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محمدجواد ظریف: فرمانده کل قوا در دیدار مسؤوان نیروی انتظامی:

آنها که به آمریکا  دل بسته اند
 به جهان اسام بازگردند

 در چشم مردم مقتدر
عادل و هوشیار باشید
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»فرانسه« ناآرام است! بازماندگان 
ناپلئون بناپارت و مارشال دوگل 
امروز به جای آنکه به رهبری اروپا بیندیش��ند، به 
فکر بقای حداقلی خود در کاخ الیزه هستند. پلیس 
در مهد دموکراسی به س��رکوب مخالفان ریاضت 
اقتصادی و نظام سرمایه داری ادامه می دهد و سران 
اروپای واح��د نیز در قبال تحوات خونین دومین 
اقتصاد منطقه یورو س��کوت کرده اند! براستی چه 
اتفاقی در فرانس��ه رخ داده است؟ آیا »بی نظمی« 
موجود در معادات داخلی فرانس��ه و اروپا در حال 
تبدیل ش��دن به یک »آنارش��ی مزمن« است؟ آیا 
در ص��ورت تحقق این آنارش��ی، »پوس��ت اندازی 
اروپ��ا« دیگر معنا و مفهومی دارد یا باید در انتظار 

»دگردیسی اروپا« باشیم؟! 
»خش��م فرانس��وی« علی��ه »ع��وارض نظ��ام 
س��رمایه داری« پدیده س��اده ای نیس��ت که بتوان 
آن را ب��ه اعتراض بر س��ر افزایش مالیات بر قیمت 
س��وخت تقلی��ل داد. در اینجا ازم اس��ت میان 2 
مفهوم »اعتراض« و »خش��م« تمایز قائل شد. آنچه 
امروز در فرانس��ه شاهد آن هس��تیم، نوعی خشم 
»مدنی- اقتصادی« است که متوجه بنیان های نظام 
س��رمایه داری و قواعد و ثوابت ج��اری در این نظام 
است. نظامی که س��ال 2018 میادی در بحبوحه 
بحران اقتص��ادی اروپا، مالیات بر درآمد ثروتمندان 
را کاهش، در مقابل مالیات بر درآمد بازنشس��تگان 
و اقشار کم درآمد را افزایش می دهد و نام این فعل و 

انفعال را »اصاحات اقتصادی« می گذارد! 

سال 2014 میادی در زمان برگزاری انتخابات 
پارلمانی اروپا، افرادی مانند آنگا مرکل صدراعظم 
آلمان          ، فرانسوا اواند رئیس جمهور سابق فرانسه و 
دیوید کامرون نخس��ت وزیر سابق انگلیس تمایلی 
نسبت به درک پیام انتخابات از خود نشان ندادند! 
مشارکت اندک و  43 درصدی شهروندان اروپایی 
در انتخابات س��ال 2014 و راهیابی بیش از یکصد 
نماینده ملی گرا و ضد اتحادیه اروپایی، مقدمه ورود 
اروپ��ای واحد از فاز »اتحاد« ب��ه »بی نظمی« بود. 
این بی نظمی در س��ال های آتی خود را در اشکال 
و قالب های متنوعی ب��روز داد: از بحران مهاجرت 
تا بحران امنیت در سراس��ر اروپا! ساختار پیوسته 
اروپای واحد، این زمینه را فراهم کرد تا بحران های 
اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و سیاس��ی با یکدیگر 
ترکیب ش��ده و ب��ه »ابربح��ران« خطرناکی برای 
موجودیت اتحادیه اروپایی تبدیل ش��وند. مکرون 
س��ال 2017 با توه��م »رهبری اروپ��ای واحد« و 
»مرمت س��اختار تضعیف ش��ده اتحادیه اروپایی« 
بر سر کار آمد. در این مسیر سیاستمدارانی مانند 
آنگا مرکل نیز با رئیس جمهور جوان فرانسه همراه 
ش��دند. آنها معتقد بودند مکرون نه تنها به عنوان 
رئیس جمهور فرانسه، بلکه به عنوان وزنه ای که نماد 
اصاح )Reform( در عین پایبندی به فنداسیون  

و س��اختار اروپای واحد اس��ت، خواهد توانست بار 
س��نگینی را که پیشینیان وی بر روی زمین نهاده 

بودند بر دوش کشد. 
امروز خب��ری از اصاح در اروپا نیس��ت و آنچه 
موضوعیت دارد، دفرمه کردن اروپا و جایگزینی یک 
س��اختار تازه )Deform-New Form( اس��ت. 
صدای اعتراضات شهروندان فرانس��وی به اندازه ای 
رس��ا اس��ت که کمتر رهبری در اروپا می تواند  این 
بار گوش خود را در برابر آن به نش��نیدن بزند! این 
اعتراضات ماهیتی کاما زیربنایی و بنیادین داشته 
و با اعتراضات روبنایی و غیرس��اختاری در اروپا )که 
پس از انعقاد پیمان ماس��تریخت مسبوق به سابقه 
اس��ت( کاما متفاوت اس��ت. امروز ما با »اروپای در 
حال اصاح« مواجه نیستیم، بلکه با »اروپای در حال 
گذار« دست و پنجه نرم می کنیم؛ اروپایی که اگر چه 
هنوز »وضعیت مطلوب« خود را تعریف نکرده و در 
این باره به یک جمع   بندی نهایی نرسیده اما »گذار از 
وضعیت موجود« را به مثابه یک نیاز اساس��ی درک 
کرده است. سوسیال- دموکرات ها و محافظه کارانی 
ک��ه پس از تش��کیل اتحادیه اروپای��ی رهبری این 
مجموعه را بر عهده داش��ته  اند ام��روز دیگر نگران 
حضور یا عدم حضور خود در قدرت نیس��تند، بلکه 
نگران پایان تاریخ مصرف سیاس��ی خود در قاموس 

اروپای نوین هستند. 
تمرکزی دوب��اره بر اوضاع داخلی فرانس��ه این 
حقیق��ت را بخوبی نمایان می کن��د. حاصل ضرب 
دموکراسی خون آلود فرانسوی در آنارشی اروپایی، 
چیزی جز »گذار از اروپای امروز« نیس��ت. »ادغام« 
امروز دیگر واژه ای محبوب و ارزش��ی مش��ترک در 
بین شهروندان اروپایی محسوب نمی شود، چنانکه 
نمادهای عموم��ی اروپای واحد )واح��د پول یورو، 
پیمان شنگن و...( نیز دیگر »خط قرمز« شهروندان 
قاره س��بز به شمار نمی آید! محصول این تحوات          ، 
دگردیس��ی اروپای واحد خواهد بود. پروس��ه این  
دگردیسی رسما و علنا از سال 2014 میادی کلید 
خورد اما مقامات اروپایی تمایلی نسبت به »اعام« 
و حتی »درک اولیه« آن نداشتند. در آینده نزدیک، 
بی نظمی موجود در قاره س��بز به آنارش��ی اروپایی 
تبدیل خواهد ش��د و آنارش��ی اروپایی نیز ساختار 
فعلی اتحادیه اروپای��ی را خواهد بلعید. این بلع به 
اندازه ای س��ریع  انجام خواهد شد که سران فعلی 
اروپا قدرت تجزیه و تحلیل و ارائه راهکار در مقابل 
آن را نخواهند داشت: دقیقا مانند شرایطی که امروز 
در فرانسه جریان دارد! امروز مکرون و همراهانش از 
یک سو با دموکراسی بر باد رفته فرانسوی و از سوی 
دیگر، با آنارشی اروپایی دست و پنجه نرم می کنند و 
در پاره خطی میان این دو نقطه در حال رفت و آمد 
هستند؛ پاره خطی که دیگر رهبران اروپایی نیز  در 
آینده ای نه چن��دان دور  ناچار به حرکت در میان 

آن خواهند بود.

خشم فرانسوی و دگردیسی اروپا
محمدحسین  مهدوی زادگان 
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آمریکا در مسیر 
خلیج خوک ها!

بانک ها دیگر حق ندارند به مانده  حساب های 
زیر یک ماه،  سود پرداخت کنند

»وطن امروز« به بهانه تصمیم دولت آمریکا 
درباره خروج نظامیان این کشور از سوریه 

بیانات 2 سال پیش رهبر انقاب درباره لزوم 
خروج آمریکا از منطقه را بازخوانی می کند

خداحافظی با 
سود روزشمار

 شبه کودتا 
در انگلیس؟

تحقیر مک گورک و 
متیس توسط ترامپ
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بازهم سونامی 
مرگبار در اندونزی

 بیش از 222 کشته، صدها زخمی و مفقود 
در سواحل تنگه سوندا

 وزیر دفاع و دادستان کل شاه نشین بریتانیا
به دنبال کله پا کردن نخست وزیر هستند

رئیس جمهور آمریکا خود را به خاطر 
بازگرداندن نیروها از سوریه، قهرمان می داند

یادداشت امروز تیترهاي امروز

حوادث روزهای گذش��ته در فرانسه، ارزش 
چندانی برای رس��انه  های اصاح طلب نداشت. 
این حجم از بی تفاوتی نسبت به مسأله روز قاره 
سبز از سوی کسانی که حاا نزدیک 8 ماه است 
افکار عمومی را منتظر اجرای بسته اقتصادی اروپا 
کرده    اند، ابدا طبیعی، اتفاقی و صدالبته اخاقی 
نیست. رس��انه  های غرب گرا؛ اعم از روزنامه  های 
زنجی��ره   ای، پایگاه  های اینترنتی و ش��بکه  های 
اجتماعی، پشت به فرانسه زندگی می کنند! بیش 
از یک ماه اس��ت که فرانسه میدان جنگ است، 
طبق آمارهای رسمی، 90 هزار نیروی پلیس و 
ارتش ب��ه مقابله با معترضان رفته    اند، 10 نفر از 
مردم معترض کشته شده و بیش از 7 هزار نفر 
نیز بازداشت یا زخمی شده    اند؛ از نظر رسانه  های 
آزادی خواه اصاح طلب اما انگار نه خانی آمده و نه 
خانی رفته است. اصاح      طلبان اعتراضات فرانسه 
را پوپولیس��تی می دانند و- کاما زیرپوس��تی- 
مش��غول خداقوت گفتن به پلیس  های شجاع و 

مقتدر فرانسوی هم هستند!
خب! کار البته نشد ندارد، ولی قبول کنید که 
بد گفتن از محبوب، آسان نیست! این هم که شما 
می بینید آق��ای ظریف اخیرا گفته: »غرب مرکز 
جهان نیست« یا اینکه: »دوران قدرقدرتی آمریکا 
به پایان رسیده است« فکر نکنید کار آسانی بود. 
پای همین یک حرف آقای ظریف- در کمترین 
برآورد- 5 سال وقت، منابع و منافع یک ملت 80 
میلیونی صرف شده است. آقای عراقچی 5 آذرماه 
جاری گفته بود: »مزایای برجام برای ایران نزدیک 
به صفر شده است«. پیش از او نیز ولی اه سیف 
28 فروردین 95 گفته بود: »تقریباً هیچ  چیز از 
برجام عاید ایران نشده است«. در تمام این مدت 
اما اصاح      طلبان اصرار داشته و دارند که همین راه 
»تقریب��ا هیچ« و »نزدیک به صفر«، تنها و البته 
بهترین راه پیش  روی ما است. حاا چرا؟! چون 
انتهای آن به غرب ختم می شود و خب! کدام آدم 
عاقلی راه این بهش��ت را ولو با نتیجه نزدیک به 

صفر، رها می کند؟
اعتراضات فرانس��ه این روزها چهره بهشت 
موع��ود اصاح      طلب��ان را بدجور خ��راب کرده. 
اصاح      طلب��ان بخوبی می دانند از دس��ت رفتن 
مقدس��ات و آرمان  های یک فرد، از نابود ش��دن 
خود او بس��یار س��همگین      تر اس��ت، ل��ذا خطر 

جلیقه زردها را بخوبی حس کرده اند! 
ادامه در صفحه 12

درس  های جنبش 
جلیقه زردها

حسن قرائی

www.vatanemrooz.ir

 پیامک خوانندگان
  10002231
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در شبکه های اجتماعی

ناآرامی  های اروپا از کش��ور فرانس��ه )دومین 
اقتصاد منطقه یورو و یکی از سران اروپای واحد( 
به کشورهای دیگر اروپایی مانند اسپانیا، بلژیک، 
هلند، مجارستان، ایتالیا و... کشیده شده است. 
سال 2007 میادی، زمانی که بحران اقتصادی 
در منطقه یورو آغاز شد، اعتراض ها در 2 کشور 
یونان و اسپانیا آغاز شد اما عما سرایت چندانی 
به کش��ورهای مهم اروپایی )ب��ه صورت خاص 
تروئیکای اروپا( نک��رد. در آن زمان »کاریزمای 
تروئیکا« به گونه ای بود که اجازه سرایت بحران را 
به کشورهای  متبوع خود نمی داد! از سوی دیگر، 
در سال های نخست بحران اقتصادی، شهروندان 
کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان این بحران را 
»زودگذر« و بیشتر معطوف به کشورهای ضعیف 
منطقه یورو می دانستند. در حال حاضر با گذشت 
11 سال از وقوع بحران اقتصادی، شاهد سرایت 
بحران از »راس هرم« به »سطح هرم« هستیم. 
فراتر از آن، این بار صرفا »سیاست های ریاضتی« 
مورد انتقاد و خشم معترضان قرار نگرفته است، 
بلکه »بنیان های اروپای واحد« و »شالوده نظام 
سرمایه داری« به سیبل انتقاد شهروندان اروپایی 
تبدیل ش��ده است. در این میان، تروئیکا از مقام 
و جای��گاه »مدیریت بحران« خارج و به »کانون 

بحران« تبدیل شده است. 
1- آن��گا مرکل، صدراعظم س��رزمین ژرمن ها 
هم اکن��ون دولتی ضعیف و ائتافی )متش��کل 
از اح��زاب متحد مس��یحی و حزب سوس��یال- 
دموکرات( را اداره می کند. اکثریت قریب به اتفاق 
تحلیلگران مس��ائل اروپا تاریخ مصرف سیاسی 
مرکل را از سال گذشته )آغاز دور چهارم صدارت 
عظمای وی( تمام شده می دانند. بی دلیل نیست 
که صدراعظم آلمان قصد دارد سال 2021 برای 
همیشه از قدرت کناره   گیری کند. بدیهی است 
ای��ن تحول به معن��ای پایان رهب��ری مقتدرانه 
ژرمن ها بر اروپای واحد خواهد بود. نباید فراموش 
ک��رد که صدراعظم بعدی آلمان، اعم از اینکه به 
جریان محافظه کار یا سوسیال- دموکرات تعلق 
داشته باش��د، مسیر سختی را در راستی احیای 
دوران رهبری مرکل )طی 3 دوره گذش��ته( در 
پیش خواهد داش��ت. از س��وی دیگر، با راهیابی 
 )AFD( حزب افراطی جایگزینی ب��رای آلمان
بیش از پیش موقعیت سیاسی 2 حزب سنتی در 

آلمان به چالش کشیده شده است. 
2- در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 2017 
فرانسه، امانوئل مکرون به عنوان »منجی منطقه 
یورو« و با مان��ور روی نیازهای اقتصادی بر زمین 
مانده ش��هروندان کشورش )و شهروندان اروپایی( 
روی کار آمد. با این حال اعمال اصاحات اقتصادی 
مک��رون، آن ه��م بدون اقناع اف��کار عمومی و در 
نظر گرفتن خشم اقشار ضعیف و متوسط، منتج 
به شعله ور شدن آتش��ی زیر خاکستر علیه نظام 
س��رمایه داری در اروپا ش��د. هم اکنون می توان از 
مکرون به عنوان »سیاس��تمداری س��وخته« در 
مع��ادات اروپا نام برد که احتمال پایان رهبری او 
بر کشور فرانس��ه و امکان به پایان رسیدن دوران 
ریاست جمهوری وی تا سال 2022 نیز وجود دارد. 
بدیهی است جایگزین رئیس جمهور فرانسه در کاخ 
الیزه این بار از سیاستمداران حزب سوسیالیست 
یا محافظه کار )جمهوری خواه( نخواهد بود! چنانکه 
ناظران و تحلیلگران مسائل اروپا اذعان دارند، این بار 
ممکن است مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه با 
رویکرد ضد اروپایی خود در رأس معادات سیاسی 
و اجرای��ی پاریس قرار گی��رد؛ موضوعی که برای 
اروپای واحد حکم یک کابوس س��خت را خواهد 

داشت. 
3- انگلی��س پ��س از س��ال 2016 میادی و 
متعاقب برگزاری همه پرسی بریگزیت، نه تنها 
دیگر نقطه اتکای اروپای واحد نیست، بلکه به 
»نقطه چالش« این مجموعه تبدیل شده است. 
توافق لندن و بروکسل درباره خروج از اتحادیه 
اروپایی، خروج بدون توافق انگلیس و حتی بقای 
انگلیس در اروپا )در صورت برگزاری همه پرسی 
دوب��اره( جملگ��ی موید یک نکته ب��وده  و آن 
پایان رهبری لندن بر اروپای واحد است. آنچه 
مسلم است اینکه تروئیکای اروپا به عنوان مرکز 
نگهدارنده و رأس هرم فکری، سیاسی و اجرایی 
اروپای واحد در حال فروپاش��ی اس��ت. بدیهی 
اس��ت در چنین شرایطی »متعلقات تروئیکای 
اروپا« و پدیده ها، متغیرها و حتی قراردادهایی 
که توسط این »کالبد نیمه جان« تنظیم شده 
اس��ت، براحتی توسط رهبران جدید اروپا قابل 

نقض است. 
ادامه در صفحه 12

 اروپای بی ثبات
SPV و فرجام

     نوید مؤمن     
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وضعیت جسمانی آیت اه مومن 
رو به بهبودی است

مس��ؤول دفتر آیت اه مومن در تش��ریح 
آخرین وضعیت جسمانی وی گفت: الحمده 
بع��د از انج��ام عم��ل جراحی حال ش��ان رو 
ب��ه بهبودی اس��ت. مجی��د قربانی، مس��ؤول 
دفت��ر آیت اه موم��ن در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، به تش��ریح آخرین وضعیت 
جس��مانی آی��ت اه مومن پرداخ��ت و گفت: 
دیروز عم��ل جراحی جانبی انج��ام دادند که 
رسانه های خبری به انتشار خبر آن پرداختند 
و تیم پزش��کی از تهران برای انجام این عمل 
جراحی آیت اه مومن اعزام ش��دند. وی ادامه 
داد: الحمده بع��د از انجام این عمل جراحی 
حال ش��ان درصد کمی رو به بهبودی است و 
وضعیت حال شان رو به رشد است.مسؤول دفتر 
آیت اه مومن با بیان اینکه درجه هوش��یاری 
آیت اه مومن بین ۸ و ۹ اس��ت، خاطرنش��ان 
کرد: درجه هوش��یاری آیت اه مومن از دیروز 
2 درجه بهتر ش��ده اس��ت. قربانی در پایان با 
اشاره به ارتباط مردمی آیت اه مومن تصریح 
کرد: از همه مردم می خواهیم که برای بهبودی 
حال آیت اه مومن دعا کنند و چش��م همه ما 
به دعاهای مردم است و اینکه حال شان کمی 
بهتر شده است هم نتیجه دعاهای مردم است.

»۹دی« انسجام ملی 
حول محور وایت بود

عضو هیأت رئیس��ه مجلس 
خب��رگان، ۹ دی را حضور 
غیرتمندانه مل��ت ایران در 
صحن��ه دف��اع از اس��ام و 
انق��اب دانس��ت و تصریح 
ک��رد: ۹ دی، نش��ان دهنده بصیرت ملت در 
مقابله با دش��من و نش��انه انس��جام ملی در 
دفاع از گفتمان انقاب اس��امی حول محور 
وایت بود.آیت اه عباس کعبی در گفت وگو 
با فارس با اش��اره به اهمیت حماسه ۹ دی با 
بیان اینکه دش��منان برای فتنه پیچیده ۸۸، 
بیش از 2 دهه برنامه ریزی کرده بودند، اظهار 
داش��ت: هدف پای��ه ای فتنه ۸۸، فروپاش��ی 
هویت��ی و ایجاد گس��ل اجتماعی و دوقطبی 
کردن جامعه بود؛ نباید فتنه ۸۸ را نزاع بین 
جناح های سیاس��ی تلقی کرد، بلکه حرکتی 
براندازانه با اس��تفاده از نفوذی های داخلی و 
فریب خوردگان آنها و کس��انی بود که تحت 
تأثیر جنگ نرم دشمن قرار گرفته بودند. وی 
ب��ا بیان اینکه ۹ دی پاس��خی به توطئه های 
جدید دشمن بود، اظهار داشت: از ۹دی باید 
این را بیاموزیم که در صحنه دفاع از انقاب 
در براب��ر فتنه ه��ای پیچیده دش��من، همه 
باید حاضر باش��یم. آیت اه کعبی ادامه داد: 
س��ران فتنه نه تنها از ۹ دی عبرت نگرفتند، 
بلک��ه با نف��وذ در ایه ه��ای مدیریتی تاش 
کردند فتنه را بازتولی��د کنند و باید بگوییم 
که همه مش��کاتی که ام��روز می بینیم، از 
جمله مشکات معیش��تی مردم و مشکات 
عدیده ای که در اثر برجام حاصل شده، ریشه 
در تفکرات س��ران فتنه دارد که گفتند باید 
تکرار کنی��م و تکرار آنها بسترس��ازی برای 

تکرار فتنه بود.

مواضع وزارت امور خارجه 
ناظر به تحوات غرب نیست

دبیرکل حزب موتلفه با بیان 
اینکه دس��تگاه دیپلماس��ی 
نباید از رصد رس��یدگی به 
تحوات غرب غافل باش��د، 
گفت: مواضع وزارت خارجه 
در ح��د لزوم ناظر به این تحوات نیس��ت. به 
گ��زارش مه��ر، محمدنبی حبیب��ی در پایان 
نشست دبیران حزب متبوعش با اظهار تاسف 
از س��کوت وزارت امور خارجه درباره تحوات 
دنیای غرب گفت: وزارت امور خارجه نباید از 
رصد رس��یدگی به تحوات غرب غافل باشد؛ 
مواضع وزارت ام��ور خارجه در حد لزوم ناظر 
به این تحوات نیست. دبیرکل حزب موتلفه 
اس��امی ادامه داد: ما باید پی��روزی مقاومت 
در منطق��ه را که ایران س��هم عمده ای در آن 
داش��ته جشن بگیریم و از دس��تاوردهای آن 
صیانت کنیم. همچنین نسبت به نقض حقوق 
بشر در اروپا و س��رکوب مردم فرانسه موضع 
جدی داش��ته باشیم. وی در بخش دیگری از 
س��خنانش تصریح کرد: دول��ت نباید کنترل 
و نظ��ارت و مدیری��ت ب��ازار را فراموش کند. 
نهادهای نظارتی دولت در این باره مسؤولیت 
دارن��د و باید به مس��ؤولیت خود عمل کنند. 
مردم می گویند حاا که قیمت ارز پایین آمده 
است با همان منطقی که به این بهانه قیمت ها 

افزایش یافت باید قیمت ها پایین بیاید.

گروه سیاس�ی: حضرت آیت اه العظمی خامنه ای، 
رهبر حکیم انقاب اسامی ظهر دیروز )یکشنبه( 
در دیدار فرماندهان و مس��ؤوان نیروی انتظامی، 
با تش��کر از تاش های حافظان نظم و امنیت، این 
نیرو را در معرض نگاه و قضاوت عمومی دانستند و 
تأکید کردند: باید به نحوی عمل کنید که برداشت 
مردم از نیروی انتظامی یک نیروی مقتدر، عادل و 

هوشیار باشد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی دفت��ر مقام 
معظ��م رهبری، فرمان��ده کل قوا، ازمه  رس��یدن 
نی��روی انتظامی ب��ه جایگاهی در ت��راز انقاب و 
نظام اس��امی را »پیشرفت بدون توقف« خواندند 
و افزودن��د: بخش های مختلف نی��روی انتظامی از 
جمله کانتری ها، پاسگاه ها و گشت های انتظامی 
در پیش چش��م مردم ق��رار دارد، و قضاوت درباره  
عملکرد نیروی انتظامی به مجموعه  نیروهای مسلح 

و نظام اسامی تعمیم پیدا می کند. ایشان با اشاره به 
پیشرفت های خوب نیروی انتظامی از جمله بهبود 
رفتار با مردم و مراجعان در مراکز انتظامی نسبت به 
گذشته، بر لزوم استمرار پیشرفت ها تأکید کردند و 
افزودند: عملکرد نیروی انتظامی باید عاقانه، مدبرانه 
و برای م��ردم کاماً اطمینان بخش و اعتمادآفرین 

باشد. 
پیش از س��خنان رهبر انقاب اس��امی، س��ردار 
اش��تری، فرمانده نی��روی انتظامی گفت: س��ربازان 
جان برک��ف ملت ایران در نی��روی انتظامی با روحیه  
انقابی، مدیریت جهادی، تفکر بسیجی و با عزم و اراده  
راسخ برای حفظ امنیت و آرامش کشور و پاسداری از 
ارزش ه��ا تاش کرده و حافظان جان و مال و ناموس 

مردم و اقتدار نظام جمهوری اسامی هستند.
در ای��ن دیدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر 

انقاب اسامی اقامه شد.

محمدجواد ظریف روز گذشته در 
دیدار یک هیات فلسطینی اظهار 
داش��ت: امیدواریم برخی دولت های اسامی که به 
حمایت صهیونیس��ت ها و آمریکا دل بسته اند، به 

جهان اسام بازگردند.
به گزارش »وطن ام��روز«، محمدجواد ظریف 
چند روزی است مواضعی مغایر عملکرد و گفتمان 
خود و دولت روحانی اتخاذ می کند. او هفته پیش 
در سخنانی که برای بسیاری از منتقدان و رسانه ها 
تعجب و تازگی داشت، گفته بود: نباید همه نگاه مان 
را روی آمریکا متمرکز کنیم. خیال نکنیم هر اتفاقی 
در دنیا یک س��رش در آمریکاس��ت. ظریف که در 
کنگره حزب ندا سخن می گفت همچنین از برخی 
افراد که به اعتقاد او غرب را مرکز جهان می بینند 

هم انتقاد کرد!
در ادام��ه موضع گیری های بیگانه با گفتمان و 
عملکرد ظریف، او روز گذش��ته در دیدار »محمود 
الزهار« رئیس و دیگر اعضای فراکسیون حماس در 
مجلس فلسطین گفت: امیدواریم برخی دولت های 
اس��امی که به حمایت صهیونیس��ت ها و آمریکا 
دل بس��ته اند، به جهان اس��ام بازگردند و بدانند 
صهیونیس��ت ها دوست و ش��ریک مطمئنی برای 
هیچ کس نیس��تند.  اظهارنظر دیروز ظریف درباره 
دلبستگی برخی دولت ها به آمریکا البته بیش از هر 
چیز یادآور رویکرد 5 س��ال گذشته دولت روحانی 
و بویژه دس��تگاه سیاست خارجی این دولت است. 
در این سال ها، نه تنها تمرکز عمده دولت و وزارت 
ام��ور خارجه معطوف به مذاک��ره با آمریکا بود که 
حتی روحانی حل مشکل آب خوردن مردم را هم 
به مذاکره با غرب گ��ره زده بود. اتفاقا انتقاد اصلی 
بس��یاری از کارشناس��ان به روحانی و ظریف در 5 
سال گذش��ته اتخاذ و ادامه همین رویکرد بود. به 
اعتقاد کارشناسان، دولت های یازدهم و دوازدهم با 
تمرک��ز بیش از حد بر موض��وع مذاکره با غرب، از 
توجه به توانمندی های داخلی برای حل مشکات 
بازماندند. به نظر می رس��د رویکرد اخیر ظریف که 
به شکل دیگری در سخنان چند ماه پیش روحانی 

علیه رژیم صهیونیس��تی نیز 
بی��ان ش��ده ب��ود، حاک��ی از 
واقع بین ش��دن مقامات ارشد 
دولتی در قبال روابط بین الملل 
و ماهیت غرب و آمریکاس��ت. 
در جریان دی��دار صبح دیروز 

ظری��ف و »محمود الزهار« رئی��س و دیگر اعضای 
فراکس��یون حماس در مجلس فلس��طین آخرین 
تحوات فلس��طین مورد بحث و تب��ادل نظر قرار 
گرفت. وزیر امور خارجه در این دیدار با بیان اینکه 
جهان  اس��ام باید به رغم برخ��ی اختافات حول 
محور حمایت از فلس��طین گرد هم آید تا جلوی 
سوءاستفاده ها گرفته ش��ود، افزود: متاسفانه امروز 
برخ��ورد با مقاومت از درون جهان اس��ام صورت 
می گیرد. این فش��ارها بر همه کشورها و جریانات 
اسامی هم وجود دارد.  ظریف تصریح کرد: حمایت 
از فلسطین یکی از سیاست های مبنایی جمهوری 
اسامی است و امیدواریم برخی دولت های اسامی 
که به حمایت صهیونیست ها و آمریکا دل بسته اند 
به جهان اس��ام بازگردند و بدانند صهیونیست ها 

دوست و شریک مطمئنی برای هیچ کس نیستند. 
»حمایت حقیقی« ایران از فلسطین ■

رئیس فراکسیون حماس در مجلس فلسطین 
نیز در دیدار روز گذشته خود با ظریف، حمایت های 
ایران از فلس��طین را حقیقی توصیف کرد. محمود 
الزهار در این دیدار اظهار داشت: ایران از فلسطین 
»حمای��ت حقیقی« به عم��ل م��ی آورد. وی ابراز 
امیدواری کرد پروژه صهیونیس��م با مقاومت مردم 
فلسطین و حمایت جهان اسام هر چه زودتر پایان 
یابد. رئیس فراکسیون مقاومت در مجلس فلسطین 
با اش��اره به اعام انحال مجلس فلسطین توسط 

محمود عباس خاطرنشان کرد: 
مجلس فلسطین به طور قانونی 
انتخاب شده و باید دوره خود 
را تمام کند. بر اس��اس قانون 
اساس��ی فلس��طین، مجلس 
تحت هی��چ ش��رایطی حتی 
وضعیت اضطراری هم نمی تواند منحل شود و باید 
به کار خود پایان دهد. ظریف نیز با ابراز تاس��ف از 
اعام انحال مجلس فلسطین، آن را خاف اصول 
دموکراتیک و موجب سوءاستفاده صهیونیست ها 
برشمرد و بر ضرورت وحدت ملت فلسطین حول 

محور مقاومت تاکید کرد.
انتقاد شمخانی از سازمان ملل ■

»محمود الزهار« از رهبران برجس��ته و رئیس 
فراکس��یون حماس روز گذشته همچنین با علی 
شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای 
عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون آخرین تحوات 
فلسطین گفت وگو کرد. امیر دریابان شمخانی در این 
دیدار گفت: مهم ترین اولویت جهان اسام حمایت 
از آرمان فلس��طین و آزادی قدس ش��ریف است و 
هرگونه اقدامی که موجب ایجاد انحراف در مس��یر 
مبارزه با رژیم صهیونیس��تی به عنوان اصلی ترین 
تهدید جهان اسام شود، خیانت به مسلمانان جهان 
تلقی می شود. نماینده مقام معظم رهبری با تجلیل 
از تاش رزمندگان مقاومت و ایستادگی مردم غزه و 
کرانه باختری در مقابل رژیم صهیونیستی، پیروزی 
تحس��ین برانگیز مقاومت در جنگ 5 روزه اخیر را 
حاصل پایبندی به آرمان فلس��طین و فداکاری در 
برابر زیاده خواهی رژیم صهیونیستی و ضعف و زوال 
بیش از پیش این رژیم دانست. علی شمخانی افزود: 
آنچه موجب نابودی رژیم صهیونیستی خواهد شد، 

فساد درونی و گسترده سران آن، بیداری ملت ها و 
هوشیاری نسبت به توطئه ها و ظلم هایی است که 
این رژیم کودک کش در حق بشریت مرتکب شده 
است. به گزارش فارس، وی با تجلیل از ایستادگی 
و مقاومت مردم فلس��طین در برابر اش��غالگران و 
ضرورت مقابله مستمر با سیاست های سرکوبگرانه 
رژیم صهیونیس��تی علیه مس��لمانان تاکید کرد: 
امروز حامیان فلسطین در سراسر جهان معتقدند 
تنه��ا راه پیروزی و احقاق حق مردم، تکیه بر اراده 
داخلی و مقاومت اسامی است. دبیر شورای عالی 
امنیت ملی با انتقاد از س��ازمان ملل به دلیل عدم 
اج��رای تعهدات خود برای بازس��ازی غزه و تامین 
حداقل های معیش��تی و خدماتی برای س��اکنان 
تحت محاصره، ب��ر حمایت قاطع ایران از مقاومت 
و ملت مظلوم فلس��طین و تداوم ارسال کمک های 
غذایی و دارویی ب��ه مردم غزه تاکید کرد. محمود 
الزهار، وزیر سابق خارجه فلسطین نیز در این دیدار 
با قدردانی از حمایت های رهب��ری، دولت و مردم 
جمهوری اسامی ایران از مقاومت فلسطین افزود: 
ما رژیم صهیونیس��تی را غاصب، فاقد مشروعیت و 
در سراشیبی افول می دانیم و هر اقدامی را که منجر 
ب��ه تایید این رژیم و چشم پوش��ی از باز پس  گیری 
سرزمین های فلسطین شود مردود می دانیم. وی با 
بیان اینکه بیداری اس��امی رو به افزایش اس��ت و 
بدون شک ما پیروز خواهیم شد، تاکید کرد: مواضع 
جمهوری اسامی ایران همیش��ه اثربخش بوده و 
مردم فلسطین این را بخوبی احساس می کنند که 
کسانی هستند که آنها را حمایت کنند و ان شاءاه 
بزودی همگی در مس��جد ااقص��ی نماز خواهیم 
خوان��د. وی با تقبیح حاکم ش��دن سیاس��ت های 
تفرقه آمی��ز در جهان اس��ام ک��ه موجب کاهش 
حساسیت نسبت به فلس��طین و استیفای حقوق 
مردم مظلوم آن ش��ده است، اظهار داشت:  برخی 
کش��ورهای عربی با تاش برای مقابله با جمهوری 
اس��امی که عامل ثبات و صلح در منطقه اس��ت، 
مسیر تضعیف جبهه مقاومت و همکاری با دشمنان 

جهان اسام را می پیمایند.

سیاسی 0 2

 ای  کاش احساسات نمایندگان
در زمان نوسانات ارزی هم ابراز می شد

نماین��ده م��ردم تبری��ز در 
مجلس شورای اسامی گفت: 
احساس��ات نماین��دگان در 
ارتباط ب��ا موضوع پیش آمده 
ب��رای نماین��ده س��راوان را 
در اص��ل قبول دارم اما در ش��کل و نحوه آرزو 
می کردم  ای کاش این احساسات هنگامی که با 
بی تدبیری دولت نوسانات شدید ارزی رخ داد، 
ابراز می ش��د. به گزارش فارس، محمدحسین 
فرهنگی در نطق میان دستور خود در نشست 
علن��ی دیروز مجلس گفت: طی چند روز قبل 
نماینده ای به دستگاهی مراجعه کرده و برخورد 
نامناس��بی از طرفی��ن س��ر زده، بی احترامی 
کارکنان دستگاه ها نسبت به نمایندگان مردم، 
بی احترامی به ملت است و نباید به گونه ای رفتار 
کرد که تبدیل به رویه شود. در مقابل نمایندگان 
هم باید در ماهیت مراجعات خود دقت ازم را 
داشته باشند و هم رفتار و گفتارشان متناسب 
با جایگاه و شأن نمایندگی ملت باشد. فرهنگی 
خاطرنشان کرد: آنچه برای اینجانب جای تامل 
فراوان داشت احساسات همکاران عزیز بود، هر 
چن��د در اصل آن را قبول دارم اما در ش��کل و 
نح��وه آرزو می کردم  ای کاش این احساس��ات 
هنگامی که با بی تدبیری دولت نوسانات شدید 
ارزی رخ داد و در زمان نوسانات شدید تورمی و 
کاهش ارزش پول ملی ابراز می شد و  ای کاش 
اولویت های مورد توجه مردم اولویت های عملی 

و جدی ما باشد.

مذاکرات»سوئد« 
پیروزی انصاراه بود

رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی گفت: قبول مذاکره از 
سوی عربستان به عنوان رهبر 
ائتاف متجاوز به یمن، خود 
یک پیروزی ب��رای نیروهای 
انصاراه به حساب می آید. سیدکمال خرازی 
در گفت وگ��و با مهر پیرامون نتایج به دس��ت 
آم��ده از مذاکرات یمن و مواضع ایران در قبال 
آن، اظهار داش��ت: جمهوری اسامی ایران از 
مذاکرات انجام شده در استکهلم استقبال کرده 
اس��ت، چرا که این موضوع نشان دهنده اقتدار 
ملت یمن است. وی گفت: عربستان سعودی که 
همواره در راس��تای مبارزه با مردم یمن تاش 
می کرد تا با بمباران های متعدد آنها را وادار به 
تس��لیم کند، با جنگی نافرجام مواجه و نهایتا 
مجبور به نشس��تن پای میز مذاکره شد.  وی 
با بیان اینکه قبول مذاکره از س��وی عربستان 
ب��ه عنوان رهبر ائتاف متج��اوز به یمن خود 
یک پیروزی ب��رای نیروهای مقاومت انصاراه 
به حس��اب می آی��د، تصریح ک��رد: امیدواریم 
توافقات حاصل شده در مذاکرات سوئد استمرار 
داشته باشد و در نهایت این مردم یمن باشند 
که بتوانند تعیین کننده سرنوشت کشور خود 
باش��ند. خرازی در ادامه بیان کرد: جمهوری 
اس��امی ایران از مذاکرات یمن��ی - یمنی و 
به دس��ت آمدن نتایج مثبت از آن در راستای 
ایجاد صلح، ثبات و امنیت در آن کشور همواره 

استقبال کرده و خواهد کرد.

خبرگزاری فرانسه مطرح کرد
رهاورد خروج آمریکا از سوریه 

برای ایران
خبرگزاری فرانس��ه در گزارش��ی تصمیم 
رئیس جمهور آمری��کا برای خ��روج نظامیان 
کشورش از سوریه را پیروزی استراتژیک برای 
ایران در مقام متحد و پش��تیبان دولت سوریه 
قلم��داد کرد. به گ��زارش ف��ارس، خبرگزاری 
فرانسه در گزارشی درباره پیش بینی آینده اقدام 
آمری��کا در خارج کردن نیروهایش از س��وریه 
نوشت: اجرای این تصمیم آمریکا، زمینه تقویت 
نفوذ ایران در منطقه را فراهم می کند. بنا به این 
گزارش، عقب نش��ینی آمریکا از سوریه، زمینه 
ایجاد کریدور زمینی که ای��ران را به مدیترانه 
متصل می کن��د، فراهم می کن��د؛ چیزی که 
تهران همواره به دنبالش بوده و واشنگتن با آن 
مقابله کرده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، 
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که سناریوی 
خروج آمریکا از س��وریه، ایران را قادر می سازد 
نقشه منطقه را بازسازی کند، زیرا این کریدور 
قلمرو ایران را به عراق، س��وریه و لبنان متصل 
می کند. این گزارش ادامه داد: منتقدان تصمیم 
دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور آمریکا، گفته اند 
این تصمیم ب��ه ایران  اجازه خواهد داد به یک 
هدف استراتژیک خود دست یابد، در حالی که 
مقابله با تحق��ق این هدف یکی از اولویت های 
اصلی سیاست آمریکا در خاورمیانه بوده است. 
»جولیان ترون«، استاد دانشگاه و پژوهشگر امور 
س��وریه در گفت وگو با خبرگزاری فرانس��ه در 
واکنش به تصمیم آمریکا گفت: واضح است که 
این، یک پیروزی استراتژیک برای تهران است  
و به ای��ران امکان می دهد با شکس��تن حصر 
منطقه بی طرفی که غرب بین س��وریه و عراق 

ایجاد کرده است، در آنجا مستقر شود.

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و مسؤوان نیروی انتظامی بر لزوم استمرار پیشرفت ها تأکید کردنداخبار

در چشم مردم مقتدر، عادل و هوشیار باشید
اخبار

دوشنبه3 دی 1397وطن امروز  شماره 2614 

می گوید  حدادع��ادل  غامعلی 
وزارت امور خارجه دولت حسن 
روحانی از فرصت های پیش آمده برای ایران پس 
از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا استفاده 
نمی کند. به گفته این فعال سیاس��ی و فرهنگی 
باسابقه، ریاست جمهوری ترامپ و رفتار او در این 
جای��گاه، می تواند به فهم واقع بینانه جامعه ایرانی 
از ماهی��ت قدرت در آمریکا کم��ک کند. رئیس 
مجلس ش��ورای اس��امی در دوره هفتم، نزدیک 
ش��دن کشورها به ایران در دوره ریاست جمهوری 
ترامپ را یکی از فرصت های پیش روی دس��تگاه 
دیپلماسی ایران دانست اما در عین حال از اینکه 
وزارت ام��ور خارجه دولت روحان��ی دچار انفعال 

شده، ابراز تاسف کرد.
به گ��زارش »وط��ن امروز«، دکت��ر غامعلی 
حدادعادل عصر ش��نبه در نشست ماهانه جامعه 
اس��امی مهندس��ین، با تاکید بر اینکه روی کار 
آمدن ترامپ کمکی برای ما بود برای نقد آمریکا، 
گف��ت: امروز ب��ا توجه به عملک��ردی که آمریکا 
دارد ب��ه راحتی ما می توانیم به جوان مان بگوییم 
آمریکا این اس��ت، چون دیگر آنها ماجرایی مثل 
جم��ال خاش��قجی را دیده اند ک��ه آمریکا گفت: 
چون س��عودی ها از ما س��اح می خرند، موضوع 
مرگ این فرد را پیگیری نمی کنیم. مثال هایی از 
این دس��ت بسیارند. امروز ما با روسیه در موضوع 
سوریه هماهنگ شده ایم. امروز کشورهای بسیار 
زیادی با ما ارتباط دارند ولی متاسفانه وزارت امور 
خارجه منفع��ل عمل می کند، به طور مثال در ۸ 
ماه گذشته در هند س��فیر نداشته ایم. وی درباره 
فشارهایی که امروز از سمت دشمن به مردم وارد 
می ش��ود، گفت: امروز آمریکایی ها یک قیچی دو 
لبه برای ایران فراهم کرده اند؛ یکی فش��ار تحریم 
اقتصادی اس��ت و دیگری آزادی رسانه ای. این 2 
امروز با هم در تاشند به انقاب و مردم لطمه وارد 
کنند. دشمنان یک هدف کوتاه مدت دارند و یک 
هدف بلندمدت. امروز آنها به این نتیجه رسیده اند 

که تا افرادی مثل حججی ها در ایران هستند، این 
انقاب مدافع دارد. پس سعی کرده اند ریشه اسام 
را در کشور بزنند. امروز آنها شدیدا در حال ایجاد 
تشویش در ذهن مردم بویژه جوانان هستند. وی 
اف��زود: امروز فضای مجازی در تاش اس��ت بین 
مل��ت و انقاب فاصله بیندازد و مردم را از انقاب 
دور کند. امروز اگر توجه داشته باشید، دیده اید که 
بسیار به نیروهای مومن و انقابی تهمت هایی زده 
می شود تا مردم را از نیروهای مخلص انقابی دور 
کنند. امروز تمام افرادی که کمتر از 5۰ سال سن 
دارند، انقاب را ندیده ان��د. امروز این فضا اهرمی 
در دست دشمن اس��ت. در درازمدت هم دشمن 
در تاش اس��ت تا ذائقه مردم را تغییر دهد. امروز 
من به هیچ وجه متوجه نمی ش��وم چرا در جامعه 
هیچ عملی در جهت مقابله با جنگ روانی انجام 

نمی شود.
کنایه به غربگراها ■

رئیس مجلس شورای اسامی در دوره هفتم 
در بخشی از اظهارات خود، ضمن تاکید بر اینکه 
مس��ؤوان بای��د خدمت ب��ه مردم را ب��ه صورت 
ج��دی در اولوی��ت برنامه های خود ق��رار دهند، 
از جری��ان غربگ��را در ایران انتقاد ک��رد و گفت 

آنها تصور می کردن��د مذاکره با غرب حال همه 
مشکات است اما حاا که برجام شکست خورده، 

می خواهند قدرت دفاعی کشور را معامله کنند. 
به گزارش مهر، حدادعادل در این باره گفت: ۹ 
دی ۸۸ به صورت یکپارچه ملت همراهی خود با 
انقاب را نش��ان دادند. امروز باید قدر این مردم را 
دانس��ت. باید به این مردم خدمت کرد. امروز باید 
در شرایط سیاسی کنونی در عین حال که انتقاد 
مفید و س��ازنده اس��ت، به طریقی این موضوع را 
مطرح کنیم که س��ود آن به جیب دشمن نرود؛ 
بای��د از مقام معظم رهبری بیاموزی��م. وی افزود: 
امروز کاما مشخص است که تمام این مشکات با 
تدبیر درست قابل حل است. امروز وقتی دولت ها 
تعویض می ش��وند به طوری برخورد می کنند که 
انگار انقاب شده است. تمام بدنه مدیریتی کشور 
را تعویض می کنند تنها به این دلیل که در دولت 
قبل مسؤول بوده اند؛ این غلط است. وی با اشاره به 
جریان طرفدار غرب در کشور تصریح کرد: زمانی 
این جریان می گفت ریشه حل مشکات اقتصادی 
مذاک��ره با غرب اس��ت، امروز هم دوب��اره تبلیغ 
می کند که قدرت موش��کی را کن��ار بگذاریم و از 
تحوات منطقه کنار بکشیم و سپس دوباره مذاکره 

کنیم اما مؤمن از یک سوراخ 2 بار گزیده نمی شود، 
زیرا در برجام هم تجربه مذاکره داشتیم و آخر آن 
را مشاهده کردیم، پس اگر موشک های مان را کنار 
بگذاریم آنها حقوق بشر را بهانه می کنند. یکی از 
راه های مقابله با تحریم، اقتصاد مقاومتی اس��ت. 
اقتصاد مقاومتی ب��ا اصاح الگوی مصرف محقق 
می ش��ود و اصاح الگوی مص��رف هرگز با حرف 
به نتیجه نمی رسد، بلکه باید دولت کاری کند تا 
جامعه در واقعیت به آن عمل کند. عضو ش��ورای 
مرکزی جبه��ه مردمی نیروهای انق��اب درباره 
قانون منع به کارگیری قانون بازنشستگی با بیان 
اینکه عده ای می گویند من و آقای وایتی صاحب 
مشاغل متعددی هستیم، اظهار داشت: بهتر است 
همین افراد که تا س��ال قبل مشاغل ما برای شان 
مهم نبود کم��ی انصاف را رعایت کنن��د و دروغ 
نگویند. من فقط از دانشگاه تهران حقوق می گیرم 
و فعا مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
نشده ام و اگر این قانون شامل من هم شود، از آن 

تبعیت می کنم.
حدادع��ادل ب��ا اش��اره ب��ه جامعه اس��امی 
مهندسین، گفت: امروز شما به عنوان مهندسینی 
که مومن و انقابی هم هس��تید، چه کاری انجام 
داده اید؟ چقدر مسائل انقاب را تبیین کرده اید؟ 
اگر بینش سیاس��ی در کشور تقویت نشود، هیچ 
کاری جواب نمی دهد. باید از ریشه کار کرد. نباید 
تنها به انتخابات توجه داشت. درباره انتخابات هم 
ما راهی جز اتحاد نداریم. دنبال وحدت راهبردی 
نیروهای انقابی هس��تیم. س��عی ما تامین این 
وحدت اس��ت و گام هایی هم برداش��ته ش��ده و 
این وحدت دور از دس��ترس نیست. عضو شورای 
مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقاب با اشاره به 
برنامه های این جبهه برای انتخابات خاطرنش��ان 
ک��رد: تمام تاش م��ان را می کنیم ت��ا با وحدت 
عملکرد مثبتی در انتخابات داشته باشیم و قطعاً 
تاش می کنیم در جمنا شکافی صورت نگیرد و 

یک لیست واحد از جمنا صادر شود. 

حدادعادل با اشاره به فرصت های پیش روی دیپلماسی ایران پس از روی کار آمدن ترامپ:

متأسفانه وزارت امور خارجه منفعل است
احزاب

ادامه اظهارنظرهای جالب محمدجواد ظریفپسابرجام
آنهایی که به حمایت آمریکا دل بسته اند 

به جهان اسام بازگردند



خودرو
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده بانک 

مرکزی عنوان کرد
 ظرفیت استفاده از باکچین

 در بورس و مالیات
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و 
بانکی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر، خیلی از 
سازمان های بورس دنیا از فضای باک چین برای 
احراز هویت اوراق بهادار بهره گرفته و تس��ت های 
اولی��ه را انج��ام داده اند. نیما امیرش��کاری درباره 
کاربرده��ای باک چین در ح��وزه مالیات گفت: 
حوزه های مالیات و باک چین در حال حاضر بحث 
روز دنیاست، زیرا دولت ها وارد این فضا شده اند. وی 
اظهار داشت: باک چین در چند مبحث اساسی به 
مالیات مرتبط می ش��ود؛ یکی بح��ث دارایی های 
دیجیتال اس��ت که از طریق باک چین می توان 
به صورت گس��ترده و توزیع ش��ده به دارایی های 
دیجیتال دسترس��ی پیدا کرد. این مقام مسؤول 
تصریح کرد: موضوع دیگر این است که دفتر کل 
توزیع شده به معنای ش��فافیت باای مالی است، 
چون در بس��تر باک چین حساب س��ازی امکان 
ندارد. وی خاطرنشان کرد: فناوری باک چین یک 
جنس جدید نگاه به تمام سامانه های الکترونیکی 
است، از این رو هر سامانه ای را که دیتابیس داشته 
باشد می توان به شکل باک چینی هم سازماندهی 
کرد. وی افزود: اما مسأله اساسی این است که آیا 
بهره گیری از بستر باک چین با صرف هزینه مبالغ 
باا از منظر ارزش و مزایا مقرون به صرفه اس��ت؟ 
بعد از پاس��خ به این پرس��ش  می توان هر موردی 
را بررس��ی کرد و بعد از آن نس��بت به تغییر آن 
تصمیم گرفت. امیرشکاری تأکید کرد: بهره گیری 
از فناوری باک چین در حاکمیت هایی شبیه ایران 
که تصدی گ��ری دولت زی��اد و بخش خصوصی 
آن کوچک است، منطقی است که مخالفت های 
ش��دیدی با راهکارهای باک چینی داشته باشد، 
زیرا باک چین در معنای اصلی خود قرار اس��ت 
واس��طه ها را حذف کن��د و پیچیدگی هایی را که 
واسطه ها برای کس��ب و کارها ایجاد می کنند، از 
س��ر راه بردارد و آنها را ب��ه یکدیگر مرتبط کند. 
این کارش��ناس حوزه پرداخت تأکید کرد: یکی از 
کاربردهای باک چین در کش��وری مثل ایران در 
فضاهایی است که سازمان های بزرگ دولتی حاضر 
نبودند با دیگر س��ازمان ها اطاعات مخصوص به 
خود را به منظور هم افزایی به اش��تراک بگذارند. 
امیر شکاری ادامه داد: باک چین با توجه به فناوری 
دفتر کل توزیع شده می تواند در این موارد به کمک 
دولت بیاید و پروژه هایی تعریف کند که از تشریک 

مساعی بهره مند شوند.

تداوم توزیع استیک تا اردیبهشت ۹۸
وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر شکس��تن 
انحصار در واردات اس��تیک، از س��رعت گرفتن 
سیر توزیع استیک کامیون و اتوبوس خبر داد. به 
گزارش فارس، محمد اسامی در برنامه تلویزیونی 
»ن��گاه یک« اظهار داش��ت: پیش بینی می کنیم 
توزیع اس��تیک و قیمت آن تا اردیبهش��ت ۹۸ 
به حالت عادی اولی��ه بازگردد. وی افزود: آنچه با 
کامیون  داران برای پیگیری مطالبات آنها توافق شد 
حتماً اجرا می ش��ود. وی با اشاره به اینکه مشکل 
بیمه راننده ه��ا تقریباً تمام ش��ده و اغلب تحت 
پوشش هستند ، ادامه داد: همچنین اعمال کرایه 
بر اس��اس تن/ کیلومتر مصوب و اباغ ش��د و اگر 
شرکتی اجرا نمی کند، سازمان راهداری باید با آن 
مقابله کند. اسامی ادامه داد: ساانه 2/5 میلیون 
حلقه استیک باری و مسافری برون شهری ازم 
داریم که ظرفیت تولید داخل کمتر از یک میلیون 
حلقه در س��ال اس��ت. وی افزود: تولیدکنندگان 
داخلی اس��تیک چون برای مواد اولیه ارز مرجع 
می گیرند، باید تولیدات خود را در ش��بکه توزیع 
کنن��د. وی ادام��ه داد:  پیش بین��ی می کنی��م تا 
اردیبهش��ت ۹۸ کل ش��رایط توزیع استیک به 
حالت ع��ادی بازگ��ردد. وزیر راه وشهرس��ازی از 
تشکیل صندوق توسعه حمل ونقل گفت و افزود: 
1۹ ه��زار میلیارد تومان مناب��ع در قانون احکام 
دائمی برنامه برای این صندوق تعریف شده است. 
وی درباره خرید و ایمنی هواپیمای سوخو گفت: 
یکی از شرکت های هواپیمایی داخلی سال گذشته 
تفاهمنامه ای با شرکت سوخو برای خرید هواپیما 
داش��ت که اخیرا مذاکره ای رخ نداده است و فعًا 

خرید سوخو در دستور کار شرکت ها نیست.

 آغاز فروش بلیت  قطارهای
بهمن  و اسفند

فروش بلیت قطارهای مس��افری مربوط به 
ماه های بهمن و اسفند ۹۷ از سه شنبه 4 دی ماه 
آغ��از خواهد ش��د. به گ��زارش روابط عمومی 
راه آهن جمهوری اس��امی ایران، پیش فروش 
بلیت قطارهای مسافری حد فاصل اول بهمن 
۹۷ ت��ا 2۳ اس��فند ۹۷، از س��اعت 1۰ صبح 
سه شنبه 4 دی ماه به صورت همزمان از طریق 
مراکز مجاز فروش بلیت قطار در سراسر کشور 
و به شکل اینترنتی انجام خواهد شد. هموطنان 
برای کسب اطاعات بیشتر می توانند به صورت 
ش��بانه روزی با سامانه صدای مسافر راه آهن به 
ش��ماره تلفن 514۹ تماس بگیرند یا به پایگاه 

اینترنتی www. raja.ir مراجعه کنند.

 قیمت برخی خودروهای داخلی
بازارکارخانهنوع خودرو
22.492.00037.500.000پراید 111
22.790.00035.500.000پراید 131
23.400.00035.200.000پراید 151

27.570.00041.000.000تیبا صندوقدار
30.389.00045.200.000تیبا 2

32.944.60056.500.000پژو 405
SLX 35.105.90059.500.000پژو

34.745.20058.000.000پژو 405 دوگانه سوز
40.595.70071.000.000پژو پارس

42.481.00080.000.000پژو پارس کاس 13
20636.286.00060.500.000 تیپ 2
20641.942.00071.500.000 تیپ 5

V8 20642.763.10071.500.000 صندوقدار
LX 33.535.40060.500.000سمند
EF7 34.338.20061.000.000سمند

36.616.00063.000.000سمند دوگانه سوز کاس 16
46.989.40081.500.000دنا دنده دستی

53.265.800107،500.000دنا پاس اتوماتیک
20747.128.30091.000.000 دنده دستی
20754.361.900110.900.000 اتوماتیک

113،062،000197،500،000سراتو با آپشن 2000
61،000،000129،900،000ساندرو استپ وی اتوماتیک

52،000،00092،000،000اچ سی کراس
S7 104،313،000199،600،000هایما
S5 98،640،000169،000،000هایما
74،952،000129،000،000چانگان

48،264،00087،500،000پارس تندر
42.941.00086.900.000سمند سورن )توربو(
46.069.00092.700.000تندر پاس دنده ای

142.700.000269.500.000مزدا 3 تیپ 4
114.994.000239.000.000پژو 2008

قیمت ها به تومان است

کاهش ۲۴ هزار میلیارد تومانی 
درآمد نفتی دولت

س��قف اعتبارات ایحه بودج��ه ۹۸ پس از 
تغییرات اعمال شده در سازمان برنامه و بودجه 
با کاهش 2۷ هزار میلیارد تومانی به 4۰۶ هزار 
میلیارد تومان رس��ید. به گزارش تس��نیم، در 
ایحه نهایی بودجه س��ال ۹۸ سقف اعتبارات 
در حالی 4۰۶ هزار میلیارد تومان لحاظ ش��ده 
که 15 آذر در نس��خه اولیه این ایحه، س��قف 
اعتبارات حدود4۳۳/۷ هزار میلیارد تومان بوده 
است. به این ترتیب سقف اعتبارات و هزینه های 
بودجه با کاهش 2۷هزار میلیارد تومانی روبه رو 
ش��ده اس��ت. بر این اس��اس در ایحه نهایی، 
درآمدهای مالیاتی و گمرکی 15۷هزار میلیارد 
توم��ان، درآمدهای نفتی 14۹ه��زار میلیارد و 
س��هم فروش اوراق نیز حدود 5۰ هزار میلیارد 
تومان است. در قسمت هزینه ها نیز هزینه های 
ج��اری 21۳ ه��زار میلیارد توم��ان، اعتبارات 
عمرانی حدود ۶2 و اعتبارات مربوط به سامت 
نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان است. پیش از 
این رقم حاصل از فروش اوراق 52 هزار میلیارد 
توم��ان بوده که ب��ه 5۰ هزار میلی��ارد تومان 
کاهش یافته است. همچنین درآمد حاصل از 
واگذاری دارایی های سرمایه ای )فروش نفت و 
فرآورده های نفتی( ح��دود 1۷۳ هزار میلیارد 
تومان بوده که ب��ه 14۹هزار میلیارد تومان )با 
افت 14درصدی( کاهش یافته اس��ت. به این 
ترتی��ب درآمد نفتی ح��دود 24 هزار میلیارد 
تومان کاهش یافته اس��ت. گفتنی است، سال 
آینده فروش نفت 1/5 میلیون بشکه ای در هر 
روز، ب��ا نرخ 54 دار و ه��ر دار 5۷۰۰ تومان 

لحاظ شده است.

 تقویت ۲۱۴۱ واحدی 
شاخص کل بورس

معامله گران ب��ورس تهران دیروز معاماتی 
کم حج��م اما متع��ادل را در حال��ی در اغلب 
نمادهای معاماتی به نظاره نشستند که نگاه ها 
به سمت بازارهای جهانی و فراز و فرود قیمت 

نفت خام دوخته شده است.
 ب��ه گزارش ف��ارس، ش��اخص کل قیمت 
و ب��ازده نق��دی ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
)تدپیکس( در پایان معامات یکشنبه با افزایش 
2141 واح��دی به رقم 15۶ هزار و ۶۹2 واحد 
رسید. شاخص کل هم  وزن نیز با افزایش 2۹۷ 
واحدی عدد 2۶هزار و ۹1۰ واحد را به نمایش 
گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 
2۹15 واح��دی به رقم 1۶۹ هزار و 2۹۷ واحد 
دست یافت. همچنین شاخص کل فرابورس نیز 
ب��ا افزایش ۳۶ واحدی روی رقم یکهزار و ۸1۶ 

واحد متوقف شد.

بانکداری الکترونیک

3اقتصاد

گ�روه اقتصادی: بعد از آرامش نس��بی در بازار ارز، 
عبدالناصر همتی اع��ام کرد دیگر بازار ارز اولویت 
اصلی بانک مرکزی نیست و بخشنامه های اخیر و 
تصمیمات ش��ورای پول و اعتبار مانند ممنوعیت 
پرداخت سود روز شمار به حساب های بانکی نشان 
می دهد اصاح نظام بانکی به مهم ترین اولویت بانک 

مرکزی تبدیل شده است.
به گزارش »وطن ام��روز«، ممنوعیت پرداخت 
س��ود روزش��مار برای کسانی که به س��ود ناچیز 
حساب های روزش��مار دلخوش بودند یک خبر بد 
محسوب می شود اما قطعا یک خبر مسرت بخش 

برای بانک هاست.
بر اس��اس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، 
بانک ه��ا دیگر اجازه پرداخت س��ود روزش��مار به 
سپرده های کوتاه مدت را نخواهند داشت.  بر اساس 
بخش��نامه جدید بانک مرکزی که اخیرا به شبکه 
بانکی کش��ور اباغ شده است، از این پس بانک ها 
حق ندارند به سپرده های کوتاه مدت سود روزشمار 
پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت 
س��ود به این سپرده ها رعایت کنند. بر اساس این 
مصوبه ش��ورای پ��ول و اعتبار، بع��د از این معیار 
پرداخت س��ود سپرده های سرمایه گذاری عادی از 
روزشمار به ماه شمار تغییر می یابد. همچنین در این 
مصوبه تأکید شده حداکثر نرخ سود علی الحساب 
برای سپرده های کوتاه مدت عادی 1۰ درصد ساانه 
است. هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب 
این طرح کاه��ش فعالیت های س��فته بازی بوده 
اس��ت؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع 
خیلی از س��وداگران را به خطر می اندازد. موضوع 
مهم دیگر در بخش��نامه سودی بانک مرکزی این 
اس��ت که س��ود س��پرده های کوتاه مدت تنها در 
صورتی باید به حس��اب سپرده گذار واریز شود که 
برداشتی از این حس��اب در طول ماه انجام نشده 
باشد. قباً بانک ها حتی در صورت واریز و برداشت 
به حساب های کوتاه مدت، سود روزشمار را در پایان 
هر ماه به حساب سپرده گذاران پرداخت می کردند 
اما در این بخش��نامه که برگرفته از تصمیم اخیر 
شورای پول و اعتبار است، تأکید شده حداقل مبلغ 
مانده حس��اب در یک ماه برای  محاسبه سود آن 
ماه در نظر گرفته شود. بانک مرکزی البته در این 
بخشنامه خط و نشان جدی برای بانکدارها کشیده 
و هش��دار داده درصورت تخلف در پرداخت سود 
به س��پرده های کوتاه مدت با آنه��ا برخورد جدی 
خواهد ش��د. در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها 
آمده است این بانک عاوه بر رصد عملکرد شبکه 
بانکی در این باره، نحوه عمل شرکت های پشتیبانی 

فناوری اطاعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز 
تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و 
کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر 
به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی 
شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد 
ش��رایط و صاحیت ازم برای همکاری با شبکه 
بانکی کش��ور قرار خواهند گرفت. این بخش��نامه 
توس��ط حمیدرضا غنی آب��ادی و محمد خدایاری 
در اداره کل مق��ررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با 
پولش��ویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی امضا 

شده و به بانک ها اباغ شده است.
محدودیت های جدید بانکی و تصمیماتی مانند 
ممنوعیت پرداخت سود روزشمار و محدودیت های 
فراوان ب��رای صاحبان چک برگش��تی را می توان 
مقدم��ه اصاح نظام بانکی دانس��ت و باید منتظر 

تصمیمات بیشتر در همین راستا باشیم.
تصمیمات اخیر بانک مرکزی ■

بانک مرکزی برای هر کدملی فقط 1۰۰ میلیون 

تومان تراکنش کارتی را در نظر گرفته اس��ت. بر 
این اساس هر کارت بانکی با استفاده از کارتخوان 
اجازه تراکنش 5۰ میلیون تومانی خواهد داشت 
و ه��ر ف��رد در روز فقط می توان��د 1۰۰ میلیون 
تومان تراکن��ش کارتی انجام ده��د. با توجه به 
تراکنش های معمول در کشور، سقف 5۰ میلیون 
تومانی و 1۰۰ میلیون تومانی خللی در معامات 
روزانه اقتصادی وارد نمی کند و افراد می توانند با 
سامانه س��اتنا و چک هر مبلغی که می خواهند 
جابه جا کنند. قطعا محدودیت جدید بانکی سنگ 
بزرگ��ی پیش پای داان ارزی و متخلفان بزرگ 
مالی است؛ کس��انی که با استفاده از باگ بزرگ 
بانکی هر مبلغی را که دوست داشتند در ایران و 
خارج از کشور با استفاده از دستگاه های کارتخوان 
جابه جا می کردند. حاا داان و سفته بازان باید 
برای تراکنش های بزرگ به شعبه مراجعه کنند 
یا چک بکشند و این محدودیت برای آنها سنگ 
بزرگی اس��ت. ناصر حکیمی، معاون فناوری  های 

نوین بانک مرک��زی  درباره اعم��ال محدودیت 
تراکنش های کارتی، اظهار داش��ت: نکته اصلی 
این است که با تغییرات سقف تراکنش های بانکی 
هیچ محدودیتی برای زندگی مردم ایجاد نشده و 
تنها بانک مرکزی با این مهم، یک انتظام بخشی 
در ابزارهای پرداخت براس��اس کاربرد آن اعمال 
کرده اس��ت تا مردم به نس��بت کاربرد هر یک از 
ابزارهای بانکی و پرداخت از خدمات آن برخوردار 

شوند. 
محدودیت های تراکنشی ■

یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی 
ک��ه اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تاطم های 
ارزی شد، بخش��نامه اصاح مبلغ تراکنش های 
بانکی بود که در هفته های گذش��ته اباغ و اجرا 
شد. عبدالناصر همتی درباره این بخشنامه تأکید 
ک��رد: اخیراً تخطی از مفاد بخش��نامه های بانک 
مرکزی به  بهانه درخواس��ت مشتریان در برخی 
بانک ها مش��اهده ش��ده که ضمن ایجاد مزیت 
رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث 
آش��فتگی و اختال در بازارها ش��ده و بس��تری 
برای تس��هیل عملیات س��وداگرانه و سفته بازی 
ایجاد کرده اس��ت، بر این  اساس ضمن تأکید بر 
اجرای دقیق مفاد بخش��نامه های بانک مرکزی، 
ازم اس��ت تغییرات ازم ب��ا اولویت آنی اجرایی 
ش��ده و بر رعایت دقیق آن نظارت به  عمل  آید. 
در این بخشنامه تأکید شد که »1- سقف عمومی 
تراکنش انتقال وجه ش��تابی و غیرشتابی کارتی 
ب��رای هر یک از پایانه ه��ای مجاز، جز کارتخوان 
ش��عبه ای، برای هر فقره کارت در هر ش��بانه روز 

مبلغ ۳۰ میلیون ریال است.
2- سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی 
و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارتخوان شعبه ای 
برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط احراز 
هویت عینی و حضوری، مبلغ 15۰ میلیون ریال 

است.
۳- سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای 
هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 5۰۰ میلیون 

ریال است.
تبص��ره: این س��قف مش��مول تراکنش های 
پذیرندگان حس��اب های دولتی و پذیرندگان با 

کدهای صنفی خاص نمی شود.
4- ارس��ال کدمل��ی دارن��ده کارت در تمام 
تراکنش ه��ای کارتی به هنگام پاس��خ تراکنش 

اجباری است.
5- درج »بابت« در تمام دستور پرداخت های 
ارسالی در سامانه های ساتنا و پایا اجباری است«.
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بازار سرمایه

بانک ها دیگر حق ندارند به مانده  حساب های زیر یک ماه،  سود پرداخت کنند

خداحافظی با سود روزشمار

در روزهای اخیر مش��اجره لفظی 
محمدباس��ط درازه��ی، نماینده 
مردم س��راوان در مجل��س و محمد بهنیا، کارمند 
انتظامات گمرک بازتاب  گس��ترده ای داش��ت. به 
گزارش تس��نیم، احمد خانی، مس��ؤول ارتباط با 
رسانه های گمرک با ارائه توضیحاتی در این باره در 
برنامه »پارک ش��هر« درباره سکوت گمرک گفت: 
س��کوت به خاطر اهمیت موض��وع و فراگیری آن 
اس��ت. قطعاً رئیس کل گمرک ایران و وزیر اقتصاد 
حساسیت هایی نسبت به موضوع دارند که موضوع 
کاماً دقیق و در چارچوب بررسی شود. خانی افزود: 
اتفاقی که در گمرک افتاده در س��اختمان مرکزی 
واقع در خیابان ش��هید بهش��تی بوده و آن فردی 
که فیلمبرداری کرده و کسی که برخورد شدید با 
نماینده مردم س��راوان داشته، ارباب رجوع گمرک 
بوده اند و اگر ش��ما همین اان به گمرک تشریف 
ببرید تعدادی ارباب رجوع ایس��تاده اند تا س��اعت 
کارشان شروع شود. وی با تکذیب به مرخصی رفتن 
بهنیا)کارمند گمرک(، اضافه کرد: درباره اتفاقی که 
افتاد و مش��اجره لفظی نماینده س��راوان و فیلمی 
که منتش��ر شد ما در نخستین مرحله در اطاعیه 
رسمی گمرک ایران اظهار تأسف کردیم و از مردم 
ایران بویژه مردم سراوان هم به دلیل آسیبی که به 

مواضع اخاقی وارد ش��د عذرخواهی کردیم. خب! 
به دلیل اتفاقی که افتاد مسؤوان گمرک جمهوری 
اس��امی هم تاش ش��ان این اس��ت ک��ه از وقوع 
اتفاقات مش��ابه جلوگیری شود و در مرحله بعدی 
موضوع در مجموعه نظارتی گمرک پیگیری شود 
و ان ش��اء اه نتایجش بزودی به اطاع مردم خواهد 
رس��ید. خانی درباره زمان فیلم یادآور شد: فیلم از 
لحظه ای که نماینده سراوان با خودرو وارد محوطه 

ورودی پارکینگ گمرک می شود تا لحظه ای که از 
آنجا خارج می شود، درمجموع بیشتر از 12 دقیقه 
نبوده اس��ت که فیلم کام��ل آن اتفاق به مجلس 
شورای اسامی، وزارت اقتصاد و ریاست جمهوری 
فرس��تاده شده است. وی درباره اظهارات درازهی و 
اینکه ماقاتی با رئیس گمرک داشته است، تصریح 
کرد: همه دفاتر رس��می گمرک در حال بررس��ی 
این موضوع هس��تند که موضوع از چه قراری بوده 

اس��ت. مسؤول ارتباط با رس��انه های گمرک ادامه 
داد: گزارش رس��می بزودی نهایی می شود و آن را 
رس��ماً اعام می کنیم. خانی خاطرنشان کرد: تنها 
مدرک و بهترین س��ندی که داریم، فیلم است که 
خوشبختانه ساختمان های دولتی به دوربین های 
مداربسته مجهز هستند و محوطه بیرونی ساختمان 
گمرک و پارکینگ خودرو به این سیس��تم مجهز 
است. نماینده سراوان طبق آنچه در فیلم نشان داده 
می شود با یک خودروی لکسوس شاسی بلند آبی به 
قسمت ورودی پارکینگ گمرک مراجعه می کند. 
پس از ۷ دقیقه ای که داخل خودرو بودند، این اتفاق 
در قس��مت در ورودی ساختمان گمرک افتاده که 
درنهایت با همان خودرو هم برمی گردند و خودروی 
پرش��یا که اعام شده، صحت ندارد، بلکه با همان 
خودروی لکس��وس شاس��ی بلند آبی بر می گردند. 
وی در پاس��خ ب��ه اینک��ه آیا ایش��ان در خودروی 
لکس��وس راننده بوده یا سرنش��ین و ف��رد همراه 
درازهی هم��ان واردکننده خ��ودرو، آقای حاجب 
است، گفت: دفاتر نظارتی گمرک در حال بررسی 
هستند و س��ازمان های نظارتی هم به این موضوع 
ورود کرده اند. وی تاکید کرد: تا یکی، دو روز آینده 
این گزارش توسط دفتر نظارتی گمرک و مجموعه 

بازرسی گمرک جمع بندی می شود.

جزئیات جدید روز درگیری از زبان یک مقام مسوؤل گمرک
نماینده سراوان فقط 12 دقیقه در گمرک بود

گمرک

راه

بودجه

تعیین سقف مبلغ تراکنش های بانکی
سقف تراکنش برای هر موضوع

توضیحاتفقره کارت بانکی

سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی 
--3 میلیون تومانبرای هر یک از پایانه های مجاز،  جز کارتخوان شعبه ای

سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی 
با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 15 میلیون تومانکارتی برای پایانه کارتخوان شعبه ای

150 میلیون ریال است.

50 میلیون تومانسقف عمومی تراکنش خرید برای هر فقره کارت
این سقف مشمول تراکنش های پذیرندگان 
حساب های دولتی و پذیرندگان با کدهای 

صنفی خاص نمی شود.
--100 میلیون تومانسقف خرید برای هر کد ملی

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
شرحعنوان

بانک مرکزی از نیمه مهرماه با درک اهمیت مداخله مستقیم در بازار نقدی، در نقش یک تزریق ارز مداخله ای
عرضه کننده بزرگ وارد بازار اسکناسی شد.

با تغییر مدیریت بانک مرکزی، بازار آزاد و فعالیت صرافی ها به رسمیت شناخته شد.برگشتن صرافی ها
طبق این تصمیم هر شخص با هر کدملی می تواند تا سقف 100 میلیون تومان تبادل مالی انجام دهد.محدودیت تراکنش

بر این اساس پوزهای خارج کشور غیرفعال شدند.محدود کردن فعالیت پوزها

محدود کردن تراکنش های 
شتابی

طبق این قانون سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از 
پایانه های مجاز، جز کارتخوان شعبه ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه روز به مبلغ حداکثر 

3 میلیون تومان کاهش یافت.

سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه روز حداکثر مبلغ 50 میلیون تعیین سقف عمومی تراکنش
تومان تعیین شد.

پیش از این چک های تضمینی قابلیت انتقال به غیر داشتند اما با تصمیم بانک مرکزی چک تنها در ممنوع کردن انتقال چک
وجه شخصی که چک برای او صادر شده قابل نقد شدن است.

با این تصمیم هر ایرانی می تواند هر میزان که می خواهد ارز وارد کشور کند و محدودیتی برای این آزاد شدن ورود ارز
موضوع وجود ندارد.

روز
ن ام

   وط
س:

 عك



گروه اجتماعی:  فرمانده انتظامی 
تهران به همراه رؤسای پلیس های 
تخصصی در دیدار با انوش��یروان محسنی بندپی، 
اس��تاندار تهران گفت: پلیس تهران بزرگ با همه 
توان در کنار استانداری تهران برای تامین امنیت و 

آرامش مردم قرار دارد.
 به گزارش میزان، سردار رحیمی اظهار داشت: 
ب��ا افتخار اعام می کنیم که جرائم خش��ن در  2 
سال گذشته در تهران کاهش چشمگیری داشته و 
همچنین جرائم سازمان یافته در تهران نداریم. سردار 
رحیمی با بیان اینکه پلیس آنجا که باید با اقتدار و 
قدرت با مجرمان و متخلفان برخورد می کند، افزود: 

در پلیس راهنمایی و رانندگی 
اج��رای طرح »طاه��ر« برای 
برخورد با متخلفان راهنمایی 
و رانندگی در حال اجراس��ت 
و با خودرو ه��ای فاقد پاک، 
دودزا و خودرو هایی که بدون 

مجوز وارد ط��رح ترافیک می ش��وند و رانندگانی 
که با رفت��ار نامتعارف در مع��رض برخورد قانونی 

هس��تند، برخورد می ش��ود. 
رئیس پلیس تهران با اش��اره 
به اجرای طرح »رعد« پلیس 
پیشگیری پایتخت خاطرنشان 
کرد: در این طرح کانتری ها 
مکلف ش��ده اند حوزه خود را 
از مجرمان، قانون شکنان، متخلفان و خرده فروشان 
مواد مخدر پاکسازی کنند که ابتکار نویی در پلیس 

پایتخت است. وی به اقدام پلیس اطاعات و امنیت 
در برخورد با اراذل و اوباش در پایتخت اش��اره کرد 
و افزود: اراذل و اوباش��ی ک��ه تفرجگاه ها را پاتوق 
خود ق��رار داده اند و ایج��اد مزاحمت می کنند در 
چند پارک مورد هدف این طرح هس��تند و حتی 
در باشگاه های بدنسازی و قهوه خانه ها نیز این طرح 
اجرا می شود. سردار رحیمی به ضرورت ایجاد ۴۰ 
کانتری در اس��تان تهران نیز اش��اره کرد و افزود: 
۱۷ پرونده بزرگ اقتصادی در تهران در کمتر از 2 
سال در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت و تاش 
می کنیم وضعیت مطلوبی در امنیت همه بخش ها 

برای مردم استان تهران فراهم کنیم.

گروه اجتماعی: مدیرعامل بیمه 
س��امت گف��ت: در حال حاضر 
بدهی سازمان بیمه سامت حدود ۸ هزار میلیارد 

تومان است.
 به گزارش فارس، طاهر موهبتی، مدیرعامل 
بیمه س��امت گف��ت: باید بح��ث بودجه بیمه 
س��امت یک بار برای همیشه حل شود. به این 
معنی که بدهی های گذش��ته پرداخت شده و از 

ایجاد بدهی جدید  جلوگیری شود.
 ب��رای این کار اوا باید بودج��ه واقعی دیده 
شود و ثانیا رفتارهای هزینه ای و مصرفی مدیریت 
ش��ود. بعد از تمام این کارها، اگ��ر بودجه  حوزه 
سامت واقعی دیده نش��ود، با ایجاد بدهی های 

جدید مواجه می شویم.  وی 
گفت: البته ما کاهش پوشش 
خدمت را توصیه نمی کنیم. 
در حال حاضر حدود ۴ هزار 
و ۹۰۰ خدم��ت، 2 ه��زار و 
۴۰۰ قل��م دارو و ۴ ه��زار و 

  ۷۰۰ م��ورد لوازم مصرفی و تجهیزات پزش��کی 
تحت پوش��ش بیمه س��امت اس��ت. از طرفی 
توصیه نمی کنیم که بدهی جدیدی ایجاد شود.  

مدیرعام��ل س��ازمان بیمه 
س��امت خاطرنش��ان کرد: 
حدود ۵ هزار میلیارد تومان 
نس��بت به آنچه تاکنون نیاز 
داش��تیم و بر اساس نظرات 
کارشناسی  س��ازمان برنامه 
و بودجه، کس��ری خواهیم داشت.  آخرین جایی 
که باید به دنبال اعمال محدودیت مالی باشیم، 

سازمان بیمه سامت است.  

مدیرعامل س��ازمان بیمه س��امت افزود: بر 
اس��اس مصوبه، مع��ادل ریالی ای��ن مبلغ برای 
پرداخ��ت بدهی س��ازمان بیمه س��امت بابت 
محصوات دارویی، تجهیزات پزشکی تولید داخل 

و خدمات درمانی تخصیص می یابد.
 این مبلغ  تنها ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
می ش��ود و این در حالی است که بدهی سازمان 
بیمه سامت حدود ۸ هزار میلیارد تومان است. 
موهبت��ی گفت: روز گذش��ته س��ازمان برنامه و 
بودجه دس��تور داد مبلغ 2 هزار و ۶۴۰ میلیارد 
تومان به حساب سازمان بیمه سامت واریز شود. 
امیدواریم قسمت بعدی این مبلغ نیز به سرعت 

در اختیار سازمان بیمه سامت قرار بگیرد.

مدیر عامل بیمه سامت مطرح کردبیمه
بدهی 8 هزار میلیاردی بیمه سامت

اجتماعي 0 4

سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد
پیگیری قضایی ۲ شرکت متخلف 

تولید اسنک

س��خنگوی س��ازمان غذا و دارو با اشاره به 
ارجاع پرونده 2 ش��رکت متخلف اس��نک های 
حجیم بر پایه ذرت به دس��تگاه قضایی گفت: 
در صورت صاحدید مراجع قضایی، اسامی آنها 
اعام خواهد شد. کیانوش جهانپور، سخنگوی 
سازمان غذا و دارو به فارس اظهار داشت: پرونده 
تخلف 2 برند معروف اسنک های حجیم بر پایه 
ذرت به دستگاه قضایی ارجاع داده شد. پس از 
بررسی های صورت گرفته و احراز تخلف انجام 
ش��ده، پرونده با توجه به استفاده از ماده اولیه 
نابجا توسط این دو شرکت برای  برخورد قانونی 
به دس��تگاه قضایی ارجاع شد. وی گفت: سایر 
ش��رکت ها و کارخانه هایی که به نوعی از ذرت 
به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند نیز طبق 
ضرب ااجل تعیین ش��ده از سوی سازمان غذا 
و دارو مورد بازرس��ی فوق العاده قرار می گیرند. 
این بازرسی ها توسط معاونت های غذا و داروی 
سراسر کشور در حال انجام است. گزارش نهایی 
این بازرسی  فوق العاده نیز تا نیمه دی ماه منتشر 
می ش��ود. جهانپ��ور تصریح ک��رد: پرونده این 
ش��رکت ها به دستگاه قضایی ارسال شده و در 
صورت صاحدید مراجع قضایی اس��امی آنها 

اعام خواهد شد.  

 شرکت در کنکور هنرستانی ها
به شرط دادن امتحانات نهایی

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای 
وزارت آموزش وپرورش گفت: امکان ش��رکت 
در امتحانات نهایی رش��ته های دیگر و شرکت 
در کنکور با س��هم س��وابق تحصیل��ی، برای 
هنرستانی ها مهیاست اما اجباری نیست. محسن 
حسینی مقدم، مدیرکل دفتر آموزش های فنی و 
حرفه ای وزارت آموزش وپرورش در پاسخ به این 
پرسش که اگر هنرستانی ها بخواهند در کنکور 
شرکت کنند آیا مشمول تاثیر سوابق تحصیلی 
می ش��وند یا خیر به مهر گفت: دوره هنرستان 
از امس��ال ۱2 ساله ش��د و با این حساب آنها 
می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند. وی 
گفت: در حال حاضر دانش آموزان هنرس��تانی 
می توانند برای مثال در کنکور ریاضی فیزیک 
و برای یک رشته مهندسی شرکت کنند و اگر 
بخواهند می توانند برای تاثیر سوابق تحصیلی 
اق��دام کنند. در این ص��ورت باید در امتحانات 
نهایی گروه ریاضی ش��رکت کنند و ۱۰ درس 
رشته های نظری پایه ۱2 را که به صورت نهایی 
برگزار می شود، امتحان بدهند. به گفته وی، این 
موضوع اختیاری است. هر چند با توجه به این 
نکته که بسیاری از رشته های دانشگاهی امروز 
از کنکور آزاد هس��تند و دانشجویان براساس 
س��وابق تحصیلی پذیرش می  ش��وند، به نظر 
می رسد اگر هنرستانی ها در فکر ادامه تحصیل 
خارج از حالت کاردانی و بدون کنکور هستند، 

باید در این امتحانات شرکت کنند.

 شناسایی و معرفی
 مؤسسات حقوقی مجاز

کان��ون وکای مرکز تصمیم گرفته اس��ت 
مؤسسات حقوقی مجاز و غیرمجاز را تفکیک 
و مؤسس��ات مجاز را به م��ردم معرفی کند. به 
گزارش تسنیم، در اجرای تصمیم هیات مدیره 
کان��ون وکای دادگس��تری مرکز مقرر ش��د 
موسس��ات حقوقی مجاز از طری��ق فراخوان، 
شناس��ایی و اس��امی آنها بعد از تایید کارگروه 
منتخب هیات مدیره، از طریق س��ایت کانون و 
س��ایر طرق مقتضی اطاع رسانی شود. عیسی 
امینی، رئیس کانون وکای دادگستری مرکز 
چن��دی پیش از مؤسس��ات حقوقی غیرمجاز 
به عنوان معضل قوه قضائیه نام برد و با اش��اره 
ب��ه وعده ه��ای دروغینی که آنه��ا به موکان 
می دهن��د، از امضای تفاهمنامه ای با س��ازمان 
ثبت اسناد به منظور توقف ثبت این مؤسسات 
خب��ر داد. وی همچنی��ن از برخورد با وکایی 
خبر داد که با مؤسس��ات اینچنینی همکاری 
می کنند. مرتضی ش��هبازی نیا، رئیس اسکودا 
نیز عدم وجود سازوکار نظارتی روی اساسنامه 
مؤسسات و همچنین سپردن فعالیت حقوقی 
به غیروکی��ل را از بزرگ ترین مش��کات این 
مؤسس��ات دانسته بود. بر این اساس آن دسته 
از موسس��ات حقوقی که مطابق ضوابط کانون 
وکای دادگستری مرکز و با ارائه اساسنامه تهیه 
ش��ده از سوی کانون، مبادرت به ثبت موسسه 
حقوق��ی کرده ان��د، می توانند با ارائ��ه مدارک 
شناسایی، درج نام موسسه حقوقی ثبت شده 
در سایت کانون و اطاع رسانی به روش مقتضی 
برای اطاع عموم و برخورداری از امتیازات مقرر 

را درخواست کنند.

توسط تعدادی از مؤسسان داروخانه های 
استان تهران انجام شد

اعتراض به مطالبات معوقه داروخانه ها

تعدادی از داروس��ازان ب��ا حضور در مقابل 
ساختمان دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی، 
از پرداخت نشدن مطالبات معوق داروخانه های 

استان تهران گایه کردند.
به گزارش مهر، جمعی از موسسان داروخانه های 
اس��تان ته��ران در یک حرک��ت خودجوش و 
مسالمت آمیز با هدف  رساندن صدای اعتراض 
داروس��ازان موس��س اس��تان تهران نسبت به 
تاخیر ۷ ماهه سازمان تامین اجتماعی در باب 
پرداخت معوقات، مقابل دفتر اس��ناد پزشکی 
این س��ازمان تجمع کردند که با عکس العمل 
منطقی مسؤوان این سازمان مواجه شدند. به 
گفته یکی از داروس��ازان حاضر در این تجمع، 
مسؤوان دفتر اس��ناد پزشکی سازمان تامین 
اجتماع��ی، داروس��ازان را با احترام به س��الن 
اجتماع��ات هدایت ک��رده و آنج��ا در فضایی 
دوستانه، طرفین موضوع را کالبدشکافی کردند. 
درخواست تجمع کنندگان که به نمایندگی از 
سایر داروسازان موسس داروخانه گرد هم آمده 
بودند، پاسخگویی مستدل و منطقی مسؤوان 
س��ازمان تامین اجتماعی در ارتباط با طوانی 
ش��دن پرداخت معوقات داروخانه ها بود. تاکید 
داروس��ازان در این نشس��ت، توجه مسؤوان 
سازمان به رای قطعی شعبه ۴۵ دیوان عدالت 
اداری مبنی بر اجرایی دانستن ماده ۳۸ قانون 
الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی از 
مقررات مالی دولت مصوب س��ال ۹۳ مجلس 
درباره  الزام س��ازمان های بیمه گر به پرداخت 
۶۰ درصد صورت حس��اب های ارسالی ظرف 2 
هفته به عنوان علی الحساب و مابقی مطالبات تا 
۳ ماه پس از تحویل اسناد مربوط بود و مطالبه 
دیگری جز اجرای قانون نداشتند. در این جلسه، 
عابدین رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی 
اس��تان تهران به نمایندگی از س��ازمان تامین 
اجتماعی با داروس��ازان مذاکره کرد و قول داد 
موضوع را پیگیری کند و پیگیری ها حاکی از آن 
است که سازمان تامین اجتماعی تا عصر دیروز، 
یک ماه از معوقات خود را پرداخت کرده است.

 جزئیات غنی سازی آرد
D با ویتامین 

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
گفت: افزودن ویتامین D ب��ه آرد عاوه بر آهن 
و اس��ید فولیک در اولویت برنامه هاست و بزودی 
اجرای��ی می ش��ود. به گ��زارش »وط��ن امروز« 
زهرا عبدالهی اظهار داش��ت: اجرای برنامه ملی 
غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک دستاوردهای 
قابل توجهی داشته و باعث کاهش قابل ماحظه 

کمبود آهن و کم خونی در کشور شده است.
 وی تاکید ک��رد: افزودن ویتامین D عاوه 
بر آهن و اس��ید فولی��ک در اولویت برنامه های 
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداش��ت قرار 
دارد و بزودی اجرایی می ش��ود. در این نشست 
که نماینده س��ازمان جهانی بهداشت در ایران 
و رئیس س��ازمان غذا و دارو نیز حضور داشت، 
ابراهیم المدفا، کارش��ناس س��ازمان بهداشت 
جهانی درباره برنامه غنی سازی آرد با ویتامین 
D توضیحات��ی ارائه ک��رد، همچنین علیرضا 
رئیس��ی، معاون بهداش��ت وزارت بهداشت نیز 
نکاتی را درباره راه های اجرایی شدن بهتر برنامه 

غنی سازی آرد با ویتامین D ارائه کرد.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر  خبر داد
ساماندهی دستفروشان در پیاده روها

رئیس کمیته نظارت ش��ورای شهر تهران 
از ارائه ایحه س��اماندهی دستفروشان و سایر 
مشاغل که از پیاده روها استفاده می کنند، خبر 

داد.
 افشین حبیب زاده درباره اشغال پیاده روها 
توسط کس��به، رس��توران ها و دیگر مشاغل و 
سکوت ش��هرداری تهران در این باره به ایسنا 
گفت: با مدیرعامل س��اماندهی مشاغل در این 
باره صحبت کردیم و قرار ش��د ایحه ای تحت 
عنوان ساماندهی دستفروشان و سایر مشاغل 
که از پیاده روها اس��تفاده می کنند، ارائه شود. 
وی با بیان اینکه در این ایحه عاوه بر فعالیت 
دستفروش��ان، رس��توران ها و دیگر مش��اغل، 
وضعیت یکهزار و ۳۰۰ دکه روزنامه فروش��ی و 
گل فروش��ی که در س��نوات قبل در پیاده روها 
واگذار ش��ده اند نیز باید مشخص شود، گفت: 
یکی از موضوعات دکه های گل و روزنامه فروشی 
این اس��ت که قرارداد و مبلغ اجاره آنها مربوط 
به سال های قبل است و مالکیت دکه برای این 
اف��راد حالت مادام العمر پیدا کرده در حالی که 
باید این دکه ها براساس اقتضائات روز و ضوابط و 
مقررات مشخص به روز رسانی شده و اداره شوند. 

نبض جامعه

گروه اجتماعی: معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
تهران با اش��اره به برگزاری جلسه شورای ترافیک 
تهران در هفته آینده گفت: در این جلس��ه درباره 
دریاف��ت ع��وارض در مح��دوده ط��رح زوج و فرد 

تصمیم گیری می شود.
 به گ��زارش ایلنا، محس��ن پورس��یدآقایی در 
حاش��یه صد و نهمین جلسه ش��ورای شهر تهران 
اظهار داش��ت: چندی پیش موضوع پولی ش��دن 
ورود ب��ه طرح زوج و ف��رد را در رس��انه ها مطرح 
کردیم تا نظرات و پیشنهادات شهروندان را درباره 
 دریاف��ت ع��وارض در مح��دوده زوج و ف��رد جویا 

شویم.
 معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران 
گفت: در این ارتباط برخی رسانه ها موافق و برخی 
مخالف بودند اما در کل با انتشار این خبر تاش شد 
فضایی در جامعه ایجاد شود تا نظرات و پیشنهادات 
را دریافت کنیم. وی در ارتباط با گایه پلیس درباره 
این طرح گفت: این انتقادات خیلی اهمیت ندارد و 
معاونت حمل ونقل با کار کارشناس��ی این طرح را 

ارائه کرده است.
برنامه ای برای گران کردن بلیت مترو نداریم ■

همچنین رئیس ش��ورای ش��هر تهران درباره 
اظه��ارات یک��ی از اعضا مبنی بر بلی��ت ۱۰ هزار 
 تومانی مترو گفت: برنامه ای برای گران کردن بلیت

 نداریم.
محسن هاشمی در حاشیه جلسه شورای شهر 
تهران ب��ا بیان اینکه برای نخس��تین بار تحقیق و 
تفحص از موسسه همشهری در شورای شهر تهران 
مطرح شد، گفت: اعضای شورا پس از ماه ها تحقیق 
و تفحص درباره موسسه همشهری نظرات خود را 

بیان کردند.
 وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه تحقیق 
و تفحص چه می ش��ود، گفت: یا باید به س��ازمان 
تخلفات اداری ارجاع داده ش��ود ی��ا موضوع برای 

پیگیری بیشتر به قوه قضائیه ارجاع شود. 
هاشمی همچنین از تصویب کلیات انتشار ۳ 
هزار میلیارد تومان اوراق مش��ارکت برای توسعه 
حمل و نقل عمومی خبر داد و گفت:  بر این اساس 

2 ه��زار میلی��ارد تومان این 
اوراق به مترو و یکهزار میلیارد 
تومان ب��ه اتوبوس اختصاص 
داده می شود. وی در پاسخ به 
پرسشی درباره اظهارات یکی 
از اعضای شورا مبنی بر بلیت 
۱۰ هزار تومان��ی برای مترو 
گفت: منظور ایش��ان قیمت 
تمام شده بلیت بود، نه اینکه 
از مردم ۱۰ هزار تومان بابت 

بلیت بگیریم؛ ما برنامه ای برای گران کردن بلیت 
نداریم.

واریز نشدن مبلغی از پول جریمه ها ■
عاوه بر این فرمانده نیروی انتظامی گفت: درآمد 
حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی به خزانه دولت 
واریز می شود و هیچ مبلغی از این موضوع به حساب 

نیروی انتظامی واریز نمی شود.
سردار حس��ین اشتری در 
حاش��یه برگزاری گردهمایی 
سراس��ری فرماندهان، روسا و 
معاونان ناجا )سومین نشست 
تخصصی و فصلی س��ال ۹۷(  
در پاس��خ به پرسش��ی درباره 
اخبار منتشر ش��ده در فضای 
مجازی مبنی بر جبران کسری 
بودجه ناج��ا ب��ا افزایش نرخ 
جرایم راهنمایی و رانندگی، اظهار کرد: براس��اس 
مصوبه مجلس ش��ورای اس��امی، هیأت وزیران و 
مطابق تورم، هر ۳ س��ال یک ب��ار موضوع تعیین 
 نرخ جرای��م راهنمایی و رانندگی بررس��ی و اباغ 

می شود.
 وی اف��زود: ه��ر زمان که هی��أت وزیران نرخ 

مصوب را اعام کند، موضوع اجرایی می شود اما با 
این تفاسیر و توضیحات باید بگویم درآمد حاصل 
از جرایم راهنمایی و رانندگی به خزانه دولت واریز 
می ش��ود و هیچ مبلغی از این موضوع به حساب 

نیروی انتظامی واریز نمی شود. 
وی گف��ت: بودج��ه و نیازمندی  ه��ای نیروی 
انتظامی از طریق پیگیری دولت محقق می ش��ود 
ک��ه بای��د بگویم موضوع کس��ری بودج��ه، بحث 
درس��تی اس��ت اما ارتباطی با افزایش نرخ جرایم 
رانندگی ندارد. سردار اشتری تأکید کرد: خواست 
و انتظ��ار ما این اس��ت که تخلفی ص��ورت نگیرد 
که جریمه ای را در پی داش��ته باش��د یا از س��وی 
همکاران ما اعمال قانون صورت پذیرد، ان ش��اء اه 
با همکاری مردم و توجه رانندگان عزیز به مقررات 
 راهنمای��ی و رانندگی ش��اهد کمتری��ن تخلفات

 باشیم.

سامت

مع�اون  پورس�یدآقایی،  محس�ن 
حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران 
در ارتب�اط ب�ا گایه پلی�س درباره 
پولی ش�دن طرح زوج و فرد گفت: 
این انتق�ادات خیلی اهمیت ندارد و 
معاونت حمل ونقل با کار کارشناسی 

این طرح را ارائه کرده است

دوشنبه3 دی 1397وطن امروز  شماره 2614 

با حضور وزیر آموزش وپرورش برگزار شد
جلسه ویژه بررسی مجوز فعالیت مؤسسات آموزشی

مدیرکل نظارت بر  فرآورده های غذایی اعام کرد
رد پای تراریخته ها در فرآورده های گوشتی

گ�روه اجتماع�ی: ب��ا حض��ور 
پنجمین  وزیرآموزش وپ��رورش 
جلس��ه ویژه بررس��ی مجوز فعالیت مؤسس��ات 

آموزشی برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش »وطن ام��روز«، صبح دی��روز با 

حضور سیدمحمد بطحایی، 
جلس��ه ویژه بررس��ی مجوز 
فعالیت مؤسس��ات آموزشی 
و  فعالی��ت  س��اماندهی  و 
تبلیغ��ات ای��ن مؤسس��ات 
برگ��زار ش��د.  در م��دارس 

وزیر آموزش وپرورش در این جلس��ه با اش��اره به 
اهمیت و ضرورت سامان دهی فعالیت مؤسسات 
آموزش��ی، اظهار داشت: در حال حاضر بخشی از 
مشکاتی که در آموزش وپرورش وجود دارد ناشی 
از ماحظه کاری ها است و باید برای ارتقای نظام 
آموزشی و پرورشی این ماحظات کارشناسی شود 

تا خسرانی به فرآیند تعلیم و تربیت وارد نشود.
 وزیر آموزش وپرورش ب��ا بیان اینکه تاکنون 

برای انتقال پیام تغییر رویکرد آموزش وپرورش به 
جامعه، تاش های زیادی انجام شده، خاطرنشان 
کرد: رویکردهای آموزش وپرورش تغییر پیدا کرده 
و عاوه بر مفاهیم ش��ناختی، براساس محتوای 
س��ند تحول بنیادین باید به س��احت های دیگر 
هم توجه ش��ود و از این پس 
برنامه ه��ای  در  وزارتخان��ه 
خود پیگیری ه��ای حقوقی 
و  قانون��ی را برای رفع موانع 
و اج��رای رویکردهای جدید  
در  ک��رد.  خواه��د  اعم��ال 
این نشس��ت ضمن اباغ وظایفی از س��وی وزیر 
آموزش وپرورش به واحدهای س��تادی، پیرامون 
تبلیغات و انتش��ار کتب   کمک درسی و اقدامات 
اصاحی و پیش��گیرانه مقرر ش��د در نشس��تی 
مشترک با وزارت ارشاد و فرهنگ اسامی، موضوع 
صدور مجوز چاپ و انتشار کتاب  های کمک درسی 
و ضرورت جلوگیری از تبعات و انحرافات تربیتی 

بررسی شود.

گ�روه اجتماعی: مدیرکل نظارت 
بر فرآورده های غذایی و آشامیدنی 
سازمان غذا و دارو گفت: برخی فرآورده های گوشتی 
مانند سوس��یس و کالباس موجود در ب��ازار دارای 
ترکیبات تراریخته هستند و ازم است روی برچسب 

خود قید کنند.
 وحی��د مفی��د ب��ه ایرنا 
برخی  تولیدکنندگان  افزود: 
از  گوش��تی  فرآورده ه��ای 
برخ��ی ترکیب��ات تراریخته 
مانند روغن سویای تراریخته 

استفاده می کنند که منعی ندارد اما باید برچسب 
تراریختگی را روی محصول خود درج کنند. وی 
خاطرنشان کرد: منظور از برچسب تراریختگی این 
است که صاحبان صنایع در بخش درج ترکیبات 
جل��وی این ترکیبات، واژه تراریخته را قید کنند. 
وی گفت: برخی افراد تصور می کنند برچس��ب 
جداگانه ای برای تراریختگی طراحی شده و روی 
آن تنه��ا کلمه محصول تراریخته قید ش��ده که 

اینگونه نیست و تراریختگی جلوی ترکیبات نوشته 
می شود. مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی و 
آشامیدنی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: به برخی 
فرآورده های گوشتی دارای ترکیبات تراریخته از 
س��وی س��ازمان غذا و دارو مجوز داده شده و این 
محصوات در ب��ازار موجود 

هستند. 
مفید از تعداد مجوزهای 
صادرشده برای فرآورده های 
ترکیب��ات  دارای  گوش��تی 
تراریخته اظه��ار بی اطاعی 
ک��رد و اف��زود: در صورتی ک��ه تولیدکنندگان 
فرآورده های گوشتی از ترکیبات دارای تراریخته 
اس��تفاده کنند اما روی برچس��ب ترکیبات آن، 
اطاعات آن را درج نکنند، با آنها برخورد قانونی 
می ش��ود. وی تاکید کرد: تولیدکنن��دگان مواد 
غذای��ی حتی اگر یک دهم درصد نیز از تراریخته 
استفاده کرده باشند باید برچسب تراریخته داشته 

باشند.

غذاچهره روز

معاون شهردار تهران اعام کرد

بررسی دریافت عوارض در محدوده زوج و فرد
رئیس شورای شهر پایتخت: برنامه ای برای گران کردن بلیت مترو نداریم

فرمانده انتظامی تهران خبر دادپلیس
کاهش چشمگیر جرائم خشن در پایتخت

قضایی

آوای شهر
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گروه سیاسی: »خلیج فارس خانه ماست؛ شما اینجا 
چه کار می کنید؟... بروید در همان خلیج خوک ها«؛ 
این بخشی از سخنان رهبر معظم انقاب است که 
13 اردیبهش��ت 95 درب��اره مداخله های مقامات 
غربی بویژه آمریکایی ها در فعالیت های منطقه ای 
ایران مطرح کردند. یعنی 2 سال پیش رهبر انقاب 
ضم��ن تایید و تاکید بر حض��ور پرقدرت ایران در 
منطقه، از لزوم رفتن آمریکا از خلیج فارس سخن 
گفتن��د و حاا امروز آمریکایی ها تصمیم به خارج 
کردن نیروهای نظامی خود از س��وریه گرفته اند؛ 
اقدامی که در حقیقت اعتراف نسبت به عدم توان 
تقابل با جمهوری اسامی محسوب می شود. دونالد 
ترامپ روز چهارشنبه در توئیتی از خروج نیروهای 
آمریکایی از س��وریه خبر داد و نوشت: »ما داعش 
را در سوریه شکست داده ایم؛ تنها دلیل من برای 
آنجا بودن در دوران ریاست جمهوری ترامپ«. یک 
مقام مس��ؤول در وزارت دف��اع آمریکا )پنتاگون( 
نیز هم��ان روز گفت ترامپ تصمی��م به خروج از 
س��وریه را با توجه به تمایلش که مدت هاست در 

ذهن دارد اتخاذ کرده اس��ت.  
با مروری بر متن بیانات رهبر 
ل��زوم خروج  انقاب درب��اره 
آمریکایی ها از منطقه، تصمیم 
ام��روز ترامپ ب��رای خروج از 
س��وریه که به اعتق��اد برخی 
اخراج  مقدم��ه  کارشناس��ان 
آنه��ا از کل منطق��ه خواهد 
بود بیشتر قابل فهم می شود. 
رهبر انقاب در دیدار جمعی 

از معلمان و فرهنگیان فرمودند: »اینکه امروز شما 
می بینید دشمنان حرف های بزرگ تر از دهان شان 
می زنند، همه اش قابل پاس��خگویی است از سوی 
ملت ایران. می نشینند طراحی می کنند که ایران 
باید در خلیج فارس رزمایش نظامی نداشته باشد؛ 
چ��ه غلط های عجیب  غریب��ی! او از آن طرف دنیا 
می آید اینج��ا رزمایش راه می اندازد؛ ش��ما اینجا 
چ��ه کار می کنید؟ خ��ب بروید در هم��ان خلیج 
خوک ها؛ بروید آنجاها و هر جا می خواهید رزمایش 

]کنید[. در خلیج فارس ش��ما چ��ه کار می کنید؟ 
خلیج فارس خانه ما است. خلیج فارس جای حضور 
ملت بزرگ ایران است؛ ساحل خلیج فارس به اضافه 
سواحل زیادی از دریای عمان، متعلق به این ملت 
است؛ باید حضور داشته باشد، باید رزمایش کند، 
باید اظهار قدرت بکند. ما ملتی هس��تیم با تاریخ، 
قدرتمند؛ حاا پادشاهان ضعیف روسیاهی آمدند و 
یک چند صباحی ماها را عقب زدند و خاک ُمرده 
پاش��یدند روی این کشور؛ آنها رفتند و گورشان را 
گم کردند. ملت، ملت بیداری اس��ت، ملت بزرگی 
اس��ت، مگر اجازه می دهد؟ این جوری باید با این 
قدرت های زیاده خ��واه، افزون طلب و انحصارطلب 
مواجه ش��د. گفتم من، مس��لماً اینها در مقابل ما 
شکست خوردند، دلیل شکست شان خیلی واضح 
اس��ت، چون اینها می خواستند جمهوری اسامی 
نباشد؛ جمهوری اس��امی عاوه بر اینکه هست، 
ده ه��ا برابر قدرتمندتر از اول هم ش��ده؛ خب! این 
شکست است. قرآن این را به ما یاد داده: تُرهبوَن 
به  َعُدو اه َو َعُدوُکم؛خودتان را آن جور آماده کنید 

که دشمن خدا و دشمن شما، واهمه داشته باشند 
و هراس داشته باشند از شما. دشمن؛ مراد همسایه 
نیس��ت، مراد رقیب نیست، مراد آن کشوری که با 
ما دشمنی نمی کند نیست؛ دشمن، ]یعنی [ آنکه 

دشمنی می کند که او را هم همه می شناسند«. 
اش��اره رهبر معظم انقاب به خلی��ج خوک ها در 
حقیقت کنایه ای به ضعف ارتش آمریکا و عملیات 
ناموفق »خلیج خوک ها« در کوبا بود. بافاصله بعد 
از به ثمر نشستن انقاب کوبا، ایاات متحده آمریکا 

پیرو سیاست خصمانه خود در مقابل انقاب های 
مردمی اعام کرد دیکتاتوری در کوبا برقرار شده و 
خصومت خود را آغاز کرد. کاسترو اصاحات خود 
را اج��را کرد و با ملی کردن مناف��ع و دارایی های 
آمریکا در کوبا، حکومت سوسیالیست خود را آغاز 
کرد. بسیاری از ثروتمندان کوبا به آمریکا گریختند 
تا به کمک س��یا دولت کاسترو را سرنگون کنند. 
آوریل 1961 فراریان کوبا با کمک س��یا عملیات 
»خلیج خوک ها« را اجرا کردند که شکست سختی 

به همراه داشت.
 بشار اسد: آمریکایی ها باید بروند ■

تاکید رهب��ر انقاب بر لزوم خ��روج آمریکا از 
منطقه در ش��رایطی مطرح ش��د که آمریکایی ها 
بارها نس��بت به برگ��زاری رزمایش ه��ای نظامی 
توس��ط ایران هش��دار داده اند. آنه��ا همچنین از 
حضور مستش��اری ایران در سوریه و حمایت های 
ایران از جبهه مقاومت در س��وریه انتقاد کرده اند. 
آمریکایی ها ک��ه پیش تر از تنها گزینه خود یعنی 
لزوم رفتن اس��د برای برگزاری انتخابات س��خن 
می گفتند بعدا با عقب نشینی 
از این موضوع، اسد را به عنوان 
یک��ی از رئ��وس تعیین کننده 
در سرنوشت سوریه پذیرفتند 
و ح��اا بعد از شکس��ت های 
مختلف در عرصه سیاس��ی و 
نظام��ی می گویند می خواهند 
از س��وریه خ��ارج ش��وند. در 
ای��ن رابطه نگاهی به مصاحبه 
آذرماه بش��ار اس��د و تاکید بر 
ل��زوم رفتن آمریکایی ها از س��وریه و تایید حضور 
مستش��اری ایران در این کش��ور قابل تامل است. 
رئیس جمهور سوریه دهم خرداد 97 در گفت وگو 
با پایگاه شبکه الکوثر در سخنانی گفت: »همه ما 
ب��ه آمریکا اعتماد نداریم، نه به خاطر جنگ، بلکه 
به این س��بب که آنها عکس گفته های خود عمل 
می کنند و مدام دروغ می گویند... آمریکایی ها باید 
بروند، زیرا این سرزمین ماست و حق ما است که 
این منطقه را آزاد کنیم. آمریکا باید برود و خواهد 

رفت«. 
بش��ار اس��د در بخش دیگری از این مصاحبه 
درباره اینکه اسرائیلی ها می گویند نیروهای ایرانی 
را در سوریه هدف قرار می دهند، بیان کرد: واقعیت 
مهم این اس��ت که نیروه��ای ایرانی نزد ما حضور 
ندارند. ما در هیچ زمانی نیروی ایرانی نداش��تیم و 
نمی توان آن را کتمان کرد. ما خجالت نمی کشیم 
بگوییم نیروهای ایرانی در سوریه هستند اگر وجود 
داش��تند. ما از روس ها دعوت کردیم و این امکان 
برای مان وجود داش��ت ک��ه از ایرانی ها هم دعوت 
کنیم. ما افس��ران ایرانی داریم که به ارتش سوریه 
کم��ک می کنند ام��ا نیروهای ایرانی در س��وریه 
نیستند و این واقعیت آشکاری است که دروغ آنها 
را آش��کار می کند... ما همواره گفته ایم که افسران 
ایرانی با ارت��ش ما همکاری می کنند اما نیروهای 
ایرانی در سوریه نیستند«. اظهارات اسد که البته 
بارها با ادبیات مختلفی مطرح ش��ده است بخوبی 
نحوه حضور ایران در سوریه و مبنای قانونی بودن 
آن و در مقابل غیرقانونی بودن حضور نظامی های 
آمریکایی در این کش��ور را مش��خص می کند. اما 
آنچه مهم اس��ت این اس��ت ک��ه آمریکایی ها بعد 
از س��ال ها جنگ افروزی و کش��تار م��ردم و تمام 

تاش های ناکام خود برای تجزیه س��وریه و حذف 
اس��د در ش��رایطی تصمیم گرفته اند از این کشور 
بروند که اسد همچنان بر مسند قدرت حضور دارد 
و بر لزوم حضور مستش��اری ایران در این کش��ور 
نی��ز تاکید می کند. اگرچه به اعتقاد برخی ناظران 
سیاسی، این تصمیم ترامپ می تواند نمایشی باشد 
و با توجه به صحبت های مطرح ش��ده در پاس��خ 
به برخی کش��ورهای منطقه مبنی ب��ر اینکه اگر 
می خواهید آمریکا بماند باید هزینه حضور ارتش 
آن را تامین کنید، بعید نیست که ترامپ با اعام 
خروج از سوریه در پی دوشیدن مجدد کشورهای 
منطقه و همین ط��ور دادن اولتیماتوم به مخالفان 
داخلی خود در واشنگتن باشد اما آنچه مهم است 
اینکه ت��ا همین لحظه، اعام نظر رس��می دولت 
آمریکا مبنی بر خروج از سوریه و اعام بازه زمانی 
60 تا 100 روزه برای این اقدام، یک عقب نشینی 
برای آمریکایی ها در قبال مساله سوریه محسوب 
می ش��ود. ناظر به این موضوع می توان به انتقادات 
گسترده ای که در داخل آمریکا نسبت به تصمیم 
ترامپ مطرح شده است اش��اره کرد. تا جایی که 
»لیندسی گراهام« نماینده جمهوری خواه مجلس 
سنای آمریکا چهارش��نبه گذشته تصمیم دولت 

این کشور برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از 
سوریه را یک پیروزی بزرگ برای ایران، حزب اه 
لبنان و  بش��ار اسد، رئیس جمهور سوریه توصیف 
کرد. اعتراض ها نسبت به رفتار ترامپ البته تنها به 
این موضوع ختم نشد و در اعتراض به این تصمیم، 
2 تن از مقامات ارشد دولت او استعفا کردند. ابتدا 
جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا در اعتراض به رفتار 
ترامپ استعفا کرد. البته پیش از اعام رسمی این 
اس��تعفا با تأیید گمانه زنی ها در این باره اعام شد 
که این ژنرال سابق ارتش تا 2 ماه دیگر- پایان ماه 
فوریه- بازنشس��ته خواهد شد. بعد از این استعفا، 
»ب��رت مک گورک« نماینده وی��ژه رئیس جمهور 
آمری��کا در ائت��اف ض��د داعش نی��ز در اعتراض 
به تصمی��م ترامپ درباره عقب نش��ینی نیروهای 
این کش��ور از سوریه از س��مت خود استعفا کرد. 
همان طور که اش��اره شد حتی اگر تصمیم ترامپ 
برای خروج از آمریکا نمایشی هم باشد، این سطح 
از واکنش که با 2 اس��تعفای مقامات ارشد رسمی 
همراه می شود نشان می دهد این اقدام تا چه میزان 
به اعتبار و اقتدار آمریکایی ها لطمه وارد کرده است 
و به تعبیر سناتور آمریکایی این اقدام پیروزی ایران 

و حزب اه محسوب می شود.

»وطن امروز« به بهانه تصمیم دولت آمریکا درباره خروج نظامیان این کشور از سوریه 
بیانات 2 سال پیش رهبر انقاب درباره لزوم خروج آمریکا از منطقه را بازخوانی می کند

آمریکا در مسیر خلیج خوک ها!
استقراض بدون بازگشت!
برداشت 6 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی در دولت یازدهم
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تأیید اطاعات »وطن امروز« درباره نفوذ آمریکایی به شبکه پرداخت الکترونیکی

 پاسخ متهم 
به جای نهادهای امنیتی!

رهبر انقاب در دیدار رئیس جمهوری کره جنوبی:
 روابط ایران و کره جنوبی 

بدون تأثیرپذیری از تحریم ها باشد
حض��رت آیت اه العظم��ی خامن��ه ای رهبر 
حکیم انقاب اسامی عصر دیروز )دوشنبه( در 
دیدار خانم »پارک گئون هی« رئیس جمهوری 
کره جنوبی، با اش��اره به ن��گاه مثبت جمهوری 
اس��امی ایران به افزایش همکاری با کشورهای 
آسیایی، »ارتباطات مستمر و پایدار میان ایران و 
کره جنوبی« را برای هر دو کشور مفید خواندند 
و تأکی��د کردن��د: تفاهم ه��ا و قراردادها بین دو 
کش��ور باید به گونه ای منعقد شوند که عوارض 
خارجی و تحریم ها بر آنها اثر منفی نگذارد، زیرا 
شایسته نیست روابط کشورهایی همچون ایران و 

کره جنوبی، تحت تأثیر و اراده آمریکا باشد.
به گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی دفتر مقام 
معظم رهبری، حضرت آیت اه العظمی خامنه ای 
همکاری و تبادل تجربیات در بخش های گوناگون 
علمی، فناوری، سیاسی، اجتماعی و امنیتی را به 
نفع هر دو کشور خواندند و گفتند: ما در سیاست 
خارجی تمایل بیشتری در نگاه به آسیا به دلیل 
برخورداری از مشترکات فرهنگی و تاریخی داریم 
و بر همین اساس معتقدیم امکان تفاهم، توافق 
و همکاری با این کشورها از جمله کره جنوبی که 

جزو کشورهای پیشرفته آسیاست، بیشتر است.
رهبر انقاب با اشاره به مشکات مهم امنیتی 
موجود در منطقه و جهان، خاطرنش��ان کردند: 
اگر با خطر تروریزم و ناامنی، برخورد حقیقی و 
صحیح نشود، عاج آن در آینده دشوارتر خواهد 
شد و هیچ کشوری در برابر این خطر، مصونیت 

نخواهد داشت.
ایشان با اشاره به تقسیم بندی تروریزم به 2 
نوع »خوب« و »بد« از سوی آمریکایی ها گفتند: 
آمریکا، ش��عار مبارزه با تروری��زم می دهد اما در 
عم��ل، صادقانه برخورد نمی کن��د، در حالی که 
تروریزم در هر شکلی بد و برای ملت ها و امنیت 
کشورها خطرناک است، زیرا بدون وجود امنیت، 

پیشرفت مطلوب رخ نخواهد داد.
در  خامن��ه ای  آیت اه العظم��ی  حض��رت 
خصوص همکاری ها و توافق های 2 کش��ور، به 
مساله اولویت ها در همکاری های دوجانبه اشاره 
کردند و افزودند: امکان شکل گیری همکاری های 
س��ودمند بین ایران و کره جنوبی وجود دارد اما 
اولویت های ما در همکاری، فقط موضوع تجارت  
و دادوستد نیست بلکه باید قراردادهایی بسته 
شود که مورد نیاز ایران در بخش های زیرساختی 

و اقتصاد عمومی باشد.
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خبرآخر

مذاکره پش��ت مذاکره و جلسه پشت جلسه 
راه 2 س��ال و نی��م اخی��ر بود که دول��ت برای 
گش��ایش اقتصادی انتخاب ک��رده بود. نتیجه 
تمرکز همه جانبه دولت در تمام عمر رفته از آن 
به برجام ختم شد اما برجام کارآمدی های ازم را 
نداشت. اگرچه رفت و آمد های دیپلماتیک بیشتر 
از قبل ش��ده است اما هنوز هیچ کشوری حاضر 
به مبادله با ایران نیست و مناسبات اقتصادی در 
کش��ور تغییری نکرده است، رکود و عدم تولید 

هست و همچنان چرخ اقتصاد نچرخیده است.
دولت معتقد اس��ت سوئیفت باز شده و روی 
کاغذ هم مشخص است که سوئیفت باز شده اما 
به قول رئیس بانک مرک��زی »تا به اینجا ایران 
تقریبا هی��چ چیز از اجرای توافق هس��ته ای به 
دست نیاورده است« و مسیری که پیش رو داریم 
نیز نشان می دهد هیچ چیز به دست نخواهد آمد؛ 
چرا که آمریکایی ها همه کشورها را از معامله با 
ایران می ترس��انند و آنه��ا را تهدید می کنند در 

صورت معامله با مشکل مواجه خواهند شد!
برای ناظر ایرانی که 3 سال پیش با این شرط 
که »چرخ سانتریفیوژ بچرخد؛ چرخ اقتصاد هم 
بچرخ��د« به روحانی رأی داده و از مبانی نظری 
دولت به این نتیجه رس��یده است که »تعامل با 
غرب و همگرایی با آن منجر به حل مش��کات 
اقتصادی خواهد شد« 2 سوال مطرح است: چرا 
با وجود برجام و کاغذی که امضا شده بانک های 
جهان از مبادله هراس دارند؟ و آیا اساس��ا دولت 
تنها باید از این مسیر برای گشایش های اقتصادی 

و تجاری اقدام می کرد؟
این را همه موافقان و مخالفان ایده مدیریتی 
دولت یازدهم متفق القول می گویند که گذاشتن 
همه تخم مرغ ها در یک سبد و باا بردن دست ها 
به نشانه تسلیم شدن به مسیر مذاکره ای که منجر 
به توافق به هر قیمتی شود، بزرگ ترین اشتباهی 
بود که دولتمردان انجام دادند و همین مس��اله 
هم باعث ش��د دس��ت برتر در مذاکرات و نتایج 
 مذاکره طرف مقابل باشد. وقتی مبادات کشور با 
یکی � دو ارز خارجی صورت بگیرد و مهم ترین 
آن هم دار آمریکا باشد و همه مبادات جهانی 
در صورت برقراری باید یک چرخ در فدرال رزرو 
آمریکا بزند و دار از آنجا جا به جا ش��ود، یعنی 
حتی اگر برجامی هم امضا شود، با تهدید آمریکا 
و مبادله با ارز آمریکایی قدرت در اختیار اوست.

بسیاری از کشورهای دنیا امروز مبادات خود 
را از راه جایگزین ارز کشور ثالث انجام  می دهند 
که فش��ار تحریمی یا مشکات بین کشورها در 
مبادات تجاری آنها اثرگذار نباشد. پیمان پولی 
دوجانبه همان راه حل جایگزینی است که دولت 
می تواند با اس��تفاده از آن فشار آمریکا را بی اثر 
کند، چ��را که ارز آمریکا در مب��ادات دخالتی 
ن��دارد. پیمان پول��ی دوجانبه یعنی اس��تفاده 
همزمان از 2 پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد 
در تجارت و تامین مالی بین 2 کشور به گونه ای 
که نیازی به ارز ثالث نباشد. برای اجرایی شدن 
این پیمان ها نیاز است بانک های مرکزی کشور 
مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر 

شده و پیمان پولی دوجانبه را امضا کنند.
بع��د از امض��ای پیمان پول��ی دوجانبه بین 
بانک ه��ای مرک��زی، تجارت 2 کش��ور چگونه 
مدیریت می ش��ود؟ در ابتدا یک »حساب ویژه« 
در ایران و یک »حس��اب ویژه« در کشور مقصد 
توس��ط بانک های مرکزی ن��زد یکدیگر افتتاح 
می ش��ود. ایج��اد اش��تراک مفهوم��ی در مورد 
»حس��اب ویژه« نقش��ی کلیدی دارد. عملیات 
حسابداری برای این »حساب ویژه« براساس یک 
دارایی ارزشمند باثبات انجام می شود؛ به عنوان 
مث��ال دارایی هایی همچون ط��ا، نفت،  
)واحد پولی صندوق بین المللی پول(، دار، یورو 
و امثالهم می توانند کاندیدای حسابداری »حساب 

ویژه« باشند.
در علم اقتصاد گفته می ش��ود پول دارای 3 
کارکرد اس��ت: ابزار پرداخت؛ مبنای محاسبات؛ 
ابزار ذخیره ارزش. این حساب ویژه تنها مبنای 
پرداختی اس��ت نه ابزار پرداخت و بانک های 2 
کشور با بودجه خود پرداخت را انجام می دهند 
و هیچ کش��ور ثالثی در مبادات دخالت ندارد. 
در این حال��ت اگر پول ملی یک کش��ور دچار 
افت ارزش شود، کشور مقابل متضرر نمی شود، 
چرا که اعتبار کش��ور مبدأ در کش��ور مقصد )و 
برعکس( به صورت »معادل یورو« بوده اس��ت و 

نه به پول ملی کشور مقصد.
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 به جای عقد برجام، پیمان پولی دوجانبه 
منعقد کنید!

 راهی برای رهایی 
از تحریم

     میکائیل دیانی     

 صفحه 6

نظام بین الملل 
 یعنی 

قانون جنگل

دکتر احمد توکلی خبر داد

 نظرات صریح دکتر احمد نقیب زاده
استاد علوم سیاسی در گفت وگو با »وطن امروز«:

 ۱۴ کارخانه 
وزیر  و خانواده
تعطیلی رسمی 

سالروز آغاز امامت 
ولی عصر)عج(

 صفحه     4

 صفحه     3

هفت  خان صدامک تا پادشاهی
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بودجه امداد و نجات 
بلوکه شده است

گایه رئیس سازمان هال احمر 

نمایندگان مجلس تصویب کردند

یادداشت امروز تیترهاي امروز

      1177 سال و 135 روز گذشت

قریب به 10 روز پس از افشای 
خبر تکان دهنده برون س��پاری 
تهی��ه نرم افزارهای حیاتی و زیرس��اختی نظارت 
 و کنت��رل گ��ردش مال��ی و شناس��ایی تقل��ب 
(  در ش��بکه پرداخ��ت  (
الکترونیکی کشور توسط زیرمجموعه بانک مرکزی 
، س��رانجام توضیحی  به ش��رکت آمریکایی
کوتاه در این باره از س��وی شرکت شاپرک برای 

روزنامه »وطن امروز« ارسال شد.
شرکت شاپرک )شبکه الکترونیکی پرداخت 
کارت( در این توضیح اظهار داشته است: »نرم افزار 
 ی��ک نرم افزار تحلیل آماری و مدل س��ازی 
عمومی است که داده های آزمایشی و غیرحساس 
را تحلیل کرده و امکان مدل س��ازی فرآیندهای 
تشخیص را در محیط ایزوله به کارشناسان مربوط 
می ده��د. این نرم افزار روی س��امانه های برخط و 
داده های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را 

متوجه سامانه های حساس بانکی نمی کند«.
در ادام��ه آم��ده اس��ت: »در ضمن، ق��رارداد 
موصوف با ش��رکت آمریکایی منعقد نشده و این 
قرارداد با یکی از نمایندگان رس��می این شرکت 
که مدیری��ت و مالکیت صددرص��د  ایرانی دارد، 
بسته ش��ده اس��ت«. »وطن امروز« پاسخگویی 
هرچند دیرهنگام ش��اپرک به نگرانی های جدی 
ایجاد شده میان متخصصان، سازمان ها، نهادها، 
رس��انه ها و عامه مردم به علت خطر نقض جدی 
»حریم خصوص��ی« و »امنیت مل��ی« را به فال 
نی��ک می گیرد ام��ا آنچه از توضیح��ات کوتاه و 
خاصه یادش��ده به دست می آید متاسفانه موید 
اطاعات تخصصی ارائه شده به جامعه مخاطبان 
در مجموعه گزارش های منتشرشده است. عاوه 
بر آن انتظار این اس��ت ک��ه نهادهای امنیتی هر 
چه س��ریع تر گزارشی را پیرامون تخلف و خطای 
مه��م بانک مرک��زی به مردم ارائه داده و مس��یر 
بروز ناامنی س��ایبری را قانونا با »ممنوعیت عقد 
قرارداد با ش��رکت های آمریکایی« در حوزه های 
حساس مسدود کنند. بسیار مهم است که شرکت 
ش��اپرک ضمن تایید اصل قرارداد منعقد شده با 
«، تصریح می کند قرارداد  شرکت آمریکایی »
با ش��عبه منطقه ای مرکز مذکور منعقد ش��ده و 
ع��اوه بر تایید گزارش اولیه »وطن امروز« مبنی 
بر حضور س��ریع و بدون ف��وت وقت نمایندگان 
دفتر دوبی و پاکستان شرکت آمریکایی در تهران 
صرفا به »ایرانی تبار« بودن مدیریت شعبه استناد 
می کن��د. در حالی که »ایرانی« ی��ا »غیرایرانی« 
بودن مدیریت شعبه خاورمیانه شرکت آمریکایی 
هیچ تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی کند، چرا که 

مدیران و کارمندان شعبه مذکور طبیعتا مستقل از 
دفتر مرکزی نبوده و مستقل از سیاست گذاری ها و 

اهداف و برنامه های آن نمی توانند باشند!
تخصص ش��رکت آمریکایی  مطابق اعام 
رسمی در تارنمای شناخته شده آن، تجزیه و تحلیل 
هوش��مند اطاعات تجاری و مدیریت داده هاست. 
عل��م »داده کاوی« حاص��ل کنار هم گذاش��تن و 
مدلسازی اطاعات جزئی و حتی غیرمحرمانه برای 
رسیدن به نقشه ای هوشمند برای تحلیل هدفمند 
جامعه مبدأ اس��ت. با این احتساب دقیقا مشخص 
نیست منظور شرکت شاپرک از در اختیار گذاشتن 
»داده های آزمایشی و غیرحساس« برای شناسایی 
عملیات تقلب در شبکه بانکی کشور چیست؟! اصوا 
همه اطاعات بانکی موجود در سرورها و بانک های 
اطاعاتی ش��رکت شاپرک حیاتی و حساس و ملی 
است و نه تنها ش��رکت آمریکایی  بلکه هیچ 
ش��رکت دیگری با تخصص در همین زمینه بدون 
دریافت سناریوهای قدیمی سیستم قادر به طراحی 
و ارائ��ه نرم اف��زار اختصاصی نیس��ت! روند مذکور 
پروس��ه ای کاما علمی و معین در حوزه مهندسی 
داده است و هیچ بخشی از آن بر متخصصان داخلی 
فعال در این زمینه پنهان نیست. کما اینکه شرکت 
آمریکایی نیز در اطاعات ارائه شده به مشتریان به 
« برای ارائه  انجام عملیات »
نسخه اختصاصی کشف تقلب به صراحت معترف 
اس��ت. بنابراین ب��دون ارائه اطاع��ات مرتبط نیز 
نمی تواند براساس فرضیات تخیلی و توهمی مدلی 

کارآمد و موثر ارائه دهد.
مش��کل مهم بعدی که متاس��فانه در پاسخ 
شاپرک به آن کوچک ترین اشاره ای نشده، نسبت 
قرارداد با شرکت »آمریکایی« و فرمان رهبر انقاب 
در نفی وابستگی کشور به محصوات »آمریکایی« 
مطاب��ق با اصول اقتص��اد مقاومتی و امنیت ملی 
است. در شرایطی که به سادگی می توان نام چند  
ش��رکت دانش بنیان ایرانی و امن فعال در حوزه 
»داده کاوی« با تخصص بر موضوع »کشف تقلب« 
را در مرور روابط دیگر نهادها و مراکز حساس کشور 
برای رفع نیازها به دست آورد، به چه علت شرکت 
زیرمجموعه بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 
با ش��رکت »آمریکایی«  در حوزه ای صد در 
صد مرتبط با امنیت ملی قرارداد امضا کرده است؟ 
آیا علت حساسیت مضاعف نهادهای امنیتی کشور 
در موض��وع مورد بح��ث و آغاز تحقیق و تفحص 
پیرامون اهداف و نیات امضاکنندگان این قرارداد 
عجی��ب و غیرقابل توجیه، توجه به همین نکات 

مهم اما بی پاسخ مانده نیست؟
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ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه مفهوم 
»الیگارش��ی« ام��روز بی��ش از 
گذش��ته در ادبیات سیاسی کش��ور کاربرد یافته 
اس��ت و همچنین از کلیدواژه ه��ای اصلی پروژه 
»نومحافظه کاری« اس��ت، در این نوشتار و چند 
نوش��تار بعد به بی��ان مهم ترین معان��ی این واژه 
قدیم��ی در علم سیاس��ت می پردازی��م. هرچند 
الیگارش��ی نیز مانند همه اصطاحات و مفاهیم 
دیگ��ر هم��ه معنایش یکج��ا گرد نیام��ده و هر 
اندیشمندی به ابعادی از آن نظر داشته است. به 
هر طریق الیگارشی از مفاهیمی است که قدمت 
دیرینه ای دارد و بحث درباره آن به »یونان باستان« 
بازمی گ��ردد. از ای��ن رو به طور خاصه باید گفت 
  ) الی�گارشی از کلمه ی�ونانی »الیگوس«)
به م�عنای »م�عدود« و »اندک« به دس��ت آمده 
و در اصطاح به معنای س��لطه گروه معدودی از 
افراد اس��ت. در علم سیاست الیگارشی به  مفهوم  
سلطه س�یاس��ی- اق�تصادی گ�روه معدودی از 
ثروتمندان و صاحبان نفوذ بر س��ایر افراد جامعه 
اس��ت و در کنار »مونارشی«)حکومت فردبنیاد( 
و »دموکراس��ی«، از مهم ترین نظام ها و رژیم های 
سیاسی در جهان به ش��مار می آید. از الیگارشی 
همچنین به »ت�نفذس��ااری«، »گروه سااری«، 
»حکومت نخبگان« و »خاندان های حکومتگر« 

نیز تعبیر شده است. 
س��خن گفتن از الیگارش��ی به طور اساسی با 
مبحث ماهیت دولت و نظریه های دولت در ارتباط 
اس��ت و از مباحث پرکش��ش اندیشه سیاسی به 
ش��مار می آید. از مهم ترین مباحث علم سیاست 
این اس��ت که انواع حکومت ها کدامند و چگونه 
نظام ه��ای سیاس��ی از یک رژیم ب��ه رژیم دیگر 
تبدیل می ش��وند. مثا چگونه یک نظام سیاسی 
مونارش��یک و مبتنی بر تئوکراسی، به یک نظام 
سیاسی الیگارشیک تبدیل می شود؟ به هر حال 
در اینجا نیز پاسخ ها متنوع است و هر اندیشمندی 
نظریه و س��طح تحلیل خ��ود را دارد. مثا برخی 
مهم ترین عامل را خود انسان یعنی خواست و اراده 
انسان برای گزینش نوع جدیدی از زندگی معرفی 
کرده ان��د.  برخی هم ش���رایط اج�تماعی را مؤثر 
دانس��ته اند. به هر طریق از زمانی که »افاطون« 
و »ارسطو« به این موضوع پرداختند، تاش کردند 

به این پرسش ها نیز پاسخ گویند.
در این میان، برای فهمیدن معنای الیگارشی 
پرداختن به معیارهای تقس��یم حکومت توسط 
ارسطو اهمیت زیادی دارد. معیارهایی که به نظر 
می رس��د هنوز اهمیت خود را حف��ظ کرده اند و 
بهترین ماک های تقسیم حکومت ها هستند. او 

برای این کار از 2 معیار ش��کلی و محتوایی بهره 
می برد که به ترتیب عبارتند از: 

1- آیا اعمال قدرت توسط یک فرد است یا  گروهی  
از مردم و یا  اک�ثریت مردم؟

2- آیا اعمال کنندگان قدرت در پی منافع عمومی 
هستند یا منافع شخصی؟ 

ارس��طو حکومتی که منافع و مصالح عموم را  
در نظر داشته  باش��د، اگر توسط یک فرد اعمال 
شود، حکومت پادش���اهی، اگر توسط گروهی از 
مردم باشد »آریستوکراسی«  و اگر توسط اکثریت 
اداره  شود »پولیتی«  یا »جمهوری « می نامد. اما هر 
3 نوع حکومت گاه از مسیر منافع عمومی خارج 
ش��ده و به تأمین صرف منافع خصوصی انحراف 
می یابن��د که در این صورت  حکومت پادش��اهی 
به حکومت ستمگر یا تورانی،  آریستوکراسی ب�ه 
»الی�گارش��ی « و جمهوری به دموکراسی تبدیل 
می شود. حکومت تورانی آن است که فقط به راه  
تأمین م�نافع ف�رمانروا ک�شیده شود. الیگارشی  آن 
است که فقط به صاح  توانگران باشد  و دموکراسی 
حکومتی است که  فقط  به صاح  تهی دستان ن�ظر 
دارد. در واقع از نظر ارس��طو همان طور که تغییر 
حاکم��ان از طریق تغییر حکومت ه��ا »انقاب« 
اس��ت، تغییر س��اختار و ماهیت حکومت حتی 
بدون تغییر حاکمان نیز نوعی »انقاب« اس��ت؛ 
انقاب��ی که طی آن ی��ک حکومت قلب ماهیت 
می شود و مثا از یک حکومت دموکراتیک به یک 
حکومت الیگارشیک تبدیل می شود. یعنی دقیقا 
همان بحثی ک��ه در پروژه »نومحافظه کاری« در 
پی تبیین آن بوده ایم. به اعتقاد ارس��طو واقعیت 
سیاست نشان می دهد 2 شکل  ح�کومت  ب�یشتر 
وج�ود ندارد: »الیگارشی« و »دموکراسی«. از این 
جهت فرم های دیگر حکومت  یا »نسخه  بدل« آن 
دو هس��تند یا ص�ورت های تغییریافته آن. مثا 
حکومت پادش��اهی به مرور طبقه ای از اشراف را 
ایجاد خواهد کرد و حکومت استبدادی نیز برای 
حفظ خود نوعی از الیگارشی را به وجود می آورد 
و در نهایت از آن حالت مونارش��یک به حکومت 
گروه��ی تبدیل خواهند ش��د. الیگارش��ی نماد 
حکومت بلندتباران و ثروتمندان، اما  دموکراسی  

نماد حکومت پست تباران و تهی دستان است. 
اما در الیگارشی معنا و عنصر مهم تری نهفته 
است که به طور مستقیم با معنای »طبقه ممتاز« 
در ارتب��اط اس��ت. اگرچه در معنای الیگارش��ی 
ماک ثروت خیلی اهمیت دارد اما ویژگی  اصلی 
الیگارشی،  داشتن چ�یزی اس�ت ک�ه دیگران از آن 

محرومند، هرچند غیرثروت باشد.
ادامه در صفحه 5

روزنهبازتاب
      محمدمهدی داماد      

شهادت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر علیه السام را تسلیت می گوییمسه شنبه  14   اردیبهشت 1395       25   رجب  1437      3  مه    2016         سال  هشتم        شماره 1874         16 صفحه      1000تومان

تأیید اطاعات »وطن امروز« درباره نفوذ آمریکایی به شبکه پرداخت الکترونیکی

الیگارشی چیست؟پاسخ متهم به جای نهادهای امنیتی!

واکنش رهبر انقاب به زیاده خواهی آمریکا در حوزه دفاعی ایران در دیدار معلمان سراسر کشور:

بروید همان خلیج خوک ها!
 آمریکایی ها از آن طرف دنیا می آیند اینجا رزمایش برگزار می کنند 

اما می گویند ایران در خلیج فارس رزمایش نداشته باشد؛ چه غلط ها!
 صفحه   2
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2 س�ال پی�ش رهبر انقاب ضمن تایی�د و تاکید بر حضور پرق�درت ایران 
در منطق�ه، از لزوم رفتن آمریکا از خلیج فارس س�خن گفتند و حاا امروز 
آمریکایی ها تصمیم به خارج کردن نیروهای نظامی خود از سوریه گرفته اند؛ 
اقدام�ی که در حقیق�ت اعتراف به ع�دم توان تقابل با جمهوری اس�امی 

محسوب می شود
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از 31 ش��هریور ت��ا 7 مهر به یاد 8 س��ال مقاومت و دفاع 
مردم ایران به عنوان هفته دفاع مقدس نامگذاری ش��ده است؛ 
روزهایی که یادآور نخستین روزهای حمله رژیم بعث عراق به 
ایران است و همین نکته مدت هاست این سوال را ایجاد کرده 
که چ��را به جای روزهای پایانی جنگ، روزهای آغازین آن به 
عنوان یادبود روزهای ایثار و شهادت انتخاب شده است. سوالی 
که محس��ن رضایی، فرمانده سپاه در زمان جنگ، در پاسخ به 
آن می گوید به مسؤوان پیشنهاد داده هفته پایانی مرداد ماه 
که روزهای آخر جنگ بوده، باید برای این مناس��بت انتخاب 
ش��ود اما عده ای از مسؤوان پایان جنگ را مصادف با پذیرش 
قطعنامه یعنی هفته پایانی تیرماه می دانند و همین مسأله و 
تعبیر »جام زهر« که در پیام حضرت امام)ره( آمده باعث شده 
آنه��ا در تصمیم خود به جای پایان جنگ آغ��از آن را به این 

مناسبت اختصاص دهند.
 چالش مهم جنگ تحمیلی ■

ف��ارغ از بحث اینکه کدام یک از ای��ن زمان ها برای عنوان 
هفته دفاع مقدس مناس��ب تر است؛ شاید اساسی ترین مسأله 

دفاع مقدس از آغاز آن تا به امروز مس��أله 
پایان جنگ بوده، پایانی که به زعم بعضی 
افراد در س��ال 61 و بعد از فتح خرمشهر 
در دسترس بوده اما ایران آن را تا 6 سال 
بعد به تأخیر می اندازد و در شرایطی آن 
را می پذیرد که گویی ناچار به پذیرش آن 
بوده است. اتفاقا همین تحلیل برآمده از 
یک ن��گاه غیرواقع بینانه باعث می ش��ود 
منافقین بعد از پذیرش قطعنامه توس��ط 
ایران مطمئن شوند که حاا وقت مناسبی 
برای حمله به ایران است، چرا که به زعم 
آنها نظام ایران در روز پذیرش قطعنامه در 
ضعیف ترین و آسیب پذیرترین وضع خود 
ق��رار گرفته بوده اس��ت و همین تحلیل 
غلط منجر می ش��ود تا فروغ جاویدان در 
مرصاد شروع نش��ده به پایان برسد و در 
عرصه واقعی نشان دهد که قبول قطعنامه 

از سر ضعف و ناچاری نظام نبوده، بلکه پذیرش قطعنامه 598 
و پایان جنگ تصمیمی بر پایه یک خرد جمعی و بر اس��اس 

واقع بینی بوده است.
 نادم و پشیمان نیستیم ■

اما تنها منافقی��ن نبودند که تحلیل غلطی درباره پذیرش 
قطعنامه و پایان جنگ داشتند؛ در داخل هم این تحلیل که ما 
در جنگ شکست خوردیم و در نهایت امام مجبور به پذیرش 
قطعنامه و آتش بس شدند، به گوش می رسید. جریان لیبرال 
ک��ه از آغ��از جنگ تنها نظاره گر میدان ب��ود و همواره در این 
مسیر بار خاطر بود تا یار شاطر در پی القای این تحلیل و ایجاد 
حس شکس��ت و یأس در مردم و مس��ؤوان بود و در نهایت 
هم توانست تحلیل های غلط خود را در سالروز پیروزی انقاب 
اسامی از دهان قائم مقام رهبری و از تریبون رسمی نظام ابراز 

کند که البته با پاسخ قاطع امام مواجه شد.
ام��ام فرمودند: »من در اینجا از مادران و پدران و خواهران 
و برادران و همس��ران و فرزندان ش��هدا و جانب��ازان به خاطر 
تحلیل ه��ای غلط این روزها رس��ماً مع��ذرت می خواهم و از 
خداوند می خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. 
م��ا در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پش��یمان از عملکرد 

خود نیستیم«.
 واقعیت های عرصه نظامی و سیاسی در سال 61 ■

اما چرا در جنگ یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد 
خود نیس��تیم؟ آنهایی که می گوین��د ادامه جنگ بعد از فتح 
خرمشهر درست نبود، براساس کدام واقع بینی و واقعیت های 
میدان��ی این ح��رف را می زنند؟ واقعیت ه��ای صحنه نظامی 
و سیاس��ی پس از فتح خرمشهر نش��ان می دهد که با وجود 
پیروزی های ایران و آزادس��ازی بخش بزرگی از سرزمین های 
اش��غال ش��ده اما همچنان 2 ه��زار و 500 کیلومتر از خاک 

ایران از جمله ارتفاعات آق داغ، میمک، قاویزان و ش��هرهای 
نفت شهر، سومار و مهران در اشغال دشمن بعثی بود و هر چند 
عراق بر اثر پیروزی های ایران به تکاپو برای جلب حمایت های 
بین المللی و منطقه ای برای پایان دادن به جنگ افتاده بود اما 
همچنان بر موضع خود مبنی بر به رسمیت نشناختن قرارداد 

الجزایر پافشاری داشت.
از طرف��ی قطعنامه ه��ای 514 و 522 که در س��ال 61 به 
تصویب رس��ید به هیچ وجه دربردارنده خواسته های عادانه 
و ش��رافتمندانه ایران نبود و تنها به آتش بس و بازگش��ت به 
مرزهای بین المللی اشاره داشت، آن هم زمانی که بخش بسیار 
قابل ماحظه و زیادی از اراضی اشغال ش��ده ایران با رش��ادت 
فرزندانش از اش��غال آزاد ش��ده بود. لحن این قطعنامه ها هم 
توصی��ه ای بود و حالت آمرانه نداش��ت و طی آن توصیه کرده 
بود به تاش های میانجی گرایانه برای دستیابی به یک راه حل 
عادانه و شرافتمندانه که مورد قبول دو طرف باشد؛ توصیه ای 
ک��ه هیچ یک از هیأت های میانجی برای اجرای آن وارد عمل 
نش��د و تنها شایعه پرداخت غرامت از سوی برخی کشورهای 
عربی منطقه مطرح ش��د که فقط در حد 
ش��ایعه ماند و هیچ اق��دام عملی صورت 

نگرفت.
ایران به تجربه آموخته بود که سازمان 
ملل به هیچ وجه تکیه گاه محکمی نخواهد 
ب��ود، چرا که از آغاز جن��گ تا آن زمان به 
ط��ور یکجانب��ه در حمایت از ص��دام گام 
برداشته بود. سازمان ملل در قطعنامه 497 
خود که نخس��تین  قطعنامه درباره جنگ 
ایران و عراق اس��ت از کلم��ه »وضعیت« 
و عبارت »بررس��ی وضعیت میان ایران و 
عراق« استفاده کرده بود و نه حمله عراق 

به ایران.
از س��وی دیگر در حالی ک��ه ایران در 
نوار پیروزی قرار داشت، پذیرش آتش بس 
و صل��ح ناپایدار در هنگام ق��درت و دادن 
فرص��ت مجدد به ع��راق، زیان هایی به بار 
م��ی آورد. اگر آن روز جنگ متوقف می ش��د و تجربه ای چون 
مذاکرات سوریه و اسرائیل، بر سر ارتفاعات جوان، فراروی ما 
قرار می گرفت و ما ناچار می ش��دیم بر سر سایر مناطق تحت 
اشغال، پش��ت میز مذاکره با عراق چانه زنی بی حاصل کنیم؛ 

امروز جامعه، مسؤوان وقت را شماتت می کردند.
از نظر نظامی نیز ام��کان پدافند با توقف روی خط مرزی 
وجود نداشت، زیرا در اغلب نقاط مرزی هیچ گونه مانع طبیعی 
وجود نداشت و ایجاد استحکامات جدید نیز یک سال به طول 
می انجامید و طی این مدت احتمال حمله مجدد عراق جدی 
بود. مهم ت��ر اینکه با تکیه بر اصل متع��ارف نظامی »تعقیب 
دش��من«، هرگونه توقف پس از فتح خرمش��هر یک حرکت 

غیراصولی بود.
با توجه به این واقعیت ها امام نظرش��ان این بود که جنگ 
پس از فتح خرمشهر نیز ادامه یابد و وظیفه و تکلیف این است 
که برای رفع فتنه بجنگیم و مصلحت نظام اس��امی و کشور 
در این است که دشمن را از خاک خود بیرون کنیم و از آنجا 
که در دنیای آن روز تنها بودیم برای به دس��ت آوردن عزت و 
رس��یدن به شروط حداقلی خود برای صلح، بجنگیم. در آن 2 
سال آموخته بودیم باید برای پایان دادن به جنگ دست برتر 
را در عرصه واقعی نبرد داشته باشیم و بر اساس همین نگاه ها 
مسؤوان نظامی و سیاس��ی وقت در قالب شورای عالی دفاع 
به حضرت امام)ره( پیش��نهاد رفتن به خاک دش��من را دادند 
و حضرت امام)ره( با توجه به واقعیات و بر اس��اس عقانیت و 
تجربه و نظر ش��ورای عالی دفاع، ادامه جنگ و رفتن به خاک 
دش��من را پذیرفتند با این شرط که در ورود به خاک دشمن 
محل هایی انتخاب ش��ود که یا مردم نباشند یا مردم کمتری 
حضور داش��ته باش��ند. بدین ترتیب ایران به دلیل عدم وجود 
پیش��نهاد یک صلح واقعی که ش��رط های ایران در آن باشد، 

تصمیم به ادامه دفاع گرفت. 
 شرایط صلح ایران ■

اما ش��رط های ایران ب��رای صلح چه ب��ود؟  حضرت امام 
خمینی )ره( بارها شرایط ایران را در سخنرانی های عمومی 
و در صحبت های ش��ان با میانجی ها بیان کرده اند. شرایطی 
که هر انس��ان ش��رافتمند و عاقلی بر لزوم آن شرایط صحه 
می گذارد. امام)ره( 11 شهریور ماه 61 در جمع دانشجویان 
دانشکده افسری می فرمایند: »ما باز هم تکرار می کنیم این 
معن��ا را که ما یک مردمی هس��تیم که برای خاطر اس��ام 
دف��اع داریم می کنیم؛ هجوم به ما ش��ده اس��ت و هجوم را 
دف��اع می کنیم و از اول هم همین ب��ود، لکن در عین حال 
از اول ه��م صلح طل��ب بودیم- و صلح یکی از اموری اس��ت 
که ما به تبع اس��ام قبول کردیم، صلح اسامی، صلحی که 
برادر می شوند بعد از صلح- و ما طالب این صلح هستیم اما 
صلحی که اصا اعتنا نکنند به اینکه جنایت کردند در اینجا 
و اعتنا نکنند به اینکه غراماتی وارد شده است و باید جبران 
بکنند، خس��اراتی وارد شده اس��ت و باید جبران بکنند، این 
اسمش »صلح« نیس��ت، این اسمش را باید بگذاریم »صلح 
صدامی«! این صلح نیست، صلحی که بخواهند یک مملکتی 
را بچاپن��د و یک مملکتی را خراب و ویران کنند. و اآن هم 
نفت ش��هر را نفت هایش را آت��ش زدند؛ برای اینکه احتیاطاً 
آتش بگیرد که وقتی که بیرون شان کردند، نفت ها کم شده 
باش��د. ما با یک همچو موجوداتی طرف هس��تیم! ما چطور 
می توانیم همین طوری بی قید و ش��رط بنشینیم و صحبت 
کنی��م و مصالحه کنیم؟ ش��ورای امنیت ه��م اگر بگوید، ما 
نمی پذیریم. همه عالم بگویند، ما این طور صلح را نمی توانیم 
بپذیریم. هیچ عاقلی این صلح را نمی پذیرد، تمام هیات هایی 
که اینجا آمدند از اول و بعد هم ش��اید بیایند، می بینند که 
م��ا یک صحبت فق��ط داریم: ما صلح را قب��ول داریم، ما از 
صلح استقبال می کنیم، لکن یک صلح شرافتمندانه اسامی؛ 
صلحی که باید بفهمند که متجاوز چه کرده اس��ت، صلحی 
که باید خسارات این کشور جبران بشود، نه صلحی که از آن 
طرف بگوید: صلح، از آن طرف بفرستد و توپ ها را ببندد به 

مردم بی گناه بی چاره«.
بر این اس��اس می توان شرایط صلح شرافتمندانه و عاقانه 

ایران را اینگونه بیان کرد:
1- قبول تجاوز

2- تعیین متجاوز
3- پرداخت غرامت و جبران خسارت های ناشی از تجاوز

4- تضمین عدم تجاوز
 برتری ایران و صدور قطعنامه 598 ■

قطعنام��ه 598 در 29 تیر م��اه 1366 با رای مثبت همه 
اعضای شورای امنیت س��ازمان ملل به تصویب رسید؛ زمانی 
که ایران توانسته بود موازنه جنگ را با عملیات های متعدد به 
نفع خود تغییر ده��د. پیروزی های ایران در 2 عملیات بزرگ 
والفجر 8 و کربای 5 و همچنین نتایج به دست آمده از دیگر 
عملیات های نه چندان بزرگ )سلسله عملیات های فتح، کربا، 
والفج��ر9 و نصر( که تا ح��دودی ایران را ب��ه اهدافش در آن 
عملیات ها رس��انده بود، بیش از پیش جریان سلطه جهانی را 
به این نقطه رساند که با ابزار سازمان ملل به سمت پایان دادن 
به جنگ حرکت کند. ازم است که بدانیم غرب و شرق و در 
رأس آنها آمریکا و ش��وروی بعد از فتح خرمشهر توسط ایران 
از یک س��و از هیچ کوشش سیاس��ی و نظامی برای کمک به 
صدام دریغ نکردند؛ از ارسال تسلیحات پیشرفته گرفته تا در 
اختیار گذاش��تن اطاعات نظامی که از جمله آنها می توان به 
دراختیار گذاشتن تصاویر ماهواره ای عملیات کربای 4 توسط 
آمریکایی ها به رژیم بعثی اش��اره کرد که منجر به شکس��ت 
عملیات و ش��هادت غواصان داور و رشید ایران شد و از دیگر 
سو در مقابله با ایران از همه توان خود از هجمه رسانه ای گرفته 
تا تحریم های اقتصادی و تسلیحاتی و کارشکنی های سیاسی 
برای س��رکوب و تحت فشار گذاشتن ایران استفاده کردند. در 
چنین ش��رایطی تنها واقعیت های صحنه نبرد و پیروزی های 

ایران آنان را وادار به تصویب قطعنامه 598 کرد. 
 ویژگی های قطعنامه 598 ■

قطعنامه 598 با قطعنامه های پیشین خود متفاوت بود؛ هم 
از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت و هم از نظر ادبیات. قطعنامه 
598 مفصل ترین قطعنامه ای اس��ت که درباره جنگ ایران و 
عراق به تصویب رس��یده و ادبیات ب��ه کار رفته در آن حالت 
آمران��ه دارد، برخاف قطعنامه های قبلی که حالت توصیه ای 
داشت. همچنین در آن از عبارت »منازعه بین ایران و عراق« 
به جای »وضعیت بین ایران و عراق« اس��تفاده شده که اذعان 
به پدید آمدن تجاوز و پیش آمدن حالت جنگ بین 2 کشور 
بود و برای نخستین بار در آن به موضوع تعیین متجاوز توسط 
یک گروه بی طرف و مورد تایید س��ازمان ملل اشاره شده بود؛ 
موضوعی که در ادامه خود پرداخت غرامت توسط متجاوز را در 
پی داشت و در قطعنامه نیز ذکر شده بود. همچنین درخواست 
می کرد تا دبیرکل با همکاری ایران و عراق و کشورهای منطقه 
راه های افزایش امنیت و ثبات منطقه را مورد بررسی قرار دهد 
که به نوعی می شد آن را تاش برای عدم تجاوز مجدد به خاک 

ایران تعبیر کرد.
قطعنامه ای نزدیک به شرایط ایران ■

قطعنامه 598 به گونه ای تنظیم ش��ده ب��ود تا بتواند نظر 
مس��اعد ایران را جلب کند. از ادبیات به کار رفته در قطعنامه 
ت��ا بیان عبارت ها و راه حل هایی برای تحقق ش��رط های ایران 
همه از این واقعیت می گوید که ایران توانس��ته بود با مقاومت 
خود و با دس��ت های پر در عرصه واقعی نبرد میز مذاکره را به 

نفع خود تغییر دهد. با این وجود و به دایلی از جمله دس��ت 
برتر نظامی ای��ران در عرصه نبرد و نیز نرمش س��ازمان ملل 
در تدوین قطعنامه 598 برای به دس��ت آوردن رضایت ایران 
پس از قدرتنمایی کشورمان و همچنین بی اعتمادی ایران به 
سازمان ملل و بی طرفی آن و نداشتن اطمینان به اجرایی شدن 
قطعنامه باعث شد با اینکه ایران 598 را از قطعنامه های قبلی 
به مراتب بهتر می دانست اما در برابر آن موضع نه رد و نه تایید 
را اتخاذ کند تا بتواند از فرصت چانه زنی اس��تفاده کرده و طی 
مذاکرات درباره قطعنامه و تدوین  آیین نامه اجرایی آن که طبق 
قطعنامه قرار بود دبیرکل آن را آماده کند، تمام شرایط خود را 
به دست آورده و به طور روشن در قطعنامه و  آیین نامه اجرایی 

آن بگنجاند.
از تیر 66 تا تیر 67 ■

در فاصله تیر ماه 66 که قطعنامه 598 صادر شد تا تیر ماه 
67 که ایران قطعنامه را پذیرفت، مس��ؤوان خدمت حضرت 
امام)ره( رس��یدند و تصمیم گرفتند ت��ا در 2 بخش نظامی و 
سیاسی کارها به این ترتیب دنبال شود. در بخش نظامی تاش 
برای حفظ پیروزی های به دس��ت آمده و با قدرت ادامه دادن 
عملیات زمینی و تجهیز نیروها که منجر به تشکیل ستاد کل 
شد، راهبرد اصلی قرار گرفت. در بخش سیاسی هم تاش برای 
رسیدن به قطعنامه ای که ایران را به اهدافش برساند در دستور 
کار مذاکرات قرار گرفت، البته این بخش از تاش ها خیلی کند 
پیش می رفت، چرا که س��ازمان ملل از ابتدا نشان داده بود به 
هیچ وجه به دنبال برآوردن خواسته های ایران نیست مگر آنکه 
دست برتر ایران در عرصه واقعی جایگاه او را در میز مذاکرات 
بااتر ببرد. مرحوم هاش��می رفس��نجانی درب��اره تاش های 
سیاسی انجام شده در این فاصله می گوید: »ماه ها تاش شد تا 
ترتیب 2 بند آتش بس و برگشت به مرزهای بین المللی عوض 
ش��ود، چرا که اگر آتش بس قبل از برگشت به مرزها بود، چه 
بسا سال ها عراق در سرزمین های اشغال شده بویژه در حوالی 
نفت ش��هر می ماند و هرگونه واکنش ای��ران را نقض آتش بس 

معرفی می کرد«.
واقعیت های عرصه سیاسی و نظامی در سال 67 ■

روند مذاک��رات و تبدیل قطعنامه و  آیین نامه به ش��رایط 
مطلوب ت��ر از نظ��ر ایران ب��ه کندی پیش می رف��ت. پذیرش 
قطعنامه 598 توس��ط عراق در صورتی ک��ه ایران آن را بدون 
قید و ش��رط بپذیرد از یک سو و عدم پاسخ دهی شفاف ایران 
به پذیرش یا رد قطعنامه از س��وی دیگر باعث ش��ده بود که 
هجمه رس��انه ای و تبلیغاتی دشمن علیه ایران بیش از پیش 
ش��ود تا جایی که در فضای اف��کار عمومی جهان جای جاد 
و ش��هید عوض شده بود و در تبلیغات رسانه ای این ایران بود 

که جنگ طلب معرفی می شد. همچنین 
ب��ا تصویب قطعنامه ای مبنی بر تش��دید 
ممنوعیت فروش س��اح به ایران، فش��ار 
دیگری به کش��ورمان اعمال شد. آمریکا 
برای وادار کردن ایران به پذیرش قطعنامه 
598 ب��ه فاز درگیری نظامی با ایران وارد 
ش��د که از جمله آنها می توان به حمله به 
کشتی ایران ارج، درگیری با نیروی دریایی 
ایران در خلیج فارس، حمله به س��کوهای 
نفتی ایران و در نهایت حمله به هواپیمای 

مسافری اشاره کرد.
در بخ��ش اقتصادی هم عربس��تان با 
افزایش تولید نفت باعث شده بود قیمت 
نف��ت با کاه��ش روبه رو ش��ود و حتی به 
قیمت بش��که ای 5 دار برس��د تا بسیار 
بیشتر از گذشته فش��ارهای اقتصادی بر 
ای��ران وارد ش��ود. در عرصه نظامی هم با 

هم��ه تاش ها برای حفظ موقعیت برتر اما از اواخر س��ال 66 
در عرصه نظامی متحمل شکس��ت ش��دیم و عراق توانس��ت 
تصرف��ات ای��ران را پس بگیرد. از طرف دیگر عراق دس��ت به 
حمله شیمیایی زد که منجر به شهادت فجیع بسیاری از مردم 
غیرنظامی ش��هرها ش��د و این نگرانی در مسؤوان ایجاد شد 
که اگر صدام در یکی از ش��هرهای مهم ایران دست به حمله 

شیمیایی بزند چه فاجعه ای رخ خواهد داد.
تصمیم نهایی با مشورت مسؤوان ■

با توجه به واقعیت های عرصه سیاسی، نظامی و اقتصادی و 
نیز نامه های مسؤوان نظامی و اقتصادی که به حضرت امام)ره( 

ارائه شد و همچنین با توجه به جنبه های مثبت قطعنامه 598 
که هرچند به صراحت و فوریت شرط های ایران را بیان نمی کرد 
اما براساس آن ایران می توانست امیدوار باشد تا اهداف و شرایط 
مدنظرش برای صلح را  به تدریج و با اجرایی ش��دن قطعنامه 
به دست بیاورد، در نهایت حضرت امام)ره( تصمیم گیری درباره 
آینده جنگ را به شورای مشورتی جمعی از مسؤوان عالی رتبه 
نظام موکول کردند و براس��اس نظر مسؤوان کشور مبنی بر 
پذیرش قطعنامه 598، حضرت امام)ره( نظر آنها را پذیرفتند و 

ایران رسما اعام کرد قطعنامه 598 را پذیرفته است.
 حمله صدام پس از پذیرش قطعنامه ■

پ��س از اینکه ایران اعام کرد قطعنام��ه 598 را پذیرفت، 
ع��راق برخ��اف ادعایی که پیش از این مط��رح کرده بود که 
در ص��ورت پذیرش ایران، قطعنام��ه را می پذیرد؛ از جنوب به 
کش��ورمان حمله کرد و از غرب هم با آتش توپخانه از حمله 
منافقین پش��تیبانی کرد. مردم ایران که پیام تاریخی حضرت 
امام)ره( در پذیرش قطعنامه را ش��نیده بودند با حمله مجدد 
عراق به خاک کش��ورمان با ش��وری بیشتر به سوی جبهه ها 
سرازیر شدند و دشمن را به عقب راندند. این اقدام عراق پس از 
پذیرش قطعنامه از سوی ایران موجب شد فضای افکار عمومی 
جهان کاما برعکس ش��ود و تمام تبلیغات رس��انه ای جریان 
س��لطه در جنگ طلب نش��ان دادن ایران نقش بر آب شده و 
بر همگان تعدی و خوی تجاوزگری رژیم بعثی آش��کار شود و 
س��ازمان ملل و غربی ها مجبور شدند با اعمال فشار به صدام، 

عراق را مجبور به پذیرش آتش بس کنند.
 دستیابی تدریجی ایران به اهدافش ■

مذاکرات س��ه جانبه ایران، عراق و سازمان ملل پیرامون 
آتش بس و اجرای قطعنامه 598 آغاز ش��د و طی مذاکرات 
طوان��ی در نهایت ایران به تمام اهداف و ش��رایطش برای 
صلح رس��ید؛ س��ازمان ملل اذعان به نق��ض صلح و تجاوز 
کرد، عراق مجبور به قبول  آیین نامه اجرایی قطعنامه شد، 
صدام به طور رس��می ط��ی نامه ای در 23 م��رداد 1369 
ق��رارداد الجزایر را پذیرفت و به طور کامل از مرزهای ایران 
عقب نش��ینی کرد، روند آزادسازی اسرا آغاز شد و اسرای 2 
کش��ور مبادله شدند و سازمان ملل در 18 آذر 1370 طی 
یک گزارش 9 بندی نظر خود را مبنی بر اینکه عراق آغازگر 
جنگ بوده است، اعام کرد. البته سازمان ملل به رغم نظر 
ایران مبنی بر خس��ارت هزار میلیارد داری از جنگ، تنها 
یک دهم آن یعنی خس��ارت 100 میلی��ارد داری ایران از 
جن��گ را پذیرفت و طی جنگ ع��راق با کویت صدام برای 
در امان ماندن هواپیماهای خود از حمات نیروهای ائتاف 
آمریکای��ی به نقل از منابع آمریکایی 130 فروند هواپیما از 
انواع جنگی و ترابری و مسافری خود را 
به ایران منتقل کرد و ایران هیچ گاه آنها 
را به عراق تحویل نداد و آنها را به نوعی 
در ازای بخش��ی از غرامت خود در نظر 
گرفت. همانطور ک��ه می بینید ایران به 
تمام ش��رایط خود دست یافت اما شاید 
نه ب��ه صورت یک باره و فوری، بلکه این 
کار  بتدریج و با فاصله 3-2 ساله انجام 
شد. حتی اگر تنبیه متجاوز را به معنی 
سقوط صدام در نظر بگیریم یا حتی اگر 
آزادی مل��ت عراق از بند رژیم بعث را از 
اهداف خ��ود در جنگ بدانی��م، باز هم 
می بینیم که مدت هاست به این اهداف 

هم دست پیدا کرده ایم.
حض��رت امام خمینی)ره( در پاس��خ 
خود ب��ه تحلیل های غلطی که در بهمن 
م��اه 67 از زب��ان ساده اندیش��ان درباره 
شکس��ت در جنگ مطرح ش��ده بود، فرمودن��د: »تاخیر در 
رس��یدن به همه اهداف دلیل نمی شود که ما از اصول خود 
ع��دول کنیم. همه ما مامور ب��ه ادای تکلیف و وظیفه ایم نه 
مامور به نتیجه. اگر همه انبیا و معصومین- علیهم السام- در 
زمان و مکان خود مکلف به نتیجه بودند، هرگز نمی بایست 
از فضای  بیش��تر از توانایی عمل خود فراتر بروند و س��خن 
بگوین��د و از اه��داف کلی و بلندمدتی ک��ه هرگز در حیات 
ظاهری آنان جامه عمل نپوشیده است ذکری به میان آورند. 
در حالی که به لطف خداوند بزرگ، ملت ما توانسته است در 
اکثر زمینه هایی که شعار داده است به موفقیت نایل شود«.

درباره شرایط منجر به پایان جنگ تحمیلی و برخی شبهات مطرح شده پیرامون آن 

نه خیلی دور 
نه خیلی نزدیک

حسین زیاری

قطعنام�ه 598 در 29 تیر ماه 1366 با 
رای مثبت همه اعضای شورای امنیت 
سازمان ملل به تصویب رسید؛ زمانی 
که ایران توانس�ته ب�ود موازنه جنگ 
را با عملیات های متع�دد به نفع خود 
تغییر ده�د. پیروزی های ای�ران در 2 
عملیات بزرگ والفجر 8 و کربای 5 و 
همچنین نتایج به دست آمده از دیگر 
عملیات های نه چندان بزرگ )سلسله 
عملیات ه�ای فتح، کرب�ا، والفجر9 و 
نصر( که تا حدودی ایران را به اهدافش 
در آن عملیات ها رسانده بود، بیش از 
پیش جریان س�لطه جهانی را به این 
نقطه رساند که با ابزار سازمان ملل به 
سمت پایان دادن به جنگ حرکت کند

واقعیت های صحنه نظامی و سیاسی 
پس از فتح خرمشهر نشان می دهد که 
با وجود پیروزی های ایران و آزادسازی 
بخش بزرگی از س�رزمین های اشغال 
شده اما همچنان 2 هزار و 500 کیلومتر 
 از خ�اک ای�ران از جمل�ه ارتفاع�ات 
آق داغ، میمک، قاویزان و شهرهای 
نفت شهر، س�ومار و مهران در اشغال 
دشمن بعثی بود و هر چند عراق بر اثر 
پیروزی های ایران به تکاپو برای جلب 
حمایت ه�ای بین الملل�ی و منطقه ای 
برای پای�ان دادن به جنگ افتاده بود 
ام�ا همچنان بر موض�ع خود مبنی بر 
به رسمیت نشناختن قرارداد الجزایر 

پافشاری داشت
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نقدی بر مجموعه شعر »خیابان سه نقطه، 
خیابان تمام«  سروده »عبدالرضا رضایی نیا«

از خیابان تا بیابان

 وقت��ی مثنوی و غزل و رباعی می خوانیم 
توج��ه م��ا به قالب ش��عر جلب می ش��ود یا 
محت��وای آن؟ در واق��ع قوالب س��نتی اصا 
دیده نمی ش��وند، زیرا در طول صدها س��ال، 
فرم آنه��ا در ذهن مخاطب رس��وب کرده و  
بی صدا ش��ده است. به همین دلیل است که 
مضمون پردازی غایت آمال شاعران سنتی سرا 
محسوب می ش��ود، البته مضامین تازه وقتی 
امکان بیش��تری برای ماندگاری دارند که با 

تفکر و اندیشه ای عمیق همراه شوند. 
مثنوی ه��ای   – غ��زل  و  مثنوی ه��ا  در 
»عبدالرضا رضایی نیا« با شکل های تازه ای از 
این قوالب روبه رو نیس��تیم. تکرار مهم ترین 
عنصر فرم بخش��ی ب��ه مثنوی ه��ا و غزل – 
مثنوی های مجموعه شعر »خیابان سه نقطه، 
خیاب��ان تمام« اس��ت که البته ف��رم تازه ای 

نیست. 
خیابان بسته، خیابان باز
خیابان رویا، خیابان راز

خیابان هذیانی شوخ و شنگ
خیابان، خیابان شهر فرنگ ...

آنچ��ه ب��ه مثنوی ه��ا و رباعی ه��ای این 
مجموعه هویت دیگری می بخش��د، دیدگاه 
مدرن و در عین حال متکی بر سنت عرفانی 
ش��عر فارسی اس��ت که در ش��عرها متجلی 
می ش��ود. لوکیش��ن خیابان امکان تظاهرات 
زبان و بیانی مدرن را به شعرها بخشیده است 
و در این لوکیش��ن اجرم مسائل و معضات 
روز به تصوی��ر درمی آید. در این وضعیت آن 
ذهنی گرایی و کلی گویی مرس��وم و رایج در 
غزل و مثنوی تا حد زیادی محو می ش��ود و 
فض��ا وجهی مدرن پیدا می کن��د. عرفانی در 
سطح همین خیابان ها و کوچه ها با جست و 
جویی بین همین ماشین ها و عابران عجول و 

شتاب زده اش:
دل آزرده آب و رنگ آمدم

من از این خیابان به تنگ آمدم
از این خانه های کریه و کبود

از این کوچه پس کوچه بی شهود
از این سطح بی چشمه روشنی
از این حجم دلتنگی آهنی ...

در واقع مخاطب با اثری مدرنیستی روبه رو 
است که جهان مدرن را به نقد کشیده است. 
»رضایی نی��ا« به فراس��ت دریافته اس��ت که 
مدرنیته مفهومی فکری و فلسفی است؛ حال 
آنکه مدرنیس��م حرکت و نهضتی فرهنگی، 
هنری و ادبی اس��ت که اتفاق��ا در تعارض و 
تقابل با مدرنیته قرار می گیرد. به عبارت دیگر 

فرزند علیه مادر خود شوریده است!
هر چن��د معاییر زیبایی شناس��ی قوالب 
س��نتی خواه ناخواه به م��وازات ویژگی های 
زیبایی شناس��ی م��درن ق��رار می گی��رد اما 
شاعرانی نشان داده اند که می توان در همین 
قوال��ب بخش��ی از جهان مدرن و مس��ائل و 
معضات��ش را ب��ه تصویر کش��ید. نمونه اش 

همین کتاب:
در این ایستگاه، آسمان دیگرست

پیاده شویم، اول آخرست ...
کاش این کتاب تنها از همین مثنوی ها و 
غزل – مثنوی ها تشکیل شده بود! رباعی های 
این مجموعه که در واقع بخش دوم این کتاب 
را تشکیل می دهند، از نظر نوع بیان و دیدگاه 
اش��تراکی با بخش نخس��ت کتاب ندارند و 
همین امر کتاب را دوپاره می کند. رباعی هایی 
بدیع و زیبا که تنها مشکل آنها چیدمان شان 
در پایان کتابی اس��ت که عنوان و هویت آن 

مدیون مثنوی های آن است. 
آن نگاه ش��هودی – ش��اعرانه به عناصر 
روزم��ره زندگ��ی ش��هری در رباعی ها غایب 
می شود و جای خود را به نگاهی صرفا شاعرانه 
می دهد. اشیا و عناصری که با رویکردی عینی 
– ذهن��ی، وجهی نادیده از خود را به نمایش 
می گذاش��تند، در رباعی ها ج��ای خود را به 
چهره آشنای استعاره های مرسوم شعر فارسی 
می دهند و در نتیجه شعر از آن شور و هیجان 
نامنتظره  متن های معاصر و نو خالی می شود. 
کافی اس��ت »م��ن« و »او« را در دومین 
مثنوی بخش نخست کتاب با »من« و »او« 
در آخرین رباعی بخش دوم کتاب مقایس��ه 
کنیم ت��ا به تفاوت جنس ای��ن ضمایر در 2 
نمونه اش��راف یابیم. اولی با مصادیقی روشن 
اما شهودی، »سهراب سپهری«وار و »احمد 

عزیزی«وار و دومی »موانا«وار:
کمی زمزمه در خیابان »هو«

مجالی تبسم به لب های او
دریغا! چه دورست رویای من

بر این خوشدلی وای من، وای من!
***

با آینه های تو به تو می گوید
این سو، آن سو راز مگو می گوید

ا حول وا قوه اا باه
من شعر نمی گویم، او می گوید

پنجره

1- کتاب »غفلت و رس��انه های فراگیر« اثری است 
از شاعر، نویسنده و منتقد شاخص و شناخته شده  
روزگار ما، یوسفعلی میرشکاک. این کتاب در 127 
صفحه توس��ط مرک��ز »آفرینش ه��ای ادبی حوزه  

هنری« منتشر شده است.
این کتاب ش��امل 9 مقاله و متن و نوشته است 
)البته منهای 2 یادداشت کوتاه و بلند نویسنده( که 
گاه بعضی هاشان اندکی به خاطره شباهت دارد و گاه 
با خاطره ای درمی آمیزد. این درآمیختگی گاه عین 
کار و گاه حسن کار و گاه نیز شگرد کار نویسنده ای 

است چیره دست و توانا به نام یوسفعلی میرشکاک.
زبان یوس��فعلی میرش��کاک، زبان تندی است 
که بر ه��ر که و هر چه افتد می گیرد. از این رو نیز 
گیراست و از آن رو که گفته اند و تو دانی. تسلط او 
بر زبان و بیان و فراگیر بودن ذهن و سواد و اطاعات 
عمومی وی گاه از او تنها حریفی می سازد برای ضربه  
کردن حریف. اما پشت همه  اینها او راضی نمی شود 

که حرفش خالی از روش��نی و روشن کردن باشد؛ 
حتی اگر این روش��نا را تنها او خود بداند و او خود 
ببین��د و این از صداقت گفتار او برمی آید. صحت و 
درستی گفتارش حق مخاطبانی است که می دانند 
و آگاهند و حرفه ای هستند در دانش و دانایی خود.

مقال��ه یا مطلب اول کتاب، نامی اس��ت که نام 
کتاب هم هست؛ یعنی »غفلت و رسانه های فراگیر«. 
مطلبی که اسمش معلوم است که درباره  چیست. 
این مقاله درباره  ژورنالیسم است که به قول نویسنده 
باید از آن وحش��ت داش��ت. یوسفعلی میرشکاک 
ژورنالیسم را دچار غفلت می داند و اجرم از غفلت 
چه زاید جز غفلت و غفلت پراکنی. او ژورنالیسم را 
زاییده  غفلت و از آن غفلت می داند و پراکنده کردن 
غفلت. مراد وی از ژورنالیسم هم رسانه های فراگیر 
است. یوسفعلی میرش��کاک که خود اهل عرفان و 
حکمت اس��ت، در این مقاله مدام ژورنالیسم را در 
مقابل »حکمت معنوی« می گ��ذارد و برعکس؛ و 

س��خن از پیروان حکمت معنوی به میان می آورد. 
ان��گار دارد از گروهی حرف می زند که قرار اس��ت 
دس��ت به کاری بزنند و قص��ه ای بیافرینند که کار 

غصه در جهان سرآید!
 2- »کنش پذیری در شرق و غرب« دومین  مطلب 
کتاب اس��ت. متنی ک��ه درباره  »انفعال« س��خن 
می گوید؛ انفعالی که چه��ره ای از غرب زدگی دارد. 
نویس��نده ابتدا آرزو می کند که ای کاش در مقابل 
این انفعال شاعر بود و در پی عاشقانه سرایی می رفت 
اما ناگهان به خود می آید و می گوید در این انفعال 
عمومی که همه منفعل هستند، اعم از کافر و مومن 
و ش��رقی و غربی، کاری از کسی برنمی آید؛ زیرا که 
خ��دا در میان ما حضور ن��دارد و در جایی که خدا 
نباش��د، نه فعلی هس��ت و نه فاعلی؛ هرچه هست 
انفعال اس��ت. یوسفعلی میرش��کاک کنش پذیری 
جمعی، یعنی دموکراسی را مشکل کار بشر امروزی 
می دان��د و دوری از وایت را گرفتار ش��دن در دام 
امثال پوپر و فروم و فروید و بالطبع راه رهایی را نیز 
در بازگشت به وایت می داند. حال باید دید و شنید 

که تعریف یوسفعلی میرشکاک از وایت چیست!
 3- مقاله و مطلب س��وم نامش »دیدار و شنیدار« 
اس��ت. نویس��نده معتقد اس��ت جهان امروز ما را 
پدیده های بزرگ و موثر بر جامعه  بشری ساخته اند؛ 
پدیده های بزرگ��ی همچون تلویزیون و س��ینما؛ 
پدیده های��ی که بر هم��ه چیز غلبه دارن��د. اینان 
مخاطب را از ش��نیدار باز داشته و به دیدار نزدیک 
می دارند. امری که بر همه  ما نیز روش��ن است. اما 
نویس��نده با نگاه منفی به این امر می نگرد و آنان را 

دزدان عقل و نفوس می داند.
 4- »اهل شعبده  ماهواره« چهارمین  مقاله  یوسفعلی 
میرشکاک است که با یک سوال بزرگ آغاز می شود: 
»آیا براستی ماهواره، خطری عظیم است و بایی که 
ابتای همگان را در پی خواهد داشت و بنیادها را بر 

باد خواهد داد و فساد را دامن خواهد زد؟«
 5- »اما نخواست که ببیند« نام پنجمین  مطلبی 
اس��ت و خاطره ای که میرش��کاک از شاعر بزرگ 
نوگرای معاصر مهدی اخوان ثالث دارد؛ و مربوط به 
زمانی می شود که میرشکاک 17 ساله بود که راهی 

آبادان شده بود؛ راهی جایی که تبعیدگاه اخوان بود. 
اما گویا یوسفعلی میرشکاک دیر رفته و دیر رسیده 
بود و دوره  تبعید اخوان به سر آمده بود. میرشکاک 
هم ناگزیر به تهران برگشته و به زحمت خانه  اخوان 
را پیدا کرده بود. اما باز زمانی رسیده بود که اخوان 
چند روزی از خانه زده بود بیرون و اهل خانه  اخوان 
نیز خبری از او نداش��تند. این می گذرد تا سال های 
بعد که میرشکاک با دوس��تش، روبه روی دانشگاه 
تهران اخوان را می بیند اما تمایلی به آشنا شدن از 
خود نشان نمی دهد! و این انگار زمانی بود که دیگر 
دریافته بود ش��اعران را باید در آثارشان دید و آنان 
که همنشینی با شاعران بزرگ را افتخار و پشتوانه  

هنری خود می دانند، شاعرانی حقیرند.
 6- »قائم مق��ام خواجه  ش��یراز« شش��مین  مقاله  
یوسفعلی میرشکاک است درباره  شهریار؛ شهریاری 
که نویسنده او را دیرتر از نیمایوشیج شناخته است 
و این دیرکرد را چنان می گوید که حس��رت از آن 
برمی خیزد. و باز چنان از این دوستی و دوستداری 
سخن به میان می آورد که دچار غلو و بزرگ نمایی 
می ش��ود، زیرا اگرچه شهریار بس��یار بزرگ است و 
می توان او را یکی از ش��اعران بزرگ ایران نامید اما 
نه آنقدر که توهین آمیز نسبت به دیگر بزرگان شعر 

ایران، ش��هریار را »به تنهایی 
از تمام آنچه ش��عر معاصرش 
می نامن��د افزون تر دانس��ت!« 
میرشکاک علت این افزونی را 
نیز در دریافت بزرگ ش��هریار 
می داند که دریافتش »عشق« 
بود و التزامش به عش��ق و نه 

اجتماع و سیاست.
 7- هفتمین  نوش��ته یا مقاله  
درباره   میرش��کاک  یوسفعلی 
مهرداد اوستا است با نام »اوستا 
و پژوهش دردناک هس��تی«. 
نویس��نده از درد و رنج اوس��تا 
س��خن می گوید؛ درد و رنجی 

که اگر تمام دنیا را نیز از آن او می کردند، انگار باز این 
درد و رنج برطرف شدنی نبود. مگر درد و رنج اوستا 

چه بود؟! یوس��فعلی میرشکاک برخاف شیوه  نقد 
ادبی و نقد شعر که مولف را در اثر دخالت نمی دهد، 
می خواهد از مولف بگوید، البته بی آنکه بخواهد در 
این میان شعرش را با شخصیتش تداخل دهد، زیرا 
اوستا را مصداق شعرش می داند که بخشنده است 
و بخشندگی برایش فقر آورده است و او از این فقر 
رنج می برد و از رنجش لذت؛ لذتی که دچار شدن به 
آن زاینده  معنا و معنویت است. یوسفعلی میرشکاک 
نیز در نهایت به آنجا می رسد که فقر خوب نیست و 

بخشندگی اصل است و کرامت و کریم  بودن.
 8- »حواشی سایه بر آفتاب« هشتمین  مقاله کتاب 
و درباره  جال آل احمد است؛ او که خضر راه ادبیات 
معاص��ر ایران در توفانی تری��ن و زاینده ترین دوران 
است. یوسفعلی میرش��کاک اما نمی خواهد در این 
مقاله از وس��عت کار جال بگوید، بلکه می خواهد 
از وس��عت جان او بگوید که آن وس��عت کار را نیز 

فراهم کرد.
 9- »حاشیه ای دیگر از سایه بر آفتاب« نام نهمین  
مقاله  کتاب است که بار دیگر درباره  جال آل احمد 
اس��ت؛ آل احمدی که این بار در س��فر روسیه انگار 
با اوست. یوسفعلی میرش��کاک از جال می گوید 
و از تس��لط و آقایی و بزرگ منش��ی او که حتی در 
روس��یه ک��ه آس��مانش بلند 
اس��ت، خود را نشان می دهد؛ 
آسمان بلندی که احترام برانگیز 
اس��ت؛ چرا که در این آسمان 
پوش��کین، گوگول، تولستوی، 
و  چخ��وف  داستایوس��کی، 
بس��یاری دیگ��ر را می ت��وان 
تماش��ا کرد. اما میرش��کاک، 
آمری��کا و اس��رائیل را از منظر 
جال، جایی می بیند که انگار 
دس��ت پایینی های فرهنگی و 
نوک��ران بابایش را. چ��را که از 
میرشکاک،  یوس��فعلی  منظر 
ج��ال آل احمد ب��ر همه چیز 
مسلط است و تسلط دارد؛ بزرگمردی که تنها بین 

صفا و مروه دست و پایش را گم می کند.

پله های بی تویک »حوای سرگردان«
حسام آبنوس: محمدقائم خانی از آن دست نویسندگانی است 
که طی س��ال های اخیر بس��یار خوانده و نوشته و آنهایی که او 
را مي شناس��ند، آگاهند ریزبینی در مطالبی که درباره کتاب ها 
و داس��تا ن ها نوش��ته، بسیار برجسته اس��ت و او به عنوان یک 
داستان نویس ریزبین شناخته می شود. کتاب »حوای سرگردان« 
که نخستین مجموعه داستان مس��تقل خانی به شمار می رود 
دربردارنده 9 داس��تان اس��ت که نخس��تین نکته ای که توجه 
خواننده را به خود جلب می کند جغرافیایی اس��ت که اتفاقات 
کت��اب در آن رخ می دهد. نویس��نده در ای��ن کتاب جغرافیای 
خاصی را برای روایت قصه هایش برگزیده و ش��مال کشور را با 
ویژگی هایی که دارد برای فضاس��ازی قصه هایش انتخاب کرده 

است. گویش یا لهجه مردمان شمال کشور 
در سراسر قصه ها دیده می شود و به همین 
خاطر باید اذعان کرد این کتاب داس��تانی 
محلی و بومی در مختصات ش��مال کشور 
اس��ت که با کنار هم ق��رار دادن جغرافیا و 
زبان، نویسنده داستانی شمالی خلق کرده 
است. با خواندن داستان های کتاب »حوای 
س��رگردان« پی به ای��ن می بریم که خانی 
نویس��نده توصیف است، توصیف هایی که 
گاهی آنقدر زیاد می ش��ود که ضرورت آنها 
برای خواننده موجب ابهام می شود، که آیا 
ضرورت دارد این میزان توصیف در داستان 
گنجانده ش��ود؟ هرچن��د در بخش هایی 

به لذت خوان��دن دامن می زند ول��ی در بخش هایی نقش این 
توصیفات در داس��تان روشن نیست، بویژه که با داستان کوتاه 
روبه روییم، برای مثال اشاره به فردی که سیگار از او خریده شده 
»اصغرآقای زیرپله ای پاساژ« و اینکه »او وینستون هاش شیرین 
است« بدون اینکه دلیلی برای این مساله نقل شود، از مواردی 

است که کارکرد آن در قصه روشن نیست.
خانی در خلق موقعیت ها برای پیشبرد داستان هایش موفق 
اس��ت ولی گاهی آنقدر فرعیات وارد داس��تان می شود که اصل 
داس��تان گم می ش��ود. این مجموعه که 9 داس��تان آن را شکل 
داده، قصه های��ی دارد که خواننده برای دریافت برخی از آنها باید 
تامل کن��د و به ذهن فرصت پیدا کردن ح��رف نهایی را بدهد. 
این مس��اله می تواند هم نقطه قوت باش��د و هم در روزگاری که 
درنگ و تامل محلی از اعراب ندارد و ُسرخوردن روی محتوا امری 
رایج است، پاشنه آش��یلی برای داستان های »حوای سرگردان« 
باش��د، زیرا خواننده را دعوت به تفک��ر می کند و از او می خواهد 
روی داس��تان ها و اتفاقات آن اندکی توقف کند اما خب از زاویه 
دیگر اگر بنگریم این پاش��نه آشیل در واقع نوعی خاف جریان 
عمومی تولید محتوا در این روزگار حرکت کردن اس��ت و خانی 
نخواسته همرنگ جماعت باشد و با این حرکت در خاف جهت 
تاش کرده مخاطب را از فضای حاکم بر ذهن عموم جامعه که 

ناشی از غلبه شبکه های اجتماعی است دور کند. در واقع خانی در 
قصه هایش پیامی را نهفته که البته رو نیست و در ایه های زیرین 
قصه نهفته اس��ت. او قصه گفتن و ماجرا داشتن برایش اهمیت 
بیش��تری دارد و با وجود اینکه هدفش زدن حرفش بوده اما آن 
حرف را در میان قصه و ابه ای اتفاقات داس��تانش بیان کرده و 
اگر خواننده بی دقت باش��د متوجه آن نمی شود و با توصیف ها و 
قصه پردازی های نویسنده همراه و در لذت خواندن یک مجموعه 
از اتفاقات غرق می شود. از این منظر خواندن قصه های مجموعه 
داس��تان »حوای س��رگردان« می تواند رضایت هر خواننده ای را 
کسب کند. او در تمام داستان ها یک ایده مرکزی دارد و حول آن، 
قصه و فضای داستانش را شکل داده و از این حیث داستان های 
مجموعه »حوای س��رگردان« داستان هایی 
خنثی و بی خاصیت نیس��تند و در دس��ته 
»هنر برای هنر« قرار نمی گیرند. برای مثال 
او علیه رسوم و باورهای کهنه و پوسیده در 
داستان »گورزا« می شورد. در این داستان با 
شخصیت هایی روبه رو هستیم که هرکدام به 
پیشه و عنوان اجتماعی شان معرفی می شوند 
اما تنها کس��ی که قرار است علیه ساختار 
کهنه ش��ورش کند با عنوان »مرد« خوانده 
می ش��ود که این نش��ان می دهد نویسنده 
به عمد نشانه هایی در داستانش قرار داده تا 
خواننده را به این دریافت نزدیک کند. باور 
داشتن و معتقد بودن در داستان های »حوای 
س��رگردان« بروز بسیاری دارد. نویسنده برای اینکه از باورهایش 
س��خن بگوید واهمه ای ندارد. در داستان »سایه سر« یا داستان 
»سرود خون« این مساله برجسته است که نویسنده می خواسته 
از ی��ک باور و اعتقاد س��خن بگوید و خب ش��اید اینطور به نظر 
بیاید که برای یک دکمه دس��ت به دوختن کت  زده اس��ت ولی 
در واقع او با س��اخت جهان داستانی حرفی را که مدنظر داشته 
نیز بیان کرده است. او به خرافات و باورهای غلط نیز در داستانش 
می تازد و آنها را هم با زبان داستان به نقد می کشد. او در داستان 
»شگون« نش��ان می دهد چطور باورهای خرافی می تواند زمینه 
نابودی و ازهم پاشیدگی یک زندگی را فراهم کند. این داستان از 
آن جنس داستان هایی است که خواننده در آن همه چیز می بیند 
و جذابیت های قصه گویی توس��ط نویسنده فراموش نشده است. 
در مجموع این مجموعه داس��تان که انتشارات شهرستان ادب 
آن را منتشر کرده به عنوان نخستین مجموعه داستان مستقل 
محمدقائم خانی، اتفاقی متفاوت در فضای داستان کوتاه فارسی 
است که رقم خورده و این روزها شاهد آن در بازار کتاب هستیم؛ 
مجموعه داس��تانی که نشان از تس��لط نویسنده بر فرم و قالب 
داس��تان کوتاه دارد و خواننده می تواند در مواجهه با آن از لذت 
خواندن بهره ببرد. مجموعه داستان »حوای سرگردان« در 1۶۰ 

صفحه منتشر شده است.

پویا مش�هدی: باید بنویسم. باید بنویسم از 2 دفتر شعری که 
مدت ها همراهم اس��ت. با آنکه خود ش��اعر در دفتر »پله  های 
بی تو« می گوید: »نوشته بود و نوشتم نوشتن آسان است...« اما 
این بار قلم در دس��ت گرفتن کار آسانی نیست. مدتی می شود 
که ش��اعر را می شناس��م و باید بگویم این مسأله کار را بر من 
س��خت تر کرده است. اما راه گریزی وجود دارد: از خود نوشتن! 
در ابتدای دفتر »تا انتهای کوچه بن بس��ت« آمده است: »یک 
روز پیدا می کنی خود را ولی دیر اس��ت / در ش��عرهای ساده  
یک مرد احساسی...« کلید را یافتم! اکنون نوشتن ساده تر شد. 
می نویسم از خودم و هر آنچه انگشتان هنرمند شاعر در اعماق 
وجودی مخاطب خود رج می زند و خاطرات تلخ و ش��یرین را 

زنده می دارد.
می نویس��م از بودن یا نبودن؟ رفتن یا 
ماندن؟ از خوشه های زرین گندم، از زنجیر 
بلند و بی رحم فقر به پای رنجور عشق، از 
انتظار، از آه،  ای کاش، باران، آرزو، از غزل، 

از 3 نقطه... .
به راس��تی هر غ��زل دفت��ر اول کوچه  
بن بستی است. گاهی محل نخستین قرار 
عاشقانه است  و از ابه ای لرزنده گام  های 
حیا و خجالت، ص��دای خش خش مایم 
خوشه رقصان گندمی شنیده می شود که 
می خواهد تقدیم هوسی پرشور و گرم شود. 
گاه��ی کوچه خلوت اس��ت و تنها بغضی 

ترک ترک ش��ده حضور دارد که تلنگری کافی اس��ت تا آن را 
هق ه��ق کند و پرنده  کوچکی که دیگر نه می خواند و نه پرواز 
می خواهد و در راه قفس نجوا می کند: »منی که بال و پرم زخم 
خورده می دانم/ قفس برای تمام پرنده ها بد نیست«. گاه شاعر 
تمام فاصله ها را می دود و ترسش این است که حتی به تماشا 
نرسد اما نیک می داند که »هرچه باشد تو خودت خواسته ای تا 
نرسم!« گاهی هوا گرفته و ابری است و مردی که با اشک هایش 
با آسمان مفاخره می کند، سیب سرخ و آبدار گرفته در دستانش 
را هر لحظه از قبل رها تر می بیند و اندیشناک در این خیال است 
که می خواست پرنده باش��د اما سرنوشت خواست تا مترسک 

شود.
یا بعضی کوچه هایش دیگر خاکی نیستند و این بار در میان 
ابر هاست که اشک و بغض شاعر را پله پله تا بلوغ غزل می رساند. 
مثا می توان از خضوع و خش��وع اشک های غلتیده در خاک، 
همان بغض هایی که تیمم کرده    اند، رد پای مطهر انسانی را پیدا 
کرد که هنوز فراموش نکرده اس��ت در پیله  دنیا محبوس شده 
است تا روزی پر و بالی دربیاورد و به قد قامت عشق لبیک بگوید 
و به باا دس��ت آسمان، آنجا که خورشید عالم تاب شمع وارانه 
به انتظار پروانه ها نشس��ته است پر بکشد. می توان اشک   هایی 
را دید که ردیف ش��ده اند تا دس��ت به دس��ت سامی را راهی 

بارگاهی ملکوتی کنند. یا می توان شور و اشتیاق و لحظه شماری 
بنده ای را دید که بی صبرانه انتظار میهمانی خدا را می کش��د. 
حتی می توان دست هایی را دید که پر زده بودند تا به لب های 
تش��نه  طفان حرم قطره آبی بچکاند اما پر پروازشان شکسته 
شد و به خاک افتادند. آری! اینجا می توان تپش زال احساسی 
را دید که س��اده و صمیمان��ه در بیت بیت این دفتر می پراکند 
هرچه عشق را... »مگو که هی هی ام بودی، مگو که هق هق ات 
ب��ودم/ به روی خود نمی آوردم اما عاش��قت بودم/ زمینی بودن 
تو باورش سخت اس��ت باور کن/ زمین هرگز نمی آوردمت گر 
خالق��ت بودم/ تو می گفتی اگر عش��قی بماند بغض می گردد/ 
اگر چیزی نمی گفتم اسیر منطقت بودم/ تو آن سیبی که آب 
آورده بود و من رها کردم/ برای اینکه از من 
بگذری خود قایقت ب��ودم/ نبودن در مرام 
عشق رنگ بودنی دارد/ که من وقت نبودن 
هم کمافی السابقت بودم/ دلت می خواست... 
می دانم، دلم می خواست... نه بگذر/ اگرچه 

باید از تو می گذشتم، عاشقت بودم«.
دفت��ر دیگر اما میدان فراخی اس��ت تا 
ش��اعر با رها ک��ردن وزن عروضی، هر چه 
می خواهد دل تنگ��ش بگوید. یکجا دفتر 
چشمانش مشحون می ش��ود از غزل   نگاه 
کس��ی که جغرافیای چشمانش آبی است 
اما کفش پاره فق��ر، مجال آن را نمی دهد 
تا جوان عاشق بی محابا تن به باران عشق 
بدهد و غس��ل طهارت کند و تنها به این دلخوش اس��ت که 
معشوق مرتبه ای از دل او گذشته است. جای دیگر مرور می کند 
آرزوی طفل گل فروش��ی را که در دل خ��ود می خواهد چراغ 
همیش��ه قرمز بماند تا بارش را سبک تر کند اما چشم امیدش 
به مرد سبزپوش��ی اس��ت که جمعه ای به او صا خواهد داد و 
تمام گل هایش را خواهد خرید. یا از پدر رو سیاهی صحبت به 
میان می آورد که اگرچه دستانش خالی است اما باران بودن را 

به فرزندانش می آموزد.
در دفت��ر دوم نی��ز روحی نازک و حس��اس و در عین حال 
خروشان در رگ سبز اشعار جریان دارد. گاه از قالب نیمایی به 
سپید می گراید اما چندان دوامی ندارد و دوباره به قافیه رجعت 
می کند. شاعر در این دفتر بیش از اثر قبلی به دل جامعه می زند 
و از نزدی��ک احوال و روزگار مردمان را نظاره می کند و بازتابی 
از آن را در شعر خود نشان می دهد: »پدر می گفت: باران/ زبان 
عشق دارد/ و مانند شقایق خبر از ناگهان عشق.../ پسر اما.../ نگاه 
ابری اش باران گرفته/ و در اندیشه نمناک کفشی چاک خورده/ 

دعا می کرد تا باران نبارد!«.
اما سخن کافی است... این یادداشت می خواست تنها شمه ای 
از لطافت و نرمی شاعر گرانقدر، سیدمهدی طباطبایی را نشان 

بدهد. امید که موفق باشد.

یادداشتی بر کتاب »غفلت و رسانه های فراگیر« یوسفعلی میرشکاک

خواندنی های 
برادرم یوسف

وارش  گیانی

حمیدرضا  شکارسری

زب�ان یوس�فعلی میرش�کاک، زب�ان 
تندی است که بر هر که و هر چه افتد 
می گی�رد. از این رو نیز گیراس�ت و از 
آن رو که گفته اند و تو دانی. تسلط او 
بر زبان و بی�ان و فراگیر بودن ذهن و 
س�واد و اطاعات عمومی وی گاه از او 
تنها حریفی می سازد برای ضربه  کردن 
حریف. اما پش�ت همه  اینها او راضی 
نمی شود که حرفش خالی از روشنی و 
روشن کردن باشد؛ حتی اگر این روشنا 
را تنه�ا او خود بداند و او خود ببیند و 

این از صداقت گفتار او برمی آید
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جهادگران رضوی با همت باا و با 
تمام توان همچنان در استان های کشور 
در حال خدمت رس��انی در زمینه های 
مختلف هس��تند. به گزارش تس��نیم، 
همراه با گروه های جهادی دانشجویان، 
بعضی گروه های جهادی مستقل نیز در 
هرمزگان،  خراسان رضوی،  استان های 
سیستان وبلوچستان و... مورد حمایت 
آس��تان قدس رضوی قرار گرفته اند تا 
در قل��ب مناطق محروم کش��ور برای 
کاهش فاصله طبقاتی و زدودن چهره 
فقر در اطراف ش��هر ها و روس��تا های 

کشور تاش کنند.
 معاون امداد مس��تضعفان آستان 
ق��دس رض��وی از اختص��اص اعتبار 
464 میلی��ون تومان��ی توس��ط این 
معاونت برای اعزام 229 گروه جهادی 
ب��ه مناط��ق محروم سراس��ر کش��ور 

در 6 ماه نخس��ت س��ال 97 خب��ر داد.  مصطفی 
خاکسارقهرودی با تأکید بر ضرورت خدمت رسانی 
صادقانه و تاش برای رفع مشکات نیازمندان در 
معاونت امداد مس��تضعفان آس��تان قدس رضوی، 
به اعزام گروه های جهادی دانش��جویی اشاره کرد 
و گفت: تاکنون بیش از 300 گروه از دانش��جویان 
نیز در بخش ه��ای عمرانی و پزش��کی به مناطق 
محروم کشور اعزام شده اند. خاکسار با اشاره به نوع 
خدمات گروه های جه��ادی گفت: حمایت از اعزام 
گروه های جه��ادی و فعالیت آن��ان در زمینه های 
فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و پزش��کی در مناطق 
محروم تا س��قف 5 میلیون تومان ب��رای هر گروه 
 بوده  اس��ت. وی ادامه داد: در 6 ماه نخست امسال، 
39 درص��د فعالیت گروه های جهادی عمرانی، 23 
درصد آموزشی و 17 درصد در حوزه سامت بوده 
و بقیه خدم��ات، صرف اش��تغال زایی و تحقیقات 
ش��ده  اس��ت. وی همچنین افزود: توانمندسازی و 
اش��تغال زایی محرومان و اقشار بی بضاعت رویکرد 
اصلی سیاست های محرومیت زدایی آستان قدس 
رضوی است و 12 درصد خدمات گروه های جهادی 
نیز صرف اش��تغال شده اس��ت.  خاکسارقهرودی 
با اش��اره ب��ه خدم��ت گروه های جه��ادی در 20 
اس��تان کشور گفت: خوزستان با فعالیت 34 گروه 

جه��ادی، از بااترین حمای��ت گروه های جهادی 
در 6 ماهه نخس��ت س��ال 97 برخوردار شد و پس 
از آن ب��ه ترتی��ب 24 گروه جهادی در خراس��ان 
رضوی، 21 گروه در خراس��ان ش��مالی و 18 گروه 
در آذربایجان غربی خدمت رسانی کردند؛ در مجموع 
نیز 69 گروه به دهس��تان های هدف و 160 گروه 
نی��ز به خارج از دهس��تان  در این اس��تان ها اعزام 
شدند. وی با اشاره به اهم اقدامات اردوهای جهادی 
اعزام��ی به دهس��تان های هدف خراس��ان رضوی 

در  گف��ت:   97 ن��وروز  در 
راس��تای محرومیت زدای��ی از 
دهستان های هدف با اقدامات 
مقدمات��ی، تع��داد 23 گروه 
جه��ادی ش��امل 929 نف��ر 
تشکیل و در ایام نوروز 97 به 
3 دهس��تان دره یام خوشاب، 
شعبه رشتخوار و بخش رضویه 
مشهد اعزام شدند و خدماتی 
بهداش��ت، درمان  در ح��وزه 

و س��امت، عمرانی عام المنفعه، خانه مددجویی، 
حمام و سرویس بهداشتی به محرومان ارائه دادند. 
همچنین خدمات دیگ��ری در حوزه های فرهنگی 
و آموزش��ی، بهداش��ت فردی و محیط، اشتغال و 

بازاریابی، قرآن و احکام، معاشرت، معارف اسامی 
و توانمندسازی نیز ارائه شد.  خاکسارقهرودی افزود: 
در این مأموریت به مدت 10 روز با کمک 929 نفر، 
خدمات پزشکی، بهداشتی و سامت برای 4937 
نفر توس��ط 8 گروه پزش��کی، خدمات فرهنگی و 
آموزش��ی برای 6 هزار نفر توسط 3 گروه فرهنگی 
و 68 مورد اقدامات عمرانی توسط 12 گروه عمرانی 
با هزینه تقریبی 335 میلیون تومان انجام شد که 
عاوه بر نیروی جه��ادی متخصص رایگان، بیش 
از 50 درصد هزینه ها توس��ط 
خیرین و مش��ارکت مردمی و 
مس��اعدت های محلی تأمین 
ش��د. وی یادآور ش��د: از این 
تع��داد 560 نف��ر در قالب 8 
گروه جهادی توس��ط بس��یج 
دانش��جویی اعزام ش��دند و با 
هماهنگی به عم��ل  آمده هم 
4 گروه پزش��کی، فرهنگی و 
آموزش��ی به روستاهای هدف 
اعزام و 4 گروه عمرانی نیز در روس��تاهای همجوار 
دهستان هدف به کارگیری شدند که این اقدامات 
توسط نمایندگی آستان قدس در خراسان رضوی 
مدیریت شد. معاون امداد مستضعفان آستان قدس 

رضوی با اش��اره به خدمات پزش��کی و 
بهداش��تی به عنوان یک��ی از اقدامات 
میدان��ی مه��م و تخصص��ی گروه های 
جهادی تشریح کرد: تنها در نوروز امسال 
4937 نف��ر از خدمات دندانپزش��کی، 
چشم پزشکی، مامایی، مش��اوره، طب 
سنتی، پزشک عمومی و سایر خدمات 
متفرقه پزش��کی بهره بردند و خدمات 
دارویی رای��گان نیز بی��ن محرومان و 
نیازمندان به مبل��غ 410 میلیون ریال 
توزیع شد. وی در زمینه اعزام پزشکان 
خادمیار و کادر درمانی در حوزه سامت 
در 6 ماه اول س��ال 97 گفت: 85 گروه 
جه��ادی س��امت به مناط��ق محروم 
کشور اعزام شدند و اعتباری بالغ بر 95 
میلیون تومان برای کمک به استان هایی 
که برای اعزام گروه های جهادی سامت 
در دهه کرامت به دهس��تان های هدف 
و س��ایر مناطق محروم اعام آمادگی کرده بودند، 
پرداخت ش��د. خاکس��ارقهرودی ب��ه ارائه خدمات 
دندانپزش��کی گروه های جهادی در حاش��یه شهر 
مش��هد توس��ط جهادگران رضوی نیز اشاره کرد و 
گفت: در راستای ارائه خدمات پزشکی و درمانی به 
محرومان و نیازمندان با استفاده از ظرفیت بهداری 
سپاه دانشگاه علوم پزشکی، پزشکان جهادی و... و 
گروه جهادی دندانپزشکی با 3 دستگاه یونیت سیار 
و 20 پزش��ک، دس��تیار و خادمیار در حاشیه شهر 
مشهد مقدس و کانون مرکزی بلوار توس تشکیل 
شد که با هماهنگی انجام ش��ده، این گروه تا پایان 
س��ال 97 و در مقاطع 7 ت��ا 10 روزه در کانون های 
مختلف ش��هر مستقر می شوند و به نیازمندانی که 
قبا شناسایی و لیست شده اند، خدمات پزشکی ارائه 
خواهند کرد. خاکس��ارقهرودی در پایان از خدمات 
عمرانی انجام ش��ده در نوروز امس��ال نیز یاد کرد و 
افزود: اح��داث یک واحد مس��جد، یک واحد مهد 
ق��رآن، 23 واحد خانه دام، 10 واحد منزل مددجو، 
8 سرویس بهداش��تی و حمام نیازمندان، تعمیر و 
مرمت 7 واحد مسجد و 15 واحد سرویس بهداشتی 
مساجد دهستان شعبه رشتخوار از اقدامات عمرانی 
جهادگران رضوی در 3 دهس��تان هدف در دره  یام، 

شعبه رشتخوار و بخش رضویه مشهد بود.

بخشودگی سود و جرایم 
تسهیات مسکن روستایی 

مدیر شعب بانک مسکن استان سمنان گفت: 
بخش��ودگی های جدید مطالبات تسهیات این 
بانک مشخص ش��ده اس��ت و افراد می توانند از 
مزایای آن بهره مند ش��وند. محسن بابایی گفت: 
سود و جرایم تسهیات زیر 100 میلیون تومانی 
مسکن روستایی استان سمنان در صورت تسویه 
نق��دی مانده بدهی اصل تس��هیات بخش��یده 
می شود. وی مهلت مقرر برای استفاده از مزایای 
طرح بخشودگی سود و جرایم تسهیات مسکن 
روستایی را حداکثر تا پایان دی ماه 97 اعام کرد. 
بابایی افزود: در اجرای دستورالعمل اجرایی ماده 
2 تبصره 35 اصاح قانون بودجه س��ال1395 و 
بند »ط« تبصره 16 قانون بودجه س��ال 1397، 
چنانچه تس��هیات گیرندگان محترم روستایی 
نس��بت به بازپرداخت اصل تسهیات به صورت 
یکجا و نقدی اقدام کنند، س��ود و جرایم متعلقه 
تسهیات مشمول بخشودگی می شود. وی تصریح 
کرد: بخش��ودگی سود و جرایم تسهیات در این 
طرح، صرفاً شامل آن دسته از متقاضیانی می شود 
که تسهیات اعطایی به آنان کمتر از یک میلیارد 
ریال بوده و قبل از سال 95 یا طی سال 95 معوق 

شده باشد.  

تمدید عضویت بانک آینده 
در انجمن بانکداران آسیا و اقیانوسیه

عضویت بانک آینده در انجمن بانکداران آسیا 
و اقیانوسیه تمدید شد. بانک آینده با هدف تعامل 
بهینه با بانک های پیشتاز و استفاده از فرصت ها، 
ظرفیت ه��ا و دیدگاه های بانک های برجس��ته 
حوزه آسیا و اقیانوس��یه، از سال 1395 )2016 
میادی(، به انجمن بانکداران آس��یا پیوس��ته 
است. انجمن بانکداران آسیا با عضویت بیش از 
120 بانک معتبر از کشورهای مختلف، از جمله 
ایران، بزرگ ترین نهاد تخصصی غیردولتی بانکی 
در حوزه آس��یا و اقیانوسیه اس��ت که برقراری 
تعامل و ارتباط بین آنه��ا در بهبود ارتباطات و 
تسهیل روابط دولت ها مؤثر خواهد بود. عضویت 
در این انجمن، ضمن ایجاد بستری برای تبادل 
دیدگاه ه��ای اعضا درباره پیش��رفت های جاری 
در صنعت بانکداری، زمینه س��از توسعه روابط و 
همکاری های بین بانک های عضو و بهره گیری 
از تجارب بین المللی در عرصه فعالیت ها نیز به 

شمار می رود.

سمنانبانک

ایجاد بانک اطاعاتی برای 
شناسنامه دار شدن اماکن تجاری سمنان

با ایجاد بانک اطاعاتی، شناسنامه دار کردن 
اماکن تجاری شهر سمنان انجام می شود. معاون 
توسعه و مدیریت منابع شهرداری سمنان افزود: 
شهرداری سمنان جهت صحت سنجی و تعیین 
وضعی��ت موجود اقدام به جم��ع آوری اطاعات 
اماکن تجاری س��منان می کن��د و تطابق آن با 
اطاع��ات موجود در جهت جلوگیری از تضییع 
حقوق مالکان انجام می ش��ود. مهی��ار گرانمهر 
 بیان کرد: طبق قوانین، شهرداری ها موظفند هر
5 سال یک بار در جهت صحت سنجی اطاعات 
اقدام کنند ولی به دایل عدیده در س��منان 10 
س��ال اس��ت این اتفاق نیفتاده و همین موضوع 
موجب شده آمار غیرواقعی از برخی اماکن شکل 
بگیرد. وی با اشاره به اینکه غیرواقعی بودن آمار 
باعث وارد شدن خسارت به مالکان و شهروندان 
خواهد شد، گفت: در صورت عدم تطابق اطاعات 
با وضعیت موجود، جریمه هایی شامل ملک مورد 
نظر می شود که بحق نیست و با این کار در جهت 
برآورده شدن حقوق شهروندان و بیت المال گامی 

موثر برداشته می شود.

انتخاب پژوهشگر بانک ملت 
به عنوان پژوهشگر برتر نظام بانکی

پژوهش��گر بانک ملت به عن��وان یکی از 3 
پژوهش��گر برتر نظام بانکی کشور انتخاب شد. 
در مراس��می که به مناسبت هفته پژوهش و با 
حضور اکبر کمیجانی قائم مقام و محمد طالبی 
دبی��رکل و اعضای هیات عام��ل بانک مرکزی، 
رئیس پژوهش��کده پولی و بانک��ی و مدیران و 
اعضای هیات مدیره بانک ها برگزار شد، از احسان 
عابدی، پژوهشگر این بانک به عنوان پژوهشگر 
برتر نظام بانکی تجلیل ش��د. در این مراس��م، 
احسان عابدی از بانک ملت، میثم علی محمدی 
از بانک صادرات ایران و حسین محسنی از بانک 
اقتص��اد نوین به عنوان پژوهش��گران برتر نظام 
بانکی مورد تجلیل ق��رار گرفتند. در عین حال 
در مراسم یادشده، از 4 پژوهشگر منتخب بانک 
مرکزی، 11 پژوهش��گر منتخ��ب بانک ها، یک 
پژوهشگر منتخب پژوهشکده پولی و بانکی بانک 
مرکزی، نویسنده یک مقاله و نویسنده یک کتاب 
در حوزه پول و بانک، با حضور مس��ووان ارشد 

پولی و بانکی کشور تجلیل شد. 

بانک

آستان قدس از گروه های جهادی در مناطق محروم حمایت می کند

»مشق سازندگی« جهادگران رضوی در ۲۰ استان

4937 نفر در مناطق محروم تنها در 
نوروز امسال از خدمات دندانپزشکی، 
چشم پزش�کی، مامای�ی، مش�اوره، 
طب س�نتی، پزشک عمومی و سایر 
خدمات متفرقه پزشکی بهره بردند 
و خدم�ات دارویی رای�گان نیز بین 
محرومان و نیازمندان این مناطق به 

مبلغ 410 میلیون ریال توزیع شد

ادامه از صفحه اول
ای��ن قاع��ده درب��اره برجام 
اروپایی و س��از و کار مالی وی��ژه اروپا )SPV( نیز 

صدق می کند. 
4- تروئی��کای اروپ��ا به عن��وان اصلی     ترین طرف 
حساب دس��تگاه دیپلماس��ی و سیاست خارجی 
کشورمان، در حالت احتضار سیاسی قرار دارد. در 
چنین شرایطی حس��اب ویژه دولت روی »برجام 
اروپای��ی« نه تنها ب��ا اقتضائات راهبردی کش��ور 

سازگاری ندارد، بلکه با شرایط جاری در اروپا و نظام 
بین الملل نیز همخوانی ندارد. امید دولتی ها به پیکر 
نیمه جان اروپا و دمیدن تنفس مصنوعی به کالبد 
برج��ام اروپایی، به معنای تکرار اش��تباه دولت در 
توافق هسته ای )میان ایران و اعضای 1+5( است. 
امروز در کنار مقوله »تضمین برجام اروپایی«، ما با 
مقوله ای دیگر تحت عنوان »تضمین کنندگان برجام 
اروپایی« نیز مواجه هستیم. بر این اساس حتی اگر 
سازوکار مالی یادشده از تضمین های ازم ساختاری 

و اجرایی برخوردار باشد )که چنین مساله ای نیز زیر 
سوال قرار دارد(، ما با تضمین کنندگان مطمئنی در 

اروپا مواجه نیستیم. 
در نهایت اینکه »SPV« به جای آنکه سازوکار 
اجرایی و ویژه اروپا برای حفظ برجام باش��د، حکم 
یکی از آخرین وصیت های سران فعلی اروپا  به نسل 
بعدی رهبران اروپایی را خواهد داشت؛ وصیتی که 
رهبران بعدی اروپا شاید تمایلی نسبت به خواندن و 

متعاقبا اجرای آن نداشته باشند!

ادامه از صفحه اول
م��ن البت��ه مث��ل آقای 
علی مطه��ری حدس های��م دقیق نیس��ت، ولی 
حدس می زنم کس��انی که با قلم  های ایرانی بر سر 
جلیقه زردها می کوبند، اگر آقای مکرون  امکاناتی 
فراه��م کند، در کنار پلیس فرانس��ه، با باتوم  های 
فرانسوی هم بر سر مردم قدرنشناس و پوپولیست 

فرانسه خواهند کوفت! 
آنوق��ت ش��ما ببینی��د وقت نشناس��ی ای��ن 
جلیقه زرده��ا را! لعنتی ها درس��ت مث��ل ترامپ، 
زرد هم هس��تند! اگر چه، اشکال از رنگ موهای 
ترامپ و جلیقه  های مردم فرانس��ه نیست، اشکال 
از چشم  های لوچی اس��ت که رنگ سیاه اوباما را 
متفاوت از رنگ زرد ش��غال می بیند! همه دیدند 
که همین پریروز هیاری کلینتون چگونه به خاطر 
تصمیم ترام��پ برای خروج نیروهای آمریکایی از 
س��وریه آه و ناله س��ر داد. خاص��ه! این را بگویم 
ک��ه در هر صورت، به زنجیره ای ها حق بدهید که 
در دع��وای مکرون و آنه��ا، همه حق را به مکرون 
بدهند. کس��انی که ت��ا همین دی��روز مکرون را 
»اوبامای اروپا« خوانده    اند، چگونه می توانند امروز 
خبرهای مربوط به سرکوب وحشیانه مردم توسط 
وی را مخابره کنند؟ جانس��وزتر اینکه سخنگوی 
جلیقه زردها گفته اس��ت: »باید بگویم که در این 
راه از برخی جنبش ها الهام گرفته ایم. به طور مثال 
از انقاب 1979 )انقاب اس��امی ایران( که علیه 
استبداد و برای رسیدن به دموکراسی بود نیز الهام 

گرفته ایم!« 

اوضاع غریبی اس��ت! اصاح      طلب��ان چند دهه 
اس��ت س��رگرم فرار از اصول حیات بخش انقاب 
امام خمین��ی)ره( و دور زدن آن هس��تند، خ��ود 
غربی ها ام��ا حاا در قرن 21 به دنبال سرمش��ق 
گرفت��ن از خمینی بت ش��کن می گردند. و تو مگر 
نش��نیده ای که فرمود: »ما انقاب م��ان را به تمام 
جهان صادر می کنیم. من از گوش��ه بیمارس��تان، 
به تمام کش��ورهای تحت س��تم اخط��ار می کنم 
که متحد شوید و دس��ت آمریکای جنایتکار را از 
س��رزمین  های خود قطع کنید!« گ��ردش روزگار 
وفق مراد غرب گرایان نیس��ت و ریشه این واقعیت 
را ش��اید بتوان در این حقیقت قرآنی جس��ت که 
آنها اساس��ا راه را عوضی رفته ان��د: »وإذا قیل لهم 
ا تفس��دوا فی اارض قالوا إنما نحن مصلحون، أا 
انهم هم المفسدون و لکن ایشعرون«. غرب گرایان 
سال هاس��ت ما را به همان فسادی می خوانند که 
امروز جامعه فرانس��ه در برابر آن به پا خاس��ته و 

می خواهد از آن فرار کند.
لیبرالیس��م و اقتصادش، با ایجاد ش��کاف  های 
طبقاتی وحشتناک، رشته  های پیوستگی جوامع را 
از هم می گسلد. اعتراضات خیابانی هم پیامد روشن 
اجرای این سیاست هاس��ت. زیاد شدن اعتراضات 
کارگری و صنفی در س��ال های اخیر نیز ماحصل 
اجرای لیبرال     ترین نسخه  های اقتصادی ممکن از 
ابتدای انقاب تاکنون اس��ت. ما پیش از این و در 
دوره دولت س��ازندگی نیز با اجرای این نسخه ها، 
اعتراضات خیابانی را در مش��هد، اسامش��هر و... 
برای نخستین بار پس از انقاب تجربه کرده بودیم. 

واقعیت این اس��ت که به اعتقاد بس��یاری اجرای 
سیاست  های موسوم به تعدیل ساختاری از ابتدای 
دولت نخس��ت مرحوم هاش��می ب��ا نقش آفرینی 
افرادی چون مس��عود نیل��ی، علت العلل معضات 

اقتصادی- اجتماعی کشور ما است.
دکتر حسن س��بحانی، استاد اقتصاد دانشگاه 
تهران پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات 
92 ط��ی نامه ای به او، از س��پردن مجدد فرمان 
اقتص��اد به کس��انی ک��ه »برنامه  ه��ای »تعدیل 
س��اختاری« را مستقیم و غیرمستقیم در مقاطع 
مختلف زمانی 24 سال گذشته، بر اقتصاد و مردم 
ایران تحمیل کرده اند« بر حذر داش��ت و نوشت: 
»واقعیات تجربه شده اقتصادی امروز کشور نشان 
می دهد منش��أ بس��یاری از معضات اقتصادی و 
اجتماعی کش��ور اجرای سیاست  های نامتناسب 
با شرایط ایران یعنی »تعدیل ساختاری« است«. 
روحان��ی اما دقیق��ا عکس ای��ن توصیه عمل 
ک��رد تا حاا عباس آخوندی هم با گرفتن ژس��ت 
باس��وادی و بابت اینکه دولت کاما لیبرال نیست، 
از وزارت راه وشهرسازی استعفا دهد! عباس عبدی 
به عنوان تئوریسین، مش��اور و حامی دولتمردان 
لیب��رال هم نس��بت به فروپاش��ی اجتماعی به ما 
هشدار دهد! قاضی زاده هاشمی بگوید چاره ای جز 
خصوصی  س��ازی بخش س��امت نداریم! مسعود 
نیلی هم بابت هیچ اقدام خود پاس��خگو نباش��د، 
علی مطهری هم خ��روج ترامپ از برجام را گردن 
منتقدان دولت بیندازد! معجون رنگارنگی اس��ت؛ 

معجونی رو به ترکستان!

یادداشت امروز روزنه

SPV اروپای بی ثبات و فرجام درس  های جنبش جلیقه زردها
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سینما

لطیفی سریال نوروزی شبکه ۳ را 
می سازد

مجموع��ه تلویزیونی »م��ّر قان��ون« ویژه 
ن��وروز 98 ب��ه کارگردان��ی »محمدحس��ین 
لطیفی« س��اخته می ش��ود. به گزارش فارس، 
مجموعه تلویزیونی »مّر قانون« به کارگردانی 
»محمدحسین لطیفی« و تهیه کنندگی مهران 
مهام تولید می ش��ود. بنا بر این گ��زارش، »مّر 
قانون« که پیش از این »حوزه استحفاظی« نام 
داشت، با مضمونی طنز و در ۱۵ قسمت برای 
شبکه 3 س��یما در دست تولید است و مهران 
غفوریان یکی از بازیگران اصلی آن خواهد بود. 
داستان این سریال را که احتماا باز هم نام آن 
تغییر خواهد کرد، »امیرعباس پیام« نوش��ته 
که پیش  از این نگارش فیلمنامه س��ریال هایی 
نظیر »آنام« و »مامور بدرقه« را در کارنامه خود 
دارد. از مهران مهام مجموعه »بی همگان« که 
ملودرامی اجتماعی است در ۵۰ قسمت توسط 
علیرض��ا کاظمی پور و س��عید جالی در حال 

نگارش است.

فصل دوم »شوکران« ساخته می شود
مدیر شبکه 4 سیما از تولید 
فص��ل دوم برنامه ش��وکران 
خبر داد. به گ��زارش فارس، 
»مس��عود معینی پور« مدیر 
ش��بکه 4 س��یما از پای��ان 
فصل اول برنامه تلویزیونی ش��وکران خبر داد 
و گفت: به علت اس��تقبال گس��ترده و مطالبه 
زیاد مخاطبان، دوش��نبه این هفته گفت وگو با 
دکتر حسین کچوئیان بازپخش خواهد شد و 
فصل اول شوکران با این برنامه خاتمه می یابد. 
برنامه شوکران نماد روشنفکری انقاب اسامی 
اس��ت و راهی پر پیچ و خم را آغاز کرده است. 
چارچوب و خط مش��ی  های فصل دوم شوکران 
طراحی ش��ده و امید است در اوایل سال آینده 
روی آنتن برود. برنامه ش��وکران که س��اخت 
فصل اول آن از پاییز ۱39۶ آغاز شده است، به 
سردبیری پیام فضلی نژاد و تهیه کنندگی علی 
قربان��ی از مردادماه ۱39۷ به مدت ۵ ماه روی 

آنتن شبکه 4 سیما بود.

 اتمام نگارش مجموعه 12 جلدی 
»جاده جنگ«

منصور انوری از اتمام مجموعه 
۱۲ جلدی »جاده جنگ« خبر 
داد. به گزارش تسنیم، منصور 
ان��وری، نویس��نده مجموع��ه 
»جاده جنگ« از اتمام نگارش 
ای��ن مجموعه ۱۲ جلدی خبر داد. داس��تان این 
اثر، از روز س��وم شهریور ۱3۲۰ و ماجرای هجوم 
روس ها از شمال شرقی خراسان به ایران و اشغال 
ایران از س��وی متفقین آغاز می ش��ود و با پایان 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به پایان می  رسد. 
در جلده��ای میانی این مجموع��ه نیز واقعه ۱۵ 
خرداد ۱34۲، فعالیت  مبارزاتی گروه های اسامی، 
تظاه��رات مردمی، پی��روزی انقاب اس��امی و 
در  ضدانق��اب  گروهک ه��ای  خرابکاری ه��ای 
کردستان به تصویر  کشیده می شود. منصور انوری، 
نویسنده رمان »جاده جنگ« که حدود ۱۰ سال 
از وق��ت خود را ص��رف تحقیق این مجموعه ۱۲ 
جلدی کرده، در نگارش این اثر از منابعی همچون 
خاطرات شفاهی مردم مناطق مورد پرداخت در 
داس��تان،  اس��ناد موجود در آرشیو آستان قدس 
رضوی، بنیاد ش��هید و امور ایثارگران و گفت وگو 
با سیدرضا شریفی، استفاده کرده است. قرار است 
جلد یازدهم این اثر تا سی ودومین دوره نمایشگاه 

کتاب تهران روانه بازار نشر شود.

توزیع ۶۰ هزار نسخه از »سرباز 
کوچک امام« در کتابفروشی ها

تاکن��ون ۶۰ هزار نس��خه از 
کتاب »س��رباز کوچک امام« 
منتش��ر و توزیع شده است. 
به گ��زارش تس��نیم، این اثر 
جوان ترین  خاطرات  روایتگر 
آزاده جنگ تحمیلی اس��ت. »س��رباز کوچک 
امام« عنوان کتابی است از فاطمه دوست کامی 
که به خاطرات مهدی طحانی��ان، جوان ترین 
آزاده جن��گ تحمیل��ی از دوران کودک��ی ت��ا 
جنگ تحمیلی و اس��ارت در اردوگاه های عراق 
می پردازد. کتاب »سرباز کوچک امام« به بیان 
اتفاقات ریز و درش��ت زندگی مهدی طحانیان 
پرداخته؛ اتفاق ه��ای خواندنی و جذابی که در 
بسترهای متفاوتی روی می دهد و ذهن خواننده 
را به  طرز ماهرانه ای به همراهی خویش دعوت 
می کند. چاپ چه��ل و دوم این اثر اخیراً روانه 
بازار نشر شده است. تاکنون ۶۰ هزار نسخه از 
این اثر در اختیار عاقه مندان قرار گرفته است. 

ساخت فیلم سینمایی »نامیرا« 
با نذور فرهنگی

با  فیلم س��ینمایی »نامی��را« 
هیأت های  فرهنگ��ی  نذورات 
س��وگواری امام حس��ین)ع( و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی 
کلی��د می خ��ورد. ب��ه گزارش 
فارس، این فیلم به کارگردانی »صادق کرمیار« و 
بر اس��اس رمان نامیرا ساخته می شود که در حال 
حاضر نگارش فیلم س��ینمایی به پایان رسیده و 
بزودی پیش تولید فیلم آغاز می ش��ود. این پروژه 
بدون کمک های دولتی و وام بانکی ساخته می شود 
و از آنجا که برای ساخت فیلم درباره سیدالشهدا)ع( 
هم��واره موانع مختلفی در کش��ور وج��ود دارد، 
دس��ت اندرکاران ای��ن پروژه تصمی��م گرفتند از 
امکانات دولتی و تس��هیات معمول فیلمسازی 
استفاده نکنند و صرفا از طریق کمک های عاشقان 
امام حسین)ع( و نذورات فرهنگی عاشورایی این 

پروژه را به سرانجام برسانند.

 رقابت 1۳۸ اثر
در بخش مسابقه تبلیغات فیلم های فجر

مدیر دبیرخانه سی وهفتمین 
از  فج��ر  فیل��م  جش��نواره 
ثب��ت ۱38 اث��ر در بخ��ش 
سینمای  تبلیغات  مس��ابقه 
 ای��ران خبر داد. ب��ه گزارش 
»وطن ام��روز«، س��یمون س��یمونیان، مدیر 
دبیرخانه سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر با 
اش��اره به پایان زمان ثبت نام مسابقه تبلیغات 
سینمای ایران، گفت: ثبت نام در بخش مسابقه 
تبلیغات س��ینمای ایران که از ۲۰ آذرماه آغاز 
ش��ده بود، جمعه3۰ آذرماه به پایان رس��ید و 
تعداد بس��یار زی��ادی از عاقه مندان در بخش 
آنونس و تیزر، پوس��تر و عکس ثبت نام کردند. 
براس��اس آمار ثبت ش��ده، ۶۱ عنوان آنونس و 
تیزر، ۵8 عدد پوستر و ۱9 عکاس برای حضور 
در بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران ثبت نام 
کرده اند. به گفته س��یمونیان، داوری های این 

بخش، از نیمه دوم دی ماه آغاز خواهد شد. 

»تنگه ابوقریب« از چهارشنبه 
در شبکه نمایش خانگی 

»تنگ��ه  س��ینمایی  فیل��م 
ابوقری��ب« بهتری��ن فیل��م 
جشنواره س��ی و ششم فجر 
به کارگردانی به��رام توکلی 
چهارشنبه روانه بازار می شود. 
به گزارش »وطن امروز«، فیلم سینمایی تنگه 
ابوقریب محصول مرکز فیلم و سریال سازمان 
هنری- رسانه ای اوج به کارگردانی بهرام توکلی 
و تهیه کنندگی سعید ملکان که بتازگی اکران 
خود را پش��ت سر گذاشته اس��ت، وارد شبکه 
نمایش خانگی می شود. بهترین فیلم جشنواره 
سی وششم فجر قرار است از چهارشنبه ۵ دی ماه 
روانه بازار شود و پخش آن را موسسه تصویری 
حوزه هنری بر عهده دارد. فیلم سینمایی »تنگه 
ابوقریب« در اکران عموم��ی حدود ۶ میلیارد 
تومان بلیت فروش��ی کرد. جواد عزتی، مهدی 
پاکدل، امیر جدیدی، حمیدرضا آذرنگ، علی 
سلیمانی و مهدی قربانی از جمله بازیگران فیلم 

سینمایی »تنگه ابوقریب« هستند.

پای ترامپ به فهرست بدترین 
فیلم های سال 2۰1۸ کشیده شد!

»مرگ یک ملت« که مس��تندی سیاسی در 
دفاع از دست  راس��تی های ایاات متحده و دونالد 
ترام��پ محس��وب می ش��ود از س��وی منتقدان 
متاکریتیک به  عنوان بدترین فیلم س��ال ۲۰۱8 
انتخاب شد. به گزارش مهر به نقل از ایندی وایر، 
در حالی  که در روزهای اخیر ایندی وایر فهرست 
برتری��ن فیلم ه��ای س��ال ۲۰۱8 را از دی��دگاه 
منتقدانش منتشر کرد، فهرستی که در آن »ُرما« 
اثر آلفونس��و کوارون در جای��گاه اول و فیلم های 
»اولین اصاح شده«، »سوگلی«، »جنگ سرد« و 
»دزدان فروشگاه« پس از آن قرار داشتند، اکنون 
ایندی وایر با توجه به نظر منتقدان متاکریتیک، 
فهرس��ت بدترین فیلم های س��ال ۲۰۱8 را نیز 
منتشر کرده است. در این فهرست جایگاه بدترین 
فیلم س��ال به مستند »مرگ یک ملت« ساخته 
دینش دس��وزا رس��ید؛ این مس��تند سیاسی در 
دفاع از دست  راستی های ایاات متحده آمریکا و 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی این کش��ور 
س��اخته شده اس��ت. در میان دیگر فیلم های بد 
سال جاری از نگاه منتقدان متاکریتیک می توان 
به »میدان های لندن« با بازی امبر هرد، »انتقام« 
با بازی بروس ویلیس، »جنایات تاریک« با بازی 
جیم کری و »ترمینال« با بازی مارگو رابی اشاره 
کرد. براین اس��اس، فیلم های »مرگ یک ملت«، 
»میدان های لندن«، »ناپدید شدن سیدنی هال«، 
»انتقام«، »خود زندگی«، »آدم پرحرف«، »۲۱۱«، 
»جنای��ات تاریک«، »گوتی« و »اس��تراتون« ۱۰ 

فیلم نخست این فهرست هستند.

محسن ش�همیرزادی: مرتضی سرهنگی 
از آن چهره  ه��ای اثرگ��ذار ام��ا نه چندان 
عامه پسند دنیای فرهنگ و هنر است که 
بیش از 3۰ سال بر یک نقطه تمرکز کرده و 
جزر و مد این ایام هیچ تغییری در موضع و 
رسالتش ایجاد نکرده است. مدیر دفتر هنر 
و ادبیات مقاومت حوزه هنری سال هاست 
در پی ثبت ادیبانه روایت  های دفاع مقدس 
اس��ت ک��ه در این س��ال ها محک��وم به 
فراموشی بوده اما فعالیت  های اینچنینی او 
و هم قطارانش تاشی پسندیده است برای 
حفظ جنگ و یادگارش. س��رهنگی این 
روزها بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه 
مخاطبان و اهالی هنر مقاومت قرار دارد. 
روز گذشته مستند پرتره او به نام »متولد 
آذر« به کارگردانی س��یدرضا حسینی در 
حوزه هنری به نمایش درآمد؛ مستندی با 
محوریت زندگی و زمانه مرتضی سرهنگی 

که بهانه ای ش��د تا نگاهی داشته باشیم به زندگی، 
اندیشه و آثار این نویسنده ادبیات پایداری. 

نویسندگی در روزنامه، زندگی در دامان عامه ■
مرتضی سرهنگی آذر ۱33۲ در خانی آباد به دنیا 
آمد اما تا ۷ س��الگی یک بار به نازی آباد و بار دیگر 
به چهارصددستگاه رفت تا اینکه در دبستان شبلی 
تحصیل را آغاز کند. در مدرس��ه هدف دیپلم خود 
را گرفت و وارد رشته علوم اجتماعی شد اما مدتی 
نگذشت که این رشته را رها کرد و سراغ عاقه خود 
یعنی روزنامه نگاری رفت. او پس از انقاب تا س��ال 
۶۷ در روزنامه جمهوری اسامی مشغول به کار بود. 
بعد از جنگ اما رویه سرهنگی تغییر کرد؛ رویه ای 
که اکنون بعد از 3۰ س��ال همچنان بر آن اس��توار 
مانده و در یک نقطه مشغول به فعالیت است و آن 
نقطه جایی نیست جز دفتر ادبیات و هنر مقاومت 
حوزه هنری که به همراه هدایت اه بهبودی آن را 
راه اندازی کردند. هرچند در این 3۰ سال سرهنگی 
می توانس��ت خودش را از ح��وزه ادبیات مقاومت 
بازنشسته کند، اما وی همچنان مشغول به فعالیت 
در این حوزه اس��ت و به عنوان یک بازوی اثرگذار 
در ادبیات مقاومت شناخته می شود. در این مدت 
او همچنین سردبیری دو هفته نامه کمان- نشریه 
تخصصی ادبیات پایداری- را برعهده داشت. در این 
مدت چندصد جلد کتاب در حوزه ادبیات پایداری 
منتش��ر شد که برخی از آنها توانستند گامی رو به 
جلو در این حوزه محسوب شوند. سرهنگی که سال 
93 به عنوان چهره برگزی��ده هنر انقاب انتخاب 
شد، جایگاه فعلی خود را مدیون همسرش می داند 
و در این باره معتقد اس��ت: »بسیار مدیون همسرم 
هس��تم، زیرا سال ها همیشه بچه هایم را در خواب 
دیدم و تمام زحمت آنها روی دوش همسرم بود«. 
سرکار خانم محرابی، همسر مرتضی سرهنگی نیز 
در نشستی با ذکر خاطره ای از خواستگاری مرتضی 
س��رهنگی از وی، عامه جعفری را ولی خود برای 
اذن ازدواج او و مرتضی سرهنگی عنوان کرد. او در 
خاطره ای از آن روز اینچنین یاد می کند: »سال ۶۱، 
خدمت مرحوم عامه محمدتقی جعفری بودم و به 
خاطر ارادت من به این عالم وارسته و به خاطر اینکه 
پدرم در قید حیات نبود، به ایشان گفتم در ازدواج 
ولی من باش. در دیدار اول عامه به بهانه ای من را 
به یک اتاق روانه کردند و چند دقیقه طول نکشید 
که اسم کوچک من را صدا زدند و گفتند یک جمله 

می گویم و آن هم اینکه »ایشان یک شیعه خوب آقا 
امیرالمؤمنین است« و همین شد که با ایشان ازدواج 
کردم و اینکه برویم تحقیق و کارهایی که این روزها 

انجام می دهند، خبری نبود«.
به دنبال قیمت تمام شده جنگ ■

ب��رای هر هنرمند، اندیش��مند و نویس��نده ای 
موضوعی وجود دارد که ماه ها یا س��ال ها ذهن او را 
درگیر ک��رده و تبدیل به پروژه ذهنی    اش می کند. 
مرتضی سرهنگی هم فارغ از این مساله نیست. اگر 
به صحبت  های او در مدت اخیر توجه کنیم، مساله 
»قیمت تمام شده جنگ« چالشی است که در عمده 
مسائل مطرح شده توسط او به میان آمده است. به 
عقیده سرهنگی، قیمت تمام شده جنگ با ادبیات 
مشخص خواهد شد و پس از سال  های طوانی و از 
میان رفتن رزمندگان، این ادبیات است که جنگ 

را زنده نگه می دارد. س��رهنگی در این باره پیش از 
این اظهار داش��ت: »یکی از دایل اینکه خاطرات 
جنگ نوشته می شود این است که قیمت تمام شده 
جن��گ برای ملت دربیاید و باید با هرگونه اثر ادبی 
و هنری این قیمت جنگ به مردم نشان داده شود. 
اکنون ما نمی دانیم قیمت تمام ش��ده جنگ برای 
ما چقدر اس��ت چون اطاع��ی از آن نداریم و اگر 
زندگینامه آنها را بخوانیم این اتفاق نخواهد افتاد«. 
او همچنین در جایی دیگر می گوید: »این کتاب ها- 
خاطرات شفاهی از جنگ-  قیمت تمام شده جنگ 
را به ما نشان می دهند. اگر قیمت جنگ مشخص 
شود، متوجه می شویم که با بازماندگان چطور باید 
رفت��ار کرد«. وی همچنی��ن در جایی دیگر با ذکر 
ی��ادی از کتاب اردوگاه اطفال بیان می کند: »آنچه 
در اردوگاه اطف��ال درباره این مردان آمده اس��می 

بیش نیس��ت، اینها بزرگ مردانی هستند 
که آمده  اند درس��ی به ما بدهند. در واقع 
در دنیا ادبیات جنگ خ��ود را جوان نگاه 
می دارند که بتوانند مشکات خود را حل 
کنند و قیمت جنگ را درمی آورند. در ژاپن 
مردم قیمت جنگ را می دانند، آنها درک 
می کنند آسفالتی که زیر پای آنهاست به 
چه قیمت گزافی برای آنها تمام شده است 

ولی ما هنوز این نکته را درنیافته ایم«.
همچنین س��رهنگی در رویکرد خود 
ب��ه ادبیات جن��گ، آن را نوع��ی ادبیات 
انس��انی می داند. او از دریچه انس��انی به 
جنگ می نگرد و در این باره معتقد است: 
»ادبیات جنگ بی مرز است؛ چون انسانی 
و مردم��ی اس��ت و فرقی نمی کند جنگ 
در کدام جغرافیا اتفاق افتاده اس��ت، بلکه 
آنچه پیونددهنده جنگ هاست مشترکات 
انسانی است«. او همچنین بیان می کند: 
»ادبیات جنگ یک ادبیات انسانی است که همدمی 
جز انسان ها ندارد و یک بخش از ادبیات جنگ نیز 
مربوط به اس��یران عراقی است که ما ۱8 سال در 
ایران اس��یرداری کردیم و ی��ک ورق کاغذ در این 
زمینه نداریم و این در حالی است که ما به اسیران 
عراقی در ایران س��خت نگرفتیم و می توانس��تیم 

کارهای زیادی در این باره انجام دهیم«.
قلم نوشت  های سرهنگی ■

کارنامه مرتضی سرهنگی عاوه بر مدیریت دفتر 
ادبیات و هن��ر مقاومت و چاپ صدها اثر در حوزه 
ادبیات پایداری، پر اس��ت از آثار مکتوبی پیرامون 
دفاع مقدس که تاریخ شفاهی و روایت  های متعددی 
از جنگ را شامل می شود. »اسم من پاک است«، 
»اسم من خاکریز است« و  »اسم من چفیه است« 
3 اثری هس��تند که س��رهنگی در قالب داستان 
کودکان نگاش��ته است.  »اسرار جنگ تحمیلی به 
روایت اسرای عراقی«، »ده روز محاصره«: خاطرات 
یک افس��ر عراقی، »آنچه اتفاق افت��اد«: خاطرات 
نظامی��ان عراق��ی در ای��ران و... در زمره مجموعه 
آث��ار او از گردآوری خاط��رات عراقی ها در جنگ 
تحمیلی قرار دارند. در خاطره نگاری او از همسران 
ش��هدا نیز کتاب   هایی از این جمل��ه حضور دارند: 
»همسفر ش��قایق«: خاطرات همسران فرماندهان 
شهید اس��تان کرمان، »خرمش��هر کو جهان آرا«: 
گفت وگو با صغرا اکبرنژاد، همس��ر س��ردار شهید 
سیدمحمد جهان آرا، »مرتضی آیینه زندگی  ام بود«: 
گفت وگو با مریم امینی، همسر شهید سیدمرتضی 
آوینی،»خانه کوچک، زندگی بزرگ«: گفت وگو با 
پروین داعی پور، همسر سردار شهید حسن باقری، 
»خرمشهر، خانه  رو به آفتاب«: گفت وگو با صدیقه 
زمانی، همسر سردار شهید عبدالرضا موسوی، »باغ 
انگور، باغ س��یب، باغ آیین��ه«: گفت وگو با صفیه 
مدرس، همس��ر سردار ش��هید مهدی باکری و...           
او همچنین »نظام نامه حرب« را بازنویس��ی کرده 
است و در این مدت چندین بار تجدید چاپ شده 
اس��ت. این کتاب دربرگیرنده ۱۱۰ فرمان آیت اه 
بادی بوش��هری به مبارزان تنگس��تان در دوران 
جنگ اول جهانی است که بر مبنای آن نظام نامه و 
شیوه مقابله با دشمن در ایام جنگ شرح داده شده 
است. همچنین »سفر به قله ها«، »یادهای زال«، 
»پابه پای باران«          ، »روزهای خرمشهر« و... نیز دیگر 

آثار سرهنگی را تشکیل می دهند.

تلویزیون
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رهبر انقاب پی��ش از هر اهل 
هن��ری از ده��ه ۷۰ تاکن��ون 
تمجید قابل تاملی نسبت به مرتضی سرهنگی 
داشتند. ایش��ان در دیداری جمله ای کم سابقه 
خط��اب ب��ه مرتض��ی س��رهنگی و هدایت اه 
بهبودی گفتند: »اگر بنده شاعر بودم، یقیناً در 
مدح ش��ماها، در مدح آقای سرهنگی، در مدح 
آق��ای بهبودی، در مدح آق��ای قدمی، در مدح 
همی��ن خاطره س��ازان و خاطره انگیزان قصیده 
می س��اختم؛ حقیقتاً جا دارد؛ چون کاِر بس��یار 
بزرگ و بااهمیتی است... اخیراً از آقای بهبودی 
و آقای س��رهنگی مصاحب��ه ای می خواندم که 
واقعاً هم همین طور اس��ت. این آقایان معتقدند 
که قضای��ای دوره  دفاع مقدس را باید مس��تند 
ک��رد، تبیین کرد، مس��تدل کرد تا براس��اس 
اینها آثار هنری به وجود بیاید که کامًا درست 

است«. ایشان همچنین در دیدار با 
اعضای مجمع نویسندگان مسلمان  
با اشاره به تقریظی که روی کتاب 
»پابه پ��ای باران« نوش��ته اند، بیان 
داش��تند: »همین آقای سرهنگی 
و آقای بهب��ودی کتابی ]پا به پای 
باران[ نوش��ته اند که من دو، س��ه 
خطی پش��ت جلد آن نوش��ته ام - 
من معموا ب��ر هر کتابی تقریظی 

می نویس��م - اینها از روی احس��اس من است، 
یعنی آن وقتی که اینها را نوش��تم با احس��اس 
صادقی نوش��تم. پایین صفحه نوشتم: درود بر 

اعتقاد  بهبودی ها!  و  س��رهنگی ها 
م��ن این اس��ت. چرا م��ن چنین 
چیزی را بنویس��م؟ این چه علتی 
دارد؟ مگر من با آقای س��رهنگی 
و بهب��ودی خویش��اوندی نزدیکی 
دارم؟ مگ��ر با ه��م رفاقت قدیمی 
داریم؟ نه، من فقط دو، سه مرتبه 
آقایان را دیده ام. این کتاب، کتاب 
خوبی اس��ت. نوش��ته موثر و کار 

بسیار مفیدی است«. 
همچنی��ن مقام معظ��م رهب��ری در دیدار با 
دست اندرکاران تولید کتاب فرنگیس توصیه هایی 

را خطاب به مرتضی س��رهنگی داش��تند. ایشان 
در بخشی از فرمایشات ش��ان خطاب به مرتضی 
س��رهنگی فرمودند: »...واقع��ا کتاب هایی که این 
خانم ه��ا نوش��ته اند- آنهایی که م��ن خوانده ام و 
دیده ام- از لحاظ تصوی��ر و مانند اینها، حقاً جزو 
برترین نوش��ته های خوب داس��تانی است؛ رمان 
نیست، خاطره است اما واقعا زیبا است. من واقعا 
باید از ش��ما تشکر کنم. بااخره شما ]بودید که[ 
همت کردید؛ خدا را شکر. من خواستم بگویم شما 
و آقای بهبودی، ش��ما ۲ نف��ر، کار بزرگی تا حاا 
انجام داده اید و با خودم فکر می کردم که ان شاءاه 
شماها باید همت کنید که تا ۲۰ سال دیگر- یعنی 
یک مهلت ۲۰   ساله برای خودتان قرار بدهید، یک 
افقی را در نظر بگیرید- ان شاءاه همین طور بتازید 
و بروید جلو؛ و می توانید ان شاءاه. خدا ان شاءاه 

حفظ تان کند...«.

سرهنگی در آینه دیگران

مدح نامه رهبری برای سرهنگی ها
نگاه

نگاهی به زندگی، اندیشه و آثار مرتضی سرهنگی به بهانه رونمایی از مستند پرتره »متولد آذر«

همپای جنگ

نمایش خانگی

سینمای جهان

نما
رئیس حوزه هنری: »سرهنگی« فرزند زمان خویش است

مراس�م رونمایی از مستند پرتره مرتضی سرهنگی با عنوان »متولد  آذر« روز گذشته با حضور چهره های 
شاخص فرهنگی در حوزه هنری برگزار شد. محسن مؤمنی شریف، رئیس حوزه هنری با بیان اینکه مرتضی 
سرهنگی فرزند زمان خویش است، گفت: انسانی که فرزند زمان خود باشد هویت آفرین و هویت ساز می شود 
و آقای سرهنگی، هم زمان خود را شناخت و هم به دیگران شناساند. احمدرضا درویش نیز در این مراسم 
ضمن اش�اره به اهمیت فعالیت های سرهنگی گفت: وقتی صحبت از ادبیات جنگ و تاریخ شفاهی جنگ 
می ش�ود بار مسؤولیت بسیار سنگین بر عهده آقای سرهنگی است و به نظر من نتیجه به محصول کاری 
است که سرهنگی انجام می دهد. برای من آقای سرهنگی مثل دهخداست؛ ما هر وقت می خواهیم از مطلبی 
مطمئن شویم به فرهنگ نامه دهخدا مراجعه می کنیم و آقای سرهنگی برای امثال بنده که دغدغه مان جنگ 
است و فراز و فرودهای نمایشی کارها را در عرصه دفاع مقدس حتماً باید از ادبیات شفاهی جنگ بگذرانیم، 
از مدیریت او استفاده می کنیم. او عیار ادبیات ما است و ذخیره بزرگی در حوزه ادبیات جنگ و دفاع مقدس 
شمرده می شود. مسعود ده نمکی نیز در سخنانی با بیان اینکه اگر آثاری مثل »فرهنگ جبهه« نبود امروز 
نمی توانستیم درباره برخی فضاهای موجود در جبهه صحبت کنیم، گفت: سرهنگی جزو افرادی است که 
حوزه ادبیات را فرهنگی کرد، سربازهای این حوزه بسیارند اما سرهنگ ها هرگز روی مین نمی روند ولی در 
حوزه فرهنگ سرهنگ ها ابتدا رفتند تا دیگران ادامه دهنده مسیر شده و جرأت دست به قلم شدن را به 
بچه های پس از جنگ بدهند. ده نمکی در پایان هدیه ای ویژه که شامل 5 هزار ساعت مصاحبه های او با اسرا 
بود را به مرتضی سرهنگی تقدیم کرد. رضا امیرخانی از نویسندگان کشورمان هم در سخنانی اظهار داشت: 
در اتاق سرهنگی بوی همان روزهای دهه 6۰ به مشام می رسد، حوزه هنری می تواند رینگ اسپرت شود و 
خیلی کارها انجام دهد اما برای اصالت خود همچنان به آقای سرهنگی نیازمند است. احسان محمدحسنی، 
مدیر سازمان هنری - رسانه ای اوج هم در سخنانی کوتاه ضمن اشاره به مرتضی سرهنگی گفت: فرق استاد 
سرهنگی با خیلی ها امثال حقیر جایی معلوم می شود که ده ها هزار جلد کتاب در حوزه ادبیات و خاطرات 
جنگ منتشر می شود و تنها آرشیو می شود یا به رایگان از سوی نهادها به زیرمجموعه ها ارائه می شود، در 
صورتی که کتاب هایی که بوی آقای سرهنگی می دهند تعدادشان 1۰ هزار جلد نیست اما جنس این کتاب ها 

فرسنگ ها فاصله دارد با کتاب هایی که او پدری کرده و از شروع تا پایان شان با او بوده است. 

هدایت اه بهبودی
گفتم همکار؛ ب��ه همه آجرهایی 
که برای دیوارچین��ی او انداختم 
می بالم. گفتم همراه؛ به سفرهای 
کاری با او که یک سر آن در کنار 
رود ارس، خرمشهر و سر دیگرش 
سن پطرزبورگ، هیروشیما و... بود، می بالم. با آن همه 
سفرهای دلی، سفرهایی که به مکه و سری در کربا 
داشت. سفرهای غیرکاری یا رفتن به سونا، استخر و 
کوه تا بازی گل کوچک و سفره نشینی نسبتاً حال تا 
چشیدن شاه میگو... همه را زندگی کردیم، تا توانستم 

از رنگ آسمان دل او وام بگیرم و پس انداز کنم. 

غامعلی حدادعادل
آقای س��رهنگی و دوستان شان 
یک راه را گشوده اند و ساخته اند. 
برخی رهروانی هستند که با هر 
قدم برداشتن راه را ایجاد می کنند 
و بقیه افراد در مس��یری که آنها 
ایجاد کرده اند قدم می زنند. وظیفه ما این است که 
این راه را حفظ کنیم. این گنجینه براحتی حاصل 
نش��ده؛ یک ایمان خدایی و اخاص پشت سر این 
مس��ائل بوده اس��ت. در کربای جبهه های ایران 
یک عده کار حس��ینی کردن��د و آقایان بهبودی و 

سرهنگی ها  کار زینبی کردند.

علیرضا قزوه
در ابت��دا هم��اره از خدا بگو/ نه 
از ه��وس بگو ن��ه از هوی بگو/ 
تو کیمیافروشی  ای شهیدمرد/ 
به قلب م��ردگان ز کیمیا بگو/ 
دوباره خ��اک جبهه را س��رند 
کن/ دوباره از صفای بچه ها بگو/ از نخستین شب 
هجوم دشمنان/ از ابتدا بگو، از انتها بگو/ ز تنگه 
ابوغریب و حاجیان/ می��ان تنگه ها ز تنگنا بگو/ 
صدای ما گرفته در گلوی مان/ تو از زبان ما سخن 
رسا بگو/ تویی معلم نخست خاطرات/ به وارثان از 

نخستین هجا بگو

اسماعیل امینی
در روزگاری ک��ه هم��ه آدم ه��ا 
در پی ش��هرت، عکس گرفتن، 
مصاحب��ه کردن و ح��رف زدن 
هس��تند، مرتضی سرهنگی به 
دنبال کار است. او به جای آنکه 
حرف بزند کار می کند و این مساله گمشده روزگار 
ما اس��ت، آدم های امروز مدام شکایت می کنند و 
گایه دارند و کمتر کار می کنند. اما هر زمان که 
آقای سرهنگی را ببینید مشغول کار است، او به 
کارش ایمان دارد، عاقه دارد و عشق می ورزد، او 

با اعتقاد کار می کند.

کتاب
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پایان کار مربی صرب در بسکتبال ایران
طی توافق های انجام شده با نناد ترونیچ، 
قرار است این مربی زودتر از پایان قراردادش 
همکاری با فدراس��یون بس��کتبال را خاتمه 

بدهد.
ب��ا ش��روع فعالیت رامی��ن طباطبایی در 
فدراس��یون بسکتبال این صحبت مطرح شد 
که به احتمال زیاد نناد ترونیچ صربس��تانی 
ق��راردادش فس��خ خواهد ش��د و او ایران را 
ترک می کند اما گارانتی ب��ودن قرارداد این 
مربی باعث ش��د تا فعالیتش را ادامه بدهد و 
فدراس��یون نیز موظف بود مبلغ قرارداد او را 

که به یورو است پرداخت کند.
هزین��ه س��نگین دس��تمزد ای��ن مربی 
صربستانی برای فدراس��یون باعث شده بود 
بارها مس��ؤوان برای فسخ توافقی قرارداد با 
ترونیچ مذاکره کنند که شنیده شده بااخره 
این مذاک��رات جواب داده و قرار اس��ت این 
مربی زودتر از پایان قراردادش ایران را ترک 

کند.
با توجه به قیمت ارز، نداشتن منابع مالی 
و مش��کات مالی فدراس��یون، پایان فعالیت 
ترونی��چ در ایران می توان��د خبر خوبی برای 
فدراسیون بسکتبال باشد. طبق توافقاتی که 
انجام شده قرار است فدراسیون 2 ماه حقوق 
ترونی��چ را جلوتر پرداخت کن��د و او مابقی 
دس��تمزدش را نگیرد و به فعالیتش در ایران 
خاتمه بدهد. او هم اکنون مش��غول برگزاری 
کاس های آموزشی است و اگر نظرش تغییر 
نکند بزودی قراردادش را با فدراسیون فسخ 

خواهد کرد.

حریفان سعودی سرخابی ها 
نقره داغ شدند

2 باش��گاه عربس��تانی ااهل��ی و الهال 
که حریف��ان تیم ه��ای فوتبال اس��تقال و 
پرس��پولیس در لیگ قهرمانان آسیا هستند، 

نقره داغ شدند.
به گزارش ایس��نا و به نق��ل از الریاضیه، 
جدال ااهل��ی و الهال در لیگ عربس��تان 
جنجالی و پربرخورد از آب درآمد و در نهایت 

هم با پیروزی 4 بر 3 الهال به پایان رسید.
کمیت��ه انضباط��ی فدراس��یون فوتب��ال 
عربستان بعد از این دیدار تشکیل جلسه داد 
و هر 2 باشگاه را هم جریمه و هم توبیخ کرد.
بر اس��اس اعام کمیته انضباطی، باشگاه 
ااهلی به خاط��ر پرتاب بطری ه��واداران و 
برخورد ناشایست آنها به پرداخت 100 هزار 
ریال سعودی و  باشگاه الهال هم به پرداخت 

45 هزار ریال سعودی محکوم شدند. 
همچنی��ن خس��وس، س��رمربی پرتغالی 
الهال ه��م به خاطر همراه نداش��تن کارت 
ب��ازی به پرداخ��ت 20 هزار ریال س��عودی 

محکوم شد.
الهال حریف استقال در لیگ قهرمانان 
آسیا و ااهلی هم حریف پرسپولیس به شمار 

می آید.

گوچی سرخپوش می شود
 اما کدام سرخ؟

رض��ا قوچان نژاد، مهاجم س��ابق تیم ملی 
و حال حاضر آپوئل قب��رس به احتمال زیاد 
در نیم فص��ل دوم در لیگ برت��ر ایران توپ 
خواه��د زد. قوچان نژاد 2 پیش��نهاد جدی از 
لی��گ برتر دارد که مربوط به پرس��پولیس و 
تراکتورسازی است و اگر اتفاق خاصی نیفتد 
به یکی از این دو تیم خواهد پیوست. برانکو 
ایوانکوویچ اعتقاد خاصی به بازی قوچان نژاد 
دارد و می خواهد با ج��ذب این بازیکن خط 

حمله تیمش را تقویت کند.
از طرفی تراکتورس��ازان هم که مقدمات 
بازگش��ت اس��توکس را فراهم کردند، هنوز 
یک جای خالی در خط حمله خود احساس 
می کنن��د که قص��د دارند آن را ب��ا مهاجم 
س��ابق تیم ملی پ��ر کنند. تراکتورس��ازی با 
ج��ذب دژاگ��ه، ش��جاعی و حاج صف��ی در 
پنجره تابس��تانی 4 بازیکن باتجربه تیم ملی 
در جام جهان��ی را به خدمت گرفته اس��ت و 
حضور قوچان نژاد در ای��ن تیم می تواند این 
ترکی��ب را جذاب تر کند. باید دید در نهایت 
مهاجم ایرانی آپوئل چه تصمیمی برای آینده 
فوتبال��ی خ��ود خواهد گرفت ول��ی احتمال 
قریب به یقی��ن او در نیم فصل دوم در لیگ 

ایران توپ خواهد زد. 

بهترین خط دفاعی اروپا
برای رکوردشکنی

 پی��روزی 2 ب��ر صفر لیورپ��ول مقابل ولوز 
در هفت��ه هجدهم لیگ برتر ه��م باعث تداوم 
صدرنشینی ش��اگردان یورگن کلوپ شد و هم 
آنها را به رکورد چلس��ی رساند. تا پیش از این 
بازی چلسی ژوزه مورینیو در فصل 6-2005 و 
چلسی لوئیز فلیپه اسکواری در فصل 2008-9 
تا شب کریسمس بهترین آمار دفاعی تاریخ لیگ 
برتر را داشتند؛ با تنها 7 گل خورده در 18 بازی.

ای��ن یازدهمی��ن کلین ش��یت لیورپول در 
این فص��ل از لیگ برتر ب��ود. آخرین باری که 
قرمزپوش��ان آنفیلد قهرمان انگلیس ش��دند، 
پیش از شروع دوران لیگ برتر، به سال 1990 
بازمی گردد، فصلی که در کل آن 12 کلین شیت 
داش��تند. لیورپول در حال حاضر بهترین خط 
دفاع��ی بین تمام تیم های 5 لی��گ اول اروپا را 
در اختی��ار دارد و اگر به همین روند ادامه دهد 
می تواند رکورد 15 گل خورده چلسی در فصل 

5-2004 را هم بشکند.
ام��ا چطور تیمی که فصل پیش 38 گل در 
لیگ خورده بود به یک باره چنین استحکامی 
در خط دفاعی پیدا کرده؟ جیمی کرگر، مدافع 
س��ابق لیورپول و کارشناس اسکای اسپورتس 
چنی��ن توضیح می ده��د: »این تی��م در حال 
جابه جایی رکوردهایی است که هیچ کس فکر 
نمی کرد در تاریخ باش��گاه شکسته شود. از این 
باب��ت هم باید از مدافعان لیورپول تقدیر کرد و 
ه��م از کلوپ، به خاط��ر اینکه این فصل کاری 
کرد و من پیش از این فکر نمی کردم از دستش 

برآید«.
مشکل بزرگ لیورپول در فصل گذشته این 
بود که توانایی کشتن بازی ها را نداشت و مدام 
پیروزی را با تس��اوی یا حتی شکس��ت عوض 
می کرد. ب��رای همین تغیی��ر وضعیت دفاعی 
ای��ن تیم، آن هم به این ش��کل رادیکال، باعث 
تعجب خیلی از کارشناسان فوتبال در جزیره، از 
جمله گری نویل، کاپیتان سابق منچستریونایتد 
شده: »من واقعا انتظار چنین چیزی را نداشتم. 
تیمی که ی��ک فصل 50 گل بخ��ورد و فصل 
بعد به چنین اس��تحکام دفاعی ای برسد قطعا 
کاری شگفت انگیز کرده. خرید بازیکنان جدید 
)ویرجیل فان دایک و آلیسون بکر( قطعا بخشی 
از دلیل این تغییر است اما فرای آن رویکرد آنها 
به مس��أله دفاع کردن هم عوض شده. لیورپول 
فصل پیش تیمی شکننده بود اما این فصل آنها 
تبدیل به تیمی واقعی شده اند. این تغییر واقعا 

شگفت آور است«.
لیورپول مقابل ولوز هرگز در خطر از دست 
دادن پی��روزی نب��ود. فان دای��ک نه تنها نقش 
تاثیرگذارترین بازیکن زمین در باکس خودشان 
را ب��ازی می کرد، بلکه ب��ا زدن گل دوم تیمش 
خیال کلوپ را از یک 3 امتیاز دیگر راحت کرد.

جیمی کرگر درب��اره تفاوت بزرگ لیورپول 
فصل گذشته با این فصل می گوید: »فصل پیش 
همه عاشق تماش��ای بازی لیورپول بودند، غیر 
از خود هواداران لیورپول. این اصا حس خوبی 
نیس��ت، اینکه تیم تان تبدیل به تیم دوم همه 
شود، در حالی که هواداران خودی حتی وقتی 
تیم محبوب ش��ان 2 بر صفر هم جلو است یک 
لحظه آرامش نداشته باشند. این وضعیتی بود 
که در 2 فصل اول کلوپ در لیورپول مدام تکرار 
می شد. حاا اما تماشاگران بی طرف می گویند 
لیورپول دیگر جذابیت فصل پیش را ندارد ولی 
برای خود هواداران لیورپول اصا مهم نیس��ت. 
مهم تری��ن چیز برای آنها بردن بازی ها و جنگ 

برای قهرمانی است«.
درخش��ش فان دایک و آلیسون در خط دفاع 
و دروازه، اضاف��ه ش��دن فابینی��و و نبی کیتا به 
گزینه ه��ای لیورپول در خط میان��ی و روی فرم 
آمدن دوباره محمد صاح و البته درخشش ژردان 
شکیری به عنوان یک ذخیره طایی، همه و همه 
عواملی اس��ت که می تواند بااخره به این دوران 
انتظار هواداران لیورپول پایان دهد تا تیم شان را 

یک بار دیگر در قله فوتبال انگلیس ببینند.

محمد بنا دستیارانش را انتخاب کرد
اعض��ای کمیته فنی مرحل��ه اول رقابت های 

انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی معرفی شدند.
مرحله اول رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی 
فرنگی بزرگساان روزهای 5 تا 7 دی ماه در سالن 

شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.
ناصر نوربخش، ایرج اس��فندیاری فر، رس��ول 
جزینی و به��روز حضرتی پور به عن��وان اعضای 
کمیته فنی در این مس��ابقات حض��ور خواهند 

داشت.
پیش از این محمد بنا در مصاحبه خود با ایسنا 
گفته بود اعضای کمیته فنی رقابت های انتخابی 
تیم ملی همان نفرات انتخاب شده برای کادر فنی 

تیم ملی خواهند بود.
ب��ا ای��ن حس��اب ناص��ر نوربخ��ش، ای��رج 
اسفندیاری فر، رسول جزینی و بهروز حضرتی پور 
4 مربی انتخاب ش��ده محمد بنا برای حضور در 
تیم ملی هستند. البته شاید برای اردوهای تیم ملی 
نفرات دیگری هم به کادر او اضافه شوند اما حضور 

نفرات یادشده قطعی است.

گزارش اخبار

قهرمانی نیم فصل از جمله عناوینی اس��ت که 
در فوتب��ال جامی ندارد اما بدون ش��ک در طول 
فص��ل تاثیرگذار اس��ت. در این مطل��ب نگاهی 
ب��ه قهرمانان 7 فصل اخی��ر می اندازیم تا ببینیم 
قهرمانان نیم فصل در پایان فصل چه سرنوش��تی 
داش��ته اند و آیا س��پاهان قلعه نوی��ی که قهرمان 
نیم فص��ل جاری ش��د، در پایان لی��گ هجدهم 

رستگار خواهد شد؟
خاطره تلخ لیگ دوازدهم برای سپاهان ■

در لی��گ دوازدهم ه��م مانند فص��ل جاری 
س��پاهان قهرمان نیم فصل شد اما طایی پوشان 
امیدوارن��د خاطره تلخ آن فص��ل برای آنها تکرار 
نشود، زیرا این استقال بود که در پایان قهرمان 
ش��د و زرده��ا با 3 امتی��از اختاف با اس��تقال 
صدرنشین، در رتبه سوم قرار گرفتند. نکته جالب 
این اس��ت که س��پاهان لیگ دوازدهم هم مانند 
فصل جاری با 53 درصد پیروزی در دیدارهایش 

قهرمان نیم فصل شد.
فرمول قهرمانی نیم فصل؛ 53درصد پیروزی ■

در لی��گ س��یزدهم این پرس��پولیس ب��ود که 
قهرم��ان نیم فص��ل ش��د ام��ا در پای��ان قهرمانی 
 را ب��ه ف��واد تقدی��م کرد و ب��ا 2 امتی��از اختاف،

نایب قهرمان ش��د. نکته جالب اینکه پرس��پولیس 
 هم مانند س��پاهان لیگ دوازدهم و فصل جاری، با
53 درص��د پی��روزی در دیدارهای��ش نایب قهرمان 
نیم فصل شد، انگار که فرمول قهرمانی در نیم فصل 
لیگ برتر، 53 درصد پیروزی است. پرسپولیس در آن 
فصل در 27 درصد از دیدارهایش هم به تساوی رسید.

قهرمان نیم فصل، نایب قهرمان شد ■
سرخ پوشان تبریز در لیگ چهاردهم قهرمان 

نیم فصل ش��دند اما مانند سرخپوشان تهران در 
لیگ سیزدهم، در پایان فصل نایب قهرمان شدند 
تا قهرمانی نیم فصل برای سرخپوشان خوش یمن 
نباشد. تراکتورس��ازی با اختاف تنها یک امتیاز 
قهرمان��ی را در لیگی به س��پاهان واگذار کرد که 
پایان آن و بازی های همزمان هفته آخر حواشی 
فراوانی داش��ت و ش��اید اگر اتفاقات طور دیگری 
رقم می خ��ورد تراکتور قهرمان��ی نیم فصل را در 
پایان فصل هم تکرار می کرد. تراکتور هم با همان 
فرمول 53 درصد پیروزی، قهرمان نیم فصل شد و 

تنها در 20درصد از دیدارهایش بازنده بود.
استقال خوزستان، تافته جدا بافته ■

استقال خوزستان که در فصل جاری به قعر 
جدول چس��بیده و اصا رنگ و بویی از قهرمانی 
ن��دارد، در لی��گ پانزدهم ه��م در نیم فصل و هم 
در پای��ان فصل موفق ش��د قهرمانی را از آن خود 
کند. آنها فرمول همیش��گی قهرمانی نیم فصل را 
شکستند و با 60 درصد پیروزی قهرمان نیم فصل 
شدند و شاید پیروزی های بیشتر تا پایان فصل هم 
به آنها کمک کرد تا قهرمان لیگ شوند. استقال 
خوزس��تان که به سختی می باخت و در نیم فصل 
تنها یک بار شکست خورد، براحتی هم گل نمی زد 
و در ه��ر دیدار به ط��ور میانگین 1/2 گل به ثمر 
می رس��اند که برای خط حمله قهرمان نیم فصل 

آمار چندان درخشانی محسوب نمی شود.
پرسپولیس برانکو رستگار شد ■

پرس��پولیس برانکو در لیگ شانزدهم، هم در 
نیم فصل قهرمان ش��د و هم موفق شد این عنوان 
را در پایان فصل به دست آورد. نکته اینجاست که 
پرسپولیس برانکو هم مانند استقال خوزستان از 

الگوی 60 درصد پیروزی در نیم فصل پیروی کرد 
و توانست قهرمانی در نیم فصل را در پایان فصل 
هم تکرار کند. انگار فرمول قهرمانی در نیم فصل و 
پایان فصل به دست آمده بود، 60 درصد پیروزی. 
شباهت های پرسپولیس با اس��تقال خوزستان 
تنها در میزان پیروزی ها نبود و آنها مانند آبی های 
جنوب تنها یک بار شکس��ت خوردن��د و در هر 
دیدار به طور میانگین 1/2 گل به ثمر رس��اندند. 
تفاوت پرس��پولیس لیگ ش��انزدهم با استقال 
خوزس��تان لیگ پانزدهم اما در خط دفاع بود که 
آبی پوش��ان عملکرد بهتری داشتند. سرخپوشان 
ته��ران در نیم فصل تنها 5 گل دریافت کردند اما 
استقال خوزستان حتی از آنها هم در فاز دفاعی 
بهت��ر عمل کرده و 4 گل دریافت کرده بود یعنی 
به طور میانگین تقریب��ا در هر 3 دیدار، یک گل 
خورده بود که آماری درخشان محسوب می شود.

لیگ هفدهم و ادامه سلطنت پروفسور ■
در لیگ هفدهم نیز پرس��پولیس برانکو هم در 
نیم فصل قهرمان ش��د و هم در پایان فصل اما این 
ب��ار آمارهای ای��ن تیم خیره کننده بود. ش��اگردان 
پروفسور فرمولی جدید ابداع کردند و با 73 درصد 
پیروزی، قهرمان نیم فصل ش��دند؛ آماری که در 7 
فصل اخیر هیچ تیمی به آن دس��ت نیافته اس��ت. 
پرسپولیس برانکو هم تنها یک بار باخت، انگار اگر 
تیمی بیش از یک بار در نیم فصل شکس��ت بخورد 
شانس کمی برای قهرمانی در نیم فصل دارد. دلیل 
آمار خیره کننده پیروزی های ش��اگردان پروفسور، 
پیش��رفت زیاد خط حمله آنها بود. پرسپولیس به 
طور میانگین در هر دیدار 1/8 گل به ثمر می رساند 
و همزم��ان ب��ا بهبود خط حمله، ثب��ات خط دفاع 

خ��ود را نیز حفظ ک��رده بود. سرخپوش��ان تهران 
به ط��ور میانگین در هر دو دی��دار تقریبا یک گل 
دریاف��ت می کردند که آمار خوب��ی برای یک خط 
دفاع محس��وب می ش��ود. همین امر موجب شده 
ب��ود آنها با اخت��اف زیاد با س��ایر تیم ها، بهترین 
 تفاض��ل گل نیم فص��ل را ب��ا مثب��ت 21 به خود

 اختصاص دهند.
سپاهان قهرمان لیگ هجدهم می شود؟ ■

س��پاهان در حال��ی قهرم��ان نیم فصل لیگ 
هجدهم ش��د که مطابق همان فرمول 53 درصد 
پی��ش رفت ام��ا نکته اینجاس��ت ک��ه از فرمول 
قهرمان��ی در پایان فصل که حداق��ل 60 درصد 
پیروزی اس��ت، کم��ی عقب اس��ت. نکته مثبت 
شاگردان قلعه نویی اما شکست ناپذیری آنهاست 
که در نیم فصل هیچ گاه طعم باخت را نچشیدند 
و همین شکست ناپذیری ش��اید برگ برنده آنها 
برای تکرار قهرمانی در پایان فصل باشد. شاگردان 
ژنرال محتاط هستند و در 47 درصد از دیدارهای 
خ��ود به تس��اوی رس��یده اند. نقطه ق��وت دیگر 
طایی پوشان خط حمله آنهاست که در هر دیدار 
به طور میانگین 1/9 گل به ثمر رسانده اند یعنی 
بیش از پرسپولیس مقتدر برانکو در لیگ هفدهم. 
هر چند خط دفاع آنها شباهتی به آن پرسپولیس 
ن��دارد و 0/8 گل در هر دی��دار دریافت کرده اند 
یعن��ی 2 برابر ش��اگردان برانکو. نقطه قوت دیگر 
زردپوشان امتیازاتی است که جمع آوری کرده اند؛ 
س��پاهان امیر ب��ه طور میانگین در ه��ر دیدار 2 
امتیاز کس��ب کرده که آمار بسیار خوبی است و 
سپاهانی ها اگر همین روند را ادامه دهند، شانس 

زیادی برای قهرمانی در پایان فصل دارند.

در صورتی که مدال طای نواب نصیرش��ال 
در المپیک 2012 تایید شود، ایران با 2 پله صعود 
دیگر در رده سیزدهم این رقابت ها قرار می گیرد. 
در شرایطی که بیش از 6 سال از المپیک 2012 
لندن می گذرد و در آس��تانه آغاز س��ال 2019 
می��ادی هس��تیم، همچنان ج��دول رده بندی 
مدال ه��ا در ای��ن دوره از المپیک در حال تغییر 
است. به نظر می رسد کشوری که بیشترین سود 
را هم از این تغییرات برده، ایران است. دوپینگ 
گسترده در میان وزنه برداران در المپیک 2012 
خیل��ی از مع��ادات را تغیی��ر داده و در آخرین 
اتفاق هم دیروز یکش��نبه اعام ش��ده دوپینگ 
وزنه بردار اوکراینی احتماا باعث می شود تا نواب 
نصیرشال به مدال طای دسته 105 کیلوگرم 
برس��د. با آزمای��ش مجدد نمون��ه دوپینگ این 
وزنه بردار اوکراینی، تس��ت او مثبت اعام شده و 
مدال طا باید از این ورزش��کار پس گرفته شود. 
اگ��ر نواب نصیرش��ال به مدال ط��ا بعد از این 
همه سال برسد، تعداد طایی های ایران در این 

مس��ابقات به عدد 6 خواهد رسید. کاروان ایران 
المپی��ک 2012 را در لندن ب��ا 4 مدال طا به 
پایان رسانده بود اما اخیرا با آزمایش مجدد نمونه 
دوپینگ وزنه برداران ش��رایط ایران بهتر ش��ده 
است. سعید محمدپور که در دسته 94 کیلوگرم 
پنجم ش��ده بود، با دوپینگی ش��دن 4 وزنه بردار 
اول به مدال طا رس��ید و اخیرا م��دال خود را 
هم تحویل گرفت. همچنین کیانوش رستمی که 
صاحب مدال برنز ش��ده بود، با دوپینگ یکی از 
وزنه برداران برتر صاحب مدال نقره شد. حاا هم 
نواب نصیرشال که به مدال نقره المپیک لندن 
رسیده بود، احتماا طایی خواهد شد تا در کنار 
سعید محمدپور، بهداد س��لیمی، امید نوروزی، 
حمید سوریان و قاس��م رضایی 6 طایی ایران 
در المپیک 2012 لقب بگیرند. کاروان ایران که 
ب��ا عنوان هفدهمی المپی��ک 2012 را به پایان 
رس��انده بود، با طای محمدپور یک رده صعود 
کرد. س��پس ی��ک دوپینگ از س��وی دوندگان 
جامائیکا باعث ش��د ایران به رده پانزدهم برود. 

حاا بعد از گذشت 6 سال اگر مدال طای نواب 
نصیرشال رس��ما از س��وی IOC تایید شود، 
ایران با 6 طا، 5 نقره و 2 برنز به رده س��یزدهم 
جدول مدال ها صع��ود می کند. این اتفاق باعث 
می ش��ود تا بهترین نتیجه تاری��خ ورزش ایران 
در المپی��ک 2012 رق��م خورده باش��د. به این 

 ترتیب، ای��ران در المپیک لندن عاوه بر رکورد
خیره کننده در کس��ب مدال، ب��ا قرارگرفتن در 
رتب��ه 13، حائ��ز رکورد جدی��دی در رده بندی 
المپیک هم ش��ده اس��ت. پیش از این از لحاظ 
رده بندی بهترین نتیجه ایران رتبه چهاردهم در 

المپیک 1956 ملبورن بود.

باتأیید دوپینگ  وزنه بردار اوکراینی در المپیک لندن، طا  به نصیرشال می رسد؛ با این مدال ایران به رتبه 13 المپیک 2012 صعود می کند
 که بهترین نتیجه تاریخ ورزش کشورمان در المپیک است
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قهرمانان نیم فصل رستگار می شوند؟
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گروه بین الملل: بعد از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر 
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، رجب طیب اردوغان 
اعام کرد ترکیه به طور کامل جنگ با داعش در سوریه 
را ب��ه عهده می گیرد و موقتا حمله به شمال ش��رقی 
س��وریه محل استقرار ش��به نظامیان کرد موسوم به 
»یگان های مدافع خلق« را به تعویق می اندازد. متعاقب 
این تصمیم، انتشار گزارش ها در ارتباط با قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی در کنسولگری 
کش��ورش در اس��تانبول در رس��انه های ترکیه پایان 
یافت تا به گفته برخی کارشناسان، محمد بن سلمان، 
ولیعهد متهم به نقش آفرین��ی در این جنایت، بتواند 
اعتبار ازدس��ت رفته خود را بازگرداند. یک اتفاق مهم 
دیگر در آس��تانه اعام خبر خروج آمریکا از س��وریه، 
برداش��ته  شدن موانع فروش سیستم دفاعی پاتریوت 
و جنگنده های اف 35 به ترکیه بود. در ش��رایطی که 
کاخ سفید از همه سو به خاطر موضع غیرانتقادی اش 
نس��بت به نقش بن س��لمان در قتل خاش��قجی زیر 
فشار است و بر تداوم مناسبات حسنه میان آمریکا و 
عربستان تأکید دارد، طبعا ترامپ این انتظار را هم از 
آنکارا دارد که در قبال امتیازات یادشده فتیله ماجرای 
خاشقجی را تا حد ممکن پایین بکشد و به پیگیری آن 
به گونه ای که تداوم فشار بر بن سلمان را رقم بزند، ادامه 
ندهد. مقام های آمریکایی که منتقد خروج از سوریه 
هستند، این گونه استدال می کنند که خروج آمریکا 
از حدود یک سوم خاک سوریه، امکان واشنگتن را هم 
برای تأثیرگذاری در معادات مربوط به آینده سوریه 
و ساختار سیاس��ی آتی آن محدود می کند و چنین 
کاری، زمینه را برای نفوذ روس��یه و ایران در س��وریه 
مهیا خواهد کرد. این سخن دولت آمریکا که قرار شده 
در زمینه مس��ائل مربوط به سوریه میان واشنگتن و 
آنکارا هماهنگی و انسجام بیشتری باشد احتماا ناظر 
بر این اس��ت که از این پ��س ترکیه بیش از پیش در 
تعامات با دیگر طرف های ذی نفوذ از جمله، روس��یه 
و ای��ران، چه در چارچوب مذاکرات آس��تانه و چه در 
خارج از آن، نظرات و منافع آمریکا را ملحوظ خواهد 
کرد. رئیس جمهوری آمریکا، عصر ش��نبه نیز درباره 
توضیحش درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه 
در توئیتی نوشت: »ما ابتدا قرار بود برای 3 ماه در آنجا 
)سوریه( حضور داشته باشیم و این مربوط به 7 سال 

پی��ش بود. ما هرگز آنجا را ت��رک نکردیم.  زمانی که 
من رئیس جمهور شدم داعش قدرت گرفته بود. اکنون 
داعش عمدتا شکس��ت خورده و کشورهای دیگر آن 
منطقه از جمله ترکیه، باید قادر باشند بسادگی کنترل 
هر آنچه باقی مانده را در دس��ت بگیرن��د. ما به خانه 
بازمی گردیم«. همزمان، منابعی در کاخ س��فید اعام 
کردند اردوغان طی گفت وگویی تلفنی با ترامپ، به او 
وعده داده است بعد از خروج آمریکا از سوریه، داعش 
را شکست خواهد داد. یک مقام دیگر آمریکا نیز این 
اظهارات را تایید کرد. برخی رسانه ها و محافل سیاسی 
ترکیه و آمریکا اعام کرده اند پس از مذاکرات تلفنی 
ترامپ و اردوغان، رئیس جمهور آمریکا تصمیم خروج 
نیروهای آمریکایی از س��وریه را اعام کرد. در همین 
راستا منابع میدانی گزارش دادند چند روز پس از اعام 
ترامپ به خروج آمریکا از سوریه، ارتش ترکیه کاروانی 
جدید از تجهیزات و نیروهای نظامی خود را به مرزهای 
مش��ترک با س��وریه گسیل کرده اس��ت. این کاروان 
نظامی شامل نفربرهای زرهی است که ارتش ترکیه 
به همراه نیروهای پلی��س و ژاندارمری از پادگان های 
مختلف خود در سراس��ر کشور به شهرستان البیلی 
در اس��تان کیلی��س اعزام کرده اس��ت. این در حالی 
است پیش تر روز شنبه نیز نیروهای نظامی ترکیه به 
همراه خودروهای زرهی به اس��تان کیلیس وارد شده 

بودند. گروه موس��وم به »دیده بان حقوق بشر سوریه« 
اعام کرد ترکیه تجهیزات نظامی خود را به ش��مال 
سوریه و نزدیکی منطقه تحت کنتر کردهایی فرستاده، 
که آنکارا آنها را به حمله نظامی تهدید کرده اس��ت. 
کردهای سوریه نیز طی 2 روز گذشته هشدار داده اند 
در صورت هرگونه حمله نظامی ترکیه، نیروهای خود 
را از جبهه های جنگ با داعش در استان دیرالزور خارج 
خواهند کرد. در همین راستا، اندیشکده شورای روابط 
خارجی در آمریکا، طی گزارش درباره احتمال شعله ور 
ش��دن جنگ های چریکی و خونین در شمال سوریه 
هشدار داده و نوشته است ترکیه در صورتی که دست 
به حمات نظامی در مناطق تحت کنترل کردها در 
شمال سوریه بزند، وضعیت در این منطقه را بحرانی تر 
و خودش را درگیر جنگ چریکی بلندمدت و خونین 
می کند. طبق گزارش ها، کردها حدود یک سوم مناطق 
س��وریه را تحت کنترل خود دارند و حدود 30 تا 60 
هزار شبه نظامی »یگان های مدافع خلق«- که وابسته 
به »نیروهای دموکراتیک سوریه« است- در این مناطق 
مستقرند. به عقیده این اندیشکده، بعد از عقب نشینی 
آمریکا از سوریه، کردها در شمال سوریه برای نزدیک 
ش��دن به روسیه و نظام دمشق تاش خواهند کرد و 
خواهند کوش��ید با نظام دمشق وارد معامله ای شوند 
که بر اساس آن، کردها ضمن موافقت با سیطره ارتش 

ملی بر سراسر سوریه، به حکومت خودمختاری خود 
دس��ت پیدا کنند. در ادامه این گزارش آمده اس��ت: 
چنین گامی احتمال ش��عله ور ش��دن درگیری میان 
س��وریه و ترکیه را که می خواهد نفوذش در ش��مال 
سوریه را به منظور ممانعت از ایجاد هرگونه حکومت 
خودمختار کردها گسترش دهد ، افزایش خواهد داد. 
در پایان این گزارش آمده است: تمام شواهد در حال 
حاض��ر حکایت از آن دارد که معامله ای بین اس��د و 
کردها انجام خواهد شد که بر اساس آن، کنترل ارتش 
ملی س��وریه بر تمام مناطق این کشور فراهم خواهد 
شد تا چتر حمایتی برای کردها در رویارویی با ترکیه 
ش��ود. در همین حال، گردان های حزب اه عراق در 
بیانیه ای تأکید کردند آماده کمک به کردهای سوریه 

علیه داعش هستند.
سرنوشت التنف ■

نیروهای ارتش س��وریه تصمی��م دارند بافاصله 
پ��س از خروج نیروهای آمریکایی وارد منطقه التنف 
شوند، با خروج نیروهای آمریکایی از التنف، گروه های 
شبه نظامی موجود در منطقه »55 کیلومتر« در حکم 
گروه های تسلیم شده هستند و اکثر آنها ساح های 
خ��ود را ب��ه ارتش س��وریه تحویل خواهن��د داد. به 
گفته ای��ن منبع، در حال حاض��ر آرامش بر منطقه 
التنف حاکم است و نیروهای ارتش سوریه هیچ گونه 
عقب نشینی چه از س��وی نیروهای آمریکایی و چه 
از س��وی نیروهای انگلیسی مس��تقر در آنجا را رصد 
نکرده اند اما ارتش سوریه تصمیم خود برای ورود به 
منطقه به محض خ��روج نیروهای خارجی از آنجا را 
گرفته است و هر کدام از اعضای گروه  های تروریستی 
که بخواهند می توانند خود را تسلیم کنند و اگر کسی 
از آنها بخواهد از این منطقه خارج ش��ده و به شمال 
سوریه بروند، آن زمان این مساله بررسی خواهد شد. 
پای��گاه التنف در منطقه ای اس��تراتژیک در نزدیکی 
گ��ذرگاه التنف در مرز س��وریه با عراق و در تقاطع با 
جاده مواصاتی بغداد- دمش��ق واقع شده که مسیر 
زمینی اصلی بین ایران،  سوریه و لبنان است. روسیه 
و دولت س��وریه بارها از آمریکا خواسته اند نیروهای 
خود را از این پایگاه خارج کند. التنف پایگاه نیروهای 
آمریکایی در  ش��مال سوریه و خارج از منطقه تحت 

کنترل کردهاست.

آیا ترکیه به نیابت از آمریکا، شمال سوریه را درگیر جنگی خونین می کند؟

بازگشت ارتش اسد به مناطق کردنشین
سقوط سعودی

 تغییر ساختار دستگاه اطاعاتی عربستان
 پس از رسوایی خاشقجی

 دستگاه جاسوسی سعودی
 نوچه موساد می شود

تش��کیل »س��ازمان اطاع��ات مرک��زی 
عربستان س��عودی« را می توان واپسین گام 
اساسی محمد بن س��لمان برای تثبیت خود 
در ریاض با شراکت موساد اسرائیل و سرویس 
اطاعات��ی امارات دانس��ت. این س��ازمان که 
از ادغ��ام اداره اس��تخبارات العام��ه و چندین 
نهاد اطاعاتی کوچک تر رژیم تش��کیل شده 
با عملیات قتل فجیع خاش��قجی عما پا به 
عرصه حیات گذاش��ت، جنایتی ک��ه با به بار 
آوردن رس��وایی جهانی برای ولیعهد سعودی 
به عنوان آمر این سازمان اطاعاتی جدید، به 
همان اندازه که چشم اندازهای جاه طلبانه آن 
را نش��ان داد، ذات جنون آسا و شریرانه اش را 

نیز برما کرد.
»کمیته بازنگری س��اختار نهاد اطاعاتی 
س��عودی« پ��س از رس��وایی عملی��ات ترور 
خاشقجی در ترکیه به مرور باگ های اطاعاتی 
»سازمان اطاعات مرکزی عربستان سعودی« 
در شیوه اجرای عملیات مزبور به موازات تاش 
برای موجه س��ازی آن پرداخته ت��ا به اصاح 

ساختار کاما جوان آن بپردازد.
کمیت��ه وزارتی مربوط که مس��تقیما زیر 
نظر ولیعهد سعودی اداره می شود 27 مهرماه 
گذشته به دستور پدر تاجدار او تشکیل شده و 
اعضای آن دکتر مساعد العبیان، دکتر ابراهیم 
العساف، خالد العیسی رئیس دربار پادشاهی، 
ع��ادل الجبیر وزیر خارج��ه، خالد الحمیدان 
رئیس کل اطاع��ات و عبدالعزیز الهویرینی 

رئیس امنیت حکومت هستند.
به گ��زارش العربیه، این کمیت��ه با ادعای 
نظارت بر ضمانت هماهنگ��ی میان اقدامات 
اطاع��ات و اس��تراتژی امنیت مل��ی، قانون 
بین المللی و اساس��نامه های حقوق بش��ری 
اقدام به راه اندازی فوری س��ازمان های جدید 
استراتژی، توس��عه و ارزیابی عملکرد خود به 

شرح زیر کرده است:
1- ایجاد اداره کل استراتژی و توسعه به منظور 
اطمینان از هماهنگی عملیات های اطاعاتی با 
راهبردهای ریاست کمیته مذکور و امنیت ملی 

و ارتباط این عملیات ها با اطاعات کل
2- ایج��اد اداره کلی ب��رای امور قانونی جهت 
بازبینی در عملیات  اطاعاتی، براساس قوانین 
و اساسنامه های بین المللی و حقوق بشری و در 

ارتباط بودن این اداره با رئیس اطاعات کل
3- ایج��اد اداره کلی ب��رای ارزیابی عملکرد و 
بازبینی داخلی، با هدف ارزیابی عملیات و تأیید 
پیروی از اقدامات مصوب و ارائه گزارش هایی به 

رئیس اطاعات کل 
همچنین راه ان��دازی کمیته فعالیت های 
ب��رای  مکانیزم��ی  تدوی��ن  و  اطاعات��ی 
ماموریت ه��ای این کمیته که ه��دف از آن، 
بازبینی اولیه و انتخاب صاحیت های مناسب 
برای مأموریت های اطاعاتی باشد مد نظر قرار 

گرفته است.
اندیش��کده مطالع��ات جهان اس��ام، در 
تحلیلی س��اختار جدید اطاعاتی سعودی را 
پیامی مشخص برای سرویس های منطقه ای 
دانس��ته اس��ت. ب��ر این اس��اس س��رویس 
اطاعاتی کهنه تر یعنی استخبارات سعودی، 
سرویس��ی خدماتی یا هدف مح��ور در قالب 
مزدور سرویس های غربی چون سیا و ام آی6 
ب��ود. اما طراحی جدید نش��ان از آن دارد که 
اس��تخبارات نوین یا همین سازمان اطاعات 
مرکزی سعودی برآن است تا کارهای مستقلی 
نسبت به سیا یا دیگر دستگاه های اطاعاتی 
باادس��تی اش داشته باش��د. افزوده شدن 2 
رکن »نظارت« و »راهبردی« نش��ان از جدی 
بودن این دستگاه اطاعاتی برای عملیات های 
محدود یا فراگیر مستقل در حوزه منطقه ای 
دارد. همچنین تعریف محدود کننده پیشین 
که اداره اس��تخبارات را س��ازمانی صرفا برای 
پیشبرد سیاست های پادش��اهی سعودی در 
خاورمیانه می دانست نیز به طور اساسی تغییر 
یافته و دامنه فعالیت های جاسوس��ی به تمام 

جهان گسترش می یابد.
در عین حال نمی توان از این موضوع چشم 
پوش��ید که تیم اطاعاتی بن سلمان به دنبال 
رس��وایی بزرگ قتل خاشقجی ثابت کرد که 
به تنهایی نمی تواند عملیاتی را موفقیت آمیز 
به س��رانجام برس��اند، به همین دلیل به نظر 
می رس��د ولیعهد مجنون قدرت برای نیل به 
اهداف کوتاه مدتش، سازمان اطاعاتی جدید را 
تحت پوشش مدیران و جاسوسان سازمان های 
منطقه ای متحدش یعنی موساد و استخبارات 
امارات که به همان میزان تمایل به خودسری 
از اربابان آمریکایی و انگلیسی شان دارند، قرار 

دهد.

چهارگوشه

سونامی مرگبار در اندونزی
دولت اندونزی اعام کرده است وقوع سونامی 
در نزدیکی تنگه س��وندا، حداقل 222 کشته در 
س��واحل این کش��ور برجا گذاش��ته است. طبق 
گفته مقامات، بی��ش از 700 نفر زخمی و حدود 
30 نفر هم ناپدید شده اند و احتمال افزایش این 
آمار وجود دارد. گزارش های اولیه حاکی  است که 
فوران آتشفشان کراکاتوا احتماا به وقوع زمین لرزه 
در بستر دریا و هجوم ناگهانی امواج سهمگین به 
مناطق مسکونی در تاریکی شب منجر شده است. 
تنگه سوندا بین 2 جزیره جاوه در شرق و سوماترا 
در غ��رب اندونزی واقع اس��ت و دری��ای جاوه در 

اقیانوس آرام را به اقیانوس هند متصل می کند. 
اواخر س��پتامبر گذش��ته، حدود 2 هزار نفر 
در یک سونامی ناش��ی از زلزله  ای به بزرگی 7/5 
ریش��تر در یک ش��هر س��احلی اندونزی کشته 
شدند. اندونزی روی »حلقه آتش« اقیانوس آرام 
که محل برخورد صفحات تکتونیک زمین است، 
قرار دارد. برخورد همین صفحات باعث زلزله ها و 

فعالیت های آتشفشانی می شود.

 ائتاف سعودی
همچنان ناقض آتش بس الحدیده

انص��اراه یمن اع��ام کرد همزم��ان با ورود 
ناظران س��ازمان ملل به یم��ن، نیروهای متجاوز 
حمات خود را گس��ترش داده اند. از زمان اعام 
آتش بس در بندر الحدیده در دوش��نبه گذشته، 
م��وارد نق��ض آن به 223 مورد رس��یده اس��ت. 
س��خنگوی ارتش یمن تاکید ک��رد: موارد نقض 
آتش بس شامل شلیک 5۱ موشک، ۱55 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 دش��من، پهپادها و 
هلی کوپتره��ای آپاچی بر فراز آس��مان الحدیده 
بود. به گفته این مس��ؤول یمنی، نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی یمن تاش مزدوران دشمن 
برای نفوذ به برخی مناطق در غرب و شمال غرب 
را ناکام گذاشتند. عاوه بر این ارتش و کمیته های 
مردمی یمن موفق شدند یک پهپاد ائتاف عربی 
را در استان صعده در شمال یمن سرنگون کنند.

پارلمان فلسطین منحل شد
رئیس تشکیات خودگردان فلسطین شامگاه 
ش��نبه از انح��ال پارلمان این کش��ور خبر داد. 
محمود عباس گفت بر اس��اس رأی و درخواست 
دادگاه قانون اساسی فلسطین، پارلمان این کشور 
را منح��ل می کن��د و در عرض 6 م��اه انتخابات 
پارلمانی برگزار خواهد شد. این در حالی  است که 
گروه های سیاسی فلسطین اقدام رئیس تشکیات 
خودگ��ردان در انح��ال مجل��س قانون گذاری 
فلسطین را خودسرانه و بی ارزش خوانده و تاکید 
کردن��د این مجلس تا زمان برگزاری انتخابات به 

کار خود ادامه دهد.

 هشدار در مورد فرار داعشی ها 
به اروپا

رهبران کردهای س��وریه در م��ورد به خطر 
افتادن امنیت اروپا در شرایط فعلی سوریه هشدار 
دادند. به گزارش روزنامه اس��تار، 2 تن از رهبران 
ش��به نظامیان وابسته به »پ ک ک« روز شنبه در 
پاریس، درخواست کرده  بودند با امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه دیدار کنند اما مکرون آنها را 
به حضور نپذیرفته و تنها اجازه داده با مشاورینش 
دی��دار کنند. الهام احمد و ری��اض درار که هر دو 
از اعضای تیم مذاکره کردهای ش��مال سوریه با 
دولت دمش��ق بوده اند، در گفت وگو با مش��اوران 
کاخ الی��زه اعام کردند: »هم اکنون در زندان های 
ما در شمال سوریه صدها نفر از داعشی ها زندانی 
هستند. اگر پس از خروج نظامیان آمریکایی و خأ 
امنیتی جدید، آنها فرار کنند، امنیت اروپا به خطر 
می افتد«. جالب اینکه رسانه های وابسته به حزب 
عدالت و توسعه، این مواضع »پ ک ک« را به مثابه 
تهدید آنها علیه کشورهای اروپایی به منظور جلب 
حمایت در برابر حم��ات احتمالی ارتش ترکیه 

قلمداد کرده اند.

  F35 ایتالیا برنامه خرید جنگنده های
را دوباره بررسی می کند 

لوئیجی دی مایو، معاون نخست وزیر ایتالیا 
می گوید دولت »پنج س��تاره« که متش��کل از 
احزاب و گروه های راست گراست، برنامه ای برای 
افزای��ش بودجه نظامی ندارند. به گفته وی،  با 
آنکه آنها با فناوری های جدید مخالفتی ندارد 
ام��ا افزایش بودجه نظامی در دس��تور کار آنها 
  F35 نیس��ت، به همین منظور پروژه جنگنده
از دس��تور کار دولت ایتالیا خارج ش��ده است. 
آگوس��ت گذش��ته وزیر دفاع ایتالیا گفته بود 
90 جت F35 درخواس��تی از اکهید مارتین 
را طب��ق برنامه دریافت نخواهد کرد و احتماا 
در برنامه ه��ای نظامی ایتالی��ا تاخیری پیش 
آید. دولت راس��ت گرای ایتالی��ا تمرکز خود را 
روی وضعیت نابس��امان اقتصادی گذاشته و از 

هزینه های اضافی کاسته است.
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مطبوعات بریتانیا از توطئه 
وزیر دفاع علیه نخست وزیر 
این جزیره شاه نشین پرده برداشتند. البته توطئه 
هم حزبی های محافظه کار »ترزا می«  برای خلع او 
به عنوان ضعیف ترین نخست وزیر انگلیسی دوران 
معاصر محدود به نظامیان نمی ش��ود و دس��تگاه 
قضایی سلطنتی هم خواب های بدی برای »بانوی 
پاس��تیکی« دیده است که 2 سال پیش هنگام 
ورود به خانه شماره ۱0، مدعی بود می خواهد راه 
»بانوی آهنین«- مارگارت تاچر- را ادامه دهد. به 
نوشته س��اندی تایمز، اگرچه هفته گذشته خانم 
نخس��ت وزیر از رای عدم اعتماد نمایندگان حزب 
محافظ��ه کار در پارلمان رهایی یافت ولی به نظر 
می رس��د هنوز با مین های بزرگ ت��ری در داخل 
کابینه خودش مواجه باشد. این روزنامه  فاش کرده 
»گوین ویلیامس��ون« وزیر دفاع انگلیس هدایت 
حرکتی را برای برکناری می  بر عهده داشته است 
تا جانش��ین او در راس قدرت شود. توطئه ای که 
در میان ش��بکه های اجتماعی به »شبه کودتای 
انگلیس��ی« مشهور ش��ده است. بر اس��اس این 
گزارش، یک ش��اهد عینی، روز ۱8 دسامبر یک 

هفته پ��س از جلس��ه  رای 
اعتم��اد ح��زب محافظه کار 
ب��ه م��ی، ویلیامس��ون را در 
رس��توران هتل بیومونت به 
همراه دوس��تانش دیده که 
در حال صرف شام، تمایات 

خود را برای ضربه زدن به رقبایش یعنی »ساجد 
جاوید« وزیر کشور و »جرمی هانت« وزیر خارجه 
بی��ان کرده و گفته می تواند این دو نفر را با جلب 
حمایت حزب »اتحاد دموکراتیک« برای تصاحب 
قدرت کن��ار بزند. البته یک منبع نزدیک به وزیر 
دفاع،  ادعای او را رد کرده و گفته است ویلیامسون 
حداقل برای 2 س��ال آین��ده کوچک ترین آرزوی 
بلندپروازانه ای برای تصاحب پست نخست وزیری 
ن��دارد و در ح��ال ت��اش ب��رای اج��رای برنامه 
نوس��ازی و مدرنیزه کردن ارتش انگلیس اس��ت 
اما مساله اینجاس��ت که ویلیامسون دست کم در 

سابقه ای  بریتانیا،  رسانه های 
در توطئه چین��ی ب��رای کله 
پ��ا کردن نخس��ت وزیر برای 
خودش ب��ه هم زده اس��ت. 
اوایل تابس��تان گذش��ته هم 
دیلی میل به نقل از منابع آگاه 
فاش کرده بود بااترین مقام نظامی انگلیس تهدید 
ک��رده تا در صورت مخالفت ترزا می  با اختصاص 
منابع مالی بیشتر به نیروهای مسلح، او را برکنار 
کند. این در حالی است که همین چند روز پیش 
هم دادستان کل شاه نشین بریتانیا به دنبال تاخیر 
در جلس��ه رأی گیری مجلس ع��وام درباره توافق 
بریگزیت توسط نخس��ت وزیر، خواستار برکناری 
او ش��ده بود. به گزارش دیلی تلگ��راف، در حالی 
که کمتر از 4 م��اه تا ضرب ااجل خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپایی در ماه مارس 20۱9 باقی مانده 
و وضعیت توافق بریگزیت بین لندن و بروکس��ل  

همچنان نامش��خص باقی مانده، جفری کاکس، 
دادستان کل انگلیس گفته نخست وزیر باید طی 3 
ماه نخست سال  20۱9 برکنار شود تا لندن بتواند 
گام بعدی را ب��رای مذاکرات بریگزیت با اتحادیه 
اروپایی بردارد. این در حالی اس��ت که می  نه تنها 
درباره توافق اخیرش با اتحادیه اروپایی با تونی بلر و 
چند هم حزبی خود درگیری لفظی پیدا کرده، بلکه 
مقامات اتحادیه اروپایی نیز مداوما تاکید می کنند 
ش��انس موافقت پارلمان لندن با توافق بریگزیت 
می��ان دولت می  و اتحادیه اروپایی را بس��یار کم 
می دانن��د. در همان حالی که ش��ورای اروپا اعام 
کرده اس��ت هیچ برنامه و طرحی برای مذاکرات 
مجدد بر س��ر توافق بریگزیت وج��ود ندارد، عدم 
توافق پارلمان انگلیس با این موافقتنامه می تواند 
به معنای س��قوط خودکار دولت می  حتی پیش 
از موعد اعام ش��ده 2022 برای کناره گیری او از 

قدرت باشد. 
جز این، تنها سناریوهای باقیمانده برای شاه نشین 
بریتانیا خروج بدون تواف��ق از اتحادیه اروپایی یا  
برگزاری یک همه پرسی دیگر است که باز هم به 

قیمت برکناری ترزا می  تمام خواهد شد.

وزیر دفاع و دادستان کل شاه نشین بریتانیا به دنبال کله پا کردن نخست وزیر هستند

شبه کودتا در انگلیس؟
بریتانیای صغیر

عبدالمهدی و شیخ کعبی بر منع دخالت خارجی در عراق تأکید کردند
مخالفت قاطع عراق با ورود نظامیان جدید آمریکایی

رئیس جمهور آمریکا خود را به خاطر بازگرداندن نیروها از سوریه، قهرمان می داند
تحقیر متیس و مک گورک توسط ترامپ

بعد از آنکه واشنگتن در تصمیمی 
غافلگیرکننده از عقب نش��ینی 2 
هزار نی��روی خود در بازه زمانی 6 ماهه از س��وریه 
خبر داده اس��ت، برخی تحلیلگران سیاسی فرضیه 
انتقال این نیروها ب��ه یک منطقه امن مانند اربیل 
در خاک عراق یا س��ایر پایگاه های نظامی آمریکا به 
منظور متمرکز شدن بر مقابله با محور مقاومت در 
منطقه را طرح می کنند، بویژه که وزارت دفاع آمریکا 

نیز اعام کرده است نیروهای 
یگان وی��ژه این کش��ور پس 
از عقب نش��ینی از سوریه در 
استان اربیل مستقر می شوند. 
در همین حال دبیرکل وزارت 
پیشمرگه در منطقه کردستان 

عراق، در واکنش به این خبر اظهار داشت نمی توان 
با این مساله موافقت کرد. جبار الیاور اطمینان داد 
بدون موافقت دولت مرکزی این کشور، هیچ نظامی 
آمریکایی پس از عقب نش��ینی از سوریه وارد اربیل 
نمی ش��ود. در همی��ن حال، عامر الفای��ز،  نماینده 
پارلمان عراق از مقاومت نخست وزیر این کشور در 
قبال فش��ارهای وزیر خارجه آمریکا برای اس��تقرار 
نیروهای آمریکایی پس از عقب نش��ینی از سوریه 
در عراق خبر داد.  الفایز تأکید کرده ورود نیروهای 
نظامی جدید امری مردود اس��ت و نمی توان بدون 
موافقت پارلمان آن را توجیه کرد. طرف آمریکایی 
فش��ار زیادی وارد کرده اما نخست وزیر تاکنون آن 

را رد کرده اس��ت. در همین حال، دبیرکل جنبش 
مقاومت اس��امی نجباء در اقدامی معنادار پس از 
اعام انتقال نیروهای آمریکایی از سوریه به عراق، با 
نخست وزیر جدید این کشور دیدار کرد. نخست وزیر 
»عادل عبدالمهدی« و حجت ااسام »اکرم الکعبی« 
در این دیدار ضمن تأکید بر حفظ تمامیت ارضی و 
منع هرگون��ه دخالت خارجی، مس��ائل امنیتی را 
بررسی و درباره تحوات سیاسی عراق رایزنی کردند. 
عبدالمه��دی نق��ش جنبش 
نجب��اء در آزادس��ازی مناطق 
اش��غالی کش��ور از چن��گال 
تروریست ها را ستود و حفاظت 
از پیروزی های محقق ش��ده را 
ضروری برش��مرد. او با تأیید 
دیدگاه شیخ کعبی، ترقی مطلوب کشور را در گرو 
اهتمام به فرهنگ و خدمات اجتماعی دانست. اعام 
آمادگی نجباء برای جلوگیری از دخالت خارجی در 
عراق در حالی است که یک روز جلوتر نیز یکی دیگر 
از مهم ترین ارکان بس��یج مردمی )حشدالشعبی( 
عراق یعنی جنبش حزب اه، ضمن تأکید بر تاش 
آمریکا برای بازگرداندن داعش به منطقه، حمایت از 
کردهای س��وریه در برابر تروریست ها را یک واجب 
ش��رعی خوانده بود. دبیرکل نجباء نیز  در دیدار با 
نخست وزیر عراق اعام کرد این جنبش برای کمک 
به دولت در راس��تای خدمات رسانی به ملت کاما 

آماده است. 

رئیس جمه��ور ای��اات متحده 
در نخس��تین واکنش به انتشار 
اخبار کناره گیری مقامات نظامی ارشد آمریکایی، 
آنها را تحقیر کرد و رفتن شان را بی اهمیت جلوه 
داد. دونالد ترامپ روز شنبه در سلسله توئیت هایی 
ابتدا به استعفای نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا 
در ائتاف به اصطاح ضدتروریس��تی در عراق و 
س��وریه واکنش نشان داد و نوش��ت: »برت مک 

گورک را که من نمی شناسم، 
در س��ال 20۱5 توسط اوباما 
انتخاب شده بود. قرار بود ماه 
فوریه از کارش کنار برود اما 
زودتر از موعد اس��تعفا کرد. 
آیا او به دنب��ال جلب توجه 

اس��ت؟ رسانه های اخبار جعلی دارند از این اتفاق 
که هیچ اهمیتی ندارد، داستان بزرگی می سازند«.

اما او »جیمز متیس« وزیر دفاع مس��تعفی اش را 
هم بی نصیب نگذاشت و در توئیتی دیگر نوشت: 
»وقتی اوباما به طرزی ش��رم آور متیس را اخراج 
کرد، من ب��ه او یک فرصت دوب��اره دادم. برخی 
فکر می کردند من نباید چنی��ن کاری می کردم 
ول��ی من فکر می کردم بای��د چنین بکنم. روابط 
جالبی داشتیم اما من به او همه منابعی که او واقعا 
هرگز نداشت را دادم. متحدان برای ما خیلی مهم 
هس��تند اما نه وقتی که آنها از آمریکا سودجویی 
کنند«. متیس که پنجشنبه گذشته ضمن اعام 

بازنشستگی از پنتاگون از ریاست آن کناره گیری 
کرده بود  در استعفانامه اش نوشته بود که آمریکا 
باید متحدان سنتی خود را حفظ کرده و با چین و 
روسیه مقابله کند. این در حالی است که ترامپ در 
طول 2 سالی که از ریاست جمهوری اش می گذرد، 
بارها به صراح��ت از متحدان غربی آمریکا انتقاد 
کرده و گفته آنها سهم خود از هزینه های تأمین 
امنی��ت اروپا را نمی پردازند. البته این نخس��تین 
بار نبود که ترامپ، بااترین 
مقام نظامی آمریکا را تحقیر 
می کرد به طوری که چندی 
قب��ل در ی��ک گفت وگوی 
مطبوعاتی گفته ب��ود که از 
نظر او ژن��رال جیمز متیس 
یک دموکرات اس��ت و درباره احتمال کنار رفتن 
او ه��م گفته بود که »هر کس��ی یک روزی کنار 
می رود«. ترامپ همچنین بامداد دیروز در توئیتی 
دیگر در دفاع  از تصمیم خود برای خروج نظامیان 
آمریکایی از س��وریه نوش��ت: »اگر هر کسی جز 
دونال��د ترامپ، رئیس جمه��ور محبوب تان اعام 
کرده بود که بعد از شکس��ت داعش در س��وریه 
ما س��ربازان مان را - خوشحال و سالم -  به خانه 
برمی گردانیم، آن ش��خص محبوب ترین قهرمان 
آمریکا می ش��د اما وقتی من این موضوع را اعام 
کردم، بشدت مورد هجمه رسانه های اخبار جعلی 

قرار گرفتم. این دیوانگی است«.

پنتاگونبین النهرین
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قاب روز
سونامی در اندونزی صدها کشته و مجروح برجا گذاشت

بازار

گزارش

اس�د اه خس�روی: به رغم ایجاد س��امانه برخط 
ثبت حقوق ها با هدف شفاف سازی میزان حقوق 
و پرداختی ه��ا اما کم توجهی به این موضوع مهم 
و عدم اجرای دقیق چنین قانونی موجب ش��ده 
همچنان ش��اهد پرداخت حقوق های باا و بعضا 
نجومی ب��ه برخی مدیران باش��یم؛ این در حالی 
است که نمایندگان مجلس و کارشناسان تاکید 
دارند با اجرای سامانه ثبت حقوق ها، شفاف سازی 
خوبی در نحوه پرداخت ها انجام می شود.  حسن 
حسینی ش��اهرودی، عضو کمیس��یون اقتصادی 
مجلس درب��اره علل عدم اجرای دقیق س��امانه 
ثب��ت حقوق ها به »وطن امروز« گفت: تعدادی از 
نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به هیات رئیسه 
مجلس خواهان اجرای سامانه ثبت حقوق ها شدند 
و تقاضا ش��د حتی حقوق نمایندگان مجلس نیز 
از این راه منتش��ر ش��ود اما متاسفانه این سامانه 
هنوز ش��کل اجرایی به خود نگرفته است. وی با 
بیان اینکه اجرای س��امانه ثب��ت حقوق ها برای 
جلوگیری از پرداخ��ت حقوق های غیرمتعارف و 
نجومی می تواند مزایا و محاس��ن قابل توجهی را 
در پی داش��ته باشد، افزود: ابهام در اجرای چنین 

قانونی تخلف آشکار محسوب 
می ش��ود، با ای��ن وجود اگر 
این ام��ر ایرادات��ی دارد چرا 
ب��رای اص��اح م��ورد توجه 
ق��رار نمی گی��رد؟ این عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس 

خاطرنش��ان کرد: اجرا نشدن سامانه برخط ثبت 
حقوق ها بی اعتنایی به قانون است، زیرا بی توجهی 
ب��ه این موضوع باعث ش��ده تا همچنان ش��اهد 
پرداخت حقوق های غیرمتعارف به برخی مدیران 
باشیم. همچنین عضو کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس شورای اسامی نیز می گوید دولت عاقه ای 
به ایجاد سامانه ثبت حقوق ها ندارد، این در حالی 
است که مطلع ش��ده ایم بعضا حقوق های ۳۰ تا 
۴۰ میلیون تومانی پرداخت می شود. محمدعلی 
پورمختار با اش��اره به ماده 29 قانون برنامه ششم 
توسعه در خصوص سامانه ثبت حقوق ها، گفت: 
در قانون برنامه شش��م توس��عه پیش بینی شده 
اس��ت که باید دولت سامانه برخطی را برای ثبت 
حقوق ایجاد کند تا همه پرداخت ها )اعم از حقوق، 
مزای��ا، اضافه کار و...( به کارکنان دولتی و مقامات 
به ص��ورت تجمیع��ی قابل نظارت باش��د. عضو 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: در 
حکم قانون برنامه ششم توسعه گفته شده است 
که نظارت بر حقوق ها توس��ط کدام دستگاه های 
نظارتی صورت گیرد، بر این اس��اس باید نظارت 
از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات انجام 
ش��ود اما تاکنون نه سامانه طراحی شده است، نه 

دس��تگاه های نظارتی بر حقوق ها نظ��ارت دارند. 
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم 
ش��ورای اسامی اظهار داشت: هر دستگاه دولتی 
به هر نحوی که می خواهد حقوق و مزایا را واریز 
می کند؛ قرار بر این بود با ثبت حقوق ها و نظارت بر 
آن موضوع حقوق های نجومی تکرار نشود، از طرف 
دیگر پرداخت ها منطبق بر قانون باشد اما تاکنون 
اقدامی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته 
است و باخبر هستیم که پرداخت حقوق های ۳۰ 
ت��ا ۴۰ میلیونی غیر از پاداش و اضافه کاری انجام 
می ش��ود. پورمختار در گفت وگو با خانه ملت، با 
بیان اینکه عدم اجرای این قانون س��وال برانگیز و 
ابهام آمیز اس��ت، بیان داشت: مجلس تاکنون به 
ای��ن موضوع ورود نکرده، این در حالی اس��ت که 
انتظار می رود مجلس به طور جدی پیگیر اجرای 
این قانون باش��د تا دولت سامانه برخطی را برای 
ثبت حقوق ایجاد کند. این نماینده مجلس تاکید 
کرد: باید حقوق نمایندگان مجلس و کارکنان آن، 
دس��تگاه قوه قضائیه و همه دستگاه های عمومی 
و دولتی در س��امانه مدنظر ماده 29 قانون برنامه 
ششم توس��عه ثبت ش��ود؛ رئیس مجلس برای 
ثبت حقوق کارکنان دستگاه 
قانونگذاری دستور داده است.  
به گ��زارش خبرگزاری خانه 
ملت، با گذش��ت یک سال و 
9 م��اه از اباغ برنامه شش��م 
توسعه و الزام دولت به ایجاد 
سامانه ای برای اعام دریافتی مدیران دولتی )طبق 
ماده 29 این قانون( نه تنها این قانون اجرا نش��ده 
است، بلکه دولت هر بار با تفسیر قانون از اجرای 
اصل آن سر باز می زند. در آخرین مورد، دولت در 
مصوبه خود دامنه شمول قانون را به مدیران کل 
به باا محدود کرده که این موضوع باعث اعتراض 
کتبی رئیس مجلس شده است. در عین حال بنا بر 
گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، بسیاری 
از سازمان ها و نهادهای زیرمجموعه قوای دیگر نیز 
از ارائه فهرس��ت دریافتی مدیران خود به منظور 
اعام در این س��امانه طفره می رون��د. به گزارش 
خراسان، علی اریجانی در نامه روزهای اخیر خود 
به حسن روحانی با اش��اره به مصوبه 28 مهرماه 
دول��ت درباره ثبت اطاعات پرداخت کارکنان در 
سامانه ثبت حقوق و مزایا، متذکر شده بر اساس 
ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، باید اطاعات 
همه اقام پرداختی به مقامات، روس��ا و مدیران 
دس��تگاه های اجرایی، در این س��امانه منعکس 
ش��ود اما مصوبه اخیر دولت، دالت بر ثبت اقام 
پرداختی به»مدیران کل« به باا در این س��امانه 
دارد که از حیث تضییق دامنه ش��مول، مغایر با 

قانون است و باید ظرف یک هفته اصاح شود. 

نمایندگان مجلس از عدم اجرای سامانه ثبت حقوق ها انتقاد کردند
تداوم پرداخت حقوق ۳۰ تا ۴۰ میلیونی به برخی مدیران 

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد
اعام قیمت جدید خودروهای پرفروش تا هفته آینده

خودرو

مسکن

جدیدترین آمار بخش مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی اعام شد
افزایش ۴/8 درصدی قیمت هر متر مسکن

بررسی جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی 
حاکی از آن اس��ت که متوسط قیمت هر مترمربع 
مس��کن در آذر  امسال در مقایس��ه با ماه پیش از 
آن ۴/85 درصد افزایش یافته است. تعداد معامات 
ثبت شده نیز در مقایسه با آذرماه سال گذشته ۶۳ 
درصد کاهش پیدا کرده است.  بر اساس آمار رسمی 
وزارت راه و شهرس��ازی، در آذرماه امسال  متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مس��کونی با رشد ۴/85 

درصدی به 9 میلیون و ۶۳1 
هزار تومان افزایش یافته است. 
در آبان ماه امسال متوسط هر 
مترمربع واحد مس��کونی در 
تهران 9 میلیون و 185 هزار 
تومان بود که در مقایس��ه با 

متوسط قیمت 8 میلیون و 122 هزار تومانی مهرماه 
۶/۳9 درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک با حدود 1۳ 
درص��د افزایش از 19 میلی��ون و 8۰۶ هزار تومان 
به 22 میلیون و 255 هزار تومان رس��یده اس��ت. 
کمترین متوسط قیمت مسکن مربوط به منطقه 
18 با ۴ میلیون و 1۰۰ هزار تومان است. ماه پیش 
از آن یعنی در آبان ماه متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی در این منطقه ۴ میلیون و 79 هزار 
تومان بود. همچنین در آذرماه امسال 589۶ فقره 

مبایعه نامه در مناطق بیس��ت ودوگانه تهران ثبت 
شد که نس��بت به ماه پیش از آن )آبان ماه 97( با 
59۴1 فقره ۰/75 درصد کاهش یافته است. تعداد 
معامات در مقایسه با آذرماه سال گذشته نیز ۶۳ 
درصد کاهش یافته است. مقایسه قیمت مسکن در 
آذرماه 97 با قیمت های ماه مش��ابه سال گذشته 
حاکی از آن اس��ت که هر مترمربع واحد مسکونی 
92/۶2 درص��د گران تر ش��ده اس��ت.  در همین 
حال متوسط قیمت خرید و 
فروش یک مترمربع زمین یا 
زمین ساختمان کلنگی بالغ 
 ب��ر ۴9/2 درصد افزایش پیدا 
کرد. به گزارش »وطن امروز«، 
بر اساس اطاعات مرکز آمار 
ایران متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
زیربناي مسکوني نیز ۴۴/۴ درصد و متوسط مبلغ 
اجاره ی��ک مترمربع زیربناي مس��کوني در نقاط 
شهري کشور در تابستان97 نسبت به تابستان 9۶ 
بالغ  بر 2۶ درصد افزایش داشته است. بر اساس این 
اعام، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربناي 
مسکوني معامله شده از طریق بنگاه هاي معامات 
ملکي در کل کشور 2 میلیون و 22۶ هزار تومان با 
میانگین مساحت 1۰۶ مترمربع و متوسط عمر بنای 

11 سال بوده است.

وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گف��ت: با 
قیمت گ��ذاری س��تاد تنظیم ب��ازار، قیمت جدید 
خودروهای پرفروش تا هفته آینده اعام خواهد شد. 
به گزارش تسنیم          ، رضا رحمانی در برنامه گفت وگوی 

ویژه خبری ش��بکه 2 سیما 
افزود: خودروس��ازان موظفند 
خودروهای��ی را که با قیمت 
قطع��ی فروخته  ان��د با همان 
قیم��ت واگذار کنن��د. وی با 
اشاره به مصوبه فروش خودرو 

بر اس��اس قیمت حاش��یه بازار گفت: هدف اصلی 
از این مصوبه پایی��ن آوردن قیمت خودرو در بازار 
اس��ت. رحمانی افزود: شرط اینگونه فروش خودرو 
افزایش تولید و عرضه آنهاست. وزیر صنعت گفت: 
2 خودروس��از اصلی کشور تنها مجوز پیش فروش 
۳۰ درصد از ظرفیت تولیدشان را دریافت کرده اند. 
رحمانی افزود: 2 علت اصلی بدقولی خودروسازان 
در عمل به تعهدات شان، مشکات ورود قطعات از 
خ��ارج و کاهش تولید خودرو بود. وی با اش��اره به 
بازار 7۰ هزار میلیارد تومانی خودرو در کشور گفت: 
5۰۰ هزار نفر در 2 هزار واحد صنعتی قطعه س��از 
در 15 استان کشور در این صنعت مشغول به کار 
هستند. رحمانی افزود: چند ماه پیش تولید خودرو 
در کش��ور بش��دت کاهش یافته بود و در وضعیت 
خطرناکی بودیم اما اکنون روند نزولی تولید خودرو 
کاهش یافته و شاهد افزایش تولید هستیم. وی با 
اشاره به وجود 1۳ هزار خودروی وارداتی در گمرک 
گفت: با هماهنگی  های انجام شده با دستگاه قضایی 
این خودروها بزودی ترخیص می ش��ود و به دست 
خریداران و مصرف کنندگان خواهد رسید. رحمانی 
افزود: تأثیر کاهش نرخ ارز در آینده خود را نش��ان 

خواه��د داد. وی گفت: هیچ دلیل��ی برای افزایش 
قیمت کااهای اساس��ی که با ن��رخ ۴ هزار و 2۰۰ 
تومانی دار به کش��ور وارد می ش��وند وجود ندارد. 
رحمانی افزود: در تأمین کااهای اساسی مشکلی 
نداریم اما مش��کل اساس��ی 
در ش��بکه توزیع اس��ت که 
ای��ن کااها به دس��ت مردم 
رضایتمن��دی  و  نمی رس��د 
عموم��ی در این زمینه وجود 
ندارد. وی گف��ت: در فرآیند 
توزیع کااهای اساسی بازنگری کرده      ایم. رحمانی با 
اشاره به تشدید کنترل ها و نظارت ها در بازار افزود: 
در 8 ماهه اول امسال بیش از 2 میلیون بازرسی در 
سراسر کشور انجام شده است. رحمانی همچنین 
با اشاره به نوس��انات اخیر در بازار مرغ افزود: برای 
تنظیم ای��ن بازار وزارت جهاد کش��اورزی اقدام به 
عرضه ذخایر موجود در انبارها ک��رد و از صادرات 
مرغ هم جلوگیری ش��د. وی گفت: اعضای س��تاد 
تنظیم بازار پس از شنیدن توجیهات تولید کنندگان 
شیر با افزایش قیمت شیر خام به شرط تأمین شیر 
واحده��ای تولیدی موافقت کردند. وی افزود: روند 
افزایش قیمت ها در برخی کااها متوقف شده و در 
برخی کااها نیز ش��اهد کاهش قیمت ها هستیم. 
رحمانی گفت: با ثبت س��فارش  های جدیدی که 
برای واردات گوش��ی  های تلفن همراه انجام شده و 
با ورود این گوش��ی ها به بازار، شاهد روند کاهشی 
قیمت گوشی تلفن همراه تا شب عید خواهیم بود. 
رحمانی با اش��اره به اینکه اکنون مبادات تجاری 
میان ایران و ترکیه 1۰ میلیارد دار اس��ت، گفت: 
در س��فر رئیس جمهور به ترکیه توافق شد تا این 

مبادات به ۳۰ میلیارد دار برسد.
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مرغ ۱۴۳۰۰ تومان شد

بر اس��اس اعام اتحادیه فروشندگان پرنده و 
ماه��ی، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در تهران به 
1۴۳۰۰ تومان رس��ید که با قیمت جدید 98۰۰ 
تومانی س��تاد تنظیم بازار فاصله زیادی دارد. به 
گزارش تس��نیم، قیمت دیروز هر کیلوگرم مرغ 
گرم در تهران به رقم سرس��ام آور 1۴۳۰۰ تومان 
رسید که از قیمتی که کارگروه تنظیم بازار جدیدا 
برای ای��ن محصول بر اس��اس هزینه های تولید 
98۰۰ تومان )با در نظر گرفتن 5 درصد تغییرات( 
تعیین کرده اس��ت فاصله زیادی دارد. بنا بر این 
گزارش، اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی نرخ هر 
کیلوگرم مرغ گرم استعامی کشتارگاه های تهران 
در روز یکشنبه )97/1۰/2( 1۳1۰۰ تومان، پخش 
1۳۳۰۰ توم��ان، خرده فروش��ی1۴۳۰۰ تومان، 
خرده فروش��ی مرغ ش��مال )در تهران( 1۳۶۰۰ 
تومان، قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان 
بهمن 12۶۰۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم سینه 
م��رغ با کتف 22۰۰۰ تومان، س��ینه بدون کتف 
2۳۰۰۰ توم��ان و فیل��ه م��رغ را 25۰۰۰ تومان 
 اعام کرد. در این اطاعیه همچنین آمده اس��ت: 
قیمت ه��ای اعامی فوق نرخ اس��تعامی بوده و 
آنها می توانند با توجه به فاکتور خرید رس��می و 
با احتساب 1۰ درصد سود اقدام به فروش کنند. 
همچنین اعام ش��ده این نرخ ها به صورت خرید 
نقدی اس��ت و به ازای ه��ر 1۰ روز تاخیر در هر 
کیلو 1۰۰ تومان به قیمت پایه افزوده خواهد شد.

آغاز برخورد با عرضه پوشاک 
برند قاچاق

 سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاا و ارز گف��ت: برخ��ورد ب��ا 
عرضه کنندگان پوشاک قاچاق، 
خطرپذیری قاچ��اق را افزایش 
می ده��د و به نوع��ی از تولید 
داخل حمایت می شود. به گزارش ایلنا، محمدرضا 
دهقانی نی��ا با اش��اره به آغ��از برخ��ورد با عرضه 
نش��ان های پوش��اک قاچاق در واحدهای تجاری 
از یکش��نبه هفته جاری گفت: ب��ا این برخوردها، 
خطرپذیری عرضه پوش��اک قاچاق باا رفته و به 
نوعی از تولید داخل حمایت می شود. وی افزود: از 
دیروز مراجعه به واحدهای تجاری برای آگاه سازی 
فروشندگان آغاز شده و از هفته بعد اقدام مقابله ای 
انجام می شود و تیم های عملیاتی برای برخورد به 
واحدها مراجعه می کنند. دهقانی نیا ادامه داد: در 
گام اول ۴۰ مجتم��ع تجاری توزیع کننده قاچاق 
پوشاک در تهران با دست کم 15۰ فروشگاه بزرگ 
شناسایی شده است. این تعداد صددرصد شناسه 
کاا ندارند و از فرصت داده شده استفاده نکرده اند. 
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز با اشاره 
به اینکه مدیران ۴۰ مجتمع تجاری فراخوان شده 
و درباره توزیع پوش��اک قاچاق ب��ه آنها تذکراتی 
داده ش��ده است، افزود: چنانچه برندهای خارجی 
بخواهند در کش��ور فعالیت داشته باشند باید در 

سامانه ثبت شوند و مجوز داشته باشد.

تول�د »واس�کو نونی�ز دوبالبوآ« کاش�ف  ■
اقیانوس آرام- 1475م 

تولد »آدام میتسکویچ« نویسنده معروف  ■
لهستاني- 1798م

تش�کیل نخس�تین گروه تروریس�تي و  ■
نژادپرس�ت »کوکلوکس کان« در آمریکا - 

1865م
روز استقال کامل کشور »لیبي« با تصویب  ■

سازمان ملل متحد- 1951م
اخبار

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریکا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

10500

12000

13200

2810

-

-

1495

1990

200

20

200

10

-

-

-5

20

-

-

7800

162
159

-

-

100

-

2

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

53/5
55/5

-
-

45/41-

تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3400000

3500000

1750000

1060000

621000

30000

50000

-

20000

-

-

308190

410920

1255/60 )دار(
14/69    )دار(

-

1000

2200

-1/02

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

156693/8
7654/4

6753/7

1/39
1/79

1/49

115057/5
313986/2

141124/3

1/66

0/92

1/22

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5651/1بورس استرالیا

-
-
-

22445

20166

2516
-

کام نور

دنیا محل گذر است نه محل ماندگاری 
و مردم در آن دو گونه اند: یکی آن که 

نفس خود را فروخت و خویش به هاکت 
)تباهی( انداخت و دیگری آن که نفس 

خود را خرید و آزادش ساخت.
امام علی)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
11588

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-32/84

کارتن  ایران
بانک تجارت

صنایع  خاك  چیني  ایران  
سالمین  

سیمان  غرب
کالسیمین  

توسعه معدني و صنعتي صبانور  
شیرپاستوریزه  پگاه  خراسان

توسعه  معادن  روي  ایران

1420

13406
5477

4595

7372

4335
3719

4448

9/79
9/15

4/96
4/96

4/96

4/94

4/94

4/94

4/91

ح.  پگاه  آذربایجان غربي
ح .گروه دارویي سبحان

پتروشیمي  آبادان  
درخشان  تهران   

ح. سرمایه گذاري  نیرو 
کاشي  سعدي
معدني  دماوند

امپ  پارس  شهاب  
به پرداخت ملت 

1100

1881

3654
8005

110

1888

19234
4316

13533

-10

-4/99

-4/42
-4/35

-3/58

-3/57

-3/49

-3/46

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با »وطن امروز«: اجرا نشدن 
سامانه ثبت حقوق ها توسط دولت بی اعتنایی به قانون است

نظر نمایندگان درباره قانون شفاف سازی حقوق و مزایا
اظهار نظرنام نماینده

درباره شفاف سازی حقوق مدیران و مسؤوان، مجلس شورای اسامی در سال 95 مصوبه داشت و حسینعلی حاجی دلیگانی
در سال 96 قرار بود حقوق مقامات و مدیران شفاف سازی شود اما تاکنون اقدامی انجام نشده است.

در زمان تصویب این قانون دولت مقاومت داشت و اکنون که باید آن را اجرا کند زیر بار نمی رود. حمیدرضا حاجی بابایی
مجلس باید به طور جدی پیگیر اجرای این قانون باشد.

در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای شفافیت بر ثبت حقوق و دستمزد و مزایای علیرضا سلیمی 
مدیران و مقامات در سامانه ای تاکید شده که هنوز این سامانه راه اندازی نشده است.

طبق قانون باید حقوق مسؤوان و مدیران در سامانه ای ذکر شود. تا اجرایی شدن این موضوع ایستاده ایم.امیر خجسته


