند. اين به معني طي كردن ۱۵/۵4 مدار در روز است.  اين ايستگاه 
محصول همكاري مشترك سازمان ناسا، سازمان فضايي روسيه، اروپا، 
ژاپن و كاناداست. سازمان فضايي برزيل از طريق همكاري با ناسا با اين 
برنامه مشاركت مي كند. س��ازمان فضايي ايتاليا هم به عنوان يك عضو 
فعال در س��ازمان فضايي اروپا و هم به طور مس��تقل در برنامه ايستگاه 

فضايي مشاركت مي كند. 

مريم زاهدي 
  گزارش  يک

نيلوفر اماني 
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مهران  ابراهيميان

وزي�ر راه و شهرس�ازي ب�ا بي�ان اينك�ه 
مس�كن با پس�وند را قب�ول ن�دارم، گفت: 
اگ�ر م�ردم در س�اخت و تحوي�ل ۵۰۰ هزار 
واحد مس�كن مهر و ۴۰۰ ه�زار واحد جديد 
مش�اركت كنن�د، چ�رخ تولي�د مس�كن 
در كش�ور ب�ه حرك�ت در خواه�د آم�د. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
محمد اسامي در سفر به استان قزوين با بيان 
اينكه بنده هيچ پسوندي را براي مسكن قبول 
ندارم، گفت: در اين دوره مسكني كه در هدف 
داريم و براي اقشار كم درآمد و متوسط جامعه 

در حال ساخت است، در برنامه ما ديده شده و 
شامل تكميل و تحويل ۵۰۰ هزار واحد مسكوني 
مهر و ۴۰۰ هزار واحد جديد در سراس��ر كشور 
اس��ت كه اگر مردم در س��اخت و تكميل آنها 
مش��اركت كنند، چرخ توليد مسكن در كشور 
به حركت در خواهد آم��د. وي گفت: بازآفريني 
شهري در ۲۷۰ محله در سال بايد طبق برنامه 
ششم توسعه اجرايي شود و برنامه سال ۹۷ اين 
بازآفريني ماه گذشته به استانداران سراسر كشور 
اباغ شده و طبق آن در ۳۱ اس��تان ۱۰۰ هزار 

واحد مسكوني احداث خواهد شد.

رئيس كميس�يون اقتصادي مجل�س درباره 
جزئيات مصوبه جديد شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي درب�اره عرضه نفت خ�ام در بورس 
گفت: ق�رار اس�ت ۳ ميليون بش�كه نفت در 
بورس عرضه ش�ود و وزارت نفت اختيار دارد 
صد درصد ريالي تس�ويه وجوه را انجام دهد. 
محمدرض��ا پورابراهيمي گفت: خوش��بختانه اين 
مسئله مورد توافق س��ران قوا قرار گرفت. ما هم در 
اين جلسه نظر مثبتمان را اعام كرديم. بر اساس اين 
مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، قرار است 
بحث عرضه نفت در بورس انرژي استمرار پيدا كند. 

همچنين شرايط قبلي كه بخشي از آن ارزي و بخش 
از آن ريالي بود تسهيل مي شود. پورابراهيمي ادامه 
داد: براين اساس تقريباً حتي تا صددرصد ريالي هم 
مي تواند انجام شود. البته اين اختياري است كه به 
وزارت نفت داده شده است تا بتواند حتي تا سقف 
صد درصد هم به صورت ريالي تسويه كند. بنابراين 
اين مسئله حتماً بر س��اختار بورس نفت و ظرفيت 
بورس انرژي اثر مثبت خواهد داشت. پورابراهيمي 
گفت: اخيراً نمايندگان از طرف سفارتخانه ها، حتي 
سفراي كش��ورهاي مهم اقتصادي، اعام آمادگي 

كردند و دارند كارها را مي كنند.

صدور مجوز فروش صد درصد ريالي نفت در بورساسامی: مسكن با پسوند را قبول ندارم!
  خبر

ازبودجهانتخاباتيتاسياسيكاري
دربودجه!

آنطور كه رئيس سازمان برنامه و بودجه 
مي گويد احتمااً ايحه بودجه سال آينده 
دو روز ديگر به مجلس ش��وراي اسامي 
ارائه خواهد شد. رئيس جمهور قرار است 
روز سه شنبه به مجلس برود و بودجه را 
تحويل مجلس بدهد. اين در حالي است 
كه در ۱۵ آذرماه سال جاري دولت ايحه 
بودجه سال آينده را آماده و با توجه به اينكه نمايندگان در تعطيات 
به سر مي بردند، آن را براي مجلس شوراي اسامي ارسال كرد. ظاهراً 
اين بودجه آنقدر بي توجه به شرايط بسته شده  و ناقص بوده كه نه فقط 
مقام معظم رهبري بلكه سران سه قوه بر اصاح بخش هايي از ايحه 
بودجه تأكيد كردند و معلوم نيست در سازمان برنامه و بودجه براساس 
چه كار كارشناس��ي در طول يكسال تدوين ش��ده كه نياز به اصاح 

ضرب ااجلي آن شده است! 
 البته آنچه مي ت��وان از فحواي اصاحات انجام ش��ده و اخبار دريافت 
اين است كه ظاهراً ارقام درآمدي و هزينه اي به شكلي نامتوازن بوده و 
شرايط ويژه تحريمي به درستي ديده نشده با اين حال بودجه تكميلي 
كه قرار است تحويل مجلس شود هم تا زمان تصويب راه دشواري دارد 
كه بايد از اقدامات پوپوليس��تي و تاش هاي بي محابا و غير منطقي در 

افزايش سهم دستگاه ها پرهيز كرد. 
اگر چه نوبخت در جلس��ه غير علني با دبيران سرويس و خبرنگاران از 
ترس خود از نمايندگان براي زياده خواهي هاي بي منطق نمايندگان 
مجلس در بودجه س��ال بعد اع��ام نگراني كرده ب��ود و از خبرنگاران 
خواست تا نسبت به مديريت زياده خواهي هاي نمايندگان مجلس به 
بهانه انتخابات پيش رو كمك كنند،  اما نش��انه هاي جديدي از جمله 
اظهارات پر ابهام جهانگيري حكايت از تهديد جديدي است كه مي توان 

آن را » سياسي كاري بودجه اي « ناميد. 
 اينكه در بودجه بيش از ۱۱۰۰ هزار ميليارد توماني امس��ال به دنبال 
اعداد و ارقام كوچك برويم و آن را نيز با اهداف انحراف افكار عمومي و 
انداختن تقصير بر گردن ديگران بزرگنمايي كنيم، خطري جدي تر از 
اثر گذاري انگيزه انتخاباتي نمايندگان مجلس در حوزه انتخابي خود 
دارد. نگارنده با علم به اين نكته كه س��ال ۹8 س��الي سخت به لحاظ 
درآمدي است بر اين باور اس��ت كه اگر قرار است در مديريت منابع از 
همه جريانات سياسي و نحله هاي فكري استفاده شود،  نخستين گام 
پرهيز دولت از سياسي كاري در بودجه و اتخاذ تصميمات سخت براي 
زير مجموعه دولت است وگرنه اعمال فشار كمبود درآمدهاي كشور بر 
گرده غير خودي ها حاصلي جز چانه زني بيشتر و تخصيص نيافتن بهينه 

منابع بودجه اي نخواهد داشت. 
 همچنين دولت و مجلس با علم به اين موضوع بايد كمتر از جريانات 
ابي متداول استفاده كند و سياسي كاري و زدن جناح رقيب را به بهانه 
بودجه در دستور كار خود قرار دهند و در حوزه تأمين منابع با جديت 

بيشتري روي منابع مالياتي جديد متمركز شوند. 
تحقق نظام جامع مالياتي به گونه اي كه بتوان از متموان و دهك هاي 
باا درآمد ك��ه عمده فراريان بزرگ مالياتي را نيز ش��امل مي ش��وند، 
 امري است كه تنها با اراده دولت و تسليم نشدن برعوامل نفوذ در نظام 
تصميم سازي دولت ميسر مي شود. از سوي ديگر حقيقت آشكار امروز 
ما و به خصوص براي س��ال بعد وجود ركود تورمي در اقتصاد است در 
حالي كه سيس��تم بانكي همچنان در حدو اندازه بودجه امسال سود 
بانكي خواهد داد. از اين رو تدوين بودجه بايد به گونه اي باش��د كه در 
حوزه مديريت تقاضا به خصوص در بخش دولتي اثر گذار باشد و بايد از 

سپرده گذاري دستگاه ها براي پرداخت برخي پاداش ها پرهيز كرد. 
سومين نكته حائز اهميت هدايت بهينه منابع يارانه هاي به خصوص در 
حوزه انرژي است كه حتماً و الزاما با افزايش قيمت به روش سنتي نبايد 
آن را دنبال كرد. توجه به عدالت تخصيص يارانه ها مي تواند از يكس��و 
مصرف را كنترل كند و از س��وي ديگر درآمدهاي منطقي را محقق و 
كمك هاي حمايتي به دهك هاي كم برخ��وردار را فراهم مي كند. اگر 
حقيقت دخل و خرج س��ال بعد را كه در بودجه ۹8 نمود دارد،  در نظر 
بگيريم در آن كاهش درآمده��اي ارزي و ريال��ي، كاهش هزينه هاي 
جاري، كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي، توجه به اشتغال آفريني و تمركز 
بر افزايش پايه هاي مالياتي بايد مورد توجه قرار گيرد. بنابراين عاوه بر 
عدالت مالياتي كه از بخش مولد حمايت كرده و ماليات بر ثروتمندان 
فراري را بيشتر مي كند در كنار استفاده از دارايي هاي دولت و شركت هاي 

دولتي مي تواند كمك حال بخش درآمدي بودجه باشد. 

آغازبرخوردبا۱۰۰نقطه
عرضهبرندپوشاكقاچاقدرتهران

رئي�س س�تاد مرك�زي مب�ارزه ب�ا قاچ�اق كاا و ارز در 
حاش�يه نشس�ت ب�ا مدي�ران اس�تاني مب�ارزه ب�ا قاچ�اق كاا 
و ارز گف�ت: از اول دي م�اه ب�ا برنده�اي پوش�اك قاچ�اق 
در ۱۰۰ نقط�ه شناس�ايي ش�ده ته�ران، برخ�ورد مي كني�م. 
به گزارش فارس، علي مؤيدي خرم آبادي در حاش��يه نشست مديران 
كل استاني ستاد مبارزه با قاچاق كاا و ارز در تهران در جمع خبرنگاران 
گفت: از روز شنبه يكم دي ماه طبق قرار قبلي و اعام شده با برندهاي 
محرز قاچاق در پوشاك برخورد مي ش��ود و در تهران ۱۰۰ نقطه مهم 
عرضه پوشاك قاچاق شناسايي شده كه با همكاري دستگاه هاي مربوطه 

تابلوهاي اين مراكز را پايين مي كشيم. 
وي افزود: براي ايجاد بازار عرضه پوشاك ايراني ازم است با محل هاي 
عرضه مح��رز قاچاق پوش��اك برخورد ش��ود و ما با جدي��ت برخورد 
مي كنيم. رئيس س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاا و ارز تأكيد كرد: 
اگر واردات پوشاك به صورت رس��مي و با پرداخت حقوق دولتي و به 
صورت نمايندگي رسمي برندها باشد، مشكلي ندارد، اما عمده برندهاي 
خارجي به صورت قاچاق در پاس��اژها و مراكز عرضه به ويژه در تهران 
عرضه مي شود كه بايد اين مراكز جمع آوري شود و اگر تاكنون برخورد 

نشده، از مردم عذرخواهي مي كنم. 

پرداختمطالباتتاسقف۱۰۰ميليون
تومانی۶تعاونیكاسپينتاپایاندیماه

ناي�ب رئيس مجلس گفت: س�پرده گذاران مؤسس�ه فرش�تگان 
و افض�ل طوس تا س�قف ي�ک ميلي�ارد تومان س�پرده خ�ود را 
دريافت ك�رده اند، اما مطالبات ش�ش مؤسس�ه ديگر كاس�پين 
پرداخ�ت نش�ده كه مقرر ش�د ت�ا پاي�ان دی م�اه تا س�قف ۱۰۰ 
ميليون تومان ب�ه هر يک از اين س�پرده گذاران پرداخت ش�ود.

مسعود پزشكيان در گفت وگو با خانه ملت، در تشريح آخرين جلسه 
نمايندگان سران س��ه قوه برای پيگيری مسائل و مشكات مؤسسات 
مالی و اعتباری گفت: در اين نشس��ت آخرين وضعيت پرداختی های 
تعاونی گليم و گبه مورد بررسی قرار گرفت كه براساس اين بررسی ها 
مجوزهای ازم صادر نشده است  و پيگيری شد تا مشكات اين تعاونی 
رفع شود. نايب رئيس مجلس شورای اسامی گفت: مقرر شده تيمی 
برای پرداخت مطالبات چند تعاونی باقيمانده مؤسسه مالی و اعتباری 

كاسپين تشكيل شود.

88498433سرويس  اقتصادي۴
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بهصندوقتوسعهمليبدهكاراست
عض�و كميس�يون برنام�ه، بودج�ه و 
محاس�بات مجلس مي گويد دولت به 
صندوق توسعه ملي بدهي هاي ارزي و 
ريالي دارد كه در بخ�ش ارزي بيش از 
ميلي�ارد دار بدهي وج�ود دارد تا   ۵
ام�روز ب�از پرداخ�ت نشده اس�ت. 
غامعل��ي جعف��رزاده ايمن آب��ادي در 
گفت وگو با خانه ملت با اشاره به مصارف صندوق توسعه ملي از ابتداي 
تأسيس تا پايان سال ۹6 گفت: مهم ترين هدف صندوق توسعه ملي با 
توجه به اساسنامه قانون آن، اعطاي تسهيات به بخش غيردولتي براي 

توليد و توسعه سرمايه گذاري بوده است. 
عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس عن��وان كرد: 
ميزان تحقق اهداف صندوق توسعه ملي با لحاظ صد درصد پرداخت 
تس��هيات از محل س��پرده گذاري، صرفاً مع��ادل ۲۴ درصد مصارف 
بوده اس��ت و پرداختي از محل صندوق توس��عه ملي به منظور اهداف 
بودجه و برنامه هاي توس��عه بالغ بر ۳۵/۲ ميليارد دار بوده كه حدود 
۳8درصد از مصارف صندوق اس��ت و عموماً مربوط به تأمين كسري 
بودجه است. وي بيان داش��ت: در خصوص بازپرداخت ريالي تعهدات 
دولتي نيز اين نكته حائز اهميت است كه مجموع تعهدات ريالي دولت 
۱۴ هزار ميليارد تومان بوده كه بازپرداخت آن بايد از سال ۹8 تا سال 

۱۴۰۲ در قالب بودجه هاي سنواتي پيش بيني شود. 
........................................................................................................................
استقبالرحمانيازایجادشهركصنعتي

درایرانباسرمایهگذاريتركيه
وزي�ر صنعت، مع�دن و تج�ارت در دي�دار ب�ا مقام�ات تركيه از 
اي�ده ايجاد ش�هرك صنعت�ي در خاك اي�ران با س�رمايه گذاري 
ش�ركت هاي ت�رك اس�تقبال ك�رد و آن را فرصتي ب�راي جذب 
س�رمايه گذاري خارج�ي، انتق�ال دان�ش فن�ي و تكنول�وژي 
به اي�ران ب�ا ه�دف افزاي�ش س�بد صادراتي كش�ور دانس�ت. 
رضا رحماني وزير صنعت، مع��دن و تجارت ط��ي ماقات هايي كه با 
رئيس جمهور تركيه، وزير تجارت و همچنين وزير صنعت و تكنولوژي 
تركيه داشت بر پايبندي ايران به توافقنامه تجارت ترجيحي تأكيد كرد 
و خواستار توسعه فهرست اقام تعرفه ترجيحي براي تحقق هدف ۳۰ 
ميليارد داري شد كه پيشتر رؤساي جمهوردو كشور در نشست هاي 

مشترك آن را هدف گذاري كرده بودند. 
........................................................................................................................

تسلطبانكمركزيبربازارارز
پرقدرتترازهميشهاست

عبدالناصر همتي، رئيس كل بانک مركزي 
ايران در اينس�تاگرام نوش�ت: تسلط و 
احاطه بر بازار ارز پرقدرت تر از هميشه 
است و سياست هاي بانک مركزي براي 
تقويت ارزش پول ملي و واقعي شدن نرخ 
ارز، برمبن�اي نظ�رات كارشناس�ي و 
واقعيت ه�اي اقتصادي ت�داوم مي يابد. 
همتي افزود: ثبات نسبي ايجاد شده در بازار ارز، به همراه تقويت تدريجي 
ارزش پول ملي كشور كه موجب آرامش در ميان اقشار مختلف مردم شده 
است، با ترفندهايي از طرف كساني همراه ش��ده كه با اهداف مختلف از 
جمله كسب سود از نوسانات بازار، عليه ثبات و آرامش اقتصادي كشور جو 
رواني ايجاد مي كنند. وي ادامه داد: درج مطالب جعلي به نقل از اينجانب 
در مورد ذخاير ارزي و سرنوشت برخي از سپرده هاي بانكي و كسري بودجه 
و. . .بازنش��ر آن در فضاي مجازي و بزرگ نمايي برخ��ي اظهارات و اخبار 
بين المللي براي ايجاد نگراني از وضعيت ارزي كشور در بين مردم، از جمله  
اين موارد است. رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه ذخاير ارزي كشور 
در وضعيت مطلوبي قرار دارد، افزود: ازم است بار ديگر يادآوري كنم كه 
بانك مركزي ضمن صيانت ازم از سپرده هاي مردم در بانك ها، اصاح و به 

روزرساني نظام بانكي را با دقت طراحي و اجرا مي كند. 
........................................................................................................................
بارشهاياخيرایجادتوهمپرآبينكند

اگر چه حجم بارش هاي فصل پاييز كشور از ابتداي سال آبي 98- 97 
)اول مهرماه( تاكنون به ۱/ 92 ميلي متر رسيده، اما اين بارش ها نبايد 
دليلي بر ايجاد توهم پرآبي و فراموش كردن مديريت مصرف باشد. 
به گزارش فارس، بارندگي هاي اخير اگر چه نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل وضعيت مناسبي از خود بر جاي گذاشته است، اما اين بارش ها نبايد 
موجب اين شود كه چون بارش ها وضعيت خوبي داشته است، پس وضعيت 
منابع آبي بهتر شده و مديريت مصرف نبايد جدي گرفته شود. بر اساس آمار 
بارندگي تجمعي حوضه هاي آبريز درجه  يك كشور، ميزان بارندگي ها طي 
مدت مشابه سال آبي ۹۷- ۹6 در اين حوضه ها ۴/ ۲۹ ميلي متر گزارش شده 
است. اين ميزان بارش، از سال گذشته ۳/ ۲۱۳ درصد بيشتر شده و نسبت به 

ميانگين بلندمدت ۵۰ ساله از ۳/ ۴۹ درصد رشد برخوردار بوده است. 
........................................................................................................................

افزایشصددرصديوارداتتخممرغ
گم�رك اي�ران از افزاي�ش ص�د درص�دي واردات تخم م�رغ در 
8 ماه امس�ال خبرداد ك�ه ب�ه ارزش ۳  ميليون دار بوده اس�ت. 
به گزارش رواب��ط عمومي گمرك ايران، در هش��ت ماه س��ال جاري 
۳ميليون دار تخم مرغ وارد كشور ش��د. تخم مرغ از جمله كااهاي 
اساسي است كه طي هشت ماه سال ۹۷ به حجم ۲ هزار و ۱۹8 تن و به 
ارزش ۳ ميليون دار وارد كشورمان شده است و نسبت به مدت مشابه 
سال ۹6 افزايش ۱۰۰ درصدي را نشان مي دهد. بنابراين گزارش، ميزان 

واردات در مدت مشابه سال گذشته صفر بوده است. 
........................................................................................................................

آلمانپروازهايشركتماهانایرراممنوعكرد
آلم�ان پروازه�اي ورودي و خروج�ي ماهان اير را به اين كش�ور 
ممنوع ك�رد. ماهان اي�ر تح�ت تحريم ه�اي امريكا ق�رار دارد. 
به گزارش رويترز، طبق گزارش روزنامه آلماني بيلد در روز جمعه آلمان 
پروازهاي ورودي و خروجي ماهان اير را به اين كشور ممنوع كرد. دولت 
آلمان پس از بررسي دقيق درخواست هاي امريكا تصميم گرفته مانع 
پرواز هاي ماهان اير به دوسلدورف و مونيخ شود. سخنگوي دولت آلمان 
گفت نظري در مورد گزارش روزنامه بيلد در مورد ممنوعيت پرواز ماهان 
اير در ژانويه ندارد. دولت امريكا چند ش��ركت را به خاطر ارتباطشان با 
ماهان اير تحريم كرده است. مثل يك شركت هواپيمايي تايلندي و يك 
نماينده فروش مستقر در مالزي.  آلمان و شركايش در اتحاديه اروپا با 

امريكا بر سر سياست برخورد با ايران اختاف دارند.

پ�س از محكوميت ش�ركت توت�ال در امريكا 
به دلي�ل پرداخت رش�وه به مس�ئوان نفتي 
اي�ران در دول�ت س�ازندگي و اصاح�ات، 
ح�اا دادگاهي در فرانس�ه نيز اين ش�ركت را 
به پرداخ�ت نيم ميلي�ون يورو محك�وم كرد. 
به گ��زارش »ج��وان«، ش��ركت توت��ال يكي از 
شركت هاي بزرگ نفتي است كه طرفداران خاصي 
در وزارت نفت دارد؛ اين شركت چند پروژه بزرگ 
را در اي��ران اجرا كرد كه از جمل��ه آن مي توان به 
توسعه ميدان نفتي س��يري، ميدان نفتي درود، 
فاز ۲ و ۳ پارس جنوبي اش��اره كرد. اين ش��ركت 
براي حضور در ايران پرداخت رش��وه را در پيش 
گرفت و اسناد رشوه اين شركت به مسئوان وقت 
صنعت نفت و يك آقازاده در دادگاه هاي خارجي 
جنجال بسياري به پا كرد. اين شركت فرانسوي 
براي توسعه فاز ۲ و۳ پارس جنوبي قرارداد جذابي 
را با يك ش��ركت ايراني امضا ك��رد كه حجم آن 
۳۰ ميليون دار بود. اين قرارداد در پوش��ش يك 
شركت مشاوره و در سال ۱۹۹۷ به امضا رسيد تا 
شركت ايراني از نفوذ خود براي سپردن توسعه اين 

پروژه به توتال استفاده كند. 
همزمان با اين قرارداد البته فس��اد قراردادهاي 
اس��تات اويل و كرس��نت هم در كنار اين فساد 
قرار گفت و در دهه ۷۰شمسي رقمي بالغ بر 6۰ 
ميليون دار برآورد شد. گرچه در ايران هيچ گاه 

به پرونده رشوه گيران رسيدگي درستي نشد، اما 
امريكا به ش��دت پيگير اين پرونده بود و جريمه 
سنگيني را براي توتال بريد. محمد مشكين فام 
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس روز گذشته در 
يك نشست خبري با اش��اره به خبرهايي كه اين 
روزها در خصوص محكوم شدن توتال به پرداخت 
رش��وه براي تصاحب مش��اوره پارس جنوبي به 
گوش مي رس��د، گفت: ماجراي رش��وه توتال به 
مقام��ات ايراني مربوط به س��ال ۱۹۹۷ ميادي 
است و اين موضوع مربوط به حضور توتال در فاز ۲ 
و ۳ پارس جنوبي است. البته هنوز مستنداتي در 
اين باره وجود ندارد، اما كشور فرانسه اين موضوع 
را پيگيري كرده اس��ت و هنوز به صورت مكتوب 

چيزي دريافت نكرده ايم. 
   اسناد رشوه در 2 پروژه

آنطور كه احكام قضايي دادگستري امريكا نشان 
مي دهد قبل از اجرايي شدن قرارداد توسعه ميدان 
سيري A و E با شركت ملي نفت ايران، در اواخر 
ماه مه ۱۹۹۵ )اواخر ارديبهش��ت يا اوايل خرداد 
۱۳۷۴( ماقات بين مدي��ران توتال و مقام ايراني 
براي توافق ادعايي مش��اوره ص��ورت مي گيرد تا 
وي با اعمال نفوذ، امضاي ش��ركت مل��ي نفت را 
براي ميدان سيري بگيرد. در ۱۳ جواي )۴ مرداد 
۱۳۷۴( امضاي قراداد اعام مي شود. سه روز پيش 
از اعام امضاي قرارداد، مورخ ۱۰ جواي ) ۱ مرداد 

۱۳۷۴( يك شركت تابع توتال كه در جزاير برمودا 
به ثبت رسيده بود، براي پرداخت رشوه با واسطه 
اول قرارومدار مي گذارد. در همان روز، نخس��تين 
پرداخت به مبلغ ۵۰۰ هزار دار از بانكي امريكايي 
در نيويورك، به حس��ابي در بانك سوئيس واريز 
مي گردد. در بند ۱۲ تا ۱۵ همين سند فرايند مشابه 
براي قرارداد پارس جنوبي ش��رح داده مي ش��ود: 
»توتال با پرداخت اوليه در ازاي اعمال نفوذ مقام 
ايراني براي كسب مصوبه شركت ملي نفت ايران 
در خصوص واگ��ذاري فاز ۲ و ۳ پ��ارس جنوبي، 
به مبلغ ۱۰ ميلي��ون دار در ۱۲ ژوئن ۱۹۹۷ ) ۴ 
تير ۱۳۷6( موافقت مي كند. پرداخت به واس��طه 
دوم)يك شركت با مسئوليت محدود، مستقر در 
جزاير مس��تعمراتي ويرجين انگلستان در درياي 
كارائيب( در ۱۳ جواي ۱۹۹۷ )۴ مرداد۱۳۷6( 
صورت مي گيرد  و بااخره در ۲8 سپتامبر)۱۹ مهر 
۱۳۷6( يا حوالي آن، قرارداد توتال با شركت نفت 
امضا مي گردد«. همچنين نحوه پرداخت رشوه در 
قراردادهاي توسعه ميدان سيري و فاز ۲ و۳ پارس 
جنوبي نيز عنوان شده كه در نوع خود بسيار جالب 
است به  طوري كه سهم آقازاده معروف 6۰ ميليون 

دار مي شد!
   بمب خبري

خرداد ۹۲ بود كه خبري مهم توتال را به دردس��ر 
انداخت؛ اين شركت با پرداخت ۳۹8 ميليون دار 

به دولت امريكا براي مختومه كردن پرونده ادعاي 
پرداخت رشوه به مقامات ايراني در مقابل دريافت 
قراردادهاي نفت و گاز در اين كشور موافقت كرد. 
از آنجا كه س��هام ش��ركت توتال در بورس امريكا 
معامله مي شود، كميس��يون بورس و اوراق بهادار 
امريكا موضوع فساد در قراردادهاي توتال با ايران را 
زير ذره بين قرارداد و با تحقيقات دقيقي كه انجام 
داد، فساد در انعقاد چند قرارداد نفتي را تأييد كرد 

و توتال نيز مجبور به پذيرش آن شد. 
اين كميس��يون در تاريخ 8 خرداد ۹۲ توتال را به 
نقض قانون ضدفساد و پرداخت رشوه محكوم كرد. 
توتال نيز تعهد داد براي ح��ل و فصل اين پرونده، 
۳۹8 ميلي��ون دار پرداخ��ت كند. اين ش��ركت 
فرانس��وي با پذيرش اين جريمه، توانسته پيگرد 
قانوني خود را به مدت سه سال به تعويق بيندازد 
و همزمان يك ناظر مستقل بر نحوه عملكرد اين 

شركت نظارت داشته باشد. 
  فرانسه چه كرد؟

دادس��تاني پاريس نيز وارد گود ش��د و تحقيقات 
مفصل��ي را روي پرونده فس��اد توتال آغ��از كرد. 
دادستان پاريس در همان روزها گفت مديرعامل 
توتال همچنين بايد به دليل سوءاستفاده از پول 
ش��ركت توتال در چارچوب اين فس��اد مالي نيز 
محاكمه شود، اما يك اتفاق جالب باعث شد تا همه 
چيز عوض شود. سه متهم اصلي پرونده فساد مالي 
ش��ركت توتال در عقد قرارداد با ايران كه پيشتر 
تحت پيگرد قضايي داش��تند، درگذش��ته بودند: 
مارژوري، مدي��ر وقت بخش خاورميانه ش��ركت 
توتال، بيژن دادفر، مدير ش��ركت مشاوره و طرف 

قرارداد با شركت توتال و عباس يزدي. 
عباس يزدي شريك آقازاده زنداني است كه ردپاي 
بزرگي نيز در قرارداد استات اويل و كرسنت داشت 
و قرار بود در پرونده كرس��نت به عنوان شاهد در 
دادگاه حاضر ش��ود كه يك روز پيش از جلس��ه 
دادگاه ناپديد شد و بعدها مشخص شد وي كشته 
شده اس��ت. هواپيماي دومارژري نيز در فرودگاه 
مسكو دچار سانحه شد تا مديرعامل توتال نيز از 

سر راه برداشته شود. 
با بي نتيج��ه مان��دن دادگاه توتال در فرانس��ه، 
س��رانجام يك حكم ۵۰۰ هزار يورويي به عنوان 
جريمه براي اين شركت به ثبت رسيد تا خيال اين 
شركت از پرداخت جريمه هاي سنگين، به لطف 
كشته شدگان اين پرونده راحت شود. با اين وجود 
حتي يك دادگاه نيز براي مسببان و رشوه خواران 
پرونده فساد در قراردادهاي نفتي برگزار نشد كه 
در نوع خود عجيب اس��ت. عجيب تر آنكه توتال 
با كوهي از فس��ادهاي مخفي و عيان شده، مورد 
عاقه وزارت نفت است و اين شركت براي اعطاي 
قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبي اين شركت را براي 
توس��عه برگزيد كه اين ش��ركت نيز دست آخر 

ترجيح داد ايران را ترك كند.

گزارش »جوان« از جزئيات رشوه توتال به ايران و محكوميتش

تأیيدفسادتوتالدرصنعتنفتایران
دادگاه فرانسه با تأييد فساد در فعاليت هاي توتال، اين شركت را فقط ۵۰۰ هزار يورو جريمه كرد!

وحید حاجی پور
  گزارش   یک

در بازار ارز و با آغاز هفته ش�اهد ادامه روند 
باثبات در بازار ارز هستيم، به گونه اي كه نرخ 
فروش هر دار امريكا 9 هزار و 99۰ تومان و نرخ 
فروش هر يورو نيز ۱۱ هزار و 7۰۰ تومان است.

به گزارش »جوان« همين وضعيت نيز در بازار 
س��كه و طا حاكم اس��ت، به نحوي كه ثبات در 
بازار طا و سكه پس از شب يلدا و در اولين روز 

زمستان حاكم بود. 
 پس از روند افزايش��ي نرخ ارز در نيمه اول سال 
گويي نيم��ه دوم س��ال در جهت عك��س آن در 
حال حركت است به گونه اي كه با گذشت زمان، 
نرخ دار كه تا ۲۰ هزار توم��ان نيز افزايش يافته 
بود، حاا روند كاهشي به خود گرفته و در كانال ۹ 
هزار تومان در نوسان است. در نيمه نخست سال 
تعداد نوسان هاي روزانه و نيز محدوده قيمتي آن 

اصاً قابل مقايسه با شرايط كنوني نيست. 
اما آنچه در اي��ن ميان جالب توجه اس��ت عدم 
كاهش نرخ كااهاي وارداتي اس��ت، كااهايي 
كه فروش��ندگان آن به بهانه افزايش نرخ ارز به 
يكباره تا سه برابر آن را افزيش دادند. انتظار بر 
اين است حاا كه ثبات نسبي به بازار ارز بازگشته 
است اين نرخ ها نيز تعديل شوند تا قدرت خريد 
مصرف كننده ايراني كه روزبه روز در حال تحليل 

است، دوباره احيا شود. 
در بازار ارز و با آغاز هفته شاهد ادامه روند باثبات 

در بازار ارز هس��تيم به گونه اي كه نرخ فروش هر 
دار امريكا ۹ هزار و ۹۹۰ تومان و نرخ فروش هر 
يورو نيز ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان است. شرايط بازار 
و نيز اظهارات مس��ئوان پولي كشور به گونه اي 
است كه انتظار بر اين است حداقل در كوتاه مدت 
شاهد ادامه اين روند باشيم. يكي ديگر از نتايج اين 
شرايط كاهش تعداد داان بازار غيررسمي است 

كه خود مي تواند در تداوم اين نرخ مؤثر باشد. 

   ثبات در بازار طا 
رئيس اتحاديه فروش��ندگان و س��ازندگان طا، 
جواهر، نقره و سكه تهران اعام كرد: قيمت طا 
و سكه تقريباً در بازار ديروز روند با ثبات و بدون 
نوساني را تجربه كرده است و اميدواريم در ادامه 

نيز ارزاني را در اين بازار شاهد باشيم. 
ابراهي��م محمدولي اظه��ار كرد: دي��روز قيمت 
هر عدد س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد به ۳ 

ميليون و ۴۰۰ هزار تومان و سكه طرح قديم به ۳ 
ميليون و ۲۵۰ هزار تومان رسيده است. 

وي اف��زود: نيم س��كه يك ميلي��ون و ۷۲۰ هزار 
تومان، ربع س��كه يك ميليون و ۱۰ هزار تومان و 

سكه گرمي 6۱۵ هزار تومان معامله مي شود. 
رئيس اتحاديه فروش��ندگان و س��ازندگان طا، 
جواهر، نقره و سكه تهران با بيان اينكه نرخ اونس 
جهاني طا ب��ه ۱۲۵6 دار رسيده اس��ت، گفت: 
گرچ��ه قيمت جهاني ه��ر اونس طا نس��بت به 
روزهاي قبل با اندكي كاهش مواجه شده اما نسبت 
به هفته هاي گذشته روند افزايشي را نشان مي دهد 
كه اميدواريم به زودي نرخ جهاني نيز با كاهش و 
ارزاني مواجه ش��ود. محمدولي گفت: قيمت طا 
در بازار تهران نيز همچون س��كه چندان نوساني 
نداشته و تقريباً بدون تغيير بوده است؛ چراكه هر 
مثقال طا ۱۷ عيار يك ميليون و ۳۱۹ هزار تومان 
و هر گرم طاي ۱8 عيار، ۳۰۴ هزار و ۵۰۰ تومان 
قيمت دارد. وي تصريح كرد: اگرچه برخي به دنبال 
آشفته شدن بازار سكه و طا به نفع خود هستند، اما 
اقدامات مسئوان اقتصادي دولت و بانك مركزي 
نشان مي دهد كه هدف آنها اين است كه تا پايان 
سال ثبات و ارزاني طا و سكه در كنار بازار ارز را 
ادامه دهند و به گون��ه اي مديريت كنند تا برخي 
نتوانند در سه ماه پاياني امسال بازار را به زيان مردم 

و به نفع خود با نوسان و چالش همراه كنند.

خواب آرام دار در كانال 9 هزار تومان
ثبات بازار طا و سكه پس از يلدا

  گزارش   2
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   محكوميت توتال و سكوت مدعيان مبارزه با پولشويي
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي 
طي يادداشتي درباره اعام محكوميت توتال در كانال 
تلگرامي خود نوش��ت: دادگاهي در فرانس��ه شركت 
»توتال« را ب��ه جرم پرداخت رش��وه ب��ه مقام هاي 
كش��ورهاي خارجي در قرارداده��اي گاز با ايران در س��ال ۱۹۹۷ به 
پرداخت ۵۰۰ هزار يورو محكوم كرد. اين پرونده مصداق پولش��ويي 
اس��ت و بايد ديد مدعيان اصاحات و اعتدال و مدي��ران نفتي دولت 
اصاحات )تيم زنگنه( درباره اين پرونده و نقش مهدي هاش��مي چه 

واكنش و توجيهي دارند؟!
توتال متهم اس��ت براي عقد ق��رارداد 2ميلي��ارد داري، 3۰ميليون 
دار به مقامات نفتي ايران رش��وه داده اس��ت. در آن زم��ان، مهدي  
هاشمي رفس��نجاني، مدير ش��ركت هاي پيمانكار ش��ركت ملي نفت 
ايران بود. به گزارش راديو فرانسه، سه نفر اصلي درگير در اين پرونده 
يا مرده اند ي��ا در وضعيتي نامعلوم قرار دارند؛ كريس��تف دو مارژوري 
مديرعامل پيشين شركت توتال كه در زمان عقد قرارداد مدير بخش 
خاورميانه اين ش��ركت بود، چهار س��ال قبل )2۰ اكتبر 2۰۱۴( طي 

سانحه اي در فرودگاه مسكو كشته شد. 
........................................................................................................................

   شكست تاريخي امريكا از ايرانيان
علي عليزاده در توئيتي نوش��ته: ۱۷ سال پيش 
بزرگ ترين ارتش تاريخ بشر به منطقه ما لشكر 
كشيد؛ اشغال افغانستان و عراق و ويراني ليبي و 
سوريه. هرگز پرسيدي امريكا چگونه مجبور به 
فرار از عراق و حاا هم سوريه و افغانستان شد؟ تاريخ خواهد نوشت اين 
شكست خفت بار را ايرانيان به رهبري سيد علي خامنه اي به امپرياليسم 

امريكا تحميل كردند. 
........................................................................................................................

   دستگاه قضايي روند خوبش را ادامه بدهد
 هادي جمهيري در توئيتي نوشته: ادامه  اقدام خوب قوه قضائيه در 
برخورد با مفاسد اقتصادي مي تواند به اصاح وضعيت اقتصادي 
كش��ور كمك كند و هشداري باش��د براي س��وداگران بي رحم 

اقتصادي. 
........................................................................................................................

   قدردان دستگاه قضايي
 نيما صادقي هم در مورد اعدام باقري درمني نوشته: شاخ  سلطان قير 
شكست. بايد قدردان قاطعيت قوه قضائيه بود كه اينطوري داره تاج و 

تخت ساطين فساد رو در هم مي كوبه. 
........................................................................................................................

   آيا اين آلمان مي خواهد در برجام باقي بماند؟
سيد مصطفي موسوي نژاد نوش��ته: يك روزنامه آلماني گزارش داده 
دولت اين كشور به نتيجه رسيده است كه شركت هواپيمايي ماهان را 
تحريم كند. توجه كنيد، دولت آلمان نه بخش خصوصي! به نظر شما 

اينها براي ماندن در برجام جدي  هستند؟
........................................................................................................................

    سالروز يك تيتر تاريخي!
سيامك كويتي پور در توئيتي كنايه وار از سالروز تيتر تاريخي روزنامه 
شرق نوشته است: يكم دي ماه سالگرد تيتر تحسين برانگيز »امضاي 
كري تضمين است« را بر همه در گل ماندگان امضاي حضرتش تبريك 

و تهنيت عرض مي نماييم!

رفتار حاشيه  س�از 
امیرعباس رسولی

   گزارش
اخي�ر نم�اين��ده 
س�راوان و برخورد 
وي با يك مأمور گمرك اعتراض بسياري از اقشار 
مختل�ف جامع�ه، سياس�تمداران و نمايندگان 
مجلس را به دنبال داشته است. واكنش هاي عموم 
جامعه و به ويژه كاربران فضاي مجازي باعث شد 
تا نمايندگان مجلس و حتي هيئت رئيسه نيز به 
موضوع ورود پيدا كنند تا جايي كه هيئت نظارت 
بر رفتار نمايندگان نيز كه طبق آيين نامه داخلي 
مجلس، مسئول مستقيم رس�يدگي به رفتار و 
اظهارات نمايندگان است به موضوع ورود كند. 
حجت ااسام نصراه پژمانفر نماينده مردم مشهد 
و كات در مجل��س ش��وراي اس��امي در صفحه 
اينستاگرامي خود به شكايتش از نماينده سراوان 
اشاره كرد و نوش��ت: به دنبال ش��كايت تعدادي از 
نمايندگان مجلس، پرونده محمدباس��ط درازهي، 
نماينده سراوان به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان 
ارجاع ش��د، رفتار ناشايس��ت نماينده س��راوان با 
كارمند وظيفه شناس گمرك سبب تضعيف جايگاه 
نمايندگي مردم در مجلس ش��وراي اسامي شد، 
موضوع برخورد ناشايس��ت نماينده س��راوان را تا 

تعيين تكليف نهايي، پيگيري مي كنم. 
   مجلس خانه ۸۰ميليون نفر است

نه ۲۹۰ نماينده 
حميدرض��ا حاجي باباي��ي نماينده م��ردم همدان 
در گفت وگو با فارس با اش��اره به انتش��ار كليپي از 
محمدباس��ط درازهي نماينده س��راوان در گمرك 
گفت: روز چهارشنبه هفته گذشته وقتي وارد مجلس 
شدم برخي از نمايندگان درباره كليپي كه در فضاي 
مجازي مربوط به نماينده مردم سراوان در خانه ملت 
منتشر شده بود، صحبت مي كردند. وقتي وارد صحن 
مجلس شدم با فريادهاي حمايت آميز تعداد زيادي 
از نمايندگان در حمايت از اين نماينده كه با هيئت 

رئيسه گفت وگو مي كردند مواجه شدم. 
وي افزود: رئي��س مجلس و هيئت رئيس��ه پس از 
مباحثي كه توس��ط برخي نمايندگان مطرح شده 
بود در حال جمع بندي موضوع بودند كه با كارمند 
گمرك و كس��ي كه اين فيل��م را در فضاي مجازي 
منتشر شده اس��ت چگونه برخورد كنند. در حالي 
كه به همراه آقاي دهقان نماينده طرقبه به اعضاي 
هيئت رئيسه گفتيم كه ما نه دادگاه هستيم نه هيئت 
منصفه، لذا نمي توانيم خانه ملت را به دادگاه تبديل 
كنيم و در مورد رفتارهاي ي��ك نماينده در بيرون 

مجلس كه با مردم يا ارباب رج��وع بحث كرده و به 
امورات ش��خصي اش مربوط مي ش��ود، ورود كنيم 
چراكه نمي دانيم در اين قضيه حق با چه كسي است، 
لذا مجلس نمي تواند در اين خصوص تصميم گيري 
كند كه چه كسي عزل شده و با چه كسي بايد برخورد 
شود كه اگر اين كار را كرديم اقدام اشتباهي محسوب 
مي شود. عضو اس��بق هيئت رئيسه مجلس تصريح 
كرد: آقاي دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي كه 
مهمان كميسيون وايي مجلس بود به دليل حضور 
در خانه ملت به صحن فرا خوانده ش��د و متأسفانه 
برخورد توهين آميزي بدون بررس��ي همه جوانب 
اين ماجرا صورت گرفت كه اين اشتباه دوم از سوي 

مجلس به حساب آمد. 
حاجي بابايي خاطرنشان كرد: اشتباه سوم مجلس در 
قضيه مربوط به نماينده سراوان آن بود كه با توجه به 
اينكه مشخص نيست كه حق با چه كسي است و چه 
حرفي و چه پاسخي رد و بدل شده، ورود كرده است. 
حاجي بابايي گفت: با توجه به بررسي هاي صورت گرفته 

در اين خصوص به نظر مي رس��د ه��م نماينده و هم 
كارمند در اين خصوص اشتباه كرده اند اما اينكه چه 
كسي قصور بيش��تري داشته اس��ت بايد توسط يك 

هيئتي مستقل و حتي قاضي مشخص شود. 
حاجي بابايي با بيان اينكه اظهارنظرات مطرح شده 
در مجلس توس��ط نمايندگان يكسويه و يكطرفه و 
اشتباه محس��وب مي ش��ود،  افزود: به خود نماينده 
سراوان به صراحت گفتم كه جمع آوري امضا براي 
استيضاح وزير اقتصاد اشتباه اس��ت چراكه قرباني 
اين كار قطعاً نماينده س��راوان خواهد بود و هر قدر 
اين اقدام از سوي مجلس شوراي اسامي پيگيري 
شود نماينده زير سؤال خواهد رفت. وي تأكيد كرد: 
مجلس نبايد معطل موضوعات جزئي شود چراكه 
در شأن مجلس نيس��ت كه در هر موضوعي و براي 
هر نماينده اي موضوعي پيش آم��د خود را منتظر 
بررسي اقدام كنيم چراكه مجلس شوراي اسامي 
متعلق به بيش از 8۰ ميليون ايراني است كه براي هر 
دقيقه و هر ثانيه آن هزينه هاي زيادي گردن نظام و 

مملكت دارد، لذا مجلس شوراي اسامي نبايد خود 
را منتظر اقدامات مربوط به هر نماينده كه در خارج 
از مجلس كارهايي را انجام داده اس��ت كند يا حتي 

جلسه غيرعلني برگزار كنيم. 
   ماج�راي درازه�ي را به حس�اب مجلس 

نگذاريم
همچنين محم��د دهقان نماينده م��ردم طرقبه و 
چناران در مجلس با بيان اينكه تصور افكار عمومي 
اين است كه ش��أن و جايگاه مجلس كاهش يافته 
است، گفت: هيئت رئيس��ه مجلس با هدف كمك 
به دولت، تعامل نزديكي با قوه مجريه دارد كه اين 
امر موجب ش��ده است مجلس ش��عبه اي از دولت 
تلقي ش��ود و اين امر به جايگاه مجلس ضربه زده 
اس��ت. وي ادامه داد: اين طرز تفكر روي كاركنان 
دولت نيز تاثير گذاشته است. رياست مجلس بايد 
تدبيري بينديشد كه مجلس به عنوان شعبه اي از 

دولت تلقي نشود. 
ناي��ب رئي��س فراكس��يون نماين��دگان واي��ي 

اظهارداشت: اينكه آقاي درازهي با هماهنگي قبلي 
به سازمان گمرگ رفته اند يا بدون هماهنگي به آن 
س��ازمان مراجعه كرده اند بايد بررس��ي شود، ولي 
در هر صورت ش��أن هر ش��خصي بايد ابتدا توسط 
خود شخص حفظ شود. وي اظهارداشت: برخورد 
نماينده مجلس با كارمند عادي جلوي در سازمان 
به هيچ وجه در شأن ملت ايران و نمايندگان ملت 
نيس��ت و عدم احترام به نماينده مجلس توس��ط 
نگهب��ان توجيهي براي به كارب��ردن كلمات قبيح 
توس��ط نماينده نمي ش��ود. آقاي درازه��ي نبايد 
در برابر من��ع ورود وي به داخل س��ازمان از خود 
ناشكيبايي نشان مي داد و كلماتي به كار مي برد كه 

شأن مجلس و شأن خود را پايين بياورد. 
دهقان افزود: انتظ��ار داريم با توجه ب��ه اينكه همه 
مس��ئوان و مردم در برابر قانون يكس��ان هستند، 
هركس خطايي انجام داده است با وي برخورد شود. 

وي تصريح كرد: در اين ماجرا هر فردي كه خطايي 
انجام داده است، بايد متناسب با خطاي صورت گرفته 
با وي برخورد شود، چه مسئولي كه نگهبان خود را 
توجيه نكرده و از ورود نماينده مردم به داخل سازمان 
جلوگيري كرده و چه نماينده اي كه مطابق ش��أن 
ملت و موكان خود عمل نكرده و ش��أن مجلس را 
پايين آورده است. نماينده مردم طرقبه و چناران در 
مجلس با بيان اينكه نبايد اين موضوع به حساب كل 
مجلس گذاشته شود، گفت: بايد با هركس متناسب 
با خطايي كه انجام داده است، برخورد و نتيجه آن به 

ملت اعام شود. 
دهقان گفت: اين موضوع را از منظر ديگري هم بايد 
نگاه كرد و آن اين اس��ت كه نمايندگان و مسئوان 
كشور تا زماني مورد احترام ملت هستند كه احترام 
خود را حف��ظ كنند و در اين كش��ور هي��چ مقامي 
نمي تواند به اصطاح پا را از گليم خود فراتر بگذارد و 
اا با برخورد مردم عادي مواجه مي شود و اين نشان 
مي دهد در نظام جمهوري اسامي همچنان مردمي 
بودن و تواضع در برابر مردم اصل��ي غير قابل تغيير 

است و عبور از اين اصل هزينه باايي دارد. 
آنچه اهميت دارد، اين اس��ت ك��ه جامعه خواهان 
برخورد هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان با منتخبان 
خاطي مردم است، كمااينكه پيش از اين نيز چنين 
رفتارهايي از سوي برخي ديگر از نمايندگان مسبوق 
به سابقه بوده و بدون ترديد اگر با آن افراد برخورد 
قانون��ي و قاطعي صورت مي گرف��ت، امروز جامعه 
شاهد برخورد نامناس��ب نماينده مردم سراوان با 

كارمند گمرك نبود.
اريجاني در ديدار نمايندگان فلسطين:

 جنايات رژيم صهيونيستي
 بايد به گوش جهانيان برسد

ب�ه  باي�د  صهيونيس�تي  رژي�م  جنايتكاران�ه  اقدام�ات 
گ�وش تم�ام جهاني�ان برس�د و اي�ن آشكارس�ازي مس�ائل، 
موج�ب حماي�ت بيش�تر از آرمان ه�اي فلس�طين مي ش�ود. 
به گزارش خانه ملت، علي اريجاني رئيس مجلس شوراي اسامي روز 
گذش��ته در ديدار با جمعي از اعضاي مجلس قانونگذاري فلسطين بر 
حمايت جمهوري اسامي ايران از فلسطين تأكيد كرد و اظهار داشت: 
حمايت از مردم مظلوم فلسطين وظيفه هر انسان شرافتمندي است. 
رئيس مجلس شوراي اسامي به جنايات رژيم صهيونيستي به ويژه در 
نوار غزه اشاره كرد و افزود: اقدامات جنايتكارانه اين رژيم بايد به گوش 
تمام جهانيان برسد و اين آشكارسازي مسائل موجب حمايت بيشتر از 

آرمان فلسطين مي شود. 
اريجاني ادامه داد: اميدوارم همه كشورهاي منطقه و جهان حمايت 
خود را از جريان مقاومت فلسطين تقويت كنند تا اين جريان روز به روز 

تقويت شود و گسترش يابد. 
محمود الزهار رئيس هيئت پارلماني فلس��طين ني��ز در اين ديدار با 
تقدير از جمهوري اسامي ايران گفت: به طور حتم مسئله قدس تمام 
آزاديخواهان جهان را گردهم مي آورد و در اينجا بايد از مواضع ايران در 
قبال مردم فلسطين تشكر كنم. وي ادامه داد: همچنين موضع ايران 
در سازمان ملل در قبال قطعنامه هاي ضدفلسطيني امريكا قابل تقدير 
است. الزهار از رئيس مجلس ش��وراي اسامي به صورت رسمي براي 

سفر به نوار غزه دعوت كرد.
........................................................................................................................

فاحت پيشه: 
اروپا وقت كشي كرد 

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياس�ت خارجي مجلس شوراي 
اس�امي گفت: با توجه ب�ه دام افراطي گري، جمهوري اس�امي 
ايران هرگز وارد فضاي افراطي نمي ش�ود و بنده معتقدم سياست 
گفت وگ�وي ايران با دنياي ب�دون ترامپ ادامه پي�دا خواهد كرد. 
حشمت اه فاحت پيش��ه در گفت وگو با ميزان، با اشاره به سرنوشت 
اجراي ساز و كار »SPV« گفت: عمًا نگاه راهبردي نسبت به موضوع 
»SPV« در ايران وجود ندارد، يعني وقتي ما راهبرد كشور را ماحظه 
مي كنيم، مي بينيم از زماني كه تحريم هاي اصلي امريكا شروع شد به 
هر حال مديريت اقتصاد كشور هم تقويت و به نوعي همسويي در ميان 
سران قوا شكل گرفت كه اين خود نش��ان مي دهد جمهوري اسامي 

ايران نگاه راهبردي به SPV ندارد. 
 وي بيان اينكه ما دوست داريم اروپايي ها با يك نگاه راهبردي با ما وارد 
فعاليت شوند، تأكيد كرد: متأسفانه نوع وقت كشي ای كه اروپايي ها در 
»SPV« داشتند باعث ش��د تا نگاه ايراني ها به آن يك نگاه تاكتيكي 
باشد. رئيس »كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي« مجلس در 
پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا اين مسئله مي تواند پايان برجام تلقي 

شود يا خير تصريح كرد: بعيد مي دانم.  
فاحت پيشه با اشاره به دام افراطي گري در عرصه بين المللي ادامه داد: 
با توجه به دام افراطي گري، جمهوري اسامي ايران هرگز وارد فضاي 
افراطي نمي شود و بنده معتقدم سياس��ت گفت وگوي ايران با دنياي 

بدون ترامپ ادامه پيدا خواهد كرد.  
رئيس »كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي« مجلس، اظهار 
داشت: همين شرايط فعلي منافعمان را تأمين مي كند به ويژه اينكه ما 

به در حال گذار بودن اين شرايط ايمان داريم.

برخورد نکردن با نمایندگان خاطی موجب تکرار خطا شده است
مجلسی ها از محمد باسط درازهی به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان شكايت كردند

يك�ي از مراجع ش�يعه ب�ا بيان اينك�ه وحدت ح�وزه و 
دانش�گاه با خواس�ت جوان�ان حاصل مي ش�ود، گفت: 
گاهي برخي اراده ها اج�ازه نمي دهد اين موضوع محقق 
ش�ود، بنابراين جوان�ان بايد در اين راس�تا تاش كنند. 
آيت اه نوري همداني مرجع عاليقدر جهان تشيع در ديدار 
جمعي از اعضاي تشكل هاي دانش��جويي با اشاره به آيه ۵۰ 
سوره روم گفت: عمر انسان فراز و نشيب هاي بسياري دارد 
و ما بايد اين دوره ها را به خوبي بشناس��يم. وي با بيان اينكه 
دوران جواني زمان قوت و قدرت انسان هاست، اظهار داشت: 
ش��ما جوانان از اين دوران بايد به خوبي استفاده كنيد تا به 
عنصري فعال در عرصه هاي سياسي اجتماعي تبديل شويد. 
آيت اه نوري همداني با بيان اينكه نخس��تين گامي كه در 
دوران جواني بايد برداشته شود، فراگيري علم و كسب ايمان 
اس��ت، عنوان كرد: انس��ان در دوران جواني بايد به صورت 
عميق و دقيق علم كسب كند و با شناخت زمان، طبق نيازها 
و اقتضائات آن نقش آفريني كند. مرجع عاليقدر جهان تشيع 
با اشاره به اينكه حدود 2هزار آيه از قرآن كريم مربوط به علم 
و اهميت آن است، خاطرنشان كرد: كسي كه اهل علم باشد، 

گرفتار دام هاي شياطين نش��ده و از مسير مستقيم منحرف 
نخواهد شد. 

وي با بيان اينكه 3۰۰ آيه از قرآن كريم در زمينه تفكر، تدبر 
و انديشه نازل شده است، گفت: انسان كامل كسي است كه 

اهل تفكر، بصيرت و انديشه باش��د و راه رسيدن به اين مهم 
خداشناس��ي اس��ت. آيت اه نوري همداني عنوان داشت: 
جوانان بايد براي پاسخگويي به شبهات مهارت كسب كنند و 
بدانند كه هر چه در زمينه پاسخگويي به شبهات مهارتشان 
بيشتر شود، شيطنت دش��من نيز براي ايجاد انحراف ميان 
آنها افزايش خواهد يافت. وي با بيان اينكه مسئله مديريت 
در جامعه اسامي بسيار مهم است، ابراز داشت: امام راحل با 
به ارمغان آوردن وايت فقيه ملت را از تسلط بيگانگان نجات 
دادند، قبل از انقاب غرب و شرق بر كشور ما تسلط داشتند، 
اما انقاب ما را از شر آنها نجات بخشيد و مسير روشني را در 

مقابل ما قرار داد. 
وي با بيان اينكه حوزه و دانش��گاه بايد واحد باشند، مطرح 
كرد: دشمن همواره سعي مي كند با تفرقه افكني به اهداف 
خود دس��ت پيدا كند، از همين جهت ميان حوزه و دانشگاه 

جدايي افكند تا بتواند به آساني توطئه انگيزي كند.  آيت اه 
نوري همداني به تجزيه ش��دن امپراطوري عثماني توس��ط 
غربي ها اشاره كرد و بيان داش��ت: دشمن با سياست تجزيه 
به ميدان مي آيد تا قدرت هاي بزرگ را لقمه لقمه كند و آنها 

را به آساني ببلعد. 
وي با اش��اره به اينكه وحدت حوزه و دانش��گاه با خواس��ت 
جوانان حاصل مي ش��ود، افزود: گاهي برخي اراده ها اجازه 
نمي دهد كه اين موضوع محقق شود، بنابراين جوانان بايد در 
اين راستا تاش كنند و با عمل و برنامه ريزي درست به اين 
موضوع عينيت بخشند. مرجع عاليقدر جهان تشيع با بيان 
اينكه وحدت مستضعفان و محرومان جهان از دستاوردهاي 
امام راحل است، عنوان كرد: همه دنيا انقاب اسامي ايران 
را مي شناس��ند و آن را الگوي خود ق��رار داده اند و با عنايات 
الهي اين نور هيچ گاه خاموش نخواهد ش��د. آيت اه نوري 
همداني اسام، مردم و وايت فقيه را سه ركن انقاب دانست 
و گفت: ما بايد اركان و دس��تاوردهاي اس��ام و انقاب را به 
خوبي بشناسيم و س��عي كنيم نقاط ضعف را به نقاط قوت 

تبديل كنيم.

آيت اه نوري همداني در ديدار اعضاي تشكل هاي دانشجويي: 
برخي اراده ها مانع وحدت حوزه و دانشگاه است

خبـر

حسن بيگي: امريکا مانع اجرای SPV می شود
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس معتقد است: اگر 
SPV راه اندازي ش�ود نظ�ام مال�ي بين المللي كه 
امروزه امريكايي ها بر آن س�يطره دارند از هم فرو 
مي پاشد، بنابراين واشنگتن از ابزار تهديد و تحريم 
در راس�تاي ش�كل نگرفتن اين امر بهره مي گيرد. 
ابوالفضل حسن بيگي در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره 
به اينكه اروپايي ها طبق مفاد برجام وعده اجراي كانال 
مالي مستقل با ايران را داده بودند، گفت:  به عبارتي امروزه يكي از كشورهاي اروپايي 
بايد ميزباني سازوكار مذكور را بپذيرد تا منافع ايران براي تداوم برجام حاصل شود. 
وی با بيان اينكه امروزه سران كش��ورهاي اروپايي مواضع تندي نسبت به برخي از 
رفتارهاي ترامپ و ساير دولتمردان كاخ سفيد داشته اند، افزود: به عنوان مثال ايجاد 
ارتش اروپايي و همچنين تقوي��ت واحد پولي يورو در مقاب��ل دار از جمله مواضع 
ضد امريكايي كش��ورهاي اتحاديه اروپا محسوب مي ش��ود، اين مهم نشان مي دهد 
اروپايي ها در تاش هستند در عرصه هاي مختلف در مقابل امريكا ايستادگي كنند 

و به نوعي مستقل باشند. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم بر همين اساس تصريح كرد: به نظر مي رسد سازوكار 
نهادهاي واس��ط مالي)SPV( با تعامل و همگرايي تمام كشورهاي قاره سبز محقق 
شود اما تا حاصل شدن آن كمي زمان نياز است زيرا بر اساس شرايط كنوني مشاهده 
مي شود كه امريكايي ها با نفوذ در برخي از كشورهاي اروپايي درصدد ايجاد مناقشه و 
تنش براي جلوگيري از تحقق اين امر هستند. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسامي در پايان خاطرنشان كرد: نبايد فراموش كرد كه اگر 
SPV راه اندازي شود نظام مالي بين المللي كه امروزه امريكايي ها بر آن سيطره دارند 

از هم فرو مي پاش��د، بنابراين بايد اذعان كرد در حال حاضر واشنگتن دغدغه جدي 
براي جلوگيري از تحقق سازوكار مستقل مالي اروپا دارد و از هر ابزاري مانند تهديد و 

تحريم در راستاي شكل نگرفتن اين امر بهره مي گيرد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
از پيگيري مسائل مربوط به گرجستان از سوي وزارت 
امور خارجه خبر داد و گفت: كش�ور گرجستان بايد 
نسبت به اجراي مفاد توافقنامه سال ۲۰۱۰ جدي باشد. 
عليرضا رحيم��ي در گفت و گو با خانه مل��ت در خصوص 
ممانعت از ورود مس��افران ايراني به گرجس��تان و نحوه 
برخورد با اين موضوع توسط دستگاه ديپلماسي كشورمان، 
گفت: تأمين امنيت و حفظ حرمت و منافع ايرانيان در سراس��ر دنيا هدف نهايي و در 
اولويت كاري دستگاه هاي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه و همچنين سازمان ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي قرار دارد از اين رو گاهي نسبت به سفر هموطنان 

به كشورهاي مختلف هشدارهايی صادر مي شود. 
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسامي 
تصريح كرد: كشورمان با گرجستان در راستاي فعاليت هاي گردشگري توافق لغو رواديد 

را نهايي كرد تا مسافران ايراني به سهولت بتوانند مسافرت كنند. 
وي ادامه داد: از چندي پيش اختافاتي در حوزه فرودگاهي و ترانزيتي وجود داشته كه 

موجب نارضايتي ايرانيان شده اما وزارت امور خارجه پيگير اين مهم است. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با اش��اره به اينكه وزارت امور خارجه گزارش اوليه 
را به كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس ارائه خواهد داد و بر اساس 
آن پيگيري هاي بعدي در قوه مقننه انجام مي ش��ود، اظهار كرد: اگر قرار باشد كشور 
گرجستان نسبت به مفاد توافقنامه سال 2۰۱۰ بي تفاوت باشد و نسبت به اجراي آنها 

اقدام نكند، امكان بازنگري از سوي كشورمان در اين مورد وجود دارد. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسامي با تأكيد بر اينكه 
تنش خاصي بين ايران و گرجستان وجود نداشته است، خاطرنشان كرد: اگر ادعايي 
از سوي گرجستان وجود دارد مي توانند از طرق قانوني آن را پيگيري كنند نه اينكه با 

اقدامات ديگري تنش آفريني كنند.

 پيگيري جدي مسئله گرجستان
از سوي وزارت امور خارجه

عضو فراكسيون نمايندگان وايي مجلس معتقد است، 
دخالت هاي امريكا باعث مي ش�ود اوض�اع كره رو به 
وخامت بگذارد و و شبه جزيره را وارد جنگ سرد كند. 
سيدمحمدجواد ابطحي در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره 
به تاش هاي امريكا براي برهم زدن روابط كره شمالي و 
جنوبي، گفت: امريكايي ها براي بر هم زدن روابط ميان دو 
كره از هيچ اقدامي دريغ نمي كنند كه يكي از آنها برگزاري 

رزمايش نظامي مشترك با كره شمالي بود كه موجب ناراحتي كره شمالي شد. 
مذاكرات ميان كره ش��مالي و جنوبي در حال��ي صورت مي گيرد كه امري��كا با اقدامات 
مداخله جويانه به دنب��ال برهم زدن روابط ميان دو كره اس��ت. نماين��ده مردم خميني 
شهر در مجلس شوراي اسامي بر همين اس��اس تصريح كرد: از سوي ديگر كره شمالي 
نيز براي مقابله با اين اقدام و تافي آن، س��اح جديدي را آزمايش كرد كه آن نيز باعث 
خشم امريكايي ها شد. وي در ادامه با اش��اره به مذاكره امريكا و كره شمالي بيان داشت: 
اين مذاكرات در حالي صورت مي گيرد كه بعد از پايان هر دور مذاكره، كاخ س��فيد اقدام 
به كارش��كني كرده و اقداماتي عليه اين كش��ور انجام مي دهد. ابطح��ي در ادامه با بيان 
اينكه كره شمالي به رغم مذاكراتي كه با امريكا و كره جنوبي صورت مي دهد، قصد ندارد 
جايگاه نظامي خود را از دست بدهد، عنوان كرد: پيونگ يانگ به خوبي مي داند هرگاه اين 
موضع خود را از دست بدهد، امريكا همچون گوش��ت لخمي اين كشور را خواهد بلعيد. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم در ادامه با بيان اينكه دخالت هاي امريكا در شبه جزيره 
كره باعث مي شود وضعيت اين منطقه رو به وخامت بگذارد، ابراز داشت: جنگ سرد در 
كمين شبه جزيره است و در ميان اختافات دو كره ممكن است پاي چين و ژاپن نيز به 
عنوان همپيمانان هر يك از كره ها به فاز نظامي باز شود. عضو فراكسيون نمايندگان وايي 
مجلس شوراي اس��امي در پايان خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر با وجود دخالت هاي 
امريكا نمي توان روابط ش��فافي ميان پيونگ يانگ و سئول متصور شد مگر اينكه دو كره 

سياست هاي امريكا را ناديده گيرند و بر اساس اصالت خود روابط را پيش ببرند.

ابطحي عنوان كرد 
جنگ سرد در كمين شبه جزيره كره

   چهره ها



   معصومه طاهري
با گسترش فضاي مجازي حمله هكرهاي باجگير از 
مس�ائل مهم سرتاسر دنيا شده اس�ت؛ در اين ميان 
يك آنتي وي�روس به همت جوانان ايراني توانس�ته 
مانع از آن ش�ود؛ آنتي ويروس پادويش كه بسياري 
از كاربران حرفه اي اينترنت با آن آش�نا هس�تند و 
آوازه اش جهاني شده است. به همين بهانه با عباس 
حسيني، مديرعامل شركت نرم افزاري امن پرداز كه 
يكي از محصوات آن پادويش است، گفت وگو كرديم. 

    
از چه زماني نرم افزار امن پرداز را راه اندازي 

كرديد؟
سال 1383 در مركز رشد دانشگاه شهيد بهشتي شركت 
را تأسيس كردم. قبل از آن حدود هفت سال مسئول فني 
شبكه دانشگاه شهيد بهش��تي بودم. به جهت آشنايي با 
شبكه هاي كامپيوتري از ابتدا مسئله تهديدات امنيتي 
در اين فضا و رش��د بسيار س��ريع تهديدات را دريافتم و 
متوجه شدم كه محصوات خارجي و راه حل هاي خارجي 
جوابگوي نيازهاي ما نيستند. كشورها از نظر سياست هاي 
امنيتي دو دسته اند؛ يا استقال امنيتي را براي خودشان 
تعريف كرده اند يا تحت يك��ي از پيمان هاي امنيتي قرار 
گرفته اند. كشورهاي داراي استقال امنيتي نمي توانند 
وابسته باش��ند چون اجازه اين كار را به آنها نمي دهند و 
اين يك فرصت براي كساني است كه مي خواهند در اين 
حوزه ها فعاليت كنند و بتوانند از ظرفيتي كه در سياست ها 
وجود دارد استفاده كنند. مثاً امريكا فرصت بسيار مناسبي 
براي شركت هايش است؛ همه بلوك غرب از محصوات 
آنها استفاده مي كنند. چين وضعيتي شبيه به ايران بلوكي 
ندارد ولي مستقل است اما در اين فضا هم وابستگي وجود 
دارد. گاهي چين يا ايران از محصوات روس��يه استفاده 
مي كنند. اين برمي گردد به اينكه چه كسي با كي دشمن 
است و به كي بيشتر مي شود اعتماد كرد. اين يك فرصت 
براي ما بود؛ فرصتي كه در ادامه اين ايده را داد تا از چنين 
فرصتي استفاده كنيم. تقويت هم شد، چون مهم ترين و 
مشهورترين حمات امنيتي در حوزه سايبر عليه ايران بوده 
و ايران براي مقابله با اين تهديدات حتي روي محصوات 
روسي هم نمي تواند اتكا بكند. لذا تصميم گرفتيم در حوزه 
امنيت فضاي مجازي وارد بشويم و نرم افزاري تخصصي 
انتخاب كرديم. ما تنها ش��ركت ايراني هستيم كه حوزه 
امنيت كاربران را انتخاب كرديم؛ حوزه اي به شدت پيچيده 
و سخت تر از حوزه امنيت ش��بكه، چون در حوزه امنيت 
شبكه همه شرايط محيطي در دست خودتان است ولي 
در حوزه امنيت كاربران اصواً هيچي دست شما نيست و 
وارد كامپيوتر و موبايل يا سيستم صنعتي مي شويد و بقيه 
نرم افزارها، شرايط استفاده، شرايط سخت افزار، شرايط 
اينترنت و همه چيز خارج از كنترل شماس��ت و بعد هم 

بدافزار را انتخاب كرديم. 
چرا چنين ريسكي كرديد؟

چون فضا خالي بود وارد شديم و سختي كار را به سختي 

رقابت ترجيح داديم. مي دانستم مي توانيم اين كار را انجام 
بدهيم. با توجه به تجربه اي كه در دانشگاه داشتم متوجه 
ش��دم توان اجرايي اين كارها را داريم. البته كار بس��يار 
پيچيده اي بود. قبل از آن در سال 81 يا 82 شركت ديگري 
را با فردي كه در كار واردات تجهيزات سخت افزار به ايران 
بود راه انداختيم. آن مدت متوجه شدم ساختار بازار ايران 
به خصوص در حوزه بازاريابي به چه ش��كلي است پس با 
توجه به تجربه ناموفقي كه داش��تم تصميم گرفتم اين 
شركت را ايجاد كنم و من شركت را خانوادگي ثبت كردم؛ 
يعني صددرصد آن متعلق به خودم بود و بعد از بچه هاي 
دانشگاه استفاده بردم. چون ادمين شبكه دانشگاه بودم از 
بين آنها شركايم را انتخاب كردم. كار زمان بندي شده و 
طواني مدتي بود. البته در كار هميشه مشكات هست و 

همه آنها نماندند ولي چون با هفت الي هشت كار ادامه پيدا 
كرد در ميانه كار افراد ديگري اضافه شدند كه اان جزو 
اركان شركت هس��تند. به همين دليل هم من مي توانم 
اينگونه بگويم كه ما طرح پرورش نيروي انساني درازمدت 
را به عنوان برنامه استراتژيك شركت داشتيم كه قادر بودند 

اين كارهايي كه اان انجام شده است را انجام بدهند. 
فقط تهران؟

نه؛ بچه هايي كه با ما كار كرده اند و به هر دليلي مجبور 
ش��ده اند به شهرس��تان بروند به صورت دوركاري با ما 

همكاري مي كنند. 
در بحث سرمايه اوليه مشكلي نداشتيد؟

قبل از اينكه وارد اين حوزه بشوم هفت سال مسئول فني 
دانشگاه شهيد بهشتي بودم. اتفاقي كه افتاد در دو سال 

آخر به خاطر اينكه شبكه به سرعت گسترش پيدا مي كرد 
و نيازهاي مربوط به مس��ائل فن��اوري اطاعات خيلي 
زياد بود دانشگاه از ما خواست شركتي براي نگهداري و 
پشتيباني شبكه دانشگاه تأسيس كنيم. ما هم اين كار را 
كرديم ولي دانشگاه در ميانه راه خود را كنار كشيد و گفت 
من در ثبت اين شركت مشاركت نمي كنم خود شما ثبت 
كنيد. ما هم با آن دوستي كه خودش درخواست شراكت 
داده بود شريك ش��ديم و ش��ركتي را زديم. حدود يك 
سال و اندي شبكه دانشگاه ش��هيد بهشتي را به صورت 
پيمانكاري نگهداري مي كرديم. مبلغ��ي حدود 10 الي 
12 ميليون تومان از اين كار پس انداز كردم كه با آن كار 
را شروع كردم ولي به سرعت يكي دو شبكه كامپيوتري 
را نگهداري كرديم و از اين طريق هزينه توسعه و ساخت 

محصوات بعدي را به تدريج تأمين كرديم. 
فضاي مجازي در اوايل دهه 80 به مايكروسافت 
و امريكا شناخته مي ش�د؛ چطور توانستيد 

پادويش را در چنين فضايي برند كنيد؟
وقتي وارد حوزه كار شديم آسيب هايي ديديم. اين كار 
يعني برند و محصول پادويش از كارهاي جديد ماست 
و مربوط به همين يكي دو سال است. قبل از امن پرداز 
دو محصول در دانشگاه توليد كرده بوديم؛ يكي سيستم 
تش��خيص نفوذ كه آن موقع در دنيا متداول بود. اان 
تقريب��اً در امنيت كاربران هضم آنتي ويروس ها ش��ده 
اس��ت و ديگري ميز كمك كه اان شده ميز سرويس 

براي نگهداري و پشتيباني. 
چرا محصولتان را به انرژي هس�ته اي ارائه 

نداديد؟
اتفاقاً برديم، نشان هم داديم و خيلي جالب بود كه مثًا 
سال 83 ش��ركت تازه تأسيس ش��ده بود و ما هنوز در 
دانشگاه بوديم. خيلي منفك نشده بوديم. آقايان سال 
87 به ما زنگ زدند كه آن را بياوريد مي خواهيم بخريم. 
گفتم دو سال بعد از ارائه محصول به دليل عدم فروش، 

آن را كنار گذاشتيم و موجود نيست. 
با شركت هاي خارجي هم همكاري داريد؟

از كره جنوبي ت��ا آفريقاي جنوبي درخواس��ت داريم، 
ولي اولويت ما فعًا بازار داخل اس��ت و خيلي عاقه اي 
براي ورود به بازار بين الملل نداريم چون اول بايد اينجا 

سازوكاري درست كنيم بعد دنبال بحث هاي بين الملل 
برويم البته براي فروش محصوات در اروپا مشكل داريم. 
چون محصوات امنيتي است دستگاه هاي امنيتي آنجا 
به راحتي اجازه نمي دهند كه محصوات آنجا فروخته 
بشود. در آفريقاي جنوبي نمايندگي داريم. از اكراين، 
روس��يه و چين درخواس��ت جدي داري��م. در عراق و 
افغانستان خيلي محدود فروش داشتيم ولي اان تمركز 

اصلي ما روي بازار داخل است. 
چه كارهايي ب�راي بازاره�اي داخلي بايد 

انجام بدهيد؟
برندسازي خوب داشته باشيم كه هزينه و توانايي خودش 
را ازم دارد. براي شناخته شدن برنامه، تبليغات منظم 
ازم است بعد از آن بايد وارد تست و آزمون هاي معتبر 
بين المللي بشويم. همه تست ها و آزمون هاي ايراني را به 
عنوان اولين و تنها شركت پاس كرده ايم و هيچ آزمون 
داخلي نيست از نظر مجوزي كه ما نداشته و اخذ نكرده 
باش��يم و ورود به حوزه بين المللي ج��زو برنامه هاي ما 
است؛ يعني ما بايد بازار مثًا 30 الي 40 درصدي از ايران 
را داشته باشيم و گواهينامه هاي بين المللي را هم گرفته 

باشيم بعد باقدرت به بازار بين الملل وارد شويم. 
در بين رقباي خارجي در ايران بيشتر از چه 

نرم افزاري استفاده مي شود؟ 
دولت هاي ما بازارهاي خودشان را به ثمن بخس و بعضي 
اوقات با التماس به محصوات خارجي ها مي دهند لذا از 
يك سو فرهنگ سازي ازم است و از سوي ديگر دولتمردان 
بايد ياد بگيرند افتخار در اس��تفاده از محصول خارجي 
نيست. اين مشكل را داريم كه بازار كشور ما بي سر و سامان 
اس��ت به خصوص در حوزه واردات محصوات فناورانه؛ 
البته اخيراً بهتر شده است و اقدامات خوبي انجام گرفته، 
مثًا همين بخش آزمايشگاه هاي داخل يا تأييديه هايي 
كه سازمان تنظيم مقررات مي خواهند صادر كنند خيلي 
خوب اس��ت. البته اگر به نتيجه برسد. وقتي محصول را 
مي خواستيم در خارج بفروشيم با اينكه رقيب نداريم اجازه 
فروش به ما نمي دهند. فتح يك كشور از طريق بازار است، 
نه نظامي. شما بازار يك كشور را داشته باشيد بسياري از 
مقدرات آن كشور در دست شماست. خارجي ها سرويس 

نمي دهند مي گويند شما در تحريم هستيد.
توصي�ه اي به مخاطب�ان فض�اي مجازي و 

پادويش داريد؟
مخاطبان به محص��ول و توليد ايراني اعتماد داش��ته 
باش��ند و بيايند آن را تس��ت و آزمايش كنند؛ حداقل 
از پيش داوري پرهي��ز كنند تا فرصتي ايجاد بش��ود و 
محصوات ايراني هم بتوانند رشد كنند. ما سعي كرديم 
س��اپورت پادويش را به بااترين نحو ب��ه همه بدهيم؛ 
بنابراين اگر مشكلي داشتند مي توانند از كانال هايي كه 
در سايت مشخص كرده ايم از طريق سامانه ها پشتيباني 
خ��ود را بگيرند. مزي��ت اصلي پادويش اين اس��ت كه 
پشتيباني آن به طور صددرصد در داخل كشور است و 

هيچ محدوديتي براي پشتيباني نداريم.
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ما تنها شركت ايراني هستيم كه حوزه 
امنيت كاربران را انتخاب كرديم؛ حوزه اي 
به ش�دت پيچيده و س�خت تر از حوزه 
امنيت شبكه، چون در حوزه امنيت شبكه 
همه شرايط محيطي در دست خودتان 
است ولي در حوزه امنيت كاربران اصواً 

هيچ چيز دست شما  نيست

دولتبازارداخلیرامجانیوباالتماسبهخارجیهامیدهد
 بعد از مدت ها يك اثر اقتباسي ايراني مدير اولين شركت امنيت فضاي مجازي:

در تلويزيون توليد مي شود
 »خاطرات سفير« 

در مسير سريال شدن
   محمدصادق عابديني

داس�تان كتاب پرفروش 
»خاط�رات س�فير« قرار 
است در قالب يك سريال 
تلويزيوني، ساخته شود. 
اتفاقي خ�وب در عرصه 
ادبي�ات ك�ه مي توان�د 
درخص�وص ديگ�ر آثار 
پرف�روش ادبي�ات ني�ز 

تكرار شود. 
نيلوفر شادمهري، نويسنده 
كتاب »خاطرات س��فير« 
نگارش فيلمنامه تلويزيوني 
اين كتاب را آغاز كرده است.  
برخاف رويه مرس��وم در 
كش��ورهاي داراي صنعت 
سينما كه ارتباط مستقيم 

و دائمي ميان توليدات ادبي و آثار سينمايي و تلويزيوني وجود دارد، 
در ايران، كتاب ها فقط براي كتابخوان ها نگاشته مي شود و در سينما 
هم فيلمنامه نويس ها فقط متني را مي نويسند كه در سينما به عنوان 
فيلمنامه مورد استفاده قرار مي گيرد. ارتباط ميان ادبيات و سينما در 
ايران بسيار كمرنگ است و همين موضوع ساخت آثار »اقتباسي« را 

در ايران در سطح نازلي قرار داده است. 
خبر ساخته شدن سريالي تلويزيوني بر اساس كتاب »خاطرات سفير« 
از اين جهت مي تواند خبر خوشي باشد كه يك كتاب پرفروش و محبوب 
را در مدت زمان كوتاهي نسبت به زمان انتشار، در مسير سريال شدن 
قرار داده است. كتابي كه تا امروز چندين بار تجديد چاپ شده و براي 
كتابخوان ها، اثر شناخته ش��ده اي است. در س��ينماي ايران هستند 
آثار اقتباسي كه به شهرت رس��يده اند. مشهور ترين نمونه از سينماي 
اقتباسي، فيلم »گاو« ساخته داريوش مهرجويي است كه فيلمنامه آن 
براساس داستان »گاو« نوشته غامحسين ساعدي نگاشته شده است. 
با وجود اين اقتباس موفق، اما س��ال ها است كه سينما براي توليد اثر 
اقتباسي كمتر سراغ آثار ايراني رفته است. داريوش مهرجويي بعدها، 
آثار ديگري را براساس ادبيات اقتباسي توليد كرد كه همگي از ادبيات 
خارجي بهره برده بودند. فيلم س��ينمايي »سارا« از نمايشنامه »خانه 
عروسك« هنريك ايبسن، فيلم »پري« با نگاهي به داستان »فراني و 
زويي« و »اشباح« براساس نمايشنامه اي به همين نام باز هم از ايبسن، 
ساخته شده اند.  در حوزه تلويزيون نيز، شايد مهم ترين اثر اقتباسي كه 
در ذهن عموم مردم باقي مانده باشد، سريال »قصه هاي مجيد« است 
كه براساس مجموعه داستاني با همين نام نوش��ته هوشنگ مرادي 
كرماني، توليد شد و جزو محبوب ترين آثار تلويزيوني دهه 70 تلويزيون 
است.  كمتر ديده شدن آثار ايراني در ادبيات نمايشي و آثار توليدي در 
سينما و تلويزيون، ظلمي است كه سال ها به آثار ادبيات ايراني روا داشته 
مي شود. توليد سريال بر اساس كتاب »خاطرات سفير« مي تواند اين 
روند فرسايشي را متوقف كند و حتي باعث تشويق فيلمسازان ايراني 
براي بهره گيري بيشتر از ادبيات وطني شود.  كتاب »خاطرات سفير« 
شامل بيان چالش هايي است كه يك بانوي مسلمان به عنوان دانشجوي 
ممتاز ايراني در فرانسه با آن مواجه شده است. اين كتاب شامل بخش 
اندكي از تمام خاطرات اوس��ت و روايت هاي تازه اي از اين مواجهه در 
نسخه فيلمنامه سريال به رشته تحرير درخواهد آمد.  شادمهري چندي 
پيش در گفت وگو با »جوان« درباره چرايي نگارش خاطراتش در قالب 
كتاب، گفته بود: »عنوان خاطرات سفير به وباگ سفير بازمي گردد كه 
خاطرات دانشجويي ام در فرانسه را در آن منتشر مي كردم. وقتي صحبت 
از انتشار كتاب شد، تصميم گرفتم كليد واژه »سفير« را نگه دارم، چون 
حقيقتاً هم احساسم اين بود كه نماينده كشورم در آنجا هستم و رفتار و 
سكناتم و كيفيت آموزشي ام در دوران دانشجويي صرفاً به خودم مربوط 
نيست و بايد تصوير خوبي از كشورم ارائه كنم.« اين نويسنده در دهه 
80 براي تحصيل به فرانسه مي رود و در آنجا در برخورد با زندگي غربي 
تاش مي كند كه ضمن حفظ شئون اسامي، نسبت به تصحيح نگاه 
غربي ها به مردم ايران و به طور كل مسلمانان اقدام كند. خاطرات سفير 
مجموعه اي از خاطرات دوران تحصيل است كه با لحن محاوره اي نگاشته 
شده است. علت شهرت »خاطرات سفير« سفارش مقام معظم رهبري به 
بانوان براي مطالعه اين كتاب است: »كتاب »خاطرات سفير« را توصيه 
كنيد كه خانم هايتان بخوانند.« اين تك جمله سرنوشت اين كتاب و 
نويسنده آن را تغيير داد و امروز او و كتابش را به يكي از نام هاي مطرح 
در ميان طيف خاصي از اهل مطالعه تبديل كرده اس��ت. رهبر معظم 
انقاب چندي پيش در جريان يكي از ديدارها به اين اثر اشاره و توصيه 
كرده بودند خانم ها اين كتاب را بخوانند. همين يك جمله سبب شد تا 

»خاطرات سفير« در بازار كتاب كمياب و در برهه اي ناياب شود.

ميترا زرگراني نويس�نده كتاب عك�س »چهارصد 
و ش�صت و پن�ج نف�ر« درب�اره دلي�ل نوش�تن 
اي�ن كت�اب گف�ت: مي خواس�تم كار كوچك�ي 
ب�راي ش�هداي حادث�ه من�ا انج�ام داده باش�م. 
در حاش��يه رونمايي از كتاب »چهارصد و شصت و پنج 
نفر«، نخستين كتاب مصور با موضوع »شهداي حادثه 
منا« تسنيم به س��راغ »ميترا زرگراني« نويسنده جوان 
اين كتاب رفته است. زرگراني از مراحل گردآوري كتاب، 
سختي هاي موجود بر سر راه نگارش آن و انگيزه هايش 
براي نوشتن »چهارصد و شصت و پنج نفر« سخن گفت. 
اين نويسنده در پاسخ به اين سؤال كه چه شد تصميم 
به گردآوري كتابي مصور با موضوع شهداي حادثه منا 
گرفتيد، توضيح داد: من از 13  سالگي در آرامگاه هاي 
خانوادگي شهرستان نيشابور، به گرفتن تك عكس هايي 
از س��نگ قبرها مي پرداخت��م و گاه با برخورد ش��ديد 
اطرافيانم مواجه مي ش��دم كه مي گفتن��د »تو فقط از 

گورس��تان عكس مي گيري و اين باعث افسردگي ات 
مي شود«؛ اما من به كار عكاسي پراكنده از آرامگاه ها، 
ادامه دادم. يك روز كه مشغول قدم زدن در يك آرامگاه 
خانوادگي بودم با مزار شهداي منا مواجه شدم و برايم 
سؤال پيش آمد كه داستان اين ش��هدا چه بوده است؛ 
درواقع همه چيز از يك كنجكاوي س��اده شروع شد. با 
جست وجويي س��اده در گوگل متوجه عمق و زواياي 
فاجعه منا كه مورد انعكاس وسيع رسانه ها قرار گرفته 
بود، ش��دم اما دليل اصلي وقوع اين حادثه مش��خص 
نبود. برخ��ي مي گفتند دره��اي ورودي را بس��ته اند، 
عده اي مي گفتند آب زير پاي آنها رها كرده اند كه باعث 
بي حسي و ازحال رفتگي شان شده است اما هيچ يك از 
اين روايت ها اثبات نش��ده بود. با پيگيري هاي بيشتر، 
متوجه شدم كه بيشتر اين شهدا متعلق به شهرستان 
خودم، نيشابور هستند و شهرستان من با 45 نفر در صدر 
آمار شهداي اين حادثه قرار دارد، از اين رو تصميم گرفتم 

هرطور شده خانواده هاي اين شهدا را پيدا كنم. به بنياد 
شهيد ش��هرمان مراجعه كردم و آدرس و شماره تلفن 
تمامي خانواده هاي شهدا را تهيه كردم و سپس با تك 
تك خانواده ها تماس گرفتم. برخي از آنها در روستاهاي 
دورافتاده اي كه ح��دوداً 40،50 كيلومتر با نيش��ابور 
فاصله داشت، زندگي مي كردند. هنگامي كه به ديدار 
آنها رفتم، اين سؤال برايم پيش آمد كه چرا بايد چنين 
اتفاقي براي چنين خانواده هايي كه اكثراً وضعيت مالي 
مناسبي ندارند و با تاش و مشقت بسيار هزينه تشرف 
به حج را جمع آوري كرده اند، بيفتد. آنچه باعث شد اين 
كتاب را بنويس��م اين بود كه مي خواستم كار كوچكي 

براي شهداي حادثه منا انجام داده باشم. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه با تمام 45 خانواده نيشابوري 
شهداي حادثه منا ديدار داشتيد، نيز عنوان مي كند، بله، به 
همين خاطر پروژه حدوداً دو سال طول كشيد. من از 16 
 سالگي اين كار را شروع كردم و اكنون 18 سال دارم البته 

در اين مسير تجربه هاي متعددي به دست آوردم. مرحله 
اول كار عكاسي نبود بلكه پيدا كردن خانواده هاي شهداي 
منا بود كه در روستاهاي مختلف ساكن بودند. در آغاز، 
ارتباط گرفتن با آنها و جلب اعتمادشان مبني بر اينكه 
»من فقط يك عكاس ساده هستم و مي خواهم از برخي 
وسايل شهداي شما يك ثبت داشته باشم«، كمي سخت 
بود اما وقتي با آنها صحبت كردم و به آنها گفتم هدفم از اين 
كار، نمايش جنايتي است كه آل سعود مرتكب شده است، 
راضي شدند كه وسايل شهيدش��ان را براي عكاسي در 
اختيار من قرار دهند. آنچه را براي آن 465 نفر اتفاق افتاده 
است روايت كرده ام. به دليل سكونتم در نيشابور و اينكه 
دسترسي راحت تري به شهداي شهرمان نيشابور داشتم، 
تنها با خانواده هاي اين ش��هدا ارتباط گرفتم و به نوعي 
از جزء به كل رس��يدم؛ با اين حال، تاشم بر اين بود كه 
روايتي تصويري از تمام 465 شهيد حادثه منا ارائه دهم. 
در ديدار با خانواده هاي شهدا از آنها مي خواستم وسايل 

شهدا و يادگاري هاي آنها را در اختيارم قرار دهند تا بتوانم 
از آنها عكاسي كنم. خانواده ها نيز با لطف و مهرباني بسيار 
با من همكاري مي كردند و وسايلي را كه به شهدايشان 
تعلق داش��ت در اختيارم قرار مي دادند. از طرف ديگر، با 
بررسي تيتر روزنامه هاي آناين، مي خواستم به نحوي 
عكس هايي را كه از وسايل شخصي شهدا مي گيرم با آن 
تيترها مرتبط كنم و نوعي ارتباط مفهومي ميانشان برقرار 
كنم، به اين معنا، مي توانم بگويم وس��ايل عكاسي شده 
تكميل كننده تيترهاي روزنامه هستند. بررسي آرشيو 
روزنامه ها را مرحله به مرحله آغاز كردم و از همان ابتدا 
كه اين فاجعه رخ داد، تا لحظه ه��اي آغازين اعام آمار 
اوليه شهدا، جست وجوي پيكرهاي شهدا، استقبال مردم 
از شهدا در فرودگاه، بازتاب فاجعه منا در رسانه ها و فضاي 
مجازي، بررسي حقوقي فاجعه منا در رسانه ها و... ازجمله 
مراحلي بودند كه در بررسي آرشيو روزنامه ها و رسانه هاي 

مجازي، طي كردم.

جنایتآلسعوددر»چهارصدوشصتوپنجنفر«بهتصویرکشیدهشد

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
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گزارش

فرمانده گردان امام رضا)ع( از شهداي شاخص كرباي4 
»سردار زهرايي« با ذكر يا زهرا شهيد شد

  آرمان شريف
عمليات كرباي4 رزمندگان و فرماندهان 
بنام�ي را گلچين ك�رد كه ش�هيد محمد 
اسامي نسب يكي از آنها بود. فرمانده گردان 
امام رضا)ع( را به واسطه اخاق و ويژگي هاي 
خاص رفتاري اش مي شناسند. مردي معتقد 
و مخلص كه از همان نخستين روزهاي دفاع 
مقدس شجاعت و قدرت و بينش فرماندهي 
خود را به نمايش گذاشت و در طول جنگ 
به يكي از چهره هاي تأثيرگذار تبديل شد. 

زمان زيادي از تجاوز دش��من بعثي و ش��روع 
رسمي جنگ نگذشته بود كه گروهي 70 نفره 
از شهر شيراز به سمت خوزستان كانون حادثه 
حركت كرد. يكي از پيش��قراوان س��پاهيان 
فارس، محمد اسامي نسب بود. هرچه از جنگ 
بيشتر مي گذشت نام اسامي نسب بيشتر بر سر 
زبان ها مي افتاد و رزمندگان بيشتري شيفته 
رفتار و كردارش مي شدند.  صرفنظر از مسائل 
نظامي، محمد اس��امي به دليل ارادتي كه به 
حضرت زهرا)س( داشت در ميان رزمندگان 
به سردار زهرايي معروف شد. دامنه اين شهرت 
حتي به سال هاي پس از ش��هادت ايشان نيز 
كشيده شد. اين شهيد ارادت ويژه اي به حضرت 
زهرا)س( داشت و ذكر مبارك »يا فاطمه الزهرا« 

همواره بر لبشان بود. 
شهيد اسامي وقتي نام حضرت را مي شنيد، 
حالي به او دست مي داد كه وصف شدني نبود. 

بارزترين حالتش، خيس شدن چشم ها و جاري 
شدن قطرات اشك بود. آنچنان اشك مي ريخت 
كه تمام اطرافيان را متأثر مي كرد. گويي تمام 
مصيبت هاي آن حضرت را با تمام وجود درك 
كرده است. توسل به حضرت در كار هم از ايشان 
جدا نبود. چه مسائل فرهنگي و آموزشي و چه 
عمليات هايي كه شركت مي كرد، نقطه شروع و 
پايان كارهايش با توسل به ائمه)ع( و معصومين 

به خصوص اين بانوي بزرگوار بود. 
محمد اسامي در سال 1363 در منطقه سومار 
در حادثه بمباران پادگان ابوذر به شدت از ناحيه 
چشم مجروح شد؛ مجروحيتي كه تا مرز نابينا 

شدن پيش رفت. پزشكان پس از معاينات دقيق 
و معالجات متعدد، اظهار كردند كه چش��مان 
محمد بينايي اش را از دس��ت داده و كاري از 
كسي ساخته نيست. اين سخن غمي سنگين 
بر دل محمد نش��اند. نه از آن جهت كه ديگر 
چيزي نمي بيند بلكه دوري از جبهه و بسيجيان 
غصه دارش كرده بود. چند روز بعد از تشخيص 
پزشكان دوباره به بيمارستان بازگشت و با اصرار 
آنان را راضي كرد چش��مانش را عمل كنند. 
مي گفت: »ش��ما با رمز يا فاطمه الزهرا)س( 
جراحي را ش��روع كنيد.« محمد با توسل به 
بي بي دو عالم حضرت فاطمه زهرا)س( اشك 
حيرت را به چشم پزشكان معالج خود نشاند 
و بينايي خود را باز يافت تا از هدف مقدسش 

يعني جهاد در راه خدا باز نماند. 
عمليات كرباي4 نيز زمان ديگري براي اثبات 
ارادت محمد بود. قبل از عمليات كرباي4 به 
مداح گفت بعد از نماز، روضه حضرت زهرا)س( 
را بخ��وان. ب��ا اطمينان مي گف��ت من محال 
مي دانم كه اين بانوي دو عالم ما را ش��رمنده 
كند. سردار محمدنبي رودكي فرمانده لشكر 
19 فجر در خاطره اي تعريف مي كند: »قبل از 
اين عمليات، خبرنگاري با شهيد اسامي نسب 
مصاحبه كرد و او گفت: »ما در عمليات آينده 
پيروز مي ش��ويم. در اين عمليات كسي ما را 
پشتيباني مي كند كه هر وقت نام او را بر زبان 
مي آورم...« در همين حي��ن بغض گلويش را 
گرفت و چند لحظه اي س��كوت كرد و اشك 
ريخت. دوباره ادامه داد و گف��ت: »من هر بار 
نام بي ب��ي را بر زبان م��ي آورم از خود بي خود 
مي شوم.« اين بار هم براي چند لحظه سكوت 
كرد و اش��ك ريخت. ما در آن عمليات پيروز 
نشديم، اما فرماندهان به اين نتيجه رسيدند كه 
چون دشمن سرمست از ناكامي ماست فرصت 
خوبي اس��ت تا در مدت زمان كوتاهي دوباره 
عمليات كنيم. لذا عمليات كرب��اي5 با رمز 

يازهرا)س( انجام شد و پيروز شديم.«
گردان ش��هيد اسامي نس��ب در كرباي4 
خط شكن بود. با گفته شدن رمز عمليات، از 
زمين و آسمان روي كانالي كه گردان محمد 
در آن بود آت��ش باريد. قايق ه��ا يكي پس از 
ديگري نيروهاي گردان اسامي نس��ب را از 
كانالي كه معروف به كان��ال ماهي بود عبور 
مي دادند و محمد اس��توار پيش��اپيش همه 
نيروهايش محكم قدم برمي داش��ت. محمد 
گردانش را با موفقيت به آنجا كه بايد  رساند، 
اما در سحرگاه چهارم دي ماه 65، گلوله اي به 
سينه و گلوي محمد نشس��ت و او در آغوش 
بي سيمچي اش به شهادت رسيد. شهيد محمد 
اسامي نسب در عمليات كرباي4 به شهادت 
رس��يد. پيكر مطهرش را پس از چندين روز 
شاداب و معطر پيدا كردند و در گلزار شهداي 

شيراز به خاك سپردند.
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م�اه  در س�حرگاه چه�ارم دي 
65، گلول�ه اي ب�ه س�ينه و گل�وي 
محم�د نشس�ت و او در آغ�وش 
بي سيمچي اش به ش�هادت رسيد. 
ش�هيد محم�د اسامي نس�ب در 
عمليات كرب�اي4 با رم�ز مبارك 
ي�ا محمد)ص( به ش�هادت رس�يد

  احمد محمدتبريزي
سال 1365 به دليل انجام دو عمليات بزرگ 
كرباي4 و كرب�اي5 در تاريخ دفاع مقدس 
از اهميت زي�ادي برخوردار اس�ت. عمليات 
كرب�اي4 در تاريخ 5 دي 1365 انجام ش�د 
و ب�ا مس�ائل و مش�كات مختلف�ي روبه رو 
گش�ت. صحبت درب�اره عملي�ات كرباي4 
زياد اس�ت و به منظور روشن ش�دن زواياي 
مختلف اين عمليات با يكي از پيشكسوتان 
دفاع مقدس، س�ردار عبدالكري�م عليزاده، 
از نيروه�اي حاضر در عملي�ات به گفت وگو 
پرداختيم. عليزاده ك�ه در چندين عمليات 
ب�ه عن�وان غ�واص حض�ور داش�ته، در 
گفت وگو ب�ا »ج�وان« از مس�ائل اطاعاتي 
عملي�ات و كار ب�زرگان غواص�ان مي گويد. 

انجام ي�ك عمليات ب�زرگ در مقياس 
كرباي4 آن هم در آن برهه زماني براي 
ش�ما و ديگر رزمندگان توجيه ش�ده 
بود؟ مي خواهيم بدانيم اهميت چنين 

عملياتي را چطور ارزيابي مي كرديد؟
عمليات كرب��اي4 يك عملي��ات تكليفي بود 
كه تحت فش��ار نظامي، سياس��ي و منطقه اي 
قرار داشت. شرايط به گونه اي بود كه نيروهاي 
مسلح مي  خواس��تند تكليف جنگ را مشخص 
كنند. نظر بر اي��ن بود كه منطقه حساس��ي را 
از ع��راق بگيريم بع��د پاي ميز مذاك��ره برويم. 
معتقد بودند منطقه فاو به خاطر دورافتادگي و 
كمي جمعيت خيلي اهميت استراتژيك ندارد، 
اما شرق بصره سرزمين حس��اس و گذرگاهي 
استراتژيك بود كه اگر مي توانستيم از نيروهاي 
عراقي بگيريم دس��ت باا را در مذاكره داشتيم. 
البته بسياري از نيروهاي اطاعاتي و فرماندهان 
نسبت به انجام اين عمليات ترديد داشتند. ما كه 
رزمنده ساده بوديم مي دانستيم به خاطر نزديكي 
لجمن ها به همديگر و حساس��يت عراقي ها به 
ش��رق بصره، انجام عمليات از حساسيت هاي 
زيادي برخوردار است. زمين مسلح و امكانات ما 
براي عبور از چند آبگرفتگي  پي در پي محدود 
بود و بعيد به نظر مي رس��يد غافلگيري صورت 
بگيرد. منافقين هم تمام عيار ب��ا صدام بودند و 
داخل ايران فعاليت هاي وسيعي داشتند. حتي 
در عمق و در داخل تشكيات ستادي پشتيباني 
جنگ هم جاسوس هاي منافقين و ستون پنجم 
به نفع صدام كار مي كردند. كرباي4 در چنين 
شرايطي انجام شد. عمليات كرباي4 بيش از آن 

چيزي كه فكر مي كرديم لو رفته بود. 
پس در كنار مسائل امنيتي و اطاعاتي 
يك بخش�ي از مش�كات رزمندگان، 

زمين منطقه عملياتي هم بود؟
من در لش��كر 7 ولي عصر)عج( حضور داشتم و 
محور جزاير مجنون دست ما بود. ناظر عمليات 
بودم و از شرايط غواصان و آموزش هايشان اطاع 
داش��تم. غواصانم��ان همان نيروه��اي مجرب 
عمليات والفجر8 بودند و از نظر توانايي نيروهاي 
رزمنده مش��كلي نداشتيم. مش��كل ما زمين و 
تس��لط دش��من بر زمين و حوزه عمليات بود. 
كوچكي عقبه هاي نيروهايي كه درگير بودند از 
مشكات ديگر بود. يعني عقبه چندين لشكرمان 
روي جاده ش��لمچه و منطقه عمومي شلمچه 
مي افتاد و جاي پهناور و وسيعي نبود تا يگان ها 
بتوانند از تمام استعدادش��ان اس��تفاده كنند. 
منطقه  نس��بت به يگان هاي عمل كننده بسيار 
محدود و كوچك بود و عقبه تنگي داشتيم و تنها 

بايد از يك مسير وارد عمليات مي شديم. 
با توجه به اينكه ش�ما نيروي اطاعات 
عمليات بودي�د از دي�د خودتان همه 

موارد امنيتي كامل رعايت شده بود؟
شناسايي هاي اطاعات عمليات در عمق نبود. ما 
مشكلي از عمق نداشتيم و از فشردگي يگان هاي 
دشمن اطاع داشتيم. البته تجربه نشان داده بود 
نيروهاي اطاعات امكان ورود به عمق را ندارند 
چراكه ورود نيروها دش��من را حساس مي كند. 
بعثي ها هم منطقه را طوري برنامه ريزي كرده 
بودند تا نيروها در عمق شناسايي انجام ندهند 
و شناسايي ها بيشتر از طريق ديده باني، هواپيما 
و عكس��برداري و كارهاي ديگر انجام مي ش��د. 
نيروهاي دشمن در منطقه شلمچه و غرب بصره 
فشردگي زيادي داشتند. ما مي دانستيم شايد 
دشمن از انجام عمليات اطاع داشته باشد و مثل 
عمليات والفجر8 غافلگير نشوند. منطقه عملياتي 
خيلي مسطح بود و آبگرفتگي هاي مصنوعي و 
طبيعي زيادي وجود داشت. درياچه ماهي عراق 
به طول 40 و عرض يك كيلومتر كمربند حائلي 
بود كه ما را مح��دود مي كرد تا تنه��ا از يكي از 
رأس هاي درياچه وارد شويم. درياچه ماهي عراق 
يك درياچه مصنوعي براي پرورش ماهي بود و 
خودش يك مانع به حساب مي آمد. گذرگاه هاي 
جنوبي هم جاده و زمين خاكي و باتاقي بود و 
محدوديت داشت. لذا ما از سمت پايين از منطقه 
جزيره فياض و جزيره س��هيل كه اروند صغير و 
كبير به آن مي گوييم وارد ش��ديم كه تله هاي 

امنيتي نظامي عراقي ها قرار داشت. 
لشكر 7 كه درگير شد حتي نيروهايش از اروند 
هم ورود كردند ولي تع��دادي از نيروها به خاطر 
وضعيت زمين ش��هيد و اسير ش��دند. لشكر 7 
ولي عصر)عج( از باب توانمندي امنيتي عبور را 
به درستي انجام داد ولي همين عبور يك تله بود 
و آنها به جبهه شان شكم داده بودند تا نيروهاي 
واردش��ونده درون يك حلق��ه محاصره بيفتند. 
دش��من يك نيم دايره از س��احل عقب نشيني 
كرده بود و وقتي كه نيروها وارد منطقه عمليات 
و خطوط لجمن ش��دند از پش��ت عقبه شان را 
مسدود كردند و آتش سنگيني را روي عقبه هاي 
دوردست ما در شلمچه و جزيره مينو ايجاد كردند 

كه باعث شد دستور عقب نشيني داده شود. 
گفته مي ش�ود پيش از شروع عمليات 
تحركات دش�من مش�هود بود كه خبر 
از آمادگي ش�ان مي داد. چطور با وجود 

آمادگي دشمن باز عمليات انجام شد؟
دشمن از قبل مي دانس��ت و منافقين را هم به 
كار گرفته ب��ود. منافقين در ته��ران، اصفهان و 
عقبه هاي جبهه در پلدخت��ر و قرارگاه ها نفوذ 
كرده بودند. يك نفوذ حس��اب ش��ده داشتند و 
عمليات كرب��اي4 از تهران لو رفت��ه بود. ما در 

عملي��ات والفجر8 ارتش ع��راق را فريب داديم 
و در منطقه فاو كه وارد ش��ديم تا س��ه روز اول 
فرماندهان بعثي گيج بودند. چون ارتش عراق با 
اطمينان مي گفت عمليات ايران در شلمچه است 
و در فاو نيست. روز سوم باورشان شد كه فريب 
خورده اند. فرماندهانش��ان مي گفتند عمليات 
ايران در جزيره مينو و شلمچه خواهد بود و اصًا 
فكر نمي كردند در فاو باشد، اما عمليات كرباي 
4 را از 10 روز قبل شايد هم بيشتر مي دانستند 
ما در اين منطقه قطعاً عملي��ات خواهيم كرد. 
تمام ظرفيت هاي اطاعاتي شان را به كار گرفته 
بودند. البته ماهواره هاي جاسوس��ي شوروي و 
ديگر كشورهاي غربي هم در اختيار عراقي ها بود. 
ارتش عراق در اين عمليات غافلگير نشد و جبهه 
را طوري طراحي كرد تا نيروهاي خط ش��كن و 
غواصان ما وارد شكمشان شود و بعد پشت اين 

نيروها را ببندد. 
آيا ما مي دانستيم اين عمليات لو رفته 
است يا در حين انجام عمليات متوجه 

لو رفتن عمليات شديم؟
تصور خودم اين است كه چون عمليات كرباي4 
يك عمليات تكليفي بود، فرماندهان رغبتي براي 
لغو عمليات نش��ان نمي دادند. خودم شخصاً به 
چند تن از فرماندهان گفتم كه راننده هايي كه در 
مهندسي كار مي كنند مخبر و مشكوك هستند. 
عمليات كرباي4 كمي با غرور هم آغشته شده 
بود. ما همان يگان هايي بوديم كه از اروند عبور 
كرده بوديم و همين غرور باعث شده بود خيلي 
مس��ائل را ناديده بگيريم. يك غرور حماس��ي 

بينمان وجود داشت كه باعث غفلتمان شد. 
حتي گفته شده كه در عمليات كرباي5 
كال�ك عمليات�ي كرباي4 در س�نگر 

عراقي ها پيدا شد؟
منافقين تم��ام ظرفيت هاي اطاعاتي ش��ان از 

تهران كه شامل افراد كت شلواري تا يونيفرم پوش 
مي شد را وارد مرحله جمع آوري اطاعات براي 
صدام كرده بودن��د. حتي در خط مقدمش��ان 
منافقين با لباس ارتشي شان كنار افسران عراقي 
قرار داشتند و آنها با غواصان درگير شدند. صدام 
بابت خدماتي كه در اين عملي��ات منافقين به 
بعثي ها دادند پاداش هاي خوبي بهش��ان داد و 
خيلي به آنها اعتماد ك��رد. ارادتي كه منافقين 
در اين عمليات نش��ان دادند باعث شد تا صدام 
پشتش��ان محك��م بايس��تد و ق��رص و محكم 
حمايتش��ان كند. از اين عمليات به بعد صدام 
اطمينان زيادي به منافقين كرد و حساب ويژه اي 
رويشان باز و جايگاه خوبي برايشان تعريف كرد 
و حتي گفت اينها فرزندان من هس��تند. صدام 
نشان فرزندخواندگي را بعد از عمليات كرباي4 

به منافقين داد. 
باز با وج�ود تمام س�ختي ها نيروهاي 
خط شكن و غواصان توانستند خطوط 

ابتدايي دشمن را شكست دهند.
غواصان عبور كام��ل و درس��تي را انجام دادند 
و ماندنش��ان هم هوش��مندانه بود. اين نيروها 

مي توانس��تند برگردند ولي غواص��ان ماندند و 
عمليات تأخيري انجام  دادند تا نيروهاي عراقي 
به اروند نرسند. اين درگيري باعث شد قايق ها و 
نيروهاي شناور بتوانند عقب نشيني را با سامت 
انجام دهند. اگر غواص��ان نمي ماندند و آن كار 
جوانمردانه را انجام نمي دادند تلفات ما دوبرابر 
مي شد. اينها تأخير كردند تا عقب نشيني كامل 
نيروها انجام شود. بيشتر شهداي اين عمليات 
غواص��ان و نيروهاي خط ش��كن بودن��د كه با 
درگيري شان ايثار و ازخودگذشتگي زيادي نشان 
دادند و باعث شدند نيروهاي عقب نشيني كننده 
س��الم برگردند. نيروهاي غواص در هزار متري 
س��احل ماندند و دفاع كردند و نيروهاي عراقي 
زماني به س��احل اروند رس��يدند كه 90 درصد 

نيروهاي ما عقب نشيني را انجام داده بودند. 
غواصان قبل از روبه رو شدن با دشمن 
يك نب�رد س�نگين با آب هاي س�رد و 
خروش�ان داش�تند و در اين عمليات 
و عمليات ه�اي ديگ�ر ف�داكاري و از 
خودگذش�تگي زيادي از خود نش�ان 

دادند.
پديده غواصان در جنگ جزو معجزات جنگ بود. 
ما زماني كه مي  خواستيم آموزش هاي غواصي را 
ببينيم چهار ماه با تمام امكانات و بهترين مربيان 
غواصي را ياد گرفتيم، اما در دفاع مقدس ما 350 
غواص كه برخي از آنها تازه به نوجواني و جواني 
رسيده بودند داشتيم و در فرماندهي مي گفتند 
چطور بايد با اين ش��رايط سخت اين غواصان را 
آموزش داد. آموزش غواصان س��خت و دش��وار 
بود و با اين حال ما آن زمان مي گفتيم اگر اينها 
عشق و عاقه داشته باشند 90 درصد مشكات 
حل است و 10 درصد بقيه امكانات است. همين 
معجزه هم رخ داد و وقتي 350 غواص را داخل 
آب انداختيم نتوانستيم 10 نفر از اينها را به دليل 
نداشتن ش��رايط جسماني يا مش��كات ديگر 
حذف كنيم. خطرات را كه برايشان مي گفتيم 
بيشتر عاشق مي شدند و كس��ي حاضر نبود از 
ليس��ت غواصان خط بخورد. مجبور شديم 50 
تا را خط بزنيم چون براي والفجر8، 300 غواص 
مي خواستيم و در آخر به زور توانستيم 20 نفر 
را با ناراحتي خط بزنيم. غواصان بسيار با ايمان 
و ازخودگذشته بودند. آن سرماي طاقت فرساي 
زمستان هاي جنگ بدون امكانات خودش يك 
جنگ با بدن ضعيف و نحي��ف رزمندگان بود. 
غواصان در جنگ تحول بزرگي ايجاد كردند و اگر 
ما غواصان را نداشتيم قطعنامه 598 در شوراي 
امنيت تصويب نمي ش��د. اين قطعنامه با عبور 

موفقيت آميز غواصان از اروند رخ داد. 
كرب�اي4 با وجود تمام مش�كات چه 

دستاوردهايي برايمان داشت؟
تراژدي اي كه در كرب��اي4 برايمان پيش آمد 
دشمن را مغرور كرد. دشمن سه روز جشن اعام 
كرد و نيروهايش كه 40 روز در آماده باش كامل 
بودند را به مرخصي فرستاد. همه فرماندهانشان 
دنبال عياشي هايشان رفتند و ما كرباي5 را در 
نااميدي اما با اراده زي��اد انجام داديم. زماني كه 
فرمانده��ان اميد زيادي به موفقيت نداش��تند 
يك گذرگاهي به داخل لجمن عراقي ها توسط 
لشكر 19 فجر به فرماندهي سردار نبي رودكي 
به فرماندهي كل گزارش ش��د و همين گزارش 
سبب ش��د تا عمليات بزرگ كرباي5 با فاصله 
بسيار كمي از كرباي4 انجام شود. رزمندگان 
با اراده اي مثال زدني از آن رخنه وارد ش��دند و 
عمليات ب��زرگ كرباي5 را ب��ا موفقيت انجام 
دادند. كرباي5 در برنامه عملياتي مان نبود ولي 
با توجه به اتفاقات پيش آمده عمليات با حداقل 

نيروهاي باقيمانده انجام شد.

نكاتي چند از عمليات كرباي4 در گفت وگوي »جوان« با سردار عبدالكريم عليزاده

غواصان فداكاري كردند تا جان ساير رزمندگان حفظ شود

لشكر 7 كه درگير شد حتي نيروهايش 
از اروند هم ورود كردند ولي تعدادي از 
نيروها به خاطر وضعيت زمين شهيد 
و اسير شدند. لشكر 7 ولي عصر)عج( 
از ب�اب توانمن�دي امنيت�ي عب�ور را 
به درس�تي انجام داد ولي همين عبور 
يك تله بود و آنها به جبهه شان شكم 
داده بودند ت�ا نيروهاي واردش�ونده 
درون ي�ك حلق�ه محاص�ره بيفتند
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الهامشريفينيا*
مدتيقبلخبرقابلتأمل�يمبنيبربرگزارييکش�ويزندهلباس
کودکدرمحل�هولنجکتهرانبهخصوصدرش�بكههاياجتماعي
همچوناينستاگراممنتشرشد.اگربخواهيماينکودکانراباکودکاني
کهسرچهارراههاگليادرمتروفالحافظميفروشندمقايسهکنيم،
گوياظاهراًتفاوتزياديب�اهمدارند.ک�ودکانکاردرخانوادههايي
رشدپيداکردهاندکهازنظرمسائلماليدرطبقاتپايينجامعهقرار
دارند،وليکودکانيکهتوسطخانوادههايشاندرشويزندهلباسبه
عنوانمدلينگشرکتميکنند،درطبقاتبااياقتصاديجامعهقرار
گرفتهاند.اگرچهازنظرظاهرباهممتفاوتهس�تند،امااگربخواهيم
ازنظرروانياينموضوعرابررسيکنيم،کودکانمدلينگتفاوتيبا

کودکانکارندارند.فقطاکچريهستندوبهاصطاحبهآنهاميتوانيم
کودکانکاراکچريبگويي�م.اينکاراينق�درزرقوبرقوجذابيت
داردکهکسيگماننميکنددرآننشانههاييازکودکآزاريوجود
داشتهباش�دوليمتأس�فانهاينکاريکنوعکودکآزارياکچري
اس�ت.کودکآزارياکچرينوعيکودکآزاريروانياس�تکهدر
آنخانوادههاعاوهبراينكهدروجودخودش�انيكس�ريکمبودها
ونيازهايروانيناس�الموجوددارد،بارفتارش�انب�ذراينکمبودها
ونيازهايروانيناس�المرادروجودکودکانش�انميکارند.ياش�ايد
والدينيکهدردورانکودکيشاننيازبهتوجهوديدهشدندرآنهابه
خوبيبرآوردهنشدهحااميخواهندبابهنمايشگذاشتنکودکانشان
بهرويسندرشوهايلباسسعيکنندايننيازخودرابرآوردهکنند،

بدوناينكهدرنظربگيرنداينکارچهضربههاي�يرابهروحوروانو
آيندهکودکانشانواردميکند.بيش�کاينکودکهيچگاهفرصت
نميکند»من«ارزشمنددرونيخودراپرورشدهدوفقطيادميگيرد
اگرزيباباشدولباسهايقشنگبپوشد،مورداستقبالوتأييدديگران
قرارميگيرد.آسيبديگريکهبهاينکودکانواردميشودايناست
کهباعثبهوجودآمدناعتمادبهنفسکاذبدرآنهاميشود.اينمثال
رازديمکهبگوييماغلبافرادگمانميکنندخشونتعليهکودکان
فقطجسميياجنسياس�ت،درصورتيکهبيشترخشونتهاعليه
کودکانپنهاناست.مصاديقخش�ونتپنهانعليهکودکانبسيار
فراواناس�ت.عدمتوجهکافيبهنيازهايکودکوهمچنينمقايسه

کودکباهمساانشنمونهايازاينمصاديقاست.

1، 2، 3... قايم شديد؟ فراموششدنبازيهايگروهي
درحصارآپارتماننشيني!

مهديهعظيملو
قايمباشک،خالهبازي،هفتسنگ،عموزنجيرباف،
گرگ�مبهه�واو...هم�هاي�نبازيه�ايگروهي،
نوستالژيهاييبرايبچههايمتولددهه60وشايد
هماوايلدهه70دارندوتکتكشانتداعيکننده
خاطراتتلخ،ش�يرين،قهرهاوآشتيهايدوران
کودکانهاستکهباهمداش�تيم.قدمتبازيهاي
گروهيودس�تهجمعيکهريشهدرارتباطتعاملي
ومتقابلانس�انهارويکرهزمي�نداردبهاندازه
قدمتوجوديانس�اناست؛درس�تاززمانيکه
انس�انهاياوليهباش�اخگوزنهاب�رديوارههاي
غارهاشروعبهنقاشيکشيدنکردندتابهامروزکه
پايپلياستيشنوموبايلوتبلتدردنيايمجازي
سهبعدي،باجنگيدنباشياطينوساختنکلونيها،
برايتوسعهوگسترشروزبهروزمزرعههايشاندر

سرزمينيمجازيتاشميکنند.
کودکانام�روزتمايليبهبازيه�ايگروهيو

تعامليندارند
به هرگونه فعاليت جسمي يا ذهني هدفدار كه به صورت 
گروهي يا فردي انجام مي پذيرد و ل��ذت و اقناع نيازهاي 
كودكان را برآورده مي كند، بازي مي گويند. حال معني اين 
كلمه در يكي دو دهه گذشته بسيار تغيير پيدا كرده و تمام 
بازي هاي مذكور جزئي از بازي هاي سنتي هستند كه ريشه 
در سنت هاي ديرينه و قديمي مردم ايران دارند. شايد هنوز 
كودكاني باشند كه حاضرند اوقات فراغت و تفريح خود را 
در كنار هم با برپايي اين بازي ها سپري كنند و با يكديگر 
خوشحال و پر تحرك باشند، اما به راستي چرا كودكان عصر 

حاضر ميلي به بازي هاي گروهي و تعاملي ندارند؟
پاسخي كه اكثر روانشناسان و كارشناسان خانواده به اين 
سؤال مي دهند اين است كه والدين امروزه بيشتر ميل به 
تك فرزندي و فرزندآوري كمتر دارند و محيط و ش��رايط 
زندگي اين وضعيت را براي آنان فراهم كرده اس��ت. اين 
شرايط همان زندگي ش��هري و آپارتماني و بدون فضاي 
باز را شامل مي شود كه متأس��فانه اين عمل را ملموس تر 

و عيني تر كرده است. 
دي�روزخانههابزرگت�روخانوادههاش�لوغتر

بودند
اگر بازگش��تي به دوران گذش��ته داشته باش��يم اينطور 
مي توان گفت كه اكثر خانواده ها دو يا سه فرزند، با فاصله 
سني كمتري نسبت به يكديگر داش��تند و همين امر نيز 
باعث تعامل و جمع نگري اعضاي خانواده با هم مي ش��د 
يا از لحاظ شرايط محيطي بيش��تر خانه ها شكل ويايي 
داشتند و اين امر سبب مي شد تا كودكان ما بتوانند تحرك 
و جنب و جوش بيشتري در فضاي باز حياط خانه و حتي 

در كوچه ها داشته باشند. 
ايجادحستقليديونمايشيباخالهبازي

بازي هاي بچه هاي دهه 60 به گونه اي بود كه حس و وظيفه 
مس��ئوليت پذيري و تعامل را در ك��ودكان فعال و تقويت 
مي كرد. به طور مثال دختربچه ها و پسربچه ها با خاله بازي 
نوعي حس تقليدي و نمايشي كه نشئت گرفته از زندگي در 
خانواده و جمع نگري بود را به وجود مي آوردند. دخترها با به 
پا كردن كفش هاي مادرشان نقش و حس مادري و پسرها 
هم با تن كردن لباس پدرانش��ان به ايفاي نقش هايشان 

مي پرداختند. آنها با برپايي بازي هاي دسته جمعي نوعي 
حس تعاملي را مي آموختند. در كل همه اين بازي ها حس 

برون نگري را در كودكان افزايش مي دهد. 
تبعاتقوطيکبريتنشيني!

در زندگي امروزه تبعيت از شرايط و محيط زندگي، والدين 
را به تك فرزندي وادار ك��رده و محيط زندگي ها به قوطي 
كبريت نشيني)!( يا همان آپارتمان نش��يني بدل شده و 
همين باعث مي شود كودكان فضايي براي تحرك و جنب 
و جوش خود نداشته باش��ند و والدين هر روز با كودكاني 
كه كوهي از انرژي و دنيايي از س��ؤاات هستند، رو به رو 
شوند؛ اما اين در حالي است كه پدر و مادرها بنا به شرايط 
اقتصادي زندگي مجبور هس��تند هر دو شاغل و سر كار 
باش��ند تا از پس هزينه هاي پيش رو در زندگي بربيايند 
و سرنوشت كودكانش��ان را جور ديگري رقم مي زنند، آن 
هم به گونه اي كه با فراهم كردن گوش��ي يا تبلت يا انواع 
بازي هايي كه در آنها هيچ گونه نظارت و استاندارد سازي 
از لحاظ رده سني و روحياتي براي كودكان در نظر گرفته 

نشده، سعي مي كنند كودكان خود را سرگرم نگه دارند. 
ش��ايد اين يكي از عواملي باش��د كه به طور مداوم شاهد 

اضافه وزن و تنبلي و كم ش��دن رواب��ط عمومي و تعامل 
كودكانمان با ديگران هستيم. حال سؤال اساسي اين است 
كه وظيفه والدين مسئوليت پذير و حساس در مواجه شدن 
با اين شرايط چيس��ت و بايد چه رهنمودهايي را پيش رو 

داشته باشند؟ 
پاسخ واضح اس��ت. اگر كودكانمان خواستند از بازي هاي 
موبايلي و رايانه اي اس��تفاده كنند، بهتر اس��ت براي آنها 
بازي هايي را انتخاب كنيم كه تصويرهاي به كار برده شده 
در آنها خاقانه باش��د تا كودكان با خاقيت و هوش خود 
معماهاي بازي را حل كنند، يا بازي هايي را انتخاب كنيم 
كه از تصاوير مخرب و مسئله س��از كه متناسب با سنين 
آنها هم نيست، در آنها كمتر استفاده شده باشد تا روحيه 
جنگجويي در كودكاني كه پرخاشگر هستند از بين برود. 
بازيهايدستهجمعيبهجايبازيهايمخرب

رايانهاي
بهتر است پدر و مادرها تاش كنند تا به يك توافق واحد به 
منظور تصويب يك قانون براي كودك خود برسند؛ توافقي 
كه در آن فرزندش��ان اجازه دارد تنها در ساعتي معين در 
روز يا تنها چند بار در هفته از اين نوع بازي ها استفاده كند 
و در صورت مخالفت و رفتار غيرمعمول از سوي كودك كه 
مسلماً ناشي از محدوديت حاصله براي اوست، بايد سعي 
كنند با آوردن اس��تدال هاي منطقي و قاب��ل فهم براي 
كودكان، آنها را از آس��يب هاي مخرب روح و جسمشان، 

برحذر كنند. 
در كنار همه اين راهكارها بهترين و مؤثرترين پيشنهادي 
كه مي توان خطاب به والدين گفت اين است كه نهايت 
تاش خود را روي اين مسئله بگذارند كه وقت بيشتري را 
براي كودكانشان اختصاص دهند؛ به نحوي كه خانواده ها 
با رفتن به دل طبيعت و گردش يا شركت در باشگاه ها و 
ميادين ورزشي و بازي هاي دسته جمعي، نحوه صحيح 
تعامل و ارتباطات اجتماعي بين خود و فرزندانش��ان يا 
حتي روابط فرزندانش��ان با ديگر بچه ها را برقرار كرده 
و زمينه را ب��راي بازي هاي رايان��ه اي و موبايلي مخرب 

كمتر كنند.

سبکسرگرمي

 مادري را ديدم ك��ه در خيابان جلوي تعداد 
بي ش��ماري غريبه به فرزند خود در گوشي 
مي زد. چ��را؟ چون ك��ودك براي داش��تن 
اسباب بازي اصرار مي ورزيد و گريه مي كرد، 
اما مادر اصًا حواسش نبود كه او بچه است و 
نمي داند چه خواسته اي بجا و چه خواسته اي 
نابجاس��ت و در اصل مقصر واقع��ي والدين 
هستند كه در زمان مناسب به او خواستن هاي 
منطقي را ياد نمي دهند و سعي دارند تربيت 
به اصطاح درس��ت را جلوي غريبه ها اعمال 

كنند تا والديني نمونه به نظر بيايند. 
تقصير كودك نيس��ت كه لوس شده است و 
گريه و گستاخي را بهترين شيوه براي رسيدن 
به هدف هاي خود مي داند. او به باج گرفتن در 
ازاي گريه نكردن و آب��روي والدين را حفظ 
كردن عادت كرده است. كودك زماني كه به 
دنيا مي آيد، نمي داند گستاخي، پرخاشگري، 
باج گرفتن و هنجارش��كني چيست. او مانند 
آينه اي در مقابل والدين، آموزگارها و اطرافيان 

است و رفتارهاي آنها را منعكس مي كند. 
والديني كه از پرخاش��گري و آستانه ضعيف 
صبر ك��ودك خ��ود ش��كايت دارن��د، بايد 
كمي ذره بي��ن را به س��مت رفتارهاي خود 
بچرخانند و ببينند كجا و چه زماني در مقابل 
او پرخاش��گري كرده اند و از دن��دان به جاي 
دس��ت براي باز كردن گره استفاده كرده اند. 
والديني ك��ه مي گويند كودك من حس��ود 
اس��ت، بايد به ياد بياورند چقدر او را با ديگر 
هم سن و سال هايش مقايسه كرده اند. كودك 
باورها و رفتارهاي خود را از والدين مي گيرد 
و در اولين قدم هاي رفتاري خود پا جاي پاي 
والدين مي گذارد. بعدها رفتارهاي زشت خود 
را تعميم داده و به ش��كل هاي مختلف بروز 
مي دهد. آيا كودك مي داند حسودي كردن 
يعني چه؟ آيا ك��ودك مي دان��د بدگويي از 
ديگران يعني چه؟ آيا كودك مي داند دروغ به 
اصطاح مصلحتي چيست؟ نه. اينها الگوهاي 
رفتاري بزرگترها هس��تند. هر جا كس��ي را 
از خودمان بهت��ر و بااتر مي بينيم، ش��روع 
مي كنيم به حسادت و بدگويي و هر جا عرصه 
را به خود تنگ مي بينيم، شروع مي كنيم به 
دروغ گفتن براي فرار كردن. همين ها باعث 
مي شود تا نقاشي دوستش را مزخرف بداند و 
خط خطي هاي خود را با ارزش. فرزند را فقط 
براي امروز و فردا تربيت نكنيد، بلكه او را براي 
تمامي دوران پر فراز و نش��يب زندگي بزرگ 
كنيد. شما بايد به او بزرگي كردن را ياد بدهيد 

و نه فقط قد و هيكل او را بزرگ كنيد. 
رشد كردن فقط تغيير اندازه پيراهن و تغيير 
شماره كفش نيست، بلكه به فرزند خود ياد 
بدهيد در انتخاب هايش رشد كند و دوست 
يابي، انتخاب رشته تحصيلي و حتي ازدواج 
را مانند لب��اس خريدن نداند ك��ه هر وقت 
عرصه به او تنگ ش��د و ش��رايط دل او را زد 
پس مي تواند به راحتي چش��م به روي همه 
چيز ببندد و آن مس��ئله را كنار بگذارد. بايد 
به فرزند خود ياد بدهيد كف��ش آهني به پا 
كند و آس��تانه صبر خود را ب��اا ببرد. چون 
زندگي پر از زمين هاي ناهموار و باا و پايين 
است. او بايد كفش��ي به پا كند كه براي همه 
مسيرها مناسب باشد. نمي شود براي آسايش 
او همه راه هاي زندگي س��نگ فرش و هموار 
شوند. اگر از همان كودكي او را به روي پاي 
خود ايستادن عادت بدهيد هيچ وقت لوس، 
پرتوقع، س��ركش و لجباز نخواهد ش��د و در 
آينده هم نوجوان و جواني مسئوليت پذير و 

بافكر خواهد بود. 
بزرگترها فكر مي كنند يك پدر و مادر نمونه 
بودن يعني همه كارهاي فرزند خود را انجام 
دهي و او حتي ذره اي دغدغه نداشته باشد، در 

صورتي كه كودك اگر مسئوليت پذير نباشد 
لوس و سركش خواهد شد. اتاق براي اوست، 
پس تميزي و نظافت آن مكان هم برعهده او 
خواهد بود. اسباب بازي ها براي او هستند پس 
مراقبت از آنها وظيفه او خواهد بود. در نتيجه 
يك پدر و مادر نمون��ه هرگز تمامي كارهاي 
كودك خ��ود را انجام نمي ده��د. والد نمونه 
هرگز به هر خواسته كودك خود تن نمي دهد 

و باج دادن عادت او نمي شود. 
كودك لوس، سركش و پرخاشگر عادت كرده 
است كه به ساحي مانند گريه و داد و بي داد 
از والدين خود باج بگيرد و والدين براي حفظ 
آبرو و تظاهر به داشتن كودكي آرام در برابر 
همه خواسته هاي او سر تعظيم فرود مي آورند. 
والد نمونه به معني نگراني و اضطراب نسبت 
به هر قدم كودك نيست، بلكه والد نمونه به 
فرزند خود اجازه مي دهد ت��ا زمين بخورد و 
س��ختي را تجربه كند تا قوي باش��د و چشم 
خود را در برابر انتخاب هايش باز كند. كودك 
درمانده، لوس و بي مس��ئوليت به بزرگسالي 

درمانده تبديل خواهد شد. 
كودك وقتي به دني��ا مي آيد هيچ تصوري از 
دنياي پرخاشگر، لجباز و عصباني بزرگترها 
ندارد. او نمي داند چه چيزي بد و چه چيزي 
خوب است و اين ما هستيم كه سر نخ را به او 
مي دهيم. كودكي كه با والدين عصبي بزرگ 
شده باشد هميشه داد زدن را راه حل مشكات 
مي داند تا با نقابي از ق��درت كاذب به اهداف 
خود برسد و خرد كردن ديگران را لذت بخش 
مي داند تا خود را بزرگ و قدرتمند نشان دهد. 
كودكي كه با والدين دروغگو بزرگ شده باشد 
ياد مي گيرد براي فرار از مسئوليت مي تواند 
دروغي به اصطاح مصلحت��ي بگويد و خود 

را رها كند. 
هرگز فكر نكنيد كه او بچه است و هيچ چيز 
متوجه نمي ش��ود، در حالي ك��ه او مي بيند، 
مي فهم��د و الگوبرداري مي كن��د. او متوجه 
مي ش��ود وقتي ش��ما به راحتي ب��ه خواهر، 
دوست و همس��ر خود دروغ مي گوييد پس 
او هم مي تواند موقع نياز شما را بپيچاند. در 
نتيجه اين ما هستيم كه قلم را برمي داريم و 
بر روي لوح سفيد ذات او خشم، پرخاشگري، 
گستاخي، حسادت و دروغ را مي نويسم. پس 
به جاي شكايت از كودك بهتر است كمي از 

خودمان شكايت كنيم. 
كودكي دنيايي پر از سؤال و پر از جاهاي خالي 
در ذهن است. مي توانيم اين جاهاي خالي را با 
كام ، نگاه و رفتار خوب پر كنيم. ما بزرگترها 
مي توانيم براي او از زندگي ديدي باز و مفيد 
به جا بگذاريم. ما بايد كمتر او را با بقيه مقايسه 
كنيم و او را در چاه كمبودهايش رها نكنيم. 
هيچ كس كامل نيس��ت، حتي ما بزرگترها 
هم كمبودهايي داريم. اگر با خودمان صادق 
باشيم متوجه خواهيم ش��د كه كم طاقتي و 

بي صبري را ما به او آموزش داده ايم. 
كلي تاش مي كنيم ك��ه او چند كلمه حرف 
زدن ياد بگيرد، اما وقتي ش��روع مي كند به 
حرف زدن و تعريف ك��ردن به طور دائم به او 
مي گوييم كه حوصله نداريم، خسته ايم و او 
زياد حرف مي زند. همي��ن تناقض هاي خود 
ماست كه او را بد عادت مي كند. او را دمدمي  
مزاج و گس��تاخ مي كند. اگر ما مي توانيم به 
ش��خصيت او، حرف هاي او و دني��اي زيباي 
او توهين كني��م، پس او ه��م مي تواند به ما 
گستاخي كند. در نتيجه تا خودمان را اصاح 
نكرديم بهتر اس��ت از او انتظار بزرگي كردن 
نداشته باشيم. او فقط پنج، شش يا هفت سال 
دارد. گستاخي ها، لجبازي ها و بد رفتاري هاي 
خود را پاي او ننويسيم. اين ما هستيم كه راه 

رفتن را به او ياد مي دهيم. 

نكتههاييدربارهفرزندپروري
 والدين كوچك

 بچه ها را  بزرگ نمي كنند!

سبکتربيت
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وطرفگستاخماجراميدانيم.

سبکمراقبت

مصاديقخشونتهايپنهانعليهکودکانرابشناسيم

فوق برنامه اي که خشونت عليه کودک است

وقتيناامنيرابهزندگيکودکتزريقميکنيم
تحقير و تمس��خر و توهين ب��ه كودك مي  توان��د آينده او 
را تهدي��د كند. ك��ودك مي گويد: » مي خواه��م در آينده 
دكتر يا مهندس ش��وم.« والدي��ن مي گويند:»حتماً با اين 
درس خواندت! تو ديپل��م بگيري ما جش��ن مي گيريم!« 
اين جمله ها بازدارنده انگيزه هس��تند و عزت نفس كودك 

را پايين مي  آورند. 
همچنين تهديد به ترك كردن و تنها گذاشتن كودك نيز 
نوعي خشونت پنهان عليه اوست. عاوه بر اينها حتي يك 
درددل س��اده داش��تن با كودك هم اگر حاوي موضوعات 
غم انگيز و ناراحت كننده باشد مي تواند خشونت عليه روح و 
روان كودك محسوب شود. گذاشتن كاس هاي فوق برنامه 
سنگين براي كودكان به بهانه رش��د و موفقيت او نيز يك 
نمونه از مصاديق خشونت پنهان عليه كودكان است چون 
فرصت كودكي كردن را از او مي گيرد. استفاده از مواد مخدر 
و الكل در حضور كودكان يا به وجود آوردن خشونت هاي 
خانوادگي در فضايي كه كودكان حضور دارند نيز يك نوع 

خشونت عليه آنهاست. 
در واقع مي توان گفت هر چيزي كه احس��اس ناامني را در 
كودك بيافريند يا افزايش دهد، نوعي خشونت پنهان عليه 

اوست. جمله هايي مانند نمي خوام ببينمت، ديگه مامان تو 
نمي ش��م، اصًا با من حرف نزن، برو ديگه دوستت ندارم، 
مي برم ميذارمت سر راه، برو از جلوي چشمم دور شو و. . . 
، نمونه اي از صحبت هايي است كه خشونت پنهان با خود 

به همراه دارد. 
وقتيدعوايخواهروبرادريبهخشونتکشيده

ميشود!
نمونه ديگري از كودك آزاري رواني، مورد آزار قرار گرفتن 
با رفتار خش��ن خواهر يا برادر اس��ت. اين آثار مي تواند از 
روي حس��ادت يا رقابت، ياد نگرفتن حد و مرز، مشكات 
خانوادگي و نداشتن حرمت نفس و همدلي در كودك باشد. 
دعواي خواهر و برادر اگر در حد لفظي باش��د، بهتر اس��ت 
دخالت نشود، اما اگر كار به كتك كاري يا آزار برسد، حتماً 
بايد والدين مداخله كنند. البته هرگز براي ختم دعوا نبايد 

يكي از فرزندان را قرباني كرد. 
گفتن جماتي مثل تو بزرگتري كوت��اه بيا، تو كوچكتري 
خجالت بكش، يا اون بچه اس��ت نمي فهمه ولي تو بزرگ 
ش��دي، در اين شرايط نوع خش��ونت پنهان عليه كودكان 
محسوب مي شود بنابراين خش��ونت پنهان عليه كودكان 
يكي از بزرگ تري��ن معضات در عرصه كودكي به ش��مار 

مي رود و متأس��فانه خانواده ها از آن غافل هستند و گمان 
مي كنند خش��ونت عليه كودكان در تنبي��ه بدني خاصه 
مي شود. در واقع هر چيزي كه حق و حقوق كودك را زائل 

كند، يك خشونت پنهان عليه اوست. 
ترس،کابوسوفرار!

اگر بخواهيم به نش��انه هاي اعمال خش��ونت پنهان عليه 
كودكان بپردازيم، اولين و مهم ترين نشانه آن، تغيير ناگهاني 
در اعتماد به نفس كودك اس��ت. ترس ه��اي غيرمعمول، 
بيش��تر ش��دن كابوس ها و در نهايت قصد فرار كردن نيز 
از نش��انه هاي اين مسئله اس��ت. همچنين س��ردردها يا 
ش��كم دردهايي كه دليل پزش��كي ندارند نيز مي تواند از 

نشانه هاي جسماني اعمال كودك آزاري رواني باشد. 
باپذيرشنامش�روطبهکودکاحس�اسامنيت

ببخشيم
ب��راي اينكه بتواني��م راهكاره��اي پيش��گيري از اين نوع 
خشونت ها را بررسي كنيم بايد به اين نكته اشاره كنيم كه 
ايجاد فضاي امن در خانه در پيشگيري از اين مسئله بسيار 
مؤثر اس��ت. البته ايجاد فضاي امن در خانه به خودي خود 
صورت نمي  گيرد. اگر بين پدر و مادر رابطه خوب و خالي از 
هر گونه تنش برقرار باشد، كودك در آن فضا احساس امنيت 

مي كند. همچنين اگر پدر همواره از م��ادر حمايت كند و 
نقش حامي را در خانواده ايفا كند، فضا براي ايجاد رابطه امن 
و مؤثر با كودك مهيا مي  شود. چنانچه پدر و مادري كردن 
والدين براي كودك بدون شرط باشد و عشق آنها به كودك 
بدون قيد و شرط ابراز شود، فضاي بين آنها مملؤ از امنيت 

براي كودك مي شود. 
والدين بايد تاش كنند كودك خود را بدون شرط بپذيرند. 
پذيرش نامشروط اصلي  ترين پايه هاي بنيادي رشد و پرورش 
كودك است. همچنين پدر و مادرها سعي كنند توقعات خود 
را از كودكانشان تعديل كنند. توقعاتي كه فراتر از سن كودك 
باشد، امنيت را از كودك مي  گيرد و دائماً در او حس ترس و 
نگراني را مي افزايد. فرياد كشيدن هاي پي در پي يا برعكس 
سكوت هاي طواني مدت باعث مي  شود كودك دچار خود 
كم بيني ش��ود و والدين بايد از اين م��وارد پرهيز كنند. در 
نهايت توجه به اين نكته ضروري است كه مغز كودك شما 
هر روز از رفتار شما فيلم تهيه مي  كند، در مغز خود ذخيره 
مي كند و در آينده اين فيلم را در مس��ير زندگي خود تكرار 
مي كند. پس آگاهانه انتخاب كنيد چه رفتاري را تا آخر عمر 

مي خواهيد در ذهن فرزندتان حك كنيد. 
*روانشناسومشاورخانواده

تهديدبهترکک�ردنوتنهاگذاش�تن
کودکني�زنوعيخش�ونتپنهانعليه
اوست.حتييکدرددلسادهداشتنبا
کودکهماگرحاويموضوعاتغمانگيز
وناراحتکنندهباشدميتواندخشونت
علي�هروحوروانک�ودکمحس�وب
ش�ود.گذاش�تنکاسهايفوقبرنامه
س�نگينبرايکودکانبهبهانهرش�دو
موفقي�تاونيزي�کنمون�هازمصاديق
خش�ونتپنهانعلي�هکودکاناس�ت



  احمدرضا صدري
داريوش همايون در زم�ره چهره هاي منفوري بود 
كه ش�اه در واپس�ين ماه هاي س�لطنت و در مقام 
»خودزن�ِي بازدارنده« آن�ان را به زن�دان افكند. 
پهلوي دوم او را »وزي�ر نكبتي« مي خواند و تصور 
مي برد حبس اينگون�ه چهره ها، به او قدري كمك 
خواهد ك�رد. همايون در ش�ب هاي تعيين كننده 
پيروزي انقاب، موفق شد از زندان بگريزد و پس 
از مدت�ي پنهان ش�دن در تهران، از اي�ران خارج 
شود. او از آن پس تا پايان حيات، در نقش مخالف 
و اپوزيسيون نظام جمهوري اسامي ظاهر گشت. 
مقالي كه پيش روي داريد، به بازخواني اين آخرين 
نقش همايون پرداخته است. اميد آنكه مقبول افتد. 

   
  همايون و فرار از پادگان جمشيديه

روزهاي تعيين كننده انقاب از راه رسيده بود. در روز 
ش��نبه 21 بهمن دور تازه و نهايي درگيري قشرهاي 
مختلف مردم ب��ا بازمانده مأم��وران در حال مقاومت 
جزئي و پراكنده حاكميت شاهنشاهي آغاز شد و لحظه 
به لحظه بر شدت و دامنه  آن تا فروريختن كامل آخرين 
بقاياي سنگرهاي نظام پهلوي افزوده شد. مراكز نظامي 
يكي پس از ديگري به س��رعت س��قوط مي كرد و به 
تصرف مردم درمي آمد. از جمل��ه مكان هايي كه آن 
روز پس از نيمه ش��ب مورد حمله م��ردم قرار گرفت، 
پادگان جمشيديه بود. مردم پادگان را محاصره كرده 
بودند و از خيابان و بااي پش��ت بام ها ب��ه داخل آن 
تيراندازي مي كردند و از داخل پادگان باقي مانده افراد 
نيروي زميني متقابًا مبادرت ب��ه تيراندازي به مردم 
مي كردند. در نهايت، در نخستين ساعات صبح روز 22 
بهمن پادگان جمشيديه به تصرف كامل مردم درآمد 
و اسلحه خانه  آن هم به دس��ت مردم افتاد و بافاصله 
تمامي ساح هاي موجود در آن، ميان مردم توزيع شد. 
در جريان تسخير پادگان جمشيديه شماري از مقامات 
سابق رژيم كه بر اثر فساد سياسي و مالي بازداشت شده 
بودند، با استفاده از تاريكي شب، موفق به فرار شدند. 

روايت همايون از گريز خود شنيدني است:
»آن شب چريك ها و مجاهدين به زندان ما كه پادگان 
جمش��يديه بود، يعني دژبان ته��ران و زندان نظامي 
تهران، و ششصد، هفتصد نفر افسر و سرباز هم در آنجا 
زنداني بودند، حمله كردند و آنجا را گرفتند. درهاي 
زندان باز شد و زنداني ها گريختند. چون شب بود من 

در داخل صفوف آن زندانيان توانس��تم از زندان فرار 
كنم. بيشتر دوستانم هم كه با من زنداني بودند فرار 

كردند و جز چند نفري، آن شب دستگير نشدند.« 
  15 ماه پنهان شدن در يكي از زيرزمين هاي 

تهران
داريوش همايون پ��س از فرار از زن��دان به مدت 15 
ماه، مخفيانه در اماكن مختل��ف و همچنين به گفته 
خودش در زيرزميني از ترس دس��تگيري به دس��ت 
نيروهاي انقاب، مخفي گرديد. در پي پيروزي انقاب 
اسامي، براساس اسناد رويت شده  خانه هما زاهدي 
در آجوداني��ه، تع��داد 200 س��هم 1000 ريالي وي 
در كاغذپ��ارس، همچنين مبل��غ 8/315/041 ريال 
موجودي حس��اب بانكي داريوش همايون براساس 
حكم دادگاه مصادره و در اختيار بنياد مس��تضعفان 

قرار گرفت. 
  فرار از مرز غربي ايران

همانطور كه ذكر ش��د داريوش هماي��ون پس از فرار 
از زندان در 21 بهمن57، 15 م��اه به صورت مخفي 
در ايران زندگي كرد. فروپاشي حكومت پهلوي براي 
او بسيار تلخ بود چراكه س��ال ها براي تداوم آن تاش 
كرده و با زحمات زياد توانس��ته بود خود را در رديف 
دولتمردان كشور درآورد. همايون، با نگاهي به گذشته، 
شاهد پرونده  ننگين خيانت خود به ملت ايران بود و 
مي دانس��ت اگر مردم موفق به شناس��ايي وي شوند 
لحظه اي در امان نخواهد بود و سرنوشتي بهتر از هويدا 
و نصيري نخواهد داشت. لذا براي نجات جان خويش 
در ارديبهش��ت 1359 از مرز غربي كشور به تركيه و 
سپس به فرانس��ه گريخت و در پاريس به همسرش 
هما زاهدي كه از قبل به فرانسه گريخته و داراي خانه 
مجللي بود، پيوست. وي درباره چگونگي فرار خود از 

كشور چنين مي نويسد:
»15 ماهي تا پايان ارديبهشت 59 در زيرزمين بودم. 
بعد ديگر هم از روي مأيوس شدن از اوضاع ايران و هم 
روي فشار خانواده ام كه در خارج بودند از مرز تركيه 
پس از دو كوشش و يك بار برخورد با پاسدارها كه آن 
داستان ديگري است، به فرانسه گريختم و در آن چند 

ساله در فرانسه يا امريكا زندگي مي كنم.« 
به هر روي همايون به خارج از كشور گريخت، اما وي در 
خارج از كشور كنج عزلت نگزيد و گوشه گيري اختيار 
نكرد و بي وقفه به فعاليت فرهنگي و سياسي روي آورد 
و در زمره مخالفان پرتحرك و شناخته شده جمهوري 

اسامي درآمد. همايون پس از ورود به فرانسه به صف 
جريان سلطنت طلب پيوست و به صورت جدي تاش 
خود را براي به سلطنت رسانيدن رضا پهلوي آغاز كرد. 

او در كتاب گذار از تاريخ مي نويسد:
»ما مي خواهيم وارث پادش��اهي پهلوي را به شاهي 
ايران برسانيم. ما مي خواهيم قانون اساسي مشروطيت 
را با اصاحاتي كه مردم بخواهند به جاي قانون اساسي 
جمهوري اسامي بنش��انيم... رژيم پادشاهي را من 
براي ايران بي چ��ون و چرا مي پس��نديدم و حاا هم 
بي چون و چرا مي پس��ندم، معتقدم اي��ن رژيم براي 

ايران بهتر است.« 
  روي آوردن به تأليف پس از فرار

داري��وش همايون پس از خروج از كش��ور دس��ت به 
تأليفاتي زد. همايون نخستين اثر خود را با نام »ديروز 
و فردا، سه گفتار درباره ايران انقابي« پس از خروج 
خود از ايران، به سال1981 م در امريكا انتشار داد. اين 
اثر مجموعه دست نوشته هاي وي در دوره اقامتش در 
پاريس را شامل مي شد. چند سال بعد در مهر1361 
ش/ 1984 م انتش��ارات ايران و جهان دومين كتاب 
همايون با عنوان »نگاه از بيرون« را در امريكا به چاپ 
سپرد. س��ومين اثر همايون با نام »گذار از تاريخ« از 
سوي نشر آبنوس سال1992 در پاريس منتشر شد. 

از اقدامات فرهنگي - مطبوعاتي همايون در خارج از 
كشور راه اندازي و انتشار مجدد مجله »آيندگان« در 
س��ال 1369 و البته به صورت هفته نامه بود. همايون 
با تحليلي كه از حضور پرش��مار ايرانيان در امريكا و 
مش��خصاً در ناحيه  كاليفرنياي جنوب��ي به مركزيت 
لس آنجلس داشت، مبادرت به چاپ و نشر آيندگان 
در اين شهر كرد. سردبير هفته نامه آيندگان، هوشنگ 
وزيري بود. جهانگي��ر بهروز نيز از دس��ت اندركاران 
ش��اخص آيندگان لس آنجل��س به ش��مار مي آمد. 
نخستين ش��ماره هفته نامه آيندگان شامل سرمقاله 
و علت راه اندازي مجدد آن ب��ود؛ همچنين مطلبي با 
عنوان »دستورالعمل ضدشورش شوراي امنيت ملي« 
و... در آن گنجانده شده بود. آيندگان چون هفته نامه 
بود نمي توانست منعكس كننده خبرهاي روز باشد، از 
اين رو بيش��تر به تحليل مي پرداخت، آن هم تحليل 
اوضاع سياس��ي، فرهنگي و اقتص��ادي ايران مرتبط 
با تحوات جه��ان و به ويژه منطقه. س��رمايه گذاران 
هفته نامه آيندگان چندان شناخته ش��ده نبودند، اما 
سعي و مدعاي كارگزاران جديد آيندگان آن بود تا به 

داريوش همايون پس از فرار از زندان 
در 21 بهم�ن57، 15 ماه ب�ه صورت 
مخفي در ايران زندگي كرد. فروپاشي 
حكومت پهلوي براي او بسيار تلخ بود 
چراكه س�ال ها براي تداوم آن تاش 
كرده و با زحمات زياد توانس�ته بود 
خود را در رديف دولتمردان كش�ور 
درآورد. همايون، با نگاهي به گذشته، 
شاهد پرونده  ننگين خيانت خود به 
ملت ايران بود و مي دانست اگر مردم 
موفق به شناسايي وي شوند لحظه اي 
در امان نخواهد بود و سرنوشتي بهتر 

از هويدا و نصيري نخواهد داشت

هماي�ون ب�راي نجات ج�ان خويش در 
ارديبهشت 1359 از مرز غربي كشور به 
تركيه و س�پس به فرانسه گريخت و در 
پاريس به همسرش هما زاهدي كه از قبل 
به فرانسه گريخته و داراي خانه مجللي 
بود، پيوست. وي درباره چگونگي فرار 
خود از كشور چنين مي نويسد:»15ماهي 
تا پاي�ان ارديبهش�ت 59 در زيرزمين 
بودم. بعد ديگر هم از روي مأيوس شدن 
از اوضاع ايران و هم روي فشار خانواده ام 
كه در خارج بودند از مرز تركيه  گريختم«
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داريوش همايون، از فرار از زندان شاه تا ايفاي نقش اپوزيسيون سلطنت طلب تا پايان حيات

»وزيرنكبتي«وتاشبيفرجام
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  علي احمدي فراهاني
خوانش تاريخ نهضت ملي 
ايران، بدون توجه به نقش 
نيروهاي مذهبي آن به ويژه 
جمعي��ت فدائيان اس��ام 
ناتمام است. اثر »خاطرات 
نيره الس��ادات احتش��ام 
رضوي« همس��ر ش��هيد 
سيد مجتبي نواب صفوي 
در زمره منابعي اس��ت كه 
مي تواند در فرآيند اين مطالعه، به محقق مدد رساند. 
درباره اين اثر و ضرورت هاي تدوين و نشر آن، در مقدمه 

كتاب آمده است:
» ظهور و افول فدائيان اس��ام در سال هاي پرتحول 
و آش��وب پس از ش��هريور 1320 يكي از نمونه هاي 
برجسته و بسيار مهم  حركت ها و فعاليت هاي سياسي 
و اجتماعي است كه بر حوادث و وقايعي نظير ظهور و 
سقوط كابينه ها، مسئله نفت شمال، بحران آذربايجان، 
نهضت ملي ش��دن نفت و... تأثير گذاشت. مهم ترين 
انگيزه اعضاي فدائيان اسام مسئله قدرت نبود، بلكه 
نوعي بينش سياسي برگرفته از جهان بيني اسامي بود 
كه حتي تحوات بعدي كشور را نيز تحت تأثير خود 
گذاشت. ميان سازمان فدائيان اسام و رهبر آن، شهيد 
نواب صفوي پيوستگي جدايي ناپذيري وجود داشت، 
به گونه اي كه ج��دا كردن اي��ن دو از يكديگر خالي از 
اشكال نيس��ت. هدف اصلي ش��هيد نواب از تشكيل 
اين جمعيت در سال 1324 مبارزه با اشكال مختلف 
بي ديني بود. اين سازمان اولين گروه سياسي ايران در 
قرن بيستم بود كه به طور منسجم مبارزه با استعمار و 
بي ديني را هدف خود قرار داده بود و براي رسيدن به آن 
شديداً تاش مي كرد. نخستين كسي كه آماج حمات 
فدائيان اسام قرار گرفت، نويسنده ضدشيعه، احمد 
كسروي بود كه در سال 1325 مقابل كاخ دادگستري 

به دست فدائيان اسام كشته شد. 
فدائيان اس��ام از زمان پيدايش تا زماني كه با اعدام 
رهبر اين جمعيت در س��ال 1334 از هم فرو پاشيد، 
در بس��ياري از مناطق ايران فعاليت مي كردند. آنان 
با اقدامات��ي چون اجتم��اع و تظاه��رات روز جمعه 
31 خرداد 1327 در مسجد س��لطاني به پشتيباني 
مردم فلس��طين و تش��كيل دفاتري براي ثبت نام و 

اعزام نيرو به فلس��طين اش��غالي، ترور عبدالحسين 
هژير وزير دربار وق��ت در 13 آبان 1328، مخالفت با 
آوردن جسد رضاشاه به قم، ترور رزم آرا در 16 اسفند 
1329، تحصن در زندان قصر در 21 دي 1330، ترور 
سيد حس��ين فاطمي، معاون نخست وزير و مخالفت 
با پيمان نظامي س��نتو و ترور نافرجام حس��ين عا 
موجوديت خود را اعام كردند و بر جريانات سياسي 
تأثير گذاش��تند. دس��تگاه امنيتي رژيم پهلوي دوم 
توانس��ت با اعدام رهبران فدائيان اس��ام در س��ال 
1334 اين گروه را متاش��ي كند، ام��ا حركت آنان 
الهام بخش و همواركننده راه جنبش ها و حركت هاي 
اسامي معاصر شد. آنان الگوي مبارزه چريكي را براي 
اخاف خود به ارمغان گذاشتند و بذرهايي كاشتند 
كه در سال 1357 در ايران به ثمر نشست. با توجه به 
اهميت حركت فوق ضروري است خاطرات افرادي را 
كه با شهيد نواب صفوي ارتباط داشته اند، جمع آوري 
و تدوين كرد و در اختي��ار عاقه مندان تاريخ معاصر 
قرار داد. راوي اين خاطرات خانم نيره الس��ادات نواب 
احتشام رضوي، همسر شهيد نواب صفوي است كه 
در اوج فعاليت هاي سياس��ي وي در كنارش بود و در 
اين زمينه خاطرات ارزش��مندي را نقل كرده است. 
شرح مبارزات و حتي روابط خانوادگي و شخصي نواب 
با احساسي زنانه و به گونه اي بسيار واا در اين نوشته 
آمده اس��ت. پيش از اين مركز اسناد انقاب اسامي 
خاطرات محمدمه��دي عبدخدايي از ي��اران نواب 
صفوي را منتشر ساخته بود. اين دو خاطره در مجموع 
گزارش منسجم و دقيق از روابط دروني و بيروني اين 
شهيد مي دهند و درواقع مي توان اين دو اثر را مكمل 
يكديگر دانست. در اين خاطرات راوي ابتدا به محل 
تولد و پيش��ينه خانوادگي، دوران كودكي و مسائل و 
مش��كات آن دوران پرداخته است، سپس به قضيه 
قيام گوهرشاد مشهد اشاره مي كند كه منجر به تبعيد 
پدر ايشان مي شود. وي چگونگي ماقات نواب احتشام 
رضوي و نواب صفوي را در كاخ گلستان بازگو كرد و 
چگونگي آشنايي خود و نواب صفوي و سپس قضيه 
ازدواج با نواب را تش��ريح مي كند. سپس به حوادث 
و رخدادهايي كه در دوران هش��ت ساله زندگي اش 
با نواب صفوي روي داده اس��ت، نظير زندگي مخفي 
خود و نواب، ترور هژير، قتل رزم آرا، مس��افرت هاي 
نواب، زنداني ش��دن نواب، تحصن فدائيان اسام در 
زندان قصر، مس��ئله نواب به مؤتمر اسامي و دعوت 
اخوان المسلمين از ايشان، قضيه كودتاي 28 مرداد 
1332، پيمان س��نتو، ترور حس��ين عا و سرانجام 

شهادت نواب صفوي و يارانش اشاره مي كند.«

به بهانه بازنشر خاطرات همسر شهيد 
سيدمجتبي نواب صفوي

زندگي به شيوه پاكبازان
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منظور پر كردن جاي خالي نشريه اي كه به زعم 
آنان تحمل عقايد ديگران و بحث آزاد را فراهم كند، 
تاش نمايند؛ اما به نظر مي رسد همايون و حلقه  
همفكران او، در ارزيابي ميزان عاقه مندي ايرانيان 
مقيم امريكا در آن مقطع زماني به آنگونه مباحث 
دچار خطا در محاسبه شده باشند؛ چراكه كارشان 
با عدم استقبال مواجه گرديد و هفته نامه آيندگان 
پس از 16 شماره تعطيل شد و پروژه همايون مبني 
بر مجتمع سازي »تبعيديان و مهاجران« به وسيله  

رسانه اي مطبوعاتي در آن برهه ناكام ماند. 
  ش�غلي در قام�ت »زينت المجال�س 

هم انديشي ها«
همايون پاي ثابت بس��ياري از هم انديش��ي هاي 
فرهنگ��ي- سياس��ي در خ��ارج از كش��ور بود. 
نيم نگاه��ي ب��ه برخ��ي گردهمايي هاي��ي ك��ه 
حدفاصل س��ال هاي1374 -1372 همايون در 
آنها ش��ركت كرده، نش��انگر بخش��ي از تحرك و 
تكاپوي اوست. همايون در س��مينار »استراتژي 
مبارزه براي اس��تقرار دموكراس��ي در ايران« كه 
به س��ال1372ش/ 1993 م، در شهر كلن كشور 
آلمان برپا شد، حضور يافت و با عنوان »استراتژي 
پيكار مردمي« به ايراد سخن پرداخت. وي يكي از 
سخنرانان كنفرانس »ايران در آستانه سال2000« 
بود. اين كنفرانس به اهتمام »انجمن پژوهشگران 
اي��ران« در بهمن1373 ش/ فوري��ه1995 م، در 
مدرس��ه  عالي علوم آفريقايي و آسيايي دانشگاه 
لندن برگ��زار ش��د. موضوع س��خنراني همايون 
»مذهب و آينده آن در سال2000« بود. همايون 
در همين س��ال-1373 ش/ 1995 م- به دعوت 
»كميته همبس��تگي هامبورگ« ب��ه نمايندگي 
از سوي »سازمان مش��روطه خواهان ايران«  -كه 
خود يكي از اركان آن است - در سمينار »مباني و 
موانع اتحاد اپوزيسيون« كه در هامبورگ منعقد 
شد، شركت كرد. همين سازمان مشروطه خواهان 
در بهمن1374 ش/ 1996 م ميزبان گردهمايي 
»گروه هاي مخال��ف ايراني« در واش��نگتن بود. 
همايون طي س��خناني در اين گردهمايي اظهار 

مي دارد:
»روز 22 بهمن براي ما ايراني��ان روز يادبود، روز 
يادآوري و روز تجديد عهد است. ما در اين روز ياد 
يك ايران آباد و ش��كوفا را زنده نگه مي داريم... ما 
نمي توانيم آنچه را كه بوديم و داشتيم به فراموشي 
بسپاريم... يادآوري ايران گذشته، ايران هخامنشي 
كافي نيس��ت... ]اما[ اين حرف ها و يادآوري ها به 
نوجواناني كه هيچ گاه سعادت زندگي در آن دوران 
را نداشتند كمك خواهد كرد كه روزي دوباره اين 

مملكت را بسازند، حتي بهتر از آنچه بود.«
هماي��ون در اس��فند 1374 ش/ 1996 م در دو 
گردهمايي حضور مي يابد: نخست كنفرانس »شرايط 
گذار از نظام وايت فقيه به نظام مردم سااري« كه 
از سوي »كانون دفاع از دموكراس��ي در ايران« در 
نيويورك برگزار ش��د و ديگر، ميزگرد »انتخابات 
در جامعه ايران« كه از س��وي »رادي��و امريكا« در 
واشنگتن ترتيب داده شد. همايون در اين ميزگرد 
طي س��خناني با اش��اره ب��ه پنجمي��ن انتخابات 

مجلس شوراي نگهبان اظهار داشت:
»اگرچه سروصداي اين انتخابات بيش از انتخابات 
گذش��ته بود، اما در ماهيت تفاوت چنداني با بقيه 
انتخابات اي��ن رژيم ندارد و انتخاباتي اس��ت بدون 
شركت مردم و بدون حضور نيروهاي سياسي اي كه 
در دستگاه حكومتي شريك نيستند. در اين انتخابات 
مردم ايران هيچ سودي ندارند. مبارزه اي است بر سر 
قدرت بين دو جناح و به نظر مي رسد كه يكي از اين 

جناح ها دست بااتر را پيدا كرده است.«
  حزب مش�روطه براي به قدرت رساندن 

مجدد استبداد!
از آنجايي كه به باور همايون »بر س��ر پادش��اهي 
مشروطه به طور ترديدناپذيري يك هم رأيي و يك 
»كانسنس« ]مفهوم مشترك[ مشاهده مي كنيم 
كه بايد از آن استفاده كرد و آن را مبنايي قرار داد 
براي به وجود آوردن يك نيروي سياسي«، وي به 
همراهي عده اي اقدام به بنيانگذاري »س��ازمان 
مشروطه خواهان ايران« نمود. اين سازمان كه در 
سال1373 ش/1994 م تشكيل شد، بعدها در پي 
بروز اختافاتي ميان برخي از اعضاي اصلي آن، به 
»حزب مشروطه  ايران« تغيير نام داد. گردانندگان 
اين تش��كل، مبارزه با نظام جمهوري اسامي تا 
س��رنگوني آن را خواس��تارند؛ از منظر آنان بايد 
»هرچه زودتر... به عمر جمهوري اس��امي پايان 
داد«. اين حزب، »پادش��اهي مشروطه را بهترين 
و مناس��ب ترين رژيم و نوع حكومت براي ايران« 
مي دان��د »و از هيچ گونه تاش... ب��راي برقراري 
نظام پادشاهي مشروطه به پادشاهي رضاشاه دوم 
پهلوي فروگذار« نمي نمايد. اساسنامه  اين تشكل 
در44 ماده در اولين گردهمايي رسمي و كنفرانس 
هيئت مؤسس كه در 21 فروردين 1373 ش/10 
آوريل1994 م در شهر كلن برگزار شد، به تصويب 
رسيد. نخستين كنگره  سازمان مشروطه خواهان 
اي��ران در 18 آذر 8/1375 دس��امبر 1996 در 
ش��هر واش��نگتن منعقد گرديد. دومي��ن كنگره 
حزب ي��اد ش��ده در يك��م آذر 22/1377 نوامبر 
1998 در ش��هر برلين برپا شد. س��ومين كنگره 
حزب در 22 آبان2/1379 نوامبر2000 در شهر 
اورنج كانتي)كاليفرنياي جنوبي( تشكيل شد كه 
طي آن در اساسنامه  حزب اصاحاتي به عمل آمد. 
از منظر حزب، مشروطه به سه دوره مشروطه اول 
از 1285 تا 1286 و گلوله باران مجلس، مشروطه 
دوم از 1288 تا 1299 و كودتاي س��وم اس��فند، 
و مشروطه  س��وم از 1320 تا 1332 و سرنگوني 
مصدق اطاق نمي ش��ود، بلكه »سرتاس��ر تاريخ 
ايران، از دهه پاياني س��ده نوزده��م تا دهه  هفتم 
سده بيستم به عنوان دوره مش��روطه« شناخته 
مي شود. به زعم بنيانگذاران اين تشكل »رضاشاه 

با پشتيباني همگاني -جز يك اقليت كوچك- به 
قدرت رسيد«. 

ح��زب مش��روطه اي��ران، در آراي��ش گروه ها و 
تش��كل هاي خارج از كش��ور، حزب راست ميانه 
به شمار مي آيد. در مرامنامه حزب، موضوع جدا 
كردن دين از سياست و حكومت در ايران، آشكارا 
گنجانده ش��ده اس��ت. آنان ائيك كردن جامعه 
ايراني را در ابعاد گوناگون دنبال مي كنند و قائل به 
طرد - به تعبير آنان- بنيادگرايان و اسام گرايان 
كه قرائتي سياسي از دين دارند، در جامعه هستند. 
ارگان مطبوعاتي اين حزب، نشريه اي به نام »راه 
آينده« اس��ت كه در جاي جاي ش��ماره هاي آن 
مي توان نوشته هاي همايون را يافت. اين تشكل 
در س��ال های اخير فعاليت رس��انه اي - تصويري 
خود را نيز افزايش داده اس��ت و شبكه اي موسوم 
به »كانال يك« كه هم اكنون از لس آنجس برنامه 
ماهواره اي خود را تهيه و تدارك مي بيند، به مثابه 
سخنگوي حزب مش��روطه خواهان فعاليت خود 
را دنبال مي كند. همايون با حض��ور در برنامه ها 
و ميزگرده��اي سياس��ي اين ش��بكه تلويزيوني 
كه بيش��تر حميد همايون معروف به »ش��هرام« 
پس��رعموي وي گرداننده و مجري آن اس��ت، به 
بيان ديدگاه هاي خود و مواضع تشكل متبوعش 

مي پردازد. 
  همايون و پراكندن افاضات در فتنه سال 

88
به هر روي، هماي��ون در درازاي زندگ��ي پرفراز 
و ف��رودش ب��ه عضويت تش��كل هاي سياس��ي 
چندي درآمد كه عمده تاش��ش ص��رف ايجاد 
وحدت بين نيروهاي اپوزيسيون خارج از كشور، 
نوش��تن مطالب عليه جمهوري اسامي ايران در 
نشريات ضدانقاب، ش��ركت در مصاحبه هاي از 
پيش طراحي ش��ده راديوهاي بيگانه و تجزيه و 
تحليل اخبار در راس��تاي اهداف س��ازمان سيا و 
صهيونيست مي باش��د. آنچه بيش از هر چيز در 
گفته ها و نوش��ته هاي داريوش همايون به چشم 
مي آيد، كينه توزي آشكار و خصومت آشتي ناپذير 
با نظام مقدس جمهوري اس��امي ب��ود. پس از 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 
و حوادثي كه قبل و بعد از انتخابات دهمين دوره  
رياست جمهوري به دست فتنه گران در كشور رخ 
داد، مشخص شد كه طراحان و مجريان آن انديشه 
براندازي نظام جمهوري اسامي را در سر دارند. 
مجموع��ه عوامل داخلي و خارج��ي كه هدايت و 
اجراي اين فتنه را به عهده داشتند، از سر تصادف 
و در نقطه زماني خردادماه 88 به هم نرس��يدند، 
بلكه مهره هاي فتنه در يك چارچوب مش��خص 
و نقش��ه اي از پيش تعيين ش��ده به ايفاي نقش 
پرداختند. يكي از اي��ن مهره ها داريوش همايون 
بود كه فعاليت خ��ود را به منظ��ور ضربه زدن به 
انقاب افزايش داد. در اين گفتار به چند نمونه از 
مصاحبه هاي وي اشاره مي شود. داريوش همايون 
طي مصاحبه اي با بي بي سي در ارتباط با ارزيابي 
نقش موس��وي و كروبي در پيشرفت اين جنبش 

چنين گفت:
»نقش بس��يار مؤثري ب��وده و مؤثرتر هم ش��ده 
اس��ت. براي اينكه اينها زبان جنبش هستند، در 
جاهايي كه جنبش نمي تواند خودش را ابراز كند، 
مثل تظاهرات خياباني. اين اس��ت كه سخنان و 
مصاحبه ها يا دعوت آنان از مردم، اينكه بيايند در 
صحنه باشند و نترسند، بسيار مؤثر و نقش مثبتي 
اس��ت.« وي همچنين در اواخ��ر آذرماه 89 طي 
مصاحبه اي با راديو فردا گفت: »تجربه 82 س��اله 
من نشان مي دهد كه موسوي و خاتمي و كروبي 
براي سرنگوني رژيم جمهوري اسامي به مراتب 
مفيدتر از ش��اهزاده رضا پهلوي عم��ل كرده اند. 
جنبش سبز اميد از دست رفته را به ما بازگرداند 
و حمايت همه جانب��ه از اين جنبش و رهبران آن 
وظيفه  ملي- ميهني همه كساني است كه حضور 

اسام را در حاكميت ايران نمي پسندند!«
داريوش همايون در مصاحبه  با نشريه ضدانقابي 
»تاش« ضمن تشكر از همراهي منافقين با سران 
فتنه، خطاب به كساني كه اين همراهي و همكاري 
را باعث بدنامي فتنه گ��ران مي دانند، گفت: »من 
خودم يك بي دين هستم، ولي امروزه بايد موقعيت 
حساس موس��وي و كروبي را درك كرد و حضور 
همه گرايش ها از بهايي ها، سازمان مجاهدين خلق، 
سلطنت طلب ها و حتي ماركسيست ها را در كنار 

رهبران جنبش به فال نيك گرفت.«
داري��وش هماي��ون در مصاحب��ه اي با س��ايت 
ضدانقابي تاش ضمن دفاع از دس��ت اندركاران 

فتنه سبز در داخل تأكيد كرد:
»جنبش سبز توانست س��ران خود را كه از درون 
رژيم بودند تغيير دهد و بس��ازد. جنبش سبز در 
جناح به اصطاح اصاح طلب نفوذ كرد كه توانست 
آن آبروريزي ها را براي رژي��م راه بيندازد. البته به 
سران جنبش، رهبران نمي گويند، بلكه مي گويند 
راهبران. حت��ي خود آنها ه��م مي گويند ما رهبر 
جنبش نيستيم... جريان سبز سعي كرده دو جريان 
مذهبي و سكوار را به هم نزديك كند و گروه هاي 
اپوزيس��يون فعال در خ��ارج از اين مس��ائل دور 
هستند و متوجه قضايا نيستند كه ما با چه نيروها 
و چه كساني در داخل سروكار داريم. ما بيروني ها 
حرف هايي مي زنيم اما اين حرف ها ممكن است با 

گفتمان درون ايران سنخيت نداشته باشد.« 
  و سرانجام... 

به هر روي، داريوش همايون بر اثر زمين خوردگي 
هنگام جس��ت وجوي كتابي در زيرزمين منزلش 
با درد شديد پا به بيمارس��تان منتقل گرديد و با 
تشخيص شكستگي استخوان ران مورد جراحي 
قرار گرف��ت و پ��س از آن به دليل ش��كل گيري 
آمبولي ريه، به كما رفت و 9 روز بعد شامگاه جمعه 

8 بهمن ماه 1389 )28 ژانويه2011(، فوت كرد.
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  مفهوم قدرت در سياست مدرن
»ق��درت« را مي ت��وان از 
مهم ترين مفاهيم در علوم 
سياسي برش��مرد. قدرت 
در تعاريف راي��ج به توانمندي اطاق مي ش��ود كه فرد 
يا نهاد سياسي، در روابط خود با ساير افراد يا نهادها به 
كار مي بندد. ريمون آرون از جمله نظريه پردازان علوم 
سياسي، قدرت را »توانمندي براي عمِل ساختن يا نابود 
كردن« برمي شمرد و معتقد اس��ت »وقتي افراد قدرت 
خود را در رابطه با ديگران اعمال كردند، مفهوم واقعي 
سياس��ي به اين مفهوم مي دهند«. برتراند راسل نيز در 
تعريف خود از مقوله قدرت آن را توانمندي و بهره گيري 
از امكانات مي داند كه در اختيار فرد يا نهاد سياسي قرار 
دارد و از اين رو قدرت را مفهومي كمي و قابل برشمردن 

تلقي مي كند.
در اين نوع تعاريف، ق��درت در واقع به عنوان توانمندي 
ابزاري در نظر گرفته مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه 
دس��ته ديگري از تعريف ها، ق��درت را به ج��اي ابزار و 
امكانات، »تأثيرگذاري روابط« مي دانند. به عنوان مثال 
مورگنتا در تعريف قدرت آن را »كنترل انسان بر اذهان 
و اعمال مردم ديگر« دانسته و قدرت سياسي را »روابط 
دروني و رواني ميان اعمال كننده و اعمال ش��ونده آن« 

برمي شمرد. 
در صورتي كه بخواهيم هر دو نگرش و ديدگاه را مدنظر 
داش��ته  باش��يم، مي توانيم با تلفيق دو نگرش قدرت را 
»رابطه اي رواني كه سبب عملي شدن خواست عده اي 
توس��ط عده اي ديگر ش��ده و در آن امكان��ات بالقوه و 
استعدادها براي تداوم اين رابطه به كار رفته« برشمريم. 
به منظور تعري��ف دقيق تر مفهوم ق��درت، مي توان آن 
را با دو مفهوم مش��ابه »زور« و »نفوذ« مقايس��ه كرد و 
تفاوت عمده ميان قدرت و زور در اعمال خشونت مادي 
و جسمي دانس��ت. به اين معني كه در زورورزي طرف 
تأثيرگذار، خواس��ت خود را همراه با اعمال خش��ونت 
برآورده مي س��ازد. طبعاً كس��ي كه زور روي او اعمال 
مي ش��ود تمايل يا عاقه اي ب��ه اجراي خواس��ته هاي 
طرف زورگو ندارد بلكه اگر توان ي��اري اش كند مقابل 
خواس��ته هاي وي تسليم نخواهد ش��د. جازدن مفهوم 
قدرت با زور يكي از اشتباهاتي است كه گاه در نظرات و 
آراي عمومي شكل مي گيرد. مورگنتا در همين خصوص 
مي نويسد: »اجراي عملي خشونت جسمي به جاي روابط 
ميان دو ذهن، كه اساس قدرت سياسي است، مي نشيند 
و رابطه جسمي ميان دو بدن كه يكي از آنها قوت دارد 

ديگري را تحت سلطه قرار دهد برقرار مي شود.« 
در مقابل واژه »نفوذ« قرار دارد كه مشابه واژه قدرت فرد 
را به عمل يا كاري وادار مي سازد به گونه اي كه احساس 
نمي كند وادار شده است. غالباً در فرايند نفوذ، صاحب 
نفوذ از ابزار مادي برخوردار نيست و گذشته از گزاره هاي 
غيرمادي، نفوذپذير مي تواند بدون مقاومت به خواست 
نفوذگر تن درندهد. در حالي كه در رابطه  »قدرت« فرد 
صاحب قدرت اين توانايي را دارد كه شخص يا نهاد ديگر 
را در برابر انجام ندادن خواس��ت خود بازخواس��ت كند 

)برخاف نفوذ، ضمانت اجرا وجود دارد(. 
راسل در تعيين محدوده قدرت خواهي، به ويژگي هاي 
شخصيتي انسان ها اشاره مي كند و تمامي انسان ها را به 
صورت برونگرا يا درون گرا داراي حدي از ميل به قدرت 
تلقي مي كند. وي در دسته بندي انسان ها از حيث ميل 
به قدرت چنين تحليل مي كند: »ميل به قدرت دو گونه 
است؛ آش��كار در رهبران و پنهان در پيروان آنها. وقتي 
مردم با ميل از رهبران پيروي كنند منظورشان اين است 
كه آن گروهي ك��ه رهبر در رأس آن ق��رار دارد، قدرت 
به دست بياورد و احس��اس مي كنند كه پيروزي رهبر 
پيروزي خود آنهاست. بيشتر مردمان توانايي رهبري و به 
پيروزي رساندن گروهشان را در خود نمي بينند. بنابراين 
سردسته اي را پيدا مي كنند كه به نظر مي آيد از شجاعت 
و توانايي ازم براي به دست آوردن قدرت بهره مند است، 

حتي در ديانت هم، اين تمايل پديدار مي شود.« 
قدرت تنها در صورتي مي تواند هم از بعد رواني و هم از 
بعد امكانات و توانمندي برخوردار شود كه رابطه قدرت 
داراي عنصر »مشروعيت« و »مقبوليت« توأمان باشد. در 
اين حالت، شخص قدرت دهنده داراي »قدرت آمريت« 

نيز خواهد بود. 
  ماهيت قدرت در انديشه ليبرال و اسامي

به نظر مي رس��د مفهوم قدرت در ادبيات متعارف علوم 
سياسي غرب با مفهوم نزديك به معارف اسامي گرچه 
مشابهت داشته باشد اما در مباني دچار تناقضات اساسي 
هس��تند. در بس��ياري از تعاريف علوم سياسي، قدرت 
به عنوان هدف نهايي سياس��ت درنظر گرفته مي شود. 
از جمله مورگنتا معتقد اس��ت »قدرت، غايت سياست 
است«. ميش��ل فوكو نيز در تعريف قدرت آن را الگوي 
حاكميت برمي ش��مرد و معتقد است »در جوامع غربي 
هميش��ه ش��كل هاي مختلف مبارزات اقتدارستيزانه و 
مخالف با س��لطه تنها حمله به اين يا آن نهاد قدرت، يا 
گروه، يا طبقه است اما هنگامي كه طبقه غالب سقوط 
كرد و شورش��گران قدرت يافتند، باز همان شيوه هاي 

كسب قدرت طبقه سقوط كرده را ادامه خواهند داد.«
در برداشت متعارف از مفهوم قدرت در انديشه سياسي 
مدرن، مي توان نوعي برتربيني و استعا را مشاهده كرد و 
به تعبير شهريار زرشناس: »مفهوم مدرن قدرت از نسبت 
استكباري بشر مدرن با عالم و با خود و با ديگران پديد 
آمده است و جوهري استكباري دارد. به دليل همين ذات 
استكباري نيز مانع رشد و كمال و اعتاي معنوي وجود 
آدمي مي ش��ود. قدرت مدرن نفس��انيت مدار و مبتني 
بر اعراض از حق اس��ت و تجس��م اين اعراض از حق در 

خودبنيادي نفساني آن ظاهر مي شود.« 

طبيعتاً قدرت زماني كه با نفسانيت همراه شد در صورت 
عدم مراقبت توأم��ان به عاملي براي فس��اد نيز تبديل 
مي ش��ود. از همين رو نحوه »تحديد و كنترل قدرت« 
به يكي از مس��ائل مهم در حوزه علوم سياس��ي تبديل 
مي شود. اخوان كاظمي در مقاله اي تحت عنوان »نظارت 
بيروني در نظام هاي سياس��ي« مي نويسد: »قدرت )در 
مفهوم متعارف غربي( ذاتاً گرايش ب��ه طغيان و تعدي 
دارد و در صورت عدم كنترل و مهار ازم به فساد و افساد 

مي انجامد.« 
اين در حالي است كه در تفكر اسامي اگر قدرت ابزاري 
براي ب��ه دوش گرفتن مس��ئوليت هاي س��نگين براي 
هدايت جامعه تلقي ش��ود نه تنها مستعد فساد نيست 
بلكه پذيرش مس��ئوليت به خلوص بيش��تر و افزايش 
مهارت مقابل��ه با نفس��انيت به منظور اعم��ال هدايت 
عمومي منطبق با خواس��ت الهي مي انجام��د. در تفكر 
اس��امي مفاهيمي همچون »اقتدار معنوي يا وايي« 
از حيث فسادخيزي نس��بتي با مفهوم »قدرت مدرن« 
ن��دارد چراكه بر خاف ق��درت مدرن در پي اس��تيا و 
سيطره جويي است و مستقل از مفاهيم متعالي ديگر و به 

صورت خودبنياد مطرح شده است. 
امام خميني)ره( در تعريف مفهوم قدرت، نه تنها كسب 
ق��درت را نفي نمي كنند بلك��ه آن را از كم��اات الهيه 
برمي ش��مرند: »قدرت خودش يك كمال است؛ خداي 
تبارك و تعالي است كه قادر اس��ت.« آن چيزي كه در 

انديش��ه امام خميني )ره( از ديد اس��ام مذموم است، 
قدرت طلبي از روي نفسانيت اس��ت چراكه قدرت ذاتاً 
كمال و امر خير اس��ت لكن آنجا كه ح��ب نفس ورود 
مي كند مفاهيم را به فساد مي كشاند طلب قدرت براي 

نفسانيت درواقع همان »جاه طلبي« است. 
ايش��ان در كتاب واي��ت فقيه ب��ه رواي��ات منقول از 
اميرالمؤمني��ن در خص��وص جايگاه حكومت اش��اره 
مي كنن��د و آنگاه نتيج��ه مي گيرند: »عهده دار ش��دن 
حكومت صرفاً وس��يله اي براي اجراي احكام و برقراري 
نظام عادانه اس��ام اس��ت. هر زمان حكومت و قدرت 
وسيله اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادانه اسامي 
ش��ود، منزلت و ارزش مي يابد و در اختيار گيرنده آن، 

صاحب معنويت و ارجمندي بيشتر مي شود.«
تفاوت مهم ديگر ميان مفهوم ق��درت و اقتدار در منابع 
اسامي و نسبت آن با قدرت مدرن، آن است كه با توجه 
به نظريات بيان شده، وجود قدرت سياسي خود منبعي 
براي مش��روعيت به حس��اب مي آيد؛ به عبارتي قدرت 
به صورت ذاتي مشروعيت زاس��ت. حس مش��روعيت 
ناشي از قدرت نيز بر فسادخيز شدن مقوله فساد دامن 

خواهد زد. 
  مفهوم مش�ابه »وايت« جايگزي�ن قدرت در 

تفكر اسامي
عاوه بر مقوله ق��درت، در ادبيات علوم اس��امي براي 
توصيف مفهوم مش��ابه واژه »وايت« وج��ود دارد كه 

بررسي آن نشان مي دهد. 
مفهوم وايت بدواً منش��أ قدرت را ذات حق تعالي- به 
عنوان قادر مطلق- برمي شمرد و آنگاه كه قدرت تغيير 
در شرايط و نفوس از س��وي خداوند به برگزيدگان وي 
اعطا و واگذار مي شود در واقع »وايت« حضرت حق بر 
ايشان عرضه شده است. لذا مفهوم وايت، تكامل يافته 
مفهوم قدرت در انديشه اسامي است كه صرفاً به تواِن 
نفوذ فيزيكي نيز اشاره ندارد بلكه تصرف در همه ابعاد و 
شئون حيات بشري را مي توان از حدود وايت برشمرد 
و از همين رو اعمال وايت در عرصه عمومي و اجتماعي 
نيز صرفاً منحصر به كس��ب قدرت ظاه��ري و جايگاه 

حكومت نيست. 
رهب��ر انق��اب در توصي��ف نس��بت واي��ت و قدرت 
مي فرمايند: »اين معن��ي )وايت( بعد خاصي از مفهوم 
قدرت سياسي را در اسام، روشن مي كند؛ به اين صورت 
كه والي يا حاكم گاه متصدي امور جامعه اسامي است 
هرگونه تمايز يا برتري خاصي نسبت به ديگران و اعضاي 
جامعه ندارد و يكي از اعضاي جامعه و اين تش��كيات 
انساني است و با رعيت و اداره شوندگان، پيوندي عميق 
دارد. لذا ذات و ماهيت مفهوم وايت در اسام نمايانگر 
اين اس��ت كه به متولي امور مسلمين، نه تنها- به دليل 
كس��ب قدرت- هيچ امتيازي نس��بت به سايرين تعلق 

نمي گيرد، بلكه وي نيز اين را طلب نمي كند.« 
امام خميني)ره( نيز در همين راستا قدرت زمامدار در 
تفكر اسامي را بيشتر حامل مسئوليت برمي شمرند تا 
سلطه: »زمامداري در اسام يك تكليف و وظيفه الهي 
است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامداري گذشته 
از وظايفي كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله 
تكاليف سنگين ديگري نيز برعهده اوست كه بايد انجام 

دهد.«
حضرت عل��ي )ع( در نهج الباغه انگيزه كس��ب چنين 
قدرتي را اين گونه بيان مي فرمايد: »خدايا تو مي داني، 
آنچه را كه ما درصدد كسب آنيم، هرگز براي رياست و 
سلطنت و كسب اقتدار دنيوي نيس��ت تا به وسيله آن 
دنياي پست را به چنگ آوريم، و لكن براي اين است كه 
بيان هاي روشن دينت را بنمايانيم و ايجاد اصاح كنيم 
در ش��هرهاي تو، تا در پرتو آن مظلومان از بندگانت در 
امنيت قرار گيرند، و حدود تعطيل شده را اجرا كنيم تا به 

واجبات و مستحبات و احكامت عمل شود.«
اعطاي قدرت و وايت امر به شخص حاكم در حكومت 
اسامي ناشي از توانايي ذاتي و آمادگي دروني شخصي 
ولي امر است و مبتني بر مس��ئوليتي است كه بر عهده 
عالمان جامعه بوده و عهدي است كه خداوند متعال از 

آنان اخذ كرده است.   
  نياز »ولي« به قدرت

خواجه نصير طوسي در تئوري هايي كه در باب حاكميت 
و حكومت عرضه مي كند، همين ديدگاه را به بررس��ي 
مي گذارد و چنين مي گويد: »سياست جامعه و اداره آن 
نيازمند به وضع شريعت است و ش��ريعت همان برنامه 
زندگي س��از است و اين قضيه مس��تلزم وجود شخصي 
است كه برتر از ديگران باشد و اين تمايز به تاش و كسب 
كردن نيس��ت و بايد عنايتي الهي در حقش شده باشد؛ 
يعني الهامي الهي را بهره گرفته باش��د، به گونه اي كه 

مردم از او تبعيت و پيروي كنند.«
از قضا قدرت داشتن به عنوان يكي از ويژگي هاي اصحاب 
قدرت قابل برشماري است. چنانچه رهبر معظم انقاب 
مي فرمايند: »بسي روشن است كه حفظ و رعايت هر دو 
رويه وايت )اتصال و ارتباط و وابستگي داخلي و جدايي 
و تأثيرناپذيري و عدم وابستگي خارجي( مستلزم وجود 
يك قدرت متمركز و مسلّط است كه در حقيقت واحد 
تبلوريافته اي از همه عناصر مثبت و سازنده اسام باشد 
)امام- حاكم اسامي( و نيز مستلزم آن است كه رابطه اي 
عميق و نيرومن��د، همه آحاد امت را به ش��خص حاكم 
)امام( يعني محور اساسي فعاليت و نشاط عمومي جامعه 
پيوند زند و آنان را با او وابسته سازد. و اين جاست كه بُعد 
ديگري از ابعاد وايت جلوه گر مي شود و آن »وايت امام 

و پيشواي عالم اسام« است.«
در واقع اصحاب ش��ريعت را مي توان كساني دانست كه 
صاحب قدرت بوده و به وسيله آن قدرت مي توانند تسلط 

بر امور مادي و معنوي داشته باشند. 
گرچه در تعابير غربي از قدرت نظام برخاسته از قدرت 
فردي را بدون ايجاد تمايز نسبت به منشأ قدرت به عنوان 
نظام استبدادي و حكمراني مطلق در نظر مي گيرد اما 
در تعاريف اسامي »امام« يا »صاحب شريعت« گرچه 
صاحب قدرت فردي است اما تمسك و اتصال اين قدرت 
با منبع قدرت ايزال الهي، س��اير اوصاف الهي از جمله 
دادگري را نيز براي حاكم ممكن و متصور مي سازد. شايد 
اين مفهوم بيش از تعابير مدرن از علوم سياسي با همان 
مفهومي قرابت داشته باشد كه افاطون چنين شخصي 

را »مدبر عالم« مي خواند. 
محدود س��ازي ق��درت ب��راي چني��ن فردي ب��ه رغم 
انديش��ه غربي ن��ه مطلوب اس��ت و نه متص��ور چراكه 
قدرت اب��زاري جز ب��راي عدال��ت براي فرد شايس��ته 
نيس��ت. به عنوان مثال اگر پيامبر اك��رم داراي قدرت 
نمي بود، نمي توانس��ت جزيره العرب وحش��ي و فراري 
از حق و عدالت و آلوده به فس��اد و خودمح��وري را رام 
س��ازد و اگر اقتدار نمي داش��ت، نمي توانست به سران 
 كش��ورهاي آن روز نام��ه بنويس��د و آنها را به اس��ام 

دعوت كند.

مفهوم قدرت در ادبي�ات متعارف علوم 
سياسي غرب با مفهوم نزديك به معارف 
اسامي گرچه مشابهت داشته باشد اما 
در مباني دچار تناقضات اساسي هستند

در تفكر اسامي اگر قدرت ابزاري براي به 
دوش گرفتن مسئوليت هاي سنگين براي 
هدايت جامعه تلقي شود نه تنها مستعد 
فساد نيست بلكه پذيرش مسئوليت به 
خلوص بيشتر و افزايش مهارت مقابله با 
نفسانيت به منظور اعمال هدايت عمومي 
منطبق با خواس�ت اله�ي مي انجامد. در 
تفكر اسامي مفاهيمي همچون »اقتدار 
معنوي ي�ا وايي« از حيث فس�ادخيزي 
نس�بتي با مفهوم »قدرت مدرن« ندارد

قدرت، ابزار ازم اولياست
 موضوعيت و طريقيت مقوله قدرت در سياست اسامي

حس�ين كچوي�ان، جامعه ش�ناس و عضو 
ش�وراي عال�ي انق�اب فرهنگ�ي، هفته 
گذش�ته مهم�ان پي�ام فضلي ن�ژاد در 
نوزدهمين برنامه تلويزيوني »شوكران« بود. 
نويس��نده كتاب »انقاب اس��امي و انفتاح 
تاريخ« در پاس��خ به اين پرسش كه آيا انرژي 
انقاب اسامي رو به پايان است؟ گفت: براي 
اينكه حادث��ه عظيمي به اس��م انقاب اتفاق 
بيفتد، پيش زمينه ها و ل��وازم عديده اي ازم 
اس��ت. خيلي از مواردي كه اسمش را انقاب 
مي گذاريم- در اين معناي تام و تمام- انقاب 
تمدني نيس��تند بلك��ه يك تحول سياس��ي 
هس��تند. بيش��تر انقاب هايي )غير از انقاب 
فرانس��ه، انقاب اكتبر و انقاب ما( كه اتفاق 
افتاده، در اين حد هستند ولي يك سطحي از 
انقاب هاست كه مستلزم تغييرات عديده اي 
در هس��تي اس��ت. اينكه دوباره نقل و انتقال 
ارزش��ي و تمدني صورت بگيرد- بر فرض كه 
بخواهد صورت بگيرد- ش��ايد حدود ۱۰۰ تا 

۲۰۰  سال طول بكشد. 
وي اظهار داشت: در تحوات تمدني هيچ چيز 
مش��خص نيس��ت، چون اولين  بار ما آمده ايم 
كه بر اس��اس ديانت، يك جامعه بسازيم، يك 
نظام بس��ازيم و مثًا خ��ود نظريه پردازهاي 
انقاب مثل رهبري،  مكرر گفته اند كه ما هنوز 
به مرحله جامعه س��ازي نرس��يده ايم و حتي 
دولت اس��امي هم نداريم. ما در چنين وضع 
مبهمي قرار داريم كه حتي به لحاظ تئوريك 
هم ابهام داريم. درست اس��ت كه ما بر اساس 
اسام داريم عمل مي كنيم ولي اصول اسام و 

چارچوب هايش برايمان مشخص است. 
اين دانش آموخته حوزه و دانش��گاه گفت: ما 
بارهاي عديده و كثير و س��نگيني را همزمان 
برداشته ايم. همزمان تحول در نظام آموزشي 
را داش��ته باش��يد، تحول در علم را، تحول در 
فرهنگ را. يعني همه جا بخواهيد تحول ايجاد 
كنيد و همزمان؟ مگر ما چقدر آدم داريم كه 
شما همزمان بخواهيد اين حركت هاي متعدد 

را با هم جلو ببريد. 
اين جامعه ش��ناس ادام��ه داد: نف��س وجود 
مشكات، مشكات عيني يا مشكات نظري 
مبين هيچ چيز نيس��ت. وقتي دارد يك اتفاق 
اساس��ي و بزرگ مي افتد- مث��ل يك انقاب 
تمدني- به دلي��ل بديع بودن��ش و نيز فراهم 
نب��ودن خيل��ي ابزاره��ا و امكان��ات، به دليل 
مواجهه هاي ت��ازه اي كه دارد، ممكن اس��ت 
اشكال هاي زيادي در آن ظاهر شود؛ اشكاات 

نظري، عيني و عملي. 
كچويان در پاسخ به اين پرسش كه انقاب كي 
قرار است شكل كاملش را پيدا كند؟ گفت: مگر 
تحوات اجتماعي همه چيزش دست ماست 
كه شما بگوييد كي؟ آن كاري كه ما مي توانيم 
بكنيم اين است كه تاش كنيم و سازماندهي 

كنيم. در مقام نظر و در مقام عمل. 
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران افزود: نفس 
بعضي تغييرات يا شعارهاي مثًا ملي گرايانه يا 
قوم گرايانه آيا دليل بر اين اس��ت كه ما داريم 
تبديل به ايرانستان مي ش��ويم )يعني همان 
طرحي كه امريكايي ها دارند اجرا مي كنند(؟ 
دليل و عائم و نشانه ها و ادله اش وجود ندارد. 
يا مثًا درمورد آنچه به آن اختاات كاركردي 
مي گوين��د. اگر ارزش پول اي��ران پايين آمد، 
يعني اخت��اات كاركردي؟ در همس��ايگي 
ما، ترك ها چندين بار ارزش پول شان از اينكه 
هس��ت، صدها برابر پايين تر آم��ده. مكزيك، 

برزيل و... 
وي اظهار داشت: بعضي  از خستگي اجتماعي 
سخن مي گويند. در جامعه ايران يكباره مسئله 
غواص ها پيش مي آيد. چنين فضاهايي كه در 
جامعه ايران دائم تكرار مي شود يا مثًا شهيد 
حججي پيش مي آيد؛ اينها مبين خس��تگي 
است؟ همين چند وقت پيش كه شورش هايي 
در دي م��اه ۹۶ اتفاق افتاد، اين را چه كس��ي 

جمع كرد؟
كچويان در واكنش به اين س��خن فضلي نژاد 
كه »جمع كردن شورش با حل مسئله متفاوت 
اس��ت« گفت: ش��ورش را كه قرار نيست حل 
بكني، ش��ورش را بايد جمع بكني. مشكاتي 
وجود دارد كه منشأ ش��ورش شده، آنها بحث 
ديگري است و بايد حل ش��ان كرد. شورش را 
اول بايد جمع كرد، بعد سراغ حل آن مسائل و 
مشكات رفت. اگر سراغ حلش نرفتند، ايراد 
از دولت است كه درس��ت عمل نمي كند. اين 
دولت شش سال است كه مملكت را فلج كرده 
و روي هوا نگه داشته است و اگر اين مشكات 
را مي گويي��م، با ي��ك تحلي��ل مي گوييم، ما 

نمي توانيم با انتخاب مردم معارضه كنيم. 
كچويان در پاس��خ به اين پرسش كه كي قرار 
است دولت تراز انقاب ظهور پيدا كند و مردم 
طعم ش��عارهاي انق��اب را بچش��ند؟ گفت: 
دولت هايي كه آمدند دولت ت��راز نبودند، اما 
به اين معنا نيس��ت ك��ه هيچ نس��بتي هم با 
انقاب اسامي نداشتند. ما يك كاري كرديم، 
كارستان. يعني يك انقاب را روي دوش مردم 
آورديم كه نظير ندارد و اتفاق نيفتاده اس��ت. 

اين چيز ساده اي نيست. 
كچويان درباره بحث رفراندوم گفت: انقاب ها 
حتماً خودش��ان را به رأي نمي گذارند، يعني 
من به ش��ما مي گويم اگر هركدام از كس��اني 
كه اين ادعا را مي كنن��د رفتند در يكي از اين 
كش��ورهاي اروپاي��ي و توانس��تند نظام هاي 
موج��ود در آنجا را ب��ه رأي بگذارند، ما دومي 
هستيم. بقا و پايداري حكومت ها يعني آمد و 
رفت و ساختارهاي سياسي و نظامات رژيم ها 
به رأي نيست، به مبارزه است. مگر ما به رأي 
به دس��ت آورديم كه به رأي بگذاريم؟! ۲۰۰ 
سال انسان ها كشته ش��دند و مبارزه كردند و 

شكنجه ديدند. 
وي اظهار داش��ت: اصل سيس��تم ها به لحاظ 
منطقي و فلسفي ممكن نيست با آرا به دست 
بيايد. هيچ سيستمي نمي تواند اصلش را با آرا 
بياورد. چون در صحت آرا تش��كيك مي كند. 
مي گوييم حكومت ها را براساس آرا به دست 
بياوريم و تأس��يس كنيم. م��ن مي گويم اين 
مرجعيت آرا از كجا آمده؟ اما درون سيستم ما 

بر اساس آراي مردم عمل مي كنيم. 
كچويان ادامه داد: مگر قرار است هميشه تمام 
بخش هاي جامعه با سيس��تم همراه باشند؟ 
همه دنيا مخالف دارند. مگر قرار است هر كسي 
بلند شد و گفت بياييد همه پرسي كنيم، بايد 
همه پرس��ي كنيم؟ هيچ سيستمي صددرصد 
مردم را ندارد و نخواهد داشت. مگر قرار است 
كه هر وقت يك درصد، دودرصد، س��ه درصد، 
چهاردرصد ي��ا ۱۵ درصد گفتند ك��ه بياييم 

رأي گيري كنيم، بايد رأي گيري كنيم؟
عضو ش��وراي عال��ي انقاب فرهنگ��ي اظهار 
داشت: همان سيستم تعريف كرده كه چطور 
همه پرسي اتفاق بيفتد. بله ما همچنان متعهد 
به رأي مردم هس��تيم. همه پرس��ي مشخص 
اس��ت كه چطوري اتفاق افتاد. ما بر اس��اس 
سازوكار قانون اساسي عمل مي كنيم. اگر ازم 

شد، مي گيريم، نشد نمي گيريم. 
كچويان اظهار داش��ت: ما يك قانون  اساسي 
داريم كه در آن گفته ش��ده رژيم قابل تغيير 
نيست! آنجا گفته كه مذهب كشور قابل تغيير 
نيست. حكومت اين كشور قابل تغيير نيست. 
تمام شد. ما مبناي عمل مان آن است. قانون 
اساسي اين كشور مبناي عمل ماست. يعني 
آن چيزي كه مبناي توافق و زندگي ماست. 
آن چيزي كه ما را كنار هم نگه داش��ته اين 
قانون اس��ت و با اين قانون زندگي كرديم تا 
اينجا آمديم. مبناي عمل ماس��ت. حاا يك 
كس��ي مي خواهد از اين مبنا ب��رود بيرون، 
خب مي شود خصم سيس��تم، خصم جامعه. 
آن باي��د راه خ��ودش را تعيين كند. مس��ير 

خودش را برود.

حسين  كچويان در برنامه شوكران:
 مواجهه با مشكات سنگين 

خاصيت انقاب هاي تمدني است

ديدگاه

محسن مطلق
   تحليل

 نف�س وج�ود مش�كات، مبي�ن 
هيچ چيز نيس�ت. وقت�ي دارد يك 
اتف�اق اساس�ي و ب�زرگ مي افتد- 
مثل يك انق�اب تمدن�ي- به دليل 
بدي�ع بودن�ش و نيز فراه�م نبودن 
خيلي ابزاره�ا و امكان�ات، به دليل 
مواجهه هاي تازه اي كه دارد، ممكن 
است اشكال هاي زيادي در آن ظاهر 
شود؛ اشكاات نظري، عيني و عملي
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ريش��تري در كرمانش��اه حدود ۸3 ه��زار واحد 
آسیب ديد كه از اين تعداد 1۸ هزار واحد دچار 
تخريب كامل ش��ده  و بقیه واحدها نیز غالباً در 
بخش سیستم سازه سالم ماندند و فقط در اجزايی 
مثل ديوارهای جانبی يا تیغه ها فروريخته يا ترک 
خوردند. مهر ماه س��ال جاري بود كه جانشین 
سازمان بسیج س��ازندگی با بیان اينکه سازمان 
بهزيستی در فاز اول س��اخت هزار و 17۵ واحد، 
اباغیه س��اخت 33۰ واحد را به سازمان بسیج 
سازندگی داد، گفت: »تاكنون 23۰ واحد توسط 
بسیج سازندگی استان های مختلف ساخته و به 

مردم تحويل داده شده است.«
محمد زهرايی افزود: »به موجب تفاهم نامه بسیج 
سازندگی با سازمان بهزيس��تی و بنیاد مسکن، 
مسئولیت ساخت يک هزار و 17۵ واحد مسکونی 
در مناطق زلزله زده كرمانشاه به بسیج سازندگی 
واگذار شد.« وي ادامه داد: »از مجموع اين 33۰ 
واحد تاكنون 23۰ واحد توسط بسیج سازندگی 
استان های مختلف كه در كرمانشاه مستقر بودند، 

ساخته و به مردم تحويل داده شده است.«
به گفته وي از 1۰۰ واحد باقی مانده نیز پیشرفت 
فیزيک��ی 7۰ واحد ت��ا ۹۰ درصد انجام ش��ده و 

3۰ واحد باقی مانده نیز تا ۵۰ درصد پیش��رفت 
داشته اند كه تا پايان آبان، تمام اين 33۰ واحد به 

مردم زلزله زده تحويل داده  شد.
   خيران 60 واحد مسكوني مي سازند 

در س��ال هاي اخیر خیران از جمله افرادي بودند 
كه هر زمان نیاز به دست ياري در زمینه هاي رفع 
مشکات مردم محروم بود پیشگام بوده و اقدامات 
خوب و مؤث��ري را در اين زمینه انج��ام دادند كه 
مي توان از ساخت مراكز آموزشي و درماني نام برد. 
با اين حال در پي وقوع زلزله كرمانشاه آنها بارها 
آمادگي خود را براي كمک در زمینه هاي مورد نیاز 
اعام كردند كه يکي از آنها س��اخت مسکن بود. 
موضوعي كه موجب شد تا به گفته مسئول بسیج 
س��ازندگی استان كرمانش��اه خیران مدرسه  ساز 
آمادگي خود را براي ساخت 6۰ واحد مسکونی در 
منطقه زلزله زده ثاث باباجانی اعام كنند. حسین 
قبادی بصیر  در توضیحات بیش��تر در اين زمینه 
مي گويد: »برای ساخت اين تعداد واحد مسکونی 
۸۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده و 
همه اين واحدها روستايی و از پروژه های نیمه كاره 
متعلق به خانوارهای تحت حمايت كمیته امداد و 

بهزيستی كه توان تکمیل نداشتند بوده است.«
وی اف��زود: »درصدد هس��تیم 3۰ ت��ا ۴۰ واحد 

مسکونی ديگر در مناطق زلزله زده استان احداث 
كنیم.« اين مس��ئول با بیان اينک��ه آماده جذب 
كمک های خیران با نظارت خود آنان برای كمک به 
افراد نیازمند بدون هیچ گونه چشمداشتی هستیم 
مي افزايد: »اين پروژه ها با نظارت خود خیران مورد 
عملیات اجرايی قرار می گیرد و براي ساخت آن از 
نیروهای فنی و ماشین آات خود بهره می گیريم.«
   بدقولي در افتتاح بيمارستان سرپل ذهاب

يکي از مکان هايي كه در پي زلزله سال گذشته 
كرمانشاه به شدت آسیب ديد بیمارستان شهدای 
سرپل ذهاب بود. آن زمان مسئوان اعام كردند 

ظرف مدت پنج ماه اين مركز بازس��ازي و آماده 
خدمت رساني مي شود اما با گذشت يک سال از 
اين حادثه افتتاح اين مركز هن��وز در هاله ابهام 
قرار دارد. مدير ش��بکه بهداشت و درمان سرپل 
ذهاب با بیان اينکه مراحل انتقال به بیمارستان 
شهدا در حال انجام است، مي گويد: »كارهايی كه 
به بهداشت و درمان در بحث انتقال محول شده 

بود به طور كامل اجرا شده است.« 
مازيار طهماس��بی  دلیل تأخیر افتتاح بیمارستان 
را مس��ائل مربوط به پیمانکار دانسته و مي افزايد: 
»كار مقاوم سازی بیمارستان شهداي سرپل ذهاب 
به دو بخش درمان و پیمانکار واگذار شد كه بخش 
بهداش��ت و درمان تمام كارها را انجام داده اما اگر 
در افتتاح بیمارستان تأخیری ايجاد شده در حوزه 
پیمانکاران بوده است.«  وی با بیان اينکه وقوع دوباره 
زلزله يکی ديگر از دايل تأخیر افتتاح بیمارستان 
شهداي سرپل ذهاب است، ادامه مي دهد: »زلزله 
اخیر باعث آس��یب های جزئی به بیمارستان شده 

است كه در حال رفع آن هستیم.«
 با اي��ن حال مدي��ران درماني معتقدن��د مراكز 
درماني ديگري تا زمان رفع مش��کات موجود 
در اس��تان به درمان بیماران خواهند پرداخت و 
در اين زمینه مش��کل جدي وجود ندارد. مدير 
شبکه بهداشت و درمان س��رپل ذهاب در تأيید 
اين موضوع با اش��اره به اينکه اكنون بیمارستان 
بانگر در حال خدمات دهی به مردم سرپل ذهاب 
است، مي گويد: »تمام اعمال جراحی در اتاق های 
عمل بیمارستان بانگر انجام می گیرد و نیروهای 
بهداش��تی و درمانی در شهرستان سرپل ذهاب 
مستقر هستند و كمبودی از نظر نیروی تخصصی 
پزش��کی وجود ندارد.«  طهماس��بی مي افزايد: 
»نیازمندی هايی كه يک بیمارس��تان بايد برای 
خدمت رسانی داشته باشد در بانگر وجود دارد اما 
موضوع فاصله تا شهر و فضای فیزيکی بیمارستان 
چالش برانگیز است اما به دلیل تخريب بیمارستان 
شهدا بهترين گزينه بانگر بود و بايد صبر كرد تا 
بیمارستان شهدا كه در مراحل نهايی قرار دارد، 

در آينده نزديک به بهره برداری برسد.«
فرهاد تجري نماينده  قصرش��یرين، گیانغرب و 
سرپل ذهاب در مجلس شورای اسامی با تأكید بر 
اينکه دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه بايد نظارت 
بیشتری برای افتتاح بیمارس��تان سرپل ذهاب 
انجام م��ی داد، مي گويد: »با وج��ود تأكید وزير 
بهداشت و مسئوان كشوری مبنی بر بازسازی 
بیمارستان شهداي سرپل ذهاب در مدتی كوتاه، 
اما كوتاهی هايی از جانب دانشگاه علوم پزشکی 
شده است.« بهمن روشنی معاون درمانی دانشگاه 
علوم پزشکی با بیان اينکه اين بیمارستان ظرف دو 
هفته آينده با حضور وزير بهداشت به بهره برداری 
دوباره  خواهد رس��ید، مي گويد: »طی يک سال 
گذشته با صرف حدود 1۰ میلیارد تومان توانستیم 
بیمارستان شهدای سرپل ذهاب را مقاوم تر از قبل 
بازسازی كنیم و اكنون در آستانه فصل سرما آماده 

بهره برداری است.«

كوه خواري به سبك قانوني!
 تاراج شن و ماسه

 كوه هاي جنگلي مازندران را محو مي كند
شايد مسطح شدن كوه هاي جنگلي مازندران يكي پس از ديگري كمي 
اغراق آميز به نظر برسد، اما با اين مجوزهاي بي برنامه اي كه مسئوان 
به معدن داران مي دهند دور از واقعيت هم نيست. به گفته كارشناسان 
برداشت هاي بي رويه شن و ماسه از كوه هاي اين استان تيشه به ريشه 
اكوسيس�تم منطقه اي مي زند و شرايط زيس�تي را با بحران مواجه 
مي كند. از همين رو ضروري است متوليان جلوي برداشت هاي بي رويه 
را بگيرند و از اين پس هيچ مجوزي بدون در نظر گرفتن عواقب زيست 
محيطي آن نه تنها در مازندران، بلكه در هيچ اس�تاني صادر نشود. 

    
كوه خواري كه فقط ساختمان سازي  ها و وياسازي هاي غیرمجاز نیست. 
كوه خواري به همین مجوزهاي رسمي كه بدون در نظر گرفتن عواقب آن 
به صاحبان معادن شن و ماسه داده مي ش��ود، هم گفته مي شود. همین 
مجوزهايي كه تیشه به ريشه اكوسیستم جاذبه هاي طبیعي مي زند و هر 
روز هم بر تعداد معدن داران افزوده مي ش��ود. اين روزها فعالیت بی رويه 
معادن كوهي شرق مازندران را در نواحي شهرستان نکا تا بهشهر به ويژه 
در باادست منطقه تاريخي گوهرتپه مي توان ديد. منطقه اي كه به گفته 
كارشناسان طي دو دهه گذشته چندين كوه خود را از دست داده و حاا هم 
چند كوه ديگر شبانه روز طعمه سودجويان شده اند. برداشت هاي بي رويه اي 
كه از كوه هاي جنگلي صورت مي گی��رد و مهاجرت هاي اقلیمي و هجوم 
آفت ها را گسترش داده است و كمربند سبز شمالي را در معرض فشارهاي 
متعدد قرار مي دهد. ازم به ذكر است كه در بخشي از اين اراضي به قدري 
برداشت سنگ و خاک صورت گرفته كه گودالي با عمق حدود 3۰ تا ۴۰ 
و در طول حدود هزار متر ايجاد شده است. البته اين تمام مشکل نیست و 
برخي از معادن با پیشروي به حوضه جنگلداري بخشي از جنگل را هم غارت 

كردند كه با حضور جنگلبانان از ادامه پیش روي هايشان باز ماندند. 
   حذف كوه ها يكي پس از ديگري

برداش��ت هاي بي رويه ش��ن و ماس��ه كه از آنها گفته مي ش��ود تنها به 
خسارت هاي ظاهري و همسطح شدن كوه ها ختم نمي شود و معضات 
بیشتري به دنبال آنها ايجاد مي شود. براي نمونه به از بین رفتن پوشش 
گیاهي و جنگلي، به خطر افتادن حیاط گونه هاي مختلف جانوري، تخريب 
چشمه سارها، تهديد آب هاي زير زمیني و ايجاد آلودگي صوتي و محیطي 
مي توان اشاره كرد. در كنار اين مشکات، گرد و غبار ناشي از انفجارهاي 
متعدد و برداشت مصالح، حمل غیر استاندارد شن و ماسه با كامیون هاي 
غیر استاندارد و سرريز شدن اين مواد به سطح خیابان و معابرها و از بین 
رفتن آس��فالت، تخريب مراتع و مزارع و س��خت كردن ش��رايط زيست 
براي ساكنان منطقه هم اضافه مي شود. بنابر اين كارشناسان معتقدند 
واگذاري معادن از طريق پیش  مطالعه علمي و دقیق، رعايت استانداردها 
و دريافت استعام از سازمان حفاظت محیط زيست بسیار حیاتي است 
و تنها در اين صورت مي توان با آينده نگري و حركت در مس��یر قانون از 
برداشت هاي بي رويه و بروز مش��کات جلوگیري كرد. در اين راستا يک 
كارشناس محیط زيست مي گويد: »اينگونه برداشت ها با تخريب زيستگاه 
و ايجاد انواع آلودگي حیات وحش منطقه را از بین مي برند به ويژه اينکه 
برخي از گونه هاي نادر پرندگان و خزندگان در صخره هاي كوه هايي كه 
هر از چندگاهي ناپديد مي شوند، انه گزيني دارند.« مهدي كشاورزيان 
مي افزايد: »يکي از مشکاتي كه در رابطه با برداشت معادن كوهي در اين 
منطقه وجود دارد اين اس��ت كه با از بین رفتن كوه ها، چاله هاي عمیقي 
جاي آنها را مي گیرد و اين فضاها به حال خود رها شده و تبديل به محل 
تخلیه انواع پسماند ها مي شود.« محمد صالحي، يک كارشناس گردشگري 
هم در ارتباط با فعالیت اين معادن مي گويد: »مناطق زيبا و گردشگري كه 
مي توانستند به عنوان جاذبه طبیعي معرفي شوند حاا به مناطقي آلوده با 
چشم اندازي نازيبا تبديل شده است.« ازم به ذكر است كه سال گذشته 
13 معدن كوهي در فاصله كمتر از 1۰ كیلومتري در ش��هر رستم كا در 
شهرستان بهشهر وجود داشت كه هم اكنون اين تعداد به هشت معدن 
رسیده و اين كاهش به معناي ناپديد شدن كوه هايي است كه برداشت از 
آنها به اتمام رسیده است. معضاتي كه با حذف پوشش گیاهي و تغییر 
اكوسیستم منطقه آسیب هاي ناشي از بايايی چون وقوع سیل را تشديد 
مي كند و رفع تمام اين مش��کات و كمک به صنعت گردشگري استان 

نیازمند توجه جدي متولیان به اين موضوع است. 

با گذش�ت بيش از يك س�ال از وقوع زلزله كرمانش�اه هنوز س�اخت 
مس�كن نيازمندان يكي از مهم ترين دغدغه هاي آنه�ا در اين زمينه 
اس�ت .با وج�ود اينكه نهاده�اي مختلف�ي در اي�ن زمين�ه گام هاي 
خوبي را برداش�ته و توانس�ته اند تعداد قاب�ل توجهي از اي�ن خانه ها 
را بس�ازند ام�ا هنوز تا رس�يدن ب�ه نقطه مطل�وب راه زي�ادي مانده 

است. در اين ميان بسيج س�ازندگي توانس�ته در اين زمينه اقدامات 
انجام دهد. ح�اا خبرها حكاي�ت از آن دارد كه اين س�ازمان با كمك 
خيران گام ه�اي خوب�ي را در اين زمينه برداش�ته اس�ت؛ موضوعي 
كه موجب شد مسئول بسيج س�ازندگی اس�تان كرمانشاه از ساخت 
۶۰ واح�د مس�كونی در مناطق زلزل�ه زده به همت خي�ران خبر دهد.

ميترا شهبازي

درياچ�ه اروميه 
سيد احمد هاشمي اشكا

اگ�ر چ�ه ي�ك    گزارش 2
اكوسيستم آبي 
به نظر مي آيد اما يك پارك طبيعي و اكوسيستم 
زيس�تي- جانوري منحص�ر به ف�رد و تااب 
بين المللي با حداقل ۱00جزيره كوچك و بزرگ 
است و كاهش بارندگي و خشكسالي هاي پياپي 
طي سال هاي اخير اكثر جزاير آن را به شوره زار 
تبديل كرده و حيات انواع جانوران آبزي و كنار 
آبزي را نيز به خطر انداخته است. سال 90 بود 
كه اعام ش�د گونه هاي مختل�ف جانوري در 
جزاير اين درياچه در خطر انقراض قرار دارند. 
هر چند اين موضوع مثل بقيه موارد در همان 
ابتدا از طرف مس�ئوان امر تكذيب ش�د و با 
مصاحبه و گفت وگوهاي مختلف خواستند ثابت 
كنند كه ش�رايط عادي اس�ت، اما حاا رسمًا 
عنوان شده كه بعد از فامينگوها كه تعدادشان 
تا 90درصد در جزاير كاهش يافته، گوزن هاي 
پارك درياچه اروميه در حال انقراض هستند. 

    
از 7 سال پیش بحران آنقدر براي موجودات زنده 
درياچه ارومی��ه و جزايرش حاد ش��ده بود كه به 
ادعاي كارشناسان محیط زيست به دلیل تشديد 
بحران درياچه ارومیه ديگر از تخم گذاري پرندگان 
به ويژه فامینگو در جزاير خبري نیست و از نظر 
آمار ۸۰درصد جمعیت تخم گذار فامینگوها در 
جزاير ارومیه ديده نمي شوند. بحران آب در جزاير 
اين درياچه كانون حی��ات جانوراني چون گوزن 
زرد، قوچ و میش را نیز تحت تأثیر قرار داد و كار 
به جايي رسید كه طي س��ال هاي اخیر، معدود 
گردشگراني كه به پارک ملي مي رفتند با بردن آب 

شرب به كمک اين جانوران مي شتافتند. 
   گوزن هايي در اسارت دولتي ها

روز گذش��ته رئیس اداره حیات وحش حفاظت 
محیط زيست آذربايجان غربي با بیان اينکه تعداد 

گوزن زرد در كشور بس��یار كم شده و در معرض 
انقراض اس��ت، مدعي ش��د كه تعداد گوزن زرد 
در دنیا در حدود 7۰۰ رأس ب��وده كه اين میزان 
در ايران به ۵۰۰ رأس مي رس��د.  جزيره اش��ک 
پارک ملي درياچه ارومیه به دلیل شرايط مساعد 
غذايي و پوش��ش گیاهي و امنی��ت آن به عنوان 
زيستگاه اصلي گوزن زرد شناخته شده است. از 
سال ۵6 تعدادي گوزن زرد ايراني به اين جزيره 
منتقل شدند اما بدلیل ازدواج درون فامیلي اين 
گوزن ها نگراني از ايجاد اختاات ژنتیکي و عدم 
مقاومت آنها در برابر بیماري ها محیط زيست را به 
فکر واداشت تا گوزن هايي از ساير سايت ها به اين 
جزيره منتقل ش��ود تا میزان تفاوت ژنتیکي اين 
گونه افزايش يابد.  در همی��ن رابطه رئیس اداره 
حیات وحش حفاظت محیط زيس��ت آذربايجان 
غربي با بیان اينکه برنام��ه جابه جايي و انتقال با 
تصويب كمیته فني سازمان حفاظت محیط زيست 
انجام و طي آن دو رأس گوزن زرد ايراني نر و ماده 

به س��ايت تکثیر مجتمع تحقیقاتي رشکان واقع 
در پارک ملي درياچه ارومیه منتقل ش��د، گفت: 
»اين گوزن گونه اي جنگل پس��ند است و جزيره 
اش��ک پارک ملي درياچه ارومیه هم باقي مانده 
جنگل هاي زاگرس و داراي پوش��ش مناس��بي 
اس��ت. هر چند در دهه ۸۰ در حدود 3۰۰ رأس 

گوزن زرد در اين جزيره زيس��ت مي كردند اما با 
خشکي درياچه ارومیه و حاكم شدن خشکسالي، 
همچنین ورود حیوانات ش��کاري از جمله شغال 
و روباه به جزيره و ق��وچ و میش ارمني كه رقیب 
غذايي اين گونه هس��تند، تعداد گ��وزن زرد اين 
جزيره كاهش يافته كه طبق آخرين سرشماري 
كه در س��ال ۹۴ صورت گرفت 166 رأس از اين 
گونه در پارک ملي درياچه ارومیه وجود دارد.« از 
بي تفاوتي مسئوان نسبت به تعداد موجود گوزن 
زرد، همین بس كه طي 3 سال اخیر هنوز فرصتي 
براي آمارگیري آنها انجام نش��ده و با همان 166 

رأس خیال همه راحت است!
وقتي به ادع��اي بي تفاوتي ه��ا در مقابل وضعیت 
حیات وحش جزاير درياچه مي ت��وان مهر تأيید 
زد كه بدانیم رئیس وقت امور س��اماندهي و امور 
مناطق سازمان محیط زيس��ت در سال ۹۴ گفته 
بوده، گوزن زرد ايراني از گونه هاي جانوري در حال 
انقراض است.  البته شنیده ها حاكي است در همان 
زمان هم كه مي گفتند نسل گوزن هاي زرد در حال 
انقراض اس��ت هیچ يک از اي��ن گونه هاي موجود 
در كشور در زيس��تگاه هاي طبیعي خود زندگي 
نمي كردند و همگ��ي در اس��ارت و تحت نظارت 
عوامل انساني نگهداري مي شدند.  طبق اين برنامه 
چند مركز دركل كشور از اين گوزن هاي زرد ايراني 
نگهداري و شرايط تکثیر اين گونه هاي جانوري را 
مهیا مي كردند. با اين حال برخي از اين گوزن هاي 
زرد ايراني شرايط مناسبي براي رهاسازي در مراكز 
اصلي نگهداري كه همگي دولتي هستند را نداشتند 
و به همین دلیل تصمیم برآن بود كه اقدامات ازم 
براي انتقال آنها به مراكز خصوصي فراهم شود.  به 
هرحال يکبار ديگر خبر انقراض گوزن زرد ايراني 
به گوش مي رسد و شايد وقت آن باشد كه مسئوان 
توضیح دهند طي س��ال هاي اخیر چه تمهیداتي 
براي حفظ اين گونه ايراني انديش��یده اند و امروز 

تعداد آنها به چند رأس مي رسد.

خداحافظي هميشگي گوزن هاي زرد ايراني از جزاير درياچه اروميه
بعد از فامينگوها ساير حيوانات هم رفتن را به ماندن ترجيح می دهند

برای س�اخت اي�ن تع�داد واحد 
مسكونی ۸۰۰ ميليون تومان اعتبار 
اختص�اص داده ش�ده و همه اين 
واحدها روس�تايی و از پروژه های 
نيمه كاره متعلق به خانوارهای تحت 
حمايت كميته امداد و بهزيستی كه 

توان تكميل نداشتند بوده است

يكبار ديگ�ر خبر انق�راض گوزن 
زرد ايران�ي به گ�وش مي رس�د و 
شايد وقت آن باشد كه مسئوان 
توضيح دهند طي سال هاي اخير 
چه تمهيداتي براي حفظ اين گونه 
ايراني انديشيده اند و امروز تعداد 

آنها به چند رأس مي رسد
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 ساخت 60 واحد مسكوني 
هديه يلدايي خيران به زلزله زدگان كرمانشاه

  تهران: شهردار قرچک گفت: تمامي منازل مسکوني شهر قرچک 
بیمه آتش سوزي مي شوند.  محسن خرمي شريف اظهار داشت: در حال 
حاضر منازل مسکوني شهر قرچک فاقد بیمه آتش سوزي هستند و با 
توجه به جمع بندي كه با اعضاي شوراي شهر داشته ايم تا سال ۹۸، 7۰ 

هزار باب منزل مسکوني را بیمه آتش سوزي مي كنیم. 
  ايام: رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي ايام گفت: با هدف توسعه 
استان طرح آمايش سرزمین اجرا مي ش��ود.  رحمت اه قیصوري افزود: 
طرح آمايش سرزمین براساس ظرفیت ها، استعدادها، پروژه ها و... در استان 
تدوين و اجرايي مي شود.  وي ادامه داد: در اين طرح محورهاي توسعه استان 

به خوبي معرفي شده و بايد بر اساس اين طرح توسعه استان دنبال شود. 
  خراس�ان جنوبي: رئیس كمیس��یون گردش��گري اتاق بازرگاني 
بیرجند گفت: بیابان لوت به عنوان اثر طبیعي جهاني بايد در راستاي رونق 
گردشگري و اقتصاد خراس��ان جنوبي مورد توجه قرار گیرد.  محمدرضا 
مجیدي اظهار كرد: در شرايط فعلي براي توسعه پايدار و رونق اقتصاد جوامع 
محلي، گردشگري مي تواند نقش مهمي ايفا كند.  به گفته وي، با توجه به 
اينکه برخي از ورزش ها چون رالي به كوير آسیب مي زند از اين جهت در بحث 

توريسم ورزشي بايد به سمت ورزش هاي سازگار با كوير و بیابان برويم. 
  سمنان: فرماندار شاهرود بابیان اينکه تکمیل ساختمان انتقال خون 
شاهرود 7۰۰ میلیون تومان اعتبار مي خواهد، گفت: امیدواريم به زودي 
شاهد تخصیص اين اعتبار باشیم.  محمد كرم محمدي با بیان اينکه بازديد 
از اين پروژه در زمره اولويت هاي اس��تاندار در بدو ورود به اين شهرستان 
است، تأكید كرد: اين نشان دهنده عزم دولت در راستاي تکمیل پروژه هاي 

نیمه تمام خصوصاً در حوزه بهداشت و درمان است. 
  سيستان وبلوچس�تان: رئیس اداره منابع طبیعي و آبخیزداري 
مهرس��تان گفت: 3 میلیارد و ۵۰۰ میلیون توم��ان از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملي به اين شهرستان اختصاص يافته است.  عبدالواحد 
جمشیدزاده اظهار داش��ت: در س��ال جاري از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملي مبلغ 3 میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جهت اجراي پروژه هاي 
آبخیزداري و نیز پروژه هاي بیولوژيک به مهرستان تخصیص يافته كه هم 

اكنون دو پروژه در حال اجراست. 
  قزوين: معاون اقتصادي استانداري قزوين گفت: براي كمک به رونق 
تولید و اقتصاد استان از ابتداي سال جاري تاكنون بیش از ۵2۰۰ میلیارد 
تومان تس��هیات در بخش هاي مختلف صنعت، معدن و كش��اورزي 
پرداخت شده است.  منوچهر حبیبي افزود: در ۸ ماهه سال جاري مبلغ 
۵ هزار و 2۰۰ میلیارد تومان تسهیات به بخش هاي مختلف اقتصادي 
اس��تان پرداخت ش��د. معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع 
اس��تانداري قزوين تصريح كرد: 36 درصد از اين تس��هیات به بخش 
صنعت و مع��دن، 3۴ درصد به بخ��ش خدم��ات، 13 درصد در بخش 
كشاورزي، حدود 6 درصد در بخش مسکن، يک درصد بخش صادرات 

و ۸ درصد نیز ساير بخش ها پرداخت شده است. 
  كرمان: دادستان كرمان از رفع تصرف از 1۴هکتار اراضي حاشیه شهر 
كرمان خبر داد.  دادخدا سااري گفت: با همکاري و هماهنگي في ما بین 
فرماندهي انتظامي شهرستان كرمان و عوامل اجرايي شهرداري كرمان 
در يک ماهه گذش��ته از 1۴ هکتار اراضي دولتي و ملي رفع تصرف شد و 
مجرمان و متصرفان غیرقانوني مورد تعقیب قرار گرفتند.  سااري اظهار 
داشت: در ادامه مبارزه با زمین خواري و حاشیه نشیني در شهر كرمان پس 
از دستورات قضايي توسط فرماندهي انتظامي شهرستان كرمان و يگان 
انتظامي مستقر در ش��هرداري كرمان در يک ماهه گذشته از 1۴ هکتار 

اراضي دولتي و ملي شهر كرمان رفع تصرف شد.

 صادرات يك ميليون تن 
كااي آذربايجان شرقي به خارج از كشور    
رئيس س�ازمان صنعت، مع�دن و تجارت     آذربايجان غربي
آذربايجان غربي از صادرات يك ميليون و 
۱۸۱ هزار تن كاا از استان طي هشت ماه گذشته به خارج از كشور خبر داد. 
جعفرصادق اسکندري با بیان اينکه اين میزان صادرات در مقايسه با سال 
گذشته 7۹ درصد رشد دارد افزود: ارزش ريالي كااهاي صادراتي 6۴۵ 
میلیون دار است كه به لحاظ ارزش ريالي نیز 1۰۵ درصد در مقايسه با 
مدت زمان مشابه پارسال رشد نشان مي دهد.  وي ارزش هر تن كااي 
صادراتي از استان را ۵۴6 دار عنوان كرد و اظهار داشت: عراق، تركیه، 
افغانستان، گرجستان، روسیه مهم ترين مقصد كااهاي صادارتي استان 
در اين مدت زمان بودند كه عراق با سهم 7۴ درصدي بیشترين مقصد 
كااهاي صادارتي به شمار مي رود.  اس��کندري با بیان اينکه اين میزان 
كااهاي صادراتي از 1۴ گمرک و پايانه مرزي اس��تان صادر شده است 
گفت: گمرک ارومیه با 161 هزار تن كاا، بازارچه مرزي پیرانشهر با 2۸6 
هزار تن و گمرک پیرانشهر با 3۹6 هزار تن بیشترين صادرات را در اين 
مدت داشتند.  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي 
اضافه كرد: كف پوش، مصنوعات پاس��تیکي، خرماي تازه و خش��ک، 
هندوانه، سیب و سیمان، آبمیوه و قیر، نفت از مهم ترين كااهاي صادراتي 
از استان بود.  وي از واردات 2۴7 هزار تن كاا به ارزش ريالي بیش از 312 
میلیون دار طي هشت ماهه امس��ال از طريق گمركات و بازارچه هاي 
مرزي استان خبر داد و افزود: اين میزان واردات به لحاظ وزني 31 درصد 

و به لحاظ ارزش ريالي نیز ۴۰ درصد كاهش نشان مي دهد. 

 احداث يك هزار واحد مسكوني 
ويژه نيازمندان روستايي در بوشهر     

رئيس سازمان بسيج سازندگي استان     بوشهر
بوش�هر از س�اخت يك ه�زار واح�د 
مسكوني ويژه مددجويان روستايي استان بوشهر با سرمايه گذاري 

350 ميليارد ريال خبر داد. 
س��رهنگ ذوالفقار عباسي  فر با اش��اره به آغاز س��اخت يک  هزار واحد 
مس��کوني در 3۰1 روستاي اس��تان بوش��هر گفت: در اين زمینه ۵۰۰ 
واحد مسکوني توسط سپاه امام صادق)ع( و ۵۰۰ واحد مسکوني ديگر 
توسط منطقه دوم نیروي دريايي سپاه ويژه مددجويان كمیته امداد در 
روستاها ساخته مي شود.  وي افزود: امید است اين واحدهاي مسکوني در 
كوتاه ترين زمان ساخته و با اقتدار و افتخار تحويل مددجويان روستايي 
استان بوشهر شود. رئیس سازمان بسیج سازندگي استان بوشهر با بیان 
اينکه اين نهاد در نقاط محروم استان حضور فعالي دارد افزود: طرح هاي 
محرومیت زداي��ي در نقاط مختلف اس��تان با همکاري س��پاه تدوين و 
عملیاتي شده است. عباس��ي فر بیان كرد: با انعقاد تفاهم   نامه با قرارگاه 
خاتم اانبیاء)ص( 2۰ میلی��ارد ريال براي اج��راي طرح  هاي عمراني و 
زيربنايي در نقاط محروم اس��تان بوش��هر تخصیص يافت كه عملیات 
اجرايي آنها قبل سال 13۹۸ در نقاط مختلف استان بوشهر آغاز مي شود.  
وي از حضور اين نهاد در عرصه سازندگي زلزله كرمانشاه خبرداد و بیان 
كرد: در عرصه زلزله كرمانشاه همه دستگاه ها و گروه هاي مختلف مردمي 
حضور فعال داشتند كه در اين عرصه بسیج سازندگي استان بوشهر ضمن 
اسکان اضطراري عملیات س��اخت واحدهاي مسکوني در ۸ روستا را بر 
عهده گرفت.  رئیس بسیج سازندگي استان بوشهر از اجراي واحدهاي 
مسکوني مددجويي در نقاط روستايي استان بوشهر خبرداد و بیان كرد: 
در اين راستا سال گذشته 7۰۰ واحد مسکوني توسط سپاه امام صادق)ع( 

استان بوشهر ساخته و تحويل نیازمندان روستايي استان بوشهر شد. 

صدور مجوز ارائه خدمات به گردشگران 
خارجي سامت در ۱۲ بيمارستان مشهد   

مدير گردش�گري س�امت دانشگاه     خراسان رضوي
علوم پزشكي مش�هد از صدور مجوز 
ارائه پذيرش و بستري بيماران خارجي براي ۱۲ بيمارستان دولتي 

و خصوصي مشهد خبر داد. 
دكترمحمد اسماعیل خیامي در س��ومین نشست كمیته گردشگري 
سامت خراس��ان رضوي گفت: اين كمیته س��ه ماه است كه شروع به 
كار كرده و مصوباتي در راستاي تس��هیل در پذيرش و گسترش كیفي 
و كمي خدمات به گردشگران خارجي داشته اس��ت.  وي افزود: طبق 
مصوبات كمیته گردشگري سامت تمامي پزشکان و كادرهاي درماني 
زير پوشش دوره هاي آموزشي قرار مي گیرند تا با ايجاد نگاهي مشترک 
نسبت به گردشگري سامت اين صنعت بیش از پیش رشد يابد.  مدير 
گردشگري سامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفت: تاش مي كنیم با 
ايجاد سايت گردشگري سامت، ضمن اطاع رساني مراكز مجاز پذيرش 
بیماران خارجي، تمام��ي فرايندهاي درماني، هزينه ه��ا، فرآيندهاي 
رسیدگي به نظرات و شکايات اطاع رس��اني مي شود.  خیامي تصريح 
كرد: در حال حاضر 12 بیمارستان خصوصي و دولتي مشهد مجوزهاي 
ازم را براي پذيرش و بستري بیماران خارجي دريافت كرده اند و تنها در 
اين مراكز امکان بستري بیماران خارجي وجود دارد.  وي بیان كرد: در 
راستاي ارائه خدمات بهتر به گردشگران سامت تاكنون ۴ مركز جراحي 
محدود براي دريافت مجوزهاي ازم اقدام كرده اند كه مراحل نهايي آن 
در حال طي شدن است و ساماندهي وضعیت واسطه هايي كه در زمینه 
گردشگري سامت فعالیت مي كنند نیز دنبال مي شود.  مدير گردشگري 
سامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفت: طبق آمار موجود در شش ماه 
اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزايش 1۵ درصدي 

گردشگران سامت خارجي در خراسان رضوي بوده ايم. 

 رفع تصرف از ۲۲ هكتار از اراضي دولتي 
در خراسان جنوبي    

معاون اماك و حقوقي راه و شهرسازي     خراسان جنوبي
خراسان جنوبي گفت: در سال جاري 
۲۲ هكتار از اراضي دولتي در اين اس�تان رفع تجاوز ش�ده است. 
محمد قرباني راد ادامه داد: در بحث اماک حقوقي 26 هزار هکتار داخل 
حريم شهرهاي استان وجود دارد كه بیش از 1۵ هزار هکتار داراي سند 
مالکیت است.  وي با بیان اينکه در سال جاري 22 هکتار از اراضي دولت 
رفع تجاوز شده است، افزود: از ابتداي سال جاري تا كنون نیز 3 هزار و ۸۰۰ 
سند تک برگي اخذ شده است.  معاون اماک و حقوقي راه و شهرسازي 
خراسان جنوبي با اشاره به اينکه از ابتداي س��ال ۹1 تا كنون يک هزار و 
۵۰۰ فقره قرارداد خدماتي و تأسیساتي منعقد شده است، گفت: طي دو 
سال گذشته 3۵۰ قرارداد مسکوني از سنوات گذش��ته نیز واگذار شده 
است.  وي با بیان اينکه 1۹۰ پرونده تخلف براي اشخاصي كه اراضي دولت 
را متصرف شده اند، تشکیل شده اس��ت، عنوان كرد: در سال جاري 33۴ 
بازديد از اراضي صورت گرفته است.  قرباني راد با اشاره به اينکه يک هکتار 
زمین براي بحث آموزشي در شمال شهر بیرجند در اختیار آستان قدس 
رضوي قرار داده ايم، بیان كرد: زمین درمانگاه تأمین اجتماعي شمال شهر 

بیرجند نیز از سوي اداره كل راه و شهرسازي در نظر گرفته شده است.

88498441سرویس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك



كش�ورهاي  نف�ت،  وزارت  انفع�ال  ب�ا 
غص�ب  ح�ال  در  آذربايج�ان  و  روس�يه 
هس�تند.  تركي�ه  در  اي�ران  گاز  ب�ازار 
در حالي كه بازار گاز تركيه با بي تدبيري در حال از 
دست رفتن است، رئيس جمهور در سفر خود به اين 
كشور از آمادگي جمهوري اسامي ايران براي تأمين 

درازمدت انرژي مورد نياز اين كشور گفته است. 
  تركيه يكي از مشتريان گاز ايران است كه تا شش 
س��ال ديگر قرارداد واردات گازش از ايران به پايان 
مي رسد. بر اساس قراردادي كه در دولت سازندگي با 
دولت اربكان بسته شده بود، ايران متعهد شده روزانه 
حدود 10 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي به تركيه 
صادر كند كه اين رقم همواره بي��ن 7 تا 9 ميليارد 

مترمكعب در نوسان بوده است. 
تركيه و عراق دو كشوري هس��تند كه روزانه كمتر 
از 60 ميلي��ون مترمكعب گاز   از اي��ران خريداري 
مي كنند، اما حساب آنكارا با ساير مشتريان نفت و 
گاز كشور متفاوت است. تركيه دروازه اروپايي است 
كه نيازمند گاز است تا نياز خود را به روسيه كاهش 
دهد و به همين دليل، اين كشور براي تأمين بخشي 
از نيازهاي خود و همچنين تبديل ش��دن به هاب 
انرژي، قراردادهاي جذابي را با كشورهاي روسيه و 

آذربايجان امضا كرده است. 
در   گذشته  تاش هايي براي دو برابر شدن صادرات 
گاز به تركيه انجام ش��د تا نقش اي��ران در بازار اين 
كشور تقويت ش��ود. اهميت صادرات گاز به تركيه 
زماني بيشتر نمود مي كند كه بدانيم در دوره گذشته 
تحريم ها، پول گاز به راحتي و بدون هيچ تحريمي 
به ايران پرداخت مي ش��د. رجب طي��ب اردوغان، 
رئيس جمهور اين كشور هم چند ماه پيش با اشاره 
به اين موضوع گفت: ما به امريكا اعام كرديم تركيه 
نيازمند گاز ايران است و مسائل مربوط به واردات گاز 

بايد از تحريم مستثني شود. 
اين گفته هاي اردوغان نش��ان مي دهد درآمدهاي 

صادراتي گاز اي��ران مي تواند نقش مهمي در تأمين 
نيازهاي ارزي كش��ور ايفا كند، ام��ا نه تنها چنين 
نگاهي در ايران نيس��ت، بلكه راهب��رد خاصي هم 
براي بهره گيري از امتيازات طبيعي كش��ور وجود 
ن��دارد. در دولت يازدهم ترك ها پيش��نهاد واردات 
دو برابري گاز را مطرح كردند، اما اين پيش��نهاد به 
صورت عجيبي توسط ايران رد شد.  تركيه با تأكيد 
بر قيمت گاز دريافتي خود از روسيه و آذربايجان به 
ايران پيش��نهاد داد اگر تهران با كاهش قيمت گاز 
موافقت كند، مي تواند واردات خود را از ايران دو برابر 
كند. وزارت نفت مسئوليت بررسي پيشنهاد تركيه 
را بر عهده گرفت و در نهايت مذاكرات به بن بس��ت 
رسيد.  تركيه هم به س��راغ منابع ديگري رفت و به 
سرعت افزايش واردات از روسيه و آذربايجان را در 
دستور كار قرار داد. در اين ميان ايران هم تماشاگر 
فعاليت هاي تركيه بود و متأسفانه تا چند ماه ديگر، 
ايران از رتبه دوم تأمين كننده گاز تركيه به رتبه سوم 

سقوط خواهد كرد. 
در س��ال ۲017 مي��ادي، س��هم اي��ران از ب��ازار 
تركي��ه 9ميليارد مت��ر مكعب ب��وده  و روس��يه با 
تأمين  ۲9ميليارد مترمكعب رتبه نخس��ت را بين 
تأمين كنندگان گاز تركيه ب��ه خود اختصاص داده 
است. نگاهي به تركيب صادركنندگان گاز به تركيه 
نش��ان مي دهد روس��يه با تأمين 51/93 درصدي 
نيازهاي اين كشور رتبه نخست را به خود اختصاص 
داده و پس از اين كشور، الجزاير و نيجريه مجموعاً 
سهم 19/48 درصدي را به خود اختصاص داده اند. 
پس از اين كش��ورها ايران با سهم 16/74 درصدي 
قرار گرفته و پس از آن، آذربايجان با س��هم 11/85 

درصدي قرار دارد. 
اما خرداد 97 بود كه نخستين فاز كريدور گاز جنوبي 
افتتاح شد و اردوغان و الهام علي اف، رئيس جمهور 
آذربايجان روبان آن را قيچي كردند. اردوغان خط 
لوله تاناب را »جاده ابريشم انرژي« توصيف كرد. به 

گفته رئيس جمهور تركيه، ظرفيت اوليه خط لوله 
ترانس آناتولي انتقال 16 ميليارد مترمكعب گاز در 
سال اس��ت كه 6 ميليارد مترمكعب آن به تركيه و 
بقيه نيز به اروپا انتقال خواهد داد. به بيان ساده تر، 
آذربايجان تا سال آينده 1۲ميليارد مترمكعب از نياز 
تركيه را پوش��ش خواهد گرفت و ايران را پشت سر 

خواهد گذاشت. 
از س��وي ديگر، چند هفته پي��ش واديمير پوتين، 
رئيس جمهور روسيه با سفر به تركيه در مراسمي به 
همراه اردوغان خط لوله ترك استريم را افتتاح كرد 
كه مي تواند ساانه 31/5 ميليارد مترمكعب گاز به 
تركيه برساند. اين خط لوله يك هزار و 175 كيلومتر 
طول دارد كه حدود هزار كيلومتر آن از اعماق درياي 
سياه مي گذرد و مابقي آن در بخش خشكي تركيه 
قرار دارد. نكته جالب اينجاست كه توافق اوليه براي 
امضاي قرارداد در سال ۲016 ميادي رقم خورد و 
در سال ۲017 ميادي قراردادي براي اين منظور 
بين طرفي��ن امضا ش��د و هزار كيلومت��ر خط لوله 
دريايي طي يك سال ساخته شد. گازپروم در سال 
۲017 ميادي وعده داده بود اين خط لوله از سال 
۲019 ميادي كار خود را آغاز كند كه به احتمال 
ف��راوان چنين نيز خواهد ش��د.   با توج��ه به اينكه 
قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه در پايان س��ال 
۲0۲5 ميادي منقضي مي ش��ود، به نظر مي رسد 
شرايط تمديد اين قرارداد بسيار سخت خواهد بود؛ 
چراكه رقباي منطقه اي ايران در حال حداكثر سازي 
صادرات به تركيه هس��تند.  رئيس جمه��ور ايران 
اگرچه به تركيه اين قول را داده است كه براي تأمين 
درازمدت انرژي مورد نياز اين كشور آماده است، اما 
اين مس��ير بايد در همان دولت يازده��م تبديل به 
قرارداد مي ش��د؛ كما اينكه س��اير رقباي منطقه اي 
ايران با استفاده از غفلت ايران توانستند به سرعت 
قراردادهاي جذابي را با تركيه امضا كنند و به راحتي 

جاي ايران را از آن خود كنند.

بانك مرك�زي در حال�ي نرخ تورم هش�ت ماهه 
امسال را 22/8 درصد اعام كرده كه قيمت انواع 
كاا و خدمات در اين مدت بيش از صددرصد و در 
برخي موارد بيش از 200 درصد افزايش يافته و در 
هفته هاي اخير به  رغم روند نزولي قيمت ارز، قيمت 
بااي بسياري از كاا ها به قوت خود باقي است و 
توليد كنندگان انواع كااهاي مصرفي از يكس�و 
مانند مرغ، گوش�ت هاي قرمز و لبنيات همچنان 
در مقابل كاهش قيمت ه�ا مقاومت مي كنند و از 
سويي ديگر مانند خودروسازان همچنان به دنبال 
افزايش بيش�تر قيمت ها هس�تند. كارشناسان 
اقتصادي بر اي�ن باورند كه تورم در س�ال جاري 
بيش از رقم اعامی بانك مركزی است و آمارهاي 
بانك مركزي را غير واقعي عن�وان مي كنند و از 
حضور كمرنگ دستگاه هاي نظارتي گله مندند. 
نيمه نخست سال جاري، اقتصاد كشور ملتهب   بود، 
افزايش فزاينده نرخ ارز و به تبع آن گراني و باا رفتن 
قيمت اكثريت قريب به اتفاق اقام و كاا هاي موجود 
در بازار، به صورتي عجيب، باورنكردني و البته غيرقابل 
هضم، بسياري از عموم جامعه و حتي طبقات مرفه 
را حيرت زده كرد، در حالي كه در پشت پرده عده اي 
معدود ميلياردها دار ياران��ه اي را دريافت كردند و 

پس ندادند!
گراني ها به صورت فزاينده، هفتگ��ي، روزانه و بعضاً 
ساعت به ساعت، ظهور و بروز پيدا مي كرد و برخي 
با س��ودجويي و اقدامات غيرس��ازنده، بر پيچيدگي 
بازار و بغرنج تر شدن ش��رايط دامن مي زدند. در اين 
ميان و در مواجهه با س��ؤال عمومي مردم، مبني بر 
چرايي اين گراني ها، موضوع افزايش نرخ ارز مطرح 
مي ش��د و به تبع اين نوس��انات قيمتي در ارتباط با 
كاا ها و محص��وات خارجي به صورت مش��هود و 
برجس��ته تري ظهور و بروز پيدا ك��رد. البته اقام و 
محصوات داخل��ي از تاطمات هيجان��ي افزايش 
قيمت ها در بازار بي نصي��ب نماند، ت��ا جايي كه از 
لواشك و باقالي تا مصالح س��اختماني و لوله و... هم 
از گزند نوسانات قيمتي مصون نمانده اند. با همه اين 
اوصاف، با برنامه ريزي هايي كه از سوي بانك مركزي 
لحاظ و اعمال شد، در هفته هاي اخير نرخ ارز، وارد 
روند نزولي شد، اما مقاومت كاا ها و محصوات براي 

كاهش قيمت ها همچنان به قوت خود باقي است. 
ماراتن افزايش قيمت كااه��ا در هفته هاي اخير به 
قدري اوج گرفته كه حتي كااهايي كه توليدش��ان 
هيچ ارتباطي به نرخ ارز ندارد نيز با رش��د 60 تا 70 
درصدي همراه شده است.  روز گذشته بانك مركزي 
طي گزارش��ي اعام كرد: طي هش��ت م��اه ابتداي 
سال جاري شاخص بهاي كااها و خدمات مصرفي 
نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲/8 درصد 
افزايش داشته است. اين بانك در گزارش اخيرخود 
شاخص تورم در آبان ماه را 153/6 درصد اعام كرد 
كه نسبت به ماه قبل معادل 3/5 درصد افزايش داشته 
و قيمت كاا و خدمات در تمام استان هاي كشور با 
افزايش همراه بوده اس��ت. انتش��ار اين گزارش در 
شرايطي است كه در اين مدت قيمت مسكن افزايش 

صددرصدي داشته و كااهاي مصرفي و خدمات نيز 
بين 50 تا 100درصد رشد داشته است. 

دكت��ر آلبرت بغري��ان، كارش��ناس اقتص��ادي در 
اين خص��وص مي گويد: گزارش��ات بان��ك مركزي 
با واقعيت هاي ب��ازار و قيمت ها همخوان��ي ندارد و 
انتشار اين آمار موجب بي اعتمادي مردم خواهد شد. 
وي به گزارش اخير اين بان��ك در خصوص افزايش 
قيمت هش��ت گروه كاايي در آخرين هفته آذر ماه 
اش��اره مي كند و مي گويد: بانك مركزي اعام كرد 
كه قيمت هش��ت گروه كاايي مانند لبنيات، برنج، 
حبوبات، ميوه، گوشت قرمز، مرغ، چاي و روغن در 
هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن نيز افزايش 
يافت، به طوري كه قيمت مرغ در اولين روز هفته به 
كيلويي 13 هزار و 800 تا 14 هزار تومان رسيد. اين 
افزايش قيمت در حاليس��ت كه مديران دولتي اين 
قيمت ها را تخلف عنوان مي كنند، اما توليدكنندگان 
همچنان مقاومت كرده و نرخ مصوب 9800 توماني 

را غير منطقي و غير كارشناسي مي دانند. 
  ذهنيت موقتي بودن كاهش نرخ ارز باعث 

عدم كاهش قيمت كاا ها شده است
بغزيان در خص��وص مقاومت توليد كنن��دگان در 
كاهش قيمت كاا ها مي گويد: به نظر مي رسد برخي 

از فعاان حوزه توزيع و صاحبان كاا ها و محصوات، 
كاهش نرخ ارز را موقتي تلقي مي كنند و تصور آنها 
اين است كه شرايط موجود )روند كاهشي نرخ ارز( 
اس��تمرار و ثبات نخواهد داش��ت و به زعم بنده بايد 
تدابير اتخاذ ش��ده براي كاهش نرخ ارز ادامه يابد تا 
اين تصور در ميان برخي از اذهان و افكار فعاان حوزه 

اقتصادي از بين برود. 
وي مي افزاي��د: مواد اولي��ه يك��ي از ضروري��ات هر 
توليد كننده و مركز توليدي به ش��مار مي رود و در 
صورت دشوار شدن فرآيند تأمين مواد اوليه و هزينه 
بر شدن آن، حتي كاهش نرخ ارز نيز تأثير چنداني 
بر پايين آمدن قيمت كاا ها و محصوات اينچنيني 
نخواهد داش��ت. در حال حاضر مواد اوليه مورد نياز 
برخي از مراكز و واحد هاي توليد س��خت، دشوار و 
گران تأمين مي ش��ود و به تبع آن در چنين بستري 
نمي توان كاهش قيمت ها را انتظار داشت، بنابراين 
بايد براي حصول چنين امري )در راستاي تسهيل 
مواد اوليه كارخانجات( تدابير ازم انديشيده شود. به 
عنوان مثال، جوراب باف ها توليدشان را در هفته هاي 
اخير كاهش داده ان��د و دليل آن را نب��ود نخ عنوان 

مي كنند. 
وي تصريح مي كند: از سوي ديگر، نمي توان از نقش 

بس��زا و تأثيرگذار دس��تگاه هاي نظارتي در ثبات و 
آرامش بازار و كنترل قيمت ها به س��ادگي گذشت، 
زيرا بعضاً در چنين شرايطي عده اي سودجو تاش 
مي كنند با گل آلود كردن آب، ماهي هاي مورد نظر 
خويش را صيد كنند. قاعدتاً تشديد نظارت ها و باا 
بردن ضريب برخورد ه��ا و تعميق آن و در يك كام 
افزايش حداكثري ريسك چنين سوء استفاده هايي، 
راهكاري تأثيرگذار در كنت��رل قيمت ها و حفظ يا 

باز گرداندن ثبات و آرامش به بازار خواهد بود. 
بغزيان مي افزايد: كاهش قيمت كاا ها و محصوات 
يا تحقق و جاري كردن ثبات قيمت در آنها، مستلزم 
تحقق و عملياتي شدن مجموعه اي از اقدامات به هم 
پيوس��ته در حوزه ها و عرصه هاي گوناگون است و 
اساساً با يك اقدام واحد و نگاه تك بعدي، دستيابي به 

چنين موفقيت و ضرورتي امري ناممكن است. 
  نرخ ه�اي چندگان�ه ارز و اس�تمرار برخي 

گراني ها
همچنين ابراهيم رزاقي، كارشناس اقتصادي كاهش 
نيافتن قيمت كااها را وجود نرخ هاي چندگانه ارز 
مي داند و معتقد است برخي از اقام و محصوات بازار 
همچون برنج و حبوبات كه با ارز 4 هزار و ۲00 توماني 
خريداري و وارد ش��ده اند، با افزايش قيمت چنداني 
مواجه نشدند، اما رشد قيمت ها در ارتباط با اقامي 
همچون ميوه، مرغ، گوش��ت و غيره بارز، ملموس و 
مشهود به نظر مي رسد كه يكي از دايل اين امر، به 
افزايش قيمت تمام شده اين محصوات باز مي گردد.  
وي در خصوص مقاومت توليد كنندگان در كاهش 
قيمت كاا مي گويد: وجود نرخ ه��اي چندگانه ارز، 
ساز و كار اعمال نظارت را سخت و دشوارتر كرده و از 
ديگر سو با توجه به نرخ تورم واقعي كه حدود بااي 
40 درصد برآورد مي ش��ود، قيمت برخي كاا هاي 
اساس��ي به چندين برابر افزايش يافته است. الگوي 
قيمت گذاري كاا ها و محص��وات موجود در بازار و 
مبنا و معيار آن، به ارز آزاد گره مي خورد كه بااترين 

نرخ را دارد. 
وي مي گويد: در ماه ها و هفته هاي گذشته به كرات 
ش��اهد اين واقعيت تلخ بوده ايم كه گراني مشمول 
كاا ها و برخي محصواتي شده كه هيچ خط و ربطي 
به ارز يا دار نداش��تند، اما گويي ب��ه دليل گراني و 
افزايش بهاي كاا ها و محصوات، لزوماً بايد تمامي 
اقام موجود در بازار با افزايش قيمت همراه شوند كه 
اين موضوع مصداق بارز سودجويي از فضاي به وجود 

آمده محسوب مي شود. 
وي تأكيد مي كند: دليل ديگر بخش��ي از گراني ها 
در بازار در ارتباط با كاا هاي��ي همچون لپ تاب و... 
به عدم واردات آن باز مي گردد و طبيعتاً تا زماني كه 
شاهد گشوده شدن روزنه هاي ازم براي واردات اين 
محصوات نباشيم، كاهش قيمت اين نوع خاص از 
كااها، امري نزديك به محال است و از ديگر سو نبايد 
اين واقعيت را از نظر دور داشت كه واردات اين كاا ها 
نيز با ارز نيمايي انجام مي پذيرد و در طي هفته هاي 
گذشته، تنزل قيمتي در نرخ اين ارز ايجاد نشده كه 

قيمت كاا هاي اينچنيني كاهش يابد.  
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دكتر بغزيان: گزارش بانك مركزي موجب بي اعتمادي مردم به آمارها مي شود

 کارشناسان: اعام نرخ تورم 22 درصدی 
با واقعیت بازار همخوانی ندارد

بانك مركزی: نرخ تورم 8 ماهه امسال 22/8 درصد بود

روسيه و آذربايجان صادرات گاز را افزايش داده اند
افول بازار گاز ایران در ترکیه

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 

   تسويه بدهي هاي عمده قرارگاه خاتم
 به پیمانكاران تا پايان امسال 

فرمانده قرارگاه خاتم اانبياء: وقتي دولت مطالبات 
ما را پرداخت نكند طبيعتاً ما هم در پرداخت 

بدهي خود به پيمانكاران عقب مي افتيم
  فرمان�ده ق�رارگاه خات�م با بي�ان اينكه 
برنامه ريزي كرده ايم تا پايان سال بخشي 
از بده�ي خ�ود به طلب�كاران را تس�ويه 
كني�م، از تس�ويه قس�متي از بدهي  ها  از 
محل فروش داراي�ي قرارگاه خب�ر داد و 
گف�ت: پرداخ�ت بده�ي ب�ه طلب�كاران 
خ�رد در اولوي�ت تس�ويه ها اس�ت. 
به گزارش فارس، سعيد محمد  در پاسخ به اين گفته كه بخشي از پيمانكاران 
قرارگاه خاتم اعام كرده اند  حدود يك س��ال است طلب خود را از قرارگاه 
دريافت نكرده اند،  از تسويه عمده بدهي هاي قرارگاه به پيمانكاران تا پايان 

سال گفت . 
وي ادامه داد: با توج��ه به اينكه قرارگاه از بدنه بخش خصوصي اس��تفاده 
مي كند، وقتي دولت مطالبات ما را پرداخت نكند طبيعتاً ما هم در پرداخت 
بدهي خود ب��ه پيمانكاران عق��ب مي افتيم؛ امروز در بخ��ش پيمانكاري 
كش��ور اين اتفاق رخ داده اس��ت و قرارگاه هم بدهي هايي دارد .  فرمانده 
قرارگاه سازندگي خاتم اأنبياء با اشاره به اينكه بدهي هاي قرارگاه خاتم به 
پيمانكاران دو دسته است، گفت: يك دسته از طلبكاران ما كساني هستند 
كه يك سري اختافات قراردادي با قرارگاه دارند و مدعي طلب هستند، اما 
وقتي مراجعه مي كنند و با هم بررسي مي كنيم، مشخص مي شود ادعايي  
كه طرف مطرح مي كند، صحيح نيس��ت و بنابراين  پرونده پس از بررسي 
مختومه مي شود.  وي ادامه داد: دس��ته دوم طلبكاران قرارگاه، طلبكاران 
واقعي ما هستند ؛ ما بدهي هايي به بدنه مردم و بازار داريم كه تاش كرده ايم 

تسويه اين بدهي ها در اولويت باشد. 
  تسويه بخش�ي از بدهي  ها  از محل فروش دارايي هاي قرارگاه 

خاتم
فرمانده قرارگاه س��ازندگي خاتم اأنبياء افزود: بررس��ي كرده ايم كه چه 
ميزان از اين رقم بدهي با هماهنگي دس��تگاه هاي اجرايي از دولت گرفته 
شود و تخصيص دهيم؛ همچنين بخشي از بدهي را هم   كه نمي توانيم از 
محل منابع دولت و مطالباتمان تأمين كنيم، برنامه ريزي كرده ايم از منابع 
مالي خودمان اختصاص دهيم، يكسري از دارايي هاي خود را مي فروشيم 
و در اين ح��وزه خرج مي كنيم بنابراين برنامه ريزي ش��ده اس��ت از محل 
فروش دارايي هاي قرارگاه، اين ديون را به حداقل برسانيم.  وي ادامه داد: 
برنامه ريزي كرديم كساني كه مطالبات سنواتي، به عنوان مثال  يك سال، 
از قرارگاه طلب دارند در اولويت پرداخت باش��ند و طلب آنها زودتر صاف 
شود.  فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم اأنبياء با تأكيد بر اينكه برنامه ريزي 
كرده ايم تا پايان سال بخش��ي از بدهي خود به طلبكاران را تسويه كنيم، 
افزود: پرداخت بدهي مان ب��ه طلبكاران خرد را هم در اولويت تس��ويه ها 
قرار داده ايم.  محمد افزود: براي تسويه طلب طلبكاران بزرگ تر، يكسري 
روش هايي را به دولت پيشنهاد كرده ايم تا تأمين مالي جديد باشد و بدين 
ترتيب طلب طلبكاران بزرگ خود را هم پرداخ��ت كنيم و اين كمكي به 
دولت هم محسوب مي ش��ود.  وي بيان كرد: با توجه به شرايط كشور اين 
بدهي  و طلب بين پيمانكار و كارفرما ادامه دارد، اما اصل اين است كه توان 
موجود سيستم پيمانكاران كشور از بين نرود و چراغ كارگاه ها روشن بماند، 
زيرا اين يك سرمايه  ملي است.  فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم اأنبياء ادامه 
داد: در نبود كار، پيمانكار خصوصي مجبور است تجهيزات خود را بفروشد 
و به بازار دار و ارز برود.  وي در پاس��خ به س��ؤالي درباره امكان اس��تفاده 
قرارگاه و پيمانكاران خصوصي آن از قانون تهاتر بدهي ها بيان كرد: براساس 
دستورالعمل اجرايي قانون، فقط اش��خاص حقيقي و حقوقي مي توانند از  
بند قانون  تهاتر زنجيره اي بدهي اس��تفاده كنند و اين شامل ما نمي شود.  
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم اأنبياء اضافه كرد: ما درخواست كرده ايم 
كه قرارگاه خاتم را هم  در اصاحيه 97 مشمول اين قانون كنند و  براي سال 
98 هم اين درخواست را ارائه داده ايم.  وي بيان كرد: اگر قرارگاه را در اين 
بند قانوني مشمول كنند، بخش عمده اي از بدهي هاي ما سبك مي شود، 
ما پول هايي را بايد بدهيم؛ مثًا اگر ماليات ندهيم مشكل درست مي شود، 
اما اگر مشمول استفاده از اين قانون تهاتر بدهي ها بشويم،  ما مي توانيم اين 

نقدينگي ها را داخل پروژه ببريم و از اين تهاتر استفاده مي كنيم. 

 ارمنستان توافقنامه تجارت آزاد بین ايران 
و اتحاديه اقتصادي اوراسیا را تأيید کرد

دولت ارمنس�تان توافقنام�ه تج�ارت آزاد بين اي�ران و اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا را تأييد كرد.

 اين توافق سه ساله اجرا شده و پس از آن بايد به توافق نهايي برسد. به 
گزارش فارس به نقل آرمن پرس؛ دولت ارمنستان با قانون توافق داخلي 
براي ايجاد تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا موافقت 
كرده اس��ت. اين قرارداد در 17 مي  ۲018 در قزاقس��تان بين ايران و 
طرفين كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا امضا شد.  اين قرارداد 
داخلي براي مدت سه سال امضا شده است و طي اين مدت طرفين بايد 

براي توافق نهايي تجارت آزاد تجاري برسند.

نفت در يك هفته ۱۱ درصد ارزان شد
قيمت نفت تحت تأثير رشد فعاليت حفاري امريكا و تشديد نگراني ها 
نسبت به اشباع عرضه جهاني، به پايين ترين حد از سه ماهه سوم سال 
201۷ تاكنون سقوط كرد و براي كل هفته ريزش سنگيني را رقم زد. 
بهاي معامات وست تگزاس اينترمديت براي تحويل در فوريه در بازار 
نيويورك ۲9 سنت يا 0/6 درصد كاهش يافت و در 45/59 دار در هر 

بشكه بسته شد و براي كل هفته 11/4 درصد كاهش به ثبت رساند. 
بهاي معامات نفت برنت براي تحويل در فوريه 53 سنت يا يك درصد 
كاهش يافت و در 53/8۲ دار در هر بش��كه بسته شد كه پايين ترين 
قيمت از هشتم سپتامبر ۲017 بود و براي كل هفته 10/7 درصد كاهش 
نشان داد.  پس از اقدام بانك مركزي امريكا براي افزايش نرخ هاي بهره 
در نشست سياست پولي دس��امبر خود، بهاي معامات نفت به همراه 
ساير دارايي هاي پرريس��ك هفته گذشته تحت فش��ار سنگيني قرار 
گرفتند.  كندي رشد اقتصاد جهاني ممكن است به تقاضاي كمتر براي 
انرژي منتهي ش��ود و با توجه به ادامه رش��د توليد نفت امريكا اين امر 

نگراني هايي را نسبت به اشباع عرضه جهاني نفت برانگيخته است. 
قيمت هاي نفت از ركورد باايي كه در اوايل اكتبر به ثبت رساندند، به 
دليل نگراني ها نسبت به كاهش تقاضا و اشباع عرضه نفت، بيش از 30 

درصد سقوط كرده اند. 

وحیدحاجیپور
گزارش2

بهنازقاسمی
گزارشیک

رضا دهشيری| جوان



 رئيس فدراسيون 
سعيد احمديان

    گزارش
تکواندو با اشاره 
ب�ه اينک�ه تمام 
موفقيت ه�ا و افتخ�ارات تکوان�دو پس از 
انقاب اس�امي به دس�ت آمده اين رشته 
دانس�ت.  انق�اب  فرزن�د  را  ورزش�ي 
بهمن ماه امسال در شرايطي انقاب 40 سالگي اش 
را جش��ن مي گيرد که دس��تاوردهاي ورزش��ي 
کشورمان پس از انقاب اسامي بر کسي پوشيده 
نيس��ت. تکواندو نيز يکي از رشته هايي است که 
پس از انق��اب رونق گرفت و تمام��ي افتخارات 
اين رش��ته رزمي در س��ال هاي پس از انقاب در 
رقابت هاي المپيک، جهاني و آسيايي ثبت شده 
است. در حاشيه نشست ش��نبه هاي انقاب که 
به بررسي دستاوردهاي 40 ساله انقاب در حوزه 
ورزش اختصاص داش��ت در گفت وگو با پوادگر 
دستاوردهاي انقاب در ورزش، به خصوص رشته 

تکواندو را مرور کرده ايم. 
   40 سالگي يعني استحکام يک نظام

رئيس فدراسيون تکواندو در ابتداي صحبت هايش 
گذري به 40 س��الگي انقاب مي اندازد و از آن به 
عنوان اس��تحکام يک نظام ياد مي کند: »خدا را 
شاکريم که به روزهاي جشن 40 سالگي انقاب 
نزديک مي ش��ويم، مي دانيد که 40 سالگي يک 
شرايط خاصي در عرف بين الملل و دنيا دارد و سن 
رسيدن به کمال فهم و عقل است. در دين اسام 
هم پيامبر اکرم)ص( در سن 40 سالگي به نبوت 

رس��يدند و اين مأموريت بزرگ را خداوند متعال 
برعهده ايشان گذاشت. در عرف بين الملل وقتي 
يک نظام 40 سالگي اش را سپري مي کند به دنيا 
ثابت مي شود که داراي استحکام و پايه قدرتمند و 

يک ريشه قوي و غني است.«
پوادگر 40 سالگي انقاب را به رغم بحران هايي 
که از روز اول از سوي دشمنان انقاب پديد آمد از 
برکت خون شهدا مي داند: »به رغم همه بحران هايي 
که در سال هاي بعد از انقاب، به خصوص سال هاي 
آغازين بر ما تحميل شد و همه دنيا و استکبار جمع 
شدند تا اين نهال تازه متولد شده را بشکنند و از 
بين ببرند، اما با تمام اين توطئه ها خدا را شاکريم 
که اين بحران ها سپري شد و ما امروز به جشن 40 
سالگي، آن هم به برکت خون شهداي بزرگوارمان 
نزديک مي شويم. ش��هدايي که از جانشان مايه 
گذاشتند تا ما امروز کش��وري به نام ايران داشته 
باشيم که همه دنيا جمع شوند که مسئله خودشان 
را با ما حل کنند که اين سواي مسائلي که مطرح 
مي شود، عظمت، بزرگي و اقتدار نظام اسامي را 

نشان مي دهد.«
   جوانان کفران نعمت نکنند

رئيس فدراسيون تکواندو موفقيت هاي ورزش 
را تنها يکي از دستاوردهاي بزرگ انقاب عنوان 
مي کند: »عرصه ورزش يکي از عرصه هاست و با 
توجه به اينکه افتخار خدمتگزاري در اين بخش 
را داش��ته ام، اطاعاتم بيشتر اس��ت. به جوانان 
توصيه مي کنم بروند و راجع به دس��تاوردهاي 

انقاب تحقيق کنند. اين نعمتي است که خداوند 
در اختيار ما گذاشته و کفران نعمت است که به 
اين همه افتخار و دستاورد که يک بخش از آن 
يک کشور را تکان مي دهد، بي توجه باشيم. اگر 
به اين نعمت هاي خدا بي توجه باش��يم، کفران 
نعمت کرده ايم و اين نعم��ت را از کف ما بيرون 

مي کند.«
وي معتقد است که ورزش يکي از ظرفيت هايي 
است که کشورمان مي تواند دنيا را وادار به تعظيم 
به قدرت ايران کند: »با توجه به اينکه به واسطه 
مس��ئوليتم در ورزش به خيلي از کشورهاي دنيا 
س��فر کرده ام، به جوان��ان مي گويم که ش��رايط 
کشورمان با خيلي از کشورهايي که از نظر شرايط 
اجتماعي اسم شان سر زبان هاست، قابل مقايسه 
نيس��ت. ما ظرفيت زيادي داريم ک��ه بايد به آن 
توجه شود و اگر اين ظرفيت در مسير خودش قرار 
بگيرد، مي توانيم دنيا را وادار کنيم که به عظمت و 
بزرگي ايران اعتراف کند و ورزش تنها يکي از اين 

پتانسيل هاست.«
   اعتراف دنيا به قدرت تکواندوي ايران

پوادگر با اش��اره ب��ه اينکه هم��ه موفقيت هاي 
تکواندوي اي��ران پس از انقاب به دس��ت آمده، 
مي گوي��د: »تکواندو را مي توان يک��ي از فرزندان 
انقاب اسامي قلمداد کرد که مي تواند به عنوان 
نمونه و شاخص به دنيا نشان داده شود که شمايي 
که مي گوييد بعد از انقاب هيچ اتفاقي نيفتاده و 
هيچ دس��تاوردي نبوده است، پس موفقيت هاي 

تکواندوي اي��ران از کجا آمده اس��ت. اصًا قصد 
مقايس��ه با قبل از انق��اب را ندارم. بس��ياري از 
کشورهايي که در تکواندو س��رمايه گذاري هاي 
کان کرده اند و قبل از اينکه ما بخواهيم در ايران 
در اين رشته سرمايه گذاري کنيم و موفقيتي به 
دست آوريم، صاحب اسم و رسم بوده اند. آنها نيز به 
قدرت و عظمت تکواندوي ايران معترف هستند. 
امروز کشورمان به عنوان يکي از سه قدرت بزرگ 
دنيا شناخته مي شود و تيم هاي ملي ايران در رده 
مردان 19 سال اس��ت که روي سکوهاي جهاني 

رفته اند.«
رئيس فدراس��يون تکواندو ت��داوم موفقيت هاي 
اين رشته را نش��انه اهميت دادن نظام و دولت به 
ورزش قهرماني مي دان��د: »تداوم اين موفقيت ها 
نشان مي دهد، برنامه ريزي و امکانات نرم افزاري، 
سخت افزاري و توجهي که نظام اسامي به ورزش 
قهرماني دارد، چقدر زياد است. اان خانه تکواندوي 
ما در جهان بي نظير است و اين را با اطاعات و آمار 
مي گويم. حرف من هم نيست و حرف بسياري از 
شخصيت ها و کارشناسان تکواندوي دنياست که به 
مناسبت هاي مختلف به ايران آمده اند و کشورمان 
را ديده اند. همه اينها نشان مي دهد ما کشوري با 
پتانسيل قدرتمند هستيم، کشوري هستيم که اگر 
نسل فعلي که وارثان انقاب هستند به عظمت و 
بزرگي اين خاک، نظام، انقاب و دستاوردها واقف 
شوند، مي توانيم قدرت برتر دنيا در همه زمينه ها از 

جمله ورزش باشيم.«

پشت  VAR پنهان نشويد!
با ورود سيستم کمک داور ويدئويي مس��ئوان فدراسيون فوتبال نويد 
به حداقل رسيدن اشتباهات داوري را داده اند، حال آنکه  VAR حال 
مشکات داوري فوتبال ما نيست. سوت هاي اشتباه در پايان نيم فصل اول 
ليگ برتر داد همه را درآورد، اعتراض ها آنقدر باا گرفت که آقايان به سرعت 
صداي منتقدان را شنيدند، با اين تفاوت که خواسته معترضان حل اساسي 
مشکات داوري است، در حالي که فدراسيون فوتبال تاش مي کند با به 

کارگيري تعداد محدودي از سيستم  کمکي صورت مسئله را پاک کند. 
يک دوره داوري فيفا در تهران در حال برگزاري است و داوراني که کمتر از 
35 سال سن دارند در اين دوره با جديدترين متدهاي داوري آشنا مي شوند. 
طبق برنامه کميته داوران تاش مي کند تا با آموزش داوران جوان نسل 
جديدي را به فوتبال کش��ور تزريق کند. تا اينجاي کار بايد فعاليت هاي 
کميته داوران و فدراس��يون را به فال نيک گرفت، ام��ا بحث از جايي به 
حاشيه مي رود که خبر استفاده از  VAR رسماً از سوي فدراسيون اعام 
و بر استفاده آن در نيم فصل دوم تأکيد شده است. در اين دوره داوري قرار 
است داوران با نحوه استفاده از سيستم کمکي آشنا شوند و از آن در ليگ 
برتر بهره بگيرند. موضوع ورود سيس��تم کمک داور ويدئويي جاي بحث 
بسيار دارد و پنهان کردن ضعف هاي داوري يکي از اين مباحث است. به 
نظر مي رسد فدراسيون فوتبال و کميته داوران براي اينکه از شدت انتقادها 
بکاهند به اجبار اس��تفاده از  VAR را پذيرفته اند. در صورتي که کمک 
گرفتن از تکنولوژي هاي روز تنها مي تواند بخش��ي از معضات داوري را 
مرتفع کند. باا رفتن تعداد سوت هاي اشتباه فقط به دليل جو ورزشگاه ها، 
استرس يا خطاي انساني نيست، بلکه پايين بودن سطح دانش فني، عدم 
آشنايي به آموزش هاي جديد و حتي پايين بودن سطح آمادگي جسماني 
از جمله دايلي هستند که کيفيت داوري را در ليگ برتر به شدت تحت 
تأثير قرار داده اند. همانطور که پيشتر در مطالب قبلي هم اشاره کرده ايم، 
داوري فوتبال ايران به غير از فغاني و دس��تيارانش در سطح بين المللي 
حرفي براي گفتن ندارد و با استفاده از کمک داور ويدئويي هم نمي توان 

اين ضعف ها را پنهان کرد. 
ضمن اينکه چگونگي استفاده از سيستم جديد در رقابت هاي ليگ برتر نيز 
خود مي تواند دردسرهايي را به همراه داشته باشد. با توجه به گران بودن 
تجهيزات ازم استفاده از  VAR در همه ورزشگاه ها امکانپذير نخواهد بود و 
قطعاً اجراي ناقص تکنولوژي، آن هم در چند شهر مي تواند حواشي زيادي 
را به دنبال داشته باشد. بدون شک بازي هايي که بدون حضور کمک داور 
ويدئويي انجام شوند باز هم از اشتباهات تأثيرگذار داور در امان نيستند و 
همين مسئله فضا را براي شکايت تيم ها مهيا مي کند. در اين صورت باز هم 

شرايط برگزاري بازي ها در شهرهاي مختلف يکسان نخواهد بود. 
سيستم کمک داور ويدئويي در مسابقات مهمي از جمله جام جهاني نقش 
پررنگي داشت و در بسياري از موارد اجازه نداد حق تيم ها ضايع شود، اما 
فراموش نکنيم که آنها بهترين داوران دنيا بودند، در حالي که بسياري از 
داوران ما فاکتورهاي ازم براي قضاوت در رقابت هاي داخلي را هم ندارند. 
در چنين شرايطي به کارگيري سيستم ويدئويي در چند صحنه آفسايد 
يا پنالتي کاربرد دارد و در ساير موارد خود داور بايد بازي را مديريت کند. 
مسئله داوري در مستطيل سبز برنامه ريزي و مديريت حرفه اي را مي طلبد. 
فوتبالي که هر روز شاهد تغييرات جديدي اس��ت و حرفه اي تر مي شود 
نيازمند داوراني مجرب و کاربلد اس��ت، داوراني ک��ه از پس صحنه هاي 
حساس و سرنوشت ساز بازي ها برآيند و تعداد اشتباهاتشان را به حداقل 
برسانند. شايد با به کارگيري VAR ديگر گلي به اشتباه مردود اعام نشود 
يا صحنه خطا در محوطه جريمه از ديد داور پنهان نماند، اما نبايد پشت 
اين سيستم پنهان شد و معترضان را به سکوت واداشت. تداوم اشتباهات 
مکرر و تأثيرگذار سرنوشت تيم ها را تحت تأثير قرارمي دهد و فوتبال ايران 

را زير سؤال مي برد. 

شيوا نوروزي

تکواندو فرزند انقاب اسامي است
گفت وگوي »جوان« با محمد پوادگر رئيس فدراسيون تکواندو در آستانه 40 سالگي انقاب 

واکنش ها به واگذاری سرخابی ها ادامه دارد
حق پخش نمی دهند

 مدعی خصوصی سازی هستند!
همزمان با استارت دوباره پرونده واگذاري، وزارت ورزشي ها در مصاحبه هاي 
س��ريالي از تاش هاي بي وقفه خود براي حل مش��کات اين دو باشگاه 
مي گويند، به طوري که س��لطاني فر از پرداخت 90درصد بدهي هاي دو 
تيم خبر مي دهد و داورزني نيز در تأييد حرف هاي وزير ورزش مي گويد 
که پوستمان کنده شد تا مشکات سرخابي ها حل شود. صحبت هايي که 
همگي در يک راستاست، حل مشکات پرسپوليس و استقال در آستانه 

واگذاري آنها به بخش خصوصي!
حاا همه نگاه ها به س��ازمان خصوصي سازي اس��ت که قرار است بعد از 
بررسي هاي کارشناسانه، دو تيم را قيمت گذاري کند و در همين راستا با 
ارسال نامه اي به وزارت ورزش، خواستار پرونده مالي سرخابي ها شده است. 
پرونده اي که به گفته يکي از اعضاي سازمان خصوصي سازي، آگاهي از آن 
براي تعيين قيمت ازم و ضروري است: »اطاع از پرونده مالي سرخابي ها 
و وضعيت صورتحساب هاي مالي و بدهي آنها ازمه قيمت گذاري است.« 
پرونده اي که البته طبق گفته هاي وزير ورزش و معاونان او خيلي هم نبايد 
سنگين باشد، چراکه با توجه به ادعاهاي چند روز اخير آنها، طي دو سال 

گذشته 90درصد بدهي هاي اين دو تيم پرداخت شده است!
   پوست مان کنده شد

گويا حاا تمام دغدغه وزارت تنها مشخص شدن چارت جديد مديريتي 
دو باشگاه است. اين همان چيزي اس��ت که معاون حرفه ای و قهرمانی 
وزارت ورزش به وضوح از آن سخن مي گويد. محمدرضا داورزنی ديروز در 
اين باره به خبرگزاری فارس گفت:»پوست ما کنده شد تا مسائل اين دو 
باشگاه حل شد . اان دقيقاً باشگاه ليست بدهکاران را می داند و اينکه با چه 
کسانی تسويه شده است.دوران باتکليفي و سختي دو باشگاه تمام شده و 
در کوتاه ترين زمان ممکن تکليف هيئت مديره هم روشن مي شود. اينکه 
دو باش��گاه به بورس بروند يا فرابورس را سازمان خصوصي سازي تعيين 
مي کند.« البته داورزنی تاکيد می کند که سرخابی ها به شخص واگذار 
نخواهند شد:» بعيد است آنها را به شخص بدهيم و واگذاري اش به صورت 

سهامي عام و مردم محتمل تر است. «
   شرايط خصوصی سازی مهيا نيست

 با اين حال ص��ادق درودگر، رئي��س بخش بازاريابی س��ازمان ليگ 
فوتبال معتقد اس��ت که به رغم تصميم دولت، شرايط برای واگذاری 
استقال و پرس��پوليس آماده نيس��ت. درودگر ديروز به خبرگزاری 
فارس گفت:»مدعی خصوصی کردن هستيم، يعنی بخش خصوصی 
فعال و عاقل بايد در ابتدا باشگاها را به سود رسانی برساند و سپس برای 
فروش  سهام آن باشگاه آن را ارائه به بورس کند مثل باشگاه های بزرگ 
دنيا منچستر، بارسا و رئال مادريد  که هر کدام از اين باشگاه ها بايد در 
آمدهای خود را داشته و شرايط به گونه ای مهيا باشد که در سايه برنامه 

ريزی مالی بتوانند تراز و بيان مالی مثبتی داشته باشند.«
رئيس بخش بازاريابی سازمان ليگ فوتبال خصوصی سازی استقال و 
پرسپوليس را منوط به حل ماجرای حق پخش تلويزيونی می داند:»در 
حال حاضر برای خصوصی کردن دو باشگاه استقال و پرسپوليس و 
باشگاه های ديگر شرايط  مهيا نيست  به اين دليل که در کشور قوانين 
حمايتی  از بخش خصوصی نداريم و اين موضوع امکانپذير نيس��ت، 
خصوصی س��ازی برای اين دو باشگاه امکانپذير نيس��ت، ما هنوز در 
کشور  نتوانستيم يکی از اصلی ترين موارد فوتبال که همان حق پخش 
تلويزيونی مسابقات است را حل کنيم آنوقت چگونه می توانيم اين دو 

باشگاه بزرگ را خصوصی کنيم.«
درودگر پيش بينی کرد که اين بار هم خصوصی س��ازی س��رخابی ها 
به نتيجه نمی رس��د:» تا آنجا که من اطاع دارم در سازمان خصوص 
سازی بعضی از دوستان به ويژه قبل از انتخابات رياست جمهوری  به 
خصوص در دوره دوم انتخابات بحث واگذاری دو باشگاه پرسپوليس و 
استقال در رسانه ها منتشر و آخر هم هيچ اقدامی صورت نمی گيرد. 
بحث خصوصی س��ازی باشگاهای اس��تقال و  پرس��پوليس با ديگر 
باش��گاه ها اين تفاوت را دارد که در ابتدا بايد بحث اجتماعی، سياسی 
و فرهنگی   اين دو باشگاها حل ش��ود و بعد دستگاه های تابع بايد نظر 
نهايی خود را بدهند و به نظر من تا اين دستگاه ها نظر خود را صراحتاً و 
کتباً  اعام نکنند هيچ اتفاقی در بحث خصوصی سازی اين دو باشگاه  

صورت نمی گيرد.«

می توان با مديريت بودجه 
در اين شرايط هم   نتيجه گرفت

 سال آينده، سال کسب سهميه المپيک و 
سالي بسيار مهم است، اما مسئله اين است 
که همه به خوبي از شرايط اقتصادي کشور 
و گراني ارز هم مطلع هستيم و با توجه به 
اين موضوع، توصيه وزير ورزش به رؤساي 
فدراسيون هاي ورزش��ي براي مراعات و 
مديريت در هزينه ها توصيه خوبي است. 
کسب س��هميه اهميت زيادي دارد، اما 
مي توان هزينه ها را مديريت کرد. مي توان 
با يک برنامه ريزي اصولي، درست و علمي، 
کاري کرد که نه سيخ بسوزد و نه کباب. 
مي توانيم تدارکات و اعزام ها را جمع و جور انجام دهيم. به جاکارتا نگاه 
کنيد، بسياري از کساني که اعزام شده بودند، تماشاگر بودند. چرا بايد 
بابت آنهايي که نقشي جز تماشاچي ندارند، هزينه بپردازيم. اگر هزينه 
درست مديريت و اصولي کار ش��ود، ديگر شاهد اين اتفاقات نخواهيم 
بود. اين همان مراعات کردن و مديريت هزينه هاست. مي توان تدارکات 
پروپيماني ديد مثل خارجي ها، اما آيا تمام اين تدارکات ازم است، آن 
هم در شرايطي که اوضاع اقتصادي مساعد نيست؟ البته توصيه وزير 
به تنهايي کفايت نمي کند. وزارت بايد روي امور نظارت داشته باشد، 
بايد تاش و تمرکزمان را روي تمرينات بيش��تر بگذاريم. سال هاست 
که يکس��ري اش��تباهات را به صورت روتين تکرار مي کنيم. بايد يک 
بازنگري کلي و دقيق داشته باشيم. مي توان غيرضروري ها را حذف کرد. 
نمي گوييم اعزام نکنيم نه، اما آنهايي را که بايد اعزام کنيم و هزينه ها را 
به درستي صرف کسب نتيجه کنيم. بدون شک آسيب هايي خواهيم 
ديد، اما مي توان با يک برنامه اصولي و درست، ميزان اين آسيب را کم 
کرد. چاره اي نيست، اوضاع همين است که مي بينيم. يکسري مسائل و 
مشکاتي وجود دارد، اما با نگاهي علمي و برنامه اي حساب شده، حتي 
در اين شرايط هم بهترين نتيجه را مي توان کسب کرد. البته به شرط 
آنکه هزينه ها را مديريت کنيم و اجازه ندهيم همين اندک بودجه اي 

هم که هست، هدر برود!

 سشوار فرگوسن حربه سولسشر براي موفقيت 
اوله گنار سولسشر که بعد از اخراج مورينيو به عنوان مربي موقت هدايت 
شياطين سرخ را برعهده گرفته، تأکيد کرده اگر ازم باشد، آماده است 
تا مانند سرالکس فرگوسن دستوراتش را به بازيکنان منتقل کند: »ما 
در نحوه مديريت بازيکنان متفاوت هس��تيم و س��رالکس با همه فرق 
داشت. شايد من هم سشوار را از جيبم درآورم، زيرا من هم سشوار دارم. 
وقتي موهايم نياز به باا زدن داشته باشد از آن استفاده مي کنم و ترسي 
از اعمال دس��تورات ندارم.« بازيکنان سابق منچس��تريونايتد به داد و 

فريادهاي عجيب فرگوسن در رختکن لقب سشوار داده بودند. 

نياز ليورپول به ۱۰۵ امتياز 
ليورپ��ول در هفته  هجدهم لي��گ برتر 2 بر صف��ر ولورهمپتون را برد 
تا صدرنش��يني خودش را در پايان اين هفت��ه از رقابت ها قطعي کند. 
يورگن کلوپ، سرمربي ليورپول مي گويد: »توانستيم با برتري در اين 
ديدار اختافمان را فعًا در جدول رده بندي بيشتر کنيم. صدرنشيني 
در کريس��مس جالب اس��ت، ولي من فک��ر مي کنم که امس��ال براي 
قهرماني به 105 امتياز در ليگ نياز داريم و اين حقيقت ماجراست. ما 
در صدر جدول قرار داريم، ولي رقيبي همچون منچسترسيتي داريم 
که بازي هاي خودش را پيروز مي شود، به همين خاطر مهم نيست که 
در حال  حاضر در صدر جدول قرار داشته باشيم. فعًا بايد خودمان را 

معطوف به کسب سه امتياز در بازي هاي پيش رو کنيم.«

 رقابت هاي کشتي 
فرنگي قهرماني 
ي  ه ها ش�گا با

تي�م  قهرمان�ي  ب�ا  اردبي�ل  در  جه�ان 
بيم�ه رازي اردبي�ل ب�ه پاي�ان رس�يد.
اين رقابت ها ک��ه با حضور 9 تي��م خارجي طي 
روزهاي پنج ش��نبه و جمعه گذشته برگزار شد، 
به رغم حضور ملي پوش��ان اي��ران و چهره هاي 
مطرح کشتي روسيه، ترکيه و اوکراين نتوانست 
آنچنان که بايد و شايد نظر محمد بنا، سرمربي 
تيم ملي کش��تي فرنگي را به خود جلب کند. با 
اينکه نمايندگان کشورمان در اين مسابقات هم 

خوب کشتي  گرفتند و هم نتايج قابل قبولي به 
دست آورند، اما محمد بنا مي گويد نبايد اين جام 
و نتايج آن را بزرگ کرد. سرمربي تيم ملي عنوان 
مي کند: »هر رويداد را باي��د در حد و اندازه هاي 
خودش ببينيم، نه بااتر و نه پايين تر. به اعتقاد 
من اين مس��ابقات پنج برابر يا 10 برابر بيشتر از 

رقابت هاي آزاد کيفيت داشت، اما ما نمي توانيم 
اين رقابت ها را با مس��ابقات آس��يايي، جهاني و 
المپيک يکي بدانيم.« بنا ادامه مي دهد: »براي 
شروع خوب بوديم و بايد پله  پله جلو برويم. بايد به 
اين نکته مهم اشاره کنم که کار خيلي سختي در 
پيش داريم، به همين خاطر بايد سطح توقعات 

از تيم ملي را پايين بياوريم. البته من هيچ وقت 
منکر قدرت و استعداد جوانان حاضر در تيم ملي 
نيستم. ما چهره هايي داريم که مي توانند آينده 
درخشاني براي کشتي فرنگي ايران رقم بزنند.«

او مي افزايد: »حفظ وحدت و همدلي مهم ترين 
مسئله اي است که بايد به آن توجه داشته باشيم. 
مردم از ما توقع دارن��د و بايد به خاطر آنها پيروز 
ش��ويم و براي کس��ب موفقيت ب��ه آب و آتش 
بزنيم.« ازم به ذکر اس��ت، در پايان رقابت هاي 
کش��تي فرنگي قهرماني جهان تيم بيمه رازي 
اردبيل با پيروزي 8 بر 2 مقابل نماينده روسيه به 
مقام قهرماني دست يافت. در ديدار رده بندي نيز 
تيم سيناصنعت ايذه 6 بر 4 نماينده کشور ترکيه 
را از پيش رو برداشت و روي سکوي سوم رقابت ها 
ايستاد. تيم هاي گرجستان، شهداي مدافع حرم 
اردبيل، اوکراين، صربس��تان و قزاقستان هم به 

ترتيب پنجم تا نهم شدند.

نتايج جام باشگاه ها را 
بزرگ نکنيد
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ديدار صميمانه موشک ايراني
 با خانواده شهيد فرزانه

مهدي مهدوي کيا شب يلدا مهمان ويژه يک خانواده شهيد بود. در حالي 
که آخر هفته بسياري از ايراني ها با برگزاري مراسم شب چله همراه بود، 
ملي پوش اسبق کشورمان تصميم گرفت مراسم امسال را طور ديگري 
برگزار کند. کيا که سرگرم تربيت نوجوانان مستعد فوتبال است، سري 
به خانواده شهيد مدافع حرم و جاويد ااثر رضا فرزانه زد. ديداري که با 
استقبال گرم خانواده اين شهيد واامقام از موشک فوتبال ايران همراه 
شد. مهدوي کيا در منزل شهيد فرزانه بخشي از خاطرات کودکي اش 
را به زبان آورد: »هميشه ارادت ويژه اي به شهدا داشتم. اين مسئله از 
بچگي در ذهنم اس��ت. خاطرم مي آيد زماني که پنج، شش ساله بودم 
يکي از رزمنده هاي محله مان به جبهه رفت و پس از چند ماه پيکر اين 
شهيد که تک تيرانداز هم بود، تشييع ش��د. فرهنگ شهادت براي من 
از کودکي ارزش زيادي داش��ت، چه در دوران جنگ تحميلي و چه در 

جنگ با تکفيري هاي داعشي.« 

 مصطفی  هاشمي طبا
 رئيس  اسبق سازمان 
تربيت بدنی

دوباره براي المپيک تاش مي كنم
 بانوي اول تيروکمان ايران دوباره قصد کس��ب سهميه المپيک و 
پارالمپيک را کرده اس��ت. هنوز خاطره خوش حضور غرورآفرين و 
تحس��ين برانگيز زهرا نعمتي در المپيک و پارالمپيک 2016 ريو در ذهن ها باقي است که حاا 
بانوي تيروکمان ايران دوباره حرف از رقابت براي کس��ب س��هميه اين دو رويداد بزرگ مي زند. 
پرچمدار کاروان ايران در المپيک ريو با اش��اره به فرصت هاي پيش رو براي کسب سهميه هاي 
المپيک و پارالمپيک مي گويد: »مس��ابقات جهاني هلند که در خرداد ماه آينده برگزار مي شود، 
اولين فرصت است. بعد از آن مسابقات قهرماني آسيا و سپس چند رقابت ديگر است که مي توانم 
با موفقيت در آنها سهميه المپيک و پارالمپيک را به دست آورم.« 
زهرا نعمتي در المپيک 2016 ريو متحم��ل زحمات زيادي 
شد، ش��رايط خاص او اجازه برابري با کمانداران سالم حاضر 
در رقابت ها را نمي داد و ش��ايد همين مس��ئله بود که باعث 
عقب ماندن و ناکامي او در ريو شد. نعمتي در اين خصوص 
مي گوي��د: »خيلي ها مي گويند من بهان��ه مي آورم، اما 
واقعاً اينطور نيس��ت. برگزارکنن��دگان بايد به 
شرايط من توجه ويژه اي مي کردند، اما ازم 
بود که از فدراس��يون ايران فردي پيگير امور 
بود که اين کار انجام نشد. من حتي يک مربي 
يا سرپرس��ت خانم هم در کنارم نداشتم. با 
اين حال مصمم هستم براي المپيک دوباره 
تاش کنم تا بتوانم س��هميه اين رويداد را 
به دس��ت آورم. اگر موفق ش��وم، موفقيت 
بزرگي کسب کرده ام. اگر هم موفق نشدم، 

خوشحالم که تاشم را کرده ام.«

 فدراسيون ها هزينه ها را مديريت كنند
مسعود سلطاني فر         خبر 
از همين حاا براي 
فدراسيون هاي ورزشي بابت بودجه و کسري آن در 
سال آينده خط و نشان کشيده است. سلطاني فر به 
گفته خودش خوب مي داند که سال پيش رو، سال 
کسب سهميه المپيک است، اما باز هم به گفته خود 
او اين را ه��م مي داند که ارز گران اس��ت و از همه 
مهم تر اينکه بودجه کل کشور کم شده و به طبع آن 
بودجه ورزش نيز کاهش پيدا کرده است. بنابراين 
در پايان جلسه اي که چهارش��نبه هفته پيش با 

رؤس��اي فدراس��يون ها داش��ت از آنها خواست   
هزينه هاي خ��ود را مديريت کنند تا به مش��کل 
برنخورند و با کمبود مواجه نشوند. البته صحبت هاي 
وزير ورزش در شرايطي رسانه اي مي شود که وزارت 
ورزش پيش از اين در بخشنامه اي به فدراسيون ها 
اعام کرده بود از س��فرها و اردوهاي غيرضروري 
خودداري کنند که اين بخشنامه فقط در خصوص 
رشته ها و ورزشکاران مدال آور اجرا شد، در حالي که 
ريخ��ت و پاش ه��ا و ولخرجي ه��اي بعض��ي از 

فدراسيون ها همچنان ادامه دارد.

فريدون حسن
   بازتاب 

  چهره 
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تحقيق�ات پلي�س تهران ب�راي بازداش�ت 
عامان قتل دو زن كه در جريان پرونده هاي 
جداگانه به قتل رس�يده اند در جريان است. 
به گ��زارش خبرنگار ما، نخس��تين حادثه قتل 
ساعت 23 شامگاه پنج شنبه 29 آذر ماه امسال 
مأموران كانت��ري 136 فرجام تلفني به قاضي 
دشتبان، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران اطاع دادند واع��ام كردند زن جواني به 
طرز مرموزي در خانه اش به قتل رسيده است. 
پس از اعام اي��ن خبر بازپ��رس جنايي همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي 
محل ش��د.  تيم جنايي در زير زمين ساختمان 
مسكوني حوالي خيابان هنگام در شرق تهران با 
جسد زن 40 ساله اي به نام طوبي روبه رو شدند 
كه با اصابت ضربات متعدد چاقو و فشار بر عناصر 
حياتي گردن به قتل رس��يده بود.  بررسي هاي 
محل حادثه با توجه به اينكه در ورودي تخريب 
نش��ده و اموال زن جوان هم س��رقت نشده بود 
حكايت از اين داشت عامل يا عامان قتل آشنا 
بوده كه بدون مقاومت مقتول وارد خانه او شده و 
در فرصت مناسب به دايلي او را به قتل رسانده 

و از محل گريخته اند.  نخستين تحقيقات نشان 
مي داد مقتول كه دو سال قبل ازدواج كرده است 
مدتي اس��ت به دليل اختافي كه با ش��وهرش 
داشته در اين خانه اس��تيجاري به صورت تنها 
زندگي مي كرده است.  برادر مقتول كه موضوع 
را به مأموران خبر داده بود، گفت: خواهرم مدتي 
است از شوهرش جدا زندگي مي كرد. من هر چند 
روز يك بار به خانه اش مي آمدم و از او سركشي 
مي كردم اما شوهرش با او در ارتباط نبود. امروز 
چند باري با تلفن همراه و تلفن خانه اش تماس 
گرفتم اما جواب نداد تا اينكه شب نگرانش شدم 
و به در خانه اش آمدم. هر چقدر در زدم كس��ي 
در را باز نكرد كه موضوع را ب��ه مأموران پليس 
اطاع دادم و بعد با كمك عوامل آتش نش��اني 
در خانه او را باز كرديم و با جس��د خونينش در 

اتاق خواب روبه رو ش��ديم.  يكي از همس��ايه ها 
هم گفت: اين زن مدتي است در اين خانه تنها 
زندگي مي كرد اما افراد زيادي به عنوان مهمان 
و بستگانش به خانه اش رفت و آمد داشتند. دو 
روز بود او را نديده بوديم و در اين دو روز صدايي 
هم از خانه اش به گوش ما نرسيد.  در حالي كه 
معاينات ابتدايي پزشكي در محل حادثه نشان 
مي داد از قتل زن جوان حدود 48 ساعت گذشته 
است قاضي دشتبان دستور داد جسد براي انجام 
آزمايش هاي ازم به پزشكي قانوني منتقل شود. 
تحقيقات براي شناسايي و دستگيري عامل يا 
عامان قتل براي روشن شدن زواياي پنهان اين 

حادثه از سوي مأموران ادامه دارد . 
كشف جسد زن ناشناس 

دومين حادثه قتل مربوط به كش��ف جسد زن 

ناشناس��ي در حوالي بزرگراه آزادگان در جنوب 
تهران است. جس��د اين زن س��اعت 13:40  روز 
جمعه 30 آذر ماه امسال از س��وي رهگذري در 
نزديكي ورودي ش��هرك مس��كوني در بزرگراه 
آزادگان كشف شد. بعد از اعام اين خبر بود كه 
تيمي از مأموران كانت��ري 160 خزانه در محل 
حادثه حاضر شدند. مأموران در محل با جسد زن 
ناشناسي حدوداً 40 ساله روبه رو شدند كه 24 تا 
36 ساعت از مرگش گذش��ته بود. تيم پزشكي 
قانوني در محل حادثه در بررس��ي هاي جسد با 
آثار زخم هايي روي سر، پيش��اني و بدن روبه رو 
شدند كه حكايت از اين داشت مقتول با اصابت 
ضربات جس��م نوك تيزي به قتل رسيده است.  
همچنين تحقيقات مأموران نش��ان داد مقتول 
در مكان ديگري به قتل رس��يده است و قاتل يا 
قاتان پس از قتل، جسد زن جوان را به اين مكان 
منتقل كرده اند.  همزمان با ادامه تحقيقات براي 
شناسايي عامل يا عامان قتل، جسد به دستور 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران براي 
شناسايي هويت و مشخص شدن علت اصلي مرگ 

به پزشكي قانوني فرستاده شد. 

حادثه س�قوط پاراگايدر در يكي از كمپ هاي كويرنوردي 
ش�هر ي�زد موج�ب م�رگ ه�ر دو سرنش�ين آن ش�د. 
محمدصلواتي، رئيس هيئت انجمن هاي ورزشي استان يزد به 
ايس��نا گفت: اين حادثه ظهر روز جمعه در كمپ هفت سنگ 
در 12 كيلومتري يزد به دنبال پاره ش��دن چتر پاراگايدر در 
ارتفاع بيش از 100 متري روي داد و متأسفانه هر دو سرنشين 
اين پرنده، جان خود را از دست دادند.  به گفته وي يكي از فوت 
شدگان اكبر خانجانخاني، مس��ئول كميته ورزش هاي هوايي 

استان يزد بود و فوت شده ديگر دختر خانواده ديگري بود. 
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فرزاد شاه حيدري – كارشناس فناوري اطاعات
 باور عمومي، كاهبرداران اينترنتي را افرادي با هوش ماورائي و مالباختگان 
را افرادي معمولي مي شناسد، اما واقعيت اين است كه با بررسي بسياري از 
اخبار مرتبط با اين موضوع، شاهد مالباختگاني با تحصيات عالي و سطوح 

تكميلي هستيم؛ پس گره كار در ميزان تحصيات نيست... 
با بررسي آمارهاي جهاني متوجه مي شويم بيشترين نوع كاهبرداري هاي 
انجام شده در فضاي مجازي كه گونه هاي متعددي را شامل مي شود، نياز 
به مهارت و هوش بااي فردكاهبردار ندارد.  يك��ي از معمول ترين انواع 
كاهبرداري هاي انجام شده در سطح اينترنت »فيشينگ« است؛ روشي كه 
در آن، فرد كاهبردار، با طراحي صفحات پرداخت مالي مشابه با درگاه هاي 
پرداخت بانكي اطاعات پرداخت حس��اب بانكي قرباني��ان خود را به دام 
مي اندازد.  اين نوع كاهبرداري به هوش مافوق بشري نياز ندارد و تنها از 

دانش پايين قربانيان در فضاي مجازي استفاده مي كند. 
چندي پيش، س��ردار كمال هاديانفر، رئيس پليس فتاي ناجا، از برداشت 
غيرمجاز به عنوان بيشترين جرائم در فضاي مجازي نام برد و گفت كه در 
اين رابطه، هماهنگي هايي با دادس��تاني و بانك مركزي صورت گرفته تا 

بانك ها، رمزهاي يك بار مصرف را در اختيار كاربران قرار دهند. 
مهارت استفاده از فضاي مجازي نه تنها با تحصيات و هوش افراد بلكه با 
مدت زمان حضور فرد در اين فضا نيز رابطه مستقيم ندارد؛ زيرا اين مهارت 
اكتسابي و پيش نياز ورود به دنياي فضاي مجازي به خصوص شبكه هاي 
اجتماعي است، طي مشاهدات فراوان در س��ال هاي اخير مالباختگان با 
تحصيات عالي و جايگاه اجتماعي باا مورد سوءاس��تفاده كاهبرداران 
فضاي مجازي قرار گرفتند، حتي در برخي موارد افرادي كه مدت ها در اين 

فضا به فعاليت پرداخته بودند نيز طمعه كاهبرداران شدند. 
معمواً افراد با اين تفكر كه داراي تحصيات عالي هستند يا با اتكا به سابقه 
حضور خود در فضاي مج��ازي از آموختن مهارت ه��اي ازم جهت انجام 

مراودات مالي و تبادل اطاعات در فضاي مجازي غافل مي شوند. 
به رغم آموزش هاي فراوان در مطبوعات و رسانه ها باز هم شاهد افزايش ساانه 
كاهبرداري در فضاي مجازي هستيم در اين امر مي توان متهمان رديف اول 
را نبود آموزش هاي جذاب بصري و اتكا افراد به تحصيات و سوابق خود در 
اين فضا دانست. درصورتي كه مي توان با رعايت نكات ساده اي از سودجويي 
كاهبرداران جلوگيري كرد.  براي پيشگيري از سرقت اطاعات بانكي خود 
اولين اصلي كه بايد رعايت كرد، اين اس��ت كه نبايد به سايت هاي فاقد نماد 
اعتماد )Enamad( يا آدرس درگاه هاي ارسالي افراد ناشناس در شبكه هاي 
اجتماعي اعتماد كرد؛ )نماد اعتماد، از طرف مركز توسعه تجارت الكترونيكي، 
بعد از احراز هويت مالك سايت صادر مي شود( براي اطمينان از صحت درگاه 
مورد نظر باي��د به آدرس اينترنت��ي درگاه توجه ويژه اي ك��رد كه به عبارت 
shaparak. ir  ختم ش��ود و از پروتكل امن https اس��تفاده كند كه اين 

پروتكل با رنگ سبز در مرورگرهاي اينترنتي مشخص مي شود. 
همچنين هنگام پرداخت هاي اينترنتي توجه داشته باشيد از شبكه هاي 
محلي و واي فاي )WIFI( شناخته شده اس��تفاده كنيد و به فيلترشكن 
متصل نباشيد.  به هر حال، خالي از لطف نيست كه مديران رسانه ها توجه 
ويژه اي به تغيير نوع آموزش اين مهارت ها داش��ته باش��ند زيرا شواهد و 
آمارهاي منتشر شده از سوي پليس نشان مي دهد جرائم رايانه اي افزايش 
قابل توجه اي داشته است و آموزش هاي گذشته ازم و كافي نبوده است. 

امروزه آموزش هاي بصري مخاطب بيش��تري را ج��ذب مي كنند و تأثير 
عميقي روي مخاطب مي گذارند. 

آدمرباييبرايپرداختاجارهخانه
بهسبكفيلمهايهاليوودي

تاش ب�راي ش�كل گيري كانون 
خانواده بدون توجه به پيوست هاي 
اجتماعي آن، كه مدام در حال روي 
دادن است به اختاف هاي بزرگي 
منجر خواهد شد. اختاف هايي 
كه كانون خان�واده را ب�ه پرتگاه 
نابودي و خانواده ه�ا را در تقابل 
با هم قرار مي ده�د. در تازه ترين 
پرون�ده اي كه در پلي�س آگاهي 
تهران بزرگ تشكيل شده است 
يك اختاف خانوادگي كه با كمك 
مشاور مي توانس�ت ختم به خير 
ش�ود به كن�دن گوش ب�رادرزن 
توس�ط داماد خانواده منجر شد. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، صبح روز 
سه ش��نبه 27 آذر م��اه ب��ود كه به 
مأموران كانتري 106 نامجو خبر 
رس��يد دعواي خونيني در يكي از 
خانه هاي محل شكل گرفته است. 
با حضور پليس در محل معلوم شد 
مرد 32 ساله كه جعفر نام داشت با 
دوبرادر زنش درگير ش��ده و گوش 
يكي از آنها را كنده و از محل گريخته اس��ت. جعفر پس از فرار از محل با خانواده 
همسرش تماس گرفته و آنها را به قتل تهديد كرده بود. همزمان با انتقال مجروح 
حادثه به بيمارستان پرونده به دستور بازپرس شعبه اول دادسراي ناحيه 34 به اداره 
شانزده پليس آگاهي تهران فرستاده شد.   در اولين گام مجروح حادثه به كارآگاهان 
پليس گفت: شب حادثه خواهرم با من و برادرم تماس گرفت و گفت كه شوهرش 
جعفر با او دعوا كرده و او را مورد ضرب و جرح قرار داده اس��ت. بعد از قطع تماس 
بود كه من و برادرم براي حمايت از خواهرمان خودمان را به خانه اش رس��انديم و 
با جعفر درگير شديم. در جريان درگيري بود كه جعفر گوش چپ من را به دندان 
گرفت و آن قدر فشار داد كه كنده ش��د. او بعد از حادثه از محل فرار كرد و مدام با 
خواهر و خانواده ام تماس گرفته و ما را به مرگ تهديد كرده است.  در شاخه ديگري 
از تحقيقات مشخص شد كه جعفر پس از ارتكاب حادثه از تهران گريخته است. 
تاش پليس براي بازداشت متهم در جريان بود تا اينكه خبر رسيد جعفر به تهران 
برگشته و در خانه يكي از دوستانش در بلوار فردوس پنهان شده است كه ساعت11 

روز جمعه 30آذر او را بازداشت كردند. 
جعفر در توضيح ماجرا به كارآگاهان گفت :»10سال قبل در شهرستان با همسرم 
ازدواج كردم و همانجا زندگي مي كردم تا اينكه دو ماه پيش و به اصرار خانواده 
همسرم براي ادامه زندگي به تهران آمديم؛ از آنزمان به بعد بود كه دخالت هاي 
خانواده همسرم هم در زندگي ما و به دنبال آن اختاف من و همسرم شروع شد. 
او در شرح روز حادثه گفت: آن روز با همس��رم درگيري شديدي پيدا كردم؛ او 
بافاصله به برادرانش زنگ زد و آنها نيز به خانه ما آمدند و خيلي زود با هم درگير 
شديم و آن حادثه اتفاق افتاد.  س��رهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون 
مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات بيشتر از متهم 

در اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ در جريان است. 

داماد
گوشبرادرزنرابادندانكند!

برخوردمرگبارقطاربااتوبوس
دانشآموزاندرصربستان

36كشتهوزخمي
درحادثهسقوطاتوبوسنپالي

برخورد يك قطار با اتوبوس حامل دانش آموزان مدرسه اي در 
جنوب صربستان پنج نفر كشته و 13 زخمي برجاي گذاشت. 
به گزارش ايسنا، اين س��انحه روز جمعه در نزديكي شهر 
نيش صربس��تان رخ داد ك��ه يك كودك و دو بزرگس��ال 
بافاصله در اين تصادف جان باخته و دو بزرگس��ال ديگر 
نيز پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست دادند 
و 13 نفر زخمي شدند كه حال برخي از آنها وخيم گزارش 

شده است. در اين حادثه اتوبوس از وسط نصف شد.

سقوط يك اتوبوس حامل دانش آموزان و معلمان به داخل 
رودخانه اي در نپال، ۲1 كشته و 1۵ زخمي در پي داشت. 
به گزارش ايس��نا، اين اتوبوس پس از يك سفر آموزشي در 
منطقه دانگ در حال بازگشت به ش��هر گوراهي بوده كه در 
جاده اي در نزديكي شهر تلسي پور به عمق حدوداً 700 متري 
دره اي سقوط كرد كه 21 كشته و 15 زخمي برجاي گذاشت. 

رئيس پليس پايتخت از كشف 1۲ هزار و 634 كيلوگرم انواع 
مواد مخدر از ابتداي سال جاري تا كنون در شهر تهران خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حس��ين رحيمي گفت: با تاش 
شبانه روزي مأموران مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از ابتداي 
سال جاري تاكنون 12 هزار و 634 كيلوگرم انواع موادمخدر در 
شهر تهران كشف شد و در اين رابطه 570 قاچاقچي دستگير 
شدند.  سردار رحيمي همچنين از بازداشت 8 هزار و 740 خرده 
فروش مواد مخدر در جريان طرح هاي امنيت محله محور خبر 
داد و گفت كه اين ميزان دستگيري نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 5 درصد افزايش داشته است.  وي با بيان اينكه در اين 
عمليات ها از مخفيگاه س��وداگران مرگ، 549 كيلوگرم انواع 
موادمخدر كشف شده، تصريح كرد: در اين رابطه 2 هزار و 319 
دستگاه خودرو و يك هزار و 52 دستگاه موتورسيكلت از خرده 
فروشان و توزيع كنندگان موادمخدر و سوداگران مرگ توقيف 
شده است.  سردار رحيمي، با اشاره به انهدام 51 باند قاچاق مواد 
مخدر در پايتخت در 9 ماهه نخست امس��ال، تصريح كرد: در 
اين مدت 29 هزار و 481 معتاد پرخطر و متجاهر از سطح معابر 
شهر تهران جمع آوري كه از اين تعداد 2 هزار و 655 نفر پاايش، 
18 هزار و 274 نفر تحويل گرمخانه خاوران و 8 هزار و 552 نفر 
از معتادان نيز تحويل مراكز باز پروري شدند كه اين مهم بيانگر 
دستگيري يك و نيم برابري معتادان متجاهر شهر تهران است. 

كشفبيشاز12تن
موادمخدردرپايتخت

زني كه از 9 سال قبل به اتهام قتل شوهرش به حبس و پرداخت 
ديه محكوم شده مي گويد پولي براي پرداخت ندارد. او در صورت 
پرداخت ديه از زندان آزاد خواهد ش�د. قض�ات دادگاه با قبول 
مهدورالدم بودن مقتول، متهم را از قص�اص تبرئه كرده بودند. 
به گزارش خبرنگار ما، چهارم مرداد سال 88، مأموران پليس از قتل 
مرد 26 ساله به نام عباس در منزلش باخبر و راهي محل شدند. مرد 
همسايه كه در محل حضور داشت به مأموران گفت: »نيمه هاي شب 
با سر و صداي عباس و همسرش از خواب بيدار شديم. بعد از دقايقي 
زن جوان هراسان بيرون آمد و فرياد  زد شوهرش را كشته است. وقتي 
به منزل آنها رفتيم با جسد شوهرش روبه رو شديم كه خونين روي 
زمين افتاده بود.« به اين ترتيب عامل قتل عباس كه همسر 18 ساله 

او بود بازداشت شد. 
آن زن با اقرار به قتل ش��وهرش گفت: »ش��وهرم مهدورالدم بود به 
همين خاطر او را كشتم. « س��پس در شرح ماجرا گفت:12ساله كه 
بودم به خاطر آزارهاي برادرم از خانه فرار كردم. ش��ب ها در پارك 
مي ماندم تا اينكه با عباس آشنا ش��دم و ماجراي زندگي ام را برايش 
تعريف كردم. او قول داد مرا كمك كند و شش ماه بعد به عقد موقت 
او درآمدم. « متهم در ادامه گفت: »عباس گفته بود قبًا اعتياد داشته 
و ترك كرده اس��ت اما بعدها فهميدم دروغ گفت��ه و كراك مصرف 
مي كند. اين آخر ماجرا نبود و هنوز چند روزي از زندگي ما نگذشته 
بود كه طعم خيابان گردي و تنهايي را چشيدم. شوهرم دوستانش را 
براي مصرف مواد به خانه دعوت مي كرد به همين دليل مجبور بودم 

س��اعت ها در خيابان بمانم. « متهم در حاليكه گريه مي كرد، گفت: 
»روزي عباس مرا به باغي در لواسان برد و خودش به بهانه خريد از 
خانه بيرون رفت. دقايقي بعد سه مرد جوان وارد باغ شدند و مرا آزار 
دادند. وقتي اعتراض كردم فهميدم شوهرم از آنها 700 هزار تومان 

پول گرفته اس��ت.« متهم در خصوص قتل گفت: »زندگي با عباس 
برايم مثل خانه وحشت شده بود به همين خاطر تصميم گرفتم او را 
بترسانم. شب حادثه بااي سر شوهرم رفتم. او اتانول خورده بود و به 
خواب عميق رفته بود. از اين فرصت استفاده كردم و با چاقو دو ضربه 
به سينه اش زدم. فكر نمي كردم ضربه ها كشنده باشد وقتي فهميدم 
كه كار از كار گذش��ته بود.« پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و متهم در اولين جلسه 
بعد از درخواست قصاص از سوي اولياي دم، با اعتقاد به مهدورالدم 
بودن شوهرش از قصاص معاف و به پرداخت ديه و هشت سال حبس 
محكوم شد. اين رأي با اعتراض اولياي دم در ديوان عالي كشور نقض 

شد و متهم براي دومين بار پاي ميز محاكمه ايستاد. 
زن جوان اين بار نيز از قصاص معاف و به پرداخت ديه و هشت سال حبس 
محكوم شد. رأي صادره از سوي قضات شعبه 24ديوان عالي كشور مورد 

تأييد قرار گرفت اما متهم با نوشتن نامه اي درخواست اعسار كرد.  
به اين ترتيب متهم هفته گذش��ته در همان شعبه به رياست قاضي 
زالي محاكمه شد. او در آخرين دفاعش گفت: »من كسي را كشتم 
كه مهدورالدم بود و اين اعتقاد با توجه به دفاعيات پذيرفته ش��د. از 
نوجواني روزهاي سختي را گذراندم و حاا براي پرداخت ديه كسي 
كه سالها به خاطر اذيت هاي او آسايش نداشتم بايد بهترين روزهاي 
زندگي ام را در زندان بگذرانم. تقاضا دارم هرچه زودتر از زندان آزاد 
شوم تا ش��ايد طعم يك زندگي راحت را بچش��م.« در پايان هيئت 

قضايي وارد شور شد. 

درخواست رهايي پس از تحمل 9سال زندان

باارفت�ن هزينه ه�اي زندگ�ي ناش�ي از 
بي تدبيري ه�اي حاك�م ب�ر دول�ت پ�اي 
بس�ياري از اف�راد را ناخواس�ته ب�ه ارتكاب 
جرائم بازكرده اس�ت. افرادي كه س�رخورده 
و ن�اكام از تاش ه�اي صورت گرفت�ه تصميم 
مي گيرن�د ب�ا توس�ل ب�ه اعم�ال مجرمانه بر 
مشكاتش�ان غلبه كنند مث�ل زوجي جوان 
كه هنگام مواجه�ه با حكم تخليه خانه ش�ان 
تصمي�م گرفتند به س�بك فيل�م هاليوودي 
مشكلشان را حل كنند اما گرفتار پليس شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل مهرماه امس��ال بود 
كه مرد ميانس��الي به اداره پليس رفت و گفت زن 
و ش��وهر جواني او را گروگان گرفته و از او اخاذي 
كرده اند.  وي در توضيح ماجرا گفت: من نمايشگاه 
خودرو در يكي از خيابان  هاي مركزي تهران دارم. 
مدتي قبل زن و مرد جواني براي خريد به نمايشگاه 
خودروی من آمدند. ق��رار بود براي آنها خودروي 

خارجي كار ك��رده اي بخرم.  بهر ح��ال آنها چند 
روزي به نمايشگاهم رفت و آمد داشتند و من هم 
با توجه به پول آنها خودرويي را معرفي كردم كه 
كمي ايراد فني داشت اما آنها قبول نكردند و قرار 
شد پول بيشتري فراهم كنند و خودروي بهتري 
بخرند. آنها با من تلفني در ارتباط بودند به طوريكه 
با هم رابطه دوستانه برقرار كرديم تا اينكه روزي 
مرد جوان به تنهايي به نمايشگاهم آمد و خودروي 
شاسي بلند خارجي را براي خريد انتخاب كرد. او 
گفت خودرو را قرار است به نام همسرش بزند اما 
همسرش بيمار است و نمي تواند به نمايشگاه بيايد. 
به همين خاطر از من خواست تا به خانه شان بروم و 

آنجا قولنامه خريد خودرو را تكميل كنم. 
براي اخاذي ۲00 ميليون توماني مرا گروگان 

گرفتند 
 من ب��ه آنها اعتماد ك��ردم و به خانه ش��ان رفتم 
كه آنجا مرا ب��ا چاقو تهديد كردن��د و گفتند بايد 
مبلغ 200 ميلي��ون تومان به آنه��ا بدهم و گرنه 
از من فيلم و عكس س��ياه تهيه مي كنند و براي 

خانواده ام مي فرس��تند . از ت��رس آبرويم مجبور 
شدم 40 ميليون تومان پولي كه در حسابم داشتم 
به كارت زن جوان كارت به كارت كنم اما آنها مرا 
رها نكردند و با تهديد از من خواستند تا از يكي از 
دوستانم پول قرض بگيرم. سپس با دوستم تماس 
گرفتم و به بهانه اي درخواست پول كردم كه او هم 
گفت 37 ميليون تومان در حسابش دارد. دوستم 
37 ميليون تومان چك رمز دار گرفت و آنها مرا به 
داخل خيابان بردند و چك رمز دار را از او گرفتم و 
بعد همراه مرد گروگانگير به داخل بانك رفتيم و 
به حساب همسرش انتقال دادم. زماني كه به بانك 
رفتيم او كنارم بود و با چاقو م��را تهديد كرد كه 
هيچ حركتي نكنم و من هم از ترس حرفي نزدم و 
در نهايت پس از چهارساعت گروگان گرفتن مرا 
داخل خيابان رها كردند.  پس از طرح اين شكايت 
پرونده به دستور قاضي س��هرابي، بازپرس شعبه 
نهم دادسراي امور جنايي تهران براي رسيدگي 
در اختيار كارآگاهان پلي��س آگاهي قرار گرفت.  
مأموران در نخستين گام به خانه مرد و زن جوان 

رفتند اما دريافتند آنها پس از حادثه محل زندگي 
خود را تغيير داده اند.  در چنين شرايطي مأموران 
براي شناسايي گروگانگيران به سراغ دوربين هاي 
مداربس��ته بانك رفتند و پس از بررس��ي فيلم ها 
و حس��اب هاي بانكي زوج ج��وان ، دو متهم را به 
نام هاي شروين و شهناز شناسايي و آنها را پس از 

گذشت چند ماه از حادثه دستگير كردند. 
براي پرداخت اجاره خانه مان گروگانگيري 

كرديم 
صبح ديروز دو متهم براي تحقيق به دادس��راي 
امور جنايي منتقل شدند و در بازجويي ها به جرم 
خود اقرار كردند.  مرد جوان گفت: من و همسرم 
يك سال قبل ازدواج كرديم. زندگي خوبي داشتيم 
تا اينكه مدتي قبل بيكار شدم. پس از اين با مشكل 
مالي مواجه ش��ديم به طوريكه تمامي طاهای 
همسرم و پس اندازمان را خرج كرديم اما بازهم كم 
آورديم. هزينه هاي زندگي به صورت سرسام آوري 
باا رفته بود و از طرفي اج��اره خانه مان هم رو به 
پايان بود و بايد خانه را تخليه مي كرديم و به دنبال 
خانه جديدي مي گشتيم. مدتي بود دنبال خانه 
جديدي بوديم اما اجاره خيلي باا رفته بود و پول 
ما هم كم بود به همين دليل با پولي كه داش��تيم 
خانه اي پيدا نكرديم تا اينكه شبي همراه همسرم 
در حال تماشاي فيلم هاليوودي بوديم كه موضوع 
آن گروگانگيري و اخاذي بود. ما تصميم گرفتيم به 
سبك همين فيلم مرد پولداري را گروگان بگيريم 
و 200 ميليون تومان اخ��اذي كنيم. چند روزي 
اطراف خانه مان گش��تيم تا اينكه مرد نمايشگاه 
دار را به عنوان طعمه انتخ��اب كرديم و به بهانه 
خريد خودروي خارجي به نمايشگاه او رفتيم و با 
چرب زباني اعتمادش را جلب كرديم به طوريكه 
او با ما احساس دوستي پيدا كرد.  پس از اين طبق 
نقشه او را به خانه مان كش��انديم و با تهديد تهيه 
عكس هاي س��ياه از او اخاذي كرديم.  زن جوان 
هم ب��ا تأييد حرف هاي ش��وهرش گف��ت: وقتي 
شوهرم بيكار شد زندگي ما سياه شد. در اين مدت 
خيلي بي پولي كش��يديم تا اينكه ب��ا ديدن فيلم 
گروگانگيري نقشه آدم ربايي و اخاذي را طراحي 
و اجرا كرديم. پ��س از اخاذي محل زندگي مان را 
تغيير داديم و با پول اخاذي خانه اي اجاره كرديم 
و فكر نمي كرديم شناس��ايي و دس��تگير شويم 
اما خيلي زود دس��تگير ش��ديم.  دو متهم براي 
تحقيقات بيش��تر به دستور قاضي س��هرابي در 

اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 

    یادداشت



تصمیم رئیس جمهور امریکا برای خارج كردن 
نیروهای امریکایی از س�وریه، با واكنش های 
منتق�دان ترام�پ در داخل روبه رو ش�ده، به 
خصوص ك�ه مناب�ع آگاه دیروز ف�اش كردند 
تصمی�م ترامپ برای خ�ارج ك�ردن نظامیان 
امریکا ش�تابزده، بدون مش�ورت ب�ا اعضای 
ش�ورای امنی�ت مل�ی امری�کا و صرف�ًا در 
پاس�خ به یك پرس�ش رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور تركیه انجام ش�ده است. تحت 
چنین ش�رایطی، در واش�نگتن، گزینه   هایی 
ب�رای خ�روج كم هزینه ت�ر امری�کا در حال 
ترس�یم اس�ت، به نحوی ك�ه این خ�روج به 
س�ود ای�ران و متحدین�ش تم�ام نش�ود. 

هیاری کلینتون، وزیر امورخارجه س��ابق امریکا 
گفته که تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای 
امریکایی از س��وریه، امنیت ملی ایاات متحده را 
در معرض خطر قرار داده اس��ت. این صریح    ترین 
انتقاد یك مقام امریکایی به تصمیم چهار   ش��نبه 
قبل دونالد ترامپ برای خروج از س��وریه اس��ت. 
کلینتون در توئیت خود نوشت است: » انزواگرایی، 
ضعف است. قدرت بخشیدن به داعش، خطرناک 
است. ناخواس��ته مطابق میل روسیه و ایران عمل 
کردن، احمقانه است. رئیس جمهور امنیت ملی ما 
را در معرض خطر بزرگی قرار می دهد.«  لیندسی 
گراهام، سناتور جمهوریخواه هم خواستار بازنگری 
در تصمیم ترامپ ش��د و در توئیتی نوشت: » آقای 
رئیس جمهور، ما هرگز در آینده متحدی نخواهیم 
داشت. کش��ور ما س��زاوار بهتر از اینها است. لطفاً 
استراتژی خروج از س��وریه را دوباره مورد بررسی 
قرار دهید. « گراهام خواس��تار این شده که سنای 
امریکا برای بررس��ی تصمیم تراپ نشست فوری 
برگزار کند. این در حالی اس��ت که مایك پمپئو، 
وزیر خارجه امری��کا در موضع گیری که آش��کارا 
رویکردی تدافعی دارد، ابراز امی��دواری کرده که 
روس��یه و ترکیه به تعهدات خود درباره سوریه در 
چارچوب قطعنامه های شورای امنیت عمل کنند 
و با اشاره به انتقاد   هایی که درباره مشورت نکردن 
ترامپ با مقام های امینتی مطرح شده، گفته است:» 
این تصمی��م بعد از مش��ورت و گفت وگو با تمامی 
مسئوان عالیرتبه کشور گرفته شده است. به رغم 
عقب نشینی، ما به مبارزه با تروریسم چه در سوریه 
و چه اماکن دیگر ادامه خواهیم داد. این تصمیم از 

اهمیت موفقیت بزرگی که در جنگ علیه داعش در 
خاورمیانه به دست آورده ایم کم نمی کند.«

  تصمیمي به اهمیت خروج از شرق سوئز
  برخی تحلیلگران امریکایی تصمیم رئیس جمهور 
امریکا برای خروج از سوریه را با توجه به هزینه های 
آن تصمیمی ش��جاعانه خوانده اند، از جمله جان 
برادلی روزنامه نگار امریکایی امریکن اس��پکتیتر 
نوشته است: »جنگ طلبان در جناح چپ و راست 
برای ابراز خشم نسبت به تصمیم بسیار جسورانه 
و ش��جاعانه پرزیدنت ترامپ مبنی بر آغاز خروج 
نیروهای امریکا از سوریه همصدا شده اند. « برادلی 
تصمی��م ترام��پ را منطقی    تری��ن تصمی��م یك 
رئیس جمهور امریکا در خاورمیانه از زمان دستور 
پرزیدنت آیزنهاور به بریتانیا، فرانس��ه و اسرائیل 
برای ترک کانال س��وئز خوانده و نوش��ته است: » 
نیروهای امریکا برخاف نیروهای روس��یه، ایران 
و حزب اه که به درخواس��ت دمشق در آن کشور 
هس��تند، مجوزی قانونی برای حضور در س��وریه 
ندارند و منافع اس��تراتژیك امری��کا را هم تأمین 
نمی کنند. نیروهای امریکا درگیر نبرد با داعشی 
هس��تند که در تصمیم غلط دولت اوباما مبنی بر 
حمایت از مخالفان بشار اسد، توسط دولت قبلی 
مسلح شده بود.« با این حال، اغلب سیاستمداران 
و تحلیلگران جری��ان اصلی سیاس��ت در امریکا 
نگاهی انتقادی به تصمیم ترام��پ دارند. روزنامه 
واشنگتن پست نوشت: » خروج نیروهای امریکایی 

از س��وریه، تحقق رؤیای ایران بود. « این روزنامه 
نوشته اس��ت:»تغییر ناگهانی سیاست امریکا در 
مورد سوریه متحدان این کشور را نگران می کند. 
به نظر می رسد ترامپ در موقعیت دشواری در برابر 
دستاوردهای گسترده ایران در سال های اخیر قرار 
گرفته است. خروج نیروهای امریکایی از سوریه راه 
را برای توسعه قدرت و نفوذ ایران باز می کند. این 
موضوع سبب می شود مسیری از تهران تا دریای 
مدیترانه ایجاد شود و توانایی ایران برای به چالش 
کشیدن اسرائیل افزایش خواهد یافت.«  استارز اند 
استریپس هم نوشت که ایران، یکی از بزرگ ترین 
برنده های تصمیم ترامپ برای خ��روج نیروهای 
امریکایی از سوریه، خواهد بود. به نوشته استارز اند 
استریپس، اکنون ایران می تواند دسترسی و نفوذ 
خود را به سراس��ر خاورمیانه گسترش دهد و این 
درحالی است که نفوذ رو به ضعف واشنگتن در این 

منطقه، باز هم ضعیف تر شده است. 
در چنی��ن فضای��ی، توجه   ها به س��مت کاهش 
هزینه های امنیتی خروح امریکا از سوریه متمرکز 
ش��ده اس��ت. روزنامه »نیویورک تایمز « در این 
زمینه نوش��ت که پنتاگون در نظر دارد با تیمی 
کوچك از نیروهای ویژه ب��رای مقابله با داعش ، 
ب��ه مأموریت خود در س��وریه ادامه ده��د و این 
یکی از گزینه    ها ب��رای ت��داوم مأموریت نظامی 
امریکا در سوریه با وجود دستور »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور امریکا برای خ��روج نیروهای این 

کشور از سوریه اس��ت. به نوشته نیویورک تایمز، 
دو مقام نظامی امریکا که نام ش��ان فاش نش��ده 
گفته اند که کماندوهای امریکا با حضور در عراق 
- که اینك 5 هزار نظامی امریکایی در این کشور 
حاضرند - در صورت نیاز برای اجرای عملیات ویژه 
وارد سوریه می شوند. به نوشته این روزنامه، این 
اقدام امریکا یکی از چند گزینه این کشور از جمله 
ادامه حمات هوایی و تجهیز کردهای سوریه با 
ساح و تجهیزات به عنوان راهبرد جدید پنتاگون 
برای ادامه حضور در سوریه و حفظ فشار بر داعش 
است. گفته می ش��ود پنتاگون این گزینه    ها را تا 
هفته های دیگر و قبل از ترک وزارت دفاع از سوی 
»جیمز ماتیس« در خاتمه فوریه )اسفند( جهت 

تأیید برای ترامپ ارسال می کند. 
  لیونی: خروج امریکا شکس�ت سیاسی 

نتانیاهو است
ش��بکه 10 تلویزیون اس��رائیل اع��ام کرد که 
نخست وزیر این کشور تاش کرده رئیس جمهور 
امریکا را از تصمیم خود مبنی بر خروج از سوریه 
منصرف کند. یك مسئول عالی رتبه اسرائیل که 
نامش فاش نش��د، ضمن انتقاد شدید از تصمیم 
ترامپ جهت خروج از س��وریه گفت: ترامپ، ما 
]اس��رائیل[ را زیر چرخ کامیون سربازان روسی 
که برای سوریه و حزب اه ساح حمل می کنند، 
پرت کرد. این در حالی اس��ت که تزیپی لیونی، 
رهبر مخالفان رژیم صهیونیستی گفته که خروج 
نیروهای امریکایی از س��وریه به مثابه شکس��ت 
سیاسی و امنیتی نخست وزیر اسرائیل و تثبیت 
جای پای ایران در س��وریه اس��ت.  ب��ه گزارش 
رأی الیوم، لیونی، رهبر مخالفان رژیم صهیونیستی 
می گوید: امریکا با ادعای اینکه شکس��ت داعش 
تنها دلیل حضورش در این کش��ور بوده  اس��ت، 
نیروهایش را از س��وریه خ��ارج می کند و حضور 
نیروهای ایرانی در سوریه را نادیده گرفته است، 
این امر برای اسرائیل بس��یار خطرناک است و به 
منزله شکست سیاسی و امنیتی بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی است. رئیس حزب 
مخالف » ایش عتید « با تأکید بر خروج نیروهای 
امریکایی از س��وریه گفت: این امر باعث شکست 
سیاس��ت های خارجی اس��رائیل می ش��ود و در 
نتیجه آن ایران خواهد توانس��ت جای پای خود 
را در سوریه تثبیت کند و از توانایی اسرائیل برای 

چانه زنی و معامله با روسیه می کاهد. 
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امریکا به دنبال فرار كم هزینه از سوریه
كلینتون: ترامپ امنیت ملی امریکا را در معرض خطر انداخت

عدم توافق دونالد    گزارش  یک
ترام�پ و كنگره 
امریکا برای تأمین هزینه ساخت دیوار مرزی 
مکزیك به تعطیلی برخی از بخش های دولت 
فدرال این كشور منجر شد. این برای نخستین 
بار در 40 سال گذشته اس�ت كه سه مرتبه به 
ص�ورت متوالی چنی�ن اتفاقی ب�رای یکی از 
می ده�د.  رخ  امری�کا  دولت ه�ای 

پ��س از تصمی��م ناگهان��ی دونال��د ترام��پ، 
رئیس جمه��ور امریکا ب��رای خ��روج نیروهای 
امریکایی از سوریه و افغانستان و استعفای وزیر 
دفاع این کشور، سومین ش��وک پیاپی به دولت 
امریکا وارد ش��د. پ��س از آنکه دونال��د ترامپ و 
کنگره جمعه شب بر سر تصویب بودجه ساخت 
دی��وار مرزی ب��ا مکزیك ب��ه توافق نرس��یدند، 
ترامپ تعدادی از وزارتخانه         ه��ا و ادارات دولتی 
را به تعطیلی کشاند. به گزارش شبکه ان بی سی 
نیوز، با ای��ن تعطیلی، کارکن��ان وزارتخانه های 
امنیت داخلی، دادگستری، امور خارجه، کشور، 
کش��اورزی، مس��کن و ادارات دولت��ی از بامداد 
         ش��نبه به مرخصی اجباری فرس��تاده ش��دند و 
به آنها حقوق��ی پرداخت نمی ش��ود. همچنین 
پارک های ف��درال تعطیل می ش��وند و بیش از 
400 هزار کارمند مهم و حساس در این آژانس         ها 

بدون دس��تمزد تا زمان حل این مشکل فعالیت 
می کنند. عاوه بر این، به 380 هزار نفر مرخصی 
داده می شود به این معنی که آنها به صورت موقت 
کار خود را ترک می کنند. البته فعالیت نیروهای 
پلیس، گش��ت مرزی، اپراتورهای فرودگاهی و 
حمل و نقل نامه ای ب��ه کار خود ادامه می دهند. 
ایحه بودجه موقت دولت امریکا که پیش از این 
در مجلس سنای این کشور تصویب شده بود، به 
دلیل تغییرات انجام شده، بار دیگر جمعه شب در 
سنا بررسی شد، اما به نتیجه ای نرسید. رهبران 
کنگره و کاخ س��فید وعده دادند ت��ا در روزهای          
شنبه و یك        ش��نبه برای توافقی به منظور پایان 
تعطیلی دولت پیش از آغاز تعطیات کریسمس 
مذاکره کنند. به گزارش شبکه سی بی اس، ترامپ 
که در رس��یدن به هدفش ناکام مانده بود تاش 
کرد دموکرات  ها را مقص��ر اصلی جلوه دهد و در 
پیامی ویدئویی در توئیتر پیش از تعطیلی دولت 
گفت:»ما ب��رای یك تعطیلی آماده می ش��ویم. 
هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم چون به رأی 
دموکرات  ها برای تصویب این بودجه نیاز داریم«. 
برای آنکه این بن بس��ت به پایان برس��د،  هر دو 
مجلس نمایندگان و سنا باید هر توافقی را که بین 
تیم مذاکره کننده ترامپ و رهبران جمهوریخواه و 

دموکرات صورت می گیرد، تصویب کنند. 
این برای نخس��تین بار در 40 سال گذشته است 

که س��ه مرتبه به صورت متوال��ی چنین اتفاقی 
برای یکی از دولت های امریکا رخ می دهد. ترامپ 
پیش از این تهدید کرده بود اگر کنگره 5 میلیارد 
دار برای س��اخت دیوار در مرز امریکا و مکزیك 
اختص��اص ندهد، با عدم امض��ای ایحه بودجه، 
اجازه می دهد که دولت تعطیل ش��ود. او قبًا از 
امضای ایحه مصوب سنا که در آن بودجه ای برای 
ساخت دیوار در نظر گرفته نشده، خودداری کرد و 

از کنگره خواست ایحه تازه ای تصویب کند. 
تعطیلی دولت ترامپ در آستانه سال نو میادی 
در حالی است که از سوم ژانویه، کنگره جدید آغاز 
به کار خواهد کرد؛ کنگره ای که اکثریت مجلس 
نمایندگان آن در اختیار دموکرات  ها است و سنا 
در کنترل جمهوریخواهان باقی می ماند. اکثریت 

دموکرات        ها در مجلس نمایندگان می تواند مانعی 
بر س��ر برنامه های سیاس��ی و اقتص��ادی ترامپ 
ایجاد کند. ساخت دیوار در مرز امریکا و مکزیك، 
از ش��عارهای دونال��د ترامپ از ابت��دای مبارزات 
انتخاباتی اش بوده و پس از ورود به کاخ سفید این 
مسئله را با جدیت دنبال کرده است. این اقدام در 
چارچوب سیاست مهاجرتی وی یعنی ممانعت از 
ورود مهاجران به امریکا انجام می شود اما کنگره 
تاکنون از دادن مجوز به س��اخت چنین دیواری 
خودداری کرده است. ترامپ گفته بود که دولت 
مکزیك باید هزینه ساخت چنین دیواری را متقبل 
ش��ود که رئیس جمهور مکزیك به شدت به این 
مسئله واکنش نشان داد. ترامپ حتی برای اینکه 
خود را جدی نش��ان دهد چند ماه پیش دستور 
بازداشت والدین مهاجر در مرز با مکزیك را صادر 
کرد که طی آن هزاران نفر بازداش��ت ش��دند که 
موجی از مخالفت های جهانی را به همراه داشت. 

به باور ناظ��ران، تعطیلی دول��ت موجب تقویت 
موض��ع دموکرات  ه��ا و کاهش هر چه بیش��تر 
محبوبیت ترامپ خواهد ش��د زی��را مردم امریکا 
اکنون آشکارا مشاهده می کنند که ترامپ برای 
به کرسی نشاندن حرف خود بدون توجه به منافع 
ملی و حقوق ش��هروندان حتی حاضر به تعطیل 

کردن دولت فدرال است. 
 واكنش تند دموكرات        ها 

اقدام ترامپ برای تعطیلی ادارات دولتی واکنش 
تند دموکرات        ها را در پی داشته است. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، نانس��ی پلوسی، رهبر اقلیت 
دموکرات  ها در مجلس نمایندگان امریکا با اشاره 
به پرداخت نشدن حقوق 800 هزار کارمند فدرال، 
گفت:»به تعطیلی کشیده شدن دولت ترامپ به 
مردان و زنانی که امنیت امریکا را حفظ می کنند، 
صدمه می زن��د«. همچنین چاک ش��ومر، رهبر 
اقلیت دموکرات در مجلس سنای امریکا نیز تأکید 
کرد:»هیچ دموکراتی نمی خواهد شاهد به تعطیلی 
کشیده شدن دولت به وسیله ترامپ باشد. همه ما 
تاش می کنیم جلوی این کار گرفته شود. با این 
حال به نظر می رسد رئیس جمهور از این کار لذت 
می برد. به نظر می رسد ترامپ اعتقاد دارد این کار 
باعث می ش��ود پایگاهش محکم تر شود. مشکل 
اینجاس��ت که پایگاه وی از کمت��ر از یك چهارم 
امریکایی         ها تش��کیل می ش��ود«. سیاست های 
جنجال��ی ترام��پ در عرصه داخلی و سیاس��ت 
خارجی باعث شده تا تنش        ها بین کنگره و دولت 
به باا        ترین حد ممکن در س��ال های اخیر برسد، 
چیزی که حتی صدای هم حزبی های ترامپ را هم 
درآورده است و سناتورهای جمهوریخواه، ترامپ 
را آماج انتقادهای خود ق��رار داده اند. همچنین 
برخی نماین��دگان کنگره بار        ها طرح اس��تیضاح 

ترامپ را مطرح کرده اند. 

  گزارش  2

پیروزی بر داعش یا شكست برابر ایران؟
دونالد ترامپ به طور ناگهانی دستور بازگشت نیروهای امریکا در سوریه 
را صادر کرد. این نیرو    ها که تعدادشان حدود 2 هزار نفر است بیشتر در 
مناطق شمال شرقی سوریه و در جوار نیروهای کرد سوری مستقر هستند. 
ترامپ پس از اینکه این نیرو    ها را »قهرمانان سراسر جهان « نامید، در قالب 
پیامی در توئیتر گفت که ما در مقابل داعش پیروز شده ایم و نظامیان ما به 
خانه برمی گردند. ترامپ همچنین در پاسخ به انتقادات به وی در مورد این 
دستور گفت که امریکا پلیس خاورمیانه نیست. ما چرا باید برای دشمنان 
و برای سوریه بجنگیم و آنجا بمانیم و نیروهای داعش را برای آنها و برای 
ایران بکشیم؟ زمان آن رسیده که بر کش��ور خودمان متمرکز شویم و 

جوانان خودمان را به کشور بازگردانیم. 
 این تصمیم با انتقادات برخی نمایندگان سنا در مورد چگونگی انجام آن 
مواجه شد و به ویژه برنی سندرز در این رابطه گفت که فرآیند بازگرداندن 
نیروهای نظامی ما بایستی حساب شده و در تعامل با متحدان مان باشد و 
این فرآیندی نیست که ترامپ رئیس جمهور دمدمی مزاج امریکا بتواند 
انجام دهد. با این وجود نکته مه��م در اینجا بیان چرایی خروج ناگهانی 
نیروهای امریکایی از سوریه است. در درجه اول به نظر می رسد که ادعای 
نقش نیروهای نظامی امریکا حاضر در سوریه در مبارزه با داعش بیش 
از آنکه به واقعیت نزدیك باشد، صرفاً حربه ای برای اقدامات روانی علیه 
ایران و البته اقدامات نظامی ترکیه علیه نیروهای کرد است؛ امریکا از زمان 
نابودی حاکمیت داعش در سوریه در اواسط سال گذشته مدعی حضور 
پرتعداد نیروهای ایرانی در سوریه و اهمیت خروج این نیرو    ها از سوریه 
است. گذشته از این ادعای واهی، این گفته »ست مولتون« از اعضای ارشد 
کمیته خلع ساح مجلس نمایندگان امریکا برای نادرستی ادعای مقابله با 
داعش کافی است. وی می گوید: »ما نیروهای خود را به سوریه فرستادیم تا 
با ایران مقابله کنند و خروج آنها از سوریه بستگی به خروج نیروهای ایرانی 

دارد نه به شکست و یا هر اقدام داعش.«
در درجه دوم این اقدام ترامپ در زمان کنونی بیش از هر چیز در راستای 
کاهش فشارهای داخلی علیه وی انجام شده است. ترامپ طی هفته های 
اخیر با فشارهای داخلی قابل توجهی در مورد طرح مجدد استیضاح وی از 
جانب دیوان عالی کشور و نیز محکومیت وکیل سابق مواجه است. به عاوه 
یك گزارش درباره دخالت روسیه در انتخابات 2016 امریکا نیز اعام کرد 
که این دخالت بسیار گسترده تر از آن است که تصور     می شد. بازگرداندن 
نیروهای امریکایی می تواند نقش موثری در کاهش این فشارهای بر ترامپ 
در افکار عمومی که خاطره خوبی از کشته شدن بیش از 4 هزار نظامی 
امریکایی در عراق ندارند، ایفا کند. از این گذشته به نظر می رسد که این 
تصمیم ترامپ نیز در ادامه تصمیمات قبلی نظیر فشار بر کشورهای عربی 
جهت خرید بیشتر تسلیحات از امریکا و تأمین تمام و کمال هزینه های 
امنیتی خود، بر محور منافع اقتصادی اتخاذ شده است. نگاه بیشتر داخلی 
ترامپ در راستای کاهش هزینه های نظامی در ورای مرزهای این کشور 
به همراه شکست سیاست های امریکا و متحدانش در قبال دولت سوریه 
باعث می شود وی که در فروردین امس��ال موضوع خروج این نیرو    ها از 

سوریه را مطرح کرده بود، حال درصدد تحقق کامل آن برآید. 
در درجه بعدی به نظر می رسد که این اقدام ترامپ در هماهنگی با ترکیه 
در گفت وگوی تلفنی وی با اردوغان رئیس جمه��ور ترکیه انجام گرفته 
است. از آنجا که به نظر می رسد که بهانه اصلی ترامپ برای تداوم حضور 
نیروهای نظامی امریکا در سوریه مقابله با داعش بوده است، حال با از بین 
رفتن حاکمیت داعش در سوریه، حضور نیروهای امریکایی محلی از اعراب 
نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت که با خروج امریکا از سوریه ترکیه 
عهده دار ادامه سیاست های میدانی واشنگتن در این کشور است. در عین 
حال، خروج نیروهای امریکایی آزادی عمل بیشتری به آنکارا در عملیات 
در مناطق کردنشین سوریه می دهد. به نظر می رسد که در این مرحله از 
تحوات، اهمیت کرد    ها برای امریکا بعد از استفاده از توان باای نظامی و 
ژئوپلتیك آنها در نبرد با داعش و سایر گروه های تروریستی کاهش یافته 
است. در مجموع به نظر می رسد که خروج نظامیان امریکایی از سوریه از 
طرفی پیروزی های حقیقی محور مقاومت و روسیه علیه داعش را به اثبات 
می رساند و از طرف دیگر به نظر می رسد که افزایش رویکردهای تهاجمی 
برخی از بازیگران منطقه ای نظیر ترکیه و رژیم صهیونیستی در سوریه را 

به همراه خواهد داشت. 
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 ترامپ قانون جدید تحریم حماس و حزب اه را امضا كرد
رئیس جمهور امریکا یك قان��ون مصوب کنگ��ره در خصوص تحریم 
حزب اه لبنان و حماس به اتهام استفاده آنها از غیرنظامیان به عنوان 
سپر انسانی را امضا و برای اجرا اباغ کرد. به گزارش رویترز، در بیانیه 
کاخ سفید به نقل ازدونالد ترامپ آمده است:»من قانون اچ. آر 3342 را 
امضا و به قانون تبدیل کردم. بخش سوم از این قانون، از رئیس جمهور 
می خواهد که تحریم های الزامی ش��امل ضبط دارایی     ها و محدودیت 
ورود به امریکا را روی اتباع خارجی خاص اعم��ال کند«. این قانون را 
مایك گااگر، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان امریکا پیشنهاد داد 

و در نهایت به تصویب هر دو مجلس نمایندگان و سنا رسید. 

  ادعای رسانه های امریکا درباره آزمایش هسته ای چین 
براساس گزارش های رسانه های امریکایی، چین به تازگی یك موشك 
جدید هسته ای با قابلیت رسیدن به خاک امریکا را آزمایش کرده است. 
چینی     ها این گزارش     ها را رد کرده اند. به گزارش خبرگزاری اسپوتینك، 
 JL-3 براساس گزارش های رسانه های امریکایی، موشك جدید به نام
توسط پکن مورد آزمایش قرار گرفته است. برد آن نزدیك به 8هزار و 
700 مایل بوده که احتمال می رود از پایگاه هسته ای Type 096 پرتاب 
شده باشد و می تواند تا 24 کاهك حمل کند. این آزمایش موشکی در 
22 نوامبر انجام شده است. یك دپیلمات امریکایی هم در گفت وگو با 
رسانه های این کشور اعام کرد: این آزمایش در 24 نوامبر انجام شده 

است و برد عملیاتی آن بیش از 9 هزار کیلومتر است. 

 هشدار اینترپل درباره احتمال ظهور »داعش دوم « در اروپا
رئیس  اینترپل درباره آغاز موج دوم حمات تروریستی افراط گرایان در 
اروپا هشدار داد و تأکید کرد اروپا احتمااً به زودی شاهد حمات گروه 
تروریستی جدیدی موسوم به »داعش دوم « خواهد بود. بنا بر گزارش 
»دی ولت«، یورگن اشتاک، رئیس اینترپل درباره آغاز موج جدیدی 
تروریسم افراطی هش��دار داده و تأکید کرده که اسام گرایان افراطی 
)تکفیری ها( که قرار اس��ت از زندان آزاد ش��وند، ممکن است تهدید 
تروریستی جدیدی برای اروپا ایجاد کنند. اشتاک با اشاره به این موضوع 
گفت، این تهدید هم از جانب افراط گرایان موسوم به جهادگرانی است 
که از مناطق درگیری در خاورمیانه به کشورهای خود باز می گردند و 
هم از جانب پیروان گروه های تروریستی که به دلیل حمایت از داعش 

برای مدت محدود به زندان افتاده اند. 

  رشد سرطاني  اعدام در ولیعهدی بن سلمان 
از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
در ماه ژوئن2017 تعداد اتباع س��عودی و خارجی اعدام شده در این 
کشور به شدت افزایش یافته است. به گزارش اسپوتنیك، این مطلب 
در گزارش س��ازمان مدافع حقوق بش��ر Reprieve اعام شده است. 
براساس این گزارش، تعداد اعدام    ها در عربستان از ژوئن 2017 تا مارس 
2018 میادی 133 مورد بوده که در مقایسه با دوره هشت ماهه قبل 
از آن )67 مورد( افزایش تقریباً دو برابري را نشان می دهد. تقریبا نیمی 

از اعدام شدگان شهروندان خارجی بوده اند. 

امریكا دکترین دوپایه اي نیكسون 
در خلیج فارس را شبیه سازي مي کند

تصمیم دولت امریکا برای نصف كردن 14 هزار نیروی نظامی خود در 
افغانستان، با استقبال طالبان روبه رو شد. طالبان تلویحاً این سیاست 
امریکا را نشان دهنده پیروزی خود خوانده است. در چنین فضای 
نامطمئنی، امریکا تاش دارد محور عربستان-امارات-پاكستان 
را برای فضای امنیتی پس از خروج خود از افغانستان تقویت كند.

دولت افغانس��تان اعام کرده که رفتن س��ربازان امریکایی تأثیری بر 
امنیت افغانس��تان نخواهد داش��ت و آن را کم اهمیت جلوه داده، ولی 
نش��انه های نگرانی دولت افغانس��تان در موضع گی��ری رهبران افغان 
به روش��نی دیده می ش��ود. محمد هارون چخانس��وری، س��خنگوی 
رئیس جمهوری افغانستان دیروز در ش��بکه های اجتماعی نوشت که 
امنیت افغانستان از چهار سال و نیم قبل توسط افغان      ها تأمین می شود 
و تأکید کرد: » نبرد در خط اول و دفاع از تمامیت ارضی توسط نیروهای 
افغان انجام می گیرد.« طالبان این خروج را نشانه پیروزی خود خوانده و 
گفته که این اقدام امریکا نشانه روشنی از پیروزی طالبان در افغانستان 
است. یکی از فرماندهان ارشد طالبان در وایت »هلمند« در این باره 
به ان بی سی نیوز گفته که 17 سال کشمکش و قربانی شدن هزاران نفر 
از مردم ما در نهایت ثمر داده است؛ به تمام دنیا ثابت کردیم کشوری را 
شکست دادیم که مدعی است تنها ابرقدرت جهان است. این فرمانده 
طالبان بدون ذک��ر نامش گفت ک��ه به مقصد خود نزدیك هس��تیم. 
طالبان پا از این هم پیش تر گذاش��ته و خواس��تار این شده که دولت 
افغانستان نیز پیمان امنیتی با امریکا را لغو کند. این گروه که به تازگی 
از ماقات با دولت افغانس��تان در امارات خودداری کرد، تفاهم خود با 
حکومت افغانس��تان را به لغو پیمان امنیتی کابل - واشنگتن مشروط 
و اظهار کرده که تنها در چنین حالتی اس��ت که طالبان حاضر است با 
حکومت افغانس��تان در زمینه صلح به تفاهم برسند. در چنین فضای 
نامطمئنی، در حالی ک��ه دونالد ترامپ روز پنج  ش��نبه کاهش 7 هزار 
نیروی امریکایی در افغانستان را اعام کرد، بازیگران دخیل در بحران 
افغانستان واکنش های متفاوتی به تصمیم دونالد ترامپ نشان داده اند. 
»شاه محمود قریش��ی«، وزیر امور خارجه پاکستان از تصمیم ترامپ 
استقبال کرده و گفته است تصمیم خروج نیروهای امریکا از افغانستان 
به پیشرفت صلح با طالبان کمك خواهد کرد. شبکه خبری دویچه وله 
در گزارشی، خروج امریکا را یك پیروزی برای پاکستان دانسته و از قول 
تحلیلگران نوشته که  ارتش پاکستان امیدوار است همانند قبل و پیش 
از آنکه امریکا و متحدانش طالبان را در 2001 سرنگون کنند، بر کابل 

تأثیر و نفوذ داشته باشد.
 تقویت ریاض 

هرچند امریکا طی دو س��ال اخیر در مورد افغانس��تان با پاکستانی     ها 
دچار اختاف شده، ولی به نظر می رس��د، حضور امنیتی اسام آباد را 
برای فضای بعد از خروج خود اجتناب ناپذیر می داند. ظاهراً به همین 
دلیل بود که دونالد ترامپ در اولین روزهای دسامبر 2017، در نامه ای 
به »عمران خان « نخس��ت وزیر پاکستان، از او خواس��ت به روند صلح 
افغانستان کمك کند. بعد از واکنش مثبت اس��ام آباد به نامه ترامپ 
بود که زلمای خلیل زاد برای برگزاری س��ومین دور گفت وگوی های 
صلح با طالبان دست به کار شد و این گفت وگو     ها را دو هفته قبل سر و 
سامان داد. خلیل زاد دیروز هم در اولین گفت وگوی خود با منابع افغان، 
تاش کرد این گونه القا کند که روند گفت وگوه��ای امریکا با طالبان 
در حال پیشرفت است و گفت که طالبان در این گفت وگو     ها پذیرفته 
است که از راه نظامی پیروز نمی شود و برای حل بحران در کشور باید 
به دنبال راه های سیاسی بود. خلیل زاد همچنین به دنبال فراهم کردن 
زمینه ای اس��ت که دور بعدی گفت وگو با با طالبان در جده عربستان 
برگزار ش��ود. برخی منابع افغان نیز تأیید کرده اند که طرح آتش بس 
سه ماهه با طالبان، پیشنهاد عربستان است و خلیل زاد گفته که درباره 
این پیشنهاد با عربستان صحبت شده است. نماینده امریکا چند هفته 
پیش از شروع دور سوم مذاکرات با طالبان، به عربستان رفت و با » محمد 
بن سلمان « ولیعهد این کشور درباره روند صلح گفت وگو گرد. هرچند 
طالبان میانه چندان مثبتی با سعودی     ها ندارد و به نشست چند ماه قبل 
عالمان جهان اسام در جده ، واکنش منفی نشان داد، ولی امریکا تاش 
دارد از هم پیوندی دارهای نفتی عربس��تان با توان امنیتی پاکستان، 
فضای امنیتی پس از خروج خود از افغانستان را مهندسی کند، فضایي 
که شباهت به سیاس��ت دوپایه اي نیکس��ون در خلیج فارس در دهه 
1970 میادي دارد.. پیر محمد مازهی، کارشناس مسائل افغانستان 
با اشاره به سیاست امریکا برای گشودن پای عربستان به شرایط امنیتی 
افغانستان می گوید: » موضوعی که به تازگی، نگاه به پرونده افغانستان را 
وارد فضای دیگری کرده، فعال شدن عربستان سعودی در پرونده صلح 
افغانستان است.«  مازهی می گوید: » اگر ایاات متحده خواهان خروج 
از افغانستان باشد، بدون شك منافع زیادی در این راستا به ریاض خواهد 

رسید و یکی از مسائل بحث شریك سازی طالبان در قدرت است.«

ظریف: مشكل منطقه
 عربستان است 

محمدج�واد ظری�ف با بی�ان اینک�ه ایران هی�چ وقت ب�ه دنبال 
درگیری با هیچ كس نبوده  اس�ت، گفت كه ایران هم�واره مدافع 
هم�کاری با هم�ه كش�ورهای منطق�ه خلیج ف�ارس ب�وده ولی 
عربس�تان س�عودی به دنبال درگیری با ایران در منطقه اس�ت.  
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در مصاحبه با هفته نامه »لوپوئن 
فرانسه « گفت:»مشکل منطقه ما عربستان سعودی است.  این کشور 
تاش دارد با حمایت امریکا، فرانس��ه و انگلیس، ایران را از خاورمیانه 
محو ی��ا حداقل منزوی کن��د.  عربس��تان در هر جایی ک��ه اقدامی را 
انجام می دهد، فقط با انگیزه خصومت با ایران اس��ت.  درحالی که این 
سیاس��ت هیچ نتیجه ای نداده است.  آنچه بر س��ر منطقه آمده است، 
نتیجه اقدامات ما نیست، بلکه نتیجه آن چیزی است که ریاض انجام 
می دهد«.  ظریف گفت:»دقیقاً این همان چیزی است که اتفاق افتاده 
است.  40 سال است که سیاست های عربستان سعودی نتایج معکوسی 
نس��بت به آنچه که انتظار داشته اس��ت، می دهند.  عربستان سعودی 
75میلیارد دار کمك به صدام حسین داد اما صدام در ادامه از همان 
تسلیحاتی که به او داده شده بود، علیه خود آنها استفاده کرد«.  ظریف 
همچنین تأکید کرد:»این سیاست از همان ریشه اشتباه است، چرا که 
ما شاهدیم عربستان سعودی در لبنان، سوریه، عراق، یمن، افغانستان و 
قطر هم، همان اشتباه را تکرار می کند! این بدین معنا است که به دلیل 
خصومت هایش با ایران، ریاض سیاس��ت    هایی را در خصوص هر کدام 
از این کشور   ها دنبال کرده اس��ت که نتیجه معکوس داشته و به سوی 
خود ریاض برگشته اند«.  ظریف در ادامه درباره سیاست های ایران در 
منطقه تأکید کرد:»ما هیچ وقت به دنبال حذف هیچ کشوری نبوده ایم.  
برعکس، این سعودی    ها بوده اند که به دنبال صدمه زدن به ما هستند 
ولی چون موفق نمی شوند، ما را به توسعه طلبی متهم می کنند.«  وزیر 
خارجه ایران در ادامه گفت وگوی خود به ق��درت منطقه ای ایران هم 
اش��اره کرد و گفت:»ما عاقه ای به کنترل منطقه نداری��م.  در عراق، 
ما تأثیرگذار هس��تیم زیرا زمانی که صدام بر قدرت بود از او حمایتی 
نکردیم بلکه از مردم عراق حمایت کردیم.  ما در س��وریه حضور داریم 
زیرا نمی خواستیم به داعش کمك کنیم.  ما در لبنان هستیم زیرا این ما 
نبودیم که سعد حریری نخست وزیر لبنان را به زندان انداختیم.  ما در 

یمن هستیم زیرا این ما نیستیم که این کشور را بمباران می  کنیم.«

سومین تعطیلی دولت ترامپ در 2 سال 

سجادمرادیکارده

تعطیل�ی دول�ت ترامپ در 
آس�تانه س�ال ن�و میادی 
در حالی اس�ت كه از س�وم 
ژانویه، كنگره جدید آغاز به 
كار خواهد كرد؛ كنگره ای كه 
اكثریت مجلس نمایندگان 
آن در اختی�ار دموكرات  ها 
اس�ت و س�نا در كنت�رل 
جمهوریخواهان باقی می ماند
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سيدمرتضي  ذاكر     دریچه

    زهرا  چيذری 
اگر سری به خيابان ميرزای شيرازی تهران 
بزنيد شور و حال نزديک شدن به آغاز سال 
نوی ميادی را در ميان هموطنان مسيحی 
و ارمنی به وضوح مش�اهده خواهيد کرد. 
در ساير شهرهای کش�ور نيز همين حال 
و هوا برقرار اس�ت. وجود کليسا، کنيسه 
و معبد زرتش�تيان و مس�جد در خيابان 
سی تير تهران نمادی از آزادی اديان الهی 
در ايران و گفت وگوی ميان اديان اس�ت. 
سی و ششمین نشست »شنبه های انقاب « 
با عنوان »ادیان و مذاهب« و با هدف تبیین 
دستاورد های انقاب اسامی در این حوزه 
روز گذش��ته در محل »تاار ایوان ش��مس 
معاون��ت اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری 

تهران « برگزار شد. 
در این مراسم، روحانیون، بزرگان و صاحبنظران 
ادیان توحیدی مس��لمان، مسیحی، كلیمی و 
زرتشتی دستاورد های 40 سال انقاب اسامی 

را در این حوزه، مورد بررسی قرار دادند.
   گفت وگوی اديان انقاب اسامی 

در ابتدای این نشس��ت حجت ااس��ام دكتر 
سید ابوالحس��ن نواب، رئیس دانشگاه ادیان و 
مذاهب قم با اش��اره به س��فارش قرآن درباره 
احترام به همه پیامب��ران الهی گفت: ایران در 
گسترش ادیان الهی نقش بسیار تأثیرگذاری 

داشته است . 
رئیس دانش��گاه ادیان و مذاه��ب قم تصریح 
كرد: اخیراً نیز مردم یزد در انتخابات شورای 
شهر به یک نفر زرتش��تی رأی دادند تا وارد 
شورا ش��ود كه در ابتدا مخالفت   هایی صورت 
گرفت، اما با نظر مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام و در پی اش��اره مقام معظم رهبری این 
اجازه صادر شد كه حتی مس��لمانان بتوانند 
به فردی غیر مسلمان برای حضور در شورای 

شهر رأی دهند. 
نواب با اشاره به اینکه حقوق اقلیت های مذهبی 
در قانون اساسی ایران به صورت رسمی شناخته 
شده اس��ت، گفت: در قانون اساس��ی ایران به 
حدود 3 ت��ا 4 هزار هموطن ارمنی و آش��وری 
اجازه برخورداری از نماینده مجلس متناسب 

با تعداد جمعیت داده شده است. 
وی با اش��اره به اینکه 10 درصد از نمایندگان 

مجلس ایران از اهل س��نت هس��تند، گفت: از 
ابتدای انقاب اس��امی تاكنون 300 نماینده 
اهل سنت و حدود 40 نماینده اقلیت مذهبی 

وارد مجلس شورای اسامی شده اند. 
نواب با بیان اینکه گفت وگوی ادیان دستاورد 
بزرگ انقاب اسامی است، تصریح كرد: امروز 
این گفت وگو در تمام دنیا گسترده شده است. 

  برابری ديه اقليت های مذهبی با مسلمانان 
دستاوردهای انقاب اسامی است از 

در ادامه این نشست، مارنرسای بنیامین، اسقف 
اعظم كلیس��ای ش��رق اظهار كرد: به شکرانه 
انقاب اسامی، امروز تمام كلیساهای آشوری 

باز و فعال است. 
اسقف اعظم مارنرس��ای بنیامین تصریح كرد: 
از دیگر دستاوردهای انقاب اسامی در حوزه 
اقلیت های دینی برابری دیه اقلیت های مذهبی 

در تاریخ 6 دی 1382 با دیه مسلمانان است. 
اسقف اعظم كلیسای شرق تصریح كرد: مرمت 
كلیسا  ها پس از انقاب اسامی از دیگر افتخارات 
جمهوری اسامی ایران است. هزینه كل یا اكثر 
مرمت این كلیس��ا  ها توس��ط دولت پرداخت 

شده است. 
اسقف اعظم مارنرس��ای بنیامین تصریح كرد: 
حضور پنج نماینده در مجل��س از اقلیت های 
كلیمی، آشوری، ارمنی و...  باعث افتخار نظام 
است و این افتخاری بسیار زیبا برای جمهوری 

اسامی ایران است. 
در ادامه نشس��ت   ش��نبه های انق��اب دكتر 
همایون س��امه یح، رئیس انجم��ن كلیمیان 
تهران، اظهار داش��ت: قبل از انق��اب جامعه 
كلیمیان آزاد نبودند و حت��ی به زندان یا اعدام 
محکوم   می شدند اما بعد از انقاب كلیمیان به 
صورت آزادانه كاره��ای دینی و روزمره خود را 

انجام می دهند. 

س��امه یح گفت: كلیمیان قبل از انقاب و بعد 
از انقاب، شهدایی را تقدیم این نظام مقدس 
كرده ان��د و این جامع��ه نه تنها س��رباز به این 
نظام داده بلکه پزش��ک نیز به این نظام هدیه 

كرده است. 
   حضور پيروان تمام اديان 

در دفاع مقدس
تاج گوهر خداداد كوچکی، رئیس كمیس��یون 
روابط عمومی و امور اجتماعی انجمن زرتشتیان 
تهران در ادامه سی و ششمین نشست    شنبه های 
انقاب اظهار داشت: زمانی كه جنگ تحمیلی 
آغاز ش��د، پیروان تمام ادیانی كه در این كشور 
حضور داشتند، برای این مرز و بوم جنگیدند و 
شهید دادند. یکی از این شهدا فرزند من، شهید 

فرهاد خادم بود. 
خداداد تصریح ك��رد: امروز ب��ه بركت انقاب 
اسامی در كش��ور ش��اهد امنیت كامل برای 
پیروان ادیان مختلف هستیم كه در هیچ یک از 
كشورهای جهان آن را مشاهده نمی كنیم و آن 

را هم مدیون خون شهدا هستیم. 
   رضاخان به مدت 3 سال

تمام مدارس مسيحيان را بست
كومیتاس ق��ره خانیان، كش��یش كلیس��ای 
س��ركیس مقدس در ادامه نشست  شنبه های 
انقاب با بیان اینک��ه باید 22 بهمن س��الروز 
پیروزی انقاب اسامی و هش��ت سال دوران 
دفاع مقدس را ارج بنهیم، بیان داشت: ارمنی  ها 
برای این انقاب 160 شهید تقدیم كرده اند كه 

بسیار برای ما افتخار است. 
قره خانیان ادامه داد: امروزه مس��یحیان در 
جمهوری اس��امی، آزادانه روزنامه، مجله، 
هفته نام��ه، ماهنام��ه و...  چ��اپ می كنند 
كه حتی قب��ل از انق��اب و در دوره پهلوی 
اول، اجازه خواندن درس را نداش��تند زیرا 
رضا خان به مدت سه س��ال، تمام مدارس 

مسیحیان را بست. 
  پذيرش اقليت های دينی 

در قانون اساسی 
در بخش دیگر این نشست سیامک مره صدق 
نماینده كلیمیان در مجلس ش��ورای اسامی 
در س��خنانی اظهار كرد: یک��ی از بزرگ ترین 
دستاورد  هایی كه پس از انقاب اسامی حاصل 
شد، آوردن اس��م اقلیت های مذهبی در قانون 

اساسی بود. 
وی ادامه داد: قبل از انقاب اسامی اقلیت های 
دینی در قانون از جایگاهی برخوردار نبودند 
و حتی تا اواخر دوران قاجار اگر اقلیت دینی 
دچار مش��کل   می ش��د، برای رفع مشکات 
خود به وزارت ام��ور خارجه مراجعه می كرد، 
به طوری كه اقلیت های دینی در ایران مقیم 

شناخته   می شدند. 
مره صدق اضافه كرد: مشکات اقلیت های دینی 
تا قبل از انقاب اس��امی ادامه داشت و آنها به 
لحاظ حقوقی دچار مش��کات متعددی بودند 
اما پس از انقاب اسامی، اقلیت های دینی به 
عنوان شهروند درجه یک ایران شناخته شدند و 
این مهم  ترین دستاورد انقاب اسامی در حوزه 

اقلیت های دینی است.

در نشست »شنبه هاي انقاب« عنوان شد 

 نماینده کلیمیان: اقلیت های دینی
با انقاب شهروند درجه یک شدند

ي�ک ناش�ر مي گوي�د: بع�د از دس�تگيري هاي قاچاقچي�ان 
کت�اب وضعي�ت بدت�ر ش�ده و حت�ي يك�ي از قاچاقچي�ان 
طلب�كار اس�ت و ان�گار م�ا باي�د چي�زي ب�ه او بدهي�م!
مدیر انتش��ارات معین در گفت وگو با ایسنا، درباره قاچاق كتاب 
اظهار كرد: نشر ما از این موضوع آس��یب بسیاري دیده است، به 
ویژه ناشراني كه در كار خود خاقیت دارند، زیرا قاچاقچیان خیلي 
هوشیارانه برخورد مي كنند، آنها مافیایي تشکیل داده  و كتاب ها را 
رصد مي كنند تا كتاب هاي خوبي را كه یک ناشر با بدبختي و خون 
دل خوردن كشف كرده و با مترجم و مؤلف قرارداد بسته و بعد از 
هفت  خان رستم مجوزش را گرفته، به محض اینکه گل مي كند، 
چاپ و در سراسر ایران توزیع مي كنند. صالح رامسري افزود: در 
اتحادیه ناشران به همراه تعدادي از ناش��ران مقداري پول روي 
هم گذاشتیم، وكیل گرفتیم و یکسري انبار كشف كردیم، مثًا 
در خیابان جمالزاده فقط یک انبار كتاب ممنوعه كشف كردیم. 
من خیلي خوش باور بودم و فکر مي كردم دیگر سروكله شان پیدا 
نمي ش��ود اما چند روز نگذشته دوباره سروكله ش��ان پیدا شد و 
وضعیت بدتر هم شد. این ناشر در ادامه بیان كرد: آقایي كه یکي از 
سردمداران قاچاق كتاب بود، بعد از اینکه دستگیر و با قید وثیقه 
آزاد شد، در جلس��ه اي كه در اتحادیه گذاش��تند، بیشتر حالت 
طلبکار پیدا كرده بود و انگار ما باید چی��زي به او بدهیم كه این 
كارها را انجام داده، زیرا خود او اعتقاد دارد كه كار فرهنگي انجام 
مي دهد و با كارش براي كتاب تبلیغ مي شود! رامسري خاطرنشان 
كرد: با بگیر و ببند، كارها درست نمي شود؛ اینها مقطعي است و 
باید فرهنگش جا بیفتد. در كشورهاي دیگر اگر كسي كتابي چاپ 
یا كاستي منتشر كند همه مي دانند این فرد حریمي دارد و چنان 

قانونمند هستند كه كسي به خود اجازه نمي دهد آثارش را كپي 
كند. این موضوع فقط مشکل ما ناشران نیست؛ اگر فیلمسازان، 
خواننده ها یا هنرمندان فیلم یا كاستي منتشر كنند، هر كسي به 
خود اجازه مي دهد آن را كپي كند و مي گوید نمي خواهد پولش 
را بدهي، من برایت رایت مي كنم. این فرهنگ را باید ایجاد كنیم 
كه این حق  و حقوق است و باید حریمش حفظ شود تا این مسائل 
را نداشته باش��یم. این موضوع، بحث اجتماعي خود را مي طلبد. 
این ناشر سپس به این نکته اشاره مي كند كه معضلي كه وجود 
دارد این است كه این فرهنگ بین مردم جا افتاده كه كتاب هاي 
دستفروشان دست نخورده است. كتابي كه مِن ناشر چاپ مي كنم 
و موجود اس��ت، زماني كه به صورت قاچاق چاپ مي ش��ود، این 
ذهنیت به خواننده متبادر مي ش��ود كه كتاب قاچاق سالم تر و 
مطمئن تر است و كتابي كه ناش��ر دارد سانسور شده است. باید 
جلوی این موضوع گرفته شود. خیلي ها كتاب »قند و نمک« را كه 
من چاپ كرده ام به صورت قاچاق مي خرند زیرا این طور جا افتاده 

كه این كتاب ها بدون سانسور است.

 نگاهي به ضعف تهيه کنندگي
 در سينماي ايران و تأثير آن بر محتوا از زاويه اي ديگر 

پول هاي مشكوك در سينما ساختارمند مي شوند!

حكمت 59 
آن که تو را هشدار داد، چون 

کسی است که مژده داد.

ابهام در حمايت ويژه سازمان سينمايي از 3 فيلمساز

 بنابر جدول منتشر شده از سوي بنياد سينمايي فارابي، طي 
۱5 ماه گذشته، سه فيملساز به صورت ويژه با دستور مستقيم 
رئيس وقت سازمان سينمايي، تس�هيات دريافت کرده اند. 
به گزارش »جوان« به نقل از مهر، آذر ماه با انتش��ار گزارشي از سوي 
بنیاد سینمایي فارابي از زیرمجموعه هاي سازمان سینمایي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��امي كه در آن فهرس��ت دریافت كنندگان وام 
از »صندوق كارآفریني امید« آورده شده بود در چند مورد ابهاماتي 
ایجاد شده اس��ت كه از آن جمله مي توان به وام دولتي براي توسعه 
موسسه آموزشي مسعود جعفري جوزاني اشاره كرد. در این جدول در 
ردیف »معرفي شده توسط« سه بار نام سازمان امور سینمایي آمده 
است كه عبارتند از: معرفي امید عشقي براي فیلم »گنج سرخ« رقم 
100میلیون تومان، نرگس آبیار براي فیلم »نفس« رقم 150میلیون 
تومان و مس��عود جعفري جوزاني براي توسعه موسسه آموزشي اش 
مبلغ 300میلیون تومان.  در توضیح این جدول آمده اس��ت كه رقم 
ارائه شده به نرگس آبیار براي معرفي فیلمش به اعضاي آكادمي اسکار، 
هزینه هاي معرفي و تبلیغات فیلم بوده اس��ت. همچنین در توضیح 

وام 300میلیون توماني جعفري جوزاني آمده كه از س��وي سازمان 
سینمایي نسبت به دریافت وام اقدام كرده است. در پیگیري موضوع و 
توضیح جدول ارائه شده از سوي فارابي، این توضیح آمده كه پروژه هاي 
این جدول به استثناي آن سه مورد براي دریافت مشاركت فارابي به 
شوراهاي تخصصي فارابي ارائه شده بودند ولي در نهایت موفق به قانع 
كردن شوراها براي مشاركت نشده اند ولي براي دریافت وام به صندوق 
اعتباري هنر معرفي شده و ش��وراي تخصصي صندوق براي ارائه وام 
قانع شده است. درباره سه مورد كه از سوي سازمان سینمایي معرفي 
شده اند این روند به گونه اي دیگر طي شده و معرفي شدگان مستقیم 
از سوي سازمان س��ینمایي و مدیریت وقت این سازمان به صندوق 
اعتباري هنر معرفي شده اند. اما در جست وجویي در اینترنت و براي 
آشنایي بیشتر با امید عش��قي كه از سوي س��ازمان سینمایي براي 
دریافت وام معرفي شده اس��ت به گفت وگویي از وي در اردیبهشت 
س��ال 91 در س��ایت گنابادنیوز برمي خوریم كه در آنجا از فیلمنامه 
خود با نام »طاي سرخ« نام برده است. در پایان این گفت وگو آمده 
است: »نویسنده »طاي سرخ« در پایان با تشکر از علیرضا رئیسیان و 
انجمن تهیه كنندگان، خاطرنشان كرد: تا كنون مجلس و وزارت ارشاد، 
معاونت سینمایي و مركز گسترش سینماي مستند و تجربي، همچنین 
اتحادیه صادركنندگان زعفران از این پروژه حمایت كرده اند و برخي 
از آنها، این فیلم را پروژه ملي نامیده اند.« وي همچنین گفته بود: »آن 
طور كه مطلع شدم نمایندگان یکي از اصناف حاضر در شورا با صدور 
پروانه ما مخالفت دارند. از طریق بازرس��ي وزارت ارشاد اقدام نموده، 
همچنین شکایاتي به دستگاه هاي نظارتي دیگر ارائه نموده ام. بنده تا 
حصول نتیجه اخذ پروانه پیگیري ام را ادامه خواهم داد و مستنداتم را 

به هر كجا كه ازم باشد ارائه خواهم نمود.«

»سرمشق« شهيد حججي منتشر مي شود
سرمش�ق؛ خاطرات کوتاه از زندگي جهادي شهيد مدافع 
حرم محس�ن حججي اس�ت که توسط انتش�ارات شهيد 

کاظمي منتشر مي شود. 
به گزارش فارس، سرمش��ق خاطرات كوتاه از زندگي جهادي 
شهید مدافع حرم محسن حججي اس��ت كه توسط انتشارات 
شهید كاظمي منتشر مي شود. شهید حججي را شاید دیده باشي 
و شاید هم با او زیسته باشي! شاید در مدرسه و كوچه و مسجد 
كنارت نشسته باشد و لحظاتي را با او سر كرده باشي. محسن در 
زندگي زمیني اش آدم خاصي نبود؛ بچه اي بود شّر و شور. از آنها 
كه مي خواهند همه چیز را تجربه كنند؛ از آنها كه مي خواهند 
همه چیز را بدانند. آنچه محسن را خاص مي كند، زندگي جهادي 
اوست! زندگي اي كه پایه اش جهاد بود و عمل به تکلیف و جز با 
خود سازي نمي توان به آن دست یافت. سرمشق؛ خاطراتي است 
كوتاه و مس��تند از زندگي جهادي شهید حججي براي جوانان 
ایراني. این كتاب در چهار فصل خودسازي اخاقي، خودسازي 
جسمي، خودسازي علمي، بینش و بصیرت سیاسي بر اساس 
زندگي شهید حججي به رشته تحریر درآمده كه به زودي توسط 

انتشارات شهید كاظمي روانه بازار مي شود. 
...........................................................................................................

برگردان»مفاتيح الحياهً« در ترکيه 
انتش�ارات اون س�وز ترکيه رايت کت�اب »مفاتيح الحياًه« 

آيت اه جوادي آملي را خريداري کرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ، انتشارات اون سوز تركیه رایت 
كتاب »مفاتیح الحیاًه« اثر آیت اه جوادي آملي را خریداري كرد، 

قرار است این كتاب به زبان تركي استانبولي ترجمه شود. 
بنا به گفته مجید جعفري اقدم مدی��ر آژانس ادبي پل قرارداد 
نهایي براي فروش رایت این اثر به امضا رس��یده و قرار اس��ت 
این كتاب مشمول طرح گرنت ش��ود.  »مفاتیح الحیاهً« یکي از 
پرفروش ترین كتاب هاي موسسه بین المللي نشر اسراء است كه 
تاكنون به زبان هاي مختلفي ترجمه شده و بیش از 250 چاپ 
را سپري كرده اس��ت، این كتاب همواره یکي از پرفروش هاي 

نمایشگاه كتاب تهران در دوره هاي مختلف بوده است. 
محتواي كتاب ارزش��مند »مفاتیح الحی��اًه« برگرفته از آیات 
قرآن و روایات معصومین)علیهم السام( است. در این اثر بیش 
از 6هزار روایت نقل شده است. این كتاب كه در فصول مختلف 
به نوعي بیانگر سبک زندگي اس��امي از منظر آیات و روایات 
است، همواره به عنوان یکي از كتاب هاي پرمخاطب از ابتداي 
نشر تاكنون مطرح بوده است. آیت اه جوادي آملي این اثر را در 
پنج بخش بیان كردند كه بخش اول به »تعامات انسان با خود« 
كه درباره تکبر، تدبر، یادگیري و دانش اندوزي اس��ت مربوط 
می شود، همچنین بخش دوم این كتاب به »یادگیري و دانش 
اندوزي« اختصاص دارد كه این مرجع عالیقدر در این بخش به 
اهمیت دانش اندوزي، یادگیري علوم مورد نیاز، آداب تعلیم و 

تعلم و برخي از علوم مورد نیاز پرداخته است. 
...........................................................................................................
افخمي با »فيلمساز« به شبكه 5 مي آيد

بهروز افخم�ي که اج�ري برنامه هف�ت را به دلي�ل توليد 
برنام�ه »فيلمس�از« قب�ول نك�رد ح�اا ق�رار اس�ت از 
اواخر دي ماه ب�ا اين برنامه س�ينمايي به ش�بكه 5 بيايد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حمید گودرزي در ویژه برنامه 
»شب نش��ین« به مناس��بت ش��ب یلدا، میزبان بهروز افخمي 
كارگردان سینما و مجري سابق برنامه سینمایي »هفت« بود. 
افخمي در این برنامه از آغاز تولید برنامه آكادمي فیلمسازي اش 
از اواخر دي ماه در شبکه 5 سیما با نام »فیلمساز« خبر داد كه 
تعداد زیادي از چهره هاي س��ینمایي در فص��ل اول آن حضور 
خواهند داشت. افخمي همچنین از اجراي ویژه برنامه جشنواره 

فیلم فجر براي شبکه 5 سیما در ایام جشنواره خبر داد. 
برنامه »فیلمساز« با موضوع هنر و سینما كه محصول موسسه 
فرهنگي- هنري »هش��ت اقلیم« اس��ت، در زمینه هنر هفتم 

آموزش هایي به مخاطبان ارائه مي كند. 
...........................................................................................................
شبكه نهال ميزبان»رستوران جنگل« 

پويانمايي مجموعه »رس�توران جن�گل« با هدف آموزش 
درس�تكاري و عواقب دروغگويي براي کودکان روي آنتن 

شبكه نهال مي رود. 
فصل جدی��د مجموع��ه پویانمایي »رس��توران جن��گل« به 
تهیه كنندگي و كارگرداني محمدرضا حنفي با تکنیک سه بعدي 
كامپیوتري، در 26 قسمت 13 دقیقه اي در مركز پویا نمایي صبا 
تولید شده است. این مجموعه تاش مي كند تا به كودكان نتایج 
خوب درس��تکاري را در مقابل عواقب دروغگویي، نیت بد براي 
دیگران داشتن یا به عبارتي بدخواهي نش��ان دهد.  به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران جوان، فیلمنامه این انیمیشن به قلم گروه 
قصه پردازي و فیلمنامه نویسي آقایان مهرداد رجبي هنجني، 
علیرضا كمالپور و محمد رضا حنفي به رشته تحریر درآمده كه در 
آن موضوع غذا بهانه اي مي شود، براي پرداختن به موضوع و هدف 
اصلي مجموعه یعني مبارزه بین خیر و شر و اینکه همیشه نیروي 

خیر و خوبي بر نیروي شر و بدي غلبه خواهد كرد.

مصطفي  شاه كرمي     دیده بان

     فرزين ماندگار
 ماج�راي ورود پول هايي ک�ه درباره منابع آنها ش�ک و 
ش�بهه وجود دارد يكي دوسالي اس�ت که در سينما به 
موضوعي جنجالي تبديل شده اس�ت؛ تهيه کنندگاني 
ک�ه ي�ک ش�به وارد کار س�ينما مي ش�وند و به ط�ور 
ع�ادي روي محت�واي آث�ار ني�ز تاثيرگ�ذار هس�تند. 
تزریق پول به س��ینماي ایران پیش از مطرح ش��دن بحث 
تهیه كننده هاي تازه وارد و پولش��ویي توسط آنها در بعدي 
دیگر نیز مطرح ش��ده بود. بحث فیلم هاي س��فارتي امروز 
دیگر در رسانه ها زیاد مطرح نمي شود چراكه به نظر مي رسد 
ماجراي پول هاي مشکوك در س��ینما طي سال هاي اخیر 
جنبه آشکارتر و شکل و شمایلي رس��مي تر به خود گرفته 
اس��ت. اتفاقي كه در حال رقم خوردن اس��ت و سبب شده 
موضوع جنبه رس��مي تري به خود بگیرد این اس��ت كه از 
مقطعي به بعد به ج��اي پرداخت پول از س��فارتخانه ها به 
شکل مخفي قرار بر این ش��ده تا با اتخاذ رویکرد پولشویي 
ماجرا جنبه رسمي تري به خود بگیرد و پول هاي مشکوك 
به شکلي ساختارمندتر به س��ینما تزریق شود. در واقع این 

سیستم است كه پول ها را به خود جذب مي كند. 
درباره مسئله پولشویي در سینما هرازگاهي برخي چهره ها 
از میان سینماگران نیز واكنش هایي منطقي بروز مي دهند. 
در تازه ترین مورد س��یاوش طهمورث بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون كش��ورمان با گایه از ورود پول هاي اشتباه و ناروا 
به هنر تئاتر، س��ینما و حتي تلویزیون، خاطرنشان كرد: »ما 
اگر نتوانس��تیم در تئاتر، س��ینما و تلویزیون به یک مفهوم 
درست مبنایي دست پیدا كنیم به خاطر این است كه هدف 
تفکر ما مشخص نیست. همه این مشکات و معضات هم به 
سرمایه گذاري هاي غلط و برخورد تجاري با هنر برمي گردد. 
واقعاً گایه  دارم كه جاي یک نوع پول درآوردن هایي در هنر 
ما نیست. اگر مي خواهید پولشویي كنید راه دیگري انتخاب 
كنید، به هنر چه كار دارید؟ برخي مي آیند و به یک باره روي 
هشت فیلم سرمایه گذاري مي كنند و اصًا به پژوهش و دانش 
هنري اعتقادي ندارند یا پایشان را به تئاتر مي گذارند و پایه گذار 

یک بدعت  غلط در این هنر غني و ارزشمند، مي شوند.« 
به تازگي یکي از رس��انه ها نیز پرسش هایي پیرامون حضور 
یک »سرمایه گذار هشت فیلمه« به سینما مطرح كرده بود؛ 
فردي كه گفته مي ش��ود نه پله پله و تدریجي كه در بازه اي 
چندماهه سرمایه تولید هشت فیلم را تأمین كرده است. یک 

تهیه كننده با اشاره به سرمایه گذار هشت فیلمه مي گوید: 
اخیراً فردي وارد سینما ش��ده كه همزمان در هشت پروژه 
نامش به عنوان سرمایه گذار یا مجري طرح آمده و سینما را 
به شدت گران كرده! چرا ارشاد درباره ریشه هاي سرمایه این 
افراد مضر به حال سینما تحقیق نمي كند؟ همین جماعت 
باعث افزایش غیرمنطقي دستمزدها شده اند و نتیجه آن شده 
كه بازیگران س��وار محصواتند و مابقي پیاده، البته پدیده 
بازیگر سااري و دستمزدهاي نجومي برخي چهره ها هم در 
این موضوع دخیل است. حسن توكل نیا تهیه كننده اي كه 
سابقه تولید آثاري همچون »كاغذ بي خط« و »دست هاي 
آل��وده« را در كارنامه خ��ود دارد در اظهاراتي با اش��اره به 
سختي هاي تولید مس��تقل در س��ینماي ایران مي افزاید: 
زماني نه چندان دور كافي بود یک كارگردان سرشناس در 
كنار پروژه اي سینمایي یا تلویزیوني قرار گیرد تا مشهورترین 
بازیگران با دستمزدهاي معقول جذب كار شوند اما این روزها 
بازیگران كاري با ن��ام كارگردان ندارند و هر كه پش��ت كار 
باشد آنها فقط رقم دستمزدشان را مي خواهند! بازیگري را 
مي شناسم كه سال قبل دستمزد 350 میلیوني مي گرفت 
ولي بعد از باا كشیدن دار دستمزدش سه برابر شد و نزدیک 
به یک میلیارد مي خواهد تا در كاري بازي كند. آخر یکي به 
ما توضیح دهد قیمت دار چه ربطي دارد به دستمزد بازیگر؟ 
مگر بازیگر هم وارداتي است كه رقمش با نرخ دار باا مي رود، 
البته این تهیه كننده یک راه حل هم براي كنترل این مسئله 
ارائه مي دهد: »پیشنهاد من براي حل مشکل دستمزدهاي 
نجومي بازیگران پرمدعا، تکیه بر فیلمنامه هاي قوي است كه 
هر بازیگري را راغب كند به بازي یا اینکه از كارگردانان مطرح 
بیشتر و بیشتر استفاده كنیم یا اینکه چهره هاي جدید را وارد 

تولیدات سینمایي و تلویزیوني كنیم.«

حكايت قاچاقچي اي که طلبكار هم شد!
زارعي نجفدري:  

سند مهندسي فرهنگي بايگاني شده است
دبيرکل اتحاديه جهاني ناشران مسلمان گفت: متأسفانه سند مهندسي فرهنگي 
به جاي اجرا به بايگاني س�پرده شده و سند باادس�تي نفوذي ۲۰3۰ يونسكو 
به جای آن قرار گرفته و مس�ئوان دولتي هم ش�تاب زده آن را اجرا مي کنند. 
علي زارعي نجفدري عضو كمیته فرهنگ و تمدن شوراي عالي انقاب فرهنگي و 
دبیركل اتحادیه جهاني ناشران مسلمان در برنامه گفت وگوي فرهنگي با موضوع 
نقشه مهندس��ي فرهنگي كه از رادیوگفت وگو پخش ش��د، گفت: در مهندسي 
فرهنگي باید مواردي را لحاظ كرد كه عبارتند از اهداف، رویکردها، استراتژي، 
ساختار، مکانیسم اجرا و نظارت كه همه این موارد در نقشه مهندسي فرهنگي 
كشور در نظر گرفته شده است. وي افزود: متأسفانه پس از گذشت چندین سال از 
تصویب سند مهندسي فرهنگي، این سند به جاي اجرا به بایگاني سپرده مي شود 
و در عوض، یک سند باادستي نفوذي 2030 یونسکو قرار مي گیرد و مسئوان 
دولتي هم شتاب زده آن را اجرا مي كنند. انقاب اسامي با توجه به پتانسیل هاي 
بزرگ فرهنگي كه دارد یقیناً قادر به اجراي نقشه مهندسي فرهنگي است اما در 
برخي موارد احساس مي شود عده اي نمي خواهند این نقشه اجرایي شود. نجفدري 
گفت: در این سند نقش مردم به خوبي دیده ش��ده  اما به دلیل اینکه اجراي آن 
به عهده دولت است، دولت باید اجراي آن را آغاز كند تا مردم هم به نقش خود 
بپردازند. اگر نوع نگاه فرهنگي متناسب با نگاه فرهنگي نظام و انقاب و وایت 
باشد به راحتي این سند اجرا مي شود و در غیر این صورت، این سند به راحتي دور 
زده مي شود. نقشه مهندسي فرهنگي یک سند فراقوایي است و مجلس، شوراي 
عالي انقاب فرهنگي، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراي فرهنگ عمومي 

كشور در نظارت این سند كوتاهي كرده اند.

خداداد: امروز ب��ه برکت انقاب 
اسامی در کشور شاهد امنیت 
کامل برای پیروان ادیان مختلف 
هستیم که در هیچ یک از کشورها 
آن را مش��اهده نمی کنیم و آن را 
هم مدیون خون ش��هدا هستیم


