
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت تعاونی اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی منطقه دو در تاریخ 1396/04/24 به شماره ثبت 512300 به شناسه ملی 14006907943
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 
پیشرفت  به  موضوع: کمک  آگهی می گردد.  عموم  اطاع  جهت 
امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو از طریق: الف- فراهم 
آموزش  و  تعاونی  ترویج  و  تعلیمات  توسعه  وسایل  نمودن 
حرفه ای و جمع آوری اطاعات مورد لزوم در این زمینه و انجام 
شرکت ها  به  کمک  و  راهنمایی  ب-  ازم.  انتشارات  و  تبلیغات 
مدیریت  و  سازمانی  مالی،  اداری،  امور  در  عضو  اتحادیه های  و 
امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل تدوین، چاپ و تهیه 
فعالیت  بر  نظارت   - مشترک.  چاپی  فرم های  و  اوراق  و  دفاتر 
شرکت ها و اتحادیه  های تعاونی عضو به منظور اطمینان از اجرای 
مصوبات  و  اساسنامه  مواد  تعاونی،  شرکت های  قانون  مقررات 
مجامع عمومی.- ایجاد هماهنگی  و همکاری بیشتر شرکت ها و 
اتحادیه های تعاونی عضو.- داوری و رفع اختاف بین واحدهای 
تعاونی عضو در صورتی که در اساسنامه آنها پیش بینی ازم شده 
تعرفه  تعیین  همچنین  و  عضو  تعاونی های  حسابرسی  باشد.- 

حسابرسی با هماهنگی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
- شرکت در شوراها و کمیسیون های مقرر در قانون شرکت های 
تعاونی در رابطه با شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو.- دفاع از 
منافع شرکت ها و اتحادیه های عضو در روابط آنها با سازمان ها و 
موسسات دولتی و عمومی و خصوصی و سایر رشته های تعاونی 

همکاری  بسط  و  ایجاد   - تعاونی.  شرکت های  قانون  در  مصرح 
با موسسات بین المللی  با سایر تعاونی های کشور.- ایجاد روابط 
می تواند  اتحادیه   - کشورها.  سایر  تعاونی  اتحادیه  های  و  تعاون 
جهت ارتقاء کارایی خود و برآورده نمودن نیازهای اعضاء براساس 
ماده 3 قانون با تصویب مجمع عمومی عادی در اتحادیه مرکزی 
کشاورزی  و  روستایی  تعاونی های  مرکزی  هماهنگی  و  نظارت 
ایران عضو شود. - برگزاری همایش ها و سمینارهای آموزشی و 
ترویجی.- همکاری و هماهنگی بین اعضاء  در جهت اجرای اصل 
44 قانون اساسی به منظور تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد 
ملی.- ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای به اعضاء در کلیه مراجع 
قضایی.-  و  حقوقی  نماینده  تعیین  با  انتظامی  و  اداری  قضایی، 
و  منطقه ای  استانی،  بازرگانی  تخصصی  نمایشگاه های  تشکیل 
فرامنطقه ای با کسب مجوزهای مربوطه و شرکت در سمینارها- 
بسط و گسترش ارتباط با صندوق تعاون، بانک های عامل و سایر 
موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج در جهت تسهیل دریافت 
اطاعاتی  بانک  ایجاد  اعضاء-  برای  تضمین  و  اعتباری  خدمات 
و  سیاست گذاری ها  در  تسریع  و  تسهیل  منظور  به  متمرکز 

گسترش فعالیت اعضاء.
- مشارکت در کلیه سیاست گذاری های اصل 44 قانون اساسی، 
و  کمیسیون ها  کارگروه ها،  شوراها،  در  عضویت  و  تعاون  بخش 

در  عضویت   - اعضاء.  از  نمایندگی  به  آنها  به  مربوط  جلسات 
شوراها و مجامع منطقه ای که در آنها پیرامون مسائل مختلف 
کشاورزی تصمیم گیری می شود.- فعالیت های فرهنگی و چاپ 
با  با اخذ مجوزهای ازم.- همکاری  نیاز  نشریات و کتب مورد 
مراجع ذیصاح برای دریافت رتبه بندی اعضای واجد شرایط.- 
همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی فعال در زمینه های مختلف 
کشاورزی و تعاونی.- همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و 
سایر دستگاه های اجرایی در توسعه بخش کشاورزی، روستایی و 
تعاونی.- توسعه  فعالیت های بازرگانی بین اعضاء.- افتتاح حساب 
جهت واریز وجوه 3 درصد درآمد ویژه شرکت های تعاونی موضوع 
ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 برای توسعه 
تعلیمات و آموزش تعاون. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
خیابان  افشار-  کوچه  اسامی-  انقاب  تهران-  اصلی:  مرکز 
سمیه- پاک 238- طبقه همکف- کدپستی 1599973413 
اولین  می باشد.  ریال   20000000 حقوقی:  شخصیت  سرمایه 
به   0383902223 ملی  شماره  به  محمودی  محسن  مدیران: 
نمایندگی از اتحادیه  تعاون روستایی شهرستان قم به شناسه ملی 
10860949618 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره- محمدتقی 
ملک نیا به شماره ملی 1189495732 به نمایندگی از اتحادیه 
تعاون روستایی استان تهران به شناسه ملی 10101907248 

شماره  به  عظیم حجت شمامی  مدیره-  هیئت  رئیس  به سمت 
ملی 2659102953 به نمایندگی از اتحادیه تعاونی مرغداران 
سمت  به   10860033245 ملی  شناسه  به  قزوین  استان 
ملی  شماره  به  جورابلو  جعفر  مدیره-  هیئت  رئیس  نایب 
4609049090 به نمایندگی از اتحادیه تعاون روستایی استان 
سمنان به شناسه ملی 10480088049 به سمت عضو اصلی 
 3256679676 ملی  شماره  به  فخاریان  وحید  مدیره-  هیئت 
اتحادیه پیشگامان شرکت های تعاون روستایی  از  به نمایندگی 
به سمت منشی  به شناسه ملی 14006127994  البرز  استان 
هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.)اعضای اصلی 
هیئت مدیره( محمد ایزدی به شماره ملی 4219578791 به 
از اتحادیه  تعاونی های کشاورزی دامداران استان قم  نمایندگی 
به شناسه ملی 10860968464 و محمد ریحانی به شماره ملی 
تعاونی  شرکت های  اتحادیه  از  نمایندگی  به   5669260791
کشاورزی مرغداران مرغ تخم گذار استان تهران به شناسه ملی 
10101439499 به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای 
مدت سه سال انتخاب گردیدند. کورش توسلی به شماره ملی 
5929859116 به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب 
و  اسناد  و  قراردادها  کلیه چک ها،  امضا:  دارندگان حق  گردید. 
و  نماید  منطقه ای  نظارت  اتحادیه   برای  تعهد  ایجاد  که  اوراقی 

منتفی  را  منطقه ای  نظارت  اتحادیه  از حق  قسمتی  یا  تمام  یا 
سازد به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور 
جاری ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با 
امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر اتحادیه نظارت 
معتبر خواهد بود. در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس حق 
امضای مدیرعامل صادر خواهد  با  اوراق عادی  امضاء دارد ولی 
هیئت  رئیس  امضای  به  که  مدیره  هیئت  مراسات  مگر  شد 
مدیره صورت خواهد گرفت. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
به  ملی 6319450924  شماره  به  کرباسرائی  شاه نظری  فرهاد 
شناسه  به  قزوین  استان  روستایی  تعاون  اتحادیه  از  نمایندگی 
محمد  و  اصلی  بازرس  سمت  به   10861425657 ملی 
نمایندگی  به  ملی 4433009271  شماره  به  فهرجی  حسینی 
ملی  شناسه   به  البرز  آبزیان  کشاورزی  تعاونی های  اتحادیه  از 
14004338081 به سمت بازرس علی البدل اتحادیه برای مدت 
کیهان  کثیراانتشار  روزنامه  گردیدند.  انتخاب  مالی  سال  یک  
به استناد مجوز  انتخاب گردید.  اتحادیه  جهت ثبت آگهی های 
شماره 205/7/111/184/30544 مورخه 1396/2/26 سازمان 

تعاون روستایی استان تهران آگهی گردید.

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 
جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدماتی 
از جملــه واردات و صــادرات، انجــام امور بازرگانــی، راه اندازی 
کارخانه، ساخت و تولید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، کیت های 
آزمایشــگاهی، مواد مصرفی آزمایشگاه آندرولوژی و امبریولوژی، 
راه اندازی آزمایشگاه و انجام کلیه اموری که برای پیشبرد اهداف 
شــرکت مفید باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران - شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شهر 
تهران - محله شهرآرا - بزرگراه شهید دکتر چمران - کوچه ادن 
- پاک 5 - طبقه پنجم - واحد 10 کدپســتی 1441674191 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000/000/000 
ریــال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم مهرناز 
آجورلو به شماره ملی 0015783316 دارنده 50/000/000 ریال 

سهم الشرکه خانم الهام آرام به شماره ملی 0073518506 دارنده 
5000/000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیــره خانم مهرناز 
آجورلو به شــماره ملی 0015783316 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به ســمت عضــو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم الهام آرام به شماره ملی 0073518506 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحــدود دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراانتشــار کیهان جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان  ثبت اسناد و اماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارسیان ژن رازمان در تاریخ 1397/07/25 
به شماره ثبت 532795 به شناسه ملی 14007895980 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/6/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبان احمدی برسری 
به شماره ملی 5949689712 به سمت مدیر تصفیه برای بقیه 

مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت 
بخارا دارو طب سهامی خاص

 )در حال تصفیه( به شماره ثبت 498014 
و شناسه ملی 14006156910

شــهرداری اهواز در نظر دارد به اســتناد آئین نامه اجرایی بند »ج« مــاده 12 قانون برگزاری 
مناقصات- به شــماره 84136 ت 32560 ه  مورخه 85/7/16 پروژه ذیــل را )از محل اعتبارات 

طرحهای عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای( به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لــذا از پیمانکارانی که در رشــته راه و ترابری دارای صاحیت، ظرفیــت کاری و حداقل دارای رتبه چهار از 
طرف سازمان برنامه و بودجه می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد فراخوان با در دست داشتن رتبه 
درخواســتی از تاریخ نشر این آگهی تا تاریخ 97/10/5 به اداره قراردادهای شهرداری به نشانی: اهواز- خیابان 
انقاب نبش خیابان غزنوی- ســاختمان شماره سه شهرداری- مدیریت قراردادها)تلفن تماس 06133774062( 

مراجعه نمایند.
هزینه انتشار این آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. )توزیع اسناد: از تاریخ 97/10/2 لغایت 97/10/9(

در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی می باشد.
آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی: تا پایان وقت اداری )ساعت 15:30( روز یکشنبه مورخ 97/10/23

محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه ساختمان شماره سه شهرداری اهواز به نشانی فوق الذکر
تاریخ کمیسیون ارزیابی: ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 97/10/24

آگهی فراخوان
 ارزیابی پیمانکاران مناقصه یک مرحله ای

 )نوبت دوم(

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

مبلغ/ ریالنام پروژهردیف
110/000/000/000قیرپاشی و آسفالت روی ایه اساس در معابر سطح شهر اهواز1

سال هفتادو هفتم   شماره 22081   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(یک شنبه 2 دی 1397   15 ربیع الثانی 1440    23 دسامبر 2018

کارشناسان غربی
 در گفت وگو با کیهان: 
شورش های فرانسه 
ادامه خواهند یافت

تغییرات جدی اروپا 
در راه است

۱۲

رونمایی از راهبرد تهاجمی سپاه در رزمایش پیامبر اعظم)ص( 12

گزارش خبری تحلیلی کیهان

چتر کدام جریان سیاسی
روی سر مفسدان اقتصادی است؟!

 * سرکوب سی ونهمین تظاهرات بازگشت در غزه؛
 5 فلسطینی شهید و 130 نفر زخمی شدند.

دوران  در  اعدام هــا  درصــدی  افزایــش 100   *
بن سلمان.

* روسیه تهدید کرد موشک های آمریکا در اروپا را 
منهدم می کند.

* حزب اه عراق: حمایت از کردهای سوریه واجب 
شرعی است.                                  صفحه آخر

علی رغم عقب نشینی ماکرون

ششمین هفته شورش های فرانسه
با مرگ دهمین جلیقه زرد برگزار شد

* رشــوه توتال به مدیران ایرانــی مربوط به دوره 
اصاحات است.

* یک استاد دانشگاه: دولت اقتصاد کشور را معطل 
سوئیفت اروپایی ها نکند.

* عضو کمیسیون اصل 90 مجلس: پوشاک قاچاق 
با تبانی برخی مسئوان به کشور وارد می شود.

* رئیس ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاا و ارز: همه 
گوشی های وارداتی رجیستر می شوند.       صفحه۴

نمونه  دیگری از اعتماد به اروپا

آلمان عاوه  بر ممنوعیت سوخت رسانی
پروازهای شرکت ایرانی را هم ممنوع کرد

از سوی جمعی از دانشجویان مقابل مجلس برگزار شد
 تجمع اعتراضی علیه نماینده فحاش؛

بگذارید مجلس خانه ملت بماند

فرار دولت از پاسخگویی
درباره دو سوم بودجه کشور

صفحه2

خبر ویژه

وزارت 
امور برجام!

یادداشت روز

صفحه2

صفحه۳
گزارش خبری تحلیلی کیهان

خروج از سوریه
شکست دیگری در ویترین شکست های آمریکا

* نگاهی به اخبار و گزارش های منتشــر شــده در رسانه ها 
نشان دهنده چتر یک جریان سیاســی بر روی سر مفسدان 
اقتصادی است که همواره از این مفسدین با بهانه های گوناگون 

دفاع و حمایت می کند.
* حمیدرضا باقری درمنی ســومین دانه درشت اقتصادی که 
دیروز اعدام شد از ســوی یک جریان سیاسی مورد حمایت 
قرار گرفته و مدعیان اصاحات تاش داشتند تا وی را از اعدام 

نجات دهند!

* هنگامه شــهیدی یکی از فعاان فتنه 88 تصمیم داشت با 
سپردن ســندهای زمین 500 هزار مترمربعی متعلق به خود و 
هدایت اه آقایی یکی دیگر از متهمین فتنه زمینه رهایی باقری 

درمنی را فراهم سازد.
* باید دید رشــوه هنگفت شرکت هایی مانند کرسنت، توتال 
و استات اویل در دولت اصاحات و مدیریت زنگنه که هریک 
صدها میلیاردتومان را شامل می شــود، خرج کدام احزاب و 

محافل سیاسی، ستادهای انتخاباتی و نشریات شده است؟

* حجت ااسام غامحسین محســنی اژه ای سخنگوی قوه 
قضائیه: )احمد( عراقچی و مدیران کل او را دســتگیر کردیم. 
مسئول حراســت بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطاعات 
است، دستگیر کرده ایم و فشارهای زیادی هم تحمل می کنیم.

* روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد شهرام جزایری مفسد اقتصادی 
معروف را برند اقتصادی ایران و صــادق زیباکام از مدعیان 
اصاحات او و مه آفرید امیر خســروی دیگر مفسد اقتصادی 
معدوم را استیوجابز ایران خوانده است!                       صفحه11 دادستان کل کشور: 

دفاع مسئول گزینش 
از دو تابعیتی ها
تأسف آور است

۱۱

ابتکار: انتقادها از معاهده پاریس 
اظهارنظرهای سیاسی مخالفین دولت است 
خانم ابتکار!

 آقای روحانی هم 
مخالف دولت است؟!

۲

* جمعی از دانشــجویان در تجمع اعتراضی مقابل مجلس با در دست داشتن پاکاردها و دست نوشته هایی 
خواستار برخورد قانونی با نماینده سراوان شده و از این نماینده هم خواستند تا هرچه سریع تر استعفا دهد.

* فعاان دانشجویی تاکید کردند: ما نماینده هتاک سراوان را ایق حضور در خانه ملت نمی دانیم و خواستار 
پیگیری قاطع هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و تعیین تکلیف موضوع هستیم.                         صفحه11

* بســیاری از کارشناســان و حتی 
مقامات دولت آمریکا معتقدند، خروج 
آمریــکا از ســوریه یک پیام بیشــتر 
نداشــت؛ شکســت آمریکا و پیروزی 

ایران و متحدانش.
* این عقب نشینی باعث بهت و حیرت 
بسیاری از اطرافیان ترامپ، استعفای 
محافل  خشــم  آمریکایی،  مقامــات 
صهیونیستی، و صد البته شادی جبهه 

مقاومت شده است.
* استعفا های پی درپی و وقوع بحران 
و هرج و مرج داخلی)ســقوط بورس، 
تعطیلــی دولت، درگیــری کنگره با 
کاخ سفید و...( آمریکایی ها را حسابی 

دچار سرگیجه کرده است.

* در واکنش به این شکست آمریکا، سه وزیر دفاع و یک وزیر خارجه سابق آمریکا )لئون پانتا، ویلیام کوهن، چاک هاگل 
و هیاری کلینتون( سکوت خود را شکستند و به اوضاع فاجعه بار و نامساعد آمریکا اعتراف کردند.

* بنیاد دفاع از دموکراسی: خروج آمریکا از شرق سوریه، باعث خواهد شد که ایران طرح موسوم به »پل سرزمینی« را که 
از این کشور تا مرزهای اسرائیل امتداد می یابد، به اجرا در آورد.

* فارین پالیسی: اکنون عاوه  بر جامعه امنیتی آمریکا، متحدان خارجی این کشور نیز بدترین احساس هراس را دارند. 
 * نهادهــای نظامــی و اطاعاتی رژیم صهیونیســتی رســما اعتراف کردند که ترامپ با خروج از ســوریه، اســرائیل را 

»زیر چرخ های قطار روسیه«، انداخته است.
* »رونین برگمن« تحلیلگر صهیونیست، طی اظهاراتی که از شبکه 10 رژیم صهیونیستی پخش شد، خبر داد که سران 
نظامی و اطاعاتی اسرائیل از تصمیم ترامپ به شدت خشمگین و سر خورده شده اند.                              صفحه آخر

نیویورک تایمز منتشر کرد 
اسناد 
حمایت سعودی ها
 از آشوب در ایران

۲

برف 
مدارس اردبیل را 
تعطیل کرد

۱۰



اخبار كشور
صفحه 2
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خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* متهم اصلی اخال در بازار ارز و ســکه در بدنه دولت اســت زیرا سلطان 
ســکه و... به واسطه تصمیمات دولت توانستند ذخایر ارزی و طای کشور 
را به غارت ببرند. واقعاً چه افرادی در این قضیه کلید خزانه را به مفسدان 

حرامخوار واگذار کردند.
0912---2914
* مدعیان اصاحات گویا دچار فراموشــی شده اند که در این 5 سال مدام 
از دولت به مثابه مولــود جریان مدعی اصاحات دفاع می کردند. حال که 

کارنامه مردود دولت در مقابل ملت گشوده شده اعام برائت می کنند!
021---9715
* در مدت زمان 4 ماه بســیاری از اقام پرمصرف و ضروری بیش از دو تا 
ســه برابر گران شده است آن وقت مســئولین در رسانه ملی مدعی اند که 
فان کاا 10 درصد قرار است ارزان شود. بسیاری از اقام رشدی جهشی 
داشته و این 10 درصد بخش اندکی از آن رشد قیمت ها را جبران می کند!
0916---2537

* تعجب می کنم که کیهان به دست اندرکاران آن تئاتر ضدانقابی می گوید 
با امام و شهدا چه کار دارید؟! اصل وجودی این ضدانقابها، مخالفتشان با 
امام و آرمانهای امام و شهداست. علت بغض آنها از کیهان نیز همین است 

که کیهان دغدغه امام و آرمانها را دارد؟!
0902---3107

* آقای زنگنه برای تخریب طرح ســاماندهی توزیع سوخت گفته در دنیا 
فقط ما این طرح را انجام می دهیم. ایشــان به این نکته نیز توجه بفرمایند 
که در تمام دنیا فقط در ایران و در این دولت کسی مثل ایشان وزیر شده 
که هر ســاعت وزارتش همراه با چند هزار دار خسارت به بیت المال بابت 

قاچاق سوخت در کشور شده است.
0911---0049

* کاهش بودجه دفاعی نیروهای مســلح توســط دولــت آن هم با وجود 
تهدیدات گسترده دشــمنان علیه ایران خیلی عجیب است. اگر مسئوان 

بنای صرفه جویی دارند چرا از حقوق های نجومی خود نمی گذرند؟
0911---8112

* آقای رئیس جمهور پاســخ بدهند این چه حقوق شــهروندی اســت که 
گوشت یخی را با کارت ملی و در صف طوانی بین مردم توزیع بکنند. ایشان 
 چند سال قبل شعار می دادند به عقب برنمی گردیم. بسیاری از وعده های ایشان 

برعکس از آب درآمده است.
0912---2696
* روزنامه ها و رسانه ها نام شرکتی را که خوراک دام را تبدیل به پفک کرده و 
این محصول وارد بازار مصرف شده را اعام کنند. چرا نام افراد و شرکت های 
فاسد که سامت ملت برای آنان اهمیتی ندارد باید از مردم پنهان بماند؟
رحمانی

* مهم تریــن وظیفه دولت مهیا کردن فضای آموزشــی امن و ایمن برای 
دانش آموزان است لذا وظیفه نمایندگان مجلس است از دولتمردان بپرسند 
چرا نتوانســتند چنین فضای استانداردی را برای دانش آموزان به خصوص 

دانش آموزان مناطق محروم کشور مهیا کنند!
جعفری

* ســخن حجاریان نشان می دهد که مدعیان اصاحات برای عبور از آقای 
روحانی برنامه تدارک دیده اند. معلوم می شــود که سال 98 برای آشوب و 

اغتشاش هدف گذاری شده است. همه باید هوشیار باشیم.
0912---7345

* راه چاره برای حل مشکل کارخانه ای که کاای کم کیفیت تولید می کند 
این است که مسئوان برای باا بردن کیفیت تولید در این کارخانه دست 
به کار بشوند ولی وقتی مدیر مدعی اصاح طلبی درد کارگران را ندارد کاری 

می کند که کارخانه تعطیل شود و قاچاق کاا رونق پیدا کند.
0919---8895
* به دولت امیدی نداریم. بنابراین دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس مانع 
از آن بشــوند که شرکت های خودروساز خون مردم را داخل شیشه کنند. 
ملت قربانی یک عده در صنعت خودروســازی شــده است که خودروهای 

بی کیفیت را به چند برابر قیمت به بازار عرضه می کنند.
0912---5431
* افــراد ناتوان فاقد کار یا دارای درآمد پایین که قادر به دریافت دفترچه 
بیمه نیستند و از بیمه سامت برخوردارند چرا از کمک ها و سبد کااهای 
دولتی بی بهره اند؟! ازم است دولت برای اجاره نشینی این افراد هم تدبیری 

بیندیشد؟!
0912---9438
* کارمندان و کارگران زیر 3 میلیون تومان حقوق بسته حمایتی گرفته اند 
در حالی که به بنده مستمری بگیر تامین اجتماعی با حقوق دریافتی 600 
هزار تومان بســته حمایتی تعلق نگرفته اســت. چه کار باید کرد و به کجا 

شکایت ببریم؟
0915---7215
* شعبه دادگاه ماصدرا با 7 طبقه چرا باید طبقاتش فاقد سرویس بهداشتی 
باشد؟ چرا شهرداری به چنین ساختمان هایی مجوز ساخت داده است که 
پارکینگ کافی برای این حجم مراجعه ندارد؟ خودروها ناگزیر دوبله پارک 
می شــوند و پلیس هم مشغول جریمه است! افراد مراجعه کننده به دادگاه 
خودشــان دچار فشار روحی هستند حساب کنید وقتی با جریمه سنگین 

مواجه می شوند چه حالی به آنها دست می دهد؟!
مهرپرور
*  چون آموزش و پــرورش در برگزاری آزمون »مرات« محدودیت ایجاده 
کرده است برخی مدارس به صورت مخفیانه برگزار می کنند. در نتیجه برخی 
مدارس به بچه ها بی صداقتی را آموزش می دهند که اگر بازرس به مدرسه 
مراجعه و ســوال کرد که آیا در مدرسه شما )نمونه  دولتی در منطقه 18( 

آزمون مرات برگزار می شود پاسخ منفی دهید!
0933---1915
* دولت فکری برای افزایش وام مســکن بکند چرا که با چند برابر شــدن 

قیمت مسکن این مبلغ وام به کار نمی آید.
0915---2391
*  رئیس دفتر آقای رئیس جمهور اعام کرد به 78 میلیون نفر یارانه پرداخت 
می شود. تازه متوجه شده ام بنده با حقوق بازنشستگی زیر 3 میلیون تومان 
در ردیف سه میلیون نفر شهروند ثروتمند جامعه هستم چرا که این دولت 

یارانه ام را قطع کرده است.
0912---6885
* چــرا برخی از شــهدا که به خاطر عدم  اعزام ســپاه بــا عناوینی مثل 
طلبه نجف با زایر عتبات به نیروهای ایرانی یا عراقی پیوســته و در جنگ 
تکفیری ها شــرکت کرده و به شهادت رسیده اند، از سوی بنیاد ایثارگران، 

شهید محسوب نمی شوند.
0772---0912 و 3949---0912
* دولت پاســخ بدهد چرا و با چه هدفی بیمه تکمیلی جانبازان را مختل 

کرده است؟ ما جانبازان سرگردان شده ایم.
0914---4360

* دولت حذف یارانه دهک های باای جامعه را به استان ها و فرمانداری ها 
محول کرده اســت. با توجه به بافت قومی مناطق مختلف کشور با این کار 
احتمال بــه وجود آمدن تنش در جامعه وجود دارد. دولتمردان اگر کاری 

برای مردم انجام نمی دهند ااقل بستر ساز التهاب نشوند.
0913---6807
* برای خرید خودروی پراید به یکی از نمایندگی های سایپا در اسامشهر 
مراجعه و مبلغ 22 میلیون تومان بابت خودرو پرداخت کردم. اما نمایندگی 
در اقدامی عجیب تنها 10 میلیون تومان به حساب سایپا واریز کرده است! 
مســئولین نمایندگی سایپا پاســخی هم نمی دهند که مابقی پول را برای 
چه از مشــتریان دریافت کرده اند در حالی که حواله اول برای ثبت نام 10 

میلیون تومان بوده است!
021---0030

* برخی از معلولین هنوز از داشتن سهام  عدالت بی نصیبند. چرا؟! از مسئوان 
سازمان بهزیستی درخواست می شود مشکل این قبیل افراد را حل کنند.
0918---8631

فرار دولت از پاسخگویی
درباره دوسوم بودجه کشور

دو سوم بودجه کشور به سمت شرکت های دولتی سرازیر می شود که تقریبا هیچ 
نظارتی بر آنها نیست و اصا معلوم نیست که با این بودجه چه می شود؟

جهان نیوز در یادداشتی نوشت: اگر خاطرتان باشد در پایان هر سال بحث هایی 
مفصل در شبکه های اجتماعی در مورد بودجه جدول موسوم به 17 )کمک به موسسات 
فرهنگی و اشخاص حقوقی غیردولتی( صورت می گیرد. کاری به اینکه این مجموعه 
ها مستحق دریافت چنین بودجه هایی هستند یا نه، و اینکه چه می کنند یا اصوا 
چند درصد بودجه شــان محقق می شود ندارم اما حتما مستحضر هستید که طی 
چند سال اخیر بحث های زیادی و تمرکز وسیعی از سوی رسانه ها بر روی تک تک 

ردیف های این جدول شده است.
دوسوم بودجه کشور به سمت شــرکت های دولتی سرازیر می شود که تقریبا 
هیچ نظارتی بر آنها نیست و اصا معلوم نیست که با این بودجه چه می شود؟ چه 
کار می کنند؟ کجا خرج می شــود؟ مدیران این شرکت ها چقدر می گیرند؟ و... این 
شرکت ها حتی حاضر نیستند به مردم یا نمایندگان مردم در مجلس توضیح دهند 

که با این بودجه ها چکار می کنند؟
مجموع بودجه جدول 17 کمتر از 300 میلیارد تومان است اما بودجه شرکت های 
دولتی بیش از »800 هزار میلیارد تومان« است. کاری که رسانه با ما می کند همین 
است. از صبح تا شب جدول 17 را در چشم ما می کند و ما هم خیال می کنیم که 
به ریشه رسیده ایم اما کسی از بخش اعظم بودجه حرفی به میان نمی آورد. بودجه 
جدول 17 خیلی کمتر از یک هزارم بودجه شــرکت های دولتی اســت اما میزان 
پرداخت رســانه به جدول 17 خیلی بیش از هزار برابر مقداری است که به بودجه 

شرکت های دولتی می پردازد.
در این شــگرد مخاطبان جملگی مشغول می شــوند تا کسی از آن 800 هزار 
میلیارد تومان سؤالی نپرسد. مخاطب فکر می کند که آگاه شده در حالی که قربانی 

چشم بندی شده است.
یک تکنیک متداول رســانه ها در عملیات روانی »برجسته سازی« است یعنی 
همیــن مثال باا، یک موضوع کم اهمیت را آنچنان برجســته می کنند تا مخاطب 

موضوع اصلی را فراموش کند.
برجسته کردن ماجرای کنسرت ها و دیوارکشی و کمرنگ کردن مسائل اقتصادی 
در انتخابات 96، انتقاد تند فان نماینده از رئیس جمهور یا وزیر خارجه، و... از جمله 

حاشیه هایی هستند که بر متن غلبه کرده اند.
بنابر برخی آمارها و گزارش های دیگر، کل بودجه نهادها و مؤسسات فرهنگی، 
حداکثر 3 درصد کل بودجه می باشــد و این در حالی است که بودجه دستگاه های 

دولتی باای 65 درصد کل بودجه می باشد.
آیتی: هیچ یک از وعده های روحانی

عملی نشد
عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم می گوید حلقه نزدیک  به روحانی، 

وزن سیاسی ندارد و مشاوره های غلط به روحانی می دهد.
مهدی آیتی در گفت وگو با روزنامه آرمان و درباره رفتار برخی دولتمردان برای 
ایجاد فاصله میان رئیس جمهور و اصاح طلبان گفت: بله! متاسفانه این تاش ها وجود 
دارد به عنوان نمونه اخیرا آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری گفته اند »آقای 
روحانی تغییری نکرده و از ابتدا خط و ربطش همانی که بوده، مانده است. از سویی 
دولت و آقای روحانی و دفتر ایشان ارتباط خوبی با اصاح طلبان دارند مگر با برخی از 
اصاح طلبانی که نظرات تندی علیه دولت دارند!« درباره اینگونه اظهارات باید اذعان 
کرد که طرح برخی سخنان بدون حاشیه نبوده است. برخی ها هرگاه سخنی را در 
رسانه ها منتشر کرده اند، آن مطلب در جامعه و در بین جناح های سیاسی، تنش ایجاد 
کرده اســت. علت این تنش آفرینی ها این است که این افراد در زمره سیاستمداران 
شناخته شده در کشور نبوده اند. سوابق و جایگاه آنها نشان می دهد که هیچگاه به 
عنوان چهره های سیاسی درجه یک یا وزنه های سیاسی در جناح ها که فعالیت و یا 

مبارزه ای داشته باشند، نبوده و نیستند.
وی افزود: این بار اولی نیست که چنین سخنانی مطرح می شود و شائبه ای ایجاد 
می کند که هدف از این ســخنان نشانه گرفتن اصاح طلبان است. پیش از این نیز 
برخی از اطرافیان رئیس جمهور، روحانی را وامدار هیچ گروهی از جمله اصاح طلبان 
ندانســته اند! این در حالی است که همه بدون استثنا می دانند که اگر حمایت های 
بی دریغ جبهه اصاحات و افرادی چون رئیس  دولت اصاحات، ناطق نوری، آیت ا... 
سیدحسن خمینی و ایثار و گذشت آقای عارف و مجموعه عوامل دیگری نبود و برخی 
تصمیمات دست به دست هم نمی داد، در همان سال 92 و براساس افکارسنجی و 
نتایج نظرسنجی های مختلف صورت گرفته، آقای روحانی بیش از 5 درصد هم رأی 
نداشت، اما اکنون آقای واعظی می گوید دکتر حسن روحانی وامدار جریانی نبوده و 
رأی کسب شده را خودش آورده است! یا می گویند اساسا آقای روحانی ستاد انتخاباتی 
نداشت و شخص آقای روحانی و اعتبار سیاسی و اجتماعی ایشان باعث رأی آوری و 

به ریاست جمهوری رسیدن او منتهی شد!
آیتی همچنین گفته است: رئیس جمهور امروز نیاز به چشمانی باز و گوش هایی 
شــنوا دارد تا مشــکات مردم را بدون واسطه ببیند و بشنود. اگر رئیس جمهور در 

چارچوب خاصی قرار گیرد و ایزوله شــود و بدین وسیله ارتباطش با بدنه جامعه و 
حامیان خود قطع شود، آن مقام دیگر درک درستی از مشکات و دردهای جامعه 
نخواهد داشــت. امروز آقای روحانی با این افکار افرادی که به عنوان مشــاوره به او 
راهکار می دهند، اطاع و احساس درستی از فضاهای اقتصادی،  مشکات جامعه، 
فقر، مشکات سیاسی، فشارهای روحی و روانی مردم و غیره ندارند که دلیلش هم 
حضور و اظهارات به عبارتی القاهای برخی مشاوران و حلقه نزدیک به رئیس جمهور 
است که با مشورت های خاص خودشان در جایگاه یک فرد مطلع و آگاه دکتر روحانی 
را از واقعیات جامعه دور نگه داشــته اند. آقای روحانی باید مقداری از این حلقه دور 
شده و خود را از چارچوب چنین مشاورانی خارج کند باید به جای آن افرادی صادق، 
دلسوز، خیرخواه و آگاه به مسائل و مشکات جامعه را در اطراف خود به عنوان دستیار 
و مشــاور به کار گیرد تا این  افراد دلسوز، مستمر و روزانه از اوضاع کشور به ایشان 

گزارش صحیح و درست بدهند.
چرا باید آقای روحانی قول هایی به مردم بدهد اما هیچکدام عملی نشود؟  بارها 
درباره مسائل مختلف سخن گفته شده، از کنترل بازار ارز گرفته تا زنده بودن و شاداب 
نگه داشتن محیط دانشگاه ها و برخی گشایش های سیاسی، چرخیدن چرخ معیشتی 
مردم و... اما هنوز چنان که باید و شاید نتیجه موثری دیده نشده و در حد حرف و 
حدیث و شعار باقی مانده است! امروز و در سال 97، جیب و سفره مردم نسبت به سال 
92 که آقای روحانی به منصب ریاست جمهوری رسید، به مراتب کوچکتر شده است.
مسئله این است که گشایشی در اغلب مشکات مردم به وجود نیامده است؛ نه 
در بخش اقتصادی، نه آموزشی نه در بخش فرهنگی و نارسایی های اجتماعی و... به 

هر حال این مسائل  در کارنامه آقای روحانی ثبت خواهد شد.
سانسور زنجیره ای  خبر

پولشویی مشترک مدعیان اصاحات و توتال
روزنامه های مدعی اصاح طلبی و اعتدال که طی چند ماه گذشته ژست مبارزه 
با پولشــویی گرفته بودند، خبر محکومیت شرکت توتال به پرداخت 500 میلیون 
یورو به خاطر دادن رشوه به برخی مدیران نفتی دولت اصاحات را سانسور کردند.

دادگاه فرانسه روز جمعه شرکت توتال را به جرم پرداخت رشوه از قراردادهای 
گاز با ایران در سال 1997 به پرداخت 500 هزار یورو محکوم کرد. توتال متهم است 
بــرای عقد قرارداد دو میلیارد داری، 30 میلیون دار رشــوه به طرف ایرانی داده 
است. در آن زمان، مهدی هاشمی مدیر شرکت های پیمانکار شرکت ملی نفت بود.

روزنامه های ایران و اعتماد و آرمان و آفتاب یزد و شرق و ابتکار و اطاعات 
و هفت صبح و همشهری و جمهوری اسامی و سازندگی دیروز ترجیح دادند از 
کنار خبر مهم محکومیت توتال به خاطر پرداخت رشوه )که مصداق بارز پولشویی 
است( با سکوت بگذرند. سایت ها و خبرگزاری های همسو با این طیف نظیر ایرنا و 
ایسنا و خبر آن این و عصر ایران و انتخاب و آفتاب و ... نیز به همین نحو ترجیح 
دادند یا اصا خبر را منتشــر نکنند و یا ابه ای انبوه خبرها گم و گور کنند؛ و 
این درحالی اســت که مدعیان مبارزه با پولشویی باید پیگیر زوایای تاریک این 

پرونده مهم باشند.
سؤال مهم از طیف مذکور این است که چرا تحلیل های باسمه ای خود )اتهام محض 
و خاف واقع( در سیاه نمایی علیه نظام به بهانه پولشویی را تبدیل به »خبر القایی« 

می کنند اما اخبار واقعی درباره فساد واقعی طیف متبوع خویش را درز می گیرند؟!

خروج نیروهای آمریکا از سوریه
ضربه سخت به اسرائیل است

وزیر اطاعات رژیم صهیونیستی گفت این رژیم از تصمیم آمریکا برای خروج 
نیروهایش از سوریه غافلگیر شده است.

ییسرائل کاتز، وزیر اطاعات و هم حزبی نتانیاهو، در مصاحبه با تلویزیون وای نت 
گفت: »موضع پرزیدنت ترامپ این بود که آمریکا زمانی نیروهایش را از سوریه خارج 
می کند که ابتدا ایران از سوریه بیرون رفته باشد، اما او تصمیمش را تغییر داده است. 

این تصمیم، بیشتر مقامات اسرائیل را غافلگیر کرد.
کاتــز افزود: برای ما بهتر می بود اگر وجود نظامیان آمریکایی همچنان حائلی 
میان سوریه با عراق ایجاد می کرد تا مانع از پیوستن زمینی شیعی )از ایران به عراق 
و سپس به سوریه و لبنان( شود اما در همین حال اسرائیل نمی تواند به آمریکا بگوید 

که نظامیانش را وارد کدام قلمرو کند.
به گزارش رادیو فردا مجموعه ای از واکنش کارشناسان نظامی اسرائیل و مقامات 
رسانه های این رژیم نشان می دهد اسرائیل با غافلگیر شدن از تصمیم دونالد ترامپ، 

خروج نیروهای آمریکایی را به سود ایران و بشار اسد می داند.
وب سایت واانیوز، نزدیک به دولت نتانیاهو، روز پنجشنبه نوشت این تصمیم، 
گشــایش جاده تهران - بیروت اســت و به قاسم ســلیمانی، فرمانده شاخه قدس 

 ســپاه پاســداران ایران، امکان می دهد ســوار بر خــودرو از راه زمینی به ضاحیه 
)منطقه شیعه نشین جنوب بیروت و مقر اصلی حزب اه( برسد.

به نوشته واا، خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، »یک ضربه سخت« برای مرز 
شمالی اسرائیل است. 

روزنامه جروزالم پست نیز به نقل از سنگ ساگنیک، کارشناس مرکز مطالعات 
دایان نوشت: »ابهام در سیاست خارجی آمریکا برای تمامی هم پیمانان این کشور در 
خاورمیانه خطرناک است. خروج موثرترین متحد اسرائیل از سوریه درحالی که هنوز 

کار زیادی در آنجا باقی است، به آشفتگی می انجامد.«
سث فرنتزمن، گزارشگر جروزالم پست نیز که با کردهای منطقه در ارتباط است، 
پنجشنبه نوشت، تصمیم آمریکا دست این کشور را در برابر ایران تضعیف می کند و 

شرق سوریه را به کام هرج ومرج می برد.
سرچشمه افزایش نقدینگی

بودجه خود دولت است
یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد سرچشمه افزایش نقدینگی، بودجه دولت است.

آقای روحانی اخیرا ضمن اظهاراتی ســعی کرده بود اختصاص 45 هزار میلیارد 
تومان به مسکن مهر در دولت قبل از خود را ریشه نقدینگی عنوان کند و این در حالی 
است که نقدینگی در دولت وی از 470 هزار میلیارد به 1693 هزار میلیارد تومان در 

مهرماه گذشته رسید.
علی اکبر نیکو اقبال اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت وگو با روزنامه آرمان درباره 
ریشه افزایش نقدینگی گفت: سرچشمه افزایش نقدینگی و پایه پولی، بودجه دولت است. 
زمانی که هزینه های بودجه ای به طرقی افزایش یافته یا منابع آن به دایلی کاهش پیدا 
می کند، کسری بودجه بروز می کند. این کسری بودجه معموا از طریق برداشت دولت 
از منابع بانک مرکزی جبران می شود طی سال های گذشته متوسط افزایش نقدینگی 
باای 22 درصد بوده است. اما با توجه به رشد اقتصادی پایین در سال جاری و سال 
آینده، همین میزان رشد نقدینگی نیز به دلیل ایجاد تقاضا و قدرت خرید کاذب میان 

خانوارها، موسسات و شرکت ها و...، باعث تورم نیز خواهد بود.
وی می افزاید: هم اکنون نیز برخی اقتصاددانان، تورم فعلی را تا 70 درصد برآورد 
می کنند اما از آنجا که ایران دچار تحریم بوده و منابع درآمدی ما از محل فروش نفت 
نیز به شــدت کاهش یافته و دولت درصدد است بخشی از این کسری ها را از طریق 
درآمدهای مالیاتی تامین کند که این امر در دوران رکود، مشکل ایجاد خواهد کرد؛ چرا 
که دولت در حقیقت باید در این دوران مالیات ها را کاهش دهد تا واحدهای تولیدی و 
بازرگانی به سود رسیده و موجب رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری شوند. اما در 
مقابل در جایی که موسسات سوددهی خوبی ندارند و در مقایسه با گذشته ضرر هم 
می دهنــد، دولت می خواهد مخارج خود را از طریق مالیات ها جبران کند که این امر 
روی تولید فشار آورده و رکود را بیشتر می کند. دولت می تواند براساس پیشنهادهای 
علم اقتصاد، از طریق ارائه سوبســید و حمایت های مختلف دولتی از تولیدات، فشار 

مخارج خود را از روی تولید بردارد.
وی درباره ســقف مجاز نقدینگی در اقتصاد گفت: براساس قوانین علم اقتصاد، 
نقدینگی دو تا ســه درصد بااتر از میزان رشــد اقتصادی مجاز است. مثا اگر رشد 
اقتصادی ســه یا چهار درصد باشــد، نقدینگی اجازه دارد شش یا هفت درصد باشد. 
اما حاا که رشــد اقتصادی منفی است و برای سال آینده نیز تا منفی سه درصد نیز 
پیش بینی شده، رشد نقدینگی در حقیقت باید صفر باشد. حاا اگر این رقم نیست و 
شده است باای 20 درصد، پیش بینی اقتصاددانان مبنی بر رشد تورم تا 80 درصد در 
سال آینده می تواند درست باشد. این انباشت نقدینگی در سال های گذشته و عدم وجود 

عرضه تولیدی برای پاسخ به تقاضا، می تواند ما را با یک تورم سرسام آور روبه رو کند.
این کارشــناس افزود: عجیب است که هیچ اقدام اساسی برای جلوگیری از این 
روند تورمی انجام نمی شــود و گویی که اتفاق خاصی رخ نداده اســت. بخشی از این 
افزایش نقدینگی به عدم استقال بانک مرکزی در تصمیم گیری ها بازمی گردد. بانک 
مرکزی نباید از دولت در مجاز دانســتن برداشت از منابع تبعیت کند. حتی طرحی 
که برای اســتقال بانک مرکزی به مجلس فرستاده شد نیز آنچنان که باید اثر قوی 
و محکمی نخواهد داشت و بانک مرکزی همچنان مشغول تامین مالی خواسته های 

بودجه ای دولت ها خواهد بود.
تلویزیون اسرائیل: تصمیم ترامپ

از ترس تحقیر بیشتر توسط ایران بود
تلویزیون اسرائیل می گوید دستور خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به خاطر 

ترس از عملیات انتقام جویانه ایران و تحقیر هرچه بیشتر آمریکا بوده است.
به گزارش گویانیوز، شبکه تلویزیون ملی اسرائیل ادعا کرد یکی از علل تصمیم 
پرزیدنت ترامپ برای بیرون بردن نیروهای آمریکایی از سوریه، این نگرانی بوده که 
سپاه پاسداران و فرماندهی سپاه قدس، یک رشته عملیات علیه سربازان آمریکایی 

تدارک می بینند.
این شبکه گفت: بخشی از این عملیات تعرضی و انتقام جویانه، علیه حضور سربازان 

آمریکایی در عراق تدارک دیده شده بود.
در ادامه خبر ادعا شــده »فرماندهان سپاه پاسداران قصد داشتند با انجام یک 
رشته عملیات علیه سربازان آمریکایی و کشتن  شماری از آنان، موجب تحقیر هرچه 

بیشتر ایاات متحده گردند.«

گفت و شنود

احترام ...
گفت: بااخره تکلیف معاهده پاریس به کجا کشید؟

گفتم: خدا مرحوم حجت ااســام عباسی نماینده اسبق 
بندر عباس را با اولیاء اه محشور فرماید که وقتی در مجلس 
طرح کمک برای ترمیم ســوراخ ایه اُزون مطرح بود، گفت؛ 
این به ما چه ربطی دارد همان کشــورهای صنعتی غرب که 
ایه اُزون را سوراخ کرده اند باید هزینه ترمیم آن را بپردازند.

گفــت: حاا خانم دکتر ابتکار اصرار بــر تصویب این معاهده در 
مجلس دارد و گفته اســت مخالفــان معاهده آب و هوایی و اقلیمی 

پاریس، مخالفان دولت هستند!
گفتم: ولی همین چند روز قبل بود که آقای رئیس جمهور 
به شــدت با این معاهده مخالفت کرد، یعنی رئیس جمهور با 

دولت خودش مخالفت کرده است؟!
گفــت: چی بگم؟! مثل اینکه ایشــان از جایگاه رئیس جمهور در 

دولت اطاع کافی ندارند!
گفتم: طرف می گفت؛ اگر ما به یکدیگر احترام بگذاریم، 

یکدیگر هم به ما احترام می گذارد!

محمد صرفی

زن درویشی عیالمند به خانه همسایه می رفت که او را مصیبتی 
افتاده بود. درویش پرسید؛ کجا می روی؟ گفت: به تعزیت رسانیدن. 
درویش گفت: در خانه برای طفان چه گذاشته ای که بخورند؟ زن 
گفت: چون در خانه نه آرد اســت و نه نمک و نه هیزم، چه سازم و 

چه گذارم؟ مرد گفت: کجا می روی، تعزیت در خانه ماست!
حکایت فوق حکایت این روزهای دولت محترم اســت که قرار 
بود عزت را به پاســپورت ایرانی برگردانــد و تحریم ها را بردارد 
اما اینــک نمی تواند حتی از ســفرا و دیپلمات های خود حمایت 
کند. در تازه ترین مورد از این دفتر قطور، روز پنجشــنبه کشــور 
کوچک آلبانی دو دیپلمات ایرانی از جمله ســفیر کشــورمان را 
 اخــراج کرد. آلبانی بــا کمتر از 3 میلیون جمعیت و مســاحتی 
)28 هزار کیلومتر مربع( که از اغلب استانهای ایران کمتر است، چنان 
دربست خود را به آمریکا فروخته که کمتر کشوری در دنیا چنین 
خفت بار عمل می کند. آلبانی گمان می کند با نام گذاری خیابان ها و 
بلوارها به نام روسای جمهور آمریکا – مانند بوش، کلینتون و حتی 
ترامپ- و نصب مجســمه آنان در میادین شهرهای خود، می تواند 
به ناتو ملحق شــود! خوش رقصی دیپلماتیک برای آمریکا و رژیم 
صهیونیستی با اخراج دو دیپلمات ایرانی، از سوی چنین کشوری نه 
تنها بعید نیست بلکه فاقد کمترین ارزش و وزن دیپلماتیک است. 
اما فارغ از میزان اهمیت و وابســتگی آلبانی، سؤال این است 
که چرا و چطور به این نقطه رســیده ایم که این کشور کوچک و 
حاشیه ای اروپا نیز چنین گستاخانه عمل می کند؟ سرنخ پاسخ را 
باید در ماه ها پیش جست. اواسط خردادماه بود که دولت هلند دو 
دیپلمات ایرانی را اخراج کرد اما در اقدامی عجیب و غیرمنتظره، 
وزارت امور خارجه کشورمان نه تنها پاسخی به این اقدام خصمانه 
و بی دلیل نداد بلکه با سکوت خود و عدم خبررسانی درباره آن، با 
این اقدام به نوعی همراه شد و تا وقتی هلند - پس از حدود یک 
ماه - ماجرا را رسانه ای نکرد، از اعام آن خودداری کرد. این اقدام 
خصمانه هلند اولین گام از یک ســری اقدامات و مواضع خصمانه 

اروپا علیه جمهوری اسامی ایران بود.
پس از هلند فرانسه به یک مرکز فرهنگی-دینی یورش برد و 
اتهاماتی واهی علیه ایران مطرح و یک دیپلمات کشورمان را اخراج 
کرد. خصمانه تر از همه اینها دســتگیری دیپلمات کشورمان در 
اتریش، توسط پلیس آلمان بود. اقدامی برخاف قوانین دیپلماتیک 
که با سناریوسازی سه جانبه میان فرانسه، آلمان و بلژیک صورت 
گرفت و علیرغم مصونیت آقای اسداه اسدی و تبرئه وی در آلمان، 
این کشور اسدی را تحویل بلژیک داد و بازداشت وی وارد ششمین 
ماه شده اســت. واکنش وزارت امور خارجه به اخراج 5 دیپلمات 
ایرانی)این تعدادی اســت که تاکنون رسانه ای شده!( از اروپا چه 
بوده اســت؟ هیچ! در واقع این سکوت و بی عملی در قبال هلند و 
فرانسه و آلمان بود که تیرانا را به این جمع بندی رساند که او هم 
در میانه این دعوا می تواند لگدی بپراند و خودی نشان دهد. البته 
گفتنی است که آلبانی در ایران سفارتخانه و سفیر و دیپلمات ندارد 
و از این روی کمترین اقدام ما می تواند تعطیل ســفارتمان در این 
کشور فکسنی آلوده به حضور همه جانبه آمریکا و اسرائیل باشد.

برای درک بهتر ابعاد قضیه کافی است به تنش اخیر میان چین و 
کانادا نگاهی بیندازید. کانادا حدود 2 هفته پیش خانم »منگ وانژو« 
از مدیران ارشد شرکت »هوآوی« را دستگیر کرد. این دستگیری 
به درخواست آمریکا و به بهانه دور زدن تحریم های ایران از سوی 
این شرکت چینی انجام شد. وزارت خارجه چین بافاصله به ماجرا 
واکنش نشان داده و مراتب اعتراض شدید خود را به کانادا اعام 
کرد. اما پکن به اعتراض دیپلماتیک بسنده نکرد و به سرعت یک 
دیپلمات سابق کانادایی را دستگیر کرد. پس از آن نیز یک تاجر 
و کارآفرین کانادایی در چین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی چین 
بازداشت شد. دادگاه کانادا مدیر چینی را با قرار وثیقه آزاد کرد اما 
پکن نرمش نشان نداده و به تازگی رسانه ها از دستگیری سومین 
تبعه کانادایی در چین خبر دادند. وقتی چین از شهروند خود که 
مصونیت دیپلماتیک نیز ندارد، اینچنین با سرعت و قدرت دفاع 
می کند و در مقابل دســتگیری یک شهروند، سه شهروند طرف 
مقابل را بازداشت می کند، کدام کشوری به خود جرأت می دهد به 

دیپلمات چینی چپ نگاه کند؟! 
متاسفانه باید گفت دولت آقای روحانی هیچوقت وزارت امور 
خارجه نداشت و آنچه بود و هست وزارت امور برجام است! دستگاه 
دیپلماسی دو سال نخست فعالیت خود را با استراتژی »هر توافقی 
بهتر از بی توافقی است« پشت سرگذاشت. مهرماه سال 1393 شش 
سینماگر ایرانی )عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، مجید مجیدی، 
رخشــان بنی اعتماد، رضا میرکریمی و محمدمهدی عسگرپور( 
کمپینی را به راه انداختند که شــعارش ایــن بود؛ »هیچ توافقی 
بدتر از عدم توافق نیست«. چندی بعد مجیدی درباره پشت پرده 
این ماجرا گفت: »چند روز پیش از سوی آقای محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه با ما تماســی گرفته و خواسته شد که عده ای از 
هنرمندان که وجهه بین المللی دارند در مسیر مذاکرات هسته ای 
و برای احقاق حقوق حقه مردم ایران، دولت را یاری رســانند و به 
همین منظور پوســتری از سوی وزارتخانه آماده شد که ما نیز آن 
را تایید کردیم.« استراتژی بعدی دستگاه دیپلماسی »حفظ توافق 

به هر قیمتی« بود که تاکنون ادامه یافته است. 
سکوت و انفعال در برابر اقدامات خصمانه اروپا ناشی از همین 
رویکرد غلط و پرهزینه اســت. دستگاه دیپلماسی معتقد است و 
می گوید آمریکا و رژیم اسرائیل به دنبال تخریب روابط میان اروپا 
و ایران هستند. آقای قاسمی درباره اقدام آلبانی گفته است؛ »این 
اقدام در ادامه سناریوهای قبلی برای تخریب روابط ایران و اروپا 
در برهه حساس کنونی صورت گرفته است.« بی شک واشنگتن و 
تل آویو چنین رویکردی را دنبال می کنند اما پاسخ و واکنش ما باید 
چه باشد؟ آیا راه حل ایستادن و تماشا کردن است؟ شک و تردید 
نداشته باشید که اقدام آلبانی آخرین اتهام زنی و لگدپرانی اروپا 
نخواهد بود. چنانکه شــواهد و قرائن نیز همین را نشان می دهند. 
دو روز پیش برخی روزنامه های انگلیسی پس از سی سال به این 
نتیجه رسیده اند که انفجار هواپیمای اکربی، کار ایران بوده نه لیبی! 
چندی پیش آقای ظریف در یک جلسه حزبی به کیهان و صدا 
و ســیما تاخت و از نادیده گرفتن غرور ملی گفت: انفعال در برابر 
اخراج و دستگیری دیپلمات های ایرانی در اروپا، جزئی از راهبرد 
حفظ و ارتقای غرور ملی اســت؟! 4 سال پیش در چنین روزهایی 
آقای روحانی در همایش »اقتصاد ایران« از وصل نبودن آرمان کشور 
با سانتریفیوژ گفت و اضافه کرد؛ »در کشور ما سال ها و دهه هاست 
که اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی یارانه می دهد، اقتصاد ما تا 
کی باید به سیاســت یارانه بدهد؟ باید یک دهه امتحان کنیم و از 
سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی، 

معیشت و  اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد.«
حال که دولت منتقدان را بی ســواد و دشمن خود می داند و 
گوشــی برای شنیدن نقدها ندارد، پیشنهاد می شود جناب آقای 
روحانی و ظریف به عنوان سکانداران راهبرد دولت، یکبار هم که 
شده به صورت ناشــناس میان مردم بروند و پای حرف های آنان 
بنشینند و نتیجه بیش از 5 ســال برجامیزه کردن کشور را در 
زندگی، معیشــت و  اشتغال جوانان بی واسطه بشنوند. روا نیست 
کشوری که طرح های واشنگتن در منطقه را خنثی و چنان اقتدار 
خود را دیکته می کند که آمریکا مجبور شــود با آن همه هزینه، 
دســت خالی سوریه را ترک کند، در برابر اقدامات خصمانه چند 
کشــور اروپایی که یا از فرط کوچکی در نقشــه باید به سختی 
پیدایشان کرد و یا تا گردن در آشوب و بحران غرق شده اند، دست 

روی دست بگذارد و بر توهمات آنان بیفزاید.

وزارت امور برجام!
یادداشت روز

افشاشــدن مجموعه ای از 
اتحادیه  محرمانــه  مکاتبات 
اروپا، پیرامون خط مشــی این 
اتحادیه در قبال ایران و همچنین 
تاش های پشت پرده سعودی و 
رژیم صهیونیستی برای حمایت 
از آشــوب آفرینی در ایران در 

دسترس قرار داده است.
تلگراف های  از  مجموعه ای  انتشار 
دیپلماتیک و مکاتبات محرمانه اتحادیه 
اروپا، اطاعات جدیدی درباره خط مشی 
ایــن اتحادیه در قبال ایران و همچنین 
تاش های پشــت پرده سعودی و رژیم 
صهیونیســتی علیه ایران، در دسترس 

قرار داده است.
روزنامه »نیویورک تایمز« چهارشنبه 
هفته گذشــته گزارش داد که گروهی 
از هکرها توانســته اند با نفوذ به یکی از 
سرورهای شبکه رایانه ای اتحادیه اروپا در 
قبرس، به حجم گسترده ای از اطاعات 

محرمانه این اتحادیه دست یابند.
این روزنامه که به این اسناد دست 
یافته، گزارشــی در مورد محتوای آنها 
منتشــر کرده که عمدتا بــر مذاکرات 
اتحادیه اروپا با آمریکا و چین متمرکز 
اســت. مواردی در این اسناد در مورد 

ایران مطرح شده است.
ایمیل های ارسالی مقام های اتحادیه 
اروپا، خطوط مذاکراتی تدوین شده برای 
مقام هــای اروپایی، گــزارش محتوای 
دیدارهای صــورت گرفته با طرف های 
خارجی و گزارش جلســات رســمی و 
غیررسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا 
از جمله مهم ترین اسنادی است که در 
حمله هکرها، که به ادعای نیویورک تایمز 

چینی هستند، به دست آمده است.
برخی موارد مرتبط با ایران که در 

این اسناد به آن ها  اشاره شده، عبارتند 
از: حمایت سعودی ها از آشوب در ایران، 
تاش نماینده رژیم صهیونیستی برای 
تحریک کشورهای اروپایی علیه ایران، 
خواست چین از اتحادیه اروپا برای ایجاد 
ســاز و کاری جهت حفظ منافع مالی 
ناشی از توافق هسته ای با ایران، تعجب 
اتحادیه اروپا از ساقط شدن جنگنده اف-
16 رژیم صهیونیستی بر فراز جوان و 
گزارشی از نشست وزرای خارجه اتحادیه 

اروپا پس از حصول برجام.
حمایت سعودی ها 
از آشوب در ایران

یکی از اســناد افشا شــده، نشان 
می دهــد مقام های ســعودی از جمله 
»سلمان« پادشاه این کشور در دیدار با 
»نیکوس آناستاسیادس« رئیس جمهور 
قبرس گفته جهان باید از اغتشاشات در 
ایران حمایت کند. او البته اذعان کرده 
که چنین ناآرامی هایی نمی تواند به تغییر 

نظام در ایران منجر شود.
وزارت خارجه قبرس در این سند 
در مورد این دیدارهــا که روز 13 دی 
1396 )3 ژانویــه 2018( در ریــاض 
صورت گرفته، نوشته است: »زمینه مداوم 
]صحبت های[ طرف ســعودی مسئله 
مداخله ایران در امور داخلی کشورهای 
آن منطقه با هدف متزلزل کردن امنیت 
و ثبات و اینکه ]ایران[ منبع حمایت مالی 

از تروریسم است، بود.«
تقای رژیم صهیونیستی

یکی دیگر از اسناد، گزارشی است 
کــه وزارت خارجه اســلواکی در مورد 
دیدار مدیرکل سیاســی وزارت خارجه 
این کشــور با همتای اسرائیلی اش در 
قدس اشغالی، به اتحادیه اروپا ارسال کرده 
است. آنطور که از این گزارش برمی آید، 

»الون یوشپیز« مدیرکل وزارت خارجه 
رژیم صهیونیســتی بخــش اعظم این 
دیدار را به ایران اختصاص داده و تاش 
داشته تا اروپایی ها را به پیوستن به موج 

تحریمی علیه ایران، متقاعد کند.
ساقط شدن جنگنده 

صهیونیست ها
در جلسه  وزرای خارجه اتحادیه اروپا 
کــه روزهای 26 و 27 بهمن 1396 )15 
و 16 فوریه 2018( در شــهر »صوفیه« 
بلغارســتان برگزار شده، موضوع سوریه 
یکی از مسائل اصلی مورد بحث بوده است.

اروپایی هــا از هدف قــرار گرفتن 
یک فروند جنگنده اف-16 ارتش رژیم 
صهیونیستی بر فراز جوان  اشغالی ابراز 

تعجب کرده اند.
 روز 21 بهمــن ســال گذشــته 
)10 فوریه 2018( یک فروند جنگنده 
رژیم صهیونیســتی در حالی که حریم 
هوایی ســوریه را نقض کرده بود، مورد 
اصابت موشــک پدافنــد هوایی ارتش 

سوریه قرار گرفت و سقوط کرد.
این اولین بار در 30 ســال گذشته 
بود که یک جنگنده رژیم صهیونیستی 
هدف پدافند ارتش یک کشور عربی قرار 

گرفته و ساقط شد.
نشست غیررسمی اتحادیه اروپا

به گــزارش فارس، یکــی دیگر از 
اسناد منتشر شده هم مربوط به جلسه 
غیررسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا 
اندکی پس از حصول توافق هســته ای 
است. در این نشست که در روزهای 16 
و 17 بهمن 1394 )5 و 6 فوریه ســال 
2016( در آمستردام هلند برگزار شده، 
حاضرین دیدی مثبت بــه این توافق 
داشــته و امیدوار بوده انــد که بتوانند 
از ایــن فرصت برای گســترش حضور 
اقتصادی در بازار ایران و همچنین آغاز 
گفت وگوهای منطقه ای استفاده کنند. 
این ســند همچنین تایید می کند که 
اتحادیــه اروپا امیدوار بوده که در ایران 

یک دفتر افتتاح کند.

ابتکار نقدهای مستند مخالفان 
پیوســتن به معاهــده پاریس را 
اظهارنظرهای سیاســی مخالفان 
دولت خوانده و این در حالی است 
که اخیــرا روحانی در اظهاراتی به 
درستی حضور در این توافق را به 
مصلحت کشــور ندانست و دیگر 
اینکه اکنــون این معاهده حتی از 
میان اصاح طلبــان نیز مخالفانی 

یافته است.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده و رئیس ســابق 
ســازمان حفاظت محیط زیســت در 
گفت وگــو بــا برنامه »پارک شــهر« 
رادیو تهران در پاســخ به سؤالی درباره 
توئیت هــای وی دربــاره موافقت نامه 
پاریس گفت: ماجرای پیش آمده ناشی 
از اظهارنظرهای سیاسی مخالفین دولت 
است. دولت نه در برابر کنوانسیون های 
خارجی خودباخته است و نه نیازی دارد. 
مرتبط کردن انتقادهای مســتند 
مخالفان توافق نامــه پاریس در حالی 
از سوی ابتکار سیاسی خوانده می شود 
که اخیرا رئیس جمهــور نیز در موضع 
گیری صحیح که نشان از حفظ منافع 
ملی داشــت حضور در ایــن توافق را 
مصلحت کشور ندانست. روحانی حضور 
در این توافق را در حالی که بسیاری از 
بزرگ ترین کشورهای تولید کننده گاز 
گلخانه ای یا در این توافق نیســتند و 
یا خارج شده اند و همچنین در شرایط 

تحریم غیراصولی نامید.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خانواده ادامه داد: سال 86 مقام معظم 
رهبری سیاست های کلی اصاح الگوی 
مصرف را اباغ کردند. در این سیاست ها 
آمده اســت که شدت انرژی باید تا 50 
درصد کاهش یابد. کاهش شدت انرژی 
یعنی کاهش تولید گازهای گلخانه ای، 
یعنی کاهش تولید آلودگی هوا. اینها با 
هم مترادف است و حاا محاسبه ریاضی 
دارد و قابل ارائه است که چگونه با هم 

مترادف هستند!!
رئیس  سابق سازمان حفاظت محیط 
زیست درباره توافق نامه پاریس گفت: اوا 
این توافق نامه، یک توافق نامه داوطلبانه 
هست و نه جریمه دارد و نه تحریم دارد، 
هیچی ندارد. یک حرکت داوطلبانه است. 
دارد یک المپیکی به نام المپیک مقابله 
با تغییر اقلیم در دنیا انجام می شــود و 
کشورها با هم رقابت می کنند و در آن 
جایزه گذاشــته اند و می گویند ما برای 
اینکه این اتفاق برای دنیا رخ ندهد، این 
کارها را با هــم انجام می دهیم، به هم 

کمک می کنیم. هم در انرژی های نو.
معــاون رئیس جمهــور در امــور 
زنــان و خانواده ادامــه داد: اان ایران 
یکی از بزرگ ترین کشــورهای دنیا از 
لحاظ بهره مندی از انرژی خورشــیدی 
و انرژی بادی اســت و خوشــبختانه با 
ســرمایه گذاری هایی که شــده است، 
ما اان تولید پنل های خورشــیدی در 

داخل کشــور داریم، تولید توربین های 
بادی در داخل کشــور داریم و قطعا از 
انرژی های نو باید اســتفاده کنیم. این 
هم باز از فرمایشات مقام معظم رهبری 
اســت که نفت را اینقدر نسوزانید و در 
ســرمایه گذاری های اساسی ببرید و به 
کاا تبدیلش کنید کــه ارزش افزوده 

داشته باشد.
ابتکار افزود: این مبانی که ما داریم 
حــاا اینجا آمــده و بــا توافق پاریس 
همخوانی پیدا کرده است. توافق پاریس 
می گوید اصا نیایید، اصا نپیوندید و از 
منافعش هم بهره مند نشوید و با جامعه 
جهانی هم همراهی نکنید. این به نفع 

کی هست؟ این به نفع کشور ماست؟
معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خانواده با تاکید بر اینکه توافق پاریس 
توســط دکتر ظریف امضا شده است و 
وزیر امور خارجه بــا اجازه دولت امضا 
کرده است، گفت: دولت براساس رشد 
اقتصــادی 8 درصدی و دســتور مقام 
معظــم رهبری مبنی بــر کاهش 50 
درصدی شــدت انرژی، گفته است که 
ما باید برای تحقق رشــد اقتصادی مان 
حداقل 34 درصد شدت انرژی را تا 15 

سال آینده کاهش دهیم.
رئیس  ســابق ســازمان حفاظت 
محیط زیســت اضافه کرد: حاا ما در 
توافق پاریــس 34 درصد نمی گوییم، 
ما می گوییم 4 درصد و 8 درصد را هم 
منوط به عدم تحریم ایران و امکان حضور 

ایران در رقابت هــای جهانی و تجارت 
جهانی می کنیم. خوب اینکه اان همه 
ممکن است اظهارنظر کنند اینکه اصا 
منفعت کشــور ماست، ما چه چیزی از 
دست می دهیم؟ ما که قرار نیست رشد 

اقتصادی مان را کند کنیم؟ 
ازم به ذکر است که این اظهارات 
ابتــکار در حالی بیان شــده که او در 
سازمان محیط زیست مدعی شده بود 
که توافق نامــه ای که ایران امضا کرده 
است پیوســت الزام آور ندارد. اما اکنون 
مشــخص شده اســت که این پیوست 
وجود دارد و کســر 4درصدی در شمار 
این تعهدات است. همچنین باید متذکر 
شد که امضای آرام و بی سروصدای این 
توافق نامه همانند آن کاری اســت که 
طیب نیا درمورد امضای FATF انجام 
داد. همچنیــن عنوان کــردن منویات 
رهبری برای حفاظت از محیط زیست و 
همچنین جایگزینی سوخت های فسیلی 
در حالی است که معظم له آن را به عنوان 
سیاستی داخلی بیان فرموده و به هیچ 
عنوان ربطی به قبول تعهدات بی ســرو 
ته بیگانگان ندارد. ضمنا باید گفت که 
غــرب در حالی ایــران را به کم کردن 
سوخت های فسیلی ترغیب می کند که 
از آن طرف در مورد مسیرهای جایگزین 
مانند انرژی اتمی ما را در تحریم قرار داده 
و عما مسیری که امثال ابتکار در پیش 
گرفته اند حرکت در مسیر یاری رساندن 

به خواسته های غرب است.

ابتکار: انتقادها از معاهده پاریس اظهارنظرهای سیاسی مخالفین دولت است

خانم ابتکار! آقای روحانی هم مخالف دولت است؟!

نیویورک تایمز منتشر کرد

اسناد حمایت سعودی ها از آشوب در ایران

به  واکنش  در  اســرائیل  رادیو 
انتشار خبر خروج نیروهای آمریکا از 
سوریه تصریح کرد: خروج نیروهای 
آمریکایی، مقابله بــا ایران را برای 
مشکل  بسیار  اســرائیل  نیروهای 

می کند.
این رادیو افزود: تصمیم دونالد ترامپ 
رئیس جمهــوری آمریکا بــرای خروج از 
سوریه یک ضربه هولناک به اسرائیل بود و 
مقابله با تمرکز نیروهای ایرانی در سوریه را 
دشوار می کند. تصمیم آمریکا برای خروج 
از سوریه پیامدهای منفی بسیاری بر اوضاع 
امنیتی و سیاسی اسرائیل در سوریه دارد.
تل آویو معتقد است که با این اقدام، 

آمریکا عمًا سوریه را دو دستی به ایران و 
روسیه تحویل می دهد و این به هیچ عنوان 

خبر خوشایندی برای اسرائیل نیست.
در ادامه این گزارش آمده است: این 
نگرانی در میان دولتمردان و سیاستمداران 
آمریکایی وجود دارد که با خروج نظامیان 
آمریکایی از سوریه، ایران و روسیه که هر 
دو به بشار اسد رئیس جمهوری این کشور 
نزدیک هستند، جای خالی آمریکایی ها را 
پر کنند و اوضاع امنیتی از وضعیت کنونی 

وخیم تر شود.
قطعاً آمریکا برای گسترش نفوذ ایران 
در ســوریه در صورت خروج از این کشور 

باید چاره ای بیاندیشد.

رادیو اسرائیل: 
تصمیم ترامپ

یک ضربه هولناک به تل آویو بود



اخبار كشور

یک کارشناس:
تطهیر پهلوی تبدیل به یک جریان 

در فضای فرهنگ و هنر شده است!
یک کارشــناس فرهنگی نســبت به جریان تطهیر رژیم پهلوی در فضای 

فرهنگی کشور هشدار داد.
امیرحسین جوانشیر، فعال فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت: به 
تازگی شاهد بروز عائم و نشانه هایی در فیلم ها، مستند ها و آثار هنری هستیم 
که به نوعی تداعی کننده و تبلیغی از زمان حکومت پهلوی و تطهیرکننده دوران 
طاغوت هستند. این جریان خزنده و مشکوک در تاش است تا تصویری مثبت 
از عصر پهلوی به مخاطبانش که اکثرا نسل جوان هم هستند ارائه کند و جالب تر 
هم اینکه این گونه آثار به سادگی مجوز پخش و نمایش دریافت می کنند. برخی 
مدیران فرهنگی نیز مانعی برای چنین آثاری ایجاد نمی کنند که این خود جای 

سوال و تعجب و بررسی دارد! 
وی افزود: برای مثال به تازگی شاهد آن هستیم که سازمانی که در دوران 
طاغوت با اهدافی خاص تشکیل شده بود مجددا به همان شکل و شمایل سابقش 
در مراسمات حضور پیدا می کند. فعالیت »سازمان پیشاهنگی ایران« را می توان 
نمونه و مصداقی از این تحرکات نامید. کســانی که در دوران پیش از انقاب به 
عضویت این ســازمان درآمدند و اکنون در دوران میانســالی و پیری هستند با 
همان لباس ســابق و با همان عائم خاص با اســتفاده از پرچم ایران که البته 
منقش به آرم جمهوری اسامی هم نیست به فعالیت شان ادامه می دهند و مدعی 

این هم هستند که از وزارت کشور مجوز فعالیت دارند! 
جوانشیر ادامه داد: پخش غیرمعمول سرود شاهنشاهی به جای سرود ملی 
در برخی برنامه ها، نمایش نخ نما و ســاختگی ورود هماهنگ یک فرد مزدور با 
پرچم شیر و خورشید در وسط پخش زنده یک بازی حساس فوتبال و یا تاسیس 
شبکه ماهواره ای و فعالیت در شبکه های گوناگون مجازی و تبلیغات گسترده با 
صرف هزینه های کان و ... نشان می دهد که جریان ارزشی کشور باید بیش از 
همیشه هوشیار باشد و به معنی واقعی کلمه با حساسیت و دقت فضای فرهنگی 
جامعه را رصد کنــد و بداند که هیچ اتفاقی و تغییری در هیچ کجای عالم رخ 
نمی دهد مگر اینکه زمینه آن به لحاظ فرهنگی آماده شده باشد.لذا لزوم بیداری 
در جهت جلوگیری از نفوذ نرم فرهنگی دشمن امروز بیش از هر زمان دیگری 
ازم و واجب به نظر می رسد و در همین راستا هشدار چند روز قبل مقام معظم 
رهبری که فرمودند شاید دشمن برای سال ۹۸ برنامه ریزی کرده و باید مواظب 

بود، نقشه راه ما را به روشنی در مقابله با تهدیدات آتی روشن می کند.
درخواست دیدار با رهبر انقاب 

در برنامه زنده
ویژه برنامه های شــب یلدای صداوســیما گرچه همچون سال های قبل، 
با چهره ها و قالب های تکراری پخش شــد، امــا در میان این برنامه ها، لحظات 

خاطره انگیز و زیبایی نیز شکل گرفت.
ازجمله می توان به برنامه »شــب آرام« شبکه سوم ســیما اشاره کرد که 
شخصیت های متفاوت تری را به برنامه آورد. از جمله یک ساربان فداکار که پس 
از دیدن واژگون شدن یک تریلی روی ریل قطار، به سوی یک قطار مسافربری 
که نزدیک بود با تریلی برخورد کند رفت و جان مسافران این قطار را نجات داد و 
به همین دلیل هم به دهقان فداکار دوم شهرت یافته است. وی در بخشی از این 
برنامه زنده، درخواست کرد تا شرایط دیدارش با رهبر معظم انقاب فراهم شود.
همچنین در بخشــی از این برنامه، یکی از فرماندهــان قدیمی ارتش، به 
یادآوری شهدای ارتش در کردستان و به ویژه شهید احمد محرابی، اولین شهید 
ارتش در کردستان پرداخت. دو نفر از مبارزان انقابی کرد هم با همان پوشش 
محلی کردی، وی را در بردن اسامی شهدا و پاسداشت آن ها همراهی می کردند.
حضور یکی از خانواده های گرامی شــهدا نیز به این برنامه غنای بیشتری 
بخشید. دعوت از یک خانواده شهید افغانستانی و حضور یک رفتگر شهرداری نیز 

از دیگر اتفاقات جدید و متفاوت »شب آرام« شبکه سه بود. 
البته رضا رشــیدپور، مجری این برنامه نیز در یکی از بخش های برنامه، از 
رزمایش اقتدار ســپاه و حضور یکی از فرماندهان نیروی زمینی سپاه در مراسم 
عروســی روســتای نزدیک این رزمایش و دادن هدیه به داماد و عذرخواهی به 

خاطر ایجاد مزاحمت از اهالی روستا یاد کرد.
طنزپردازهای انقابی 

امروز به حساب امضای کری می رسند!
یازدهمین شــب طنز انقاب اسامی با عنوان »نطنز« همزمان با سومین 
سالروز انتشار تیتر »امضای کری تضمین است« از سوی باشگاه طنز و کاریکاتور 

انقاب اسامی در حسینیه هنر برگزار می شود.
در این محفل طنز، عاوه بر برنامه هایی نظیر شعر و نثر خوانی، اجرای طنز 
کمدی و اجرای موسیقی، آیتم های ویژه ای برای گرامیداشت سالروز انتشار تیتر 

»امضای کری تضمین است« نیز در نظر گرفته شده است.
این برنامه امروز یکشــنبه دوم دی از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در حسینیه 
هنــر واقع در میدان انقاب، خیابان ۱۶ آذر، پاک ۶۰ از ســوی باشــگاه طنز 
و کاریکاتور انقاب اســامی برگزار می شود و حضور برای عموم در این برنامه 

آزاد است.
کتاب »خاطرات سفیر« سریال می شود

یک سریال براساس کتاب »خاطرات سفیر« تولید می شود.
نیلوفر شــادمهری نویسنده کتاب »خاطرات سفیر«، نگارش فیلمنامه یک 
سریال تلویزیونی براساس این کتاب را برای ساخت در باشگاه فیلم سوره حوزه 

هنری آغاز کرده است.
این سریال برگرفته از خاطرات دختر مسلمانی است که هرچند برای ادامه  
تحصیل در مقطع دکتری به کشور فرانسه سفر می کند اما سفیری برای دفاع از 

حقیقت اسام می شود.
کتاب »خاطرات سفیر«، خاطرات نیلوفر شادمهری و شامل بیان چالش هایی 
اســت که یک بانوی مسلمان به عنوان دانشجوی ممتاز ایرانی در فرانسه با آن 
مواجه شده است. این کتاب شــامل بخش اندکی از تمام خاطرات وی است و 
روایت های تازه ای از این مواجهه در نســخه فیلمنامه سریال به رشته تحریر در 

خواهد آمد.
»خاطرات سفیر« برای نخستین بار در سال ۹۶ عرضه شد و در مدت ۹ ماه 

به چاپ سی و هشتم رسید.
رهبر انقاب چندی پیش در جریان یکی از دیدارها با اشــاره به این کتاب 

گفتند: »کتاب »خاطرات سفیر« را توصیه کنید که خانم هایتان بخوانند.«
بی خانمانی در آمریکا

 به هالیوودی ها هم رسید
بحران گرانی مسکن در لس آنجلس بسیاری از عوامل سینمای هالیوود را به 

زندگی شبانه روزی در داخل خودرو مجبور ساخته است.
به گزارش فارس، هالیوود ریپورتر در این باره با چند نفر از عوامل سینمایی 
مســتقر در هالیوود که در خودروهای شخصی خود شب ها را سپری می کنند؛ 

گفت وگو کرده است. 
»نوئل« که دســتیار تولید اتاق نویســندگان در یک سایت بسیار بزرگ و 
فیلمنامه خوان یک شبکه معتبر تلویزیون کابلی است و تنها از نام کوچک خود 
استفاده می کند که دلیلش کار کردن برای یک استودیوی مهم عنوان شده، یکی 
از ۱۵ هزار و ۷۴۸ شــهروندی است که در لس آنجلس در داخل خودرو زندگی 
می کند. این میزان به ســرعت در حال افزایش است و دلیل آن نابرابری درآمد 
و بحران بی خانمانی است. از ژانویه امسال، ۹ هزار و ۱۱۷ وسیله نقلیه به عنوان 
منزل مسکونی استفاده و بر این آمار افزوده شده است که ۶۰۰ مورد نسبت به 

سال ۲۰۱۷ اضافه شده است.
»جو لِپ« ۲۷ ساله یکی از عوامل صحنه است که به صورت تمام وقت برای 
برنامه »اسنیکی پیت« آمازون کار می کند. او نیز در ماشین فورد وینداستار سبز 
رنگــش زندگی می کند. او که کرایه منزل در لس آنجلس را بســیار »ظالمانه« 
می خواند می گوید برای یک سال اجاره حداقل ۱۴ هزار دار باید پرداخت شود. 
او امیدوار است بتواند این مبلغ را پس انداز کند. »آسِتن پدرونی« دستیار دوربین 
که در چندین پروژه فیلم کوتاه همچون »موســی مقدس« کار کرده، زندگی 
در ون را به خاطر داشــتن پول کافی برای انجام سرگرمی هایش همچون بازی 
اسکیت بورد برگزیده است. »کریس هولســِبک« ۵۰ ساله آهنگساز بازی های 
ویدیویی اســت. او نیز کمبود مسکن ارزان قیمت در کالیفرنیا را به عنوان عامل 
اصلی در تصمیم خود برای شروع زندگی در خودرو عنوان می کند. او همچنین 
برای فیلم های »جنگ ستارگان: اسکادران روگ«، »دکتر هو« و »جنگ دنیاها« 

موسیقی نوشته است.

صفحه 3
 یک شنبه ۲ دی ۱3۹۷

۱۵ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۸۱

با حضور وزیر دفاع
دستاوردهای نوین سایبری 

رونمایی شد
امیــر حاتمی وزیــر دفاع بــا حضور در ســازمان صنایع 
رونمایی  نوین سایبری  از دســتاوردهای  الکترونیک)صاایران( 

کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر 
دفاع با حضور در شــرکت صنایع الکترونیــک وزارت دفاع)صاایران( از 
دســتاوردهای نوین الکترونیکی، مخابراتی و سایبری رونمائی و همزمان 
خطوط تولید محصوات ارتباطی پیشــرفته دیجیتال و نرم افزار پایه را 

افتتاح کرد.
 امیر حاتمی در این مراســم، با تقدیر از متخصصین و دانشــمندان 
پرتــاش صنایــع الکترونیــک ایران )صاایــران(، دســتاوردهای نوین 
الکترونیکــی و مخابراتی را مصــداق بارز اقتصاد مقاومتــی و درون زا 
بودن صنعت بومی دفاعی دانســت و اظهار داشــت: امروز مفتخریم که 
دستاوردهای پیشرفته ارتباطی و الکترونیکی صنایع الکترونیک ایران)صا 
ایران( در تراز منطقه ای از جایگاه ویژه ای برخوردار است و با دستیابی به 
این فناوری های نوین خواهیم توانســت از یک شبکه ارتباطی امن چند 

ایه در بین یگان های زمینی، هوایی و دریایی برخوردار باشیم.
وی افزود: این قابلیت های مخابراتی و سایبری جدید، نیروهای مسلح 
پرتوان ما را در مواجهه با جنگ های الکترونیکی دشــمن برتری خواهد 
داد و خواهد توانســت تأثیر بسزائی در موازنه درگیری های احتمالی در 

صحنه رزم ایجاد کند.
وزیــر دفاع گفت: بــا بهره گیــری از این ســامانه های الکترونیکی، 
مخابراتی و سایبری، امکان شناسائی به موقع تهدید، تحلیل سناریوهای 
عملیاتی دشمن، توجه ویژه به تهدیدات نوین و اقدام متقابل متناسب با 

تهدیدات فراهم شده است.
امیر حاتمی افزود: امروز مفتخریم که دانشمندان متخصص و جوان 
صنایــع الکترونیــک ایران با اتکا به دانش و تخصــص بومی و داخلی با 
توجه و شناســایی دقیق نیازمندی های الکترونیکی و مخابراتی نیروهای 
مســلح و در تعاملی تنگاتنگ با فرماندهان عرصه رزم و با کمک شبکه 
گسترده شرکت های دانش بنیان، نسبت به تأمین نیازمندی های عملیاتی 
نیروهای مســلح اقدام کرده و از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور 

جلوگیری کرده اند.
رئیس  مجمع نمایندگان اصفهان اعام کرد

دستور رئیس جمهوری 
برای تشکیل ستاد احیای زاینده رود

رئیس  مجمع نمایندگان استان اصفهان از دستور رئیس جمهوری 
به معاون اول خود برای طرح تشکیل »ستاد احیای زاینده رود« در 

هیئت دولت خبر داد. 
حجت ااسام والمسلمین سیدناصر موسوی ارگانی، سه شنبه شب در 
گفت و گو با ایرنا افزود: رئیس جمهور در پی نامه ارسالی نمایندگان استان در 
مجلس شورای اسامی به ایشــان مبنی بر تشکیل ستاد احیای زاینده رود، 

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت را مسئول بررسی این موضوع کرد.
وی یادآور شــد: روحانی که در ســفر ســال ۹۳ خود به اصفهان وعده 
بــه جریان انداختن زاینده رود را داده بود، در دســتور خود به معاون اول به 
اهمیت احیای این رودخانه برای زندگی مردم، وضعیت کشاورزی، صنعت و 

گردشگری تاکید کرده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تشــکیل ستاد احیای زاینده رود، پیش 
از این نیز از سوی نمایندگان استان در مجلس مطرح شده بود، تصریح کرد: 
شکل گیری این ستاد با محوریت چند وزیر می تواند مسیر احیای زاینده رود 

را هموار کند.
موسوی ارگانی به جلسه روز سه شنبه نمایندگان مردم استان اصفهان 
در مجلس با محمدباقر نوبخت رئیس  ســازمان برنامه و بودجه کشــور نیز 
 اشاره کرد و افزود: در این جلسه، نمایندگان استان، ضرورت ایجاد اصاحات 
در بودجه ســال ۹۸ و ردیف دار شدن طرح  های تامین آب استان را خواستار 

شدند.
نماینده مردم فاورجان در مجلس، اجرای مصوبات شورایعالی آب بویژه 
»طرح ۹ ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود« را ضروری برشمرد و اظهار 
داشت: نمایندگان اصفهان در مجلس شــورای اسامی همراه با نمایندگان 
کشــاورزان و فعاان محیط زیســت، همواره به ضــرورت اجرای کامل این 

مصوبات تاکید داشته اند.
طرح ۹ ماده ای احیای زاینده رود موضوعاتی مانند تاسیس واحد مدیریت 
یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود، ســاماندهی برداشــت آب در اســتان های 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و جلوگیری از برداشــت های غیرمجاز، 
تشــکیل شورای هماهنگی حوضه زاینده رود و ممنوعیت بارگذاری جدید بر 

منابع این رودخانه تا پیش از تعیین تکلیف آن را دربردارد.
رئیــس  مجمع نمایندگان اســتان اصفهان در عین حال رســیدگی به 
خواســت مردم بخصوص کشــاورزان را ضروری دانســت و افزود: مطالبات 
کشاورزان که سال ها با استفاده از حقابه خود از زاینده رود، کشاورزی و امرار 

معاش کرده اند، اهمیت دارد.
وزیر آموزش و پرورش:

تمام مدارس سیستان و بلوچستان 
به وسایل گرمایشی استاندارد مجهز می شوند

وزیر آموزش و پرورش به همراه شماری از اعضای کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسامی با حضور در منزل 
چهار دانش آموز فوت شده حادثه آتش سوزی دبستان غیر دولتی 
اســوه حسنه این شــهر با خانواده آنان دیدار و ابراز همدردی 
کرده بود گفت: تمام مدارس سیســتان و بلوچستان به وسایل 

گرمایشی استاندارد مجهز می شوند.
به گزارش ایرنا، ســید محمــد بطحایی در دیدار بــا خانواده مریم 
نوکندی یکی از دانش آموزان فوت شــده مدرســه اسوه حسنه زاهدان 
گفت: با وجود اینکه در سراســر کشــور با مشــکات وسایل گرمایشی 
استاندارد مواجه هســتیم اما تمامی مدارس سیستان و بلوچستان تا ۲ 

سال آینده به وسایل گرمایشی استاندارد مجهز خواهند شد. 
وی اظهار داشــت: همه مسببانی که حتی ســهوا باعث بروز چنین 
حادثه  ای شــدند باید مورد بازخواســت قرار گیرند تا دیگر شاهد چنین 

اتفاقات ناگواری در آینده نباشیم. 
وزیر آموزش و پرورش گفت: ما باید تمام سعی خود را داشته باشیم 
تا حداقل در بحث گرمایشــی و وســایل مورد نیاز آن بتوانیم مدارس را 

تجهیز کنیم. 
وزیر آموزش و پرورش گفت: از مجموع ۱۷۰ هزار کاس درس غیر 
اســتاندارد در کشور، باید وسایل گرمایشــی ناایمن ۲۵ هزار کاس در 

اسرع وقت استانداردسازی شود. 
بطحایــی همچنین در آران و بیدگل گفت: نبود لوله کشــی گاز در 
برخی مناطق کشــور مشکل را دوچندان کرده که باید در این شرایط از 

بخاری های استاندارد برقی یا خورشیدی استفاده کرد. 
وی اضافه کرد: شاید در بیشتر موارد وسایل گرمایشی هم استاندارد 
باشــد اما بــرای محیط آموزشــی کــه در معرض بازی هــای کودکانه 
 دانش آمــوزان اســت، می تواند خطرآفرین باشــد که نیــاز به مدیریت 

دارد. 
بطحایی اعتبارهای ساانه این وزارتخانه برای استانداردسازی وسایل 
گرمایشی مدرســه ها را ناکافی دانست و عنوان کرد: اگر بنا باشد با این 
مقدار اعتبار حرکت کنیم، شاید ۹ سال زمان برای استانداردسازی همه 

مدرسه ها ازم باشد. 

اخبار ادبی و هنری

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

به عناصر سست ایمان برای مبارزه اعتماد نکنید!
امــام علــی)ع(: ... با کدام امام پــس از من به مبارزه 
خواهید رفت؟ به خدا سوگند! فریب خورده، آن کسی است 
که به گفتار شما مغرور شود، کسی که به امید شما به سوی 
پیروزی رود با کندترین پیکان به میدان آمده است و کسی 
که بخواهد دشمن را به وسیله شما هدف قرار دهد، با تیری 

شکسته،  تیراندازی کرده است!
نهج الباغه- خطبه ۲۹

 رزمایــش پیامبر اعظم ۱۲ نیروی زمینی ســپاه 
پاسداران انقاب اســامی در منطقه عملیاتی جزیره 
قشم برگزار شد که در این رزمایش آخرین دستاوردها 

و توانمندی های دفاعی سپاه به نمایش گذاشته شد.
رزمایش پیامبر اعظم)ص( ۱ نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقاب اســامی که از سلســله رزمایش های نزسا است، روز 
شنبه، )۱ دی ۹۷( در جزیره قشم برگزار شد، در این رزمایش 
یگان های واکنش سریع نیرو ی مخصوص، تکاوران، بالگردهای 
هوانیروز، پهپاد های رزمی و  شناســایی، واحدهای تخریب و 
مهندسی، یگان موشکی نزســا، ناوتیپ ذوالفقار منطقه یکم 

نیروی دریایی سپاه نیز حضور داشتند.
در آغــاز مرحله نهایی این رزمایش ، ابتدا غواصان نیروی  
زمینی به منظور تصرف ســاحل دشمن عملیات خود را آغاز 
کــرده و پس از آن تکاوران و نیروهای ویژه نزســا به منظور 
تصــرف منطقه دشــمن وارد عمل شــدند. در مرحله بعد، 
یگان های زرهی با پیاده شدن از شناورها به اجرای آتش علیه 
اهداف پرداخته و همزمــان یگان های توپخانه نیروی  زمینی 
سپاه و بالگردهای هوانیروز سپاه به اجرای آتش پشتیبانی از 

یگان های عمل کننده پرداختند.
تجهیز بالگردهای کبرا به دوربین های حرارتی

RU-۲90 
از جمله تجهیزات به کار گرفته شــده در این رزمایش، 
بالگردهای کبرا و همچنین بالگردهای جدید طوفان ۲ متعلق 

به هوانیروز سپاه پاسداران انقاب اسامی است.
بالگردهای طوفان ۲ در واقع همان بالگردهای ســاخت 
ســازمان صنایع هوایی هســتند که وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در سال ۹۱ برای اولین رونمایی اعام کرد که 

کبراهای ایرانی به استاندارد این بالگردها ارتقا خواهند یافت.
در بالگرد طوفان ۲ مجموعه ای ارزشــمند از فناوری های 
بومی صنایع وابسته به وزارت دفاع در حوزه های الکترونیک، 
اپتیک، لیزر و ساح بکار گرفته شده که از آن جمله می توان 
به قدرت تهاجمی آن بواســطه قابلیت هدف گیری بســیار 
دقیق اشــاره کرد.طوفــان ۲ در زمان رونمایــی از تجهیزات 
پیشرفته بســیاری به نســبت بالگردهای کبرای موجود در 
سازمان رزم ارتش و سپاه بهره مند بود اما حاا مشخص است 
که بالگردهای طوفان ۲ که در رزمایش نیروی زمینی ســپاه 

حضور دارند، به دوربین های پیشرفته تری تجهیز شده است.
دوربین جدیدی که روی این بالگرد نصب شــده در واقع 
همان دوربین های پیشرفته و بومی RU-۲۹۰ است که پیشتر 
در برخی نمایشــگاه های نظامی از جملــه ایپاس به نمایش 

گذاشته شده بود.
تمرین عملیات تصرف مناطق استراتژیک دشمن

همچنین در مرحله اصلی از رزمایش بزرگ پیامبر اعظم 
۱۲ نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی، نیروهای ویژه 
»صابرین« سپاه با موفقیت عملیات تهاجمی نفوذ به جزیره و 

شکستن خط دفاعی دشمن را اجرا کردند.
در این عملیات، نیروهای ویژه از زیر آب و با اســتفاده از 
تجهیزات غواصی خود را به جزیره رسانده و دشمن را غافلگیر 
می کنند. غواصان و  تکاوران نیروی زمینی سپاه نیز با تهاجم به 
ساحل دشمن عملیات تصرف سرزمین و  مناطق استراتژیک 

دشمن را تمرین کردند. 
بار ریزی بالگردهای MI۱۷ هوانیروز سپاه

بالگردهای MI۱۷ هوانیروز نیروی زمینی سپاه نیز با پرواز 
بر منطقه رزمایش عملیات بار ریزی و پشــتیبانی از نیروهای 
خودی را تمرین کردنــد. در  این  مرحله بالگردهای هوانیروز 
ســپاه مهمات و  تجهیزات یگان های عمل کننده را به وسیله 

چتر در منطقه  رزمایش تخلیه کردند.
همچنین در این مرحله از رزمایش ، مین های ضدبالگرد 
تولید داخــل به بهره برداری عملیاتی رســید.این مین ها که 
در مناطق حســاس برای جلوگیری از نفوذ بالگرد اســتفاده 
می شوند، قابلیت کنترل از راه دور را دارد. مین های ضدبالگرد 
از نوع جهنده بوده و پس از پرش از زمین در فاصله ۱۵۰ الی 
۱۸۰ متری منفجر می شود و با ترکش های خود تا فاصله ۵۰ 

متر می تواند به بالگردهای دشمن آسیب برساند.
هشدار به مداخله قدرت های استکباری 

در منطقه 
سردار سرلشکر غامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی 
خاتم اانبیا)ص(، در حاشیه این رزمایش گفت: نیروهای مسلح 
جمهوری اسامی ایران با استفاده از کلیه  ابزارهای قدرتی که 
در اختیار دارند با  اشراف اطاعاتی و رصد تحرکات دشمن، نه 
تنها تهدیدات را دائماً رصد و ارزیابی می کنند، بلکه از آمادگی 
رزمی ازم برای اســتفاده از قــدرت در مقابله با هر تهدیدی 

برخوردارند. 
وی افزود: قدرت نیروهای مســلح جمهوری اسامی در 
چارچوب اهداف و منافع ملی کشــور، برای مقابله با هرگونه 
تهدیدات، سازماندهی و آماده شده است. قدرت دفاعی ایران 
برای مقابله با هرگونه اقدامات تحریک کننده و مداخله آمیز در 
منطقه، در دفاع از اهداف و آرمان های بلند انقاب اســامی و 

منافع ملی، همواره آماده و رو به افزایش است.
ســردار رشید ادامه داد: به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی 
حضرت خاتم اانبیــاء )ص( از این صحنه و میدان رزمایش 
نیروی زمینی سپاه هشدار می دهیم، هر کشوری که زمینه های 
مداخات قدرت های اســتکباری را در منطقه فراهم کند، در 
تقدم نخست، بیشترین هزینه را برای رفتارهای غیردوستانه و 

تحریک آمیز خود پرداخت خواهد کرد.
آتش سنگین یگان های توپخانه

 برمواضع دشمن فرضی
در ادامــه مرحله نهایی رزمایــش پیامبر اعظم)ص( ۱۲ 
نیروی زمینی سپاه، یگان های توپخانه با اجرای آتش سنگین 
پشتیبانی از یگان های عمل کننده در خاک دشمن پشتیبانی 
کردند. یگان توپخانه با انواع گلوله ها و توپ های هوشــمند و 
نقطه زن، مواضع دشــمن فرضی را مورد اصابت و انهدام قرار 

دادند.
همچنین یگان تخریب و مهندســی نیروی زمینی سپاه 
نیز با ایجاد تله های انفجاری بزرگ در عقبه نیروهای دشمن، 

بزرگ ترین انفجار و تخریب های رزمایش را اجرا کردند.
نیروهای سپاه همچنین در ادامه مرحله اصلی این رزمایش 
با پشتیانی زره پوش ها و بالگردهای تهاجمی به مواضع دشمن 
فرضی در یک جزیره حملــه کردند. در این تمرین نیروهای 
ســپاه موفق شدند مواضع دشمن را تصرف کنند. بالگردهای 
رزمی هوانیروز  نیروی زمینی سپاه با پرواز بر منطقه رزمایش به 
اجرای آتش پشتیبانی از نیروهای عمل کننده، پرداختند. در  
این  مرحله همچنین  بالگردهای »کبرا« و  »طوفان« هوانیروز 
سپاه با شلیک راکت و  موشک مواضع دشمن فرضی را منهدم 

کردند.
توان دفاعی ایران یک توان بازدارنده است

ســردار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقاب اسامی در حاشیه برگزاری دوازدهمین رزمایش پیامبر 
اعظم)ص( نیروی زمینی ســپاه و در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: رزمایشــی که انجام شد، پاسخی بود به ادعاهایی که 
دشــمنان دارند. این را باید بدانند که توان دفاعی جمهوری 
اســامی ایران یک توان بازدارنده است. همان گونه که مقام 

معظــم رهبری فرمودند اگر بخواهند یکی بزنند، حتماً ۱۰ تا 
خواهند خورد.

وی افزود: این توانمندی اینجا اثبات شــد که جمهوری 
اسامی و رزمندگان ما می توانند چنین کاری را انجام دهند. 
این توانمندی به نظر ما موجب بازدارندگی می شود. امیدواریم 
دشــمنان بیش از گذشته به توان پاسخ ما و پاسخ کوبنده به 

تعقیب بعد از آن پی برده باشند.
در توسعه قدرت دفاعی توقف نمی کنیم

سردار سامی، جانشــین فرمانده کل سپاه نیز در جمع 
خبرنگاران گفت: دشــمنان احساس می کنند که منافعشان 
در به آتش کشــیدن منطقه اســت و همواره با سیاســت 
خطرناک ارسال ســاح به منطقه این جغرافیا را تحت تاثیر 
قرار می دهند. دشمنان ما را تهدید می کنند و در همان حال 
از مــا می خواهند که از قدرت دفاعــی خود بکاهیم که این 

منطقی نیست.
سردار سامی با بیان اینکه همواره قدرت بر اساس تهدید 
شــکل می گیرد،گفت: ما اگر تهدید شــویم، قدرت خواهیم 
ساخت و این دیوانگی اســت وقتی همواره تهدید می شویم، 

خود را خلع ساح کنیم و در اختیار دشمن قرار دهیم.
جانشین سپاه پاسداران ادامه داد: قطعا تجربیات ناشی 
از نبرد با تکفیری ها به ویژه در نیروی زمینی ســپاه اثرات 
ویژه ای در پیشــرفت و عملکرد نیروهای ما داشــته است 
و باعث شــده که نیروها از یک میــدان تاکتیکی خاقانه 
برخوردار شوند. همچنین دکترین دفاعی خود را بر اساس 
تغییر شــکل جنگ ها از لحاظ فنی و عملیاتی تغییر شکل 
دادیم. وی برنامه آینده سپاه را عدم توقف در توسعه قدرت 
دفاعی دانســت و افزود: در حوزه دســتاوردها، فناوری ها، 
تاکتیک هــا و تکنیک ها در حال تاش برای پیشــرفت هر 
چه بیشتر هستیم و برنامه همیشگی ما پیشرفت در امتداد 

این موارد خواهد بود.
راهبرد ایران 

در عملیات و تاکتیک تهاجمی است
سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه 
برگزاری این رزمایش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این 
رزمایش به همه اهدافی که از پیش تعیین کرده بودیم رسیدیم. 
همانگونه که قبًا اعام کردیم، اصول و راهبرد اصلی ما دفاعی 

است، اما در سطوح عملیاتی و تاکتیکی، تهاجمی است.
وی افــزود: بهترین دفاع حمله و هجوم اســت و وقتی 
دشمن علیه کشورمان نیتی داشــته باشد باید به آن هجوم 

ببریم؛ چراکه عامل بازدارندگی ما همین هجوم خواهد بود.
فرمانــده نیــروی زمینی ســپاه همچنیــن از واکنش 
آمریکایی ها به برگزاری این رزمایش هم خبر داد. او گفت که 
»آمریکا از ترس رزمایش ســپاه به دست و پا افتاده و به همه 

نیروهایش در منطقه آماده باش کامل داده است«.
رکوردزنی سپاه در انتقال تکاوران 

به منطقه عملیاتی
یکی از نکات قابل توجه این رزمایش انتقال سریع نیروهای 
ویژه و تکاور از نقاط مختلف کشور به منطقه عمومی رزمایش 
بود که سپاه پاسداران موفق شد، در این زمینه رکوردزنی کند.

نیروی زمینی ســپاه در این رزمایش با موفقیت توانست 
تعداد قابل توجهی از نیروی های ویژه صابرین و تکاوران سپاه 
را از فواصل ۱۰۰۰ کیلومتری در کمتر از ۳ ساعت به منطقه 
عمومی رزمایش منتقل کــرده و یگان های عمل کننده وارد 

بخش اجرای ماموریت های محوله شدند.
به گزارش تســنیم همچنین یگان هــای پدافند نیروی 
زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی موفق شدند یک فروند 
پهپاد دشمن فرضی را با استفاده از سامانه های توپخانه ای بر 

فراز منطقه رزمایش منهدم کنند.

رونمایی از راهبرد تهاجمی سپاه 
در رزمایش پیامبر اعظم)ص( 12

دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه ای اعام کرد: حتی 
اگر لیست سیاه در واقعیت وجود داشته باشد و موثر 
هم باشــد و ایران برای خروج از آن تمام تعهدات را 
بپذیرد با عضویت اخیر رژیم صهیونیستی در مجمع 
عمومی FATF چنین اتفاقی نخواهد افتاد. مشــخص 
 CFTو FATF است که ایرادات کارشناسان نسبت به
همچنان پابرجاست و پیوستن به آن به امید افزایش 
مراودات بین المللی و خروج از لیست سیاه این نهاد را 

یک امید واهی می دانند.
انجمن های اسامی دانشــجویان )دفتر تحکیم  اتحادیه 

وحدت( طی بیانیه ای به لوایح مرتبط با FATF پرداخت.
در بخشــی از این بیانیه آمده است: FATF یا گروه ویژه 
اقدام مالی در قالب ۴۱ بند اهداف خود را به کشــورها توصیه 
می کند. در دولــت اول آقای روحانی طیب نیا، به عنوان وزیر 
اقتصاد و نماینده دولت بدون کســب اجازه از مجلس با تعهد 
سطح باای سیاسیFATF را پذیرفت. و دولت بی سر و صدا 
اجرایی کردن ۳۷ بند را آغاز کرد اما ۴ بند از مجموع توصیه ها 
نیاز به تصویب مجلس داشت از جمله پیوستن به کنوانسیون 
منع تامین مالی تروریسم )CFT(، کنوانسیون جرائم سازمان 
یافته فراملی)پالرمو(، اصاح قانون مبارزه با پولشویی و تامین 

مالی تروریسم.
در بخــش دیگری از این بیانیه آمده اســت: این لوایح از 
ســمت دولت و با فشــار برای مجلس ارسال شد اما به دلیل 
اعتراضات مردمی نتوانســت به سادگی و در سکوت خبری از 
مجلس خارج شود. چندین بار عقب افتادن تصویب پیوستن 
بــه CFT نتیجه همین اعتراضات مردمی بــود. و نهایتا در 
۱۵ مهرمــاه CFT با تفاوت ۲۳ رای در حالی تصویب شــد 
کــه نمایندگاِن موافق حاضر نشــدند در جمــع معترضان و 
دانشــجویانی که آنها را دعوت به ارائه ادله می کردند حضور 

یابند.  

در این بیانیه تاکید شــد: پس از تصویب ایحه، شورای 
نگهبان اعام کرد کهCFT با قانون اساســی در تضاد است و 
ابهــام دارد و آن را جهت اصاح به مجلس بازگرداند. این در 
حالــی بود کمی قبل تر دو ایحه پالرمو و اصاح قانون مبارزه 
با پولشــویی نیز جهت اصاح از سمت شورای نگهبان برای 
مجلس شورای اسامی ارسال شده بود تا مغایرت آن با اصل 

۱۱۰ قانون اساسی رفع شود.
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شد: مشخص است 
که ایرادات کارشناسان نســبت به FATF وCFT همچنان 
پابرجاست و پیوستن به آن به امید افزایش مراودات بین المللی 

و خروج از لیست سیاه این نهاد را یک امید واهی می دانند.
در این بیانیه تاکید شد: چراکه در بین سال های ۸۸ تا ۹۵ 
نیز ایران در زمره کشــورهایی بود که باید با آن اقدام متقابل 
انجام می شــد که برخی از آن تحت عنوان لیســت سیاه یاد 
می کنند اما این مســئله مانع از تعامل کشــورمان با خارج از 
کشور نشد و نشان می دهد همه کشورها بر اساس توصیه های 
نهادی مانندFATF پیش نمی روند و تحریم های ثانویه بانکی 
آمریکا در صورت همکاری با ایران را جدی تر می گیرند! حتی 

اگر FATF آنها را به داشتن مراوده با ایران تشویق کند.
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شد: حتی اگر لیست 
سیاه در واقعیت وجود داشــته باشد و موثر هم باشد و ایران 
برای خروج از آن تمام تعهدات را بپذیرد با عضویت اخیر رژیم 
صهیونیستی در مجمع عمومیFATF چنین اتفاقی نخواهد 

افتاد.
به گزارش فارس، در این بیانیه تاکید شــد: پس عاقانه 
آن اســت که در زمان تحریم های کشــور، با شــفاف نکردن 
چرخه مالی و بانکی برای طرف مقابل آب به آســیاب دشمن 
ریخته نشود تا طرف مقابل نتواند در شرایط جنگ اقتصادی با 
هدف گیری دقیق تری اعمال تحریم کند و روزنه های دور زدن 

تحریم بسته نشود.

دفتر تحکیم وحدت در بیانیه ای اعام کرد

خروج از لیست سیاه FATF یک امید واهی است

یکی از نکات جالب توجه 
در حاشــیه برگزاری رزمایش 
ماجرای  اعظم)ص(۱۲  پیامبر 
ورود نــاو آمریکایی به خلیج 
شــناورهای  واکنش  و  فارس 
سپاه پاسداران انقاب اسامی 
گزارش  آسوشــیتدپرس  بود. 
»یو  هواپیمابر  نــاو  کــه  داد 
استنیس«   اس اس جان سی 
اولین کشــتی جنگی آمریکا 
کــه پس از خــروج آمریکا از 
توافق هســته ای ایران و پس 

از طوانی ترین غیبــت ناوهای هواپیمابــر نیروی دریایی 
آمریکا، به خلیج  فارس اعزام شــده، بافاصله پس از حضور 

در منطقه از ســوی قایق های 
ایرانــی تعقیب و رصد شــده 

است.
این  در  آسوشــیتدپرس 
گــزارش عنوان کرده اســت 
پاسداران  که شناورهای سپاه 
انقــاب اســامی، ایــن ناو 
هواپیمابر و گــروه ضربت آن 
را تحت تعقیــب و رصد قرار 
برای  ایرانی  نیروهای  داده اند. 
رصد ایــن ناو و شــناورهای 
پشتیبان آن، یک پهپاد را به 
پرواز درآورده و به شلیک آزمایشی چند راکت در نزدیکی 

آنها اقدام کرده اند.

خدمه حاضر در ناو هواپیمابر »جان استنیس« آمریکا 
 در حال تماشا و تصویربرداری از قایق های تندرو ایران 

در خلیج فارس.

زهرچشم نیروی دریایی ایران 
از ناوگان تازه  وارد آمریکایی

در نامه رئیس  مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر 
شــورای نگهبان، مغایرت حق شرط های مصوب مجلس 
در ایحــه الحاق ایران به کنوانســیون CFT با بند ۲۲ 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی 

سیاست های کلی امنیت ملی اعام شده است.
آیت اه محمود هاشــمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام با ارســال نامه ای به شــماره ۹۹۰۰/۹۷۱۳۳ در 
تاریخ ۱۲ آبان ماه به آیت اه احمد جنتی، دبیر شــورای نگهبان، 
مغایرت های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی  گروه ویژه 
اقدام مالیFATF  یعنی ایحه الحاق دولت جمهوری اســامی 
ایران به کنوانســیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریســم 
CFT با بند ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه 
خارجی سیاست های کلی امنیت ملی را اعام کرد  و درباره تبعات 

عدم اصاح آن هشدار داد.
عباســعلی کدخدایی، قائم  مقام دبیر شورای نگهبان هم با 
ارسال نامه ای به شــماره ۹۷/۱۰۲/۷۴۸۷ در تاریخ ۱۳ آبان ماه 
به علی اریجانی، رئیس  مجلس شــورای اسامی، با  اشاره به این 
نامه مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره ایحه الحاق دولت 
جمهوری اسامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین 
مالی تروریسم، نظر این مجمع درخصوص ایحه مذکور را »جهت 

اقدام ازم« به مجلس ارسال کرد.
متن کامل نامه رئیس  مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره 
ایحــه الحاق ایران به کنوانســیون CFT که خطاب به آیت اه 

جنتی نوشته شده به شرح زیر است:

»در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی 
نظام، اباغیه های مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت 
مقــررات مذکور و با توجه به بند یک ماده چهار پیوســت حکم 
انتصاب اعضاء دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 
۱۳۹۶/۵/۳۰، نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
کلی نظام در جلســه مــورخ ۱۳۹۷/۸/۱۲ در مورد ایحه الحاق 
دولت جمهوری اسامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با 
تامین مالی تروریسم به شرح ذیل اباغ می گردد: حق شرط های 
مصوب مجلس شورای اسامی مندرج در بندهای )۲(، )۳(، )۴( و 
تبصره ماده واحده ایحه مذکور منطبق با بند )۲۲( سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی و بند )۸( حوزه خارجی سیاست های کلی 
امنیت ملی تشخیص داده نشد. در صورت عدم اصاح آنها، اقتصاد 

و امنیت ملی کشور در معرض صدمه و آسیب خواهد بود.«
به گزارش فارس، بند ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
عبارتســت از: »دولت مکلف است برای تحقق سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی با هماهنگ ســازی و بسیج پویای همه  امکانات 

کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
- شناسایی و به کارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی 

برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب
- رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن

- مدیریت مخاطــرات اقتصادی از طریــق تهیه طرح های 
واکنش هوشمند، فعال، ســریع و به هنگام در برابر مخاطرات و 

اختال های داخلی و خارجی.«

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص اعام کرد

مغایرت های ایحه CFT با سیاست های كلی نظام

وزیر امورخارجه کشورمان با بیان اینکه مشکل منطقه 
ما عربستان سعودی است گفت : عربستان در هر جایی که 
اقدامــی را انجام می دهد؛ فقط با انگیزه خصومت با ایران 
است. در حالی که این سیاست هیچ نتیجه ای نداده است. 
آنچه بر سر منطقه آمده است نتیجه آن چیزی است که 

ریاض انجام می دهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفت و گو 
با هفته نامه لوپوئن فرانسه درباره سیاست های خصمانه عربستان 
ســعودی علیه ایران گفت : چهل سال اســت که سیاست های 
عربستان سعودی نتایج معکوسی به نسبت آنچه که انتظار داشته 
اســت، می دهند. به یاد داشته باشــید که عربستان سعودی ۷۵ 
میلیارد دار کمک به صدام حسین داد. صدام در ادامه چه کرد؟ 
از همان تسلیحاتی که به او داده شده بود، علیه خود آنها استفاده 
کرد. وی گفت : 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 سیاست هایی را درخصوص 

هر کدام از این کشورها دنبال کرده است که نتیجه معکوس داشته 
و به سوی خود ریاض برگشته اند. 

وزیر امور خارجه کشــورمان در ادامه گفت: مشکل منطقه 
ما عربســتان سعودی اســت. این کشــور تاش دارد با حمایت 
آمریکا، فرانســه و انگلیس، ایــران را از خاورمیانه محو یا حداقل 
منزوی کند. عربســتان در هر جایی که اقدامی را انجام می دهد؛ 
فقط با انگیزه خصومت با ایران اســت. در حالی که این سیاست 
هیچ نتیجه ای نداده است. آنچه بر سر منطقه آمده است، نتیجه 
اقدامات ما نیســت، بلکه نتیجه آن چیزی است که ریاض انجام 
می دهد. امروزه کشورهای مختلفی این موضوع را بیان می کنند 
که عربستان سعودی قادر به مدیریت مکه نیست. ما اندکی قبل 
از بقیه جهان این را متوجه شدیم. ظریف در بخش دیگری از این 
گفت و گو در پاسخ به سؤالی درباره توان دفاعی موشکی کشورمان 
تصریح کرد: برنامه موشــکی ایران هیچ چیز غیرقانونی در خود 
ندارد. هیچ چیزی وجود ندارد که خاف این را ثابت کند. پیش از 
این، قطعنامه ۱۹۲۹ از ایران می خواست این فعالیت ها را متوقف 

کند؛ ولی این متن هم دیگر وجود ندارد.

ظریف در گفت وگو با نشریه فرانسوی:
مشکل منطقه ما عربستان سعودی است

سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در 
استان تهران گفت: تا پایان سال جاری ۲۲0 جهیزیه از 
سوی آستان قدس رضوی به زوجین محروم این استان 

اهدا می شود.
پرویز ســروری در »نشســت تخصصی مدیران ستادی 
آســتان قدس رضــوی و خادمیاران رضوی« کــه در محل 
فرهنگسرای عترت تهران برگزار شد، خاطرنشان کرد: خدمت 
به امام هشــتم)ع( خدمت ارزشمندی است و همه آنهایی که 
این توفیق را دارند باید خدا را شــاکر باشند که خدا آنها را در 
مسیری قرار داده که غنی سازی عمرشان را از خدمت به امام 

رضا)ع( انجام می دهند.
وی گفت: هفته گذشــته ۱۰۰ جهیزیــه به خانواده های 

محروم اســتان تهران اهدا شــد و خادم مردم بودن از مسیر 
خدمت به امام هشتم )ع( افتخار بزرگی است.

ســروری ادامه داد: ایــن کار را به عنــوان یک عملیات 
مقدماتــی انجام دادیم که البته ابعــاد دیگری هم دارد و قرار 
است با اتحادیه ســالن داران تهران هم وارد گفت وگو شویم و 
در روزهای آینده در این خصوص جلســه ای خواهیم داشت 
که از آنها سهمیه بگیریم، یعنی در کنار اهدای جهیزیه سالن 
هم برای برگزاری مراسم هماهنگ شود تا در تهران به سمت 

ازدواج آسان حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه قرار است تا پایان امسال ۲۲۰ جهیزیه به 
محرومان تهران اهدا شود، گفت: تاش ما این است که تا پایان 

سال این جهیزیه ها به دست نیازمندان برسد.

تا پایان سال جاری محقق می شود
اهدای ۲۲0 سری جهیزیه از سوی آستان قدس رضوی به زوجین محروم تهرانی

شهید مدافع حرم، محمودرضا بیضائی)ره(: ما حقیقتا 
در مسیر تحقق وعده بزرگ الهی قرار گرفته ایم. باید خدا را 

به خاطر این شرایط و این توفیق بزرگ شاکر باشیم.



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
 یک شنبه           ۲ دی ۱۳۹۷

۱۵ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۸۱

کوتاه اقتصادی

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/400/000سکه تمام طرح جدید
3/250/000سکه تمام طرح قدیم

1/720/000نیم سکه
1/025/000ربع سکه

615/000گرمی
303/000هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
10/256دار
11/768یورو
12/913پوند

1/999لیر ترکیه
2/763درهم امارات

قیمت خودرو نوع خودروردیف
کارخانه

قیمت خودرو 
بازار

22.492.00037.500.000پراید 1111
22.709.00035.300.000پراید 2131
23.400.00035.000.000پراید 3151
74.952.600128.000.000چانگان4
27.507.00041.500.000تیبا صندوق دار5
31.143.00046.000.000ساینا دنده ای6
32.944.60056.500.000پژو 7405
8SLX 35.105.90060.000.000پژو
34.745.20058.000.000پژو 405 دوگانه سوز9
40.595.70070.000.000پژو پارس10
42.481.00080.000.000پژو پارسTU5کاس1113
36.286.00060.000.000پژو206 تیپ122
41.942.00071.500.000پژو206 تیپ135
42.763.10073.500.000پژوV8 206صندوقدار14
15)LX(33.535.40059.500.000سمند ال ایکس
16 EF7 34.338.20061.000.000سمند

سمند دوگانه سوز 17
36.616.00063.000.000کاس 16

46.989.40081.000.000دنا18
53.265.800115.000.000تندر پاس اتوماتیک19
47.128.30091.000.000پژو 207 دنده ای20
142.700.000282.000.000مزدا 213
50.000.000101.000.000اچ سی کراس22
48.264.00087.500.000پارس تندر23
20754/361/900113.000.000 اتوماتیک24
114.994.000239.000.000پژو 252008
39.590.00063.000.000رانا26

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۱0/۱

عضو کمیســیون اصل ۹۰ مجلس گفت: 
پدیده قاچاق پوشاک به واسطه تبانی برخی 

مسئوان و افراد تأثیرگذار عملیاتی می شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، بنابر آمار 
منتشر شــده از سوی انجمن نســاجی و پوشاک، 
نزدیک به 500 هزار نفر در ایران، در حوزه پوشاک 
مشغول فعالیت هستند و ارزش بازار این صنعت در 
کشــور، حدود 14 تا 15 میلیارد دار برآورد شده 
است. با این منابع انسانی و مالی، حدود 40 درصد 
از پوشاک مورد نیاز کشور تأمین می شود و طبیعتا، 
60 درصد از ظرفیت بازار مذکور در کشور خالی است 
که بدون تردید با پوشاک خارجی و عمدتا بصورت 

قاچاق پر می شود.
چندی پیش، امیر خجسته؛ عضو کمیسیون اصل 
90 مجلس در گفت وگو با رسانه ها در این خصوص 
اظهارداشت: قاچاق رسمی پوشاک از مبادی قانونی 
کشور از طریق سامانه جامع گمرک، با اظهار خاف 
واقع و جعل اســناد صورت می گیرد. پدیده قاچاق 
پوشاک که در کشور باعث بیکاری 360 هزار کارگر 
این صنعت شده، امری منحوس است که به واسطه 
تبانی برخی مســئوان و افراد تأثیرگذار عملیاتی 

می شود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

پوشاکقاچاقباتبانیبرخیمسئوانبهکشورواردمیشود

بهــرام شــهریاری؛ نایب رئیس اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک نیز حجم مصرف پوشاک 
در کشور را هشت میلیارد دار تخمین می زند که به 
زعم وی دو و نیم میلیارد دار از این میزان به صورت 
قاچاق وارد کشور می شود. تنها 60 میلیون دار از 
پوشــاک خارجی موجود در کشور به صورت قانونی 

وارد شده است.
سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل نظارت بر 

مبارزه با قاچاق کاا و ارز، گفت: از 44 هزار و 108 
فقره پرونده تشکیل شده در شعب تعزیرات حکومتی، 
4 هزار و 432 فقره از آن مرتبط با قاچاق پوشــاک 
است که 74 درصد آن مربوط به پرونده هایی با ارزش 
کمتر از 10 میلیون تومان است و این موضوع نشان 
می دهــد برای مقابله با این پدیــده می باید با دانه 

درشت ها برخورد شود.
بنابر گزارش ســازمان تجــارت جهانی، ضریب 

گردش مالی صنعت منسوجات و پوشاک در جهان 
حدود 1500 میلیارد تومان است و سهم ارزآوری این 
صنعت نیز در کشور هایی همچون ترکیه، چین، هند، 
اندونزی و ویتنام بالغ بر 20 درصد و در کشور هایی 
همچون بنگادش، پاکستان، کامبوج و سریانکا از 

50 تا 80 درصد تخمین زده می شود.
چندی پیش، صادق نجفی؛ مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شــهر های صنعتی ایران، ســرانه 
صادرات پوشاک در کشور های ترکیه، چین و ایران 
را به ترتیب 140 دار، 80 دار و 89 ســنت عنوان 
کرد و این در شرایطی است که به زعم جالی قدیری؛ 
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، 50 
تا 60 درصد از ظرفیــت کارخانجات فعلی صنعت 

پوشاک ایران خالی است.
همچنین حمید یگانه، یکی از توزیع کنندگان 
عمده پوشاک در غرب استان تهران درباره آمار پایین 
فروش پوشــاک ایرانی گفت: با وجود کیفیت باای 
تولیدات داخلی به دلیل فرهنگ غلط نهادینه شده 
در میــان برخی از طیف هــا و گروه های اجتماعی، 
تولیدکنندگان ناچارند تولیدات خود را با برند خارجی 
به بازار عرضه کنند، زیــرا در غیراینصورت، امکان 

فروش مطلوب، از آنها سلب خواهد شد.

با وجود وعده های برجامی اروپا، هر روز 
بر محدودیت های اروپایی ها علیه ایران اضافه 
شده و در جدیدترین نمونه آن آلمان پس از 
ممنوعیت سوخت رسانی به هواپیماهای ایران، 
ورود پروازهای یک شرکت ایرانی را هم به این 

کشور ممنوع کرد. 
هرچند کشورهای اروپایی پس از خروج آمریکا 
از برجام، از پایدار مانــدن این توافقنامه حمایت 
کردند اما آنچه تاکنون در عمل رخ داده این است 
که ایران از جهت همکاری نکردن اروپایی ها متضرر 
شده اســت، در آخرین نمونه این موضوع رئیس 
شرکت هواپیمایی ایران اعام کرده بود: کشورهای 

اروپایی سوخت هواپیما به ایران نمی دهند! 

علی عابــدزاده در این زمینــه گفته بود: اکثر 
کشورهای اروپایی و همسایه به هواپیماهای ایرانی 
سوخت نمی دهند و در همین خصوص شرکت های 
هواپیمایی داخلی سعی کرده اند با مدیریت صحیح 

و برنامه ریزی درست از این مشکل عبور کنند. 
در حــال حاضر نیز، آلمان پروازهای ورودی و 
خروجی ماهان  ایر را به این کشور ممنوع کرده و 

این شرکت، تحت تحریم های آمریکا قرار دارد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، 
طبق گزارش روزنامــه آلمانی بیلد در روز جمعه 
آلمــان پروازهــای ورودی و خروجی ماهان ایر را 
به این کشور ممنوع کرده است؛ دولت آلمان پس 
از بررســی دقیق درخواســت های آمریکا تصمیم 

گرفته مانع پروازهای ماهان ایر به دوســلدورف و 
مونیخ شود. 

ســخنگوی دولت آلمان نیــز به جای توضیح 
در ایــن زمینه گفته که نظــری در مورد گزارش 
روزنامه بیلد در مــورد ممنوعیت پرواز ماهان ایر 

در ژانویه ندارد! 
ازم به ذکر است، دولت آمریکا چند شرکت را 
به خاطر ارتباطشان با ماهان ایر تحریم کرده است. 
مثل یک شرکت هواپیمایی تایلندی و یک نماینده 

فروش مستقر در مالزی. 
آلمان و شرکایش در اتحادیه اروپا با آمریکا بر 
سر سیاست برخورد با ایران اختاف دارند. دولت 
ترامپ در ماه مه از معاهده اتمی برجام بین ایران و 

قدرت های اصلی دنیا بیرون آمد و هدف آن محدود 
کردن برنامه اتمی ایران و وضع دوباره تحریم ها بر 

جمهوری اسامی بود. 
هرچند برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه و 
آلمان تاش می کنند ایران از توافقنامه برجام بیرون 
نیاید، اما تاشی که آنها در عمل برای تحقق این 
موضوع انجام می دهند، نه تنها در این جهت نیست، 
بلکه با وارد آوردن فشــارهایی از این دست بیشتر 

در جهت عکس حفظ توافق می باشد.  
نمونه دیگری از این عدم همکاری اروپا با ایران 
برای حفظ برجام مربوط به سوئیفت اروپایی است 
که هنوز )علی رغم گذشــت بیــش از هفت ماه از 

بازگشت تحریم ها( اجرایی نشده است. 

نمونه دیگری از اعتماد به اروپا

آلمان عاوه بر ممنوعیت سوخت رسانی 
پروازهای شرکت ایرانی را هم ممنوع کرد

یک کارشــناس اقتصادی با انتقاد از رویه 
دولت در معطل گذاشتن تصمیمات اقتصادی 
خود به راه اندازی سوئیفت اروپائی گفت: دولت 
ایران نباید خود را معطل و دلخوش راه اندازی 

سوئیفت اروپائی کند.
کامران ندری در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم 
اظهار داشــت:  آمریکا به صورت قلدرمآبانه و تحکم 
آمیز همه نیات و منویات  خود را به صورت یک جانبه 
بــه همه دنیا با اســتفاده از اهرم هایی که در اختیار 
دارد تحمیــل می کند و در واقع همه دنیا مجبور به 
تبعیت از سیاستهای آمریکا هستند و دنیا از جمله 
اروپائیان به این نتیجه رسیدند که این یک جانبه گرائی 

آمریکا امنیت اقتصادی آنها را تهدید می کند.

وی افزود: امــا در مورد اینکه اروپا چه اقداماتی 
برای رهایی از یک جانبه گرایی آمریکا انجام داده است؛  
بنابر هر علتی تاکنون اروپائیان نخواسته اند که از زیر 
بار تحکم سیاست های آمریکا خارج شوند و در واقع 
سیاست خارجی اروپائی  یعنی تبعیت از آمریکا و این 
جای تعجب دارد که چرا اروپا تا کنون با توجه به زیر 
ساخت های مناسبی که دارد  نخواسته از زیر بار این 
ذلت خود را خارج کند و بتواند بر اســاس منافع و 
اهداف خود سیاست های خارجی خود را تنظیم کند.

این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: بعید است 
کشورهای اروپائی بخواهند رویکردشان را به صورت 

جدی آن هم به خاطر ایران تغییر بدهند.
ندری با ابراز اینکه اگر سوئیفت اروپائی )اس پی 

وی( یا هر سازوکاری به جز سازوکارهای دیکتارتور 
مآبانه آمریکا شــکل بگیرد، نه تنها ایران بلکه همه 
کشورهای مستقل و آزادی خواه دیگر جهان  نیز از 
آن استقبال می کنند، اضافه کرد:  اما دولت ایران نباید 
خود را معطل و دلخوش راه اندازی سوئیفت اروپائی 
کند به ویژه اکنون که علی رغم گذشــت  این مدت 
اروپائیان تــا کنون اقدام عملی جدی در این زمینه 

انجام ندادند.
وی بــا تصریح بر اینکه زیاد بــه راه اندازی اس 
پــی وی حداقل در کوتاه مدت خوش بین نیســت 
گفت:   هیچ کدام از کشورهای اروپائی تا کنون حتی 
حاضرنشدند دفتر اس پی وی در کشورشان مستقر 
شود و در همین ابتدا بر سر این موضوع اختاف نظر 

جدی دارند بنابراین بسیار بعید به نظر می رسد سازو 
کار سوئیفت اروپائی  در مدت کوتاه به نتیجه برسد.
این استاد دانشگاه با تذکر به دولتمردان نسبت به 
تصمیم گیری براساس تشکیل سوئیفت اروپائی بیان 
کرد:  حداقل در حال حاضر تشکیل سوئیفت اروپائی 
یک رویا برای اروپا است و معقوانه نیست دولت بر 
اســاس آرزوها و رویاهای  اروپا برای اقتصاد کشور 

تصمیم گیری وبرنامه ریزی کند.
به گفته ندری، اینها نکاتی است که به شدت باعث 
نگرانی کارشناسان اقتصادی است؛ زیرا برنامه ریزی ها 
و تصمیم گیری ها بایستی بر اساس واقعیتهای موجود 
صورت بگیرد و اا چوب این اغماض را در اینجا نیز 

همچون برجام خواهیم خورد.

یک استاد دانشگاه:

دولتاقتصادکشوررامعطلسوئیفتاروپاییهانکند

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
سازمان تامین اجتماعی هنوز بودجه سال ۹۸ 
خود را تصویب نکرده اما در پیش نویس اولیه، 
افزایش بودجه و حقوق مستمری بگیران، حدود 

نرخ تورم خواهد بود.
محمــد شــریعتمداری در گفت وگو با ایســنا، 
درباره افزایش حقوق جامعه تحت پوشــش وزارت 
رفاه از جمله مســتمری بگیران نهادهای حمایتی و 
بازنشســتگان کشوری در بودجه سال آینده ، اظهار 
کرد: درآمد مددجویان را با افزایش مســتمری ها از 
حداکثر دریافتی 55 هزار تومان به 550 هزار تومان 
رساندیم که این رقم با احتساب یارانه واریزی آنها به 

750 هزار تومان رسیده اما باز ناکافی است.
وی با بیان اینکه افزایش بودجه و مستمری حقوق 
بگیران تامین اجتماعی نیز قانون خاص خود را دارد، 
افزود: سازمان تامین اجتماعی هنوز بودجه سال 98 
خود را در هیئت امنا تصویب نکرده است البته پیش 

وزیر رفاه:
افزایشحقوقسال98بازنشستگاندرحدنرختورمخواهدبود

نویس اولیه را ماحظه کردم و  افزایش این بودجه و 
به تبع آن حقوق مستمری بگیران حدود نرخ تورم 
خواهد بود.وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی درباره 

همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: در بودجه 
رقمی را  برای همســان سازی پیش بینی کرده اند، 
اما باید به مجلس برود. موارد بســیاری وجود دارد 

کــه ما تقاضای آن را مطرح کرده ایم از جمله ایحه 
حمایت از حقوق معلوان که اجرای آن  12/5 هزار 
میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.شریعتمداری افزود: 
همسان ســازی نیز مطالبه بر حقی است، همه افراد 
اقام را با یک نرخ خریداری می کنند، تفاوتی ندارد 
که هر کسی چه سالی بازنشسته شده باشد. در قوانین 
به این موضوع تاکید شده و باید به سمت اجرای آن 
برویم؛ اما باید در نظر داشته باشیم که برآوردها برای 
اجرای آن رقمی ســنگین و حدود 30 هزار میلیارد 
تومان اســت. منابع و اعتبارات مورد تقاضا برای دو 
صندوق بازنشســتگی کشوری و لشکری در بودجه 
ســال آینده 81 هزار میلیارد تومان است که اگر آن 
را کنار 30 هزار میلیارد همســان سازی و 12  هزار 
میلیارد ایحــه حقوق معلوان بگذاریم باای 120 
هزار میلیارد می شود در حالی که کل بودجه کشور 
360 هزار میلیارد تومان اســت و تامین این منابع 

بسیار مشکل است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اعام کرد رشوه شرکت 
فرانســوی توتال به مقامات ایرانی در سال 1376 )در دوره 

اصاحات( بوده است. 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد مشکین فام در نشست خبری 
خود با بیان این که ماجرای رشــوه توتال به مقامات ایرانی مربوط به 
سال 1997 میادی )یعنی 1376 خورشیدی و در زمان وزارت بیژن 
نامدار زنگنه( است، اظهار داشت: این موضوع مربوط به حضور توتال 

در فاز دو و سه پارس جنوبی است. 
وی با اشاره به توسعه فاز 11 پارس جنوبی و خروج توتال بیان کرد: 
توتال اعام کرد در این قرارداد نخواهد ماند و آن را ترک کرد. طبق 
مفاد قرارداد مسئولیت توتال به شرکت چینی CNPC منتقل می شود. 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: قرارداد سه جانبه ای 
بین توتال، CNPC و پتروپارس امضا شــده و مراحل نهایی خود را 
طی می کند. اخباری هم وجود دارد مبنی بر این که شــرکت چینی 
قصد دارد قرارداد را ترک کند اما این شــرکت هنوز به صورت رسمی 

چیزی به ما اعام نکرده است. 
مشــکین فام با تاکید بر این که مسائل مانند قبل دنبال می شود، 
اضافه کرد: تا پایان سال، وضعیت پارس جنوبی مشخص می شود، توتال 

مدارک و مستندات را به شرکت چینی تحویل داده است. 
وی با بیان این که مدارک توتال در اختیار این شــرکت هم قرار 
دارد، گفت: طراحی توتال ظرف 15 ماه برای تقویت فشار در اختیار 

ما قرار دارد. 
مدارکی که قبل از تیر 96 وجود نداشــت و اگر شــرکت چینی 
هم از قرارداد خارج شود، کار را بر اساس مدارک توتال توسط توتال 

ادامه می دهیم. 
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس با بیان این که ظرفیت تولید 
گاز از میدان گازی پارس جنوبی، از 285 میلیون مترمکعب در سال 
1392 به 600 میلیون مترمکعب در آذرماه امســال رســیده است، 
افزود: برداشت تجمعی گاز  از میدان گاز پارس جنوبی، هم اکنون به 
یک میلیارد و 348 میلیون مترمکعب رسیده است که نسبت به سال 

1392، دو برابر شده است. 
مشــکین فام با بیان اینکه از زمان توسعه پارس جنوبی تاکنون، 
حدود 80 میلیارد دار در این میدان سرمایه گذاری شده است، ادامه 
داد: تاکنون یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب گاز غنی از میدان 
گازی پارس جنوبی برداشت شده )و( اگر ارزش هر هزار فوت مکعب 
، 18 سنت در نظر گرفته شود، 250 میلیارد دار عایدات این میدان 

بوده است . 
گفتنی است، دادگاهی در پاریس، شرکت نفت و گاز توتال را به دلیل 
پرداخت رشوه به مقامات دولتی در سال 1376 و در زمان وزارت بیژن 
نامدار زنگنه )که هم اکنون نیز در جایگاه وزیر نفت فعالیت می کند!( 
با هدف کسب قراردادهای نفت و گاز در ایران به پرداخت 573 هزار 

دار معادل 500 هزار یورو جریمه محکوم کرده است. 
بر این اساس، توتال متهم شده 30 میلیون دار رشوه تحت پوشش 
قرارداد مشــاوره پرداخت کرده که قرارداد توسعه میدان گازی پارس 

جنوبی در ایران را بدست آورد. 
دو دهه پس از پرونده رشــوه سال 1376، شرکت توتال در سال 
1396 نخســتین غول نفتی بود که پس از برچیده شدن تحریم های 
قبلی علیه تهران، به ایران بازگشت و قراردادی را برای توسعه فاز 11 
پروژه پارس جنوبی امضا کرد. اما پس از خروج آمریکا از برجام و اعام 
بازگشت تحریم ها علیه تهران از سوی واشنگتن، توتال به دلیل واهمه 

از مجازات آمریکا از این پروژه کنار کشید.

دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران گفت: نزدیک به ۵۰ درصد 
از کفش ها به ویژه کفش های ورزشی به صورت قاچاق وارد کشور 

می شود. 
علی لشــگری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: صنعت 
کفــش در ایران با نام های پرآوازه بّا و کفش ملی گره خورده اســت، 
کارخانه هایی که یک روزی محصواتشــان به اروپای شرقی و شوروی 
صادر می  شد، اکنون با واگذاری به بخش دولتی از تولیدکنندگی دور 
و تبدیل به توزیع کننده شده اند.وی افزود: صنعت کفش کشور ظرفیت 
تولید 400 میلیون جفت کفش را دارد و نیازی به واردات نیست، ولی 
متأسفانه نزدیک به 50 درصد از کفش ها به خصوص کفش های ورزشی 

به صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد کشور می شود.
دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران ادامه داد: می توان بســته های 
تشــویقی در حوزه اشــتغال برای کارآفرینان و فعاان اقتصادی ایجاد 
کرد. اخیرا وزارت کار مباحثی را مطرح کرد که اگر نیروی های تحصیل 
کرده استخدام کنید سهم بیمه کارفرما را دولت پرداخت می کند؛ این 
مورد می تواند یکی از عوامل افزایش اشــتغال در کشور باشد و در اصل 
باید مکانیزم هایی طراحی شود که آن مکانیزم ها به جذب نیروی انسانی 

و اشتغال بیشتر کمک کند و تولید در کشور جان تازه ای بگیرد.
لشگری افزود: در صنعت کفش، می توان با مسائل تشویقی شرط هایی 
گذاشــت که اگر تولیدکنندگان، تولیــد را افزایش دهند و جذب نیرو 
داشــته باشــند از مالیات ارزش افزوده معاف خواهند شد یا اینکه پنج 
سال معافیت مدت دار در نظر گرفته شود، می تواند به ارتقای تولید کمک 
کند یا در بحث تأمین اجتماعی در بحث اشــتغال به میزانی که اشتغال 
انجام می شــود در سال های اول دولت می تواند یک سهمی را به عنوان 
کمک در اختیار کار آفرینان قرار دهد.وی درخصوص واردات در حوزه 
صنعت کفش، تصریح کرد: متأســفانه در حوزه کفش بیش از واردات، 
قاچاق وجود دارد البته در گذشته میزان قاچاق بیشتر و واردات رسمی 
کمتر بود. در سال های 92 و 93 بالغ بر 500 میلیون دار واردات کفش 
داشتیم که در سال های اخیر به دلیل افزایش نرخ دار واردات کفش به 

200 میلیون دار کاهش یافته است.

دبیرکل جامعه صنعت کفش:
50 درصد واردات کفش
 به صورت قاچاق است

* میزان سقوط شاخص بورس در سه ماه گذشته به بیش از 41 هزار واحد 
رســید.براین اساس دماسنج بازار سرمایه در پایان معامات دیروز با کاهش 
1532 واحدی به رقم 154هزار و 550 واحد رســید. این در حالی اســت 
شــاخص بورس در اوائل مهرماه سال جاری به نیمه کانال 195هزار واحدی 
رسیده بود. بنابراین طی سه ماه اخیر قریب به 41هزار واحد شاخص سقوط 
کرده که این به منزله زیان سنگین سهامداران و خروج سرمایه آنها از بورس 

و بی اعتمادی به بازار سهام شده است.
* بنا براعام روابط عمومی گمرک ایران، در هشت ماه سال جاری 3 
میلیون دار تخم مرغ وارد کشور شد. تخم مرغ که از جمله کااهای 
اساسی است طی هشت ماه سال ۹7 به حجم 2 هزار و 1۹۸ تن و به 
ارزش 3 میلیون دار وارد کشــورمان شده است که نسبت به مدت 
مشابه سال ۹6 افزایش 1۰۰ درصدی را نشان می دهد. بنابراین گزارش 

میزان واردات در مدت مشابه سال گذشته صفر بوده است.
* مطابق با قانون، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد 
فصل پائیز از اول تا 15 دی ماه 97 تعیین شــده اســت. مودیان مالیاتی که 
9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از فروش کاای مشمول را از مصرف کننده 
دریافت کرده اند، از اول تا 15 دی ماه فرصت دارند تا از طریق سایت سازمان 
امور مالیاتی کشور به نشانی www.evat.ir، عملکرد مالیات ارزش افزوده 

فصل پائیز را اظهار و پرداخت کنند.
* متوسط قیمت فروش هر متر زیربنای مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامات ملکی در کشــور 22262 هزار ریال با میانگین 
مســاحت 1۰6 مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل 14/۹ درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال قبل 44/4 درصد، افزایش داشته است.

به گزارش فارس همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین 
یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده ای طریق بنگاه های 
معامات ملکی در کل کشور 172۵۰ هزار ریال با میانگین مساحت 
3۰7 متر مربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۰/2۹ درصد و نسبت 

به فصل مشابه سال قبل 2/4۹ درصد افزایش داشته است.
* آمارهای شــهریور ماه ســال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
می دهد که رتبه بانک صادرات ایران به منظور تامین مالی بنگاه های تولیدی 
کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت باای 60 درصد در راستای 
اقتصاد مقاومتی همچنان در صدر بانک های خصوصی کشور است. به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، مجموع پرداختی تســهیات این بانک به 
بنگاه های مذکور در ماه مورد  اشاره، 212 فقره به ارزش بیش از دوهزار میلیارد 
ریال گزارش شده که همچنان هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش در راس 
بانک های خصوصی کشور قرار گرفته است. در عین حال بنگاه های کوچک و 
متوسط کشور طی هشت ماه نخست سال 97 بیش از 20 هزار میلیارد ریال 

از بانک صادرات ایران تسهیات حمایتی دریافت کرده اند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز در واکنش به احتمال 
بروز چالش رجیستری گوشی های مسافری اعام کرد هیچ یک 
از گوشی های وارداتی بدون اینکه رجیستر شوند، امکان فعال 

شدن و راه اندازی در ایران را ندارند. 
چندی پیش برخی رسانه ها خبر داده بودند که براساس تصمیم 
اخیــر کمیته راهبری طرح رجیســتری، از نوزدهم آذر ماه امســال 
درخواست ثبت گوشی های مسافری در سامانه همتا متوقف شده و دیگر 
نباید روی رجیستری گوشی های مسافری حساب باز کرد. این خبر در 

حالی منتشر شد و در فضای مجازی بین مردم دست به دست شد.
علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز در این باره به 
خبرگزاری ایسنا گفت: چنین مسئله ای امکان پذیر نیست و هر گوشی 
که در ایران بخواهد فعال شــود باید رجیستر شود و مشکلی در این 

زمینه وجود ندارد.
وی در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا همه برندهای موجود 
در بازار ایران وارد طرح رجیســتری شده اند یا خیر؟ بیان کرد:  بله و 
مسلما هر گوشی تلفن همراهی که سیم کارت روی آن نصب شود و 
بخواهد از اپراتورهای موجود در کشور خدمات دریافت کند، باید ابتدا 

رجیستر شده باشد و همه مراحل و مقررات رجیستری را طی کند.
البته پیش از این نیز محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطاعات در این باره گفته بود که قطع سامانه همتا و گمرک 
درســت نیست بلکه موضوع وصل سیستم سامانه نیروی انتظامی به 
گمرک مطرح اســت که باید اتفاق می افتاد. قرار بود این اتصال برای 
مشخص شدن دقیق واردات گوشی از طریق مسافر صورت بگیرد، نه 
اینکه به اســم بار مســافر بتوان خارج از روال های مورد تایید وزارت 

صنعت، معدن و تجارت، گوشی وارد کرد.
به گفته وی، اکنون فرآیند بار مسافر در حال پیاده سازی است و 

مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 
برخی انتقاد دارند که چون کانال های اصلی واردات به درستی کار 
نمی کند، جلوی واردات گوشی به شیوه مسافری گرفته شده و در بازار 
اختال ایجاد کرده اســت اما همه باید مسئولیت قانونی خود در این 
بازار را انجام دهند و اگر کانالی در زمینه واردات گوشی دچار مشکل 
اســت، آن مشکل باید حل شود نه اینکه خاف ضوابط، راهی جدید 

برای واردات در این زمینه باز کنیم.
گفتنی اســت، با توجه بــه این اظهارات باید دیــد که در ادامه 
گوشی هایی که از طریق واردات مسافری به دست مردم رسیده است 
می توانند بدون مشــکل در کشور فعال شــوند و از اپراتورهای تلفن 
 همــراه خدمات دریافت کنند یا اینکه اختااتی در این زمینه ایجاد

 می شود.

بر اساس اعام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس مشخص شد 
رشوه توتال به مدیران ایرانی 
مربوط به دوره اصاحات است

رئیس  ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز: 
همه گوشی های وارداتی

 رجیستر می شوند

عضو کانون عالی شــوراهای اسامی کار 
می گویــد: کارگری که ۹ ماه حقوق نگرفته به 
هیچ چیز دیگری نمی تواند فکر کند. او تاکید 
دارد که تاوان سوءمدیریتها و سیاست های غلط 

را نباید کارگران بدهند.
علی اصانی در گفت وگو با ایســنا، درباره دلیل 
عدم تشکیل جلسات دستمزد شورای عالی کار ابراز 
عقیده کرد: با وجود آنکه جلســات شورای عالی کار 
باید به شکل سه جانبه برگزار شود، ولی متاسفانه به 
دلیل عدم حضور کارفرمایان لغو می شود و ما ضعف 

نظارت را در این زمینه موثر می دانیم.
وی ادامه داد: کارفرمایان در جلســات شورا دو 
بهانــه را مدام تکرار می کننــد؛ می گویند در طول 
40 ســال گذشته هیچ زمانی نبوده که سالی دو بار 
افزایش حقوق بدهیم، در صورتی که بر اساس قانون، 

محدودیتی برای بررسی مجدد مزد نداریم و مضاف 
بــر آن، ماده 41 قانــون کار در تبصره 2 به تعیین 
 حداقل مزد بر اســاس سبد معیشــت خانوار  اشاره 

کرده است.
عضو کانون عالی شــوراهای اسامی کار افزود: 
موضــوع دیگری که کارفرمایــان مدام به آن چنگ 
می زنند، شرایط حاکم بر اقتصاد است و نوسان نرخ ارز 
را موجب افزایش قیمت مواد اولیه و رکود بنگاه های 
خود عنوان می کنند، در صورتی که چندین بار طی 
ماه های اخیر افزایش قیمت داشتند که بعضا تا 40 
درصد هم رسید و از شرایط پیش آمده به نفع تولیدات 
خود سود بردند، ولی آیا این مسئله به افزایش حقوق 

کارگران هم منجر شد؟
اصانی تصریح کرد: گله نمایندگان کارگری این 
اســت که اگر کارفرمایان قیمت اجناس خود را باا 

بردند و در این آشفته بازار سود کردند، چرا باا رفتن 
چند درصد حقوق کارگران را برنمی تابند؟

این مقام مســئول کارگری بــا بیان اینکه اصل 
سه جانبه گرایی به معنای واقعی باید در شورای عالی 
کار اجرا شود،  تاکید کرد: اگر کارگران به عنوان یکی 
از شرکای اجتماعی در جلسه شورا حضور پیدا نکنند، 
آیا وزارت کار جلسه را لغو می کند؟ اما وزارت کار به 
دلیل عدم همراهی و مخالفت کارفرمایان از گذاشتن 

جلسه شورا خودداری می کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسامی کار در بخش 
دیگری از اظهارات خود گفت: وقتی دولتمردان ادعا 
می کننــد دولت پولداری هســتیم و هیچ دولتی به 
اندازه این دولت، از درآمدهای نفتی سرشــار نبوده 
اســت، انتظار ما این اســت که یک ردیف جداگانه 
اعتباری برای کارگران در بودجه ببینند تا از این محل 

به خانوارهای ضعیف و محروم کارگری کمک شود.
اصانی با  اشاره به عدم افزایش مبلغ یارانه ها در 
بودجه سال آینده ، گفت: بسیاری از کارگران به 45 
هزار تومان انــدک یارانه دلگرمند و کرایه خانه ها و 
هزینه های درمانی آنها به موی یارانه ها بسته است، 
ولی متاســفانه یارانه در بودجه افزایش نیافته و حق 
مســکن و بن خواربار کارگران هم چند سال است 

بدون تغییر، تصویب می شود.
وی خاطرنشان کرد: کارگران همیشه یار و یاور 
کارفرمایان در هر شرایطی بودند و مشکات آنها را 
به خوبی درک می کنند، چون کارگران و کارفرمایان 
مثل دوبال به هم وابسته اند. با قیمت های امروز دیگر 
نمی توان با دستمزد یک میلیون و 200 هزار تومانی 
کارگری امرار معاش کرد و از پس هزینه های سنگین 

زندگی برآمد.

عضو کانون عالی شوراهای اسامی کار:

تاوانسیاستهایغلطرانبایدکارگرانبدهند



گزارش روز
صفحه ۵

 یک شنبه ۲ دی ۱۳۹۷ 
۱۵ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۸۱

افقی:
1- پوسته مفید گندم که نباید از آرد حذف شود- 
بــا آب و تاب حرف زدن 2- آغاز این هنر صنعت 
انسانی به بیســت و پنج هزار سال قبل می رسد 
3- چاشنی غذاها- قســمت - نگهبانی- تظاهر 
سالوسانه 4- شهری در دامنه های زاگرس- جایزه 
به مامور فاســد- اندوه 5- تدوین شده- نازک- 
حشر ه ای خون آشام 6- نقطه مقابل آخرین- تاار 
غذاخــوری - توصیفی برای ماه رجب 7-  ظرف 
روغن- مرض سگســانان- نوعی بستنی با توجه 
بــه ظــرف آن 8- کلمه انتخاب- پــول رایج در 
بنگادش - هر حیوان بارکش- ناپیدا 9- واامقام، 
بلندپایه- جزیره ای ایرانی در خلیج فارس- دارو 
10- پدر شــعر نو- شــنیع بودن- عنوانی برای 
گیانی و مازندرانی 11- مظهر شیرینی- روزنامه 
قدیمــی ارمنی زبــان- ضرورت ترشی ســازی 
12- بعد - تنزل- تند و سریع 13- پول بیگانه- 
بهشت- قمر بزرگ ســیاره مشتری- سطح زبر 
سوهان 14- اســتفاده از این گونه ابزارها توسط 
انســان به کمتر از هفت هزار سال پیش می رسد 
15- یادآوری دوباره، مرور مجدد امری در ذهن- 

باطل کننده شک و تردید.

عمودی:
1- قطعه ای از  بدنــه خودروها - جانوری 
اهلی - مخفی کننده نامه 2- عدم پایبندی به 
رسوم و اخاقیات- سازنده زین 3- دوستی 
و عاقه- مکمل هله برای بیهوده خواری- 
عامتی در حساب - رنگ خطر 4- خاندان 

شماره 11298 جدو    ل

بابکان - خویشتنداری - پیشوند  اردشیر 
سالب 5- ناگهان در تهران - مخفی- شهری 
در جنوب کشورمان 6- خصومت- انسان یا 
حیوان دورگه- اسب جنگی 7- بخش اصلی 
آفتاب- درجه علمی معتبر - عاجز از شنیدن 
8- فرومایه- گویشی در غرب کشورمان- 
عمــل واکنش- بین و میان 9- نااســتوار 
در فکر و عقیده- درجه نظامی- پســوند 
پرستار و خریدار 10- پرنده ای پستاندار - 
سازی در ارکسترهای اروپایی- حق الزحمه 
خودروی مسافربر 11- زنگ کلیساها- هجوم 
غیرمنتظره- خاک  و سنگ همراه با نفت و 
گاز 12- تلمبه  پراحساس- ماهی پرطرفدار 
خلیج فارس- مامور وصول مالیات در قدیم 
13- کلمه شــرط- خانه بــزرگ با حیاط 
مشجر- برادر سارا- این دندان باید کشیده 
شود 14- افسوس- جار و جنجال، هوچیگری 
15- غاف- بــدون امتیاز و مزیت- نوعی 

پارچه نخی.

گزارش خبری 

* هرچند رؤسای اتحادیه ها تاکید 
کرده اند که با متخلفان و گرانفروشان 

در زمستان امسال برخورد جدی 
می کنند، اما هستند کسانی که از غفلت 

نهادهای نظارتی سوءاستفاده می کنند 
و کااها را به قیمتی گران  تر به مردم 

می فروشند. 

 میوه یکی از اقام ضروری در برنامه غذایی روزانه 
و نیز پای ثابت خوراکی ها در محافل خانوادگی است. 
شاید بشود از شــیرینی گذشت، اما نمی توان میوه 
را به دلیل داشــتن ارزش های غذایی اش به کل از 
سبد خانوار حذف کرد. بنابراین متعادل نگه داشتن 
قیمت ها در بازار میوه از ضرورت هاست و باید دولت 
و مسئوان مربوطه در این زمینه برنامه های دقیق و 

کارشناسانه ای داشته باشند. 
رئیــس  اتحادیه میدان میوه و تره بار اســتان اصفهان 
می گوید: افزایــش صادرات و کاهش ذخیره اقام مختلف 

میوه موجب افزایش قیمت میوه شده است.
در سایت میوه و تره بار شهرداری آخرین نرخ های مصوب 
درآخرین تاریخ به روز رسانی را چک می کنم که به این قرارند: 
هندوانه میناب از قرار کیلویی هزار و پانصد تومان، انار از قرار 
کیلویی 6 هزار و دویست تومان، سیب سرخ 5هزار و سیصد 
تومان، سیب زرد 5 هزار و هفتصد تومان، پرتقال تامسون 
جنوب 4 هزار و هشــتصد تومان، پرتقال تامسون شمال 2 
هزار و چهارصد تومان، خیار 3 هزار و ششصد تومان، موز 

کیلویی 10 هزار و سیصد تومان و...
روشن است با ســر زدن به میوه فروشی محله متوجه 
می شــوید که قیمت های باا تنها در میادین میوه و تره بار 
یافت می شــوند، وگرنه در سایه شوم گرانی و عدم نظارت 
میوه فروشــی محله رقم های بااتری را در برابر دیدگانتان 

ردیف خواهد کرد. 
ســؤال اساسی اینجاست که با حقوق و درآمد حداقلی 
چطــور می توان تنها همین میوه ســبد خانوار را که جزو 
ضرورت های هر روزه برای ســامتی افراد خانواده اســت، 

تامین کرد؟ 
سمیرا آذری یک شهروند صراحتاً برایمان می گوید که 
ناچار است نه تنها مســافت طوانی خانه تا میدان تره بار 
منطقه شان را در سنین ســالمندی یکه و تنها طی کند، 
بلکه در همان میدان تره بار هم سراغ سبد دستچین شده ها 
نمی رود و از میوه های لَک دار، دستچین فقیرانه اش را انجام 
می دهــد. وی می گوید: »دکتر با توجه به وضعیت بدنی ام 
تاکید داشــت خوردن میوه آن هم هر روز جزو ضروریات 

غیرقابل اجتنابی برایم است.«
مشکات مردم در بازار گرانی

علی شاداب زاده یک بازنشسته در حالی که سعی دارد 
هندوانه متوســطی را انتخاب کند، برایمان می گوید: »من 
بازنشســته هستم و با حقوقی که دارم نمی توانم میوه های 
آنچنانی بــرای فرزندان و نوه هایم خریداری کنم. با خودم 
گفتم ااقل یک هندوانه متوســط بخرم تا در شــب چله 

آبروداری کرده باشم.« 
وی با بیان اینکه تورم بر اقشار آسیب پذیر فشار زیادی 
وارد می کنــد، می افزاید: »با همین مبلغ 200 هزار تومانی 
که اان نمی شود یک کیلو پسته خرید، بیست سال پیش 

خرج یک ماه خانواده ام را می دادم.«
ادعای اجرای طرح ویژه نظارت در زمستان 

هرچند رؤسای اتحادیه ها تاکید کرده اند که با متخلفان 
و گرانفروشان در زمستان امسال برخورد جدی می کنند، اما 
هستند کسانی که از غفلت نهادهای نظارتی سوءاستفاده 
می کنند و کااها را به قیمتی گران  تر به مردم می فروشند. 
با این حال، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان 
تهران خبــر داده که به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از 

عدم نظارت
 بر قیمت روز افزون 

اقام خوراکی
 و تاثیر آن بر

 دورهم نشینی های 
خانوادگی

سایه تیره گرانی  بر سبد خانوار ایرانی
گالیا توانگر

ایرج نظافتی
در دوران دفاع مقدس و اوایل دهه شصت و با شروع جنگ تحمیلی، 
برخــی مغازه داران در بحبوحه آن ایام به خیال اینکه میهن اســامی ما 
مورد تهاجم دشمن بعثی قرار گرفته و هر آن امکان سقوط کشور وجود 
دارد، به احتکار بســیاری از اقام مصرفی مردم مثل برنج و روغن و پودر 
لباسشویی پرداختند و بسیاری از کااها با افزایش قیمت ناگهانی روبرو شد.

ایــن در حالی بود که افزایش قیمت کااهــا هیچ ارتباطی با جنگ 
تحمیلی نداشت بلکه عده ای سودجو با سوءاستفاده از وضعیت پیش آمده 
اقدام به احتکار بسیاری از مایحتاج مردم کرده بودند. اما یکی از بهترین 
و موثرترین اقدامات مسئوان وقت در برخورد با محتکران و گران فروشان 
این بود که به صورت ضرب ااجل ستادی را راه انداری کردند تحت عنوان 
»ســتاد مبارزه با گرانفروشی« و از مردم خواستند گران فروشان را به آن 
ستاد معرفی کنند و از فردای آن روز بود که بسیاری از قیمت ها شکسته 
شــد و انبارهای فراوانی از احتکار کااها به دســت مردم شناسایی و به 
»ســتاد مبارزه با گرانفروشی« معرفی گردید و انصافا مسئوان آن زمان 
هم بســیار قاطعانه با متخلفین برخورد می کردند و اهل تساهل و تسامح 

به معنای امروزی نبودند. 
مدتی اســت که به بهانه باا رفتن قیمــت دار، تقریبا تمامی اقام 
خوراکی، از میوه و تره بار تا خشکبار و... قیمت های چند برابری را تجربه 
کردند و در سایه عدم نظارت دستگاه های مسئول، خیلی از مغازه داران هم 
به این هرج و مرج قیمت ها دامن زدند و در این میان اقشار آسیب پذیر و 
پایین جامعه به عنوان افرادی که بیشترین آسیب را در این ماجرا دیده اند 
متضرر شــده و گوش شنوایی هم نیست تا این دردهای جامعه را بشنود 

و به فکر درمان باشد.
آیت اه آملی اریجانی رئیس  قوه قضائیه در جلســه مسئوان عالی 
قضایی در هفته گذشــته گران فروشی را غیر قابل قبول دانست و با ذکر 
برخی افزایش قیمت های خودسرانه مانند گرانی ها در صنعت، لبنیات و... 
تصریح کرد: »قدرت خرید قشــر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارند، 
محدود اســت و بر این اساس برای کنترل قیمت ها باید فکر عاجلی کرد. 
البته در جلســه هماهنگی ســران قوا مطالبی طرح می شود و دولت نیز 
تاش های خوبی برای حل این مشــکات داشته، اما دستگاه های اجرایی 
و دولت موظفند طرح بیاورند و تاش کنند تا هر چه ســریع تر وضعیت 

معیشت مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند.«
امــا وقتی در یک کنکاش واقعی علت افزایــش قیمت ها را به دقت 
بررسی می کنیم می بینیم این افزایش قیمت ها از عدم نظارت و بی کفایتی 
مسئوان دولتی است و چندان ارتباطی با باا رفتن نرخ دار ندارد، چرا که 
اگر مرتبط با دار بود، اکنون که با ســقوط قیمت دار در بازار آزاد روبرو 
هســتیم باید نرخ کااها نیز کاهش پیدا می کرد، اما دیدیم که این گونه 

نبوده و با کاهش نرخ دار قیمت هیچ کاایی پایین نیامد.
در ایــن میان ضرورت وجود مرکزی مســتقل و قاطــع در برخورد 
با گران فروشــان و محتکران وجود دارد و جای خالی »ســتاد مبارزه با 
گران فروشــی« به شدت احساس می شــود و به راستی چه  اشکالی دارد 
همان ستاد و با همان روحیه جهادی آن زمان مجددا احیا شود و به داد 

مردم مستضعف و قشر پایین جامعه برسد؟
گرچه آیت اه آملی اریجانی با اشــاره به وظیفه ســازمان تعزیرات 
حکومتی برای نظارت بر قیمت ها، به دادســتان ها نیز دســتور داد که در 
چارچوب قانــون و با همکاری مراجع ذی صاح به موضوع گرانی ها ورود 
کنند، اما این رشته سر دراز دارد و روحیه ای جهادی و بسیجی  می خواهد 
تا به جنگ مفسدین اقتصادی و گران فروشان بروند و قاطعانه برخورد کنند.

»ستاد مبارزه با گران فروشی« را 
احیا کنیم

بخش پایانی

* یک آجیل فروش: حقیقتا نمی دانیم با این اُفت خرید چه کنیم؟ در شرایط فعلی پول تغییر کاربری و آوردن جنس جدید 
را هم نداریم. زمستان امسال خرید آجیل ازسوی مردم تقریبا به صفر رسیده است. آیا این انصاف است که کشورمان 

بزرگ ترین تولید کننده پسته و خشکبار باشد، اما دست مردم از این محصوات کوتاه؟

گرانفروشی در فروشگاه های پایتخت طرح ویژه ای در دستور 
کار اداره تعزیرات حکومتی استان تهران قرار گرفته است.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
تهران، با  اشــاره به طرح های نظارتی تعزیرات برای کنترل 
قیمت کااهای مورد نیاز در ایام خاص زمســتان توضیح 
می دهد: »این طرح با همکاری دستگاه های مرتبط همچون 
ســازمان حمایت از مصرف کننــده، اداره صنعت، معدن و 
تجارت، اتحادیه ها و اتاق اصناف از 27 آذرماه به طور رسمی 
آغاز شده است. هر چند برنامه ریزی ها برای آغاز این طرح 
از 27 آذرماه بوده، اما بنابه ضرورت، ما حتی زودتر هم کار 

را آغاز کردیم.«
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان تهــران در ادامه 
می گوید: »گشت های مشترک بازرسی در 2 نوبت صبح و 
عصر و در هر نوبت 4 واحد گشت بر مراکز مشخص شده در 
بازار، قنادی ها و میادین میوه و تره  بار که بیشترین کااهای 
مورد نظر این ایام در آنها عرضه می شود نظارت کامل دارند.«

اسفنانی همچنین  اشاره می کند: »پنج محل نیز برای 
استقرار کیوســک مأموران تعزیرات در سطح شهر تهران 
تعبیه شده است که در کنار فعالیت قضات در مجتمع های 

ما به تخلفات احتمالی رسیدگی می کنند.«
»در  می گویــد:  صحبت هایــش  تکمیــل  در  وی 
اغذیه فروشــی ها و رستوران ها نیز در این ایام بازرسی ها به 
صــورت ویژه صورت می گیرد و تاش داریم تا در کمترین 
زمان ممکن به پرونده تخلفات احتمالی رســیدگی و حق 

اعتراض را برای شاکیان محفوظ داریم.«

نظارت بر قیمت ها رخت بربسته است!
امیر نیازی یک شــهروند ســاکن استان ایام برایمان 
می گویــد: »انجام یک کار اداری من را به تهران کشــاند. 
خواســتم سوغاتی بگیرم، اما دست روی هر چه می گذارم، 
قیمت ها کمر شکن هستند. از خیر خرید سوغاتی گذشتم. 
ما در مناطق محروم به سر می بریم و مدت هاست باورمان 
این شــده که مســئوان ما را در مناطق محروم فراموش 
کرده انــد. حاا بماند که هر روز وضع زندگی کارگری بد و 

بدتر هم می شود.« 
 یک جوان پایتخت نشــین که دست خالی از مغازه و 
آجیل و شیرینی فروشی خارج می شود، می گوید: »متاسفانه 
قیمت ها بسیار بااست و نظارت صحیحی هم در این رابطه 
صورت نمی گیرد، در بین مغازه های شــهر، اختاف قیمت 
قابل توجهی وجود دارد و ما باید تمام سطح شهر را بگردیم 
تا کمترین قیمت را پیدا کنیم در حالی که اگر نظارت جامعی 

وجود داشته باشد باید قیمت ها یکسان باشد.«
وی با بیان اینکه دســتگاه تعزیرات ناکارآمد اســت و 
برخــورد قاطعی با متخلفان ندارد، می گوید: »آن ســوی 
خیابان را نگاه کنید! ببینید با یک بســاطی چطور سریع 
برخورد می شود، اما با داان و گران فروشان اصا! نظارت 

بر قیمت ها گویی رخت بر بسته است.« 
این جوان با گایه از مبلغ کم جریمه برای افراد گران 
فروش می گوید: »مبلغ جریمه به قدری کم است که بیشتر 
به یک تلنگر کوچک شــباهت دارد تا تنبیه بزرگ. با این 
گونه برخوردهای کمرنگ نمی توان جلوی گرانفروشــی را 

گرفــت. هر فردی هر چقدر که دلــش بخواد، نرخ می زند 
و می فروشد.«

 کاهش خریدهای مردم در برخی اقام 
تا 99 درصد!

میانه هر سینی آجیل دست نخورده، یک اتیکت دست 
زدن ممنوع گذاشته و در کنار اتیکت قیمت نفس مشتری 
را می گیرد. بیشتر مشتری ها حتی وارد مغازه نمی شوند، از 
پشت شیشــه قیمت ها را که می بینند، فرار یواشکی را بر 

قرار ترجیح می دهند.
یکی از کســبه  شــهر که آجیل فروش است برایمان 
می گوید: »فروش ما به شدت کاهش یافته و آجیل ها روی 
دســتمان مانده و حقیقتا نمی دانیم با این اُفت خرید چه 
کنیم؟ در شرایط فعلی پول تغییر کاربری و آوردن جنس 
جدید را هم نداریم. زمســتان امسال خرید آجیل از سوی 
مردم تقریبا به صفر رســیده است. آیا این انصاف است که 
کشورمان بزرگ ترین تولید کننده پسته و خشکبار باشد، اما 

دست مردم از این محصوات کوتاه؟«
وی با گایه می گوید: »اان وضعیت به گونه ای شده که 
به مشتری ها اجازه تست آجیل نمی دهیم، چون قیمتش 

بسیار بااست و ضرر می کنیم!«
این خشــکبار فروش ادامه می دهد: »چند ماه گذشته 
ما هر کیلو کشــمش را از عمده فروشــان به قیمت هشت 
هزار تومان خریــداری کرده و با قیمت 10 هزار تومان به 
مشــتری می دادیم، اما چند روز بعد همان کشمش را باید 
بــا قیمت 12 هزار تومان خریداری می کردم. خب، در این 

شــرایط وقتی من خودم این محصول را گران تر خریده ام، 
نمی توانم با قیمت ســابق آن را به مردم بفروشــم. مقصر 
اصلی گرانی ها مردم نیستند، بلکه سیاست های غلط دولت 
است، وقتی گرانی نباشد گران فروشی هم کمتر می شود؛ 
متاســفانه خود دولت با شرایطی که ایجاد کرده، مردم را 
وادار به گران فروشی کرده است. پس از باارفتن نرخ دار، 
تولیدکنندگان داخلی از این وضعیت به عنوان یک فرصت 
طایی برای صادرات استفاده کردند و جنس خود را به بازار 
ندادند در نتیجه این کاهش عرضه نیز به افزایش قیمت ها 

در کشور دامن زد.«
دار کوتاه آمد، قیمت ها نه!

شاپورهاشــمیان یــک شــهروند تهرانی بــا انتقاد از 
قیمت باای کااهای اساســی می گوید: »چرا مسئوان با 
گرانفروشان برخورد نمی کنند؟ چرا باید افزایش قیمت ها 

توان خرید مردم را کاهش دهد؟«
وی می افزاید: »قیمت ها به قدری بااست که یک کارگر 
بــا حقوق حداقلی باید برای خرید چند کیلو میوه، آجیل، 
هندوانه، مرغ، برنج یک خانواده چهار نفره حدود یک سوم 
حقوق خود را پرداخت کند. به نظر شما آیا چنین کارگری 
قدرت خرید خواهد داشت و اگر بخواهد این میزان هزینه 
کند برای روزهای باقیمانده تا پایان ماه باید گرسنه بماند 

تا وقتی حقوق دریافت کند.«
وی گله مندانه می گوید: »با این قیمت های نجومی کام 
ما با هیچ میوه ای شــیرین نمی شود. ما فقط بتوانیم شام 
شب های زمســتانی را مهیا کنیم، دیگر از خیر تنقات و 
میوه گذشته ایم. برخی ها مجبورند برای پذیرایی از مهمانان و 
خانواده خود به سمت خرید اقام نامرغوب با قیمت به مراتب 
کمتر روی بیاورند. خیلی برایمان تعجب برانگیز است که 
چطور علی رغم پایین آمدن نرخ دار، قیمت اجناس نه تنها 
تکان نخورده و پایین نیامده، بلکه روز افزون باا می رود؟! 
باور کنید خیلی از کااها با قیمت قبلی خریداری شده و در 
انبارها بوده اند که حاا در سایه تیره عدم نظارت به بهانه های 
واهی هر روز با قیمت بیشتری فروخته می شوند و تنها کمر 
مشتری اقشار کم درآمد زیر بار سنگین گرانی خرد می شود.«

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1397/6/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و 

حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به اسفند 1396 

به تصویب رســید. -حســین نجفی اصل به شماره ملی 

0042485266 و قاســم نجفــی اصل به شــماره ملی 

0042994357 بــه عنوان اعضــای هیئت مدیره برای 

مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - محمد لشــگری به 

شــماره ملی 5599629627 به عنــوان بازرس اصلی و 

حمیدرضا علیرضائی به شــماره ملی 0068855915 به 

عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

گردیدند. -روزنامه کثیراانتشار ابرار جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت سیمون پارس جنوب 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۵۰۸

 و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۱۳۲6

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعیین گردیدند: آقای محمود نجفی اصل به شماره ملی 
0033843465 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین 
نجفی اصل به شــماره ملی 0042485266 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره آقای قاسم نجفی اصل به شماره ملی 
0042994357 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید 
جعفر حسینی به شماره ملی 3992062651 به سمت 
مدیرعامل )خارج از سهامداران( امضاء کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود 
اسامی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت و اوراق عادی و مراسات با  امضاء مدیرعامل 
یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸6۳۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۷۱۵۳ 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397/7/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 
1396/12/29 شــرکت به تصویب مجمع عمومی رسید. 
محمــود نجفی اصل به شــماره ملــی 0033843465، 
حســین نجفی اصل به شــماره ملی 0042485266 و 
قاسم نجفی اصل به شماره ملی 0042994357 به عنوان 
هیئت مدیره شــرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند - 
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز )حسابداران رسمی( 
به شناسه ملی 10320847692 به عنوان بازرس اصلی 
و موسسه حسابرسی تراز مشهود محتسب به شناسه ملی 
 14007130998 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال انتخاب شدند - روزنامه کیهان به عنوان روزنامه 

کثیراانتشار شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر 
سهامی خاص به شماره ثبت ۹6۵۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۵۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/7/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی 1396 به تصویب رسید. آقای 

ینوک ســیمونیان با کد ملــی 4172559603 و آقای 

وحید طاهری با کد ملــی 0073137502 به ترتیب به 

سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای 

مدت 2 ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســید 

خســرو وفائی با کد ملــی 3933510228 و خانم اکرم 

وثائق با کد ملی 2753410542 و آقای ســید ســعید 

وفائی با کد ملی 0450170586.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آر اس اکسپرس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲6۹۹۷ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۴6۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1395/9/22 
هواپیمایی  سازمان  مجوز  و 
 55036 شماره  به  کشوری 
مــورخ 95/11/3 و مجــوز 
ســازمان حج و زیــارت به 
شماره 95/17/2954 مورخ 
95/9/30 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای حســین 
خالقــی محمدی با کد ملی 
0049488244 به نمایندگی 
خانه سازی  جهاد  شرکت  از 
ملی  با شناســه  رزمندگان 
به سمت   10101394058
رئیس هیئت مدیره و آقای 
حســن آشــتیانی عراقی با 
کد ملی 0519477758 به 
نمایندگی از موسســه بنیاد 
تعاون ســپاه با شناسه ملی 
به سمت   14003691943
مدیرعامــل و عضــو هیئت 
مدیره و آقای رضا روستایی 
با کد ملی 6219839870 به 
نمایندگی از موسسه صندوق 
پس انــداز و قرض الحســنه 
انصارالمجاهدین با شناســه 
ملــی 10100308357 به 
عنوان عضــو هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور از جمله 
چک، سفته، برات و هرگونه 
اســنادی که برای موسسه 
ایجاد تعهــد نماید با امضاء 
ثابت مدیرعامل و متغیر یکی 
از اعضاء هیئت مدیره همراه 

با مهر موسسه معتبر است.

آگهی تغییرات 
موسسه فرهنگی 
خدمات مسافرت 

هوایی و زیارتی 
ثامن اائمه

 به شماره ثبت 
 ۱6۵6۹

و شناسه ملی 
۱۰۲6۰۱۳۵۷۲۵

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 
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ه 
وج

ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
3/720/0001/860/000930/000روزنامه کیهان

6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان انگلیسی
6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان عربی
1/684/800842/400421/200مجله کیهان ورزشی

1/684/800842/400421/200مجله زن روز
1/102/400551/200275/600مجله کیهان بچه ها

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان



صفحه ۶
 یک شنبه ۲ دی ۱۳۹۷ 

۱۵ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۸۱
معارف 

Maaref@Kayhan.ir

پرسش و پاسخ

صفحهمعارفروزهای:شنبه،یکشنبه
سهشنبهوپنجشنبهمنتشرمیشود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maaref@kayhan.ir

استفتاء 
از رهبر معظم انقاب اسامی

 پاداش چند برابری برای صدقه
 و قرض و صله اخوان و صله ارحام

عن امیرالمؤمنین)ع( عن رسول اه)ص( الصدقْهً بعشر و القرض 
بثمانی عشرْهً و صلْهً ااخوان بعشرین و صلْهً الرحم باربع و عشرین. )1(

»امیرالمؤمنین)ع( از قول پیامبر اکرم)ص( نقل می کنند که فرمود: صدقه 
10 برابر محاسبه می شود و قرض 18 برابر و کمک به دوستان و برادران 20 

برابر و صله رحم 24 برابر.«
- الصدقْهً بعشر؛ [امیرالمومنین)ع( از قول پیامبر)ص( می فرماید:] 
صدقه که می دهید، خدای متعال این صدقه شما را ده برابر محاسبه می کند 

و براساس این ده برابر به شما پاداش می دهد.
- والقرض بثمانی عشرًه؛ اما قرض که به کسی می دهد، خدا هجده 
برابر حساب می کند و بر اساس هجده برابر به شما پاداش می دهد؛ با اینکه 
صدقه بخشش است و قرض پس گرفته می شود، در عین حال [پاداشش] 
این است؛ این به این [دلیل] است که آن طرف مقابل وقتی صدقه گرفت، 
خیالش آسوده است که خب یک پولی گیرش آمد و خدا برکت بدهد، منتظر 
می ماند تا پول بعدی گیرش بیاید؛ [اما] وقتی قرض گرفت، چون باید اداء 
کند، در صدد اداء برمی آید؛ تاش می کند، زحمت می کشــد، کار می کند. 

این برای تشویق به کار و تاش است.
- وصلًه  ااخوان بعشرین؛ اگرچنانچه همین پول را شما بدهید به 
دوستانتان یا برادرانتان، می شود بیست برابر؛ چون هم کمک به یک کسی 
است که محتاج به این کمک است، هم استحکام پیوندهای دوستی است. 
ببینید چقدر در اسام به استحکام پیوند دوستی و رابطه مودت و محبت 

بین مومنین توجه می شود!
- وصلًه الرحم با ربع و عشرین؛ اگر همین پول را به رحم خودتان، 
خویشاوند خودتان بدهید، 24 برابر حساب می شود؛ از همه بااتر. این برای 
این است که این پیوندها از جاهای نزدیک شروع می شود. [رابطه با والدین] 
پیوند خانوادگی است، مال درون خانواده است، باید خیلی مستحکم باشد؛ 
بعد نوبت می رســد به خویشاوندان، باید مستحکم باشد؛ نوبت می رسد به 
دوســتان، باید مستحکم باشد؛ [بعد] می رسد نسبت به عامه مردم؛ یعنی 
پیوندهای اجتماعی مراتبی دارد که از جاهای دور دســت شروع می شود و 
همه آنها هم مورد توجه و التفات شارع است؛ هرچه به داخل این سلول های 
اجتماعی نزدیک تر و محدودتر نزدیک می شود، این پیوندها باید مستحکم تر 
باشد. اساس، خانواده است. کسی که خانواده خودش را نمی تواند محفوظ 
کند، روابط بین پدر و پسر و دختر و زن و شوهر و مانند اینها وقتی سست 

باشد، دیگر خویشاوندی معنا ندارد.
مخالفت اسام با ارتباطات صنعتی

شما اان در این جوامع غربی ببینید که به برکت تمدن صنعتی و 
دور از اخاق غرب، پیوند خانواده گسسته است؛ پدر، مادر، بچه ها، زن، 
شــوهر هر کدام در یک طرف مشغول کار خودشان هستند، اجتماع و 
ارتباطی با هم ندارند. بنده در یکی از این نوشته های خارجی خواندم که 
در آمریکا، پدر و مادر و خانواده برای اینکه هم را ببینند، قرار می گذارند 
که مثًا ســاعت چهار بعداز ظهر فرضاً پدر، مادر، پسرها، دخترها همه 
در خانه باشند- خانواده هایی که خیلی دیگر مقیدند، یک چنین بنایی 
می گذارند- بعد مثًا ســر ساعت چهار همه جمع می شوند برای اینکه 
این خانواده از بین نرود؛ چون اصًا همدیگر را که نمی بینند؛ مثل ماها 
نیســت که سر سفره ناهار و سر سفره شام و سر سفره صبحانه و نماز 
جماعت داخل خانه و این چیزها همدیگر را ببینند؛ حاا ســر ساعت 
چهار هم فرض کنید آمده اند نشسته اند و یک ساعت با هم قرار دارند؛ 
خانم نگاه می کند به ساعت ببیند که ساعت پنج و ربع مثًا فرض کنید 
در فان مؤسسه باید برود ماشین نویسی کند، دیر نشود؛ آقا نگاه می کند 
به ســاعت که ببیند مثًا می خواهد عصر، تاکسی رانی کند، دیر نشود؛ 
پسر قرار فوتبال دارد، مواظب است که دیر نشود؛ دختر یک قرار دیگر؛ 
این چه جور خانواده ای است؟ این چه جور دور هم جمع شدنی است؟ 
دور هم جمع شدن مصنوعی و صنعتی؛ وقتی که زندگی، صنعتی شد، 
ارتباطات هم می شود صنعتی؛ اسام با این مخالف است. اسام می خواهد 
این ارتباطات بجوشــد؛ از درون دلها عاطفه ها [بجوشد]، و ایمان را هم 
پشتوانه این قرار می دهد. ببینید، این ایمان مذهبی اینجا شد پشتوانه 
یک امر عاطفی. شما به پدر خودتان، به مادر خودتان، به فرزندخودتان 
نــگاه محبت آمیز که می کنید، خدا می گوید من به این ثواب می دهم؛ 
یعنی برای این پیوندهای داخل خانواده یک عقبه و پشــتوانه ایمانی و 
ثواب اخروی قرار می دهد؛ همه چیز جوشیده از درون انسان، از عواطف 
انسان، از دل انسان، از ایمان انسان؛ این می شود طبیعی؛ این می شود 
موجود طبیعی و ماندگار و سالم و بی چالش؛ همین را بخواهند مصنوعا 
ایجاد کنند، می شــود مثل بقیه چیزهای مصنوعی دنیا؛ مصنوعی اش 

مصنوعی است طبیعی نیست و از درون وجود انسان تغذیه نمی شود.
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج 83/9/24 به نقل از کتاب: نسیم سحر

ــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( نوادر راوندی، ص 95

کف خانه تنها موکت بود
 همســرم دیشــب که  فهمید قرار مصاحبه دارم خاطره ای از 
همسر آقا را به یاد آورد و گفت که بگویم. یادش افتاد که برای یک 
میهمانی به منزل آقا رفته و برایش باور نکردنی بوده که کف خانه 
تنها موکت بوده و باای آن پتویی انداخته بودند. همسرم می گفت 
مرا نشانده بودند روی پتو و منتظر بودم خانم رهبر بیاید و روی آن 
پتو بنشــیند اما وقتی ایشان آمدند به جای آنکه روی پتو بنشینند 
رفتند دم در نشستند در حالی که مرا باای اتاق و روی پتو نشانده 
بودند. بااخره ایشــان همسر رهبر است. نه خدمتکاری داشتند نه 

هیچ چیز. بچه هایشان می آمدند از من پذیرایی می کردند.
دکتــر علی رضا مرندی، مجله پنجره، به نقل از جهان نیوز، یکشــنبه 11 

خرداد 1393، ساعت 13:09

اطعام و ولیمه عروسی در مسجد
س( در بعضی از مناطق بخصوص روستاها مجلس عروسی 
را در مساجد برگزار می کنند؛ به این صورت که مجلس رقص و 
آواز در خانه بر پا می شود، ولی ناهار یا شام را در مسجد تناول 

می کنند. آیا این کار شرعاً جایز است یا خیر؟
ج( غذا دادن به دعوت شدگان در مسجد فی نفسه اشکال ندارد.

حضور مختلط نامحرمان
 در مجلس جشن عروسی

س( اگر مرد نامحرمی وارد جشن عروسی شود و در آنجا 
زِن بدون حجابی حضور داشــته باشد و مرد بداند که نهی از 
منکر در او تأثیری ندارد، آیا واجب است مجلس را ترک کند؟
ج( اگر خروج از مجلس معصیت به عنوان اعتراض، مصداق نهی 

از منکر باشد، واجب است.

از نظــر آموزه های قرآنــی تعلیم و تزکیه، دو اصل و هدف اصلی 
در زندگی اســت که مسئولیت اصلی آن نیز به دست خدا و مظاهر 

اسمایی او یعنی پیامبران و امامان معصوم )ع( است. 
کسی که در مسیر عبودیت تقوایی بر اساس شریعت اسام حرکت 
می کند، از اموری چون تعلیم خاص الهی که نوری و علم لدنی است، 

بهره مند می شود. )بقره، آیه 282(
همچنین اهل تقوا، برخوردار از اموری دیگر می شــوند؛ از همین 
رو خدا به جای آوردن فاء از کلمه و او در بیان نتیجه تقوا اســتفاده 
ُ؛ و تقوای الهی پیشه کنید  َ َویَُعلُِّمُکُم اَلّ می کند و می فرماید: َواتَُّقوا اَلّ

تا افزون بر چیزهای دیگر به شما تعلیم دهد.
هر چند در این آیه سخن از دیگر آثار تقوای الهی بیان نشده؛ اما 
خدا در آیات دیگر به این موارد اشاره کرده است. از جمله می فرماید: 
َ یَْجَعل لَُه َمْخَرجاً؛ هر کسی تقوای الهی پیشه می کند  َو َمن یََتِّق اَلّ

خدا برایش راه نجات و برونرفت قرار می دهد.)طاق، آیه 2(
بنابراین، از نظر قرآن، اگر کســی اهل تقوا باشــد هرگز در کار 
نمی ماند و راه های برونرفت از مشکات علمی و عملی را خدا برایش 

قرار می دهد.
از امیرمومنان علی)ع( روایت است که مهم ترین نیازهای بشر را 
سه مرتبه می داند که باید از آن به سامت گذشت. ایشان می فرماید: 
نَْیا َو ِمْن َغَمَراِت الَْمْوِت َو َشَدائِِد یَْوِم الِْقَیاَمة؛ راه  َمْخَرجاً ِمْن ُشُبَهاِت الُدّ
برونرفتی از شبهات دنیوی و از غمرات و سکرات مرگ و سختی های 

روز قیامت.)بحار اأنوار، ج67، ص281(

از دیدگاه قرآن، ســه زمان برای انســان بسیار حیاتی و اساسی 
است که سامت در آن بسیار مهم است. خدا می فرماید: َوَسَاٌم َعلَْیِه 
ا؛ و سام و ایمنی )از هر ترس و  یَْوَم ُولَِد َویَْوَم یَُموُت َویَْوَم یُْبَعُث َحًیّ
عذاب( بر او باد روزی که زاده شــد و روزی که می میرد و روزی که 

زنده0 برانگیخته می شود.)مریم، آیات 15 و 33(
بنابراین، این سه مرحله واقعا مراحل سخت و دشواری است که 
انســان نیاز به عنایات الهی خاص دارد تا از آن گردنه ها به سامت 
عبور کند. مشــکاتی که در تولد و پس از آن در دنیا متوجه انسان 
می شود و مشکاتی که هنگام مرگ با آن دست و پنجه نرم می کند 

و مشکات و سختی هایی که در روز قیامت با آن مواجه می شود.
یکی از آثار تقوای الهی، رزق و روزی از جایی است که انسان گمان 
نمی کند؛ چنانکه خدا می فرماید: َو یَْرُزْقُه ِمْن َحْیُث اَ یَْحَتِسُب.)طاق، 
آیات 2 و 3؟. امام صادق)ع( می فرماید: ُکْن لَِما َا تَْرُجو اَْرَجی ِمْنَک 
لَِما تَْرُجو َفاَِنّ ُموَســی بَْن ِعْمَراَن )ع( َخَرَج یَْقَتِبُس ِاَْهلِِه نَاراً َفَکلََّمُه 
ُ َعَزّ َو َجَلّ َفَرَجَع نَِبّیاً َو َخَرَجْت َملَِکُة َسَباٍ َفاَْسلََمْت َمَع ُسلَْیَماَن َو  اَلّ
َة لِِفْرَعْوَن َفَرَجُعوا ُمْؤِمِنیَن؛ به آنچه  َخَرَج َســَحَرُة فِْرَعْوَن یَْطُلُبوَن الِْعَزّ
امیدش را نداری امیدوارتر باش از آنچه بدان امید داری؛ زیرا که موسی 
بن عمــران)ع( رفت که برای خانواده اش آتش برگیرد اما [در آنجا] 
خداوند عّز و جّل با او به سخن در آمد و او پیامبر برگشت. ملکه سبا 
نیز از کشور خود بیرون آمد ، اما به دست سلیمان)ع( مسلمان شد 
و جادوگــران فرعون برای تقویت قدرت فرعون بیرون آمدند، اما [به 

خدا] ایمان آوردند و برگشتند. )امالی شیخ صدوق، ص178(

راه های برونرفت از مشکات برای اهل تقوا 

بزرگ ترین گناهان کبیره
قال النبی)ص(: اکبر الکبائر، الشرک باه، و عقوق الوالدین.
پیامبر گرامی اسام)ص( فرمود: بزرگ ترین گناهان کبیره، شرک 

به خدا و عقوق والدین است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــ

1- اصول کافی، ج 2، ص 153

فقر و ذلت و بیماری در دنیا
 به خاطر عاق والدین

جوانی از ثروتمندان مدینه پدر پیری داشــت که احسان به او را 
ترک نمود، و او را از مال خود، محروم کرد. خداوند متعال اموالش را 
از او گرفت و فقر و تنگدستی و بیماری به او روی آورد و بیچاره شد. 
ســپس پیامبر اکرم)ص( فرمود: ای کســانی که پدر و مادرها را آزار 
می رسانید، از حال این جوان عبرت بگیرید و بدانید، چنان که کسی 
دارایی اش در دنیا از نزد او بیرون رفت و غنا و ثروت و صحتش به فقر 
و بیماری بدل گشت، همچنین در آخرت هر درجه ای که در بهشت 
داشت، به واسطه این گناه از دست داده و در مقابلش از درکات آتش 
برای او آماده شده است. )به خاطر آزار رساندن به پدر و مادر است.()1(

امــام هادی)ع( می فرماید: عقوق والدین باعث کم شــدن مال و 
ثروت می شــود، و شــخص را به نکبت و ذلت در دنیا می کشد، و در 
مقابل صله رحم و نیکی به والدین باعث زیادی مال و ثروت می شود.)2(

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سفینهً  البحار، ص 180

2- مستدرک الوسائل، احکام ااواد، باب 75، ص 29

چگونگی دعا برای والدین
پرسش:

در آموزه های وحیانی تاکید فراوانی برای دعا نســبت به 
والدین شــده است. لطفا سبک و سیاق این دعا در حق پدر و 

مادر را توضیح دهید؟
پاسخ:

در آیات قرآن و روایات معصومین، دعا برای پدر و مادر بسیار مورد 
تاکید قرار گرفته اســت که این دعاها آثار و برکات فراوانی در حیات 
فردی و اجتماعی انسان دارد. به عنوان نمونه پیامبر گرامی اسام)ص( 
می فرمایــد: آدمی پدر و مادرش از دنیا می روند، در حالی که با آن دو، 
بدرفتاری کرده است، ولی بعد از مرگشان برای آنها دعا می کند و خداوند، 
او را از نیکوکاران به پدر و مادر می نویسد. )السنن الکبری، ج7، ص 126(

همچنین آن حضرت در بیانی دیگر می فرماید: آنگاه که خداوند بنده 
درستکار را یک درجه در بهشت باا می برد، بنده می گوید: پروردگارا! 

به چه سبب این درجه به من داده شده؟
خداوند می فرماید: به سبب آمرزش خواهی فرزندت برای تو. )مسند 

بن حنبل، ج3، ص 584(
به این جهت امام ســجاد)ع( در صحیفه سجادیه در دعای 24 به 
طور مبســوط در مقام دعا برای پدر و مادر مطالب ارزشمندی را بیان 
می فرماید که گزینه ای از فرازهای آن را در اینجا در پاســخ به سوال 

تقدیم می کنیم:
امام سجاد)ع( می فرماید: ... بار خدایا! چنانم گردان که از پدر و مادر 
خویش، آن گونه هیبت به دل دارم که از پادشاه خودکامه دارم و به آن 
دو چنان نیکی کنم که مادر مهربان)به فرزندش می کند( و فرمانبرداری ام 
از پدر و مادر و خوش رفتاری ام با آنان را در نظرم، خوش تر از خوابیدن 
شخص خواب آلوده و گواراتر از سرکشیدن آبی که تشنه کامی می نوشد، 
قرار ده تا خواســت آنان را بر خواست خویش برگزینم و خشنودی آن 
دو را بر خشــنودی خویش مقدم بــدارم و نیکی ای را که در حق من 
می کنند، اگرچه اندک باشــد، بسیار بشمارم و نیکی خود در حق آنان 

را اندک بدانم، اگرچه بسیار باشد.
بارخدایا! صدایم را در برابر آنان آهسته بنما، سخنم را خوش بدار. 
خویم را نرم کن، دلم را به ایشان مهربان گردان و مرا نسبت به آنان با 

مدارا و دلسوز قرار ده!...
بارخدایا! هر آزاری که از من به ایشان رسیده یا هر ناخوشایندی ای 
که از من دیده اند، یا هر حقی که از آنان پایمال کرده ام، سبب ریختن 
گناهان آن دو و علو درجاتشان و فزونی حسناتشان قرار ده. ای کسی 

که بدی ها را به چندین برابر خوبی، تبدیل می کنی!
بارخدایا! هر ســخنی که آن دو در آن، بر من تعدی کرده اند یا هر 
رفتــار زیاده روانه  ای که با من کرده اند یا هــر حقی که از من تضییع 
نموده اند یا هر گونه کوتاهی ای که در انجام دادن وظیفه شان نسبت به 
من کرده اند، همه را بر آن دو بخشیدم و از آنان گذشت کردم. از تو نیز 
درخواست می کنم که از سر تقصیراتشان درگذری، چرا که من درباره 
خود نسبت به آن دو بدگمان نیستم)و قطعا بد مرا نمی خواسته اند( و 
متهمشــان نمی کنم که در نیکی به من سستی کرده باشند و از آنچه 

در حق من کرده اند، دلگیر نیستم.
ای خداوندگار من! زیرا حق آن دو بر من واجب تر، سابقه احسانشان 
به من بیشــتر و لطفشان به من، بزرگتر از آن است که بخواهم آنان را 
عادانه قصاص کنم یا با ایشــان مقابله به مثل نمایم، چون اگر چنین 
کنم ای معبود من، پس ســال ها زحمت ایشان برای پرورش من چه 
می شود؟ و رنج و زحمت فراوانشان در راه مراقبت از من کجا می رود؟ 
و آن همه سختی ای که به جان خریدند تا من در گشایش)و آسایش( 

باشم چه می شود؟
هیهات! ایشان نمی توانند حق خود را به کمال و تمام از من بستانند 
و مــن نیز نمی توانم حقوق آنان را که برعهده من اســت درک کنم و 

وظیفه خدمتگزاری به آن دو را انجام دهم.

قساوت قلب، مانع استجابت دعا
)بدان ای سالک راه خدا!( قساوت قلب برای روح مانع از استجابت 
دعا است. یعنی هرچه از خدا درخواست کند، با روحی که در آن یک 
حالت ســختی و سنگی نسبت به همنوع و برادران دینی اش دارد، به 
اجابت نمی رســد. از امام صادق )ع( روایت اســت که حضرت فرمود: 
»ان  ال عزوجل ایستجیب دعا، بظهر قلب قاس« خداوند نمی پذیرد 
خواسته ای را که پشت آن یک  دل  سنگی است. اگر پشتوانه  دعایت 
دل نرمی و مهربانی است، تقاضای تو پذیرفته می شود، اگر دل سختی 

در رابطه با همنوع و برادران دینی ات داری نه. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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با خورشید انقاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقاب(

لذت هایی که انسان از طریق عوامل باطل و خبیث و حرام به دست می آورد، نه تنها لذت های 
مثبت و سازنده ای نیستند، بلکه آثار و پیامدهای بدی را به دنبال دارد به طوری که لذت را بر 
کام لذت جویان تلخ می کند. کسانی چون منافقان و کافران دنبال این گونه لذت ها هستند، در 

حالی که دست های آنان از لذت های پایدار اخروی خالی خواهد بود.

 هر یک از ابزارهای حســی انسان برای 
خود یک نوع لذت خاص دارد که آثار آن 

در روان آدمی خودنمایی می کند.

نسبت احساس لذت و خوشبختی حقیقی
لذت، حالتی خوش در انسان است؛ بنابراین، باید آن را از کیفیات 
دانســت، البته از کیفیات روانی و باطنی که جز از راه آثار و نشانه ها 
نمی توان در شخص دیگر آن را مشاهده کرد. هر چند که سعادت و 
خوشبختی، نیز از احساسات و کیفیات باطنی و روانی است، اما به نظر 
می رسد که همانند معقوات ثانوی همچون وجوب و امتناع و امکان 
باشــد؛ در حالی که می توان گفت که لذت به یک معنا از معقوات 
ثانوی اســت؛ زیرا نخست احساس لذت به انسان دست می دهد و از 
این کیفیت و احساس باطنی و روانی، حالت دومی پدید می آید که از 
آن به سعادت و خوشبختی تعبیر می شود. بنابراین، اگر احساس لذت 
تحقق نیابد، گویی نمی توان سخنی از احساس خوشبختی به میان 
آورد؛ زیرا نمی توان کسی را یافت که احساس خوشبختی داشته باشد، 
ولی احساس لذت نداشته باشد. البته خاستگاه احساس خوشبختی، 
تنها احســاس لذت نیست و به نظر می رسد که امور دیگری باید در 
کنار احساس لذت باشد تا احساس خوشبختی تحقق یابد؛ به عنوان 
نمونه برای تحقق احساس خوشبختی می بایست احساس امنیت و 
آرامش و نیز رفاه و آســایش تحقق یابد و نیازهای جسمی و روانی 
انسان پاســخی مثبت یابد تا چنین احساسی تحقق می یابد؛ با این 
همه می توان گفت که احســاس لذت که به حوزه رفاهی و آسایشی 
و جسم انسان مربوط اســت، زمانی که رخ می دهد انسان احساس 
خوشبختی می کند؛ زیرا خاستگاه احساس لذت و عامل تحقق بخش 
آن، امری مادی و مربوط به حوزه بدن است که در روان شخص خود 
را نمایش می دهد؛ پس با عامل مادی لذت که در تن تحقق می یابد، 
احســاس روانی در انسان ایجاد می شود که نتیجه آن با امور دیگر، 

احساس خوشبختی است.
از آنچه گفته شد معلوم می شود که احساس لذت از یک امر جزیی 
و شخصی، تا چه اندازه در تحقق احساس کلی تری به نام خوشبختی و 
سعادت نقش دارد. بر همین اساس، نمی توان از خوشبختی و سعادت 
انســان سخن گفت، ولی از احساس لذت وی سخنی نگفت و درباره 

عوامل ایجادی و تاثیرگذار در احساس لذت بی تفاوت بود.
با این همه از نظر آموزه های قرآن، احساس لذت می تواند از یک 
امر حال و طیب باشد، یا از یک امر حرام و خبیث؛ اما تفاوت میان 
دو عامل ایجادی احســاس لذت را نمی توان نادیده گرفت؛ زیرا امر 
حال و طیب، به سبب مصلحت و تناسب با انسان و حقایق هستی، 
احســاس واقعی و حقیقی و به نوعی پایدار از لذت را ایجاد می کند 

لذت ها هرچند احساس روانی و باطنی است، اما دارای عامل مادی است. از نظر آموزه های قرآن، عامل لذت می تواند حال و 
طیب یا حرام و خبیث باشد. اگر عامل لذت حال و طیب باشد، احساس لذت، بی درد و رنج ادامه می یابد و احساس خوشبختی 
به انسان دست می دهد؛ اما اگر عامل لذت حرام و خبیث باشد، به دنبال احساس لذت، احساس درد و رنج پدیدار می شود که 
احساس خوشبختی را نیز از انسان سلب می کند؛ زیرا حرام و خبیث امری است که با طبیعت انسان همراه و هماهنگ نیست 
و برخاف مصلحت وی اســت؛ از همین رو به سبب داشتن مفسده، احساس لذت ناپایدار و درد و رنج و پشیمانی را به دنبال 
می آورد و خوشبختی در شخص امری خیالی و توهمی خواهد بود. نویسنده در این مطلب بر آن است تا عوامل و آثار لذت های 

حال و حرام را تبیین کند.

لذتهایحالوحرام
ازمنظرقرآن
مجتبی کریمی اصل

از نظر قرآن کسانی که از لذت های حیوانی 
و عوامل گوناگون باطل و خبیث آن بهره 
می برند، در بلندمــدت و نیز در آخرت از 

لذت های حقیقی و واقعی محروم
 خواهند شد.

و احساس خوشبختی و سعادت آن در شخص برخوردار از لذت نیز 
واقعی و حقیقی است؛ اما احساس لذت و خوشبختی که از امر حرام 
و خبیث به شخص دست می دهد، غیر واقعی، غیر حقیقی و ناپایدار 
است، به طوری که پس از زمانی شخص، نه تنها از احساس لذت به 
احساس درد و رنج مبتا می شود بلکه احساس خوشبختی نخواهد 
داشت و احســاس لذت و خوشبختی وی لحظه ای و ناپایدار است؛ 
اما در احساس لذت طبیعی و واقعی و حقیقی، احساس خوشبختی 
پایدار و بی هیچ درد و رنجی خواهد بود و شخص احساس پشیمانی 

نخواهد کرد.
فرق احساس لذت و احساس شهوت

واژه لذت در قرآن، به حالتی روانی اســناد داده شــده که دارای 
خاستگاه و علت و عامل مادی باشد. بنابراین، لذت بر خاف شهوت 
تنها دارای علت و عامل مادی واقعی است، در حالی که شهوت این 
گونه نیست؛ زیرا می تواند علت و عامل آن اعتباری باشد، مانند احساس 

مالکیت ثروت و مال که به عنوان یک شهوت مطرح شده است. 
خدا در قرآن، علت و عامل روانی احســاس لذت را به شــرب و 
ارِبِیَن َا فِیَها َغْوٌل  ٍ لِلَشّ ْهً نوشیدن نسبت می دهد و می فرماید: بَْیَضاَء لََذّ
َوَا ُهْم َعْنَها یُْنَزُفوَن؛ باده  ای سخت  سپید که نوشندگان را لذتی خاص 
می دهد، نه در آن فســاد عقل است و نه ایشان از آن به بدمستی و 

فرسودگی می افتند. )صافات، آیات 46 و 47(
همچنین در جایی دیگر می فرماید: مثل بهشتی که به پرهیزکاران 
وعده داده شــده چون باغی اســت که در آن نهرهایی است از آبی 
که رنگ و بو و طعمش برنگشــته و جوي هایی از شیری که مزه  اش 
دگرگون نشود و رودهایی از باده  ای که برای نوشندگان لذتی است و 
جویبارهایی از انگبین ناب و در آنجا از هرگونه میوه برای آنان فراهم 
اســت و از همه بااتر آمرزش پروردگار آنهاست. آیا چنین کسی در 
چنین باغی دل انگیز مانند کســی اســت که جاودانه در آتش است 
 و آبی جوشــان به خوردشــان داده می  شود تا روده هایشان را از هم

فرو پاشد. )محمد، آیه 15(
اما درباره احساس شهوت و عوامل ایجادی آن می فرماید: دوستی 
خواستني های گوناگون از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم 
و اسب های نشاندار و دامها و کشتزارها برای مردم آراسته شده لیکن 
این همه مایه تمتع زندگی دنیاســت و حــال آنکه فرجام نیکو نزد 

خداست. )آل عمران، آیه 14(

بنابراین، عوامل احســاس شهوت می تواند امر واقعی یا اعتباری 
باشــد؛ زیرا ملکیت، یک امر اعتباری اســت نــه واقعی؛ پس اگر به 
کسی احساس شهوت دست دهد و بخواهد به چیزی گرایش و میل 
شــدیدی پیدا کند، ممکن است این گرایش به یک امر واقعی باشد 

یا یک امر اعتباری. 
بر این اســاس می توان گفت که احساس شهوت اعم از احساس 
لذت است؛ زیرا احساس شهوت نسبت به امر اعتباری و واقعی است، 

در حالی که احساس لذت با امر واقعی تحقق می یابد.
انواع لذت های حال و حرام

عامل لذت می تواند امری واقعی حال و طیب یا امر واقعی حرام 
و خبیث باشد. از همین رو خدا در بیان لذت های حقیقی و سازنده به 

عامل آن توجه خاص دارد. با نگاهی به آیات 46 و 47 سوره صافات 
دانســته می شود که اگر عامل احســاس لذت، امری حال و طیب 
باشد، انسان احساس خوشبختی می کند؛ چنانکه انسان های بهشتی 
با شراب های بهشتی و باده های آن احساس خوشبختی می کنند؛ زیرا 
باده های بهشــتی فاقد آثار و پیامدهایی چون درد و رنج است. خدا 
می فرماید: باده ای سخت  سپید که نوشندگان را لذتی خاص میدهد، 
نه در آن فساد عقل است و نه ایشان از آن به بدمستی و فرسودگی 

میافتند. )صافات، آیات 46 و 47(
این در حالی است که شراب های غیربهشتی که انسان در دنیا از 
آن اســتفاده می کند، دارای آثار پلیدی چون فساد عقل و بدمستی 
و فرســودگی تن و روان است و انســان پس از نوشیدن، گرفتار آن 
می شــود؛ زیرا باده های بهشتی طیب هستند، در حالی که باده های 
زمینی، خبیث بوده و آثار زیانباری پس از نوشیدن به جا می گذارد. 
از آنجاکه باده های زمینی امری ناپاک و غیرمناسب با طبیعت تن و 
روان آدمی است، خدا آن را حرام دانسته است؛ زیرا چنین عوامل لذت، 
به جای مصلحت دارای مفسده است و احکام اسام و قرآن بر اساس 
مصالح و مفاسد شکل گرفته است؛ پس هر چه را که دارای مصلحت 
قوی یا ضعیف است، در ساختار حال، واجب و مستحب، و هر چه 
را دارای مفسده قوی یا ضعیف است، حرام و مکروه قرار داده است.

خــدا درباره علت تحریم باده هــای زمینی لذت آفرین لحظه ای، 
می فرماید: درباره شراب و قمار از تو می پرسند بگو در آن دو گناهی 
بزرگ و سودهایی برای مردم است، ولی گناهشان از سودشان بزرگ تر 
است و از تو می  پرسند چه چیزی انفاق کنند؟ بگو مازاد بر نیازمندی 
خود را. این گونه خداوند آیات خود را برای شــما روشن میگرداند، 

باشد که بیندیشید. )بقره، آیه 219(  
پس از نظر قرآن، زیانهایی در شراب های زمینی است که موجب 
حرمت آن شده است؛ چرا که منافع آن اندک و مفسده آن بسیار است.
خدا در تفسیر این حکم خویش در جایی دیگر می فرماید: همانا 
شیطان می  خواهد با شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند 
و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد، پس آیا شما دست برمی دارید. 
ای کســانی که ایمان آورده اید شراب و قمار و بت ها و تیرهای قرعه 
پلیدند و از عمل شیطانند پس از آنها دوری گزینید، باشد که رستگار 

شوید.)مائده، آیات 90 و 91(
براساس این آیات، شراب لذت آفرین زمینی به دلیل زوال عقل و 

فرسودگی تن و روان موجب دشمنی و عداوت میان مردم می شود و 
خانواده و جامعه را دچار بحران و بلکه نیستی می کند، از همین رو، 
شراب و باده زمینی چیزی جز رجس و پلیدی و از ابزارهای شیطان 
برای ایجاد دشــمنی میان مردمان نیست. کسانی که گرفتار شرب 
خمر هستند، از ذکر الهی و نماز و حرکت در مسیر کمالی جدا شده 

و به مسیر هاکت و ضالت می افتند.
از نظر قرآن هر عضوی از اعضای بدن انسان می تواند لذت ببرد؛ 
پس لذت تنها برای خوردن و نوشــیدن نیست، بلکه می تواند لذت 
جنسی و غیر جنسی را شامل شود. انسان ها از مناظر زیبا لذت چشمی 
می برند و روان آدمی از این لذت و شــهوت برخوردار می شود. خدا 
می فرماید: سیني هایی از طا و جام هایی در برابر آنان می  گردانند و در 
آنجا آنچه دلها آن را بخواهند و بدان  اشتها و شهوت دارند و دیدگان 
را لذتی خوش آید هست؛ و شما در آن جاودانید. )زخرف، آیه 71(

در این آیه شــهوت را به روان و نفس آدمی و لذت را به چشــم 

یعنی ابزار نسبت داده است تا معلوم شود که لذت بیشتر برای ابزارها 
و حواس است تا احساسات باطنی؛ هر چند که به طور طبیعی وقتی 
لذتی برای ابزارهای حســی از چشایی و بویایی و شنوایی و گویایی 

و بساوایی است، احساسات و روان آدمی نیز بهره مند خواهد شد.
به هر حال، هر یک از ابزارهای حســی انسان برای خود یک نوع 

لذت خاص دارد که آثار آن در روان آدمی خودنمایی می کند.
محدودیت های بهره گیری از لذت های دنیوی

از نظر قرآن، لذت های حال در دنیا به سبب برخی از تاثیرات باید 
مدیریت و مهار شود؛ زیرا لذت های جنسی و غیرجنسی هرچند که 
حال است و انسان می بایست از آنها برای برآورد نیازهای گوناگون 
خویــش بهره برد؛ اما نباید در این امر راه افراط و تفریط را در پیش 

گرفت.
همان طوری که تفریط در لذت های حال جایز نیســت، افراط 
در این امر نیز جایز و روا نیست. برخی از مردم حال های خدا را بر 
خــود تحریم می کنند؛ در حالی که هر یک از حال های الهی برای 
انسان فوایدی دارد. از همین رو خدا تحریم لّذات حال بر خویشتن 
را امری ناروا دانسته )مائده، آیات 87 و 88( و حتی کسانی را که با 
ســوگند و نذر بر آن هستند تا حال خدا را بر خویش حرام سازند، 
سرزنش کرده و سوگند و قسم ایشان دراین باره را لغو و باطل دانسته 
است)مائده، آیه 89(؛ زیرا  بر اساس روایتی از رسول خدا )ص( چنین 
سوگندی لغو است و انسان نمی تواند حال خدا را با سوگند و قسم 
برخود حرام کند. )تفســیر نورالثقلین، ج 1، ص 665، ح 320( پس 
ازنظرحکم تکلیفی جایز نیست تا کسی حال خدا را حرام کند، و از 
نظر حکم وضعی اگر کســی با سوگند و قسم خواست تا حال خدا 
را حرام کند، چنین ســوگندی لغو و باطل است و هیچ آثاری بر آن 

مترتب نیست.

همان طوری که تحریم امور حال همچون لذت جنســی جایز 
نیست، اما شخص نباید در این امر راه افراط و زیاده روی را در پیش 
گیرد؛ از همین رو خدا از مردمان می خواهد تا تعفف پیشه گیرند یا 
در ماه رمضان از شــهوات و لذت های جنسی خویش بکاهند؛ زیرا از 
نظر قرآن، گرایش زیاد و افراط به شهوات و لذت های جنسی انسان 
را به خیانت می کشــاند به طوری که حتی احکام شــرعی را نادیده 

گرفته و بر خاف آن عمل می کند.)بقره، آیه 187(
از نظر خدا محدود کردن لّذت جنســی به حیطه مشــروع آن، 
امری ازم و قطعی است )نساء، آیه 24( اما حتی در مشروع آن نیز 
نمی بایســت راه افراط را پیمود؛ زیرا زیاده روی در هر کاری از جمله 
لذت جنسی می تواند انسان را به خیانت و رفتار خاف قانون و شریعت 

بکشاند.)بقره، آیه 187(
لذت هایی که انســان از طریــق عوامل باطل و خبیث و حرام به 
دست می آورد، نه تنها لذت های مثبت و سازنده ای نیستند، بلکه آثار 
و پیامدهای بدی را به دنبال داشته به طوری که لذت را بر کام لذت 
جویان تلخ می کند. کســانی چون منافقان و کافران دنبال این گونه 
لذت ها هستند در حالی که دست های آنان از لذت های پایدار اخروی 

خالی خواهد بود.)توبه، آیات 67 تا 70(
همچنین از نظر قرآن، نوع لذتی که کافران و منافقان و مشرکان 
از آن بهره می برند، در شــمار لذت های حیوانی اســت؛ زیرا چنانکه 
گفته شــد، لذت از طریق عوامل مادی برای حواس گوناگون انسانی 
پدید می آید. شــکی نیســت که چنین لذت هایــی در حد حواس 
حیوانی اســت)محمد، آیه 12(، اما مومنان برای لذت اصالتی تمام، 
قائل نیســتند، با آنکه از لذت های حواس بهره مند می شوند. از این 
رو لذتی که مومنان می برند یک لذتی فرا حیوانی اســت؛ زیرا افزون 
بر اینکه از حال و طیب لذت بخش ها استفاده می کنند، بلکه بیشتر 
جنبه معنوی و روانی امور زندگی برای آنان اهمیت دارد؛ لذا عطر و 
بوی لذت آنان، عطر و بوی بهشتی و از مصادیق روح و ریحان است.

از نظر قرآن کسانی که از لذت های حیوانی و عوامل گوناگون باطل 
و خبیــث آن بهره می برند، در بلندمدت و نیز در آخرت از لذت های 
حقیقی و واقعی محروم خواهند شد.)احقاف، آیه 20؛ محمد، آیه 12(
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حسن شایانفر)محقق( سیمین دخت وحیدی)شاعر(محمد مهدی سیار)شاعر(مرحوم شهریار)شاعر(علی محمد مؤدب )شاعر(علیرضا قزوه)شاعر(حبیب اه معلمی)شاعر(شهید احمد زارعی)شاعر(حمید سبزواری)شاعر( نصراه مردانی )شاعر(مهرداد اوستا )شاعر( صلواتیان)نویسنده و تصویرگر(محمد علی گودینی)نویسنده(امیر حسین فردی)نویسنده( مسعود شجاعی طباطبایی)کاریکاتوریست(شهید رسول کاظم نژاد)عکاس(ابوالفضل عالی)گرافیست(

  علیرضا قزوه

شــهید شــادمانی ها مشــو، غــم را  مواظــب بــاش

اگــر بر عمــر حســرت می بــری، دم را مواظــب باش...

پدرهــا و پســرها  را تــب تقدیــر خواهــد کشــت

دم جــان کنــدن ســهراب، رســتم را مواظــب بــاش 

دیدی دوزخــی  بهشــتی  آتشــی خوانــدی،  نمــازی 

بهشــت نقــد گــم کــردی،  جهّنــم را مواظــب باش

کامــی تــازه پیدا کن، بهشــت گم شــده این اســت 

ســحر را تــازه کــن، بــاران نم نــم را مواظــب باش

اگــر بــاران شــدی لب هــای عطشــان را رعایت کن

اگــر توفــان شــدی گل هــای مریــم را مواظــب باش 

دنيا حساب دارد
لیلــي گذشــت و مجنــون حالــي خــراب دارد

رد دا ثــواب  دیــدم  ّمــا  ا نگریــم  گفتــم 

مجنون منم کــه ماندم، این خاك،  خاك لیلي ســت 

دارد آب  چــاه،  یــن  ا بیاییــد،  کاروان  اي 

چرخــي زنیم در خود، بــي خود ز خــود،  بچرخیم

دنیــا پــر اســت از چــرخ، دنیــا شــتاب دارد 

قیامــت  بالــش  بــر  امشــب  مي گــذارم  ســر 

مــژگان ســر به زیــرم، عمري ســت خــواب دارد

مترســان  مــرا  زاهــد  قیامــت،  وحشــت  از 

تــرس از قیامتــم نیســت، دنیــا حســاب دارد 

اگر باران شدی...

صفحه ۷
یک شنبه ۲ دی ۱۳۹۷

۱۵ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰8۱

اشاره
   در این مقاله، جال و جمال شعر انقاب را در دوازده آینه بی غبار به تماشا می نشینیم. 
آینه های روشنی که هر چند از دام تعلق زمین رسته و به آسمان پیوسته اند، ولی ما همچنان 
می توانیم در لحظه های دلتنگی، حاوت هم نشینی و هم نفسی با آنان را با زمزمه آثارشان 
تجربه کنیم. دوازده آینه ای که آمیزه ای از »آب و خرد و روشنی« اند. در این نوشتار، عاوه  
بر معرفی اجمالی این چهره های ماندگار، با ترنم و تبسم شعری، یاد و خاطره زالشان را 

گرامی می داریم. و چه خوش است زمزمه نام و نشان این عاشقان:
»طاهره صفارزاده، مهرداد اوســتا، سپیده کاشانی، حمید سبزواری، مشفق کاشانی، 
سلمان هراتی، سیدحسن حسینی، قیصر امین پور، نصراه مردانی، محمدعلی مردانی، 

احمد عزیزی، و خلیل عمرانی.«
آینه اول: طاهره صفارزاده

   زنده ياد طاهره صفارزاده يكی از چهره های شــاخص و درخشــان شعر روزگار ما بود. شاعری 
كه جانمايه  اشــعارش تعهد، مفهوم گرايي، انديشــه محوری و دين باوری است. وی عاوه  بر شاعری، 
در نويسندگي، تحقيق، تدريس و ترجمه نيز دستي توانا داشت، چنان كه قرآن را به سه زبان زنده 
دنيا ترجمه كرده بود. ديگر آن كه صفارزاده به عنوان پايه گذار »نقد علمي ترجمه« و مؤلف نظريه 
»ترجمه تخصصي« در ايران شناخته شده است. ضمناً نام اين بانوی عالم و فرهيخته به عنوان يكي 
از آغازكنندگان »شعر نيمايي ديني« و همچنين يكي از بنيانگذاران حوزه هنري سازمان تبليغات 

اسامي در تاريخ ادبيات انقاب اسامي ايران به ثبت رسيده است. 
   برخورداری از دانش و بينش ادبي، آشنايي با پيشينه هزارساله  ادبيات پارسي، تنفس در هوای 
ادبيات معاصر،  تسلط كامل به زبان انگليسي و آشنايي با ادبيات جهان باعث شده كه نام صفارزاده 
همواره از دهه چهل تا كنون در ذهن و زبان جامعه ادبي جاری و ساری باشد و حتي توجه محافل 
و مجامع ادبي و علمي جهان را به سوی او معطوف گرداند. چنان  كه وی در سال 2006 ميادی از 
سوی سازمان نويسندگان آسيا و آفريقا به عنوان برجسته ترين زن مسلمان و نخبه جهان برگزيده 

شد كه اين امر افتخاری بزرگ برای ايران و جهان اسام به شمار مي رود. 
 صفارزاده شاعری را همچون عامه اقبال اهوری مسند انسان سازی و »اصاح گری« مي دانست 
و به شــاعر به عنوان يك »مصلح اجتماعي« نگاه مي كرد. از همين رو در اكثر شــعرهای او توجه به 

آموزه های اخاقي ـ ديني مشهود است. صفارزاده در تعريف شعر چنين مي گويد:
   »تعريف من از شعر همان است كه در»طنين در دلتا« گفته ام. طنين حركتي است كه حرف 
من در ذهن خواننده مي آ غازد. شــعر من،  شعر انديشه است. وقتي كه فكری را عنوان مي كنم بايد 
تأثير انديشگي بر خواننده بگذارد. بنابراين من با شعر عاطفي و احساسي حتي بعد از »رهگذر مهتاب« 
تقريباً كم  رابطه هســتم. اعتقادم اين اســت كه عاطفه و احساس يك بخش  جزئي در شعر هستند. 

شاعر بايد مسئوانه انديشه كند.« )1(
ما هیچ گاه 

از خوف آن چه پشت نقاب است 
فارغ نبوده ایم 

ما هیچ گاه
 از مکر آن چه پشت نقاب است 

ایمن نبوده ایم 
تاریخی از نقاب پشت سر ماست 

تاریخی از نقاب پشت سر ماست...)2(
آینه دوم: مهرداد اوستا

   از »مهرداد اوســتا« )3( بايد به عنوان معلم شــعر انقاب نام برد. وی شخصيت ارزنده  ای در 
فرهنگ و ادبيات ايران بود كه متأســفانه او را زود از دســت داديم و امروز فقدان شــاعر باســواد و 
انديشمندی چون او به شدت در عرصه شعر و ادبيات انقاب اسامی حس مي شود. با وجود اينكه 
اوستا چهره ماندگاري در حوزه ادبيات، فرهنگ و هنر معاصر ماست؛ اما متأسفانه متوليان فرهنگي 
ما هنوز كار بزرگي براي شناساندن اين شخصيت به نسل جوان انجام نداده اند. به همين منظور جا 
دارد كه وزارت ارشــاد و سازمان تبليغات اسامي براي شناساندن اين شخصيت، يك كنگره ساانه 

برگزار كنند كه در آن آثار او مورد بازخوانی و ارزيابی عالمانه قرار گيرد و پژوهشگران و منتقدان در 
رابطه با آثار و شخصيت ادبی او سخنراني كنند.

   گذشته از شخصيت مرحوم اوستا كه آميخته با ارزش  ها و كرامت های واای انساني بود، زنده 
ياد اوستا در حوزه قصيده سرايي نيز از جايگاه بسيار باايي برخوردار است؛ به گونه اي كه بعضي او 
را به عنوان پدر قصيده سرايي ايران بعد از ملك الشعراي بهار مي شناسند. قصيده هاي او كه به سبك 
خراســانی سروده شده اند از فخامت و استواري زيادي برخوردارند كه مي توان آنها را با قصيده هاي 

بهار و بزرگان ادبيات فارسي مقايسه كرد.
   اوستا عاوه  بر حوزه شعر، در حوزه هاي ديگر مانند فلسفه، زيبايي شناسي، تاريخ هنر و موسيقي 
نيز تأليف هاي زيادي دارد. او در همان آغاز جواني به تدريس رشــته هاي مختلف در دانشگاه تهران 
پرداخته بود، چنان چه در سن بيست  و پنج  سالگي به عنوان جوان ترين استاد در دانشگاه، فلسفه، 
زبان و ادبيات فارسي، زيبايي شناسي، تاريخ هنر و موسيقي تدريس مي كرد و مطالعاتي عميق در اين 

رشته ها داشت. اين شاعر نامدار عاوه  بر مجموعه شعرهايي كه از خود به يادگار گذاشته ، رسااتی 
نيز در زمينه ادبيات و هنر تأليف كرده است كه مطالعه اين رساله هاي تحقيقي مي تواند براي نسل 

امروز مفيد و آموزنده باشد.
   اوستا قبل از انقاب نيز مدتي زندانی سياسی بود و مزه در بند بودن را چشيده بود. در كليات 
اين شاعر توانمند بخش هايي از » زندان – سروده« هايش نيز آمده است. او سابقه مبارزات سياسي 
داشــت و در دوره پهلوي نيز شــعرهايي در اعتراض به تبعيض و نابرابری های اجتماعی دوران ستم 
شاهی سروده بود. بعد از انقاب نيز مرحوم اوستا با سرودن مجموعه شعر » امام؛ حماسه اي ديگر«، 

همراهي خود را با انقاب و امام )ره( به زبان شعر روايت كرد.
   اوســتا پس از تبعيد حضرت امام)ره( قصيده ای با عنوان »پردگی بامداد« در سال 1343 در 

56 بيت سرود كه ابياتی از اين قصيده فاخر و استوار را با هم زمزمه می كنيم:
بازم نه دیده خفت و نه اندیشه آرمید

نی زان امیر قافلۀ شب ، خبر رسید
آن بامداد پردگی شب ، كه از افق 

سر بر زد و به پرده شب گشت ناپدید

و آن آفتاب  دانش و انصاف و مردمی 
در شهر بند فتنه اهریمنی چه دید؟

بانگ سمند صاعقه افشان او چه شد؟
كآتش به دیواخ ستم گستری كشید؟
بس حلقه های آه به مهراب صبح دم

زد آرزو به بوی تو ای قبله امید
آن شاه باز نادره پرواز، یک نفس
آراست بال و بر سر ایوانم آرمید
نیلوفر سپیده ز تااب صبح دم

سر برفراشت از افق عمر و بردمید
چون یک بهار زمزمه و جلوه در خیال

گسترده بال و از سر ایوان من پرید
این بود، هرچه بود، اگر صبح اگر كه وهم

یا از جوانی به دروغی یکی نوید
خوابی شد و به سایه شب آشیان گرفت

یادی شد و به كنج فراموشی آرمید
یادی چگونه یاد، كه یک سر ز یاد رفت

خوابی چگونه خواب، كه دیگر ز سر پرید
زین پس جدا از او من و بختی كه یک نفس 

بیدار می نیامد و چشمی كه نغنوید...)4(
آینه سوم: سپیده کاشانی

   سرور اعظم باكوچي، فرزند حسين باكوچي، معروف به »سپيده كاشاني«، از طايه داران شعر 
انقاب اسامی بود. بانوی نمونه ای كه برگ برگ زندگي پر افتخارش، سرشار از تاش و تكاپوست. 
هنرمند و شــاعر مســلماني كه با حفظ عصمت و حجاب خويش ، تا آخرين روز حيات در صحنه 

فعاليت ها فرهنگي و اجتماعي حضوری شايسته و تأثير گذار داشت. 

   حضور درخشــان »ســپيده« به عنوان يك بانوي شاعر مسلمان در عرصه فعاليت هاي ادبي و 
هنري، در شــرايطي كه دشمنان اسام و انقاب مترصد آن بودند كه نظام جمهوري اسامي را در 
چشم مردم جهان، نظامي عقب مانده، متحجر و مخالف با فعاليت هاي اجتماعي زنان در جامعه معرفي 
كنند؛ حضوري معنادار و ارزنده بود كه بر روي همه القائات مغرضانه دشمن خط بطان مي كشيد.

   اين شــاعر نام آشــنا و بلند آوازه، يكي از چهره هاي مستعد و درخشان شعر انقاب بود. او در 
مدت كوتاه حيات پر بركت خويش، با طبعي سليم و قريحه اي سرشار، آثاري قابل تأمل و خواندني 
از خود به يادگار گذاشــت. آن شــاعر نجيب ، ســپيد انديش و پاک نهاد، در كنار جايگاه وااي ادبي 
خويش ، نمونه يك انســان نيك سيرت و پارسا نيز بود. انســاني با برجستگي هاي اخاقي بسيار و 

اعتقاد و باوري روشن و عميق. 
خدا باوري ، دين داري ، حق جويي ، عدالت خواهي، انســان دوســتي ، و پايبندي به اصول و مباني 
اخاقي، از ويژگي ها و مولفه هاي ذاتي و محتوايي  اشــعار اين شــاعر انقابي  و ارزشمند است كه در 

واژه به واژه سرود ه هاي از دل بر آمده اش جلوه گري مي كند.
   اشعاري كه او در وصف حماسه آفريني هاي بسيجيان و رزمندگان سروده است، در زمره اسناد 
معتبري اســت كه در تاريخ دفاع مقدس ملت ايران هماره ماندگار خواهد ماند.همچنين »شهيد – 
سروده« هاي فاخر او كه باعث ارج و اعتبار ادبيات دفاع مقدس است، از جمله »شهيد - سروده«عاطفي 
و تپنده »شكسته سرو باغ آشنايي« كه در سال هاي دفاع مقدس با صداي روح نواز سيد حسام الدين 

سراج در ذهن و زبان نسل انقاب جاودانه شد:
شکسته سرو باغ آشنایي 

چه سنگین است بار این جدایي
همه كوچه به كوچه، حجله حجله 

وطن از خون پاكان گشته دجله
پرت در خون كشیدند اي چکاوک 

تو را اي نازنین منزل مبارک
مبارک بادت اي جان حجله خاک 

داورگرد ما، اي خوب، اي پاک
....

برادر با برادر دوش بر دوش 
غم بیگانگي كرده فراموش

همه سر داده با فرمان رهبر 
شعار وحدت و اه اكبر

زمین در زیر گام یکه تازان 
وطن در سلطه آینده سازان

مسلسل با مسلسل شد برابر 
به خون شوییم خونت اي برادر 

بمیرد دشمنت اي سینه صد چاک 
كه كردت چلچراغ سینه خاک )5(
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جمال و جال »شعر انقاب« در دوازده آینه
رضا اسماعیلی)بخش اول(

اشاره:
هفته گذشته در همین صفحه یادداشتی 
با نام »حمایت از دشمن مردم« منتشر شد. 
در این مطلب، تاش یک روزنامه متعلق 
به بیت المال در بت ســازی از یک شاعر 
دین ســتیز و ضد مردمی هدف نقد قرار 
گرفته بــود. چنانکه قابل پیش بینی بود، 
سینه چاکان لیبرالیسم فرهنگی و اوباش 
فضای مجازی نقد مستدل کیهان را تحمل 
نکردند و بنا به عادت و مشی همیشگی، 
به جای پذیرفتن انتقاد و در ازای استدال، 

دست به فحاشی علیه کیهان زدند.
بخش ادب و هنر، مناسب دید که در 
پاســخ به فحاشی ها و برای روشن شدن 
ذهن مخاطبان، مطلبی درخصوص شاعر 
هدف نظر را که در ســوم خرداد 1395 
به قلم ســعید مستغاثی منتشر شده، با 

اختصار، باز نشر کند.
كارشناسان تاريخ براين باورند، آنچه بيش از 
هر موضوعی می تواند تاريخ را تحت تاثير تحريفات 
و وارونه نمايی قرار دهد، فراروايت هاست. به اين 
معنی كه ناگهان از يك شخصيت تاريخی )بدون 
تاكيد و يا  اشاره بر اسناد و شواهد متقن( قديس 
يا هيوايی ساخته می شود كه پس از آن تمامی 
رويدادهای وابســته و حتی اتفاقاتی كه اندک 
تماسی با اين شخصيت داشته را تحت تاثير قرار 
می دهد. يعنی مخاطب، رويداد فوق را براساس 
فراروايتــی كه درباره شــخصيت مذكور وجود 
داشته، تحليل و بررسی می كند. از آنجا كه بخش 
عظيمی از تاريخ مكتوب كشــور ما تحت تاثير 
فراروايات تاريخ پردازان فراماســون قرار داشته 
و دارد، از اين نوع شــخصيت هايی كه براساس 
فراروايت ها ســاخته و پرداخته شده، به شكل 
اســطوره ای درآمده و يا كاما تخريب شده اند، 
بسيار يافت می شود. از آن جمله شاعری به نام 
احمد شاملوست كه برمبنای همان فراروايت های 
تاريخی، بدون آنكه طی يك پژوهش و تحقيق 
علمی مورد بررســی و نقد قرار گيرد، در افواه 
جماعت شبه روشنفكر ما و البته آنان كه تحت 
تاثير اين جماعت واقع می شوند، به صورت يك 

اسطوره و يا قديس در آمده است: 
»شاعری دســت نيافتنی و صاحب سبك، 
مبارزی ســترگ، نويسنده و ژورناليستی قهار 
كه بخــش مهمی از تاريخ ادبيــات معاصر ما 

مديون اوست«! 
اين تنها بخشی از تحسين ها و تجليل ها و 
مقاماتی اســت كه به اين شخص نسبت داده 
می شــود. با نام او، مراســم اهدای جايزه ادبی 
برگزار می شود و  اشعار ريز و درشتش در محافل 
مختلف شبه روشنفكری چرخيده و جماعتی با 

آن پز می دهند!!
در همين رابطه سينمای مستند هم بيكار 
ننشسته و فيلم های به اصطاح مستندی درباره 
شاملو ساخته كه اغلب نه تنها رابطه ای با اسناد و 
مدارک و شواهد مستند نداشته بلكه تنها همان 
فراروايت های جعلی و تحريف شــده را ماک 
گرفته و به اصطاح در كادر دوربين قرار داده اند. 
شــايد بتوان گفت تنها منبعی كه پيش از 

اين براساس اسناد و شواهد معتبر تاريخی به 
نماياندن سوی ديگر چهره احمد شاملو از ورای 
فراروايت ها پرداخته بود، جلد هشتم از مجموعه 
كتاب های »نيمه پنهان« از دفتر پژوهش های 
موسسه كيهان تحت عنوان »سيمای كارگزاران 
فرهنگ و سياست» بود كه برای نخستين بار 
در حدود 46 صفحه، دو رويی و شاراتانيسم و 
بی تعهدی و وابستگی تام و تمام احمد شاملو به 
مراكز قدرت در دوران پهلوی و قبل از انقاب و 
همچنين سرسپردگی به كانون های استعماری 
طی ســال های پس از پيروزی انقاب اسامی 

را افشاء كرد. 
زندگی و دوران احمد شــاملو، بخش های 
مختلفی دارد كه هركدام از آنها در ســياهی و 

تاريكی برآن ديگری سبقت می جويد. 
اگر از بخش اول و دوران نخســت زندگی 
شاملو و زيگزاک هايی كه در عالم سياست آن 
روز رفته، بگذريم )هواداری از آلمان هيتلری، 
توده ای شدن و بعد از آن در همراهی رژيم شاه 
مخالف حزب توده شــدن و...(، در اصلی ترين 
بخش يعنی شــاعری با نقد جدی تعدادی از 
معتبرترين شاعران دهه های اخير مواجهيم كه 
به گونه ای تخصصی درباره شاملو و  اشعارش به 
اظهارنظر پرداخته اند. از فروغ فرخزاد گرفته تا 
هوشنگ ابتهاج تا شفيعی كدكنی و تا يوسفعلی 
ميرشــكاک. مخلص كام اينكه اغلب شعرای 
فوق، بر دوری  اشعار شاملواز يك ادبيات صحيح 
و وزين است متفق القول بوده اند. بعضا هم شعر 
شــاملو را ادبياتی دســت اول ندانسته و آن را 
گرته برداری از  اشعار برخی شعرا و نويسندگان 
غربی به شمار آورده و حتی شعر سپيدش را كه 
گروهی آن را ابداع شاملو معرفی كرده بودند، 
تقليدی از  اشعار ترجمه ای غرب تلقی نمودند.

افشــاگرترين بخش زندگی و دوران احمد 
شاملو، حضور وی در عرصه سياست است كه 
در واقع پنهان مانده ترين وجه شــاملو در زير 

خروارها ادعای انقابی نمايی و مبارزه با شاه و 
رژيم پهلوی و به قول خودش »برقدرت بودن« 
بــه نظر می آيد. اين بخش با تكيه براســناد و 
حرف های برخــی از نزديكترين افراد به دربار 
شــاه و دفتر فرح همچون احسان نراقی، نشان 
می دهد كه احمد شــاملو تا چه حد در نوكری 
مراكز قدرت رژيم شاه پيش رفته بود كه حتی 
انتشــار فيلم دست بوســی فرح نيز مشخص 
نمی كنــد فرح پهلوی تا چه حد او را دوســت 
داشــت تا حدی كه وی را برای درمان و ترک 
اعتيادش به خارج از كشور اعزام می كند. بله، 
درست خوانديد! احمد شاملو يك معتاد به مواد 
مخدر و از جمله هرويين بود كه همين اعتياد، 
وی را حتی به عامل قتل فردی به نام »منوچهر 

شفيانی« در اواخر دهه 40 تبديل كرد. 
ايــن نقل قولــی از »نجــف دريابندری« 
)نويســنده و مترجم مشــهور جريان شــبه 
روشــنفكری( است كه در مصاحبه ای گفته به 
درخواست همســر دوم شاملو يعنی »طوسی 
حائری«، با وی درباره اعتيادش سخن گفته اما 
شاملو با فرافكنی و شلتاق كردن اظهار داشته 
بود كه فقط به گونه ای تفريحی هرويين و ديگر 

مواد مخدر را استعمال می كند!
هوشــنگ ابتهاج )يكی ديگر از شــاعران 
معــروف جريان شــبه روشــنفكری( نيز در 
گفت و گويی از دودوزه بازی های شــاملو گفته 
كه هم از دربار شاه و دفتر فرح، پول می گرفت 
و هم بــه آنها فحش می داد ! احســان نراقی 
)مديريت درباری جريان شبه روشنفكری( هم 

در خاطراتش درباره شاملو نوشته: 
»من سر قضيه كتاب كوچه اش با او درگير 
شــدم؛ زمانی كــه عضو شــورای بين المللی 
تحقيقات علمی بودم كشــف كردم كه شاملو 
برای چاپ آن از چندين فرد و موسسه از جمله 
احسان يارشاطر، دفتر فرح و... جداگانه پول های 
كانی گرفته. بعد هم كه همه پول ها را برداشت 

و از ايران خارج شد و ژست مبارزاتی هم گرفت 
كه اصًا اصالت نداشت.«

با توصيه فــرح پهلوی، شــاملو به عنوان 
مشاور دفتر دانشــگاه بوعلی همدان منصوب 
شد تا بتواند كتاب »فرهنگ كوچه« را به اتمام 
برساند و در كنار آن حقوق حداكثری يك استاد 
دانشگاه را دريافت می كرد، درحالی كه حتی تا 
سطح ديپلم هم نتوانسته بود پيش برود! از طرف 
ديگر به دستور فرح، شورای پژوهش های علمی 
كشور نيز با پرداخت 370 هزار تومان به شاملو 
موافقت كرد و در حالی كه شاملو به خارج كشور 
رفته بود و ژست اپوزيسيون می گرفت، همين 
شــورا عليرغم تمايل مســئوان آن با دستور 
مستقيم فرح پهلوی ، مبلغ 500 هزار دار به 

دانشگاه كلمبيا پرداخت كرد تا كتاب شاملو در 
خارج كشور به چاپ برسد!!!

نكته جالب اينكه شــاملو در يك زمان هم 
از وزارت فرهنگ و هنر پهلبد )شــوهر شمس 
پهلوی( حقوق می گرفت، هم مدير پژوهشگاه 
راديو تلويزيون رضا قطبی )پســر دايی فرح ( 
بــود، هم از كانون پرورش فكــری كودكان و 
نوجواناِن ليلی امير ارجمند )يار غار فرح ديبا( 
پول دريافت می كرد ، هم از دانشگاه صنعتی، 
هم از بنيــاد پهلوی، هم از جمعيت شــير و 
خورشــيد ســرخ و هم از... و همُه اين پول ها 
برايش به خارج كشور حواله می شده است! اما 
همين احمد شاملو ناگهان در روزهای پس از 
پيروزی انقاب اســامی، سوپر انقابی شده و 
به حمايت از گروهك های تروريستی همچون 
مجاهديــن خلق )منافقيــن( و فداييان خلق 
برخاست. نشان دادن نامه ای كه او و 12 تن از 
ديگر شبه روشنفكران هم پياله اش در حمايت 
از مسعود رجوی )سركرده گروهك تروريستی 
منافقين( نوشتند و پاسخی كه رجوی به آنها داد 
و شاملو را »شاعر شاعران ايران زمين« خواند، 
خود گويای ريشه های تروريستی نحله فكری 

شبه روشنفكرانی مانند شاملو را نشان می دهد.
مبتذل تريــن وجه زندگی احمد شــاملو، 
كار و فعاليتش در »ســينما« اســت. آنجا كه 
شــاملو يعنی همان بت شــبه روشــنفكران، 
خــودش فيلمنامه نويس و بازيگر مبتذل ترين 
فيلمفارســی های دوران طاغــوت می شــود! 
فيلمنامه فيلم های ســوپر مبتذلی مانند »اول 
هيكل« و »داغ ننگ« و »فرار از حقيقت« كه 
خود نيز در آن به ايفای نقش پرداخت. اين فقره 
را می توان آن روی ديگر سكه سوپر روشنفكری 

احمد شاملو به حساب آورد.
خاطرم هســت در مصاحبه ای كه سال ها 
پيش با ايرج قادری )از مبتذل سازان سينمای 
فيلم فارسی( داشتم، از وی سؤال كردم كه چرا 
كارش به مبتذل سازی كشيد. او پاسخ داد كه 
در آغاز كار فيلمسازی اش واقعا قصد پرداختن 
به ســينمای جدی و هنری داشته و از همين 
روی هم در موسســه ســينمايی كه تاسيس 
كرده بوده )پانوراما( از يك طرف مير صمدزاده 
)فارغ التحصيل ايدک فرانســه( را به همكاری 
می خواند و از طرف ديگر احمد شــاملو كه به 
هر حال در آن زمان اســم و رســمی در ميان 
روشنفكران داشت را برای نوشتن فيلمنامه ها 
دعــوت می كند اما نتيجه كار، فيلم فارســی 
مبتذل از كار درمی آيد! شايد ايرج قادری در آن 
زمان چهره ديگر و واقعی امثال شاملو را نديده 
يا درک نكــرده بود كه در چه ابتذال فكری و 

فرهنگی دست و پا می زدند. 
اما تراژيك ترين بخش دوران احمد شاملو، 
مربوط بــه ازدواج های اوســت. آنجا كه پای 
زنان شاملو به ميان می آيد و متوجه می شويم 
برخاف آنچه در افواه عمومی رايج است، شاملو 
پيش از آيدا سركيسيان )كه مجموعه شعری 
به نام »آيدا در آينه« را به او تقديم كرده(، دو 
بــار ديگر ازدواج كرده بــود و از قضا مجموعه 
 اشــعار و كتاب هايی نيز به آن دو عشق اول و 
دومش، تقديم داشــته بود! و البته در مورد هر 
دو ازدواج با ناجوانمردی و بی انصافی، احساسات 
هر دو همسرش را به بازی گرفت. ازدواج اول با 
»اشرف الملوک اساميه« كه نخستين مجموعه 
شــعرش به نام »آهنگ های فراموش شده« را 
به او تقديم كرد و دومين همســرش، طوسی 
حائری نويسنده و مترجم و اولين گوينده زن 
راديو كه اساســا او بود كه شاملو را باا برد، به 
محافــل و مراكز ادبی راهش داد، برايش مجله 
»آشنا« را تاسيس كرده و به سردبيری آن مجله 

گماردش و...
اما شــاملو پس از 4 سال طوسی حائری را 
در كمال ناجوانمردی رها ساخت و با استفاده از 
رانت هايی كه در مراكز دولتی و درباری داشت، 
چنان او را در بايكوت خبری قرار داد كه بعدها 
هم كســی نفهميد طوســی حائری چه شد و 

چگونه و كجا درگذشت!
مخلص كام اينكه به نظر می رســد ديگر 
روزگار قديســان قابی مانند احمد شاملو در 
فضای فرهنگی و شــعر و ادبيات اين سرزمين 
به سر آمده و ديری است كه تشت رسوايی شان 

بر زمين افتاده است.

شتــــــــ     ســـــــرگذ
يكــــ  قــديس قـــابی

احمد شاملو در كنار 
نويسنده ملحد غامحسين ساعدی
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صفحه 8
 یک شنبه ۲ دی ۱۳۹۷ 

۱۵ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰8۱

یک شهید، یک خاطره

منصور ایمانیقافلۀ شوق )۲۹(

 ...توپش پر بود. همش می فت »من با اینا کار نمی کنم. اصا هیچ کدومشــون رو قبول ندارم. 
هرچی نیروی با تجربه ســت ، گذاشــتن کنار. جواب سام آدم رو هم نمی دن.« کمی که آرام شد ، 
حسن بهش گفت »نمی تونی همچین حرفی بزنی. یا بگی حاا که آقای ایکس شـده فرمانده، مـا 
نیستیم.اگه می خوای خدا توفیق کارهات رو حفظ کنه، هیچ کـاری به این کـارا نـداشته باش.اگه 
گفتن برید کنار، می ریم. خدا گفت چرا رفتی؟ می گیم آقای ایکس مسئول بود گفت برو، رفتیم.« 

دیگه عصبانی نبود. چیزی نگفت. پا شد و رفت.
کتاب روایت فتح /شهید حسن باقری

از ایستگاه حسینیه خیلی دور شده بودیم. در این فاصله که سه ربع ساعت طول کشیده بود، 
همه اش داشتم از عملیات رمضان و خاطرات حسینیه برای هم سفرم تعریف می کردم. باید به خودم 
هم فرصتی برای تجدید دیدار با جادۀ خاطراتم می دادم و یادداشتی هم از این تکۀ سفر برمی داشتم. 
دنبال روزنه ای بودم تا هم به دیدار دشــت های محبوبم برسم و هم دستی توی دفترچۀ یادداشتم 
ببرم. مجال فراهم شــده بود؛ چشم های رفیقم، توی آن بعد از ظهر کش دار جنوب، کم کم داشت 
گرم می شد و لحظه ای بعد گرفت خوابید. حاا دیگر نوبت من بود که به چرخ های زردقناری امید 
ببندم تا مرا توی این جاده، به آنجاهایی برساند که سالها پیش، مأوای من و عزیزان من بود. جاهایی 
که با وجب به وجب خاکش زندگی کرده ایم و این خاک هم با ما. اینکه می گویم زندگی کرده ایم، 
تعارف نیســت. درست اســت که کار اصلی بچه ها توی جبهه، جنگیدن بود. اما جنگ خودش هم 
جزئی از زندگی شان بود. حقیقتاً دوستان ما توی همین جنگ و جهاد بود که به معنای واقعی کلمه 
زندگی می کردند. این زندگی حتی در نزدیک ترین فاصله ای که با عراقی ها داشــتیم، تعطیلی بردار 
نبود. تازه هرقدر که این فاصله کم تر بود، زندگی رزمنده هم واقعی تر و قشــنگ تر می شــد. مگر نه 
این که زندگی عقیده است و جهاد در راه عقیده؟ »اَلَْحیاُهًْ عقیدُهًْ و الْجهاد« آن سال ها توی گرماگرم 
انقاب، این جمله و جمله هایی شبیه آن، پرشورترین فصل ادبیات پایداری این سرزمین بود. عباراتی 
مثل »ثورْهً ثورْهً حتی الّنصر«، »هیهات ِمّن الّذلْه« و جملۀ معروف »ُکُل یوٍم عاشورا...«. این ها تابلوی 
حیات انقابی ملت ما بودند و پشت هر کدامشان، رسالت سنگینی خوابیده بود. عین رسالت انبیاِء 
الهــی بود، جهانی بود و با هیچ یک از مرزهای دینی ملت ها محدود نمی شــد. حّد و مرزش حتی 
از مرزهای مذاهب داخل اســام هم فراتر رفته بود. یعنی شــیعه و سنی، حنبلی و حنفی، زیدی و 
اسماعیلی نمی شناخت. بلکه مرزش از مرز ادیان توحیدی هم می گذشت و با شعار جهان شمولش، 
منادی هدایت همه ملت ها، با هر دین و مرام و مســلکی بود. پس با این حساب می توانیم بگوییم؛ 
بچه های رزمنده واقعاً داشتند توی جبهه زندگی می کردند. اما چون پایه این زندگی، اعتقاداتشان 
بود و شیاطین عالم، به حریم  این اعتقاد تعرض کرده بودند، بنابراین باید برای دفاع از حیات دینی 
خودشــان می جنگیدند. حاا روشــن شــد که زندگی از نظر ما، اصل است و جنگ فرع بر آن؟ به 
پشت جبهه هم که نگاه می کردی، آثار و امواج جنگ را می دیدی که قاطی زندگی های مردم شده 
بود. به ندرت خانه ای پیدا می شد که پَر جنگ به پرش نخورده باشد. از جماعت بی درد البته بودند 
کسانی که نه تنها نسبتی با جنگ نداشتند، بلکه به اتکای خصیصه ای به نام فرصت طلبی، در کنار 
کوخ های ویران شده از بمب و موشک، کاخ عافیت ساخته بودند. اینها توی 8 ساله جنگ، نه یک 
تابســتان ، دریاکناِر شمال شان تعطیل شد و نه یک زمستان، برنامه اسکی اتریش و سؤیس شان به 
هم خورد. راجع به زندگی های توی جبهه باید بیشتر نوشت، ولی اآن نه. سر فرصتی مناسب تر، قلم 
را به همان سمت فرمان خواهیم داد! فعا باید حواسم به جاده اهواز - خرمشهر باشد تا یک وقت، 
یادگاری های زندگی ام را توی این جاده از دست ندهم. قافله دو سه ساعتی است وقت نهارش را از 
دست داده و ماشین ها، چهارنعل می تازند تا ااقل مسافرین گرسنه را، به عصرانه میزبان برسانند. 
با این شتابی که زردقناری دارد و جای هیچ گونه اعتراضی هم نیست، یَحَتمل محلهای مورد نظرم 
را با فراغ خاطر نخواهم دید. پس باید مســیر را چهارچشــمی زیر نظر بگیرم تا محلها را ناغافل جا 
نگذارم. شکر خدا پاییدن جاده ثمر داد و کمی بعد، توی کیلومتر ۲۵ جاده اهواز، به پادگان »حمید« 
رسیدیم. زمستان ۵۹ موقعی که آمده بودیم منطقه، عراقی ها این پادگان را که از یگان های لشکر 
۹۲ زرهی اهواز بود، در اشــغال داشــتند و همان جا خط دفاعی زده بودند. فاصله شان با خط مقدم 
ما، بیشتر از ۳۰۰ متر نبود. ما هم جزءِ دسته دیده ور بودیم و به فاصله ۳۰۰ تا ۴۰۰ متری، پشت 
ســر پیاده ها، خاک ریز زده بودیم و به اصطاح داشتیم زندگی می کردیم. صبح های زود که آفتاب 
از پشــت ســر ما در می آمد و به صورت عراقی ها می خورد، با احتیاط می رفتیم باای خاک ریز و 
لبه اش را کمی گود می کردیم تا بعثی ها را توی پادگان زیر نظر بگیریم. صبح ها دید ما آنقدر شفاف 
بود که آتشــبارهای توپخانه و خمپاره اندازها، دیگر نیازی به دیده بان نداشتند. خودمان به آنها گرا 
می دادیــم. تا قبل از عملیات بیت المقدس، هر وقت که از گودی لبۀ خاکریز به پادگان حمید نگاه 
می کردیم، ســاختمان های بتنی اش کاما ســالم و سر پا بودند. یکی دو روز بعد از سومین مرحله 
عملیات بیت المقدس، که بعثی های متجاوز، ُدمشــان را با خفت و خواری روی کولشان گذاشته و 
در رفته بودند، به اتفاق چند نفر از بچه های دسته راه افتادیم که پادگان را از نزدیک ببینیم. وقتی 
رســیدیم، دیدیم از آن تأسیسات بتنی، از آن ســاختمان های محکم و زاغه های بتن آرمه خبری 
نیست.  اشغال گرهای وحشی، زیر تمام ساختمان های پادگان، تی ان تی گذاشته و منفجرشان کرده 
بودند. البته رزمنده ها تقاص این وحشی گری ها را، توی میدان جنگ از صدام گرفتند و چند سال 
بعد هم دیدیم که روزگار، با دست شیطان بزرگ، چه طوری از این ابلیس انتقام گرفت! فاعتبرو یا 
اولی االباب! بعد از گذشت ۲8 سال، وقتی آن روز از داخل زرد قناری، پادگان حمید را دیدم که 
به همت فرزندان شــهدای نظامی اش، دوباره با شــکوه و اقتدار ایستاده و از مرزهای شرف و آبروی 
این سرزمین پاسداری می کند، به ماندگاری جبهه حق، بیشتر ایمان آوردم. توی جاده اصلی، محو 
برج و باروی پادگان حمید بودم، که یکهو ســه راهی غیرمنتظره ای جلو پای قافله ســبز شد و از 
سمت چپ پیچیدیم توی فرعی. تابلوی سبز رنگ کنار جاده به ما می گفت که افتاده ایم توی مسیر 
سوسنگرد و هویزه و تا آن جاها، چهل پنجاه کیلومتر راه داریم. ساعت از چهار گذشته بود و افراد 
قافله هنوز نهارشــان را نخورده بودند. ابتدای جاده فرعی، صدای قافله ســاار جناب مهرشاد توی 

زردقناری پیچید که؛ نهار مهمان فرماندار سوسنگردیم.
          بر درِ شاهم گدایی نکته ای در کار کرد

                                                  گفت بر هر خوان که بنشستم، خدا رّزاق بود

در ابتدا خود و فرزند شــهیدتان را 
معرفی کنید و بفرمایید قبل از رفتن به 

سوریه به چه کارهایی مشغول بود؟ 
من مادر شهید عقیل شیبک هستم، بنده 
چهار پســر و چهار دختر دارم و عقیل فرزند 
پنجم من بود. پسرم در ۲7 آذر سال 6۵ در 
محله سیستان واقع در حومه شهر زاهدان به 
دنیا آمد. پس از پایان خدمت ســربازی و در 
حالی که ۲۲ ســال داشت، با مشورت من و 
پدرش ازدواج کرد.حاصل ازدواج او دو فرزند 
به نام های یوســف و ابوالفضل بود. یوسف در 
حال حاضر 1۰ ساله است؛ اما ابوالفضل از ابتدا 
بیمار بود، تب و لرز می کرد و مشکل تنفسی 
هم داشــت، یک بار که مادرش برای دیدار 
پدر و مادرش به یکی از روستاهای دهبندان 
رفته بود، ابوالفضل چهار ماهه تب و لرز کرد 
و چون نتوانســته بودند او را به شهر برسانند 

از دنیا رفت. 
شغل پســرم در و پنجره سازی بود و به 
عنوان بســیجی هم فعالیت می کرد و چند 
مرحله به پاسگاه های مرزی در بازه های زمانی 

سه ماهه اعزام شده بود.
وقتــی جنایت هــای داعــش را می دید 
می گفت اگر من دستم به آنها برسد می دانم 
با آنها چه کنم، چرا با برادرهای ما این کارها را 
می کنند. عقیل از ابتدا خودش را برای شهادت 

و رفتن به سوریه آماده کرده بود.
چه زمانی متوجه شدید که قصد دارد 

به سوریه برود؟ 
دقیقا قبل از اعزامش؛ موقع اذان ظهر بود، 

بچه های همسایه یتیم شده بودند؛ محمود آنها را به خانه می آورد و نوازش می کرد، حتی گاهی 
سر بر شانه شان می گذاشت و همراهشان می گریست. می گفت:

- »اگه بچه های من هم یتیم بشند، چه کسی دست نوازش به سر اونا می کشه؟«
با ناراحتی می گفتم : »چه حرفی می زنی آقا محمود!«

 او ادامه می داد: 
- »دوســت دارم بی نام و نشون باشم، می دونم وقتی که برگردم پسرم بزرگ شده و خودش پای 

تابوتم رو می گیره.«
***

پســرم دیگر بزرگ شده بود که محمود برگشــت. تنها نشانش هم همین بود، چند استخوان و 
یک پاک...

خاطره ای از شهید محمود صالحی  
راوی: طیبه صالحی، همسر شهید

تقدیم ۴۰۰۰ شهید به انقاب، افتخار 
یکی از محله های تهران اســت. محله ای 
کــه از نظر وســعت کوچک ترین منطقه 
شهرداری است اما بیشترین تعداد شهدا 
را نسبت به دیگر مناطق و حتی شهرهای 
جنــگ زده دارد. منطقــه 17 تهران که 

دارالشهدای تهران نامیده شده است.
تا همین چند ماه پیش عکس شــهدا 
زینت بخش میدان اصلی و معروف منطقه 
یعنی میدان ابوذر و خیابان های اطرافش 
بود امــا با تصمیمات جدید شــهرداری، 
عکس های شــهدا از خیابان ها و میادین 
محلــه جمع آوری شــد و به جــای آنها 

گلدان های دیواری نصب شده است! 
در محلــه ای که نوه شــهید آیت اه 
مطهری، معاونت عمرانی را برعهده دارد و 
خود از خانواده محترم شهداست و درک 
بهتری از مقام شهید و شهادت دارد جای 
بسی تعجب اســت که جمع آوری عکس 
شــهدا از روی دیوار های محلــه به بهانه 

زیباسازی اتفاق افتاده!
 در محله ای که هنوز مادرانی چشم به 
راه پیکر فرزندان جاویدااثر خود هستند 
و هنگام گذر از کــوی و خیابان با دیدن 
عکس فرزند خود خشــنود می شــدند و 
می فهمیدند که هنوز هستند کسانی که 

یادبود شهید مدافع حرم عقیل شیبک، از دیار بلوچستان

شهیـدی کـه
برای انتقام خونش 

750 داعشـی
به هاکت رسـیدند

بهای خون شهید چقدر است؟ چه مقدار پول بابت خون جوانی باید پرداخت شود که در حسرت شهادت روزگار می گذراند؟ بهای دل 
داغدیده مادر و جای خالی پدر برای پسر چقدر است؟! با کدام حساب و کتاب مادی و کدام فرمول ریاضی می توان صابت و شجاعت و 
فداکاری را در میدان نبرد محاسبه کرد؟!  ای کاش چشم های خواب زده برخی افراد که با سخنان ناشایست خود خون به دل خانواده های 
شهدا می کنند اندکی باز می شد، ای کاش اجازه نمی دادند بوق تبلیغات دشمنان دین و قرآن گوش هایشان را کر کند و حقایق را کتمان 
کنند، تا بتوانند پاکی و خلوص امثال شــهید شــیبک و دیگر شــهدای مدافع حرم را ببینند، شهدایی که وقتی پای سخن دوستان و 

خانواده هایشان می نشینی می فهمی که ُدرهای نایابی بوده اند که پا در عالم خاک و جان در عالمی دیگر داشته اند. 
شهید عقیل شیبک، که حتی در جبهه هم آرام و قرار نداشت تا زمان مبارزه فرا برسد و بتواند انتقام خون زنان و مردان و کودکان 
بی گناه مسلمان را از داعش جنایتکار بگیرد، شهیدی که در بحبوحه جنگ همچون شیری می خروشید و دشمن را از پا در می آورد و با 
شهادت خود زمینه پیروزی جبهه حق را فراهم می کرد، تا جایی که در عملیات بعد از شهادتش حدود 750 داعشی به درک واصل شدند.

ما هم این هفته پای صحبت مادر، همسر و برادر شهید شیبک نشستیم تا شیوه حیات و ممات او چراغ راهمان شود...
سید محمد مشکوًه الممالک

مامور به انجام 
تکلیف

چند استخوان
 و یک پاک...

مریم عرفانیان

به من زنگ زد، سام علیک کردیم، گفت دارم 
می روم سوریه، من هم تعجب کردم و  گریه ام 
گرفت. گفت مادر مگر من بچه ام که تو داری 
 گریه می کنی، او من را غافلگیر کرد. پس از 
خداحافظی، رفت و من هیچ مخالفتی نکردم 
و تنها به گریه ادامه دادم. افتخار بنده این است 
که او در راه دفاع از حرم حضرت زینب)س( 
به شهادت رسیده است، ان شاءاه که مرا هم 

در آن دنیا شفاعت کند. 

یک بار خواب پسر شهیدم عقیل را دیدم 
که با لباس بسیجی آمده خانه، من هم او را 
بغل گرفتم و بوسیدم. شــهیدان واقعا زنده 
هستند و از همه چیز اطاع دارند، خواهرش 
تعریف می کرد که قبل از اینکه ما اطاع پیدا 
کنیم، عقیل در خواب از تولد نوه عموی خود 

خبر داده بود.
آیا به دیــدار رهبرمعظم انقاب هم 

رفته اید؟
نه نرفتیم، فقط چون شهید تاوت قرآن 
خوبی هم داشــت به عنوان خانواده شــهید 
قرآنی به مصــای امام خمینی رفته بودیم؛ 
ولی اگر رهبر را ببینم به او می گویم که من 

کنیزش هستم.
)برادر شــهید نیز در این موقع گفت: اگر 
آقا را ببینم دستشان را می بوسیم و می گوییم 
که پشتیبان وایت فقیه و آماده فرمان ایشان 
هســتیم، هر زمانی که برای جهاد دســتور 
بدهند، چه در منطقه خودمان و چه خارج از 

کشور آماده ایم.(
به منتقدان مدافعان حرم  پیام شما 

چیست؟
وظیفه ما مســلمانان اســت که از حرم 
حضرت زینب )س(، حضــرت رقیه )س( و 
اسام دفاع کنیم. خیلی ها وقتی که پسر من 
شهید شــد آمدند و گفتند که تو پسرت را 
برای پول دادی رفت! ما هم می گفتیم شــما 
هم بیایید ما به شما پول می دهیم و بگذارید 
به فرزندتان تیر بزنیم، می گفتیم قیمت خون 

فرزندان شما چقدر است؟ 

در ادامه با محمدعلی شیبک برادر شهید 
به گفت و گو پرداختیم... 

در جریان بودیــد که قصد رفتن به 
سوریه را دارد؟

قبل از اعزام به سوریه با من مشورت کرد؛ 
امــا به پدر و مادرمان چیزی نگفت، گفتم بر 
چه اساســی ثبت نام کردی؟ گفت دوســت 
دارم بروم، گفتم همســرت هم راضی است؟ 
گفت بله، گفتم خــب اصل کار هم رضایت 

همسرت است.
آیا برادرتان در رابطه با شهادت هم 

صحبتی می کرد؟
عاشــق اهل بیت)ع( بــود، از کودکی در 
کنارم حضور داشت. بنده چون مداح هستم 
او را به مجالس می بردم، شب های ماه محرم 
هر شــب یک جزء قرآن را تاوت می کردیم، 
برادرم هم خیلی دوست داشت در این مجالس 

شرکت کند.
چند روز قبل از رفتن خود با هم بودیم، با 
هم خرید رفتیم و صحبت کردیم، در بازگشت 
از گلزار شهدا عبور می کردیم که گفت خوش 
به حال این شهدا، کاش ما هم می توانستیم 
آن زمان به جنگ برویم و هشــت ســال از 
کشــورمان دفاع کنیم، گفتم خب آنجا اگر 
نشد اینجا از مرزها دفاع می کنیم، گفت نه، 
آن حال و هوا یک چیز دیگری بود، گفتم هر 
چه قســمت باشد و تا لحظه اعزام هم با هم 

در ارتباط بودیم. 
هر کس لیاقتش را داشته باشد به شهادت 
می رسد، برادرم از بچگی حال و هوای متفاوتی 
با دیگران داشت، وقتی گفت خوش به حال 
شهدا می دانستم که اگر به سوریه برود شهید 
می شود، البته قرار بود با هم اعزام شویم؛ ولی 
چون او به عنوان بسیجی اسمش را نوشته بود 

زودتر رفت. 
شهید چند بار به منطقه اعزام شد؟

نخستین باری بود که اعزام می شد و حدود 
یک هفته از رفتنش می گذشــت، در واقع او 
1۵ فروردین ۹۵ اعزام شد و ۲1 فروردین، در 

اولین روز عملیات به شهادت رسید.
بچه ها می گفتنــد در این یک هفته هم 
خیلی شوخی می کرد و هم خیلی بی تاب بود، 
می گفت ما نیامده ایم که در اینجا بخوریم و 
بخوابیم، کی ما را به جبهه می فرســتند؟ در 
جواب او می گویند اینقدر بی تابی نکن، باید 
از باا دســتور برسد که بچه های سیستان و 

بلوچستان چه زمانی برای جنگ بروند.
شهید حسینعلی کیانی و عقیل جزء نفرات 
آخر بودند و اصا قــرار نبود این دو را اعزام 
کنند؛ چون اصا جا نداشتند، این دو نفر هم 
به فرمانده خود می گفتند اگر ما را نفرستی 
تو را به بی بی زینــب )س( واگذار می کنیم! 
فرمانده شــان می گفت وقتــی این حرف را 
زدند دهانم بســته شــد و گفتم شما دو نفر 

هم اعزام شوید. این دو نفر به عنوان آخرین 
 نفرات رفتند و به عنوان اولین نفر از شهدا هم

 برگشتند.
عقیل چگونه به شهادت رسید؟

همرزمانش می گفتند در شــمال حلب با 
داعشی ها درگیر شدیم، قبل از اینکه ما به خط 
برسیم و مستقر شویم داعشی ها در ارتفاعات 
ما را دیده بودند و اصا نمی گذاشــتند که ما 
نزدیک شــویم و مدام آتش آنها به طرف ما 
می آمــد، مانده بودیم چه کنیم که به عقیل 
که تیربارچی بــود گفتیم می توانی این ها را 

از روی ماشــین بزنی؟ او هم ورزشکار بود و 
رزمی کار می کرد و هیکل قوی و نیرومندی 
داشــت؛ لذا تیربار را با یک دستش گرفت و 
یک نــوار تیربار را روی ارتفاعات خالی کرد، 
تیراندازی آنها متوقف شد و ما هم توانستیم 
خودمان را به خط برســانیم و مستقر شویم، 
در آنجا به او گفتیم در خط با ما بایست؛ اما او 
قبول نکرد، بچه های تیپ فاطمیون در شعاع 
۵۰ متری یک برجک ساخته بودند، گفت من 
می روم آنجا از شما دفاع کنم که طرف شما 

تیراندازی نکنند.
برادرم رفت و مســتقر شــد، حدود یک 
ساعت درگیر بودیم که دیدیم بچه ها از ضلع 
غربی عقب نشــینی کردنــد و داعش هم از 
فرصت استفاده و از پشت سر حمله کرد، به 
عقیل گفتیم بیا و بچه ها را از پشت سر پوشش 
بده، همین را به او گفتیم و دیدیم که عقیل 
بلند شد تک تیرانداز آنها را شناسایی کرد و 
دوباره نشست؛ اما یک باره دیدیم او بر روی 
زمین افتاد، گویا تک تیرانداز آنها زودتر اقدام 
کرده بود و تیری بــه گردنش زده و او را به 
شهادت رسانده بود، همان شب شهید کیانی 

هم به شهادت رسید. 
بچه ها می گفتند صبح همان شب با اینکه 
خسته بودیم اســتراحت نکردیم و برای این 
دو شهید عزاداری کردیم و قسم خوردیم که 
دفعه بعد یا کشته می شویم و یا انتقام خون 

شهدا را می گیریم. 
آن ها موفق شــدند شب بعد انتقام خون 
شــهدا را با به هاکت رســاندن حدود 7۵۰ 

داعشی بگیرند.
چگونه از شــهادت برادرتان اطاع 

پیدا کردید؟
خود مسئولین بنیاد شهید آمدند و به ما 

اطاع دادند.
یوسف پسر شهید چگونه با شهادت 

پدرش کنار آمد؟
عقیــل قبل از رفتن بــه طور کامل همه 
چیز را برای یوســف توضیح داده بود، گفته 
بودکه من می روم ســوریه که از حرم بی بی 
زینب)س( دفاع کنم و به طور کامل گفته بود 
که حضرت زینب)س( و حضرت رقیه)س( چه 
کسانی هستند و اینکه جنگ است و در آخر 
هم گفته بود که تو باید مراقب مادرت باشی. 
وقتی از یوســف می پرسیدیم که پدرت 

کجاســت، می گفــت رفته ســوریه از حرم 
حضرت زینب )س( و حضرت رقیه)س( دفاع 
کند. می گفتم تو چــرا نرفتی، می گفت بابا 
من را نبرد؛ ولــی گفته مراقب مادرت باش، 
من می روم و برمی گــردم و مادرت را هم با 

خودمان می بریم.
یوسف خیلی از خلقیات پدرش را دارد، دو 
شب پیش از او پرسیدم دلتنگ پدرت نیستی، 
سرش را پایین انداخت و گفت چرا دلتنگش 
هستم؛ اما دوست دارم زودتر بزرگ شوم و به 

سپاه بروم و انتقامش را بگیرم. 

شــهید در وصیتنامه خــود به چه 
چیزهایی اشاره کرده است؟

او در وصیتنامه بیشتر با پسرش صحبت 
کرده و گفته که مواظب مادرت باش، و اینکه 

دوست دارم راه من را ادامه دهی.
در ادامه صدیقه اردونی همسر شهید عقیل 
شیبک ویژگی های شخصیتی همسرش را 

برایمان این گونه بازگو می کند...
همسرم برای نخســتین باری بود که به 
عنــوان مدافع حرم از طریق تیپ 11۰تکاور 
ســلمان اعزام شد. بعد از ســه سال انتظار، 
هفتم فروردیــن اعام کردند که باید به این 
مناطق اعزام شوند. از ویژگی های بارز همسرم 
عاقه مندی به خدمت به محرومین، پیروی از 
وایت، احترام به والدین، نرم دلی و خنده رویی 
بود. همیشــه ذکر لب همسرم در مدح اهل 
بیــت و به ویژه امام حســین)ع( بود و برای 
دفاع ازحرم حضرت زینب )س( و رســیدن 
به آرزویش که شهادت بود توکل کرده بود. 

بنده موقع رفتن با اینکه می دانستم شاید 
آقا عقیل برنگردد اما همراهی اش کردم چراکه 
خودش به من می گفت ائمه اطهار)ع( در دفاع 
از اسام جان داده اند و ما هم باید برای دفاع 
برویم حتی اگر جان خود را از دست بدهیم. 
همســرم در آخرین لحظه هــای رفتنش به 
بنده گفت من پسرم را بعد از خداوند به شما 
می سپارم و آقا یوسف را در راه خداوند و اهل 

بیت علیهم السام تربیت کن.
 در این مدت که شهید شده او را بارها در 
خواب دیــده ام و وجودش را در کنار خودم 

حس کرده ام.
زندگی در حال حاضر برای پســرم بدون 
پدر خیلی ســخت است و تنها آرزوهایش را 
پدرش می تواند برآورده کند. اما من یوسف 1۰ 
ساله ام را طوری تربیت خواهم کرد که مانند 
پدرش ذاکر اهل بیت علیهم السام باشد و در 
راه اسام، قرآن و جهاد قدم بگذارد. بزرگترین 
آرزوی یک همسر شهید این است که بتواند 
پسر شهید را هم مانند خود شهید تربیت کند 
و امیدواریم به یاری حضرت زینب)س( روزی 
خودم و فرزندم در راه اسام به شهادت برسیم.

زندگی برای ما خیلی سخت است، هیچ کس 
نمی تواند جای همسر شهیدم را برای ما پر کند 
و این روزها تنها صلوات به من تسکین می دهد.

 تنها انتظار ما از مســئوان این است که 
ما را تنها نگذارند.

صحبت پایانی... 
همسر شــهید عقیل شــیبک در پایان 
گفت: امروز دشــمنان اصلی خود را آمریکا، 
صهیونیســم، داعش و همه کســانی که به 
اسام پشت می کنند می دانم؛ بزرگترین پیام 
مدافعان حرم، بیداری اسام و زدن تو دهنی به 
آمریکای غاصب است. یک مدافع حرم همواره 

پشت اسام و رهبر و اعتقاداتش می ایستد.
 برای دفاع از اســام همه باید دست به 
دســت هم بدهیم. افرادی کــه می توانند به 
عنــوان مدافع حرم بروند از رفتن خود دریغ  
نکنند چرا که دفاع از حرم دفاع از اســام و 
برقراری امنیت در کشورهای مسلمان به منزله 
شکل دادن این امنیت در کشور خودمان است. 
در حال حاضر نقش مدافعان حرم در بیداری 
اسامی خیلی موثر اســت. مدافعان حرم با 
دفاع از حرم حضرت زینب)س( با کفرجهانی 
یعنی داعش مبارزه کرده و اسام را سربلند 
می کنند و این بیداری اســامی را به جهان 

هدیه می کنند.
 وایت مداری را مهم ترین ســتون برای 
نگهداری اســام در جهــان می دانم. همه 
مخصوصا جوان ها نباید پشت رهبر را خالی 
کنند و باید همه جوره پشتیبان وایت فقیه 
باشند. حضور مدافعان حرم برای دفاع از حرم 
اهل بیت مشــت محکمی بر دهان استکبار 
خصوصا آمریکا است، اگر ما به سخنان مقام 
معظم رهبری عمل کنیم و همیشــه پشت 
رهبرمان باشــیم هیچ گاه جمهوری اسامی 

ایران شکست نخواهد خورد.

سمیه برخورداریچه کسی پاسخ گوی حذف عکس شهداست؟

رشــادت های فرزندان آنها را برای این مرزو 
بــوم فراموش نکرده اند، حاا دیگر جای این 

تصاویر را خالی می بینند.
زمانی که عکس شهدا روی دیوار خیابان ها 
نصب بود مادران و پدران شهدا با دیدن عکس 
فرزندشان توقف می کردند، نگاهی به چهره 
معصوم فرزندشــان می انداختند و با دست، 
غبــار روی عکس را کنار می زدند و در دل و 
یا با صدای بلند، قربان صدقه آنها می رفتند. 
اما حاا که یک به یک از تعداد این پدران و 
مادران کاسته می شود و یا در اثر کهولت، خانه 

نشین می شوند هستند فرزندان و همسرانی 
که روی دیوار هــای خیابان به دنبال عکس 

شهید خود می گردند. 
به همین دایل این کار زیبنده شهرداری 
منطقه 17 تهــران که بزرگ ترین افتخارش 
چهارهزار شــهیدی ســت که خانواده های 
این محله تقدیم وطن کرده اند نیســت که 
عکس های شهدا را جمع آوری کنند. زیباترش 
این بود کــه ابای گلدان هایی که به دیوار 
زدند و برنامــه تلویزیونی را برای نصب این 
گلدان هــا خبر کردند عکس شــهدا را هم 

نصب می کردند. مگر زیباتر از این شــهدا 
که افتخار منطقه هفده تهران و همه ملت 
ایران هستند هم داریم؟ مگر این ها اله های 
گلگون کفن نبودند؟ مگر همین محله نبود 
که در خیابان هایش مدام تشــییع شهدا 
برگزار می شد؟ چشــمان منتظر و غم بار 
مادران شهدا را چه می کنند؟ همان جایی 
که عکس فرزندانشان نصب بود روزگاری 
محل تحصیل و بــازی و رفت و آمد آنها 
بود؛ کســی چه می داند که هر پدر و مادر 
شهید چقدر با دیدن عکس فرزندش دلش 
آرام می شد. همان مادری که هنوز لباس 
فرزند شهیدش را روی چوب رخت، آویزان 
می کند و می گوید پسر من همیشه زنده 
است. همان مادری که عصرها صندلی را 
جلوی خانه می گذارد و به انتهای خیابان 
چشــم می دوزد و بعد از سال ها هنوز هم 
منتظر اســت تا پسرش را با ساک دستی 
خاکــی رنگش ببیند که به ســوی خانه 

می آید. 
چراغ امید را در دل چه کسانی خاموش 
کردید؟ جمع آوری عکس شهدا از میدان 
بزرگ محله، زیباسازی حساب می شود؟ 

امیدواریــم که روزی نرســد که مقام 
شهید برای مســئوان، نا زیبایی به نظر 

رسد!

عکس : حسین شیروانی



صفحه 9ورزشی
یک شنبه ۲ دی ۱۳9۷

۱۵ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۸۱

سرویس ورزشی-
پس از استعفای سه عضو فدراسیون فوتبال، حاا 
عنوان می شود که رئیس سازمان لیگ و کمیته داوران 

نیز از سمت خود کناره گیری می کنند.
برگزاری مجمع عمومی فدراســیون فوتبال در ســال 
جــاری به خاطر مطرح شــدن بحث بازنشســته ها و لزوم 
رســیدگی به آن در حضور اعضــای مجمع، اهمیت زیادی 
دارد. بر همین اســاس هیئت رئیســه فدراسیون در یکی از 
نشست های اخیر خود مصوب کرد که این مجمع اوایل دی 

ماه برگزار شود. 
بــا این حال امــا ۱۹ دی ماه به عنــوان زمان برگزاری 
مجمع عمومی فدراسیون فوتبال تعیین و نهایی شده است؛ 
یعنی دقیقا همزمان با جام ملت های آسیا و آغاز به کار تیم 
ملــی فوتبــال در این رقابت ها. جام ملت های آســیا از ۱۶ 
دی ماه در امارات آغاز می شــود اما همزمان با شــروع این 
رقابت ها و دیدارهای تیم ملی، مدیران فدراســیون در تهران 
درگیر مجمعی خواهند شــد که به خاطر مطرح بودن بحث 

بازنشسته ها، اهمیت زیادی دارد. 
بــرای برگزاری این مجمع گــزارش عملکرد ۹۷ - ۹۶ 
فدراســیون، پیش بینی برنامه و بودجه سال آینده و گزارش 
صورت های مالی منتهی به ۳۱ تیرماه سال جاری سه محور 
اصلی برای بحث و بررسی مطرح شده اما قطعا تصمیم گیری 
در مورد بازنشســته های فدراسیون فوتبال، این سه محور را 

تحت الشعاع قرار خواهد داد.
طــی روزهای گذشــته و به خاطر اجــرا قانون منع به 

کارگیری بازنشسته ها ســاکت از دبیرکلی فدراسیون، علی 
کفاشــیان از مدیریت کمیته فوتســال و عبــاس ترابیان از 
ریاســت کمیته فنی فوتســال کناره گیری کردند اما هنوز 
وضعیت بازنشســته ها در هیئت رئیسه فدراسیون باتکلیف 

است.
اصفهانیان و بهاروند هم استعفا می دهند

وزارت ورزش و جوانــان کــه ملــزم به اجــرای قانون 
منع بکارگیری بازنشســته هاســت تاکید فراوانی دارد که 

همه بازنشســته های فدراســیون فوتبال باید از سمت خود 
استعفاء دهند. به واقع این قانون شامل فریدون اصفهانیان، 
رئیس کمیته داوران و حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ برتر 
هم می شود. دو مدیری که همانند دیگر مدیرانی که از سمت 

خود استعفاء داده اند دارای سمت های اجرایی هستند.
حیدربهاروند و البته فریدون اصفهانیان بر خاف مدیرانی 
چون علی کفاشــیان، محمدرضا ســاکت و عباس ترابیان 
در برابر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشســته ها مقاومت 

کرده اند و بارها و بارهــا در مصاحبه های خود اذعان کردند 
فدراســیون فوتبال نهاد غیر دولتی به شمار می رود و اجرای 
قانون منع بکارگیری بازنشسته ها شامل حال آنها نمی شود. 
اما بر اســاس اعام برخی سایت های خبری با استعفای سه 
مدیر مقاومت این دو هم شکســته می شود و برای آنها هم 

چاره ای باقی نمی ماند که از سمت خود استعفاء کنند.
البته عضویــت فریــدون اصفهانیان، علی کفاشــیان 
و حیدربهارونــد در هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال لغو 
نمی شــود چون بر اساس تعریف فدراسیون فوتبال عضویت 
در هیئت رئیسه شغل به حســاب نمی آید. مدیری که عضو 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اســت با فدراسیون فوتبال 
قرارداد حقوقی ندارد و بالطبع پولی هم نمی گیرد و از طرفی 
هفته ای یک روز دو ســه ســاعت درگیر حضور در جلســه 
اعضاء اســت که ظاهرا معاونت حقوقی مجلس و هم چنین 
دیوان محاسبات این موضوع را پذیرفته اند و بر همین اساس 
روسای هیئت فوتبال استان ها و روسای هیئت های ورزشی 

را از این قانون معاف کرده است.
اگر طی روزهای آینده شــاهد اســتعفا یا کناره گیری 
روسای سازمان لیگ و کمیته داوران باشیم، قطعا از اهمیت 
مجمع پیش روی فدراســیون فوتبال کاسته می شود زیرا تا 
حدود زیادی مدیران بازنشسته فدراسیون از سمت های خود 
کناره گیری کرده اند. البته انتظار می رود در مجمع پیش رو 
تکلیف اعضای هیئت رئیســه مشخص شود و اعام گردد که 
آیا اعضای بازنشسته هیئت رئیسه می توانند به فعالیت خود 

ادامه دهند یا خیر. 

 مشخص شدن تکلیف هیئت رئیسه در مجمع

ادامه سریال کناره گیری مدیران بازنشسته فوتبال
از نوشته طلبه شهید »محمدرضا شورغینی«رئیس سازمان لیگ و کمیته داوران هم رفتنی می شوند

بی توجهی به ضوابط انقاب، 
خیانت به خون شهیدان است

اگر برای شما احیانا در برخی از مسائل مربوط 
به انقاب شــبهه ای وجود دارد، فورا به افراد آگاه 
به مسائل سیاســی کشور مراجعه کنید. اختافات 
شــخصی را کنار گذاشــته و با هم متحد شوید تا 
بتوانیــد این وظیفه بزرگ را کــه همان اطاعت از 
فرامین اسام و امامان است، عمل کنید. الحمده 
شما به این مسائل آگاه هستید و من کوچکتر از آن 
هستم که به شما توصیه کنم. به قول قرآن شریف: 

»وذکر فان الذکری تنفع المؤمنین« )سوره ذاریات، آیه 55(. 
آقایان و دولتمردان توجه کنند: شما که وارث خون شهیدان گلگون کفن 
انقاب اسامی از صدر اسام تاکنون می باشید؛ کم کاری و اهمال در وظایف 
و بی توجهی به ضوابط انقاب اســام، خیانتی بزرگ به خون شــهیدان و 
اسام عزیز است و توجه داشته باشید که معیار ... مسئولین، تقوی و قدرت 
و اخاص اشخاص باشد، نه میزان وابستگی آن ها به گروه یا طرز فکر شما.

حدیث دشت عشق

2  وزنه بردار ایرانی در دسته 109 کیلوگرم قطرکاپ با کسب یک مدال برنز به کار خود پایان دادند.
رقابت های قطرکاپ روز گذشــته شاهد رقابت وزنه برداران دسته ۱0۹ کیلوگرم بود. علیرضا سلیمانی و نیما آقایی دو 

ملی پوش ایران در پایان مقام های پنجم و ششم این رقابت ها را از آن خود کردند.
علیرضا ســلیمانی در حرکــت یکضرب فقط وزنه ۱۷۳ کیلویی را مهار کرد و دو بــار پیاپی موفق به مهار وزنه ۱80 
کیلوگرمی نشد و در جایگاه پنجم ایستاد. وی در حرکت دوضرب ابتدا وزنه 208 کیلوگرم را مهار نکرد و در حرکت دوم 
این وزنه را باای سر برد. در سومین انتخاب خود نیز موفق به مهار وزنه 222 کیلوگرم نشد تا در حرکت دوضرب در جایگاه 

پنجم قرار گیرد و با مجموع ۳8۱ کیلوگرم ششم شود.
نیما آقایی در حرکت یکضرب ابتدا دو وزنه ۱۷4 و ۱۷5 کیلوگرم را نتوانست مهار کند و در سومین حرکت موفق به 
ثبت وزنه ۱۷5 کیلویی شد تا مدال برنز حرکت یکضرب را به دست بیاورد. وی در حرکت دوضرب وزنه های 200 و 20۷ 
کیلوگرم را با موفقیت پشــت ســر گذاشت. در سومین حرکت نیز موفق به مهار وزنه 2۱2 کیلوگرم نشد تا در حرکت دو 

ضرب در جایگاه ششم جای بگیرد و با مجموع ۳82 کیلوگرم مقام پنجم این رقابت ها را به دست آورد.

پایان کار 2 وزنه بردار ایرانی در قطرکاپ با یک برنز 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با بیان اینکه کار سختی در پیش داریم، گفت: باید توقعات از تیم ملی را 
پایین بیاوریم، جوانان آینده داری در کشتی فرنگی داریم که باید با نگاه به آینده به سمت جلو حرکت کنیم. 
محمد بنا در تازه ترین صحبت هایش اظهار داشــت: کار بسیار سختی پیش رو داریم و توقعات باید پایین بیاید. اما با 
این حال جوانانی داریم که می توانند آینده درخشانی را برای کشتی ایران رقم بزنند. نفراتی همچون ناصری پور، ساروی و 
کاویانی، میرزازاده و غیره کشتی گیران آینده داری هستند و باید با نگاه به آینده و امیدوار تاش کنیم تا به بهترین نتیجه  
برسیم. بنا که از نزدیک شاهد تمامی رقابت های کشتی گیران ایران در جام باشگاه های جهان بود، درباره علت کوچ کردن 
کشتی گیران ایران و حرص و جوش خوردن هایش، گفت: مهم ترین مسئله همدلی و همراهی است که من همیشه وقتی 
کشتی گیران ایرانی با رقبای خارجی مصاف داشتند، نمی توانم آرام بنشینم. مخصوصا برای کشتی گیرانی که خاص هستند. 
به این معنا که مردم توقع باختشان را ندارند، این کار را انجام می دهم. در این مسابقات هم برای همه تیم های ایرانی سعی 
کرده ام تا جایی که ازم است نکاتی را به کشتی گیران انتقال دهم. مثا برای تیم مدافعان حرم در کشتی عرفان سعادتی فر 

مقابل حریف صرب یا کشتی گیران سینا صنعت هم چنین کاری انجام دادم.

بنا: جوانان می توانند آینده درخشانی را برای کشتی فرنگی رقم بزنند

سرویس ورزشی-
طی هفته گذشــته خبرها و گزارش های متعدد در رســانه ها از جمله 
کیهان و ســایت میزان که ارگان رسمی قوه قضائیه است درباره احضار سی 

دال و واسطه غیر رسمی به مراجع ذیصاح منتشر شد.
این خبر بیش از هر چیز گویای این نکته است که فوتبال ایران نیاز به 
پاکسازی دارد یا اینکه حداقل کسانی و جریاناتی هستند که با رفتار و اعمال 
اخالگرانــه و غیرقانونی و منفعت جویانه خود ســامت فوتبال را به خطر 

می اندازند و پاکی محیط آن را مخدوش می سازند. 
خبر مربوط به اقدام قوه قضائیه در حالی منتشــر می شود که چند روز 
قبل از آن شــنیدیم کمیته اخاق فدراسیون فوتبال نیز بیست نفر_ که در 
میان آنها متاســفانه نام بعضی افراد شــناخته شده هم دیده می شود- را به 
محرومیت های ســنگینی جریمه کرده است و پرونده افراد دیگری را نیز در 

دست بررسی دارد.
خوانندگان عزیز ومخاطبان گرامی کیهان می دانند که ما به ســهم و بر 
اســاس وظیفه ای که داریم بارها و بارها در بــاره لزوم حفظ وصیانت فضای 
ورزش و علی الخصوص رشــته های پر ســروصدا و پرطرفداری مثل فوتبال 

نوشته و تذکر داده ایم. 
بارها و بارها نوشته ایم که در محیط ناسالم و شرایط آلوده نمی توان توقع 
به ثمر نشستن برنامه ها وتحقق اهداف را داشت. این قانون و اصلی است که 
فوتبال و غیر فوتبال، ورزش و غیر ورزش نمی شناسد در همه جا و همه وقت 

و تمام امور فردی و اجتماعی ساری و جاری است. 
 بــه کرات در باره لزوم مبارزه با انحرافات و منحرفان و جریانات منفعت 
جو که بعضا برای رســیدن به منافع نامشــروع خود از مفسده انگیزی ابایی 
ندارند گفته ایم و از مسئوان مطالبه کرده ایم. اما متاسفانه کمتر مسئولی در 
این باره احســاس مسئولیت کرده است و کمتر مدیری پیدا شده که به این 

هشدارها و تذکرات عما بها دهد و اقدامی هم صورت دهد. 
بــا این حال ما نیز قبول داریم که جلوی ضــرر را از هر کجا که بگیری 
منفعت اســت. امیدواریم این حرکت مبارک و بسیار ضروری که آغاز شده 
است حتما با قدرت تداوم پیدا کند و باز به دایل نامعلوم نیمه کاره رها نشود. 

مســئوان محترم که همــت کــرده و وارد گود مبارزه با مفســدان و 
سوءاســتفاده چی ها شده این کام قدسی را سرلوحه اقدام و عمل خود قرار 
دهند که فرمود »اه یحب عبدا« اذا عما عمل احکمه«! خداوند آن بنده ای 
را دوست دارد که وقتی کاری را شروع کرد آن را محکم و درست انجام دهد.

گرفتن جایزه پس از محکومیت!
در ذهن و یاد بسیاری از عاقه مندان به ورزش این خاطره حتما هست 
که حداقل چند بار اخباری در باره مبارزه با فساد و مفسده انگیزان و جریانات 
منفعت جو و... در ورزش شروع شده است و حتی این اخبار در پاره ای اوقات 
جنبه عمل به خود گرفت و بگیر و ببندی بر پاشد و مثا چند نفری دستگیر 
شــدند به زنــدان افتادند حتی در باره بعضی از آنها »حد« جاری شــد و به 

چندین ضربه تازیانه محکوم شدند و... 
امــا هنوز مدت زیادی از این گونه برخوردهــا و اقدامات قانونی صورت 
نگرفتــه بود که ناگهان... هیاهوفرو نشســت وبعد از مدتــی دیگر بعضی از 
دســتگیر شدگان و زندان رفتگان و شاق خوردگان و...به سرکار سابق خود 
برگشــتند حتی برخی از آنها ترفیع هم گرفتند و درواقع بعد از محکومیت 
جایزه هم گرفتند و تشــویق شــدند تا آنجا که صاحب برنامه تلویزیونی هم 
شــدند تا از این طریق یعنی رسانه ملی به خدمات فرهنگی! و اخاقی! خود 

به خلق اه ادامه دهند!
و اخیرا هم خیلی ها شاهکار اخاق مدارانه یکی از همین جماعت را در 
تلویزیونی که طبق فرمایش امام خمینی)ره( باید دانشــگاه باشد دیدند که 
چگونه در برخورد با آن  منتقد پیشکسوت سینمایی به این ملت مظلوم)مظلوم 
از این نظر کــه تلویزیون و برنامه تلویزیونی و مجــری تلویزیونی اش اینها 

هستند!( درس اخاق و مهمان نوازی ومعرفت و مرام و... داد.
پرونده قطور خاک خورده

 یا در مورد دیگری که همین ســه ، چهار سال پیش اتفاق افتاد و آن 
تشکیل پرونده ای قطور به نام »پرونده فساد در فوتبال« از سوی کمیسیون 
اصل ۹0 مجلس شــورای اســامی بــود. پرونده ای که بعد از احســاس 
مسئولیت نمایندگان مجلس شــورای اسامی در قبال وضعیت نامناسب 
فرهنگــی و اخاقی در فوتبال و اعتراضاتی که اهالی فوتبال و خانواده ها و 
دلسوزان نسبت به این وضع داشتند؛ تشکیل شد و با پیگیری های صورت 
گرفته خیلی زود به پرونده ای قطور تبدیل شد اما... بعد از مدتی و به ویژه 
بــه پایان آمدن مجلس نهم، این پرونده و محتویات آن برطبق میل و نفع 
ســودجویان و منفعت پرستان و مفســدان به بایگانی سپرده شد تا خاک 
بخورد ضمن اینکه بعضی از افرادی که در نقش مدیر در این پرونده مطرح 
بودند و تخلفاتی به آنها منتسب بود همین امروز در فوتبال ما دارای پست 
و مقام هســتند و این روزها در پی دور زدن قانون بازنشســتگی هستند 
تا کماکان به عنوان عضوی از هیئت رئیســه به خدمات مشعشــع خود به 
فوتبال ادامه دهند و کماکان در آســمان ها با جیب مردم و فوتبال از این 
کشور به آن کشور سفرکنند و... البته با وقاحت تمام به ریش ملت و فوتبال 

وقانون بخندند!
این است که در باره اتفاقات اخیر و اقداماتی که هم از سوی کمیته اخاق 
فدراســیون فوتبال و هم از طرف قوه قضائیه در برخورد با مفاســد و عناصر 
فرصت طلب یا متخلف و یا مفسد آغاز شده بااتر اظهار امیدواری کردیم که 

با قاطعیت و صابت ادامه پیدا کند. 
این گونه اقدامات هرچقدر به نفع فوتبال و ورزش و ســامت فرهنگی 
جامعه اســت به همان اندازه و بلکه بیشتر به ضرر جریانات مخرب و عناصر 
عوضی آمده ای اســت که به لطف ودرسایه فقدان نظارت در این فوتبال به 
منافع نامشــروع و جایگاه های فراتر از لیاقت و تخصص و شایستگی دست 

پیدا کرده اند. 
مهم تر از همه همان که چند سطر بااتر به آن اشاره کرده وآن »سامت 

اخاقی و فرهنگی جامعه و به ویژه نسل جوان و نوجوان« کشور است. 
در واقع مســئله فقط فوتبال نیســت بلکه آنچه که مهم تر از همه است 
و بیش از هر چیز باید مــورد توجه متولیان امور و مدیران اجرایی و قانونی 
و قضائی باشــد خطری است که از ناحیه همین افراد وعناصر منفعت جو و 
بعضا مفســد فرهنگ عمومی جامعه و سامتی اخاقی نسل جوان کشور را 

به خطر می اندازد. 
چرا که برای این جماعت هیچ چیز جز منافع و ارضای خواسته های غیر 
مشروعشان اهمیت ندارد و قانون و اخاق و فرهنگ و نسل جوان و پیشرفت 

ورزش و فوتبال و... از نظر اینها »حرف مفت« است و بس! 
این اســت که می بینیــم همه چیز و همه کس را بــه عنوان »ابزاری« 
می بیننــد که باید در خدمت اهداف آنها عمل کنند و به کار گرفته شــود. 
این ابزار می تواند کیسه بیت المال باشد یا رسانه ملی و نشریاتی که باید در 
خدمت سامت نسل جوان و ارتقا فرهنگ وپیشرفت ورزش باشد و خاصه 

هر چیز دیگری.

امیدواری به قاطعیت در مبارزه با فساد ورزش 

پرونده هایی که خاک خورد
شاق خورده هایی که ترفیع گرفتند!

نکته  ورزشی

بــا تصمیم اتحادیــه جهانی 
کشتی از سال 2019 میادی زمان 
وزن کشی به ساعت 9 تا 10 صبح 
تغییر کرد و 2 کیلوگرم ارفاق وزن 
در وزن کشــی روز دوم مسابقات 
هر  وزن کشی  و  می شود  برداشته 
دو روز صبــح بدون ارفاق خواهد 

بود.
این موضوع از سال 20۱۹ میادی 
در کلیه رقابت های قاره ای و مسابقات 
جهانی در تمامی رده های سنی اعمال 
می شــود ولی کشــورها می توانند در 

تورنمنت های بین المللی در روز دوم 2 کیلوگرم ارفاق وزن را درنظر بگیرند.
همچنین ســاعت وزن کشی از ساعت 8 صبح به ســاعت ۹ تا ۱0 تغییر کرد و مسئوان برگزاری می توانند رقابت ها 
را از ســاعت ۱۱ یا ۱2 آغاز کنند. مســئوان اتحادیه جهانی مدعی شده اند، کشــتی با وزن کشی و مبارزه در دور روز، به 
عنوان یکی از ورزش های با کمترین آسیب از سوی کمیته بین المللی المپیک معرفی شده است و این تصمیم برای حفظ 

همیشگی کشتی در المپیک می باشد.

تغییر قوانین وزن کشی کشتی
رئیس  فدراسیون فوتبال می گوید نمی توان  اشــتباهات داوری در فوتبال را از بین برد اما باید آن را به 

حداقل رساند.
مهدی تاج در حاشــیه کاس داوری فیفا، گفت: خیلی خوشــحالم در یک ماه گذشته این سومین جلسه ای است که 
در آن شــرکت می کنم، قطعا برگزاری این جلسات کمک می کند تا  اشتباهات داوری به حداقل برسد.داوری وقتی دارای 
 اشکالی شود، ممکن است به ارکان لیگ آسیب برساند. این موضوع حتی اعتراضاتی را به همراه می آورد که ممکن است 

در همه بخش ها نفوذ کند.
رئیس  فدارسیون فوتبال ادامه داد: در رقابت های لیگ ممکن است  اشتباهات تاثیرگذار رخ دهد اما آمار نشان داد که 
تیم ها از داوری هم ســود بردند و هم ضرر کردند. اما کار فدراسیون فوتبال کم کردن این فشارها است و نباید فکر کنیم 
که این  اشتباهات حساب شده است. اشتباهات داوری در همه رقابت ها حتی در جام جهانی ممکن است رخ دهد و نباید 
فکر کنیم اغماضی در این کار بوده است. اینکه نوع داوری به سود و ضرر چه کسی بوده است مهم نیست بلکه مهم تعداد 

تاثیرگذاری این داوری هاست.
رئیس  فدراســیون فوتبال با تشــکر از رئیس  کمیته داوران و افراد حاضر در دوره آموزشــی گفت: برگزاری چنین 
کاس هایی قطعا به سود فوتبال کشور است و با توجه به سن جوانی که در داوران وجود دارد، می تواند به بهتر شدن این 

مهم در آینده خوشبین بود.
در ادامه ابراهیم شکوری، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال هم در جریان برگزاری این کاس، اظهار کرد: امیدوارم 
کاس خوبی را تجربه کنیم و در آینده  اشــتباهات داوری به حداقل برســد و با توجه به تعداد زیاد داوران جوان این مهم 

دور از دسترس نیست.

تاج: باید  اشتباهات داوری را به حداقل برسانیم 

در آگهی مناقصه 28-95/97.م )اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر( به 
شماره فراخوان 200973583000077 مربوط به روشنایی سه راهی قلعه سفید - دالکی که 
در روزنامه مورخ 97/9/29 و 97/10/1 چاپ شده گزینه دارای رتبه 5 رشته راه و ترابری به 

دارای رتبه 5 رشته نیرو تغییر پیدا کرده است.

اصاحیه اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای استان بوشهر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ 
قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139760326034000965 مورخه 1397/8/22 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم فاطمه نظری فرزند محمد به شــماره شناســنامه 
780 صادره از همدان. در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 90/80 متر مربع تحت پاک 18/4543 
اصلی واقع در همدان حومه بخش دو خریداری مع الواســطه از وراث محمد نظری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه اشخاصی 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماهه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
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م الف 3511
موسی حنیفه
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه دو همدان

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای فرید حقیقتی دارای شناســنامه شــماره 0311017800 به شرح دادخواست 
به کاســه 971032 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان حمید حقیقی کهان به شناســنامه شماره 15 در تاریخ 
1396/3/23 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به: 
1- فرزاد حقیقتی کهــان ت.ت 1374/2/23 ش.ش 0311266649 فرزند حمید 
)پسر( 2- فرح ناز ماهی قراتلو ت.ت 1350/10/9 ش.ش 598 فرزند حمزه)همسر( 
3- فاطمــه حقیقتی کهــان ت.ت 1377/10/23 ش.ش 0311918034 فرزند 

حمید)دختر(
4- فرید حقیقتی  ت.ت 1371/11/13 ش.ش 0311017800 فرزند حمید)پســر(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۴ شورای حل اختاف کرج 
هاشمی م الف - ۲9۳۵۵

مجوز حمل ساح ساچمه زنی یک لول 
به شــماره حمل 05017523 ساخت 
روسیه به نام سمیره شاهین پور مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مجوز حمل ساح خ 1 لول به شماره 
حمل 220242 ساخت چکسلواکی 
مفقــود گردیده و از درجــه اعتبار 

ساقط است.

مجوز حمل ساح ســاچمه زنی دو لول 
کنار مدل کوسه کالیبر 12 ساخت ایران 
بــه شــماره DSH-8001463 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

۱۴ گل علی دایی در جام ملت ها 

صفحه رسمی جام ملت های آسیا در روزشمار خود تا شروع جام ملت های 
آسیا به آمار گلزنی مهاجم سابق ایران پرداخت.

جام ملت های آســیا ۱۳ روز دیگر شــروع می شود و صفحه این رقابت ها 
در روزشــمار خود هــر روز یه واقعه آماری مربوط به جام ملت های آســیا را 
مورد بررسی قرار می دهد.این صفحه در زمان ۱4 روز تا جام ملت های 20۱۹ 
امارات، به ۱4 گلی که علی دایی توانست در این رقابت ها به ثمر برساند  اشاره 
کرد. دایی موفق شــده در تاریخ بازی های جام ملت های آسیا ۱4 گل به ثمر 
برساند که بیش از هر بازیکن دیگری بوده است.دایی 4 گل از این تعداد گل را 

در بازی برابر کره جنوبی در جام ملت های ۹۶ به ثمر رساند.
دومین تیم حاضر در امارات 

اعضای تیم ملی فوتبال عمان برای برگزاری جام ملت های آســیا 20۱۹ 
وارد امارات شدند.

رفته رفته به شروع جام ملت های آسیا نزدیک می شویم و دومین تورنمنت 
باســابقه فوتبالی جهان از دو هفته دیگر با حضــور 24 تیم در امارات برگزار 
می شــود. بعد از آنکه تیم ملی هند به عنــوان اولین تیم برای حضور در جام 
ملت ها وارد امارات شد، تیم ملی فوتبال عمان با هدایت پیم فربیک هلندی به 
عنوان دومین تیم وارد امارات محل برگزاری جام ملت های آســیا شد. دو تیم 
ملی عمان و هند که زودتر از بقیه تیم ها وارد امارات شدند، قرار است این هفته 
دیداری دوستانه برابر هم برگزار کنند. عمان در جام ملت های آسیا با تیم های 

ژاپن، ازبکستان و ترکمنستان هم گروه شده است.
گرفتاری هافبک استرالیا

باشگاه سلتیک و فدراسیون فوتبال استرالیا بر سر حضور تام راجیک وارد 
کشمکش شــدند. بعد از مصدومیت و خداحافظی چند بازیکن بزرگ از تیم 
ملی استرالیا، تام راجیک بازیکن سلتیک اکنون به عنوان امید اصلی کانگوروها 
در جام ملت ها مطرح شــده است.با این حال بین فدراسیون فوتبال استرالیا و 
باشگاه سلتیک کشمکش زیادی ایجاد شده است. مهم ترین مسئله این است 
که سلتیک یک دیدار مهم در پیش دارد و آن هم دیدار سنتی با گاسکورنجرز 
اســت. برندان راجرز، سرمربی ســلتیک درباره وضعیت بازیکن تیمش گفت: 
راجیــک هم دوســت دارد برای ما بازی کند و هم تیم ملی کشــورش و این 
وضعیت بدی است که او در آن قرار دارد. او دوست دارد در بازی برابر گاسکو 
حاضر شــود. ما امیدواریم در روزهای باقی مانده با فدراسیون فوتبال استرالیا 
به یک راه حل درباره او برســیم. به نظر ما مشــکلی دارد که او در بازی برابر 
گاسکو حاضر باشد و روز 2۹ دسامبر برای ما بازی کند و روز ۳0 در دوبی به 
سایر نفرات استرالیا اضافه شود. مدافع عنوان قهرمانی در جام ملت های آسیا 

با تیم های اردن، فلسطین و سوریه هم گروه شده است.
ناراحتی سرمربی آمیان از رفتن ستاره ایرانی

باشــگاه آمیان تایید کرد سامان قدوس در فهرست نهایی ایران برای جام 
ملت ها قرار گرفته است و به زودی راهی امارات می شود.

ســامان قدوس، هافبک ایرانی که در فهرســت اولیه تیم ملی ایران برای 
جام ملت های آســیا قرار داشت، در فهرست نهایی کی روش قرار گرفته و قرار 
اســت به زودی راهی امارات شــود. به این ترتیب باشگاه آمیان که خیلی به 
ســتاره ایرانی خود در این روزها وابسته شده است بیش از یک ماه نمی تواند 
این بازیکن را در اختیار داشته باشد. کریستوف پلیسیر سرمربی آمیان درباره 
غیبت قدوس گفت: ســامان به تیم ملی ایران دعوت شــده است و قرار است 
راهی اردوی تیم ملی کشــورش برای جام ملت ها شود. سامان دو سال است 
که تعطیات نداشته است. برنامه لیگ سوئد با برنامه لیگ های اروپایی تفاوت 
زمانی دارد و او بعد از جام جهانی و بازی در لیگ سوئد به فرانسه آمد و اان 
هــم باید به جام ملت ها برود. اگر او به مراحل نهایی جام ملت ها برود که من 
بــرای او همین آرزو را دارم و برای خودمان خیر، او اواســط فوریه باز خواهد 
گشت. اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای جام ملت ها در قطر برگزار شده است 
و قرار اســت ملی پوشان قبل از شــروع جام ملت های آسیا دو دیدار دوستانه 

برگزار کنند و برای فلسطین و قطر قرار خواهند گرفت.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

دبی محل میزبانی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا
باشگاه پرســپولیس برای میزبانی از باشــگاه ااهلی عربستان، میزبان 
خود را مشــخص کرد. پس از قرعه کشــی لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال 
پرسپولیس با تیم ااهلی عربســتان هم گروه شد، اما از آنجایی که به دلیل 
برخی مســائل، تیم های عربســتانی به ایران نمی آیند و تیم های ایرانی هم 
در عربســتان حاضر نمی شوند، به همین دلیل بازی این دو تیم در کشوری 
ثالث برگزار خواهد شــد. باشگاه پرسپولیس به همین دلیل قصد دارد شهر 
دبــی را به عنوان میزبان بازی مقابل ااهلی معرفی کند و مقدمات این کار 
در حال انجام شــدن است. اولویت پرسپولیســی ها برای میزبانی از ااهلی 
شــهر دبی است اما در صورتی که به هر دلیلی این شهر تأیید نشود، باشگاه 
پرســپولیس به دنبال گزینه های دیگر خواهد رفت. تیم فوتبال پرسپولیس 
در گروه D مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 20۱۹ با تیم های السد قطر، ااهلی 
عربستان ســعودی و برنده دیدار پلی آف میان نمایندگان عراق، ازبکستان 

هم گروه است.
تیم امید از دوحه راهی عمان می شود

اعضای تیم فوتبال امید ایــران ظهر امروز تهران را به مقصد قطر ترک 
می کنند تا از طریق این کشور راهی اردن شوند. آزاد مدیر اجرایی تیم فوتبال 
امید با اعام این خبر گفت: طبق برنامه تیم امید ســاعت ۱2 و ۳0 دقیقه 
تهران را به مقصــد دوحه ترک می کند و پس از توقفی کوتاه در قطر راهی 
کشور اردن خواهد شد. طبق برنامه تیم امید ساعت ۱8 و ۳0 دقیقه به وقت 
محلی وارد کشور اردن می شود و روز دوشنبه یک جلسه تمرینی را در شهر 
امــان برگزار می کند. همچنین دیدار تیم های ملی فوتبال امید ایران و اردن 

روز سه شنبه در شهر امان برگزار خواهد شد.
مهابادی سرمربی جدید فجرسپاسی

 داود مهابادی، سرمربی پیشین تیم فوتبال شهرداری ماهشهر پس از فسخ 

قرارداد با این تیم، به عنوان ســرمربی جدید تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز 
انتخاب شــد. مهابادی پس از مجید صالح و اسماعیل زارع سومین سرمربی 
این فصل فجری ها در لیگ دســته اول است. تیم فجر با ۱4 امتیاز در مکان 

دهم جدول رده بندی لیگ دسته اول قرار دارد.
برگزاری قطعی اردوی پرسپولیس در قطر

تیم فوتبال پرسپولیس همزمان با تیم های مطرحی از اروپا، اردوی خود 
در دوحه قطر را بر پا خواهد کرد. تیم پرسپولیس اردوی آماده سازی خود در 
نیم فصل را قطعاً در دوحه قطر برگزار خواهد کرد. چنانچه تغییری در برنامه ها 
ایجاد نشــود، سرخپوشان ۱8 دی ماه، تهران را به مقصد قطر ترک می کنند 
و ۳0 دی مــاه نیز به تهران بــاز می گردند. محل برپایی اردوی تیم در کمپ 
مجهز اسپایر خواهد بود که همزمان میزبان اردوی زمستانی تیم های مطرحی 
از اروپــا، چون بایرن مونیخ، پاری ســن ژرمن و پی اس وی آیندهوون خواهد 
بود. دور جدید تمرینات سرخپوشان در تعطیات نیم فصل از تاریخ ۱۳ دی  ماه 
خواهد بود. همچنین برانکو ایوانکوویچ، ایگور پانادیچ و مارکو اســتیلینوویچ 
صبح روز پنجشنبه ۱۳ دی ماه از تعطیات به تهران باز می گردند تا از اولین 

تمرین نیم فصل دوم، هدایت سرخپوشان را بر عهده بگیرند.
دیدار امیدهای استقال و مقاومت نیمه کاره ماند

با اعتراض شدید بازیکنان امید اســتقال به داور، بازی تیم شان مقابل 
مقاومت نیمه کاره تمام شد.

در چارچوب هفته بیســت و هشتم لیگ برتر امیدهای تهران، استقال 

و مقاومــت به مصاف هم رفتند. در حالی کــه نیمه دوم این دیدار با نتیجه 
4 بر 2 به ســود مقاومت در حال پیگیــری بود و همه برای پایان این دیدار 
آماده شــده بودند، اعتراض شدید بازیکنان استقال و تماشاگران به قضاوت 
داور باعث شــد تا داور بازی، این دیــدار را نیمه کاره بگذارد و زمین بازی را 
ترک کند. در دقایق پایانی این بازی و در حالی که استقال در تاش بود تا 
بازی را به تساوی بکشد، مقاومت گل چهارم را به ثمر رساند تا استقالی ها 
از قبل عصبی تر شوند. با عصبی  شدن بازیکنان امید استقال، تنش در داخل 
زمین باا گرفت و بازیکنان با خشــونت بازی کردند تا اینکه در نهایت روی 
یک صحنه اعتراض و فحاشــی چند بازیکن استقال و تماشاگران حاضر در 
ورزشــگاه باعث شــود که داور این دیدار، بازی را نیمه کاره تمام کند. باید 
دید واکنش کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال بــه اتفاقات این دیدار چه 

خواهد بود.
رفعتی: از VAR در نیم فصل دوم استفاده می شود

رئیس دپارتمان داوری گفت: فردا)امروز( VAR را تست می کنیم تا در نیم 
فصل دوم از آن استفاده شود.

داود رفعتــی درباره برگزاری کاس دانش افزایی داوران گفت: از ســال 
قبل کمیته داوران برگزاری این کاس را درخواســت کرده بود و البته باید 
بگویم که این کاس، آخرین کاس دانش افزایی داوران در امســال است و 
داوران زیر ۳5 ســال که در لیگ برتر و لیگ دسته اول حضور دارند در این 
دوره شــرکت کردند.وی در پاسخ به این سؤال که این کاس ها چه کمکی 
بــه افزایش دانش داوران خواهد کرد، افزود:  یــک مدرس درجه یک از فیفا 
آمده تا به روزترین دانــش داوری را به داوران انتقال دهد. در این کاس ها 
قوانین تدریس می شود و امیدواریم نیم فصل دوم شاهد کمترین اشتباهات 
داوری باشیم. رفعتی درباره استفاده از VAR افزود: فردا)امروز( VAR را تست 

می کنیم تا در نیم فصل دوم از آن استفاده شود.

*در جریــان دیــدار فینال پنجمیــن دوره رقابت های کشــتی فرنگی جام 
باشــگاه های جهان 20۱8 که در سالن حســین رضازاده اردبیل و با استقبال 
بی نظیر و پرشور کشتی دوستان اردبیلی برگزار شد، تیم بیمه رازی اردبیل برابر 
تیم جوان روســیه با نتیجه 8 بر 2 به برتری رسید و عنوان قهرمانی این دوره 
از رقابت ها را از آن خود کرد. در پایان پنجمین دوره رقابت های کشتی فرنگی 
جام باشــگاه های جهان، تیم های بیمه رازی، روسیه، سیناصنعت ایذه، ترکیه، 
گرجستان، شهدای مدافع حرم قم، اوکراین، صربستان و قرقیزستان به ترتیب 
در جایگاه های اول تا نهم قرار گرفتند.مسئوان فدراسیون کشتی، محمد بنا، 

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی دیدار فینال را از نزدیک مشاهده کردند.
*علیرضا حیدری نایب رئیس سابق فدراسیون کشتی و دارنده شش 
مدال جهان و المپیک در مورد تکلیف فدراســیون کشتی در شرایط 
کنونی و احتمال حضور خود در انتخابات اظهار کرد: فعا در این زمینه 
تصمیمی نگرفته ام و باید زمان ثبت نام از کاندیداها برســد تا بتوان 
تصمیم گیری کرد اما در هرحال معتقــدم باید هر چه زودتر مجمع 
انتخابات کشتی برگزار شود و رییس فدراسیون انتخاب شود تا فرد 
پیروز بتواند در فاصله کوتاه باقی مانده تا المپیک توکیو برنامه های 

خود را پیاده کند.
*بنابر اعام امور مجامع دفتر مشــترک فدراسیون های ورزشی وزارت ورزش 
و جوانان، سومین دوره مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمن های ورزشی ساعت 
۱0 صبح روز یکشنبه ۱۶ دی ماه در سالن هگمتانه هتل المپیک تهران برگزار 
خواهد شــد. محمد علیپور، احمد اسدزاده و صمد ولی زاده نامزدهای سومین 
دوره مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون انجمن های ورزشی هستند.فدراسیون 
انجمن های ورزشی سال ۱۳8۹ تاسیس شد و تاکنون دو دوره مجمع انتخاباتی 

برگزار کرده است.

خواندنی از ورزش ایران

به موجب پرونده اجرایی کاســه له بانک ملی مرکزی شهرســتان اسدآباد علیه خانم پرستو سبزه ای، 
ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه دوم ســمت جنوبی نوع ملک طلق به مساحت 98 مترمربع که 
مقدار 2/39 مترمربع از آن مســاحت بالکن مســقف اســت پاک 36654 فرعی به انضمام ششدانگ 
یک باب پارکینگ به مســاحت 12/5 مترمربع پــاک 36688 فرعی با حق عبور اتومبیل از پارکینگ 
36693 فرعی به انضمام ششــدانگ یک باب انباری به مســاحت 3/16 مترمربع پاک 36676 فرعی 
هر سه پاک مفروز و مجزی شده از پاک 5478 فرعی از 10 اصلی واقع در حومه بخش یک که هر 
یک حدود جداگانه دارند و تواما قابل انتقال بوده به قدرالســهم از عرصه مالکیت دارند با حق اســتفاده 
از قســمتهای اشــتراکی طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن. واقع در حومه بخش یک 
همدان به نشــانی ملک: بلوار عمار، 18 متری ذوالفقار، مجتمع مهرگان طبقه دوم پاک 5 که هر یک 

حدود جداگانه دارند.
حدود و مشــخصات ملک: شماا: در 7 قسمت اول به طول 1/03 متر دیوار اشتراکی بالکن مورد ثبت 
اســت با بالکن آپارتمان 36652 فرعی دوم که شــرقی اســت به طول 2/32 متر سوم به طول 4/31 
متر چهارم که غربی اســت به طول 1/21 متر پنجم به طول 1/83 متر ششم که شرقی است به طول 
0/38 هر 5 ضلع اخیر دیواری اســت به راه پله اشتراکی مورد تفکیک هفتم به طول 1/17 متر درب و 

دیواریست به راه رو و راه پله اشتراکی مرقوم
شرقا: به طول 12/05 متر دیوار اشتراکی با آپارتمان 36653 فرعی

جنوبا: به طول 7/65 متر پنجره و دیواری است به فضای حیاط مشاعی
غربا: انکسارا در 7 قسمت اول به طول 0/96 متر دوم که جنوبی است به طول 0/95 متر سوم به طول 
2/96 متر چهارم به طول 2/70 متر پنجم که شمالی است به طول 0/41 متر ششم به طول 4/48 متر 
هر شــش قسمت دیوار و پنجره اســت به فضای خیابان 18 متری هفتم به طول 2/32 متر نرده و لبه 
بالکن مورد ثبت است فضای خیابان مذکور کف این واحد با سقف پاک 36650 فرعی و سقف آن با 

کف پاک 36658 فرعی مشترک و تابع قانون مدنی است.
حدود و مشخصات پارکینگ: شماا: به طول 2/5 متر شرقا: به طول 5 متر جنوبا: به طول 2/5 متر)سه 
قســمت اخیر خط مفروض به محوطه مشــاعی پارکینگها اســت( غربا: به طول 5 متر خط مســتقیم 
مفروض به پارکینگ پاک 36689 کف تابع عرصه و ســقف با کف آپارتمان 36649 فرعی اشتراکی 

و تابع قانون مدنی است.
حدود و مشخصات انباری: شماا: به طول 2/30 متر دیوار اشتراکی با انباری پاک 36677 فرعی شرقا: 

به طول 1/33 متر درب و دیوار اســت به محوطه مشاعی پارکینگها جنوبا: 2/45 متر دیوار اشتراکی با 
انباری پاک 36677 فرعی غربا: به طول 1/33 متر دیواری است به خیابان 18 متری کف تابع عرصه 
و سقف با کف آپارتمان 36650 فرعی اشتراکی و تابع قانون مدنی است حقوق ارتفاقی: پارکینگ پاک 

36693 از پارکینگ مورد ثبت حق عبور دارد.
به مالکیت خانم پرستو سبزه ای با جز 6 از کل سهم 6 عنوان مالک 6 دانگ از عرصه و اعیان موضوع 
ســند مالکیت اصلی به شماره چاپی 415769 که در صفحه 147 اماک جلد 442 شماره 70198 ثبت 
گردید برابر سند رهنی شماره 42181 مورخ 1394/5/25 دفتر 3 شهرستان اسدآباد در رهن بانک ملی 

و سند رهنی 1555 مورخ 1386/11/15 می باشد.
مشخصات ملک: ملک مزبور شامل ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم)قسمت جنوبی( 
از یک ســاختمان 4/5 طبقه دارای آسانسور با اســکلت فلزی و نمای سنگی که قسمت جنوبی آن 8 
واحد)هر طبقه دو واحد( و قسمت شمالی آن نیز هر طبقه شامل دو واحد می باشد به مساحت 98 مترمربع 
که 2/39 مترمربع آن بالکن مسقف می باشد. قدمت ساختمان 14 سال بوده آپارتمان موصوف در تاریخ 
بازدیــد در اختیار مالک بوده و دارای دو اتاق خواب، هال و پذیرایی و با کف پارکت و دیوارپوش کاغذ 
دیواری، آشــپزخانه با کابینت MDF سرویس های بهداشتی است انشعابات سه گانه شهری به صورت 
مجزا در محل ملک دایر می باشــد. سیســتم ســرمایش و گرمایش کولرآبی و پکیج رادیاتور می باشد، 
ارزش ششــدانگ عرصه و اعیان ملک فوق به مبلغ سیصد و ســی میلیون تومان)3/300/000/000( 
ریال اعام می گردد. پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1397/10/29 در اداره اجرای ثبت 
همدان واقع در همدان سعیدیه باا ابتدای بلوار غنی  زادیان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده 
از مبلغ ارزیابی شــروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. ازم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد، به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.                                        تاریخ انتشار: 1397/10/2
 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان
م الف3650 جال حدادی

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کاسه 9۷۰۰۵۴9
برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
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کاهبرداری تلفنی
اصفهان- خبرنگار کيهان: فرمانده انتظامی شهرستان خمينی شهر از 
شناسايی و دستگيری کاهبردار تلفنی با بيش از 80 ميليون ريال برداشت 

غيرمجاز خبر داد. 
 ســرهنگ »علي جعفري نژاد« گفت: شــاکي در تحقيقات اوليه بيان 
کرد طي تماس تلفني با وي از شــماره اي ناشــناس مبني بر اينکه »شما 
برنده مســابقه در قرعه کشي شــده ايد«، فريب خورده و با هدايت فرد، به 
پاي دســتگاه خودپرداز رفته و طي چند مرحله تراکنش در مجموع مبلغ 
حدود 80 ميليون ريال از کارت عابر بانک به حساب فرد کاهبردار انتقال 

داده است.
وی ادامــه داد: ماموران با به کارگيــري روش هاي تخصصی، متهم را 

شناسايي و در يک عمليات غافلگيرانه وي را دستگير کردند.
اين مقام انتظامی تصريح کرد: متهم دستگير شده با مشاهده مدارک 
مســتدل و غيرقابل انکار، به خريد چندين سيم کارت براي کاهبرداري و 
برداشــت مبلغ 45 ميليون ريال به صورت غيرمجاز از حساب بانکي فرد 

شاکي اعتراف کرد.
قاتل فراری در دام

اهواز- خبرنگار کيهان : فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگيری 
قاتل فراری در کمتر از 24 ســاعت توسط پليس شهرستان ماهشهر خبر 

داد. 
سردار حيدر عباس زاده در ادامه با بيان اينکه متهم در تحقيقات پليس 
و بازسازی صحنه به درگيری با مقتول و سپس به جنايت ارتکابی اعتراف 
کرد، اذعان داشت: قاتل انگيزه خود از قتل را اختاف شخصی عنوان کرد.

وی در خاتمه با اشاره به اينکه از محل اختفاء متهم يک قبضه ساح 
کاشــنيکف که در قتل از آن استفاده شده بود کشف و ضبط شد، افزود: 

متهم پس از تشکيل پرونده راهی مرجع قضايی شد.
پلمب معادن آاینده

ســاری- خبرنگار کيهان: ســه واحد معدنی شــن و ماسه در آمل و 
قائمشهر به دليل عدم رعايت ماحظات زيست محيطی پلمب شد.

درپــی بازديد و پايش ماموران يگان حفاظت محيط زيســت آمل  از 
معادن شــن و ماســه حوزه هراز  يک واحد معدنی به دليل عدم رعايت 

ماحظات زيست محيطی پلمب شد.
در قائمشهر نيز ماموران يگان حفاظت محيط زيست اين شهر دو واحد 
شن و ماسه در حوضه آبريز رودخانه تار را به دليل عدم رعايت ماحظات 

زيست محيطی پلمب کردند.
قاچاقچی نقره

تبريز- خبرنگار کيهان: معاون اقتصادی اداره کل اطاعات آذربايجان 
شــرقی گفــت: 9 نفر که اقدام بــه قاچاق نقره از چين به داخل کشــور 
می کردند، شناسايی و دستگير شدند.وی افزود: اين افراد نقره های قاچاق 

را وارد و به نام کاای ايرانی به فروش می رساندند.
برداشت غیر مجاز

زاهدان- خبرنگار کيهان: فرمانده انتظامی سراوان از دستگيری عامل 
برداشــت غيرمجاز 50 ميليون ريالی از حســاب يکی از شــهروندان اين 

شهرستان خبر داد.
ســرهنگ احمد آذرکيش افزود: پليس با يکسری تحقيقات متهم را 
که دختری جوان بود را شناسايی و دستگير کردند. وی اضافه کرد: متهم 
اعتراف کرد که با دختر شــاکی دوست بوده و با اغفال وی اطاعات بانکی 

پدرش را بدست آورده و اقدام به برداشت غير مجاز کرده است.
سوخت قاچاق

ســرويس شهرســتان ها: با تاش ماموران پليس آگاهی شهرســتان 
اشــتهارد، 30 هزار ليتر گازوئيل قاچاق از يک دســتگاه تريلر تانکردار در 

محور اشتهارد- بوئين زهرا کشف شد. 
ســرهنگ »کامران ملکی« گفت: در پی دريافت خبری مبنی برحمل 
ســوخت قاچاق توسط يک تريلر تانکردار، در محور اشتهارد- بوئين زهرا، 
پيگيری موضوع در دســتور کار ماموران پليس آگاهی اين شهرستان قرار 

گرفت.
وی گفت: ماموران بافاصله دستور توقف خودرو را صادر و در بازرسی 
از آن ، 30 هــزار ليتر فرآورده نفتی خارج از شــبکه )گازوئيل( به ارزش 
تقريبی 660 ميليون ريال کشف کرده و در اين رابطه يک نفر دستگير شد.

حمله به محیط بان
کرمانشاه- خبرگزاری صدا و سيما: مديرکل حفاظت از محيط زيست 
استان کرمانشاه گفت: شــکارچيان متخلف محيط بان گيانغربی را مورد 

هدف قرار داده و او را زخمی کردند.
ياوری افزود: ساعت ۱۱ صبح روز جمعه )30 آذر( علی اشرف شکريان 
محيط بان گيانغربی هنگام گشت و کنترل منطقه متوجه حضور عده ای 

شکارچی غيرمجاز شد و به سرعت برای دستگيری آن ها وارد عمل شد.
وی اضافــه کرد: در اين تعقيب و گريز شــکارچيان متخلف با خودرو 
206 خود به وی حمله کردند و پس از زخمی کردن وی از محل گريختند.
وی خاطرنشــان کرد: پرونده اين سوء قصد به مقامات قضايی و ساير 

ارگان های مربوط ارجاع شده است.
شکار شکارچی

خرم آباد- ايسنا: مسئول منطقه حفاظت شده اشترانکوه از دستگيری 
شکارچيان غيرمجاز کل و بز وحشی در اين منطقه خبر داد.

خســرو بهلولی گفت: درحين اين بازرسی از منزل دو نفر مظنون، دو 
قبضه اسلحه، تعدادی فشنگ، مقاديری گوشت شکار و تروفه يک راس کل 

و يک راس بز وحشی کشف و ضبط شد.
وی بيان کرد: با توجه به عمل مجرمانه اين دو نفر متخلف دستگير و 

به دستور دادستان شهرستان دورود روانه زندان شدند.
به گفته وی اين دو مجرم بايد 200 ميليون ريال بابت جريمه ضرر و 
زيان به محيط زيســت پرداخت کنند و از جنبه عمومی جرم نيز مجازات 

خواهند شد.
برخورد پراید با تراکتور

مشهد- مهر: رئيس آتش نشانی فريمان گفت: برخورد خودرو سواری 
پرايد با تراکتور در روستاهای فريمان شش مصدوم برجای گذاشت.

حســين ايمانی زاده اظهار کرد: اين حادثه پنجشــنبه شب در جاده 
روســتای عشــق آباد فريمــان رخ داد و موجب محبوس شــدن برخی 

سرنشينان در خودرو شد.
وی افزود: با تاش نيروهای آتش نشــانی و هال احمر فريمان راننده 
پرايد از ميان خودرو بيرون کشــده شــد و به همراه پنج سرنشين ديگر 
اين خودرو که از ناحيه دســت، پا  و ســر به شدت مصدوم شده بودند به 

بيمارستان منتقل شدند.
رفع تصرف از اراضی

سرويس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان مازندران از رفع تصرف 
۱5 هزار مترمربــع از اراضی جنگلی به ارزش ۱5 ميليارد و 200 ميليون 

ريال در شهرستان »رامسر« خبر داد. 
ســرتيپ »سيد محمود ميرفيضی«، گفت: در جريان رسيدگی به اين 
پرونده، ماموران پليس آگاهی شهرستان با انجام تحقيقات پليسی، متهمان 
را که با تشــکيل يک باند خانوادگی با محصور کردن ۱5 هزار مترمربع از 
اراضــی ملی آن را در تصرف خود درآورده بودند، شناســايی و دســتگير 

کردند.
وی ارزش زمين رهاسازی شــده از چنگ اين زمين خواران را بالغ بر 
۱5 ميليارد و 200 ميليون ريال عنوان کرد و اظهار داشت: متهمان پس از 

دستگيری و تشکيل پرونده به مرجع قضايی معرفی شدند.
حبس در کانال کولر

سنندج- باشگاه خبرنگاران جوان: رئيس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ايمنی شهرداری ســنندج گفت: جوان ۱۷ ساله ســنندجی به  دليل جا 

گذاشتن کليد ساختمان، در داخل کانال کولر محبوس شد. 
ســهيل فضل وزيری اظهار داشــت: دو جوان ۱۷ ساله در داخل يک 
ساختمان پنج طبقه نيمه کاره در حال کار بودند که کليد ساختمان را در 
يکی از طبقات جا می گذارند و به  دليل بسته شدن درب امکان دسترسی 

به کليد ساختمان را نداشتند.
وی تصريح کرد: اين دو جوان در يک اقدام خطرناک تصميم گرفتند از 
طريق کانال کولر در پشت بام خود را به طبقه پايين تر ساختمان برسانند؛ 
جوان ۱۷ ساله پس از ورود به داخل دريچه کانال کولر به  دليل شيب تند 
به طبقات پايين تر ساختمان سقوط می کند و در داخل کانال محبوس شد.
وی ادامه داد: نيرو های عملياتی اين ســازمان از طريق پنجره يکی از 
طبقات، خود را به داخل ساختمان رساندند و پس از جست وجو توانستند 

اين جوان را در طبقه دو ساختمان پيدا کنند.
فضل وزيــری افزود: پس از يافتــن اين جوان و با بــرش کانال کولر 
توانســتند فرد حادثه ديده را از داخل کانال کولر بيرون بکشند که به جز 

صدمات جزيی از ناحيه لگن و شکم، اين جوان مشکل خاصی نداشت.

صفحه 10
 یک شنبه ۲ دی 1۳۹۷

1۵ ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۸1
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

پرستار ۴۷ ساله که برای ساکت کردن 
قرار داده  توالت در گلویش  نوزاد دستمال 

بود، دستگیر شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، »ماريان 
بنجامين ويليامز« 4۷ ساله که پرستار يک نوزاد 
2 ماهه بود، به دليل قرار دادن دســتمال توالت 

در گلوی اين نوزاد برای جلوگيری از گريه نوزاد دســتگير شد.بنا بر گفته مأمور 
پيگيری، »نيکــول بامبرگ«، والدين اين نوزاد، او کــه قادر به تنفس نبود و 
شرايط وخيمی داشت را به بيمارستان رساندند. در بيمارستان بلوو، طبق گفته 
پزشــک معالج، نوزاد در پی تاش برای تنفس بود و در شــرايط بدی به ســر 
می برد.»ماريان بنجامين ويليامز« اظهار کرد که وی قصد کشتن نوزاد را نداشت 
و اين نوزاد خودش دستمال را برداشته و او اتهام قرار دادن دستمال در گلوی 
اين نوزاد را رد کرد.طبق گفته های پرســتار، اين نوزاد بر اثر خشکی گلو دچار 
مشکل تنفسی شده بود، اما متخصصان و شاهدان اين ادعا را رد کردند و دادگاه 

بعدی اين پرستار در ماه های بعد دوباره برگزار خواهد شد.

فرو کردن دستمال 
در گلوی نوزاد ۲ ماهه 

به دست 
پرستار بی اعصاب

چین تاش می کند برای مقابله با روند سریع پیر شدن جمعیت این 
کشور، زاد ولد را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری شــينهوا، انجمن برنامه ريــزی خانواده چين به ارائه 
راهنمايی درباره بهداشت باروری و زايمان ادامه خواهد داد و به افزايش تمايل 
عمومی برای داشــتن فرزند و نيز حل مشکات مربوط به نگهداری از کودکان 
کمــک خواهد کرد.معاون رئيس  ايــن انجمن در کارگروهــی در پکن گفت: 
مشکات کاری، هزينه  های باای مراقبت از فرزند و تحصيل و کمبود مهدهای 
کودک از مهم ترين دايلي است که بسياری از والدين چينی را از داشتن فرزند 
منصرف می کند.چين برای مقابله با روند سريع پير شدن جمعيت اين کشور از 
سال 20۱6 به خانواده ها اجازه داده است دو فرزند داشته باشند و به چند دهه 

سياست تک فرزندی در اين کشور پايان داده است.

تاش چین 
براي افزایش 

زاد ولد 
در این کشور

یکی از سرکرده های قاچاق مواد مخدر 
در انگلیس به اتهام قاچاق 1/3 تن کوکائین 

به فرانسه محکوم به حبس شد.
به گزارش اســکای نيوز، اين متهم که نقشه 
قاچاق ۱/3 تن کوکائيــن به ارزش 240 ميليون 
يورو به فرانســه را طراحی کرده بود، به 22 سال 

حبس محکوم شده  اســت.آژانس جرائم ملی انگليس »رابرت داوس« را يکی 
از تاثيرگذارتريــن و مخوف ترين تبهکاران در اروپا نامگذاری کرده  اســت.اين 
متهم 46 ســاله در سال 20۱3 ميادی به جرم جاســازی محموله کوکائين 
در 20 چمدان و قاچاق آن از ونزوئا به پاريس متهم شــناخته شــد.در سال 
20۱5 ميادی نيز متهم در حالی در محل ســکونتش در اسپانيا دستگير شد 
که تعدادی اسلحه، تلفن رمزگذاری شــده و مقداری پول همراه داشته  است. 
هرچند او تمام اين اتهامات را انکار کرده و در دادگاه روز جمعه در پاريس نيز 
همچنان مدعی بی گناهی خود بوده اســت.گفته شده شبکه فعاليت اين متهم 
در بخش های مختلف اروپا، آمريکای جنوبی، خاورميانه و آســيا گسترش پيدا 
کرده  اســت. همچنين ديگر اعضای اين شبکه خافکار به تيراندازی و قتل در 

انگليس و کشورهای ديگر متهم هستند.

محکومیت 
قاچاقچی  مخوف 

در اروپا 

در شبکه اجتماعی اینستاگرام تصاویری 
لوکس یک کشیش روسی سوژه  از زندگی 

کاربران شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، يکی از 
کاربران شــبکه اجتماعی اينستاگرام تصاويری را 
از کشيش پروتســتان در روسيه منتشر کرد که 
گويای زندگی بســيار تجملی و لوکس اين کشيش اســت. اين تصاوير نشان 
می دهد که کشيش شيک پوش لباس های خود را از فروشگاه های مطرح و بسيار 
گرانقيمتــی چون Gucci و Louis Vuitton می خرد و در رســتوران های لوکس 
غذاهای گرانقيمت ســفارش می دهد.کاربران با ديــدن اين تصاوير به صفحه 
شخصی کشيش که باسکاکوف نام دارد، به نشانه اعتراض حمله کردند. گفتنی 
اســت او به عنوان رئيس کليسای آکادمی در حال فعاليت است و هيچ حقوقی 

در ازای کار در اين کليسا دريافت نمی کند.

زندگی لوکس 
کشیش روسی 

سوژه 
شبکه های اجتماعی

اتوبوس  دســتگاه  یک  واژگونی  براثر 
مدرســه به دره ای در نپال 23 دانش آموز 

کشته و 1۴ تن دیگر مجروح شدند.
به گزارش شبکه خبری ‘ان دی تی وی’، اين 
اتوبوس صبح ديروز درحال بازگشت از يک اردوی 
علمی بود که در منطقــه ای دور افتاده در غرب 

اين کشــور دچار 
ســانحه شــد.به 
گفتــه مقامــات 
مسافران  پليس، 
اتوبــوس  ايــن 
ن  ا ز مــو نش آ ا د
۱6 تا 20 ســاله 
بودند.اين اتوبوس 
سرنشــين   3۷
داشت که پس از 
مجروحان  سانحه 
بــه نزديکتريــن 
بيمارستان منتقل 

شــدند که حال دو تن از آنان وخيم اســت.تحقيقات اوليه نشان می دهد که 
دليل وقوع اين حادثه ســرعت غيرمجاز بوده است.طبق اعام پليس نپال اين 
اتوبوس به عمق حدودا ۷00 متری ســقوط کرده و تاکنون اجســاد ۱3 مرد و 
سه زن يافت شده اســت.از آنجايی که محل حادثه در منطقه ای دورافتاده در 
400 کيلومتری غرب »کاتماندو«، پايتخت نپال اســت، عمليات امداد و نجات 
به سختی انجام می شود.به گزارش شبکه خبری الجزيره، تصادفات جاده ای در 
نپال که منطقه ای کوهستانی است و در سال های اخير شاهد ساخت جاده هايی 
برای اتصال نقاط دورافتاده به شــهرهای سراسر کشور بوده، رايج است. هفته 
گذشــته در حادثه بريدن ترمز يک مينی کاميون در منطقه »نواکوت« واقع در 

مرکز نپال 20 تن کشته شدند.

واژگونی اتوبوس 
دانش آموزان 

به دره

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: تا 
پایان امسال پنج استان کشور به شبکه ریلی متصل 

می شود. 
به گزارش ايرنا، خيراه خادمی در ســفر به شهرکرد در 
جمع خبرنگاران استان افزود: استان های آذربايجان غربی و 
شرقی، کرمانشاه، گيان و همدان تاپايان سال به شبکه ريلی 

متصل می شود.
وی گفت: ســعی می شود تا پايان دولت نيز شبکه ريلی 
3 اســتان ديگر از جمله استان چهارمحال وبختياری نيز به 

اين شبکه متصل شود.
بــه گفته وی، به منظور اجرای شــبکه ريلی اســتان، 
مناقصات انجام شده است و يک ايستگاه نيز به ايستگاه های 
قبلی حســن آباد، مبارکه، سفيد دشت در طرح شبکه ريلی 

استان اضافه می شود.
مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل ونقل 
ادامه داد: هم اکنون اجرای سه هزار و 200 کيلومتر بزرگراه 
در دســت احداث اســت که از اين ميزان 9۷0 کيلومتر به 

بهره برداری می رسد.
به گفته وی، هم اکنون 90 درصد راه های روستايی باای 

20 خانوار به راه های اصلی متصل است.
خادمی با  اشاره به مشکل راه های جنوبی استان از جمله 
راه شــهرکرد، بروجن، لردگان به خوزستان به عنوان يکی از 
راه های ترانزيت و ارتباطی جنوب به مرکز کشور و راه فرعی 
شهرکرد، فارسان به مسجدسليمان، توجه به عنوان بهسازی 

و تقويت اين راه ها را از اولويتهای امسال استان دانست.
وزير راه و شهرسازی نيز در قزوين گفت: سه هزار و 300 
نقطه حادثه خيز تاکنون در راه های کشور شناسايی شده اند 
کــه برای رفع و اصاح آنها بــه 6 هزار ميليارد تومان اعتبار 

نياز است. 
محمد اسامی در حاشيه افتتاح طرح زمستانه راهداری 
قزوين در جمع راهداران افزود: در حال حاضر اين وزارتخانه 
دارای 200 هزار ميليــارد تومان طرح نيمه تمام و در حال 

اجراست.
وزير راه و شهرســازی همچنين گفــت: در حال حاضر 
با همت دستگاه های ذيربط وضع آسفالت تمامی جاده های 
کشور اسکن شــده است و براســاس اولويت های ترافيکی، 

عمليات روکش آسفالت در آنها در دستور کار قرار دارد. 
اسامی، اعتبارات راه های روستايی کشور در سال جاری 
را 60 ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: 60 درصد تصادفات 

جاده ای کشور در 30 کيلومتری شهرها که ساخت و سازهای 
غيرمجــاز در آنها وجود دارد، به وقوع می پيوندد که به دليل 

رفت و آمد زياد خودروها در اين نقاط است. 
وی در ادامه به طرح راه آهن قزوين- رشت  اشاره کرد و 
گفت: متاســفانه طی هفته های اخير از افتتاح آزمايشی اين 
خط آهن خبر داده شــده بود در حالی که آزمايش صورت 
گرفته برای تســت صحت عملکرد ريل پس از نصب انجام 

شده بود. 
اســامی همچنين گفت: به نظر می رســد اين پروژه با 
توجــه به کارهای باقی مانده از جمله نصب عائم مســير و 
لزوم اطمينان از وضع ايمنی آن در هفته نخســت اسفندماه 

امسال قابل بهره برداری باشد. 
وزير راه و شهرســازی همچنين گفت: ۱00 دســتگاه 
ماشــين آات و خودرو به مناسبت روز راهدار از امروز جمعه 

30 آذر به ناوگان راهداری کشور افزوده شد. 
به گزارش ايرنا، محمد اسامی در جمع راهداران قزوين 
حاضر در طرح زمســتانه راهداری افزود: برای خريداری اين 
تجهيزات و ماشين آات که 25 دستگاه آن به استان قزوين 
اختصاص پيدا کرده، يک هــزار و 200 ميليارد ريال هزينه 

صرف شده است.

به دلیل بارش برف و افت شــدید دما در روز 
جمعه برخی مدارس اســتان اردبیل روز شــنبه 

تعطیل شد.
به گزارش مهــر، آموزش و پرورش اســتان اردبيل 
روز شــنبه )اول دی ماه( مدارس ســری قبل از ظهر در 
شهرهای اردبيل، سرعين و نير و در مقطع پيش دبستانی 

را تعطيل کرد. 
همچنين در شهر هير از توابع بخش مرکزی اردبيل 

مــدارس نوبت صبــح ديروز در مقطع پيش دبســتانی و 
ابتدايی تعطيل شدند. 

گفتنی اســت بخش های جنوبی و مرکزی اســتان 
اردبيل از عصر پنجشــنبه تا عصر روز جمعه شاهد بارش 

برف و باران بود. 
در ايــن مدت دمای هــوا در اين اســتان به صورت 
محسوسی کاهش داشــته و اين روند تا امروز )يکشنبه( 

تداوم خواهد داشت. 

دبیرکل جمعیت مبارزه با اســتعمال دخانیات 
کشور گفت: طی دو سال گذشته تاکنون 32 میلیون 

دار سیگار آمریکایی وارد کشور شده است. 
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، محمدرضا مسجدی 
در ديدار آيت اه مکارم شيرازی، با بيان اينکه بزرگ ترين 
شرکت توليدکننده سيگار در جهان اسرائيلی است، تاش 
اين شرکت برای تاسيس نمايندگی در ايران را مورد توجه 
قــرار داد و افزود: با وجود اينکه ســال ها تاش شــد و از 
اين کار ممانعت کرديم اما به تازگی ســيگار برند »فيليپ 
موريس« به عنوان برند معروف اســرائيلی در ايران شعبه 

خود را تاسيس کرده است.
وی از مــرگ ســاانه 60 هزار نفــر در ايران به علت 
بيماری های ناشی از مصرف سيگار خبر داد که چهار برابر 
تصادفات جاده ای اســت و افزود: براســاس آمار به دست 
آمــده پيش از اين 20 درصد مــردان و 2 درصد زنان در 
کشــور سيگار می کشيدند که اين آمار امروز افزايش يافته 
و تنها 40 درصد دانشــجويان و دانش آموزان دختر قليان 

می کشند.
وی افزايش مصرف دخانيات در کشــور را زنگ خطر 
دانســت و با اشاره به اولويت بندی اجناس مورد نياز کشور 

در ۱0 گروه کاايی برای تخصيص ارز 4200 تومانی گفت: 
امروز در کشور با تامين دارو مشکل داريم اما دولت سيگار 
را در رديف پنجــم اولويت های ارزی قــرار داده که قابل 

پذيرش نيست.
مســجدی از ورود 32 ميليون دار سيگار آمريکايی 
در 2 سال گذشته به کشور خبر داد و افزود: اين در حالی 
است که هر شــرکت و يا کشوری بيش از 5 ميليون دار 
با ايران مبادله داشته باشد، توسط آمريکا تحريم می شود 
و تنها در اين  ســال ها واردات سيگار به ايران تحريم نشده 

است.

بزرگ ترین  انتظامی هرمــزگان گفت:  فرمانده 
محموله قاچاق سوخت کشور به میزان 28۷ میلیون 

لیتر در این استان کشف شد.
به گزارش ايرنا، ســرتيپ عزيزاه ملکی در نشست با 
خبرنگاران در تشريح جزييات اين محموله افزود: در اواخر 
سال گذشته خبری مبنی بر قاچاق گسترده فرآورده های 
نفتی از يک شــرکت جعلی سازمان يافته به پليس آگاهی 
هرمزگان ارسال شد که مشــخص شد، افرادی به صورت 
ســازمان يافته با برنامه های جعلی اقدام به خريد گسترده 
محصوات نفتی در سطح اســتان هرمزگان و استان های 
همجوار کرده و آن را در انباری به نام شــرکتی که وجود 

فيزيکی نداشته، انبار می کنند. 
وی اظهار داشــت: در اين راستا ســوخت يارانه ای را 
تحت عنوان فرآورده های ديگری به داخل اســکله شهيد 
رجايــی انتقال و در داخل مخازن اجــاره ای نگهداری و با 

کشتی از کشور خارج می کردند. 

ســردار ملکی ادامــه داد: بافاصله مامــوران آگاهی 
هرمزگان با هماهنگی مقام قضايی تعداد هفت نفر از افراد 
مرتبط را در ارديبهشــت ســال جاری دستگير کردند که 
در اعتراف ها و بازرســی هايی که از شرکت صورت گرفت، 
بارنامه های جعلی کشف و کشــتی بارگيری شده توقيف 
شــد.  وی اضافه کرد: نمونه های موجود در آن کشتی به 
آزمايشگاه ارسال شــد که پس از دريافت جواب مشخص 
شــد نمونه های موجود با بارنامه هايی کــه ارائه داده اند، 
مغايرت داشته است که در مرحله نخست ۱۷ ميليون ليتر 

سوخت قاچاق احراز و بخشی از آن ضبط شد. 
فرمانــده انتظامی هرمزگان ادامه داد: طبق پيگيری و 
بررسی های تخصصی از اسناد و مدارک، مشخص شد اين 
شرکت جعلی که بايستی محصوات درج شده در پرونده 
بهره برداری خود را صادر می کرد، فرآورده های نفتی مورد 
نياز کشــور را به صورت غيرمجاز خريداری و با اســتفاده 
از فاکتورهای جعلی، اســتفاده مکرر از يک فاکتور و انواع 

شــيوه های جعلی با تبانی و پرداخت رشــوه از سال 94 
تاکنــون 28۷ميليون ليتر مواد نفتی يارانه ای را به صورت 
قاچاق از کشــور خارج و ضربه مهلک اقتصادی به کشور 

وارد کرده است. 
ســردار ملکی ياد آور شــد: در 26 آذرماه جاری نيز 
چهار نفر از متهمان اصلی مربوط به پرونده شامل مالک و 
اعضای هيئت مديره شرکت در تهران دستگير شدند و در 
اين راستا 28 جلد پرونده تشکيل شد. وی اضافه کرد: در 
مجموع ۱2 نفر درخصوص اين پرونده دستگير و به همراه 
مواد نفتی کشــف شده به مراجع قضايی ارسال و در حال 

رسيدگی است.  
از ابتدای سالجاری تاکنون نيز در مجموع 24 ميليون 
ليتر ســوخت قاچاق در هرمزگان کشف و در اين راستا 2 
هزار خودرو نيز توقيف شده که ۱۷ميليون ليتر از اين مواد 

کشف شده مربوط به پرونده ياد شده است.

همدان- خبرنگار کيهان:
رئیــس پلیس فضای تولید و تبــادل فرماندهی 
انتظامی استان همدان گفت: جوانی که با استفاده از 
فیش حقوقی جعلــی یک نهاد دولتی اقدام به اغفال 

چند زن کرده بود دستگیر شد.
سرهنگ فيروز سرخوش نهاد اظهار کرد: يک جوان 2۷ 
ســاله با به دســت آوردن فيش حقوقی يک نهاد دولتی در 
فضای مجازی اقدام به جعل آن به عنوان فيش حقوقی يک 

بانک کرده بود.
وی افــزود: اين فرد همچنين با جعل کارت هويتی ذکر 
اطاعات هويتی و شــغلی خود و قرار دادن آن در گروه های 
تلگرامی و درخواســت برای آغاز زندگی مشترک، دختران 

جوان و زنان مطلقه را اغفال می کرد.
سرهنگ ســرخوش نهاد ادامه داد: چند تن از دختران 
فريب اطاعات جعلی را خورده و دوســتی خود را با او آغاز 
کرده بودند. در ادامه متهم از طعمه های خود می خواســت 
اگر بانوی مطلقه ای در فاميــل دارند او را معرفی کنند چرا 
که همکار وی ازدواج ناموفق داشــته و دنبال يک زن برای 
ازدواج اســت. وی متذکر شد: طعمه های اين جوان اقدام به 
معرفــی زنان مطلقه فاميل می کردند و متهم اقدام به اغفال 

زنان مطلقه با وعده دروغين ازدواج می کرد.
رئيس پليس فضــای توليد و تبادل فرماندهی انتظامی 
استان همدان گفت: با شکايت يکی از بانوان متهم دستگير و 

به فريب چند زن مطلقه اعتراف کرد.

سرويس شهرستان ها : 
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از 
آزادی پسربچه شش ساله از چنگال پنج آدم ربا خبر 

داد. 
ســرتيپ »محمد قنبری« گفت: در پــی گزارش يک 
فقره آدم ربايی در اواخر مهرماه ســال جاری درشهرســتان 
»ســراوان« تيمی ويژه از پليس آگاهی موضوع را در دستور 

کار خود قرار داد.
وی افزود: در بررسی های اوليه مشخص شد پسربچه ای 
شش ســاله به نام »محمد« توسط افرادی ناشناس گروگان 
گرفته شــده و آدم ربايان طی تماس با خانواده اين کودک از 
طريق شــبکه های مجازی برای رهايی او مبلغ 60 ميليارد 

ريال مطالبه کردند.
ايــن مقام ارشــد انتظامــی تصريح کرد: بــا توجه به 
ســرنخ های کم از آدم ربايان، عمليات شناسايی و دستگيری 

به کندی پيش می رفت که خوشبختانه تيم رسيدگی کننده 
پرونده با اســتفاده از شــيوه های نوين پليسی سرانجام روز 
جمعــه مخفيگاه اعضــای اين باند را در بخش »آســپيچ« 

شهرستان سراوان شناسايی کردند.
وی عنــوان کرد: پليس با محاصره مخفيگاه متهمان در 
اقدامی ضربتی و حســاب شده وارد عمل شدند و گروگان را 

به صورت سالم آزاد کردند.
قنبری بيــان کرد: در اين عمليات  ضمن دســتگيری 
چهارمرد و يک زن گروگانگير، سه قبضه ساح کلت کمری، 
شش تيغه خشــاب کاش و مقاديری مهمات کشف و سه 

دستگاه خودرو و يک دستگاه موتورسيکلت توقيف شد.
سردار قنبری ابراز داشت: با توجه به گزارش سرقت های 
مشابه در شهر زاهدان و شهرهای مجاور تحقيقات از اعضای 
اين باند سرقت های خشن مسلحانه با هماهنگی مقام قضائی 
برای کشف جرايم احتمالی و ديگر همدستان آنها ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان 
البرز گفت: حقوق معوقه کارکنان بیمارســتان امام 

خمینی)ره( کرج پرداخت شد. 
محمدرضا آهنگران در گفت وگــو با خبرنگار فارس در 
کرج اظهار داشت: مطالبات معوقه کارکنان بيمارستان امام 
خمينی)ره( که موجبــات نارضايتی آنها را فراهم کرده بود، 
پرداخت شد. وی با بيان اينکه حقوق معوقه کارکنان تا پايان 
آذرماه امسال پرداخت شده اســت، افزود: اگر حمايت های 
مجدانه و پيگيری های اســتاندار البرز نبود، اکنون گره اين 
معضل باز نمی شــد. وی افزود: اميد است در آينده نزديک با 
واگذاری بيمارســتان به بخش خصوصی و اعمال تعرفه های 
بخش خصوصــی، از اين پس مانعی در رابطــه با پرداخت 
حقوق و مزايای کارکنان اين بيمارستان وجود نداشته باشد.

مدیرکل راه آهن لرستان گفت: راه آهن سراسری 
تهران - جنوب از دیروز )یکم دی( به مدت چهار روز 
به سبب اجرای کار بازســازی در محدوده ریلی این 

استان، بسته شد.
»رحمت رحمت نژاد« در گفت و گو با ايرنا افزود: در اين 
مدت تردد همه قطارهای باری و مســافری در اين مســير 
امکان پذير نيســت.وی با  اشــاره به انجام کار بازســازی در 
محدوده »باک قارون - بيشــه« بيان کرد: طول اين باک 
۱۷ کيلومتر اســت که با توجه به وجــود تونل  های طويل، 
قوس های زياد و دسترسی نداشــتن به راه جاده  ای يکی از 

سخت گذرترين مسيرهای ريلی کشور به شمار می رود.
رحمت نــژاد بيان کرد: ۱55 کيلومتــر از راه آهن ناحيه 
لرستان در مسير سراســری تهران - جنوب واقع است، که 
با بازســازی  آن شــتاب و ايمنی آن افزايش و احتمال بروز 

حوادث ريلی کاهش می يابد.
وی افزود: قرار بود اين مســير خرداد امسال تا پايان ماه 
مبارک رمضان و با وقفه های چند روزه به صورت موقت بسته 
و کار بازسازی باک قارون - بيشه به طول ۱۷کيلومتر انجام 
شــود اما با توجه به حجم جابه جايی بار و آغاز ســفرهای 
تابســتانی، اين تصميم تغيير کرد و مقرر شد مسدودی های 
مسير در درازمدت انجام شود تا خللی در حمل ونقل راه آهن 
تهران - جنوب ايجاد نشود. مديرکل راه آهن لرستان گفت: 
با توجه به شرايط کوهستانی منطقه، اين محدوده فنی ترين 
باک مســير در ناحيه لرستان اســت که ۱9 دهانه تونل به 
طول بيش از 9 کيلومتر، 6 دهانه پل به طول 56۷ متر و 44 
دهانه قوس دارد. به محدوده بين هر ايستگاه قطار تا ايستگاه 

بعدی »باک« می گويند.

رئیس سازمان اورژانس 115 یزد از مرگ دو نفر بر 
اثر سقوط پاراگایدر در کمپ کویرنوردی هفت سنگ 

این شهر خبر داد. 
احمــد دهقــان در گفت و گو با ايرنا افــزود: پس از اين 
حادثه، بافاصله پس از تماس با اورژانس، نيروهای عملياتی 
به محل اعزام شدند. وی خاطرنشان کرد: يکی از فوت شدگان 
»اکبر خانجانخانی« رئيس کميته ورزش های هوايی استان 
بود که پس از انتقال به بيمارستان افشار يزد فوت کرد و نفر 
دوم هم که يک زن بود به بيمارســتان شهيد رهنمون اعزام 

شد که او هم در اين مرکز درمانی، جان باخت. 
دهقان با بيان اينکه علت ســقوط اين پاراگايدر هنوز 
مشخص نيست اضافه کرد: اين گونه کمپ ها که ورزش های 
اين چنينی بخصوص در روزهای تعطيل در آن انجام می شود 

فاقد کد امدادی است. 

سرويس شهرستانها: 
نیروهای انتظامی استان هرمزگان و غرب استان 
تهران طی عملیاتهای جداگانه ای مقدار ســه هزار و 
5۷8 کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین را کشــف و 

ضبط کردند.
فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان از کشف سه هزار  و 
۱06 کيلوگرم مواد افيونی طی اجرای طرح های پاک سازی 

و عمليات موفق پليسی خبر داد. 
ســرتيپ »عزيزاله ملکی« گفت: به منظور مبارزه جدی 
با ســوداگران مرگ به مدت ۷2ســاعت طرح تشديد پاک 
ســازی نقاط آلوده در شهرستان های ميناب، حاجی آباد و 
بندرخمير به مرحله اجرا گذاشته شد.وی افزود: مأموران در 
اين مدت ضمن متوقف کردن 2۱ دســتگاه خودرو سبک و 
ســنگين حامل موادمخدر، موفق به کشــف دو هزار و ۷80 
کيلوگرم ترياک، 320 کيلو حشيش، پنج کيلوگرم هروئين 
و يک کيلوگرم ساير مواد شدند.به گفته ملکی، در اين طرح 
با تاش مأموران طی پاک ســازی محله های آلوده و جرم 
خيز، 4۷ قاچاقچی موادافيونی نيز دستگير شدند.همچنين 
فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران از دستگيري چهار  
قاچاقچي و کشــف 4۷2 کيلو مرفين، خبر داد.   ســرتيپ 
»محســن خانچرلي« گفت: با پيگيريهاي پليس مشــخص 
شــد، يک محموله مواد مخدر توســط فردی از استان هاي 
جنوب شرقي کشور تهيه و در پوشش بار ضايعات به منطقه 
شور آباد شهرستان »اسامشــهر« به يک سوله انتقال داده 
شده است .وی بيان داشت: با تعقيب و مراقبت هاي پليس، 
بافاصله مامــوران مبارزه با موادمخدر اســتان در قالب دو 
اکيپ عملياتي در بازرسی از سوله مورد نظر موفق به کشف 
4۷2 کيلو گرم مرفين جاساز در لوله هاي پلي اتيلن هشت 
اينچي شدند. خانچرلي با اشاره به توقيف دودستگاه خودرو 
از متهمان خاطرنشان کرد: در اين عمليات، چهار قاچاقچي 

موادمخدر دستگير شدند.

مادر باردار ســاروی پس از زایمان در بیمارستان 
 خصوصــی شهرســتان ســاری  جان خــود را از 

دست داد. 
 به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، مهتابه 
يداه زاده ســاروکايی مادر باردار ســاروی در زايمان سوم 
خويش به يک بيمارســتان بخش خصوصی )به دليل اينکه 
پزشک معالجش در بخش خصوصی فعاليت می کند( در شهر 
ساری مراجعه کرده و با وجود زايمان موفق، دچار خون ريزی 

بعد از زايمان شد و فوت کرد.
در همين ارتباط علی عباســی مديرکل پزشکی قانونی 
اســتان مازندران، اعــام کرد. خانمی به بيمارســتان برای 
زايمــان مراجعه کرد که پــس از آن دچار خونريزی پس از 
عمل شــده و به اقدامات درمانی انجام شده، پاسخ نداد و در 

نهايت فوت کرد.
وی با اعام اينکه عمل زايمان در بيمارستان خصوصی 
انجام شــده است، گفت: بيمار پس از انتقال به مرکز دولتی 

در مازندران، فوت کرده است.
مديرکل پزشکی قانونی مازندران در پاسخ به اين سؤال 
که آيا اقدامات درمانی انجام شــده در بيمارستان خصوصی 
کافی بوده است، گفت: اين موضوع بايد در کميسيون مورد 
بررسی قرار گيرد؛ در حال حاضر کالبدشکافی انجام شده تا 

قصور افراد مشخص شود.
وی اضافه کرد: هرگونه مشکل و کم کاری در اين پروسه 

درمانی پس از بررسی ها اعام می شود.
عباسی در پاســخ به اين ســؤال که آيا احتمال قصور 
پزشکی در اين پروسه درمانی يا  اشتباه پزشکی مطرح است، 
افزود: در حال حاضر علت مرگ مهم است و بعد از آن کميته 
مرگ دانشگاه ورود پيدا کرده و چون طرح شکايت شده، ما 
هم وارد موضوع شــده و نتايج بررسی را اعام می کنيم. وی 
با اعام اينکه از نظر پزشــکی قانونی  اشــتباه پزشکی قصور 
پزشــکی محسوب می شــود، گفت: وقتی پزشکی به اشتباه 

آمپولی را به بيمار تزريق می کند، قصور محسوب می شود.

رئیس  جمعیت هــال احمر گلپایگان از واژگونی 
خودرو سواری ســمند در جاده گلپایگان - خمین، 
استان اصفهان که منجر به مرگ سه نفر شد، خبر داد. 
حميدرضــا کريميــان در گفت و گو با ايرنــا افزود: در 
اين حادثه ســه نفر به علت شــدت جراحت هــای وارده در 

بيمارستان جان باختند و فرد ديگری زخمی شد.
وی با  اشــاره به حضور فوری نيروهای امدادی در محل 
اظهــار کرد: حادثه ديدگان توســط فوريت های پزشــکی و 
هال احمر به بيمارســتان امام حسين)ع( گلپايگان منتقل 

شدند.
واژگونی خودرو يکی از چالش های اساســی جاده های 
شــهرهای کويری ايران است که متاسفانه تاکنون برای رفع 

آن راهکار اساسی انديشيده نشده است.
در هــر 33 دقيقه يک نفر در حوادث جاده  ای کشــور 
جان خود را از دست می دهد، که واژگونی خودرو در مناطق 
حادثه خيز، با بيش از 30درصد، پرشمارترين حادثه منجر به 

فوت در جاده های کشور است.

سرويس شهرستانها: 
فرمانده انتظامی خراســان جنوبی از دستگیری 
کارمنــد یکی از بانک های اســتان خبــر داد که با 
سوء استفاده از موقعیت شغلی اقدامات مجرمانه انجام 

می داد. 
ســرتيپ مجيد شجاع ، گفت: از طريق حراست يکی از 
بانک های سطح استان خبری کسب شد که يکی از کارمندان 
ايــن بانک فعاليت اقتصادی مشــکوکی دارد که موضوع به 
صورت ويژه توســط کارآگاهان مبارزه با مفاســد اقتصادی 

پليس آگاهی پيگيری شد.
وی بيان کرد: با بررســی ماموران مشــخص شــد اين 
کارمنــد متخلف در واحد پايای بانک مشــغول به کار بوده 
است و بررسی حساب ها و عملکرد وی نشان داد متهم وجه 
تعدادی از چک ها را به حساب خود منتقل می کند و در پايان 
ماه به حساب بانک برگشت می دهد و از اين طريق اختاس 

می کند.
فرمانده انتظامی اســتان خراســان جنوبی افــزود: با 
هماهنگی مقام قضايی متهم به پليس آگاهی استان احضار 
و در اين خصوص از وی تحقيق شــد که با مشاهده اسناد و 
مدارک چاره ای جز بيان حقيقت نداشــت و گفت برخی از 
چک های در اختيار را به حساب خود انتقال داده و در پايان 

ماه به حساب بانک واريز می کرده است.
وی تصريح کــرد: متهم تاکنون مبلغــی بالغ بر چهار 
ميليــارد ريال را به بانک برنگردانده و وجــوه آن را در امور 
خريــد و فروش طا و ســکه هزينه کرده اســت که پس از 

تحقيقات تکميلی به دادسرا اعزام شد.

5استانکشورامسالبهشبکهریلیمتصلمیشود

ورود 32 میلیون دار سیگار آمریکایی به کشور

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خبر داد
مرگ مادر باردار ساروی 

پس از زایمان
برف مدارس اردبیل را تعطیل کرد

حقوق معوق کارکنان بیمارستان 
امام خمینی)ره( کرج پرداخت شد

راه آهن سراسری تهران - جنوب 
بسته شد

سقوط پاراگایدر در یزد
2 قربانی گرفت

کشف 28۷ میلیون لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان

اغفال بانوان با فیش حقوق جعلی

آزادی پسربچه 6 ساله از چنگال آدم ربایان

کشف بیش از 3/5 تن مواد افیونی 
در هرمزگان و اسامشهر

واژگونی خودرو
 در جاده گلپایگان 

سه کشته بر جا گذاشت

دستگیری
کارمند اختاس گر 
در خراسان جنوبی 

رئیس  پلیس آگاهی اســتان بوشهر گفت: باند 
زمین خواری 50 میلیارد ریالی در بوشهر متاشی و 

اعضای آن دستگیر شدند. 
به گزارش ايرنا، جوشــن سهرابی در جمع خبرنگاران 
افزود: در پی اطاع پليس از سند ســازی ســه نفر به قصد 
تصرف زمين های دولتی در يکی از محله های جنوبی شهر 
بوشهر پرونده ای در بخش مبارزه با جرايم اقتصادی پليس 

آگاهی بوشهر تشکيل شد. 

وی بيان کرد: در پيگيری مستمر و هدفمند کارآگاهان 
پليس مشخص شــد آنها با همدستی يکديگر 2 هزار متر 
مربع از اراضی مرغوب دولتی به ارزش افزون بر 50 ميليارد 

ريال را با سندسازی به صورت غيرمجاز تصرف کرده اند. 
سهرابی ادامه داد: متهمان با ساخت و ساز شبانه اقدام 

به تصرف غيرقانونی اين اماک می کردند. 
وی بيان کرد: از آنجا که يکی از متهمان آشنايی کاملی 
به امور حقوقی داشــت با همکاری 2 متهم ديگر اقدام به 

خريــد و فروش های صوری اماک کرد و ســپس با اعام 
شکايت و مقصر جلوه دادن يکديگر پيگيری قضايی پرونده 

را طوانی می کردند. 
ســهرابی افزود: با تاش تخصصی کارآگاهان پليس، 
استعام کارشناسی نهادهای مربوطه و جمع آوری مدارک 
و مستندات 3 نفر متهم دستگير شدند و با همکاری مقام 
قضايی از ادامه ساخت و ساز در ملک مورد نظر جلوگيری 

شد. 

اعضای باند زمین خواران بوشهر دستگیر شدند



اخبار كشور

درمکتب امام

ناو هواپيمابر ديگر اثر ندارد
مردم ما به انقاب خو كرده اند و همه انقاى اند. آنها طالب شــهادت اند. من 

اين را جدى مى گويم. ما خيى آسان مى توانيم در مقابل امريكا بايستيم. او ممكن 

است ما را از بن برد وى انقاب ما را مى تواند. و به همن دليل است كه مى گويم 

ما پروز هستيم. به شعارها توجه كنيد. مى گويند: »ناو هواپيابر ديگر اثر ندارد. از 

منطِق شهادت، كارتر خر ندارد.« امريكا چه مى فهمد شهادت چيست.
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صفحه 11
 یک شنبه ۲ دی 1۳۹۷

1۵ ربیع الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۸1

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
وزارت راه و شهرسازی 

همچنان در حوزه مسکن سردرگم است
سرويس سياسیـ 

وزارت راه و شهرســازی همچنان در حوزه مســکن سردرگم است، لجن پراکنی علیه منتقدان برجام، با رانت و پول 
لیست می بندند، به نظارت استصوابی هم می تازند! و برخی نمایندگان به طور مرتب حاشیه سازی می کنند، از جمله مطالب 

دیروز مطبوعات زنجیره ای بود.
روزنامه همشهری دیروز در مطلبی نوشت: »تحرک در تولید مسکن، اتفاقی است که وزارت راه و شهرسازی در دوره 
جدید به دنبال آن است اما بررسی برنامه های قدیم و جدید حوزه مسکن نشان می دهد همچنان حوزه مسکن با تحوات 
جدید و انبســاطی مواجه نخواهد شــد و حرف هایی که زده می شــود چیزی جز تغییر چهره و عنوان برنامه های جاری و 
گذشته نیست. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که وزارت راه و شهرسازی 2 ماه پس از تغییر سکاندار همچنان در حوزه 

مسکن سردرگم به نظر می رسد.«
گفتنی است عباس آخوندی، وزیر مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی پس از آنکه بر مسند ریاست وزارتخانه مسکن 
تکیه زد گفت که اعتقادی به ساخت خانه توسط دولت ندارد! اسف انگیزتر آنجاست که به روایت احد آزادی خواه، نماینده 
مردم مایر، وقتی آخوندی برای پاسخگویی به نمایندگان به کمیسیون می آید، در مقابل پرسش نمایندگان می گوید که در 

قبال افزایش سرسام آور قیمت مسکن نیز وزارتخانه او مسئولیتی ندارد!
آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد در مهرماه سال 92 یعنی تقریبا در دو ماهگی حضور عباس آخوندی در 
وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و 764هزار تومان بوده اما در آخرین ماه 
حضور وی در این وزارتخانه )یعنی مهر97( متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت میلیون و 633هزار تومان 
افزایش یافته است. به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه 92 تا مهرماه 97 قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران 

حدود 130 درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر مهم ترین نقطه ضعف کارنامه آخوندی، مربوط به عدم تکمیل مسکن مهر است. آخوندی همچنین وعده 
ساخت مسکن اجتماعی داد اما حتی یک ماکت هم نساخت چه برسد به ساخت و تحویل واحدها! متاسفانه دولت روحانی 

هیچ برنامه ای برای حوزه مسکن ندارد.
اتهام زنی علیه منتقدان برجام به جای عذرخواهی

اتهام زنی و لجن پراکنی به هر شکل و صورت علیه منتقدان برجام از زمان مذاکرات شروع شد و تا خروج آمریکا از برجام 
ادامه داشت و پس از آن نیز به شکل های تازه تری در دستور کار زنجیره ای ها قرار دارد.

روزنامه شرق در ادامه مسیر ترور شخصیت منتقدان برجام )با ابزارهای گوناگون از قبیل توهین، تمسخر، اتهام زنی 
و لجن پراکنی( در یادداشتی در شماره دیروز خود مدعی شده است: »ناکامی برجام برای ایرانیانی که با هدف گذاری در 
زمینه عادی سازی روابط خارجی به حسن روحانی رای داده بودند به همان اندازه تلخ است که به کام کسانی که از آغاز 

با آن مخالف بودند شیرین«!
همین اواخر بود که علی اریجانی، رئیس مجلس در نشست خبری به خبرنگار روزنامه اصاح طلب که با هدف برافروختن 

آتش میان نمایندگان مجلس به طرح موضوعی پرداخت گفت که لطفا ضمیرخوانی و نیت خوانی نکنید.
آقایان مدعی اصاحات در این فقره به این موضوع بی توجه هستند )که خدا کند از سر غفلت باشد( که حرف منتقدان 
در مخالفت با برجام چه بود؟ آنها همین روزها را پیش بینی کرده بودند و برخاف سهل انگاری و ساده لوحی همیشگی طیف 
اصاح طلــب در برابر غرب، منتقــدان با مرور کارنامه اروپا و آمریکا و با مدنظر قرار دادن این اصل دینی )حدیث معصوم( 
که در فرهنگ ایرانی به ضرب المثل تبدیل شده است با برجام به مخالفت پرداختند که: »آدم عاقل از یک سوراخ دو بار 

گزیده نمی شود.«
منتقدان حرفشان از اول در مخالفت این بود که اروپا و آمریکا قابل اعتماد نیستند. منتقدان می گفتند آنها به تعهداتشان 
عمل نمی کنند. منتقدان بر این باور بودند که آنها همچنان با همان روحیه استعمارگرانه خود به جوامع نگاه می کنند اگرچه 

نقاب اوبامایی با لبخند زیبایی که بر آن نقاشی شده بر لب داشته باشند.
حاا چرا منتقدان باید از وقوع آنچه دیگران را از آن برحذر می داشتند و برای این برحذر داشتن همه توان و آبروی 
خود را گذاشتند خوشحال شوند؟ حتی برخی شغل خویش را پای این برحذر داشتن و مخالفت با برجام از دست دادند. 
تصور کنید برادری دائم برادر دیگرش را از رانندگی با سرعت باا و خطرآفرین برحذر می دارد و به او خطرات آن را و نتیجه 
این نوع راندن را گوشزد می کند و احتماا گاهی با تندی برادرش هم روبه رو می شود. حاا چنانکه روزنامه زنجیره ای شرق 
مدعی شده اگر روزی آن برادر تصادف کند، حتما آن برادر مخالف این گونه راندن باید خوشحال و شاد باشد از وقوع این 
تصادف و به وقوع پیوستن آنچه پیش بینی می کرد؟!! بارها در کیهان در مرور دایل مخالفت با برجام نوشتیم که امیدواریم 
این گونه نشود اما چه می شود کرد که با این امیدواری ما ذات استکباری آمریکا تغییر نمی کند و همین طور ساده لوحی و 

نگاه سهل انگارانه به روابط بین الملل در برخی طیف ها. 
با رانت و پول لیست می بندند، به نظارت استصوابی هم می تازند! 

روزنامه اعتماد دیروز نوشــت: »آن زمان که نظارت شــورای نگهبان نظارت استصوابی تفسیر شد و سلیقه ها و تنگ 
نظری ها رای ملت را محدود کرد و مردم نتوانستند از میان همه کاندیداها بزرگ ترها، مستقل ترها، و آزاده ترها و متعهدترها 
را انتخاب کنند بسیاری از آینده اندیشان گفتند که اینچنین رکن رکین نظارت و نفوذ اراده واقعی ملت در ارکان قدرت 
تضعیف می شود، کسی به فریاد دلسوزان گوش نداد و امروز همان ها که فیلترهای عبور منتخبان را تنگ کردند یا از آن 

حمایت نمودند بر مجلس خرده می گیرند که فان نماینده قانون اساسی را نمی داند!«
شما ازم است، افتضاح لیست امیدی را جمع کنید که با رانت و پولـ  به اعتراف الهه کوایی، فعال اصاح طلبـ  برای 
مجلس بستید و در میانه معضات معیشتی مردم و بیکاری کارگران، دغدغه اش شد رفع حصر و کنسرت و ورود زنان به 
ورزشگاه. این مدعیان فریبکار که برای انحراف اذهان عمومی اینچنین درام گونه و تراژیک، آه و فغان از نظارت استصوابی 
سر می دهند و مدعی اند که »رکن رکین نظارت مردم تضعیف شده« همان ها   اند که هرگاه ملت برخاف میل آنها انتخاب 
می کند می گویند در انتخابات تقلب شــده، رأی مردم را باطل کنید! جالب اســت بدانید که در اردوگاه خودشان نظارت 
استصوابی هم دارند! روزنامه ایران چندی پیش در گفت وگو با محسن میردامادی از مدعیان اصاح طلبی نوشته بود: »من 
بعضی وقت ها فکر می کنم ما در مجموعه اصاحات، خودمان برای خودمان نظارت اســتصوابی درست کرده ایم... باید در 
اصاحات به سمت تشکیل جبهه فراگیر حرکت کنیم که البته کار ساده و راحتی نیست و زحمت دارد. سازوکاری که برای 
اداره کشور برنامه داشته باشد، در گزینش نامزدها واقعاً کارآمدترین نامزدها را انتخاب کند نه اینکه »رابطه بازی« شود و 
هر کسی سعی کند نفرات و ارادتمندان خود را هل بدهد در لیست. با چنین سازوکاری می توان از کسانی که وارد مجلس 

و شورا شدند، حساب کشی کرد تا مردم متوجه شوند چه اقداماتی کرده اند.«
برخی نمایندگان به طور مرتب حاشیه سازی می کنند

روزنامه زنجیره ای آرمان در گزارشی به عملکرد مجلس پرداخت و نوشت: »اولویت ها برای مجلس دهم تغییر کرده و 
نمایندگان مجلس به جای انجام وظیفه و رسالت اصلی خود که همانا خدمت به مردم و حل مشکات آنهاست به صورت 
مکرر در حال حاشیه سازی و گروکشی سیاسی هستند. کار مجلس به جایی رسیده که با کوچک ترین اتفاقی که برای یک 
نماینده رخ می دهد موضوع استیضاح وزیر در مجلس مطرح می شود و وقت و انرژی مجلس صرف موضوعاتی می شود که 
در حل کردن مشکات مردم هیچ تأثیری ندارد. به نظر می رسد انتخاب بدون شناخت و برخی مشکات نظارتی نتایج خود 

را در مجلس دهم نشان داده است.«
این گزارش می افزاید: »برخی نمایندگان مجلس برای پوشش ضعف ها و ناتوانی های خود، با فرار به جلو به دنبال تحت فشار 
قرار دادن وزرا و استیضاح آنها هستند. رویکردی که در درازمدت غیرعلمی و غیرمنطقی و تنها از سر رفع مسئولیت است.«

روزنامه آرمان پنجشــنبه گذشــته نیز در گزارشی نوشته بود: »این روزها حاشیه های مجلس دهم بیشتر شده است. 
مجلســی که می توانســت خاص باشد، اما آنقدر حاشــیه حول آن پدید آمد که کارهای مثبت و لوایح خوب آن، در میان 
هیاهو و حاشــیه ها گم شــده است. یک روز جلسه استیضاح فان وزیر به رویارویی نمایندگان بدل می شود و روزی برای 
تصویب یک ایحه چنان غوغایی به پا می شود که عجیب می نماید. روزی هم که از بیرون به مجلس حاشیه وارد نمی شود، 
خود نمایندگان دست به کار می شوند و با فیلمی، صوتی، عکسی، سخنی و... خوراک حاشیه برای رسانه ها تهیه می کنند.«

روزنامه آرمان در حالی از انتخاب غیردقیق سخن گفته و از »تکرارهای« غیرعاقانه سران اصاحات سخنی به میان 
نیاورده است که این روزنامه در شماره یکشنبه 9 اسفند سال 1394 از پیروزی لیست امید در تهران و در شماره های بعدی 

کل کشور خبر داده و خوشحالی کرده بود!
امروز مدعیان اصاحات بایستی پاسخگوی تکرارهای خود باشند بی آنکه دست به فرار به جلو بزنند و منتقدین خود 

را متهم سازند.

سرویس سیاسی -
حميدرضا باقری درمنی به جرم افســاد 
فی اارض از طريق ايجاد شــبکه ای پيچيده 
و گســترده به اعدام محکوم و صبح ديروز 
اعدام شد، باقری درمنی سومين دانه درشت 
اقتصادی اســت که در دور جديد برخورد با 
مفسدان، ديروز اعدام شده است، نگاهی به 
اخبار و گزارشــات منتشر شده در رسانه ها 
نشان دهنده چتر يک جريان سياسی بر روی 
سر مفسدان اقتصادی است که همواره از اين 
مفسدين با بهانه های گوناگون دفاع و حمايت 

می کند.
پرونده حمیدرضــا باقری درمنی و مرتبطین 
وی که مشــتمل بر 156 جلــد و بیش از 25 هزار 
برگ است، با شــکایت شرکت پاایش نفت جی، 
بانک ملی، بانک گردشــگری، صرافی اقتصاد نوین 
و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقاب تهران 

رسیدگی شده است.
محکوم علیه باقری درمنی در سالیان متمادی با 
تشکیل باند، به اقدامات مجرمانه ای دست زده است 
و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به 
کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت های صوری 
و کاغذی متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت 
محمد بازرگانی شــایان، شرکت پرشین به گستر، 
شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات 
فوق جمعاً 1078 میلیارد و 171 میلیون و 400 هزار 

تومان کاهبرداری کرده است.
در رسیدگی به پرونده مشخص شد از 47 سند 
جعلی برای اخذ ضمانت نامه بانکی و یا ترهین معامله 
و 36 فقره ضمانت نامه جعلی و 102 فقره ضمانت نامه 
بدون پشتوانه، 33 فقره چک های مخدوش با مبالغ 
سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد 

کشور استفاده کرده است.
باقری درمنی با همدستی مرتبطین خود و با 
پرداخت رشــوه و تبانی با کارشناسان، اماک را به 
چند برابر قیمت واقعی ارزش گذاری و به بانک ارائه 
می داد، از جمله ملکی که حدود 400 میلیارد ریال 
ارزش داشته با پرداخت رشــوه و تبانی به 1269 
میلیارد ریال ارزش گذاری و در رهن شــرکت نفت 

جی قرار داد.
باقری درمنی برای اخذ تسهیات از بانک نیز 
متوسل به جعل اسناد شده و با اسناد ملکی جعل 
شده که از جمله با سند جعلی از بانک گردشگری 

مبلغ 60 میلیارد ریال تسهیات گرفته است.
حمیدرضا باقری درمنی قبل از این نیز دارای 
دو سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر بوده است:
1- در سال 1385 به جرم قاچاق به ضبط کاا 
و مبلغ 11 میلیارد و 731 میلیون و 60 هزار و 30 

ریال جزای نقدی محکوم گردیده است.
2- در ســال 1388 با شکایت بانک مرکزی، 
بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک ملی درخصوص 
اخذ تسهیات ارزی به مبلغ 9 میلیون و 888 هزار 
و 217 دار و 980 میلیارد و 935 میلیون و 471 
هزار و 305 ریال به 13 ماه حبس و رد مال در حق 

شکات محکوم شده است.
بی شــک در باره پرونده باقری درمنی بسیار 
می توان نوشت پرونده ای که شرح جزئیات آن مثنوی 
هفتاد من کاغذ می طلبد ولی بایستی دید که این 
مفسد اقتصادی زیر چتر سیاسی کدام جریان دست 

به چنین فعالیت هایی می زده است؟!
وثيقه سنگين يک اصاح طلب 

برای درمنی
باقری درمنی در جریان رســیدگی به پرونده 
خود از هیچ تاشی برای انحراف در مسیر رسیدگی، 
تطمیع و حتی فرار از کشور دریغ نکرده بود و یک بار 
پیش از خروج از کشور و بار دیگر نیز پیش از اجرای 
نقشه فرار، به دام افتاد و در نهایت اعدام شد. اما یکی 
از نکات جالب این پرونده، اقدام دو محکوم امنیتی 
تابلودار برای آزادی باقری درمنی بوده است؛ در این 
ماجرا نام »هدایت اه آقایی« و »هنگامه شهیدی« که 
هر دو از محکومان امنیتی هستند به چشم می خورد.
»حمید باقری درمنی« کــه به عنوان یکی از 
بزرگ ترین مفســدین اقتصادی شناخته می شود، 
از ســال 1383 به بعــد دارای پرونده های قضایی 
گوناگون بود؛ از »قاچاق کاا« و »پولشویی با ارزش 
نجومی« تا »پرونده معوقــات بازپرداخت وام های 
بانکی« و »قاچاق شمش طا«. رسیدگی به پرونده 
باقری درمنی به دلیل پیچیدگی ها و شگردهای او در 

انجام اقدامات مجرمانه زمان بر شد.
با ورود پرونده باقری درمنی به مراحل حساس 
خود و اثبات اهتمام و جدیت دســتگاه قضایی در 
تعیین تکلیف پرونده این سرشــبکه اصلی یکی از 

بزرگ ترین باندهای کاهبرداری از سیستم بانکی 
و نفتی، جریان آلوده حامی قدیمی وی که توانسته 
برخی عناصر داخل و خارج از کشور را در پول های 
کثیف خود شــریک کند دست به کار شد تا به هر 
طریقی روند رسیدگی عادانه به پرونده و حکم صادر 
شــده از سوی دادگاه انقاب اسامی و دیوان عالی 
کشــور را زیر سؤال ببرد. این جریان تابلو دار قصد 
داشت با پول های به غارت رفته از بیت المال یک بار 
دیگر حمید باقری درمنی مفســد بزرگ اقتصادی 
نقش آفرین در پرونده های متعدد بانکی و نفتی را از 

چنگ قانون و عدالت نجات دهد.
حوالی ســاعت 9 صبح روز دوشــنبه 20 آذر 
1396، خانمی 42 ســاله به شعبه سوم بازپرسی 
مجتمــع امور اقتصادی تهران مراجعه و به صورت 
کتبی اعام کرد قصد دارد 5 سند تک برگی زمینی 
به متراژ 500 هزار متر مربع را به عنوان وثیقه برای 
آزادی یک متهم ابر فساد اقتصادی، تودیع کند. 5 
سند فوق الذکر در بخش های گرمسار و آرادان از توابع 

استان سمنان، به ثبت رسیده بودند.
500 هزار متر مربع زمین مورد  اشــاره شامل 
تاسیســاتی همچــون حلقه چــاه آب 30 متری، 
سالن های پرورش شترمرغ، سالن جوجه کشی، انبار 
خوراک دام، فضای مسقف نگهداری جوجه ها، آب 

انبار، فضای فنس کشی شده و... می شدند.
ایــن 500 هزار متر مربع زمین به واســطه 5 
ســند تک برگی با شــماره پاک های ثبتی مورد 
 اشــاره، قرار بود ضامن آزادی متهم پرونده کاسه 
930007 باشــد؛ پرونده ای کــه در آن ردیف های 
مختلفی از اتهامات اقتصادی به ثبت رســیده بود؛ 
از غــارت بیت المال تا کاهبرداری 2000 میلیارد 
تومانی. پس از این درخواست تودیع وثیقه توسط 
آن خانم 42 ساله، بازپرس مربوطه، استعام سوابق 
کامل ثبتی پاک های مورد  اشاره را از اداره ثبت اسناد 

و اماک شهرستان آرادان خواستار شد.
6 روز بعد یعنی در تاریخ 26 آذر 1396، جواب 
این استعام از اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان 
آرادان به شعبه سوم بازپرسی مجتمع امور اقتصادی 
تهران واصل و مشخص شد شش دانگ پاک های 
ثبتی اسناد 500 هزار متر مربع زمین گرمسار، به نام 

»هدایت اه آقایی« ثبت و سند شده است.
اما »هدایت اه آقایی« کیست که صاحب 500 
هزار متر مربع زمین با کاربری ویژه و مجوز حفر چاه 
آب عمیق است؟ این فرد از اعضای حزب کارگزاران 
سازندگی در سال 88 از عناصر تاثیر گذار در ستاد 
یکی از ســران فتنه بود و بــه جرم اخال در نظم 
عمومی از طریق آشوب، و همچنین تحریک و تشویق 
مردم به شورش و اغتشاش همراه با فعالیت تبلیغی 
علیه نظام جمهوری اسامی به پنج سال حبس که 
دو سال و نیم آن قطعی و دو سال و نیم آن تعلیقی 
بود، محکوم شده بود. سؤالی که در این بین مطرح 
می شــود، آن است که اگر سندهای آن 500 هزار 
مترمربع زمین گرمسار، به نام »هدایت اه آقایی« 
اســت؛ چرا فرد دیگری غیر از او، با ادعای مالکیت 
این 500 هزار مترمربع زمین قصد وثیقه گذاری برای 

یک متهم به فساد اقتصادی را داشت.
پاســخ به این پرسش نیز در همان استعامی 
نهفته اســت که 26 آذر 1396، از اداره ثبت اسناد 
و اماک شهرستان آرادان به شعبه سوم بازپرسی 
مجتمع امور اقتصادی تهران واصل شد؛ در آن برگه 
استعام قید شــده بود که شش دانگ پاک های 
ثبتی آن 5 سنِد متعلق به 500 هزار متر مربع زمین 
گرمسار، در تاریخ 25 آذر 1394، از سوی »هدایت اه 
آقایی« به نام »هنگامه شهیدی« انتقال یافته و سند 

این انتقال نیز صادر شده است!
»هنگامه شــهیدی« همان خانم 42 ساله ای 
بود که سال ها در انگلیس زندگی کرده است و روز 
دوشنبه 20 آذر 1396، با 5 سند تک برگی زمین 
500 هزار مترمربعی گرمسار به شعبه سوم بازپرسی 
مجتمع امــور اقتصادی تهران مراجعه کرد و قصد 
داشت این ســندها را به عنوان وثیقه برای آزادی 
یک متهم به فساد اقتصادی، تودیع کند. »هنگامه 
شهیدی« نیز همچون »هدایت اه آقایی« در زمره 
فعاان فتنه 88 بــود. او چندی پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری سال 88 از انگلیس به تهران آمد 
و عضو ارشد ستاد انتخابات یکی از سران فتنه شد.

قطعا برای مخاطبان جالب خواهد بود که بدانند 
آن مفسد اقتصادی کیست که در مقطعی، »هنگامه 
شهیدی« حاضر شــده سندهای زمین 500 هزار 
مترمربعی را برای آزادی اش، وثیقه بگذارد. آن مفسد 
اقتصادی همان »حمید باقری درمنی« است. فردی 
که 18 آذر 1397، اعام شــد که به استناد ماده 4 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختاس و 

کاهبرداری در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده 
و ایــن حکم در دیوان عالی کشــور ابرام و تایید و 

در نهایت صبح دیروز به مرحله اجرا گذاشته شد.
زمين هايی که خورده شدند!

روزنامه های زنجیره ای یک جریان سیاســی 
خاص را ساپورت می کنند و در واقع رسانه رسمی 
این جریان محسوب می شوند، این روزنامه ها هرگاه 
که یکی از منتسبان به جریان اصاحات مورد اتهام 
قرار می گیرد بــه میانه میدان آمده و از این متهم 

دفاع کرده و نقش »وکیل مدافع« را ایفا می کنند.
سال گذشته روزنامه زنجیره ای سازندگی به دفاع 
از چند شخصیت اصاح طلب در ارتباط با یک پرونده 

به نام » رشت الکتریک« پرداخت.
در ســال 1382، 72 درصد از ســهام یکی از 
بزرگ ترین کارخانه های تولیدی دولتی در رشت، 
باسابقه 50 ساله و در وسعتی به میزان 12 هکتار، 
به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی با مبلغی در 
حدود 2 میلیارد تومان به صورت اقساط 13 ماهه، 
به خیرالنساء، فاطمه، گیتا و سوده )دختر باجناق 

کرباسچی( فروخته شد.
غامحسین کرباسچی، عبداه نوری، غامرضا 
قبه و شــریعتی دهقان هستند. این اقدام در حالی 
صورت گرفته است که برآورد اولیه از قیمت فروش 
کارخانــه در زمان واگذاری بین 50 تا 90 میلیارد 
تومان بوده اســت که به شــرط نوســازی، ارتقای 
فن آوری، افزایش تولیــد، ابقای تولید و تداوم کار 

کارگران به سهامداران فوق الذکر فروخته شد.
کارخانه رشت الکتریک با 540 کارگر یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان کلید و پریز برق در کشور 
بود که در راستای اصل 44 به بخش خصوصی و به 4 
نفر از همسران اعضای ارشد حزبی خاص و مسئوان 
دولت های قبل که البته هیچ سررشته ای در بخش 

صنعت نداشتند، واگذار شد.
از ایــن قبیل زمین ها در دوره های گوناگون از 
»انتخابات« گرفته تا حمایت از برخی مفســدین 
اقتصادی اســتفاده شده اســت و برخی گزارشات 
رســانه ها و روزنامه های زنجیره ای نشان دهنده آن 
اســت که چتر یک جریان سیاسی خاص روی سر 

مفسدین اقتصادی است.
رشوه هايی که 

صرف هزينه های انتخاباتی شد!
هفته گذشته خبری منتشر شد که بر اساس 
آن دادگاهی در فرانسه شرکت »توتال« را به جرم 
پرداخت رشوه به مقام های کشورهای خارجی در 
قراردادهای گاز با ایران در سال 1997 به پرداخت 

500 هزار یورو محکوم کرد.
توتال متهم است برای عقد قرارداد دو میلیارد 
داری، 30 میلیــون دار به مقامــات نفتی ایران 
رشوه داده است. در آن زمان، مهدی هاشمی، مدیر 

شرکت های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بود.
این پرونده مصداق پولشویی است و باید دید 
مدعیــان اصاحات و اعتدال و مدیران نفتی دولت 
اصاحات )تیم زنگنه( در بــاره این پرونده و نقش 

مهدی هاشمی چه واکنش و توجیهی دارند؟!
به گزارش رادیو فرانســه، سه نفر اصلی درگیر 
در ایــن پرونده یا مرده انــد یا در وضعیتی نامعلوم 
قرار دارند: کریستف دو مارژوری مدیرعامل پیشین 
شرکت توتال که در زمان عقد قرارداد مدیر بخش 
خاورمیانه این شرکت بود، چهار سال قبل )20 اکتبر 
2014( طی سانحه ای در فرودگاه مسکو کشته شد.
 بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد 
با شرکت توتال در اثر بیماری درگذشته است. عباس 
یزدی، از نزدیکان مهدی هاشمی، به طرز مشکوکی 
کشته شد. وکیل عباس یزدی می گوید او در دوبی 
ربوده شد و آدم ربایان توسط دادگاه محلی محکوم 
شدند، بی آنکه البته جسد عباس یزدی یافت شود.

ســؤالی که در این میان مطرح اســت اینکه؛ 
رشوه هنگفت شرکت هایی مانند کرسنت، توتال و 
استات اویل در دولت اصاحات و مدیریت زنگنه که 
هریک صدها میلیاردتومان را شامل می شود، خرج 
کدام احزاب و محافل سیاسی، ستادهای انتخاباتی 
 FATF و نشریات شده است؟ و چرا بزک کنندگان
و مدعیان مبارزه با پولشویی )امثال محمود صادقی، 
علی مطهری و...( سرنوشــت رشوه های دریافتی را 

پیگیری نمی کنند؟
فشار به دستگاه قضا 

به دليل دستگيری چند متهم!
حجت ااســام غامحسین محســنی اژه ای 
ســخنگوی قــوه قضائیــه نیز هفته گذشــته در 
گفت و گویی با روزنامه خراسان از فشارها به دستگاه 

قضا بعد از دستگیری چند متهم خبر داد.
وی گفت: در شرایطی که برجام شکست خورده 

بود، ترامپ هم علنی شرایط را سخت تر می کرد و ما 
به ذخایر ارزی خود نیاز بیشتری خواهیم داشت، تا 
می توانست گشایش ارزی ایجاد کرد. از طرف دیگر 
ده ها تن ذخایر طای کشور را به بازار دادند در حالی 
که راه های دیگری برای جمع آوری نقدینگی وجود 
داشت. ما نمی توانیم اان به اصل این سیاست وارد 
شویم، هرچند به نظر من 100 درصد این سیاست 
غلط است زیرا در جایی که ما نیاز به اسکناس دار 
یا یورو داریم، خود بانک مرکزی این اسکناس را با 
پوشش کنترل بازار وارد بازار کرد و قاچاقچی ها این 

ارز را جمع کردند و به خارج انتقال دادند. 
معاون اول قوه قضائیــه همچنین گفت: من 
معتقــدم کار غلطی بود. ایــن تبیین می خواهد و 
اعتقادمان این است که جرم بوده و بر همین اساس 
آقای )احمد( عراقچی و مدیران کل او را دســتگیر 
کردیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی 
وزارت اطاعات است، دستگیر کرده ایم و فشارهای 
زیادی هم تحمل می کنیم. اگر نگوییم این سیاست 

جرم نیست اما نحوه کار قطعا جرم است.
مفسدينی که استيوجابز شدند!

دفــاع از کان مفســدین اقتصــادی یکی از 
کارویژه هــای مدعیان اصاحــات و روزنامه های 
زنجیره ای است، نگاهی به یادداشت ها و گزارشات 
این روزنامه ها در چند سال گذشته نشان دهنده این 
واقعیت است که هر گاه دستگاه قضا خواسته است 
با متهمی برخورد کند مدعیان اصاحات پا به میانه 
میدان گذاشــته و حمایت تمــام قد خود را از این 

مفسدین اعام کرده اند!
شــهرام جزایری یکی از مفســدین اقتصادی 
اســت که بارها مورد حمایت مدعیان اصاحات و 

روزنامه های زنجیره ای قرار گرفته است. 
شــهرام جزایری پیش از این از سوی مدعیان 
اصاحات برند اقتصادی و تئوریسین اقتصادی ایران 
خوانده شــده بود. روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد که 
سابقه روشنی در حمایت از تروریست های اقتصادی 
دارد یک مرداد ســال گذشــته از »نسخه شهرام 
جزایری برای اقتصاد کشور« سخن گفته و نوشته 
بود: »شاید کمتر کسی باشد که نام شهرام جزایری را 
نشنیده باشد و یا دادگاه ها و جلسات محاکمه وی را از 
تلویزیون و رسانه ملی ندیده باشد. زمانی که صحبت 
از اقتصاد هنوز موضوع روز کشور نبود و مردم کمتر 
با عناوینی چون رکود و تورم و یا توسعه اقتصادی 
و رشد شاخص های آن آشنا بودند جوان گمنامی  
زاده تهران و اهل اهواز، راه پر فراز و نشیب اقتصاد را 
انتخاب کرد و در مدت زمان نسبتا کوتاهی توانست 
به یکی از برندهای اقتصادی کشور تبدیل شود. البته 
حواشی به وجود آمده در زندگی حرفه ای وی را اگر 
فاکتور بگیریم می توان از او به عنوان صاحب نظر در 

بخش های مختلف اقتصادی نام برد.«
این روزنامه مفســد اقتصادی نام  آشنای دوره 
اصاحات را »برند اقتصــاد ایران« و »صاحب نظر 
بخش هــای مختلف اقتصادی« نامیده بود و از این 
منظر، هرکه بیشتر از بیت المال غارت کند، بزرگ تر 

و محبوب تر است.
آفتاب یــزد در ادامه یک مصاحبه اختصاصی 
با شــهرام جزایری انجام داده و در بخشــی از این 
مصاحبه به نقل از وی نوشــته بود »قطعاً یکی از 
پایه های رسیدن به هدف رونق و توسعه پایدار را باید 
راه مقابله و مبارزه با فساد دولتی در نظر بگیریم«! 
صادق زیباکام تئوریسین اصاح طلب نیز در 
نامه ای ضمن حمایت از مفسدین اقتصادی شهرام 
جزایری را با استیوجابز مقایسه کرده و نوشته بود 
: »اینکه بنده امثال مه آفرید امیرخسروی یا شهرام 
جزایری به زعم شما »مفسد« را هم وزن استیو جابز 
می پندارم. اتفاقا این یک فقره را درست فرموده اید. 
بنده معتقدم اگر مه آفرید امیرخســروی در آمریکا 
زندگی می کرد امروز دســت کمی از اســتیو جابز 
نمی داشت. ایضا اگر شهرام جزایری هم در هر کشور 
غربی دیگری ازجمله آمریکا اقامت می داشت اان 
یک میلیاردر و یک چهره موفق اقتصادی شده بود 
نه اینکه سال ها پشت میله های زندان به سر برد.«

پس از افشای فیش های حقوق نجومی برخی 
مدیران نیز مدعیان اصاحــات پا به میانه میدان 
گذاشته و این مدیران بی کفایت نجومی بگیر را مورد 
حمایت قرار داده و حتی یکی از مسئولین دولتی آنها 

را ذخایر انقاب خواند!
این همه به خوبی نشان می دهد که چتر جریان 
سیاسی مدعی اصاحات روی سر مفسدین اقتصادی 
است و این چتر سیاسی با لطایف الحیل فراوان اجازه 
برخورد با مفسدین اقتصادی را در بزنگاه ها نمی دهد 
ولی قاطعیت دستگاه قضا نشان داده است که به این 

تاش ها وقعی نمی نهد.

چتر كدام جریان سیاسی
بر روی سر مفسدان اقتصادی است؟!

خدا بعضي از چیزها را به ما داد و به حسب ظاهر تملیک کرد و بعضي از چیزها 
را به ما نداد، ما را امین قرار داد و ما مالک آن نیســتیم. ما مالک خونمان هســتیم. 
مالک مالمان هستیم. مالک وقتمان هستیم. اگر کسي به زور و اجبار اینها را از ما 
گرفت، اگر ِعوضي داد داد، نداد اگر ما راضي شدیم مسئله حّل است. اینها را خدا به 
ما تملیک کرد ظاهراً. اما آبرو را به ما نداد که تملیک کرده باشد، ِملک ما شده باشد. 
آبرو برای اوست، ما را »امین اه« قرار داد. فرمود آبروي مؤمن برای من است، من 
این مؤمن را امین خود قرار دادم. حاا ازم نیست ما این مسئله فقهي را باز کنیم. 
برخي از مسائل است که اگر ـ خداي ناکرده ـ تجاوز به عنف بشود و همه رضایت 
بدهند همچنان پرونده باز است. این مثل خون نیست: »َمْن ُقِتَل َمْظُلوماً َفَقْد َجَعلْنا 
ِه ُسلْطانا؛ آن کس که مظلوم کشته شده ، برای ولی اش سلطه )و حق قصاص (  لَِولِِیّ
قرار دادیم«؛)1( که اگر کسي را کشتند اولیاي دم اگر رضایت بدهند پرونده مختومه 
است. در تجاوز به عنف چه در مرد چه در زن، هر کسي از بستگان رضایت بدهند 
پرونده همچنان باز اســت، چون آبرو و حیثیت مرد یا زن مربوط به او نیست، تا او 
بگوید من حاا صرف نظر کردم. این مربوط به خداســت، انسان »امین اه« است، 

رضایت امین چه اثري دارد؟!
پس ما یک بخش از امور را مالک هستیم »باذن اه«، یک بخش از امور را »امین 
اه« هستیم. اگر کسي را کشتند اولیاي او رضایت بدهند، رضایت اینها مسموع است، 
حاا یا چیزي مي گیرند یا نمي گیرند، ولي به هر حال رضایت اولیاي دم مسموع است 
و پرونده مختوم اســت. اما اگرـ  خداي ناکردهـ  وـ  معاذاهـ  تجاوز به عنف شــد، 
رضایت هیچ کسي اثر ندارد. یک روایت نوراني هم مرحوم کلیني در کافي نقل کرد 
ْض إِلَْیِه أَْن یُِذَلّ نَْفَسه «؛)2( َض إِلَي الُْمْؤِمِن أُُموَرُه ُکلََّها َو لَْم یَُفِوّ که »إَِنّ اه َعَزّ َو َجَلّ َفَوّ

فرمود مؤمن را آزاد آفرید، ولي نســبت به آبرو، او را آزاد خلق نکرد، آبروي او را در 
اختیار او قرار نداد که هر جا خواست ببرد و هر جا خواست بریزد، این طور نیست. 

خداوند؛ روزی رسان تمام جنبندگان
بعضي از اصحاب و شاگردان حضرت امیر بودند که حضرت بر آنها نماز خوانده و 
آنها را به خاک سپرده است. این خّباب این طور بود. حضرت درباره این شاگرد خود 
اَب بَْن  که جزء مهاجرین بود و در جنگ صفین شرکت کرد، فرمود: »یَْرَحُم اه َخَبّ
الَْرِتّ َفلََقْد أَْسلََم َراِغباً َو َهاَجَر َطائِعاً َو َقِنَع بِالَْکَفاِف َو َرِضَي َعِن اه َو َعاَش ُمَجاِهدا)3(؛ 
خــدا رحمت کند خباب بن اارت را، او از روی رغبت اســام آورد و برای اطاعت 
خداوند هجرت کرد، به زندگی ساده قناعت نمود، از خدا خشنود و در تمام دوران 
عمرش مجاهد بود.«، حضرت شخصاً بر او نماز خواند، او را در قسمتي از کوفه دفن 
کردند، خود حضرت حضور داشــت، فرمود او شاگرد خوبي بود، او ایمان آورد، اهل 
مهاجرت بود، از مکه به مدینه آمد، اهل جهاد بود، در جریان صفین با ما همکاري 
کرد و شربت شهادت نوشید؛ اما این جریان هجرت یک کار آساني نبود. آنها که قبل 
از وجود مبارک رسول اکرم از مکه به مدینه هجرت کردند، تواني داشتند؛ اما بعد از 
اینکه حضرت از مکه به مدینه آمدند دیگران که مانده بودند در کمال ضعف بودند 
مي خواســتند مهاجرت کنند، این مشرکان مکه نمي گذاشتند. اگر خانه اي داشتند 
کســي از آنها نمي خرید، اموال منقول را مي خواستند بیاورند، کسي اجازه نمي داد. 
اینها ناچار بودند که بال بال بزنند با دست خالي از مکه به مدینه بیایند، ماندند متحّیر 
شدند! آیه 60 سوره عنکبوت نازل شد که هیچ حیرتي نداشته باشید: »َو َکأَیِّْن ِمْن 
َدابَّهًٍ ا تَْحِمُل رِْزَقَها اه یَْرُزُقها َو إِیَّاُکْم؛ چه بســا جنبنده ای که قدرت حمل روزی 
خود را ندارد، خداوند او و شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست.« فرمود مگر شما 
نمي بینید روزانه صدها مرغ بال مي زنند با دســت خالي حرکت مي کنند و با شکم 
سیر برمي گردند؟! این ماهي هاي دریا و این مرغ هاي هوایي هیچ کدام اهل ذخیره 
نیستند، مگر این نیست که اینها با دست خالي بال مي زنند با شکم پر مي خوابند. اینها 
که براي تااب مي آیند از صدها کیلومتر حرکت مي کنند، هیچ کدام ذخیره ندارند.

موش چهرگان قيامت
این آیه که نازل شــد، مهاجرین گفتند ما هم بال بال مي زنیم با دســت خالي 
مي رویم در مدینه، همین کار را هم کردند و اان 1400 سال است که ما از اینها به 
عظمت یاد مي کنیم. ما در کشوري هستیم که به لطف الهي همه نعمت ها فراوان 
است؛ منتها آن دابّه اي که »تحمل رزقها« آنها مشکل براي ما ایجاد کردند. چند تا 
موش در مملکت این کار را کردند. اینها که اهل ذخیره کردن هستند. چرا در قیامت 
یک عده  به صورت موش محشور مي شوند؟ همین کسي که دو تُن سکه تهیه مي کند، 
این حقیقتاً موش است و در قیامت به صورت موش محشور مي شود. کسي را موش 
نمي کنند. یک عده کور محشور مي شوند. در قیامت به خدا عرض مي کنند: »َرِبّ لَِم 
َحَشْرتَني  أَْعمي  َو َقْد ُکْنُت بَصیراً؛ پروردگارا! چرا نابینا محشورم کردی؟! من که بینا 
بودم!«)4( من در دنیا چشم داشتم، شما اان مرا کور محشور کردي! حضرت فرمود: 
ما تو را کور محشور نکردیم، شما خوب بررسي کن در دنیا چگونه بودي؟ ما همان 
گونه تو را محشور کردیم: »َکذلَِک أَتَْتَک آیاتُنا َفَنسیَتها َو َکذلَِک الَْیْوَم تُْنسي«؛ خدا 
می فرماید: »آن گونه که آیات من برای تو آمد و تو آنها را فراموش کردی؛ امروز نیز 
تو فراموش خواهی شد!«  )5( تو در دنیا چگونه بودي؟ مسجد و حسینیه و کتاب هاي 
مذهبي و قرآن و عترت و حرم و اینها را نمي دیدي، مراکز فســاد را مي دیدي. اان 
هم بهشت و اولیاي الهي را نمي بیني، جهنم را مي بیني. تو که کور نیستي، این هم 
جهنم: »أََفِسْحٌر هَذا أَْم أَنُتْم اَ تُْبِصُروَن«)6( همین ها مي گویند: »َربََّنا ابَْصْرنَا َو َسِمْعَنا«؛ 
پــروردگارا! آنچه وعده کرده بودی دیدیم و شــنیدیم«.)7( ما در قیامت کور نداریم. 
»َکذلَِک«؛ یعني هر طوری که بودي ما همان طور تو را محشور کردیم. تو حاا این 
طرف را نگاه کردي  بهشت و اهل بهشت را نمي بیني، بله! برو سر جاي اصلي ات هر 
طور که بودي هستي. این طور نیست کهـ  خداي ناکردهـ  ذات اقدس اله بر کسي 
ستم روا بدارد. این »َکذلَِک« این پیام را دارد، فرمود هر طوري بودي ما همان طور 

تو را محشور کردیم، اینجا هم همین طور است.
درباره خّباب بن أرت علي بن ابیطالب)ع( شــخصاً مي آید در مراسم تشییع او 
شرکت مي کند، نماز مي گزارد و در دفن او حضور پیدا مي کند، بعد مي فرماید که خّباب 
را خدا غریق رحمت کند براي اینکه این کارها را کرده است. فرمود کارهایي که او کرده 
چیست؟ یکي اینکه »أَْسلََم َراِغباً«؛ طبق میل و رغبت خود اسام آورد، نه با فشار. 
»َو َهاَجَر َطائِعاً«؛ کسي او را از مکه بیرون نکرد ، بلکه با طوع و رغبت مهاجرت کرد. 
»َو َقِنَع بِالَْکَفاِف«؛ به روزِي کفاف و حال و ساده قناعت کرد. در ذیل آیه 97 سوره 
مبارکه »نحل« که فرمود چه مرد چه زن اگر این دو عنصر محوري را داشته باشند؛ 
یعني از نظر عقیده ُحسن فاعلي را داشته باشند مؤمن؛ از نظر عمل ُحسن فعلي را 
داشته باشند مطیع، به آنها حیات طیبه می دهیم: »َمْن َعِمَل َصالِحاً ِمن َذَکٍر أَْو أُنَثي 
؛هر کس عمل صالح کند، در حالی که مؤمن است،  َبهًً ُه َحَیاهًً َطِیّ َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِیَیَنّ
خواه مرد باشد یا زن، به او حیات پاکیزه می بخشیم« از وجود مبارک حضرت امیر 
سؤال کردند این حیات طیبه چیست؟ فرمود: »ِهَي الَْقَناَعًه«،)8(یک انسان قانع آنقدر 
بزرگوار است که اصًا به چشم طمع به دیگري نگاه نمي کند. آن یک کرامت است. 
به حضرت امیر عرض کردند چرا این قدر شما خاضع هستید؟ گفت من بررسي 
کــردم دیدم خدا همان برنامه اي که براي مائکــه قرار داده براي من هم قرار داده 
است. چه چیزي به مائکه گفته که به من نگفته؟ به من اطاعت گفته، یقین گفته، 
ایمان گفته، عمل صالح گفته، طهارت گفته، طّیب بودن گفته، پاک بودن گفته، راه 
کسي را نبندم بوده، بیراهه نرفتن بوده، همین حرف هایي که به مائکه زد به من هم 
زد. اگر ما در طبیعت زندگي مي کنیم اهل خورد و خوراک هستیم براي ما حال و 
اینها را هم مشخص کرده است. فرمود من خیلي بررسي کردم دیدم هر چه از مائکه 
خواست از ما خواست، وجود مبارک امام هادي)ع( در زیارت »جامعه کبیره« آنچه 
را که خداي سبحان در سوره »انبیاء« براي مائکه نقل مي کند همان را در زیارت 
»جامعه«)9( براي اهل بیت نقل مي کند، ما هم که شاگردان اینها هستیم در همین 

مسیر حرکت بکنیم؛ منتها به اندازه خودمان. 
بيانات حضرت آيت اه جوادي آملي )دام ظله( 
در جلسه درس اخاق؛ 97/7/8

خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود. 
مرکز اطاع رسانی اسرا 

_______________

1-إسراء، 33. 2- الکافی)طـ  اإسامیه(، ج5، ص63. 3- عنکبوت، 60. 4- طه، 
125. 5- طه، 126. 6- طور، 15. 7- ســجده، 12. 8- نهج الباغه صبحي صالح، 

حکمت229. 9- من ا یحضره الفقیه، ج2، ص610.

چه كسانی به صورت موش محشور می شوند؟

جمعی از دانشجويان دانشگاه های تهران 
ظهر ديروز در اعتراض به رفتار حاشيه ساز و 
با کارمند گمرک،  نماينده سراوان  نامناسب 
مقابل مجلس شورای اسامی تجمع کردند. 
همچنين رئيس فراکســيون وايی در يک 
مصاحبه تاکيد کرد که مجلس خانه 80ميليون 

ايرانی است نه 290نماينده.
دانشــجویان تجمع کننده با در دست داشتن 
پاکاردها و دست نوشــته هایی خواستار برخورد 
قانونی با نماینده سراوان شده و از این نماینده هم 
خواستند تا هرچه سریع تر استعفا دهد. در یکی از 
پاکاردها نوشته شده بود: »ما مدرس ز دل مجلس 

خود می خواهیم«
تجمع کنندگان همچنین با سردادن شعارهایی 
همچــون » بگذارید مجلــس، خانه ملت بماند«،  
»نماینده هتاک اخراج باید گردد«، »من هم کارمند 
گمرک هستم« و »مســئولین بددهن، مردم ولی 
نعمتن« ضمن اعتراض به رفتار نامناسب نماینده 
سراوان حمایت خود را از کارمند گمرک اعام کردند.
به گزارش فارس؛ علیرضا کیا از اعضای بسیج 
دانشــجویی در تجمعی که ظهر امــروز در مقابل 
مجلس و در اعتراض به برخورد نماینده ســراوان 

برگزار شد، با اشاره به جایگاه مجلس شورای اسامی 
گفت: متاسفانه در سال های اخیر اتحاد نامبارک علی 
اریجانی و حسن روحانی مجلس را از جایگاه خود 
ســاقط کرده و منافع جناحی آقایان بر منافع ملی 
حاکم شده است.وی با اشاره به مشکات اقتصادی 
مردم ادامه داد: امروز مجلس در رابطه با مشکات 
مردم به همان اندازه مقصر است که دولت ناکارآمد 
روحانی تقصیر دارد.کیا در ادامه با اشاره به برخورد 
نماینده سراوان با مامور گمرک هم تاکید کرد: تلخ تر 
از این موضوع فیلمی بــود که از صحن غیرعلنی 
مجلس منتشر شد و ما امروز اینجا جمع شده ایم تا 
بگوییم که متاسفیم که به مردم پشت کردید، آقای 
اریجانی متاسفیم که حرف از برخورد با کارمندی 
می زنید که از فحاشــی یک نماینده مجلس فیلم 
گرفته است. ما اینجا جمع شده ایم تا بگوییم آقای 

اریجانی جای مظلوم و ظالم را عوض نکنید.
این فعال دانشــجویی تاکید کرد: ما نماینده 
هتاک سراوان را ایق حضور در خانه ملت نمی دانیم 
و خواســتار پیگیری قاطع هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان و تعیین تکلیف موضوع هستیم. کیا در 
ادامه ضمن محکوم کردن رفتار نماینده سراوان گفت: 
این اتفاق صرفا یک دعوای شخصی بین دو نفر در 

جامعه اسامی نیست؛ بلکه یک سوی این دعوا یک 
نماینده مجلس و در یک ســوی دیگر یک کارمند 
دولت بوده و این قضیه هزینه های زیادی را به کشور و 
مجلس وارد کرد. کیا از محمد قسیم عثمانی نماینده 
مردم بوکان و از نمایندگان اقلیت دینی در مجلس 
تقدیــر کرد و گفت: تاش های مجاهدانه و آگاهی 
بخش آقای عثمانی برای جلوگیری از سوءاستفاده 
از قومیت های قومی و مذهبی توسط نماینده سراوان 

قابل تقدیر است.
مجلس خانه 80 ميليون نفر است

 نه 290 نماينده
محمدرضــا حاجی بابایی رئیس فراکســیون 
نمایندگان وایی نیــز در گفت وگویی تاکید کرد: 
مجلس شــورای اســامی متعلق به بیش از 80 
میلیون ایرانی اســت که برای هر دقیقه و هر ثانیه 
آن هزینه های زیادی گردن نظام و مملکت دارد. لذا 
مجلس شورای اسامی نباید خود را منتظر اقدامات 
مربوط به هر نماینده که در خارج از مجلس انجام 
داده، نماید.وی افزود: رئیس مجلس و هیئت رئیسه 
پس از مباحثی که توسط برخی نمایندگان مطرح 
شــده بود در حال جمع بندی موضوع بودند که با 
کارمند گمرک و کســی که این فیلم را در فضای 

مجازی منتشر شده است چگونه برخورد کنند. در 
حالــی که به همراه آقای دهقان نماینده طرقبه به 
اعضای هیئت رئیسه گفتیم که ما نه دادگاه هستیم 
نه هیئــت منصفه و لذا نمی توانیــم خانه ملت را 
بــه دادگاه تبدیل کــرده و در مورد رفتارهای یک 
نماینــده در بیرون مجلس که بــا مردم و یا ارباب 
رجوع بحث کرده و به امورات شــخصی اش مربوط 
می شود، ورود کنیم چرا که نمی دانیم در این قضیه 
حق با چه کسی است. لذا مجلس نمی تواند در این 
خصوص تصمیم گیری کند که چه کسی عزل شده 
و با چه کســی باید برخورد شود. که اگر این کار را 
کردیم اقدام اشتباهی محسوب می شود.عضو اسبق 
هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: آقای دژپسند وزیر 
امور اقتصادی و دارایی که مهمان کمیسیون وایی 
مجلس بود به دلیل حضور در خانه ملت به صحن 
فرا خوانده شــد و متاسفانه برخورد توهین آمیزی 
بدون بررسی همه جوانب این ماجرا صورت گرفت 
که این اشتباه دوم از سوی مجلس به حساب آمد.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: اشتباه سوم مجلس در 
قضیه مربوط به نماینده سراوان آن بود که با توجه به 
اینکه مشخص نیست که حق با چه کسی است و چه 
حرفی و چه پاسخی رد و بدل شده، ورود کرده است.

از سوی جمعی از دانشجويان مقابل مجلس برگزار شد
تجمع اعتراضی علیه نماینده فحاش؛ بگذارید مجلس خانه ملت بماند

دادستان کل کشور گفت: فردی را به عنوان مسئول 
گزينش کشور نصب کرده اند که می گويد چه  اشکالی 
دارد که از افراد دو تابعيتی ســه تابعيتی و حتی پنج 
تابعيتی استفاده کنيم که اين مسئله جای تاسف دارد.

به گــزارش فارس، حجت ااســام جعفر منتظری در 
موسسه آموزش عالی شهید قدوسی گفت: ما در کشور افراد 
سالم زیاد داریم و قحط الرجال نیامده است اما متاسفانه در 
پیدا کردن انسان های سالم مشکل داریم، فردی اخیراً نکته ای 
را فرموده است که منصوب شده به جایگاهی که شنیدن این 
حرف از این فرد جای تعجب دارد. من به شــدت نسبت به 
این مسئله گله مندم و اظهار تاسف می کنم فردی را به عنوان 
مسئول گزینش کشور نصب کرده اند که در اوایل انتصاب است 

در مورد مسائلی بحث می کند که بسیار قابل تامل است.
منتظری با بیان اینکه این فرد اول استفاده نادرستی از 
آیات قرآن می کند، افزود: این فرد می گوید چه اشکالی دارد 
که از افراد دو تابعیتی سه تابعیتی و حتی پنج تابعیتی استفاده 
کنیم و چطور باید برای مدیریت فوتبال کارشناس یا مربی 
خارجی می آوریم چه اشکالی دارد که در مسائل اقتصادی نیز 

این اتفاق بیفتد اوا قیاس مع الفارغ است.
وی ادامه داد: این مربی فن ورزش را به کودکان آموزش 
می دهد و حتی در مراتب بااتر اگر پزشک متخصص خارجی 
را به داخل کشــور بیاوریم تا قلب و مغز را عمل کند کسی 
که مانع آن نخواهد شد و اشکالی ندارد اما مدیریت های کان 
کشــور و مدیریت اقتصاد را می خواهند به دست خارجی ها 
بدهند، این موضوع یعنی چه مگر این کشــور قحط الرجال 
دارد و مگر در این مملکت ما رجال اقتصادی نداریم باید. به 
متخصصان اقتصادی زمینه داد و میدان را برای آنها باز کرد.
دادســتان کل کشور تاکید کرد: به خدا قسم روزی که 
رهبری فریاد تحقق اقتصاد مقاومتی را زدند اگر زمینه برای 
افرادی که به این موضوع اعتقاد دارند باز می شد امروز کار ما 
به این مرحله نمی رسید ما امروز در مرحله جنگ اقتصادی 
قــرار داریم و دنیا آن را قبول دارد و آمریکا و از اروپا گرفته 
تا کشــورهای تابعه در منطقه همه و همه تمام توان خود را 

به کار برده اند تا اقتصاد کشور ما را با شکست مواجه کنند.
منتظری گفت: آیا امروز گلوگاه های اقتصادی کشور ما 
و رمــز و رازهایی که در مدیریت اقتصادی باید باشــد و آن 
نکاتی که در امر اقتصاد باید رعایت شــود در دست مردان 
جنگ اقتصادی است؟ ما هشت سال جنگ نظامی را پشت 
سر گذاشتیم و دیدید که چه افرادی رفتند و چگونه سنگرها 
را حفظ کردند و با توان خودشان و با همه سرمایه های ملت 
یک وجب خاک را در اختیار دشمن قرار ندادند چرا در جنگ 

اقتصادی نمی توانیم بر دشمن غلبه کنیم؟
وی خاطرنشان کرد: این کشور ظرفیت فراوانی دارد اما 
نباید مدیریت آن در دست کسی باشد که بگوید ما می توانیم 
از افراد دوتابعیتی هم استفاده کنیم. دو تابعیتی یعنی چه؟ 
دوتابعیتی یعنی اینکه شــخصی یک پایش در ایران است و 
پای دیگرش در کانادا، یک پایش در ایران است و یک پایش 
در آمریکا. آنجا چه کار می کند آیا به او ماموریت می دهند یا 
نمی دهند ما نمی دانیم، حداقل عقل اقتضا می کند این کار 
صورت نگیرد. آقای محترمی که در جای مهمی تکیه زده اید و 
می خواهید گزینش کشور را مدیریت کنید قانون این موضوع 
را ممنوع کرده قانون نظام جمهوری اسامی بلکه قانون مدنی، 
آن وقت ما بگوییم چه اشکال دارد برای امور اقتصادی از افراد 

دو تابعیتی استفاده کنیم.
دادســتان کل کشــور گفت: آقای رئیس جمهور که ما 
برای شما به عنوان رئیس دستگاه عالی اجرایی کشور احترام 
قائلیم، ماحظه بفرمایید که این افراد چه گفتند و این موضوع 
مورد قبول شما است و در گزینش خود اجازه انتصاب افراد 

دوتابعیتی را می دهید؟
منتظری افزود: کسی که مسئول گزینش کشور شده و 
ایــن حرف را می زند عقا قابل قبول نمی دانیم و کار خاف 
قانون انجام داده و حرف خاف قانون می زند، من به عنوان 
دادستان کل قطعا نسبت به این مسئله موضع گیری خواهم 
کرد. مگر حقوق مردم مفت و مجانی به دست آمده که امروز 
مدیریت کشور در دست افرادی باشد که هیچ اطمینانی به 

آنها نیست؟

دادستان کل کشور:
دفاع مسئول گزینش از دوتابعیتی ها تأسف آور است

دادستان تهران از عملکرد وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی در زمينه عدم نظارت کافی بر 

حوزه فرهنگ انتقاد کرد.
جعفری دولت آبادی با  اشاره به اهمیت مسئله 
عفــاف و حجاب تاکید کرد: عفاف و حجاب ارزش 
دینــی جمهوری اســامی اســت و اینکه برخی 
می گویند چرا حجاب اجباری است، سخنی غیردینی 
است. حجاب یک ارزش دینی محسوب می شود و 

همه مکلف به اجرای آن هستند.
انتقاد از عملکرد وزارت ارشاد در حوزه نظارت
وی با انتقاد از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد 

اســامی در زمینــه عدم نظارت کافــی بر حوزه 
فرهنــگ، خطاب به وزارت ارشــاد گفت: اخیرا در 
یکی از هتل های تهران تئاتری اجرا می شــود که 
موجب تعجب شــده اســت؛ چرا وزارت ارشاد این 
قبیل موضوعات را مدیریت نمی کند. گزارش قاضی 
دادسرا حاکی از آن است که در این تئاتر، عدم رعایت 
حجاب، اختاط زن و مرد، استفاده از پرچم کشور 
فرانســه به نشانه حمایت و نقض برخی از ارزش ها 

دیده می شود.
دادســتان تهران از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسامی خواست که حسب تکلیف به این موضوع 

ورود کند و ادامه داد: وزارت ارشــاد مکلف است با 
تئاتری که برخاف موازین شــرعی اجرا می شود 
برخورد کند و اگر اقدام نکند، دادستانی به وظیفه 
خود عمل خواهد کرد و آن موقع هیچ کس نباید از 
برخورد دادســتانی که در سایه عدم انجام وظایف 

دستگاه ها رخ می دهد،  گایه کند.
جعفری دولت آبــادی تاکید کــرد: در حوزه  
آســیب ها همچون تئاتر و فیلم های نامناســب، 
شــرب خمر، بدحجابی، کشف حجاب و نظایر آن، 
همه دســتگاه ها مکلف هستند که به وظایف خود 

عمل کنند .

برخورد با رانندگی حين مستی 
و کشف حجاب در خودروها

وی با تاکید بر برخورد با رانندگی در حال مستی 
و کشف حجاب حین رانندگی اظهار داشت: چندین 
بار به پلیس دستور کتبی داده ایم که این خودروها 
توقیف شوند و رانندگان متخلف به دستگاه قضایی 
معرفی شــوند. هم چنین در مورد بانوانی که حین 
رانندگی یا سوار بر خودرو کشف حجاب می کنند، 
به پلیس دستور کتبی داده شده که نسبت به توقیف 
خودرو اقدام کند و هر دو ماه گزارش اقدامات را به 

دادستانی ارائه نماید.

درخواست دادستان تهران از وزارت ارشاد برای اعمال نظارت بر حوزه های فرهنگی



تظاهرات مردم بحرین با شعار
مرگ بر آمریکا و مرگ بر آل سعود

مناطق مختلف بحرین جمعه شــب شــاهد 
از فعالیت های اعتراضی بود و  مجموعه جدیدی 
معترضان روی دیوارها شعارهای »مرگ بر آمریکا«، 
»مرگ بر آل خلیفه« و »مرگ بر آل سعود« نوشتند.

معترضان در مناطق مختلف بحرین اقدام به شعار 
نویسی کردند و بر تداوم انقاب و پافشاری بر هدف ها و 
در صدر آن ســرنگونی رژیم آل خلیفه و قصاص قاتان 

شهدای بحرینی تاکیدکردند. در این تظاهرات متفاوت با 
روزهای دیگر معترضان بحرینی، روی دیوارها شعارهای 
مرگ بر آمریکا، مرگ بر آل خلیفه و مرگ بر آل ســعود 
نوشتند. شعارهای آنها همچنین حاوی مضامین وفاداری 
به شــهدا و آمادگی برای برگزاری ســالگرد شــهادت 
»شــیخ نمر باقر النمر« رهبر شیعیان عربستان در ماه 

مه آینده بود.

حزب اه عراق: حمایت از کردهای سوریه
واجب شرعی است

حزب اه عراق در بیانیه ای ضمن تأکید بر تاش 
آمریکا برای بازگرداندن داعش به منطقه، حمایت از 
ُکردهای سوریه در برابر تروریست ها را یک واجب 

شرعی خواند.
به گــزارش فارس، حزب اه عراق بــا صدور بیانیه ای 
به خروج آمریکا از ســوریه واکنش نشــان داد و آن را یک 
شکست استراتژیک برای نیروهای نظامی این کشور دانست. 

در این بیانیه آمده اســت: »شکست های نظامی آمریکا از 
ویتنام تا عراق، در تصمیم گیری های این کشور برای ورود 
یا عقب نشینی از جنگ ها تأثیر گذاشته است و شکست های 
آمریــکا در عراق و منطقه از یک بیماری روحی نشــئت 
می گیرد.«حزب اه عراق همچنین اعام کرده آمریکا قصد 
دارد با کمک عربســتان و امارات داعش را بازسازی کند و 

این یک »شوخی بزرگ« برای محور مقاومت است.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

با وجود گذشت شــش هفته از شعله ور شدن اعتراضات فرانسه 
علیه سیاست های اقتصادی دولت ماکرون، در شهرهای مختلف این 
کشور و همین طور بخش هایی از اروپا، همچنان شاهد حضور »جلیقه 

زردها« است. 
حتی با وجود عقب نشینی دولت فرانسه از سیاست های ریاضتی و 
طرح افزایش مالیات بر سوخت، فرانسوی ها همچنان به تظاهرات خود 
ادامه می دهند. جلیقه زردها اما خواسته های خود را افزایش داده و حاا 

می گویند، به کمتر از استعفای ماکرون قانع نخواهند شد.
 در همین رابطه کیهان مصاحبه ای را با دو تن از کارشناسان غربی 
ترتیب داده اســت. »رودنی شکسپیر« مولف چندین رساله معتبر و 
مطرح در زمینه تئوري اقتصادهاي دوگانه و از منتقدین هر دو نوع نظام 
کاپیتالیستي و سوسیالیستي و »اریک والبرگ« کارشناس و تحلیلگر 
کانادایی مســائل آمریکا هم دومین کارشناسی است که با کیهان هم 
صحبت شده تا در این باره به سواات ما پاسخ دهد. سوال ها برای هر 

دو کارشناس یکی است که پاسخ ها را در ادامه خواهید خواند: 
 1( اصلی ترین مشــکل و خواسته جلیقه زردها که آن ها را به 

خیابان های فرانسه کشانده، چیست؟
رودنی شکســپیر: مشــکات جدی ای که »جلیقــه زردها« را به 
خیابان های فرانسه کشانده در واقع پشت ماجرای خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپــا )برگزیت( و انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور در آمریکا پنهان 
شده است. دو عاملی که باعث پیچیدگی معضات اقتصادی شده است در 
فرانســه هم شده است. امنیت شغلی پایین، درآمد کم ، قرارداد های کوتاه 
مدت کاری از جمله عواملی هستند که جلیقه زردها را به خیابان ها کشانده 
است. بسیاری از جلیقه زردها مسافت بسیار زیادی را برای رسیدن به محل 
کار خود باید طی کنند که همین موضوع مستلزم طی شدن مسافت زیادی 
با خودروی شــخصی است. قیمت سوخت در فرانسه بسیار بااست و این 

یعنی یک استرس مضاعف بر قشر کارگر فرانسه.
اریک والبرگ: باید توجه داشــته باشیم که تظاهرات از پاریس آغاز 
نشده بلکه از صنف کشاورزان و روستاییانی آغاز شده که گرانی سوخت بسیار 
برای آنها آزار دهنده است. چرا که کشاورزان برای ارسال محصوات شان به 
دیگر نقاط فرانســه با مشکل مواجه می شوند. آنها بارها در بیانیه های خود 
اعام کرده بودند که برای دستیابی به عدالت اجتماعی تاش می کنند. آنها 
برای دستیابی به حقوق یکسان و رسیدن به دموکراسی مبارزه می کنند. 
2( عدالت های اجتماعی در فرانسه را چگونه ارزیابی می کنید؟آیا 
در فرانسه عدالت هست و با همه مردم به طور یکسان رفتار می شود؟ 
رودنی شکسپیر: همزمان با بدتر شدن وضعیت اقتصادی قشر متوسط 
و کارگری فرانســه، سیاست های دولت ماکرون نیز باعث شد سرمایه داران 
در این کشــور حتی از گذشــته هم پولدارتر شوند و سودهای بیشتری به 
جیب بزنند. نظام اقتصادی فرانســه کاما ناامیدکننده و غیرعادانه است. 
ورود تکنولوژی در ابعــاد مختلف و در هر زمینه ای باعث نابودی کارگران 
این کشــور شــده و با ادامه آن فاصله بین قشر کارگر و سرمایه دار هر روز 
بیشــترهم می شود. در این میان جوانان فرانسوی بیشتر از همه ضرر می 

کنند و آسیب می بینند. 
اریک والبرگ: من معتقدم فرانسه از جهات گوناگون برای بسیاری از 
جوامع یک الگو به حســاب می آید. فرانسوی ها در پنجمین جمهوری خود 
به سر می برند. هرکدام از جمهوری های این کشور به شکست انجامیده اما 
مجددا جمهوری دیگری از دل آنها زاییده شــده اســت. اکنون مدل اداره 
فرانســه پس از جنگ جهانی دوم تلفیقی از اداره امور به دســت ریاســت 
جمهوری و پارلمان اســت که آموزش و سامت را با ارائه یک رفاه حداقی 
به مردم ارائه می دهد. این یک تعریف حداقلی از عدالت اجتماعی اســت. 
هرچند غالب جلیقه زردها را سفیدپوســتان تشــکیل می دهند اما خشم 
آنها، یک خشــم عمومی است.  در این کشور یک اقلیت عربی و آفریقایی 
از سال 2004 رشد پیدا کرده اند، این افراد هم بسیار از نژادپرستی موجود 
در سطح جامعه فرانسه ناراضی اند و مشاهده می کنند که سیاست های نئو 
لیبرالی هر روز اوضاع را بدتر می کند. فرانسه همواره به سکواریسمی که در 
جامعه القا می کند، می نازد. زنان مسلمان را از استفاده پوشینه منع می کند 
و به دختران مسلمان مدرسه ای اجازه روسری سرکردن را نمی دهد. هدف 
قرار دادن مسلمان ها تا این حد خود نشان می دهد که فصل مشترک غیر 
مسلمانان در یک »نژادپرستی« نهان علیه مسلمانان است. »نئولیبرالیسم« 

فقط اوضاع را در غرب بدتر می کند. 
3( آینده تحوات فرانسه را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این 

شورش ها ادامه خواهند یافت یا سرکوب خواهد شد؟
رودنی شکســپیر: به نظر می رسد اعتراضات فرانسه تا ماه می سال 
دیگر میادی که همزمان با انتخابات اتحادیه اروپا شروع می شود ادامه پیدا 
خواهد کرد. به نظر می رسد تغییرات جدی ای در سیاست فرانسه در راه است. 
اریک والبرگ: تا به حال ناآرامی های فرانسه 8 کشته در پی داشته 
و صدها نفر را به بند کشــانده است. مردم وضعیت اقتصادی کشورشان را 
ناامیدکننده می بینند. مردم فرانســه رهبری می خواهند که اوضاع فعلی را 
تغییر دهد. متاســفانه مسیری که بتواند به یک راه حل منجر شود اکنون 
در دسترس نیست. اتفاقات اخیر نشان دهنده شکست احتمالی ماکرون در 
انتخابات آتی است و آنکه »ماری لوپن« در مبارزه انتخاباتی آینده شانس 
پیــروزی خواهد داشــت. هر چند که در آن صورت قوانین ســخت گیرانه 
مهاجرتی در دستور کار قرار خواهد گرفت اما از سویی دیگر هم تمهیدات 

رفاهی را قطع نخواهد کرد.  
4( آیا این ناآرامی ها به سرتا سر اروپا  سرایت خواهد کرد ؟

رودنی شکسپیر: تظاهرات جلیقه زردها نمادی از سختی اقتصادی بر 
شانه های مردم سرتاسر اروپاست که به تدریج در حال گسترش در تمامی 
این قاره است. آمار واقعی بیکاری در فرانسه برای جوانان و اقلیت ها حدود 

25 درصد است. 
اریک والبرگ: ناآرامی های فرانسه، اروپا را یاد تظاهرات سال 2010 
یونــان علیه اتحادیه اروپا می انــدازد. یونان در آن زمان اما از حمایت هیچ 
کشــور اروپایی بهره مند نبود و وارد یک رکود تمام عیاری شــد و برای از 
بین بردن مشــکات مجبور به فروش اموال عمومی اش شد. اما به هرحال، 
فرانســه ایــن وضعیت را ندارد و حمایت ها را از نقــاط مختلف اروپا جلب 
کرده اســت. در انگلیس و بلژیک هم تحرکات مشــابه ای دیده شده است. 
شــهروندان معمولی اروپا هر کاری می کنند تا توجه حاکمیت را به سوی 

مشکات خود جلب کنند. 
5( خواسته جلیقه زردها به طور مشخص چیست و آینده ماکرون 

را چطور ارزیابی می کنید؟ 
رودنی شکسپیر: مشکل بزرگ این است که دکترین اقتصادی کنونی 
هیچ پاســخی برای اتوماســیون صنعت در کشورهای پیشــرفته را ندارد. 
تظاهرکنندگان تقاضاهای زیادی دارند که از جمله آن؛ مشــارکت سیاسی 
در آینده کشور، عدالت اقتصادی و امنیت  است. ماکرون در حال حاضر به 
شدت نزد مردم محبوبیت خود را از دست داده است و احتماا برای دومین 
بار انتخاب نخواهد شد، اما در هر صورت برای مدتی در قدرت خواهد ماند. 
اریک والبرگ : »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور جنتلمن فرانسه گویا 
در یک سیاره دیگری زندگی می کند و رنج مصیبت مردم فرانسه را متوجه 
نمی شود. او بافاصله پس از انتخاب شدن، مالیات اضافی ثروتمندان را لغو 
کرد تا به یک باره به »رئیس جمهور ثروتمندان« مشهور شود. وی همواره 
سعی می کند که یک چهره بین المللی از خود نشان دهد و وجه خاصی در 
دنیا داشته باشد. وقتی که وی در حال نواختن »ویالون« خود است، پاریس 
در حال نابودی است. خیلی مشکل است که فرض کنیم با منصرف شدن 
نظر ماکرون در باره افزایش قیمت ســوخت، تظاهرات مردم فرانسه پایان 
یابد. ماکرون راضی به برقراری مجدد »مالیات افزوده« برای ثروتمندان نشد 

تا ثابت کند منفعت واقعی اش در کجا قرار دارد.

کارشناسان غربی در گفت وگو با کیهان:
شورش های فرانسه ادامه خواهند یافت

تغییرات جدی اروپا در راه است

سرویس خارجی-
»بثینه الریمی«، کودک یمنی که به »چشم بشریت« 
معروف شده است پس از یک سال اسارت در عربستان 
در چارچوب توافق تبادل اسرا با رژیم سعودی آزاد شد. 

وی به همراه خانواده اش در زندان های سعودی بود!
یک سال پیش تصویر کودکی یمنی که چشم به شدت 
ورم کرده خود را با دست باز نگه داشته بود تا بتواند ببیند به 
سوژه رسانه ها تبدیل شد. »بثینه الریمی« تنها فرد در میان 
خانواده اش بود که از حمله جنگنده های متجاوز سعودی جان 
ســالم به دربرده بود. پدر، مــادر، 5 برادر و دایی این کودک 
شش ساله در حمله آل سعود کشته شدند. پس از این حمله، 
تصویری از وی منتشــر شد که دهان و چشمانش به شدت 
متورم است و تاش می کند با دست چشمان ورم کرده اش را 
باز نگه دارد تا بتواند اطرافیانش را در یکی از بیمارستان های 
صنعا ببیند. ســعودی مهرماه 96 برای ســرپوش نهادن بر 
جنایت هــای خود در یمن »بثینه الریمی« را ربود. حاا وی 

پس از 14 ماه آزاد شده است. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، به نقل از تلویزیون 
المسیره، عبدالقادر المرتضی، رئیس سازمان ملی امور اسیران و 
مفقودین یمن جمعه به دیدن »بثینه« که به »چشم بشریت« 
معروف شــده است رفت. بثینه که در چارچوب توافق تبادل 
اســرا با رژیم عربستان آزاد شده است، صبح جمعه به همراه 

خانواده عمویش به صنعا بازگشت.
»المرتضی« از سامتی »بثینه الریمی« و خانواده عمویش 
که از یمن ربوده شــده و به خارج از این کشور منتقل شده 
بودنــد اطمینان حاصل کرد. بثینه و خانواده عمویش حدود 
یک سال در خارج از یمن بودند که در این مدت با مشکات 
زیادی به علــت مخالفت با برائت به جنایتکاران ســعودی 
درخصوص جنایتی که مرتکب شــده بودند مواجه شــدند. 
المرتضی گفت: »در مذاکرات شــرط کردیم که همه ربوده 
شدگان و همه کسانی که تحت حصر خانگی قرار دارند باید 
آزاد شــوند و ما می دانستیم که یمنی های ربوده شده زیادی 

دختر 6 ساله یمنی، معروف به »چشم بشریت« پس از یک سال از زندان سعودی ها آزاد شد

سی و نهمین جمعه تظاهرات بازگشت تحت عنوان »وفاداری 
با داورمردان مقاومت در کرانه باختری« عصر جمعه در نوار مرزی 
غزه برگزار شد که 5 شهید و بیش از 130 زخمی برجای گذاشت.

 این تظاهرات که از روز 10 فروردین آغاز شده تاکنون بیش از 270 
شــهید و 26000 مجروح به جا گذاشته است که حال صدها نفر از آنها 
وخیم اســت.وزارت بهداشت فلســطین در نوار غزه اعام کرد در حمله 
 اشغالگران صهیونیست به تظاهرکنندگان 5 فلسطینی به شهادت رسیدند 
که دو نفر از آنان 16 ساله و 18 ساله هستند. بیش از 130 نفر دیگر از 
جمله یک پرســتار و دو خبرنگار نیز زخمی شدند. نظامیان ارتش رژیم 
صهیونیستی با شلیک گلوله و گاز  اشک آور اقدام به سرکوب این تظاهرات 
مسالمت آمیز کردند. هیئت عالی برگزاری تظاهرات بازگشت صبح جمعه 
با صدور بیانیه ای خواستار مشارکت گسترده و پررنگ فلسطینیان در این 

تظاهرات شده بود. 
خبرنــگاران حاضر در این راهپیمایی، مشــارکت مردم غزه در این 
راهپیمایی را »بسیار گسترده« اعام کردند. فلسطینی ها در این راهپیمایی 

بار دیگر تاکید کردند مقاومت، گزینه راهبردی آنهاست. 
 به گزارش مرکز اطاع رســانی فلســطین در پی حمات نظامیان 
صهیونیســت بــه تظاهرکنندگان دو جنبش حماس و جهاد اســامی 
حمله به تظاهرکنندگان فلســطینی را محکوم کرده و آن را »تروریسم 

اسرائیل« خواندند. 
سی و نهمین راهپیمایی بازگشت در شرایطی برگزار شد که ساکنان 
کرانه  باختری نیز هم نوا با اهالی غزه به برگزاری تظاهرات و اعام مخالفت و 
انزجار از سیاست های سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی پرداخته و در مناطق 

مختلف راهپیمایی کردند. 

سرکوب سی ونهمین تظاهرات بازگشت در غزه
5 فلسطینی شهید و 130 نفر زخمی شدند

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه نسبت به استقرار 
ســامانه های موشکی آمریکا در اروپا هشــدار داده و گفته: 
»موشک های آمریکا که در اروپا مستقر می شوند را هدف قرار 

می دهیم.«
اردیبهشت سال گذشته جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که همین 
پنج شــنبه گذشته از سمت خود استعفا داد در سفر به لیتوانی گفت 
آمریکا  برای دفاع از  کشــورهای حاشــیه دریای بالتیک  و استقرار 
سیستم های دفاعی آماده است:»به نظر ما استقرار سیستم های مشخص 
دفاع ضد موشکی در اینجا  ضروری هستند، روسیه نیز سیستم های 
دفاعی خود را در این منطقه مستقر کرده  و ما  از این موضوع مطلع 
هستیم. « کمی بعد خبر رسید که لهستان نیز برای استقرار موشک های 

آمریکایی در خاک خود اعام آمادگی کرده است.
 استقرار سامانه های موشــکی و تجهیزات نظامی آمریکا در بیخ 
گوش روســیه در شرایطی که تنش ها بین روسیه و آمریکا باا گرفته 
حساسیت روس ها را به شــدت برانگیخته است. »وادیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روســیه پنج شنبه گذشته درباره استقرار این سامانه ها 
هشــدار داد و گفت کــه این امر منجر به یــک »فاجعه ای جهانی« 
می شــود. »دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین نیز در گفت وگو با 
شبکه  تلویزیونی دولتی این کشور )شبکه یک( گفت: »رئیس جمهور 
بارها منظور خود را توضیح داده است. استقرار این موشک ها در اروپا 
باعث می شود روسیه هم برای ایجاد توازن، زرادخانه های موشکی خود 
را به سمت این پرتابگرها نشانه بگیرد... این وضعیت می تواند به تکرار 

سناریوی که قبا داشتیم، منجر شود.«
اتمام حجت با انگلیس

همزمان با هشــدار سفت و سخت روســیه به آمریکا سخنگوی 
وزارت خارجه روسیه حاا به مقامات لندن درباره ادامه اعمال فشارها 
بر خبرنــگاران روس، از جمله کارشــکنی در فعالیت آژانس خبری 
»اسپوتنیک« و شبکه تلویزیونی »راشا تودی« در انگلیس هشدار داد 
و گفت، صبر مقامات مسکو بی نهایت نیست. به گزارش تسنیم، »ماریا 
زاخارووا« سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه اعام کرد دولت 
انگلیس دیگر به طور مستقیم و علنی با فعالیت برخی خبرنگاران روسی، 
از جمله آژانس خبری »اسپوتنیک« و شبکه تلویزیونی »راشا تودی« 
در این کشور مخالفت کرده، در حالی که روسیه تا لحظه آخر به این 
اقدامات پاســخی نداده و تنها به هشدار در این باره اکتفا کرده است. 
زاخارووا گفت: »صبر ما بی نهایت نخواهد بود. ما تا آخرین لحظه هم 
واکنشی به مخالفت مســتقیم مقامات لندن با فعالیت خبرنگاران و 
شبکه های تلویزیونی روسی واکنش نشان نداده و تنها نسبت به ادامه 
این اقدامات هشــدار دادیم. ولی ظاهرا اکنون زمان آن رسیده که به 

این برخوردها واکنش نشان دهیم.«

روسیه تهدید کرد موشک های آمریکا 
در اروپا را منهدم می کند

سرویس خارجی- 
شکست کامل و مفتضحانه آمریکا در سوریه که 
با فرمان ترامپ برای خروج از ســوریه و افغانستان 
علنی و با گسترش بحران داخلی در این کشور همراه 
شــده، موجی از وحشت و هراس را در میان متحدان 
واشنگتن در سراسر جهان بر انگیخته و هرج و مرج 
و نگرانی را در داخل این کشــور به اوج خود رسانده 
است تا شکست بزرگ دیگری به ویترین شکست های 

آمریکا اضافه شود.
آمریکا این روزها شرایط سخت و خاصی را تجربه می کند؛ 
شرایطی که شاید تاکنون سابقه نداشته؛ برخاف رسانه ها و 
چهره هایی که تاش می کنند عقب نشینی نیروهای آمریکایی 
از غرب آســیا را نوعی »فریب« و »راهبرد حساب شده« جا 
بزننــد و یا ایــن حرکت را صرفا به ویژگی های شــخصیتی 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور این کشور ربط دهند، بسیاری 
از کارشناســان و نخبــگان، هم در دولت آمریــکا و هم در 
اندیشکده ها، دانشــگاه ها، خبرگزاری ها و... معتقدند، خروج 
آمریکا از این دو کشور یک پیام بیشتر نداشت: شکست آمریکا 

و پیروزی ایران و متحدانش.
این عقب نشینی که یادآور عقب نشینی بزرگ آمریکا از 
عراق و به قول استراتژیست های غربی، »تقدیم آن در سینی 
طا به ایران« اســت، هنوز باعث بهت و حیرت بســیاری از 
اطرافیان ترامپ، اســتعفای مقامات آمریکایی، خشم محافل 

صهیونیستی، و صد البته شادی جبهه مقاومت شده است.
تصمیم شخصی نبود

در حالی که بســیاری از لیبرال های وطنی تاش کردند 
این شکســت را »تغییر استراتژی ترامپ« جا زده یا حتی در 
حد»تصمیم فردی ترامپ« تقلیلش دهند، »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه آمریکا پس از 24 ساعت سکوت به حرف آمد و اعتراف 
کرد که این تصمیم حاصل مشاوره اعضای کابینه بوده است. به 
گفته پمپئو:»این تصمیم بعد از مشورت و گفت و گو با تمامی 

مسئوان عالی رتبه کشور گرفته شده است.«
 این اظهارات و سخنان مشابه مقامات ارشد و بلند پایه 
ســابق و فعلی آمریکا در کنار اســتعفا های پی درپی و وقوع 
بحران و هرج و مرج سیاسی و اقتصادی داخلی)سقوط بورس، 
تعطیلی دولت، درگیری کنگره با کاخ سفید و...( آمریکایی ها را 
حسابی دچار سرگیجه کرده تا همه بفهمند آنچه در سوریه و 
افغانستان اتفاق افتاد، نه یک تغییر تاکتیک که، یک شکست 
بزرگ و خفت باری اســت که باعث خواهد شد آمریکا خود 

را برای شرایط نامعلو م و بحران های سخت تر آماده کند.
چرا شکست؟ 

ســران آمریکا طی ســال های اخیر و همزمان با تقویت 

نیروهــای خود و داعش در ســوریه بارها و بارها اعام کرده 
بودند هدف آنها در سوریه، تغییر حاکمیت این کشور، اخراج 
ایران و نیروهای مقاومت از ســوریه و ایجاد حاشیه امن برای 
رژیم صهیونیستی است. آمریکایی که حاا قرار است حداکثر 
طی دو سه ماه آینده به طور کامل این کشور را ترک کند، به 

کدام یک از این اهداف دست یافته است؟! 
بحران در سیاست داخلی و خارجی

 در ارتباط با اوضاع نا مســاعد داخلی، دیروز رسما اعام 
شد دولت آمریکا )به دلیل اختاف کنگره با کاخ سفید بر سر 
بودجه( تقریبا تعطیل شده و کارکنان 9 وزارتخانه و ده ها اداره 
دولتی تا اطــاع ثانوی حقوقی دریافت نخواهند کرد. ارزش 
بورس ســقوط کرده و ترامپ قصــد دارد که »جروم پاول« 
رئیس بانک مرکزی این کشــور را هم بر کنار کند. تمام این 
اتفاقات را بگذارید کنار وحشت و نگرانی متحدان این کشور 
)رژیم صهیونیســتی، اعضای ناتو، کره جنوبی و کشــورهای 
مرتجع عربی(، اســتعفای وزیر دفاع ترامپ و اســتعفاهایی 
کــه یکی پس از دیگری در اعتراض به چنین وضعی صورت 
می گیرند. وضعیتی که وزیر دفاع اسبق این کشور یعنی »لئون 
پانتا« از آن با عنوان »بحران و هرج و مرج در آمریکا« نام برد.

زحمت 70 ساله تباه شد
در واکنش به این شکســت و خروج آمریکا از ســوریه 
دیروز»برت مک گورک« نماینده واشــنگتن در امور سوریه 
هم اســتعفا کرد و ســه وزیر دفاع و یک وزیر خارجه سابق 
آمریکا)لئــون پانتــا، ویلیام کوهن، چاک هــاگل و هیاری 

کلینتون( هم سکوت خود را شکستند و به اوضاع فاجعه بار 
و نامســاعد آمریکا اعتراف کردند؛ پانه تا گفت که آمریکا در 
شــرایط بحران و هرج و مرج است. کوهن اظهار داشت همه 
پایه هــای ثبات آمریکا، که طی هفــت دهه اخیر قوام یافته 
بودند، اکنون در حال تخریب شــدن هستند. هاگل اعتراف 
کرد، آمریکا طی دو سال آینده روزهای دشوار و نا پایداری را 
پیش رو خواهد داشــت. کلینتون هم شرایط فعلی آمریکا را 
»خطرناک« خواند. »لیندسی گراهام«، سناتور جمهوری خواه 
اما خواستار جلسه فوری سنا درباره سوریه شد تا شاید بتواند 

تا دیر نشده، کاری انجام دهد.
نظم جدید در منطقه

نهاد موســوم به »بنیاد دفاع از دموکراسی« نیز اما طی 
گزارش مبســوطی در این باره اعام کرد که خروج آمریکا از 
شرق سوریه، باعث خواهد شد که ایران طرح موسوم به »پل 
ســرزمینی« را که از این کشــور تا مرزهای اسرائیل امتداد 
می یابد، به اجرا در آورد. بنیاد آمریکایی »کارنگی« هم اعام 
کرد، خروج آمریکا از سوریه باعث می شود که اسرائیل در برابر 
ایران تنها شود و چرخش اوضاع به سمت متحدان ایران نظم 
جدیدی را در منطقه شــکل خواهد داد. این نهاد آمریکایی 
حتــی پیش بینی کرد از این پس ترکیه، کردهای ســوریه و 
حتی لبنانی ها به سمت روسیه متمایل خواهند شد و » بشار 
اسد« هم کنترل تمام خاک سوریه را در دست خواهد گرفت.

متحدان در وحشت
نشریه آمریکایی »فارین پالیسی« اما در گزارشی به نقل از 

سناتور» باب منندز«، با اشاره به آنچه در سوریه و افغانستان 
در جریان اســت )خروج آمریکا( اوضاع این روزهای متحدان 
آمریکا را هم »نگران کننده« خوانده اســت. به اعتقاد منندز، 
از ناتو گرفته تــا کره جنوبی و دیکتاتور های عرب منطقه از 
این پس اوضاع »بسیار بد«ی خواهند داشت: »اکنون عاوه بر 
جامعه امنیتی آمریکا، متحدان خارجی این کشور نیز بدترین 
احساس هراس را دارند. اولین احساسی که این متحدان دارند، 
این است که آمریکا همان طور که کردهای مسلح تحت حمایت 
خود در سوریه را رها کرده است، آنها را نیز به حال خود رها 

خواهد کرد.«
فارین پالیســی در ادامه، بدون توجــه به اظهارات وزیر 
خارجه آمریکا، تاش کرد که ویژگی های شخصیتی »دونالد 
ترامپ« را در اتخاذ این تصمیم بر جسته کند و او را مسبب 
شرایط فعلی نشان دهد. این نشریه در همین چارچوب، ادامه 
داد که با خارج شــدن »جیمز ماتیس« وزیر دفاع آمریکا از 
کابینه، صدای عقانیت نیز از کابینه ترامپ در حوزه سیاست 

خارجی رخت بسته است. 
این نشریه سپس به نقل از کارشناسان نوشت: »در شرایط 
غیبت ماتیس، باید شاهد تصمیم گیری های تکان دهنده تر 
ترامپ باشیم، تصمیماتی که متحدان را از آمریکا دور می کند. 
برای مثال، ممکن است روابط این کشور و کره جنوبی تیره 

شود و یا آنکه آمریکا به طور یکجانبه از ناتو خارج گردد.«
واکنش رژیم صهیونیستی 

در ارتبــاط با هراس متحدان آمریــکا، نهادهای نظامی 
و اطاعاتی رژیم صهیونیســتی نیز رسما اعتراف کردند که 
ترامپ با خروج از ســوریه، اســرائیل را »زیر چرخ های قطار 

روسیه انداخته است.«
 »رونین برگمن« تحلیلگر صهیونیست هم طی اظهاراتی 
که از شــبکه 10 رژیم صهیونیستی پخش شد، خبر داد که 
سران نظامی و اطاعاتی اسرائیل از تصمیم ترامپ به شدت 

خشمگین و سر خورده شده اند.
دولــت آلمان هم اعام کــرده که از تغییــر راهبرد و 
عقب نشینی آمریکا نگران است؛ یک مقام آلمانی در برلین به 
خبرنگاران گفت، کاخ سفید پیش از این تصمیم، با مقامات 
آلمانی مشورت نکرد و این تصمیم آمریکا می تواند روند جنگ 

در سوریه را تغییر دهد.
گفتنی اســت، تحلیل ها درباره چرایی خروج آمریکا از 
منطقــه همچنان ادامه دارد. تحلیل هــا متفاوتند و هر یک 
از زاویــه ای به مســئله می پردازند و اختافاتــی نیز با هم 
دارنــد، اما تقریبا هیچ یک از ایــن تحلیل ها، منکر پیروزی 
 ایران، ســوریه و روســیه و شکســت آمریــکا و متحدانش 

نیست.

بر خاف شعارهای اصاحگرایانه محمدبن  سلمان، 
گزارش ها از افزایش 100 درصدی اعدام ها در دوران 

ولیعهد سعودی خبر می دهد. 
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در دو سال گذشته 
با رونمایی از ســند چشم انداز 2030 تاش زیادی داشته 
تا خود را با عنوان یک اصاحگر معرفی کند. اما این شعار 
وی تنها برای فریب افکار عمومی بوده و اقدامات بن سلمان 
نشــان دهنده غیرواقعی بودن این شعارها است. به عنوان 
مثال قتل فجیع جمال خاشــقجی روزنامه نگار سعودی به 

تنهایی برای نابودی اصاحات بن سلمان کفایت می کند، 
چرا که بنابر اعام سازمان سیا و همچنین کنگره آمریکا، بن 
سلمان عامل اصلی این قتل بوده است. اکنون اخبار مربوط 
به اعدام ها در عربستان بار دیگر فریب بزرگ بن  سلمان در 

طرح اصاحاتش را روشن تر می کند. 
آمار و ارقام جدید نشــان می دهــد تعداد اعدام ها در 
عربســتان از زمان انتخاب »محمد بن سلمان« به عنوان 
ولیعهد ســعودی دو برابر شده است. آمار اعدام در هشت 
ماه اول پس از به قدرت رســیدن بن سلمان افزایش قابل 

توجهی داشته است.
به گزارش ابنا، موسســه حقوق بشر »رپریو« مستقر 
در انگلیــس اعام کرد 133 اعدام از ژوئن)خرداد( 2017 
تا مارس)اســفند( 2018 در عربستان اجرا شده است که 
این رقم در 8 ماه قبل از تصدی بن ســلمان 67 مورد بود. 
کارگران خارجی عمدتا از جنوب آســیا در بین اعدامی ها 
در عربســتان در سال 2018 هستند. این موسسه حقوق 
بشر اعام کرده حدود 700 نفر در عربستان از سال 2014 

تاکنون اعدام شده اند.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

خروج از سوریه
شکست دیگری در ویترین شکست های آمریکا

معترضان فرانســوی موســوم به جلیقه زردها  
در ششــمین هفته حضور خود بار دیگــر با تجمع 
در خیابان هــای پاریس اعتراض خود را نســبت به 
سیاست های دولت ماکرون اعام کردند. این اعتراض ها 
علی رغم عقب نشــینی دولت فرانسه از سیاست های 

ریاضتی صورت می گیرند.
اعتراضات در فرانسه به سیاســت های نئولیبرالی دولت 
ماکرون که معترضان وی را رئیس جمهور ثروتمندان می دانند 
دیروز)شنبه( در ششمین هفته خود از سوی جنبش موسوم 
به جلیقه زردها پیگیری شد. جمعه خبر رسید جنبش جدیدی 
نیز موسوم به »جلیقه آبی ها« در فرانسه بین نیروهای پلیس 
متولد شــده و آنها در راســتای همبستگی با جلیقه زردها و 
پیگیری مطالبات مالی خود از دولت اعام موجودیت کرده اند.
خبرگزاری ها در آستانه شروع تظاهرات دیروز اعام کردند 
روز جمعــه یکی از جلیقه زردها نیز بر اثر تصادف در جنوب 
فرانسه کشته شد. یکی از نیروهای پلیس، دیروز در این مورد 
به خبرگزاری رویترز گفت که تصادف در مسیری رخ داده که 
معترضان جلیقه  زرد آن را در اعتراض به سیاست های دولت 
مسدود کرده بودند و بدین ترتیب شمار معترضانی که در طول 

6 هفته گذشته کشته شده اند به عدد 10 نفر رسید.
تظاهرات دیروز با حضور صدها تن از معترضان آغاز شد 
اما شمار معترضان خیابانی به علت آغاز پاکسازی کمپ های 

علی رغم عقب نشینی ماکرون

ششمین هفته شورش های فرانسه  با مرگ دهمین جلیقه زرد برگزار شد

تجمع کنندگان به دست پلیس در آستانه تعطیات سال نوی 
میادی کاسته شده بود. به گزارش منابع محلی پلیس فرانسه 
برای مقابله با معترضان تدابیر امنیتی را در خیابان های پایتخت 
تشدید کرده و تجهیزاتی را به این منظور به خیابان ها آورده 
بود. پلیس از مغازه ها و فروشــگاه ها در پاریس که در آستانه 
جشن میاد حضرت مسیح)ع( قاعدتا باید پذیرای مشتریان 

زیادی باشند، خواســته بود که هوشیار باشند. وزارت کشور 
فرانسه نیز اعام کرد ساز و کار امنیتی مناسب به اجرا گذاشته 
خواهد شــد. مقام های فرانسوی از ترس ناآرامی ، دیروز کاخ 
ورسای را که همواره تعداد گردشگران باایی دارد تعطیل کرده 
بودند. هفته گذشته، حدود 69 هزار نفر از نیروهای امنیتی در 
سراســر فرانسه مستقر شده بودند. شمار نیروهای مستقر در 

پاریس 8 هزار نفر بود که خودروهای زرهی از آنها پشتیبانی به 
عمل می آوردند. این خودروهای زرهی در شهرهای »تولوز« و 
»بوردو« در جنوب غرب و »بوش دو رن« در جنوب همچنان 
در پاریــس در حالت آماده بــاش خواهند بود. در پاریس نیز  
همه ایستگاه های مترو در خیابان شانزه لیزه دیروز بسته شد 
همینطور ایستگاه »میرومسنیل« نزدیک وزارت کشور و کاخ 

الیزه نیز بسته بود.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری فرانسه نیز نوشت:  »معترضان 
فرانسوی روز جمعه اختاف  نظری در مکان برگزاری تجمع 
پیدا کردند؛ اینکه دوباره در پاریس جمع شــوند یا در شهر 
ورســای در حومه پاریس. عصر جمعه نیز سنای فرانسه بعد 
از مجلس ملی، یک سری قوانین برای کمک به افراد زیر خط 
فقر و بازنشسته ها تصویب کرد. این قوانین باید از اوایل 2019 
اجرایی شود. پیش از آن هم ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه 
که به منطقه ای در مرکز فرانسه رفته بود، با معترضانی که علیه 
رئیس جمهوری فرانسه شعار »ماکرون استعفا« سر می دادند، 
مواجه شد.« روز جمعه همزمان با جلسه سنای فرانسه عده ای 
از معترضان در شهر تولوز در جنوب غربی فرانسه تجمع کرده 
و به تمســخر امانوئل ماکرون در سالروز تولد 41 سالگی وی 
پرداختنــد. یکی از معترضان گفت: »ما بــرای او )ماکرون( 
 هیــچ هدیه ای نیاورده ایــم، چرا که او به مــا هیچ هدیه ای

 نداده است.«

افزایش 100 درصدی اعدام ها در دوران بن سلمان

در عربستان هستند که یا 
در خود عربســتان مقیم 
بودند و یــا از یمن ربوده 
پس  ما  بنابراین  شده اند؛ 
از آنکه نام بثینه و عموی 
او و فرزنــدان عمویش را 
ارائه کردیم با فشــار های 
زیــادی مواجه شــدند و 
می خواســتند بر جنایتی 

که مرتکب شده اند سرپوش بگذارند و احساس کردند که برابر 
رسوایی بزرگی قرار گرفته اند و مجبور شدند آنها را حتی پیش 
از زمان آغاز تبادل اســیران آزاد کنند. ما بسیار خوشحالیم 
چرا که آنچه که می خواســتیم آزادی آنها و آزادی اسیران و 
مفقودین بود.« وی افزود: »سعودی ها پس از آنکه آنها را ربودند 
و به عربستان منتقل کردند، همه آنها را تحت اقامت خانگی 
قرار دادند و پس از آن عموی بثینه برای مدت شش ماه در 

یکی از زندان های عربستان قرار داشت.«
»المرتضــی« از همه ســازمان های بین المللی و داخلی 

و همچنین رســانه ها 
خواست به دیدن این 
بروند  مظلوم  خانواده 
تــا از ظلم و ســتمی 
که به آنها شده است 

آگاه شوند.
حمله به 
آمبوانس ها!

از سوی دیگر و در 

ادامه تجاوز ســعودی ها، وزارت بهداشت یمن جمعه گزارش 
داد کــه در حمات جنگنده های ســعودی به دو خودروی 
آمبوانس در اســتان الجوف یمن، چهار تن کشته و یک تن 

دیگر زخمی شده است.
تصویب قطعنامه

از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 
شــماره 2450 را که برای تأیید آتش بــس میان گروه های 
یمنی صادر شــده به تصویب رساند. 15 کشور عضو شورای 
امنیت جمعه بعد از جدال های چند روزه بر سر دو قطعنامه 

رقیب جهت تأیید آتش بس یمن ســرانجام پیش نویس تهیه 
شده توسط انگلیس را به تصویب رساندند. انگلیس و آمریکا 
دو پیش نویس رقیب در شــورای امنیت توزیع کرده بودند. 
روســیه با پیش نویس آمریکا به دلیل آنکه اتهاماتی را علیه 
ایــران مطرح می کرد، مخالف بود. اعضا، ســرانجام جمعه بر 
سر رأی به پیش نویس انگلیس توافق کردند.گروه های یمنی 
بعد از یک هفته گفت وگو زیر نظر ســازمان ملل، پنجشنبه 
دو هفته گذشــته در استکهلم سوئد اعام کردند به توافقی 
برای آتش بس در شــهر بندری الحدیده دست پیدا کرده اند. 
این توافق از بامداد سه شنبه اجرایی شد. پیش نویس انگلیس 
که اکنون به تصویب رســیده به »آنتونیو گوترش«، دبیرکل 
ســازمان ملل اجازه می دهد تیمی را برای تســهیل اجرای 
توافق اســتکهلم و نظارت بر آن مستقر کند. این قطعنامه به 
عاوه توافق اســتکهلم را تأیید کرده و از گوترش می خواهد 
در اسرع وقت پیشنهاداتی را برای حمایت کامل سازمان ملل 
از این آتش بس ارائه کند. جنبش انصاراه، عربستان و دولت 
مستعفی یمن ساعاتی بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت 
درباره توافق سوئد، از آن استقبال کرده و بر پایبندی خود به 

این توافق تاکید کردند.


