
همچنان حقوق هاي بااي 30ميليون

فرمانده معظم كل قوا در ديدار فرماندهان نيروي انتظامي:

نيروي انتظامي بايد در چشم مردم مقتدر، عادل و هشيار باشد

يک نمايشنامه نويس: فاتحه تئاتر خوانده شده است 
در سالن هاي كوچک و بزرگ همه قر كمر مي دهند

 اروپا: امريکا 
 با خروج از سوريه 

به ما خيانت کرد

 اينديپندنت: 
از هر 3 کودک بريتانيا 

يکي در فقر بزرگ مي شود

 هشدار دادستان 
به اختاط »بينوايان«

  در حالي كه شركت هاي ايراني نماد عقب ماندگي 
در نفت معرفي مي شدند، حاا لكوموتيو توسعه 

نفت ناميده مي شوند

 اذعان مديران نفتی 
به توانمندی های داخلی 
بعد از خروج خارجی ها!
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در انتشار فيلم جلسه غيرعلني مجلس پاي    
علوم  استاد  يک  است.  ميان  در  سراوان  نماينده 
كامپيوتر دانشگاه فرايبورگ آلمان هم اعام كرد كه 
»محمدباسط ُدرازهي مقاله او را سرقت كرده است«

 تخلفات »درازهي« 
روز به روز بيشتر می شود!
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بي تفاوتي دولت نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق مديران دولتي 
همچنان حقوق هاي بااي 30ميليون

در حالي ك�ه منابع  مال�ي كش�ور دچار   اقتصادي
محدوديت هايي ش�ده اس�ت،  اما برخي مديران 
كش�ور همچن�ان از حق�وق و مزاي�اي نجوم�ي 
برخوردارن�د، آن هم به دليل ك�م كاري دولت در 
راه اندازي س�امانه ثبت حقوق مدي�ران دولتي؛ 
موضوعي كه عضو كميس�يون قضايي و حقوقي 
مجلس ش�وراي اس�امي هم ب�ه آن پرداخته و 
ك�رده  اس�ت.  وارد  آن  ب�ه  انتقادات�ي 
به گ��زارش »جوان«، پ��س از انتش��ار فيش هاي 
نجومي برخي مديران كشور، نهادهاي نظارتي وارد 
عمل شده اند و با بررسي اضافه دريافتي مديراني كه 
نجومي دريافت كرده اند، سعي كردند به اين روند 
پايان دهند. حتي قرار ش��د سامانه اي براي انتشار 
حقوق مديران طراحي شود تا همه مردم به ميزان 
دريافتي مديران دولتي دسترس��ي داشته باشند 
كه البته تا به ام��روز چنين س��امانه اي راه اندازي 

نشده  است. 
همين چند هفته پيش بود كه فيش حقوق 50ميليون 
تومان��ي مديرعامل ش��ركت ملي نف��ت و دريافتي 
100ميليون توماني مديرعامل س��ابق شركت ملي 
گاز منتشر شد كه با واكنش هاي مختلفي همراه شد. 
روندي كه گويا ادامه دارد و برخي مديران خود را براي 

دريافت دستمزدي عادانه آماده نكرده اند. 
محمدعل��ي پورمخت��ار در گفت وگو ب��ا خانه ملت، 
با اش��اره به ماده 29 قانون برنامه شش��م توسعه در 
خصوص س��امانه ثب��ت حقوق ها گف��ت: در قانون 
برنامه ششم توسعه پيش بيني ش��ده  است كه بايد 
دولت سامانه برخطي را براي ثبت حقوق ايجاد كند 
كه همه پرداخت ه��ا به كاركنان دولت��ي و مقامات 
 از قبيل حق��وق، مزايا، اضاف��ه كار و كل پرداختي ها 

قابل نظارت باشد. 
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تأكيد كرد: 
در حكم قانون برنامه ششم توسعه گفته شده  است كه 
نظارت بر حقوق ها توسط كدام دستگاه هاي نظارتي 
صورت گيرد، بر اين اساس بايد نظارت از سوي سازمان 
بازرسي و ديوان محاسبات انجام شود اما تا كنون نه 
سامانه طراحي شده است نه دستگاه هاي نظارتي بر 

حقوق ها نظارت دارند. 
پورمختار اظهار داشت: هر دس��تگاه دولتي به هر 
نحوي كه مي خواهد حقوق و مزايا را واريز مي كند، 
قرار بر اين بود كه با ثب��ت حقوق ها و نظارت بر آن 
موضوع حقوق هاي نجومي تكرار نش��ود از طرف 
ديگر پرداخت ها منطبق بر قانون باشد، اما تاكنون 
اقدامي از سوي دولت در اين زمينه صورت نگرفته 

 است. 
وي با اش��اره به تفس��ير دولت از قانون برنامه ششم 
توسعه مبني بر اينكه حقوق مديران كل به باا بايد 
ثبت ش��ود، توضيح داد: مراد قانون ثبت حقوق كل 
كاركنان دولت اس��ت، بر فرض كه قانون فقط ثبت 
حقوق مديران را دنبال  كن��د، مديران كل چند هزار 
نفر هس��تند، اما همچنان در اين بخ��ش نيز اقدامي 
براي ثبت حقوق نشده است. اين در حالي است كه از 

پرداخت حقوق هاي 30 تا 40 ميليون به غير از پاداش 
و اضافه كاري خبر داريم. 

پورمختار با بيان اينكه عدم اجراي اين قانون سؤال 
برانگيز و ابهام آميز است، بيان داشت: مجلس تاكنون 
به اين موض��وع ورود نكرده، اين در حالي اس��ت كه 
انتظار مي رود مجلس به طور ج��دي پيگير اجراي 

اين قانون باشد. 
بايد دولت سامانه برخطي را براي ثبت حقوق ايجاد 
كند كه همه پرداخت ها به كاركنان دولتي و مقامات 
به صورت تجمعي حق��وق، مزايا، اضاف��ه كار و كل 

پرداختي ها قابل نظارت باشد. 
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: بايد حقوق نمايندگان 
مجلس و كاركنان آن، دس��تگاه قوه قضائيه و همه 
دس��تگاه هاي عمومي و دولتي در س��امانه مدنظر 
ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ثبت شود، رئيس 
مجلس براي ثبت حقوق كاركنان دستگاه قانونگذاري 

دستور داده  است. 
بر اس��اس اين گزارش، با گذشت يك س��ال و 9 ماه 
از اباغ برنامه شش��م توس��عه و الزام دولت به ايجاد 
س��امانه اي ب��راي اع��ام دريافتي مدي��ران دولتي 
)طبق ماده 29 اي��ن قانون( نه تنها اي��ن قانون اجرا 
نشده است، بلكه دولت هربار با تفسير قانون از اجراي 
اصل آن س��ر باز مي زند. در آخرين م��ورد، دولت در 
مصوبه خود دامنه ش��مول قانون را به مديران كل به 
باا محدود كرده كه اين موضوع، باعث اعتراض كتبي 
رئيس مجلس شده  است. در عين حال بنا بر گزارش 
سازمان امور اداري و استخدامي، بسياري از سازمان ها 
و نهادهاي زير مجموعه قواي ديگر نيز از ارائه فهرست 
دريافتي مديران خود به منظور اعام در اين سامانه 

طفره مي روند. 
 به گزارش خراسان، علي اريجاني در نامه روزهاي 
اخير خود به حس��ن روحاني با اش��اره به مصوبه 28 
مهرماه دولت درباره ثبت اطاعات پرداخت كاركنان 
در سامانه ثبت حقوق و مزايا، متذكر شده بر اساس 
ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، بايد اطاعات كليه 
اقام پرداختي به مقامات، رؤسا و مديران دستگاه هاي 
اجرايي، در س��امانه مذكور منعكس شود اما مصوبه 
اخير دولت، دالت بر ثبت اقام پرداختي به»مديران 
كل« به باا در اين س��امانه دارد كه از حيث تضييق 
دامنه شمول، مغاير با قانون اس��ت و بايد ظرف يك 

هفته اصاح شود. 
گفتني اس��ت، پيش از اين نيز بارها مقامات دولتي 
تحريفاتي در اجراي اين قانون ايجاد كردند تا از اجراي 
كامل آن طفره بروند. از جمل��ه آن كه برخاف متن 
صريح ماده 29، سازمان اداري و استخدامي نوشت: 
»در ماده 29 قانون برنامه ششم تصريحاً وظيفه اي در 
باب طراحي سامانه حقوق و مزاياي مقامات، رؤسا و 
مديران به سازمان اداري و استخدامي كشور محول 
نشده  است«. عاوه بر تفسير به رأي در دامنه شمول 
و س��ازمان مجري، برخاف متن صريح ماده 29 كه 
اعام حقوق براي ماحظه عمومي مردم را خواستار 
شده، رئيس سازمان اداري، افشاي عمومي را منوط به 

مجوزها و طي مراحلي دانسته  است. 

   اقتصادي

يادداشت هاي امروز

دغدغه هاي آتي بازار پولي و بانكي 
مهران  ابراهيميان
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خروج از سوريه  نشانه اي ديگر از افول قدرت امريكا
رسول سنايي راد

2

عربستان- امارات، بازيگران استراتژی
 نیابتی امريكا در افغانستان / سيد عباس حسينی 
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رشد 40درصدي باسوادي 
در 40سالگي انقاب

  ميزان باسوادي از 47/5درصد در سال 1355 به 87/6درصد 
در سال 1395 رسيده است. در آخرين سرشماري جمعيت 
ش��ش س��ال و بااتر كش��ور بالغ بر 71ميليون و 506هزار و 
392نفر ش��مارش ش��ده اس��ت كه 62ميليون و 666هزار و 

760نفر آنها باسواد هستند  |  صفحه 3
ويژه هاي جوان  

 نمايندگاني كه براي »سهمیه پارتي بازي« 
ساكت شده اند

 اين واعظي بود كه  براي جلب رأي 
صفحه 2اصاح طلبان تكاپو مي كرد

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دوشنبه  3 دی 1397   -    16 ربيع الثانی 1440
سال بيستم- شماره 5548 - 16 صفحه

قيمت:500تومان

عضو انجمن موبدان تهران:
ايران، سرزمين زندگي مسالمت آميز

 اديان توحيدي است
عض�و انجم�ن موب�دان ته�ران ب�ا اش�اره ب�ه تأكي�د 
بنيانگ�ذار فقي�د انق�اب اس�امي ب�ر »مل�ت واح�ده 
در اي�ران«، فرهن�گ ايران�ي را داراي ظرفيت ه�ای 
بس�يار بزرگ دانس�ت كه زندگي مس�المت آميز پيروان 
ادي�ان مختل�ف در آن كام�ًا پذيرفت�ه ش�ده اس�ت. 
موبد »پدرام سروش پور« در حاشيه نشست »انقاب اسامي 
و چهار دهه همبس��تگي و همدلي پيروان اديان توحيدي« در 
گفت و گو با ايرنا در خصوص ادعاهاي نهادهاي به اصطاح حقوق 
بشري غربي درباره نقض حقوق اقليت های مذهبي در ايران گفت: 
در اوايل انقاب اسامي، بحث ملت واحده طبق گفته حضرت 
امام خميني )ره( شكل گرفت و به خوبي اين ظرفيت فرهنگي در 
داخل كشور شناخته شد و همين امر سنگ بنايي براي زيست 

اقليت های مذهبي در ايران شد.
 سردبير نشريه فروهر با اشاره به تحول مثبتي كه پس از تدوين 
منشور حقوق شهروندي در دولت يازدهم در خصوص آزادي هاي 
اقليت های مذهبي ايران به وجود آمد، از تعيين دس��تيار ويژه 
رئيس جمهوري در ام��ور اقوام و اقليت ه��ای ديني و مذهبي 
قدرداني كرد. سروش پور در ادامه گفت: انتخاب آقاي علي يونسي 
به عنوان دستيار در اين زمينه باعث شد براي اولين بار حرف های 
اقليت های مذهبي در حوزه سياست شنيده شود و اين حركت، 
در مقطع بعدي و در مرحله تدوين منش��ور حقوق شهروندي، 
كامل تر ش��د. عضو انجمن موبدان تهران معتقد است منشور 
حقوق شهروندي مي تواند با تكيه بر سنت های مشترك فرهنگ 
ايراني تكميل شود و اشتراكات ملي و جشن هاي ايراني بايد در 
مبحث حقوق شهروندي مورد توجه قرار بگيرند.  سي و ششمين 
نشست از سلسله نشست هاي شنبه هاي انقاب با عنوان انقاب 
اسامي و چهار دهه همبستگي و همدلي پيروان اديان توحيدي 
با حضور نمايندگاني از اقليت های مذهبي روز شنبه در تاار ايوان 

شمس تهران برگزار شد.

عضوكميسيون آموزش خبر داد
فرصت 2 هفته اي به وزير علوم 

براي عبور از استيضاح
عض�و كميس�يون »آم�وزش، تحقيق�ات و فن�اوري« 
مجل�س گف�ت: موض�وع اس�تيضاح وزي�ر »عل�وم، 
تحقيقات و فناوري« ب�ا حضور منصور غامي در جلس�ه 
عص�ر دي�روز كميس�يون م�ورد بررس�ي ق�رار گرفت. 
حجت ااسام عليرضا سليمي در گفت وگو با خبرگزاري ميزان، 
با اشاره به جلسه كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس 
شوراي اسامي، گفت: موضوع استيضاح وزير علوم و تحقيقات 
با حضور وزير مربوط در كميسيون مورد بررسي قرار گرفت. وي 
افزود: در اين جلسه برخي از استيضاح كنندگان از پاسخ هاي وزير 
مبني بر محور هاي استيضاح، قانع نشدند. اين نماينده مجلس 
بيان داشت: در اين جلسه مقرر شد تا فرصت دو هفته اي به وزير 
علوم و تحقيقات داده شود تا در اين دو هفته برخي از مشكات 
پيرامون محور هاي اين استيضاح را حل و فصل كند. سليمي 
تأكيد كرد: با اين حال، تعداد امضاكنندگان استيضاح وزير علوم 
و تحقيقات از 85 نفر به 25 نفر رسيده است كه ممكن است در 
اين مهلت دو هفته امضا ها حتي از 25 نفر هم كمتر و به نوعي اين 

استيضاح منتفي شود. 

  تصميم ناگهانی رئيس جمهور امريكا برای خروج 
اروپايی       ها  نگرانی  موجب  سوريه،  از  نيروهايش 
شده است كه از پر كردن اين خأ قدرت توسط 
ايران و روسيه واهمه دارند. ديپلمات های اروپايی 
تصميم ترامپ را »خيانت« به اروپا عنوان كرده اند 
كه می تواند تهديدات به مراتب بزرگ تری را برای 

اروپايی      ها به همراه داشته باشد
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بي تفاوتي دولت نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق مديران دولتي

  محمدعل��ي پورمختار، عضو كميس��يون قضايي 
و حقوق��ي مجلس: در قانون برنامه شش��م توس��عه 
پيش بيني ش��ده  اس��ت ك��ه باي��د دولت س��امانه 
برخط��ي را ب��راي ثب��ت حق��وق ايج��اد كن��د كه 
 هم��ه پرداخت ها ب��ه كاركن��ان دولت��ي و مقامات 
 از قبيل حقوق، مزايا، اضافه كار و كل پرداختي ها قابل 

نظارت باشد

  تفسير دولت از قانون اين است كه فقط حقوق مديران 
كل به باا بايد ثبت شود اما مراد قانون ثبت حقوق كل 
كاركنان دولت است، بر فرض كه قانون فقط ثبت حقوق 
مديران را دنبال  كند،  اما همچن��ان در اين بخش نيز 
اقدامي براي ثبت حقوق نشده است. اين در حالي است 
كه از پرداخت حقوق هاي 30 ت��ا 40 ميليون به غير از 

پاداش و اضافه كاري خبر داريم

  همين چند هفته پيش ب��ود كه حقوق 50 ميليون 
 تومان��ي مديرعامل ش��ركت مل��ي نف��ت و دريافت

100ميليون توماني مديرعامل س��ابق ش��ركت ملي 
گاز منتشر شد كه با واكنش هاي مختلفي همراه شد. 
روندي كه گويا ادامه دارد و برخي مديران خود را براي 

دريافت دستمزدي عادانه آماده نكرده اند
همين  صفحه 



  گزارش

      خبر اول

88498443سرويس  سياسي
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 نشانه اي ديگر از افول قدرت امريكا

 سرانجام ارتش امريكا مجبور به خروج از سوريه شد و براي توجيه اين 
عقب نش��يني، نابودي داعش را بهانه قرار داد. ح��ال آنكه بنا به اذعان 
ش��خص ترامپ در مناظرات انتخاباتي با خانم كلينتون، داعش خود 
توسط امريكا و متحدان منطقه اي اش پديد آمده و همين اان باقيمانده 
آنان تح��ت حمايت امريكا قرار داش��ته و در راس��تاي سياس��ت هاي 
منطقه اي امريكا به كار گيري مي شوند و بخشي از آنان به فاصله كوتاهي 
از مقرهاي امريكاي��ي در عراق و س��وريه داراي پاي��گاه و مراكز ثابت 
استقراري هستند. به عبارتي اين عقب نشيني با نگاه به اهداف اعامي 
قبلي امريكا از جمله بركناري دولت قانوني بشار اسد و همسويي و هدف 
مشترك با تروريست هاي تكفيري و پيامدهاي آن، يك شكست واضح 
و حداكثر فرار از هزينه هاي سنگين تر ادامه مداخله در سوريه و حمايت 
از تروريست ها به حساب می آيد. همين پيامدهاست كه مخالفت برخي 
از جمهوريخواهان را در داخل امريكا با اين تصميم ترامپ برانگيخته و 
خروج نيروهاي امريكايي از سوريه را به مثابه واگذاري ميدان به روسيه 

و ايران برشمرده اند. پيامدهايي چون؛ 
1- بي اعتماد ش��دن برخي گروه هاي قومي و در رأس آنان كردها كه 
به حمايت امريكا دل خوش كرده و حال ب��راي چندمين بار در طول 
تاريخ معاصر سوءاستفاده و نگاه ابزاري سران كاخ سفيد براي آنان به 

اثبات مي رسد. 
2- اثبات استحكام دولت بشار اس��د و دست برتر مقاومت در تحوات 
منطقه اي كه چ��ون خاري در چش��م رژيم صهيونيس��تي، متحدان 

منطقه اي امريكا و حتي سران كينه اي كاخ سفيد به حساب مي آيد. 
3- تداوم عصبانيت و اضطراب رژيم صهيونيستي و آل سعود كه خروج 
امريكا از سوريه، پس از شكست تروريست هاي تكفيري را به معناي از 

دست رفتن حاشيه امن براي خود مي دانند. 
4- مهم ت��ر از همه اثبات افول ق��درت امريكا در پيش��برد راهبردها و 
سياس��ت هاي اعامي كاخ سفيد اس��ت كه اين عقب نش��يني پس از 
تأكيدات چندباره مقامات سياسي و نظامي امريكا مبني بر تداوم حضور 

در سوريه، يكي از نشانه هاي بارز آن به حساب مي آيد. 
با توجه به چنين پيامدهاي س��نگين و خفت باري اس��ت كه همزمان 
با اعام خروج امريكا از س��وريه و كاهش س��طح نيروه��اي امريكا در 
افغانستان، موضوع كناره گيري وزير دفاع امريكا مطرح مي شود؛ ژنرالي 
كه ترامپ براي معرفي او، مدال سگ  هار را به گردن وي آويخت، امروز با 

اذعان به اختاف ديدگاه با ترامپ، استعفا را ترجيح مي دهد. 
البته برخي تحليل گران اين تصميم ترامپ را برآمده از روحيه حسابگري 
او براي فرار از هزينه هاي سنگين حضور در منطقه غرب آسيا و شبيه 
عقب نشيني شوروي سابق از افغانس��تان مي دانند، در اين صورت هم 
مبناي اين تصميم بر ناتواني امريكا از پرداختن هزينه هاي سنگين اين 
مداخله است كه ش��ايد اگر اميدي به تداوم دوشيدن گاو شيري براي 
تداوم حضور وجود مي داشت، شكل ديگري به خود مي گرفت. اما اوضاع 
اين گاو در ش��رايط فعلي تا بدان پايه نابسامان است كه امريكايي ها را 
مجبور به تغيير رويه در يمن نيز كرده است. گرچه خصلت استكباري 
كاخ سفيد و وجود عصبانيت از روند شكست ها، احتمال واكنش هاي 
عصبي و حتي اش��تباهات راهب��ردي ديگري را متصور مي س��ازد كه 
بازگشت مجدد به اقدامات نيابتي براي آتش افروزي و انتقام گيري يكي 

از اين احتماات است. 

رسول سنايي راد

حضرت آيت اه خامنه اي، رهبر معظم انقاب اسامي ظهر ديروز در 
ديدار فرماندهان و مسئوان نيروي انتظامي با تشكر از تاش های 
حافظان نظم و امنيت، اين نيرو را در معرض نگاه و قضاوت عمومي 
دانس�تند و تأكيد كردند: بايد به نحوي عمل كنيد كه برداش�ت 
مردم از نيروي انتظامي يك نيروي مقتدر، عادل و هوشيار باشد. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��انی دفتر مقام معظ��م رهبري، فرمانده 
كل قوا، ازمه رسيدن نيروي انتظامي به جايگاهي در تراز انقاب و 
نظام اسامي را پيشرفت بدون توقف خواندند و افزودند: بخش هاي 
مختلف نيروي انتظامي از جمله كانتري ها، پاسگاه ها و گشت هاي 
انتظامي در پيش چش��م مردم قرار دارد، و قضاوت درباره عملكرد 
نيروي انتظامي به مجموعه نيروهاي مسلح و نظام اسامي تعميم 

پيدا مي كند. ايشان با اشاره به پيشرفت هاي خوب نيروي انتظامي 
از جمله بهبود رفتار با مردم و مراجعان در مراكز انتظامي نسبت به 
گذشته، بر لزوم استمرار پيشرفت ها تأكيد كردند و افزودند: عملكرد 
نيروي انتظامي بايد عاقانه، مدبرانه و براي مردم كاماً اطمينان بخش 
و اعتمادآفرين باشد.  پيش از سخنان رهبر انقاب اسامي، سردار 
اشتري فرمانده نيروي انتظامي گفت: سربازان جان بركف ملت ايران 
در نيروي انتظامي با روحيه انقابي، مديريت جهادي، تفكر بسيجي 
و با عزم و اراده راسخ براي حفظ امنيت و آرامش كشور و پاسداري از 
ارزش ها تاش مي كنند و حافظان جان و مال و ناموس مردم و اقتدار 
نظام جمهوري اسامي هس��تند. در اين ديدار نماز ظهر و عصر به 

امامت رهبر انقاب اسامي اقامه شد. 

فرمانده معظم كل قوا در ديدار فرماندهان نيروي انتظامي:
نيروي انتظامي بايد در چشم مردم مقتدر، عادل و هشيار باشد

محمود الزهار با شمخاني و ظريف ديدار كرد

 شمخاني: انحراف در مسير مبارزه با رژيم صهيونيستي خيانت است
هيئت حماس در تهران

محمود الزهار، وزير خارجه سابق فلسطين، 
از رهبران برجس�ته و عضو دفتر سياس�ي و 
رئيس پارلماني حماس كه ب�ه همراه اعضاي 
فراكسيون حماس به تهران سفر كرده است، 
روز گذش�ته با وزي�ر خارجه و دبير ش�وراي 
عال�ي امنيت مل�ي كش�ورمان دي�دار كرد. 
علي شمخاني، دبير ش��وراي عالي امنيت ملي 
كشورمان در اين ديدار مهم ترين اولويت جهان 
اسام را آزادي قدس شريف عنوان و تأكيد كرد: 
هرگونه اقدامي ك��ه موجب ايج��اد انحراف در 
مسير مبارزه با رژيم صهيونيستي شود، خيانت 

به مسلمانان جهان تلقي مي شود. 
امير دريابان ش��مخاني گفت: مهم ترين اولويت 
جه��ان اس��ام حماي��ت از آرمان فلس��طين و 
آزادي قدس شريف اس��ت و هرگونه اقدامي كه 
موجب ايجاد انحراف در مس��ير مبارزه با رژيم 
صهيونيستي به عنوان اصلي ترين تهديد جهان 
اسام گردد، خيانت به مس��لمانان جهان تلقي 

مي شود.
 دبير شوراي عالي امنيت ملي با تجليل از تاش 
رزمندگان مقاومت و ايستادگي مردم غزه و كرانه 
باختري در مقابل رژيم صهيونيس��تي، پيروزي 
تحسين برانگيز مقاومت در جنگ پنج روزه اخير 
را حاصل پايبندي به آرمان فلسطين و فداكاري 
در برابر زياده خواهی رژيم صهيونيستي و ضعف 

و زوال بيش از پيش اين رژيم دانست. 

   فساد دروني
 رژيم صهيونيستي را نابود مي كند

ش��مخاني افزود: آنچ��ه موجب ناب��ودي رژيم 
صهيونيستي خواهد شد، فساد دروني و گسترده 
س��ران آن، بيداري ملت ها و هوش��ياري نسبت 
به توطئه ه��ا و ظلم هايي اس��ت كه اي��ن رژيم 
كودك كش در حق بشريت مرتكب شده است. 

وي ب��ا تجلي��ل از ايس��تادگي و مقاومت مردم 
فلسطين در برابر اش��غالگران و ضرورت مقابله 
مس��تمر ب��ا سياس��ت هاي س��ركوبگرانه رژيم 
صهيونيستي عليه مس��لمانان تأكيد كرد: امروز 
حاميان فلس��طين در سراس��ر جهان معتقدند 
تنها راه پيروزي و احقاق حق مردم، تكيه بر اراده 

داخلي و مقاومت اسامي است. 
دبير شوراي عالي امنيت ملي با انتقاد از سازمان 
ملل به دليل ع��دم اجراي تعه��دات خود براي 
بازس��ازي غزه و تأمين حداقل هاي معيشتي و 
خدماتي براي ساكنان تحت محاصره، بر حمايت 
قاطع ايران از مقاومت و ملت مظلوم فلسطين و 
تداوم ارسال كمك هاي غذايي و دارويي به مردم 

غزه تأكيد كرد. 
محمود الزهار، رئيس پارلمان��ي حماس نيز در 
اين ديدار ب��ا قدردان��ي از حمايت هاي رهبري، 
دولت و مردم جمهوري اسامي ايران از مقاومت 
فلسطين افزود: ما رژيم صهيونيستي را غاصب، 
فاقد مشروعيت و در سراش��يبي افول مي دانيم 

و هر اقدامي را ك��ه منجر به تأيي��د اين رژيم و 
چشم پوش��ی از ب��از پس گيري س��رزمين هاي 
فلس��طين ش��ود، مردود مي دانيم. وي با بيان 
اينكه بيداري اسامي رو به افزايش است و بدون 
شك ما پيروز خواهيم ش��د، تأكيد كرد: مواضع 
جمهوري اسامي ايران هميشه اثربخش بوده و 
مردم فلسطين اين را به خوبي احساس مي كنند 
كه كس��اني هس��تند كه آنها را حمايت كنند و 
ان ش��اءاه به زودي همگي در مس��جدااقصی 
نماز خواهيم خواند. وي با تقبيح حاكم ش��دن 
سياس��ت هاي تفرقه آميز در جهان اس��ام كه 
موجب كاهش حساسيت نس��بت به فلسطين 
و اس��تيفاي حقوق مردم مظلوم آن شده است، 
اظهار داشت. برخي كش��ورهاي عربي با تاش 

براي مقابله با جمهوري اسامي كه عامل ثبات 
و صلح در منطقه اس��ت، مس��ير تضعيف جبهه 
مقاومت و همكاري با دش��منان جهان اسام را 

مي پيمايند. 
    حمايت از فلسطين 

سياست مبنايي جمهوري اسامي
وزي��ر ام��ور خارج��ه كش��ورمان ني��ز حمايت 
از فلس��طين را يك��ي از سياس��ت هاي مبنايي 
جمهوري اسامي عنوان كرد و گفت: متأسفانه 
امروز برخورد با مقاومت از درون جهان اس��ام 

صورت مي گيرد. 
به گزارش مركز ديپلماسي رسانه اي وزارت امور 
خارجه، محمدجواد ظريف صبح ديروز در ديدار 
محمود الزهار رئيس و ديگر اعضاي فراكسيون 
حماس در مجلس فلسطين با بيان اينكه جهان  
اس��ام بايد به رغم برخي اختافات حول محور 
حماي��ت از فلس��طين گردهم آيند ت��ا جلوي 
سوءاس��تفاده ها گرفته ش��ود، افزود: متأسفانه 
امروز برخورد با مقاومت از درون جهان اس��ام 
صورت مي گيرد و اين فشارها بر همه كشورها و 

جريانات اسامي هم وجود دارد. 
ظريف تصريح كرد: حمايت از فلسطين يكي از 
سياس��ت هاي مبنايي جمهوري اسامي است 
و اميدواريم برخ��ي دولت هاي اس��امي كه به 
حمايت صهيونيست ها و امريكا دل بسته اند به 
جهان اس��ام بازگردند و بدانند صهيونيست ها 
دوس��ت و ش��ريك مطمئني ب��راي هيچ كس 

نيستند.  
محمود الزهار نيز در اين ديدار با بيان اينكه ايران 
از فلسطين »حمايت حقيقي« به عمل مي آورد، 
ابراز اميدواري كرد: پروژه صهيونيسم با مقاومت 
مردم فلس��طين و حمايت جهان اسام هر چه 
زودتر پايان يابد. رئيس فراكسيون مقاومت در 
مجلس فلسطين با اشاره به اعام انحال مجلس 
فلسطين توسط محمود عباس خاطرنشان كرد: 
مجلس فلس��طين به طور قانوني انتخاب شده و 
بايد دوره خود را تم��ام كند. وي تصريح كرد: بر 
اساس قانون اساسي فلسطين مجلس تحت هيچ 
شرايطي حتي وضعيت اضطراري هم نمي تواند 
منحل ش��ود و بايد به كار خود پايان دهد. وزير 
امور خارجه كشورمان نيز با ابراز تأسف از اعام 
انحال مجلس فلسطين اين اقدام را خاف اصول 
دموكراتيك و موجب سوء استفاده صهيونيست ها 
برشمرد و بر ضرورت وحدت ملت فلسطين حول 

محور مقاومت تأكيد كرد. 
رئيس و ديگ��ر اعضاي فراكس��يون حماس در 
مجلس فلسطين روز شنبه هم با علي اريجاني، 
رئيس مجلس شوراي اسامي ديدار و از وي براي 

سفر به غزه دعوت كردند.

رئيس فراكسيون نمايندگان وايي: 
لوايح تفكيك وزارتخانه ها 

پيوست كارشناسي ندارد
رئيس فراكسيون نمايندگان وايي مجلس معتقد است نمايندگان 
در ش�رايط اقتص�ادي فعل�ي مخال�ف تفكي�ك وزارتخانه ه�اي 
حس�اس اقتصادي هس�تند چرا ك�ه ان�رژي دولت ص�رف اقدامي 
مي ش�ود كه هنوز كار كارشناس�ي روي آن صورت نگرفته اس�ت. 
حميدرضا حاجي بابايي در گفت وگو با خانه ملت، درباره تاش دولت 
مبني بر تفكيك وزارتخانه ها با وج��ود مخالفت متعدد نمايندگان در 
صحن با اين لوايح، گفت: اصرار دولت بر تفكيك وزارتخانه ها درست 
است اما اين اقدام بايد به صورت كارشناسي شده باشد و يك بار براي 

هميشه ساختار دولت را تعيين تكليف كند.
 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس ش��وراي اسامي در ادامه 
با تأكيد بر اينكه دولت بايد تمام��ي وزارتخانه هاي ازم براي تفكيك 
را مشخص كند، اظهار داشت: ازم است دولت نسبت به برنامه ريزي 
براي چارت بندي ساختار جديد دولت پيش از ارائه ايحه به مجلس 
اقدام كند كه اين چارت بندي بايد بر اساس كار كارشناسي باشد. وي 
در ادامه با اشاره به مخالفت نمايندگان با تفكيك وزارتخانه ها در چند 
نوبت، يادآور ش��د: علت مخالفت نمايندگان وضعيت كنوني اقتصاد 
كشور است كه نابس��امان بوده و به اين دليل نمي توان انرژي دولت را 
براي تفكيك وزارتخانه هاي حساس كشور تلف كرد. حاجي بابايي ادامه 
داد: برخي نمايندگان نيز اين تص��ور را دارند كه تفكيك وزارتخانه ها 
قرار است براي اشتغال افراد خاصي صورت گيرد از اين رو با آن مخالف 
هستند. رئيس فراكسيون نمايندگان وايي مجلس شوراي اسامي 
در پايان با تأكيد بر اينكه تفكيك وزارتخانه ها در شرايط فعلي به علت 
عدم انجام كار كارشناسي دقيق مورد مخالف است، خاطرنشان كرد: 
زماني كه وزارتخانه ها را ادغام كردند نيز كار اشتباهي بر اساس اقدامي 
غيركارشناسي انجام شده بود كه مجدداً نبايد در جريان تفكيك اين 

اقدام صورت گيرد. 

 سخنگوي سپاه: 
تابلويي از شكست هاي دشمن 

پيش روي ما است
س�خنگوي س�پاه پاس�داران انق�اب اس�امي ب�ا بي�ان اينكه 
ام�روز تابلويي از شكس�ت هاي پ�ي در پي دش�منان پيش روي 
ما اس�ت، گف�ت: دش�منان م�ا ب�ا تجهي�ز گروهك ه�اي معاند 
از جمل�ه القاع�ده، كومله ه�ا و داعش كم�ر به ناب�ودي انقاب و 
ع�دم نف�وذ گفتم�ان انق�اب اس�امي اي�ران بس�ته بودن�د. 
به گزارش روابط عمومي س��پاه، سردار س��رتيپ دوم پاسدار رمضان 
ش��ريف در هفتمين ي��ادواره 134 ش��هيد گلگون كفن شهرس��تان 
عنبرآباد با بيان اينكه امروز س��ردار طياري ها و س��ردار بينا ها افتخار 
اين سرزمين شدند كه روزي بر قلب نيرو هاي تحت امر خود حكومت 
مي كردند، اظهار داشت: عظمت امروز ايران اسامي و خفت دشمنان 
انقاب، مرهون جانفش��اني جوانان عزيز م��ا در جبهه هاي حق عليه 
باطل است. وي با بيان اينكه دشمنان ما با تجهيز گروهك هاي معاند 
از جمله القاعده، كومله ها و داعش كمر به نابودي انقاب و عدم نفوذ 
گفتمان انقاب اس��امي ايران بس��ته بودند، خاطرنشان كرد: شهيد 
حججي ها نس��ل جديد و رويش اين انقاب محس��وب مي شوند كه 
جبهه و جنگ را نديده اند. بسيجيان امروز در صحنه هاي علم و دفاع 
از ارزش هاي انقاب اسامي تهديدات دشمن را به فرصت هاي طايي 
تبديل كرده اند، همان كاري كه روزي ش��هدا در جبه��ه انجام دادند 
كه اين نعمت بزرگي به شمار مي آيد. سردار شريف خاطرنشان كرد: 
مردم كرمان به فرزند خلفي همچون حاج قاس��م سليماني مي بالند، 
شخصيتي كه همان روحيه دفاع را در خود نگه داشته و امروز در عراق 
و س��وريه به دفاع از حرم اهل بيت)ع( از جان خود گذشته است. وي 
افزود: خط مقاومت در كشور هاي مس��لمان با صابت هرچه تمام تر 
پيش مي رود و اين الهام گرفته از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس 

ايران است. 

ژه
وی

 اینواعظيبودكه 
برايجلبرأياصاحطلبانتكاپوميكرد

يك مصاحبه كوتاه محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور 
و بيان اينكه در انتخابات با كس��ي ائتاف نكرديم و روحاني 
تغيير نكرده و »همين اان ما با بسياري از اصاح طلبان روابط 
خوبي داريم، البته ممكن است در اين بين عده اي خيلي تند 
باشند و روابط خوبي با آنها نداشته باشيم.« كافي بود تا موج 
اعتراضات اصاح طلبان بلند شود كه در روزهاي قبل بخشي 
از واكنش هاي گايه آميز اصاح طلبان از واعظي را در همين 
ستون پوشش داديم. روز گذشته باز هم اصاح طلباني به اين 
موضوع واكنش نشان دادند. از جمله علي محمد نمازي، عضو 
شوراي مركزي حزب كارگزاران گفته كه »اصاح طلبان در 
جريان انتخابات رياست جمهوري سال 96 مرتكب اشتباه 
بزرگي شدند كه بدون هيچ قيد و ش��رطي از آقاي روحاني 
حمايت كردند. اگر منظور آقاي واعظي كه گفته است با هيچ 
گروه و حزب سياسي در انتخابات ائتاف نداشته اند، ائتاف 
اصاح طلبان با حزب اعتدال و توس��عه بوده كه به طور كلي 
حزب متبوع ايشان در ميان احزاب شناخته شده، جايگاهي 
ندارد كه اصاح طلبان بخواهند با آن ائتاف داش��ته باشند. 
اين آقاي واعظي بود كه در ماه هاي نزديك به انتخابات سال 
96، تكاپوي زيادي براي جلب رضاي��ت اصاح طلبان براي 
حمايت از آقاي روحاني داش��ت.« او حتي اظهارات واعظي 
را نشانه بي خردي او دانسته اس��ت: »اظهارات رئيس دفتر 
رئيس جمهور در شرايطي كه آقاي روحاني تحت فشار قرار 
گرفته و دولت تحت هدايت او نتوانسته عملكرد قابل دفاعي 

داشته باشد، به نوعي گل به خودي بود. اعتبار اصاح طلبان با 
حمايت از دولت روحاني زير سؤال رفته است و متأسفانه آقاي 
واعظي به جاي آنكه در شرايط كنوني اتحاد دولت و حاميان 
او را مستحكم تر كند، به ايراد سخنان تفرقه افكنانه مي پردازد 

كه اين موضوع نشانه بي خردي ايشان است.«
در س��ويي ديگر خبرگزاري ايرنا اس��ت و مصاحبه با احمد 
حكيمي پور، چهره اصاح طلب و تاش ب��راي عادي جلوه 
دادن اختافاتي كه به وجود آمده است. حكيمي پور مي گويد: 
»اگر چه اصاح طلبان از عملكرد برخي از بخش هاي دولت 
انتقاد دارند و نظرات خود را نيز بيان مي كنند، اما اين نظرها 
به معناي خالي كردن پش��ت دولت و كنار گذاش��تن دولت 
نيست. نبايد بيان انتقاد و نظرات مختلف اصاح طلبان را به 
منزله جدايي آنها از دولت تلقي كرد و همچنين از آن طرف 
نبايد با طرح نظرات خام، بهانه به دس��ت مخالفان دولت و 

مخالفان اصاح طلبان داد.«
او بدون نام بردن از واعظي يا فرد خاصي اضافه مي كند كه: 
»مراعات در اظهارنظرها بايد دو طرفه باشد، برخي از دولت 
بد دفاع مي كنند و با يكسري از اظهارنظرها باعث مي شوند 
عمًا جريان هاي مخالف دولت و مخالف اصاح طلبان سوء 

استفاده كنند.«
محسن ميردامادي هم با درست دانستن حمايت از روحاني 
در برابر رئيس��ي گفته كه: »اين حمايت ها به معناي تأييد 
همه تصميمات و اقدام��ات روحاني در دولت دوم ايش��ان 
نيست. آقاي روحاني در دولت دوازدهم به مراتب ضعيف تر 
و پايين تر از حد انتظار ظاهر ش��ده و اين واقعيتي غيرقابل 

كتمان است. درست است كه اصاح طلبان هيچ پيش شرطي 
براي حمايت از روحاني نداشتند اما در هر توافق و همكاري 
سياسي يكسري تعهدات نانوشته  اخاقي وجود دارد كه آقاي 
روحاني به آنها پايبند نبوده است.« و بعد تأكيد مي كند كه 
»عملكرد رئيس جمهور در يك سال اخير به نحوي بوده كه 
هم پايگاه اجتماعي خود را تحت تأثير قرار داده و هم به پايگاه 

اجتماعي اصاح طلبان لطمه زده است.«

 نمایندگانيكهبراي»سهميهپارتيبازي«
ساكتشدهاند

اكبر اعلمي، فعال اصاح طلب و نماينده اس��بق مجلس به 
تازگي در بخشي از مصاحبه خود با روزنامه آرمان امروز در 
پاس��خ به اينكه »چرا مجلس در مقابل مسائل مهمي چون 
انتصابات فاميلي مس��ئوان و وزرا س��كوت كرده و واكنش 
مناسب نش��ان نمي دهد«، گفته اس��ت: »يكي از دايل آن 
مي تواند اين باش��د كه بس��ياري از نمايندگان مجلس خود 
گرفتار همين مسئله هستند و پارتي بازي ها در اطراف آنها 
هم چرخ مي خ��ورد و براي اين منظور در ن��زد خيلي از وزرا 
و مديران دس��تگاه »س��هميه« دارند. در اين صورت رطب 
خورده نمي تواند ديگ��ري را از خوردن رط��ب منع كند. از 
طرفي متأسفانه تعداد بسيار معدودي از نمايندگان مجلس 
با مسائلي پيوند خورده اند كه سؤال برانگيز است. حتي فايل 
صوتي يكي از آنها و اس��ناد تخلفات مالي ديگري در سطح 
وسيعي منتشر ش��د. آيا چنين نماينده اي مي تواند در برابر 

عملكرد غيرقابل دفاع وزرا ايستادگي كند؟«

حجت ااسام صديقي: 
حماسه 9 دي، چشم فتنه را كور كرد

منافق�ان و آش�وب طلبان در فتنه 88 ب�ا آت�ش زدن پرچم امام 
حس�ين)ع( نيت پلي�د خود را آش�كار كردن�د و حج�ت بر همه 
تمام ش�د و خيل عظيم مردم مس�ير خ�ود را از فتنه گ�ران جدا 
و با خروش عظيم خ�ود در 9 دي ماه چش�م فتنه را ك�ور كردند. 
به گزارش ايسنا، حجت ااسام كاظم صديقي با بيان اينكه فتنه 88، 
هجوم نا اهان و دشمنان عليه انقاب اسامي بود، اظهار كرد: اين فتنه، 
نقشه شوم بدخواهان و جاهان عليه نظام اسامي بود كه با توجهات 
حضرت ولي عصر)عج(، تدابير رهبر معظم انقاب و هوش��ياري مردم 
خنثي ش��د. خطر فتنه 88 به مراتب بيشتر از جنگ تحميلي بود، چرا 
كه كس��اني كه اين فتنه را به راه انداخته بودند صاحب نام و نشاني در 
اين انقاب بودند و با اميد به وعده هاي اجانب عليه جمهوري اسامي 
دسيسه كرده و موجب گستاخي بيشتر مس��تكبران عليه كشورمان 
ش��دند. امام جمعه موقت تهران گفت: انقاب اس��امي تجلي عيني 
وعده هاي قرآن و مس��ئله الهي و همچنين استمرار نور پيامبر اعظم و 
ائمه اطهار )ع( است و هيچ قدرتي توان براندازي آن را ندارد، اما دشمنان 

قادر به درك اين موضوع نيستند. 

جانشين قرارگاه ثاراه: 
تكيه بر مردم كشور را

 از هر بحراني عبور مي دهد
م�ا در جن�گ تحميل�ي در عم�ل نش�ان دادي�م ك�ه ت�وان ات�كا 
ب�ه دان�ش داخل�ي را داري�م. اكن�ون ه�م ب�ا جوان�ان و بس�يج 
مردم�ي مي توانيم از پي�چ بحراني كش�ور با موفقيت عب�ور كنيم. 
سردار سرتيپ پاس��دار اس��ماعيل كوثري، جانش��ين قرارگاه ثاراه در 
گفت وگو با خبرگزاري بسيج در پاسخ به س��ؤالی مبني بر اينكه وظيفه 
مسئوان و مديران در برابر شرايط جنگ اقتصادي چيست، گفت: حضرت 
امام پی گذاری انقاب اسامي را بر بناي خدمت به مردم گذاشتند، امروز 
هم رهبري تأكيد دارند كه مسئوان هدف خود را خدمت به مردم بدانند، 
مسئوان در برابر اعتماد رأي مردم بايد در ميدان عمل صادقانه به مردم 
خدمت كنند. وي افزود: مشكات اقتصادي را كه توسط دشمن و برخي 
عوامل نفوذي كه در داخل مسئوليت دارند تحميل مي شود در گذشته هم 
ديده ايم، در سال 6٥ از همه طرف محاصره شده بوديم و حتي بيش از 1٠٠ 
هزار بشكه در روز با قيمت 8 دار نمی توانستيم صادر كنيم، اما توانستيم 
جنگ و كشور را اداره كنيم و امروز به ياري خداوند با همت جوانان و مديران 

انقابي از اين شرايط تحريم ها عبور خواهيم كرد. 
جانشين قرارگاه ثاراه س��پاه ادامه داد: امريكايي ها فقط بلوف سياسي 
مي زنند و با عمليات رواني عنوان مي كنند كه قدرت آنها بيش��تر است، 
در صورتي كه توهمي بيش نيست، آنها توان اقدام نظامي عليه جمهوري 
اسامي را هم ندارند و تهديدات آنها دروغ است، زيرا اگر مي توانستند تا 
به حال يك دقيقه هم به ما مهلت نمي دادن��د. وي تأكيد كرد: در جنگ 
تحميلي در حالي كه س��يم خاردار هم به ما نمي فروختند، توانستيم 2 
هزار دستگاه تانك و نفربر از دش��من غنيمت بگيريم، چطوري است در 
خودروسازی نمي توانيم پيشرفت كنيم؟ سردار كوثري بيان داشت: وايت 
و مردم هر دو ازم و ملزوم يكديگر بوده و اين مهم باعث شده است تا شاهد 
دستاوردهاي بزرگي كه انقاب اسامي در اين چهل ساله به دست آورده 
است باشيم. وي در پاسخ به س��ؤالی مبني بر توصيه به مطرح كنندگان 
»سازش با امريكا« تأكيد كرد: هر موقع دولت با مردم در جهت سياست هاي 
اقتصادي با محوريت مشاركت مردم حركت كرده اند و به توانايي هاي داخلي 
اتكا شده توانسته ايم بر مسائل غلبه كنيم، مذاكره مجدد با امريكا در عقل 
نمي گنجد و مس��ئوان بايد همگام با مردم و رهبري باشند و روي توان 

داخلي برنامه ريزی كنند. 
 

    سوريه فاقد صنايع مادر است، اما همانند بقيه كشورهاي جهان سوم 
تاش كرده اس��ت به حوزه صنعتي نيز توجه كند. بزرگ ترين ش��هرك 
صنعتي سوريه »شهرك شيخ نجار« در حاشيه شهر حلب است. عمده ترين 
بخش هاي صنعتي سوريه عبارتند از: 1-صنايع نساجي؛ سوريه در محصول 
پنبه، هم خودكفاست، هم جزو صادركنندگان آن است، بنابراين نساجي 
از صنايع مهم سوريه است. بخشي از كارخانجات نساجي سوريه در حاشيه 
حلب به اشغال معارضين درآمده است، اما پس از آزادسازي از كارخانه ها 
خبري نيست. در تحليل مسئله گفته مي شود سوريه در نساجي رقيب 
جدي تركيه بود كه پس از جنگ احتمااً تجهيزات كارخانجات به تركيه 

منتقل شده باشد.
 2- از نكات جالب و افتخارآميز صنعت سوريه، پوشاك است. 8٠درصد 
پوشاك مردم سوريه توليد داخلي است و اين براي يك كشور جهان سوم 

در دنياي مدرن آورده مهمي است.
 3- روغن زيتون و مشتقات آن نيز از صنايع مهم سوريه است. اين كشور 
صادركننده زيتون و روغن زيتون و ديگر مشتقات آن است. عاوه بر آن 

روغن زيتون در سبد غذايي مردم سوريه سهم مهمي دارد. 
سوريه فاقد كارخانه كامل خودروسازي اس��ت، اما برخاف ايران تعرفه 
واردات خودرو بسيار پايين است. همانند كشور عراق خودروهاي هيوندا و 
كياي كره جنوبي و انواع و اقسام آن در سوريه حرف اول را مي زنند. تويوتا نيز 
نقش مهمي در بازار سوريه دارد اما خودروهاي غربي حجم كمتري از بازار 
خودرو را در اختيار دارند. دو خودروي ايراني سمند و پرايد محور خودروهاي 
عمومي )اجره( سوريه هستند و به عنوان تاكسي شهري مورد استفاده قرار 
مي گيرند. البته سمند و پرايد شخصي نيز وجود دارد و به صورت بسيار 

محدود انواع پژوي ايراني نيز در خيابان ها ديده مي شود.
از جمله محصوات ديگر ايراني كه مورد استقبال سوري ها قرار دارد، تراكتور 
ايراني است اما به دايلي كه براي نگارنده روشن نشد، اين توليد صنعتی 

اساسي و ارزآور در حال حاضر به سوريه ارسال نمي شود. 
صنعت نفت و گاز سوريه در منطقه فرات است كه قبًا در كنترل داعش 
بود و اكنون در كنترل كردهاي تحت حمايت امريكاست. دولت سوريه 
بخشي از نياز نفت خود را قباً از داعش مي خريد و اكنون از كردهاي حاكم 
بر رقه مي خرد! حدود 7٠ كيلومتري حلب )از جاده سفيره( يك سه راهي 
وجود دارد كه محل تجمع تانكرهاي سوخت است. كردها نفت را از رقه به 
اين نقطه مي آورند و به دولت مي فروشند! شهرهاي بزرگ سوريه همچون 
دمشق و حلب فاقد گازكشي هستند و كپسول گاز همچنان رونق دارد. 
صنايع بسته بندي نيز در سوريه مورد توجه قرار گرفته است كه عمًا در 

مشتقات زيتون، خشكبار، حلواارده و انواع مواد غذايي متمركز است.

   عبداه گنجي

دزدی همسايه
 از صنايع سوريه! 

قسمت سوم

ظريف:  حمايت از فلس�طين يكي 
از سياس�ت هاي مبنايي جمهوري 
اس�امي اس�ت و اميدواريم برخي 
دولت هاي اس�امي كه ب�ه حمايت 
صهيونيست ها و امريكا دل بسته اند 
به جهان اس�ام بازگردند و بدانند 
صهيونيس�ت ها دوس�ت و شريك 
مطمئن�ي براي هيچ كس نيس�تند

سهيل صحرانورد | فارس



در آخرين سرش�ماري جمعيت شش سال و 
بااتر كش�ور بالغ بر ۷۱ميليون و ۵۰۶هزار و 
۳۹۲نفر شمارش شده اس�ت كه ۶۲ميليون 
و ۶۶۶ه�زار و ۷۶۰نفر آنه�ا خود را باس�واد 
و ۸ميلي�ون و ۷۹۵ه�زار و ۵۵۳نف�ر فاق�د 
س�واد اع�ام كردن�د. در عين ح�ال ميزان 
باس�وادي از 4۷/۵درص�د در س�ال ۱۳۵۵ 
ب�ه ۸۷/۶درص�د در س�ال ۱۳۹۵ رس�يده 
اس�ت؛ به عبارت ديگ�ر ميزان باس�وادي در 
س�ال هاي پس از پي�روزي انقاب اس�امي 
بال�غ ب�ر 4۰درص�د افزاي�ش يافت�ه اس�ت. 

انتظار داريم 40سالگي انقاب مملو از خبرهاي 
خوب مربوط به پيش��رفت و ترقي كشور باشد. 
شايد افزايش نرخ باس��وادي در سال هاي بعد از 
پيروزي انقاب يك��ي از انتظارات حداقلي ملت 
از دولت باش��د، آن هم در ش��رايطي كه اجماع 
حاكميتي ب��راي آن وجود دارد. ام��ا تحقق اين 
خواس��ته حداقلي، الزام��ات و زمينه هايي دارد 
كه بايد براي برآورد ميزان پيش��رفتش در نظر 

گرفته شود. 
يكي از اين الزامات، اس��تانداردهاي باس��وادي 
هستند كه متناسب با توس��عه دانش و فناوري 
تغيير مي كنند، ديگري تهيه محتوا و فراهم كردن 
مايحتاج نرم افزاري و سخت افزاري و گزينه سوم 
اقناع بيسوادان بر يادگيري س��واد و تن دادن به 

آموزش است. 
در حال حاضر و بنا به گزارشي كه علي باقرزاده، 
معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس س��ازمان 
نهضت س��وادآموزي در جمع خبرنگاران مطرح 

كرد، در گروه سني ۱۵سال به باا كه سن شروع 
س��وادآموزي در دنياست، در س��ال ۱۹۷۶ كه 
س��ال پيروزي انقاب است، س��ن باسوادي در 
ايران 3۶/۱درصد بود كه ميانگين جهاني در آن 
زمان ۶۹درصد و در سال ۲0۱۶، ميزان باسوادي 
در ايران ۸۶درصد اس��ت ك��ه ميانگين جهاني 
۸۲/۲درصد بود؛ اين موضوع نش��ان مي دهد كه 
ميزان رشد در سطح بين المللي ۱3/3درصد و در 

سطح كشور 4۹/۹درصد بوده است. 
 رشد چش�مگير باس�وادي زنان پس از 

انقاب
همچني��ن در س��ال ۱۹۷۶ميانگين باس��وادي 
زنان اي��ران ۲4/۲درصد و ميانگين باس��وادي 
زنان جهان ۶۱درصد بود، در حالي كه در س��ال 
۲0۱۶ باسوادي زنان ايران به ۸۲درصد رسيد و 
در همين زمان ميانگين جهاني ۸۲/۷درصد كه 
ميزان رشد در سطح بين المللي ۲۱/۷درصد و در 

سطح ملي ۵۷/۸درصد است. 
وي ك��ه در نشس��ت خب��ري آغاز هفت��ه ملي 
سوادآموزي سخن مي گفت، ادامه داد: در گروه 
سني ۱۵ تا ۲4 سال ميزان سوادآموزي در سال 
۱۹۷۶ در ايران ۵۶/۱درصد و ميانگين جهاني در 
آن سال ۷۷/۶درصد بود؛ در سال ۲0۱۶ ميزان 
باسوادي در اين س��ن در ايران ۹۷/4درصد شد 
در حالي كه ميانگين جهاني ۹۱/4 درصد، يعني 
رش��د بين المللي ۱3/۸درصد و رشد بين المللي 

4۱/3درصد است. 
عاوه بر اين دختران ۲4 � ۱۵س��اله در ابتداي 
انقاب در حد 4۲درصد باس��وادي داش��تند و 
ميانگين جهان��ي ۷0/4درصد بود ك��ه اين رقم 

در س��ال ۲0۱۶ در ايران به ۹۷/3درصد رسيد 
و ميانگين جهاني ۸۹/۹ درصد، يعني ميانگين 

جهاني ۲۲/4درصد رشد كرده است. 
باقرزاده اضافه كرد: ميزان س��واد در گروه سني 
۶4-۲۵ سال در س��ال ۱۹۷۶ عدد ۲۷/3درصد 
بود كه اين رقم در س��ال ۲0۱۶ به ۸۸/۱درصد 
رسيد و ميانگين جهاني نيز در آن زمان ۸۶درصد 
بود كه ميزان رشد در اين گروه سني ۶0/۷درصد 
شد كه در مردان رشد ۶۸/۵درصد و در زنان رشد 

۵3/۷درصد را شاهد بوديم. 
 رش�د باس�وادي در ايران بااتر از رشد 

جهاني
وي با بيان اينكه كشور ايران در بين كشورهاي 
مختلف داراي رش��د باس��وادي زيادي اس��ت، 
تصريح كرد: س��ال هاي ۹۱تا ۹۵نرخ باس��وادي 
ايرانيان ۲/۸۵ درصد رشد كرده و ميانگين رشد 

۱۵ساله جهاني حدود يك درصد است. 
تمام اين اتفاقات مثبت در فرآيند بيسوادي زدايي 
در كشور با چند چالش عمده نيز مواجه است كه 
كار ريش��ه كني بيسوادي در كش��ورمان را كند 

كرده است. 
اولين مسئله، استانداردهاي باسوادي است كه 
سطح شان به صورت روزافزون ارتقا پيدا مي كند، 
در حالي كه ما براي ارتقاي سطح آموزش هايمان 
ب��ه نيروهاي ماهرت��ر و آم��وزش ديده تري نياز 
داريم كه مستلزم هزينه است و پراكندگي بستر 
بيسوادي اجازه ساماندهي و برنامه ريزي براي آن 

را سخت كرده است. 
دوم مب��ادي ب��از بيس��وادي اس��ت ك��ه هنوز 
نتوانسته ايم راهكاري براي بستن آنها ارائه دهيم. 

اين مسئله به دليل تنوع قوميت در كشور به ويژه 
در استان هاي جنوبي دش��وارتر است، در عين 
حال كه اي��ن موضوع توجيهي ب��راي كم كاري 

40ساله در اين زمينه نيست. 
سومين مسئله آموزشياران نهضت سوادآموزي و 
ساماندهي و ايجاد ارتباط شغلي و استخدامي آنها 

با دولت و آموزش و پرورش است. 
عموماً تعداد قابل توجهي از آموزشياران نهضت 
سوادآموزي به اميد اس��تخدام و دست يافتن به 
شغل دائم وارد اين عرصه مي شوند و در صورت 
مقاومت آموزش و پرورش با استخدام آنها تجمع 
مي كنند و دست به دامن نماينده استان و شهر 

خود در مجلس مي شوند. 
در حالي كه آموزشياري نهضت سوادآموزي به 
معناي داشتن صاحيت حرفه اي، اخاقي و علمي 
براي ورود به كاس هاي درس مدارس نيس��ت. 
تحميل مجلس��ي اين افراد به آموزش و پرورش 
باع��ث بي رغبتي آم��وزش و پرورش به مس��ئله 

سوادآموزي و توسعه آن شده است. 
با اين حال در آخرين سرشماري جمعيت شش 
سال و بااتر كشور بالغ بر ۷۱ميليون و ۵0۶ هزار 
و 3۹۲ نفر شمارش شده اس��ت كه ۶۲ ميليون 
و ۶۶۶ ه��زار و ۷۶0 نفر آنها خود را باس��واد و ۸ 
ميليون و ۷۹۵ هزار و ۵۵3 نفر فاقد سواد اعام 
كردند. در عين حال كه ميزان باسوادي از 4۷/۵ 
درصد در س��ال ۱3۵۵ به ۸۷/۶درصد در س��ال 
۱3۹۵ رس��يده اس��ت؛ به عبارت ديگ��ر ميزان 
باس��وادي در س��ال هاي پس از پيروزي انقاب 

اسامي بالغ بر 40درصد افزايش يافته است. 
بنا به گفت��ه باقرزاده، درصد باس��وادي در گروه 
سني۲۹-۱0سال از ۵۹/۸ درصد در سال ۱3۵۵ 
به ۹۷/3 درصد در سال ۱3۹۵ رسيده كه حاكي 

از رشد 3۷درصدي است. 
باقرزاده تصريح كرد: روند توسعه نرخ باسوادي در 
كشور از رشد بسيار خوبي بعد از پيروزي انقاب 
اسامي ايران برخوردار بوده است، به نحوي كه از 
سال ۱3۵۵ تا سال ۱3۹۵ در گروه سني ۱۵ساله 
و بااتر با رشد 4۹/۹ درصد رشد سواد و در گروه 
سني ۲4- ۱۵ سال شاهد 4۱/3 درصد رشد در 

نرخ هاي باسوادي هستيم. 
معاون وزير آموزش و پرورش به اس��تان هايي كه 
در سوادآموزي وضعيت خوبي دارند، اشاره كرد 
و گفت: در گروه سني ۲۹- ۱0 سال، ۲۸ استان 
نرخ باسوادي شان بااي ۹۷درصد و هشت استان 
بااي ۹۹درصد است كه اتفاق بسيار خوبي است 
و آن يك درصد هم معم��واً افراد آموزش ناپذير 
هس��تند.  وي ادامه داد: در گروه سني ۱0-4۹ 
سال، ۱۱ استان بااي ۹۷درصد باسوادي دارند؛ 
اس��تان هاي مازن��دران، قزوين و ته��ران داراي 

باسوادي ۹۸درصد در اين گروه سني هستند. 
باقرزاده به سوادآموزي اتباع خارجي اشاره كرد 
و افزود: در گروه س��ني ۱۹-۱0 س��ال به دليل 
فراوان��ي اتباع خارجي، ميانگين نرخ باس��وادي 
0/۵ درصد پايين تر نش��ان مي ده��د، زيرا تعداد 

بيسوادان افغانستاني زياد است. 
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اينديپندنت : از هر ۳ كودک بريتانيا يکي در فقر بزرگ مي شود
فقر كودكان و كارگران؛ چهره زشت اروپا

رشد 40درصدي باسوادي در 40سالگي انقاب
به رغم رشد چشمگير آمار باسوادي پس از انقاب، مبادي بي سوادي نياز به كنترل بيشتري دارد

متوس�ط  ط�ور  ب�ه 
عليرضا سزاوار
۲۷درصد از كودكان،   گزارش  2

بزرگساان و سالمندان 
در سراس�ر اروپا در خانه ه�اي فقيرانه زندگي 
مي كنند. فقركودكان حتي گريبانگير كشورهاي 
ثروتمند اروپايي مثل فرانسه، آلمان و بريتانيا 
هم شده است. يك پژوهش تازه هم در بريتانيا 
نش�ان مي دهد كه در كمت�ر از يك دهه، تعداد 
كودكاني كه در اين كشور در فقر زندگي مي كنند 
به يك ميليون نفر افزايش يافته است، همچنين 
از هر ۳ كودک در اين كشور يکي در فقر بزرگ 
مي شود. بنا بر گزارش مجمع اتحاديه هاي صنفي 
بريتانيا بيش از ۳ ميليون كودک در خانواده هايي 
زندگي مي كنند كه مجموع درآمد والدين آنها 
زير خ�ط فق�ر )۲۱هزار پوند در س�ال( اس�ت. 

روزنامه اينديپندنت كه به ح��زب كارگر بريتانيا 
نزديك تر است، در گزارشي اعام كرده كه تعداد 
كودكان فقير در سراسر انگلستان امسال ۱00هزار 
تن افزايش يافته است. به همين دليل به وزيران 
دولت هشدار داده كه بيش از قبل به رفاه خانواده ها 

توجه كند. 
 لکوموتيو اروپا هم از ريل خارج شده

از سوي ديگر خبرگزاري يورونيوز هم با اعام اينكه 
اروپا ركود اقتصادي را پشت سر گذاشته و روزهاي 
رشد منفي به پايان رسيده است، هشدار داده كه 
»بيكاري هنوز زياد است، اما در سطح مشخصي 
ثابت مانده و به رغم اين، شاهد رشد بهت آور فقر 
در اروپا هستيم. به اين معني كه تقريباً از هر چهار 
اروپايي يك نفر اين شرايط را تجربه كرده است: 
درآمد زيرخط فقر، محروميت شديد از نيازهاي 

اوليه يا اخراج از محل كار.«
فقر در جنوب و ش��رق اروپا گس��ترش بيشتري 
داشته اس��ت. براي نمونه اسپانيا در سال گذشته 
ميادي حدود 3درصد رش��د اقتصادي داشته، 
با وجود اين از هر سه اس��پانيايي يك نفر در فقر 

زندگي مي كند، به اين معني كه درآمدي حدود 
۷هزار يورو در سال دارند. 

كش��ور آلمان كه لكوموتيو صنعت��ي و اقتصادي 
اتحاديه اروپاس��ت و پايين ترين مي��زان بيكاري 
را در اروپا دارد نيز مش��كل فق��ر و كارگران فقير 
گريبانگيرش ش��ده اس��ت. ۲۲درصد آلماني ها 
در فقر نسبي به س��ر مي برند، با اصاح قانون كار 
توسط مركل، مشاغل ساعتي و كارگران روزمزد 

قرباني شده اند. 
 زنان ۱۳برابر فقيرتر از مردان

مدير بخش سياست اجتماعي سازمان همكاري 
و توس��عه اتحاديه اروپا با بيان اينكه فقر كودكان 
عمدتاً ب��ه دليل فقر خانواده هايش��ان اس��ت، به 
خبرگ��زاري يورونيوز مي گويد: »اف��رادي كه در 
كودكي با مشكل مواجه بوده اند در مراحل بعدي 
هم مشكل خواهند داشت. اين خطر وجود دارد 
كه تعداد كارگران فقير افزايش يابد. اين به نحوه 
تدوين قوانين بستگي دارد. براي مثال در آلمان 
سياست مش��اغل خرد و انعطاف پذيري بازار كار 

باعث افزايش كارگران فقير شده است.«
 بنا به گفته مونيكا كس��ر )Monika Kaiser( به 
همين دليل در ميان كش��ورهاي عضو س��ازمان 
همكاري اقتصادي و توسعه، آلمان بعد از امريكا 
كمترين دستمزد را دارد. دولت ها بايد در تنظيم 
كيفيت مشاغل سخت گير باشند و مطمئن شوند 
كه درآمد كارگران مناس��ب و منطبق با حداقل 
دستمزد است. آلمان به تازگي حداقل دستمزد را 
تعيين كرده و هدف مشخص آن تنظيم حق الزحمه 
براي كارهاي نيمه وقت و ساعتي است. در انگليس 
روزنامه اينديپندنت ت��ا آنجا پيش رفته كه حتي 
ساقط ش��دن دولت فعلي را ه��م به دليل كاهش 
رفاه پيش بيني كرده و گفته است: »هيچ كودكي 
نبايد مجبور شود در فقر رشد كند. دولت بعدي، 
فقر ك��ودكان را اولويت فوري ق��رار خواهد داد.« 
طبق يك گزارش جديد، اصاحات رفاهي دولت 
انگليس ۱/۵ ميليون كودك را در فقر قرار مي دهد 
و باعث مي ش��ود زنان به ميزان ۱3برابر بيشتر از 

مردان فقير شوند. 

 مرگ و مير ۳۰ درصدي كودكان
تجزيه و تحليل توسط كميس��يون برابري و حقوق 
بشر )EHRC( نشان مي دهد كاهش مزايا و اعتبارات 
مالياتي در دولت محافظه كار بريتانيا، س��خت ترين 
ضربه را به ك��ودكان مي زند.  اين نه��اد پيش بيني 
مي كند كه تا س��ال ۲0۲۲، حدود ۱/۵ ميليون زير 
۱۸سال ديگر در خانوارهاي زيرخط فقر نسبي زندگي 
نمي كنند.  متيو ري)Matthew Reed( مدير اجرايي 
انجمن كودكان، پا را از اين فراتر گذاشته و گفته است: 
»آمار تكان دهنده نشان مي دهد، ميليون ها كودك 
در حال حاض��ر در فقر زندگي مي كنن��د كه دولت 
بايد اقدامات قاطعانه در اين مورد انجام دهد. اين به 
اندازه كافي بد است كه براي سال دوم، نرخ مرگ و مير 
كودكان ما 30درصد اس��ت و عمدتاً به دليل كاهش 

هزينه هاي اجتماعي است.«
 فساد مقامات زير ذره بين مردم

در مجموع برخي از كشورهاي اروپايي توانسته اند 
برنامه رياضت اقتص��ادي را با حمايت از اقش��ار 
ضعيف خود همراه و پياده سازي كنند. برخي ديگر 
از كشورها در اين زمينه به طرز عجيبي شكست 
خورده اند. به طور نمونه در فرانسه قيمت بنزين 
ليتري ۱/۵ يورو است. مخالفان دولت معتقدند كه 
يك يورو از آن نصيب پاايشگاه ها و دولت مي شود 
و فشار اصلي بر مردم است. فساد برخي مقامات 
هم مردم را ناراضي تر كرده است. به گفته جليقه 
زردهاي فرانسوي، همسر مكرون امسال بيش از 
يك ميليون يورو خرج محل سكونتش كرده در 
حالي كه بيكاري در ش��هرهاي كوچك افزايش 
يافته است.  اسپانيا هم مشكات زيادي در زمينه 
كمك هاي اجتماعي به خانواده ها و سياست هاي 
حمايتي از كودكان در سطح محلي دارد. بسياري از 
كشورهاي جنوب اروپا سياست هاي خود را بر اين 
اساس تنظيم كرده اند كه بخش مهمي از كمك ها 
به بازنشستگان تعلق گيرد. بسياري از بازنشستگان 
به اين كمك ها نياز دارند، در نتيجه چيزي براي 

كودكان باقي نمي ماند. 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

  امير ابتهاج توئيت كرد: گفته شده مدير مؤسسه گاج كه قبًا براي 
جلوگيري از دستور وزير مبني بر حذف مشق شب دانش آموزان رفته 
قم و با مراجع ديدار كرده و حمايت برخي ش��ون رو هم گرفته! در يك 
اقدام ديگه، حدود ۵00كارگر اين مؤسسه رو هم اخراج كرده و گفته اگه 

مشق شب حذف بشه اينها هم ديگر به كار برنمي گردند!

  فرشته رفيعي در واكنش به سخنان رئيس شوراي اسامي 
آذربايجان شرقي گه گفته بود »اگر قانون اساسي اجازه مي داد 
ش�هردار خارجي براي تبريز مي آورديم« توئيت زد: درد بزرگ 
دولتمردان ما، كم يا بيس��وادي در حكمراني اس��ت. مش��ق مديريت 
حكمراني نكرده اند و تصور مي كنند براي حل مسئله بايد مدير از خارج 
آورد. نه آقا، نيازي به اين كار نيست. آدم باسواد، شايسته، متعهد و سالم 

انتخاب كنيد. همين، سرآغاز اصاح امور خواهد شد. 

  س. م. م فخار توئيت كرد: همكاري مش��ترك محمد عليخاني و 
پيمان سنندجي سرانجام طرح تجهيز اتوبوسراني تهران به فيلتر دوده را 
زمين زد. از امروز هر وقت دود سياه اتوبوسي را ديديد، به اين دو مسئول 
تهراني درود بفرستيد. با ايده اين دو نفر، در شرايط بي پولي، شوراي شهر 
تصويب كرد جاي فيلتر ۷0ميليوني، اتوبوس هاي ۱/4 ميلياردي بخرد!

  سيده راضي حس�يني توئيت كرد: يكي از اشكاات جدي نگاه 
فمينيستي اينه كه براي زنان فقط دو حالت در نظر گرفته؛ »خانه داري« 
يا »ش��اغل بودن«. در حالي كه يه زن مي تونه ب��دون نياز به پذيرفتن 
سختي ها و مشكات شاغل بودن، هم خانواده رو در اولويت قرار بده و 

هم  »مشاركت اجتماعي مؤثر« داشته باشه. 

   نفيسه سادات موسوي توئيت كرد: مدت هاست گوشت خورشتي 
قرمز، جاشو به مرغ مكعبي خردشده داده تو خورشت  درست كردن خيليا. 
دو هفته پيش مرغ خريديم كيلويي ۹ هزار و ۹00 و امروز ديديم شده ۱4 

هزار و 300. گويا بايد كم كم با پروتئين حيواني خداحافظي كنيم!

  يك كاربر با انتشار اين عکس توئيت كرد: همدردى دختران 
مدرسه ايمان باانج اروميه با قربانيان آتش سوزي دبستان زاهدان.

   حسيني توئيت كرد: به عمر ما كه قد نداد! اما كاش نسل بعدي يه 
برنامه سازاني داشته باشند كه بلد باشند براي جشن ها و مناسبت هاي 
ملي و مذهبي شاد، برنامه بسازند! برنامه هايي به دور از گفت وگوهاي 
تكراري با بازيگران وخواننده ها و سلبريتي ها! برنامه هايي كه دو زار چيز 

گير مردم بياد و عميقاً شادشون كنه!

  احس�ان رس�تگاري توئيت كرد: وقت��ي مبتني ب��ر اعتقادات 
و منطق��ت، مطمئني كه كاري درس��ت اس��ت، از تبعات��ش نترس؛ 
احمقانه ترين دروغي كه علم مديريت م��درن به همه ياد داده، همين 
است كه مبناي تصميم گيري ات، حق و باطل يا درست و غلط نباشد، 
بلكه هزينه فايده باشد. اين يعني، خدا و وعده هايش را ناديده بگير و به 

بندگانش توكل كن.

  يك خبرگزاري با انتشار اين عکس توئيت كرد: قيمت نجومي 
برخي آپارتمان ها واحدي ۶۵0 متري در خيابان فرشته با ۷0 متر تراس، 
مبله شده، سقف ۷ متري و ۸000 متر مشاعات، متري ۵۵ ميليون تومان 
قيمت خورده است. يك مشاور اماك: بسياري از تاجران و دوتابعيتي ها 

مشتريان اين آپارتمان ها هستند كه تعدادشان افزايش يافته.

  مسعود با انتشار اين عکس توئيت زد: پدر دانش آموز  زاهداني: 
صبا دخترم با دوستش همديگر را سفت در آغوش مي گيرند، دخترم 
كاپشن پاستيكي تنش بود، با هم و در آغوش هم در آتش مي سوزند 
به طوري كه بعد از خاموش كردن آتش به س��ختي آنه��ا را از هم جدا 

كرده بودند!

  مرجان حاج رحيمي با انتش�ار اين عکس توئيت كرد: يكي 
از تخلفاتي كه در دولت احمدي نژاد ش��كل گرف��ت و دولت روحاني 
نتوانست به آن خاتمه دهد، س��اخت هتل آسمان شيراز بود كه نماي 
ارگ كريمخاني و خط آسمان كل شهر را مخدوش كرد. بعله. به همين 

راحتي منافع ملي فداي منافع شخصي ميشه. 

نيره ساري

 رئيس مركز پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: خط كتاب 
اول ابتدايي نستعليق است و دانش آموزان با خواندن آن مشكل دارند 
و نمي توانند خوب بخوانند و متوجه شوند. بررسي كرديم كه اگر تغيير 

خط صورت گيرد، بچه ها بهتر ياد خواهند گرفت.
  رئيس كميته محيط زيست و خدمات ش��هري شوراي شهر تهران 
تأكيد كرد: وضعيت ناوگان اتوبوس��راني از نظر فرسودگي به هيچ وجه 
در شرايط مطلوبي نيس��ت و تا پايان امسال، بس��ياري از آنها به سن 

فرسودگي مي رسند. 
 س��يدمهدي ميرعضنفري، متخصص فيزيولوژي و پژوهشگر طب 
سنتي با بيان اينكه افزايش خلط سودا در بدن از جمله دايل باارفتن 
غلظت خون اس��ت، گفت:  گاهي غلظ��ت خون بيم��ار در آزمايش ها 
طبيعي بوده، ولي س��نگيني و چس��بندگي آن هنگام گرفتن خون از 
سرنگ مشخص است و خون به سختي از سرهنگ باا مي آيد كه اين 

نشان دهنده ويسكوزيه بااي خون است. 

زنان، مادران، چرا زندان؟!
رشد ۲۵درصدي زنان در زندان با عنوان محكوميت هاي مالي خبري است 

كه روزگذشته ستاد ديه كشور آن را اعام كرد. 
طبق آنچه روابط عمومي ستاد ديه كشور خبر داده است، به  رغم تاش هاي 
ستاد ديه در اولويت بخشي به مددجويان زن و برگزاري پويش هايي متعدد 
مردمي، آمار اين دس��ته از محبوسان نس��بت به فروردين امسال با رشد 

۲۵درصدي تقريباً به ۲۹۹ زنداني در جرائم مالي رسيده است. 
عدم مديريت صندوق هاي خانگي، عدم فروش البسه توليدي در كارگاه هاي 
خياطي و موضوع ضمانت از همكاران، بستگان و دوستان از جمله عناويني 
است كه زنان اين سرزمين به دنبال آن روانه زندان شده و برخي از آنها نيز به 
علت سنگين بودن ميزان بدهي و صد البته عدم پشتوانه مالي ماه ها در بند 
باقي مي مانند.  طبق اخبار قبلي نيز علت حبس ۹0درصد زنان در جرائم 
غيرعمد صدور چك  بامحل است؛ چك هاي بامحل و صراحتاً ورود زنان 
در موضوعاتي چون خريد اجناس قسطي يا حمايت  از دوست و آشنا در 
قالب ضمانت هاي بانكي كه بيشترين نقش را دارند و زناني كه اغلب سابقه 
كيفري ندارند و در اثر مسائل مالي، فشارهاي اقتصادي، ضمانت همسران 

و بستگان خود دچار محكوميت مي شوند. 
پيشتر از اين نيز سيداس��داه جوايي، مديرعامل ستاد ديه كشور گفته 
بود:۸0درصد زناني كه تنها به علت يك موضوع حقوقي و آن هم به خاطر 
شكايت طلبكاران راهي زندان مي شوند، بدون لحاظ موضوع مجرد يا متأهل 
بودن كساني هستند كه سرپرست خانواده بوده اند، اما برحسب كم تجربگي 

يا نوسانات بازار گرفتار شده و ناخواسته سر از زندان درآورده اند. 
به طور مثال يك��ي از اين پرونده ها پرونده زني بود ك��ه با كمك 30نفر از 
همسايگان خود صندوق قرض الحسنه خانگي راه اندازي مي كند. در اين 
پرونده يكي از اين همس��ايه ها پس از دريافت وام از اين صندوق متواري 
مي ش��ود و به همين خاطر اين زن به خاطر اينكه مسئوليت صندوق را بر 

عهده داشته با ۷0ميليون بدهي به زندان مي رود. 
در اين باره چند نکته به نظر مي رسد: 

يك: نقطه دردناك و تلخ آمار اينجاست كه يك زن به رغم نقش محوري 
مادرانه پا به زندان مي گذارد و اين يعني زنداني شدن هر مادر، زنداني شدن 
فرزندان و ساير اعضاي خانواده كه گرمابخش و محوريت آن را يك زن و 

مادر تشكيل مي دهد. 
دو: بي شك زنان نس��بت به مردان از شرايط جس��مي و روحي ويژه تري 
برخوردارند و زنداني شدن آنها پيامد هاي منفي گسترده  تري براي خانواده 
و فرزندان آنها به  دنبال دارد. شايد بد نباشد آزادي زنان زنداني در جرائم 

غيرعمد جزو اولويت ها قرار گيرد. 
سه: يكي از مشكات افراد مجرم اين است كه در كنار آسيب خانواده ها، 
ديگر اف��راد مرتبط با فرد از س��وي اجتماع نيز آس��يب مي  بينند. در اين 
شرايط فرد محبوس ديگر شرايط بيرون را نخواهد داشت و نقش خود را به 
 عنوان هاي مختلفي كه پيش از اين داشت، از دست مي دهد. چه بسا كه در 
بسياري از موارد شنيده شده كه فرد پس از آزادي نقش همسري و حتي 

مادري خود را از دست مي دهد. 
چهار: انگ و برچسب رفتن به زندان كمترين آسيبي است كه براي هر نوع 
جرمي بر پيشاني زنداني مي چسبد و تا سال ها با وي همراه خواهد بود. اين 
موضوع در حوزه زنان آسيب بيشتري را هم به فرد و هم به جامعه مي زند، 
اغلب اين افراد وقتي با جرم درگير مي  شوند در زمينه پذيرش اجتماعي در 

جامعه و حتي خانواده خودشان دچار مشكل مي  شوند. 
پنج: آراي مجازات جايگزين حبس ش��ايد در اين مقط��ع يكي از بهترين 
راه حل هايي باش��د كه قضات مي توانن��د از آن بهره ببرند ك��ه البته نظر به 
چارچوب تعريف شده براي اعمال مجازات هاي جايگزين حبس مي توان با 
برخي بازنگري ها و تعاريف جديد دست قضات را براي ممانعت از ورود مادران 

به زندان فراهم ساخت. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

شهروندان مترو سواري نكنند !
مسئوان ش��هري دائماً در حال تش��ويق مردم به اس��تفاده از شبكه 
حمل و نقل عمومي هس��تند، اين درحالي است كه خطوط آماده شده 
مترو همچنان به دليل نبود بودجه، بااستفاده و نيمه تمام رها شده اند. 
با كمترين تزريق بودجه مي توان بخش قابل توجهي از مترو را در خطوط 
جديد كه بيشترين مسافران شهري را مي تواند جابه جا كند راه اندازي 
و به س��اير ش��بكه هاي خطوط متصل كرد. در اي��ن خصوص رئيس 
كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران د ر مورد راه اندازي خط  ۶ 
مترو تهران گفت: ا ين خط 3۱كيلومتر طول د ارد  و ا ز جنوب ش��رق به 
شمال غرب تهران  كشيده شده و دولت آباد ر ا  به كن وصل مي كند. و ي 
با  اشاره به اينكه د ر حا ل حاضر ۱۲ كيلومتر ا ز  خط ۶ متروي تهران آماده 
بهره برداري ا ست، اعام كرد: ا گر اعتبارات ازم تزريق شو د، مي توانيم 
 ايستگاه هاي دولت آباد تا امام حسين )ع( ر ا د ر مدت سه ماه راه اندازي 
كنيم.  بر اين اساس با فروش 3هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت كه با 
تصويب شوراي شهر مبلغ هزار ميليارد تومان به مترو اختصاص خواهد 
يافت، شايد بخشي از خطوط مترو تكميل و در اختيار شهروندان قرار 
گيرد. در اين خصوص الويري حتي معتقد اس��ت،  ب��ا  توجه به اهميت 
خطوط  ۶و ۷متروي تهران بايد هزار ميليارد توم��ان  ديگر نيز د ر ا ين 
خصوص هزينه شو د. در همين زمينه خط ۷مترو همچنان بااستفاده 
باقيمانده اس��ت.   پازل مترو به دليل بي توجهي مديريت شهري اعم از 
شهرداري و شورا همچنان تكميل نش��ده است، ولي مسئوان نسخه 
اس��تفاده از مترو را براي شهروندان اين كانش��هر ۱3ميليوني تجويز 
مي كنند تا از حرف عقب نمانند.  دولت هم كه با سياست قطره چكاني 
بودجه اي سبب شده است تا سرعت توسعه مترو گرفته شود. كاستن 
از سرعت احداث مترو يعني تشويق ش��هروندان به استفاده از وسايل 
نقليه شخصي و اين يعني ترافيك و افزايش آلودگي هوا در اين كانشهر 
چند ميليوني.  متأس��فانه چش��م انداز پايتخت در توسعه شبكه هاي 
حمل و نقل عمومي با اين روند تخصيص اعتبارات يعني فرسوده شدن 
شبكه اتوبوسراني، جايگزين نشدن تاكسي هاي فرسوده و افزايش سن 
ناوگان ريلي ش��هري. در اين ميان نبايد فراموش كرد، شهروندان در 
حالي كه انواع عوارض و كرايه ها را مي پردازند، قرباني تصميمات موقت 
مديريت شهري و دولت مي شوند. متأسفانه زيرساخت ها در كشور ما 
فداي تصميمات بدون كارشناسي مسئوان شده و مردم هزينه هاي اين 
ناكارآمدي ها را مي پردازند؛ همه اين اقدامات بي نتيجه يعني تشويق 

شهروندان به استفاده نكردن از مترو. 

اكبر محمودي

محمدرضا يوسفي |  مهر



مهران  ابراهيميان

دغدغه هاي آتي بازار پولي و بانكي 
 آنچه در بازار ارز قابل مشاهده است، كاهش عطش بي مورد در خريد 
ارزهاي خارجي، كند شدن جريان خروج سرمايه از كشور حداقل به 
بهانه خريد مسكن در كشورهاي همجوار و كاهش قابل تأمل نرخ ارز 
و رس��يدن آن در كانال 9 هزار تومان است. اگر بخواهيم در قالب يك 
نماي كلي به علت چرايي اين موضوع بپردازيم، سه عامل اساسي باعث 
شده تا بازار حداقل در اين سطوح قيمتي ثبات را تجربه كند. ورود به 
موقع رواني و واقعي بانك مركزي در ب��ازار ارز و عرضه هاي مديريت 
ش��ده ارز  و  اثر گذاري مثبت ب��ر كاهش تقاضا و كاه��ش ميل خريد 

ارزهاي خارجي سه عامل مورد نظر است. 
 اين دو عامل در عمل به مدد رسان ها و دستورالعمل هايي است كه به 
نوعي معامات بااي 50 ميليون تومان را چه در داخل و چه در خارج از 
مرزها قابل رصد كرده است. در واقع تكنيك مهار نرخ ارز همان تكنيكي 
است كه در ابتداي دولت يازدهم به كار برده ش��د و پول ها در بانك ها 
پارك شده است؛يعني به عبارت بهتر اقدامات اخير به نوعي مي تواند به 
عنوان اقدامي تلقي شود كه تقاضا را به بعد موكول كرده بي آنكه مسيري 

درست براي نقدينگي تعريف كند. 
اما در اقدامي ديگر بانك مركزي س��ود روزش��مار را قطع كرده و آن 
را منوط به خواب حداقل يك ماهه س��پرده كرده و س��ود روز شمار به 

ماه شمار بدل شده است. 
 از آنجايي كه فضاي موجود و آمارهاي بانك مركزي حركت سپرده هاي 
بلند مدت را به كوتاه مدت بدل كرده و اين تصميم نيز ناش��ي از فضاي 
حاكم بر اقتصاد و تح��ت تأثير » تصميمات عقايي« اس��ت، ممكن 
است در صورت در نظر نگرفتن برخي تمهيدات پيامدهاي جديدي را 
داشته باش��د كه با توجه به حجم نقدينگي به مثابه اثر پروانه اي تاش 
بانك مركزي ورسانه ها در ماه هاي اخير بر باد بدهد.بنابراين بايد بانك 

مركزي با حساسيت بيشتري به اين موضوعات ورود كند. 
 البته نگارنده نظ��ري قطعي درباره اين تصميم ش��وراي پول و اعتبار 
ندارد، ام��ا حقيقت بازار پولي، رك��ود تورمي پيش رو و ن��گاه مردم به 
آينده اقتصادي باعث شده تا س��پرده هاي كوتاه بلند مدت كم شده و 
سپرده هاي كوتاه مدت افزايش يابند،بنابراين با عنايت به اين مهم، توجه 
بانك مركزي را به دو موضوع در روزه��ا و ماه هاي آينده مي طلبد. دو 
موضوع » احساس ذوب شدن دارايي ها« با تورم و منجمد كردن درست 
)فريز( نقدينگي و يا هدايت درست نقدينگي از جمله مواردي است كه 

بازار موجود را تهديد مي كند. 
همچنين ممكن است تكنيك سركوب تقاضا در بازار 3 درصدي بازار 
فيزيكي ارز با روش فعلي با فش��ار تقاضا روي اس��كناس و مسكوكات 
تهديد شود كه در اين باره نيز با توجه به نزديك شدن آخر سال بايد در 

اين باره نيز تمهديداتي در نظر گرفت. 
از ياد نبريم كه با توجه به طوفان چند ماهه اخير، سياست هاي اجرا شده 
در بانك مركزي مانند نهال نوپايي است كه مي تواند با صبر و شكيبايي، 
دفع تهديد ها ورفع ضعف ها به محدوده اطمينان برسد و حداقل در چند 

ماه پاياني سال موفق بماند. 

دكل حفاري چگونه گم شد؟ 
رئي�س كميت�ه اقتصادي كميس�يون اص�ل ۹۰ مجل�س، آخرين 
وضعيت پرون�ده دكل ه�اي فورچون�ا و گلوب�ال ك�ه در مجموع 
۱۳۰ ميلي�ون دار بي�ت الم�ال را ب�ه يغم�ا بردند، تش�ريح كرد. 
بهرام پارسايي در گفت وگو با خانه ملت در تشريح آخرين وضعيت پرونده 
دكل گمشده فورچونا گفت: دكل فورچونا در دهه 80 با مالكيت يك شركت 
رومانيايي در ايران به صورت اجاره اي كار حفاري انجام مي داده است كه پس 
از دو سال قرارداد به هر دليلي براي ادامه كار به تفاهم نمي رسند كه براين 
اساس مالك شركت دكل فورچونا را بدون طي تشريفات قانوني شبانه از 
ايران خارج مي كند.  وي ادامه داد: زماني كه اين دكل از كشور خارج مي شود 
احساس نياز به اين دكل خودنمايي مي كند و زماني كه تحريم هاي دوره 
قبل آغاز مي شود چند شخص به شركت تأسيسات دريايي اعام مي كنند 
كه با توجه به اينكه به دكل حفاري فورچونا در كشور موردنياز است مي توانند 

تحريم ها را دور زده و در اين خصوص اقداماتي انجام دهند. 
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسامي با بيان اينكه يك خانم و سه 
آقا به اسم دور زدن تحريم ها با زد و بند يك شركت صوري تشكيل مي دهند، 
اظهار داشت: پول دكل به اين ش��ركت صوري پرداخت مي شود كه اين 
شركت هيچ قراردادي با شركت فورچونا نداشته و كاماً بي هويت بوده است 
و مالكيتي روي شركت فورچونا نداشته است، اما شركت تأسيسات دريايي 

مبلغ كامل دكل را به اين شركت صوري پرداخت مي كند. 
وي افزود: اگر شركتي بخواهد از بخش خصوصي كاايي را خريداري كند 
بايد به اصالت شركت و اصالت مالكيت شركت بر كااي خريداري شده پي 

برد و سپس اقدامي انجام داد كه در اين راستا بايد اسناد رؤيت شود. 
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14ميليارد دار ارز دولتي به كااهاي 
اساسي تخصيص يافت

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت از آغاز امس�ال تاكنون 
۱4 ميلي�ارد دار ارز 42۰۰ توماني به كااهاي اساس�ي اختصاص 
داده و براي س�ال بعد نيز اي�ن تخصيص ها ادامه خواهد داش�ت. 
به گزارش »ايرنا«، رضا رحماني  درنشس��ت همفكري و هم انديشي با 
اعضاي هيئت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسامي 
با اشاره به مشكات بخش خودرو افزود: ساختار خودروسازي كشور تا 

دو سال آينده اصاح مي شود و توليد نيز در حال اصاح است. 
وي بيان داشت: قرار شده است خودروسازان اموال غير توليدي شان را 

به فروش برسانند تا بخشي از نقدينگي مورد نيازشان تأمين شود. 
عزيز اكبريان، رئيس كميس��يون صنايع مجلس در اين نشست گفت: 
بايد عرضه و تقاضا را در توليد مورد توجه قرار دهيم، در شرايط جنگ 
اقتصادي بايد تصميمات ويژه گرفت و تصميم گيري ها بايد سريع باشد.  
همچنين »فريدون احمدي« ديگر عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس در اين نشس��ت افزود: بخش خصوصي اب��زار مديريت بحران 
اس��ت و به راحتي مي تواند تحريم ها را دور بزند. براي اصاح ساختار 
توليد خودروي كشور نيز مي توان روي اين بخش حساب كرد. احمدي 
همچنين خواستار حل مشكات مربوط به ترخيص كااها در گمركات 
شد.  بر پايه اين گزارش، در ادامه نشست نمايندگان ملت در كميسيون 
صنايع و معادن مجلس به بيان نقطه نظ��رات خود پرداختند. تكميل 
طرح هاي نيمه تمام، اجراي نقش��ه راه معدن، لزوم تفويض اختيار به 
معاونان وزير و ل��زوم همراهي قوه قضائيه ب��ا وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از موارد طرح ش��ده بود. همچنين نماين��دگان بر لزوم تقويت 
س��امانه هاي اطاعاتي و بروز كردن اطاعات تأكيد كردند و خواستار 
ايجاد كارگروهي براي رصد فعاليت واحدهاي نيمه فعال و غيرفعال و 

ساماندهي آنها با برنامه و زمان بندي شدند. 
........................................................................................................................
چاه هاي غيرمجاز به ۳۲۰ هزار حلقه رسيد

دبير اجرايي طرح احيا و تعادل بخش��ي آب هاي زيرزميني با تأكيد بر 
اينكه از زمان شروع طرح تعادل بخشي در سال ۱38۴ تاكنون بيش از 
۶۶ هزار حلقه چاه غيرمجاز مسدود شده است، گفت: حدود ۶۷ درصد 

از چاه هاي ياد شده طي چهار سال اخير پر شده است. 
به گزارش »ايسنا«،  طي سال هاي گذشته، ايران با روند كاهش سطح 
سفره هاي آب زيرزميني و تبعات آن مواجه است. طبق بررسي ها، در 
زمينه آب هاي زيرزميني، به صورت جمعي رقمي حدود ۱00 تا ۱۲0 
ميليارد مترمكعب از ظرفيت مخازن دش��ت ها برداش��ته شده است، 
بنابراين براي تعادل بخشي بايد فرصت مناس��بي به آن داد تا به مرور 

زمان با تغذيه درست اين رقم به سفره ها بازگردد. 
براس��اس برنامه ريزي صورت گرفته بايد در برنامه شش��م توسعه ۱۱ 
ميليارد مترمكعب از برداشت س��فره ها كاسته شده و به منابع آبخوان 
اضافه شود. بر اين اس��اس، برنامه هاي متعددي در قالب اجراي طرح 
احيا و تعادل بخشي براي دستيابي به اين مهم در دستور كار وزارت نيرو 
قرار گرفت. با توجه به وضعيت بحراني منابع آبي، انتظار مي رود دولت 
نگاه جدي تري به اين موضوع داشته باشد تا در سريع ترين زمان ممكن 

وضعيت منابع آب هاي زيرزميني سر و سامان يابد. 
در اين باره، عبداه فاضلي با اش��اره به اينكه تعداد چاه هاي غيرمجاز 
كش��ور به حدود 3۲0 هزار حلقه رسيده اس��ت، گفت: از زمان شروع 
طرح تعادل بخش��ي در س��ال ۱38۴ كه اين برنامه ردي��ف اعتباري 
دريافت كرده اس��ت، تاكنون بي��ش از ۶۶ هزار حلقه چ��اه غيرمجاز 
مسدود شده است كه از اين تعداد حدود ۴۴ هزار حلقه طي چهار سال 
اخير و با اجراي طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني كشور 

پر شده است. 
وي برنام��ه كوتاه م��دت وزارت ني��رو را در اين بخش تعادل بخش��ي 
آبخوان هاي كش��ور دانس��ت و افزود: تا پايان برنامه شش��م توس��عه، 
درصدديم افت موجود در آبخوان هاي كشور را تثبيت كنيم و در مرحله 
بعد ۶ ميليارد مترمكعب كس��ري مخزني را كه ساانه در اثر برداشت 

بيش از حد به آبخوان هاي كشور تحميل شده جبران كنيم. 
دبير اجرايي طرح احيا و تعادل بخش��ي آب هاي زيرزميني با تأكيد بر 
اينكه كسري مخزن فعلي آبخوان هاي كشور به ۱30 ميليارد مترمكعب 
رسيده است، گفت: بر اين اس��اس بايد در فرايند ۱5 سال بعد از برنامه 
ششم توسعه، بتوانيم اين منابع را جبران كرده و احياي آبخوان ها را به 

دنبال داشته باشيم. 
........................................................................................................................

جزئيات تازه از ابرپرونده قاچاق 
فرآورده هاي نفتي

جزئي�ات جدي�د از پرونده مهم قاچاق س�وخت نش�ان مي دهد، 
مراح�ل كارشناس�ي اي�ن پرون�ده در ح�ال پيگي�ري ب�وده و 
ب�ه نظ�ر مي رس�د ط�ي روزه�اي آت�ي اطاع�ات جديدت�ري 
از رون�د تحقيق�ات اي�ن پرون�ده در دس�ترس ق�رار گي�رد. 
به گزارش »تس��نيم«، در روزهاي اخير يكي از صادركنندگان مهم و 
شناخته شده فرآورده هاي نفتي در تهران بازداشت شده و به اين ترتيب 
ابرپرونده قاچاق فرآورده هاي نفتي وارد فاز تازه اي شد. همچنين اخيراً 
دادس��راي عمومي و انقاب بندر عباس، بزرگ تري��ن پرونده قاچاق 
مشتقات نفتي را جهت اعام نظر كارشناسي به گمرك شهيد رجايي 
ارجاع داد.  اطاعات خبرنگار تسنيم نشان مي دهد، ارزش اوليه برآورد 
شده در اين پرونده حدود 3۶0 ميليارد تومان بوده و در صورت تأييد 
فعل قاچاق، بعد از پرونده بزرگ قاچاق ۱۱۲8 كانتينري، پرونده مورد 

اشاره به بزرگ ترين پرونده قاچاق كشور تبديل خواهد بود. 
در پرونده قاچاق ظروف شيشه اي بهاي مال از دست رفته حدود ۱00 
ميليارد تومان بوده و متهم اصلي پرونده، در دادگاه تجديد نظر محكوم 

به حبس و پرداخت جريمه ۴00 ميليارد توماني شده بود. 
نكت��ه قابل توجه اينك��ه در پرونده قاچ��اق ۱۱۲8 كانتين��ري، متهم 
اصلي فرد شناخته ش��ده اي نبود، اما به نظر مي رسد در پرونده قاچاق 
فرآورده هاي نفتي با برخي افراد ش��ناخته ش��ده در ح��وزه صادرات 

فرآورده هاي نفتي رو به رو هستيم. 

ه�ر س�اله در فص�ل بودجه گي�ري تاب�وت 
ش�ركت هاي زيان ده ب�ه يكباره از س�ازمان 
برنام�ه و بودج�ه ب�ه حرك�ت درمي آي�د و 
در بودجه ش�ركت هاي دولتي و مؤسس�ات 
وابسته به عنوان شركت هاي سود ده معرفي 
مي شوند كه بودجه هاي جاري اين شركت ها 
يا هزينه ه�اي اداري و عمومي و فروش گاهي 
صددرصد رش�د نش�ان مي دهد، جالب آنكه 
در گزارش ه�اي تفري�غ بودج�ه كه توس�ط 
ديوان محاس�بات مجل�س و بع�د از اجراي 
بودجه هاي س�اانه تهيه و تدوين مي ش�ود، 
ليست بلند باايي از ش�ركت هاي زيان ده كه 
با عن�وان س�ود ده در ايحه بودج�ه معرفي 
شده بودند، تعجب دنبال كنندگان ماجراهاي 
بودجه ري�زي را در اي�ران ب�ه هم�راه دارد. 
به گزارش »جوان«، همانطور كه مي دانيم بودجه 
كل كشور مهم ترين سند مالي دخل و خرج يك 
سال آتي كشور است و از دو جزء بودجه عمومي 
)بودجه جاري، عمراني و پرداخت هاي انتقالي يا 
رفاهي ( و بودجه شركت هاي دولتي و مؤسسات 
وابسته تشكيل مي ش��ود، ازم به توضيح است 
كه تقريب��اً 90 درصد بودجه عمومي كش��ور را 
بودجه جاري به خود اختص��اص مي دهد و 90 
درصد بودجه جاري نيز مربوط به هزينه حقوق 
و دستمزد ها است، در عين حال هر ساله تقريباً 
۷0 درصد بودجه كل كشور را بودجه شركت هاي 
دولتي و مؤسس��ات وابس��ته به خود اختصاص 
مي دهد كه بسياري از ويژه خواري ها، حقوق هاي 
نجومي، مفاسد اقتصادي، مفسده در قراردادها و 
معامات، توليد بدهي هاي كان،  تحميل نيروي 

مازاد به بنگاه ها، تحميل ژن هاي خوب به مديريت 
و عضويت در هيئت مديره شركت ها، سوء استفاده 
از معامات سهام شركت هايي بورسي تحت نفوذ 
دولتي ها در حقيقت در بخش شركت هاي دولتي 

و مؤسسات وابسته انجام مي گيرد. 
  بودجه ۹8 خاص است 

در اين ميان، بودجه س��ال آتي كش��ور به دليل 
تحريم هاي ناعادانه امريكا و معطل كردن اقتصاد 
طي پنج سال گذشته در خال مذاكرات هسته اي 
و همچنين انحراف مشكوكي كه در بخش پولي 
و بانكي ايران رخ داده است، از حساسيت ويژه اي 
برخوردار است و بايد كارشناسان و اساتيد اقتصاد، 
نمايندگان مجلس و مجموعه هاي نظارتي دلسوز 
روي تصوي��ب صحيح بودجه مش��اركت جدي 
داشته باش��ند كه اگر كوتاه��ي در اين رابطه رخ 
دهد، خدا مي دان��د اقتصاد ايران س��ال آتي چه 

سرنوشتي پيدا كند. 
يك��ي از بازي هايي كه هر س��اله عده اي بر س��ر 
بودجه ساانه كش��ور درمي آورند مربوط به جا 
زدن ش��ركت هاي زيان ده با عنوان شركت هاي 
سود ده در ايحه بودجه كشور و سؤال اينجا است 
كه سازمان برنامه و بودجه و نمايندگان مجلس 
متوجه اين تقلب نمي شوند؛تقلبي كه هزينه هاي 
ميلياردي براي كش��ور به هم��راه مي آورد، زيرا 
وقتي تعداد ش��ركت هاي زيان ده اعامي دولت 
را در زمان ارائه بودجه به مجلس با گزارش هاي 
تفريغ ديوان محاسبات مقايسه مي كنيم، متوجه 
مي شويم كه گاهي بيش از ۱00شركت زيان ده، 
سود ده در بودجه معرفي شده بودند،  حال با توجه 
به تكرر اين رويه بايد خود ديوان محاسبات نيز 

مورد پرس��ش قرار گيرد كه چرا توجهي به اين 
دست از شركت ها نداشته است. 

  آسيب هاي بودجه ريزي در بخش بودجه 
شركت هاي دولتي

در همين رابطه عضو كميس��يون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس با اش��اره به آس��يب هاي 
بودجه ريزي در بخش بودجه شركت هاي دولتي 
گفت: حج��م بااي بودجه ش��ركت هاي دولتي 
در بودجه كل كش��ور، پرداخت مبالغ قابل توجه 
تحت عنوان كمك به شركت هاي دولتي زيان ده 
از محل بودجه عمومي، عدم درج بودجه برخي 
از ش��ركت هاي دولت��ي در قان��ون بودجه كل 

كشورآسيب هاي اين بخش از بودجه است. 
  با شركت هاي زيان ده چه مي كنند

جعف��رزاده ايم��ن آب��ادي با اش��اره ب��ه فاصله 
قابل  ماحظه ش��ركت هاي زيان ده معرفي شده 
توس��ط دولت و گزارش هاي تفريغ بودجه بيان 
داش��ت: در بودجه س��ال 9۲ تعداد شركت هاي 
زيان ده 9 ش��ركت اعام ش��د كه اين تعداد در 
تفري��غ بودج��ه همان س��ال به ۱39 ش��ركت 
افزايش يافت، يا در قانون بودجه سال 93 تعداد 
شركت هاي زيان ده ۱0 شركت اعام شد كه در 
گزارش تفريغ اين سال تعداد شركت هاي زيان ده 
98 شركت بود. همچنين در سال 9۴ تعداد اين 
دست از شركت ها ۱0 ش��ركت اعام شد، اما در 
گزارش تفريغ ۱3۴ شركت احصا شد، در بودجه 
س��ال 95، 9 ش��ركت زيان ده در قانون بودجه 
معرفي ش��د كه در گزارش تفريغ ۱۶۲ شركت 
زيان ده شناسايي ش��د. اين آمار نشان مي دهد 
دولت يا از ميزان ش��ركت هاي زيان ده بي اطاع 

است يا اطاع نمي دهد. 
وي با اشاره به اصاح بودجه شركت هاي دولتي 
در س��نوات مختلف توضيح داد: گزارش تفريغ 
بودجه سال 95 نش��ان مي دهد كه بعضاً بودجه 
جاري ش��ركت هاي دولتي بي��ش ازصد درصد 

افزايش يافته است. 
  نمايندگان بي خبر از وقايع شركت ها 

در اين بين در حالي اخت��اف قابل ماحظه اي 
بين تعداد شركت هاي زيان ده اعامي در ايحه 
بودجه دولت و گزارش هاي تفريغ بودجه وجود 
دارد كه ب��ه گفته اين نماين��ده مجلس، بودجه 
برخي از شركت هاي دولتي اصًا در بودجه كل 
كشور ثبت نمي شود، اين امر يك تخلف بزرگ و 
يك فاجعه به شمار مي رود و بدان معني است كه 
نمايندگان مردم اص��ًا اطاعاتي از دارايي هاي 
دولت و ملت ندارند و بالطبع نمي دانند كه اصًا 
اين دارايي هاي چگونه مديريت مي ش��وند، چه 
ميزان سرمايه و بدهي و حقوق صاحبان سهام و... 

دارند و به چه سرنوشتي دچار مي شوند. 
عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه و محاس��بات 
مجلس با اش��اره به عدم درج بودج��ه برخي از 
ش��ركت هاي دولتي در قانون بودجه كل كشور 
گفت: دولت اطاعات شركت مهندسي و توسعه 
گاز ايران، ش��ركت بازرگاني گاز، ش��ركت آواي 
پرديس س��امت، مناطق آزاد تجاري، شركت 
خدمات انفورماتيك ايران، ش��ركت گس��ترش 
معادن و صنايع معدني طاي زرشوران، شركت 
توس��عه انرژي ب��ر پارس��يان جنوب، ش��ركت 
تاش��گران صنعتي معدن امرد و پارس��يان و 
ش��ركت مهندس��ي معادن و فلزات را در قانون 

بودجه لحاظ كند. 
به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي عمده 
دارايي ه��اي دولت در ح��وزه اقتص��اد در قالب 
شركت هاي دولتي و وابسته به دولت قرار دارند 
و عمده هزينه هاي جاري و نش��تي ها مربوط به 
بخش بودجه ش��ركت هاي دولتي و وابس��ته به 
دولت مي باشد به طوري كه در بودجه شركت هاي 
دولتي هزينه هاي اداري و عمومي و فروش ليست 
بلند باايي را تشكيل مي دهد كه مصداق كامل 
ريخت و پاش در اين بخش است، حال بماند كه 
دستگاه ها به گفته رئيس كل ديوان محاسبات در 
حدود 5۷هزار ميليارد تومان درآمد اختصاصي 
دارند كه بر اس��اس پروتكل خود خرج مي كنند 
كه اي��ن پروتكل براي بس��ياري از م��ردم محل 

پرسش است. 
در ش��رايطي كه هزينه هاي جاري دولت بسيار 
جهش داش��ته اس��ت و مش��خص نيست سهم 
مديران دولتي از كل بودجه جاري دولت در ماه 
چقدر است و چرا در پي فضاحتي كه در رابطه با 
حقوق هاي نجومي رخ داد، شاهد عملياتي شدن 
سريع س��امانه حقوق و دس��تمزد در كل بخش 
عمومي نيستيم، اين نماينده مجلس ادامه داد: 
براي بهبود شرايط بودجه در بخش شركت هاي 
دولتي بايد عب��ارت »هرگون��ه پرداختي تحت 
عناوين مختلف از جمله پاداش، تشويق، جبران 
زحمات، كمك، اعانه و س��اير عناوين به اعضاي 
هيئت مديره و هيئت هاي عامل و عناوين مشابه 
ساير شركت ها و مديران اجرايي و ستادي مالي و 
غيرمالي و مديران و كاركنان ساير دستگاه هاي 
اجرايي توسط شركت هاي دولتي ممنوع است« 

به ماده ۲8 قانون الحاق ۲ اضافه شود. 

اختاف فاحش شركت هاي زيان ده اعامي دولت با گزارش هاي تفريغ ديوان محاسبات

تابوت شركت هاي زيان ده براي بودجه گيري به راه افتاد

  خبر

وزير راه و شهرسازي از ايجاد يك بازار تعهدي 
و نقدي به نام كارت اعتباري مصالح ساختماني 
و خدمات فني مهندس�ي ت�ا دو هفته آينده 
خبر داد و گفت: افزايش س�قف تس�هيات 
مس�كن از دس�تور كار خارج ش�ده؛چراكه 
آثار مخرب آن بيش�تر از س�ازندگي اس�ت. 
به گزارش »فارس«، محمد در پاسخ به اين سؤال 
كه رئيس كل بانك مركزي اع��ام كرده اند كه 
احتمااً سقف وام مس��كن افزايش مي يابد ، آيا 
افزايش وام مس��كن لزوماً مي تواند رونق ايجاد 
كند و آيا اين اقدام ت��وان بازپرداخت متقاضيان 
را هم لحاظ خواهد كرد و آيا افزايش س��قف وام 
مس��كن قيمت مس��كن افزايش مي يابد، گفت: 
براي طرح اجراي س��اخت ۴00 هزار مسكن از 
سوي وزارت راه و شهرسازي يك طرح مكمل به 
نام كارت اعتباري مصالح ساختماني و خدمات 

فني مهندسي تهيه شده است. يعني ايجاد يك 
بازار تعهدي و نقدي ك��ه ما بتوانيم پ��ول را به 
توليد كننده مصالح س��اختماني و عرضه كننده 
خدمات فني مهندسي پرداخت كنيم.  وي افزود: 
مذاكرات اين اقدام صورت گرفته و تفاهمنامه آن 
تا دو هفته آينده با بانك عامل مبادله خواهد شد 
و اين كمك مي كند تا ما بتوانيم قدرت خريد را 
افزايش دهيم و قيمت تمام شده مسكن را بتوانيم 
تا حدودي مهار كنيم.  وزير راه و شهرسازي اضافه 
كرد: اين اق��دام نه اينكه بخواهي��م قيمت تمام 
شده مس��كن را كنترل كنيم، بلكه مي خواهيم 
آن را مهار كنيم؛چراكه قيمت تمام شده مسكن 
متأثر از سهم موارد مشخصي است. بنابراين بايد 
شرايط به گونه اي فراهم شود كه منابع مالي در 
چرخه اثرپذيري خود قرار گيرد و آثار تورمي در 

اقتصاد نداشته باشد. 

سفير هند در تهران اعام كرد واردات نفت هند 
از ايران قطع نش�ده و ادامه پيدا خواهد كرد. 
به گزارش »ايسنا«، سورابح كومار، سفير هند در 
ايران درباره جديدترين قراردادهاي نفتي ميان دو 
كشور و ايجاد كانالي براي مبادات مالي اظهار كرد: 
مكانيزم روپيه براي اين منظور مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت.  وي خاطرنشان كرد خريد نفت هند 
از ايران متوقف نشده و اين كشور به طور ميانگين 
۱/۲5 ميليون تن در ماه نف��ت از ايران خريداري 
مي كند و مطمئناً اين روند ادامه پيدا خواهد كرد.  
سورابح گفت: ما با بانك UCO براي اين منظور 

همكاري مي كنيم و مكاني��زم پرداخت به روپيه 
تا دو هفته ديگر ايجاد خواهد ش��د.  امريكا تحت 
معافيت هايي كه ماه ميادي گذش��ته صادر كرد 
به هند اجازه داده است به مدت ۱80 روز حداكثر 
300 هزار بش��كه در روز نفت اي��ران را وارد كند. 
ادامه خريد نفت از اي��ران براي هند كه حدود 80 
درصد از نفت مورد نيازش را وارد مي كند، ضروري 
به شمار مي رود و تهران در گذشته شرايط اعتبار 
بهتري نسبت به ساير توليدكنندگان خاورميانه 
عرضه و قبول كرده است به جاي دار امريكا، پول 

نفت را به روپيه هند دريافت كند. 

 كارت اعتباري مصالح ساختماني 
وارد بازار مي شود

هند به خريد نفت از ايران ادامه مي دهد

وم  ده  زاي آك  م
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   چهره ها
نماینده مردم مشهد:

تصميم اريجاني براي برگزاري جلسه غيرعلني صحيح نبود
نماینده مردم مشلهد و كات در مجلس شلوراي اسلامي 
گفلت: آنقلدر مسلائل مهلم در سلطح كشلوری داریلم 
كه تصميلم عجوانله مبني بر اسلتيضاح وزیلر جایگاهي 
نداشلت و نكته قابل تأمل آنجاست كه نمایندگاني خواستار 
اسلتيضاح وزیر اقتصاد شلدند كه به او رأي اعتملاد دادند. 
به گزارش ش��بكه اطاع رس��اني راه دانا، حجت ااسام نصراه 
پژمانفر پيرامون وضعيت مجلس پس از حواشي پديد آمده توسط 
نماينده سراوان اظهار كرد: موضوع شكايت منتخبين مردم از رفتار 
نماينده سراوان در موقعيتي به وجود آمده است كه اكثر نماينده ها 
در حوزه انتخابيه خود هستند و اين شكايت تنها مرتبط با امضاي 
شش نماينده نيست. ما نسبت به اين رفتار معترض بوده و خواستار 
بررسي موضوع در هيئت رسيدگي به رفتار نمايندگان هستيم تا 

در مورد اين موضوع گزارش دقيق ارائه شود. 
وي افزود: تقاضاي ما اين است كه ابعاد آشكار و پنهان اين مسئله 
در مجلس شوراي اسامي مورد بررسي قرار گيرد و نتيجه آن به 
 صورت شفاف به مردم اعام ش��ود، طبق فرمايش رهبر انقاب 

»اگر بد براي همه بد است، براي مسئوان بدتر است.« 
نماينده م��ردم مش��هد و كات در مجلس ش��وراي اس��امي 
خاطرنش��ان كرد: يك نماينده بايد منبع علم و بردباري در برابر 
موضوعات باشد اما ممكن است بخش��ي از مسائل وجود داشته 
باشد كه ما به عنوان نماينده و مردم بدان مطلع نباشيم، از همين 
رو بررسي مسائل پيش آمده بايد به  دور از احساسات مورد بررسي 
قرار گيرد، در صورتي  كه تخلف آشكار شود بايد با نماينده و طرف 

مقابل برخورد شود. 
حجت ااسام پژمانفر با اشاره به انتشار فيلمي از جلسه غيرعلني 
مجلس، گفت: متأسفانه نبايد راجع به حواشي نماينده سراوان 
جلسه غيرعلني ش��كل مي گرفت و بايد توجه داشت كه آن قدر 

مس��ائل مهم در س��طح كش��وري 
داريم كه تصمي��م عجوانه مبني 
بر استيضاح وزير جايگاهي نداشت، 
نكته قابل  تأمل آنجاست كه افرادي 
خواس��تار اس��تيضاح وزير اقتصاد 
بودند كه چند روز گذشته خودشان 
به آن وزير رأي اعتم��اد دادند. در 
زمان حضور وزير اجازه اعام نظر ب��ه وي ندادند و برخوردهاي 
نامناسبي با او صورت پذيرفت كه در ش��أن نمايندگان نيست، 
اين دس��ت اقدامات موجب هتك حرمت جاي��گاه نمايندگان و 

مسئوان در نظام است. 
نماينده مردم مشهد و كات تصريح كرد: اريجاني كه در رأس 
امور تصميم گرفت جلسه غيرعلني صورت پذيرد، اقدام صحيحي 
را انجام نداده است و بايد جلسه را مديريت مي كرد تا مسائل به 
 دور از فضاي احساسي كه در سراسر كشور به وجود آمده، پيش 
برود. در حال حاضر فضاي��ي در ميان مردم به وج��ود آمده كه 
نمايندگان از قدرت خود سوءاستفاده مي كنند و در جهت حفظ 

موقعيت خود اين اقدامات را انجام مي دهند. 
حجت ااسام پژمانفر اظهار كرد: بايد سعي كنيم ذهنيت  مردم را 
از حواشي به وجود آمده برطرف كنيم. رويكرد عدالتمدار داشته 

باشيم و با بررسي دقيق جاي متهم و مدعي را عوض نكنيم. 
وي در مورد اثرگذاري حواشي پيش آمده بر انتخابات دور آينده 
مجلس ش��وراي اس��امي بيان كرد: اينكه حواشي بر مجلس و 
انتخابات اثرگذار باشد يا خير براي بنده مهم نيست؛ يا بايد مسائل 
را با توجه به انتخابات بررسي كنيم يا بگويم ما در مجلس شوراي 
اس��امي هس��تيم و بايد بر مدار حق پيش برويم، امام علي)ع( 

فرمودند »حرف حق را بگو ولو اينكه عليه تو باشد«. 

آیت اه كعبي در آستانه سالروز 9 دي:
سران فتنه با نفوذ در ايه هاي مديريتي فتنه را بازتوليد می كنند

عضلو هيئت رئيسله مجللس خبلرگان 9 دي را حضلور 
غيرتمندانله مللت ایلران در صحنله دفلاع از اسلام و 
انقلاب دانسلت و تصریلح كلرد: 9 دي، نشلان دهنده 
بصيرت ملت در مقابله با دشمن و نشلانه انسجام ملي در 
دفاع از گفتمان انقاب اسلامي حول محلور وایت بود. 
آيت اه عباس كعبي در گفت وگو با فارس با اش��اره به اهميت 
حماسه ۹ دي، گفت: دشمنان قسم خورده انقاب، يعني امريكا 
و صهيونيسم، از ابتداي انقاب، توطئه هاي پيچيده اي را براي 
تضعيف اركان انقاب، استحاله و براندازي نظام، به كار بستند و 

اين توطئه ها پاياني ندارد. 
وي ايجاد گس��ل هاي قومي و مذهبي، تحميل جنگ هش��ت 
ساله، ترويج مفاسد اخاقي و اباحه گري فرهنگي، ترويج تفكر 
غربي و انحراف از گفتمان انقاب به س��مت و سوي گفتمان 
غربي و تهديد نظامي را مورد اش��اره ق��رار داد و تصريح كرد: 
دشمن كه در همه اين تجربه ها ناكام مانده بود، در سال ۸۸ به 
كودتاي نرم و الگو گرفتن از كودتاهاي مخملي كه در آسياي 

مركزي راه افتاده بود، روي آورد. 
نماينده خوزس��تان در مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه 
دش��منان براي فتنه پيچيده ۸۸، بيش از دو دهه برنامه ريزي 
كرده بودند، اظهار داش��ت: هدف پايه اي فتنه ۸۸، فروپاشي 
هويتي و ايجاد گس��ل اجتماع��ي و دو قطبي ك��ردن جامعه 
بود، نبايد فتنه ۸۸ را نزاع بين جناح هاي سياس��ي تلقي كرد 
بلكه حركت��ي براندازانه با اس��تفاده از نفوذي ه��اي داخلي و 
فريب خوردگان آنها و كس��اني بود كه تح��ت تأثير جنگ نرم 

دشمن قرار گرفته بودند. 
آيت اه كعبي ۹ دي را حضور غيرتمندانه ملت ايران در صحنه 
دفاع از اسام و انقاب دانست و تصريح كرد: ۹ دي نشان دهنده 

بصيرت ملت در مقابله با دش��من 
و نش��انه انس��جام ملي در دفاع از 
گفتم��ان انقاب اس��امي حول 
محور وايت بود. از ۹دي بايد اين 
را بياموزيم ك��ه در صحنه دفاع از 
انقاب در برابر فتنه هاي پيچيده 

دشمن، همه بايد حاضر باشيم. 
آيت اه كعبي ادامه داد: س��ران فتنه نه تنه��ا از ۹ دي عبرت 
نگرفتند بلكه ب��ا نفوذ در ايه ه��اي مديريتي ت��اش كردند 
فتنه را بازتوليد كنن��د و بايد بگوييم كه همه مش��كاتي كه 
امروز مي بينيم، از جمله مشكات معيشتي مردم و مشكات 
عديده اي كه در اثر برجام حاصل شده، ريشه در تفكرات سران 
فتنه دارد كه گفتند بايد تكرار كنيم و تكرار آنها بسترس��ازي 

براي تكرار فتنه بود. 
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان با بيان اينكه امروز كساني 
كه بايد پاس��خگوي وضعيت موجود باش��ند، مدعي شده اند، 
گفت: ما هرج��ا موفقيتي به دس��ت آورده ايم ريش��ه در تفكر 
انقاب و پيروي از رهبري دارد. ۹دي و 40 سالگي انقاب بايد 
به ما درس عبرت و هوشمندي و بصيرت نسبت به توطئه هاي 

پيچيده دشمنان را بدهد. 
آيت اه كعبي، تجربه برجام را مورد اشاره قرار داد و گفت: درس 
برجام براي ما بايد اين باشد كه در سايه سازش نه تنها تحريم ها 
از بين نمي رود، بلكه ش��ديدتر هم مي شود. بايد از ۹ دي الهام 
بگيريم كه ملت ايران راه پر پيچ و خمي را طي كرده اس��ت و 
اگر مقاومت كنيم به قله خواهيم رسيد و هزينه عقب نشيني 
از باورها بسيار بيش��تر از هزينه مقاومت است؛ هزينه سازش، 

اقتصاد برجامي، گراني و مشكات معيشتي است. 

زینب شریعتی
   گزارش  

  اميرعبداللهيان خواستار پایان محاصره انساني یمن شد
حسين امير عبداللهيان دستيار ويژه رئيس مجلس در 
امور بين الملل، خواستار پايان دادن به محاصره انساني 
يمن و اعام آتش بس در اين كش��ور از سوي سازمان 
ملل شد و در توئيتی با عنوان: »هنوز تحريم هاي انساني 
همه جانبه عليه زنان«  نوشت: عربستان و امارات مسئول كشتار، گرسنگي و 
سوءتغذيه زنان و كودكان يمني و ويراني اين كشور تاريخي و تمدني اند. سازمان 

ملل بايد به موازات آتش بس محاصره انساني يمن را به فوريت پايان دهد. 
........................................................................................................................

  عذرخواهي كافي نيست جناب نماینده!
پويان حس��ين پور، يك فعال فض��اي مجازي در توئيت��ر درباره مطالبه 
بركناري نماينده سراوان نوشت: به اين عذرخواهي هاي فرماليته و نمايشي 
كه حكم مسكن و مخدر دارند قانع نشويد. مجلس جاي نماينده هتاكي كه 
هم سوابق علمي مخدوشي دارد و هم ارتباطات اقتصادي اش مسئله دار 

است، نيست. مطالبه ما بركناري و محاكمه نماينده سراوان است. 
........................................................................................................................

  اوضاع قاریش ميِش امریكا!
سيد محمد حسيني وزير اسبق ارش��اد طي توئيتي درباره بحران در 

امريكا و تعطيلي دولت و استعفاي وزير دفاع ترامپ، نوشت:
اوضاع قاريش ميش امريكا!

سي ان ان/ ليان پنتا، وزير دفاع س��ابق  امريكا: امريكا در شرايط هرج و 
مرج و بحران قرار دارد. دولت تعطيل شده، رئيس جمهور در حال خارج 
كردن نيروهاي امريكايي از خاورميانه اس��ت، وزير دفاع استعفا كرده، 

بازار بورس هم كه در حال سقوط آزاد است. 
........................................................................................................................

  ظریف از همه چيز گفت اا... 
مسعود يارضوي يكي از فعاان رس��انه اي درباره گفت وگوي ظريف با 
هفته نامه لوپوئن فرانسه در توئيتر نوشت: ظريف با هفته نامه لوپوئن 
فرانس��ه يه گفت وگوي تفصيلي داش��ته و راجع به هم��ه چيز حتي 
احتماات موجود درباره به پا خاس��تن مردم ايران عليه حاكميت هم 
صحبت كرده اما يك كلمه درباره اعتراضات اين روزهاي فرانسه حرف 

نزده كه يه وقت خار مژگونش نشينه به پاي ماكرون!
ما خيلي باحاليم

........................................................................................................................
  حضور سردار سليماني در منزل شهيد خوش لفظ

صفحه اينستاگرام منتسب به سردار سرلشكر پاسدار حاج 
قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقاب 
اسامي به مناسبت سالگرد شهادت جانباز سرافراز حاج 
علي خوش لفظ فيلمي از حضور وي در منزل اين شهيد را به 
اشتراك گذاشت. سردار حاج علي خوش لفظ جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس 
كه شخصيت و كتاب خاطرات او با عنوان »وقتي مهتاب گم شد« مورد تقدير 
رهبر انقاب اسامي حضرت آيت اه خامنه اي قرار گرفته بود، سال گذشته 
در 2۹ آذر ماه پس از تحمل سال ها رنج، در بيمارستان بر اثر عوارض شيميايي 
ناشي از هشت سال دفاع مقدس به ياران شهيدش پيوست. شهيد خوش لفظ در 
دوران دفاع مقدس در عمليات هاي رمضان، مسلم بن عقيل، والفجر ۵، كرباي 
4 و كرباي ۵ حضور داشت و نهايتا در عمليات كرباي ۵ تير به نخاع وي اصابت 
كرد و به شدت مجروح شد كه پس از اين واقعه، از اين مجروحيت رنج مي بُرد و 
مكرراً در بيمارستان بستري مي شد. جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين)ع( 
استان همدان درباره اين شهيد گرانقدر گفته بود: شهيد »علي خوش لفظ« از 
1۵سالگي تا لحظه شهادت در خدمت نظام و دلسوز به آن بود. اين شهيد چه 
در دوران دفاع مقدس و چه در سال هاي بعد از آن همواره در جبهه هاي مقدم 

دفاع از آرمان هاي وااي جمهوري اسامي نبرد مي كرد. 
........................................................................................................................

  خيانت ترامپ به نتانياهو
مارتين ايندايك سفير اسبق امريكا در اس��رائيل و موسس انديشكده 
ضد ايراني واشنگتن در مورد خروج نيروهاي امريكا از سوريه توئيت كرد: 
»هيچ مقام اسرائيلي جرئت اظهار نظر ندارد چراكه مي ترسد وضع را 
خراب تر كند  ولي از گزارش ها روشن است كه اسرائيل احساس مي كند، 

به دليل تصميم ترامپ درباره سوريه، به او خيانت شده است. 

هر روز اخبلار جدیدی  در ملورد حضور جنجالي 
نماینده سلراوان در اداره مركزي گمرك منتشر 
مي شلود. چند روز پس از آنكه سخنگوي هيئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان از مختومه شدن پرونده 
جنجالي نماینده سراوان در هيئت متبوعش خبر 
داده بلود، یك عضو دیگر این هيئت، از شلكایت 
نمایندگان از »درازهي« خبر مي دهد. سخنگوي 
این هيئت هم مي گوید: »سخنان من بد منعكس 
شلده و من نگفتم پرونده او مختومه شده است« 
با این حساب فيصله نيافتن موضوع طبيعي است. 
چه آنكه هيئت نظارت بر رفتلار نمایندگان هنوز 
براي بررسلي این موضوع تشلكيل جلسه نداده 
است و از سویي لو رفتن محتواي جلسه غيرعلني 
مجلس كه براي بررسي این موضوع تشكيل شده 
بود، خلود موضوعي دیگلر اسلت؛ موضوعي كه 
حاا روشلن شلده در آن هم پاي همين نماینده 
سراوان یعني محمدباسط درازهي در ميان است 
و او عامل انتشار فيلم مخفيانه از جلسه غيرعلني 
مجلس است. از سویي یكي از مسئوان گمرك هم 
مصاحبه  كرده و اطاعاتي در مورد ماجراي حضور 
درازهي در گمرك و وضعيت كنوني كارمند اداره 
گمرك داده اسلت. اعتراضلات در فضاي مجازي 
هم همچنان ادامه دارد و كاربران خواستار توبيخ 
نماینده سراوان به دایل مختلف از جمله توهين 
به كارمند دولت، سوءاستفاده از جایگاه نمایندگي، 
تحریك قوميتي و مذهبي، سرقت مقاله علمي از 
یك استاد آلماني، ابهامات در مورد دليل حضور در 
گمرك همراه با یك دال خودرو و در جدیدترین 
نمونه انتشار فيلم جلسه غيرعلني مجلس هستند. 

  
  درازهي بدون هماهنگي آمده بود

يك مقام مسئول در روابط عمومي گمرك توضيح داده 
كه اتفاقي كه در گمرك افتاده در ساختمان مركزي 
واقع در خيابان شهيد بهش��تي بوده كه آن فردي كه 
فيلمبرداري كرده و آن كس��ي كه برخورد ش��ديد با 
نماينده مردم سراوان داشته ارباب رجوع گمرك بوده 
و اگر ش��ما هم همين اان به گمرك تش��ريف ببريد 
يك تعدادي ارباب رجوع ايستاده اند تا ساعات كاري 

شروع شود. 
او در م��ورد كارمن��د اداره گمرك ه��م گفته كه من 
چهارشنبه در همان س��اختمان بودم، آقاي بهنيا در 
محل كارشان انجام وظيفه مي كردند، ولي به خاطر 
اينك��ه مراجعات خيلي زي��ادي از طرف رس��انه ها و 
مردم داشتند مجبور شدند ساعاتي را در طبقه باايي 

ساختمان حضور داشته باشند. 
خاني در مورد ماجراي مش��اجره نماينده مجلس در 
گمرك هم توضيح داده ك��ه آن فيلمي كه من خودم 
ديدم از لحظه اي كه نماينده سراوان در واقع با خودرو 
وارد محوط��ه ورودي پاركينگ گمرك مي ش��ود تا 
لحظه اي كه از آنجا خارج مي ش��ود، حدوداً مجموع 

حضور ايشان بيشتر از 12دقيقه نبوده است. در گزارش 
غيررسمي كه من خودم پيگير بودم به ما اعام كردند 
كه ايشان هماهنگي هاي قبلي را نداشته است. نماينده 
سراوان طبق چيزي كه در فيلم نشان داده مي شود با 
يك خودروي لكسوس شاس��ي بلند آبي در واقع به 
قسمت ورودي پاركينگ گمرك مراجعه مي كند. به 
ما گفتند كه راننده خودرو همان فردي بوده كه همراه 
ايشان بوده است و چيزي كه در مورد حضور با پرشيا 

گفته مي شود، صحت ندارد. 
  فيلم جلسه غيرعلني مجلس چگونه پخش 

شد؟
هفته گذشته مجلس شوراي اس��امي براي بررسي 
ماجراي حضور نماينده سراوان در اداره گمرك جلسه 
غيرعلني تشكيل داد اما در حالي كه علي اريجاني در 
اين جلسه از وزير اقتصاد خواست كه توضيح دهد چه 
كسي از مشاجره درازهي و كارمند گمرك فيلم گرفته 
و منتش��ر كرده اس��ت، فيلم همين جلسه غيرعلني 
مجلس سر از رسانه ها درآورد؛ فيلمي كه توسط يكي 
از نمايندگان و با گوشي موبايل ضبط شده بود. مجلس 
مجدداً جلسه غيرعلني تشكيل داد و حراست مجلس 
مأمور شناسايي نماينده اي شد كه از جلسه غيرعلني 

فيلم گرفته است. 
حاا احم��د اميرآبادي فراهاني عضو هيئت رئيس��ه 
مجلس ش��وراي اسامي از مشخص ش��دن نماينده 
فيلمبردار از جلسه غيرعلني خبر داده و گفته: عليم 

يارمحمدي نماينده زاهدان از اين جلسه فيلمبرداري 
كرده است. يارمحمدي اعام كرده كه »بنده اين فيلم 
را گرفتم و آن را به درازهي نماينده س��راوان دادم تا 
بخش��ي از فيلم را كه مربوط به عذرخواهي خودش 
در اين جلسه است، منتشر كند« اما وي همه فيلم را 

پخش كرده است. 
عليم يارمحم��دي، نماينده زاه��دان در گفت وگو با 
تس��نيم با تأييد مطالب فراهاني درباره فيلم جلس��ه 
غيرعلني مجلس گفت: فيلم منتشر شده از سوي بنده 
ضبط شده است. در انتشار اين فيلم نقشي نداشته  ام، 
بلكه اين كليپ را بنده به آقاي درازه��ي دادم تا وي 
بخش مربوط به عذرخواهي وزير را در فضاي مجازي 
منتشر كند. آقاي درازهي تمام فيلم را منتشر كرده و 

قرار نبود، اين اتفاق بيفتد. 
  استاد دانشگاه آلمان: نماینده سراوان از من 

سرقت علمي كرده است
پس از حواشي حضور درازهي در گمرك، يك مسئله 
جدي ديگر در مورد درازهي مطرح شده و آن سرقت 
علمي اس��ت. درازهي خود را با عنوان استاد دانشگاه 
معرفي ك��رده و پس از حواش��ي جنجالي حضورش 
در گمرك تهدي��د مي كند كه اس��تعفا مي كنم و به 
دانش��گاه برمي گردم. با همين هويت دانش��گاهي او 
دبير كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
اسامي هم شده است و موضوعات مربوط به مسائل 
آموزشي و دانشگاهي را رسيدگي مي كند اما حضور 

دانشگاهي او اينك با افش��اي يك سرقت علمي زير 
سؤال اس��ت. تصوير يك مقاله علمي در مورد ناوبري 
پهپاد هاي كوچك مانند كوآدكوپتر كه سال 200۸ 
و در اروپا منتشر شده اس��ت. چند سال بعد از انتشار 
مقاله فوق، مقاله اي مشابه منتشر شده كه نام دومين 
مؤلف آن، محمدباس��ط درازهي اس��ت؛ مقاله اي كه 
قياس دو تصوير نشان مي دهد حتي چكيده آن هيچ 
تفاوتي نكرده است! نكته جالب توجه در مقايسه اين 
دو تصوير، انتقال ديكته كام��ل چكيده مقاله فوق به 

مقاله دوم است. 
در آخرين خبر رس��يده، ولفرام بوگارد، اس��تاد علوم 
كامپيوت��ر دانش��گاه فرايب��ورگ آلم��ان در صفحه 
ش��خصي اش در فض��اي مج��ازي اعام ك��رده كه 
»محمدباس��ط ُدرازهي نماينده مردم سراوان و عضو 
فراكس��يون اميد)اصاح طلبان( مجل��س مقاله او را 
س��رقت كرده اس��ت.« بايد ديد نمايندگان مجلس 
در هيئت نظارت بر رفتار نماين��دگان و نيز رئيس و 
هيئت رئيسه مجلس در قبال اين آبروريزي كه ابعاد 
بين المللي پيدا كرده اس��ت، چه واكنش��ي خواهند 

داشت. 
  سكوت فراكسيون اميد

محمد فيضي عضو هيئت رئيس��ه فراكس��يون اميد 
)اصاح طلبان( در گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره به 
حواشي رخ داده درباره محمدباسط درازهي نماينده 
سراوان در مجلس گفت: آقاي درازهي عضو فراكسيون 

اميد است و در جلسات اين فراكسيون شركت مي كند. 
وي با بيان اينكه در فراكس��يون امي��د تاكنون بحث 
خاصي درباره حواشي رخ داده براي نماينده سراوان 
انجام نش��ده، ادامه داد: اتفاقي كه رخ داده مربوط به 
فراكس��يون نيس��ت و اين موضوع مرتبط به فضاي 

مجلس است. 
نماينده م��ردم اردبيل در مجلس با تأكي��د بر اينكه 
اتفاق رخ داده براي نماينده سراوان اتفاق خوشايندي 
نبود، اضافه كرد: بايد ريشه اين اتفاق به صورت دقيق 
بررسي ش��ود تا مشخص ش��ود چه فرد يا افرادي در 
اين زمينه تخلف كرده اند. مجلس، هيئت نظارت بر 
رفتار نمايندگان دارد و اين موضوع بايد در اين هيئت 

بررسي شود. 
در عين حال برخي اعضاي فراكسيون اميد از جمله 

سهيا جلودارزاده از نماينده سراوان دفاع كرده اند. 
  منتظر تشكيل جلسه هيئت نظارت بر رفتار 

نمایندگان
حاا حجت ااسام عليرضا سليمي عضو هيئت نظارت 
بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسامي از شكايت 
چند تن از نمايندگان از محمد باسط ُدرازهي نماينده 
سراوان در مجلس به هيئت نظارت خبر داده و گفته: 
اين موضوع در جلسه روز  سه ش��نبه، چهارم دي اين 
هيئت با حضور نماينده س��راوان و نمايندگان شاكي 
بررسي و نتيجه آن اعام مي شود. وي افزود: نمايندگان 
شاكي معتقدند ادبيات استفاده شده درست نبوده و 
اين رفتار باعث رنجش مردم شده است، البته تخلفات 
درازهي فراتر از ادبيات نامناسب و رنجش مردم است 
و هر روز هم بيشتر از قبل مي شود. اگر هيئت نظارت 
عاقه دارد نقش مناسبي ايفا كند بايد به همه تخلفات 
يعني توهين به كارمند دولت، سوءاستفاده از جايگاه 
نمايندگي، تحريك قوميتي و مذهبي، سرقت مقاله 
علمي از يك اس��تاد آلماني، ابهام��ات در مورد دليل 
حضور در گمرك همراه با يك دال خودرو و انتش��ار 

فيلم جلسه غيرعلني مجلس هم بپردازد.
محمدحسين فرهنگي در نطق ميان دستور:

 كاش احساسات نمايندگان 
در بي تدبيري دولت هم بروز داده مي شد

نماینلده مردم تبریلز در مجللس با اشلاره به حواشلي ماجراي 
جنجالي نماینده سراوان گفت:  اي كاش این احساسات زمانی كه 
بي تدبيري دولت، نوسلانات ارز و تورم رخ داد بروز داده مي شلد. 
به گزارش مهر، محمدحس��ين فرهنگ��ي در نطق ميان دس��تور خود در 
جلسه ديروز مجلس گفت: پيشنهاد مي كنم كارت هاي پرداخت يارانه از 
سوي دولت مبناي تأمين كااهاي اساس��ي قرار گيرد تا اقشار مختلف به 
كااهاي اساسي دسترسي داشته باشند. دولت در خصوص تأمين جهيزيه 
نيز ساز و كاري تعريف كند تا اجناس باكيفيت داخلي در اختيار خانواده ها 
قرار گيرد. عضو فراكسيون نمايندگان وايي مجلس گفت: چند روز پيش 
در داخل و خارج از مجلس اتفاقات��ي رخ داد كه جاي تأمل دارد؛ همكاري 
به دستگاهي مراجعه كرد و برخوردهاي نامناسبي از سوي طرفين انجام 
شد. بي احترامي به نماينده ملت بي احترامي به ملت است و نبايد به گونه اي 
رفتار كرد كه تبديل به رويه شود. فرهنگي در عين حال به نمايندگان توصيه 
كرد كه در ماهيت مراجعات و رفتار و گفتارشان دقت كنند و رفتار و گفتار 
نمايندگان بايد متناسب با شأن و جايگاه شان باشد. او ادامه داد: آنچه جاي 
تأمل داشت احساسات نمايندگان و نحوه بروز آن بود. هر چند اصل آن را 
قبول دارم اما در شكل بروز آن نكاتي مطرح است،  اي كاش اين احساسات 

زمانی كه بي تدبيري دولت، نوسانات ارز و تورم رخ داد بروز داده مي شد. 
........................................................................................................................

دبير ستاد امر به معروف و نهی از منكر:
 اقدام نماينده سراوان مصداق منكر بود

دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر سيستان و بلوچستان گفت: 
اقدام غيراخاقي نماینده سراوان در گمرك ایران مصداق منكر بود. 
محس��ن اكبري در گفت و گو با مهر، اظهار داش��ت: در هفته گذشته يك 
بداخاقي از سوي نماينده مردم شريف سراوان در مجلس در محل گمرگ 
ايران به وقوع پيوست كه با ادبيات و فرهنگ غني مردم مرزدار سيستان و 
بلوچستان كامًا منافات داشت. وي با اش��اره به اينكه ايمان قوي، اخاق، 
صبر، وايتمداري و مرزداري از جمله ويژگي هاي بارز مردم نجيب سيستان 
و بلوچستان است، تصريح كرد: قطعاً اقدام غيراخاقي نماينده سراوان كه 
مصداق منكر بود، به هيچ عنوان نماد مردم اس��تان سيستان و بلوچستان 
نيس��ت، در موضوع گمرگ ايران به نظر ما يك منكر آش��كار و بداخاقي 
انجام شده است زيرا استفاده از اين ادبيات براي هيچ فردي مناسب نيست. 
اميدواريم اي��ن نماينده عزيز هم همچون ديگر نمايندگان اس��تان معرف 
شخصيت واقعي مردم نجيب و شريف سيستان و بلوچستان باشد. وي افزود: 
همانطور كه حضرت امام خميني)ره( فرمودند »مجلس عصاره فضائل ملت 
اس��ت« از همين رو نمايندگان محترم مجلس شوراي اسامي بايد الگوي 
رفتاري براي مردم باشند نه اينكه با گفتار و رفتار بهانه به دست بدخواهان 
انقاب بدهند. دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر سيستان و بلوچستان 
ادامه داد: دشمنان همواره وضعيت سيس��تان و بلوچستان را با دقت رصد 
مي كنند و در تاش هستند تا چهره اين استان را خدشه دار كنند، از همين 

رو ما با وحدت و دقت در رفتار خود نبايد اين اجازه را به دشمنان بدهيم.

مشلاور مقام معظم رهبري در املور بين الملل 
بلا بيلان اینكله مقاوملت و ایسلتادگي ملت 
فلسلطين پيروزي هلاي ارزشلمندي در برابر 
صهيونيسلت ها و حاميلان آنلان بله وجلود 
آورده اسلت، گفلت: تنهلا راه نجلات در برابر 
زیاده خواهي هلا و توطئه هاي صهيونيسلت ها 
و دشلمنان، مقاوملت و ایسلتادگي اسلت. 
به گزارش فارس، علي اكبر وايتي با محمود الزهار 
وزير خارجه سابق فلس��طين، عضو دفتر سياسي 

و رئيس پارلمان��ي حماس دي��دار و در خصوص 
آخرين تحوات بحث و تبادل نظ��ر كرد. وايتي 
در اين دي��دار با اش��اره به ضرورت ايس��تادگي و 
حمايت از آرمان هاي فلس��طين و قدس شريف و 
تبريك پيروزي هاي به دست آمده گفت: در نتيجه 
مقاومت و ايستادگي ملت فلسطين پيروزي هاي 
ارزشمندي در برابر صهيونيست ها و حاميان آنان 
به وجود آمده كه بايد درس بزرگي براي آنان باشد 

تا هوس تجاوز نكنند. 

وي در ادام��ه اف��زود: تنه��ا راه نج��ات در براب��ر 
زياده خواهي ه��ا و توطئه هاي صهيونيس��ت ها و 
دشمنان، مقاومت و ايستادگي است و آنچه روشن 
اس��ت اينكه محور مقاومت هر روز گس��ترده تر و 
قوي تر مي ش��ود. اين پيروزي ها و مبارزه و مقابله 
به رغم امكانات محدود و اندك، قدرت اسام را به 

نمايش مي گذارد و بايد اين مسير ادامه يابد. 
وي با اش��اره به اينكه برخي از كش��ورهاي عربي 
نه فقط ناظر هس��تند بلكه كمك ه��م مي كنند، 

گفت: اينها از جاي ديگري سياس��ت هاي خود را 
دريافت مي كنند و هيچ حمايتي از مردم فلسطين 
نمي كنن��د و بي ترديد ش��ما در مس��يري كه در 
مقاومت و مبارزه انتخاب كرده ايد حتماً به پيروزي 
نهايي دس��ت خواهيد يافت و جمهوري اسامي 
ايران نيز هم��واره در كنار آرمان هاي فلس��طين 
ايس��تادگي و حمايت كرده است چراكه معتقديم 

مسئله اصلي اسام، فلسطين است. 
در ادامه محم��ود الزه��ار وزير خارجه پيش��ين 

فلس��طين و رئيس فراكس��يون پارلماني حماس 
نيز ضمن تش��كر از همراهي ها و حمايت ها گفت: 
آنچه روشن اس��ت اينكه بيداري اس��امي رو به 
افزايش اس��ت و بدون ش��ك ما پي��روز خواهيم 
شد و صحبت هاي شما هميش��ه اثربخش بوده و 
مردم فلسطين اين را به خوبي احساس مي كنند 
كه كس��اني هس��تند كه آنها را حماي��ت كنند و 
 ان شاءاه به زودي همگي در مسجد ااقصي نماز 

خواهيم خواند. 

مقاومت تنها راه نجات در برابر صهيونيست هاست
وایتي در دیدار رئيس فراكسيون پارلماني حماس:

تخلفات »درازهي« روز به روز بيشتر می شود!
در انتشار فيلم جلسه غيرعلني مجلس هم پاي نماینده سراوان در ميان است 

اگر هيئلت نظلارت عاقه 
دارد نقش مناسبي ایفا كند 
باید به همله تخلفات یعني 
توهين بله كارمنلد دولت، 
سوءاسلتفاده از جایلگاه 
نمایندگي، تحریك قوميتي 
و مذهبلي، سلرقت مقاله 
علمي از یك استاد آلماني، 
ابهامات در مورد دليل حضور 
در گمرك همراه با یك دال 
خودرو و انتشار فيلم جلسه 
غيرعلني مجلس هم بپردازد

   خبر



   سجاد مرسلي
چند سالي اس�ت كه در مورد فرسودگي و امكان 
بروز حوادث ناگوار در بازار تاريخي وكيل شيراز 
هشدارهايي داده مي شود، اما اين اخطارها هم مثل 
صدها هشدار ديگر در مورد بازارها و مجتمع هاي 
تجاري آنقدر ناديده گرفته مي شوند تا فاجعه اي 
مانند پاس�كوي تهران به وقوع بپيوندد و بعد از 
آن همه مس�ئوان براي خودش�ان كارشناس و 
امدادرسان و دايه دلس�وزتر از مادر شوند. كافي 
است گذري به بازار وكيل ش�يراز داشته باشيم؛ 
جايي كه هنوز تب و تاب زندگي و تجارت و رونق 
در آن پس از 240 س�ال كه از ساختش مي گذرد 
به چشم مي خورد اما س�ايه حادثه به دليل وجود 
تأسيس�ات فرس�وده و نوس�ازي نش�دن بناه�ا 
همچنان بر اين بناي تاريخي س�نگيني مي كند. 

    
بازار تاريخي وكيل شيراز اگرچه در دوره هاي مختلف 
تا حدودي ايمن س��ازي و تأسيسات آن نيز ساماندهي 
شده اما همچنان سيستم اطفاي حريق كامل و مطلوبي 
ندارد. اين بازار يكي از آثار دوره زنديه است كه به فرمان 
كريم خان زند س��اخته ش��د و در حال حاض��ر يكي از 
بزرگ ترين بازارهاي تاريخي كش��ور به شمار مي رود.  
جالب اينكه بازار وكيل هم اكنون نيز داراي رونق است 
و نه تنها در حوزه كسب و كار بلكه در بخش گردشگري 
نيز هر ساله شاهد انبوهي از گردشگران خارجي است كه 

براي بازديد از آن وارد شيراز مي شوند. 
   تخريب بازار بر سر تاريخ

از ميان حوادث غيرمترقبه آنچ��ه بيش از همه ذهن 
بازاريان و ديگر دس��ت اندركاران امور خدماتي شهر 
شيراز را درباره اين ميراث برجاي مانده از كريم خان 
زند به خود مشغول داشته، امكان وقوع آتش سوزي 
و سانحه به دليل اس��تفاده از تأسيس��ات فرسوده و 
نوسازي نشدن مناسب بناي اين بازار است.  هر ساله 
با فرارس��يدن فصل بارندگي اين خط��رات افزايش 
مي يابد و عمًا زمينه رقم خوردن فاجعه اي تاريخي 
و انساني فراهم مي شود.  سال گذشته رئيس سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري شيراز وضعيت 
بازار روح اه و وكيل شيراز را به لحاظ ايمني در مقابل 
حوادث آتش س��وزي بحران��ي دانس��ته و گفته بود: 
»چنانچه اتفاقي در اين بازارها رخ دهد بي شك ميراث 
فرهنگي مقصر خواهد ب��ود.« محمد فرخ زاده تأكيد 

كرده بود: »بازارهاي قديمي از جمله بازار وكيل و اردو 
بازار به دليل س��اختارهاي قديمي و وجود مشكات 
تأسيس��ات برقي، سيس��تم هاي گرمايي نامناسب، 
س��ازه هاي قابل اشتعال و مش��كل تردد خودروهاي 
اطفايي امدادي در هنگام بروز حادثه ناايمن هستند.« 
اما بعد از آن روابط عموم��ي ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري اس��تان فارس هم در پي انتشار 
اين خبر و صحبت هاي رئيس آتش نش��اني ش��يراز 
اطاعيه اي صادر ك��رد.  در بخش��ي از اين اطاعيه 
آمده بود: » اين مقام آتش نش��اني گفت��ه كه ميراث 
فرهنگي مج��وز زدن يك ميخ براي نصب كپس��ول 
آتش نشاني را نمي دهد، به اطاع مي رساند در سال 91 
ميراث فرهنگي فارس طرح احداث كانال تأسيسات 
و كف س��ازي كف ف��رش و مرمت بام ب��ازار وكيل به 
منظور ايمن س��ازي بازار و رفع آسيب هاي بصري را 
در دس��تور كار قرار داد و به رغم تعهد دس��تگاه هاي 

اجرايي مانند آتش نشاني، اداره برق و مخابرات، اين 
اداره كل از محل اعتب��ارات تخصيص يافته، اقدام به 
احداث كانال تأسيسات و كف سازي سنگ فرش دو 
راس��ته عاقه بندها و تركش دوزها و چهارسوق بازار 
وكيل جنوبي نمود. درخصوص پيش��گيري در برابر 
آتش سوزي در آثار و ابنيه تاريخي همچون بازار وكيل 
در ش��هري تاريخي مانند ش��يراز، انتظار مي رود كه 
سازمان آتش نش��اني به جاي رفع مسئوليت از خود، 
اقدامات و تجهيزات متناسب با اينگونه مجموعه ها را 
پيش بيني و تأمين كند و با اتخاذ تدابير مديريتي ازم 
در اين زمينه، با اينگونه بناها مانند مجتمع هاي تجاري 
مدرن برخورد نكند. لذا انتشار مطالبي مبني بر عدم  
صدور مجوز توسط ميراث فرهنگي براي نصب كپسول 

آتش نشاني جداً تكذيب شده و خاف واقع است.«
   بازار؛ قرباني بي پولي بازاريان و دولت

در حالي سازمان ها به جاي همكاري با يكديگر و رفع 

نقايص به بحث و صدور اطاعي��ه و جوابيه و تكذيبه 
پرداختند كه ب��ازار همچن��ان از بي توجهي ها ضربه 
مي خورد و چشم انتظار دس��ت ياري جهت تسكين 
دردهايش نشسته است.  حاا و با گذشت بيش از 16 
ماه از بحث هاي سازمان آتش نشاني و سازمان ميراث 
فرهنگي و سازمان برق كه رها بودن سيم ها را به گردن 
همكاري نكردن بازاري ها مي اندازد، حال بازار وكيل 
وخيم تر ش��ده و در حالي گفته مي شود سقف بخش 
شمالي بازار وكيل ش��يراز در حال فروريختن است و 
سازمان ميراث فرهنگي درصدد مرمت آن برنمي آيد 
كه مسئوان مدعي شده اند بر اساس قوانين، مرمت 
بازار شيراز منوط به مشاركت كسبه در تأمين اعتبارات 
است.  بي تفاوتي در حفظ اين ميراث تاريخي تا جايي 
رسيده كه سولماز دهقاني، عضو شوراي شهر شيراز 
مي گويد: »بازار وكيل ش��مالي در ح��ال فروريختن 
است و هر لحظه ممكن است بر سر مردم آوار شود. نه 

شهرداري بودجه اي براي مرمت دارد و نه براي ميراث 
فرهنگي مهم اس��ت.« رئيس كميسيون گردشگري 
شوراي ش��هر ش��يراز با بيان اينكه اعتبارات استاني 
پاس��خگوي بحران بازار وكيل نيست، ادامه مي دهد: 
»چند بار موض��وع را با نماين��دگان مجلس درميان 
گذاش��ته ايم اما انگار آنها مسائل مهم تري دارند.« در 
همين رابطه سيامك بصيري، مسئول فني معاونت 
ميراث فرهنگي اس��تان فارس هم علت عدم مرمت 
بازار وكيل شيراز را تأمين نش��دن اعتبارات مي داند 
و مي گوي��د: »در اينكه اين ميراث مل��ي بايد مرمت 
شود هيچ ش��كي نيست، اما نخس��تين بحثي كه در 
حوزه تأمين اعتبارات پيش مي آيد، مشاركت كسبه 
بازار اس��ت. براي اتمام مرمت  در بخش بيروني بازار 
ش��يراز حدود يك ميليارد تومان نياز اس��ت. شرط 
اصلي نيز مش��اركت كس��به و بازاريان است كه طي 
سال هاي گذشته كم لطفي كرده اند و هيچ مشاركتي 
نداش��ته  اند.« تمام اي��ن صحبت ه��ا درحالي مطرح 
مي ش��ود كه چندي پيش علي اصغر مونسان، معاون 
رئيس جمهوري و رئيس س��ازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري در س��فري كه به شيراز 
داشت و در جلسه اي كه با حضور تعدادي از نمايندگان 
مجلس و برخي فعاان بخش خصوصي برگزار ش��د، 
به موضوع مرمت بازار تاريخي وكي��ل پرداخت و در 
خصوص نحوه مرمت بافت تاريخي شيراز گفته بود: 
»در اين باره قوانين بازدارنده خوبي مصوب شده كه 
اگر به خوبي اجرا شوند مي تواند جلوي تخريب بافت 

تاريخي را در اين كانشهر و ديگر شهرها بگيرد.«

  هادي مؤمني راوندي
گسترش شبكه حمل و نقل ريلي زيربناي توسعه 
اقتصادي يك منطقه به حساب مي آيد و اين امر بر 
هيچ كسي پوشيده نيست. با اين حال شهرستان 
كاش�ان ضمن برخورداري از پتانس�يل هاي بااي 
اقتصادي در حوزه هاي مختلف گردشگري، صنعتي 
و در اختيار داش�تن نقطه اتصال كريدور شمال به 
جنوب كش�ور، همچنان جايگاه حمل و نقل ريلي 
خود را نيافته اس�ت. گواه اين موض�وع هم همين 
اس�ت كه هنوز حمل و نقل ريلي كاا در اين مسير 
به رغم وج�ود صنايع مختلف جدي گرفته نش�ده 
است؛ موضوعي كه در بين مس�ئوان شهرستان 
كاش�ان، بازنگري و توج�ه بيش�تري را مي طلبد. 

    
در بين صحبت هاي جسته و گريخته مسئوان مربوطه 
مي توان اين را فهميد كه راه آهن كاشان مورد بي مهري 
قرارگرفته است. رئيس ايستگاه راه آهن كاشان، دليل 
اين كم توجهي را تمركز راه آه��ن اصفهان روي حمل 
بار مي داند ك��ه البته در بين مناط��ق نوزده گانه حمل 
بار ريلي كش��ور جزو ادارات كل برتر است. با اين حال 
ايستگاه كاشان مسافري است و تحت الشعاع اين مسئله 

قرار گرفته اس��ت.  عليرضا كاته مي گويد: »ايستگاه 
كاشان از لحاظ تردد مس��افر تنها ايستگاه مسافربري 
استان است و خود اصفهان كمتر از يك ششم قطارهاي 
مسافري را دارد.« عاوه بر اين پل هاي درهم موجود در 
حريم ايستگاه كاشان براي مسافراني كه از اين مسير 
تردد مي كنند چهره يك شهر تاريخي و گردشگري را 
تداعي نمي كند. رئيس ايستگاه راه آهن كاشان، احداث 
پل ه��اي جديد را نيازمند آزادس��ازي فض��اي اطراف 
همراه با هزينه بااي اعتباري مي داند و مي افزايد: »در 
محدوده آب شيرين درگير احداث و طراحي پل هستيم 
و در خصوص پل زيرگذر يحيي آباد، راهكار كارشناسي 
اجراي كف ش��كني از كف پل تا 20 سانتيمتر توسط 
ش��هرداري آران و بيدگل را ارائه داديم كه متأس��فانه 

انجام ندادند.«
   كم توجهي مسئوان به حمل و نقل ريلي

با اين تفاس��ير كاش��ان به رغ��م ظرفيت ه��اي فراوان 
درخصوص حمل و نقل ريلي كاا همچنان از اين محبت 
محروم است و در اين خصوص رئيس ايستگاه راه آهن 
كاشان، ضمن انتقاد از اينكه هيچ زمان در شوراي اداري، 
وقت گفت وگو نداشته است يا حتي از وي ارائه گزارش 
عملكرد و طرح مشكات را نخواستند و حتي مديران 

دستگاه هاي اجرايي شهر كمترين ارتباط را با ايستگاه 
داش��ته اند، اظهار م��ي دارد: »ورودي راه آهن كاش��ان 
درخور اين شهرستان نيست و اين مسئله ورود مسئوان 
شهرستان با حمايت شوراي شهر به اين حوزه را مي طلبد 
تا اين ورودي به شكل مناسب درآيد و جايگاه اين ايستگاه 
بهبود يابد و به وضعيت مطلوب برسد.« كاته با تأكيد 
بر اينكه ايستگاه هاي مهم، راه دسترسي سهل الوصول و 
مطلوب را دارند، ادامه مي دهد: »متأسفانه ورودي مقابل 
ايستگاه كاشان به دليل قرارگرفتن در رينگ شرق به 
غرب و شمال به جنوب از جاده كمربندي مسدود است 

كه صورت نازيبايي دارد.« وي باز شدن مسير ورودي 
به ايستگاه به ش��كل مطلوب و درخور ايستگاه كاشان 
را خواستار ش��ده و مي گويد: »ضمن تقدير از زحمات 
شهردار كاش��ان در اجراي آسفالت مس��ير منتهي به 
ايستگاه و رفع آبگرفتگي آن در مواقع بارندگي، تسطيح 
و زيرسازي پاركينگ ايستگاه از سوي شهرداري از ديگر 
خواسته هايي است كه براي ايس��تگاه كاشان داريم.« 
كاته از طراحي احداث سالن دوطبقه انتظار مسافر با 
معماري روز دنيا براي ايس��تگاه كاشان خبر مي دهد و 
مي افزايد: »استقرار آژانس در ايستگاه براي جلوگيري از 

پراكندگي خودروها و تسهيل در عبور و مرور مسافران از 
ديگر اقداماتي است كه انجام شده است.«

   اتصال راه آهن به صنعت
البته در اين بين گفته مي شود كه مقدمات اجرايي طرح 
اتصال خط ريلي كاشان به سايپا سيتروئن نيز انجام شده 
است كه رئيس ايستگاه راه آهن كاشان در اين خصوص 
مي گويد: »اتفاقات خوبي از سال گذشته تاكنون رخ داده 
كه مي توان به اتصال ش��ركت فواد اميركبير به راه آهن 
سراسري در مهرماه اشاره كرد. با توجه به اينكه ايستگاه 
راه آهن كاشان دركريدور شمال به جنوب واقع شده است 
در حوزه باربري هر 24 ساعت بالغ بر 20 قطار باري از آن 
عبور مي كند.« وي اتصال راه آهن و ش��ركت هاي فواد 
اطراف كاشان از طريق محمدآباد به شركت فواد كوير با 
توجه به وسعت و گستردگي آن كه در سال يك ميليون و 
500 هزار تن بار دارد را مورد تأكيد قرار مي دهد و اظهار 
مي دارد: »با توجه به اينكه كارهاي اوليه راه آهن انجام شده 
است تقريباً 430 واگن در ايستگاه كاشان براي فواد كوير 
كه از اشكذر يزد بارگيري شد تخليه كرديم و از اينجا براي 
بندرعباس و آذربايجان بارگيري شد و با راه اندازي اين خط 
ريلي در مدت سه ماه تردد هزار كاميون در جاده كاهش 
يافته اس��ت.« كاته هزينه اتص��ال 14 كيلومتري خط 
ريلي به فواد كوير را 30 ميليارد تومان پيش بيني كرده و 
مي افزايد: »چون ايستگاه كاشان محدوديت وسعت دارد 
نمي تواند پاسخگوي همه شركت هاي اقماري باشد.« وي 
تصريح مي كند: »با توجه به اينكه ايستگاه راه آهن كاشان 
دركريدور شمال به جنوب واقع شده است در حوزه باربري 

هر 24 ساعت بالغ بر 20 قطار باري از آن عبور مي كند.«

تخريب تاريخ شيراز زير سايه بي پولي دولت و بازاريان

حرکت قطارهاي باربري، تردد هزار 
کاميون را درکاشان کاهش مي دهد

سحر محمدرضازاده– استاد دانشگاه

از ميان حوادث غيرمترقبه آنچه بيش از همه 
ذهن بازاريان و ديگر دست اندركاران امور 
خدماتي شهر ش�يراز را درباره اين ميراث 
برجاي مانده از كريم خان زند به خود مشغول 
داش�ته، امكان وقوع آتش سوزي و سانحه 
به دليل اس�تفاده از تأسيس�ات فرسوده و 
نوسازي نش�دن مناس�ب بناي بازار است

فارس
اين شماره:

کاشان

وجود آمار و اطاعات دقيق، صحيح، بهن��گام و مكاني )مكان مرجع( 
عاملي حياتي براي هم��ه برنامه ريزي ه��ا و تصميم گيري هاي كان 
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و... در كشور مي باشد. درواقع از 
ديرباز اطاعات مكان مرجع به عنوان يكي از زيرساخت هاي مهم توسعه 
در كشورها مد نظر بوده اس��ت. امروزه سيستم هاي اداره زمين شامل 
كاداستر، ثبت زمين، ارزش گذاري زمين و كاربري اراضي مي باشد كه 
با محوريت كاداستر در جهت اهداف توسعه پايدار مورد استفاده قرار 
مي گيرند. با اين تفاسير اجراي طرح كاداستر گامي مهم براي پيشگيري 
از وقوع زمين خواري است. مالكيت كاداستري با توجه به اهداف توسعه 
پايدار و لزوم تأمين امنيت اجتماعي اقدامي مهم و مؤثر در تأمين امنيت 
فردي و اجتماعي جامعه است و قرار است براي زمين ها سند مالكيت 

كاداستري به جاي سند منگوله دار و دفترچه اي قديمي صادر شود. 
يكي از وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد و اماك كشور، اشراف كامل 
بر حدود واقعي اماك، مستحدثات و اراضي در كشور است تا بتواند پايه 
و اساس تثبيت و استقرار مالكيت مش��روع صاحبان اماك را فراهم و 
ميزان اراضي داير، باير و موات شهري و موقوفات را تعيين نمايد و براي 
حصول به آن، به نظامي نيازمند اس��ت كه اطاعات هندسي جامع از 
محدوده تمامي اماك كشور)نقشه اماك( را همراه با شماره هر ملك، 
 مشخصات مالك و حدود حقوق مالك در ملك را به طور كامل به نحوي 
در اختيار داشته باش��د كه امكان بازنگري پيوسته مجموعه اطاعات 
ميسر باشد تا بتواند وظايف خود را با دقت و سرعت و صحت كامل انجام 

دهد. اين سيستم را با توجه به تعاريف موجود كاداستر مي نامند. 
مجلس شوراي اس��امي در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون 
اساسي قانون جامع حدنگار را در 20 ماده در زمستان سال 1393 به 
تصويب رساند.  پس از تأييد ش��دن اين قانون توسط شوراي نگهبان، 
قوه قضائيه در ابتداي سال 1395 آيين نامه اجرايي اين قانون را تهيه و 

اباغ كرد كه داراي 19 ماده بود. 
در اين قانون آمده اس��ت: حدنگار )كاداس��تر( فهرس��ت مرتب شده 
اطاعات مربوط به قطعات زمين اس��ت كه مشخصه هاي زمين مانند 
اندازه، كاربري، مش��خصات رقومي، ثبتي يا حقوقي به نقش��ه بزرگ 
مقياس اضافه ش��ده است.  بعد از آن صدور س��ند مالكيت كاداستري 
در قالب طرح كاداس��تر و به دليل باابودن ضريب امنيت اين سيستم 
و سرعت در پاسخگويي به مراجعين ثبتي اجرا شد. كاداستر، سيستم 
مديريت الكترونيكي اماك است كه با مكانيزه كردن خدمات ثبتي، 

ثبت سنتي را به سمت ثبت نوين هدايت مي كند. 
با توجه به استانداردها و كيفيت و دقت نقش��ه هاي كاداستر شهري، 
اينگونه نقش��ه ها نيازهاي نقش��ه اي طرح هاي عمران شهري ازجمله 
طرح هاي مسكن، شهرسازي، گازرس��اني، برق، شبكه مخابرات، آب 
و فاضاب، مترو و ساير طرح ها و پروژه هاي توسعه شهري را به خوبي 
برآورده خواهد ساخت و در ارتباط با فعاليت هاي اين طرح ها خواهد بود.  
عاوه بر ارتباطات مورد اشاره اساساً طرح كاداستر با داشتن منابع عظيم 
اطاعات اقتصادي- مالكيتي اماك و مستغات مي تواند پايگاه هاي 
اطاعاتي طرح هاي مالي مانند طرح هاي مالياتي و درآمدهاي منطقه اي 
را تغذيه نموده و ارزش افزوده اي را در جهت به كارگيري اين پايگاه هاي 

اطاعاتي تضمين نمايد. 
همچنين با درنظر گرفتن برنامه هاي وسيع آموزشي در امر كاداستر به 
منظور ارتقاي فعاليت هاي علمي و عملياتي خواه ناخواه كارشناس��ان 
و متخصصان كاداس��تر ب��ه افزايش حج��م و امكانات منابع انس��اني 
نقشه برداري كمك خواهند نمود كه فعاليت هاي آموزشي كاداستر در 
ارتباط با آن قرار دارد.  حاا اعام شده كه تا پايان سال جاري، تمامي 

جنگل هاي ايران تحت پوشش نقشه كاداستر قرار مي گيرد. 
وقتي معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور در كارگاه آموزش��ي معاونين حفاظت و امور اراضي ادارات كل 
منابع طبيعي و آبخيزداري سراسر كشور در چهارمحال و بختياري قول 
داد كه »تا پايان سال جاري، تهيه نقشه كاداستر براي تمامي جنگل هاي 
ايران پايان مي يابد«، شايد بتوان به جرئت گفت كه در صورت وقوع اين 

اتفاق بهترين راه براي حفظ جنگل ها صورت گرفته است. 
بر اساس گزارش ها از ابتداي امسال، 4 ميليون هكتار از اراضي جنگلي 

كشور تحت پوشش نقشه كاداستر قرار گرفته است. 
همچنين تثبيت مالكيت دولت و تعيين حدود مس��تثنيات اشخاص 
از مهم ترين مزيت هاي نقشه كاداستر اس��ت كه از طريق آن مي توان 
اختافات قضايي و ملكي را نيز رفع كرد و امكان تعرض به اراضي ملي 
و دولتي را به حداقل رس��اند.  با اجراي نقشه كاداستر، دولت به ميزان 
مالكيت خود اشراف پيدا مي كند و امكان پاسخگويي به استعامات و 

تكريم ارباب رجوع در كمترين زمان صورت مي گيرد. 
در همين راستا احياي عرصه هاي منابع طبيعي در محدوده معادن از 
ديگر برنامه هاي معاونت حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري است و تا كنون 50 هزار هكتار از عرصه هاي منابع طبيعي 

داراي فعاليت معدني در كشور، احيا و بهسازي شده است.
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نگاه

بصره در تيررس نيروهاي ايراني
 عليرضا محمدي

هر چند ع�راق کنون�ي بعد از فروپاش�ي 
عثماني تشکيل ش�د، اما براي هر حاکمي 
ک�ه در بين النهرين حکم مي راند، ش�هر 
بصره از ديرب�از حائز اهميت ب�ود. بندري 
که به شکل سنتي با بندر خرمشهر ايران 
رقاب�ت مي ک�رد، در دوران کريم خان زند 
قربان�ي همي�ن رقاب�ت ش�د و توس�ط 
صادق خ�ان، برادر خ�ان زند ب�راي مدت 
20 سال اش�غال شد. در س�الروز عمليات 
کرب�اي4 نگاهي به اهميت اس�تراتژيک 
ش�هر بصره و چراي�ي اص�رار رزمندگان 
کشورمان براي تصرف اين شهر مي اندازيم. 

در س��رزمین بین النهرین اهمیت بندر بصره 
امري غیرقابل تشکیک اس��ت. دومین شهر 
بزرگ ع��راق بعد از بغداد که س��ابقه تاریخي 
بیشتري نسبت به پایتخت این کشور دارد و 
قرن هاست که خود را به عنوان یکي از شهرهاي 
بزرگ عراق مطرح مي سازد. در استان بصره، 
شهر فاو و در توابع آن شهر ام القصر قرار دارد. 
دو بندري که مي توانند عراق را به اروند و نهایتاً 
خلیج فارس مرتبط س��ازند. لذا اشغال بصره، 
دسترسي عراق به آب هاي آزاد را قطع مي کند. 
از همینجاست که در طول تاریخ، هر نیرویي 
که قصد عراق مي ک��رد، بصره را هدفي عمده 

پیش روي خودش مي دید.  
در کنار تمامي مواردي که اهمیت استراتژیکي 
بصره را گوش��زد مي کن��د، با ش��روع جنگ 
تحمیلي عراق علیه ایران، عیار بصره بااتر نیز 
رفت! این شهر بندري تنها 18 کیلومتر با مرز 
شلمچه فاصله دارد و تصرفش توسط نیروهاي 
ایراني مي توانس��ت ضربه جبران ناپذیري بر 

پیکره حزب بعث عراق وارد سازد.  
خرداد 61 با رسیدن رزمندگان به مرز شلمچه، 
معادات بر هم خورد. حکومت بعث عراق به 
هیچ وجه نمي خواس��ت دومین شهر بزرگ 
خود را در اشغال ایراني ها ببیند. ایران  از همان 
عملیات فتح خرمشهر، اشتیاق خود را براي 
تصرف بصره نشان داده بود. در جریان عملیات 
الي بیت المق��دس واحدهای��ي از نیروه��اي 
کش��ورمان به جاي آنکه به سمت خرمشهر 

بروند، به شلمچه رفتند و شانس خود را براي 
عبور از مرز و رفتن به سمت بصره آزمودند چون 
موفق نشدند به سمت خرمشهر برگشتند و این 

شهر را به محاصره خود درآوردند. 
بصره براي ایراني ها کلید رس��یدن به صلحي 
شرافتمندانه بود. آنها شروطي داشتند که عراق 
و مجامع بین المللي حاضر به پذیرفتن ش��ان 
نبودن��د. لذا اش��غال بصره مي توانس��ت روح 
سرسخت صدام را درهم ش��کند و او را حاضر 

به پذیرفتن شروط ایراني ها بکند. 
دست یافتن به بصره که ش��هري مرزي است 
براي قواي فاتح ایراني امري دست یافتني به نظر 
مي رسید. آنها غیر از بصره، اهداف عمده دیگري 
مثل شهر العماره و بغداد را هم در پیش داشتند. 
بغداد با 150 کیلومتر فاصله از نزدیک ترین خط 
مرزي ایران، هدفي بعید به نظر مي رسید و خیز 
براي اشغال العماره نیز خطر جنگیدن در منطقه 
رملي فکه و منطقه باتاقي هور را در پي داشت. 
از طرفي، اهمیت العماره ب��ه این دلیل بود که 
جاده بغداد به بصره از آن عبور مي کرد، بنابراین 
بصره گزینه اول ایراني ها در عملیات برون مرزي 
بود. یک ماه و چند روز بعد از آزادي خرمشهر، 
عملیات رمضان طرح ریزي و اجرا ش��د. اولین 
قدم ایراني ها براي رسیدن به بصره با عدم الفتح 
رو به رو شد. همانطور که نیم نگاه آنها به اشغال 
بصره در جریان فتح خرمشهر نیز ناکام مانده 
بود.  بعد از عملیات رمض��ان و آزمودن دژهاي 
اسطوره اي دشمن در شرق بصره، میدان جنگ 
تغییر کرد و هدف به سمت  اش��غال العماره و 
قطع جاده معروف بغداد به بصره تغییر یافت. 
عملیات والفجرمقدماتي، والفجریک، خیبر و 
بدر با چنین هدفي انجام گرفتند که هیچ کدام 
به اه��داف غایي خود نرس��یدند. اینجا بود که 

دوباره بصره مورد توجه قرار گرفت. 
بعد از اشغال فاو در عملیات والفجر8، امیدها 
براي فتح بصره زنده شد. فاو در جنوب بصره تا 
کارخانه نمک اشغال شده بود و انجام عملیاتي 
دیگر در شرق بصره به جهت اشغال این شهر و 
کامل کردن متصرفات والفجر8 امري بعید به 

نظر نمي رسید. 
کرباي4 در س��وم دي ماه 1365 بر همین 
اساس انجام گرفت. آن را عملیات سرنوشت 
نامیده بودن��د چراکه بع��د از عدم الفتح هاي 
رمض��ان و والفجر مقدماتي و ی��ک و خیبر و 
بدر، مي توانست با اش��غال بصره، جنگ را به 
سرانجام نیکي برساند اما کرباي4 که به نظر 
مي رس��د با غرور پیروزي در والفجر8 و اتکا 
به سپاه یکصد هزار نفري سپاه محمد درهم 
آمیخته بود، سرنوشتي چون عملیات رمضان 
پیدا کرد. دژهاي شرق بصره همچنان دست 
نیافتني به نظر مي رسید تا اینکه آغاز عملیات 
کرباي5 ابهت موانع نوني و مثلثي را درهم 
ریخت و قواي ایراني تا نیمه هاي راه بصره پیش 
رفتند. بصره کامًا سقوط نکرد، اما در تیررس 

نیروهاي ایراني بود. 

بصره براي ايراني ها کليد رس�يدن 
ب�ه صلح�ي ش�رافتمندانه ب�ود. 
آنها ش�روطي داش�تند ک�ه عراق 
و مجام�ع بين الملل�ي حاض�ر ب�ه 
پذيرفتن ش�ان نبودند. لذا اش�غال 
بصره مي توانس�ت روح سرسخت 
صدام را درهم ش�کند و او را حاضر 
به پذيرفتن ش�روط ايراني ها بکند

 صغري خيل فرهنگ
سردار حس�نعلي س�واريان متولد جزيره 
مينو در اس�تان خوزس�تان است.ايشان با 
وقوع حوادث انقاب و سپس جنگ تحميلي 
حضور فع�ال و چش�مگيري در صحنه هاي 
مختلف داشت. چنانکه در کنار شهيد محمد 
جهان آرا در س�ازماندهي س�پاه خرمشهر 
فعالي�ت مي ک�رد. س�واريان که اکن�ون از 
جانبازان دفاع مقدس نيز به شمار مي رود، 
به عن�وان فرمانده گ�ردان ادوات لش�کر 
7وليعصر )عج( در عمليات کرباي4 حضور 
داشت. در سالروز آغاز اين عمليات در سوم 
دي ماه 1365گفت وگوي ما با سردار جانباز 
حاج حسنعلي س�واريان را پيش رو داريد. 

لشکر 7 وليعصر در عمليات کرباي4 
چه مأموريتي داشت؟

بعد از انجام عملیات بزرگي چ��ون والفجر8، 
عملی��ات کرب��اي4 طراحي ش��د. ه��دف از 
اج��راي ای��ن عملی��ات تص��رف ش��هر بصره 
و تحدید ج��اده صفران – بصره ب��ود. منطقه 
عملیاتي ابوالخصیب و شلمچه داراي ارزش ها 
و ویژگي ه��اي مهم سیاس��ي و نظامي بود که 
مي ت��وان آن را از مهم تری��ن مناطق عملیاتي 
در جبهه جنوب دانس��ت. مرک��ز این منطقه، 
نخلس��تان هاي اطراف ارون��درود ) حد فاصل 
جزیره بلجانیه تا بصره است. ( لشکر 7ولیعصر 
در روند اجراي عملیات کرباي4 از جزیره مینو 
وارد عمل ش��د. در این عملیات از جزیره مینو 
به س��مت اروندرود حرکت کردیم و الحمده 
توانستیم به بخش��ي از اهداف از پیش تعیین 
شده دست پیدا کنیم. طراحي به این شکل بود 
که گردان هاي لشکر7 ولیعصر با تیپ 15 امام 
حسن)ع( ادغام مي ش��دند و تعداد 14گردان 
سازمان یافته و آماده رزم مهیا شد. قرار بر این 
ش��د که نیرو ها از اروند عبور و با تصرف جاده 
مواصاتي بص��ره به فاو  به کل اهداف دس��ت 

پیدا کنند. 
ش�ما در اين عمليات فرمانده گردان 
ادوات لشکر7 وليعصر بوديد، وظايف 

گردان ادوات چه بود؟
ابتدا باید گ��ردان ادوات را برایتان تش��ریح 
کنم. ه��ر لش��کر چن��د گ��ردان دارد مثل 
گردان پش��تیباني، گردان رزم��ي و گردان 
غیررزمي. واحد توپخانه و پدافند هوایي که 
جزو گردان هاي رزم هس��تند، گردان ادوات 
هم جزو گردان رزم اس��ت و آتش سنگیني 
در اختیار دارد و با تهی��ه آتش، امور جنگ، 
عملیات و در کل کار سایر گردان ها را تسهیل 
مي کند. به طور مثال وقتي گردان هاي پیاده 
وارد عملیات مي ش��وند و اهداف دشمن در 
جلوي آنها ق��رار دارد، گ��ردان ادوات باید با 
آتش، آن اهداف را منهدم کند تا گردان پیاده 
به آن اهداف برسد و آن را تسخیر کند. ادوات 
در اذهان عمومي به وسیله یا تجهیزات انجام 
کار اطاق مي شود. این لفظ در میدان هاي 
رزم ب��ه ادوات جنگي ش��امل هواپیم��ا و. . .  
مي شود. گردان ادوات به عنوان یک گردان 
مس��تقل از کل لش��کر پش��تیباني مي کند. 
این گردان در کن��ار گردان هاي پیاده همراه 
رزمندگان اس��ت. ما در عملیات کرباي4، 
به عنوان نیروهاي عمل کننده گردان ادوات 
وارد عملیات شدیم و کار پشتیباني با آتش 
از رزمندگاني را که مي خواس��تند از منطقه 
مورد نظ��ر عبور کنن��د، بر عهده داش��تیم. 
همچنین قرار بود تا قبل از اینکه دشمن به 
 نیروهاي خودي برسد، آنها را با آتش گمراه و

 زمین گیر کنیم. 
گويا گردان ادوات لشکر 7 در عمليات 

کرباي4 عملکرد موفقي داشت؟
عمده این موفقیت به دلیل آشنایي با منطقه 
بود. من مدتي مسئول پدافند جزیره مینو بودم 
و با منطقه آش��نایي کامل داش��تم. از مواضع 
دشمن با خبر بودم و از تمرکز نیروهاي عراقي 

و آرایش نیرو هاي دشمن اطاع داشتم. 
بر اس��اس همین اطاعات عملی��ات کرباي 
4 آتش��مان را طرح ریزي کردیم و قبضه هاي 
زی��ادي را بردی��م و در نزدیک تری��ن نقطه به 
خط مستقر کردیم و توانس��تیم منطقه اي را 
که مربوط به ما مي ش��د  از جزیره مینو تحت 
پوشش کامل آتش سنگین داشته باشیم. در 
روند اجراي عملیات کرباي4 که در تاریخ 3 
دي ماه سال 1365 در ساعت 22شب به اجرا 
درآمد، با عبور اولین گروه از رزمندگان گردان 
ادوات آتش خودش را سمت دشمن روانه کرد. 
ما نسبت به محور هاي دیگر با شدت بیشتري 
وارد عمل شدیم و توانستیم نفس بعثي ها را در 
آن محور ببریم. به طوري که نتوانستند کاري 
از پیش ببرند و غواص ها توانس��تند به ساحل 
برسند. بعد از عبور موج اول از ساحل و تسخیر 
آنجا، آت��ش را کمي جلوتر بردی��م و به همین 
ش��کل موجي از آتش را به سمتشان ریختیم. 
رزمن��دگان پیش��روي کردند و توانس��تند تا 

ساعت 12شب به اهداف مورد نظرشان دست 
پیدا کنند. 

اما در کل عملي�ات کرباي 4 عمليات 
موفقي نبود؟

براي موفقیت در یک عملیات باید همه نیرو ها به 
اهدافشان دست پیدا کنند. متأسفانه در جریان 
کرباي4 عبور رزمندگان از جناح چپ و راس��ت 
حاصل نش��د و نیروها نتوانس��تند خودش��ان را 
به جناحین برس��انند چون جناح چپ و راس��ت 
در اختی��ار نیرو ه��اي عراقي ها بود، ه��ر لحظه 
مي توانس��تند گازانبري حرکت کنند و نیرو هاي 
ما را قیچي کنند، بنابراین لش��کر7 ولیعصر بعد 
از اینک��ه اطمینان حاصل کرد س��ایر لش��کرها 
نمي توانند از جناحین وارد ش��وند، مجبور ش��د 

عقب نشیني کند.  
ما ب��راي اینک��ه رزمنده ه��ا بتوانند ب��ه راحتي 
عقب نش��یني کنند، موجي از آتش در جناحین 
ریختیم تا بچه هاي لشکر به عقب برگردند. تحت 
آتش باران هاي طرح ریزي شده، بچه ها توانستند 
به ساحل برگردند اما با روشن شدن هوا این کار 
سخت تر و با مشکاتي همراه شد. عراقي ها نیرو ها 
را مورد هجوم قرار دادند و در این مرحله بیشترین 
شهید و مجروح را دادیم اما بحمداه ما کمترین 
تلفات را داشتیم و از 14 گردان لشکر 7 ولیعصر 
که وارد عمل ش��ده بود، تقریباً همه شان به عقب 

بازگشتند. 

از ديد ش�ما عدم موفقيت کرباي4 چه 
دايلي داشت؟

ش��اید اگر به همان میزاني که لشکر 7 ولیعصر 
وارد عمل ش��د و توانس��ت از اروند عبور کند، 
لشکر هاي دیگر هم مي توانس��تند عبور کنند 
عملیات کرباي 4 با موفقیت روبه رو مي ش��د. 
اگر ما مي توانستیم هر دو جاده را تصرف کنیم 
سپاه سوم عراق در محاصره مي افتاد و راهي جز 
تسلیم نداشت اما متأس��فانه بچه ها نتوانستند 
عبور کنند و ای��ن عملیات به اه��داف از پیش 
تعیین شده اش نرسید. دشمن نمي توانست باور 
کند که لشکر 7 بتواند از اروند عبور کند. آشنایي 
ما با منطق��ه و ریختن آتش س��نگین ادوات و 
توپخانه ب��ه کمک بچه ه��ا آمد ام��ا باید گفت 
دش��من از عملیات کرباي 4 مطلع بود. ارتش 
عراق نسبت به بصره بس��یار حساس بود. شهر 
دوم عراق محسوب مي شد و از این رو باا ترین 
نوع پدافندي و موانع بازدارنده مثل مین، سیم 
خاردار و. . . براي امنیت و محافظت از آن به کار 
رفته بود. عراقي ها به این منطقه حساس بودند. 
با استفاده از انواع دس��تگاه هاي اطاعاتي مثل 
رادار رازیت از آن محافظ��ت مي کردند و همه 
تحرکات منطقه را مورد بررسي شدید امنیتي 
قرار مي دادند. آنها کوچک تری��ن حرکت ما را 
زیر نظر داش��تند. گردان ما از جزیره مینو وارد 
عمل شد و بسیار به اروند نزدیک بودیم. همین 
نزدیکي هم باعث کنترل زیاد دش��من مي شد. 
ما در عملیات والفجر 8 عراقي ها را فریب دادیم 
و آنها را نسبت به شلمچه حس��اس کردیم، به 
گونه اي که تصورم��ي کردن��د مي خواهیم در 
ش��لمچه عملیات کنیم. در حال��ي که در اصل 
فاو محل درگیري و عملی��ات والفجر 8 بود. در 
کرباي 4 به محض رسیدن غواص ها و درگیري 
بین آنها و نیروهاي دشمن بسیاري از غواص ها 
اسیر شدند و بسیاري دیگر به شهادت رسیدند. 
با دستگیري غواص ها ارتباطشان را با این سمت 

قطع کردند. 
خص�وص  در  م�ا  گفت وگو ه�اي 
رويدادهايي چ�ون کرباي4 به جهت 
يادک�رد حماس�ه آفريني رزمندگان 
ص�ورت مي گي�رد. اگ�ر مي ش�ود بر 
عملک�رد گ�ردان ادوات در کرباي4 

مروري دوباره کنيم. 
به نظر من گردان ادوات لشکر7 ولیعصر)عج ( 
در این عملیات بهترین عملکرد را داشت. 12 
قبضه 107، 12 قبضه خمپاره 120 و 12 قبضه 
81 در اختیار داشتیم که حجم وسیعي از آتش 
را روي دشمن وارد کردیم. یعني دقیقه اي 10 
گلوله بر سر دش��من مي ریختیم. ما توانستیم 
نیروهاي مستقر در این عملیات را ظرف کمتر 
از 12 روز آم��اده کنیم. گ��ردان ادوات در این 
عملیات توانس��ت از س��نگرهایي که در زمان 
پدافند جزیره مینو ساخته بود، استفاده کند. 
ما با توجه به حضور و شناس��ایي دقیق منطقه 
الحمده توانستیم به خوبي وارد عمل شویم. 

گردان ما به لحاظ مسئولیتي که بر عهده داشت 
یک یا دو ماه قبل از انجام عملیات وارد منطقه 
شد و مخفیانه به فعالیت پرداخت. رزمندگان 
در خفا و با کمترین امکانات وارد عمل ش��دند 
و به جاس��ازي ادوات و تجهیزات زیر باتاق ها 
پرداختند. من در این عملیات یک سرباز رشید 
و داور را از دس��ت دادم. این سرباز شهید که 
در حال حاضر نامي از او در ذه��ن ندارم اهل 
چهارمحال و بختیاري بود؛رزمنده  داوري که 
با رشادت خود به گردان ما بسیار کمک کرد و 
زحمات زیادي را هم متقبل شد و در آخر اجر 

زحماتش را با شهادت گرفت. 

گفت وگوي »جوان« با سردار حسنعلي سواريان فرمانده گردان ادوات لشکر7 وليعصر)عج( در کرباي4 
آتش دقيق گردان ادوات فرشته نجات گردان هاي پياده شد

براي موفقيت در يک عمليات بايد همه 
نيرو ها به اهدافشان دست پيدا کنند. 
متأس�فانه در جريان کرب�اي4 عبور 
رزمندگان از جناح چپ و راست حاصل 
نشد و نيروها نتوانس�تند خودشان را 
به جناحين برس�انند چون جناح چپ 
و راس�ت در اختيار نيرو هاي عراقي ها 
بود، هر لحظه مي توانس�تند گازانبري 
حرکت کنند و نيرو هاي ما را قيچي کنند

نماي نزديک

به  طور کلي چند عامل در عدم موفقي�ت عمليات کرباي4 
نقش داشت:

1- دشمن بر حسب سوابق و تجارب خود که نیروهاي ایران در فصل 
زمستان معمواً هر سال عملیاتي را در جنوب دارند، کامًا آماده بود و 

توان تدافعي و آماده باش خود را به حد مطلوب رسانده بود. 
2- به رغم انجام کار حفاظتي بسیار پیرامون عادي عمل کردن نقل 
و انتقال از سوي یگان هایي که باید براي حضور در محور عملیاتي از 
طریق دو جاده اهواز- خرمشهر و اهواز- آبادان خودشان را به منطقه 
آبادان و خرمشهر مي رس��اندند، متأس��فانه به  خاطر رعایت نکردن 
سهوي موضوع توسط بعضي از یگان ها و افزایش  تردد در محورهایي 
که اشاره شد، ستون پنجم دشمن در اهواز مراتب را به اطاع دشمن 

رسانده و موضوع را گزارش کرده بودند. 
3- هواپیماي آواکس امری��کا نیز که به طور مداوم ب��ر فراز مناطق 
عملیاتي خصوصاً منطقه جنوب در حال گشت و تهیه عکس هوایي 
از اوضاع خطوط نبرد ایران بود، آخرین عکس هاي هوایي و اطاعات 
جابه جایي گسترده نیروهاي ایراني به سمت مناطق آبادان و خرمشهر 

را به نیروهاي عراقي منتقل مي کرد. 

4- تجهیز و گسترش رادارهاي رازیت مخصوص دشمن در مناطق اشاره 
شده که قادر به تشخیص انواع وسایل نقلیه نیز بود توانسته بود ازدیاد و تردد 
وسایل نقلیه در مناطق اشاره شده توسط نیروهاي ایراني را ثبت کند و لذا 
با جمع بندي و تجزیه و تحلیل نیروهاي زبده نظامي احتمال انجام عملیات 

در محدوده آبادان تا منطقه عمومي شلمچه را داده بودند. 
5 - دکل هاي متعدد دیده باني و پس��ت هاي ش��نود بیسیم دشمن 
نیز تمامي ترددها در محورها و حت��ي عقبه هاي نزدیک خط نبرد و 

ارتباطات را شدیداً رصد کرده بودند. 
به همین خاطر دش��من با جمع بندي کلي مواردي که اش��اره شد، 
خصوصاً اطاعات دقیق هواپیماي آواک��س امریکایي به این نتیجه 
رس��یده بود که انجام عملی��ات در این منطقه قطعي اس��ت و لذا به 
نیروهاي خود در خطوط نبرد و  تمامي یگان هاي پش��تیباني رزمي 
آماده باش صددرصد داده بود و با شروع عملیات به مقابله با نیروهاي 
ایراني پرداختند و موفق شدند در کمتر از 24 ساعت )به غیر از محور 
لشکر 7 ولي عصر)عج( که توانستند خط دش��من را به تصرف خود 
درآورند و بیش از 36 ساعت در خاک دشمن استقامت کنند( عملیات 

را با شکست مواجه سازند. 
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  محمد مهر
زماني که نسل ما يعني کساني که در دهه 60 تحصيات ابتدايي خود 
را آغاز مي کردند، گاه ش�اهد کتابچه هاي رنگ و رو پريده اي با چاپ 
بسيار ابتدايي و کم کيفيت بود. اگر معلمان چنين کتابچه هايي را در 
دست کسي مي ديدند روزگارش س�ياه بود. با اصل آن بدرفتاري ها و 
تنبيه بدني دانش آموزان در آن دوره کاري ندارم چون احساس�ات و 
عواطف من کودک در آن دوره با آن برخوردها ممزوج بوده و وارد اين 
داان تاريک نمي شوم که مثنوي هفتاد من خواهد شد و اصل موضوع 
از دست خواهد رفت اما سخن بر سر اين است که معلمان به درستي بر 

اين اصل پافشاري مي کردند که مسئله نه در کتاب حل المسائل که در 
ذهن دانش آموز بايد حل شود. آن ها بر اين باور بودند که کتابچه هاي 
حل المس�ائل کتاب هايي هس�تند که برخي از فرهنگي ها براي حل 
مشکل معيشتي خود نوش�ته اند و اين کتاب ها مسئله دانش آموز را 
حل نمي کند، چون دانش آم�وز به جاي اينکه فکر و انديش�ه و توان 
ذهني خود را براي حل يک مس�ئله به کار گيرد، حل المسائل را جلو 
مي فرستد، مثل کودکي که قدرت رويارويي با پلکان ها را ندارد و در 
آغوش پدر خود از پله ها باا مي رود و درست است که کودک همه آن 
پله ها را باا مي رود ولي در حقيقت او از پله ها باا نرفته اس�ت چون 

عضات و مفصل ها و قواي بدني او در اين ب�اره محک نخورده، عرق 
او درنيامده و قلبش مجب�ور به تند تند زدن و پمپاژ خون بيش�تر به 
عضاتي که درگير کار بيشتر شده اند نشده است، از اين رو عضات 
و جوارح اين کودک تحليل مي رود و از رش�د مناسبي هم برخوردار 

نيست. اين مقدمه را گفتيم تا برسيم به اصل مطلب. 
در روزهاي گذش�ته فضاي رسانه اي کش�ور به بازتاب موضوع مشق 
شب و ضرورت حذف آن و متعاقب آن ديدار برخي از متوليان انتشار 
کتاب هاي کمک درسي و کنکور با مراجع تقليد در اين زمينه اختصاص 

اعتم��اد به نفس در ش��خص هنگامي ش��کل داشت. اگرچه آگاهان معتقدند که داستان سر چيزي ديگري است. 
مي گيرد ک��ه از منظر تعريف يونس��کو فرد به 
س��امت رواني که انطباق با محيط و ش��رايط 
است، دسترسي يابد. عزت نفس تابع رسيدن به 
خودباوري و پذيرش و تعامل با افراد و اشخاص 
اس��ت. رويکردهاي ارتباطي که پس از مهارت 
خودآگاه��ي حاصل مي ش��ود، عام��ل تکامل 

شخصيت و بلوغ اجتماعي است. 
نفي خودآزاري و منفي نگري، مقدمه و اصل رشد 
و شکوفايي فردي است. رويکردهاي همدانه 
و صميمان��ه و مهرورزانه با ک��ودک و نوجوان 
موجبات رس��يدن او ب��ه عزت نف��س را فراهم 
کرده و به شکل گيري حس مسئوليت پذيري 
وي کمک مي کند و در پس آن کودک مراحل 
رشد صحيح و کامل را طي کرده و در بزرگسالي 
نيز رضايتمندي، شادکامي و موفقيت را با تمام 

وجود احساس خواهد کرد. 
چنانچ��ه والدين و مرب��ي و خصوص��اً معلم و 
آموزگاران در دوران ابتدايي يا همان سه سال 
اول مدرس��ه بتوانند با ارتباط س��الم و مؤثر با 
کودک، امني��ت روحي، روان��ي و عاطفي وي 
را تأمين کنن��د، او در انتخاب ه��اي بعدي در 
سنين بزرگسالي دچار ترس و عدم توانمندي و 
وابستگي و چسبندگي عاطفي نشده و راه بلوغ 
و رسش اجتماعي برايش هموار گشته و به خود 

مراقبتي دست خواهد يافت. 
تأکي��دات و توصيه ه��اي روان درمانگ��ران، 
مش��اوران و روانشناس��ان خان��واده و کودک، 
حول مح��ور اهميت دوران کودکي اس��ت که 
تماماً به دليل شکل گيري شخصيت و الگوهاي 
مش��اهده رفتار والدين اس��ت. اگر بتوانيم به 
والدين آگاهي و آموزش هاي پيشگيرانه، ياورانه 
و حاميانه بدهيم، مي توانيم انتظارات متوليان 
حوزه تربيتي و فرهنگي را برآورده کرده و از به 
وجود آمدن خانواده هاي متزلزل و متاش��ي 

پيشگيري کنيم. 
اين امر نيازمن��د اخاق حرفه اي و احس��اس 
تکليف و مسئوليت پذيري مديران ارشد است 
که هم متخلق به اخاق و هم مجتهد در حوزه 
تخصصي و هم متعهد به مع��ارف عاليه الهي و 
انساني باشند. پس راه رس��يدن به عزت نفس 
و اعتماد ب��ه نفس نگاهي مل��ي و ارزش مدار و 
راه حل محور است. جوامع رشد يافته، پيشرفته 
و توسعه يافته مسئله خودباوري را درک کرده و 
اکنون نيز از آن سود جسته و بهره مند شده اند. 
شأن، منزلت و کرامت انساني مستلزم ادراک، 
احس��اس و بين��ش متعالي و همگاني اس��ت. 
رويکردها و تکنيک هاي بينش��ي، مؤثرترين، 
مفيدترين و کارآمدترين رويکردهاي راهبردي 
در حوزه علوم انساني و رفتاري دهه هاي اخير 

در جوامع پيشرفته و رو به گذار است. 
دايل خودباختگي و وادادگي افراد، اش��خاص 
و شهروندان يک جامعه نبود اعتماد به نفس و 
در نتيجه عدم اتکا به نفس يا استقال فکري و 
رفتاري است. راه برون رفت جوامع در حال گذار 
از اين وضعيت، تدبر و تأمل است. ارزشمندي و 
کيفيت که متغيرهاي هدفمندي و جهت يابي 
علمي در حوزه علوم پايه اند، توان مهارت افزايي 
و دانش افزاي��ي جمعي هس��تند. رويکردها و 
نگرش هاي فرد محور، ديگر ناکارآمد و منسوخ 
ش��ده اند. بايد انديش��يد و رفتار کرد. اين اصل 
بنيادين اعتماد به نفس و خودشکوفايي است. 

مسير رشد و بلوغ و تکامل انساني صعب العبور 

بوده و بايد با واقعيت نگ��ري به حقيقت نگري 
دست يابيم. سامت و بهداشت رواني فرزندان 
منوط به کسب و رسيدن به اعتماد نفس آنان 
اس��ت. هر چه رضايتمندي از خود و زندگي و 
الگوهاي والديني بهتر و مؤثرتر شود، احساس 
رشد و پيشرفت و خودشکوفايي در فرد بيشتر 

خواهد شد. 
اساس رسيدن به عشق که از منظر روانشناسي 
و علوم رفتاري،  احساس تعلق به خود و احساس 
تعلق به ديگري است، محقق نخواهد شد مگر 
اينکه تعارض��ات دوران کودک��ي در کودک و 
نوجوان برطرف شود. کودک و نوجوان نيازمند 
مهر، محبت، توج��ه و احترام از ط��رف پدر و 

مادر است. 
ويژگي ه��ا و توانمندي هاي هر ف��رد منحصر 
به خود اوس��ت و در روانشناس��ي تحت عنوان 
»ويژگي هاي منحصر به فرد« از آن ياد مي شود. 
يعن��ي توانايي هاي ذهني، رفتاري، جس��مي، 
 شخصيتي و قابليتي افراد را نمي توان با يکديگر 
مقايس��ه کرد. حتي افکار،  احس��اس، نگرش، 
بينش، رفتار و عملکرد دوقلوهاي همسان هم 

در اين مورد با هم متفاوت است. 
پس مرجع اصلي در اعتماد به نفس، پرداختن 
به کشف توانمندي ها و قابليت هاي فردي است. 
ژان پياژه، روانش��ناس معتقد است: مهم ترين 
کار و وظيفه والدي که مي خواهند فرزندپروري 
موفقي داشته باشند، کشف و شناسايي حداقل 
س��ه تا چهار هوش از هفت هوش فرزندانشان 

است. 
شخصيت انسان تابع متغير هوش، باور، ترغيب 
و تشويقي است که مربي، آموزگار و والدين در 
عنفوان کودکي نسبت به کودکان روا داشته اند، 
وگرنه رسيدن به بلوغ يک فرآيند زيستي صرف 
و غيرکارآم��د، بي اثر و بي نتيج��ه خواهد بود. 
رشد اس��تعداد و خاقيت بايد هدف ارگان ها و 
نهادهاي تربيتي و حاکميتي و نظارتي باشد تا 

تعالي و پيشرفت جوامع حاصل شود. 
انگي��زه و انگي��زش را توأمان بايد به��ا دهيم تا 
دان��ش و علمي را که ف��را گرفته ايم کار بس��ت 
داش��ته و به توانس��تن بينجامد. دانش و علم، 
دانستن است و مديريت، توانستن. اين تعريف 
براي ک��ودک و نوج��وان راه روش��ن اعتماد به 
نفس و عزت نفس را ترس��يم ک��رده و مقصد و 
مقصود از تحصيل و اش��تغال و تشکيل خانواده 
و مس��ئوليت پذيري را هموار مي س��ازد. درد ما 
دانستن نيست، درد، نتوانستن بنا بر کژفهمي، 
بي بصيرتي و خودکامگي اس��ت که متأس��فانه 
آن را در کودکي به فرزندانمان به خاطر تأمين 
منافع فردي و اولويت دادن آن به منافع جمعي 
و اجتماعي  مي آموزيم.  راه رشد و تعالي، اعتماد 
به نفس و صداقت نفس است نه دروغ به نفس. 
به بيان ديگر تعهد ابتدا نسبت به خود است بعد 
به ديگري. پايه ريزي چنانچه بر معيار عقايي و 
منطق صورت نگيرد، تربيت ب��ه بيراهه رفته و 
جامعه دچار استيصال و خودباختگي، بي هويتي 
و بي اعتمادي نسبت به متواليان تربيتي مي شود.  
در خاتمه بايد تأکيد کرد تأييد، تشويق، ترغيب 
و تحسين کودک در سنين قبل از هفت سالگي 
بس��يار مهم بوده و موجب دلبستگي ايمن وي 
مي شود و از دلبستگي ناايمن در بزرگسالي که 
چسبندگي عاطفي و شخصيت مهرطلب منفعل 

را موجب مي شود، جلوگيري مي کند. 
*روانشناس و مدرس دانشگاه

 رسيدن به اعتماد به نفس
 در چهارراه »ترغيب، تحسين، تشويق و تأييد«

دنيايي ايمن به بچه ها هديه کنيم

سبک تربيت

  داود اسماعيلي*
اعتماد به نفس يا خود توانمندي يک متغير اثربخش و کيفي از منظر علم روانشناسي 
و علوم رفتاري بوده و جنبه رشد و رسش در آدمي دارد و پيش نياز عزت نفس يا همان 
خودارزشمندي و ازمه مرحله سوم رشد ش�خصيت، يعني اتکا به نفس است. تمام 
انس�ان ها اعتماد به نفس خود را از پدر و مادر که همان »الگوهاي والديني« هستند، 
فرا گرفته و چنانچه فرزند آدمي دچار »تعارضات دوران کودکي« گش�ته و الگوهاي 
والديني سختگيرانه و نه »مقتدر« داشته باش�د، به اعتماد نفس به دليل عدم چهار 
ويژگي ازم آن که ش�امل: ترغيب، تحس�ين، تشويق و تأييد اس�ت، دست نخواهد 
يافت. پس به جاي مکانيس�م هاي مخرب و ناکارآمد تربيت سنتي چهارگانه منسوخ 
و مردود که شامل: تنبيه، تهديد، توهين و تحقير است، بايد موارد مذکور جايگزين 
شود تا کودکان به واسطه شخصيت و الگوهاي سه گانه تربيتي که شامل توجه چشمي، 
محبت کامي و احترام در عمل است، به مهارت هاي زندگي عملي دست يابند. با توجه 
به اينکه پدر و مادر اولين معلم و آموزگار زندگي کودک و نوجوان بوده و خانه نيز اولين 
مدرسه و آموزشگاه او است، بايد محيط آن امن، سالم، پرنشاط و متعالي باشد تا زمينه 
بلوغ ذهني، رواني، عاطفي، احساسي و هيجاني آينده سازان کشور مهيا و در نهايت 

موجب بالندگي و خودشکوفايي شود. 

سبک آموزش

 چشم سودجويان به ارقام ميليوني
  دانش آموزان افتاده است
 نه به توسعه علم و دانش

حل المسائل دانش آموزان يا حل المسائل سوداگران؟!

   وقتي انشاهاي کاس شبيه هم از آب درمي آمد!
قديم ها آن کتابچه هاي رنگ و رو رفته به عنوان حل المسائل 
اجازه نمي دادند که دانش آموز پشت ديوار و پشت در يک 
مس��ئله بماند و آنقدر آن در را بزند که سرانجام در مسئله 
به روي او باز شود، به اين ترتيب لذت يک »آهان!« درست 
و حسابي که با رنج به دس��ت آمده اما بسيار شيرين بود از 
دانش آموز گرفته مي شد. اين يک روش فست فودي بود 
و در حقيقت اينطور بگوييم که نوعي شعبده بازي بود که 
اصرار مي کرد دانش آموز هيچ مسئله اي ندارد چون کساني 
هس��تند که از طرف دانش آموز مسئله او را حل مي کنند. 
همينطور بود کتاب هايي که در يکي دو صفحه معروف ترين 
موضوع انش��اهايي که معلمان سر کاس به دانش آموزان 
مي دادند نگاش��ته بودند. تصور کنيد که قرار بر اين بوده 
که مثًا وقتي معلم س��ر کاس اين موضوع را مي دهد که 
»تابس��تان خود را چگونه گذرانديد؟« دانش آموز خاصه 
و چکيده اي از تجربه تابس��تاني خود را س��ر کاس براي 
دانش آموزان و معلم خود بخواند و در اين ميان بس��ياري 
مقوله ها مي توانست محک بخورد، از جمله اينکه دانش آموز 
ببيند آيا قدرت توصيف آنچه بر او در اين سه ماه گذشته در 
او وجود دارد يا نه؟ آيا مي تواند روايت بهتر و کامل تري ارائه 
کند؟ و دهها و صدها رخداد ديگر. اساساً معلم مي توانست 
با آنچه دانش آم��وزان درب��اره خاطرات تابس��تاني خود 
مي نويس��ند دريابد که في المثل چقدر اختاف طبقاتي 
در کاس او وجود دارد يا اساساً چقدر دانش آموز صادقانه 

برخورد کرده اس��ت و آن ها را تشويق کند 
بدون اينکه خجالت بکش��ند تجربه خود را 
روراس��ت در اين باره روايت کنند، اما حاا 

فکر کنيد به اينکه نصف بيشتر کاس رفته 
بودند و کتابچه انش��اهاي از پيش تنظيم شده 

را خريده بودند و همه انش��اها تقريباً شبيه هم بود و هيچ 
خاقيتي در انش��اها ديده نمي ش��د. فصل بهار را تعريف 
کنيد. دوس��ت داريد در آينده چه کاره شويد. شهرتان را 
توصيف کنيد و مي ديديد که همه انشاها شبيه هم شده اند 
و هيچ تفاوتي ميان آنها ديده نمي شد. چرا؟ به خاطر اينکه 
قدرت خاقانه و نگاه نوآورانه از دانش آموز سلب شده بود 
و او در حقيقت نه از چش��م خود که از چشم نويسنده اين 

انشاها به دنيا و پيرامون خود نگريسته بود. 
   کتابچه هاي حل المسائل خجالتي کجا و هيواي 

کمک درسي هاي امروز کجا؟
ام��ا نکته اينجاس��ت که اگ��ر اقتصاد و چرخ��ش مالي آن 
کتابچه هاي رنگ و رورفته حل المسائل را در يک شهر اندازه 
مي گرفتيم احتمااً به اندازه  ي��ک ميليونيوم اقتصاد امروز 
کتاب هاي کمک درسي نبود. آن کتابچه هاي رنگ و رو رفته 
انشاهاي از قبل نوشته شده و حل المسائل رياضي و. . . اين 
قدرت را نداشتند که شهر را به تسخير خود درآورند و نه تنها 
شهر را به تسخير خود درآورند که در اينجا و آنجا آگهي هاي 
تبليغاتي و تيزرهاي تلويزيوني ش��ان هياهوي بلندي به پا 
کند و با لطاي��ف الحيل حتي از موجه ترين اش��خاص مايه 
بگذارند و مسئله را طوري تصوير کنند که انگار دلسوزاني 
هستند که هر روز در حل مسائل دانش آموزان زار زار اشک 
مي ريزند. آن کتاب هاي رنگ و رورفته اتفاقاً بسيار خجالتي 
بودند و اگر هم دبيري يا معلمي از سر نياز يا هر دليل ديگري 
اين کتاب ها را نوشته بود خجالت مي کشيد که نام خود را 
در پايين اين کتاب ها بنويسد، چون مي دانست در حقيقت 
نگارش اين کتاب ها خدمت و کمکي به دانش آموزان نيست. 
او مي دانست دکاني نچسب و فرصت طلبانه در برابر آموزش و 
پرورش علم کرده است و به عبارت ديگر موازي کاري مي کند 
و از اين موازي کاري خجل و شرمنده بود. او مي دانست که 
دانش آموز، يک مدرسه دارد که در آن حضور مي يابد و اگر 
مدرسه اي فرصت طلبانه با اهداف تجاري در برابر آن مدرسه 

علم شود، عمًا تعارض ايجاد مي کند. 

   چشم سوداگران به ارقام ميليوني دانش آموزان 
بحث اينجاس��ت که هميش��ه سوداگران چش��م به سود 
دوخته اند. هم��واره در جوامع انس��ان هايي هس��تند که 
مي خواهند کار غيرموجه کنند، اما چون مي دانند که کار 
غير موجه عريان قابل دفاع نيست کار غيرموجه خود را در 
لباس موجه مي پوشانند. اين سخن از معصوم است که باطل 
اغلب لباس حق مي پوشد چون باطل مي داند که نمي تواند 
به صورت عري��ان در جامعه و مناس��بات اجتماعي ظاهر 

شود از اين روس��ت که تحت عناوين موجه 
مثل کمک به رشد هوش دانش آموزان، 

کتاب هاي کم��ک آموزش��ي و غيره 
خود را جلوه گر مي س��ازد. س��خن بر 
سر اين است که کساني در اين جامعه 

نشس��ته اند و نگاه مي کنن��د و مي بينند 
ميليون ها دانش آموز در اين 

کشور تحصيل مي کنند. وقتي چشمشان به عدد ميليوني 
دانش آموزان مي افتد آب دهانش��ان س��رازير مي ش��ود، 
چشمانش��ان برقي مي زند و غدد بزاق سازش��ان پرکارتر 
مي شود و با خود مي انديشند که في المثل اگر به هر نحوي 
از جيب يک دانش آموز يک 10هزار تومان ناقابل هم بيرون 
بياورند که البته واقعاً رقمي نيست اين 10هزار تومان وقتي 
در يک عدد 10،20 ميليوني ضرب شود عدد قابل توجهي 
مي ش��ود. مثل همان برقي که برخي از دس��ت اندرکاران 
خدمات تلف��ن همراه در چشمش��ان مي درخش��د. نگاه 
مي کنن��د به اينک��ه في المثل 60 ميلي��ون نفر در 
اين کش��ور تلفن همراه هوشمند دارند و با خود 
مي انديش��ند که حتي اگر يک ه��زار توماني 
با لطايف الحيل از جيب اي��ن 60 ميليون نفر 
بيرون بکش��ند رقم قابل توجهي خواهد شد 
چون کس��ي آنقدر بيکار نيست 
که پيگير يک ه��زار توماني 

ش��ود اما همين 
هزار تومان وقتي در 60 
ميليون ضرب ش��ود مي ش��ود 60 ميليارد تومان. همين 
منطق درباره س��وداگران و مافياي توليد کتاب هاي مثًا 
کمک درسي هم رايج است. چش��م آنها به عدد ميليوني 
افتاده است نه به توسعه علم و دانش و عناوين پرطمطراقي 
از اين دس��ت. کافي اس��ت ما آنها را محدود کنيم و مثًا 
بگوييم فقط مي توانيد براي صد هزار دانش آموز توليد علم 
و دانش کنيد، ببينيد که چطور اخم ها و سگرمه هاي آنها 
در هم فرو مي رود. کافي است به آنها بگوييم مگر قصد شما 
توسعه علم و دانش نيست، بسيار خب برويد در اين کشور 
مدرسه بس��ازيد و منابع مالي خود را صرف مدرسه سازي 
کنيد. ببينيد چطور آنها آسمان و ريسمان خواهند بافت 
که به شما ثابت کنند چاپ کتاب هاي مثًا کمک درسي 
و زير فشار قرار دادن ذهن والدين و دانش آموزان و خالي 
کردن جيب ميليون ه��ا والدين ايراني که اي��ن روزها در 
تنگناي تحريم و تورم روزگار مي گذرانند در حقيقت کمک 
به آنهاس��ت اما چون داغ هس��تند متوجه اين کمک هاي 

انسان دوستانه نمي شوند!
   شهادت مي دهم انگشت هاي ما در تعطيات عيد 

ورم مي کرد
يادم مي آيد هر وقت به اسفندماه مي رسيديم و بوي عيد در 
مدرسه به مشام مي رسيد برخي از معلمان ما که متأسفانه 
آگاه نبودند و انگار چون خودش��ان خوشي اي در زندگي 
نداشتند دوست نداشتند دانش آموز هم خوشي و شادماني 
را در زندگي و تعطيات تجربه کند، انگار که خودشان از 
تعطيات لذت نمي بردند و مي خواس��تند تعطيات را بر 
کام دانش آموز هم زهرمار کنند. مش��ق هايي طاقت فرسا 

براي آن دو هفته تعطيات عيد مي گفتند که انگشت هاي 
دانش آموز ورم کند و شهادت مي دهم انگشت هاي ما ورم 
مي کرد از بس که مش��ق ها و تکرارهاي بي حاصل تر را بر 
دفترهايمان مي نوش��تيم تا خيال آن معلم س��ختگيري 
که از زندگي خود لذتي نمي برد راحت باشد که ما هم در 
اين ناراحتي با او شريک هستيم و هر دانش آموزي هم که 
ترجيح داده بود در تعطيات عيد خوش باش��د، به جرم 
اينکه مي خواسته شاد باش��د بايد تاوان پس مي داد و داغ 
يک ياغي و طغيانگر را بر پيشاني خود مي پذيرفت و مثل 

برده اي که تمرد کرده کتک مي خورد!
   آموزش کودکان را آلوده به تجاري سازي نکنيم

باري به نظر مي رس��د که هم��ه متوليان ام��ر بايد يک بار 
ديگر بنش��ينند و با خود حس��اب و کتاب کنن��د، چه آن 
حل المسائل چي نوين و مدرن که ديگر از پوسته خجالت 
اساف خود بيرون آمده و شهر را به تسخير خود درآورده و 
کار را به آنجا رسانده که براي توجيه کار خود به ديدار مراجع 
هم مي رود، همان کسي که چشمش به عددهاي ميليوني 
افتاده و هر دانش آموز را به چشم اسکناس هاي درشت بالقوه 
مي بيند و چه نمايندگان مجلس و آموزش و پرورش و صدا و 
سيما و والدين و هر کسي که در اين باره مي تواند مؤثر باشد، 
حس��اب و کتاب کنند و ببينند که اساساً هدف و مراد ما از 
آموزش کودکانمان چيست. رابطه ما با آنها »براي کودکان« 
است يا »از کودکان«. مي خواهم براي کودکان باشيم يا از 
کودکان و به واسطه آنها زراندوزي کنيم. وقتي غرض ها کنار 
برود که به اين سادگي کنار نمي رود، آدم ها در آن صورت 
خود واقعي شان را نشان خواهند داد اما افسوس 
که اين خود واقعي به سادگي از کمينگاه خود 
بيرون نخواهد آمد. اگر کس��ي حقيقتاً دلسوز 
حال و آينده اين کشور اس��ت نبايد اجازه دهد که 
فضاي آموزش و پرورش از قداست ذاتي خود خارج شود. 
اگرچه آموزش و پرورش به مثابه يک سازمان، درگيري ها و 
آلودگي هاي خود را دارد، اما نبايد به اين بهانه آب را گل آلود 
کرد. محيط آموزش کودکان در هر کشوري بايد بيرون از 
سوداگري ها و تجاري سازي ها باشد و اگر محيط آموزش و 
پرورش آن هم در سال هاي ابتدايي آلوده به تجاري سازي 
شود در حقيقت ما از همان آغاز نشاني هاي نادرست را در 

اختيار نسل هاي آتي قرار داده ايم. 
   چه اهرمي اجازه برچيدن بس�اط کاس�بکاران 

آموزشي را نمي دهد؟
نکته ديگري که در اين باره مي توان گفت اين است که در 
اين موض وع هم مثل اغلب موضوعات مبتابه جامعه ما 
فقدان فرهنگ گفت وگو را به عينه مي بينيم. شما مي بينيد 
که سال هاست در رسانه هاي کشور بحث مافياي آموزشي 
و وجود ه��زاران ميليارد چرخ��ش مالي در اي��ن مافيا و 
نفوذ آنها به واس��طه تمکن مالي در جاهاي مختلف ديده 
مي شود، اما کسي نمي پرسد اين چه مافيايي است که در 
اين سال ها هم مافيا خوانده شده و هم آزادانه و بي واهمه به 
فعاليت خود ادامه داده است. پس معلوم مي شود اين مافيا 
به اندازه کافي مافيا نبوده يا اساس��اً مافيا نبوده که در اين 
صورت بايد عميقاً از متوليان و گردانندگان اين مؤسسات 
عذرخواهي و طلب بخشش کرد و همه آن اتهام ها را پس 
گرفت يا اينکه اگر واقعاً وجود نهادهاي موازي آموزشي و 
مافياهاي��ي در اين حوزه با چرخش ه��اي مالي چند هزار 
ميلياردي را مي پذيريم سؤال اين است که چه عواملي، چه 
نفوذها و حق السکوت هايي اجازه برچيده شدن اين نهادها 
را نمي دهند و از س��وي ديگر چرا در جامعه ما حتي يک 
برنامه را سراغ نمي گيريم که اساتيد و منتقدان و حوزوي ها 
کنار همان حل المسائل چي مدرن، کنار آموزش و پرورش 
و والدين دانش آموزان و کارشناسان آموزشي بنشينند و 
رودرو با هم س��خن بگويند و سرانجام ما به تصوير شفافي 

در اين باره برسيم. 

کس�اني هس�تند در اي�ن جامع�ه ک�ه  
نشسته اند و مي بينند ميليون ها دانش آموز 
در اين کش�ور تحصيل مي کنن�د. وقتي 
چشمشان به عدد ميليوني دانش آموزان 
مي افتد آب دهانش�ان س�رازير مي شود، 
چشمانش�ان برق�ي مي زن�د و غ�دد 
بزاق سازش�ان پرکارتر مي ش�ود و با خود 
مي انديشند که في المثل اگر به هر نحوي 
از جيب يک دانش آموز يک 10هزار تومان 
ناقاب�ل ه�م بي�رون بياورند اي�ن 10هزار 
تومان وقتي در يک ع�دد 20،10 ميليوني 
ضرب ش�ود عدد قابل توجهي مي ش�ود

اگر کس�ي حقيقتًا دلس�وز حال و آينده 
اين کش�ور اس�ت نباي�د اج�ازه دهد که 
فض�اي آم�وزش و پ�رورش از قداس�ت 
ذاتي خود خارج ش�ود. اگرچ�ه آموزش 
و پ�رورش ب�ه مثاب�ه ي�ک س�ازمان، 
درگيري ه�ا و آلودگي هاي خ�ود را دارد، 
اما نبايد به اين بهان�ه آب را گل آلود کرد

ه�ر  در  ک�ودکان  آم�وزش  محي�ط 
کش�وري بايد بيرون از س�وداگري ها و 
تجاري سازي ها باشد و اگر محيط آموزش 
و پ�رورش آن هم در س�ال هاي ابتدايي 
آلوده به تجاري س�ازي شود در حقيقت 
ما از همان آغاز نش�اني هاي نادرست را 
در اختيار نس�ل هاي آتي ق�رار داده ايم
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بحران در کمين يک چهارم جمعيت کشور

88498440سرويس اجتماعي

طرح افزايش س�ن ازدواج همچنان در كش�اكش 
ميان موافق�ان و مخالفان ق�رار دارد و هر كدام از 
طرفين مي كوشند تا با ادله هايي ترازوي اين طرح 
را به نف�ع خود س�نگين كنند. ي�ك فوريت طرح 
افزايش حداقل سن ازدواج به تصويب رسيده اما 
اين طرح هنوز نتوانسته اس�ت نظر برخي اعضاي 
كميسيون قضايي حقوقي مجلس را با خود همراه 
كند و سرنوش�ت خ�روج آن از مجلس و ش�وراي 
نگهبان همچنان در هاله اي از ابهام اس�ت. تاش 
براي تصويب افزايش سن ازدواج در حالي با شدت 
و قوت ادامه دارد ك�ه برخي كارشناس�ان درباره 
بروز »بحران جنسي« در جامعه هشدار مي دهند.

 
طرح اصاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني، مبني بر افزايش 
حداقل س��ن ازدواج دختران از ۱۳ به ۱۶ سال مدتي 
اس��ت به موضوع اصلي حوزه زن��ان و خانواده تبديل 
شده اس��ت. هر چند ابتدا بنا بود اين افزايش حداقل 
سن ازدواج به ۱8 سالگي باشد اما سرانجام اين طرح 
با قيد يك فوريت در مجلس به تصويب رس��يد و ۱۶ 
س��الگي براي دختران به عنوان حداقل س��ن ازدواج 
انتخاب ش��د. تمام تاش ها براي افزايش حداقل سن 
ازدواج در حالي است كه طبق آمارها حدود ۴۰ هزار 
دختر پيش از رس��يدن به ۱8 س��الگي به خانه بخت 
رفته اند. عمده اين دختران نيز در مناطق مرزي و در 
شرايط سنتي و قبيله اي زندگي مي كنند. به گونه اي 

كه در صورت ممنوعيت قانون��ي از آمار اين ازدواج ها 
كم نخواهد شد بلكه تمايل خانواده ها به ثبت ازدواج 
كاهش خواهد ياف��ت. روي ديگر اين س��كه اما آمار 
۱2 ميليون دختر و پسري است كه در حال عبور از سن 
مناسب ازدواج هستند. اين در كنار آمار۱/2 ميليوني 
افرادي كه به تجرد قطعي رسيده اند و همچنين آمار 
قابل تأمل افرادي كه در س��نين جواني و در سال اول 
تا پنجم زندگي طاق گرفته اند موجب ش��ده اس��ت 
آتشي زير پوست شهر به ش��كلي خزنده پيش برود و 
بحراني جدي در كمين جامعه ايران قرار بگيرد به نام 

 » بحران جنسي.«
 20 ميليون مجرد در جامعه 

از ح��دود ۱2 ميليون جوان مج��رد ۵/ ۵ ميليون نفر 
را پسران 2۰ تا ۳۵ س��ال و حدود ۶/۵ ميليون نفر را 
دختران اين رده سني تشكيل مي دهند. همچنين ۱/2 
ميليون نفر از جمعيت ايران را مجردان قطعي تشكيل 
مي دهند و همچنين ۴ ميلي��ون زن مطلقه و بيوه در 
كشور وجود دارند. همه اينها را وقتي در كنار يكديگر 
قرار دهيد به آماري 2۰ ميليوني از افرادي مي رسيد كه 
مجردند. آمار 2۰ميليوني مجردها از يكسو به معناي 
خروج 2۰ ميليون ايراني از چرخه فرزندآوري است و 
بحران جمعي��ت را جدي تر مي كن��د. روي ديگر اين 
ماجرا اما بحران هايي است كه مي تواند اين جمعيت 
2۰ ميليون نفري را با خ��ود درگير كند به بيان ديگر 
از جمعيت 8۰ ميليون نفري ايران هم اكنون چيزي 

حدود يك چهارمش��ان. اين در حالي است كه كشور 
انگلس��تان براي جامعه 9 ميليوني اف��رادي كه تنها 
زندگي مي كنند وزارت تنهايي راه انداخته اس��ت. در 
ايران اما تنهايي مي تواند سرنوشت نهايي اغلب افرادي 
باشد كه ناگزيرند تجرد را انتخاب كنند. از سوي ديگر 
فاصله ۱۰ تا ۱۳ س��اله بلوغ جنسي و ازدواج مي تواند 

بحران جنسي را در جامعه تشديد كند. 
 دام�ن زدن اس�طوره هاي غرب�ي ب�ه بحران 

جنسي
 حجت ااسام محمدرضا زيبايي نژاد، رئيس مؤسسه 
تحقيقاتي زن و خانواده با تأكيد بر اينكه عقانيت هاي 
جديدي در جامع��ه در حال ظهور اس��ت، مي گويد: 
پرسش هايي براي نسل جديد در زمينه جنسي مطرح 

است كه نشان از تغيير سمت و سوي جامعه است. 
از نگاه وي تحليل هاي ما درخصوص مباحث جنسي در 
فرضيات اجتماعي خاصه شده است و بايد عميق تر به 
اين موضوع نگاه كنيم.  رئيس مؤسسه تحقيقاتي زن 
و خانواده با بيان اينكه جامعه ايراني به سمت و سوي 
خود آييني در اين زمينه پيش مي رود، بيان مي كند: 
رشد فردگرايي و گفتمان ليبراليسم در جامعه به شرع 

اجازه تصميم گيري نمي دهد. 
وي معتقد اس��ت يك��ي از ايه هاي عميق��ي كه در 
بررسي هاي مس��ائل اجتماعي امروز جامعه همچون 
مسائل جنسي به آن توجه نمي ش��ود مربوط به ايه 
اسطوره ها و نمادهاس��ت. چون ايه اس��طوره اي ما 

از غرب تأمين مي ش��ود هر گرايش��ي در غرب اتفاق 
بيفتد در جامعه ما بروز و ظهور خواهد داشت.   رئيس 
مؤسسه تحقيقاتي زن و خانواده خاطرنشان مي كند: 
اگر در كنار بررسي ايه هاي اجتماعي موضوع بحران 
جنسي به ايه هاي عميق تر همچون ايه گفتماني و 

اسطوره توجه نكنيم از ميدان عقب مي مانيم. 
وي با اشاره به تعارضات پيش آمده درخصوص تربيت 
جنسي فرزندان، اختاف در تربيت و آموزش جنسي 
را انحراف و خلط مبحث عن��وان مي كند و مي افزايد: 
برخي متوليان مي گويند نيازي به آموزش جنس��ي 
نيست درصورتي كه برمبناي تعاليم اسامي از ابتداي 
تولد و هنگام مرگ، انسان نياز به تربيت جنسي دارد. 
بنا به تأكيد زيبايي نژاد منازعه ما با غرب در اين زمينه 
درخصوص اهداف ، ادبيات و ضرورت هاست. وي معتقد 
است هرچند نياز به تربيت جنسي افراد داريم اما بايد 

بدانيم زمين بازي را چه كساني فراهم مي كنند. 
بحران جنسي در جامعه موضوعي است كه در ميان 
بازنمايي رسانه اي و برجسته سازي موضوعاتي همچون 
ازدواج كودكان ناديده گرفته شده است. اين ماجرا تا 
جايي پيش رفته است كه براي بحراني تر نشان دادن 
ماجراي ازدواج در سنين پايين صاحبنظران حوزه زن 

و خانواده به بازي با آمار روي آورده اند. 
 نماي نزديك 

»ميزان # طاق براساس سرشماري سال 9۵ نسبت 
به دو سرشماري قبل، در همه گروه هاي سني افزايش 

داشته و به ويژه اين افزايش در گروه هاي سني ۱۰ تا 
۱۴ ساله و ۱۵ تا ۱9 ساله بيشتر است... اين فقط يكي 
از مخاطرات # ازدواج � كودكان اس��ت.« اين توئيت 
معصومه ابتكار معاونت زنان و خانواده رئيس جمهور 
در حالي است كه ش��اخص هاي اصلي طاق نشان از 
پايين بودن ط��اق در گروه هاي س��ني مذكور دارد. 
براي آنكه مقايسه درستي به دس��ت بيايد بايد ابتدا 
ساختار سني متفاوت سه سال سرشماري نسبت به 
يكي از آنها استاندارد ش��ود. به اين معنا كه اگر در هر 
سه سرشماري ساختار سني ثابت باشد نرخ خام طاق 

چگونه تغيير مي كند؟! 
بنابراين در اين گزارش هر س��ه سرشماري نسبت به 
ساختار سني سال ۱۳9۵ استاندارد شده است و سپس 
آمار طاق مقايسه مي ش��ود. پس از اين كار مشاهده 
مي شود كه بيش��ترين افزايش طاق مربوط به پنج 

گروه سني بااي ۳۰ سال است. 
طبق گ��زارش س��ال ۱۳9۶ دفت��ر آم��ار و اطاعات 
جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور، بيش از ۳۳ درصد 
ازدواج هاي كشور در سنين زير 2۰ سال رخ مي دهد. 
در مقابل ۵۰ درصد طاق ها مربوط به زناني است كه 

در سنين بااي ۳۰ سالگي ازدواج كرده اند. 
بررسي گزارش فوق نش��ان مي دهد نسبت طاق به 
ازدواج در زنان بااي ۳۰ سال 9 برابر زنان زير 2۰ سال 
است. اين مسئله نشان مي دهد مي توان با آمار بازي و 

مسئله را به گونه اي ديگر بازنمايي كرد. 

عربستان سعودي عضو کنوانسيون 
رفع هرگونه تبعيض عليه زنان!

گزارشگران ويژه حقوق بشر درباره ايران تنها نامشان است كه تغيير مي كند 
اما از ۴۰ سال پيش تا به امروز گزارش هايشان حول يك محور مي چرخد؛ 
نقض حقوق بشر در ايران كه با حقوق زنان و اقليت ها و اموري همچون آزادي 
همجنس بازان و سقط جنين گره خورده است. نكته قابل تأمل در اين ميان 
روش شناسي اين گزارش هاست. اينكه بر چه مبنايي ايران به نقض حقوق 
زنان متهم مي شود؟ وقتي كمي موشكافانه تر به ماجرا نگاه كنيم در مي يابيم 
معيار اين گزارش ها عليه كشورمان نگاه اپوزيسيون به مسائل حقوقي در 
جامعه ايراني است.  اين بار هم جاويد رحمان گزارشگر جديد ايران است 
كه طبق روال معمول گزارش��ش را عليه ايران در اواسط مهرماه ارائه داد. 
در گزارش »جاويد رحمان« گزارشگر ايران به سازمان ملل، دبيركل اين 
سازمان موظف شده اس��ت يك گزارش عليه ايران در زمينه نقض حقوق 
بشر و زنان به مجمع عمومي ارائه دهد كه اين مسئله با عنايت به سوابق اين 

گزارش ها موضوعي دور از انتظار نيست. 
اگر سير تاريخي تحول حضور زنان در جامعه و تصويب معاهدات بين المللي 
حقوقي و مدني را مورد بررس��ي قرار دهيم س��رنخ اين ماجرا را در انقاب 
صنعتي پيدا خواهيم كرد. تحول شگرف در صنعت در دنياي غرب دو الزام 
را ايجاد كرد؛ نخس��ت نيروي كار ارزان قيمت ب��راي چرخاندن چرخ هاي 
صنعت و دوم مصرف كنندگاني كه تعادل را در بازار مصرف و توليد برقرار 
كنند و اين س��رآغازي بود براي اينك��ه » زن مدرن«  ب��ا تعريفي جديد از 
وظايف و مسئوليت ها ش��كل بگيرد.  تا پيش از اين زنان چه سياهپوست 
و چه سفيدپوس��ت به عنوان برده خريد و فروش مي ش��دند اما با امضاي 
كنوانسيون منع خريد برده هاي سفيدپوست و سرانجام تصويب معاهده 
القاي خريد و فروش زنان و كودكان در س��ال ۱92۱ اين ماجرا به ش��كل 
سنتي اش حل و فصل شد.  معاهده منع تبعيض عليه زنان در سال ۱98۱ 
تصويب شد؛ موضوعي كه در جهان بيني اسامي نمي تواند مورد تأييد قرار 
گيرد و تاكنون صاحبنظران بي شماري درباره تفاوت هاي انكارنشدني زن و 
مرد دست به قلم شده اند و اين مسئله موضوع محوري مناظره هاي بسياري 
بوده است.  بر اين اساس اش��كال عمده اي كه به اين كنوانسيون گرفته و 
رويكردي كه در باب برابري زن و مرد گرفته مي شود آن است كه بدون توجه 
به تفاوت هاي اساسي و بنيادي با رويكردي سطحي انگارانه اين برابري را 
عنوان كرده است. اين كنوانسيون تفاوت هايي از جمله نقش زن در خانواده 
را مورد توجه قرار داده اما اين توجه به شكل استثناها محدود و موقت است 
و در مجموع تف��اوت مبنايي زن و مرد در نگاه تدوين كنندگان اين س��ند 
وجود نداشته اس��ت.  هچ كدام از اينها اما موضوع تازه اي نيست همچنان 
كه بهره گيري سياسي از چنين معاهداتي حاا ديگر بر هيچ كس پوشيده 
نيست. اغلب كنوانسيون هاي بين المللي با اهداف و اغراض سياسي تدوين 
شده اند تا دستاويزي براي ايجاد محدوديت و محكوميت هاي حقوق بشري 
بر ضد كشورهايي شوند كه هژموني غالب غرب را نمي پذيرند. كشورمان 
با عنايت به ساختارهاي ارزشي جامعه ايراني- اسامي زير بار برخي از اين 
معاهدات و كنوانسيون ها نرفته و برخي ديگر را با شروطي پذيرفته است، 
اما تجربه نشان مي دهد پذيرفتن يا نپذيرفتن اين معاهدات مسئله اصلي 
دنياي غرب درباره ايران نيست. با نگاهي به فهرست كشورهايي كه به اين 
كنوانسيون پيوسته  و آنهايي كه نپيوسته اند مي توان اين ادعا را اثبات كرد. 
از بين اعضاي سازمان ملل تاكنون تنها چهار كشور ايران، سومالي، سودان 
و تونگا به اين كنوانسيون ملحق نشده اند. دو كشور اياات متحده امريكا و 
پاائو هم كنوانسيون را امضا كرده ولي هنوز به آن نپيوسته اند. عربستان 

سعودي اما عضو كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان است!

جايگاه اشتغال زن در عرصه بين الملل
يكي از موضوعاتي كه در حوزه حقوق زنان مطرح است، اشتغال زنان است. 
اشتغال زنان از ديرباز مورد توجه جوامع بشري بوده و از منظر اسناد حقوق 
بشر و اسناد حقوق بين الملل به ويژه اسناد بين الملل حقوق كار قابل بررسي 
است. واقعيت اين است كه زنان نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند. 
نظام حقوق بشر، حمايت از زنان را به عنوان يكي از اهداف خود، مدنظر قرار 
داده و سازمان ملل متحد از طرق مختلف از اشتغال زنان حمايت كرده است.  
اشتغال زنان از جمله مباحثي است كه مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته 
است، زيرا در دستيابي يك جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نيروي كار 
نيمي از افراد آن جامعه حائز اهميت فراوان است. حقوق شغلي مندرج در 
اسناد بين المللي از جمله حقوقي است كه زنان در بيشتر جوامع در مضيقه 
آن به سر مي برند، با اين وجود مي توان آنان را بهترين و بااترين معيار به 

منظور نقد و بررسي وضعيت حقوقي اشتغال زنان محسوب كرد. 
امروزه حمايت از اشتغال زنان، به طور عمده توسط »سازمان بين المللي 
كار« صورت مي گيرد؛ چون پس از انقاب صنعتي و كش��انده شدن زنان 
به كار در صنايع، ضرورت حمايت از ايشان در برابر برخي خطرها و تنظيم 
مقررات ويژه در مورد شرايط كار آنان حس مي شود. ممانعت از اشتغال زنان 
در بعضي از مش��اغل، امتياز دادن به مردان در زمينه ارتقاي شغلي، عدم 
پرداخت مزد مساوي براي كار با ارزش مساوي و مزاحمت هاي جنسي، همه 
انواعي از تبعيض شغلي است كه در بيشتر كشورها به شدت ريشه دوانيده و 

از بين بردن آنها كار دشوار و سختي است. 
كتاب جايگاه اشتغال زن در عرصه بين الملل نوشته  فاطمه عبدي، به بررسي 

و پژوهش در باره حقوق كارگران و زنان در حوزه  كار و اشتغال مي پردازد. 
در بخشي از كتاب جايگاه اشتغال زن در عرصه بين الملل درباره خدمات و 
تسهيات مراقبت از كودكان مي خوانيم: »با اين حال به دليل وجود رابطه 
خاص مادر و فرزند، غيبت مادران ش��اغل از خانه و خأ ناش��ي از آن براي 
فرزندان نمي تواند دور از نظر جامعه بماند و همي��ن امر موجب پيدايش 
سازمان هاي مكمل از جانب دولت و حتي بخش خصوصي گرديده است. 
در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه آيا اين سازمان ها مي توانند جانشين 
مادر شوند؟ در پاسخ برخي محققان ابراز عقيده نموده اند كه براي نگهداري 
و مواظبت از كودكان هنگامي كه والدين در خارج از خانه به سر مي برند، 
اقدامات فراواني به عمل آمده است. در بسياري موارد از وجود مادربزرگ 
يا يكي از خويشاوندان استفاده مي شود ولي اين كار براي اغلب خانواده ها 
ميسر نيست، زيرا غالباً مادربزرگ يا خويشان ديگر در دسترس نيستند و در 
نقاط دوردست زندگي مي كنند. پراكندگي اقوام خويشاوند از جمله نتايجي 
است كه تمدن صنعتي براي ما به بار آورده است.  برخي خانواده ها كودكان 
خود را در زمان غيبت مادر از خانه و در قبال پرداخت مزد به اشخاص ديگر 
مي سپارند. بعضي آنها را در پرورشگاه ها و مهدكودك ها جاي مي دهند و 
برخي هم در خانه مي گذارند. در حالي كه با خطرات خاصي ممكن است 
مواجه شوند. ضمن آنكه از ديدگاه برخي پژوهشگران سپردن كودكان به 
سازمان هاي خاص )مهدكودك و...( آن هم در زماني كه كودك بيشترين 
نياز را به مادر دارد، موجبات بروز نابساماني هاي رواني خاصي را در بزرگسالي 
فراهم مي آورد. ليكن اين نگراني از جهت ديگ��ر كاهش مي يابد، آنجا كه 

موضوع آمادگي ذهني و ميزان آن مطرح است.« 

مريم زاهدي 

زهرا چیذری
  گزارش  

بلوغ زودرس در دختران 10 برابر پسران است

چالش پيشي گرفتن بلوغ جنسي از بلوغ رواني اجتماعي

باورش هم سخت است كودك هش�ت تا 10 ساله 
شما به يكباره دوران كودكي را پشت سر بگذارد 
و بالغ ش�ود، اما نتاي�ج تحقيقات مختلف نش�ان 
مي دهد سن بلوغ در كشورمان به طرز چشمگيري 
كاهش يافته است. از اين مهم تر شيوع 10 برابري 
بلوغ زودرس در دختران نس�بت به پسران است 
كه در برخي موارد س�ن بل�وغ در دخت�ران را تا 
هش�ت س�الگي كاهش داده اس�ت. كاهش سن 
بلوغ جنسي وقتي بحراني جلوه مي كند كه شاهد 
فاصله حداقل 10 س�اله ميان بلوغ جنس�ي و سن 
ازدواج در جامعه هس�تيم و اين مسئله مي تواند 
ب�ه ش�كل گيري بحران�ي در جامعه منجر ش�ود.

 
رهاشدگي فضاي مجازي موجب شده است كودكان با 
انواع و اقسام اطاعاتي مواجه شوند كه بسياري از اين 
اطاعات هيچ گونه تناسبي با سن و شرايط آنها ندارد 
و دسترس��ي به اين اطاعات و تصاوير براي كودكان 
مي تواند در كنار عوامل ديگر موجب شود تا با پديده 
بلوغ زودرس و عوارض آن مواجه ش��ويم به خصوص 
اينكه به گفته كارشناس��ان بلوغ زودرس در دختران 

۱۰ برابر پسران است. 
 كاهش سن بلوغ 

ثريا علوي نژاد، روانشناس باليني كودك و نوجوان از 
نتايج تحقيقاتي مي گويد كه نشان مي دهد باارفتن 
ش��ناخت و آگاه��ي فرزندان از مس��ائل جنس��ي به 
خصوص از طريق رس��انه ها موجب شده است دوران 
بلوغ در دخت��ران از ۱2 به ۱۰ و در پس��رها از ۱۵ به 
۱2 سالگي كاهش يابد.  به گفته وي در دوران بلوغ، 
دختران و پسران ش��اهد تغييرات فيزيكي و جسمي 
در بدن خود هس��تند به طوري كه اي��ن تغييرات در 

دختران بين ۱۰ تا ۱2 سالگي و در پسران در سنين 
۱2 تا ۱۵ سالگي شروع مي ش��ود.  علوي نژاد معتقد 
اس��ت عموماً بلوغ با رشد جس��مي آغاز مي شود و با 
توجه به س��ير تحوات اجتماع��ي و فرهنگي كه در 
بسياري از جوامع صورت گرفته است بايد اذعان كرد 
سن بلوغ حدود دو س��ال جلو افتاده است. تا پيش از 
اين دوره بلوغ ۱۴ يا ۱۵ سالگي عنوان مي شد، اكنون 

افراد ۱2و ۱۳ س��اله آمادگي براي ورود به اين دوره 
را دارند و دليل عمده آن هم آش��نايي آنان با مسائل 
جنسي از طريق دوستان و همكاسي ها در مدارس و 

در بين خانواده است. 
اين كارش��ناس با تأكيد بر اينكه ظهور دوره بلوغ در 
بين كودكان متغير است، مي افزايد: وقتي صحبت از 
بلوغ مي شود، بيشتر تغييرات جسمي در ذهن تداعي 

مي ش��ود، در حالي كه بلوغ عاوه بر تغييرات و رشد 
جسمي ش��امل بلوغ رواني، عاطفي، اجتماعي و بلوغ 

فكري نيز مي شود. 
 شيوع بلوغ زودرس در دختران

فهيمه س��هيلي پور،متخصص غدد اطفال اما معتقد 
است شيوع بلوغ زودرس در دختران ۱۰ برابر پسران 
است.  به گفته وي در نژاد سفيد هشت تا ۱۳/۵ سال 
در دخترها و 9 تا ۱۴ سال در پسرها سن بلوغ طبيعي 
است و در صورتي كه اولين نشانه بلوغ قبل از هشت 
سال در دخترها و قبل از 9 سال در پسرها نمايان شود 
بلوغ زودرس تلقي خواهد ش��د.  گاهي سير بلوغ نيز 
به سرعت پيش مي رود كه اين مسئله نيز نوعي بلوغ 
زودرس به شمار مي رود و در صورتي كه عايم بلوغ 

تا ۱۳/۵ س��ال در دخترها و تا ۱۴/۵ سال در پسرها 
بروز نيابد دچار بلوغ ديررس شده اند. 

اين متخصص غ��دد اطفال با اش��اره ب��ه اينكه بلوغ 
زودرس در دختران شايع تر از پسران بوده و حدود ۱۰ 
برابر است درباره عوارض و چالش هاي بلوغ زودرس 
مي گويد: كوتاهي قد از بارزترين عوارض بلوغ زودرس 
به شمار مي رود و دختران و پس��راني كه زودتر وارد 
مرحله بلوغ ش��وند به دليلي كه صفحات رش��د آنها 
متوقف مي شود نسبت به والدين و همساانشان قد 

ايده آل و بلندي نخواهند داشت. 
 چالش جلو زدن بلوغ جنس�ي از بلوغ رواني 

و اجتماعي 
دومين عارضه بلوغ زودرس مس��ائل روحي و رواني 
است كه مي تواند مشكات عصبي را به همراه داشته 
باش��د. همچنين به طور كلي بلوغ به دو دسته بلوغ 
جنسي و بلوغ رواني و اجتماعي تقسيم بندي مي شود 
كه بايد از نظر زماني اين دو نوع بلوغ با هم همخواني 
داشته باشند و اگر بلوغ جنسي قبل از بلوغ اجتماعي 
و رواني در فرد رخ دهد دچار فشار و تنش خواهد شد 

و در جامعه بيشتر احتمال آسيب دارد. 
وي از عوام��ل مؤثر در ب��روز اين عارض��ه را مصرف 
استروژن خارجي و داروهاي خوراكي حاوي استروژن 
مي داند.منشأ استروژن خوراكي اما براي كودكان در 
وسايل آرايشي غيراستاندارد حاوي استروژن است كه 

مي تواند سبب بروز بلوغ زودرس در دختران شود. 
بل��وغ زودرس اما با توجه به فاصله جدي ميان س��ن 
بلوغ و ازدواج مي تواند بحران زا ش��ود. اين بحران به 
طور ويژه درباره دختران حساس تر است،چراكه آنها 
بناست تا نقش هاي حساس و مهمي همچون مادري 

و همسري را در خانواده به عهده بگيرند. 

کبری فرشچی
     گزارش 2

از حدود 12 ميليون جوان مجرد ۵/ ۵ 
ميليون نفر را پس�ران 20 تا ۳۵ سال 
و حدود 6/۵ ميلي�ون نفر را دختران 
اي�ن رده س�ني تش�كيل مي دهند. 
همچنين 1/2 ميليون نفر از جمعيت 
اي�ران را مج�ردان قطعي تش�كيل 
مي دهن�د و همچني�ن ۴ ميليون زن 
مطلقه و بيوه در كش�ور وجود دارند. 
همه اينها را وقتي در كن�ار يكديگر 
قرار دهي�د ب�ه آم�اري 20 ميليوني 
از اف�رادي مي رس�يد ك�ه مجردن�د

رهاشدگي فضاي مجازي موجب شده 
است كودكان با انواع و اقسام اطاعاتي 
مواجه شوند كه بسياري از اين اطاعات 
هيچ گونه تناسبي با سن و شرايط آنها 
ندارد و دسترس�ي به اي�ن اطاعات و 
تصاوير براي كودكان مي تواند در كنار 
عوامل ديگر موجب شود تا با پديده بلوغ 
زودرس و عوارض آن مواجه ش�ويم به 
خصوص اينكه به گفته كارشناسان بلوغ 
زودرس در دختران 10 برابر پسران است
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بي ترديد رهبري و اوج گيري جريان انقاب اسامي 
در شهر اقليد، مرهون رهبري و دورانديشي زنده ياد 
آيت اه س��يدمحمدباقر موحد ابطحي اس��ت. آن 
بزرگ در طول مدت نهضت اسامي در اين شهر، 
با لحاظ تمامي ش��رايط و فرصت ه��ا و تنگناها، به 
فرماندهي مبارزات ديني و سياسي مردم پرداخت 
كه يكي از مهم تري��ن فرازهاي آن به ش��رح ذيل 

است:
شبيتاريخيدرتاريخچهنهضتانقاب

اساميدرشهراقليد
از آنجا كه عامه مجاهد موحدابطحي، هر شب در 
يكي از مساجد و حسينيه هاي شهر اقليد سخنراني 
داش��تند و مركز اصلي و جماعت و جمعه ايش��ان 
مسجد جامع بود و بعد مسجد صاحب الزمان )ع( 
و حس��ينيه بازار كه در مركز ش��هر واقع شده اند و 
بيش��تر كانون هاي تجمع عمومي اين مراكز بود، 
در يكي از ش��ب هاي تيرماه 1357 اعام ش��د كه 
اقامه نم��از و س��خنراني عامه موح��د ابطحي با 
حضور مؤمنين همه مساجد در مسجد و حسينيه 
صاحب الزمان )عج( پس از اقامه نماز مرحوم عامه 
برگزار مي شود. آن ش��ب نيز مقرر ش��د كه برادر 
ايش��ان، حجت ااس��ام والمس��لمين حاج سيد 
محمدرضا موحد ابطحي، دام��اد حضرت آيت اه 
العظمي حاج س��يد محمدرضا موسوي گلپايگاني 
در مسجد جامع اقامه نماز نمايند و سپس با انبوه 
جمعيت، طبق برنامه قبلي و همگام با مساجد ديگر 

به مسجد صاحب الزمان)عج( بروند. 
ص�دورحكمدس�تگيريمرح�ومعامه

توسطساواک
س��اواک كه در جريان اين حرك��ت عمومي پس 
از آن سخنراني حماس��ي و انقابي مرحوم عامه 
قرار گرفته بود و از انبوه جمعيت شب و سخنراني 
عامه مجاهد هراس داشت، تصميم به دستگيري 
معظم له قبل از تجمع مردم و سخنراني مي گيرد و 

تا اوايل شب كسي از اين قرار مطلع نبود. 
ممانعتمردمازدس�تگيريعامهموحد

ابطحي
پس از اقامه نماز، مردم مطلع مي شوند كه ساواک 
قصد دس��تگيري آي��ت اه حاج س��يد محمدباقر 
موحدابطحي را دارد و م��ردم اقليد به جاي تجمع 
در مسجد، به خيابان ها مي ريزند و تمام مسيرهاي 
منتهي به مسجد و حس��ينيه را با چوب و سنگ و 
درهاي آهني و بشكه و آهن آات و هر چه مي يابند 
مس��دود مي كنند تا راه را بر ماشين هاي ساواک و 
ژاندارمري ببندند و اجازه بردن ايشان را ندهند. از 
سراسر اقليد جمعيت با خبر شده و هجوم مي آورند. 
مردم وارد خيابان امامزاده عبدالرحمن شده و با عبور 
از كوچه معروف حصار كه به خيابان طالقاني فعلي 
و مسجد و حسينيه صاحب الزمان منتهي مي شود، 
تجمع كردند. نيروهاي مسلح ساواک و ژاندارمري 
وقت، سد اول خيابان طالقاني از سمت ميدان شهدا 
را شكس��تند و جلو آمدند. مردم هم برخاف ميل 
مرحوم عامه، ايش��ان را از مس��جد به منزل يكي 
از مؤمنين در كنار همين خيابان و نزديک مسجد 
آوردند تا مبادا از ناحيه مزدوران ساواک غافلگيرانه 
مورد حمله يا تيراندازي قرار گيرند. با آنكه ايشان 
اصرار داش��تند تا ميان جمعيت باشند و هر اتفاقي 
مي افتد، ابتدا براي ايشان باش��د، چون هدف آنها 
دستگيري مرحوم عامه بود و ايشان نيز فرمودند:» 
اينها كار به من دارند، ش��ما بروي��د و به خاطر من 
خود را به زحمت نيندازيد.« ميدان شهدا و خيابان 
طالقاني و مس��جد صاحب الزم��ان و تمام محات 
اطراف و اكناف مملو از جمعيت بود و منزلي را كه 
عامه مجاهد در آن بود، چ��ون نگيني در برگرفته 
و خود س��د پواديني ايجاد كرده بودند. نيروهاي 
ساواک به محض اينكه متقابل كوچه حصار رسيدند 
و انبوه جمعيت اين مسير كه از مسجد جامع آمده 
بودند را مش��اهده نمودند، وحش��ت زده شدند و با 
ارعاب و تهديد از مردم خواستند تا متفرق شوند، اما 
مردم مقاوم بر سر عهد خود با عامه مجاهد بودند 

و ايستادگي كردند. 
عاقهمن�دانمرح�ومابطح�يدرمقابل

ساواک
نيروهاي ساواک اقدام به شليک تير هوايي كردند، 
اما فايده اي نداش��ت و نهايتاً به مردم هجوم بردند 
و با قنداق تفنگ و باتوم به ج��ان مردم افتادند كه 
يكي از مؤمنان به نام آق��اي حاج اكبر تدين جلوي 
اين مزدوران رفت و س��ينه خود را باز و سپر كرد و 
گفت: اول اين سينه مرا سوراخ مي كنيد بعد آيت اه 
ابطحي را مي بريد و آنها نوک تفنگ را روي س��ينه 

ايشان گذاشتند كه در اين حال مردم زيادي سينه 
برهنه كردند و جلو آمدند. اگر مي خواهيد بشكافيد 
بايد تمام اين س��ينه ها دريده ش��ود ت��ا به عامه 
مجاهد برس��يد. مرحوم ابطحي ني��ز در 50 متري 
همين صحن��ه درگيري بودند. فري��اد »اه اكبر«، 
»خميني رهبر«، »ابطحي س��يد و سرور«، »مرگ 
بر ش��اه...« در فضا پيچيد. تير هوايي غوغا مي كرد. 
صداي اه اكبر و صفير گلوله در اين شب پرحادثه 
در هم تني��ده بود. مردم را با قن��داق تفنگ و باتوم 
مي زدند. مرح��وم ابطحي با ش��نيدن اين وضعيت 
از منزل بيرون آمدن��د و در ميان جمعيت با صداي 
غراي هميشگي فرمودند: »ابطحي منم، اين مردم 
ابطحي نيس��تند. اي يزيدي ها مردم را نزنيد«، اما 
مردم بيش از اين اجازه ندادند كه مرحوم عامه در 
بين آنها بماند، چراكه خطر ش��ليک گلوله و ترور و 
شهادت ايشان جدي بود و مردم همه يک صدا فرياد 
مي زدند: »درود بر خميني«، »س��ام بر ابطحي«، 
»مرگ بر پهل��وي«، »ما همه خميني هس��تيم«، 
»ما همه ابطحي هستيم« و اين قسمت در حقيقت 
پاس��خي بود به مرحوم عامه كه فرمودند: ابطحي 
منم و من يک نفرم نه هم��ه مردم كه به خاطر يک 
نفر همه را مي زنيد و مردم، به ساواكي ها فهماندند 
كه يعني سيد و سرور و آقاي ما تنها نيست، او همه 
 چيز ماس��ت و وجودما هم��ه لبريز از عش��ق او، ما 

يک واحديم. 
ضربوشتمحجتااسامسيدمحمدرضا

موحدابطحيتوسطساواک
درگيري ادامه داشت. مردم با ديدن اين وضعيت، 
به چوب و س��نگ و ساح سرد مس��لح شدند و به 
جان نيروهاي امنيتي و ژاندارم��ري افتادند و آنها 
هم مورد ضرب و ش��تم قرار گرفتند. اوضاع وخيم 
شد و مزدوران حكومت خشمگين از اوضاع پيش 
آمده به مردم داخل كوچه حصار حمله ور ش��دند. 
گويا متوجه شده بودند كه حجت ااسام حاج سيد 
محمدرضا موح��د ابطحي در مي��ان اين جمعيت 
است و اطاعشان نيز درست بود. به وسط جمعيت 
رس��يدند و برادر مرحوم عامه را مشاهده كردند. 
نيروهاي ساواک به ايشان حمله بردند و عبا از دوش 
و عمامه از سر ايشان برداشتند و با قنداق تفنگ و 
باتوم، ايشان را مورد ضرب و ش��تم قرار دادند، به 
گونه اي كه استخوان ساق پاي وي را هم شكستند 
كه هنوز آثار آن در پاي ايش��ان هس��ت. دو تن از 
روحانيون مبلغ ديگر هم بودند كه با ديدن صحنه 
به درون خانه اي پن��اه بردند، اما حجت ااس��ام 
س��يد محمدرضا موحدابطح��ي ب��ا آن وضعي��ت 
دلخراش در ميدان ماندند و هر چه مردم التماس و 

نمازصبحبهامامتعامهابطحیاقامه
شد،اماگوييمزدورانس�اواكيكهدر
كمي�نبودند،اج�ازهتعقيباتنم�ازرا
ندادندوجمعزياديازنيروهايساواک،
مسلحانهبهمس�جدهجومآوردندودر
ميانبهتوحيرتمردم،مرحومعامهرا
دستگيركردند.مردمبهمقابلهبرخاستند
ودرگيريشد،اماجمعيتغافلگيرشده
وبيساحوبيدفاعدرمقابلافرادمزدور
مس�لحنتوانس�تكاريازپيشببرد...
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شاهدتوحيدي
اس��تاد دكت��ر عنايت اه 
رض��ا )1299-1389( 
انديش��مند، پژوهشگر، 
مؤل��ف، مترج��م، عضو 
شوراي  عالي علمي مركز 
دايره المع��ارف ب��زرگ 
اس��امي و نيز از فعاان 
سياس��ي س��ابق جريان 
چپ در تيرماه 1389 پس 
از مدت ها نبرد با بيم��اري  و چند هفت��ه ميان اغما و 
هوش��ياري درگذش��ت و پيكرش با حضور شماري از 
دوس��تدارانش در تهران به خاک س��پرده شد. پس از 
مرگش مطالب بس��ياري درباره او، زندگ��ي و آثارش 
از طريق رس��انه هاي مختلف انتش��ار يافت. در اينجا 
قصد نداريم حتي با گزارش كوت��اه درباره زندگي وي 
تكرار مكررات كنيم. استاد رضا درباره زندگي خودش 
مطلبي نوشته  به ويژه در باب دوره اي از زندگي اش كه 
يكسره صرف فعاليت بر ضد حكومت پهلوي و تحقق 
يافتن آرمان هايش ش��ده و نكات روش��نگرانه اي را به 
قلم آورده اس��ت. همچنين دفتري از تأمات فلسفي 
و انديشه ورزي هايش را در خصوص شماري از مسائل 
از خود بر جاي نهاده اس��ت. اميدواريم آن زندگينامه 
خودنوش��ت همراه با دفتر انديشه هاي وي انتشار يابد 
تا خوانن��دگان عاقه مند از راه اطاعات دس��ت اول و 

حرف هاي ناگفته به قلم خود او با او آشناتر شوند. 
كتاب��ي كه درب��اره آن س��خن م��ي رود، مت��ن پياده  
و بازنگاري ش��ده 23 گفت وگ��و با اس��تاد رضاس��ت. 
گردآورن��دگان اي��ن اث��ر، از هم��كاران او در مرك��ز 
دايره المعارف بزرگ اس��امي هستند. اس��تاد رضا از 
س��ال 1365 به جمع مؤلفان دايره المعارف پيوس��ت 
و امكان يافتيم چند س��الي از مصاحبت��ش برخوردار 
باشيم. اس��تاد رضا از س��ال ها پيش از آنكه به جرگه 
اصحاب دائره المعارف بپيوندد، هم��ه توان و وقتش را 
صرف پژوهش و نگارش مي كرد. او ب��ا وجدان و دقت 
علمي و نيز عشق و ش��وري فراوان به تاريخ و فرهنگ 
ايران زمين، به ويژه بخش هاي ش��مال و شمال غربي 
ايران فرهنگي كه آماج چندين و چن��د گونه مطامع 

سوء بوده اس��ت و در عين حال با حساسيتي عاطفي 
كند و كاو مي ك��رد و قلم مي زد. او م��ردي پرخاطره، با 
اطاع و روزگار ديده بود و هر گاه به مناسبتي موضوعي 
به ميان مي آمد كه درباره آن اطاع يا خاطره اي داشت، 
حرف هايش شنيدني مي ش��د، به ويژه در زمينه هاي 
فكري و سياسي كه عمرش را بيشتر در آنها صرف كرده 
بود. فراهم آورندگان اثر آقايان عبدالحسين آذرنگ، علي 
بهراميان، صادق سجادي و علي همداني در مقدمه خود 

بر اين كتاب آورده اند:
»استاد رضا ذاتاً بس��يار مؤدب، محجوب، حتي قدري 
خجول و مايل به گوشه گيري بود. كسي او را مي يافت يا 
باز مي شناخت كه سراغش را مي گرفت و او را به سخن 
وا مي داشت. او از جنجال، غوغا و حضور در نشست هاي 
بسياري خودداري ورزيد. در دوره اي كه آماج شديدي از 
سوي شماري از هم مسلكان قديمش قرار گرفت، سكوت 
را بر پاسخگويي ترجيح داد و حتي گاه نظاره گر ميداني 
شد كه پياپي و از چند سو در آن ميدان به او مي تاختند. 
مي شد درد و رنج را آشكارا در او حس كرد، به ويژه پس 
از مرگ همسر همدم و همراهش كه پا به پاي او همه 
افت و خيزها را تاب آورده بود. ما ك��ه همكار او بوديم 
و طي سال ها تراشيده ش��دن و شكستن تدريجي اش 
را به چشم مي ديديم و احس��اس مي كرديم و در عين 
حال فرو خفتن شمع وجود چندين و چند استاد ديگر، 
بزرگان كم نظير، جانشين ناپذير و ثروت هاي فرهنگي 
را از نزديک ديده بوديم، نمي توانستيم نگران استاداني 
نباشيم كه از دس��ت بروند، اما حرف هايش��ان را نزده 
باشند. البته مانند شما خوانندگان از حقيقت ماجراهاي 
اين استادان از جمله استاد رضا آگاه نيستيم. استاد رضا 
بارورترين س��ال هاي عمرش را چالش جويانه گذراند. 
در دنيايي كه او در آن س��ر مي كرد، با آن مناس��بات، 
كشاكش ها، دوستي ها و دش��مني هاي سياسي شايد 
كمتر بتوان روايت هاي��ي يافت كه منطب��ق بر هم يا 
حتي نزديک به هم باشد. سال هاي سال بايد بگذرد تا 
گفته ها و شنيده ها، نوشته ها و سندها، اتهام ها و دفاع ها، 
مشاهد ه ها و روايت ها از سرند نقادي ها بگذرد، در عين 
حال رويدادها از تب و ت��اب بيفتند تا خطوط چهره ها 
اندک اندک شكل بگيرد، به ثباتي نسبي برسد و آنچه 
جامعه در نهايت واقعيت مي داند يا حقيقت مي پندارد، 
در معرض داوري ه��اي دقيق ت��ر و منصفانه تري قرار 
بگيرد. ما از دوستداران استاد رضا هستيم، اما به آنچه او 
درباره خود و گذشته اش مي گويد، شايد همان قدر آگاه 
باشيم كه شما آگاهيد و نه بيش. وارث دعواهاي سياسي 
او نيستيم، زيرا نه آن دعواها را به چشم ديده ايم و نه از 
حقيقت ماجراها آگاهي داريم، بلكه فقط كوشيديم تا 
استاد رضا سكوت دردناكش را بشكند و از خود، گذشته، 

ماجراها و مدعاهايش بگويد.«

حاشيهايبرخاطرات
مرحومدكترعنايتاهرضا

چپ ها اينگونه بودند
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اصرار كردند كه ايشان هم بروند، قبول نكردند 
و فرمودند: »اينجا مي��دان نبرد و جهاد با رژيم 
فاسد و مظهر ظلم و فس��اد است، من از ميدان 
جهاد خارج نمي شوم و از طرفي اينها قصد جان 
برادرم آس��يد محمد باقر را دارند، جان من از 
جان برادرم و اين مردم مجاهد و فداكار عزيزتر 
نيست. هرچه س��ر همه آمد، سر من هم بيايد. 
ما درس آموخته كربا و عاشورا هستيم و اينجا 

ميدان عمل به آن آموزه هاست.« 
تغييرتاكتيكساواکجهتدستگيري

عامهابطحي
بااخره با ضرب و ش��تم ب��رادر عامه مجاهد، 
صبر و تحمل مردم تمام ش��د و ب��ا تمام وجود 
در برابر دژخيمان رژيم مقاوم��ت كردند. آنها 
نيز ديدند كه حريف مردم نمي شوند، ظاهراً با 
كسب تكليف يا با تغيير تاكتيک، اعام كردند 
از دستگيري عامه مجاهد منصرف شده اند و 
گفتند: متفرق شويد و به خانه هايتان برگرديد، 
اما مردم ب��ه صداقت اي��ن خيانت��كاران اميد 
نداش��تند. بااخره آنها صحنه را ترک كردند و 

رفتند، ولي مردم در صحنه حضور داشتند. 
سخنانمرحومعامهدرآنشبتاريخي

مرحوم عامه موحد ابطحي در حالي كه پاسي 
از ش��ب گذش��ته بود، به ميان م��ردم آمدند و 
فرمودند: »من امش��ب مي خواس��تم در جمع 
شما مردم در مسجد صاحب الزمان)عج( بگويم: 
ش��اه يک فرد جاني و خائن و ظالم است و يک 
حكومت ياغي بر جامعه اس��امي ما حكومت 
مي كند و عوامل يک حكومت خائن و ستمگر 
هم نمي توانند آدم هاي خادم و عادل باش��ند، 
اما با اي��ن حوادث من نتوانس��تم صحبت كنم 
ولي با جناياتي كه اينها كردند و اعمال زشتي 
كه مرتكب شدند، خودش��ان چهره پليد خود 
و اربابانشان را روشن و آش��كار ساختند. آنچه 
را امش��ب مي خواس��تيد از زبان من بشنويد، 
امشب به چشم خود ديديد و با گوشت و پوست 
بدنتان لم��س كرديد و. . . « و س��پس مرحوم 
عامه فرمودند: »شما امش��ب به خاطر من به 
رنج و زحمت افتاديد و م��ورد اهانت و ضرب و 
شتم واقع شديد. من شرمنده شما مردم مؤمن، 
مس��لمان، قهرم��ان و فدايي ام��ام زمان)عج( 
هستم. اجر شما با خداس��ت. شما در راه خدا و 
به اهتزاز درآوردن پرچم اسام و مكتب تشيع 
و به فرمان امام خميني يک رهبر الهي و مرجع 
ديني جهاد مي كنيد.  عليه يک نظام فاس��د و 
ظالم مبارزه مي كنيد، تا همين اندازه امش��ب 
پاداش مجاهدان راه خ��دا را دريافت مي كنيد. 
حاا به خانه هايتان برگرديد، من راضي نيستم 
به خاطر من بيش از اين به زحمت بيفتيد. . . «، 
اما مردم حاضر به ترک صحنه نبودند، آقا اصرار 
كردند و فرمودند: » خدا حافظ همه ماس��ت و 

خيرالحافظين است.« 
متفرقشدنمردمبهامرعامهمجاهد

با دس��تور عامه مجاهد، مردم متفرق شدند، 
تعدادي نيز تصمي��م گرفتند بمانند، اما به آنها 
محرمانه تفهيم ش��د كه مي خواهند آخر شب 
محل استقرار مرحوم عامه را تعويض كنند تا 
اگر نيروهاي ساواک در غياب مردم بازگشتند، 
به عامه مجاهد دسترسي پيدا نكنند. آن شب 
بااخره با همه خط��رات و خاطراتش به پايان 
رسيد و  به اذان صبح منتهي گشت. فضا آرام و 
غرق سكوت بود. مردم خسته از حوادث شب، 
دمي آرميده بودند كه ص��داي دلنواز مؤذن و 

آواي ملكوتي اذان پيچيد. 
دستگيريغافلگيركنندهساواک

ش��ب زنده داران و بيداران آن شب راهي مسجد 
جامع ش��دند و قبل از همه، عامه مجاهد با تني 
چند از همراهان، با صاب��ت و ابهت و عظمت و 
س��يمايي نوراني وارد مسجد ش��دند و جمعيت 
نيز آمدند، اما نه جمعيت س��ر ش��ب كه از تمام 
ش��هر بودند. نماز صبح به امام��ت مرحوم عامه 
اقامه ش��د، اما گويي مزدوران ساواكي در كمين 
بودند، اج��ازه تعقيبات نماز داده نش��د كه جمع 
زيادي از نيروهاي س��اواک، مسلحانه به مسجد 
هجوم آوردن��د و در ميان به��ت و حيرت مردم، 
مرحوم عامه را دستگير كردند. مردم به مقابله 
برخاستند و درگيري ش��د، اما جمعيت غافلگير 
شده و بي س��اح و بي دفاع در مقابل افراد مزدور 
مس��لح نتوانس��ت كاري از پيش ببرد. مزدوران 
س��اواک مرحوم عامه را ربودند و به س��رعت از 

معركه خارج شدند. 
انتقالعامهمجاهدبهشيرازوتحصن

مردم
كمي بعد مردم متوجه شدند عامه مجاهد را به 
شيراز انتقال داده اند. خبر در شهر پيچيد، مردم 
به مسجد جامع سرازير شدند و بر اتفاق افتاده 
تأس��ف مي خوردند و از اينكه چرا شب را براي 
استراحت به خانه رفته اند. برخي مي گفتند:  اي 
كاش آقا امروز صبح به مس��جد نيامده بودند و 
اگر هم يک روز و دو روز نمي آمدند، آن جاني ها 
دس��ت بردار نبودن��د و آقا هم كس��ي نبود كه 
مسجد و نماز جماعت را ترک كند. به هر روي 
ضجه و ناله مردم بلند شده بود و فضاي مسجد 
جامع آكن��ده از آه و ناله مردم. چش��مي نبود 
كه در فراق و غياب ايش��ان و اي��ن حادثه تلخ 
نگريد، گويي در و ديوار مس��جد ه��م با مردم 
غمزه مي گريس��ت. مردم با شجاعت و بصيرت 
ش��عارهايي انقابي در حمايت از امام خميني 
و آزادي ف��وري آيت اه حاج س��يد محمدباقر 
موحد ابطحي سر مي دادند. با روشن شدن هوا، 
جمعيت انبوه اما با ماتم و اندوه در ميدان فعلي 
شهدا جمع ش��دند و در خيابان تحصن كردند 
و جمع زيادي ه��م اداره مخابرات و پس��ت و 

تلگراف و تلفن آن روز را- كه در يک ساختمان 
اس��تيجاري جنب حس��ينيه بازار بود- اشغال 
كردند و مأموران اداره مذك��ور را ملزم كردند 
تا به حوزه هاي علميه و مراجع عظام مخصوصاً 
قم و اصفهان و شيراز خبر دس��تگيري عامه 
موحدابطح��ي را برس��انند. مخصوص��اً در قم 
حضرت آيت اه العظمي حاج سيد محمدرضا 
موسوي گلپايگاني و در اصفهان حضرت آيت اه 
حاج آقا حس��ين خادم��ي و ديگر علم��ا و پدر 
و اخوان بزرگوار ايش��ان و در ش��يراز حضرت 
آيت اه العظمي حاج شيخ بهاالدين محاتي كه 
خود از استوانه هاي انقاب و از همراهان اوليه 
امام خميني در انقاب سال 42 و حركت هاي 
مقدماتي قبلش بودند و برخي ديگر از علماي 

شيراز كه همه به رحمت الهي پيوسته اند. 
اعاميهتاريخيآيتاهالعظميگلپايگاني

درپيدستگيريمرحومعامه
در پي اين حادثه روحاني��ون و طاب حاضر در 
ش��هر و چند تن از مجاه��دان و عالمان انقابي 
كه به اقليد تبعيد ش��ده بودن��د، مانند مرحوم 
حجج اس��ام حاج ش��يخ علي صفدري، شهيد 
سيد فخرالدين رحيمي و خراساني فوراً نامه اي 
به آي��ت اه العظمي گلپايگان��ي مرقوم كردند و 
حوادث غمبار اقليد و دستگيري آيت اه ابطحي 
را به اطاع ايشان رس��اندند و خواهان پيگيري 
آزادي ايشان شدند كه در پي اين حادثه آن مرجع 
مجاهد و اس��توانه هاي عظيم انقاب اس��امي، 
طي اعاميه اي كه خطاب ب��ه علماي اقليد اين 
فجايع دلخراش را محكوم  و از دس��تگيري آن 
عامه مجاهد، ابراز تأس��ف و تأثر كرده و انزجار 
خود را  نس��بت به مضروب و مجروح س��اختن 
مردم و به گلوله بستن آنها ابراز و بر جنايتكاري 
رژيم پهلوي و مبارزه ج��دي با اين ايادي كفار و 
حكومت جبار را به صراحت خواس��تار شدند كه 
جريان دستگيري و پس از مدت ها آزادي عامه 
موحد ابطحي و ص��دور اعاميه هاي معظم له در 
كتاب »اسناد انقاب اسامي« جلد اول صفحه 
387 و صفحه ديگر آمده كه ما هر دو نامه را كه 
مؤيد حوادث مذكور است، عيناً از اين كتاب نقل 

مي كنيم. 
بسم اه الرحمن الرحيم

حضرات آقايان علماي اقليد دامت توفيقاتهم
به عرض مي رس��اند مكتوب ش��ريف مبني بر 
شرح حادثه مولمه اقليد كه پس از خاتمه نماز 
و منبر حضرت حجت ااسام و المسلمين آقاي 
ابطحي دامت تأييداته مأموران مس��لح حمله 
و جمعي را مض��روب و مجروح و ش��ش نفر را 
هدف گلوله قرار داده و شبانه معظم له را جهت 
دستگيري تعقيب  و آقايان به عنوان همدردي 
و پشتيباني جماعات را تعطيل كرده اند و اصل 
و موجب مزيد تأثر گرديد، احساس��ات ديني 
اهالي محترم و حمايت از جامعه روحانيت مورد 
تقدير. البته اين صدمات موج��ب مزيد اجر و 
ثواب خواهد بود. اميد است منظور نظر وليعصر 
ارواحنا فداه واقع گردد. نماز جماعت از امروز در 
قم برگزار خواهد بود. ان شاءاه در خاتمه قطع 
ايادي كفار و رفع شر حكومت جبار را از خداوند 

متعال مسئلت دارم. 
9/صيام 98- 5/13/ 1357

محمدرضا موسوي گلپايگاني
آزاديمرح�ومعامهاززن�دانونامه

مرجعوااقدرشيعهبهايشان
به ه��ر تقدير با تدبي��ر مراجع عظ��ام و تاش 
آيات بنام و مجاهدت و پافشاري مردم، پس از 
مدتي عامه مجاهد، از چنگال حكومت جبار 
آزاد شدند و با شهامت و ش��جاعت هميشگي 
و مضاعف تر به مبارزه خ��ود ادامه دادند كه در 
اين خصوص هم نامه ديگري از س��وي آيت اه 
العظمي گلپايگاني خطاب به ايش��ان با تأكيد 
درباره هوش��ياري ملت و روحاني��ت در ادامه 
مبارزه با نظام شاهنش��اهي و بشارت از آزادي 
و رفع گرفتاري ايشان صادر شد كه متن آن به 

شرح زير است:
بسم اه الرحمن الرحيم

جناب مستطاب حجت ااسام والمسلمين حاج 
سيد محمدباقر ابطحي دامت بركاته

به عرض مي رساند ان ش��اءاه وجود محترم به 
سامت و در عين عافيت بوده و بيش از پيش در 
اعزاز و ترويج دين مبين موفق و مؤيد و منصور 
باشيد. از خبر تأسف اثر گرفتاري و اهانت و جلب 
شما به شيراز شديداً متاثر و از بشارت مراجعت و 
آزادي جناب عالي مسرور شدم. حتماً مسئوان 
در اين مدت و با اي��ن اعم��ال و اهاناتي كه به 
جامعه روحانيت نموده و عكس العمل ش��ديد 
ملت ايران را ديده اند متوجه شده اند كه هرگز 
در عزم و تصميم روحاني��ت در انجام وظيفه و 
بيان حقايق و ملت در مطالبه مطالب مشروعه 
و قانوني خود كوتاهي نكرده و نخواهند كرد. به 
جاي آنكه موجبات شدت انزجار و تنفر را از بين 
برده و به خواس��ته ها و اعتراضات منطقي آنان 
جواب بدهند، ايجاد بلوا و صحنه سازي و به نظر 
خود مي خواهند م��ردم را متهم كنند و خود را 
مدافع نشان دهند، غافل از آنكه ملت بيدارتر از 
آنند كه بتوان فريبشان داد. حقير در مناسبات 
مختلفه تذكرات ازم را داده ام و باز هم تذكري 
دهم از احساس��ات پاک عموم طبقات محترم 
به خصوص از دانشجويان و جوانان عزيز اقليد 
تقدي��ر مي نمايم. تحم��ل اين مصائ��ب در راه 
حمايت از دين مبين اس��ام موجب افتخار و 

محبوبيت هر چه بيشتر جنابعالي است. 
والسام عليكم و رحمه اه و بركاته

محمدرضا موسوي گلپايگاني
1357/6/3
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چند سالي مي شود كه موضوع پرورش ماهي به 
عنوان يكي از اهداف اصلي سرمايه گذاران مطرح 
مي شود. پروژه هايي كه هر روز خبر افتتاحشان از 
هر گوشه از كشور به گوش مي رسد و نه تنها سود 
س��رمايه گذاران را تأمين مي كنند بلكه منجر به 
رونق اقتصادي و توس��عه منطقه هم مي شوند،  . 
طرح هايي كه در سراسر كشور اجرايي مي شوند و 
به تازگي هم يك نمونه از آنها در بندر لنگه استان 
هرمزگان افتتاح ش��ده اس��ت و به عنوان مركز 
نرس��ري پرورش ماهي دريايي معرفي مي شود. 
اين مركز به عن��وان بزرگ تري��ن مركز پرورش 
ماهي دريايي در خاورميانه ش��ناخته مي ش��ود 
كه قرار اس��ت ميزان توليد 15 هزار تني ماهيان 
دريايي در سال 96 را امسال به بااي 30 هزار تن 
در سال برساند. البته 3 هزار تن از افزايش توليد 
بر عهده اين مركز است و مابقي با بهبود فعاليت 

ديگر مزارع پرورش ماهي صورت مي گيرد. اتفاقي 
كه مي تواند ايران را به عنوان قطب نخست توليد و 

صادرات آبزيان معرفي  كند. 
  هرمزگان قطب پرورش ماهي دريايي

همان طور كه گفته شد، چندي پيش بزرگ ترين 
مزرع��ه پ��رورش ماه��ي در دري��اي خاورميانه 
)بندرلنگه- گرزه( با حضور علي اريجاني، رئيس 
مجلس ش��وراي اس��امي، محمود حجتي، وزير 
جهاد كش��اورزي به بهره برداري رس��يد. در اين 
خصوص قائم مقام سازمان شيات ايران مي گويد: 
»اين مزرعه با ظرفيت توليد 3 ه��زار تن ماهي و 
ايجاد اشتغال براي بالغ بر 90 نفر توانسته عنوان 
بزرگ تري��ن مزرع��ه پ��رورش ماه��ي در درياي 
خاورميانه را با س��رمايه گذاري بالغ بر هزار و 140 
ميليارد ريال به خود اختصاص دهد.« س��يف اه 
حقيقي با اشاره به اينكه اين مزرعه پروش ماهي 

مي تواند نقطه تحولي در اقتصاد اس��تان باش��د، 
مي افزايد: »تاكن��ون در اين مزرعه با اس��تفاده از 
تكنولوژي روز دنيا دو گونه شانك و سوف دريايي با 
موفقيت پرورش يافته است.« البته پرورش ماهي 
در اين مزرعه با توجه به ظرفيت هاي طبيعي استان 
هرمزگان تنها به همين دو گونه ختم نمي ش��ود، 
چراكه به گفته كارشناسان نوار ساحلي هزار و 400 
كيلومتري هرمزگان در آبهاي خليج فارس و درياي 
عمان ظرفيت هاي فراوان��ي در خصوص پرورش 
گونه هاي ارزش��مندي همچون ماهي��ان هامور، 
شانك، شوريده، حلوا سفيد و راشگو دارد. بنابر اين 
به گفته كارشناسان مي توان همگي اين گونه ها را 
در قفس به صورت انبوه پرورش داد. گفته مي شود 
كه تعداد قفس هاي اين مجتمع پروش ماهي بالغ 
بر 24 عدد است كه غذا دهي ماهيان هم با استفاده 
از سيستم پيشرفته و خودكار انجام مي شود. ازم 

به ذكر است پرورش ماهي در قفس به عنوان يكي 
از روش هاي نوين توليد و تكثير شناخته مي شود 
كه مطالعات توسعه اي آن از سال 13۷9 تا 13۸1 
توسط يك شركت نروژي و با كمك كارشناسان 
سازمان ش��يات ايران انجام شده اس��ت و حاا 
با اس��تفاده از همان تجريبات روز به روز بر تعداد 

مجتمع هاي پرورش ماهي افزوده مي شود. 
   ارزآوري به دنبال احداث كارخانه فرآوري

در كنار بهره برداري از اين مجتمع پرورش ماهي 
كه قرار است بر حجم صادرات ماهيان از اين استان 
بي افزايد، متوليان وعده افتتاح قريب الوقوع يك 
كارخانه بسته بندي و فرآوري آبزيان را هم داده اند. 
اتفاقي كه سود ناشي از ارزش افزوده تمام توليدات 
استان را نصيب كشور و براي شمار زيادي از مردم 
هم اش��تغالزايي مي كند. در اي��ن خصوص مدير 
كل شيات هرمزگان با اشاره به اينكه افتتاح اين 
مجتمع پ��رورش ماهي نقطه عطف��ي در اقتصاد 
استان و پيش زمينه اي براي توسعه فعاليت هاي 
آبزي پروري در سراسر كشور است، مي گويد: »بعد 
از افتتاح اين مجتمع، يك واحد كارخانه فرآوري 
ماهي با ظرفيت 6 هزار تن ماهي با حضور رئيس 
مجلس شوراي اسامي كلنگ زني شد.« محسن 
يكتاپور در راس��تاي كليد خ��وردن دومين طرح 
اقتصادي هرمزگان در زمينه پرورش ماهيان دريايي 
ادامه مي دهد: »اجراي اين پروژه با اش��تغالزايي 
مستقيم 5۷ نفر و اس��تفاده از تكنولوژي IQF و 
سرمايه گذاري بالغ بر ۸40 ميليارد ريال آغاز شده 
است.« وي هچنين با اشاره به خودكفايي در زمينه 
توليد ارو ماهي ادامه مي دهد: »با احداث مجتمع 
پرورش ماهي و كارخانه فرآوري به زودي از واردات 
و خام فروشي بي نياز مي شويم كه از مزيت هاي اين 
دو طرح به شمار مي رود.« با اين تفاسير زمان زيادي 
نمي گذرد كه اس��تان هرمزگان نه تنها به عنوان 
قطب توليد ماهيان دريايي در كشور معرفي شود، 
بلكه در سطح جهاني هم به عنوان يكي از مناطق 
اصلي توليد و فرآوري شناخته شود. اتفاق بزرگي 
كه در كنار تمام مزاياي اقتصادي كه دارد، مي تواند 
فرصتي هم براي اش��تغالزايي در استان باشد. به 
خصوص حاا كه با كاهش روز افزون شمار ماهيان 
درياي جنوب مواجه هستيم و اغلب صيادان دغدغه 
اين را دارند كه روزي بيكار شوند. بنابر اين با توجه به 
مزاياي اين طرح ها مي توان از تجربه موفق هرمزگان 
در زمينه پرورش ماهي در سراسر كشور بهره برد 
و به عنوان الگويي اقتصادي در راستاي ارز آوري و 
اشتغالزايي بر آن تكيه كرد. اين موضوع هم چيزي 
جز همت متوليان ب��راي جذب س��رمايه گذار با 

استفاده از سياست هاي تشويقي را نمي طلبد. 

 همراهی  مردم تنها راه موفقيت
 طرح هاي آبخيزداري

اكثر اس��تان هاي ايران از توان بس��يار زيادي جهت اجراي طرح هاي 
آبخيزداري برخوردار مي باشد. با توجه به حجم زياد گستره سرزمين و 
كمبود اعتبارات دولتي، مشاركت مردم هم در چنين پروژه هايي امري 
ضروري و اجتناب ناپذير است.  اما نكته اي كه در بحث آبخيزداري بسيار 
مورد توجه است اينكه اين گونه طرح ها بايد در مناطقي اجرايي شوند 
كه بارش هايي را در طول سال شاهد هستند و مي توان با مديريت اين 
نزوات آسماني بسياري از مش��كات منطقه را در بحث كم آبي رفع 
كرد.  بر همين اس��اس بايد گفت در حالي كه در برخي نقاط كشور در 
سه ماهه پاييز امسال حتي يك قطره باران هم نباريده، در برخي نقاط 
كشور بيش از 500 ميلي متر بارش ثبت شده و در نقطه اي از ايران نيز با 
ثبت حدود 900 ميلي متر بارش، يك ركورد كم نظير در ميزان بارش ها 

ثبت و پرچم اين منطقه باا رفته است. 
بر اساس آمار رسمي دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت مديريت منابع 
آب ايران، از ابتداي سال آبي جاري يعني از مهرماه 9۷ تا پايان آذرماه، در 
مجموع 92/1 ميلي متر بارش در ايران به ثبت رسيده و اين ميزان بارش، 
پاييزي پرباران را براي كشور رقم زده است.  اين پاييز پرباران در حالي 
جاي خود را به زمستان سپرد كه برخي نقاط كشور هنوز هيچ بارشي 
در س��ال آبي جاري نداش��ته اند و در واقع پاييز امسال حتي يك قطره 
باران در اين مناطق نباريده است. از جمله اين نقاط مي توان به ايستگاه 
باران س��نجي »تصفيه خانه زاهدان« در استان سيستان و بلوچستان، 
ايستگاه باران سنجي »رحمت آباد - ريگان« در استان كرمان و ايستگاه 
باران س��نجي »محوطه امور آب چابهار« باز هم در اس��تان سيستان و 
بلوچستان اشاره كرد.  از سوي ديگر برخي نقاط كشور بارش هايي بيش 
از 500 ميلي متر را در پاييز داشته اند كه از جمله آنها مي توان به ايستگاه 

باران سنجي »تله زنگ« در استان خوزستان اشاره كرد. 
اما اگر بخواهيم از ركوردها هم حرف بزنيم بايد به شمال كشور برويم. 
پربارش ترين نقطه ايران »رامسر - صفارود« در استان مازندران است 
كه با ثبت بارش 900 ميلي متر بارش در س��ه ماهه پاييز امسال، يك 

ركورد كم نظير در ميزان بارش ها به نام خود ثبت كرده است. 
با اين تفاسير وقتي بحث آبخيزداري مشاركت مردم در اجراي طرح ها 
را پيش مي كشيم به ديوار سختي به نام »بخش دولتي« بر مي خوريم. 
يعني وجه غالب برنامه ريزي توسعه روستايي از طريق برنامه ريزي هاي 
از باا به پايين، توس��ط بخش دولتي صورت مي گيرد كه موجب كنار 
ماندن اكثريت غالب مردم از جريان توس��عه و عقيم ماندن توانمندي 
آنان شده است. لذا با توجه به استعدادهاي مناسب محيطي كشور در 
اجراي طرح هاي آبخيزداري ضرورت بهبود و تجربه روش هاي جديد 
در امر برنامه ريزي به ويژه در روش هاي اجراي پروژه هاي آبخيزداري 
با مشاركت مردم وجود دارد.  به هرحال چه با حضور مردم و چه اجراي 
طرح ها براساس دستور و نگاه از باا به پايين، عملياتي كردن طرح هاي 
آبخيزداري از جمله عوامل مهم در بهبود روند ذخيره س��ازي آب هاي 
سطحي و زيرزميني و كاهش مشكات و حوادثي نظير سيل به شمار 

مي رود كه در دهه هاي گذشته توجه زيادي به آن نشده است. 
با اينكه طي س��ال هاي اخي��ر، طرح هاي آبخي��زداري در 3 ميليون و 
300هزار هكتار از اراضي در سطح كشور در قالب طرح هاي برنامه پنجم 
توسعه به اجرا درآمده اما همچنان با اهداف تعيين شده فاصله زيادي 
وجود دارد.  تاريخ نش��ان مي دهد كه آبخيزداري در ايران س��ابقه اي 
۸00 س��اله دارد ولي آبخيزداري نوين و علمي در نيم قرن گذشته در 
كشور راه اندازي ش��ده كه اين امر نشان دهنده س��ابقه طواني توجه 
مردم ايران به حفاظت از آب و خاك دارد.  حال اگر بپذيريم كه مردم 
از ۸00 سال پيش تكليف خود را در رابطه با آبخيزداري و نحوه اجراي 
آن خوب مي دانستند، پس بايد تمام اشكاات و كم كاري ها و نواقص را 
به گردن دولتمرداني انداخت كه نه خود سواد كار را دارند و نه از تجربه 
مردم و گذشتگان استفاده مي كنند. در يك كام بايد گفت تا زماني كه 
دولت بخواهد نگاه از باا به پايين داشته باشد و فكر كند كه طرح هاي 
آبخيزداري بدون حضور مردم و فقط با دس��تور و بخشنامه و اباغ به 

نتيجه خواهد رسيد، زهي خيال باطل.

بزرگ ترين مزرعه پ�رورش »ماهي در دريا« خاورميان�ه در بندرلنگه 
استان هرمزگان با حضور رئيس مجلس ش�وراي اسامي و وزير جهاد 
كشاورزي به بهره برداري رسيد و قرار اس�ت بر اساس گفته مسئوان 
ميزان پرورش ماهيان دريايي بع�د از اين افتتاح تا پايان س�ال جاري 
به نسبت سال گذش�ته با افزايش دو برابري مواجه ش�ود. در كنار اين 

مجتمع پرورش ماهي كه قرار اس�ت س�اانه 3 هزار ت�ن ماهي توليد 
كن�د، بهبود فعالي�ت مراكز پ�رورش ماهي ديگ�ر نيز تولي�د 15 هزار 
تني ماهي پرورش�ي دريايي در س�ال 96 را تا پايان س�ال 97 به بااي 
30هزار تن مي رساند. اتفاق بزرگي كه مي تواند ايران را به عنوان قطب 
نخس�ت توليد و صادرات ماهي�ان دريايي در خاورميان�ه معرفي كند. 

محمدرضا هاديلو

 ادام�ه دار ش�دن 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
خشكسالي  در كنار 
كاه�ش ب�ارش از 
جمله دايلي است كه موجب شده تا روز به روز 
بر ميزان ريزگردها افزوده شود. اين مهم سبب 
ش�ده تا در حال حاضر 14 استان كش�ور با اين 
پديده مخرب روبه رو ش�ده و مشكات زيست 
محيطي بس�ياري گريبانگير مردم اين مناطق 
شود كه اس�تان هاي خوزس�تان و سيستان و 
بلوچستان سردمدار آنها هستند. با آنكه براي 
رفع اين معضل راه حل ه�اي مختلفي از جمله 
مالچ پاشي و كاشت درختچه پيشنهاد مي شود 
اما هر يك از اين روش ها مشكات مربوط به خود 
را دارد. بر همين اساس روز گذشته وزير جهاد 
كشاورزی در سفري كه به سيستان و بلوچستان 
داشت خواستار استفاده از طرح های بيولوژيك 
برای مب�ارزه با ريزگردها در اين اس�تان ش�د.

    
استان سيستان و بلوچستان از جمله مناطقي است 
كه نزديك به دو دهه است از خشكسالي و كاهش 
بارندگي رنج مي ب��رد و ادامه دار ش��دن اين مهم 
موجب شده تا تنها در سيستان كه بخشی از اين 
استان پهناور است 5 شهرستان و ۸40 روستا، به 
منشأ توفان  و گرد و غبار تبديل شوند .خشك شدن 
300هزار هكتار اراضي ديم و هامون در كنار وزش 
بادهاي 120روزه در اين اس��تان از جمله دايلي 
اس��ت كه معضل ريزگردها را به بحراني زيس��ت 
محيطي در اين منطقه تبديل كرده اس��ت. براي 
مقابله با ريزگردها دو راه وجود دارد؛ نخست وارد 
كردن آب به درياچه هامون و دومين راه حل تثبيت 
شن هاي روان است. البته وارد كردن آب به درياچه 
كمي مشكل است، چون به نزوات جوي بستگي 

دارد. با اين حال ضروري ترين راه  مقابله با ريزگرد، 
تثبيت شن هاي روان در كانون هاي بحران است.
   طرح های بيولوژيك براي مبارزه با ريزگردها

با آنكه براي مقابل��ه با پديده ريزگ��رد روش هاي 
مختلفي از جمله مالچ پاشي و كاشت نهال پيشنهاد 
مي ش��ود اما ش��رايط موجود در مناطق مختلف 
كشور از جمله سيستان و بلوچستان نشان مي دهد 
برخي از آنها كارآيي ازم را نداش��ته و تنها هزينه 
بسياري بر دوش كشور مي گذارند. روز گذشته وزير 
جهاد كشاورزي در سفري كه به استان سيستان و 
بلوچستان داشت اعام كرد: »با توجه به شرايط اين 
استان طرح های بيولوژيك برای مبارزه با ريزگردها 
بايد در سيستان اجرايی ش��ود.« محمود حجتی 
افزود: »شواهد نش��ان می دهد درختچه شوره گز 
گياهی س��ازگار با محيط و اقليم منطقه اس��ت و 

می تواند پايدار باشد؛ بنابراين مؤسسه های تحقيقاتی 
مرتبط بايد نحوه بذرپاش��ی اين گياه را مطالعه و 
بذر آن را جم��ع آوری و نه��ال آن را توليد كنند.« 
وي ادامه داد: »با اس��تفاده از تجربه های گذش��ته 
و نس��خه هايی كه نتيجه كار مؤسسات تحقيقاتی 
است و اولويت بندی مناطق بايد اجرای طرح های 
بيولوژيك را آغاز كنيد.« به گفته كارشناس��ان با 
وجود اينكه مسئله حق آبه، ريزگرد و ماسه بادی ها 
بايد در سطح بين المللی دنبال شود اما آنچه در حوزه 
استانی هرچه زودتر بايد انجام شود شروع عمليات 
اجرايی كاشت بوته های سازگار با اقليم است. از آنجا 
كه همواره مشكات مختلف از جمله بحث بودجه 
سبب ش��ده تا روند اجرايي برخي طرح ها از جمله 
مقابله با ريزگرد دچار مشكل شود لذا بايد با همان 
منابع اعتب��اری اندك ك��ه در رديف های مختلف 

تعريف شده عمليات نهال كاری آغاز شود تا به تدريج 
منابع بيشتری اختصاص يابد. با توجه به اينكه برخي 
مديران براي انجام اقدامات مهم معطل اعتبارات 
كان مي ش��وند لذا در صورت وجود موانعی چون 
مناقصه، نبود يا كمبود اعتبار، ارزش افزوده موضوع 
اجرايی نمی شود كه اين مهم مي طلبد تا موضوع 
به شدت جدي گرفته ش��ود. از آنجا كه استفاده از 
روش ه��اي بيولوژيك يك��ي از مهم ترين روش ها 
براي مقابله با ريزگردها به شمار مي رود لذا اين مهم 
بايد در استان هاي مختلف شور از جمله سيستان 
و بلوچستان كه با پديده ريزگردها مواجه هستند 
به طور جدي دنبال ش��ود. فعاليت هاي بيولوژيك 
نيز مجموعه اقداماتي است كه در راستاي اصاح و 
احياي بيوم هاي مناطق بياباني و با استفاده از منابع 
و مصالح بيولوژيك صورت مي گيرد. اين فعاليت ها 
عموماً بنيادي است و كاربرد آنها در اولويت قرار دارد. 
بعضي از فعاليت هاي بيولوژيك شامل بذرپاشي، 
بذركاري، بوته كاري، قلمه كاري، نهال كاري و ساير 
فعاليت هاي مرتبط مانند توليد قلمه، جمع آوري 
بذر، توليد نهال و مواردی از اين دست می شود. از 
آنجا كه هزينه مصرف مالچ بيولوژيك در هر هكتار 
حدود 5/۸ ميليون تومان است كه در مقايسه با مالچ 
نفتی كه ليتری 2200 تومان است، ارزان تر است. 
همچنين امكان پاش��ش اين نوع مالچ به صورت 
هوايی و با اس��تفاده از هواپيما تست شده است به 
طوری كه بهينه س��ازی نحوه پاشش، نظير ارتفاع 
پاشش، سطح و يكنواختی پاشش و نوع و مكانيزم 
عملكرد نازل های پاشش نيز مشخص شده است. 
مزيت مالچ های زيس��تی ماندگاری برای استقرار 
پوشش گياهی، صرفه اقتصادی، سهولت عمليات 
اجرا و فرمواس��يون متعدد برای استفاده در انواع 

كانون های بحرانی ماسه روان و ريزگردهاست.

طرح های بيولوژیک اولویت اول مهار ریزگردها در سيستان و بلوچستان

آغاز ساخت 20 مركزدرماني در سيستان و بلوچستان   
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از آغاز عمليات اجرايي بيش      سيستان وبلوچستان
از 1۵۰۰ تخت بيمارستاني در استان سيستان و بلوچستان خبر داد. 
سيدحسن قاضي زاده هاش��مي در بدو ورود به فرودگاه كنارك اظهار داش��ت: در اين سفر عمليات 
اجرايي بيش از 1500 تخت بيمارستاني و بيش از 20 پروژه بهداشتي و درماني در استان سيستان 
و بلوچستان آغاز مي شود.  وي با اشاره به اينكه بيمارس��تان 540 تختخوابي چابهار نيز كلنگ زني 
مي شود، افزود: همچنين در اين س��فر تعدادي از طرح ها و پروژه هاي بهداشتي و درماني مربوط به 
دانشگاه علوم پزش��كي ايرانشهر نيز به بهره برداري خواهد رس��يد.  وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي تصريح كرد: همچنين پروژه هاي بهداشتي و درماني شهرستان هاي فنوج، ايرانشهر، خاش و 
نيكشهر نيز به صورت ويدئو كنفرانس افتتاح مي شود.  وي ادامه داد: عمليات اجرايي بيمارستان 540 

تختخوابي ايرانشهر نيز امروز با همكاري ستاد اجرايي فرمان امام)ره( آغاز مي شود. 

برگزاري همايش بانوان در حوزه زن و خانواده در قروه     
همايش بانوان در حوزه زن و خانواده با هدف بيان خدمات انقاب     كردستان
در اين زمينه و تبيين حقوق زنان در اسام و اصاح مديريت هاي 
نادرس�ت اجتماع�ي، ب�ه هم�ت تبليغ�ات اس�امي در شهرس�تان ق�روه برگ�زار ش�د. 
مديركل تبليغات اسامي كردستان با بيان اينكه هدف اصلي اينگونه همايش ها دعوت از همه مردم براي 
شنيدن حرف ها و دغدغه هايشان است، اظهار داشت: بايد همه ما با افتخار از نظام جمهوري اسامي دفاع 
و خدمات اين نظام را براي جوانان تشريح كنيم.  به گفته حجت ااسام مختار كرمي يكي از خصوصيات 
نظام اسامي مردمي بودن آن است و در واقع اين مردم هستند كه نظام را مديريت و بسياري از اركان آن 
را انتخاب مي كنند.  وي خدا محور بودن را از اهداف انقاب دانست و انتخاب اين هدف را در تقويت ايمان و 
باورهاي مردم مهم خواند و افزود: با اين اهداف بود كه مردم به سعادت رسيده و عدالت اجرا شد و يك نوع 

تحول ويژه در جامعه و در حوزه هاي مختلف همانند زن و خانواده به وجود آمد.
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 بزرگ ترين مزرعه پرورش ماهي دريايي خاورميانه
 در هرمزگان افتتاح شد

  خوزستان: مديركل راه آهن خوزستان گفت: خط ريلي خوزستان 
به تهران از روز شنبه به دليل تعميرات مسدود و اين انسداد تا پايان روز 
چهارم ادامه دارد.  عبدالكريم درويش زاده اظهار كرد: حد فاصل درود 
به ايستگاه بيشه در منطقه استان لرستان يك باك داريم كه در دست 
تعمير براي بازسازي است؛ اين مسير حدود 15 كيلومتري با توجه به 
قديمي بودن خط نيازمند بازسازي بود.  وي با اشاره به اينكه كار بازسازي 
با برنامه از پيش تعيين ش��ده انجام مي ش��ود، ادامه داد: تاكنون هفت 

كيلومتر از آن به پايان رسيده و مابقي مسير هم در دست اجراست. 
  فارس: مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس از ذخيره بيش از 
۸0 ميليون متر مكعب آب در پشت سدها، بندها و سازه هاي آبخيزداري 
استان طي بارندگي هاي اخير خبر داد.  مهرزاد بوستاني گفت: از ابتداي 
سال آبي جاري )مهرماه( تاكنون بالغ بر ۸0 ميليون متر مكعب از روان 
آب هاي سطحي در پشت سازه هاي آبخيزداري ذخيره سازي شد.  وي 
افزود: از مجموع 33 سازه در حال احداث كه اعتبار آنها از محل صندوق 
توسعه ملي تأمين شده است در بارش هاي اخير تعداد ۷ سازه آبگيري 
شده اس��ت.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس اظهار داشت: 
بيشترين ميزان آبگيري به ترتيب در شهرستان هاي سپيدان، مرودشت، 

ممسني، كازرون، شيراز، فراشبند و فيروزآباد بوده است. 
  كرمانشاه: رئيس اتاق بازرگاني كرمانشاه از تشكيل شركت حمل 
و نقل مشترك با كشور عراق خبر داد و گفت: عراق مسير ورود به بازار 
سوريه است.  كيوان كاشفي افزود: سال گذش��ته با وجود اينكه روابط 
اقتصادي ما با كشورهاي مختلف فراز و نش��يب هايي داشت اما كشور 
عراق و اقليم كردس��تان از اين موضوع مس��تثني بود.  وي از رشد 65 
درصدي صادرات به كشور عراق از ابتداي سال تا كنون خبر داد و بيان 
كرد: همچنين رشد صادرات طي اين مدت به اقليم كردستان 51 درصد 
افزايش داشته است و اين نشان مي دهد فشارهاي ترامپ در روابط اين 

دو كشور نمي تواند خلل وارد كند.

 آموزش فني و حرفه اي 
به 2 هزار مددجوي كميته امداد    

2 هزار نفر از مددجويان كميته امداد طي     خراسان جنوبي
هش�ت ماهه س�ال جاري آموزش هاي 

فني و حرفه اي را فراگرفتند. 
مديركل كميته امداد خراسان جنوبي گفت: در هشت ماه سال 9۷ تعداد 
2 هزار و 30 نفر از مددجويان تحت پوشش كميته امداد خراسان جنوبي 
و فرزندان آن��ان آموزش ه��اي فني و حرف��ه اي را فرا گرفتن��د.  رضا 
س��لم آبادي افزود: اين آموزش ها با اعتباري بالغ ب��ر 2 ميليارد و 15۸ 
ميليون ريال محقق شده است.  وي ادامه داد: از اين تعداد ۷5۸ نفر در 
دوره مقدماتي، 412 نفر در توسعه پايدارسازي و توسعه )تثبيت هنر و 
حرفه( و۸60 نفر نيز در دوره آموزش هاي مهارتي و تخصصي شركت 
كردند تا زمينه براي ايجاد اشتغال آنان فراهم شود.  اين مقام با اشاره 
به اينكه اين آموزش ها در رشته هاي مختلف فني و هنري بوده است، 
گفت: هدف از اين آموزش ها فقرزدايي از طريق آموزش، مهارت آموزي 
و توانمند سازي و در نهايت توانمند س��ازي افراد تحت پوشش كميته 
امداد بوده است.  مديركل كميته امداد خراسان جنوبي افزود: يكي از 
ماك هاي دريافت تسهيات اشتغال براي مددجويان كميته امداد و 
فرزندان آنان ارائه گواهي ش��ركت در دوره هاي فني و حرفه اي است.  
سلم آبادي يادآور شد: طي هشت ماهه س��ال جاري 63۷ تخته فرش 
دست باف با ارزش يك ميليارد و 9۷1 ميليون تومان توسط مددجويان 

تحت حمايت كميته امداد اين استان بافته شده است.

 مشاركت استان مركزي در برگزاري 
اولين دوره جشنواره ملي مهدوي صراط     
مديركل حفظ آثار و نش�ر ارزش هاي    مركزي
دفاع مقدس استان مركزي از مشاركت 
اين استان براي برگزاري اولين دوره جشنواره ملي مهدوي صراط و 
استقرار دبيرخانه بخش هنر و رسانه اين جشنواره در اراك خبر داد. 
مصطفي مشايخي اظهار داشت: نخستين دوره جشنواره ملي مهدوي 
صراط در چهار محور ادبيات، شعر، هنر و رسانه و فضاي مجازي در 4 
استان كشور برگزار مي شود، كه اس��تان مركزي ميزبان بخش هنر و 
رسانه اين جشنواره است.  وي افزود: اس��تان هاي اردبيل، كرمانشاه و 
چهارمحال بختياري نيز به ترتيب ميزبان بخش شعر، ادبيات و فضاي 
مجازي اين جش��نواره هستند.  اين مس��ئول خاطرنشان كرد: بخش 
هنر و رسانه جشنواره شامل انيميشن كوتاه، موشن گرافيك، نقاشي، 
خط و طراحي پوستر است.  مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس اس��تان مركزي تصريح كرد: جش��نواره ملي مهدوي صراط، 
يكي از جشنواره هاي ديني كشور است كه در راستاي ترويج و توسعه 
فرهنگ نوراني انتظار در جامعه در قالب خلق، معرفي و عرضه آثار فاخر 
فرهنگي، ادبي، هنري مهدويت، توسط بنياد فرهنگي حضرت مهدي 
موعود)عج( برگزار مي شود.  مشايخي با اشاره به اينكه آخرين مهلت 
ارس��ال آثار به دبيرخانه مركزي 30 دي ماه س��ال جاري است، بيان 
داشت: اين جش��نواره با هدف ايجاد زمينه تحرك، پويايي و نشاط از 
طريق رقابت هاي سازنده و تعالي بخش، ايجاد فضاي هم افزايي، تعامل 
فرهنگي و اجتماعي و تبادل دانش و مهارت در بين افراد، تقويت مباني 
فكري، فرهنگي و عقيدتي، گسترش و رشد فرهنگ مهدوي و شناخت 

دقيق تر و عميق تر نسبت به امام زمان )عج( پيگيري مي شود. 

 طرح ويژه گندم ايران 
در گنبدكاووس اجرا مي شود   

طرح وي�ژه گندم ب�ه ص�ورت پروژه     گلستان
مش�ترك ايران براي نخس�تين بار با 
مركز تحقيقات كش�اورزي كش�ور در گنبدكاووس اجرا مي شود. 
مدير جهاد كشاورزي شهرستان گنبدكاووس با اعام اين خبر گفت: اين 
طرح در سه سايت كه دو سايت آن در گنبدكاووس و يك سايت در گرگان 
است در حال اجراست كه در اين طرح روش هاي مختلف كاشت با ارقام 
گوناگون در كنار كشاورزان مورد بررسي قرار مي گيرد.  غامعلي نورا با 
اشاره به كشت پائيزه محصوات كشاورزي اين شهرستان افزود: به منظور 
امنيت غذايي وزارت جهاد كشاورزي چند محصول راهبردي را در دستور 
كار خود قرارداده كه مهم ترين آنها گندم، جو، چغندرقند و كلزا است.  وي 
ادامه داد: تاكنون در 114 هزار و 50۷ هكتار اراضي گنبدكاووس براي 
كشت اين محصول قرارداد بسته شده كه از ميزان 4۷ هزار و 300 هكتار 
آن سطح سبز است كه از 114 هزار و 50۷ هكتار كشت گندم، 4۸ هزار 
و 654 هكتار آن آبي و بقيه ديم است.  نورا گفت: 22 هزار و 650 هكتار 
اراضي شهرستان گنبدكاووس نيز زير كشت محصول جو رفته كه تاكنون 
19 هزار و ۸60 هكتار آن سبز شده است.  وي با اشاره به اينكه پيش بيني 
شهرستان براي كشت كلزا بيش از 20 هزار هكتار بود، يادآور شد: قرارداد 
ما در اين محصول با كش��اورزان 20 هزار و6۷6 هكتار بود كه به سبب 
شرايط نامساعد جوي در مهرماه تنها 13 هزار و 49۷ هكتار كشت كلزا 

انجام شده كه از اين ميزان 10 هزار و 24۷ هكتار آن سطح سبز است. 

اختصاص ۱۳۹ ميليارد ريال براي زيرساخت 
بافت هاي ناكارآمد استان بوشهر   

مديركل راه و شهرسازي استان بوشهر     بوشهر
از اقدام مشترك دستگاه هاي اجرايي 
براي ايجاد زيرس�اخت ها در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري 
در اس�تان بوش�هر ب�ا 1۳۹ ميلي�ارد ري�ال اعتب�ار خب�رداد. 
فرزاد رستمي افزود: در راستاي مقاوم سازي ساختمان ها در شهرهاي 
ناكارآمد استان بوشهر عاوه بر اقدام مشترك دستگاه هاي اجرايي براي 
ايجاد زيرساخت ها در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري استان بوشهر، 
139 ميليارد ريال اختصاص يافته است.  وي با بيان اينكه محات بافت 
فرسوده در ۸ شهرستان اين استان شناسايي شده است اظهار داشت: از 
3۷ شهر استان بوشهر 12 شهر داراي بافت فرسوده است كه مطالعات 
ازم براي ايجاد زيرس��اخت هاي آن انجام شده اس��ت.  مديركل راه و 
شهرسازي استان بوشهر محدوده بافت ناكارآمد شهري استان بوشهر 
را 16۸5 هتكار دانست و تصريح كرد: 30 درصد جمعيت استان بوشهر 
در 12 ش��هر محات هدف اس��تان س��كونت دارند كه 15 درصد كل 
مساحت شهرها را تشكيل مي دهد.    رستمي با اشاره به اينكه ۷3 محله 
در شهرهاي استان بوشهر وجود دارد خاطر نشان كرد: براي 13 محله 
استان برنامه بازآفريني تدوين شده كه بيشترين آن در دو شهر بوشهر و 
برازجان است.  وي، محور فعاليت ها در ارتقا فضاهاي شهرها را مورد اشاره 
قرار داد و بيان كرد: در اين راستا طرح هاي زيربنايي، روبنايي محات، 
توانمند سازي ساكنان و نوسازي مسكن تدوين شده است.   مديركل راه 
و شهرسازي استان بوشهر با بيان اينكه در نوسازي واحدهاي مسكوني 
يك  هزار و 545 واحد سهم استان بوشهر تعيين شده خاطر نشان كرد: 
در اين زمينه 6/61 ميليارد تومان وام 40 ميليون توماني با سود 9 درصد 
پرداخت مي شود كه 3/30 ميليارد تومان آن از سوي صندوق توسعه ملي 

و مابقي توسط بانك عامل تأمين شده است. 

 فعاان ميراث فرهنگي ميامي
 2 ميليارد ريال تسهيات گرفتند    

امس�ال بي�ش از 2 ميلي�ارد ري�ال     سمنان
تس�هيات از طريق س�امانه كارا به 
متقاضي�ان ام�ور گردش�گري اي�ن شهرس�تان پرداخت ش�د. 
 سرپرست اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ميامي با اعام 
اين خبرگفت: در راستاي توسعه گردشگري و حمايت از صنايع دستي هم 
5 ميليارد ريال اختصاص يافته كه اكنون مراحل تكميل كارهاي اداري آن 
انجام مي شود.  سيدمحمدصادق رضويان با اشاره به ضرورت راه اندازي 
اقامتگاه هاي بوم گردي در سطح شهرستان افزود: دو اقامتگاه داراي مجوز 
در شهرستان فعاليت دارد و دو اقامتگاه نيز در حال تكميل پرونده و دريافت 
مجوز مي باشند.  رضويان افزود: متقاضيان مي توانند با معرفي ظرفيت و 
قابليت هاي گردشگري روستاها براي اشتغالزايي در قالب ايجاد بومگردي، 
يا فضاهاي سنتي از تسهيات كم  بهره استفاده كنند.  سرپرست نمايندگي 
ميراث فرهنگي و گردشگري ميامي گفت: مرمت بافت تاريخي ميامي، 
بافت تاريخي عباس آب��اد، بافت تاريخي فرومد، مس��جد جامع تاريخي 
فرومد، كاروانسراي عباس آباد، كاروانسراي الحاك، چاپارخانه ارميان و 
 http://kara. تعدادي ديگر به پايان رسيده است.  سامانه كارا به آدرس
mcls. gov. ir  از دي م��اه 96 به منظور آسان س��ازي فرايند اعطاي 
تسهيات اشتغال فراگير و اشتغال روستايي و عشايري آغاز بكار كرد.  در 
اين سامانه عاقمندان به كارآفريني و سرمايه گذاري در روستاهاي كشور 
نام نويسي كرده و از تسهيات برخوردار مي شوند.  شهرستان ميامي با آب 
و هواي معتدل داراي ظرفيت هاي فراوان از جمله معادن غني كروم و مس، 

آثار تاريخي و جاذبه هاي گردشگري فراوان است.

88498441سرويس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك

خبرگزاری صدا و سيما



س�خنگوي س�تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاا 
و ارز گف�ت: با توج�ه به ميزان مص�رف و توليد 
پوشاك برآورد مي ش�ود حجم پوشاك قاچاق 
و نس�اجي به 2/4 ميليارد دار در س�ال برسد. 
مخاطبان فارس در س��امانه »فارس من« با ثبت 
موضوع »چرا كم��اكان بي��ش از 10 ميليارد دار 
قاچاق كاا داريم؟!«، خواستار پيگيري موضوع از 
منابع رسمي شدند. سخنگوي ستاد مركزي مبارزه 
با قاچاق كاا و ارز در پاس��خ به اين پرسش با بيان 
اينكه حجم كل قاچاق وارداتي به كش��ور س��اانه 
12/5 ميليارد دار است، در پاسخ به اين پرسش كه 
چرا اين رقم برچيده نمي شود، گفت: براي برچيده 
ش��دن قاچاق برنامه منظم و سنجيده با همكاري 
همه دستگاه هاي مس��ئول ازم اس��ت كه بدون 
جوزدگي بايد در مبارزه با كااي قاچاق و حمايت 
از توليد داخل انجام شود، سوخت و پوشاك از اقام 

مهم قاچاق است. 
حميد رضا دهقاني نيا در مورد ميزان قاچاق پوشاك 
گفت: حجم كل پوشاك مصرفي در كشور ساانه 
8 ميليارد دار اس��ت كه مي��زان توليد داخل 5/6 
ميليارد دار برآورد مي شود و حدود 2/4 ميليارد 
دار برآورد حجم پوش��اك و نس��اجي است كه به 

صورت قاچاقي وارد كشور مي شود. 
به گفته سخنگوي س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاا و ارز، از ديگر اقدام��ات در مقابله با قاچاق اين 
است كه در قالب كارهاي اقتصادي بايد انجام شود 
و نمي توان همه قاچ��اق را به يك روش مديريت و  
با آن مقابل��ه كرد، بلكه هر موض��وع قاچاق بايد به 
صورت اقتضايي در س��تاد مبارزه با كااي قاچاق 

و ارز و با همكاري دس��تگاه هاي مربوطه به صورت 
تخصصي بررسي و سنجيده شود و هماهنگي بين 

دستگاه هاي مربوطه و اقدام مقتضي انجام شود. 
به گفته دهقاني نيا، براي مقابله با قاچاق پوشاك بايد 
برندهاي محرز قاچاق از سطح شهر جمع آوري شود 
كه طبق برنامه اين ستاد از اول دي ماه تابلوهاي برند 
خارجي قاچاق از سطح تهران جمع آوري مي شود. 
دهقاني نيا در مورد قاچاق كاا از مناطق آزاد تجاري 
گفت: در مناطق آزاد بستگي به نوع سياست گذاري 
و استفاده تجاري تفاوت مي كند و به همين دليل 
برخورد با قاچاق از مناطق آزاد با همكاري دبيرخانه 
ش��وراي آزاد و با توجه به برنامه ري��زي منظم بايد 

پيگيري شود. 
وي افزود: در برخي مناطق آزاد به اقتضاي شرايط 
بايد اقدامات متناس��ب با آن براي مبارزه با قاچاق 
كاا صورت گيرد.  به گفته سخنگوي ستاد مركزي 
مبارزه با قاچ��اق كاا و ارز، در برخي مناطق آزاد 
تجاري، فاصله فيزيكي و مش��خصي بين سرزمين 
اصلي و منطق��ه آزاد وجود ن��دارد، مانند مناطق 
آزاد در شمال كش��ور ش��امل منطقه آزاد ارس و 
انزلي كه ب��ه ويژه در منطق��ه آزاد انزلي هيچ گونه 
مرز مش��خصي بين منطقه آزاد و سرزمين اصلي 
وجود ندارد و به سختي مي توان تشخيص داد كه 
ش��هروندي كه يك كاا از منطق��ه آزاد خريداري 

كرده اس��ت و وارد منطقه اصلي مي شود، آيا براي 
مصرف شخصي يا تجارت و قاچاق است و همچنين 
كااهاي خريداري ش��ده، چگونه باي��د به عنوان 
كااي همراه مسافر تشخيص داده شود، بنابر اين 
طرح هاي مقابله با قاچاق كاا از مناطق آزاد با توجه 

به اقتضاي هر منطقه با هم فرق دارد. 
دهقاني نيا تأكيد كرد: اولين موضوع در مناطق آزاد 
تجاري سياست گذاري و استنادات تجاري است اواً 
بايد هدف قاچاق در مناطق آزاد مشخص شود، ثانياً  
مهم ترين كااي قاچاق شامل س��وخت به ميزان 
11/5 ميليون ليتر در روز و پوشاك به ميزان 2/4 

ميليارد دار صورت مي گيرد. 
وي در مورد ارزش س��وخت قاچاق  شده از كشور 
 گفت: اگر طبق ن��رخ فوب خليج ف��ارس هر ليتر 
سوخت را 50 س��نت در نظر بگيريم، هر روز 5/5 
تا 6 ميليون دار )س��الی حدود2/2 ميليارددار(  
حامل ه��اي انرژي از كش��ور ب��ه خ��ارج قاچاق 

مي شود. 
دهقاني نيا س��ومين كااي مهم قاچاق��ي را لوازم 
خانگي حجيم مانند يخچال فريزر، تلويزيون و لوازم 
خانگي دانست و گفت: در قاچاق كااي خروجي از 
كشور، اول حامل هاي انرژي و فرآورده هاي نفت و 
گاز قرار دارد و س��پس قاچاق دام به خارج كشور 
صورت مي گي��رد.  وي در مورد نح��وه برخورد با 
قاچاق دام از كش��ور  گفت: براي اي��ن منظور بايد 
دستورالعملي با همكاري سازمان دامپزشكي كل 
كشور تهيه شده و اجرا ش��ود و از هفته آينده اين 
دستورالعمل نهايي مي ش��ود كه اميدواريم بتواند 

جلوي دام قاچاق را بگيرد. 

 مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در شرايطي 
انتق�اد از دو برابر ش�دن زمان و هزين�ه اجراي 
پروژه هاي پ�ارس جنوب�ي را رد مي كند كه وزير 
نفت و حتي شخص وي بارها نسبت به اين موضوع 
انتقادات ج�دي وارد كرده اند. باي�د اميدوار بود 
اين تغيير مانا و تغيير مبانی انديشه ای در صنعت 
نفت مارا و پايدار باشد و آن را به فال نيک گرفت.

پارس جنوبي به عنوان بزرگ ترين ميدان گازي جهان 
و شاخص ترين ميدان مشترك ايران توليدي معادل 
585 ميليون مترمكع��ب گاز دارد ك��ه البته از اين 
ميدان روزانه حدود 600 هزار بشكه ميعانات گازي 
نيز توليد مي  شود. دولت يازدهم و دوازدهم بارها با 
انتقاد از عملكرد دولت گذشته خود نسبت به اقدامات 
انجام شده بين سال هاي 88 تا 92 انتقادات بسياري 
وارد كرد و حتي محمد مش��كين ف��ام، مديرعامل 
ش��ركت نفت و گاز پارس آن دوره را دوره »آش��وب 

صنعتي« ناميد!
به عقيده وزارت نفت، در آن دوره پول هاي بسياري 
حيف و ميل و زمان اجراي پروژه دو برابر ش��د. براي 
مقايسه نيز روي فاز 2 و 3 پارس جنوبي تأكيد و گفته 
ش��د: توتال اين پروژه را با نيم��ي از هزينه فازهاي 
ديگري كه ش��ركت هاي ايراني اجرا كردند، تحويل 

داد. البته اين مقايسه به حدي عجيب و شگفت انگيز 
بود كه كمتر كارشناسي به آن بها داد. 

  يک مقايسه اشتباه
فاز 2 و 3 پارس جنوبي در دهه 70 شمس��ي اجرايي 
ش��د كه در آن دوره قيمت نفت دچار كاهش شديد 
شد. با س��قوط قيمت نفت، قيمت فواد، تجهيزات 
و دكل هاي حفاري نيز دچار س��قوط شد كه همين 
موضوع هزينه هاي اجراي آن پ��روژه را كاهش داد. 
به عنوان نمونه هزينه اجاره يك دكل حفاري دريايي 
در آن دوره، روزان��ه 45 ه��زار دار بود ك��ه با توجه 
به نقش 40 درصدي حف��اري در هزينه ها، طبيعتاً 
مقايسه آن دوره با دوره اي كه اجاره يك دكل حفاري 
روزانه 180 هزار دار آب مي خورد، متفاوت است. اما 
با اين وجود وزارت نفت دوس��ت ندارد به اين بخش 
اشاره اي بشود؛ ضمن آنكه با افزايش قيمت فواد و 
تجهيزات و كااها در يك دهه بعد، اين افزايش قيمت 

كامًا طبيعي است. 
از س��وي ديگر، تحريم ها هيچگاه مورد بررسي قرار 
نمي گيرند كه به واسطه آن، تأمين كااهاي مورد نياز 
براي اجراي پروژه ها بسيار سخت شد، به طوري كه 
براي تأمين يك توربين، دو برابر قيمت پرداخت شد 
و با راهكارهاي سختي كه بسيار زمانبر بود، به ايران 

منتقل شد. لذا دو برابر ش��دن زمان و هزينه در آن 
دوره نه تنها غير طبيعي نبود، بلكه منطقي نيز بود هر 
چند كه در آن دوره هزينه هاي اضافي نيز به كشور 

تحميل شد. 
  مديريت يا پول

روزي كه دولت يازدهم كار خ��ود را آغاز كرد، وزير 
نفت گفت مشكل پارس جنوبي پول است، اما اندكي 
بعد گفته شد مش��كل اصلي در تأخيرهاي به وجود 
آمده مديريت پروژه است. با تغيير تركيب مديريت 
پارس جنوبي كارها به كندي پيش رفت تا ثابت شود 
مدعيان ديروز عملكردي بدتر از دوره پيشين خود 
داشتند، اما هر چه كه بود فازهاي متعددي راه اندازي 
شد.  با راه اندازي فاز 12، فاز 15 و 16، فاز 17 و 18، 
فاز 19، فاز 20 و 21 توليد گاز پارس جنوبي به 600 
ميليون مترمكعب نزديك ش��د تا در مراسم هاي 
افتتاح اين پروژه ها، ديگر كسي به شركت هاي ايراني 
انتقادي وارد نكند و اين شركت ها نماد موفقيت و 

نتيجه اعتماد به توان داخل معرفي شوند!
در انتخابات رياس��ت جمهوري 96 حسن روحاني 
و اس��حاق جهانگيري بارها از برابر شدن توليد قطر 
و ايران گفتند؛ روي اين مانور دادند كه در سال 92 
ميزان توليد از پارس جنوبي 285 ميليون مترمكعب 

بود و امروز اين رقم به 600 ميليون متر مكعب رسيده 
است. سياس��ي كاري محض به حدي بود كه اذهان 
عمومي در حال باور اين القاي غلط بودند كه وزارت 
نفت با يك چوب جادويي، توليد را به اين رقم رسانده، 

در حالي كه حقيقت چيز ديگري است. 
  دو ديدگاه و دو نتيجه

اصواً در پارس جنوبي دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه 
نخس��ت مي گويد ش��ركت هاي ايراني بايد در كنار 
ش��ركت هاي خارجي كارگري كنند و پروژه ها بايد 
ميان شركت هاي خارجي پخش ش��ود. طرفداران 
اين ديدگاه دست روي دست مي گذارند تا روزي كه 
شرايط براي حضور شركت هاي خارجي مهيا شود، 
به بيان س��اده تر، طرفداران اين ديدگاه در شرايطي 
مي توانند به توسعه فكر كنند كه شرايط عادي باشد 

و هيچ مشكلي وجود نداشته باشد. 
ديدگاه دوم اما بر اين باور اس��ت در شرايط تحريم و 
جنگ اقتصادي، بايد از توانمندي شركت  هاي ايراني 
بهره ب��رد. به همين دليل بود كه در دولت گذش��ته 
توسعه پارس جنوبي به شركت هاي ايراني سپرده شد، 
زيرا چاره ديگري نبود. شركت هاي خارجي ايران را 
ترك كرده بودند و تنها راه براي برداشت سريع تر از 
پارس جنوبي بهره گيري از شركت هاي ايراني بود كه 

البته با كج سليقگي همراه بود. 
اما به هر شكل آن تصميم باعث شد تا كار با سرعت 
بيش��تري دنبال شود و بيش��تر پروژه ها با پيشرفت 
فيزيكي بااي 70 درصد به دول��ت يازدهم تحويل 
شود. دولت يازدهم نيز با تكميل اين فازها، توليد گاز 
از پارس جنوبي را به بيش از 580 ميليون مترمكعب 
رساند. در واقع طرفداران ديدگاه نخست، ناِن نتيجه 

ديدگاه دوم را ميل كردند. 
اگر تفكر حاكم بر وزارت نفت ام��روز، در آن دوران 
حاكم بود هيچگاه قراردادي امضا نمي شد؛ چراكه اين 
تفكر تنها براي كار در شرايط سفيد و بدون مشكل 
پرورش يافته و قدرت »تصميم گيري« در ش��رايط 
س��خت را ندارند. نمونه عملكرد ديدگاه نخس��ت را 
مي توان طي پنج سال اخير مشاهده كرد كه تنها يك 
قرارداد در پسابرجام با شركت توتال امضا شد كه اين 
شركت نيز با شروع تحريم امريكا ايران را ترك كرد تا 

باز هم منابع كشور معطل اين ديدگاه شود. 
حاا كه اوضاع طبق ميل اين گروه نيست، مديرعامل 
شركت نفت و گاز پارس با تغيير 180 درجه اي موضع 
خود از عملكرد ش��ركت هاي ايراني دفاع مي كند و 
معتقد است با وجود نقايصي در اجراي پروژه ها، اما 
توانمندي اين ش��ركت ها چند برابر شده و اين مهم 
مي تواند خأ شركت هاي خارجي را پر كند. عقيده اي 
كه پنج سال زمان برايش صرف شد تا وزارت نفت به 
آن پي ببرد. آيا اين تغيير انديشه ای در حوزه عمل نيز 

فرصت ظهور خواهد يافت؟ 
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اذعان مدیران نفتی به توانمندی های داخلی 
بعد از خروج خارجی ها!

تغيير  نظر 180 درجه اي وزارت نفت درباره شركت هاي ايراني در پارس جنوبي

در حالي كه شركت هاي ايراني نماد عقب ماندگي در نفت معرفي مي شدند، حاا لكوموتيو توسعه نفت ناميده مي شوند

وحیدحاجیپور
گزارشیک

ارزش قاچاق پوشاک به داخل 2/4 و قاچاق سوخت به خارج 2/2 میلیارد دار است
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاا و ارز: بايد بدون جوزدگی با قاچاق مبارزه كنيم!

اعام آمادگي قرارگاه خاتم براي اجراي فاز دوم طرح توسعه بندر شهید بهشتي

گزارش2

خبر

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوات پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185امپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوادآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

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

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوادخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوادكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

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

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پاسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايام 
6184115پارس سرام 

8106149اميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني اماح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

 عمده فروشان ميدان بهمن
 فاكتور مرغ نمي دهند! 

افزايش قيمت مرغ كه از اواخر هفته گذش�ته آغاز شده، همچنان 
ادامه دارد  و روزان�ه قيمت اين كاای پرمصرف ح�دود هزارتومان 
گران می شود، به طوری كه روز گذشته قيمت مرغ به 14هزارو 300 
تا 15 هزارتومان افزايش يافت. در اين ميان وزارت جهاد كشاورز ي  
تصور مي كن�د صرفًا با توزيع م�رغ منجمد با قيم�ت ۹ هزار تومان 
مي تواند مان�ع از افزايش قيمت ها ش�ده و مرغ�داران را مجبور به 
كاهش قيمت ها كند. عاوه بر اين نبود ناظران س�ازمان تعزيرات ، 
سازمان حمايت و شركت پشتيباني امور دام در ميدان اصلي بهمن 
تهران نيز موجب نابس�اماني توزيع مرغ شده اس�ت، به طوري كه  
عمده فروشان از ارائه فاكتور خريد به مشتريان خودداري مي كنند. 
فعاان بازار دليل افزايش افسار گس��يخته قيمت مرغ را ناتواني وزارت 
جهاد كش��اورزي بر نح��وه توليد و توزي��ع آن مي دانن��د و معتقدند كه 
دس��تگاه هاي نظارتي توزيع و فروش كاا را در ب��ازار رها كردند و هيچ 
نظارتي بر قيمت كاا در زنجي��ره توزيع و خرده فروش��ي وجود ندارد. 
همچنين دو ماه گذشته وزير سابق صنعت در روزهاي پاياني وزارتش در 
اين وزارتخانه ممنوعيت صادرات مرغ را لغو كرد و به اين ترتيب محمد 
شريعتمداري مانند س��اير كااها، بازار مرغ را نيز دچار آشفتگي كرده 
و روند صعودي قيمت م��رغ را كليد زد و از اي��ن وزارتخانه رفت. اكنون 
توليد كنندگان مرغ ديگر تابع  دس��تورات وزارت جهاد و س��ازمان هاي 
نظارتي نيستند و مرغ را به هر قيمتي كه دلشان بخواهد عرضه مي كنند؛ 
چراكه معتقدن��د قيمت مرغ را عرضه و تقاضا تعيين مي كند، نه س��تاد 
تنظيم بازار . مرغداران با بهانه ه��اي مختلف مانند كاهش جوجه ريزي 
يا نداشتن خوراك دام در اين آش��فته بازار مي تازند. در چنين شرايطي 
افزايش قيمت گوشت قرمز به 75 تا 80 هزار تومان نيز مزيد بر علت شده 
و موجب افزايش تقاضا در بازار ش��ده است و مرغداران به هر قيمتي كه 
مرغ را عرضه كنند، مصرف كنندگان مجبور به خريد آن هستند.  وزير 
صنعت نيز اخيراً در گفت وگوي ويژه خبري با قبول ضعف وزارت صنعت 
در زنجيره توزيع  كااها مي گويد: در تأمين كااهاي اساس��ي مشكلي 
نداريم، اما مشكل اساسي در شبكه توزيع است كه اين كااها به دست 
مردم نمي رس��د و رضايتمندي عمومي در اين زمينه وجود ندارد. وي 
مي افزايد: در فرآيند توزيع كااهاي اساس��ي بازنگري كرده ايم و نظام 
جديد توزيع اقام اساسي يارانه اي به زودي اعام و اجرايي خواهد شد. 
رحماني با اشاره به نوسانات اخير در بازار مرغ تأكيد مي كند: براي تنظيم 
اين بازار وزارت جهاد كشاورزي اقدام به عرضه ذخاير موجود در انبارها 

كرده و از صادرات مرغ جلوگيري شده است. 
  عملكرد ضعيف اتحاديه ها در كنترل بازار 

عاوه بر ضعف دولت و دس��تگاههای نظارتی بر توزيع كااها، نمی توان 
از نقش ضعي��ف اتحاديه ها ب��ر نظارت بر ب��ازار نيز چشم پوش��ي كرد. 
اتحاديه ها ي توليدي و توزيعي، به ويژه آنهاي��ي كه با كااهاي مصرفي 
مردم ارتباط دارد، نظارت بر اعضاي خ��ود را رها كرده و هيچ نظارتي بر 
بازار ندارند. به عنوان مثال، اتحاديه فروش��ندگان پرنده و ماهي در يك 
هفته اخير فقط قيمت روزانه مرغ را اطاع رساني و اعام كرده كه قيمت 
روز با قيمت 9800 تومان ستاد تنظيم بازار فاصله دارد. روز گذشته نيز 
اين اتحاديه قيمت 14 هزار و 300 تومان را براي مرغ اعام كرد.  رئيس 
اتحاديه فروش��ندگان پرنده و ماهي علت افزايش بي سابقه قيمت مرغ 
را كاهش توليد و س��ود جويي توليد كنندگان مرغ زنده از شرايط فعلي 
مي داند و مي گويد: روز يك شنبه مرغ زنده 9500 تا 9800 تومان عرضه 
شده اس��ت، اما قيمت مرغ آماده طبخ به 14 هزار و 300 تومان رسيده 
است.  يوسف خاني با اشاره به اينكه هيچ نظارتي بر روند عرضه مرغ زنده 
وجود ندارد، ادامه داد: توزيع مرغ منجمد كه از سوي شركت پشتيباني 
امور دام ش��روع ش��ده اس��ت، نه تنها به دليل حجم كم سبب كاهش 
قيمت مرغ گرم نش��ده، بلكه س��بب افزايش قيمت مرغ نيز شده است. 
ديروز قيمت مرغ در كش��تارگاه 13 ه��زار و 100 تومان و پخش عمده 
نيز 13 هزار و 300 تومان اس��ت.  وي با تأكيد بر دخالت دولت و وزارت 
جهاد كشاورزي در اصاح اين شرايط افزود: اين ارگان ها بايد دليل كاهش 

توليد را بررسي كنند. 
 مردم و رسانه ها همچنان در انتظار تدبير وزارت جهاد و اتحاديه ها براي 
سامان بخشيدن بر قيمت بازار هستند. هر چند كه تجربه نشان داده هر 

كاايي كه گران شود ديگر امكان ارزاني آن وجود ندارد. 

پيش فروش هاي دردسرساز خودروسازان!
خودروس�ازان ب�ا وج�ود تعه�دات قبل�ي ب�ه مش�تريان، هن�وز 
ه�م ول�ع ثبت نام ه�اي جدي�د را دارن�د ب�ا آن  ك�ه ش�ركاي 
پيش فروش ه�اي  ب�ه  نس�بت  مي گوين�د  خارجي ش�ان 
بي برنام�ه و تأمي�ن نش�دن قطع�ه ب�ه آنه�ا هش�دار داده بودند. 
با آغاز زمزمه هايي در دولت مبني بر افزايش نرخ رسمي خودرو با مصوبه 
ستاد تنظيم بازار و به موازات آن، كنار رفتن شوراي رقابت از قيمت گذاري 
خودرو، تحويل به موقع خودروهاي پيش فروش  شده كه در تعهدات قبلي 
خودروسازان بود، متوقف شد و هر روز به بهانه هاي مختلف، تعداد زيادي 
از مشترياني كه بايد در موعدهاي  مشخص، خودروهاي خود را تحويل 
مي گرفتند، با ممانعت خودروسازان در ايفاي تعهداتشان مواجه شدند. 

در سبد خودروهايي كه خودروسازان با ولع بسيار اقدام به پيش فروش 
آنها كرده بودند، طيف متنوعي از خودروهاي داخلي و توليد مشترك با 
خودروسازان خارجي قرار داشت كه ميزان توليد با توجه به گرفتاري هاي 
تحريم و وضع اولين تحريم اياات متح��ده امريكا همزمان با خروجش 
از برجام روي صنعت خودروس��ازي، قطعاً به م��رور كاهش مي يافت و 

خودروسازان قادر به عمل به ايفاي تعهدات خود در اين رابطه نبودند. 
اكنون كار به جايي رسيده است كه بسياري از خودروهاي ثبت نامي توليد 
مشترك ايراني با خودروسازان فرانسوي، به رغم اينكه با افزايش قيمت 
از سوي خودروساز و اجبار مشتريان به پرداخت آن مواجه شده است، اما 
مابه التفاوت ها دريافت شده و خودرويي به دست مصرف كننده نرسيده 
اس��ت. در عين حال، به زعم برخي منابع آگاه در خودروسازان خارجي 
كه شريك ايران در دوران پس��ابرجام بودند، هشدارهاي ازم در رابطه 
با نبود قطعه و پك هاي مرتبط با توليد خودروهاي مشترك، به مديران 
خودروسازي داده شده بود، اما آنها تنها به فكر جمع كردن منابع مالي از 

دست مردم براي پوشاندن ناكارآمدي هاي خود بودند. 
يك منبع مطلع در رنوپارس هم در گفت وگو با رسانه ها اعام كرده كه به 
مديران پيشين سايپا در زمينه پيش فروش بيش از ظرفيت محصوات 
رنو شامل ساندرو، استپ وي و تندر 90 هش��دار داده بود، اما آنها بدون 
توجه به اين موضوع و ب��دون هماهنگي با رنو و با آگاه��ي از ناتواني در 
تأمي��ن، پيش فروش ص��ورت داده بودند.  يكي از خري��داران خودروي 
مش��ترك توليد ايران خودرو با پژو در گفت وگو با مهر مي گويد: با وجود 
اينكه براي خريد پژو 2008 يك دوره مابه التفاوت از ما به دليل افزايش 
نرخ ارز و موارد مترتب بر هزينه هاي خودرو دريافت شده است، اما هنوز 
با گذشت بيش از شش ماه خودرويي تحويل نگرفته ايم و خودروسازان 
در اين زمينه عاوه بر اينكه به حاش��يه بازار دام��ن زده اند، خودروهاي 

ثبت نامي را هم تحويل نداده و به تعهدات خود عمل نمي كنند. 
وي مي افزاي��د: هم اكنون برخي زمزمه ها مبني بر اين اس��ت كه مجدد 
از مشتريان مابه التفاوت دريافت ش��ود تا قيمت به حاشيه بازار نزديك 
شود، در حالي كه اين خودروها سال 96 و قبل از نوسانات ارزي ثبت نام 
شده و عاوه بر اينكه تأخير در تحويل خودرو وجود دارد، يك مرحله هم 
مابه التفاوت دريافت شده است. در اين ميان انتظار داريم سازمان حمايت 

و دستگاه هاي نظارتي روي اين موضوع هم نظارت داشته باشند. 

فرمان�ده ق�رارگاه س�ازندگي خاتم اانبي�اء)ص( در بازديد از 
ف�از نخس�ت بن�در شهيد بهش�تي چابه�ار از آمادگ�ي اي�ن 
قرارگاه براي اجراي فاز دوم طرح توس�عه اين بن�در خبر داد. 
به گزارش تس��نيم، س��عيد محم��د فرمان��ده قرارگاه س��ازندگي 
خاتم اانبي��اء)ص( روز گذش��ته ضمن بازديد از فاز نخس��ت بندر 
شهيد بهشتي چابهار، بر ضرورت توسعه اين بندر به عنوان دروازه 

توسعه يافتگي محور شرق كشور تأكيد كرد. 

در اين بازديد فرهاد نظري، مديرعامل مؤسسه مكين گروه تخصصي 
نوح)ع( با بيان توضيحاتي درباره فاز نخست اين بندر گفت: قرارگاه 
خاتم در فاز نخس��ت طرح توسعه بندر ش��هيد بهشتي 1650 متِر 
طول موج ش��كن در امتداد موج ش��كن موجود احداث نموده و نيز 
1240 اسكله شامل دو پست اس��كله كانتينري و سه پست اسكله 
چندمنظوره با ظرفيت 50 تا 100 هزار تن ايجاد كرده اس��ت. فاز 
نخست بندر شهيد بهش��تي چابهار به عنوان اولين بندر اقيانوسي 

كشور در آذرماه سال گذش��ته با حضور رئيس جمهور افتتاح شد. 
ح��دود 16 ميليون مت��ر مكعب عملي��ات ايروبي، اس��تحصال و 
احياي 200 هكت��ار از اراضي، 120 هكتار تراكم و بهس��ازي و نيز 
محوطه سازي حدود 65 هكتار به منظور احداث ترمينال كانتينري 
و چندمنظوره از ديگر اقداماتي اس��ت كه توسط قرارگاه سازندگي 
خاتم اانبياء)ص( در فاز نخس��ت طرح توس��عه اي��ن بندر صورت 

گرفته است. 

بهناز قاسمی



فرارروبهجلويکيروش
کارلوس کي روش را چه مي ش��ود؛ مرب��ي اي که ي��ک روز او را به خاطر 
انتقادهاي تندش از تحريم هاي کشورهاي غربي و امريکا عليه ايران ستايش 
مي کرديم، امروز صحبت هايي به زبان مي آورد که جز تحقير کشورمان 
برداشت  ديگري نمي توان از آن داشت، آن هم در روزهايي که قرار بود تمام 
اختافات و خط و نشان ها بين او و منتقدان داخلي اش حداقل تا پايان جام 
ملت ها به کناري گذاشته شود. در روزهايي که در داخل کشورمان بيشتر 
پيام هاي مثبت به سوي آخرين اردوي تيم ملي در قطر فرستاده مي شود، 
کي روش   با کمترين درک از شرايط حساسي که فوتبال براي آرامش پيش 
از جام ملت ها نياز دارد، همچنان اصرار به  پاسخ دادن به اين و آن منتقد و 
البته تکرار همان گايه هاي هميشگي از کمبود امکانات و حمايت نشدن 
دارد، آن هم در شرايطي که اين روزها ملی پوشان به واسطه هماهنگي هاي 
صورت گرفته در يکي از بهترين کمپ هاي فوتبال دنيا آخرين تمريناتشان 
را براي حضور در جام ملت ها پشت سر مي گذارند.  البته کي روش سعي دارد 
در صحبت هايي تحقيرآميز و با قرار گرفتن در جبهه مقابل، منت برگزاري 
چنين اردويي در دوحه را بر سر مسئوان فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش 
بگذارد، تا جايي که در يکي از آخرين مصاحبه هايش گفته اس��ت: »اگر 

قطري ها نبودند، ما بايد در خانه مي مانديم!« 
سرمربي پرتغالي در حالي در ادعايي عجيب برگزاري اردوي دوحه را لطف 
قطري ها مي داند که نزديکي قطري ها به فوتبال ايران را نه در کاريزماي 
مربي اي مانند کي روش، بلکه در سياس��ت هاي اين کشور در قبال ايران 
مي توان ارزيابي کرد، مس��ائلي که هيچ ارتباطي به اينکه کي روش روي 

نيمکت ايران بنشيند يا يک مربي داخلي ندارد. 
قطري ها پس از تحريم هاي ظالمانه از سوي عربستان و امارات که حتي به 
بستن مرزها و محاصره  اين کشور  انجاميد، بيشتر از گذشته به ايران نزديک 
شده اند و همکاري هاي فدراسيون فوتبال ايران و قطر که امروز به استفاده 
تيم ملي بزرگساان از امکانات کمپ مجهز اسپاير منتهي شده را بايد در 
راستاي توافقات مقامات بااتر دو کش��ور دانست که در حال شکل دادن 
يک جبهه متحد عليه حاکمان کودک کش سعودي هستند. قطري ها با 
افزايش همکاري هاي دوجانبه با کشورمان به دنبال داشتن حمايت ايران 
برابر حکام عربستان هستند و  با توجه به چنين مسئله اي مشخص مي شود 
که برابر حمايت هاي کش��ورمان، امتيازهايي هم به ايران در بخش هاي 
مختلف مي دهند که فوتبال و ورزش يکي از کوچک ترين بخش هاي اين 
همکاري هاي مشترک است.   در چنين شرايطي صحبت هاي کي روش 
محلي از اعراب ندارد و مسئوان فدراسيون فوتبال بايد با تفهيم شرايطي 
که منجر به برگزاري اردو در قطر شده نسبت به ادعاهاي نادرست اين مربي 
پرتغالي تذکرات ازم را به وي بدهند تا اين گونه در بازي با کلمات کشورمان 
را تحقير نکند، طوري که انگار اگر قطري ها هيچ کمپي را در اختيار تيم ملي 
فوتبال قرار نمي دادند، ملي پوشان زميني براي تمرين نداشتند. ادعاهاي 
متناقض کي روش وقتي بيشتر عيان مي شود که وي کمپ شماره 2 تيم 
ملي و مجموعه پک در مجموعه ورزشي آزادي تهران را جزو ميراث هاي 
حضورش در تهران مي داند و اين دو مجموعه را برخوردار از بهترين  امکانات 

تمريني براي تيم هاي ملي عنوان مي کند. 
البته گروهي معتقدند گايه هاي تکراري ک��ي روش که امروز به تحقير 
کشورمان هم رسيده، يک فرار رو به جلو براي ناکامي احتمالي تيم ملي 
فوتبال در جام ملت هاي امارات است و به نظر مي رسد سرمربي تيم ملي 
ايران در حال زمينه چيني براي انداختن ناکامي در جام ملت ها به گردن 
کمبود امکانات و حمايت هاس��ت. شايد بهتر اس��ت کي روش بداند که 
عراقي ها در س��ال 2007 در حالي که کشورشان درگير جنگ بود و يک 
کشور جنگ زده به حس��اب مي آمدند و حتي يک دهم امکانات اان تيم 
ملي فوتبال کشورمان را هم نداشتند، قهرمان آسيا شدند. مسئله اي که 
نشان مي دهد کمبودها خيلي وقت ها نمي تواند بهانه اي براي توجيه يک 

ناکامي باشد.
البته شرايط تيم ملي فوتبال با تيم عراق 2007 اصاً قابل مقايسه نيست 
و با تاش هاي فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش و با وجود شرايط سخت 
اقتصادي کشور، بهترين اردوها و بازي هاي تدارکاتي براي تيم ملي فراهم 
شده اس��ت، آن هم در روزهايي که قهرمانان منهاي فوتبالي که شانس 
مدال در المپيک و جهاني هم هستند با هزينه شخصي و از جيب شان به 
مسابقات اعزام مي شوند! در چنين شرايطي بهتر است کي روش در روزهاي 
باقي مانده تا جام ملت ها، بيشتر از آنکه بخواهد منت گذار امتياز قطري ها 
به کشورمان به دليل حمايت هايمان در جبهه هاي سياسي و منطقه اي از 
اين کشور باشد، به جاي تحقير ايران براي سربلندي نام کشورمان در جام 

ملت هاي آسيا برنامه ريزي کند. 

سعيد احمديان
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کمکداورويدئوييتستشد
تکنولوژي کمک داور ويدئويي ديروز  تست شد تا با توجه به اشتباهات 
تأثيرگذار داوران در بازي هاي نيم فصل اول ليگ برتر فوتبال استفاده از 

اين سيستم در ادامه رقابت هاي ليگ جدي تر شود.

–– ––

گايه هاي قهرمان شطرنج  جوانان جهان
مقصودلو:اصًابهماتوجهنميکنند

افتخارآفريني و کس��ب موفقيت در ورزش وقتي متداوم و  هميشگي 
 حامد قهرمانی

     چهره 
مي شود که هم ديده شود و هم مورد حمايت قرار گيرد. اينکه ورزشکاري 
بعد از کسب افتخار بابت کوچک ترين امکانات با بي مهري و بي توجهي 
روبه رو مي شود، نمي توان از او توقع ادامه موفقيت داشت.  شطرنج ايران به واسطه حضور جوانان مستعد 
طي سال هاي گذشته تبديل به يکي از قدرت هاي آسيا شده است، اما همين شطرنج با بي مهري ها و 
بي توجهي هايي روبه رو است که اگر امروز به آن رسيدگي نشود، اعتراض شطرنج بازان از گايه هاي آرام 
امروز به فريادهاي بلند فردا خواهد رسيد. پرهام مقصودلو، قهرمان شطرنج کشور و قهرمان جوانان جهان 
که همين اواخر در رقابت هاي قهرماني انفرادي آسيا شرکت کرده بود، در اين خصوص مي گويد: »در اين 
اواخر شطرنج افتخارات زيادي کسب کرده است. ما چهار ورزشکار هستيم که با کسب ريتينگ بااي 
2600 کاري کرديم که در تاريخ شطرنج کشور بي سابقه بود. با وجود اين اصاً به ما توجه نمي شود. داشتن 
يک مربي خوب خارجي کمترين توقع ماست.« او در ادامه عنوان مي کند: »نايب قهرمان آسيا يک ايراني 
است. بچه هاي ش��طرنج ايران در آس��يا افتخارات زيادي به دست 
آورده اند، ول��ي نمي دانم چرا با 
کس��ب اين همه مقام باز هم 
کم  توجهي مي بينيم. مشکات 
زياد است؛ اکثر بچه ها با هزينه 
شخصي به  مس��ابقات بين المللي 
مي روند، خواهش ما اين اس��ت که به 
مشکاتمان رسيدگي کنند. کار کردن 
بدون مربي و ع��دم پرداخت هزينه ها 
واقعاً سخت اس��ت.« مقصودلو اضافه 
مي کند: »براي ش��رکت در مس��ابقات 
 برق آس��اي روس��يه بايد چيزي حدود

 700 تا 800 دار هزينه کنيم که فکر مي کنم 
با توجه به اين شرايط مجبور باشيم خودمان 
آن را بپردازيم. حضور در اين رقابت ها براي ما 
بسيار مهم است، چون همه شطرنج بازان قوي 
دنيا در آن حضور خواهند داش��ت. با اين حال 
شرايط موجود کار را براي ما سخت کرده است. 

اميدوارم مسئوان رسيدگي کنند.«

كادر فني باتجربه يا كشتي گير كهنه كار
کشتيآزادوفرنگيدردومسيرمتفاوت

انتخ��اب غامرضا 
محمدي و محمد بنا 
به عنوان سرمربيان 
تيم هاي ملي کش��تي آزاد و فرنگي واکنش هاي 
زيادي را به دنبال داشت. با اين حال و با گذشت 

چند هفته از اين انتخاب ها نوع 
تصميم گيري هاي اين دو مربي 
تفاوت ها و راه و روش تيمداري 
آنها را بيش��تر نش��ان مي دهد. 
غامرضا محمدي ب��ا دعوت از 
کشتي گيران کهنه کاري چون 
رضا يزداني و مهدي تقوي نشان 
داد که بيشتر به باتجربه ها فکر 
مي کند و مي خواهد با استفاده 
از آنها موفقي��ت تيم را تضمين 

کند. در آن سو اما محمد بنا با نگاهي مطمئن تر 
نسبت به جوان ها بيشتر به فکر تقويت کادر فني 
خود با حضور باتجربه ها و امتحان پس داده هاست. 
آقاي خاص کشتي که با همکاري رسول جزيني، 
ايرج اسفندياري و ناصر نوربخش نتيجه تاريخي 
و خاصي در المپيک 2012 لندن به دست آورد، 
حاا دوباره تيمش را جمع کرده است. محمد بنا 
ابتدا جزيني و اسفندياري را فراخواند و کارش را با 
جوانان فرنگي کار آغاز کرد، اما گويا براي موفقيت 

يک چهره کم داشت.
 ناصر نوربخش، همان کسي اس��ت که بنا بعد از 
المپيک لندن و قهرماني فراموش نشدني کشتي 
فرنگي ايران در آن با او به مش��کل خورد و حتي 
حاضر نشد براي المپيک 2016 ريو او را کنار خود 
داشته باش��د. حاا نوربخش به صورت رسمي از 
سوي محمد بنا به اردوي تيم ملي دعوت شده تا 

تجربياتش را در اختيار جوانان قرار دهد. اين اقدام 
بنا و دعوت از اصلي ترين منتقدش بار فني اعضاي 

کادر فني تيم ملي کشتي فرنگي را باا مي برد. 
اتفاقي که به طور حتم باعث موفقيت تيم خواهد 
ش��د، چراکه اين ترکيب يک بار کارايي خود را 

ثابت کرده و ح��اا هم مي تواند ب��ار ديگر آن را 
تکرار کند. حضور نوربخ��ش در کادر فني تيم 
ملي، آن هم در آستانه برگزاري مرحله نخست 
مس��ابقات انتخابي تيم ملي مؤيد اين است که 
محمد بنا کمر همت بس��ته تا به صورت دقيق 
و کارشناس��انه تيمي را انتخاب کن��د که مانند 
سال هاي قبل هيچ حريفي نتواند در برابر آن قد 

علم کند. کاري که به نظر مي رسد 
بايد از سوي غامرضا محمدي به 
عنوان سرمربي تيم ملي کشتي 
آزاد نيز جدي گرفته شود، چون 
بعيد به نظ��ر مي رس��د او با دل 
خوش ک��ردن به کش��تي گيران 
دور از آمادگي و صرف��اً باتجربه 
به نتيجه مطلوبي در رقابت هاي 

سخت جهاني دست پيدا کند.

 تيم مل�ي فوتبال 
شيوا نوروزي
    گزارش

ايران امروز درحالی 
نخس�تين ديدار 
دوستانه اش پيش از آغاز جام ملت هاي آسيا را در 
ورزشگاه الدحيل مقابل تيم ملي فلسطين برگزار 
مي كند   كه تنش ها بابت حرف های سرمربی دوباره 
اوج گرفته، مردی كه اگر تا ديروز سودای قهرمانی 
داش�ت حاا رؤيايش حضور در نيمه نهايی است. 
بحث تيم ملي اين روزها داغ اس��ت و در حالي که 
اهالي فوتبال و هواداران منتظر قهرماني ايران در جام 
ملت هاي قاره کهن هستند، سرمربي پرتغالي اصرار 
دارد که سطح توقعات را پايين بياورد. کمبود امکانات 
و تدارکات ضعيف از جمله نکاتي است که انتقاد کادر 
فني و ملي پوشان را به همراه داشته است. با اين حال 
آنها اميدوارند با شروع بازي ها همدلي و اتحاد در تيم 
ملي و هواداران به اوج برسد. کي روش که صعود تيم 
ملي به نيمه نهايي جام ملت ها را رؤياي خود عنوان 
کرده بود، ديروز از طريق صفحه شخصي اش پيام 
جديدي را در باب س��ختي ها و مشکات تيم ملي 

منتشر کرد و از تحمل فشارهاي بي رحمانه گفت: 
»در چند سال گذشته، به انواع مختلفي از مشکات 
و سختي ها عادت کرديم. آنها منبع الهام ما شدند تا 
قوي تر و بهتر ش��ويم، اما اخيراً با حمات متفاوتي 
مواجه ش��ده ايم که براي از بين بردن اعتبارمان و 
به خط��ر انداختن تاش ه��ا و موفقيت مان تاش 
مي کنند. ازم است مقابل فشارهاي بي رحمانه عليه 
باورها و اهداف مان بايستيم و متحد با هم، مقاومت 
کنيم؛ همه همکاران و بازيکنان.« اين در حالي است 
که فوتبال ايران پس از آخرين قهرماني در آسيا پنج 
بار )1980، 1984، 1988، 1996 و 2004( صعود 

به نيمه نهايي جام ملت ها را تجربه کرده است!
   درهاي بسته 

فلس��طين يک��ي از آن دو تيمي اس��ت که حريف 
تدارکاتي کشورمان شده، رويارويي با اين تيم عربي 
فرصتي است تا تفکرات تاکتيکي مرد پرتغالي در 
زمين پياده شود. اين بار اما کي روش نيز براي آنکه 
تاکتيک هاي تيمش از چشم رقبا پنهان بماند بازي 
پشت درهاي بسته را انتخاب کرده است. از کمپ 

اسپاير خبر مي رس��د که کارلوس کي روش آنقدر 
به رو نشدن دستش مقابل رقبا اهميت مي دهد که 
جو اردو حسابي امنيتي ش��ده است. سرمربي تيم 
ملی  همانند گذشته دستيارانش را مأمور حفاظت 
از سکوها کرده تا جاسوسان حريف به اردوي ايران 
دسترسي نداشته باش��ند، ضمن اينکه از مأموران 
امنيتي هم کمک خواسته است. جالب اينکه دومين 
بازي تدارکاتي مان نيز به دستور سرمربي اسپانيايي 
قطر هفته   آينده در ورزش��گاه خليفه دوحه پشت 

درهاي بسته انجام مي شود. 
   كي روش فراري از خانه

مرد اول نيمکت تيم ملي فوتبال اي��ران نه تنها از 
تدارکات در نظر گرفته شده براي شاگردانش راضي 
نيست، بلکه معتقد است قطري ها لطف بزرگي به 

کشورمان کرده اند! 
اردوي تدارکاتي يوزپلنگ ها در کمپ اسپاير موجب 
شده کارلوس کي روش يک بار ديگر از مسئوان قطر 
تقدير و تشکر کند: »در کمپ بسيار خوبي حضور 
داريم. بايد مراتب تقدير و تشکر خودمان را از حمايت 

قطر براي آماده سازي تيم ملي در راه جام ملت هاي 
آسيا داشته باشيم. وقتي شما هيچ چيز نداريد، هر 
چيزي که به ش��ما ارائه مي ش��ود، بايد قدردان آن 
باشيد. واقعيت اين است که اگر حمايت قطر از تيم 
ملي ايران نبود، بايد در خانه و در ايران مي مانديم. 

بايد خدا را به خاطر اين حمايت شکر کنيم.«
   فوتبال ساده نيست

در حالي که مخالفان ک��ي روش قهرماني ايران در 
جام ملت ه��اي 2019 را خواس��ته اي بحق تلقي 
مي کنند، اما س��رمربي تي��م مل��ي از منتقدان و 
کارشناسان خواسته با نگاهي دقيق تر جام ملت ها 
را زير نظر بگيرند: »هم��ه مي دانند که فوتبال يک 
بازي ساده نيست. در فوتبال هيچ چيزي راحت به 
دست نمي آيد، مخصوصاً براي ما که عاوه بر اينکه 
حواس��مان بايد به اتفاقات داخل زمين باشد، بايد 
مراقب اتفاقات خارج از زمين هم باشيم. فوتبال تنها 
براي مربياني راحت است که يک بار در هفته درباره 
شرايط تيمي صحبت مي کنند. مطمئناً تمام مربيان 
و تيم ها کار سختي خواهند داشت. ما تمام سعي مان 

را مي کنيم و براي موفقيت مي جنگيم.«
   رؤياي نيمه نهايي!

کارلوس کي روش در حالي از اعتماد به نفس بااي 
ش��اگردانش تعريف مي کند که در عي��ن ناباوري 
رؤيايش را حضور اي��ران در نيمه نهايي مي خواند: 
»بس��يار س��اده و با فروتني وارد ج��ام ملت هاي 
آسيا مي ش��ويم. اعتماد به نفس باايي داريم و به 
توانايي هاي خود به عنوان يک تيم ايمان داريم. با 
اين اعتماد به نفس، ايمان و تعهد وارد اين مسابقات 
مي شويم. در حال حاضر تمام تمرکزمان روي بازي با 
يمن است. براي ما مطمئناً اولين ديدار بااهميت ترين 
بازي است. بعد از بازي نخست به ديدارهاي بعد فکر 
مي کنيم. آرزو و رؤياي ايران حضور در نيمه نهايي 
است. به نظر من سه تيم هستند که شانس حضور 
در بين چهار تيم نهايي را دارند. کره جنوبي، استراليا 
و ژاپن شانس حضور در دور نهايي را به خاطر سابقه 
و عملکردشان دارند. ايران، عربستان، قطر، امارات، 
چين و ازبکستان هم براي يک جايگاه باقي مانده در 
بين چهار تيم نهايي مي جنگند. تمام کش��ورهاي 
ديگر براي يک جايگاه باقي مانده مي جنگند. سه 
کشور نخس��تي که گفتم، به خاطر سرمايه گذاري 
و اقداماتي که انجام داده اند کمابيش در جمع چهار 
تيم نهايي خواهند بود. ما هم تاش مي کنيم در بين 

چهار تيم نهايي باشيم.«

صعودبهنيمهنهاييآسيارؤيايبزرگکيروش!
ايران – فلسطين، اولين بازي تداركاتي پشت درهاي بسته در قطر قبل از جام ملت ها 

ركورد قهرماني كهکشاني هاي مادريد
پادشاهيدرجامباشگاهها

رئال س��ال 2018 را با موفقيتي فراموش نش��دني به پايان برد، آن هم با 
تاجگذاري در جام باشگاه هاي جهان. کهکش��اني ها که با قهرماني سال 
گذشته در پي برتري برابر گرميو )برزيل( در کسب اين جام با بارسا برابر 
شده بودند، حاا با پيروزي 4 بر يک مقابل العين امارات، رقيب ديرينه خود 

را پشت سر گذاشتند و پادشاه جام باشگاه هاي جهان لقب گرفتند. 
نخستين قهرماني رئال در جام باشگاه ها به برتري برابر سن لورنزو )آرژانتين( 
در مراکش برمي گردد. درست چهار سال قبل بود که رئالي ها طعم نخستين 
قهرماني در اين رقابت ها را چشيدند. سال بعد اما رقيب ديرينه کهکشاني ها 
بود که به عنوان قهرماني دس��ت يافت، اما س��لطه آبي واناري ها بر جام 
باشگاه هاي جهان با سومين قهرماني پايان يافت و بعد از آن رئال ديگر اين 
اجازه را به هيچ تيمي نداد که جام قهرماني اين رقابت ها را بااي سر ببرد. 
در سال 2016 سفيدپوشان مادريد با کنار زدن کاشيما آنتلرز )ژاپن( دومين 
قهرماني خود را دشت کردند. سال گذشته نيز به عنوان نخستين باشگاه در 
جهان از عنوان قهرماني خود با برتري برابر گرميو دفاع کردند و امسال هم در 
امارات با کسب پيروزي پرگل مقابل العين، نه فقط سومين قهرماني پياپي 
خود را در اين رقابت ها جشن گرفتند که به پرافتخارترين تيم با کسب چهار 
عنوان قهرماني در جام باشگاه هاي جهان دست يافتند، رکوردي که بدون 

شک به اين زودي ها شکسته نخواهد شد. 
العين امارات به عنوان شگفتي ساز رقابت هاي امسال خود را به فينال جام 
باشگاه هاي جهان رسانده بود. با وجود اين، پر واضح بود که نماينده امارات 
کار بس��يار س��ختي برابر مدافع عنوان قهرماني جهان دارد و دست آخر 
هم ورزشگاه زايد ابوظبي ميزبان چهارمين قهرماني رئال مادريد و پايان 
شگفتي سازي  العين بود. تيمي که بعد از کاشيما، دومين تيم آسيايي است 
که به عنوان نايب قهرماني جام باشگاه هاي جهان دست پيدا کرده است. 
اين تيم اماراتي همچنين بعد از موفقيت هايي که برابر تيم هاي ولينگتون 
نيوزيلند قهرمان اقيانوسيه، اسپرانس تونس قهرمان آفريقا و ريورپاته 
آرژانتين قهرمان ليبرتادورس داشت، موفق ش��د يک مرتبه هم دروازه 
شاگردان سواري را باز کند و يک گل نيز به رئالي ها بزند.  سواري بعد از اين 
قهرماني که با گل هاي مودريچ، يورنته، راموس و البته گل به خودي العين به 
دست آمد، تأکيد کرد که زيدان نيز در اين موفقيت و قهرماني سهيم است: 
»بازيکنانم شايسته اين قهرماني بودند. پس از روزها تاش و ممارست به 
اينجا رسيده ايم. بدون قهرماني در چمپيونزليگ نمي توان در اين بازي ها 
حاضر بود. ما س��ه قهرماني متوالي در ليگ قهرمانان و حاا سه قهرماني 
متوالي در جام باشگاه هاي جهان داريم، اما بايد بگويم که حضورمان در اينجا 

را مديون زيدان هستيم و او قطعاً در اين قهرماني سهيم است.«

شب متفاوت دو منچستر!
پايانشکستناپذيريسيتيدراتحاد
وبردپرگليونايتدباذخيرهطايی

کمتر از دو هفته پيش بود که شاگردان پپ با قبول شکست 2 بر صفر 
در استمفوردبريج صدر جدول را از دست دادند و چلسي را به کورس 
مدعيان اضافه کردند. شکستي که هفته بعد با پيروزي پرگل برابر اورتون 
جبران ش��د، اما به فاصله کمتر از دو هفته بار ديگر تکرار شد و اين بار 
نه برابر يکي از مدعيان ليگ جزيره، بلکه برابر کريستال پااسي که به 
لطف اين سه امتياز توانست خود را به رده چهاردهم برساند و هاجسون 
کهنه کار به اولين سرمربي انگليسي تبديل شود که از سال 2010 موفق 
به شکست منچسترسيتي در استاديوم اتحاد شده است. اتفاقي که بدون 

ترديد بدبين ترين هوادار سيتي نيز تصورش را نمي کرد! 
با اين شکست دور از انتظار، فاصله سيتي با صدر جدول به عدد 4 رسيد تا 
ليورپول خود را بيش از هر زماني به رؤياي قهرماني نزديک  ببيند. حاا ديگر 
سيتي، آن تيم بدون نقطه ضعفي نيست که يورگن کلوپ ادعا مي کرد. 
سيتي فصل پيش با 100 امتياز و 108 گل زده با اقتدار قهرمان ليگ برتر 
شد، اما حاا به فاصله سه هفته، دوبار طعم تلخ شکست را مي چشد تا تصوير 

تسخيرناپذيري خود را از ذهن ها پاک کند!
دومين باخت اين فصل سيتي اما تنها اتفاق جالب توجه هفته هجدهم ليگ 
جزيره نبود. در واقع شايد اتفاق جالب  اين هفته در ورزشگاه کارديف رخ داد، 
جايي که نخستين برد پنج گله منچستر بعد از جدايي فرگوسن رقم خورد. 
سولسشر ش��روعي طوفاني داش��ت. او که تازه چند روزي است جايگزين 
مورينيو ش��ده، در نخستين گام موفق به کس��ب پيروزي 5 بر يک مقابل 
کارديف در ديداري خارج از خانه شد. البته سرمربي جديد بعد از بازي گفت 
که فوتبال ورزشي ساده است اگر بازيکن بزرگ داشته باشيد، اما اين منچستر 
بعد از جدايي فرگوسن با وجود همه بازيکنان بزرگي که به اين تيم آمده بودند، 
موفق به کسب برد پنج گله نشده بود. اتفاقي که حاا بعد از سال ها و در پي 
يک اخراج دور از انتظار رقم خورد تا شياطين سرخ را به آينده اميدوار کند، 
چراکه آخرين باري که منچستر موفق شده بود پنج مرتبه دروازه يک تيم را 
باز کند به زماني برمي گردد که فرگوسن اسکاتلندي روي نيمکت اين تيم 
مي نشست و سرخ هاي منچستر به تساوي 5 - 5 برابر وست بروم دست يافته 
بودند و حاا درست زماني که مورينيو بابت نتايج ضعيف و دور از انتظار از اين 
تيم کنار گذاشته مي شود، منچستر کارديف را با پنج گل شکست مي دهد، 
آن هم با  مردی که در دوران بازيگری ذخيره طايی آنها بوده که چند روزي 
است سکان هدايت اين تيم را به دست گرفته است. مربي اي که نمي تواند 
ذوق خود را از داشتن بازيکنان بزرگ تيمش پنهان کند: »کيفيت بازيکنان 
يونايتد، باور نکردني است«. بايد ديد او با اين هيجاناتي که دارد، راهي را که 

طوفاني آغاز کرده به سرمنزل مقصود مي رساند يا نه.

دنيا حيدري

فريدون حسن
    منهای فوتبال



وقوع سونامي در اندونزي تاكنون جان دست كم ۲۲۲ نفر 
را گرفته و صدها زخمي و مصدوم برجاي گذاشته است. 
به گزارش ايسنا، به گفته مقام هاي سازمان مقابله با باياي 
طبيعي در اندونزي، آتشفشان و زمين لرزه روز شنبه حوالي 
ساعت ۲۱ به وقت محلي در تاريكي شب رخ داده و ۲۴ دقيقه 
بعد امواج سونامي ساكنان سواحل سوماترا و جاوا را در تاريكي 
شب غافلگير كرده است.  مقامات دولتي اين كشور اعام كردند 
كه وقوع سونامي در نزديكي »تنگه سوندا« تاكنون دست كم 
۲۲۲ قرباني گرفته و شمار زخمي ها به ۸۴۳ نفر رسيده است.  
آژانس مديريت باياي طبيعي در اين كشور نيز اعام كرده 
كه صدها ساختمان بر اثر اين سونامي خسارت ديده  يا تخريب 

شده است و همچنين حدود ۳۰ نفر ناپديد شده اند.

 222 كشته 
درسونامي اندونزي

 برادرزن جنايتكار و همدستش 
محاكمه شدند
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شبكه سرقت اتباع غيرمجاز متاشي شد
 پنج مرد افغان كه در تيم هاي جداگانه اقدام 
به س�رقت گوش�ي تلفن هم�راه در مناطق 
جنوب تهران مي كردند بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده همزمان با اعام 
شكايت هاي مش��ابه درباره سرقت گوشي هاي 
تلفن همراه در مناطق بازار، ش��وش و مولوي به 
جريان افتاد. سارقان مردان موتور سوار بودند كه 
در تيم هاي جداگانه سرقت مي كردند. شاكيان 

به پليس گفته بودند كه همگي س��ارقان تبعه 
افغان هستند بنابراين تحقيقات كارآگاهان اداره 
هيجدهم پليس آگاهي تهران كه مأمور رسيدگي 
به پرونده شده بودند در اين باره به جريان افتاد.  
با اطاعاتي كه ش��اكيان در اختيار كارآگاهان 
پليس گذاشتند آنها موفق شدند با چهره نگاري 
اعضاي باند را كه پنج سارق ۲۰تا ۲5ساله بودند 
شناسايي و بازداش��ت كنند.  سردسته باند در 

اعتراف هاي خود گفت: ما پن��ج نفر تبعه افغان 
هستيم و به صورت غيرمجاز وارد ايران شديم و 
مدتي قبل تصميم به سرقت گرفتيم. بعد از آن با 
موتورهاي مختلف و در تيم هاي جداگانه شروع 
به سرقت كرديم كه س��رانجام بازداشت شديم.  
متهم با اعتراف به س��رقت بيش از ۱5۰ گوشي 
تلفن همراه گفت: بيشتر گوشي ها را از ايران به 
افغانستان قاچاق كرديم و در آنجا مي فروختيم.  

سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با 
س��رقت هاي خاص پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: در بازرس��ي از مخفي��گاه متهمان، دهها 
دستگاه گوش��ي تلفن همراه مس��روقه كشف 
شده است. وي ادامه داد: به دستور داديار شعبه 
اول دادس��راي ناحيه ۳۴ تهران تحقيقات براي 
شناسايي جرائم بيشتر متهمان در اداره هجدهم 

پليس آگاهي تهران بزرگ در جريان است. 

قرار گرفتن در يك رقابت عش�قي براي 
رس�يدن به همس�ر دلخواه ممكن است 
ب�راي خيلي هاي�ي ك�ه قص�د تش�كيل 
خان�واده دارند اتف�اق بيفتد، اما توس�ل 
به عمل مجرمانه براي رس�يدن به هدف 
مي تواند رقيب را به خواس�ته اش برساند 
مثل پس�ري كه براي رس�يدن ب�ه دختر 
پول�داري رقي�ب خ�ود را ب�ه گ�روگان 
گرفت اما س�رانجام گرفتار پليس ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، يك هفته قبل بود كه 
مأموران پليس در جريان آدم ربايي از جلوي 
نمايشگاه خودرويي در يكي از خيابان هاي 
غربي تهران قرار گرفتند. بررسي ها حكايت 
از اين داش��ت سه پس��ر جوان با خودرويي 
شاس��ي بلند خارجي قصد داش��تند دختر 
جواني را از جلوي نمايشگاه خودرو و كارواش 
پدرش بربايند كه مباشر پدرش به كمك او 
مي رود و در نهايت آدم ربايان وقتي موفق به 
ربودن دختر جوان نمي شوند مباشر پدرش 
را مي ربايند. در حالي كه تحقيقات درباره اين 
حادثه ادامه داشت مأموران دريافتند متهمان 
پسر جوان ربوده شده را پس از سه ساعت آزاد 

كرده اند. بدين ترتيب مأموران براي تحقيق 
سراغ دختر جوان و پسر ربوده شده رفتند. 

دختر جوان در توضيح ماجرا گفت: پدرم مرد 
ثروتمندي است و عاوه بر اماك زياد يك 
نمايشگاه خودرو، كارواش بزرگ و تعميرات 
خودروهاي خارجي دارد. ش��ش ماه قبل با 
پسر جواني به نام پرهام كه پدرش نمايشگاه 
خودرو دارد و از دوس��تان پدرم اس��ت آشنا 
ش��دم. او به من ابراز عاقه كرد و من هم از 
او خوش��م آمد. مدتي ارتباط ما دو نفر ادامه 
داشت و خانواده هاي ما هم در جريان ارتباط 
ما بودند و قرار بود با هم ازدواج كنيم تا اينكه 
پدرم با فرد ديگري مش��كل ملكي پيدا كرد 
و موضوع به مراجع قضايي كشيده شد. پس 
از اين پرهام مدعي شد دوس��تي دارد كه با 
گرفتن ۳ ميلي��ارد تومان مش��كل ما را حل 
مي كند. پدرم ب��ه او اعتماد ك��رد و قرار بود 
۳ ميليارد تومان به پرهام بدهد كه من متوجه 
شدم پرهام دروغ مي گويد و قصد دارد از ما 
كاهبرداري كند. به همين دليل من ارتباطم 
را با پرهام قطع كردم و نامزدي ام را با او بر هم 
زدم. پس از اين پرهام خيلي اصرار كرد با من 

ازدواج كند اما قبول نكردم. 
مباشر پدرم به كمكم آمد 

وي ادامه داد: س��اعتي قبل جلوي كارواش 
پدرم بودم كه پرهام با خودرواش همراه سه 
نفر از دوستانش كنارم توقف كردند. آنها قصد 
داشتند مرا به زور سوار خودرو كنند كه با داد 
و فرياد درخواست كمك كردم. مباشر پدرم 
با شنيدن فرياد هايم به كمك من آمد و با آنها 
درگير ش��د كه در نهايت آنها مرا رها كردند 
اما او را به زور س��وار خودرو كردند و ربودند. 
بافاصله با اداره پليس تماس گرفتم و موضوع 
ربودن حامد را به آنها گفت��م كه همزمان با 
ادامه تحقيقات پرهام و دوس��تانش حامد را 
رها كرده بودند.  حامد در طرح شكايتي از آدم 
ربايان گفت: وقتي صداي فريادهاي نازنين 
را ش��نيدم به جلوی كارواش آمدم كه ديدم 
پرهام و دوستانش قصد دارند او را بربايند كه 
با آنها درگير شدم. آنها مرا به زور با خودشان 
به خانه اي در غرب تهران بردند. ابتدا مرا كتك 
زدند و بعد با تهديد چاقو چك ۳ ميلياردي از 
من گرفتند و همچنين برگه اي را به زور امضا 
كردم كه نوش��ته بود پرهام 6۳هزار دار به 

من داده تا تحويل نازني��ن بدهم. ابتدا قصد 
داشتم در برابر آنها مقاومت كنم اما وقتي با 
تهديد هاي آنها روبه رو شدم مجبور به امضا 
شدم. آنها سه س��اعت مرا گروگان گرفتند و 
تهديد كردند اگر با نازني��ن ازدواج كنم مرا 

مي كشند و بعد مرا آزاد كردند. 
دستگيري آدم ربايان 

پس از طرح اين ش��كايت پرونده به دستور 
قاضي رضواني، بازپرس شعبه هشتم دادسراي 
امور جنايي تهران براي رسيدگي در اختيار 
تيم زبده اي از كارآگاهان اداره يازدهم پليس 
آگاهي قرار گرفت. بررسي هاي مأموران نشان 
داد پرهام و همدستانش پس از حادثه به مكان 
نامعلومي گريخته اند. مأموران در نهايت چند 
روز بعد از حادثه موفق شدند هر چهار متهم را 

شناسايي و بازداشت كنند.  
چه��ار متهم صبح دي��روز ب��راي تحقيق به 
دادسراي امور جنايي منتقل شدند و به جرم 
خود اقرار كردند.  يكي از دوس��تان پرهام با 
اعتراف به آدم ربايي گفت: چن��د روز قبل از 
حادثه پرهام به من و دو دوست مشتركمان 
گفت كه پسر جواني به نام حامد رقيب عشقي 
او ش��ده اس��ت و به همين دليل دختر مورد 
عاقه اش كه پدر پولداري دارد قرار اس��ت با 
او ازدواج كند. او از ما خواست كمكش كنيم 
و حامد را به زور سوار خودرواش كنيم و او را 
بترسانيم تا از ازدواج با دختر مورد عاقه اش 
منصرف شود. وقتي دوستمان از ما خواهش 
كرد ما ه��م قبول كرديم.  پره��ام گفت: من 
عاش��ق نازنين بودم و قرار بود ب��ا هم ازدواج 
كنيم كه ناگه��ان نامزدي مان را ب��ر هم زد. 
خيلي اصرار كردم اما فايده اي نداشت تا اينكه 
متوجه ش��دم مباش��ر پدرش به او پيشنهاد 
ازدواج داده و نازنين هم قبول كرده و به همين 
دليل به من جواب رد داده اس��ت كه تصميم 
گرفت��م او را بترس��انم و از ازدواج ب��ا نازنين 
منصرف كنم. من ب��ا كمك دوس��تانم او را 
ربودم و از او چك ۳ ميلياردي گرفتم و تهديد 
كردم اگر با نازنين ازدواج كند چك او را اجرا 
مي گذارم.  چهار متهم براي تحقيقات بيشتر 
به دستور قاضي رضواني در اختيار كارآگاهان 

پليس آگاهي قرار گرفتند. 

 گروگان گرفتن رقيب عشقي 
براي رسيدن به دختر پولدار

فرمان�ده ني�روي انتظامي با اش�اره به عملك�رد پلي�س در برخورد با مفس�دان 
اقتصادي گفت: پليس در شناسايي و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي عملكرد 
هوش�مندانه و به موقعي داش�ت و اجازه جوان به مفس�دان اقتصادي نمي دهد. 
سردار حسين اشتري در گردهمايي سراس��ري فرماندهان، رؤسا و معاونان ناجا )سومين 
نشست تخصصي و فصلي سال 97(، با تأكيد بر اينكه هوش��ياري و عملكرد فعاانه و توأم 
با آمادگي همكارانم منجر به كسب موفقيت هاي بسياري شده، عنوان كرد: امروز نيروي 
انتظامي در برابر هر تحرك و توطئه دشمن آماده تر از هميشه عمل خواهد كرد.  وي تأكيد 
كرد: همواره بايد در مقابل توطئه هاي دشمنان؛ هوشيارانه، فعاانه و با آمادگي صد در صدي 
عمل كنيم، برخي گروه هاي داخلي و خارجي به دنبال التهاب آفريني در فضاي جامعه و 
برهم زدن نظم و امنيت كشور هستند كه با لطف و عنايت خداوند متعال و تدابير حكيمانه 
فرماندهي معزز كل قوا، همواره دشمنان در رس��يدن به اهداف شوم خود ناكام هستند، 
بنابراين بايد در برابر هر توطئه اي »هوشيار« باش��يم.  فرمانده نيروي انتظامي در بخش 
ديگري از سخنان با اشاره به عملكرد پليس در برخورد با مفسدان اقتصادي افزود: پليس در 
شناسايي و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي نيز عملكرد هوشمندانه و به موقعي داشت 
البته در كنار اين اقدامات، در حوزه اقتصادي از سوي پليس اقدامات پيشگيرانه و مقابله اي 
ديگري نيز صورت گرفت و اجازه جوان به سوء استفاده كنندگان داده نشد.  وي بيان كرد: 
پليس در مديريت تجمعات كاميون داران نيز به خوبي توانس��ت صحنه را مديريت كند و 
عملكرد هوشمندانه اي داشته باشد.  فرمانده ناجا در پاسخ به سؤالي در خصوص اخبار منتشر 
شده در فضاي مجازي مبني بر جبران كسري بودجه ناجا با افزايش نرخ جرايم راهنمايي و 
رانندگي، اظهار كرد: موضوع كسري بودجه بحث درستي است اما ارتباطي با افزايش نرخ 
جرايم رانندگي ندارد. چون درآمد حاصل از جرايم رانندگي به خزانه دولت واريز مي شود و به 
حساب نيروي انتظامي واريز نمي شود. به گفته وي افزايش نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي 
براساس مصوبه مجلس شوراي اس��امي، هيئت وزيران و مطابق تورم، هر سه سال يكبار 

موضوع تعيين نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي بررسي و اباغ مي شود. 

مرد جواني كه با همدستي دوستش، تازه داماد خانواده را به خاطر بداخاقي 
و فحاش�ي به قتل رس�انده بود، روز گذش�ته با قبول جرمش محاكمه ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، بهمن سال 9۴، زن جواني مأموران پليس را از ناپديد شدن 
ناگهاني شوهر ۲۲ ساله اش به نام س��امان باخبر كرد و گفت: »روز گذشته يكي از 
دوستان شوهرم با او تماس گرفت و قرار شد س��امان از ماير به تهران برود. بعد از 

رفتنش هرچه با او تماس گرفتم پاسخ تلفن هايم را نمي دهد و نگرانش هستم.«
با اعام اين خبر تاش پليس براي يافتن آن مرد آغاز شد و بنا به توضيحات آن زن، 
مياد ۱7 ساله كه از تهران با سامان تماس گرفته بود بازداشت شد اما مدعي شد بعد 
از ماقات با سامان ديگر از او اطاعي ندارد. در حاليكه يك ماه از ناپديد شدن آن مرد 
گذشته بود و هيچ ردي از آن به دس��ت نيامده بود، كارآگاهان در بررسي تماس ها 
و پيامك هاي تلفن همراه وي دريافتند مياد و برادر همس��ر آن مرد با وي اختاف 
داشته و پيامك هاي تهديدآميزي براي او ارسال كرده بودند.  بنابراين محمد - برادر 
همسر آن مرد - بازداشت شد و تحت بازجويي قرار گرفت. او در همان اظهارات اوليه 
به قتل داماد خانواده اعتراف كرد و در خصوص انگيزه قتل گفت: »سامان، خواهرم را 
اذيت مي كرد و به پدر و مادرم بي احترامي مي كرد به خاطر كينه او را كشتم سپس 
جسدش را در بيابان هاي ورامين دفن كردم.« بعد از اين اظهارات مياد بار ديگر تحت 
بازجويي قرار گرفت و او نيز با اقرار به قتل گفت: »سامان به پدر و مادرم بي احترامي 
كرد به همين خاطر او را كشتم.« با اقرارهاي دو متهم، مأموران به محل حادثه رفتند 
و با كشف بقاياي جسد و انتقال به پزشكي قانوني دريافتند مقتول بر اثر ضربات متعدد 
چاقو كشته شده اس��ت.  پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه هفتم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد و صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي به رياست 
قاضي كيخواه قرار گرفت. ابتداي جلسه پدر مقتول كه به خاطر عدم پرداخت نفقه به 
همسر دوم از زندان ماير به دادگاه اعزام شده بود در جايگاه قرار گرفت و گفت: »دو 
متهم با نقشه قبلي پسرم را به تهران كشاندند و به قتل رساندند. بارها پيامك هاي 
تهديد آميز آنها را در گوشي سامان ديده بودم. براي هر دو متهم درخواست قصاص 
دارم و به خاطر جراحات وارده نيز درخواست ديه دارم. « در ادامه مادر مقتول كه به 

شدت گريه مي كرد نيز براي متهمان درخواست ديه كرد. 
سپس محمد به اتهام مشاركت در قتل و ايراد جراحات وارده به مقتول در جايگاه 
قرار گرفت و با قبول جرمش در شرح ماجرا گفت: »سامان از همشهري هاي ما بود و 
بعد از طاق پدر و مادرش همراه پدرش در ماير زندگي مي كرد. او به خواستگاري 
خواهرم آمد و چند ماهي بود كه با هم ازدواج كرده بودند. او مرد بداخاقي بود و مدام 
خواهرم را كتك مي زد. بارها به پدر و مادرم نيز فحاشي مي كرد و چند بار شيشه هاي 
خانه پدرم را شكسته بود. اين شد كه كينه كردم و به فكر انتقام افتادم.« متهم در 
ادامه گفت: »بعد از خدمت سربازي به تهران آمدم و در زيباشهر مشغول كار شدم. 
پسر عمويم در ورامين كارگاه خياطي داشت و شبها براي استراحت به آنجا مي رفتم. 
مياد هم دوست مشترك من و سامان بود. ش��نيده بودم او نيز از سامان به خاطر 
بي احترامي به پدر و مادرش كينه دارد به همين دليل از او خواستم با سامان تماس 
بگيرد و از او بخواهد به تهران بيايد تا با هم صحبت كنيم.« متهم در خصوص قتل 
گفت: »وقتي سامان به تهران آمد او را سوار ماشين كرديم و به بيابان هاي ورامين 
برديم. ياد كتك هايي كه به خانواده ام مي زد افتادم. آنجا بود كه دستهايش را گرفتم 
و از مياد خواستم با چاقو او را بزند. او سه ضربه به سينه و شكم مقتول زد. سپس 
با چاقويي كه همراه داشتم نيز چند ضربه به او زدم. بعد از مياد خواستم زمين را 
بكند و او را دفن كنيم. بعد از قتل به كارگاه پسرعمويم رفتم و همه داستان را براي او 
تعريف كردم. احتمال دادم آن گودالي كه مقتول را در آن دفن كرده ايم خيلي عميق 
نباشد و جسد مشخص شود. به همين خاطر يك بيل تهيه كرديم و دوباره به محل 

حادثه رفتيم. با كندن گودالي عميق تر جسد را در آن گودال انداختيم.«
متهم در پاسخ به س��ؤال هيئت قضايي مبني بر اينكه چرا سر مقتول را بعد از قتل 
جدا كردي طوري كه از پوست آويزان شده بود، گفت: »من فقط چند ضربه به زير 
گلويش زدم و آنرا جدا نكردم.« در ادامه مياد كه از كانون به دادگاه اعزام شده بود، 
به اتهام مباشرت در قتل در جايگاه قرار گرفت و با قبول جرمش گفت: »مادرم به 
سامان خيلي محبت مي كرد و هر وقت س��امان به خانه ما مي آمد او اصرار مي كرد 
برايش غذا ببرم. مي گفت بايد به او محبت كني��م. از طرفي پدرم فوت كرده بود به 
همين دليل وقتي شنيدم سامان به پدر و مادرم بي احترامي كرده ناراحت شدم و 
از او كينه كردم. باور كنيد از قبل نقشه قتل نداشتيم و آن زمان سن كمي داشتم و 

نمي دانستم كار اشتباهي مي كنم.«
در آخر پسر عمومي متهم به عنوان گواه حادثه در جايگاه ايستاد و گفت: »محمد و 
مياد همه ماجرا را براي من تعريف كردند اما ترسيدم به پليس زنگ بزنم زيرا نگران 

بودم پاي خودم گير بيفتد.« در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

 اجازه جوان
پس�ر جواني كه به اته�ام اسيدپاش�ي روي مادرخوانده اش  به مفسدان اقتصادي نمي دهيم 

بازداشت شده اس�ت پس از بازداش�ت جرمش را انكار كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۸:۳۰ صبح روز بيستم آذرماه بود كه 
گزارش يك حادثه اسيدپاشي در خيابان جهاد به مأموران كانتري 
۱۳۸ جنت آباد اعام شد. با حضور مأموران پليس در محل حادثه 
مشخص شد زن جواني از سوي مردي موتورسوار هدف اسيدپاشي 
قرار گرفته و دستانش دچار سوختگي شده است. همزمان با انتقال 
مجروح حادثه به بيمارستان به دس��تور قاضي محمدشهرياري، 
سرپرست دادسراي امور جنايي تيمي از كارآگاهان اداره شانزدهم 
پليس آگاهي تهران مأمور رسيدگي به پروند شدند.  در اولين گام 
شاكي پرونده وقتي مورد تحقيق قرار گرفت گفت كه به سعيد پسر 
۲۱ساله شوهرش مشكوك است. او گفت: من در حال عبور از خيابان 
بودم كه متوجه شدم موتورسواري دارد به من نزديك مي شود. وقتي 
برگشتم ناگهان او مايع اسيدي را به سمتم پاشيد كه دستانم دچار 
سوختگي شد. ش��اكي گفت: من اطمينان دارم كه آن موتورسوار 
سعيد بود.  بعد از مطرح شدن شكايت تحقيقات براي بازداشت سعيد 
به جريان افتاد اما مشخص شد او به شهري در شمال غربي كشور 
فرار كرده است. در حالي كه بررسي ها در جريان بود به كارآگاهان 
خبر رسيد كه سعيد به تهران برگشته و در خانه يكي از دوستانش 
در خيابان آفريقا پنهان شده است بنابراين نيمه شب اول دي ماه او را 
بازداشت كردند.  سعيد وقتي مورد تحقيق قرار گرفت جرمش را انكار 
كرد و گفت مادرخوانده اش به خاطر اختاف مالي از او شكايت كرده 
است.  سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون مبارزه با جرائم 
جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات بيشتر از متهم در 

اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ جريان دارد. 

 انكار اسيدپاشي
 روي مادرخوانده 



رژی�م   گزارش  2 تنش لفظ�ی بین  و  تركی�ه 
صهیونیستی یك بار دیگر باا گرفت و در حالی 
ك�ه رئیس جمهور تركی�ه ، اس�رائیل را عامل 
جنایت علیه فلسطینی     ها دانست، نخست وزیر 
رژیم صهیونیس�تی، تركیه را اشغالگر قبرس 
خوانده و گفته كه ارتش تركیه، زنان و كودكان 
را در دهکده های كردنشین قتل عام می كند. 
 رجب طی��ب اردوغ��ان، رئیس جمه��ور تركیه 
روز       شنبه در نشس��ت »بنیاد جوانان«، آنها را به 
رفتار»رفتار انس��انی« توصیه كرد و بافاصله به 
جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان پل زد 
و گفت: »یهودیان در اسرائیل مردمی را كه بر زمین 
می افتند، مورد حمله و ضرب و شتم قرار می دهند؛ 
تنها به مردان حمله نمی كنند، رفتارشان با زنان 
و كودكان نیز همین گونه اس��ت.«  رئیس جمهور 
تركیه در عین حال گفت: »اما اگر آنها جرئت كنند 
با ما طرف شوند، ما به عنوان مسلمانان با این مردم 
)یهودیان( مقابله می كنیم و درسی به آنها خواهیم 
داد.« در بخشی از س��خنرانی اردوغان، حاضران 
شعار     هایی در حمایت از آزادی بیت المقدس سر 
دادن��د و خطاب به رئیس جمه��ور تركیه گفتند: 
»رئیس، م��ا را به قدس ببر )تا این ش��هر را فتح و 
آزاد كنیم( «. اردوغان به این شعار حاضران جواب 
مثبت داد و گفت: »ان شاءاه به زودی« )به قدس 
می رویم و آن را فتح و آزاد می كنیم(«. ساعاتی از 
این سخنان اردوغان نگذشته، بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی به این سخنان 
اردوغان واكنش نش��ان داد و گف��ت: »اردوغان، 

اشغالگر قبرس شمالی، كه ارتش او زنان و كودكان 
را در دهکده های كردنش��ین در داخ��ل و خارج 
تركیه قتل عام می كند، در مقام موعظه اخاقی به 
اسرائیل نیست.«  لفاظی بین تل آویو و آنکارا دیروز 
هم ادامه پیدا كرد و اردوغان بار دیگر در مراس��م 
افتتاح چندین پروژه عمرانی در استانبول خطاب 
به نتانیاهو گفت:» این بار به بیراهه زدی. تو صدای 
ظالمان هس��تی. « رئیس جمهور تركیه گفت: تا 

زمانی كه اسرائیل به خاطر جنایت علیه بشریت 
و ویرانگری مؤاخذه نشده است، حق ندارد كسی 
را متهم به ارتکاب جرم بکن��د. « ابراهیم كالین، 
رئیس دفت��ر اردوغان هم در س��خنانی جداگانه 
گفت: »آنها نمی توانند رئیس جمهور كش��ورمان 
را به سکوت وادار كنند.« كالین در پیام توئیتری 
خود نوشته اس��ت:»نتانیاهو باز هم از فریاد زدن 
واقعیت      ها توسط رئیس جمهور كشورمان دلخور 

شده اس��ت. وی تاش می كند كه كشورش را از 
تحقیقات جامعه بین المللی درباره این رژیم برهاند 
اما این اقدام بی فایده است. اسرائیل به هیچ وجه 
نمی تواند بر سیاست های اش��غالگری و ظلمش 
س��ر پوش بگذارد. آنها نمی توانند رئیس جمهور 
كشورمان را به سکوت وادار كنند. «»عمر چلیک« 
سخنگوی حزب حاكم »عدالت و توسعه « تركیه 
خطاب به نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس گفت: 
»نتانیاهو كه در كش��ور خودش به فس��اد متهم 
شده، در تاش برای ایجاد اختال در كار جامعه 

بین المللی است.«
 مولود چاووش اوغل��و، وزیر خارج��ه تركیه نیز در 
توئیتر نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی را »قاتل 
خونس��رد عصر كنونی « خواند. چ��اووش اوغلو در 
توئیتر ضمن مخاطب قرار دادن نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی نوشت: »اشغالگری كه به مردمی كه 
روی زمین دراز كش��یده اند لگد می زند، به راحتی 
مجرم شناخته می شود«. وزیر خارجه تركیه افزود: 
»بنیامین نتانیاهو قاتل خونسرد دوره معاصر است و 
او مسئول كشتار هزاران فلسطینی  بی گناه و بمباران 
و حم��ات نظامی به كودكان در س��واحل اس��ت. 
تركیه هرگز از افشا كردن حقیقت دست برنخواهد 
داشت.« وب سایت اسرائیلی وای نت دور تازه حمات 
س��ران تركیه علیه بنیامین نتانیاه��و را با وضعیت 
منطقه مرتبط دانس��ت. وای نت روز      ش��نبه نوشت، 
تصمیم اخیر دونالد ترامپ در بیرون بردن نیروهای 
امریکایی از س��وریه در پی یک مکالمه تلفنی میان 
اردوغان با ترامپ، به رئیس جمهور تركیه احساس 

قدرت و انگیزه بیشتری داده است. 
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تنش آنكارا- تل آویو مجدداً اوج گرفت
اردوغان: نتانیاهو صدای ظالمان است

تصمی�م ناگهانی    گزارش  یک
ر  ئیس جمه�و ر
امریکا برای خروج نیروهایش از سوریه، موجب 
نگرانی اروپایی       ها شده است كه از پر كردن این 
خأ قدرت توسط ایران و روسیه واهمه دارند. 
دیپلمات ه�ای اروپای�ی تصمی�م ترام�پ را 
»خیانت« به اروپا عنوان كرده اند كه می تواند 
تهدی�دات ب�ه مرات�ب بزرگ ت�ری را ب�رای 
اروپایی      ه�ا ب�ه هم�راه داش�ته باش�د. 

پ��س از خ��روج دونال��د ترام��پ، رئیس جمهور 
امریکا از توافق هس��ته ای ایران كه شکافی بین 
اروپا و امریکا ایجاد كرد، ای��ن بار تصمیم ترامپ 
برای خارج ك��ردن نیروه��ای امریکایی از خاك 
س��وریه، نگرانی اتحادی��ه اروپا را در پی داش��ته 
است. روزنامه وال اس��تریت ژورنال روز یک      شنبه 
درباره نگرانی اروپایی      ه��ا از تصمیم غیرمنتظره 
ترامپ گزارش داد:» دیپلمات های اتحادیه اروپا 
طی هفته های گذش��ته در حال رایزنی با وزارت 
خارجه امریکا برای همکاری مشترك به منظور 
ایجاد ثب��ات در مناط��ق بازپس گرفته ش��ده از 
داعش در عراق و س��وریه بودن��د«. اولریک دمر، 
س��خنگوی دولت آلمان روز جمعه ب��ا تأكید بر 
ناخرسندی اروپایی       ها از عدم مشورت واشنگتن 

با آنها قبل از اعام تصمیم خروج نظامیان امریکا 
از سوریه گفت:»مشورت قبل از اعام این تصمیم 

می توانست مفید باشد«. 
دیپلمات ه��ای اروپایی با تأكید ب��ر اینکه حس 
می كنند به آنها »خیانت« شده، گفته اند كه اروپا 
در قیاس با امریکا با تهدیدات بزرگ تری از ناحیه 
تروریست ها، موشک       ها و هجوم مهاجران مواجه 
اس��ت. در این گزارش تأكید ش��ده كه »جدای 
از تصمیمات ترامپ، غیرقاب��ل پیش بینی بودن 
او سبب اضطراب در بین بس��یاری از اروپایی       ها 
شده است«. اروپایی      ها درحالی از موج مهاجرت 
آوارگان سوری به سمت مرزهای اروپایی، نگران 
هستند كه در س��ال های گذش��ته با حمایت از 
گروه های تروریستی به افزایش آوارگان در سوریه 
كمک كردند.  وزارت امور خارجه انگلیس هم در 
واكنش به تصمیم امریکا اعام كرد كه تحوات 
در س��وریه به معن��ای پایان ائت��اف بین المللی 
ضد داعش نیس��ت. در این بیانیه ادعا شده است 
كه »این ائتاف توانس��ته اس��ت پیروزی بزرگی 
به دس��ت آورد، اما هنوز تاش های زیادی برای 
اقدام علیه داع��ش وجود دارد، چ��ون این گروه 
همچنان یک تهدید به ش��مار می آید.« فلورنس 
پارلی، وزیر دفاع فرانسه نیز گفت:»دونالد ترامپ 
رئیس جمه��ور امری��کا یک تصمی��م فوق العاده 

خطرناك برای خ��ارج كردن نظامی��ان از خاك 
سوریه اتخاذ كرده است.«

در بخشی از گزارش وال استریت ژورنال ادعا شده 
است:»مقام های اروپایی می گویند كه آنها نگران 
هستند كه روسیه و ایران خأ ناشی از كاسته شدن 
از حضور امریکا در منطقه را پر كنند و همچنین بر 
جدایی روزافزون روابط بین ائتاف فراآتانتیک 
تأكید كردند، روابطی كه برای چندین نس��ل به 
صلح و رفاه پایدار كمک كرده است«. بنا بر ادعای 
این رسانه امریکایی، »اروپایی       ها همچنین درباره 
این موضوع نگران هستند كه تصمیم ترامپ برای 
خروج از س��وریه می تواند به جسور شدن بیشتر 
وادیمیر پوتی��ن، رئیس جمهور روس��یه منجر 
شود، كسی كه فعاانه از بشار اسد، رئیس جمهور 
سوریه حمایت كرده است «. اس��تفانو استفانی، 
سفیر پیش��ین ایتالیا در ناتو معتقد است:»ریشه 
بازدارندگی در ادراك طرف مقابل اس��ت. ترامپ 
از قبل هم با گفتارش سبب تضعیف بازدارندگی 
شده بود و خروج از سوریه در عمل سبب تضعیف 
بازدارندگی می شود. مسکو نظاره گر اوضاع است«. 
ادعای اروپایی برای پر كردن خأ قدرت در سوریه 
توسط روس��یه و ایران پس از خروج امریکایی ها، 
درحالی است كه ارتش سوریه و متحدانش بخش 
وسیعی از خاك این كشور را در كنترل خود دارند 

و تنها بخش های كوچکی در دست تروریست      ها 
باقی مانده است. 

  ابراز تأسف ماكرون 
در ادامه واكنش   ه��ا به تصمی��م ناگهانی دونالد 
ترامپ، امانوئل ماكرون، رئیس جمهور فرانسه روز 
یک   شنبه از اینکه امریکا تصمیم گرفته نظامیان 
خود را از سوریه خارج و به عملیات نظامی در این 
كش��ور پایان دهد، ابراز تأس��ف كرد و گفت یک 
متحد، باید قابل اتکا باش��د. به گ��زارش رویترز، 
ماكرون گفت:»یک متحد باید قابل اتکا باش��د. 
از تصمیمی كه در مورد سوریه گرفته شد، عمیقاً 
متأسف هس��تم«. فرانس��ه كه به همراه انگلیس 
شمار محدودی نظامی در سوریه دارد، همزمان 
با اعام تصمیم ترامپ، بیانی��ه ای صادر و عنوان 
كرد به عملی��ات نظامی در س��وریه و حمایت از 

شبه نظامیان كرد سوری ادامه می دهد. 
 استقبال روسیه و تركیه 

به رغم نگرانی اروپا از خروج امریکا از خاك سوریه، 
برخی كشورهای منطقه از این تصمیم واشنگتن 
استقبال كرده اند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، 
رجب طی��ب اردوغان، رئیس جمه��ور تركیه در 
گفت وگوی تلفنی با ترامپ ب��ه او گفته كه »اگر 
نظامی��ان امریکا از س��وریه خارج ش��وند، آنکارا 
مسئولیت تکمیل فرآیند شکس��ت داعش را به 
عهده خواهد گرف��ت«. تركی��ه از مدت       ها پیش 
برای هموار كردن مس��یر حمله به نیروهای كرد 
در شمال سوریه در تاش بوده امریکا را متقاعد 
به خارج ك��ردن نظامیانش از ای��ن منطقه كند. 
آنکارا نیروهای كرد را تروریس��ت       هایی می داند 
كه ثبات این كش��ور را تهدید می كنند. از سوی 
دیگر، واس��یلی نبنزیا، نماینده دائم روس��یه در 
س��ازمان ملل هم در گفت وگو با ش��بکه خبری 
س��ی.بی.اس گفت:»امریکا در جن��گ با داعش 
مشاركت داشته است در نهایت تمامی نیروهای 
غیرقانونی از جمله نیروهای امریکایی از سوریه 
خارج می شوند«. نبنزیا تأكید كرد:»ما قبًا بار      ها 
اینچنین وعده       هایی را ش��نیده بودیم و س��پس 
خاف آن را ش��نیدیم اما به نظر می رسد این بار 
این مسئله حقیقت داشته باشد«. وی همچنین 
تصریح كرد:»تصمیم واش��نگتن مبنی بر خروج 
نیروهایش از س��وریه تصمیمی درس��ت است«. 
روسیه در سال های اخیر بار      ها با بیان اینکه حضور 
امریکایی      ها در سوریه غیرقانونی است، از امریکا 
خواس��ته بود نیروهایش را از خاك سوریه خارج 
كند. روسیه حضور واشنگتن در شمال سوریه را 
مانع بزرگی برای روند صلح در این كشور می داند، 
چرا كه امریکا در س��ال های گذش��ته با تجهیز 
گروه های تروریستی در گفت وگوهای صلح خلل 

ایجاد كرده است. 

   چالش

عربستان- امارات، بازیگران استراتژی
 نیابتی امریکا در افغانستان

تصمیم جدید رئیس جمهور امریکا برای خروج از سوریه و به دنبال آن، بیرون 
كشیدن نیمی از سربازان این كشور در افغانستان، واكنش های گسترده ای در 
جهان و به ویژه در منطقه و كشور    هایی نظیر افغانستان داشته است. جدای 
از اینکه خروج امریکا از سوریه چه دایل و زمینه     هایی داشته، اعام خروج 
نیمی از 14 هزار نیروی امریکایی در افغانستان، واكنش های مختلفی را به 
همراه داشته است. در یک دید عمومی، می توان این دو خروج را با توجه به 
تحوات منطقه ای با هم مرتبط و نشان دهنده نخستین زمینه های تغییر 
رویکرد امریکا در منطقه دانست. با توجه به دفاع تمام قد امریکا از سیاست     ها 
و رویکردهای ظالمانه آل سعود و هم پیمانان آن در منطقه و همچنین تغییر 
رویکرد این كشور نسبت به پاكستان در مسئله افغانستان، به نظر می رسد 
امریکا در یک رویک��رد جدید با كاهش نقش مس��تقیم و فیزیکی خود در 
منطقه، تاش دارد بحران     ها را در این مناطق از طریق هم پیمانان راهبردی 
خود در كشورهای عربی، گروه های ش��به نظامی و تروریستی و همچنین 
شركت های خصوصی به پیش ببرد؛ تغییری كه بار مصارف اقتصادی امریکا 
را نیز كاهش بدهد.  جدای از مسئله س��وریه، اعام خروج نیمی از 14هزار 
نیروی امریکایی در افغانستان از سوی دونالد ترامپ، تصمیمی غیرمنتظره 
بود، اما احتمال دارد این تصمیم كه ناشی از ناكامی آشکار استراتژی جنوب 
آسیای دونالد ترامپ و شکست نظامی در برابر گروه طالبان است، با برخی 
تبعات مثبت در محور صلح افغانستان همراه باشد؛ هرچند این ظاهر مسئله 
اس��ت و در باطن، تغییر رویکرد امریکا از نقش مستقیم در عرصه تحوات 
افغانستان و واگذاری این نقش به هم پیمانان آن به خصوص در كشورهای 
عربی، گروه های تروریستی و شركت های خصوصی، سرنوشت مرگبارتری 

را در انتظار افغانستان و منطقه قرار خواهد داد. 
گروه طالبان در طول سال های گذشته و به خصوص در مذاكرات ماه های 
اخیر، خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانس��تان را به عنوان خط قرمز 
مذاكرات خود و پذیرش هر نوع توافق صلح اعام كرده است. رویکرد طالبان 
در س��ه دور مذاكرات با زلمی خلیل زاد، فرس��تاده ویژه امریکا برای صلح 
افغانستان نشان از جدیت این گروه در این شرط خود و عدم عقب نشینی از 
آن است. حال باید دید كه این تصمیم جدید رئیس جمهور امریکا، طالبان 
را برای انعطاف در پیشبرد مذاكرات، به خصوص بحث گفت وگوی مستقیم 
این گروه با دولت افغانستان تشویق خواهد كرد یا خیر؟ اما آنچه مشخص 
است، این رویکرد ترامپ به معنای خروج كامل از افغانستان نیست و گروه 
طالبان بدون اقدام عملی امریکا برای تعیین یک جدول زمانی برای خروج از 

افغانستان، حاضر به پیشبرد مذاكرات نخواهد شد. 
اما در مورد باطن مس��ئله، امریکا از چند ماه گذشته به این سو، به خصوص 
پس از معرفی نماینده ویژه برای صلح افغانستان، به دنبال پررنگ كردن نقش 
كشورهای عربی منطقه به خصوص عربستان و امارات در مسئله افغانستان 
بوده است. در این زمینه، در شرایطی كه دفتر سیاسی طالبان در قطر قرار 
دارد، به دلیل روابط تیره عربستان و امارات با قطر، امریکا مذاكرات با طالبان 
را از دوحه به ابوظبی منتقل كرد تا نقش این دو كشور را در مسئله افغانستان، 
برجسته نماید. این در حالی است كه نمایندگان عربستان و امارات در جریان 
مذاكرات امریکا با طالبان حضور داشتند و تنها جای دولت افغانستان در این 
مذاكرات، تنگ بوده است. بر این اس��اس، این احتمال می رود كه امریکا از 
طریق عربستان و امارات، نقش غیرمستقیم خود را در افغانستان تقویت كند 

و از نقش مستقیم خود، با هدف كاهش مصارف و فشار    ها بکاهد. 
در كنار این دو كشور عربی، دونالد ترامپ پس از ناكامی رویکرد خود در برابر 
پاكستان، با فرستادن نامه ای به عمران خان، نخست وزیر جدید پاكستان، به 
نوعی عادی شدن روابط دو كشور را به تاش های اسام آباد برای كشاندن 
طالبان به پای میز مذاكرات منوط كرده، به همین دلیل، دیده می شود كه 
پاكستان برخی گام های عملی را در كنار عربس��تان و امارات، در راستای 
گفت وگوهای صلح با طالبان برداشته است. عاوه بر این، در یک سال گذشته 
بار دیگر زمزمه های خصوصی س��ازی جنگ افغانس��تان و واگذاری آن به 

شركت     هایی چون بلک واتر در رهبری امریکا مطرح شده است. 
با توجه به آنچه گفته شد، رویکرد جدید دونالد ترامپ در عین حالی كه بیانگر 
ناكامی سیاس��ت های نظامی گرایانه او در منطقه است، می تواند به مفهوم 
پیچیده تر شدن سیاست های این كشور در منطقه به شمول افغانستان و آغاز 

یک رویکرد جدید و خطرناك تر دیگر نیز باشد. 
اما امریکا با یک مانع جدی در داخل افغانستان روبه رو است. برخاف آنکه 
دولت افغانستان همراهی نزدیکی در بعد نظامی با ایاات متحده امریکا نشان 
داده و حاا زلمی خلیل زاد به ظاهر در هماهنگی با این دولت عمل می كند، 
اما به لحاظ سیاسی، پس از روی كار آمدن ترامپ و در یک سال اخیر، روابط 
میان رهبری دو كش��ور خوب نبوده اس��ت. به عنوان مثال، رئیس جمهور 
افغانستان به دنبال لغو دیدار خود با دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی 
سازمان ملل در ماه مهر گذشته، سفر خود به امریکا را لغو كرد. آنچه مشخص 
است، جمهوریخواهان دولت كنونی افغانستان را میراث دموكرات  ها می دانند 
و اگر به گزینه مناسبی در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان دست 
یابند، قطعاً از محمد اشرف غنی در این انتخابات حمایت نخواهند كرد. این در 
حالی است كه به دنبال تصمیم جدید ترامپ برای خروج 7 هزار نیروی نظامی 
خود از افغانستان، ریاست جمهوری این كشور این خروج را فاقد هرگونه تأثیر 
منفی بر وضعیت امنیتی افغانستان خواند زیرا این نیرو    ها فقط نقش نظارتی و 
مشورتی دارند و از سال 2015 به این سو، بار جنگ افغانستان در میدان های 

جنگ، به دوش نیروهای امنیتی و دفاعی این كشور بوده است. 
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  مأموریت بن سلمان برای بهبود وجهه تل آویو 
روزنامه عبری زبان »معاریو « نوشت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، 
سعود القحطانی، مشاور سابق خود  را مأمور بهبود وجهه رژیم اشغالگر در 
میان افکار عمومی عربس��تان كرده بود. روزنامه »وال استریت ژورنال « 
امریکا نیز پیش تر گزارش داد كه القحطانی به رسانه های سعودی دستور 
داده بود در راستای تغییر نگاه    ها به اسرائیل در عربستان گام بردارند كه در 
گذشته به عنوان »دشمن صهیونیستی « توصیف    می شد. مقااتی كه اخیراً 
در رسانه های سعودی در حمایت از عادی سازی روابط با اسرائیل منتشر 
شده به خوبی بیانگر دستورات مشاور سابق بن سلمان به رسانه های سعودی 
است. همچنین سایت های اینترنتی نزدیک به مقامات ریاض، برای اولین بار 
در تاریخ رسانه ای عربستان به گرفتن مصاحبه    هایی با مقامات صهیونیست 
پرداختند. در همین راستا، ژاكی حوكی، نویسنده اسرائیلی در مقاله ای 
نوشته است: تمایل خبرنگاران، نویسندگان و شخصیت های دانشگاهی 
سعودی در ارتباط با نظام حاكم عربستان برای تمجید از اسرائیل در سال 
گذشته میادی و حمایت از مواضع آن در بسیاری از مسائل، نشان می دهند 
كه این مسئله در چارچوب رویکرد رسمی برای بهبود وجهه اسرائیل در 
میان افکار عمومی عربس��تان صورت گرفته و هدف از آن نیز مشروعیت 

بخشی به توسعه روابط با تل آویو است. 

  ادامه بن بست در مذاكرات بازگشایی كامل دولت فدرال امریکا
اختاف ترامپ و دموكرات  ها بر سر ساخت دیوار مرزی با مکزیک، بخشی 
از دولت فدرال را به تعطیلی كشاند.  به گزارش بی بی سی، مذاكرات كاخ 
سفید و رهبران كنگره برای بازگشایی كامل ادارات دولت فدرال تا به حال 
بی نتیجه بوده است. دونالد ترامپ هشدار داده كه روند تعطیلی بخشی از 
دولت می تواند طوانی باشد؛ جلسه بعدی مجلس سنا پنج  شنبه آینده 
برگزار خواهد شد. بخش��ی از دولت فدرال از نیمه شب جمعه پس از آن 
تعطیل شد كه مجلس سنا به خاطر مخالفت دموكرات  ها با تأمین بودجه 
احداث یک دیوار طویل در مرز مشترك ایاات متحده- مکزیک، از تصویب 
طرح بودجه دولت ناكام ماند. ساخت این دیوار یکی از وعده های انتخاباتی 

ترامپ و خواسته های طرفداران اوست. 

اسام آباد: خروج نیروهای امریکایی
 از افغانستان خواست طالبان بود

س�خنگوی وزارت ام�ور خارج�ه پاكس�تان خ�روج نیروه�ای 
امریکای�ی از افغانس�تان را اقدام�ی مثب�ت خوان�د ك�ه طالبان 
همیش�ه روی آن موضوع اصرار داش�ت. از س�وی دیگ�ر معاون 
عب�داه عب�داه، رئی�س اجرای�ی دول�ت افغانس�تان اع�ام 
ك�رد ك�ه امری�کا ب�ه دنب�ال افزای�ش ق�درت طالب�ان اس�ت. 
به گزارش فارس، »محمد فیصل« گفت: خروج نیروهای امریکایی از 
افغانستان اقدامی مثبت بود و طالبان همیشه روی این موضوع اصرار 
داش��تند.  وی افزود: امنیت در افغانس��تان بیش از هر كشوری به نفع 
پاكستان است.  از سوی دیگر، »شاه محمود قریشی « وزیر امور خارجه 
پاكستان افزود: امریکا با تجدیدنظر در سیاست های خود برخی زندانیان 
طالبان را آزاد كرد كه كمک زیادی به پیش��برد اهداف مذاكرات صلح 
می كند و پاكستان به ایفای نقش در این زمینه ادامه می دهد.  قریشی 
تأكید كرد: پاكستان به حمایت خود از مذاكره طالبان با دولت افغانستان 
ادامه می دهد.  وزی��ر خارجه پاكس��تان افزود: پاكس��تان از صلح در 
افغانستان حمایت خواهد كرد.  پیش از این »عمران خان « نخست وزیر 
پاكستان در این زمینه گفته بود، برای انجام مذاكره طالبان و امریکا در 
امارات متحده عربی همکاری كردیم و این روند را ادامه خواهیم داد.  از 
سوی دیگر محمد محقق، معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان گفت: 
شعار امریکا در مبارزه با تروریسم تنها برای توجیه حضور در افغانستان 
است كه البته برخی از رفتارهای امریکا در مقابل طالبان نیز این تحلیل 
را تأیید می كند.  معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان تأكید كرد: ما از 
امریکا می خواهیم در مبارزه با تروریسم در افغانستان رفتاری صادقانه 
داشته باشد و دیگر كشور    ها را نیز در روند صلح افغانستان سهیم كند، در 

غیر این صورت هر تاشی برای تحقق صلح ناكام خواهد بود. 
محقق گفت: بار    ها این س��ؤال از امریکایی     ها پرس��یده شده كه چرا با 
وجود موافقت نام��ه امنیتی میان دولت افغانس��تان و امریکا همچنان 
كابل و شهرهای دیگر كشور ناامن هستند اما آنها هربار طفره رفتند و 
پاسخ درستی ندادند. وی درباره اهداف امریکا در مذاكرات اخیر صلح 
افغانستان گفت: برخی اخبار وجود دارد كه امریکایی     ها در پشت پرده با 
طالبان به توافق رسیده اند و اكنون تاش دارند آنها را به قدرت برسانند 
كه البته شواهد آن نیز آشکار شده است. طالبان قبًا ادعا می كرد كه با 
نیروهای خارجی می جنگد اما اكنون می بینیم كه با حمله به هزاره     ها 
در افغانستان، امریکا را فراموش كرده و به جان مردم افغانستان افتاده 
است. عجیب اینکه امریکا نیز همچون برادرخوانده طالبان از كنار این 

جنایات خونبار با سکوت گذشته است. 

انصاراه یمن اعام كرد ك�ه همزمان با ورود 
ناظران سازمان ملل به یمن، نیروهای متجاوز 
حمات خود را گسترش داده اند. از زمان اعام 
آتش بس در بندر الحدیده در دو   شنبه گذشته، 
موارد نقض آن به ۲۲۳مورد رس�یده اس�ت. 
سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح 
وفادار به انصاراه یمن تأكی��د كرد: موارد نقض 
آتش بس شامل شلیک 51 موشک، 155 خمپاره، 
حمات شدید به محله های مسکونی با ساح های 
سبک و نیمه سنگین، تاش های متعدد برای نفوذ 
به منطقه آتش بس، تاش برای انتقال تجهیزات 
و مهمات، ایجاد پایگاه و اس��تحکامات نظامی و 
پرواز گس��ترده جنگنده های دشمن، پهپاد   ها و 
هلی كوپترهای آپاچی بر فراز آس��مان الحدیده 

بودند. یحیی سریع درباره ادامه نقض آتش بس در 
طول 4۸ساعت گذشته از سوی نیروهای دشمن 
و مزدوران آنها اظهار كرد: جنگنده ها، پهپاد   ها و 
هلی كوپترهای آپاچی به پروازهای گسترده خود 
در آسمان شهر الحدیده ادامه می دهند و پهپاد   ها 
نیز بر فراز باج��ل، الکراوعه، القطی��ع، التحیتا و 
الدریهمی پرواز می كنند. آتش بس الحدیده كه 
در نتیجه مذاكرات استکهلم سوئد حاصل شده از 
روز سه    شنبه پیش به اجرا درآمده است. مذاكرات 
استکهلم با حضور »مارتین گریفیتس « نماینده 
ویژه سازمان ملل در امور یمن و طرف های درگیر 
یمنی برگزار شد. طرف های یمنی شركت كننده 
در مذاكرات صلح س��وئد روز پنج  شنبه از توافق 
بر سر آتش بس در اس��تان الحدیده و شهر تعز و 

رسیدن كمک به این شهر   ها خبر دادند. بر اساس 
این توافق، در الحدیده، الصلیف و رأس عیس��ی 
آتش بس فوری برقرار می شود. همچنین كمیته 
هماهنگی درباره بحث استقرار مجدد مشترك 
و مورد توافق به ریاس��ت س��ازمان ملل تشکیل 
می ش��ود. اما برخاف این توافق مقامات یمنی 
از تش��دید حمات س��عودی و نقض آتش بس 
خبر می دهند. این تحوات در حالی رخ داد كه 
س��ازمان ملل اعام كرد، ژنرال پاتریک كامرت، 
رئیس هیئت نظ��ارت بین الملل ب��رای دیدار با 
مسئوانی از جنبش انصاراه و گفت وگو درباره 
الحدی��ده، روز یک   ش��نبه وارد صنعا می ش��ود. 
س��ازمان ملل توضی��ح داد، كامرت روز     ش��نبه 
با مس��ئوان دولت منصور هادی ه��م در عدن 

دیداری داشت. او راه های برگزاری اولین نشست 
كمیته ی��اد ش��ده در الحدیده یا اط��راف آن در 
اواخر ماه جاری میادی را بررسی كرده و از این 
دولت و نیروهای ائتاف خواس��ت به آتش بس 
در الحدیده احترام بگذارند. روز جمعه ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه اعزام 
ناظران آتش بس به الحدیده را تصویب كرد. این 
شهر بندری در تصرف شبه نظامیان حوثی است 
اما در چند ماه اخیر، صحنه درگیری شدید بین 
دو طرف بوده است. بخش عمده واردات یمن از 
جمله كمک های بشردوستانه از طریق الحدیده 
صورت می گرفته و ادامه درگی��ری در این بندر 
باعث نگرانی در مورد تشدید كمبود مواد اساسی 

در این كشور شده است. 

نگراني پنتاگون از کناره گیری ماتیس
اس�تعفای  ب�ا  امری�کا  كنگ�ره  و  پنتاگ�ون  در  »اوض�اع 
ای�اات متح�ده خ�وب  از س�مت وزارت دف�اع  ماتی�س 
نیس�ت و ج�وی از ب�ی اعتم�ادی و نگران�ی وج�ود دارد.«
 پایگاه خبری هیل در گزارشی به نقل از یکی از مقام های پنتاگون كه 
خواست نامش فاش نشود، نوشت:» اوضاع در وزارت دفاع پس از اعام 
استعفای جیمز ماتیس از سمت ریاست این وزارتخانه عجیب و غریب 
است و  با اینکه نزدیک تعطیات است و كارمندان زیادی در وزارتخانه 
دیده نمی شوند اما ترس عمومی از بی خبری و نامشخص بودن اوضاع 

وجود دارد.«   
یکی از مقام های پنتاگون می گوید: اینکه یک راهبر یا دوست یا كسی 
كه شما فکر می كنید در تمام مدت سفر با شماست و كسی كه واقعاً از 
نظر عقلی برتر است به یکباره صحنه را ترك كند و دیگر نباشد، باعث 
می شود نگرانی همه را فرا گیرد.  ماتیس روز پنج  شنبه نامه استعفای 
خود را در پی تصمیم ترامپ برای خروج تمامی 2هزار سرباز امریکایی 
از سوریه و به نصف رس��اندن نیروهای این كشور در افغانستان تقدیم 
رئیس جمهوری كرد.  همچنین برت مک گورمک، فرستاده ویژه ترامپ 
برای ائتاف جهان��ی مقابله با داعش در عراق و س��وریه نیز روز جمعه 
اس��تعفایش را به دلیل عدم توافق با تصمیم ترام��پ در خروج نیرو   ها 
از س��وریه تقدیم وی كرد. او نیز قرار اس��ت فوریه 201۹ از س��متش 

كناره گیری كند. 
 لحن تحقیر  آمیز ترامپ

رئیس جمهور امریکا ت��اش كرد در مقابله با موج انتقادات گس��ترده 
لحن��ی تحقیرآمیز در مقاب��ل عملکرد جیمز ماتی��س و مک گورمک 
اتخاذ كند و آنها را افرادی اخراج��ی و از عوامل باراك اوباما جلوه دهد.  
دونالد ترامپ  روز     شنبه در توئیتر خود نوشت: زمانی كه باراك اوباما، 
رئیس جمهور سابق امریکا به صورت شرم آوری جیمز ماتیس را اخراج 
كرد، من به او فرصت دوباره دادم. برخی فکر می كنند كه من نباید این 
كار را می كردم اما من انجامش دادم. رابطه ای جالب بود- اما من به او 
تمامی منابعی را دادم كه در واقع آنها را نداش��ت. متحدان بسیار مهم 
هستند – اما نه زمانی كه می خواهند از امریکا به نفع خود بهره ببرند.  
ترامپ همچنین در واكنشی توئیتری به استعفای »برت مک گورمک« 
نماینده ویژه اش در ائتاف تحت رهبری واش��نگتن ب��رای »مقابله با 
داعش«، این مسئله را امری بی اهمیت جلوه داد و مدعی شد كه اصا 
مک گورمک را نمی شناسد.  ترامپ نوشت: »برت مگ گورمک، كه من 
او را نمی شناسم، در سال 2015 توس��ط رئیس جمهور ]باراك[ اوباما 
انتخاب شده بود. قرار بود ماه فوریه از كارش كنار برود، اما زودتر از موعد 
استعفا داد. آیا او به دنبال جلب توجه است؟ رسانه ها از این اتفاق اخبار 

جعلی دارند كه هیچ اهمیتی ندارد، داستان بزرگی می سازند.«

اروپا: امریکا با خروج از سوریه به ما خیانت کرد
تأسف ماكرون از خروج امریکا: یك متحد باید قابل اتکا باشد

سيدعباسحسينی

ناآرامي سودان به خاطر قطع رابطه با ایران 
تحلیلگ�ر سرش�ناس جه�ان عرب اع�ام ك�رد ك�ه اعتراضات 
داخل�ی در س�ودان ناش�ی از قط�ع رابط�ه ای�ن كش�ور ب�ا 
ای�ران و نزدی�ك ش�دن به مح�ور عربس�تان س�عودی اس�ت. 
عبدالباری عطوان، روز یک    شنبه در یادداش��تی در روزنامه رأی الیوم 
نوش��ت: »زمانی كه عمر البش��یر روابط خود را با ایران قطع كرد و به 
ائتاف سعودی- اماراتی برای جنگ علیه یمن پیوست انتظار داشت به 
سه هدف اصلی دست پیدا كند. اول اینکه محاصره اقتصادی و سیاسی 
تحمیلی امریکا بر سودان را رفع كند، میلیارد    ها دار كمک باعوض از 
عربستان و امارات دریافت كند و همچنین تصور می كرد كه به محض 
خروج از محور مقاومت و قطع روابط با ایران، دیوان كیفری بین المللی 
نیز دیگر او را تحت تعقیب قرار نخواهد داد؛ ام��ری كه به هیچ عنوان 
واقع نشد و به نظر نمی رس��د در آینده نزدیک نیز این امر محقق شود. 
عطوان در ادامه به سفر هفته گذشته البش��یر به دمشق و دیدار وی با 
بشار اسد رئیس جمهور سوریه اشاره كرد و نوشت كه البشیر، نخستین 
رئیس جمهور عربی بود كه از زمان آغاز بحران سوریه به این كشور سفر 
كرد اما این س��فر وی مطمئناً دیرهنگام اتفاق افتاد و هیچ ارتباطی به 
تظاهرات و ناآرامی های فعلی در سودان ندارد و اگر مبالغه نکرده باشیم 
می توانیم حتی بگوییم كه تا حدودی از ش��دت این اعتراضات كاسته 
است زیرا اكثریت ملت سودان ُحب س��وریه و ملت آن را در دل دارند. 
این نویسنده مشهور جهان عرب در ادامه به ناامیدی البشیر از متحدان 
جدید خود در حاشیه خلیج  فارس اشاره كرد و افزود كه همین احساس 
یأس و ناامیدی البشیر را به متوسل شدن به مس��کو و آنکارا و احیای 
روابط خود با محور قدیم واداشته است تا ش��اید راه حلی برای بحران 

اقتصادی كشورش بیابد. 

صنعا: عربستان 223 بار آتش بس را نقض کرده است
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سيدمرتضي  ذاكر     دریچه

    هادي عسگري
عباس جعف�ري دول�ت آبادي در نشس�ت 
بررس�ي وضعيت آس�يب هاي اجتماعي از 
عملكرد ضعيف وزارت ارش�اد در نداش�تن 
نظ�ارت ب�ر ح�وزه فرهن�گ انتقاد ک�رد و 
خواس�تار برخورد اين وزارتخانه با تئاتري 
شد که موازين ش�رعي را رعايت نمي کند. 
جعفري دولت آبادي در   نشست بررسي وضعیت 
آس��یب هاي اجتماعي گف��ت: اخی��راً در يكي از 
هتل هاي تهران تئاتري اجرا مي ش��ود كه در آن 
رعايت نكردن حجاب، اختاط زن و مرد، استفاده از 
پرچم كشور فرانسه به نشانه حمايت و نقض برخي 

از ارزش ها ديده مي شود. 
 تئاتری كه دولت آبادي خواس��تار برخورد وزارت 
ارش��اد با آن شده اس��ت، »بینوايان« است كه در 
سالن بزرگ يكي از لوكس ترين هتل هاي شمال 
تهران در حال اجراست و با وجود اينكه اجراي آن 
تا امروز با حرف و حديث هاي زيادي روبه رو بوده 
اس��ت، وزارت ارشاد در س��كوت كامل از كنار آن 
عبور كرده و اين كار آنقدر »تابلو« بوده اس��ت كه 
دادستان به طور مستقیم وارد میدان شده و ضمن 
انتقاد از عملكرد ضعیف ارشاد خواستار برخورد با 

»بینوايان« اكچري شده است. 
    وزارت ارشاد چرا برخورد نمي کند؟

باا رفتن حجم انتقادات از عملكرد نظارتي وزارت 
ارشاد در قبال تخلفات تئاتر ها، باعث شد تا روابط 
عموم��ي اداره كل هنرهاي نمايش��ي با انتش��ار 
بیانیه اي، توضیحاتي را در دفاع از خود منتشر كند. 
در بخش��ي از اين بیانیه كه با عنوان »توضیحات 
روابط عمومي اداره كل هنرهاي نمايشي در رابطه 
با حواش��ي مربوط به چند نمايش« منتشر شده، 
آمده است: »به دلیل رشد روزافزون فعالیت ها در 
حوزه هنرهاي نمايشي و اس��تفاده از تمامي توان 
ظرفیت فعلي، وجود برخي مشكات را نمي توان 
نادي��ده گرفت. بي ش��ك با جهد و تاش بیش��تر 
همكاران اداره كل هنرهاي نمايش��ي و مشاركت 
و همراهي هنرمندان امور جاري به بهترين شكل 
اجرايي هدايت و اجرا خواهد شد، لیكن به اطاع 
همه مس��ئوان و اهالي دلس��وز فرهنگ و هنر و 
تمامي عزيزان��ي كه دغدغه پايبن��دي به اصول و 
قوانین و هنجارهاي جامعه را دارند مي رساند قاطبه 
هنرمندان تئاتر با پايبندي به اصول و مباني فكري 
و ارزش هاي جامعه در اين راستا اقدام مي نمايند. با 

توجه به حجم روزافزون تولیدات نمايشي و تعداد 
هنرمندان تئاتر و ماهیت پوياي هنرهاي نمايشي 
بخش��ي از تولیدات نمايش��ي به عنوان دغدغه و 
رس��الت هنرمندان به ضرورت هاي اجتماعي در 
جامعه مي پردازد؛ آنچ��ه بايد در تحلیل يا ارزيابي 
اقدامات خانواده تئاتر با نگاه انصاف و سازنده به آن 
توجه كرد.« در ادامه اين بیانیه به تخلفات نمايش 
»بینوايان« اشاره و تأكید شده است: »در خصوص 
اجراي نمايش »بینوايان« با توجه به تخلف گروه 
نمايش��ي فوق در تبلیغات اولیه نمايشي و مطابق 
رأي و نظر شوراي مركزي نظارت و ارزشیابي و در 
نظر گرفتن موارد تخلف تذكر كتبي و رسانه اي به 
گروه اباغ شد. همچنین در طول اجراي عمومي 
و نظارت بر اجراي نماي��ش جهت رعايت مواردي 
چون آرايه و گريم بازيگران مواردي به گروه اباغ و 
جهت رعايت كامل آن از طرف گروه نمايش اقدام 
ش��د. بديهي اس��ت اجراي اثر فوق با رعايت همه 
قوانین و مقررات شوراي نظارت و ارزشیابي صرفاً 
تا زمان و تاريخ ذكر شده در پروانه صادر شده تداوم 
خواهد داشت.« به نظر مي رسد تخلفاتي كه وزارت 
ارشاد مي گويد نسبت به رفع آنها اقدام شده است، 
آن چیزي نیست كه جعفري دولت آبادي خواستار 

برخورد وزارت ارشاد، با آن شده است. 
    وقتي رقص و آواز جاي تئاتر را مي گيرد

داي��ره انتق��ادات از اج��راي نماي��ش موزي��كال 
»بینوايان« صرفاً منحصر به نقد دادستان تهران از 
ديدگان يك مقام حاكمیتي نیست. چیستا يثربي، 
نمايش��نامه نويس و كارگردان تئاتر نیز نسبت به 
محتوايي كه اين نمايش به اصطاح »اكچري« 
ارائه مي كند، انتقاد دارد و مي گويد: »رقص و آواز را 
به اسم تئاتر به خورد مردم مي دهند آن هم به اسم 

تئاتر موزيكال! از سالن هاي بسیار كوچك گرفته 
تا بزرگ همه دارند قر كم��ر مي ريزند! اين يعني 
تئاتر تمام شده! تئاتر در كشور ما به پايان رسیده و 
فاتحه اش خوانده شده است و ديگر هیچ امیدي هم 

به نجات آن نداريم.«
يثربي مي افزايد: »سال ها قبل برخي سالن دارها 
و مديران و كارگردانان دنبال س��تاره هاي سینما 
در تئاتر بودند و بعد به س��مت كارهاي اكچري 
رفتن��د. بازيگران س��ینما مانند نیك��ي كريمي و 
محمدرضا فروتن به تئاتر آمدند و تئاترها شكست 
خورد. اان وضعیت به مراتب بدتر شده! كساني كه 
واقعاً تئاتري هستند و ديالوگ بلد هستند بنويسند 
جايي براي كار ندارند و در عوض ستاره هاي سینما 

در تئاتر جوان مي دهند!«
اين مدرس دانشگاه درباره اينكه چرا اراده اي براي 
برخورد با اين نمايش ها وجود ندارد، تأكید مي كند: 
»تا وقتي مديران ما خودشان جزو كساني هستند 
كه درصد مي گیرند و خودشان جزو تهیه كنندگان 
و اسپانسرها هستند و زير لواي اسم هاي دروغین 
و كذب كه بچه ها و فامیل هاي ش��ان هستند كار 
مي كنند، وضعیت اين گونه اس��ت. جالب تر اين 
است كه برخي از اين افراد مستقیم به كارگردانان 
مي گويند درصد ما چقدر است؟ بنده تأكید مي كنم 
ما تا وقتي اين مديران را داريم هرگز تئاتر هنري 

نخواهیم داشت!«
    مسئوان انتقادها را جدي نمي گيرند!

حس��ین عالم بخش، كارگردان تئاتر درباره اينكه 
چرا مسئوان وزارت ارشاد حداقل تا امروز نسبت 
به برخورد با ناهنجاري هاي تئاتري، اراده برخورد 
نداشته اند، تصريح مي كند: »متأسفانه مسئوان 
تئاتر نظرات خود را به صورت رس��مي در رابطه با 
اين نمايش ها ارائه نكرده اند يا نظرات كافي در اين 
زمینه نداده اند. اين وظیفه بزرگان و مسئوان حوزه 
نمايش است كه اين نمايش ها را مورد بررسي قرار 
دهند و تشخیص دهند كه اين نمايش ها معضل 
محسوب مي شوند يا نه! آنچه اغلب هنرمندان بر 
آن اتفاق نظر دارند اين اس��ت ك��ه اين نمايش ها 
باعث مهجوريت بیش��تر تئاتر مي ش��وند و نبايد 
چنین آثاري روي صحنه ب��رود.« عالم بخش در 
ادام��ه مي گويد: »م��ا در حوزه قانونگ��ذاري و در 
حوزه بازبیني ه��ا غفلت هاي بس��یاري كرده ايم؛ 
برخوردهاي سلیقه اي زيادي با نمايش ها صورت 
گرفته و مقصر اين اتفاق يك ش��خص نیست. اين 
اتفاقي اس��ت كه به دلیل فقدان قانون درست در 
حوزه نمايش طي س��ال ها اتفاق افت��اده و كار به 
جايي رس��یده كه ما اينك با چنین نمايش هايي 
مواجه هستیم.« اجراي تئاترهاي اكچري از يك 
سو به دلیل حضور سرمايه گذاراني كه سرمايه هاي 
مشكوك را وارد تئاتر مي كنند با انتقاد روبه رو شده و 
از سوي ديگر به دلیل رفتار هاي خارج از عرف و عدم 
رعايت موازين ش��رعي در برخي از اين نمايش ها، 
مراجع معظم تقلید و قش��ر مذهبي را نس��بت به 
رواج اباحه گري در قالب نمايش هاي لوكس نگران 
كرده است. وزارت ارشاد هنوز نتوانسته است اقدام 
مناس��بي براي رفع معضات موجود انجام دهد و 
ناتواني اين وزارتخانه ممكن اس��ت پاي نهاد هاي 
حاكمیتي را براي پايان دادن به اين مش��كات به 

میدان تئاتر باز كند. 

هشدار دادستان به اختاط بینوایان
 يک نمايشنامه نويس: فاتحه تئاتر خوانده شده است 

در سالن های کوچک و بزرگ همه دارند ِقر کمر می دهند!

  سيدمرتضي ذاکر
رئيس انجم�ن قلم ضمن اش�اره ب�ه اينكه آثار برجس�ته در 
حوزه انق�اب اس�امي و کمياب در ب�ازار را مجدداً منتش�ر 
خواهي�م کرد، اف�زود: به زودي ط�ي فراخواني از ش�اعران و 
نويس�ندگان دعوت خواهيم کرد ت�ا ب�راي مظلوميت مردم 
فلس�طين، يمن و تمام مظلومان جهان، دس�ت به قلم شوند. 
محسن پرويز رئیس انجمن قلم درباره دور جديد فعالیت  هاي اين 
انجمن اظهار داشت: برنامه هاي انجمن قلم در هیئت مديره جديد، 
تقريبا ادامه همان مسیري است كه تا امروز اتفاق افتاده است و ما 
همان برنامه هاي كان و استراتژيكي كه از روز اول تاسیس انجمن 
مدنظر بوده ادامه خواهیم داد. در رأس برنامه ها تاش داريم براي 
جمع كردن نويس��ندگان میهن اس��امي  و كس��اني كه اهل قلم 
هس��تند اقداماتي صورت بگیرد. همچنی��ن بتوانیم از چهره هاي 
جوان و نويسندگان نوپا و افرادي كه استعداد كافي دارند حمايت 

كنیم تا در اين عرصه قلم بزنند. 
وي با تأكید بر اينكه جلس��ات هیئت مديره ه��ر دو هفته يك بار 
برگزار مي ش��ود، گفت: هرچند حجم اين كاره��ا هم معموا كم 
نیست اما بخش��ي از جلسه به مس��ائل جاري و بخشي به بررسي 
طرح و برنامه هاي اعضاي هیئت مديره و اعضاي انجمن اختصاص 
مي يابد تا بتوانیم طرح هاي جديد را نیز پیگیري كنیم و به سرانجام 
برس��انیم.  پرويز در ادامه س��خنانش به برنامه هاي مهم كه پیش 
روي انجمن قلم قرار دارد هم اشاره كرد و توضیح داد: يكي از اين 
برنامه ها مربوط به »40 سالگي انقاب اسامي« است كه با مجمع 
ناشران انقاب در اين حوزه در حال فعالیت هستیم، در اين راستا 

فهرستي از آثار برجسته در حوزه انقاب اسامي كه طي 40 سال 
گذشته چاپ شده استخراج شده و تاش خواهد شد چنانچه آثار 
برجسته در بازار موجود نباشد با كمك ناشران مربوطه تجديد چاپ 
و در اختیار عاقه مندان قرار گیرد.  پرويز در بخش ديگر به »جايزه 
بین المللي فلسطین« هم اشاره كرد و با اعام اينكه قرار است در 
اين مسیر فراخوان يك »جايزه داخلي« هم به زودي منتشر شود، 
گفت: تاش خواهیم كرد اين جاي��زه بین المللي به خوبي برگزار 
شود تا يك اقدام مثبت در راستاي حمايت از محرومان و مظلومان 
و كساني باشد كه مورد ظلم و س��تم قرار گرفته اند.  پرويز تصريح 
كرد: طي س��ال جاري فراخوان اين جايزه داخلي منتشر خواهد 
شد و تاش مي كنیم نويسندگان و شاعران كشور را براي نوشتن 
مجدد در اين موضوع و دفاع از محرومان و مظلومان جهان ترغیب 
كنیم زيرا توجه داريم كه نبايد اجازه دهیم ظلم روا ش��ده به اين 
مردم فراموش شود چراكه اش��غالگران و متجاوزان در اين صورت 

اين جنايات را مضاعف خواهند كرد. 

شعاريه اي عليه شعار!

حكمت 60 
نش�ده،  تربي�ت  زب�ان 
درن�ده ای اس�ت ک�ه اگر 

رهايش کنی می گزد.

  مصطفي شاه کرمي
يک نويس�نده دفاع مقدس درباره ويژگي ش�خصيتي مرتضي 
سرهنگي گفت: او با تاش هاي خود شيوه جديدي را براي رونق 
بخش�يدن به خاطره نگاري ايجاد کرد و به دلي�ل اثرگذاري اش 
در حوزه خاط�رات رزمن�دگان و تاثيرگذاران انقاب اس�امي 
مي ت�وان او را پ�در ادبي�ات انق�اب و دف�اع مق�دس نامي�د. 
در جريان مراسم رونمايي از مستند پرتره مرتضي سرهنگي با عنوان 
»متولد آذر« كه عصر روز گذش��ته برگزار شد، كیانوش گلزار راغب، 
يكي از نويسندگان كشورمان درباره ويژگي هاي اخاقي و حرفه اي 
مرتضي س��رهنگي گفت: مرتضي سرهنگي انس��اني بزرگ، اثرگذار 
و بس��یار آگاه به حرفه خودش اس��ت. او را بحق مي توان پدر ادبیات 
انقاب و دفاع مقدس نامید، او توانست با نگارش كتاب هاي اثربخش 
خود س��بك جديدي از خاطره نگاري را ارائه دهد و موقعیت ادبیات 
انقاب و دفاع مقدس را از يك فضاي نامشخص به يك ثبات و سبك 
منحصربه فرد برساند. ما در گذشته خاطرات را خام فروشي مي كرديم 

اما مرتضي سرهنگي بر اساس نیاز مخاطب دست به قلم شد و توانست 
ضمن رضايت خواننده رونق ويژه اي را به ادبیات انقاب و دفاع مقدس 
بازگرداند.  وي ادامه داد: مرتضي سرهنگي در متن خود و روايت واقعه 
انسجام و كشش بس��یار باايي دارد، از همین رو نوشته هاي او براي 
خواننده بسیار جذاب است. همان طور كه رهبر انقاب تأكید دارند، 
خاطره نقش بسیار مهمي در عرصه فرهنگي و اجتماعي ايفا مي كند 
و كااي ارزشمند فرهنگي اس��ت كه بايد به ش��كل ويژه در اختیار 
خوانندگان و مخاطبان قرار گیرد. خاطرات دف��اع مقدس و انقاب 
اسامي به واسطه اينكه هم تاريخ را روايت مي كند و هم حماسه را، 
مي تواند براي خواننده هم لذتبخش باشد و هم او را با گذشته، ارزش ها، 
اعتقادات راسخ و ناب پیوندي مجدد بزند كه اين مسئله مي تواند در 
ادامه مسیر انقاب، بسیاري از توطئه هاي دشمن را خنثي كند.  اين 
نويسنده درباره ويژگي هاي اخاقي سرهنگي به عنوان چهره برگزيده 
هنر انقاب و پژوهشگر پیشكس��وت دفاع مقدس نیز گفت: مرتضي 
سرهنگي، اس��تادي دغدغه مند، بس��یار صبور، شايسته و هوشمند 
اس��ت. اگر نگاهي به تاش هاي دفتر ادبی��ات مقاومت حوزه هنري 
داشته باشید، خواهید ديد بیش از 800 جلد كتاب توسط اين دفتر و 
با حمايت، مشورت و نظارت مرتضي سرهنگي به چاپ رسیده است. 
حال اگر دو برابر اين تعداد كتاب و سوژه نیز توسط آنها رد شده باشد، 
مرتضي سرهنگي با بیش از 2هزار نويس��نده انقاب اسامي جلسه 
داشته و آنها را ارشاد و راهنمايي كرده است. تجارب مرتضي سرهنگي 
در حوزه ادبیات مقاومت، انقاب اسامي و دفاع مقدس بي مانند است، 
از همین رو اشراف بر موضوع، شناخت مخاطب و دغدغه هاي او براي 

چاپ كتاب هاي تراز اول او را از سايرين متمايز مي كند. 

زمان برگزاري نهمين جشنواره عمار اعام شد
بر اساس اعام دبيرخانه جشنواره مردمي فيلم عمار، نهمين 
دوره اين رويداد سينمايي از 9 دي تا 20 دي برگزار مي شود. 
بر اساس اعام دبیرخانه جش��نواره مردمي فیلم عمار، نهمین 
دوره اين رويداد سینمايي همزمان با س��الگرد حماسه 9دي 
ش��روع و تا 20 دي ادامه خواهد داشت.  در اين دوره جشنواره 
عمار، عاوه ب��ر حضور فیلمس��ازان در بخش ه��اي »فیلم«، 
»نقد، مقاله و پژوهش هاي س��ینمايي« و »فیلم ما« در بخش 
فراخوان هاي مردمي اين جشنواره نیز افراد، فعاان و تشكل هاي 
فرهنگي مردمي موضوعات و دغدغه هاي خود را براي ساخت 
فیلم به دبیرخانه جشنواره اعام كرده اند كه روند اجرايي اين 

بخش تازه، به زودي از طرف دبیرخانه اطاع رساني مي شود. 

»تنگه ابوقريب« به شبكه نمايش خانگي رسيد
فيلم س�ينمايي »تنگه ابوقريب« بهترين فيلم جش�نواره 
سي و شش�م فجر به کارگرداني بهرام توکلي چهارش�نبه 

روانه بازار مي شود.
  به گزارش فارس، فیلم سینمايي تنگه ابوقريب محصول مركز فیلم 
و سريال سازمان هنري رس��انه اي اوج به كارگرداني بهرام توكلي و 
تهیه كنندگي س��عید ملكان كه به تازگي اكران خود را پش��ت سر 
گذاشته اس��ت، وارد شبكه نمايش خانگي مي ش��ود.  بهترين فیلم 
جشنواره سي و ششم فجر قرار است از چهارشنبه پنجم دي ماه روانه 
بازار شود و پخش آن را موسسه تصويري حوزه هنري برعهده دارد. 

 
انتشار زندگينامه داستاني حضرت خديجه)س( 

»بهاي عاشقي« از جمله کتاب هاي ريحانه است که به قلم مهري 
ماهوتي توسط انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شد. 
اين كت��اب روايتي داس��تاني از زندگي حض��رت خديجه)س( 
اس��ت كه در 34 فصل كوتاه و خواندني در قالب داس��تان براي 
نوجوانان نگاشته شده است. مولف سعي كرده است در فصل هاي 
مختلف اين كتاب بر آيات قرآن و روايت معتبر تكیه بزند و تا حد 
توان فضائل آن حضرت از جمله ايمان و اعتقاد راسخ، نجابت و 
پاكدامني، حق جويي و حق پذيري، ايثار و فداكاري، حسن رفتار 
با همسر، راستي و درستي، مقاومت و صبوري و... را بازگو كند.  

فراخوان جشنواره فجر هنرهاي سنتی
ب�ا توج�ه ب�ه اس�تقبال هنرمن�دان صناي�ع دس�تي از 
برگ�زاري دو دوره جش�نواره فج�ر هنره�اي س�نتي 
جش�نواره  س�ومين  فراخ�وان  دس�تي،  صناي�ع  و 
فج�ر هنره�اي س�نتي و صناي�ع دس�تي اع�ام ش�د. 
بر اساس فراخوان اعام شده، هنرمندان صنايع دستي تا 25 دي 
ماه 97 فرصت دارند، آثار خود را براي ش��ركت در اين جشنواره 
ارسال كنند. آثار ارسالي به اين جشنواره بايد مبتني بر شیوه هاي 
تولید صنايع دستي خلق شده باشد و مهم ترين شاخص انتخاب 
آثار، وجوه متمايز صنايع دس��تي از لحاظ طراحي، كیفیت اجرا، 
اصالت برند و هويت و كاربرد خاقانه است و هر هنرمند مجاز به 
ارسال پنج اثر از جديدترين محصوات هنري است. آثار ارسالي 
نبايد در جشنواره هاي پیشین به نمايش درآمده باشد. همچنین 
آثار ارسالي بايد داراي شناس��نامه )نام اثر، معرفي تكنیك، مواد 

مورد استفاده، نام سازنده اثر( باشند. 

 اعام فيلمنامه هاي بخش كوتاه مسابقه
 »چهل سال چهل فيلم«

دبير رويداد فرهنگي و هنري چهل سال چهل فيلم، اسامي 
فيلمنامه هاي منتخب بخش فيلم کوتاه داستاني را اعام کرد. 
به گزارش »آنا« از روابط عمومي چهل س��ال چهل فیلم، حسین 
صابري گفت: هیئت داوران »چهل س��ال چهل فیلم« متش��كل 
از مهدي جعف��ري، ابراهیم ايرج زاد، عب��اس عمراني، محمدرضا 
وطن دوس��ت، آرش رصاف��ي، محمد حم��زه اي و اله��ام عادلي 
فیلمنامه هاي بخش مس��ابقه مرحله اول را به اين ش��رح معرفي 
كردند: بازگشت ديده بان )مرتضي راوش(، بر باد)مهدي بوستاني 
شهر بابكي(، بن هور )بابك كشن فاح- سیاوش چاوشي(، بیداري 
در س��اعت 25 )طوفان نه��ان قدرتي(، تازه داش��ت طعم زندگي 
را مي چشید )محمدحس��ن ابوحمزه(، خودپرداز )محمدمهدي 
قپاني(، خودخواسته )مالك حدپور سراج(، خودكشي )سیدپرويز 
شجاعي(، دا )فرود عوض پور(، درخت پايیزي )سیدوحید حسیني 
نامي(، غزال )فريدون وايي- سیدهادي شكرگذار(، قايم باشك 
)زهرا خمس��ه(، كاويار )فهیمه س��لیماني(، كاف ه��اي مادري 
)فرشته فرشاد- امیررضا زرين بخش(، مادر )محسن جهاني(، آچمز 
)مجتبي قاس��مي(، موقعیت 45 غربي )آرش انیسي(، ننه آسیه 
)رضا جمالي(، يك دوست واقعي )نیلوفر رفیعي(، يك گوشه پر نور 
)مجتبي اسپناني(، RK- 1648000 )رضا استادي(.  مديرعامل 
انجمن سینماي انقاب و دفاع مقدس افزود: چهل سال چهل فیلم 
يك مسابقه فیلمنامه نويسي است كه از مرحله نگارش تا تولید و 
نمايش را شامل مي شود و فرصت ارسال مرحله دوم تا 10 بهمن 
ادامه دارد، عاقه مندان به حوزه فیلمنامه نويسي با مراجعه به سايت 

اين جشنواره مي توانند آثار خود را ثبت كنند. 

محمد صادقي     دیده بان

    جواد محرمي
»بم�ب ي�ک عاش�قانه« علي الظاه�ر ق�رار اس�ت 
هجويه اي ملودرام گونه عليه فضاي به زعم فيلمس�از 
ش�عار زده دهه 60 باش�د اما خود مبتا  به شعارزدگي 
افراط�ي اس�ت و غالب�ًا با ات�كا ب�ه طراح�ي صحنه 
نوس�تالژيک و قاب بندي جادويي فيلمب�ردار و البته 
چاش�ني ملودرام مخاط�ب را با خود هم�راه مي کند. 
از مصائب بزرگ سینماي ايران س��ردرگمي در ژانر است 
و دومین س��اخته س��ینمايي پیمان معادي نی��ز از اين 
مس��ئله ضربه ديده اس��ت هرچند ملودرام غلبه دارد اما 
كمدي چیزی بیشتر از لحن را به خود مشغول مي كند و 
همین رفت و آمد میان كمدي و مل��ودرام فیلم را دوپاره 
كرده اس��ت. درصد باايي از سكانس هايي كه در مدرسه 
مي گ��ذرد داراي ب��ار و موقعی��ت كمیك هس��تند و اين 
تداخل موقعیت هاي كم��دي با حال و ه��واي ملودرام و 
جدي فیلم را در موقعیتي س��رگردان قرار داده است اما 
بار اصلي س��رگرداني فیلم را فیلمنامه و روايت ضعیف بر 
دوش مي كش��د. بديهي اس��ت كه وقتي روايت و داستان 
مشكل دارد شخصیت هم به درس��تي خلق نشود. معلوم 
نیس��ت كاراكتر اصلي بمب يك عاشقانه چرا تا اين اندازه 
برخاف ح��ال و هوا و اتمس��فر پرتحرك حاك��م بر فیلم 
منفعل و بي خاصیت اس��ت؛ ش��خصیتي كه بیش از آنكه 
فعال باشد نظاره گر است و در بسیاري از مواقع كاركردي 
در حد آكسس��وار صحنه دارد. همین باعث مي ش��ود تا 
ما بیش از آنكه ش��خصیت ببینیم ش��اهد ژست هستیم؛ 
ژست آدمي كه نگاهي عاقل اندر سفیه به همه چیز و همه 
كس دارد و اساساً موضعش نس��بت به اتفاقات پیراموني 
مش��خص نیس��ت. ظاهر و ژست ش��خصیت اصلي مانند 
آدمي روشنفكر اس��ت و س��كوت او آدم را به نوعي گول 
مي زند. گويي كه او از وضعیت جامعه و فرهنگ حاكم بر 
آن در رنج اس��ت اما رفتارهاي گاه و بي گاهش كه او را در 
مسیر همان فرهنگ قرار مي دهد ما را غافلگیر مي كند و 
اجازه نمي دهد او را بشناسیم و به دنیايش نزديك شويم 
و احتمااً با او همذات پنداري كنیم، چون اساساً تا اواخر 
فیلم نمي دانیم درد او چیست و وقتي هم كه مي فهمیم او 
از عاقه احتمالي همسرش به برادرش كه به جبهه رفته 
ناراحت است به خود مي گويیم كه چي؟ يعني دقیقاً قرار 
اس��ت اين عاقه احتمالي چه جايگاهي در بار دراماتیك 

فیلم داشته باشد. 
 در اين وضعیت علي شريعتي هم كه قاعدتاً بايد نوستالژي 
دهه 50 باش��د به فضاي فیلم دهه ش��صتي ما وارد شده 

است و باز هم صرفاً جنبه نوس��تالژي دارد آن هم نه براي 
مخاطبي كه دهه 60 را درك كرده بلكه احتمااً براي آقاي 
فیلمساز و باز معلوم نیست شريعتي با آن گرايشات پررنگ 
انقابي كه مانند بمب در دهه 50 به رقم خوردن انقاب 
كمك كرد در هجويه اي كه قرار است اساساً رويكردهاي 
انقابي را نشانه رود به چه كار مي آيد؟ معلوم است كه به 

جز نوستالژي شخصي كارگردان كاركرد ديگري ندارد. 
آدم ها اتفاقات و موقعیت ها يك به يك مي آيند و مي روند و 
ما صرفاً در تعلیق نوستالژي حاصل از طراحي صحنه خوب 
محسن شاه ابراهیمي و قاب بندي جادويي و خیره كننده 
محم��ود كاري و جلوه هاي ويژه میداني عباس ش��وقي 
قرار داريم نه فیلمنامه ناش��یانه احسان رسول افي كه آن 
را مشتركاً با كارگردان نوشته اس��ت. به اين ملغمه اضافه 
كنید موس��یقي الني كاريندر را كه از فیلم بیرون مي زند. 
شلختگي روايت بیش از آن است كه حاصل كنار هم قرار 
گرفتن اين گروه باتجربه و قدر را به نتیجه اي مناسب ختم 
كند. مشكل ديگر فیلم معادي زاويه ديد سردرگم آن است 
كه میان پسربچه عاشق پیشه، همسر و شخصیت اصلي و 
حتي داناي كل، مدام پاسكاري مي شود و ضعف كارگرداني 

را به رخ مي كشد. 
ديالوگ ها هم چیزي در حد فاجعه هستند  اما فارغ از همه 
اينها نكته مثبت فیلم بمب يك عاش��قانه اين است كه از 
دهه شصتي كه با جنگ و ش��عار و ايدئولوژي گره خورده 
اثري ارائه مي دهد كه اثرگذاري آن قدري مثبت اس��ت. 
برخاف فضاي حاكم بر سینماي ايران در اين فیلم خانواده 
و كودك مي بینیم و دس��ت كم شاهد نوس��تالژي تقريباً 
خوشايند هستیم كه تاحدي در خلق موقعیت ها به واقعیت 
آن دوره نزديك است و دلمان براي جنگ تنگ مي شود؛ 
جنگي كه سبب مي شد آدم ها به هم نزديك شوند؛ جنگي 
كه زمینه عاشق شدن آدم ها را فراهم مي كرد. همین هم 

در اين ابتذال كنوني سینماي ايران غنیمت است.

شعرا و نويسندگان با حمايت انجمن قلم براي حمايت از مظلومان دست به قلم مي شوند
محسن پرويز: آثار برجسته و کمياب 40 ساله انقاب را مجدداً چاپ مي کنيم

مستند پرتره مرتضي سرهنگي با عنوان »متولد آذر« رونمايي شد
»سرهنگي« پدر ادبيات انقاب و دفاع مقدس است

قصه فرار بانويي كه اسير آل سعود بود
کتاب »راهي ب�راي رفتن« قصه بكري اس�ت 
درب�اره بت�ول خورش�اهي؛ بانوي�ي ک�ه در 
دوران دف�اع مق�دس در نق�ش امدادگر فعال 
ب�ود و زمان�ي ک�ه در س�ال 66 به خان�ه خدا 
تش�رف مي يابد اس�ير آل س�عود مي گردد و 
ب�ه ص�ورت معجزه آس�ايي ف�رار مي کن�د. 
»راهي براي رفتن« قصه بتول خورشاهي پرستاري 
است كه با طاغوت مبارزه مي كند و بعد از شهادت 
برادرش راهي جبهه هاي نبرد مي شود. اين پرستار كه در نقش امدادگر به منطقه 
جنگي مي رود و در عملیات خیبر در جزيره مجنون شركت مي كند، در سال 1366 
به حج مشرف مي شود و در مراسم برائت از مشركین توسط آل سعود اسیر مي شود. 
از جذاب ترين بخش هاي اين كتاب اسیر شدن بانوي قصه، توسط آل سعود و نحوه 

فرار كردن اوست كه قطعاً براي مخاطبان جذاب و خواندني است. 
در بخشي از اين كتاب آمده اس��ت: »خانمي تقريباً هیكلي نیز همراه ما بود كه 
پشت سر من ايستاده بود و نیروهاي آل سعود مي توانستند به راحتي او را ببینند. 
شرطه ها با اسلحه به سوي ما نشانه گرفتند. تا خواستیم بازگرديم، به سمت ما 
شلیك كردند. گلوله اي به خانم همراه ما اصابت كرد. گلوله هايشان طوري بود 
كه وقتي به بدن كس��ي مي خورد، داخل بدن منفجر مي ش��د، مثل گلوله هاي 
معمولي نبود. گلوله درون بدن زن منفجر و ش��كمش دريده شد. روده هايش 
بیرون ريخت!... سر برگرداندم، يكي از ايرانیان ُمحرم بود كه مدام فرياد مي زد: 
»داخل هیچ خانه اي نرين... داخل هیچ خانه اي نرين.« تازه فهمیدم آل سعود 
پنجره خانه ها و درهاي حیاط ها را باز گذاشته بود تا حین فرار به منازل پناه ببريم 

و همان جا ماجراي زندگي مان تمام شود.«

چیس��تا يثربی: تا وقتي مديران 
ما خودشان جزو كساني هستند 
كه درصد مي گیرند و خودش��ان 
جزو تهیه كنندگان و اسپانسرها 
هس��تند و زير لواي اس��م هاي 
دروغی��ن و ك��ذب ك��ه بچه ه��ا 
و فامیل هاي ش��ان هس��تند كار 
مي كنند، وضعیت اين گونه است


