
پيام تسليت رهبر انقاب در پي حادثه 
درگذشت دانشجويان دانشگاه آزاد

در پي وقوع حادثه  براي اتوبوس حامل دانشجويان دانشگاه آزاد اسامي واحد 
علوم و تحقيقات تهران كه به جان باختن و جراحت تعدادي از دانشجويان انجاميد، 
حضرت آيت اه خامنه اي در پيامي اين حادثه  مصيبت بار و دردآور را تسليت گفتند. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اه العظمي سيدعلي 

خامنه اي متن پيام رهبر انقاب اسامي به اين شرح است: 
بسمه تعالي

حادثه  مصيبت بار امروز كه به درگذشت هشت نفر از دانشجويان عزيز و زخمي شدن 
تعدادي ديگر انجاميد، بسيار دردآور و تأسف بار است. اينجانب ضمن ابراز همدردي 
با مصيبت ديدگان و عموم جامعه  دانشگاهي، به همه  بازماندگان اين عزيزان تسليت 
عرض می كنم و شفاي مجروحان را از خداوند متعال مسئلت می نمايم و از خداوند 

صبر و اجر براي خانواده های داغدار طلب می كنم. 
رئيس جمهور: مس�ئوان راهكارهاي ازم براي عدم تك�رار اين گونه 

حوادث را اجرا كنند 
رئيس جمهور نيز در پي حادثه دردناك واژگوني اتوبوس در واحد علوم و تحقيقات 

دانشگاه آزاد اسامي پيام تسليتي صادر كردند 
متن پيام تسليت دكتر حسن روحاني به اين شرح است: 

 انا ه و انا اليه راجعون
حادثه دردناك واژگوني اتوبوس در واحد علوم و تحقيقات دانش��گاه آزاد كه به 
جان باختن و مصدوميت تعدادي از دانشجويان عزيز كشورمان انجاميد، موجي 

از تأسف و اندوه براي مردم شريف ايران اسامي پديد آورد. 
از خداوند متعال براي درگذشتگان اين رويداد تلخ كه فرزندان ملت و سرمايه هاي 
ارزشمند آينده كشور بودند، رحمت واسعه الهي، براي خانواده های مصيبت ديده 

صبر و اجر و براي مصدومين شفاي عاجل مسئلت دارم. 
ضروري است مسئوان امر، ضمن بررسي دقيق علت اين سانحه، تمام راهكارهاي 
ازم براي عدم تكرار اين گونه حوادث را تمهيد و اجرا كنند و رسيدگي هاي پزشكي 

و درماني ازم براي بهبود هر چه سريع تر آسيب ديدگان مورد توجه قرار گيرد. 

شخصيتي در تراز نظام اسامي
آيت اه هاشمي شاهرودي نيز همانند 

عبداه گنجي
  يادداشت

همه ابن�ای بش�ر و مس�ئوان نظام 
جمهوري اس�امي به پاي�ان حيات 
ظاهري رس�يد و مبتني بر فرهنگ عامه ايرانيان همه او را گرامي 
 مي دارند و محترم مي شمارند. اما مي توان مدعي بود كه ايشان در 
منش سياس�ي- ديني و س�بك تعامات حاكميتي و مديريتي از 
خصاي�ص و ويژگي هاي�ي منحصربه ف�رد برخ�وردار ب�ود؟

براي فهم اين مهم بايد آيت اه هاش��مي ش��اهرودي را در سپهر 
سياس��ي ايران امروز فهمي��د. قطب بندی ه��اي حداكثري، وارد 
نمودن اتهام  هاي فكري و سياس��ي به همديگر، تنش، بداخاقي، 
متهم كردن همديگر و هياهوي بي حاصل در سپهر سياسي ايران 
قابل كتمان نيس��ت. برخي طوري سياس��ت ورزي مي كنند كه 
مي توان فهميد از »دين  سياس��ي« پيروي مي كنند نه »سياست 
ديني«. برخي قدرت  براي شان اصالت دارد هرچند منكر آن باشند. 
برخي اصرار دارند ديده ش��وند و اگر ديده نشوند به ناسازگاري و 
حتي تحريف انق��اب و امام روي مي آورن��د. برخي مدعاي »من 
برتر« در حل مسائل كش��ور را دارند و برخي حيات سياسي را در 
نفي ديگري و همس��ويي باندي با نزديكان مي دانند. برخي نظام 
را متهم مي كنند ت��ا هزينه  همراهي دي��روز را در آينده پرداخت 
نكند. اما آيت اه شاهرودي اهل هيچ يك از اين قبايل نبود. بسيار 
بي هياهو بود. در طول 40 سال گذشته يك بار اخاق ديني را زير 
پا نگذاشت. حلم در سياست ورزي از او چهره اي متمايز ساخته بود. 
هيچ ادعايي نداش��ت، هيچ موقع از كاري كه كرده بود يا مي كرد 
سخن نگفت. در مجلس ششم كه مورد تاخت  اصاح طلبان قرار 
گرفت، متواضعانه شناسنامه اش را كه از كنسولگري ايران در كربا 
صادر شده بود، توس��ط نماينده وقت شاهرود در معرض مريضان 
مجلس قرار داد و هيچ گونه بغض و كين��ه و ناراحتي از خود بروز 

نداد. هيچ س��خن نس��نجيده اي از خود در ذهن ايرانيان به جاي 
نگذاشت و اهل پرده دري نبود. س��ه برادرش در عراق به شهادت 
رسيدند اما هيچ گاه درباره آنان سخن نگفت و دنبال بهره برداري از 
آنان نبود. افتخاراتي همانند شاگردي شهيد صدر و اجازه اجتهاد 
از وي را داش��ت اما هيچ گاه از آن نان نخورد و درصدد اثبات خود 
برنيامد. آرامشي مثال زدني داشت و به سختي دهان باز مي كرد. 
مقام معظ��م رهبري از معدود ش��خصيت هاي سياس��ي- فقهي 
كش��ور بود كه ارزش فقهي- اصولي و ش��خصيتي و اخاقي وي 
را مي دانست و تاش نمود، نظام اس��امي از علم و اجتهاد و توان 
وي بي بهره نماند. منيت را در خود كش��ته بود و شنونده اي صبور 
و گوينده اي كم حرف بود. حتي در حوزه فقه و فقاهت اهل مانور 
و معرفي و اثبات خود نبود. اما خداوند اراده كرده بود شأن و عزت 
او حفظ شود. درمقابل حمات به شوراي نگهبان و قوه قضائيه در 
زمان حضور در اين دو نهاد حرفي نزد، شكايتي نكرد و گايه اي از 

وي شنيده نشد و براي نظام اسامي هزينه اي درست نكرد. 
او با اجتهاد خود حكم سنگس��ار را با توجه به عنصر زمان و مكان 
در دس��تگاه قضا به تعليق درآورد و در نوآوري فقهي داراي سبك 
و نظر بود اما اين خصايص براي نس��ل هاي متأخر انقاب اسامي 
بازگو نشد. در حوزه نيز مانند عرصه مديريت و حكومت بي هياهو 
بود، مدعايي نداشت، فخري نفروخت و در يك كلمه از روحانيون 
در تراز حوزه علميه هزار ساله تشيع و مديران هم تراز نظام اسامي 
بود. با اينكه در تراز مرجعي��ت و فقاهت بود در مقابل رهبر انقاب 
بسان سرباز رخ نمايي مي كرد و در هر سنگري كه رهبري فرمودند 
قرار گرفت. از نارسايي هاي حوزه مديريت پرده  دري نكرد و با قواي 
ديگر درگير نمي شد و از كسي خط نمي گرفت. در تقوي و اخاق 
سرآمد بود و مي تواند الگويي براي طاب حوزه هاي علميه باشد. 

روحش شاد ان شاءاه

دومينوي سقوط دستاوردهاي اقتصادي ترامپ 
  جهان همزمانی تعطيلی دولت فدرال از 
يك س�و و س�قوط كم س�ابقه 
بازارهای بورس امريكا از سوي ديگر تبديل به بد           ترين هديه ای 
شده است كه امريكايی           ها از يك رئيس جمهور انتظار دارند. 
دونالد ترامپ ك�ه مهم  ترين دس�تاوردهايش را در حوزه 
داخلی كاهش بی سابقه نرخ بيكاری و رشد شاخص سهام 
عنوان می كرد، در ادامه راهبرد مقصرنمايی ديگران، طبق 
معمول به دموكرات  ها و البته به شكلی غيرمعمول اين بار 
ب�ه بان�ك مرك�زی تح�ت مديري�ت خ�ودش تاخ�ت. 
با سقوط بيش از ۶۵0 واحد شاخص س��هام بازار داوجونز در 
روز دو           ش��نبه و قرار گرفتن آن در مس��ير بد           ترين عملكرد از 
دسامبر ۱۹۳۱ يعنی زمانی كه امريكا شاهد بزرگ ترين ركود 
بود، ترامپ در توئيتی نوشت كه » تنها مشكل « اقتصاد امريكا 
بانك مركزی است.  به گزارش روز سه            شنبه بلومبرگ، اين در 
حالی است كه استيو منوچين، وزير خزانه داری امريكا در تقا 
است اولين بحران واقعی خود در اين مقام را پشت سر بگذارد 
اما او موفق نشده به سرمايه گذاران نگران از ناآرامی سياسی در 
واشنگتن اطمينان خاطر بدهد و به هدف خشم دونالد ترامپ 

به علت كاهش ارزش سهام تبديل شده است. 
منوچين روز يك           شنبه در اقدامی غيرعادی برای آرام كردن 
بازار با رؤسای ش��ش بانك بزرگ اين كشور تماس گرفت. او 
همچنين روز دو           شنبه برای رفع نگرانی            ها درباره آينده اقتصاد 
جلسه ای با مديران سازمان های ناظر بر بازار و مقام های بانك 
مركزی داش��ت. هدف از اين كنفرانس تلفنی » بحث درباره 
هماهنگ كردن تاش           ها ب��رای اطمين��ان از كاركرد عادی 
بازار « بود. با اين حال نشس��ت اضطراری منوچين با مقامات 
ارشد بخش تنظيم مقررات در روز دو           شنبه نتوانست نگرانی           ها 

درباره دولت را كاهش دهد. اين نگرانی           ها در پی انتشار گزارش 
بلومبرگ مبنی بر رايزنی های ترامپ درب��اره اخراج »جروم 

پاول« رئيس بانك مركزی، تشديد شد. 
ناخشنودی ترامپ از پاول به علت عملكرد بازار كه در توئيت           ها 
و مصاحبه           ها بيان شد، اكنون ممكن است به سمت رئيس او 
در وزارت خزانه داری حركت كند. يك فرد آش��نا به تفكرات 
رئيس جمهور گفت كه ترامپ بركناری منوچين را بررس��ی 
كرده اس��ت و يك مقام ديگر نيز گفت كه ادامه كار منوچين 
ممكن است بستگی به اين داش��ته باشد كه بازار           ها تا چه حد 

سقوط می كنند. 
ترامپ از زمان شروع به كار تاكنون به بازار سهام به عنوان يكی 
از پايه های رياست جمهوری خود نگاه كرده است. با اين حال 
بخش زيادی از دس��تاورد           ها در بخش س��هام از زمان رياست 
جمهوری با چند ماه ناآرامی از بين رفته است و سرمايه گذار           ها 
به طور فزاينده ای از تأثير جن��گ تجاری با چين و اروپا نگران 
هستند. ترامپ همچنان به دنبال يك قربانی است و اكنون كه 
اذعان كرده نمی تواند پاول را اخراج كند، ممكن است منوچين 

به هدف ترامپ تبديل شود. 
در همين حال بعضی صاحب نظران اقتص��ادی اخطار دادند 
كه تماس روز يك           ش��نبه منوچين با بانك           ها می تواند نتيجه 

عكس داشته باشد. 
جارد برنستين، مشاور اقتصادی جو بايدن، معاون رئيس جمهور 
سابق امريكا به واشنگتن پست گفت: » بازار           ها از قبل به اندازه 
كافی مضطرب بودند. مثل اين است كه پيام دهيد سپر فضايی 
ما قادر به دفع س��ياركی اس��ت كه به طرف م��ا می آيد. حاا 

خيلی           ها می پرسند مگر خطری جدی در راه است. «
 بقيه در صفحه15

يادداشت هاي امروز

»بانوی عمارت« داستانی امروزی با لباس گذشته!
مصطفي  هنرمند

۱۶

دي ماه نماد و تجلي ٤۰ سال مردم سااري ديني
سيدعبداه متوليان

2

شخصيتي در تراز نظام اسامي 
عبداه گنجي

۱

شمارش معکوس پايان حيات سياسی نتانياهو
محمد مرادی

۱۵

رئيس جمهور تركيه مدعي است كه كشورش 
بايستي خأ حضور امريكا را در سوريه پر كند

 وسوسه اردوغان 
 با خروج امريکا  

از سوريه
  به نظر می رسد تصميم امريكا برای خروج از سوريه باعث 
وسوس��ه خطرناكی برای تركيه ش��ده تا با اس��تفاده از خأ 
ايجاد شده شمال سوريه را به اش��غال خود در آورد. رهبران 
و رسانه های تركيه دائماً از آمادگی اين كشور برای حمله به 

شمال سوريه حرف می زنند |  صفحه 15

حاشيه تقديم ايحه بودجه 98 به مجلس - حميدرضا نيک عهد - جوان

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه 5 دی 1397   -    18 ربيع الثانی 1440

سال بيستم- شماره 5550 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

ر ي  ي ر اما خ ي ح اري رمان    ور  سالروز 
رواز گرامي باد يت  امي ام ا و  رودگا  مي در  اران ان اس اس ا  رار س ي بر اس م

ايي ي وا ت  ا حفا ومي س رواب 

حادثه  مصيبت بار 
در دانشگاه علوم و تحقيقات

  يك دانش��جوي زخم��ي: راننده گفت ترمز ماش��ينش 
نمي گيرد، البته در ابتداي حركت نگفت اما وقتي به وسط راه 
رسيديم بلند داد مي زد. سرعتش زياد و زيادتر مي شد اينقدر 
سرعت زياد شد كه در پشتي اتوبوس باز شد ودانشجويان  كه  
به عقب مي آمدند يكي يكي از اتوبوس به بيرون پرت شدند.  
البته اين ماشين ديروز هم همين مشكل را داشت اما باز هم  

مسافر سوار كرد! 

را  حادثه   اين  پيامي  در  انقاب  معظم  رهبر   
مصيبت بار و دردآور خواندند و آن را تسليت گفتند 

 سقوط  اتوبوس در واحد علوم
 و تحقيقات دانشگاه آزاد در تهران 
۹كشته و 2۶ زخمي برجاي گذاشت

 همزمانی تعطيلی دولت فدرال از يك سو و سقوط كم سابقه بازارهای بورس امريكا از  سوي 
ديگرتبديل به بد           ترين هديه ای شده است كه امريكايی           ها از يك رئيس جمهور انتظار دارند. دونالد 
ترامپ كه مهم  ترين دستاوردهايش را در حوزه داخلی كاهش بی سابقه نرخ بيكاری و رشد شاخص 
سهام عنوان می كرد، در ادامه راهبرد مقصرنمايی ديگران، طبق معمول به دموكرات  ها و البته به 

شكلی غيرمعمول اين بار به بانك مركزی تحت مديريت خودش تاخت. | همين صفحه

سهام بازار داوجونز در روز دو           شنبه با سقوط بيش از ۶۵0 واحد شاخص 
در مسير بد           ترين عملكرد از دسامبر ۱۹۳۱ قرار گرفت

 دومينوي سقوط
 دستاوردهاي اقتصادي ترامپ

روحاني: دولت گرانفروشيم
همه شستا را به بازار سرمايه مي آوريم

بودجه ۹8 را با معيشت مردم، تحرك توليد و اشتغال بستيم
 رئيس جمهور روز گذش��ته بودجه س��ال ۹8 را به مجلس تقديم 
كرد تا دخل و خرج يك سال آينده كش��ور روي ميز نمايندگان 
قرار بگيرد؛ بودجه اي كه به نظر مسير پرفراز» نمايندگان محترم ! 
دولت خدمات را گران به مردم ارائه مي كند و اگر شما مي خواهيد 

از گرانفروش��ي صحبت كنيد لطفاً ن��ام دولت را در اين ليس��ت 
بگذاريد.« اين عبارت را نه يك منتقد اقتصادي دولت كه شخص 
دكتر روحاني روز گذش��ته هنگام ارائه ايح��ه بودجه به مجلس 
عنوان كرد.  هرچند نظرات متفاوتی درباره بازی پشت صحنه اين  

نوع اظهارنظر روحانی مطرح شد اما برخی معتقدند روحانی برای 
توجيه و تسهيل روند واگذاری همه شركت های شستا كه وعده آن 

رابرای سال ۹8 داد از گرانفروشی دولت سخن گفت.
صفحات 2 و 4 را بخوانيد

 او استاد بزرگ حوزه 
و كارگزار باوفاي نظام بود

 پيام تسليت رهبر انقاب 
به مناسبت درگذشت رئيس مجمع تشخيص مصلحت

در پي درگذش�ت آيت اه س�يدمحمود هاشمي ش�اهرودي، رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، رهبر معظم انقاب اسامي در پيامي 

درگذشت اين فقيه عاليقدر را تسليت گفتند. 
در پيام حضرت آيت اه خامنه اي آمده اس�ت: با تأسف و اندوه خبر 
درگذش�ت فقيه عاليقدر و رئيس مجمع تش�خيص مصلحت نظام، 
آي�ت اه آق�اي ح�اج س�يدمحمود هاشمي ش�اهرودي رضوان اه 
عليه را دريافت كردم. اين ضايعه  اس�فبار كه پس از حدود يك سال 
بيماري س�خت و دردناک واقع ش�ده اس�ت، مايه  تألم همه  كساني 
اس�ت كه به مقام علمي و خدمات باارزش ايش�ان به نظام اسامي و 
نيز به مجموعه هاي فقهي و اصولي و حقوقي حوزه هاي علميه آشنا 
می باشند. ايش�ان اس�تادي بزرگ در حوزه علميه قم و كارگزاري با 
وفا در مهم ترين تشكيات نظام جمهوري اسامي، عضو مؤثري در 
شوراي نگهبان و رئيس موفقي در مجمع تشخيص مصلحت بودند و 

آثار و بركات علمي بسياري از خود بر جاي نهادند. |  صفحه 2
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 ٤۰ سال مردم سااري ديني

هر يک از ماه هاي سال در تاريخ پرفراز و نشيب ايران پس از انقاب، نمادي از 
يک يا چند ظرفيت از ظرفيت هاي نظام اسامي است و در اين ميان دي ماه 
نماد ظرفيت مردم سااري ديني نظام اس��ت. به ياد دارم که پس از فتنه 
دي ماه سال گذشته، هنگامي که يکي از ايرانگردهاي فرانسوي مي گفت 
»بي ترديد غرب با همه ادعاهاي مردم س��اارانه  خ��ود، در برابر ظرفيت 
مردم سااري )ديني( نظام ايران، بايد سر تعظيم فرود بياورد«. او با صراحت 
مي گفت »اگر يکي از اتفاقات و رخدادهاي )فتنه هاي( ايران در فرانسه رخ 
بدهد قطعاً دموکراسي چندصد ساله فرانسه با چالش هاي جدي مواجه 
خواهد شد«، شايد بسياري به گفته هاي او )به رغم بيگانه و فرانسوي بودن( 
به ديده ترديد نگاه مي کردند، اما وقتي آذرماه امسال اتفاقات فرانسه را از 
نظر گذرانده و عجز، ناتواني و استيصال ۳۵ روزه پليس فرانسه را در برخورد 
با يک واقعه و آسيب معمولي داخلي و بدون تهديد خارجي مي بينيم، به 

مردم سااري ديني انقاب اسامي و ظرفيت هاي بااي آن مي باليم. 
در جهان امروز، از دموکراسي به عنوان آخرين دستاورد بشري براي زيست 
اجتماعي و اداره کش��ورها ياد مي کنند اما تمامي کس��اني که در غرب، 
دموکراسي را تنها نسخه درمان در سياس��ت مدن دانسته و حکومت ها 
و دولت ها را به تمکين از قواع��د آن فرا مي خوانند، ب��ه معايب غيرقابل 
چشم پوش��ي و گرگ بودن در لباس ميش آن اعتراف مي کنند. ژان ژاک 
روسو با قبول اين موضوع که ممکن است اکثريت اشتباه بکنند، دموکراسي 
را ديکتاتوري اکثريت ناميده که چاره اي جز قبول آن نداريم. از پلشتي هاي 
دموکراس��ي همين بس که با تکيه به رأي مردم؛ اخاق، انسانيت و شرع 
به مسلخ رفته و ش��نيع ترين الگوهاي حيوانيت »أُولَِئَک َکاْلَنَْعاِم بَْل ُهْم 
أََضُلّ أُولَِئَک ُهُم الَْغافُِلوَن  اع��راف ۱۷۹ « نظير همجنس بازي و امثال آن 
)که در زندگي هيچ حيواني مشاهده نمي شود( در پناه دموکراسي رنگ 
قانون به خود مي گيرد. در آيين ليبرال دموکراسي غربي شاهد »استثمار 
گروهي و ۵۱ درصدي از شرکت کنندگان در انتخابات از واجدين شرايط 
رأي دادن که گاهي به کمتر از ۱۵ درصد جمعيت کشور مي رسد«، »ذبح 
قسط و عدالت به نام آزادي«، »تسلط اقليت کاخ نشين و اشرافي بر اکثريت 
به بند کشيده شده«، »مساوي بودن افراد در عين نامساوي بودن فهم، علم 
و درک آنها«، »ترجيح اراده انسان ها بر اراده خداوند و حذف قوانين الهي از 

زندگي بشر« و... هستيم. 
در دموکراسي به ش��يوه متداول غربي )که متأس��فانه شيفتگان غرب، 
سست کمربندها و برخي احزاب سياسي و روشنفکرنمايان کشور، ما را به 
تبعيت بي چون و چرا از آن فراخوانده و به همين دليل حذف اصل مترقي 
نظارت استصوابي را مطالبه مي کنند( به عيوبي بر مي خوريم که در صورت 
استمرار به انهدام بنيان اخاق، خانواده، انسانيت و مدنيت خواهد انجاميد. 
فراموش نمي کنيم که در عصر تحجر موسوم به اصاحات، در روزنامه هاي 
زنجيره اي گفتند و نوشتند: »در دموکراسي عليه خدا هم مي توان تظاهرات 
کرد«، »قبح جمع شدن محارم فقط به خاطر غيرقانوني بودن آن است و 
در صورت قانوني شدن بامانع است«، »در دنياي دموکراتيک اگر يک مرد 
چهار معشوقه قانوني داشته باشد )به تمسخر گرفتن تعدد زوجات در شرع 
مقدس( اين حق براي زنان نيز محفوظ است«، »در دموکراسي خواست 
مردم بر شرع و اخاق ارجح اس��ت«، »در تعارض بين آزادي و قرآن، بايد 

قرآن فداي آزادي شود«. 
قرآن کريم در عين تأکيد بر مشورت، در مذمت نگاه به اکثريت با عناويني 
مثل »اکثر مردم شکرگزار نيستند. بقره ۲۴۵«، »اکثر مردم نمی دانند. 
اعراف ۱۸۵«، »اکثر مردم ايمان نمی آورند. هود ۱۷«، »اکثر مردم جز 
کفران و انکار حق کارى ندارند. اسرا ۸۹«، »اگر از اکثر مردم روى زمين 
اطاعت کنی تو را از راه خدا منحرف و گمراه می سازند. انعام ۱۱۶« ياد 
مي کند، اما در روايات اسامي و سخنان ائمه معصومين عليهم السام، 
چنانچه مبناي اجماع اکثريت منطبق با شرع باشد تبعيت از نظر و رأي 

اکثريت را جايز و در برخي موارد واجب مي دانند. 
در نظام اس��امي، دموکراس��ي در مقدمه و انتخاب مقي��د به نظارت 
استصوابي و در قانونگذاري مکلف به تطبيق قوانين و مصوبات نمايندگان 
مردم با قانون و شرع مقدس و در اجراي قوانين ملزم به انطباق با شريعت 
اس��ت. در اين نوع از مردم س��ااري، حکومت در برابر سهمگين ترين 
آس��يب  هاي دروني و حوادث و بايا و تهديدهاي بيروني همچون کوه 
مي ايستد. مقاومت مستحکم و بدون تلفات نظام اسامي در برابر فتنه 
دي ماه ۹۶ و عبور از کودتاي امريکايي و فتنه س��بز اموي در س��ال ۸۸ 
و پيامدهاي هش��ت ماهه آن و... نمونه هايي از اين مدعاست. با جرئت 
مي توان ادعا نمود که نظام اس��امي ايران تنها نظام منحصر به فرد در 
جهان است که موفق به اعمال نظريه مونتس��کيو مبني بر تفکيک قوا 
و عدم سيادت و اشراف يک قوه بر ديگر قوا ش��ده است و اين از برکات 
مدل مردم سااري ديني است که در آن هر سه قوه در عرض يکديگر و 
در طول قوه وايت مطلقه فقيه بوده و در تمامي حوادث، مردم و قواي 
کشوري و لشکري زير نظر مستقيم مقام وايت، با بيشترين همگرايي و 
کمترين اصطکاک ممکن، به خنثي کردن توطئه ها و فتنه هاي خارجي 
و آسيب هاي دروني مي پردازند. همين امسال نيز شيطان بزرگ با تکيه 
بر ضعف ها و سوءمديريت دس��تگاه اجرايي و با به ميدان آوردن تجربه 
۴۰ سال گذشته، قوياً به براندازي نظام اسامي از طريق راه اندازي جنگ 
هيبريدي و همه جانبه )تابستان داغ (  دل بسته بود اما آنچه اين توطئه  

بزرگ و شوم را خنثي و بي اثر کرد بي شک مردم سااري ديني بود. 
نظام مقتدر جمهوري اسامي ايران در ۴۰ سال نبرد و ۴۰ سال مقاومت، 
با تکيه بر مردم سااري ديني تمامي گردنه هاي صعب العبور را با موفقيت 
پشت سر گذاشته و به افق هاي روشن آينده، رسيدن به قله هاي علم و دانش 
و پيشرفت و حکومت جهاني حضرت ولي عصر)عج(  چشم دوخته است. 

سيدعبداه متوليان

» نماين�دگان محت�رم ! دول�ت خدم�ات را گران 
به م�ردم ارائه مي كن�د و اگر ش�ما مي خواهيد از 
گران فروش�ي صحبت كنيد لطفاً ن�ام دولت را در 
اين ليست بگذاريد.« اين عبارت را نه يك منتقد 
اقتصادي دولت كه شخص دكتر روحاني روز گذشته 
هنگام ارائه ايحه بودجه ب�ه مجلس عنوان كرد. 
هرچند نظرات متفاوتی درباره بازی پشت صحنه 
اين  ن�وع اظهارنظر روحانی مطرح ش�د اما برخی 
معتقدن�د روحانی ب�رای توجيه و تس�هيل روند 
واگذاری همه ش�ركت های شس�تا ك�ه وعده آن 
رابرای س�ال 98 داد، از گرانفروشی سخن گفت.

 رئيس جمهور روز گذشته بودجه سال ۹۸ را به مجلس 
تقديم کرد تا دخل و خرج يک سال آينده کشور روي 
ميز نمايندگان قرار بگيرد؛ بودجه اي که به نظر مسير 
پرفراز و نشيبي را براي رسيدن به مرحله اجرا در پيش 
دارد، همان گونه که صحن علني مجلس در روز حضور 
حس��ن روحاني، رئيس جمهور اسامي ايران چندان 

آرام نبود. 
با آغاز رسمي جلسه، تريبون در اختيار رئيس جمهور 
قرار گرفت و روحاني س��خنان خود را به حوادث دي 
ماه س��ال گذش��ته پيوند زد و آن اتفاقات را مسئول 
محکم تر ش��دن موضع امريکايي ه��ا در مقابل ايران 
دانست. البته اين بار اول نيست که چنين سخناني از 
سوي رئيس جمهور بيان مي شود و روحاني در جلسه 
سؤال مجلس از خود اين فرضيه را مطرح کرد. روحاني 
در ادامه س��خنان خود به تأثير تحريم ه��ا بر اقتصاد 
ايران اش��اره کرد و گفت: از س��ال ۹۲ همه مسئوان 
با هم تصميم گرفتند تا در کنار ملت از تورم فزاينده 
جلوگيري کنند. تورم را متعادل و تک رقمي کرده و 
رشد منفي را به رشد مثبت برسانيم و اشتغال را به نقطه 
مطلوب برسانيم، اما اين اهداف که با همکاري هم به 
دست آمد، براي دشمنان ما به ويژه امريکا قابل تحمل 
نبود. وي با تأکيد بر اينکه مسير دولت در مسير اقتصاد 
بر اساس آمارها صحيح بوده، گفت: همه شاخص هاي 
ما مثبت بود و ما به سمت اهدافمان در انتخاب مسير 
درست حرکت مي کرديم اما امريکايي ها در اين بين 
توطئه و نقش��ه ش��وم خود را براي تحريم ملت ايران 

اجرا کردند. 
   امريكا منزوي و كسي همراه او نيست

حسن روحاني در بخش ديگري از سخنان خود به سراغ 

روابط خارجي رفت و گفت: موضوع ديگر، بحث روابط 
خارجي ماست. ما بايد روابط خارجي مستحکم ترى 
داشته باشيم. من از شما نمايندگان محترم مي پرسم 
اان که امريکا ما را تحريم کرده است چند کشور دنيا 
حامي امريکا هستند؟ اگر بخواهيد بشماريد، بايد با 
انگشتان دست اين کار را انجام دهيد. روحاني با بيان 
اينکه امروز بعد از ۴۰ سال براي اولين بار است که امريکا 
عليه ملت ايران توطئه مي کند، ولي کس��ي همراه او 
نيست، اظهار کرد: امريکايي  که ادعا مي کرد ايران را 

منزوي مي کند، امروز منزوي ترين کشور دنياست. 
وي افزود: در ماجراي برجام سازمان هاي بين المللي، 
کشورهاي بزرگ، شوراي امنيت سازمان ملل، آژانس 
انرژي اتمي، اروپا، آژانس و چين و روس��يه با او همراه 
نيستند؛ تنها خودش با دو، سه کش��ور و اذنابش اين 
توطئه را دنبال مي کنند. رئيس جمهور تأکيد کرد: هر 
چه روابط خارجي خود را به اس��تثناي چند کشوري 
که با ما دشمن هس��تند، بهتر کنيم و هرچه بتوانيم 
هم پيمان داشته باشيم، در شرايط تحريم به ما کمک 

خواهد کرد. 
    اعتراض آبي نمايندگان به روحاني

صرف نظر از سخنان سياسي روحاني بخشي از سخنراني 
وي در خصوص آب سبب اعتراض نمايندگان مجلس 
ش��د. زماني که روحاني از اهميت آب س��خن گفت، 
جمعي از نمايندگان استان هاي خوزستان، چهارمحال 
و بختياري، لرستان، کرمانشاه و کهگيلويه و بويراحمد 

در جايگاه هيئت رئيسه تجمع کردند. 
زماني که روحاني به سخنان خود ادامه داد، نمايندگاني 
از جمله قاسم س��اعدي و مجيد ناصري نژاد در جمع 
نمايندگان معترض ش��روع به فرياد زدن کردند که 
اعضاي هيئت رئيسه از جمله اميرآبادي تاش در آرام 
کردن و هدايت آنها در جايگاه شان را داشتند. اعتراض 
نمايندگان منجر به س��کوت چند دقيقه اي روحاني 
شد و اريجاني طي س��خناني خطاب به نمايندگان 
تجمع کننده عنوان کرد که اين شيوه اعتراض نيست. 
در نهايت ب��ا پادرمياني برخي از نماين��دگان زمينه 
بازگشت معترضان به صندلي هاي خود و ادامه يافتن 

سخنراني روحاني فراهم شد.  
   روحاني در قامت اپوزيسيون دولت

 روحاني سپس در قامت اپوزيسيون دولت ظاهر شد 
و دس��تگاه هاي دولتي را به عدم کاراي��ي متهم کرد. 

انتقاداتي همچون عدم کاراي��ي بخش هاي دولتي يا 
فعاليت چندين دانشگاه و پژوهشگاه مجازي نمونه اي 
از اين موضع اپوزيسيونی روحاني در مقابل دستگاه هاي 
اجرايي بود. پس از سخنراني روحاني بافاصله جلسات 
نمايندگان در راهروهاي مجلس نيز آغاز شد. جلساتي 
که از همان ابتدا حاکي از اين نکته بود که نسخه فعلي 
بودجه ب��ا نارضايتي بس��ياري از نمايندگان مجلس 
همراه است و به احتمال زياد تغييرات فراواني در راه 

خواهد بود. 
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رئيس جمهوري با بيان اينکه در سياست بودجه اي 
سال آينده همانند سياست بودجه اي سال گذشته، 
چند نکته براي ما بسيار مهم است، ادامه داد: اولين 
مس��ئله در تحريم، فش��ار به اقش��ار جامعه به ويژه 
دهک هاي پايين جامعه اس��ت که به اينها فش��ار 
بيشتري وارد مي ش��ود چراکه ش��رايط تورمي در 
ماه هاي گذشته، شرايط مناس��بي نبود و مردم به 
زحمت افتادند و در اين ش��رايط بايد براي اقش��ار 
ضعيف جامعه براي سال آينده و بودجه سال آينده 
تصميم گيري هاي مهمي را اتخاذ مي کرديم که اين 
کار را در بودجه س��ال آينده انج��ام داديم. روحاني 
خاطرنشان کرد: اواً براي کااهاي اساسي، درمان 
و تجهيزات پزشکي در سال ۹۷، ۱۳ميليارد دار با 
دار ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفتيم و براي سال آينده 
اين رقم را به ۱۴ ميليارد دار با همان قيمت افزايش 
داديم. يعني قيمت دار در س��ال آينده براي همه 

کااهاي اساسي ما ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. 
روحاني تأکيد کرد: قدم دوم در بودجه سال آينده 
براي معيشت مردم و بخش هايي از جامعه است که 
حقوق ثابت از جمله حقوق بگيران شاغل، بازنشسته 
و مستمري بگيران هستند و دولت تصميم گرفته 
حقوق شاغلين، بازنشسته ها و مستمري بگيران را 
س��ال آينده ۲۰ درصد افزايش دهد تا باري که بر 
دوش مردم قرارگرفته اس��ت مخصوصاً آنهايي که 
حقوق ثابت دارند، کاهش پيدا کن��د. روحاني در 
ادامه سخنان خود از توليد به عنوان مسئله دوم ياد 
کرد و با بيان اينکه توليد امروز در بعضي از بخش ها 
با مشکل مواجه است، افزود: توليد هم از نظر ميزان 
کاا در بازار و هم براي صادرات و هم براي اشتغال 
کشور بسيار مهم است. رئيس جمهوري اشتغال را 

به عنوان سومين اقدام دولت مورد تأکيد قرار داد و 
گفت:  سازمان برنامه و بودجه مکلف شد که با تمام 
دس��تگاه هاي اجرايي بتواند با يک توافقي که بين 
هم مبادله مي کنند براي اشتغال سال آينده، يک 

حرکت بهتري داشته باشيم. 
روحاني در ادامه با بيان اينکه قدرتي در کشور است 
که بايد کشور را از بعضي از مشکات نجات بدهد و 
آن قدرت مردم و افکار عمومي مردم است، گفت: 
بعضي مسائل و موضوعات است که دولت و مجلس 
توان حل آنها را ندارند و اگر با هم تاش کنيم هم 
توان نداريم؛ اما از ما و ش��ما توانمندتر ملت بزرگ 
ايران و افکار عمومي اس��ت. رئيس جمهور اظهار 
داشت: افکار عمومي مي تواند مجبورمان کند که 
راه درست را انتخاب کنيم و اين قدرت افکار عمومي 
در سايه اين است که تمام داده ها در اختيار مردم 
قرار بگيرد و همه مردم بدانند چه خبر است و چه 

مي گذرد و چه کسي بودجه مي گيرد؟
رئيس دولت تدبير و اميد با طرح اين سؤال که چرا 
بعضي از وزارتخانه ها چند دانش��گاه و دانشکده و 
پژوهشکده و پژوهش��گاه دارند در حالي که نبايد 
بيشتر از يک آموزش عالي داشته باشيم، گفت: يک 
آموزش عالي است؛ بايد تمام بخش ها يا منحل و يا 
در داخل وزارت علوم ادغام شوند. رئيس جمهوري 
افزود: در تبصره ۲۱ بودجه امس��ال به اين مسئله 
اشاره کرديم و خواهش مي کنم ش��ما هم ياري و 
کمک کنيد تا اين قدم مهم را برداريم. نمايندگان 
محترم، ما خدمات را گران به مردم مي دهيم، دولت 
خدمات را گران به مردم ارائه مي کند و اگر ش��ما 
مي خواهيد از گران فروشي صحبت کنيد لطفاً نام 

دولت را در اين ليست بگذاريد. 
   شستا واگذار می شود

رئيس جمهور در بخش ديگرى از سخنان خود  افزود: 
به حول و قوه اله��ی با قولی که وزير جدي��د کار داده 
سال ۹۸، س��ال عرضه بزرگ بنگاه هاى اقتصادى به 
بازار س��رمايه خواهد بود. ان ش��اء اه همه شستا، به 
بازار س��رمايه خواهد آمد. البته در همه اين کارهايی 
که می خواهيم بکنيم، بعضی ها ضرر می کنند. هيئت  
مديره هاى مختلف، مجمع هاى مختلف، داستان هايی 
وجود دارد. لذا براى اينک��ه از اينها بگذريم، بايد همه 

توان مان را به کار بگيريم.

 روحاني: دولت گرانفروشیم

حاميان امريكا در تحريم ها از تعداد انگشتان دست فراتر نمي رود
 جمعيت جانبازان انقاب اسامی:

رمزگشايي از ۹ دي مانع تکرار فتنه مي شود
 جمعي�ت جانب�ازان انق�اب، 9 دي را رخ�دادي ب�زرگ دانس�ت 
و ي�ادآور ش�د: بازخوان�ي و رمزگش�ايي از ابع�اد اي�ن رخ�داد 
در رس�انه مل�ي و در قالب ه�اي هن�ري مي توان�د از پدي�ده 
تك�رار آن در ديگ�ر فتنه ه�اي ام�روز و ف�ردا مان�ع ش�ود. 
به گزارش خبرگزاري بس��يج، جمعيت جانبازان انقاب اس��امي خلق 
کليدواژه »شيطان بزرگ« در ادبيات امام راحل)ره( و کليدواژه »ابليس 
مجسم« در ادبيات مقام معظم رهبري براي توصيف امريکا را توجه و دقت 
نظر عميق و راهبردي جمهوري اسامي در شناسايي خوي سلطه گري و 
عهدشکني اين نظام عنوان و تأکيد کرد: نقش آفريني امريکا در کودتاي 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با وج��ود اعتماد و خوش بينی دکتر مصدق به آنها و نيز 
رفتاري که طي ۶۵ سال تا به امروز در قبال ايران پيشه کرده اند، نشان داد 
هرگونه بي توجهي به خوي و خصلت شيطان بزرگ و هرگونه دل بستن 
به وعده هاي پوچ و پوک اين نظام فريب بنيان، سرنوشتي جز به يغما رفتن 
منافع ملي، فروپاشي اقتصادي و از دست دادن استقال و وحدت ملي در 

پي نخواهد داشت. 
جمعيت جانبازان انقاب اس��امي حماس��ه ۹ دي حض��ور با بصيرت 
و روش��نگرانه مردم را در قبال پديده ش��وم طرح بران��دازي که امريکا و 
صهيونيسم هدايت قرارگاه اصلي آن را در خارج از کشور عهده دار بودند، 
رخدادي بزرگ و عبرت آموز در تاريخ کش��ورمان دانس��ت و يادآور شد: 
بازخواني و رمزگشايي از ابعاد اين رخداد در رسانه ملي و در قالب هاي هنري 
مي تواند از پديده تکرار آن در ديگر فتنه هاي امروز و فردا مانع شود. اعضاي 
شوراي هماهنگي و برنامه ريزي جمعيت جانبازان تأکيد کردند: جريان هاي 
سياسي و دولتمرداني که در آزمون انتخابات سال ۸۸ پازل پروژه امريکايي 
صهيونيستي فتنه را تکميل کردند و حضور ۴۰ ميليوني و ۸۰ درصدي 
مردم پاي صندوق هاي رأي را به تهديدي بزرگ عليه نظام تبديل کردند، 
بايد همواره به عنوان عبرتي زنده پيش روي نس��ل جوان انقاب معرفي 
شوند.  اين جمعيت تصريح کرد: حماسه ۹ دي نشان داد کليدواژه »شيطان 
بزرگ« و »ابليس مجس��م« در عمق باور رفتار مردم ما جا گرفته است و 
اعتماد شخصيت هاي سست عنصر و دشمن ناشناس نمي تواند شعار مرگ 
بر امريکا و صهيونيست را پيش چشم ملت ما محو کند. تاش کساني که 
روايت وارونه يا ناقص از آن فتنه خيانت آمي��ز ارائه کردند و هم اکنون نيز 
کينه ورزانه بر طبل آن رسوايي مي کوبند، جفاي بزرگ به مکتب امام)ره( و 

مظلوميت انقاب اسامي در آن حادثه است. 
جمعيت جانبازان در بخش ديگري از جلسه اخير خود، مسئوليت مجلس 
در آستانه بررسي ايحه بودجه ۹۸ و هماهنگ کردن آن با واقعيت هاي 
وضعيت معيشت مردم و خسارت ناشي از سوءتدبير دست اندرکاران را مهم 
خواند و از مجلس خواست اين موضوعات را در جريان بررسي بودجه به نفع 

مطالبات مردم مورد توجه قرار دهد. 

سرلشكر باقري در ديدار مقام روسي تأكيد كرد
ضرورت توسعه همکاري هاي نيروهاي مسلح 

ايران و روسيه
اي�ران  ژئواس�تراتژيكي  و  ژئوپليتيك�ي  ظرفيت ه�اي 
و روس�يه ايج�اب مي كند نيروهاي مس�لح دو كش�ور ب�ا نگاهي 
بلندم�دت، حوزه ه�اي هم�كاري في مابي�ن را توس�عه دهن�د. 
به گزارش مهر، سردار سرلشکر محمد باقري، رئيس ستاد کل نيروهاي 
مسلح روز گذشته در ديدار ژنرال  اس��يپنوف،  معاون رئيس ستاد کل 
نيروهاي مسلح روسيه و هيئت همراه با اشاره به شرايط بسيار حساس 
کنوني منطقه و جهان و ضرورت ايجاد پيوند هاي همگرايي بين نيروهاي 
مسلح ايران و روسيه عليه تروريسم گفت: موفقيت نيروهاي مسلح دو 
کشور در فرآيند مقابله با تروريسم در سوريه و شکست تروريست هاي 
تکفيري و حامي��ان آنها در منطقه، بيانگر ع��زم و ظرفيت هاي ايران و 
روسيه براي مقابله با تهديدات موجود است. رئيس ستاد کل نيروهاي 
مسلح جمهوري اسامي ايران تأکيد کرد: ظرفيت هاي ژئوپليتيکي و 
ژئواستراتژيکي ايران و روسيه ايجاب مي کند نيروهاي مسلح دو کشور با 
نگاهي بلندمدت، حوزه هاي همکاري في مابين را تدوين و توسعه دهند 
و در چارچوب توافقات کميسيون مش��ترک نظامي، آنها را مديريت و 

برنامه ريزي کنند. 
در اين ديدار معاون رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح روسيه گزارشي از 
روند تشکيل کميسيون مشترک نظامي دو کشور و محورهاي توافق 
طرفين ارائه کرد. ژنرال اسپينوف در اين ديدار با اشاره به روابط تاريخي 
ايران و روس��يه، زمينه هاي فراوان موجود براي همکاري دو کشور را 

مورد تأکيد قرار داد. 

پيام تسليت رهبر انقاب  به مناسبت درگذشت رئيس مجمع تشخيص مصلحت

او استاد بزرگ حوزه  و کارگزار باوفاي نظام بود
در پ�ي درگذش�ت آي�ت اه س�يدمحمود 
مجم�ع  رئي�س  هاشمي ش�اهرودي، 
تش�خيص مصلح�ت نظ�ام، رهب�ر معظ�م 
درگذش�ت  پيام�ي  در  اس�امي  انق�اب 
اي�ن فقي�ه عاليق�در را تس�ليت گفتن�د. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري، در پيام حضرت آي��ت اه خامنه اي آمده 
است: » با تأسف و اندوه خبر درگذشت فقيه عاليقدر 
و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيت اه 
آقاي حاج سيدمحمود هاشمي شاهرودي رضوان اه 
عليه را دريافت کردم. اين ضايعه  اسفبار که پس از 
حدود يک سال بيماري سخت و دردناک واقع شده 
است، مايه  تألم همه  کساني است که به مقام علمي 
و خدمات باارزش ايش��ان به نظام اسامي و نيز به 
مجموعه هاي فقهي و اصولي و حقوقي حوزه هاي 
علميه آشنا می باشند. ايشان اس��تادي بزرگ در 
حوزه علميه ق��م و کارگزاري با وف��ا در مهم ترين 
تشکيات نظام جمهوري اسامي، عضو مؤثري در 
شوراي نگهبان و رئيس موفقي در مجمع تشخيص 
مصلحت بودند و آثار و برکات علمي بسياري از خود 
بر جاي نهادند. ايش��ان همچنين برادر سه شهيد 
و از ياران و ش��اگردان و همراهان ش��هيد نام آور و 
بزرگوار سيدمحمدباقر صدر بود. اينجانب مصيبت 
درگذشت اين عالم برجس��ته را به خاندان مکرم، 
همسر گرامي و فرزندان محترم و همه وابستگان 
و نيز به حوزه  علميه قم، شاگردان، همکاران علمي 
و ارادتمندان ايشان تس��ليت مي گويم و رحمت و 
مغفرت الهي و علو درجات ايشان را از خداوند متعال 

مسئلت مي نمايم.« 
   تشييع پيكر آيت اه در مصاي امام)ره(

س��تاد برگزاري مراس��م ارتحال حضرت آيت اه 
هاشمي شاهرودي با صدور اطاعيه اي، برنامه هاي 
وداع، تشييع و تدفين پيکر مطهر رئيس فقيد مجمع 

تشخيص مصلحت نظام را اعام کرد. 
بر اساس اين اطاعيه مراسم اقامه نماز و بدرقه از 
ساعت هشت صبح امروز چهارشنبه در مصاي امام 
خميني)ره( برگزار مي شود و رهبر معظم انقاب 
بر پيکر اين فقيد س��عيد اقامه نماز خواهند کرد. 
همچنين مراسم تشييع و تدفين در قم، عصر امروز 
چهارشنبه از ساعت ۱۴ در محل مسجد امام حسن 
عسکري)ع( قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه)س( برگزار مي ش��ود. مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با صدور بيانيه اي از عموم مردم ايران 
اسامي دعوت کرد تا در مراسم تشييع و مجالس 
بزرگداشت مرحوم آيت اه هاش��مي شاهرودي 

حضور باشکوه به هم  رسانند. 
   تسليت رؤساي قواي سه گانه

در پي درگذش��ت آيت اه هاشمي ش��اهرودي 
رؤس��اي ق��واي س��ه گانه، مراج��ع و اح��زاب و 

ش��خصيت هاي ع��راق روز گذش��ته ب��ا صدور 
بيانيه هاي جداگانه درگذش��ت اين فقيد سعيد 
را تسليت گفتند. بر اس��اس اين گزارش حسن 
روحاني رئيس جمه��ور ضمن درخواس��ت علو 
درجات و همجواري با اجداد مطهرشان از درگاه 
خداوند متعال براي آن عالم پرهيزگار خاطرنشان 
کرد: اين استاد برجس��ته حوزه و فقاهت ضمن 
خلق آثار متعدد علمي و فقهي فاخر، براي ارتقاي 
فرهنگ و تمدن اسامي - ايراني، تقويت ارتباط 
بين حوزه و دانش��گاه و توس��عه علوم انس��اني، 
»دانشگاه عدالت« را تأسيس نمود تا گامي مهم 
و ماندگار در نشر فرهنگ اسامي و علوم قضايي 
باش��د. علي اريجاني، رئيس مجلس ش��وراي 
اس��امي هم در پيام تس��ليت خود تأکيد کرد: 
آيت اه هاشمي شاهرودي به دليل هوش سرشار 
و کوشش فراوان در فراگيري علوم ديني در حلقه 
درس آيات عظام خويي و شهيد سيدمحمدباقر 
صدر قرار گرفت و در محضر اين اساتيد به تحکيم 

مباني اجتهادي خود پرداخت و ايشان عاوه  بر 
اينکه از چهره هاي درخش��ان در علوم اسامي 
بودند، در ش��وراي نگهبان و قوه قضائيه، منش��أ 
خدمات فراواني ش��دند. آيت اه آملي اريجاني، 
رئيس قوه قضائيه نيز خبر ارتحال عالم مجاهد و 
فقيه وارسته حضرت آيت اه هاشمي شاهرودي 
را موجب تأس��ف و تألم فراوان دانست و تصريح 
کرد: اين فقيه عرصه جه��اد و اجتهاد در دوران 
رياست قوه قضائيه منش��أ تحوات بسياري در 
دستگاه قضايي بودند و در سنگر شوراي نگهبان، 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان 
رهبري در مسير وحدت، انسجام و سامت نظام 
مقدس جمهوري اسامي گام برمي داشتند و در 
حوزه هاي علميه منش��أ خدمات علمي بسياري 

بودند. 
   پي�ام تس�ليت اح�زاب، ش�خصيت ها و 

گروه هاي عراقي
همام حم��ودي، رئيس مجلس اع��اي عراق نيز 

اظهار کرد: با درگذش��ت وي جهان اس��ام يک 
اندوخته علمي مبتکر، نوآور و کم نظيري را از دست 
داد. همچنين عمار حکيم، رئيس ائتاف اصاح و 
سازندگي عراق در پيامي خاطرنشان کرد: جامعه 
اسامي شخصيت بزرگي را که در تمام دوره هاي 
زندگي اش براي گس��ترش و علو دين اسامي از 
هيچ تاشي دريغ نکرد از دست داد. حزب دعوت 
اس��امي عراق هم در بيانيه اي درگذشت رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام را تسليت گفت. 
در بخشي از اين بيانيه اشاره شده است که مرحوم 
ش��اهرودي، اولين رئيس مجلس اعاي اسامي 
عراق بود، سپس سخنگوي رسانه اي اين مجلس 
شد و بعد از آن مسئوليت هاى بزرگي در جمهوري 
اسامي ايران را برعهده گرفت. جنبش عصائب اهل 
الحق عراق با صدور بيانيه اي به همين مناس��بت 
تأکيد کرد: آيت اه ش��اهرودي عالم بزرگي است 
که براي جهان اسام خدمات ارزنده اي انجام داد. 
همچنين جنبش مقاومت اس��امي نجباء عراق 
آيت اه ش��اهرودي را چراغ روشن علم و پناهگاه 
شاگردان و طابش عنوان کرد و افزود: وي پدري 
مهربان براي جنبش نجباء بود که از زمان تأسيس 
اين جنبش با نصيحت ه��ا و راهنمايي هايش ما را 

همراهي کرد و راهمان را روشن مي کرد. 
    آيت اه شاهرودي در كام مراجع عظام 

تقليد
آي��ت اه نوري همداني در توصي��ف ويژگي هاي 
مرحوم هاشمي شاهرودي گفت: خدمت به انقاب 
اسامي و وايتمداري، علميت، تواضع، مجاهدت و 
تقديم چند شهيد موجب برجستگي اين شخصيت 
ممتاز ب��ود. آيت اه علوي گرگاني نيز با اش��اره به 
اينکه آيت اه ش��اهرودي از شاگردان بارز مرحوم 
آيت اه العظمي ش��هيد صدر بودند، تصريح کرد: 
ايشان در طول ساليان متمادي شاگرداني خوب 
و فاضل را تربيت کرده و اف��راد متعددي را از علم 
خود سيراب نمودند. آيت اه مکارم شيرازي نيز در 
توصيف شخصيت برجسته آن مرحوم گفت: اين 
عالم بزرگوار و رباني، رکني از ارکان نظام جمهوري 
اسامي و يکي از علماي برجسته حوزه علميه قم 
بود و از محضر بزرگان��ي در نجف و قم بهره فراوان 
گرفته بود و در تدريس پربار خود شاگردان باارزشي 
را پ��رورش داد. آي��ت اه جنت��ي، رئيس مجلس 
خبرگان رهبري نيز در توصي��ف ويژگي هاي آن 
مرحوم تصريح کرد: اين عالم بزرگوار از چهره هاي 
اثرگذار و ياران صميمي نظام جمهوري اس��امي 
بود و در همه عرصه هاي خدمت به مردم، صادقانه 

ايفاي نقش کرد. 
آيت اه سيدمحمود هاشمي ش��اهرودي شامگاه 
دوشنبه پس از تحمل يک دوره بيماري در سن ۷۰ 

سالگي دعوت حق را لبيک گفت. 

   آموزش عالي در سوريه از جهت س��اختاري در قالب يک وزارتخانه 
اداره مي شود. تحصيات عالي در سوريه تا شروع جنگ اخير کًا رايگان 
بوده اس��ت اما اکنون همانند ايران دانشجوى ش��بانه جذب می کنند. 
به رغم وجود ۱۴اس��تان در س��وريه، آموزش عالي آن ب��ه صورت چهار 
قطب مهم اداره مي شود. ش��هرهاي حلب، دمشق، حمص و ديرالزور به 
عنوان قطب هاي اصلي دانشگاهي هستند و برخي دانشکده هاي آنان در 
شهرهاي ديگر استقرار يافته اند. براى مثال چهار دانشکده از دانشگاه حلب 
در شهر ادلب مستقر هستند که اکنون در اشغال معارضين و تکفيري ها 
است. دانشگاه حلب با قدمت ۶۰سال)۱۹۵۸( بزرگ ترين دانشگاه اين 
کشور است که از ۱۹دانشکده و دو پژوهشگاه تشکيل شده است. هيئت 
علمي اين دانشگاه بيش از ۶۰۰ نفر است و در اکثر رشته هاي کارشناسي، 
مقطع ارشد و دکتري نيز وجود دارد. برخاف ايران دانشکده هاي پزشکي 
و پيراپزشکي نيز با دانشگاه هاي سراسري در يک وزارتخانه اداره مي شوند. 
در دوران جنگ معارضين مسلح که بخش قديمي شهر حلب را اشغال 
کرده بودند تا ۷۰۰متري دانشگاه پيش آمدند اما دانشگاه تعطيل نشده 
است. بعضي دانشجويان بر اثر اصابت خمپاره در محوطه دانشگاه کشته 
شدند اما بازهم دانش��گاه تعطيل نش��ده و در جنگ نيز کمک کار بوده 
است. دانش��گاه حلب ظرفيت خوابگاهي ۴۰هزار نفر را دارد که بخشي 
از خانواده هاي جنگ زده نيز در آنان مستقر ش��ده  اند. با شروع جنگ و 
کاهش منابع، جذب دانشجوي شبانه نيز در سوريه قدرالسهم مهمي پيدا 
کرده است. ورودي دانش��گاه به اين صورت است که سال دوازدهم همه 
دانش آموزان در آزمون شرکت می  کنند و متناسب با امتياز کسب شده از 
پزشکي به پايين توزيع مي شوند و کساني که حداقل امتياز را نمي آورند، 
در قالب رشته هاي کارداني به رشته هاي کار و دانش مي روند. زبان فارسي 
در دانشگاه حلب داراي گروه آموزشي است و مدير گروه آن استاد خانمي 
است که مدرک ارشد و دکتري خود را از دانشگاه تربيت مدرس تهران اخذ 
کرده است و اکثر مناطق ايران را نيز به عنوان تفريح رفته است و خاطرات 

خوشي از ايران و ايرانيان داشت. 
تشکل دانشجويي در دانشگاه هاي سوريه وجود ندارد و دانشجويان در 
قالب تش��کل فعاليت خاصي انجام نمي دهند و اصواً دانشجوياني که 
رايگان تحصيل مي کنند فعاليت سياس��ي عليه حاکميت را بي معنا و 
نقض غرض مي دانند اما بعد از ظهور تکفيري ها در سوريه، دانشجويان 
با هماهنگي مديريت دانشگاه و با لباس نظامي به صورت چرخشي در 
ورودي دانشگاه نگهباني مي دهند و غير دانشجويان را کنترل مي کنند. 
رياست دانشگاه حلب از دو دانش��گاه ايران انتقاد داشت که تفاهم نامه 

امضا کرده اند اما به کلي پيگيري نشده است. 
رشته هاي غير علوم انساني در سوريه پرطرفدار تر و فراوان تر هستند. از 
دو پژوهشگاه دانشگاه حلب يکي خاص باستان شناسي و ديگري خاص 
زبان هاي خارجي است. اکثر زبان هاي مطرح دنيا در دانشگاه تدريس 

مي شود )به جز زبان هاي شرق آسيا(. 
کاس هاي درس مختلط است اما بيش از ۹۰درصد دانشجويان دختر 
محجبه هستند. بدحجاب در دانشگاه ها و حتي شهرهاي سوريه ديده 

نمي شود يا حجاب کامل دارند يا بي حجاب هستند. 
کاربردي بودن علوم و رفع نيازهاي جامعه از طريق دانش��گاه، راهبرد 
مديري��ت آموزش عالي س��وريه اس��ت. مدرک گرايي ب��ه عنوان يک 
فرهنگ، کم رنگ تر از ايران اس��ت و توجه به رشته هاي کارداني فني و 
کارودانش نيز به همين دليل صورت مي گيرد. دانشجوياني که با عنوان 
بورسيه دولت به خارج اعزام مي شوند، بازمي گردند و اين نيز از محاسن 
آموزش عالي سوريه است. اکثر اساتيد دانشگاه - که حتماً مانند ايران 
روشنفکران جامعه محسوب مي ش��وند - با حکومت همراه هستند و 
جريان تکفيري نيز به اين همسويي کمک کرده است. از دو نفر از آنان 
درباره تعدد عکس هاي رئيس جمهورش��ان در محيط دانشگاه سؤال 
کردم که اين حجم از تصاوير تکرارى زدگي ايجاد نمي کند؟ پاسخ آنان 
منفي بود و آن را ازم مي دانستند. به نظر مي رسد ظرفيت هاي خوبي 
براي تبادل با دانشگاه هاي ايران وجود دارد اما جنگ فعلي و شايد انگاره 
غربگراي آموزش عالي ما احساس نياز نمي کند و دانشگاه هاي جهان 

سوم براي مان جذابيتي ندارد.
 

   عبداه گنجي

۹۰ درصد دانشجو 
با حجاب کامل 

قسمت پنجم

مهدي پورصفا
    گزارش



كودكان بايد كودكي كنند. اين جمله اي اس�ت 
كه هميش�ه ش�نيده ايم، به خص�وص در زماني 
كه جاي�ي حرفي از ك�ودكان كار زده مي ش�ود، 
تمامي حرف ها و نقد ها به اين س�مت مي رود كه 
كودكان نبايد كار كنند بلکه  بايد كودكي كنند. آيا 
ساير كودكاني كه به عنوان كودك كار محسوب 
نمي ش�وند، كودكي مي كنند؟ آيا نهاد خانواده 
توانسته است بستر مناسبي براي كودكي كردن 
بچه ها ايجاد كند يا فضاي مج�ازي جاي خود را 
به تحرك و بازي كردن داده اس�ت؟! در گام دوم 
آيا مدارس و سيستم آموزشي كشور يادگيري 
از طريق ب�ازي ك�ردن را تعريف كرده اس�ت؟! 
برخي عقيده دارند در سيستم آموزش و پرورش 
»كودكي كردن« جايي ندارد، هرچند كه شنيده 
و ديده ش�ده برخي معلمان و دلس�وزان همراه 
با بازي ها و فعاليت به آموزش ك�ودكان از طرق 
مختلفي چون قصه گويي، فهم قرآن و بازي هاي 
خ�اق در يادگي�ري مي پردازند، ام�ا در نهايت 
اين سيستم آموزشي كش�ور است كه مي تواند 
يادگيري سودمند با شيوه هاي خاق را به چرخه 
پرورش كودك خاق اضاف�ه كند. موضوعي كه 
معاونت ابتدايي آموزش و پرورش كش�ور به آن 
اشاره كرده و مي گويد: از ابتداي بهمن ماه انتقال 
مفاهي�م از طريق بازي كردن اجرايي مي ش�ود. 

برخي مي گويند در آموزش و پرورش كودكان كودكي 
نمي كنن��د. عده اي ديگر هم انگش��ت اش��اره را به 
سمت نهاد خانواده مي برند و معتقد هستند، كانون 
خانواده به دايل مختلف خالي از بس��تر مناس��ب 
براي فعاليت هاي كودكان اس��ت. برخي حتي وارد 
چرخه وسيع تري مي شوند و معتقد هستند، ازمه 
توسعه يافتگي حضور مديراني است كه در كودكي 
تجربه كودكي كردن داشته باشند؛ كودكي كردن به 
فعاليت هاي محرك يا همان بازي كردن برمي گردد؛ 
بازي هايي كه امروز ديگر خب��ري از پويايي در آن 
نيست و جاي خود را به فضاي مجازي و خانه نشيني 
مقابل يك جعبه كوچك داده است.  هر چند كه اين 
شيوه از قديم تا امروز تغيير كرده، اما نقش و اهميت 
يادگيري خاق در چرخه فعال و پويا به قوت خود 
باقي است و امروز آموزش و پرورش و مدرسه مي تواند 
در دوره دوم كودكي براي شكوفايي آن تاش كند. 
معلمان نيز بايد اين توانايي را داش��ته باش��ند تا با 
خاقيت هاي خود آموزش و پرورش را در اين راستا 
ياري كنند. بازي حق كودك و دنياي كودك است و 
هم به لحاظ اصول تربيتي اسام و هم روانشناختي به 

رشد فكري و تربيتي كودك كمك مي كند. 

 بازي؛ ادبيات ارتباط كودك 
مري��م اديب مس��ئول كارگ��روه كودك مدرس��ه 
دانش��جويي و قرآن و عترت دانش��گاه ته��ران در 
گفت وگو با »ج��وان« ب��ه كتاب هاي رش��د تفكر 
اجتماعي پرداخته و مراعات مؤلفه ه��اي هر دوره 
رشدي را براساس پژوهش هاي قرآني بسترساز رشد 

و تفكر سالم مي داند. 
وي بازي را ادبيات ارتباط با كودك مي داند و مي گويد: 
در هفت سال اول بنا بر تقويت عواطف خصوصاً در 
ارتباط زياد با مادر و پدر و احس��اس آزادي و حذف 
بكن و نكن هاست و در هفت ساله دوم تقويت تفكر 
با تمريناتي براي فهم تمايز خوب و بد در فضايي پر 
از تحرك و نشاط است. اين كارشناس ارشد مباحث 
تربيتي و نويسنده كتاب لحظه اي درنگ )پرورش 
مهارت هاي تفكر( با اشاره به اهميت گفت وگوهاي 

فكري همراه با فضاي هيجان، نشاط و تعامل تأكيد 
مي كند: اگر بچه ها اج��ازه بازي و تح��رك فراوان 
نداشته باشند و نظم و س��كون زياد از آنان خواسته 
شود، در ادامه عمر نياز به لهو و لعب نمود پيدا كرده 
و مي خواهند با همه چيز بازي كنند. با پول ديگران، 
با ميل به اذي��ت و بي قانوني، غافل از اينكه انس��ان 
براي بازي و سرگرم ش��دن به اين دنيا نيامده است. 
نكته ديگر اينكه اگر روح حاكم بر زندگي براساس 
بستري از طيبات ديداري، شنيداري و كامي حفظ 
و مراقبت شود، حيا و عقل سالم زمينه ساز ايمان و 
رشد فزاينده او خواهد شد و به عكس اگر آموزش هاي 
دور از حيا به او ارائه شود و موضوعات غيرازمي را به 
توصيه كارشناسان غربزده، بشنود و ببيند شكوفايي 
عقلي او محدودشده و باب ورود به خاف هاي بزرگ 

را برايش باز كرده ايم. 

 برنامه معاونت ابتدايي براي انتقال مفاهيم 
كتب درسي از طريق بازي كردن

رضوان حكيم زاده مع��اون آم��وزش ابتدايي وزير 
آموزش و پرورش ني��ز در گفت وگو ب��ا »جوان« به 
برنامه هاي اين وزارتخان��ه در معاونت ابتدايي براي 
بازكردن فعاليت هاي مح��رك و حتي بازي كردن 
اشاره كرده و مي گويد: برنامه اصلي ما براي تربيت 
در دوران كودكي توجه به بس��ترهاي متناس��ب با 
اقتضائات كودكي است. اين بسترها شامل ادبيات، 

هنر، بازي و فعاليت هاي عملي است. 
حكي��م زاده به اجرايي كردن برنامه هاي متناس��ب 
بسترهاي فوق اش��اره و حذف پيك نوروزي، طرح 
عيد و داستان، حذف مشق ش��ب سنتي و تكاليف 
مهارت محور را از جمله اي��ن موارد معرفي مي كند 
و در ادام��ه به برنامه هاي آتي اين وزارتخانه اش��اره 
كرده و مي گويد: از اول بهمن ماه در 10 استان كشور 
از جمله تهران و در هزار مدرسه دولتي يا غيردولتي 
طرح آزمايشي »بازي و يادگيري« را خواهيم داشت. 
بدين طريق از طريق بازي و اس��باب بازي فضايي 
را فراهم مي س��ازيم تا دانش آموزان مفاهيم علمي 
كتاب هاي درس��ي و مهارت هاي موردنظر و متنوع 
را انجام دهند. قرار نيست ساعتي به برنامه كاس ها 
اضافه يا كم شود و تنها همان مفاهيم كتاب درسي از 

طريق بازي به بچه ها منتقل مي شود. 
 وقتي كودكان يك ص�دا بازي ك�ردن را  با 

معلم شان فرياد مي زنند
سيدمحس��ن اصغري، عضو هيئت علمي دانش��گاه 
فردوسي مش��هد و روانش��ناس حوزه كودك هم در 
گفت وگو با »جوان« بازي را جزوي از رشد و يادگيري 
كودكان دانست و با ابراز تأسف نسبت به از بين رفتن 
بازي هاي خاقانه قديمي گف��ت: بازي هاي پوياي 
قديمي جاي خود را به بازي هاي ديجيتالي و فضاي 
مجازي داده است كه در وهله اول بايد براي اين امر 
چاره انديشي كرد كه ازمه آن تغيير نگرش والدين 
اس��ت تا بازي بچه ها را ضرورت تلقي كنند. در ادامه 
نيز مي توان در مدرسه، درس را با چاشني بازي همراه 
كرد و معلمان خود را درگير اين موضوع كنند.  اصغري 
به آمار جالبي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: در يك 
نظرسنجي از كودكان يك مدرسه براي شيوه آموزش 
معلمان در مدارس آمارهاي جالبي به دست آمد. طبق 
اين نظر سنجي اكثر كودكان نوشته بودند، ما دوست 
داريم معلم با ما شوخي كند، معلم ما با ما بازي كند 
و فعال باشد. اين روانشناس حوزه كودك خاطرنشان 
كرد: كودكي فرصتي است كه بچه ها با بازي كردن دنيا 
را تجربه مي كنند و كساني كه بيشتر بازي مي كنند 

رشد و پويايي بيشتري پيدا مي كنند. 
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صدور مجوز خيريه ها توسط 6 نهاد متفاوت نظارت بر آنها را مشکل كرده است
تخلفات چندوجهي خيريه ها در 6 ضلعي صدور مجوز

»لنزور« و » جيك و پيك« به جاي اينستاگرام

مفاهيمدرسيبا»بازي«بهدانشآموزانمنتقلميشود
معاون آموزش ابتدايي وزير در گفت وگو با »جوان«: برنامه اصلي ما براي تربيت در دوران كودكي توجه به بسترهاي متناسب 

با اقتضائات كودكي است. اين بسترها شامل ادبيات، هنر، بازي و فعاليت هاي عملي است

انتقاد بهزيستي 
نفيسه ابراهيم زاده انتظام 

از ص�دور مجوز   گزارش  2
توس�ط  خيريه 
نيروي انتظامي، سابقه طواني دارد. دست كم يك 
دهه است كه مسئوان بهزيستي از اين موضوع 
گايه دارند و گايه خود را رس�انه اي مي كنند. 
روزگذش�ته هم يک�ي از خبرگزاري ه�ا موضع 
بهزيس�تي درباره صدور مجوز خيريه ها توسط 
نيروي انتظامي را دستمايه گفت و گويي با معاون 
مش�اركت هاي مردمي قرار داد. اين بار مسئله 
مجوز خيريه ها به دنبال افزايش تخلفات آنها سر 
زبان ها افتاده است. زيرا تعدد مرجع صدور مجوز 
براي آنها از طرف�ي و دولتي  و جناحي بودن آنها 
دست كم در مرحله اعطاي مجوز از سوي ديگر، 
امکان پيگيري تخلفات آنها را محدود كرده است. 
در حال حاضر ش�ش نهاد براي تأسيس خيريه 
مجوز صادر مي كنند كه همي�ن امر باعث ايجاد 
دس�ت انداز بر س�ر بازرسي از آنها ش�ده است. 

 
گستردگي و تعدد سازمان هاي مردم نهاد، وزارت 
كشور را بر آن داشت تا در ارديبهشت 1386 اداره 
كل س��ازمان هاي مردم نهاد را تحت عنوان سمن 
تأسيس كند. اين اداره با مطالعه بيش از هزار پرونده 
كار خود را آغاز كرد و براي اولين بار در سال 1387 
آمار واقعي سمن هاي كش��ور به دست آمد. وزارت 
كشور به عنوان يكي از متوليان صدور مجوز و ناظر 
تمامي سازمان هاي مردم نهاد تا آن روز هيچ گونه 
آمار دقيقي از سمن هاي تحت نظارت خود نداشت 
و همين امر سبب فعاليت غيرقانوني برخي خيريه ها 
را فراهم كرده بود.  بنابراين يكي از دايل عدم نظارت 
يا نظ��ارت ناموفق برعملكرد خيريه ه��ا، نبود آمار 

مشخصي از آنها و شترگاو پلنگ بودن مجوزهايي 
است كه دارند. اين تازه مربوط به خيريه هاي داراي 
مجوز اس��ت و بدون مجوزها كه در برخي موارد از 
اساس پوششي براي فعاليت هاي غيرقانوني هستند.  
برنامه هاي سوم و چهارم توسعه وظيفه رتق و فتق 
امور خيريه ها را به وزارت كشور محول كردند. با اين 
وجود اين وزارتخانه تنها يكي از شش نهادي است 
كه در حال حاضر اقدام به صدور مجوز براي خيريه ها 
مي كنند. وزارتخانه هاي ارش��اد، ورزش و جوانان، 
علوم و كشور، سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي 

از جمله اين نهادها هستند. 
البته اينكه چرا نيروي انتظامي از بين ساير نهادها 
در زمينه صدور مجوز براي خيريه ها بيش��تر مورد 
انتقاد قرار مي گيرد را برخي منتقدين اينطور بيان 

مي كنند: فعاليت NGO ها يك مقوله فرهنگي است 
و منطقاً نبايد نهادي را كه جوه��ره كاري اش امور 
انتظامي و امنيتي است، مسئول مقوات فرهنگي 
كرد.  محمدعل��ي كوزه گر معاون مش��اركت هاي 
مردمي سازمان بهزيستي كش��ور با انتقاد از وجود 
مراجع متع��دد براي ص��دور مج��وز خيريه ها كه 
نظارت بر آنها را مش��كل مي كند، گفت: هيچ كدام 
از مؤسس��اتي كه در خيابان اقدام ب��ه جمع آوري 
كمك هاي مردمي  مي كنند از س��ازمان بهزيستي 
مجوز ندارند.  كوزه گر با بيان اينكه بارها گزارش هايي 
در مورد فعاليت برخي از اف��راد در خيابان ها براي 
جذب كمك هاي مردمي به س��ازمان بهزيس��تي 
رسيده اس��ت، اظهار كرد: بارها اعام كرده ايم كه 
اين مؤسس��ات از سوي س��ازمان بهزيستي مجوز 

فعالي��ت ندارند و ادع��اي اين مراكز در م��ورد دارا 
بودن مجوز از سوي بهزيس��تي كذب است.  وي با 
بيان اينكه ايحه اي در دولت در حال تهيه اس��ت 
كه مرجع تخصصي براي صدور مجوز مؤسس��ات 
خيريه مشخص ش��ود، تصريح كرد: وجود مراجع 
متعدد براي صدور مجوز خيريه ها باعث شده است 
كه نظارت بر آنها مشكل ش��ود.  كوزه گر با اشاره به 
اينكه سازمان بهزيس��تي با مؤسسات داراي مجوز 
از اين سازمان كه اقدام به اين تخلف كنند برخورد 
مقتضي را مي كند، تصريح كرد: هفته گذشته يك 
مورد از مؤسسات س��ازمان بهزيس��تي در استان 
گيان مرتكب اين تخلف ش��ده بود كه پرونده اين 
مؤسسه در كميسيون ماده 26 در حال بررسي است.  
معاون مشاركت هاي مردمي بهزيستي با بيان اينكه 
اين س��ازمان آموزش هاي ازم براي نحوه دريافت 
كمك هاي مردمي را به مؤسسات داراي مجوز جذب 
كمك هاي مردمي ارائه مي كند، گفت: اين مؤسسات 
به هيچ عنوان اجازه دريافت كمك هاي مردمي در 
خيابان را ندارند بلكه خيرين بايد در محل مؤسسه 
يا خيريه حاضر ش��وند و قبض مربوطه صادر و در 
دفاتر مالي آنها ثبت شود. اين مؤسسات همچنين 
بايد شماره حساب رسمي براي جذب اين كمك ها 
داشته باشند تا امكان نظارت سازمان بهزيستي بر 
فرآيند كمك هاي مالي آنها فراهم شود.  كوزه گر با 
تأكيد بر اينكه از نهادهاي نظارتي مي خواهيم كه 
در صورت مواجه با چنين مواردي برخورد مقتضي 
را داشته باشند، افزود: مشكل اصلي وجود مراجع 
متعدد براي صدور مجوز خيريه هاس��ت. به طوري 
كه حتي نيروي انتظامي اقدام به صدور مجوز براي 
فعاليت خيريه ها كرده. همين مسئله امكان نظارت 

بر اين مؤسسات را سلب مي كند. 

دبير ش��وراي عالي 

عليرضا سزاوار
فض��اي مج��ازي با    فضاي مجازي

بيان اينك��ه تعداد 
قابل توجه��ي از جامع��ه مذهبي كش��ور درباره 
اينس��تاگرام انتقاداتي دارند، از جايگزين مشابه 

داخلي اين شبكه اجتماعي سخن گفته است. 
ابوالحسن فيروزآبادي معتقد است: »بايد پلتفرم 
بهت��ر و كامل تري بدهيم، چ��ون پلتفرمي مثل 
اينستاگرام متعلق به 10سال قبل است كه تازه 
به نتيجه رسيده است . در عين حال،  چيزي كه ما 

اان ارائه كنيم سه سال ديگر به نتيجه مي رسد و 
بالغ مي شود. اجرم تا آن زمان، چيزي كه ما ارائه 
كنيم نسبت به اينس��تاگرام خيلي بهتر خواهد 
بود!« اپليكيشن هاي »لنزور« و »جيك و پيك« 
از س��ال ها قبل به عنوان يك سرويس اشتراك 
عكس راه ان��دازي ش��دند. طراحي اس��تاندارد 
قالب گرافيكي و تناس��ب آن ب��ا موضوع برنامه، 
بزرگ ترين نكته مثبت اين اپليكيشن هاس��ت. 
اگر بخواهيم نقاط قوت اين برنامه ها را نام ببريم 
بايد به اس��تفاده از رنگ هاي متنوع و هماهنگ، 

بخش بندي اصولي عناصر صفح��ه، آيكن هاي 
گوي��ا، فونت خوانا و چيدمان مرتب فهرس��ت ها 
اشاره كنيم. برنامه هاي فوق ظاهر كاربرپسندي 
دارد و بايد آن را به عنوان يك نمونه حرفه اي در 
نوع خود به شمار آورد.  به غير از موارد ظاهري، 
از لحاظ دسترس��ي س��ريع به همه قسمت ها و 
استفاده راحت از س��اير امكانات نيز، نكات فني 
ازم از س��وي توليدكنندگان رعايت شده و يك 
رابط كاربري روان ايجاد شده است كه نسخه هاي 

اپل و اندرويدي هم دارند. 

در واقع فضا به شكلي نيست كه هر چه مسئوان 
بگويند مردم هم گوش كنند، مردم كار خودشان 
را مي كنند. ماجراي فيلتر تلگرام اين قضيه را ثابت 
كرد. مدير اپليكيشن لنزور جمله جالبي دارد كه 
بايد به گوش مسئوان برسد: »ما نيازي به حمايت 
هيچ بخشي نداريم و فقط خواهش ما اين است كه 
خللي در كار ما ايج��اد نكنند و با تنگ نظري ها و 
تصميمات سليقه اي نظام كار ما را بر هم نزنند.« 
اين بخشي از استراتژي اين شركت است كه تجربه 

و منطق هم به آن مهر تأييد مي زنند. 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 يك كاربر با انتش�ار اين عکس توئيت كرد: در فصل س��رما با 
رعايت نظافت ش��هري مراعات ش��ريف ترين و زحمتكش ترين قشر 

شهرمان را بكنيم... آشغال نريزيم.

 محمدص�ادق جهانبخش توئيت ك�رد: به آتئيس��تي كه تولد 
يه پيامبر رو جش��ن مي گيره، چي ميگن؟ اونم پيامبري كه تولدش، 

زندگي اش و حتي عروجش سراسر معجزه است؟!

  جواد حيدريان توئيت كرد: امارات ميزب��ان جام ملت ها و قطر 
ميزبان جام جهاني است. كلي ورزشگاه و كمپ دارند كه چمن هايشان 
به مخمل معروف است. عربس��تان هم در حال احداث بزرگ ترين باغ 
گياه شناسي جهان است. خاك اين كشورها مناسب كشت نيست، اين 

خاك از كجا آورده شده است؟

 صدرا محقق با اش�اره به حادثه ناگوار دانشگاه آزاد توئيت 
كرد: با تخريب طبيعت روي نوك كوه دانشگاه ساخته اند و جاده رفت 
و برگشت هم شيب تندي داره با پيچ هاي كوتاه و تيز، قابل پيش بيني 

بود كه يه روز چنين اتفاقي رخ بده. متأسفم. 

 نويد كمال�ي توئيت كرد: وقتي برخاف اصل30 قانون اساس��ي 
آموزش رايگان عمومي هر سال نسبت به سال قبل آب مي رود، مدارس 
پولي و خصوصي بيشتر و بيشتر مي شوند آيا انتظار داريد ايمن سازي 
مدارس فان روس��تا دغدغه و اولويت برخي مس��ئوان تهران نشين 

باشد؟ 

 محمد قرباني توئيت كرد: هيچ مي دونيد پدر و مادري كه بعد از 
20سال و با كمك پژوهشگاه رويان، بچه دار ميشن و همون بچه رو پنج 
سال بعد توي آتش سوزي كاس درس از دست ميدن چه حسي دارن؟ 
اين دقيقاً حس و حال مادر و پدر يكي از بچه هاييه كه توي كاس درس 

زاهدان سوخت.

 سيدسجاد توئيت كرد: پس از دستگيري يك مدير شركت هو آ وي 
به دليل بي اعتنايي به تحريم ايران، شركتاي چيني حكومتشون رو براي 
كمك به ايران شماتت نكردند. عوضش در اعتراض به دخالت امريكا در 
امور داخليش��ون، به مردم يارانه خريد هو آ وي به جاي اپل دادند! بعد 

اينجا يك عده ميگن چرا موشك ساختيم كه امريكا تحريممون كنه.

 عبدالملک�ي توئيت ك�رد: جناب دكتر روحان��ي كه در مجلس 
سخنراني كردند، فرمودند: عمده مشكات از ناكارآمدي هاي داخلي )به 
قول ما تحريم هاي داخلي( هست و كمتر خارجي. اين پيشرفت خوبيه، 
اما بدش اينه كه بعد حدود هفت س��ال مديريت بر كش��ور در جايگاه 

»مطالبه گر« صحبت مي كنن و مي فرمايند: بايد... بايد... !

 فريد ابراهيم�ي توئيت كرد: يعني اينقدري ك��ه روحاني موقع 
ارائه ايحه بودجه ۹8 به مجلس از ناكارآمدي و ناتواني دولت و شرايط 
نابسامان اقتصاد كشور حرف زد كه منتقدين دولت بايد پيشش لنگ 
بندازن. حاجي تو رو خدا يه خورده يواشتر. حاا اوضاع اون جوري هم 

بد نيست. هنوز يك كورسوهاي اميدي وجود داره!

  علي رجبي توئيت ك�رد: دولت پيش��نهاد افزايش 20درصدي 
حقوق كارمندان را داده، در حاليكه معافيت مالياتي حقوق هاي كمتر از 
2ميليون و300هزارتومان ثابت مانده! به زبان ساده يعني: براي بخشي 
از كارمندان ]كه درآمد بين2 تا2/3ميليون دارند[، حقوق سال۹8 پس 

از كسر ماليات، كمتر از حقوق شان در سال۹7 خواهد شد!

 سجاد ايزدپناه با انتشار اين عکس توئيت كرد: متفاوت ترين 
جشن تولد... جشن تولد »ش��هيد زنده« اي كه سامتي خود را فداي 
ما كرد. جانباز 70درصد، فتح اه بناري برادر ش��هيد فرج اه  بناري كه 
در شهرستان  باغملك ما ملقب به شهيد زنده است... و جشن تولد ۵2 
سالگي خود را روي تخت گرفت. بودنمان به جان نثاري هاي شماست.

زهرا چيذري

حناچي خبر داد
افتتاح9كيلومترازخط6متروتاپايانسال

ش�هردار پايتخ�ت در ي�ك سه ش�نبه ب�دون خ�ودرو ديگ�ر، 
متروس�واري ك�رد. پي�روز حناچ�ي روزگذش�ته هم ب�ه منوال 
هفته هاي قب�ل در ميان م�ردم به آنه�ا وعده هاي�ي داد؛ تکميل 
مترو ح�د فاص�ل دولت آباد تا ش�هدا يک�ي از اين وعده ه�ا بود. 
بخش�ي از اي�ن خ�ط 9 كيلومت�ر ط�ول و س�ه ايس�تگاه دارد. 
چالش هاي مترو پايتخت تمامي ندارد؛ تش��ديد ترافي��ك روزافزون، 
آلودگي هوا بيش��تر از قبل و ناقص بودن ش��بكه حمل ونقل ش��هري 
اهميت مترو را به عنوان وسيله حمل و نقل عمومي پاك مطرح بيش از 
پيش كرده است. نبود بودجه و بي توجهي دولت به تكميل شبكه هاي 
حمل و نقل شهري كار را به جايي رسانده كه در فصل سرما و با اوج گرفتن 

آلودگي هوا، شهردار تهران ااقل هفته اي يك بار متروسواري  كند. 
روزگذش��ته پيروز حناچي پس از بازديد از خط 6 مترو تهران با بيان 
اينكه ۹0درصد پيش��رفت خط 6 درخصوص »س��يويل« )مهندسي 
عمران( بوده اس��ت، گفت: تمام تاش خود را مي كنيم با تأمين منابع 
ازم بخشي از خط6 را تا پايان س��ال به بهره برداري برسانيم. شهردار 
تهران بيان كرد: حتماً براي تغيير وضعيت بايد اقدامات مؤثري را انجام 
داد، جدي ترين و مهم ترين موضوع توسعه مترو است كه اين موضوع 

مي تواند در كاهش آلودگي هوا و ترافيك مؤثر باشد. 
وي افزود: خط6 بيش��ترين ظرفيت را براي مردم ري خواهد داشت و 
ان شاءاه خواهيم توانست از ظرفيت شهرستان ري در حوزه گردشگري 
استفاده بيش��تري ببريم. ش��هردار تهران افزود: در سال ۹6، 23۹روز 
ذرات معلق بيش از حد اس��تاندارد بود و 10۹روز حس��اس و 1۹روز 
اضطراري بوده است. وي همچنين در جريان افتتاح شش خط معاينه 
فني در تهران اظهار كرد: هيچ موضوعي در اداره امور ش��هر مهم تر از 
سامت شهروندان نيست. شش خط معاينه فني )دو ايستگاه سيار و 
چهار ايستگاه ثابت( در تهران افتتاح ش��د و از آنجا كه اين كار توسط 
بخش خصوصي صورت گرفته از اين بخش تشكر مي كنم و اميدوارم 

اين موضوع در تمام سطح شهر تسري يابد. 
پيروز حناچي ادامه داد: هيچ اصراري به اس��تفاده از دوچرخه نداريم، 
اما دوچرخه كم هزينه ترين و پرنشاط ترين وس��يله است كه مي توان 
براي مس��يرهاي كوتاه از آن اس��تفاده كرد.  وي ضمن ارائه آماري در 
زمينه سامت در شهر تهران گفت: اميدواريم عدم استفاده از خودروي 
شخصي به همه روزهاي هفته تسري يابد و همچنين اميدواريم استفاده 
از دوچرخه نيز بيشتر رونق گيرد و زمينه هاي ايمني و محل هاي مناسب 

براي تردد با دوچرخه در شهر ايجاد شود. 

اجحافادارهكاردرحقكاركنانخودش!
نزديك به يك دهه است كه اينجانب با مدرك تحصيلي فوق ليسانس 
در اداره كار يكي از استان هاي جنوب كشور شاغل هستم. اما متأسفانه 
با وجود قرارداد معين، حقوقي كمتر از حداقل حقوق تعيين ش��ده را 
دريافت مي كنم! يعني خ��ود اداره كار هم قواني��ن حمايتي اش را در 
مورد ما قراردادي ها كه اكثراً هم مستأجر و خانه بدوش هستيم رعايت 
نمي كند.   تفاوت در پرداخت حقوق يا مزايا به س��بب نوع قراردادها، 
موجب ب��روز احس��اس بي عدالتي مي��ان كاركنان مي ش��ود. همين 
مسئله آتشي را در يك مجموعه كاري مي افكند كه نتيجه آن، نابودي 
انگيزه هاي كاركن��ان، كاهش راندمان و از همه مهم تر از دس��ت رفتن 
كيفيت خدمات رساني است. دردسر زماني بيشتر پديدار مي شود كه 
در يك س��ازمان يا نهاد از چند نوع قرارداد شغلي بهره بگيرند و به اين 
ترتيب، كم كم شكافي ميان كاركنان با توجه به نوع قراردادهاي كاري 
ش��كل بگيرد و در واقع نوعي تبعيض از دس��تگاه دولتي به شاغانش 
تحميل مي ش��ود. برخي از ادارات به بهانه هاي مختلف كاركنان خود 
را از دريافت مزايا و حقوقي كه حق قانوني آنهاست، محروم مي كنند. 
اما اينكه اداره كار كه خود بايد حامي شاغان باشد، چنين اجحافي به 
كاركنانش مي كند، بسيار جاي شگفتي دارد. از مديران محترم وزارت 
رفاه هم تقاضا دارم كه حداقل در حوزه خودشان حفظ آبرو كنند و اجازه 

ندهند كه حقوق ما پايمال شود. 
يك شهروند از بوشهر

نيره ساري
  گزارش  یک

خأقانوندستدااندارورا
بازگذاشتهاست

بي هيچ واهمه درس��ت پيش چش��م مس��ئوان بساطش��ان را پهن 
كرده ان��د. خيابان س��پهبدقرني تقاط��ع خيابان طالقان��ي در اطراف 
داروخان��ه هال احمر يكي از پاتوق هايش��ان اس��ت. موتورهايش��ان 
خاموش و خودش��ان روي زين موتور نشس��ته اند. همي��ن صحنه را 
مي توانيد در اطراف داروخانه 13آبان در زيرپل كريمخان نبش خيابان 
خردمندشمالي ببينيد و همچنان در اطراف برخي بيمارستان ها و ساير 
داروخانه هاي دانشگاهي شبانه روزي هم پاتوق هاي ديگري است كه اين 
موتورسواران در اطراف آن پرسه مي زنند. شايد در نگاه اول پيك موتوري 
به نظر برسند كه مي توانند بيماران و افراد در به در پيداكردن داروهاي 
كمياب را از اين سوي شهر به آن سوي ش��هر جا به جا كنند، اما كافي 
است از كنارشان رد ش��ويد تا با صدايي خفه در گوشتان زمزمه كنند 
»دارو مي خواي؟« اگر در نگاهت بخوانند كه به دنبال دارو مي گردي، 
كافي است اس��م دارويت را بگويي. داروهايي كه در هيچ داروخانه اي 
پيدا نمي شود ولي در بساط اين دال هاي موتوري است و با وجود آنكه 
همه مسئوان داروخانه هاي ش��بانه روزي آنها را مي شناسند، اما خأ 
قانون موجب شده تا در صورت دس��تگيري هم به سادگي رها شوند، 
زيرا صرف صحبت درباره دارو با آدم هايي مستأصلي كه دست خالي از 

داروخانه هاي شبانه روزي بيرون مي آيند، جرمي را اثبات نمي كند. 
داان موتوري دارو بازارسياه سيار داروهاي قاچاق و ناياب را در اطراف 
داروخانه هاي ش��بانه روزي راه انداخته اند. حاا تقريباً همه كساني كه 
در اين داروخانه ها كار مي كنند يا به چنين فضاهايي رفت و آمد دارند، 
خيلي از آنها را مي شناسند، اما هيچ اقدام جدي  براي جمع كردن اين 
بازار سياه سيار انجام نمي شود. اگرچه راهكار قطعي مبارزه با بازار سياه 

دارويي، ممانعت از نشت شبكه توزيع است. 
 جرائم ناچيز 

محمدرضا روئيني رئيس داروخانه هاي دانش��گاه علوم پزشكي تهران 
درباره چرايي ع��دم برخورد ب��ا داان موتوري اط��راف داروخانه ها 
مي گويد: داان دارو در ش��كل هاي مختلف از جمله موتوري، اطراف 
داروخانه ها كمين مي كنند، اما اين داان دستگير و با جريمه مختصر 
آزاد مي شوند. اين مبالغ ناچيز جرائم، داان را توجيه نمي كند كه ديگر 

به اين كار نپردازند. 
وي تأكيد مي كند: ش��ايد ما نمي توانيم ادله كافي فراهم كنيم تا اين 
داان در بازداش��ت بمانند؛ آنها كنار داروخانه ها با بيماران گفت و گو 
مي كنند و به آنان مي گويند داروي شما را مي خريم يا اينكه مي توانيم 
داروي ش��ما را تأمين كنيم، اما اين گفت و گوها براي دادگاه نمي تواند 
جرم را ثابت كند. در دادگاه به مديران دانش��گاهي گفته مي شود، اگر 
مدعي هستيد بايد ش��كايت كنيد، اما در حقيقت اين كارها بر عهده 

مدعي العموم است. 
از نگاه وي، در حال حاضر در شرايط خاص به سر مي بريم و براي شرايط 

خاص بايد قوانين خاص تعريف شود. 
  كمين داان بر سر راه بيماران

به گفته رئيس داروخانه هاي  دانشگاه علوم پزشكي تهران برخي داان 
دارو در قالب موتورسواران مسافربر نزديك داروخانه ها كمين مي كنند؛ 
البته اين موتورس��واران به گونه اي عمل مي كنند كه ظاهراً مسافر را 
براي تأمين دارويش از اين داروخانه به آن داروخانه جابه جا مي كنند، 
اما برخي از آنان در حقيقت دارو را به صورت غيرقانوني خريد و فروش 
مي كنند. بعضي ديگر از اين موتورسواران بيماران را براي تهيه دارو به 
جاي آنكه به داروخانه يا مركز معتب��ر ديگري ببرند، به جاهايي مانند 

ناصرخسرو براي تأمين غيرقانوني دارو مي برند. 
وي تأكي��د مي كند: خري��د و ف��روش غيرقانون��ي دارو فقط مختص 
موتورس��واران نيست و بس��ياري از داان در كمين بيماران هستند. 
به طور مثال بيماراني كه از داروخانه 13آب��ان از روي پل عابرپياده به 
آن سمت خيابان مي روند تا نسخ تأمين اجتماعي خود را تأييد كنند 
با دااني مواجه مي ش��وند كه روي پل عابر براي آنان كمين كرده اند. 
برخي ديگر نيز بيماران را شناسايي مي كنند و همراه آنان مي شوند تا 

بتوانند از نياز آنان به دارو و پول، سوء استفاده كنند. 
به گفته روئيني، كانتري و حراست دانش��گاه علوم پزشكي تهران در 
جريان فعاليت اين داان )در اطراف داروخانه 13 آبان( قرار گرفته اند و 
گاه و بي گاه آنان را رصد مي كنند و مكرراً در اين زمينه دستگيري هايي 

انجام مي شود و ظاهراً به دليل نبود ادله كافي آزاد مي شوند. 
رئيس داروخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: خريد و فروش 
غيرقانوني دارو، ذخيره دارويي داروخانه ها را كاهش مي دهد، اما بيشتر 

از آن براي بيمه ها هزينه و بار مالي دارد. 



 شيرين عسل نيامده ۳۰۰ كارمند
كشت و صنعت را تعليق كرد 

 پس از جنجالي كه در واگذاري نخس�ت ش�ركت كشت و صنعت 
مغان در ماه هاي گذش�ته به راه افتاد، اين بار اين شركت با قيمت 
كمتر به برنده دوم يعني ش�ركت ش�يرين عس�ل واگذار ش�ده، 
ام�ا قب�ل از اينكه جوه�ر ق�رار دادش خش�ك ش�ود، تصميم به 
تعليق۲۰۰تا ۳۰۰ نفر از پرس�نل اداري اين ش�ركت گرفته اس�ت. 
شركت كشت و صنعت مغان با ۶۳ هزار هكتار وسعت، شامل باغات ميوه، 
مجتمع بزرگ دامپروري، كارخانه قند، كارخانه لبنيات، كارخانه فرآوري 
ميوه اس��ت كه در واگذاري دوم به يك ش��ركت توليدكننده مواد غذايي 
مستقر در شهر تبريز با مالكيت يونس ژائله واگذار شده است، محصوات 
توليدي اين شركت شامل بيسكوييت، شكات، كيك، ويفر، مارش مالو، 
آبنبات، تافي، آدامس و پودر و كره كاكائو مي باشد. سازمان خصوصي سازي 
تأكيد كرده است كه شركت كش��ت و صنعت مغان با اين پيش شرط كه 
خريدار دوم بايد تمام شرايط خريدار اول را متقبل شود، به شركت شيرين 
عسل واگذار شده است كه از جمله آن پرداخت قيمتي براي اين شركت 
است كه شركت اول در مزايده قرار بوده پرداخت كند و مبلغ ۱۰۰ ميليارد 
تومان كه در نامه واگذاري شركت كشت و صنعت مغان به شركت شيرين 
عسل كه در فضاي مجازي منتشر شده است، تنها حصه نقدي خريد اين 
شركت بوده و در واقع اين ش��ركت به قيمت هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان 
به شركت شيرين عسل واگذار شده اس��ت و باقي مبلغ قرار داد بر اساس 
ش��رايطي كه براي خريدار اول در نظر گرفته ش��ده بود، از خريدار جديد 

دريافت خواهد شد. 
برخي بر اين عقيده اند كه فروش كشت و صنعت مغان به خريدار تبريزي 
به منزله موفقيت در واگذاري اين شركت به سرمايه گذار بومي و از منطقه 
آذربايجان است، اما در مقابل مخالفان بر اين باورند كه مشكل نه خريدار 
بومي يا غيربومي بلكه اصل، كش��ت و صنعت مغان به منزله سرمايه اين 
منطقه است كه اساس��اً قيمت آن به هيچ عنوان با دارايي عظيم شركت 
سازگار نبوده و خريدار كنوني اين شركت نيز همانند خريدار قبلي آن را 
مفت به دست آورده است. عاوه بر اين دلسوزان اين شركت نيز واگذاري 
كشت و صنعت مغان را به يك توليد كننده بيسكوييت، شكات و كيك به 
منزله از بين رفتن منابع عظيم كشاورزي و دامپروري اين خطه سر سبز 
مي دانند. منابع آگاه از رايزني هاي استاندار و فرماندار منطقه براي واگذاري 
كشت و صنعت مغان به اين شركت خبر مي دهند،اما آنچه موجب نگراني 
پرسنل اين شركت در اين روزها شده است، خلف وعده خريدار در حفظ 
كارمندان و كارگران شركت است. براساس قانون خصوصي سازي،خريدار 
بايد تا پنج سال از اخراج كردن كارگران يا تعديل نيرو خودداري كند ،اما 
شركت شيرين عسل قبل از اينكه جوهر قرار دادش خشك شود،تصميم 

به تعليق نيرو در كشت و صنعت مغان گرفته است. 
به گفته يك منبع آگاه، روز گذشته چند نماينده از شركت شيرين عسل 
به بخش اداري كارخانه مراجعه كرده و درخواس��ت تخليه ساختمان را 
داده اند كه با اعتراض كارمندان مواجه شده و رفته اند،اما فرماندار بافاصله 
به شركت مراجعه و اعام كرده اس��ت كه بنا به درخواست خريدار، ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ نفراز كارمندان يا به عبارتي تمامي پرس��نل بخش اداري بايد به 
زودي تعديل شوند. ضروري اس��ت نماينده ولي فقيه، دستگاه قضايي، 
نمايندگان مجلس و دستگاه امنيتي در خصوص اهليت خريدار جديد 
در واگذاري كشت و صنعت مغان حساسيت بيش��تري به خرج دهند و 
نگراني ها و دغدغه پرسنل اين شركت را برطرف كنند. همچنين در سه 
روز گذشته به مديران بخش خريد و فروش شركت اعام شده است كه تا 
اطاع ثانوي از خريد و فروش شير يا ساير كااها خودداري كنند. با توجه 
به تجربه خصوصي سازي ناموفق در كشور و واگذاري منابع ملي به نا اهان 
و بخش خصوصي ناكارآمد، ضروري است تا مراجع ذيصاح دقت بيشتري 
در واگذاري چنين ثروت ملي به خرج دهند تا تجربه كارگران هفت تپه و 

توقف توليد در كشت و صنعت مغان اتفاق نيفتد. 

روز گذشته ايحه بودجه كل كش�ور براي ۱۳۹۸ با 
سقف ۱۷۰۳ هزار ميليارد تومان از سوي رئيس جمهور 
تقديم مجلس شد، اين در حالي است كه رقم دو جزء 
اصلي بودجه يعني بودجه عمومي) هزينه هاي جاري، 
 عمراني و پرداخت هاي انتقالي ( و بودجه شركت ها 
و مؤسس�ات وابس�ته به دولت به ترتيب 4۷۸هزار 
ميليارد تومان و ۱۲۷4هزار ميلي�ارد تومان تعيين 
ش�د.  در عين حال رق�م قيمت هر بش�كه نفت ۵4 
دار و ميزان صادرات حدود ۱/۵ ميليون بش�كه در 
نظر گرفته ش�د كه درآمدهاي ارزي ناشي از نفت با 
متوسط نرخ ۵۷۰۰ تومان به ريال تبديل خواهد شد. 
به گزارش »جوان«، ايحه بودجه كل كش��ور به عنوان 
مهم ترين سند مالي يكسال آتي كشور كه پيش بين دولت 
از درآمدها و مخارج كش��ور را به نمايش مي گذارد، قرار 
بود ۱۵ آذر ماه به مجلس ارائه شود. سرانجام بعد از انجام 
اصاحاتي به ويژه در هزينه ها روز گذش��ته همزمان با ۴ 
دي ماه از سوي رئيس جمهوري به مجلس ارائه شده است. 
بر اس��اس ايحه دولت، سقف بودجه س��ال آتي كشور 
۱۷۰۰هزار ميليارد تومان تعيين ش��د كه در اين ايحه 
۴۷۸هزار ميليارد منابع درآم��دي از محل ماليات، نفت 
و واگذاري دارايي ه��ا و اوراق مالي براي دولت پيش بيني 
شده است و بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات 
انتفاعي وابسته به دولت ۱۲۷۴هزار ميليارد تومان اعام 
شد. براساس بند الف تبصره ۱ اين ايحه، سهم صندوق 
توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات 
گازي و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعيين شده است. 

   بودجه عمومي 4۷۸ هزار ميليارد تومانی
بر اين اس��اس بودجه عمومي حدود ۴۷۸ هزار ميليارد 
تومان مي باش��د كه حدود ۴۰۷ هزار ميليارد تومان از 
رقم فوق مرتبط ب��ا منابع عمومي اس��ت و بيش از ۷۰ 
هزار ميليارد توم��ان نيز مربوط ب��ه درآمد اختصاصي 

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تعلق دارد . 
منابع عمومي دول��ت ش��امل درآمدها ب��ا ۲۰۸ هزار 
ميليارد تومان، واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي)نفت 
و فرآورده هاي آن( ۱۴۸ هزار ميليارد تومان و واگذاري  

دارايي هاي مالي با ۵۱ هزار ميليارد تومان است. 
بندهاي مربوط به واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي به 

شرح زير است:
۱- ۱۴۲ ه��زار و ۵۳۸ ميليارد توم��ان حاصل از نفت و 

فرآورده هاي نفتي 
۲- ۴۵۰۰ ميليارد تومان حاص��ل از فروش و واگذاري 

اموال منقول و غيرمنقول 
۳- هزار ميليارد تومان مناب��ع حاصل از واگذاري طرح  

تملك دارايي هاي سرمايه اي. 
   افزايش ۱۱ هزار ميلياردي درآمدهاي مالياتي 

در سال آينده
با پيش بيني ۱۵۳ هزار ميلياردتومان براي درآمدهاي 
مالياتي س��ال آتی اين منبع درآمدي نس��بت به سال 
جاري ح��دود ۱۱ ه��زار ميليارد توم��ان افزايش دارد. 
عملكرد بودجه س��ال ج��اري در نيمه نخس��ت از اين 
حكايت داشت كه حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان از منابع 
پيش بيني شده محقق ش��ده بود كه نسبت به مصوب 
براي اي��ن دوره عدم تحقق داش��ت. گفتني اس��ت كه 
مجموع ماليات پيش بيني شده براي عملكرد اشخاص 
حقوقي غيردولتي مبلغ ۲۴ هزار و ۷۴۷ ميليارد و ۴۷۴ 
ميليون تومان است. ماليات عملكرد شركت هاي دولتي 
هم براي سال آينده ۷ هزار و ۲۵ ميليارد و ۵۲۸ ميليون 
تومان اس��ت. در بند »ماليات بر درآمدها« نيز ماليات 
حقوق كاركن��ان بخش خصوصي مبل��غ ۶هزار و ۴۲۴ 
ميليارد و ۲۴۲ ميلي��ون تومان اس��ت. همين ماليات 
براي كاركنان بخش عمومي نيز ۶ هزارو ۹۶۹ ميليارد 
و ۶۹۷ ميليون تومان است. مجموع ماليات بر ثروت هم 
كه شامل ماليات بر ارث، اتفاقي، نقل و انتقال سرقفلي، 
نقل و انتقال سهام، نقل و انتقال اماك و حق تمبر اوراق 
بهادار اس��ت مبلغ ۴ هزارو ۱۳۶ ميلياردو ۷۶۷ ميليون 
تومان است. مجموع ماليات بر كااهاي و خدمات هم ۶۲ 

هزار و ۸۲۷ ميليارد و ۴۱۵ ميليون تومان است. 
مجموع ماليات بر واردات هم ۲۷ هزار و ۷۸۸ ميليارد 
و ۳۰۰ ميليون تومان است. مجموع ماليات بر ارزش 

افزوده هم ۳۸ ه��زار و ۹۹۶ ميلي��ارد و ۷۶۷ ميليون 
تومان اس��ت. ماليات ب��ر مصرف س��يگار نيز ۱۵۰۰ 

ميليارد تومان پيش بيني شده است. 
   مصارف عمومي 

در مقابل، مصارف دولت نيز ش��امل مصارف عمومي و 
بودجه ش��ركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته 
به دولت و بانك ها مي شود كه در بخش مصارف عمومي 
هزينه هاي جاري دولت حدود ۳۲۰ هزار ميليارد تومان، 
بودجه ه��اي عمراني ۶۲ هزار ميلي��ارد تومان و تملك 
دارايي هاي مالي ب��ا ۲۵ هزار ميليارد تومان اس��ت كه 
مصارف عمومي را به ۴۰۷ هزار ميليارد تومان مي رسد. 

   بودجه ابهام انگيز شركت هاي دولتي 
مصارف شركت هاي دولتي مؤسسات انتفاعي وابسته 
به دول��ت و بانك ها ني��ز ۱۲۷۴ هزار ميلي��ارد تومان 
پيش بيني ش��ده كه در مجموع كل مص��ارف بودجه 
كش��ور را به ۱۷۰۳ هزار ميليارد تومان رسانده و كل 
بودج��ه در بخ��ش درآمد و هزين��ه در اي��ن رقم تراز 
مي شود، ازم به توضيح است كه بودجه شركت هاي 
دولتي و مؤسسات وابسته محل بررسي دقيق دارد، زيرا 
معاون وزير كار اخيراً اظهار داشته اس��ت كه حس��اب 
۱۸۰ميليارد توماني در وزارت كار كش��ف شده است 
كه مديران از آن بي خبر بوده اند و حساب هاي متفرقه 
بيداد مي كند،  زيرا يكي ديگ��ر از نمايندگان تهران در 
مجلس نيز مدعي ش��ده كه از ۵۰ هزار حساب بانكي 
دستگاه هاي دولتي فقط ۹ هزار تا در بانك مركزي ثبت 
شده است با اين وضعيت مشخص است دولت با دريايي 
از شركت در حوزه حس��اب هاي بانكي شركت ها يك 
وضعيت مبهم، گيج كننده و نامعلومي را رقم زده است و 

بايد اين وضعيت پايان يابد. 
   دولت درآمدهاي نفتي را افزايش داد

در بودجه ۹۸، ب��راي منابع حاصل از ف��روش نفت و 
فرآورده ه��اي نفتي براي س��ال آين��ده، ۱۴۲ هزار و 
۵۰۰ ميليارد تومان پيش بيني شده اس��ت. اين رقم 
در مقايس��ه با ۱۰۷ هزار ميليارد تومان مصوب شده 
در بودجه س��ال جاري حدود ۳۴ هزار ميليارد تومان 
افزاي��ش داشته اس��ت. بندهاي مربوط ب��ه واگذاري 

دارايي هاي سرمايه اي به شرح زير است:
همچنين در ايح��ه بودجه س��ال آينده، پيش بيني بر 
قيمت ۵۴ داري هر بشكه نفت و ميزان صادرات حدود 
۱/۵ ميليون بشكه در روز است كه طبق پيش بيني هاي 
انجام شده، قرار اس��ت درآمدهاي ارزي ناشي از نفت با 
متوس��ط نرخ ۵۷۰۰ تومان به ريال تبديل ش��ده و در 

اختيار دولت قرار بگيرد. 
   سهم صندوق توسعه ملي از نفت ۲۰ درصد

در حالي كه بر اس��اس قانون برنامه شش��م توسعه در 

سال جاري س��هم صندوق توس��عه ملي از درآمدهاي 
نفتي بايد به ۳۴ درصد مي رسيد، اما با توجه به شرايط 
خاص درآمدهاي دولت، سهم صندوق از منابع حاصل از 
صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز 
در سطح ۲۰ درصد تعيين شد، از اين رو بايد از ۱۴۲ هزار 
ميليارد توماني كه براي درآمدهاي نفتي در سال آينده 
پيش بيني شده از مبلغ درآمدي در هر ماه ۲۰ درصد به 

حساب صندوق برود. 
  يارانه نقدي براي ۷۷/۸ ميليون نفر

در حالي كه قدرت خريد يارانه نقدي نس��بت به اولين 
سال اجراي طرح هدفمندي يارانه ها يعني اواخر دهه ۸۰ 
به حداقل ممكن رسيده است، طبق پيش بيني دولت در 
ايحه بودجه س��ال آينده حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان براي پرداخت يارانه هاي نقدي در نظر گرفته شده 
كه در اين حالت در هر ماه حدود ۷۷ ميليون و ۸۰۰ هزار 
نفر مي توانند يارانه دريافت كنند. در تبصره)۱۴( ايحه 
بودجه سال آينده موضوع هدفمندي يارانه ها پيش بيني 
شده است كه نش��ان مي دهد جمع كل منابع و مصارف 
هدفمندي به ۱۴۲ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت 
به ۹۸ هزار ميليارد تومان س��ال جاري بيش از ۴۴ هزار 
ميليارد تومان افزايش دارد. اين در حالي اس��ت كه در 
بخش پرداخت هاي نقدي منبع ۴۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد 
توماني در نظر گرفته ش��ده كه در مقايس��ه با ۳۰ هزار 
ميليارد تومان سال جاري ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
رشد دارد. بر اين اساس دولت مي تواند با اين رقم در سال 
آينده در هر ماه حدود ۳ هزار و ۵۴۱ ميليارد تومان يارانه 
نقدي پرداخت كند كه جمعيتي ح��دود ۷۷ ميليون و 

۸۰۰ هزار نفر را در هر ماه پوشش خواهد داد. 
البته ۷هزار ميليارد تومان براي كمك به كاهش فقر 
مطلق خانوارهاي هدف از منابع هدفمندي پيش بيني 
شده كه نسبت به س��ال جاري تفاوتي ندارد و در هر 
ماه همراه با يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار 
واريز مي ش��ود. يارانه نان و خريد تضميني گندم نيز 
حدود ۶ ه��زار و ۱۴۵ ميلي��ارد توم��ان در نظر گرفته 
شده است، اما همانطور كه پيشتر رئيس سازمان برنامه 
و بودجه اعام كرده بود، حذف يارانه بگيران پردرآمد در 
سال آينده به طور اس��تاني انجام مي شود و در بندي از 
تبصره )۱۴( تأكيد شده كه اس��تانداران سراسر كشور 
مجازند با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و بر اساس پايگاه اطاعات رفاه ايرانيان نسبت به حذف 
يارانه نقدي س��ه دهك بااي درآمدي اقدام كنند كه 
منابع حاصل از حذف يارانه پردرآمدها با تصويب شوراي 
برنامه ريزي و توسعه استان صرف حذف تدريجي فقر 
مطلق و همچنين تكميل پروژه هاي نيمه تمام اولويت 
دار استان خواهد شد. دولت در بودجه سال ۱۳۹۸ در 

مجموع ۲۳ هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسامي با 
سررسيدهاي يكساله و سه ساله در نظر گرفته است. 

   بودجه ۵هزار ميليارد توماني مناطق آزاد
دولت برخاف سابقه سال هاي گذشته، اين بار براي مناطق 
آزاد بخش��ي جداگانه در نظر گرفته و در پيوست شماره 
سه و در بخش مربوط به ش��ركت هاي دولتي، بانك ها و 
مؤسسات انتفاعي وابس��ته به دولت، در زيرمجموعه اي 
جداگانه بودجه مناط��ق آزاد تجاري - صنعتي را تعريف 
كرده اس��ت. بر اس��اس اين برنامه ريزي در سال پيشرو، 
مجموع درآمدهاي س��ازمان هاي مناط��ق آزاد از حدود 
۵۱۰۰ ميليارد تومان عبور مي كند و با كسر حساب هاي 

اندوخته به حدود ۵  هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. 
اين بودجه از چهار محور مختلف به دست خواهد آمد؛ 
واگذاري دارايي هاي مالي با حدود ۲۴۰۰ ميليارد تومان 
اصلي ترين پايه درآمدي اين مناطق خواهد بود و پس 
از آن ع��وارض ورود كااهاي تجاري از مس��ير منطقه 
به س��رزمين اصلي، درآمدها و واگ��ذاري دارايي هاي 

سرمايه اي درآمدهاي پيش بيني شده را مي سازند. 
در حوزه درآمدها، منطقه آزاد كيش با ۲۹۵ ميليارد 
تومان، فعال تري��ن منطقه آزاد كش��ور خواهد بود و 
در حوزه واگذاري  دارايي هاي س��رمايه اي نيز همين 
منطقه با ۱۵۲ ميلي��ارد تومان بااتري��ن عملكرد را 
خواهد داشت. پس از كيش، مناطق آزاد اروند، قشم 
و چابهار بيش ترين سهم را در حوزه درآمدي مناطق 

آزاد خواهند داشت. 
   بودجه وزارت نفت ۱۵ درصد كاهش يافت

دولت در ايحه بودجه س��ال ۱۳۹۸ ك��ه امروز تقديم 
مجلس ك��رد، براي بودج��ه وزارت نف��ت، كاهش ۱۵ 

درصدي را پيش بيني كرده است. 
بودجه كل وزارت نفت در ايحه بودجه سال ۱۳۹۸، حدود 
۱۳۳ ميليارد و ۶۱۲ ميليون تومان پيش بيني ش��ده كه 
نسبت به سال گذشته كه اين ميزان حدود ۱۵۵ ميليارد و 

۵۵۹ ميليون تومان بود، ۱۵ درصد كاهش يافته است. سال 
گذشته وزارت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشكده 
ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز، شركت ملي گاز ايران، 
شركت مادر تخصصي ملي صنايع پتروشيمي، زيرمجموعه 
بودج��ه وزارت نفت بودن��د و بودج��ه وزارت نفت، بدون 

شركت هاي تابعه ۱۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بود. 
   پيشنهاد دولت 

براي افزايش ۲۰ درصدي قيمت گازوئيل
دولت در ايحه بودجه سال آينده كل كشور پيشنهاد 
داد كه نرخ ه��ر ليتر گازوئيل ۲۰ درص��د افزايش يابد. 
درآمد حاصل از افزايش ۲۰ درصد ب��ه قيمت هر ليتر 
نفت گاز، هزار و ۷۸ ميليارد تومان پيش بيني شده است. 

   وام ازدواج ۱۵ ميليون تومان باقي ماند
بر اس��اس پيش��نهاد دولت در ايحه بودجه سال ۹۸ 
كل كش��ور، وام ازدواج براي هر يك از زوج ها در س��ال 
۹۸ معادل ۱۵ ميليون تومان با بازپرداخت پنج س��اله 
تعيين شد. حقوق بازنشستگاني كه زير ۲ ميليون تومان 
مي گيرند، يكسان سازي مي ش��ود و تمام دانشگاه هاي 
وابسته به دستگاه هاي اجرايي به وزارت علوم، تحقيقات 

و فناوري منتقل شود. 
   لغو معافيت مالياتي صادركنندگاني

كه ارزشان را برنگردانند
بر اس��اس ايحه بودجه س��ال آينده هرگونه معافيت 
مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كاا و خدمات 
از جمله كااهاي غيرنفتي، محصوات بخش كشاورزي 
و مواد خام در مواردي ك��ه ارز حاصل از صادرات طبق 
مقررات اعامي بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور 

برگردانده نشود، ملغي خواهد بود. 
   وزارت كار صاحب بيشترين بودجه

بعد از آموزش و پرورش
در حال��ی ك��ه بودج��ه آموزش و پ��رورش در ح��دود 
۷۰هزارميليارد تومان اس��ت، بودجه مص��وب وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي سال ۱۳۹۸، بيشترين 
بودجه از حيث منابع پ��س از وزارت آموزش و پرورش 
اس��ت. دولت در ايحه بودجه س��ال ۹۸ منابع وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در مجموع ۴۳ هزارميليارد 
توم��ان تعيين ك��رد. از اين مي��زان، بودج��ه صندوق 
بازنشستگي كش��وري ۴۳۱. ۶۸۷. ۴۵۴ ميليون ريال، 
بودجه كمك به اداره و نگهداري مجموعه هاي تفريحي، 
ورزش��ي و كارگ��ران ۳۲۰۰۰ ميليون ري��ال، بودجه 
صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير 
۵. ۸۶۵. ۴۰۰ ميليون ريال، بودج��ه كمك وزارت كار 
به مؤسس��ه آموزش علمي كاربردي مه��ارت به ميزان 
۱۴۳. ۳۰۰ ميليون ريال، بودجه مربوط به كمك وزارت 
كار به شكل گيري و توانمندس��ازي تعاوني ها به ميزان 
۱۰ ميليارد تومان و بودجه ات��اق تعاون ايران ۶۰. ۳۲۵ 

ميليون ريال اعام شده است. 
   سقوط تراز عملياتي بودجه 

به ۱۱۲ هزار ميليارد
دولت براي سال آينده حدود ۲۰۸ هزار ميليارد تومان 
درآم��د پيش بيني كرده ك��ه در مقاب��ل آن ۳۲۰ هزار 
ميليارد تومان هزينه دارد. بر اين اس��اس تراز عملياتي 
بودجه به ۱۱۲ هزار ميليارد تومان مي رس��د كه نشان 
مي دهد دولت نتوانسته اين رقم از هزينه هاي جاري خود 
را از محل درآمدها تأمين كند و باز هم بايد درآمدهاي 

نفتي جور تأمين حقوق و دستمزد كاركنان را بكشد. 
   افزايش عوارض قبوض آب در سال آينده

بر اس��اس بودجه ۹۸ وزارت نيرو از طريق شركت هاي 
آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است عاوه بر دريافت 
نرخ آب هاي ش��هري، به ازاي هرمترمكعب فروش آب 
ش��رب، مبلغ ۲۰۰ ريال از مش��تركان آب دريافت و به 
خزانه داري كل كش��ور واريز كند. بايد يادآور ش��د كه 
عوارض خروج از كش��ور در س��ال آينده نسبت به سال 
جاري تغييري نخواهد داش��ت. دولت درآمد حاصل از 
شماره گذاري و نقل و انتقال خودرو در ايحه بودجه سال 
۹۸ را حدود ۲۲۰۰ ميليارد تومان اعام كرد. در ايحه 
بودجه ۱۳۹۸، دولت براي اولين بار دو شركت تابعه وزارت 
راه و شهرسازي را مجاز كرد تا از منابع داخلي خود براي 

تكميل واحدهاي مسكن مهر استفاده كنند.

بودجه ۱۷۰۰  هزار ميليارد تومان سال ۹۸ به مجلس رسيد

بودجه عمومي 478 هزار ميليارد تومان رقم گذاری شد 
هر بشكه نفت ۵4 دار و ميزان صادرات نفت حدود ۱/۵ ميليون بشكه در روز و بهاي تسعير ارز ۵۷۰۰تومان تعيين شد

 رشد ۳ برابري شكايات خودرويي مردم
در ۹ ماه گذشته

رئيس س�ازمان صنع�ت، مع�دن و تجارت اس�تان ته�ران اعام 
كرد: تعداد ش�كايت هاي خودرويي مردم در سراس�ر كش�ور در 
س�ال ۹٦ ،۲ هزار و ٦۷ مورد بود، اما در ۹ ماهه امس�ال با رشد سه 
برابري تا اين مقطع از س�ال به ٦ هزار و ۳٦٦ مورد رسيده اس�ت. 
يداه صادقي با بيان اينكه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
مرجع دريافت و رسيدگي به شكايت هاي خودرويي شهروندان در كل 
كشور است، افزود: همه افراد شاكي از ش��ركت ها درباره روند فروش و 
تحويل خودروهاي توليد داخلي و خارجي مي توانند ش��كايت خود را 
براي رس��يدگي به كميته نظارت بر تخلفات خودرويي در اين سازمان 
ارجاع دهند. به گفته وي اگر شهروندان موضوع شكايت را به سازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت ديگر استان ها نيز ارائه كنند، به اين سازمان در 

استان تهران براي پيگيري و رسيدگي ارجاع خواهد شد. 

ه عموم  ناق ك  م

رداري كر ا ش يمان امور قراردادها  و 

sajar.mporg.ir  oldpmn.mporg.ir
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بر اس�اس ايحه دولت، س�قف 
بودجه سال آتي كشور ۱۷۰۰هزار 
ميليارد تومان تعيين شد كه در 
اين ايحه 4۷۸هزار ميليارد منابع 
درآمدي از مح�ل ماليات، نفت و 
واگذاري دارايي ه�ا و اوراق مالي 
براي دولت پيش بيني شده است 
و بودج�ه ش�ركت هاي دولت�ي، 
بانك ه�ا و مؤسس�ات انتفاعي 
وابس�ته ب�ه دول�ت ۱۲۷4هزار 
ميلي�ارد توم�ان اع�ام ش�د

ك مزايده عمومي 

ان رداري اص ی ش ورده های كشاور ر ري و  ل ش اماندهي مشا مان  ا

ام  د  ا  ح اد ا مس ا در  دارد  دار ا ی  ر ا رد های  اغ    ه م اما ما  ا  
ا  یا ا  ا  اد ا م   ی ینی  ا اما  یا ا در  ی  ارگاهی امی ار   ا ا  د ارگا   
ا  اد ا م د  ی ی  ین ا  یا ا در  ن  ارگاهی  اری  اهی م  ارگاهی  های  ا ک   اا
ایا  ا  دی  اری  ن ا  ا یا م  ا ا م ا  ش ر ی مزای   سا ا  ر  یا   ا اد را   ی 
ا های  یا ا  ی  ا ی یاد  ی  ا  زرگ ی  ر غ نار گ ا در  ما  ا ا  ی د  د ر   ادار م
ین  ا اما  یا ا در  ی  ارگاهی امی ا ادار   ا ا  یا  سا  ه   ر ا   ا

ا   این   ناد مزای را دریا  د  ا ا  ک م ا ا ا  یا
زام ا ناد ا ر در ا ی    میزا من ا ام  ا  ا یا  ی  د  در مزای     ارا 

ا  م  دی ر  ایا  اداری م ا  ادا  ن ی ا    م ار
ی م م  ادی را ا  ن ی ای  ا ا   امی م در  ا  ار   ه ناد  م ای ا گا  اد دهن ن ی   

این ی  س ا ها را   م   د  ارداد  ه ا   ا در  ی   ا  م
د ای م  گ ا اما  ی م ا یسی  دی   اری  ادا در  ن ی   

ا ار م  ادا م ن ی ما در رد یا   ا   
س ا  را  ای یک  گا  اد دهن ن ی دی   ا گ ناد مزای ا اما در ا ا  اری  م اگ ح  ای   ای   

این ی  س ی   د  اد  ن ی امی   ا ا ن ار  مس ای م ا  د   ه ا  ی ام ی  ا  دریا  

هادی  غامحسینی
  گزارش   یک
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   خاطره ظريف از رابطه اش با سعيد امامي

يك فعال رس��انه اي به نام رض��ا آزاد در صفحه 
ش��خصي خود در توئيتر قس��متي از خاطرات 

ظريف با سعيد امامي را منتشر كرد و نوشت: 
خاطرات ظريف: افرادي نظير آقاي سعيد امامي 
و اكثر اعضاي انجمن برخاف من نس��بتا تند عمل مي كردند و مشي 
بسيار انقابي داش��تند. اگر چه رابطه دوستي بين ما برقرار بود و رفت 
وآمد خانوادگي نيز با يكديگر داشتيم، اما از همان ابتدا خط مشي مان 

با هم متفاوت بود)ص34(. 
........................................................................................................................

   نخستين پيامد فرمان ترامپ: فروريزي نتانياهو
عبداه شهبازي پژوهشگر تاريخ در كانال تلگرامي درباره 
نخس��تين پيامد فرمان ترامپ نوش��ت: دوشنبه 3 دي 
۱3۹۷/ ۲4 دسامبر ۲۰۱۸، رهبران چهار حزب ائتافي 
دولت اسرائيل اعام كردند كه كنس��ت زودتر از موعد 
منحل شده و انتخابات دوره بعدي )كنست س��يزدهم( به جاي ۵ نوامبر 
۲۰۱۹/ ۱4 آبان ۱3۹۸ در ۹ آوري��ل ۲۰۱۹/ ۲۰ فروردين ۱3۹۸ برگزار 
خواهد شد. دعواي بزرگ يك سال گذشته بر سر اعزام طاب حوزه هاي 
علوم ديني )يشيوا( به خدمت س��ربازي بود ولي روشن است كه اطاعيه 
امروز ربطي به آن ماجرا ندارد. اين تصميم كه در جلسه چهارشنبه )۲۶ 
دسامبر/ ۵ دي( كنست به مصوبه بدل خواهد شد، پيامد مستقيم فرمان 
چهارشنبه )۱۹ دس��امبر/ ۲۸ آذر( ترامپ، دال بر خروج كامل نيروهاي 
نظامي امريكا از سوريه اس��ت كه در پنج روز اخير اسرائيل را در بهت فرو 
برده، آنگونه كه عام��وس هارل عنوان زي��ر را براي مقاله خ��ود برگزيد: 
»اسرائيل مانده با قول هاي دروغ روس��يه و رئيس جمهوري نامتعادل در 

امريكا.« )هاآرتص، يك شنبه، ۲3 دسامبر ۲۰۱۸/ ۲ دي ۱3۹۷(. 
به رغم اين فرضيه كه نتانياهو مي خواهد با ترفند انتخابات زودرس خود را 
نجات دهد، آنچه خشم ساير راست گرايان افراطي اسرائيل، و جاه طلبان 
وحشي عضو دولت چون نفتالي بنت )رهبر حزب »خانه يهودي« و وزير 
آموزش( و آيلت شكد )وزير دادگس��تري، از حزب »خانه يهودي«( را بر 
نتانياهو عيان مي كند، اطاعيه وزارت دادگس��تري است كه پرونده هاي 
نتانياهو طبق برنامه پيگيري خواهد شد. نتانياهو داراي سه پرونده مفتوح 
فساد مالي است كه به پرونده هاي ۱۰۰ و ۲۰۰ و 4۰۰ معروفند و آويخاي 
مندلبليت، دادستان كل اسرائيل مصمم است او را تحت تعقيب قضايي قرار 
دهد. روون هازان، استاد علوم سياسي دانشگاه عبري اورشليم، به واشنگتن 
پست گفت: »نتانياهو بايد بفهمد كه اين تهديد جدي است و بدترين چيزي 

است كه در كوران مبارزه انتخاباتي به آن نياز دارد.« 
بدينسان، محتمل است كه نتانياهو نه تنها سقوط كند بلكه به همراه زنش، 
سارا، راهي زندان شود. كناره گيري چهل روز پيش )۱۵ نوامبر/ ۲4 آبان( 
آويگدور ليبرمن، وزير دفاع دولت نتانياهو كه ظاهراً در اعتراض به آتش بس 
غزه انجام گرفت، اين ظن را پديد مي آورد كه او از تحوات پيش رو مطلع 
بود. ليبرمن به عنوان »آدم پوتين« شهرت دارد و حتي داراي پرونده قضايي 
پولشويي براي روسيه بوده. آنچه اين ظن را تقويت مي كند واكنش سريع 
ليبرمن، رهبر حزب پوپوليست و راست گراي »ييسرال بيتنو« )اسرائيل، 
خانه ما( است كه بر جامعه يهوديان مهاجر از روسيه استوار است. ليبرمن 
گفت: »ما در اين ماه تمام مدت گفته بوديم كه اين دولت ]دولت نتانياهو[ 
دولت بقاست نه دولت كار ]براي بقای خود تاش مي كند و كارآمد نيست.[ 
مهم ترين نياز مردم اسرائيل دولتي جديد و باثبات است.« نحوه انتخاب 
نخست وزير در اسرائيل پارلماني است به اين معنا كه نخست وزير را احزاب 

سياسي حاضر در كنست برمي گزينند.

رئيس جمه�وري توس�عه هر چه بيش�تر روابط 
با جمه�وري آذربايج�ان را ب�راي اي�ران حائز 
اهميت دانس�ت و گفت: روابط تهران- باكو در 
سال هاي اخير همواره رو به گسترش بوده است. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني رياست جمهوري، 
حجت ااسام روحاني روز گذشته در ديدار »اوكتاي 
اس��داف« رئيس مجلس جمه��وري آذربايجان با 
يادآوري روابط دوستانه و برادرانه جمهوري اسامي 
ايران و جمهوري آذربايجان بر تاش در راس��تاي 
توس��عه، تقوي��ت و تحكيم همه جانبه مناس��بات 
و همكاري هاي ته��ران- باكو و تس��ريع در اجراي 

توافقات دو كشور تأكيد كرد. 
وي توسعه روابط با جمهوري آذربايجان را به عنوان 
كش��وري دوس��ت، برادر و همس��ايه حائز اهميت 
دانس��ت و گف��ت: روابط دو كش��ور در س��ال هاي 
اخير رو به گس��ترش بوده و امروز شاهد مناسبات 
و همكاري ه��اي نزديك و صميمان��ه  تهران- باكو 
هس��تيم. رئيس جمهوري با بيان اينكه رئيس��ان 
جمهوري ايران و جمهوري آذربايجان در پنج سال 
گذشته، ۱۲ بار با يكديگر ديدار و گفت وگو كردند، 
افزود: ثم��ره تاش ها و ارتباط نزديك مس��ئوان 
دو كشور، توس��عه روزافزون روابط و همكاري هاي 

في مابين بوده است. 
روحاني همچنين اظهار داشت: جمهوري آذربايجان 
به خاطر فرهنگ، دين، مذهب و زبان مشترك يكي 
از نزديك ترين كش��ورها به ايران اس��ت و از زمان 
استقال اين كشور نيز روابط بس��يار خوبي ميان 
ايران و جمهوري آذربايجان برقرار بوده است. وي 
به ضرورت توسعه روابط و همكاري هاي دو كشور 
در بخش هاي مختلف از جمله صنعت، داروسازي 
و علمي و فناوري تأكيد و خاطرنش��ان كرد: ايران 
و جمهوري آذربايجان در زمينه اس��تفاده از منابع 
انرژي  درياي خزر، تصميم مهمي مبني بر فعاليت 
مش��ترك در اين حوزه اتخاذ كردند كه اميدوارم با 
تاش مسئوان شاهد تس��ريع در اجراي توافقات 
في مابين باشيم، چراكه اين توافق برد – برد و به نفع 

دو ملت و دو كشور است. 
روحاني همكاري هاي دو كش��ور در زمينه احداث 
كريدور ش��مال- جنوب و تاش هاي انجام ش��ده 
براي اتصال راه آهن آستارا – آستارا و رشت به آستارا 

را گامي مهم در توس��عه همكاري ه��اي ترانزيتي 
في مابين دانس��ت و افزود: با اجراي كامل كريدور 
ش��مال- جنوب درياي عمان و اقيان��وس هند به 
جمهوري آذربايجان، روسيه، درياي سياه و اروپاي 

شرقي و شمالي متصل خواهد شد. 
رئيس جمهوري تصريح كرد: رژيم حقوقي درياي 
خزر براي همه كشورهاي حاشيه خزر حائز اهميت 
بوده و تا امروز تصميمات و گام ه��اي خوبي ميان 
كش��ورهاي اس��تفاده كننده از اين دريا ب��ه انجام 
رسيده است. روحاني با بيان اينكه معتقديم مسائل 
و اختاف��ات منطقه اي بايد از طري��ق راه حل هاي 
سياسي و گفت وگو برطرف شود، خاطرنشان كرد: 
بايد تاش كنيم تا مسائل منطقه اي با حفظ حقوق 

ملت ها و در چارچوب هاي سياسي و مذاكره حل و 
فصل شود و در اين راس��تا جمهوري اسامي ايران 
آماده هرگونه كمك در حل مناقش��ات منطقه اي 

است. 
»اوكت��اي اس��داف« رئي��س مجل��س جمهوري 
آذربايج��ان نيز در اي��ن ديدار با بي��ان اينكه ايران 
و جمهوري آذربايجان دو كش��ور دوس��ت و برادر 
هستند و از اين رو همواره روابط خوب و صميمانه اي 
با هم داش��ته اند، گفت: اهتمام رؤس��اي جمهوري 
دو كشور نسبت به توس��عه مناسبات و همكاري ها 
باعث گسترش روزافزون روابط فيمابين است. وي 
به ضرورت تاش در راس��تاي توس��عه همه جانبه 
مناس��بات و همكاري هاي تهران – باكو به ويژه در 

زمينه تجاري و اقتصادي اشاره كرد و افزود: حجم 
تبادات تجاري دو كشور در سال ۲۰۱۸، 4۰درصد 
افزايش يافته و با توجه به توانمندي و ظرفيت هاي 
موجود مي توان��د بيش از پيش توس��عه پيدا كند. 
اسداف رويكرد جمهوري اس��امي ايران نسبت به 
مسائل و موضوعات منطقه اي و بين المللي و دفاع از 
حق حاكميت و تماميت ارضي كشورهاي همسايه 
را مورد احترام دانس��ت و گفت: مطمئناً مس��ائل و 
مش��كات منطقه تنها به دست كشورهاي منطقه 

قابل حل و فصل است. 
  تروي�ج انديش�ه تكفيري توس�ط برخي 

كشورهاي منطقه
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي ايران با بيان اينكه 

برخي كشورها امنيت ملي خود را به اراده و تصميم 
كشورهاي فرامنطقه اي فروخته اند، گفت: آنها فكر 

مي كنند امريكا مي تواند بقايشان را تضمين كند. 
علي شمخاني در ديدار با »اوكتاي اسداف« رئيس 
مجلس ملي جمه��وري آذربايجان ب��ا بيان اينكه 
مرزهاي دو كش��ور، مرزهاي صلح و دوستي است، 
افزود: ظرفيت ه��اي فراواني براي افزايش س��طح 
تعامات تجاري بين دو كشور وجود دارد كه تسريع 
در فعال س��ازي آن مي تواند موجب رف��اه، ثبات و 

امنيت دو كشور شود. 
دريابان شمخاني با اشاره به تاش و برخي اقدامات 
كشورهاي مخالف روابط دوس��تانه دو كشور براي 
ضربه زدن به مناس��بات مس��تحكم تهران و باكو 
تأكيد كرد: امنيت كش��ورهاي منطق��ه به صورت 
جمعي و با اتخاذ رويكردهاي مش��ترك و مذاكره و 
تعامل نزديك قابل تأمين است. نماينده مقام معظم 
رهبري گفت: برخي كشورها، امنيت ملي خود را به 
اراده و تصميم كشورهاي فرامنطقه اي فروخته اند و 
تصور مي كنند امريكا مي تواند بقاي آنها را تضمين 
كند، در حالي كه تنها راه تداوم حاكميت ها تكيه بر 
ظرفيت هاي ملي و پشتوانه هاي مردمي است. وي 
خاطرنشان كرد: خطر تروريسم و ريشه هاي آن از 
جمله انديشه تكفيري كه توسط برخي كشورهاي 
منطقه ترويج مي شود، تمام منطقه را با بحران مواجه 
ساخته و به مانعي جدي در مسير رشد و پيشرفت 
كشورهاي اس��امي مبدل شده اس��ت. شمخاني 
گفت: تحريم هاي امريكا فاقد هرگونه مبناي قانوني 
است و عمًا تبديل به ابزار انتقام شخصي ترامپ از 

كشورهاي مخالف شده است. 
شمخاني خاطرنش��ان كرد: بدون ترديد اين گونه 
اقدامات كه بارها با شكس��ت روبه رو شده فرجامي 
به جز ان��زواي امري��كا نخواهد داش��ت. »اوكتاي 
اسداف« رئيس مجلس ملي جمهوري آذربايجان 
نيز كه در رأس يك هيئت پارلماني به ايران س��فر 
كرده، در جريان اين ماقات ب��ا اثربخش خواندن 
گفت وگوهاي صورت گرفته با مقامات ايران گفت: 
جمهوري آذربايج��ان مايل ب��ه افزايش مبادات 
و همكاري هاي همه جانبه بين دو كش��ور بوده و 
در اين مس��ير از ابتكارات و پيشنهادات ارائه شده 

استقبال مي كند.

عضو كارگزاران:
روحانيبدونحمايتاصاحطلبان

پيروزانتخاباتنبود
يك عضو كارگزاران در واكنش به اظهارات اخير واعظي گفت: آقاي 
رئيس جمهور و نزديكان ايشان مي دانند نه در سال ۹۲ و نه در سال ۹۶ 
بدون حمايت قاطع اصاح طلبان قادر به پيروزي در انتخابات نبودند. 
به گزارش تسنيم، يداه طاهرنژاد، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران 
با اشاره به اظهارات اخير محمود واعظي مبني بر اينكه ما در سال ۹۶ با 
گروهي نشسته باشيم و با هم چيزي را به  عنوان ائتاف امضا كرده باشيم 
خير، نه در س��ال ۹۲ اين كار را كرده ايم و نه در سال ۹۶، گفت: اظهارات 
آقاي واعظي نه مورد قبول حاميان دولت و نه مخالفان او قرار گرفت. وي 
با بيان اينكه به بركت گسترش شبكه اجتماعي اطاعات مردم به قدري 
باا رفته كه مي توانند به راحتي مطالب جدي را از طنز تشخيص دهند، 
تصريح كرد: من تعجب مي كنم آقاي واعظي چطور بدون توجه به عواقب 
يك اظهارنظر چنين مطالب خاف واقعي را بيان مي كند. عضو شوراي 
مركزي حزب كارگزاران خاطرنشان كرد: صرف نظر از اينكه آقاي روحاني 
چقدر به تعهدات خود به مردم به ويژه اصاح طلبان در اين سال ها عمل 
كرده، آقاي رئيس جمهور و نزديكان ايشان از جمله آقاي واعظي به خوبي 
به اين موضوع واقف هس��تند كه نه در س��ال ۹۲ و نه در سال ۹۶ بدون 

حمايت قاطع اصاح طلبان قادر به پيروزي در انتخابات نبودند. 
طاهرنژاد گفت: با توجه به اينكه آقاي واعظي بيشتر سال هاي خدمت 
خود را در وزارت خارجه گذرانده اس��ت، آش��نايي زيادي با مناسبات 
سياسي حاكم بر كش��ور ندارد. اين فعال اصاح طلب در پاسخ به اين 
سؤال كه عدم حضور س��خنگو در دولت چقدر در بيان اينگونه اظهار 
نظرات از سوي دولتمردان مؤثر بوده؟ گفت: آقاي واعظي به عنوان يكي 
از سران حزب اعتدال و توسعه اظهارنظر سياسي انجام داده و سخنان 
ايشان ارتباطي با عملكرد دولت ندارد. به هر حال اين اظهارات در نهايت 

به ضرر دولت و شخص رئيس جمهور خواهد بود.
........................................................................................................................

نقوي حسيني:
شخصيتتاجرمآبانهترامپباعثخروج
نيروهايامريكاييازسوريهشدهاست

س�خنگوي فراكس�يون نماين�دگان واي�ي مجل�س معتق�د 
اس�ت: ترام�پ حض�ور در س�وريه و ع�راق و افغانس�تان را ب�ه 
لح�اظ مديري�ت درآم�د- هزين�ه ب�ه نف�ع خ�ودش نمي بيند. 
سيدحس��ين نقوي حس��يني درگفت و گو با خانه ملت ضمن اش��اره به 
موضوع اس��تعفاي چند تن از كابينه ترامپ در اعتراض به موضوع خروج 
نيروهاي امريكايي از س��وريه گفت: ترامپ شخصيتي تاجرپيشه است و 
همه اقداماتش تحت تاثير همين روحيه تاجرمآبانه وي اس��ت و در همه 
اقدامات درآمد هزينه را محاسبه مي كند، به همين جهت ترامپ حضور در 
سوريه و عراق و افغانستان را به لحاظ مديريت درآمد- هزينه به نفع خودش 
نمي بيند. نماينده مردم ورامين، پيشوا و قرچك در مجلس شوراي اسامي 
در ادامه مطرح كرد: ترامپ مي گويد، ما در سوريه ميلياردها دار سرمايه 
گذاري كرده و از تروريست ها حمايت كرديم، س��اح و امكانات برديم و 
دماغمان به خاك ماليده شده است و چيزي گيرمان نيامد، در افغانستان 
و عراق هم همين اتفاق مي افتد، پس چرا بايد اينجا حضور پيدا كنيم. اين 
نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به حضور امريكا در مانور خليج فارس، 
اظهار كرد: امريكا در مانور نظامي خليج فارس كه مي تواند چندين مشتري 
اس��لحه براي خودش پيدا كند و قراردادهاي كاني با ام��ارات، بحرين، 
عربستان، كويت و ساير كشورهاي عربي منطقه ببندد، حضور پيدا مي كند. 
نقوي حس��يني با بيان اينكه امريكا جايي كه به لحاظ مديريت هزينه به 
نفعش است، حضور پيدا مي كند، مطرح كرد: ترامپ فكر مي كند حضور 
در سوريه ديگر به نفعش نيست، بنابراين اين نيست كه امريكا بخواهد در 

كشورها دخالت نكند و دامنه اش را از كشورها جمع كند.

عضو هيئت رئيس�ه كميس�يون     چهره
امنيت مل�ي مجلس با اش�اره به 
تئوري هاي مختلف خروج نيروهاي نظامي امريكا از سوريه و 
افغانستان، گفت: هر نوع عدم حضور نيروهاي امريكايي براي 
مردم منطقه و محور مقاومت »پيروزي« محس�وب مي شود. 
محمدجواد جمالي نوبندگاني در گفت وگو با خانه ملت با يادآوري 
دس��تور خروج نيروهاي نظامي امريكايي از سوريه و افغانستان، 
گفت: خروج نيروهاي نظامي امريكا از س��وريه و دستور كاهش 
حضور اين نيروها در افغانستان را نبايد به شكل ساده نگاه كرد، 
گرچه هر نوع عدم حضور نيروهاي امريكايي در منطقه براي محور 

مقاومت و مردم منطقه »پيروزي« محسوب مي شود. 
نماينده مردم فس��ا در مجلس ش��وراي اس��امي با بيان اينكه 
هماهنگي كامل بين رژيم صهيونيس��تي و امريكايي ها در مورد 

خروج نيروهاي نظامي امريكايي از سوريه و افغانستان وجود دارد، 
تصريح كرد: امريكايي ها وقتي به صورت مستقيم به اهداف خود 

نرسند، مسيرهاي ديگر را امتحان مي كنند. 
وي اف��زود: به نظر مي رس��د امريكايي ه��ا با خروج از س��وريه و 
افغانستان به دنبال تقويت حضور داعش و گروه هاي تروريستي 
وابسته به خود هستند تا منطقه را به آشوب بكشند و از اين مسير 
توجيهي براي حضور مجدد خود در اين مناطق به شكل قوي تر 
از گذش��ته به وجود آورند و خود را قهرمان مب��ارزه با داعش به 

جهانيان معرفي كنند. 

جمال��ي نوبندگاني ادام��ه داد: از 
س��وي ديگر امكان دارد ترامپ با 
توجه ب��ه دي��دگاه اقتص��ادي، با 
خروج نيروهاي نظامي به صورت 
غيرمس��تقيم و نيابتي در امور اين 
كش��ورها دخالت كند، لذا برخي 
كش��ورهاي همس��ايه ي��ا س��اير 
نيروه��اي در منطقه ممكن اس��ت جايگزين نيروه��اي نظامي 

امريكايي در سوريه و افغانستان شوند. 

اين نماينده مردم در مجلس ش��وراي اس��امي، يادآور ش��د: 
ترامپ با خروج نيروهاي نظامي امريكا از س��وريه و افغانستان 
قطعاً به دنبال افزايش هزينه هاي ايران و روسيه بعد از خروج 
نيروهايش است، البته تئوري ديگري هم در اين زمينه وجود 
دارد مبني بر اينكه وقتي دشمن مشتركي مانند امريكا نباشد، 
احتمال بروز اختاف بين تركيه، ايران و روسيه در مورد سوريه 

بيشتر مي شود. 
عضو هيئت رئيس��ه كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسامي، معتقد است: با توجه به وجود تئوري هاي 
مختلف بايد با احتياط بسيار در اين خصوص برخورد كرد و با در 
نظر داشتن همه احتماات تاش كنيم تا خروج نيروهاي نظامي 
امريكايي  و شرايط بعد از آن پيروزي محض براي مردم منطقه و 

گروه مقاومت باشد.

جمالي نوبندگاني خبر داد 

پشتپردهخروجنظاميانامريكاازسوريهوافغانستان

روحاني در ديدار رئيس مجلس جمهوري آذربايجان:

اختافات منطقه اي راه حل سياسي دارد

اكنون ك�ه ش�مارش معكوس براي تش�كيل دول�ت جديد 
لبنان آغاز ش�ده، ترام�پ قانون تحريمي جدي�دي را عليه 
ح�زب اه به امض�ا رس�انده كه نش�ان مي ده�د از افزايش 
نف�وذ اي�ن گ�روه در لبن�ان ب�ه ش�دت در ه�راس اس�ت. 
به نظر مي رسد اقدامات خصمانه اياات متحده امريكا عليه محور 
مقاومت در منطقه همچنان تمامي ندارد، به ويژه اينكه اين فرايند 
)اعمال فشار بر مقاومت( از زمان روي كار آمدن ترامپ در امريكا 

بيش از پيش نيز تشديد شده است. 
در ادامه همين اقدامات خصمانه و فشارهاي غيرقانوني بر محور 
مقاومت در منطقه توسط اياات متحده امريكا، »دونالد ترامپ« 
رئيس جمهوري اين كشور به تازگي قانون جديدي را عليه حزب 
اه لبنان و جنبش مقاومت اسامي حماس به امضا رسانده است؛ 
قانوني كه پيشتر به عنوان ايحه مطرح شده بود و با امضاي ترامپ 
به صورت رسمي به يك قانون الزام آور تبديل شد. در همين راستا، 
كاخ سفيد در بيانيه اي اعام كرد كه رئيس جمهوري امريكا ايحه 
اعمال تحريم بر اعض��اي حماس و حزب اه را ب��ه قانون تبديل 
كرد. كاخ سفيد در كمال تعجب مدعي شده اين قانون به دليل 
استفاده از غير نظاميان به عنوان سپر انساني! توسط ترامپ امضا 
شده است. در بيانيه كاخ سفيد همچنين آمده است: اين قانون، 
ترامپ را ملزم مي سازد تا تحريم هاي ويژه اي را بر اعضاي حزب 

اه و حماس اعمال كند. 
  تداوم دشمني با حزب اه به دليل پيروزي در انتخابات

در واقع، تاش هاي اياات متحده امريكا براي ضربه وارد آوردن به 
حزب اه لبنان در اين كشور، پس از مشخص شدن نتايج انتخابات 
پارلماني ارديبهشت ماه، بيش از پيش تشديد شد. علت اصلي اين 
تاش هاي مذبوحانه نيز به ماهيت نتايج انتخابات پارلماني لبنان 
باز مي گردد؛ نتايجي كه نشان مي دهد حزب اه و گروه هاي حامي 
مقاومت در مجموع حائز بيش��ترين تعداد كرسي ها در پارلمان 
ش��ده و پيروزي را به خود اختصاص دادند، بنابراين تاش هاي 
امريكايي ها عليه حزب اه از همان زمان آغاز ش��د. اولين اقدام 
امريكايي ها عليه حزب اه پس از انتخاب��ات پارلماني زماني بود 
كه وزارت خزانه داري اياات متحده با صدور بيانيه اي ش��ماري 
از مقامات حزب اه لبنان را در ليست تحريم هاي اين كشور قرار 
داد. اين وزارتخانه در بيانيه منتشر شده از سوي خود در اقدامي 
تعجب برانگيز از »سيد حسن نصراه« دبيركل حزب اه لبنان نيز 

به عنوان تروريست ياد كرد!
در آن زمان، وزارت خزان��ه داري اياات متحده امريكا در بيانيه 
خود تحريم هايي را عليه »شيخ نعيم قاس��م« معاون دبيركل 
حزب اه، »ابراهيم امين السيد« رئيس مجلس سياسي حزب اه، 
»محمد يزبك« رئيس شوراي شرعي و »حسين خليل« معاون 

سيد حسن نصراه در امور سياسي، اعمال كرده است. نكته قابل 
تأمل اين اس��ت كه بافاصله پس از اعم��ال تحريم هاي جديد 
امريكايي ها عليه حزب اه لبنان، شماري از متحدان اين كشور از 
جمله عربستان سعودي نيز تحريم هايي را عليه حزب اه اعام 
كردند و نام شماري از مقامات و مسئوان اين گروه را در ليست 
س��ياه خود قرار دادند. بنابراين پر واضح اس��ت كه تحريم هاي 
جديد امريكايي ها در واقع به مثابه انتقام جويي از حزب اه لبنان 
به دليل تحقق دستاورد ارزشمند در جريان انتخابات پارلماني 
سال ۲۰۱۸ محس��وب مي ش��ود و نمي تواند معنايي غير از اين 
مسئله داشته باشد. قانون جديد عليه حزب اه نيز در واقع، تداوم 
دشمني اياات متحده با اين گروه مقاومت به دليل پيروزي در 

انتخابات، محسوب مي شود. 
   خوش خدمتي به متحدان منطقه اي

از قانون جديد اياات متحده امريكا عليه جنبش مقاومت اسامي 
حماس و حزب اه لبنان مي توان به عنوان نوعي خوش خدمتي از 
سوي واشنگتن به متحدان منطقه اي اش و در رأس آنها عربستان 
سعودي، ياد كرد. در واقع، اياات متحده امريكا با اين اقدام، خود 

را براي دوشيدن بيشتر گاو ش��يرده خود يعني آل سعود، آماده 
مي كند. امريكايي ها قصد دارند از اين اق��دام به عنوان امتيازي 
براي عربستان ياد كنند كه مقامات سعودي متقابًا بايد بهايش 
را بپردازند. در همين ارتباط، پايگاه »البناء« لبنان مي نويس��د: 
»مسئله اي كه وجود دارد اين اس��ت كه اياات متحده امريكا از 
رهگذر اعمال تحريم هاي جديد عليه حزب اه لبنان تاش كرده 
تا پيام هايي را به طرف هاي مختلف مخابره كند. واشنگتن با اين 
اقدام اين پيام را به متح��دان خود مخابره كرد كه پيروزي حزب 
اه لبنان نمي تواند به مثابه س��يطره كامل آن بر فضاي سياسي 
داخل لبنان باشد، به همين دليل نبايد از نتايج حاصل از انتخابات 

پارلماني اخير در اين كشور نگران بود.« 
اين پايگاه در ادام��ه مطلب خود درخص��وص تحريم هاي ضد 
مقاوم��ت اياات متح��ده امري��كا آورده اس��ت: »امريكايي ها 
همچنين با اين اق��دام ب��ه همپيمانان خود اع��ام كردند كه 
حمايت هاي واش��نگتن از آنها در برابر حزب اه همچنان ادامه 
دارد و امريكا اجازه نخواهد داد لبنان به عرصه اي براي يكه تازي 
حزب اه تبديل ش��ود. اين يعني اطمين��ان دادن به متحدان 

غربي �  عربي براي تداوم خصومت ها با حزب اه.« 
   اخال در روند تشكيل دولت جديد لبنان

واقعيت آن است كه دولت جديد لبنان پس از گذشت هفت ماه 
در آستانه تشكيل شدن قرار گرفته است و احزاب و جريان هاي 
لبناني بر كليت نحوه تش��كيل دولت و چيدمان سياسي آن به 
توافق دست يافته اند. با كوتاه آمدن سعد الحريري در پذيرفتن 
مشاركت فراكسيون شش نفره نمايندگان مستقل اهل سنت 
كه خارج از حزب »جريان المس��تقبل« در انتخابات پارلماني 
ارديبهشت ماه وارد پارلمان شدند، اكنون ديگر بايد منتظر اعام 

رسمي تشكيل دولت لبنان باشيم. 
امريكايي ها با اقدام خود در امضاي قان��ون عليه حزب اه قصد 
دارند تا احزاب، جريان ها و گروه هاي لبناني و در مجموع، بدنه 
دولت را در مقابل ح��زب اه قرار دهند و اينگون��ه القا كنند كه 
حضور پررنگ چنين گروهي در عرصه سياسي مي تواند تبعات 
منفي گسترده اي براي دولت و ملت لبنان به دنبال داشته باشد، 
لذا از قانون ضد حزب اه مي توان به عن��وان يك اقدام تحريك 
آميز براي بسيج كردن اقشار سياسي و اجتماعي داخلي لبنان 
عليه اين گروه ياد ك��رد. امريكايي ها خود به خوبي مي دانند كه 
سعد الحريري، نخست وزير اين كشور به دليل پيروزي حزب اه 
در انتخاب��ات پارلماني اخير، نمي تواند اين گروه را در تش��كيل 
دولت ناديده بگيرد، لذا آنها كامًا به اين مس��ئله واقف هستند 
كه حزب اه و متحدان آن در دولت آينده نقش پررنگ و تعيين 
كننده اي دارند. برهمين اساس تاش هاي خود را براي اخال در 

روند تشكيل دولت كليد زده اند. 
  تأمين منافع و مصالح مرتجعين عرب

در همين ارتباط روزنامه لبناني »البناء« مي نويس��د: »از ديگر 
اهداف اياات متحده امريكا از انجام اق��دام خصمانه تحريمي 
عليه ح��زب اه تأثيرگذاري بر فرايند تش��كيل دولت آينده در 
لبنان است كه قرار است به زودي صورت پذيرد. آنچه در مسئله 
دولت آينده لبنان براي امريكايي ها بس��يار حائز اهميت است، 
اين اس��ت كه منافع و مصالح حكام مرتجع عرب رعايت شود؛ 
مخصوصاً كساني كه واش��نگتن را در اعمال تحريم هاي جديد 

عليه حزب اه همراهي كردند.« 
اين روزنامه لبناني همچنين در ادامه مطلب خود در اين خصوص 
آورده است: »امريكايي ها با اين تحريم ها به حزب اه هشدار دادند 
كه بايد در تش��كيل دولت جديد به منافع متحدان آن نيز توجه 
شود. اين هشدار در حالي است كه نتايج انتخابات به خوبي گوياي 
آن است كه حزب اه به دليل پيروزي قاطعانه در جريان انتخابات 
پارلماني قادر است كابينه اي همسو با رويكردهاي خود به ويژه در 

عرصه سياست خارجي، تشكيل دهد.«

چرايي وضع قانون تحريمي امريكا عليه محور مقاومت
کينهبیپايانامريكاازمحورمقاومت
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 نيم فصل نخست رقابت هاي ليگ هجدهم را 
چطور ديديد؟

خب بايد جدا جدا تيم ها را بررسي كنيم؛ مثًال يكسري 
ــتند كه از همان ابتدا براي بقا در ليگ بسته  تيم ها هس
ــري ديگر براي قهرماني. همان ها كه  مي شوند اما يكس
خود را به عنوان مدعيان ليگ نشان مي دهند و اتفاقاً ما 
بازي هاي خوب ليگ را نيز اكثراً در رديف همين تيم هاي 
مدعي است كه مي بينيم. اما به طور كلي، نيم فصل اول، 
ما شاهد بازي هاي خوبي بوديم و شاهد يك تحول جالب 
توجه. شاهد يك سرعتي كه تا پيش از اين هرگز نديده 
ــكل بزرگ دارد  بوديم. هرچند فوتبال ما هنوز يك مش
ــچ كجاي دنيا  ــت كه هي و آن تعطيلي هاي پرتعداد اس
نمي بينيد. يك فاكتور و عامل بسيار مهم و بزرگ براي 
پيشرفت و توسعه فوتبال تماشاگران و هواداران هستند، 
اما تعطيلي هاي ليگ، ريتم تماشا كردن بازي ها را تحت 
تأثير قرار مي دهد. تماشاگراني كه يك پاي ثابت بازي ها 
ــود، مي روند  ــتند وقتي ليگ 50 روز تعطيل مي ش هس
ــراغ بازي هاي خارجي و ريتم رقابت سپاهان و پديده  س
و پرسپوليس و استقالل و تراكتور را فراموش مي كنند. 
خصوصاً وقتي بازي هايي را به تماشا بنشينند كه از لحاظ 

كيفيت با ليگ ما تفاوت بسيار دارد. 
يكي از اتفاقات جالب توجه امسال، بازگشت 
سپاهان به جمع مدعيان بود. فكر مي كنيد 
چه چيزي توانست اين تيم را بار ديگر به جمع 

مدعيان اضافه كند؟
ــي مي كنيم، بايد به انگيزه هاي نوين  وقتي ليگ را بررس
ــگاه ها توجه كنيم. اينطور نيست كه فكر  در تيم ها و باش
كنيم هر تيمي دوران بدنسازي خوبي داشت يا بازي هاي 
تداركاتي پروپيماني برگزار كرد مستعد نتيجه گرفتن است. 
مسئله اي كه مي تواند به تيم ها براي كسب موفقيت كمك 
كند، بحث انگيزشي است. پرسپوليس و استقالل همواره 
انگيزه قهرماني و حضور موفق در آسيا را دارند كه در اين 
بين پرسپوليس با توجه به اين مسئله توانست به فينال 
ــال با تغيير مديريت، به فكر  آسيا هم برسد. سپاهان امس
انگيزه هاي تازه بود. پس رفت سراغ مربي اي كه راه قهرماني 
را مي داند و مهره هاي خوبي را هم براي تقويت اين انگيزه 
(قهرماني) جذب كرد. تراكتور اين انگيزه را با جمع كردن 
چند ملي پوش نامدار به وجود آورد و البته مربي جواب نداد 
تا اين تيم به سمت يك مربي جوان برود؛ اتفاقاً اين دومي 

جواب داد و اين تيم توانست خوب نتيجه بگيرد.
اما تراكتور قبل از نيم فصل شكست سنگيني 

را متحمل شد. 
بله، اين باخت آخر به فوالد، يك باخت كمرشكن بود. مقابل 
قطبي كه مربي جديد و انگيزه جديد فوالدي ها بود. شما 
ــت مي آورد. اين  مي بينيد كه فوالد يك برد پر گل به دس
همان انگيزه اي است كه اين تيم و بقيه تيم ها احتياج دارند. 
انگيزه هاي تكراري نمي تواند راه به جايي ببرد و تيم ها براي 

رقابت تنگاتنگ سه تيم 
شيوا نوروزي
     گزارش

ــين ليگ برتري  باالنش
ــا قهرماني  در نهايت ب
ــيد. نيم فصل  ــل اول به پايان رس ــپاهان در نيم فص س
نخست هجدهم ليگ برتر فوتبال ايران در حالي به پايان 
رسيد كه در پيش بودن جام ملت هاي آسيا تعطيلي دو 
ــرد. مدعيان اين وقفه را به  ماهه را به تيم ها تحميل ك
ضرر خود مي دانند و ساير تيم ها نيز تالش مي كنند از 
اين فرصت براي برطرف كردن مشكالت و نقاط ضعف 

خود بهره ببرند. 
   خداحافظي با محروميت 

دو قهرماني متوالي سرخپوشان در ليگ برتر انتظارات را 
از اين تيم باال برده تا جايي كه هواداران منتظر هت تريك 
ــپوليس كه فصل جديد را نيز با  قهرماني هستند. پرس
محروميت آغاز كرد در نهايت به خاطر تفاضل گل كمتر 
نيم فصل نخست را با رتبه سوم به پايان رساند. با اين حال 
پايان نيم فصل نويد روزهاي خوبي را به هواداران مي دهد؛ 
محروميت تيم برانكو از به خدمت گرفتن بازيكن به پايان 
رسيده و با باز شدن پنجره نقل و انتقاالت بايد منتظر ماند و 

ديد سرمربي كروات چه نفراتي را به تيمش اضافه مي كند. 
نكته جالب توجه اينكه پرسپوليس مقابل هيچ حريفي تن 
به شكست نداد و همچون استقالل با دريافت 6 گل خورده 

بهترين دفاع ليگ را در اختيار داشته است. 
   بازگشت سپاهان 

ــده رود براي  ــر قلعه نويي در ديار زاين حضور دوباره امي
ــپاهان عنوان قهرماني  ــان خوش يمن بود و س زردپوش
ــه از ابتداي فصل به  نيم فصل را از آن خود كرد. ژنرال ك
هواداران اميدواري داده بود حاال از عملكرد شاگردانش 
راضي است. سپاهان هم همانند پرسپوليس هنوز طعم 
تلخ شكست را نچشيده ضمن اينكه با 28 گل زده بهترين 
آمار را در خط حمله داشته است. كي روش استنلي با 9 گل 
زده بار اصلي گلزني براي زردپوشان را به دوش مي كشد. 
جدال شانه به شانه با تيم هاي مدعي يكي از چالش هاي 

مهم قلعه نويي در نيم فصل دوم خواهد بود. 
   بحران داوري

ــتباه همواره يكي از بحث هاي ليگ برتر  سوت هاي اش
فوتبال كشورمان بوده تا جايي كه تيم هاي بازنده معموالً 
به تصميمات داوري اعتراض مي كنند. اما در ليگ هجدهم 

ــد كه تقريباً  ــتباهات داوران به قدري زياد ش تعداد اش
ــتار  تمامي تيم ها به اين معضل اعتراض كردند و خواس
برخورد جدي با اين موضوع شدند. به رغم اينكه مسئوالن 
دپارتمان داوري مثل هميشه در مقام حمايت از داوران 
ــتم  ــيون سيس خود برآمدند اما با تأكيد رئيس فدراس
كمك داور ويدئويي (VAR) پايش به فوتبال ايران باز 
شد و قرار است پس از بررسي و تست هاي الزم از آن در 
برخي ورزشگاه ها استفاده شود. بايد منتظر ماند و ديد در 
نيم فصل دوم اين سيستم تا چه اندازه اشتباهات داوران 

ايراني را كاهش مي دهد. 

   بركناري هاي زودهنگام
ــته نتايج ضعيف و  ــال هاي گذش امسال نيز همانند س
اختالفات داخلي موجب تغييرات زودهنگام هشت تيم 
شد. تا جايي كه چندين مربي رنگ نيم فصل را نديدند و 
تا پايان فصل احتماالً بر تعداد مربيان بركنار شده اضافه 
خواهد شد. ذوب آهن يكي از آن تيم ها بود؛ فصل را با اميد 
ــتيار سابق كي روش  نمازي آغاز كرد به اميد اينكه دس
ــرار كند اما  ــته را تك حداقل نايب قهرماني فصل گذش
ــت از آب درنيامد و با اخراج او پس از 11  معادالت درس
هفته مديران ذوب به عليرضا منصوريان فرصت دادند. 

تراكتورسازان نيز خيلي نتوانستند به سرمربي ولزي خود 
اعتماد كنند؛ عملكرد پرشورها در شش هفته اول فصل 
ضعيف بود كه جان توشاك زودتر از آنچه انتظار مي رفت 
تبريز را ترك كرد و محمد تقوي جايگزين او شد. فوالد 
خوزستان اما گوي سبقت را در تغيير كادر فني از سايرين 
ربود؛ فوالدي ها استارت فصل جديد را با پورموسوي زدند 
ــت او هدايت تيم را برعهده  ــش بازي نخس ولي فقط ش
داشت. با رفتن پورموسوي دستيار رومانيايي اش در شش 
بازي بعدي جانشينش شد، پس از او عزيز فريسات در دو 
بازي مسئوليت را برعهده گرفت و افشين قطبي آخرين 
ــرمربي  ــه مديران فوالد با او به عنوان س گزينه اي بود ك
قرارداد بستند. نفت مسجد سليمان ديگر تيم خوزستاني 
پس از هفته پنجم ليگ عبداهللا ويسي را بركنار و عليرضا 
مرزبان را جايگزينش كرد. رفتن مجيد جاللي از پيكان 
ــال از ديگر اتفاقات جالب نيم فصل  آن هم پس از سه س
اول بود؛ آقا معلم در اين فصل نتوانست مسئوالن باشگاه 
را راضي نگه دارد و با پايان نيم فصل به صورت توافقي از 
پيكان جدا شد. جواد نكونام جاي جاللي را روي نيمكت 
ــتان كه يكي از  ــين استقالل خوزس گرفت. تيم قعرنش
كانديداهاي سقوط به ليگ پايين تر است به اميد جبران 
نتايج ضعيف پس از 12 بازي داريوش يزدي را اخراج كرد 
و كريم بوستاني را روي صندلي نشاند. سپيدرود رشت هم 
دست كمي از فوالد نداشت؛ سكان هدايت تيم در سه بازي 
ــت خداداد عزيزي بود، دو بازي بعدي مصطفي  اول دس
حق شناس همه كاره شد و بعد از آن هم علي كريمي به 
رشت بازگشت. ماشين سازي فيروز كريمي را فقط پنج 
بازي روي نيمكت داشت و محمدرضا مهاجري اختيار اين 

تيم تبريزي را به دست گرفت.
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نگاهي به نيم فصل اول مسابقات ليگ هجدهم  در گفت وگوي «جوان» با بهمن فروتن

 انگيزه سازي و رضايت  
عامل اصلي موفقيت  در ليگ است

يك نيم فصل پر از حاشيه براي فوتبال ايران
 قهرماني سپاهان، داوران پراشتباه  

و بي اعتمادي به مربيان

نيم فصل اول ليگ برتر فوتبال 
سعيد احمدیان

     نگاه
ــيد كه  در حالي به پايان رس
ــاي جذاب و  ــم بازي ه به رغ
رقابت ميليمتري تيم ها، خبري از بازتاب اين ليگ پرهيجان 
در تيم ملي نيست. اين در شرايطي است كه يك تيم ملي قوي 
و قدرتمند همواره از دل يك ليگ پويا و جذاب بيرون مي آيد 
اما با اين حال به نظر مي رسد در ايران به رغم داشتن يك ليگ 
ــت و كارلوس  ــش را جدا كرده اس ــم ملي راه باكيفيت، تي
كي روش بدون اتفاقاتي كه در ليگ داخلي ايران مي افتد به 
راهش در تيم ملي ادامه مي دهد. نمونه اين بي تفاوتي به ليگ 
را مي توان به خوبي در ليست نهايي تيم ملي براي رقابت هاي 
ــاهده كرد؛ جايي كه بازيكنان ليگ  جام ملت هاي آسيا مش
ــي كه در ليگ  ــهميه را دارند و خبري از نام هاي كمترين س

هجدهم درخشيده اند نيست. 
البته اين اولين بار نيست كه ليگ برتر قرباني بي تفاوتي هاي 
ــال هايي كه در ايران حضور  كي روش مي شود. او در تمام س
داشته نشان داده كه نسبت به ليگ داخلي ايران نظري ندارد 
و همواره از كنار ستاره هاي ليگ به راحتي عبور كرده است؛ 
ستاره هايي كه به طور قطع در صورت قرار گرفتن در تركيب 
تيم ملي مي توانند گرهي از مشكالتي را كه فوتبال ملي در 

بخش هاي مختلف با آن درگير است، باز كنند. 
بي تفاوتي آزاردهنده كي روش به ليگ در شرايطي است كه 
ــن دوره ليگ در باالترين  رقابت هاي نيم فصل اول هجدهمي
كيفيت و سطح فني نسبت به سال هاي اخير برگزار شد و نشانه 
آن هم نزديك بودن رقابت در باالي جدول براي قرار گرفتن در 
صدر است؛ رقابت هايي كه كم بازي جذاب و ديدني نداشت. 
ــتعدادهاي  با اين حال چنين ويترين بزرگي كه مي تواند اس
زيادي را به فوتبال ملي كشورمان معرفي كند، از ديد سرمربي 
پرتغالي تيم ملي دور مانده است و او چند سال است كه حتي 

براي تماشاي بازي هاي ليگ هم به ورزشگاه نمي رود. 
ــه در ليگ  ــبت به بازيكناني ك ــطح بي تفاوتي نس چنين س
درخشيده اند، در شرايطي است كه بازيكنان لژيونر كه حتي 
در بي كيفيت ترين ليگ هاي دنيا بازي مي كنند هم همواره 
ــت تيم ملي دارند؛ بازيكني مانند فرشاد  جايي ثابت در ليس
ــي از بي كيفيت ترين ليگ هاي اروپايي  احمدزاده كه در يك
ــي در تركيب تيمش  ــاي ثابت ــتان حتي ج يعني ليگ لهس
ــت تيم ملي قرار مي گيرد  ندارد و سكونشين است، در ليس
ــاز ليگ هجدهم بازيكني چشم  اما از پديده تيم شگفتي س

كي روش را نمي گيرد. 
ــت كه  ــط كي روش اس ــازي و نديدن ليگ توس همين لجب
سبب مي شود لژيونرهاي ناآماده به بازيكنان باكيفيت ليگ 
ترجيح داده شوند تنها به اين دليل واهي كه بازيكناني كه در 
ليگ هاي خارجي بازي مي كنند، تجربه بين المللي دارند. اين 
مسئله اي است كه دود آن نيز درنهايت هم در چشم فوتبال 
ــور مي رود. بي توجهي كادر فني  ــگاهي كش ملي و هم باش
ــت سرگذاشتن يك  تيم ملي به رقابت هاي ليگ به رغم پش
نيم فصل جذاب قطعاً سبب خواهد شد انگيزه هاي استعدادها 
ــگاهي ايران كمتر شود و آنها  و چهره هاي جديد فوتبال باش
را دلزده كند. وقتي بازيكني مي بيند كه با وجود نمايش هاي 
خيره كننده و كيفيت باال در بازي هاي ليگ، جايي در ليست 
تيم ملي ندارد و در مقابل يك لژيونر سكونشين يا شاغل در 
ــي ماه ها بيرون  ــا وجود آماده نبودن و حت ليگ هاي عربي ب
ــتن پايه ثابت تيم ملي است، ديگر كمتر  ماندن و تيم نداش

انگيزه اي براي ادامه بازي هاي ليگ برايش باقي مي ماند. 
در چنين شرايطي الزمه تقويت تيم ملي، تغيير نگاه به ليگ 
داخلي است تا فوتبال ايران بتواند از تمام پتانسيل هايي كه 
ــطح آسيا و جام جهاني هاي پيش  دارد براي درخشش در س
ــتفاده كند؛ رويكرد عادالنه اي كه هم مي تواند سبب  رو اس
ــود و هم تيم ملي قدرتمندتر راهي  جذاب تر شدن ليگ ش

مسابقات پيش رو شود. 

 تيم ملي راهش را
 از ليگ جدا نكند

نيم فصل اول  رقابت هاي 
دنيا حيدري
      گفت وگو

ليـگ برتر فوتبـال با 
صدرنشيني سپاهان 
اصفهان در حالي به پايان رسـيد كه شاگردان امير 
قلعه نويي دو رقيب سرسخت و هم امتياز را سايه به 
سـايه خود مي بينند. حضور سـه تيـم 31 امتيازي 
سپاهان، پديده و پرسپوليس در بااي جدول رده بندي 
و تعقيب كننـدگان مدعي چـون تراكتور سـازي و 
استقالل نشـان از ليگي پربار با سطحي قابل قبول 
است. حال آنكه بهمن فروتن مربي كهنه كار فوتبال 
كشورمان البته عالوه بر اينها فاكتور انگيزه را نيز عامل 
اصلي حركت رو به جلوي فوتبال باشگاهي مي داند.

تداوم موفقيت ها بايد به دنبال انگيزه هاي نوين باشند. كاري 
كه فوالد كرد و نتيجه آن را هم برابر تراكتور ديد. درواقع آن 
چيزي كه باعث ناكامي مي شود نارضايتي است و آن چيزي 

كه موفقيت را به دنبال دارد انگيزه هاي جديد است. 
 اما پديده امسال با وجود همه نارضايتي ها صدر 
جدول را در اختيار داشت. آن هم در شرايطي 
كه بارها يحيـي تهديد بـه كناره گيري كرد و 
صداي اعتراض بازيكنان هم بارها شنيده شد.

نارضايتي پديده از مسائل مالي بود. البته فكر نكنيد ديگر 
تيم هاي مدعي چيزي بيش از آنها دريافتي داشتند اما آن 
چيزي كه توانست برابر اين نارضايتي بايستد و اجازه ندهد 
ــاكي بودن و عدم رضايت مربيان و بازيكنان در  كه اين ش
روند موفقيت تيم خللي ايجاد كند، انگيزه اي بود كه بردها 
ــيني و  به وجود آورده بود. انگيزه پديده پيروزي، صدرنش
موفقيت بود كه توانست برابر نارضايتي ها ايستادگي كند. 

انگيزه موفقيت و انگيزه برد انگيزه كمي نيست. 

يعني مي توان گفت كه برانكو بـا تكيه بر اين 
فاكتور توانست امسال با وجود محروميت از 
نقل و انتقاات و جدايي ستاره هايش در جمع 

مدعيان باشد و به فينال آسيا برسد؟
صددرصد. برانكو مشتي بازيكن جوان داشت. آن چيزي كه 
باعث مي شد اين تيم را به موفقيت برساند، انگيزه موفقيت و 
ديده شدن بود. اين بازيكنان هرگز در كنار ستاره ها فرصت 
ديده شدن نداشتند، اما حاال اين محروميت فرصتي طاليي 
بود كه خود را نشان دهند. اين همان انگيزه اي بود كه برانكو 
براي رسيدن به موفقيت، براي حضور در جمع مدعيان و 
ــت و ديديد كه با استفاده  رسيدن به فينال آسيا نياز داش

درست از آن، توانست به چيزي كه مي خواهد برسد.
 با اين وجود پس مي توان گفت پرسـپوليس 
نيم فصل دوم با مشـكل مواجه خواهد شد؛ 
چراكه با رفع محروميت، پاي ستاره ها بار ديگر 

به اين تيم باز مي شود؟

همينطور است؛ براي اينكه نشاندن ستاره ها روي نيمكت 
ــوي ديگر نيمكت نشين كردن  ــت. از س كار سختي اس
ــود براي موفقيت تيم  بازيكناني كه تا ديروز با تمام وج
ــت و همين مسئله  ــاده اي نيس تالش كردند هم كار س
ــپوليس افزايش  مي تواند احتمال بروز بحران را در پرس
دهد و كار برانكو را كه تا امروز به خوبي با حاشيه ها كنار 

آمده براي اداره امور سخت كند. 
 نيم فصل اول ليگ برتر اما يك بار ديگر نشان 
داد كه تيم هاي ايراني در امر گلزني مشـكل 
دارند. ما سـپاهان را در صدر جدول داريم با 
28 گل زده، پس از آن پديـده با 19 گل زده و 
تراكتور با 23 گل زده اما پرسـپوليس كه به 
فينال آسيا هم راه يافته و به دنبال قهرماني 

است 17 گل زده دارد. 
بله، و صدر جدول گلزنان را كي روش استنلي در اختيار دارد 
با 9 گل زده و پس از آن آنتوني استوكس با 8 گل زده و تازه 

نوبت به عليپور، آقاي گل دو دوره ليگ مي رسد كه تنها 7 گل 
به ثمر رسانده است. اين نشان دهنده ضعف گلزني ماست. 
من از روي تجربه حرف مي زنم. من حميد عليدوستي را كه 
سالي سه تا گل مي زد تبديل كردم به آقاي گل ايران و آسيا. 
چرا، چون گلزني آموختني و يادگرفتني است.90 درصد 
بازيكنان ايران نمي دانند از كجا مي توان گل زد. نمي دانند از 
گوشه 18 قدم هم مي توان گل زد. چون تمرين نمي كنند. 
همين طارمي را بدهند به من، همه آن گل هايي را كه اين 
ــال نزده مي زند. چون خوب مي داند كجا بايستد.  همه س
فكر مي كنيد چرا در هر بازي اين همه موقعيت دارد، چون 
جاگيري مي داند اما كسي با او براي گل زدن تمرين نكرده، 
ايرادش را نگرفته، نگفته قدم هايت را دو سه متر آخر كوتاه 
كن اما با همان سرعت. ما هر تيمي را دست مي گيريم چهار 
ــت؛ كبدي، واليبال، هندبال و... چرا  سال بعد قهرمان اس

فوتبال نمي تواند؟ همه چيز آموزشي است.
ــيار زياد بود.  ــاالي جدولي بس  رقابت در بين تيم هاي ب
ــال بر تعداد مدعيان  ــئله اي كه به نظر مي رسد امس مس
افزوده مسئله اصلي پديده است. تيمي كه همه ساله در 
ليگ حضور داشته اما آن پايين ترها، حاال امسال آمده آن 
باال جاخوش كرده است. اين اگر تيمي مثل پرسپوليس، 
استقالل، يا سپاهان بود، نمي توانست رقابت را تا اين اندازه 
تنگاتنگ كند. چون طبيعي بود اما صدر جدول را پديده اي 
ــت كه اتفاقاً قرارداد بازيكنانش خيلي باال  در اختيار داش
نبود. اتفاقاً اوضاع مالي خوبي هم نداشت. همين مسئله 
ديگر تيم ها را تحريك كرد. درست مثل دو و ميداني كه 
يك دونده جلو مي افتد و دونده هاي ديگر به دنبال گرفتن 
او هستند. اين دونده در ميانه هاي مسابقه كنار مي رود اما 
ديگر دونده ها كه براي برنده شدن مبارزه مي كنند از سرعت 
خود نمي كاهند. پديده يك اهرم فشار بود و انگيزه اي كه 
باعث شد نه فقط سرعت بازي ها در بين تيم هاي مدعي 

بيشتر شود كه بر جذابيت ليگ هم افزوده شود.
 داوري ها در نيم فصـل اول چقدر تأثيرگذار 
بود؟ امسال شـاهد اعتراض هاي فراواني به 

داوري ها بوديم. 
ــوان ناديده گرفت. تا  يك واقعيتي وجود دارد كه نمي ت
وقتي كه به مسئله فساد در فوتبال ايران رسيدگي نشود، 
اعتراض به داوري ها به قوت خود باقي است و اشتباهات 
ــم مي آيند؛ چراكه تماشاگران  ــهوي داوري به چش س
نمي توانند متوجه كم كاري و اشتباهات بازيكنان بشوند. 
شايد من اگر دقت كنم متوجه شوم، اما اشتباهات داوري 
ديده مي شود. به راحتي چون زماني كه فساد در فوتبال 
كشوري النه كرد، اشتباهات داوري جلب توجه مي كند؛ 
چراكه وقتي شما نتوانيد بازيكنان را به كم كاري متقاعد 
كنيد، توجيه كردن داور راحت تر است و وقتي فوتبالي با 
فساد دست به گريبان است، اشتباهات سهوي داوران را 
نمي توان توجيه و تماشاگران و مربيان را مجاب كرد وگرنه 

اين مسئله هميشه وجود داشته است.

–

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

روزنامه سياسي، اجتماعي

  و  فرهنگي صبح ايران
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 اكبر اوتي را بيشتر از 

اكبر برج ميالد دوست دارم

دستغيب جايي در

 مجلس خبرگان ندارد
آيت اهللا كعبي در گفت وگو با «جوان»:

ـــرمـربـي  س  

ــهرداري  ــم ش تي

ــي  زمان ــز:  تبري

ــن  ــه در راه آه ك

ــلم   ــز ابومس و ني

ــودم  ــرمربي ب س

مقابل استقالل و 

پرسپوليس خوب نتيجه گرفتيم، اميدوارم 

ي تبريز  در 
ــهردار ــم باتيم ش اين هفته ه

ــه بگيريم.  ــپوليس خوب نتيج مقابل پرس

ــپوليس علي دايي مثل قبل اين  البته پرس

تيم بي رمق نيست! اما اين طورها هم نيست 

كه بخواهيم حريف دست و پا بسته اي براي 

اين تيم باشيم. 

ــقوط  ــتم كه تا لب س   من مربي اي هس

ــقوط نخواهم كرد! حتي اگر  مي روم، اما س

ــم، اما تيم  ــته باش ــرايط را داش بدترين ش

ــه ام را انجام  ــم.  من وظيف را حفظ مي كن

ــقوط هستي بايد  مي دهم. وقتي درحال س

ــرايط را تقويت كني و  ــي ش از لحاظ روح

شايد در آن مسائل فني خيلي به كار نيايد 

و مسائل روحي رواني شرايط بهتري ايجاد 
خواهد كرد

گفت وگوي «جوان» با  اكبر ميثاقيان
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تعطيلي بازار تهران در اعتراض 

به هتك حرمت قرآن
3امروز  صورت مي گيرد

روزنامه صبح هرايرانى

كتب آسماني را به آتش مي كشند 

رئيس جمهور در همايش هم انديشي ايران و آفريقا:چون وعده آزادي و عدالت داده اند

گنبد جديد حرمين شريفين كاظمين رونمايي شد

به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در اين همايش با بيان اينكه 

پرمعنا، اثرگذار و ارزشمند است، گفت: 
اجالس امروز بسيار 

ــتند. فرهنگ  ــتركات فراواني هس آفريقا و ايران داراي مش

شار از حوادث تلخ و شيرين، 
غني، تاريخ پرفراز و نشيب و سر

استعدادهاي شگرف انساني، مواجهه گسترده با استعمارگران 

و جهان خواران و تحمل ضعف ها و فشارهاي آنان، اعتقاد به 

ــه توحيد، عدالت،  ــاني از جمل ارزش هاي واالي الهي و انس

ــق و محبت به يكديگر،  برادري، عالقه قلبي و احساس عش

احترام به ملت ها و انسان ها، سرزمين هاي حاصلخيز و منابع 

گسترده مادي و اميد به آينده درخشان بشري تنها بخشي از 

رقرار كرده است. 
مشتركات ماست كه پيوندهاي عميقي را ب

ــرادران تاريخي و  ــاس كرده ايم كه ياران و ب ما همواره احس

فرهنگي هستيم كه در يك جبهه قرار داريم. 

ــلطه   ــزود: مي دانيد كه نظام حاكم بر جهان تحت س وي اف

ــابق است كه از يك سو  همان استعمارگران و برده داران س

براي تداوم بهره برداري رايگان از ثروت ملت ها و از سوي ديگر 

ك و غير قابل دفاعشان اما اين 
براي پاك كردن گذشته  تاري

ي زيبا، طراحي و مستقر شده است. 
بار با شعارها

ــنت الهي  ــبختانه و بنا بر س رئيس جمهور ادامه داد: خوش

ــيايي و  م از آفريقايي، آس
ــتقل اع و مقاومت ملت هاي مس

ــت.  ــيده اس امريكاي جنوبي، نظم موجود به پايان راه رس

احمدي نژاد افزود: احساس مشترك ما نياز جهان به نظم 

ــت كه بر پايه  پاكي، عدالت، احترام  و مديريت جديدي اس

ــق و برادري  ــان ها، ملت ها و عش ــوق و كرامت انس به حق

استوار باشد. 

ــا و ايران اين ظرفيت را دارند  ه داد: آفريق
رئيس جمهور ادام

كه با تكيه بر داشته هاي تاريخي و عاليق عميق خود به طور 

ــته  ــترك براي تحقق اين آرمان بزرگ قدم هاي شايس مش

روز آفريقا به رغم دشمنان تاريخي 
بردارند. وي ادامه داد: ام

ــاط و پراميد است.  و غارتگران حرفه اي، زنده، بيدار و پرنش

ــت  ــناخت درس ــمندي و ش فريقا با درايت و هوش
بزرگان آ

ن آفريقا و ملت هاي 
توانمندي هاي عظيم و ظرفيت هاي بي پايا

ه آفريقا در 
آن و با تقويت همگرايي و وحدت و با برپايي اتحادي

اه آفريقا و صيانت از حقوق مردم مظلوم 
مسير بازيابي جايگ

اين قاره و نقش آفريني سازنده در مناسبات جهاني حركت 

ن نيز با شناخت درست زمان 
د افزود: ايرا

مي كند. احمدي نژا

ظير خود و 
و ظرفيت هاي آن و همچنين توانمندي هاي كم ن

با تكيه بر فرهنگ و تمدن و استعدادهاي شگفت خود زنده و 

بيدار است و در جهت احياي مناسبت هاي عادالنه و انساني 

در جهان حركت مي كند. 

ــران اعالم مي كنم  ــب ملت اي ــور افزود: از جان رئيس جمه

ــعه همكاري ها در  ــراي توس ــت و مانعي ب ــچ محدودي هي

حداكثر ممكن وجود ندارد و ما آماده استقبال از برادران و 

ه آفريقا در 
خواهرانمانان براي برپايي اجالس سران اتحادي

تهران هستيم. وي گفت: با افتخار اعالم مي كنم ملت ايران 

ي آفريقا و براي 
ن خود را برا

آماده است تا همه  تجربيات و توا

ــاركت بگذارد. وي افزود: خوشبختانه  ساختن فردا به مش

ــه عدالت طلبان و  ــتان ما در جبه روز به روز به تعداد دوس

آزادي خواهان واقعي اضافه و جبهه  سلطه طلبان ضعيف تر 

و ضعيف تر مي شود. 

رئيس جمهور افزود: پيام پيامبران و كتب آسماني را به آتش 

مي كشند؛ چرا كه در آن وعده  تحقق آزادي و عدالت داده شده 

ده و هرگز به رسميت شناخته نشده اند. 
و ستمگران رسوا ش

ــت  ــير ملت ها در نقطه مقابل خواس عصباني اند؛ چرا كه مس

ــت اما حقيقت اين است كه  ن قرار گرفته اس
ــاني آنا ضدانس

سرنوشت محتوم آنان اضمحالل است.

كارت زرد ايران به آمانو
صالحي: بهتر است مديركل آژانس مقررات را دوباره بخواند

ه اعتبار او خدشه وارد مي كند بلكه 
سخنان آمانو نه تنها ب 19

ت. آمانو يا دانسته  اين 
توهين به ساير بازرسان آژانس اس

اظهارات را بيان كرده است يا ندانسته. حال اگر دانسته  چنين 

سخناني گفته، اشتباه بزرگي مرتكب شده و بسيار خطرناك 

است چرا كه نشان مي دهد فشار سياسي به او وارد شده و او نيز 

به اين فشارها، تمكين كرده است.  اين حق كشورهاست كه از 

ــان آژانس، تعدادي از آنان را انتخاب كنند،  ــت بازرس فهرس

ــورهاي غربي، برخي از بازرسان  ــياري از كش همچنانكه بس

كشورهاي آسيايي را از فهرست خود حذف مي كنند. چنانچه 

ه، ايراد بزرگي به او وارد 
آمانو ندانسته اين اظهارات را بيان كرد

رد تا با مقررات آژانس آشنايي پيدا كند. 
است و بايد وقت بگذا

ــر تصدي مدير كلي  ن آمانو و آقاي منتي بر س
هنگامي كه بي

د، آمانو نتوانست در اولين رأي گيري ها، رأي 
آژانس رقابت بو

الزم را كسب كند و علت عدم كسب رأي الزم اين بود كه ممكن 

ــرد ــرار گي ــورها ق ــي كش ــار برخ ــت فش ــت وي تح اس

شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در پي اهانت آشكار به ساحت 

مقدس قرآن مجيد با صدور اطالعيه اي ضمن فراخوان عمومي 

از امت بزرگ اسالم و همه مسلمانان و آزادگان جهان خواست 

پس از اقامه نماز جمعه اين هفته امواج خروشان و توفان خشم 

ن آميز و كينه توزانه به 
ــن اقدام جنو ت خود را از اي

و انزجار و نفر

جهانيان نشان دهند و وحدت و اتحاد و انسجام امت رسول اهللا را 

در آزموني ديگر به نمايش گذارند.

جمعه، اعتراض جهاني 

به هتك حرمت 
قرآن كريم

سمفوني مقاومت را 

براي پايداري مردم ساختم

ــده تار  ــن نوازن م

نيستم كه بتوانم 

با يك خواننده در 

سالن هاي مختلف 

كار بكنم. مي دانم 

ــه بايد  كه چگون

حماسي بنويسم 

ــتن ترانه را ندارم  و هيچ  وقت  و توان نوش

ــما فكر  ــتمزد هاي آنچناني كه ش هم دس

مي كنيد، نگرفته ام و اگر دستمزد ساالنه ام 

ــم از يك  ــيم كن ــال تقس ــر 12 ماه س را ب

ماشين نويس هم كمتر دستمزد گرفته ام

نقطه ثقل اسالم هراسي

اهانت جنون آميز ايادي استكبار به ساحت قرآن 

كريم كه متأسفانه در سايه حمايت سران كاخ 

سفيد و دستگاه امنيتي آن كشور صورت گرفت، 

نقطه ثقل اسالم هراسي نظام سلطه است كه طي 

ــال هاي اخير و به ويژه پس از پيروزي انقالب  س

اسالمي به محور اصلي راهبردهاي غرب تبديل 
شده است.

پس از اوج گيري حركت انقالب اسالمي و اقبال 

مسلمانان و مستضعفين جهان به سمت انديشه 

بار در آغاز 
ناب اسالم ناب محمدي(ص)، استك

كوشيد تا با ايجاد جريان موازي اسالم امريكايي 

ده متبلور شده بود در 
كه در نماد وهابيت و القاع

مقابل حركت انقالب اسالمي بايستد كه توفيقي 

ــتقيم با اسالم را  نيافت و از همين رو مقابله مس

هدف قرار داد.

كمتر كسي است كه سخنان بوش پس از ماجراي 

لو در نيويورك 
ــكوك حمله به برج هاي دوق مش

 بر آغاز دور جديد جنگ هاي صليبي را از ياد 
مبني

برده باشد. بوش با تصور اينكه با بهانه جويي از آن 

حادثه كه توسط ايادي شريك تجاري اش طراحي 

ود، قادر خواهد بود پرونده اسالم را 
و اجرا شده ب

مختومه كند، با طراحي حمله به افغانستان، عراق 

ــهمگيني را بر جهان  و تهديد ايران مصائب س

اسالم تحميل كرد، اما به رغم آن به جاي پرونده 

اسالم، اين پرونده نئومحافظه كاران در امريكا بود 

كه بسته شد و آنها جاي خود را به كساني دادند 

ــخت، با جنگ نرم و  كه اينبار به جاي جنگ س

ــه ها و آرمان هاي اسالم به  مقابله با متن انديش

مقابله با امام برخاسته اند.

ــفيد كه همزمان با اهانت به قرآن  سران كاخ س

چند پرونده ديگر را عليه حركت انقالب اسالمي 

ــياه نمايي و القاي سوء  نسبت  ــوده اند، با س گش

ــالمي اهداف زير را پي  ــات اس به قرآن و مقدس
گرفته اند:

1-  مقابله با حركت روزافزون اقبال به اسالم در 

كشورهاي غربي و به ويژه در جهان مسيحيت

2-   انحراف مسلمانان از توجه به مسائل اصلي 

نظير حركت فلسطين و...

ــان توده هاي  ــل مذهبي مي ــاندن تقاب 3-  كش

ــه با اقبال  ــي و فرصت يابي براي مقابل اجتماع

روز افزون به سمت اسالم در كشورهاي غربي

از اين منظر است كه سران كاخ سفيد را در يك 

حركت دوپهلو در مواجهه ما اسالم مي توان ديد، 

يعني در عين اينكه اوباما براي جلب افكار عمومي 

مسلمانان با حضور در مصر يا تركيه، بر ضرورت 

ــخن مي گويد،  ــالم و مسلمين س احترام به اس

كلينتون نيز در سخنان اخير خودش مهم ترين 

تهديد امريكا را گسترش تفكر انقالب اسالمي در 

كشورهاي خاورميانه اعالم كرده و براي مقابله با 

اين حركت فراخوان مي دهد كه اهانت به قرآن 

كريم مي تواند متأثر از اين حركت باشد.

مقام معظم رهبري در پيامشان با اشاره به ابعاد 

ميز يادآور شدند:«اين حادثه و 
اين اهانت جنون آ

حوادث پيش از آن به روشني نشان مي دهد كه 

آنچه امروز آماج حمله نظام استكبار جهاني است 

م عزيز و قرآن مجيد است. صراحت 
ــال اصل اس

مستكبران در دشمني با جمهوري اسالمي ناشي 

ــالمي در مقابله با استكبار  از صراحت ايران اس

ــمن نبودن با اسالم و ديگر  و تظاهر آنان به دش

مسلمانان، دروغي بزرگ و فريبي شيطاني است. 

آنان با اسالم و هر آن كس كه بدان پايبند است و 

هر آنچه نشانه مسلماني است دشمن اند.»

ــا همه تلخي  ــن حادثه ب ــر اينكه اي و كالم آخ

نشان دهنده صحنه اي ديگر از شكست استكبار 

ــالم است و به تعبير  در مقابل منطق روشن اس

ــن حادثه در دل  زيباي مقام معظم رهبري، اي

ــت. «خورشيد  ــارتي بزرگ اس خود حامل بش

ــنده تر  پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش

خواهد شد» اين حادثه چهره فريب استكبار را 

افشا خواهد كرد.

چهرهمجيد انتظامي در نشست مطبوعاتي:
20

 آگهي مناقصه عمومي
(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 8

نوبت دوم

آگهي مناقصه
 شماره 89/24

نوبت اول

شركت مخابرات استان آذربايجان شرقيرجوع به صفحه 15

 (سهامي خاص)

با نهايت تأسـف و تأثر مصيبت وارده را به جنابعالي تسـليت عرض نموده و از خداوند 

متعال سالمتي و عمر با عزت براي شما و ساير بازماندگان و رحمت الهي براي آن فقيد 

از دست رفته آرزومنديم.
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اعتراض ايران به درج 

 اطالعات محرمانه 

در گزارش آژانس

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها

خطايي كه تكذيب كردند

رئيس كل بانك مركزي:

 تسهيالت مسكن 

نبايد افزايش يابد

  گزارش آمانو  به  علت فاش كردن جزئيات 

 درباره فعاليت هاي فني معمولي 
ــيار زياد بس

فعاليت هاي صلح آميز هسته اي در تناقض با 

حفاظت از اطالعات محرمانه حساس متعلق 

به كشورهاي عضو است.   اگرچه اين امر ثابت 

مي كند كه آژانس به تمامي مواد و تأسيسات 

هسته اي ايران دسترسي كامل داشته و لذا اين 

ادعا كه «ايران همكاري الزم را مبذول نداشته 

است» نادرست و گمراه كننده است.

  اين گزارش  به طرزي بي  سابقه و در تناقض با 

ماهيت تخصصي و مستقل آژانس از بخش هايي 

ــوراي امنيت  ــر قانوني 1929 ش ــه غي از قطعنام

ي كرده و با اتخاذ چنين رويكرد اشتباهي 
كپي بردار

قطعاً از اساسنامه خود منحرف شده است

در نامه اي به آمانو اعالم شد
بين الملل

19

ايران   مركز ترانزيت 

اينترنت منطقه  مي شود

ــروي: برنامه اي در دستور    محمود خس

ه مركز ترانزيت 
اجرا داريم تا بتوانيم ايران را ب

اينترنت در منطقه تبديل كنيم. قصد داريم 

ــبكه، محور  ــعه ش با خريد تجهيزات و توس

عبور و اتصال شبكه اينترنت شمال – جنوب 

و غرب- شرق كشور  باشيم.

ظ آپلود در مكان170 
   كشور ايران از لحا

ــت.   ــاظ دانلود در مكان172 دنياس وازلح

پهناي باند ورودي به ايران از دو منبع عمده 

ــود، يكي ماهواره ها و ديگري  تأمين مي ش

ــد ورودي به ايران  ــاي بان فيبر نوري. پهن

ــركت ارتباطات زيرساخت تهيه  توسط ش

مي شود و قيمت فروش آن به شركت هاي 

ارائه كننده خدمات اينترنتي، يكي از داليل 

قيمت باالي دسترسي به اينترنت در ايران 

دانسته مي شود

مدير عامل شركت ارتباطات زير ساخت 

در گفت وگو با «جوان»:

اقتصادي
15

قرآن سوزي نشانه 

درماندگي غرب است

ــداران انقالب  ــي سپاه پاس رئيس اداره سياس

ــماني  ــه كتاب آس ــت: زماني ك ــالمي گف اس

ــلمانان را اين گونه به آتش مي كشند، در  مس

واقع با اين حركت نشان مي دهند كه از لحاظ 

منطق به پايان رسيده و به بن بست رسيده اند. 

و با برنا، در خصوص 
سردار جواني در گفت وگ

ــم در امريكا و در  تعرض به حرمت قرآن كري

سپتامبر گفت: اين اقدامي 
سالروز واقعه 11 

ــلمانان بلكه از  ــت كه نه تنها از سوي مس اس

بوده و ما شاهد 
سوي تمام اديان الهي محكوم 

ت غيرمعقول و 
ــتيم كه چگونه اين حرك هس

غيرمنطقي محكوم شد. 

فزود: اما اينكه چرا اين عمل در امريكايي 
وي ا

كه دم از حقوق بشر و آزادي مذاهب مي زند، 

ــي  ــروژه اسالم هراس ــه پ ــاق مي افتد ب اتف

برمي گردد كه از چند سال قبل در غرب كليد 

خورد و متأسفانه حاكميت ها در كشورهاي 

ن پروژه بودند. 
ي و در امريكا پشت سر اي

غرب

ي سپاه ادامه داد: اين مسئله 
س اداره سياس

رئي

يك واقعيت غيرقابل انكار است كه حكومت ها 

ــه كامالً از  ــورهاي غربي در يك برنام در كش

ي را آغاز و 
ــتيز ــده اسالم س قبل طراحي ش

ــن از اسالم ارائه  تالش كردند يك چهره خش

كنند. سردار جواني گفت: يك نمونه غيرقابل 

ــار كاريكاتورهاي  انكار آن در طراحي و انتش

ت پيامبر بود 
ــاحت حضر موهن نسبت به س

ت و غيرقابل قبول مورد 
ــ كه اين حركت زش

ــرار گرفت و اخيراً  حمايت دولت هاي غربي ق

ــت دانماركي از سوي خانم  آن كاريكاتوريس

ــد. وي افزود: دليل  مركل در آلمان تقديرش

برخورد آنها با دين اسالم به اين برمي گردد كه 

امروز اسالم سياسي ناب در حال تجديد حيات 

است و دل ها را به سمت خود جلب مي كند و 

توجه به سمت اسالم روزافزون است و ما شاهد 

اين مسئله هستيم. 

ــپاه پاسداران انقالب  رئيس اداره سياسي س

ــالمي ادامه داد: آنها به دنبال اين هستند  اس

كه اسالم  هراسي را گسترش بدهند و با ترسيم 

ــالم مانع گرويدن افراد  ــن از اس چهره خش

ديگري به اسالم شوند.

رئيس اداره سياسي سپاه :

 مايكل مور: 

 جاي برج هاي دوقلو  

بايد مسجد بنا شود
ــاخت  ــن مخالف س «م

ــاختمان  ــجد دو س مس

ــر از برج هاى  آن طرف ت

ــن  ــتم»،  اي ــو هس دوقل

ــتين جمله مايكل  نخس

ــيش ديوانه  ــدام كش ــور در واكنش به اق م

ــت.  ادامه  ــه قول دخترش!) اس امريكايى (ب

ــى غافلگير كننده  جمله كارگردان امريكاي

است:  «من مى خواهم كه مسجد را روى محل 

برج هاى دوقلو بسازند.» 

 او از جمله آخرين اهالى فرهنگ است كه به 

 جونز اعتراض مى كند. مايكل مور 
اقدام ترى

ب خود را با عكسى از ايران تزئين كرده 
مطل

ــى از همدردى مردم ايران با  ــت؛  عكس اس

ــپتامبر.  ــالت مرگبار 11 س قربانيان حم

ــت:  ــب او به قدر كافى گوياس  عنوان مطل

 «اگر مسجد ساخته نشود،  ديگر امريكايي  

وجود ندارد. » 

ــجد به جاى برج ها ساخته  اما چرا بايد مس

شود؟ مور به اين پرسش چنين پاسخ مى دهد: 

 «چون من تنها به آن امريكايى اعتقاد دارم 

ــى نفرت پراكنى و  ــه قربان ــانى ك كه از كس

پيش داورى ها هستند، حمايت مى كند.»

فرهنگي
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ويژه ها

ورزشي

اقتصادي

خواندنى ها

  در ديدارهاي بهزاد نبوي با ميرحسين 

چه گذشت؟ |صفحه2

 دور جديد فعاليت ها براي احياي جنازه 
فتنه|صفحه2

   مهاجران افغان يـا عوامل اطالعاتي 

انگليس؟   |صفحه2

  تطهير كشيش افراطي در سايت يك 

مشاركتي|صفحه 2

  ساخت فيلم ضدايراني در ايران!|صفحه 2

   وضعيت مبهم كيا، دومين خودروساز 

كره جنوبى در بازار ايران |صفحه4

 طرح اتاق جنگ نرم 

عليه 13 ميليون دانش آموز

شكايات مهدي هاشمي انتقام    از 

رسانه هاي ارزشي است

«جوان» گزارش مي دهد

كارشناسان سياسي در گفت وگو با «جوان»:
 پيش بيني تأثيرات جراحي يارانه ايخوف و رجا در بانك ها

در بانك ها و بازار پولي
4

3

6

  متكي:  ديكتاتوري نظامي 

19در واكنش به اظهارات مداخله جويانه كلينتونذات تفكر سنتي امريكاست

روزنامه صبح هرايرانى

ــهيالت  ــتن ميزان تس در صورت آزاد گذاش

خريد، قيمت مسكن با افزايش شديد مواجه 

ــزي در  ــد.رئيس كل بانك مرك ــد ش خواه

ب ، درباره 
ــ ــا بيان اين مطل گفت وگو با مهرب

ــهيالت پرداختى به بخش مسكن  روند تس

گفت:«تسهيالت پرداختى به بخش مسكن 

بيش از ميزانى كه در بسته سياستى- نظارتى 

ده بود، پرداخت شده است.»
امسال تعيين ش

محمود بهمنى با اشاره به  اينكه تصميم گيرى 

و پرداخت تسهيالت عالوه بر ايجاد تقاضا در 

بخش خريد مسكن ، تقاضاى ديگرى نيز در 

بخش احداث و توليد مسكن ايجاد مى كند، 

تصريح كرد:« در هر دو حالت اين موضوع بر 

قيمت مسكن تاثير گذار خواهد بود.»

وى تأكيد كرد:« اگر تسهيالت خريد مسكن 

ــود، به طور قطع يكباره بر  ــته ش آزاد گذاش

ن تأثير خواهد گذاشت 
افزايش تقاضاى مسك

و باالبردن تقاضا بدون افزايش عرضه ، چيزى 

جز افزايش شديد قيمت نمى تواند در برداشته 

باشد.» بهمنى درباره رشد اجاره بهاى مسكن 

نيز اظهارداشت:« در بسته امسال 20 درصد 

ــه بايد به  ــهيالت قابل پرداخت به جامع تس

ــكن اختصاص مى يافت كه بيش  بخش مس

ــت. » رئيس  ــم اختصاص يافته اس از اين رق

ــر اينكه منابع  ــا تأكيد ب كل بانك مركزى ب

نظام بانكى محدود است، اظهارداشت:« اگر 

منابع سيستم بانكى قابل توجه بود، يكى از 

ــهيالت  ــازى تس راهكارها در اين باره آزادس

ــود، بنابراين مجبوريم  در بخش خريد نيز ب

ــكن تسهيالت  كه فقط به بخش احداث مس

پرداخت كنيم.»

وى تأكيد كرد:« حتى اگر تمام سياست هاى 

ن را نيز قانع كننده 
اجرا شده در بخش مسك

ــت كه  ــده اس ــم، اين نتيجه حاصل ش نداني

ــكن در  ــهيالت خريد مس محدود كردن تس

ــكن بى تأثير نبوده  ــاى مس كاهش قيمت ه

ــت.» بهمنى در بخش ديگرى از سخنان  اس

ــود بانكى با اجراى  اره تغيير نرخ س
خود درب

ــت:«  پس از  ــدى يارانه ها گف طرح هدفمن

ــخص  اجراى طرح هدفمندى يارانه ها و مش

شدن آثار آن، نرخ هاى عقود مبادله اى اعالم 

خواهد شد، ضمن اينكه نرخ عقود مشاركتى 

نيز مشخص است.»

وى با بيان اينكه بخشى از افزايش قيمت ها 

به قدرت و تقاضاى مردم باز مى گردد، عنوان 

ــيار باال  ــراى اين طرح، تورم بس كرد:«با اج

د افتاد. در همين حال، با افزايش 
اتفاق نخواه

ــز بايد در  ــدرت خريد مردم را ني قيمت ها ق

نظر گرفت.»

با اجراي برنامه پزشك خانواده شهري  

پرداخت از جيب مردم كاهش مي يابد

فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار با كتب درسي ممنوع است  

آغاز توزيع كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در تهران

با اجراي  برنامه    جامعه

ك خانواده 
پزش

ــترش خدمات  ــهري عالوه بر گس ش

پيشگيري،  پرداخت از جيب مردم در 

زمينه سالمت بسيار كاهش مي يابد.  

 دكتر محمد شريعتي،  قائم مقام معاون 

بهداشتي وزير بهداشت و رئيس مركز 

توسعه شبكه و ارتقاي سالمت وزارت 

بهداشت در نشستي با خبرنگاران به 

تشريح جزييات چگونگي اجراي برنامه 

پزشك خانواده در شهرها پرداخت و 

گفت:  هر چند طبق قانون مقرر شده 

ــواده طي  ــك خان بود كه برنامه پزش

برنامه چهارم توسعه در شهرهاي زير 

1 هزار نفر كشور اجرايي شود،  اما 
00

ير رفاه در 
ــكاري وز به دليل عدم هم

ك خانواده 
دوره قبل،  عمالً برنامه پزش

در شهرها تا پايان برنامه چهارم توسعه 

محقق نشد. 

ــك خانواده  ــراي برنامه پزش  وي اج

ــه جانبه  ــكاري س ــد هم را نيازمن

و رفاه و معاونت 
وزارتخانه هاي بهداشت 

برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست 

ــه داد:  ــوان كرد و ادام جمهوري عن

ــبختانه پس از حضور مهندس   خوش

ــاه بارقه هاي  ــي در وزارت رف محصول

ــك  ــراي اجراي برنامه پزش اميدي ب

خانواده شهري شكل گرفت. 

ــال 1389  ــور از آغاز س
 به اين منظ

جلسات متعددي با حضور مسئوالن 

رگزار و حركت جديدي براي 
مربوطه ب

ك خانواده شهري آغاز شد.  
اجراي پزش

 شريعتي به امضاي تفاهمنامه اجراي 

ــك خانواده در شهرها از  برنامه پزش

سوي وزراي بهداشت و رفاه اشاره كرد 

و افزود:  پس از امضاي اين تفاهم نامه، 

ــام ارجاع و  ــتورالعمل نظ  تدوين دس

ــهري  ــك خانواده در مناطق ش پزش

ــزار نفر  ــهرهاي بين 20 تا 50 ه (ش

جمعيت) الزم بود. 

ــزاري  ــس از برگ ــور پ ــن منظ  به اي

ــات متعدد با وزراي بهداشت و  جلس

رفاه،  بيمه ها و معاونت برنامه ريزي و 

ــت جمهوري  نظارت راهبردي رياس

طي روزهاي  گذشته اين دستورالعمل 

تصويب شد و اكنون در حال ابالغ به 

دانشگاه هاي علوم پزشكي استان هاي 

سيستان و بلوچستان،  چهار محال و 

بختياري و خوزستان است. 

ــتورالعمل  ــان اينكه اين دس  وي با بي

ــد كه پزشك  بايد طوري تهيه مي ش

ــهري به سرنوشت پزشك  خانواده ش

خانواده روستايي گرفتار نشود،  ادامه 

داد:  عليرغم آنكه اجراي برنامه پزشك 

انواده در روستاها در تأمين  پزشك و 
خ

ارتقاي خدمات ارائه شده در روستاها 

ــوب نظام  ــود،  اما مطل ــيار موثر ب
بس

سالمت كشور نبود و با كاستي هايي 
روبه رو بود. 

ــتي ها سعي شد  ــي اين كاس  با بررس

ــهرها تكرار  ــرح در ش نواقص اين ط

ــا بيمه ها  ــريعتي،  توافق ب ــود.  ش نش

ــك خانواده  ــه برنامه پزش ــراي ارائ ب

ــت و ادامه  ــهرها را ساده ندانس در ش

ــتايي  ــواده روس ــك خان داد:  در پزش

خدمات پيشگيرانه اي نظير خدمات 

روانشناسي باليني و تغذيه لحاظ نشده 

ــور  بود و از طرف ديگر بيمه هاي كش

حور بوده و 
ــر و درمان م اغلب بيمارنگ

ــش خدمات پيشگيري  نوعاً در پوش

مشكل دارند. 

ــه در ماده 91  ــت ك  اين در حالي اس

ــعه صريحا  قانون برنامه چهارم توس

لحاظ شده كه بايد بيمه هاي سالمت 

ايجاد شوند.  وي در اين باره ادامه داد: 

 در مجموع پس از ارائه شواهد كافي 

ــده در  براي خدمات در نظر گرفته ش

ك خانواده شهري،  باالخره 
برنامه پزش

ــه تصويب  ــتورالعمل مربوطه ب دس

ــيد.  در تصويب اين دستورالعمل  رس

و متقاعد كردن بيمه ها براي پذيرش 

وزير رفاه و 
الوه بر وزير بهداشت،  

آن ع

ــته و  يكي از معاونان وي نقش برجس

كليدي داشتند.  

تجار:  اين سناريويى تنظيم شده است 20

   زمانى:  توهين كنندگان منتظر پاسخ خداوند باشند

   رفيعى:  عظمت اسالم باالتر از اين توهين هاست

   زريان:  اين كار از امريكايى ها  بعيد نبود

   نجفيان:  دشمنان اسالم محكوم به نابودى هستند

   بكتاش:  آنها درخت تفرقه را آبيارى مى كنند

   اطاعتى:  اين كشيش از جايى خط مى گيرد

    مظفرى:  زنگ خطر به صدا درآمده است

   توكلى:  از اين موضوع نبايد گذشت

 واكنش هنرمندان ايران 

به اقدام كشيش امريكايي

اطالعيه بسيار مهم
 قابل توجه 

كليه فعاالن اقتصادي
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نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي
(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 15

نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي 
شماره07/م ن/89   

موضوع: شناسايي پيمانكار 

براي طبخ و توزيع غذا

رجوع به صفحه 4

نوبت اول

 توزيع كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در يك هزار 

و 200 كتابفروشي تهران آغاز شد. 

سيداحمد حسيني مديركل چاپ و توزيع كتب درسي وزارت 

ك هزار و 130 عنوان كتاب 
آموزش و پرورش به  ايرنا گفت: «  ي

درسي با شمارگان بيش از 135 ميليون جلد در مدارس سراسر 

ه داد: «  توزيع كتاب هاي درسي 
كشور توزيع مي شود.»   وي ادام

ورماه آغاز شده است.»   وي ادامه 
در استان ها در هفته اول شهري

داد: «  كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در چهار هزار و 

200 كتابفروشي استان ها توزيع مي شود.»

ــي وزارت آموزش و  ــب درس ــاپ و توزيع كت ــركل چ مدي

پرورش گفت: «  مبناي قيمت كتاب هاي درسي راهنمايي 

ــت جلد كتاب هاي  ــاس قيمت هاي پش و دبيرستان براس

درسي است.» 

حسيني اضافه كرد: «  قيمت كتب درسي به صورت پوستر 

ها قرار گرفته است و آنان موظفند كه 
يار كتابفروشي 

در اخت

قيمت ها را در محل مناسبي نصب كنند.»

د   كرد: «فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار 
   وي تأكي

با كتب درسي ممنوع است. »  به گفته حسيني،   توزيع كتب 

هريور و در تهران 
درسي ابتدايي در شهرستان ها از هشتم ش

ورماه آغاز شده است.
از 15 شهري

رهبر معظم انقالب در پيامي با اشاره به طراحي اتاق فرمان هاي صهيونيستي افشا كردند

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف

مطالعه اين روند شرارت كه در    سياسي

اين سال ها با عمليات جنايت بار 

در افغانستان و عراق و فلسطين و لبنان و پاكستان همراه 

بود، ترديدي باقي نمي گذارد كه طراحي و اتاق فرمان آن 

در دستان سران نظام سلطه و اتاق فكرهاي صهيونيستي 

ــترين نفوذ بر دولت امريكا و سازمان هاي  است كه از بيش

ــس و برخي  ــر دولت انگلي ــي آن و نيز ب ــي و نظام امنيت

دولت هاي اروپايي برخوردارند. 

اينها همان كساني اند كه پژوهش هاي حقيقت ياب مستقل 

روز به روز بيشتر انگشت اتهام در ماجراي حمله به برج ها 

سپتامبر را به سوي آنان متوجه مي كنند. 
در 11 

ــراق را به  ــتان و ع ــه افغانس ــه حمله ب ــرا بهان آن ماج

رئيس جمهور جنايتكار وقت امريكا داد و او اعالن جنگ 

ها، ديروز اعالم 
ص بنابر گزارش 

صليبي كرد و همان شخ

 با ورود كليسا به صحنه، 
كرده است كه اين جنگ صليبي

كامل شد. 

هدف از اقدام نفرت انگيز اخير آن است كه از سويي مقابله 

با اسالم و مسلمانان در جامعه مسيحي به سطوح همگاني 

ــا و كشيش، رنگ  ــود و با دخالت كليس ــيده ش مردم كش

ــات و تعلقات ديني  ــتوانه اي از تعصب مذهبي گرفته و پش

بيابد و از سوي ديگر ملت هاي مسلمان را كه از اين جسارت 

ــوند از مسائل و  ــم آمده و جريحه دار مي ش بزرگ به خش

م و خاورميانه غافل سازد. 
تحوالت دنياي اسال

اين اقدام كينه توزانه؛ نه آغاز يك جريان، بلكه يك مرحله از 

روند طوالني مدت اسالم ستيزي به سركردگي صهيونيسم 

و رژيم امريكا است. اينك همه سران استكبار و ائمه الكفر در 

م قرار گرفته اند. 
برابر اسال

اسالم، دين آزادي و معنويت انسان و قرآن كتاب رحمت و 

حكمت و عدالت است؛ وظيفه همه آزاديخواهان جهان و 

ه در كنار مسلمانان با سياست 
همه اديان ابراهيمي است ك

پليد اسالم ستيزي با اين شيوه هاي نفرت بار مقابله كنند. 

سران رژيم امريكا نمي توانند با سخنان فريبنده و ميان تهي، 

خود را از اتهام همراهي با اين پديده زشت تبرئه كنند. 

سال هاست كه مقدسات و همه حقوق و حرمت ميليون ها 

مسلمان مظلوم در افغانستان و پاكستان، عراق و لبنان و 

فلسطين زير پا گذاشته شده است.

سير و زير شكنجه، 
 صدها هزار كشته، ده ها هزار زن و مردم ا

هزاران كودك و زن ربوده شده و ميليون ها معلول و آواره 

ــا همه اين  ــده اند؟ و ب و بي خانمان، قرباني چه چيزي ش

ــانه هاي جهاني غرب، مسلمانان  مظلوميت ها، چرا در رس

ــالم را خطري براي بشريت  را مظهر خشونت و قرآن و اس

ــه اين توطئه  ــي باور مي كند ك وانمود مي كنند؟ چه كس

ــترده بدون كمك و دخالت حلقه هاي صهيونيستي  گس

درون دولت امريكا ممكن و عملي است؟!

برادران و خواهران مسلمان در ايران و سراسر جهان!

الزم مي دانم اين چند نكته را به همه متذكر گردم:

ــان  ــني نش ــن حادثه و حوادث پيش از آن به روش اوالً: اي

ــتكبار جهاني  ه امروز آماج حمله نظام اس
مي دهد كه آنچ

ــت؛ صراحت  ــرآن مجيد اس ــالم عزيز و ق ــت اصل اس اس

ــالمي ناشي از  ــمني با جمهوري اس ــتكبران در دش مس

صراحت ايران اسالمي در مقابله با استكبار است و تظاهر 

ــالم و ديگر مسلمانان،  دروغي  آنان به دشمن نبودن با اس

بزرگ و فريبي شيطاني است. 

ــالم و هر آنكس كه بدان پايبند است و هر آنچه  آنان با اس

نشانه مسلماني است، دشمن اند. 

ثانياً: اين سلسله كينه توزي ها با اسالم و مسلمين، ناشي از 

آن است كه از چند دهه پيش تاكنون نور اسالم از هميشه 

ــالم و حتي در  ــوذ آن در دل ها در جهان اس تابنده تر و نف

غرب از هميشه بيشتر شده است. ناشي از آن است كه امت 

ــده و ملت هاي مسلمان اراده  اسالم از هميشه بيدارتر ش

كرده اند زنجيره هاي دو قرن استعمار و تجاوز مستكبران 

را پاره كنند. 

ن و پيامبر عظيم الشأن صلي اهللا عليه و آله، 
حادثه اهانت به قرآ

ــت.  ــارتي بزرگ اس ــه تلخي، در دل خود حامل بش با هم

ــنده تر  ــيد پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش خورش
خواهد شد. 

ــا و  ــد بدانيم كه حادثه اخير ربطي به كليس ثالثاً: همه باي

ــكي چند كشيش ابله و  مسيحيت ندارد و حركات عروس

مزدور را نبايد به پاي مسيحيان و مردان ديني آنان نوشت. 

ــابهي در مورد مقدسات  ــلمانان هرگز به عمل مش ما مس

ــلمان و  ــم زد. نزاع ميان مس ــت نخواهي اديان ديگر دس

ــته دشمنان و طراحان  مسيحي در سطح عمومي، خواس

ــت و درس قرآن به ما، در نقطه  اين نمايش ديوانه وار اس

ن قرار دارد. 
مقابل آ

ن امروز دولت امريكا و 
و رابعاً: طرف مطالبه همه مسلمانا

 اگر در ادعاي دخالت نداشتن خود 
سياستمداران آنند. آنها

ــزرگ و بازيگران  صادقند بايد عوامل اصلي اين جنايت ب

ــلمان را به درد  ميداني آن را كه دل يك و نيم ميليارد مس

آورده اند، به گونه اي شايسته به مجازات برسانند. 

والسالم علي عباداهللا الصالحين 

سيدعلي خامنه اي 

22/ شهريور/1389

  ديروز خيلي ها از شنيدن محتواي يك نامه 

سعيدلو  شوكه شدند !

رهبر معظم انقالب در پيامي با اشاره به طراحي اتاق  فرمان هاي صهيونيستي افشا كردند

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف
صهيونيسم اتاق فكر توهين به قرآن

ــم  ــر معظ رهب

انقالب اسالمي 

ــه قرآن  ــي اهانت ب درپ

ــريف در چند منطقه   ش

ــا صدور پيامي  امريكا، ب

ــت صحنه اين اقدام  پش

ــريح  ــز را تش نفرت انگي

كردند. متن كامل پيام 

حضرت آيت اهللا خامنه اي 

ــت: ــرح اس ــن ش بدي

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

قال اهللا العزيز الحكيم: انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون 

ت عزيز ايران - امت بزرگ اسالم!
مل

ن آميز و نفرت انگيز و مشمئز كننده به قرآن مجيد در كشور امريكا 
اهانت جنو

ــور اتفاق افتاد، حادثه تلخ و بزرگي است كه  كه در سايه امنيت پليسي آن كش

ــوي چند عنصر بي ارزش و  نمي توان آن را تنها در حد يك حركت ابلهانه از س

مزدور به حساب آورد.

ــت كه از سال ها پيش به اين   اين يك اقدام محاسبه شده از سوي مراكزي اس

ــتيزي را در دستور كار خود قرار داده  طرف، سياست اسالم هراسي و اسالم س

ه مبارزه با اسالم و قرآن 
بزار تبليغاتي و عملياتي، ب

ــيوه و هزاران ا
و با صدها ش

پرداخته اند. 

اين حلقه ديگري از زنجيره ننگيني است كه با خيانت سلمان رشدي مرتد آغاز 

شد و با حركت كارتونيست خبيث دانماركي و ده ها فيلم ضد اسالم ساخته شده 

هاليوود ادامه يافت و اكنون به اين نمايش نفرت انگيز رسيده است. 
در 

پشت صحنه اين حركات شرارت بار چيست و كيست؟ |ادامه در همين صفحه

واكنش مراجع

 كشتن كساني كه 

ــه آتش زدن  اقدام ب

قرآن كرده اند واجب 
ــل جهان است   دول و مل

ــكا را از  ــد امريــ باي

ــي و غرور  ــن ديوانگ اي

ــش زدن قرآن استكباري نجات دهند    آت

مجيد سبب مي شود 

كه شخص مرتكب آن 

مهدورالدم باشد

اهانت كنندگان به قرآن مهدورالدم اند

حادثه اخير ربطي به كليسـا 

و مسـيحيت ندارد و حركات 

عروسكي چند كشيش ابله و 

مزدور را نبايد به پاي مسيحيان 

و مـردان ديني آنان نوشـت. 

ما مسـلمانان هرگـز به عمل 

مشـابهي در مورد مقدسـات 

اديان ديگر دست نخواهيم زد

به جوان
 دوباره
 نگاه كن

سياسي
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يادکرد
روزنوشته هاي يک شهيد در توصيف سال هاي اول جنگ

واژه هايي ساده که بوي شجاعت و مهرباني دارند

ش��هيد بهروز عبدالملکي، يکي از ش��هداي 
با ذوق و اس��تعداد دفاع مقدس اس��ت که با 
قلمي روان لحظات مهم حضورش در جبهه را 
ثبت کرده است. شهيد عبدالملکي در همان 
سال هاي اوليه دفاع مقدس به شهادت رسيد 
و در بس��ياري از عمليات هاي بزرگ حضور 
نداشت و ش��ايد اگر ايشان فرصت حضور در 
عمليات هاي بزرگي مثل والفجر8، کرباي5 
و. . . را پيدا مي کرد و همنش��ين فرماندهان 
بزرگي چون خرازي، همت و باکري مي شد 
ما امروز مطالب دست اول و مستندي از اين 

شهدا داشتيم. 
ش��هيد عبدالملکي از همان آغاز کودکي به 
کاس هاي قرآني و مفاتيح پرداخت و خيلي 
زود استعدادش را نشان داد و خودش قرآن 
را به ديگران آموزش مي داد. ايش��ان بعد از 
پايان تحصياتش وارد ارتش ش��د و هنگام 
تجاوز دش��من بعثي براي دف��اع از ميهنش 

وارد جبهه هاي جنگ شد. اين شهيد بزرگوار 
حدوداً هش��ت ماه در جبهه حضور داش��ت 
و به جنگ با دش��من پرداخت ام��ا در هيچ 
عملياتي حضور نداشت. ش��هيد در هفدهم 
دي 1361 در موس��يان بر اثر اصابت تير به 
قلبش به درجه رفيع ش��هادت نائل گشت و 
آسماني ش��د. با توجه به حضور کوتاه شهيد 
در دفاع مقدس، ايشان با ثبت خاطراتش از 
روزهاي پس از عمليات فاو به خوبي کساني 
را که در آن روزها حضور نداشتند، در جريان 

اتفاقات مي گذارد. 
مرور بخش هايي از خاطرات ش��هيد فضاي 
خوبي را برايمان ترسيم مي کند: »چند مدت 

از يک��ي از عمليات هاي فاو مي گذش��ت اما 
هنوز گاه و بيگاه دشمن از زمين و هوا اطراف 
اس��کله را مي زد. تيم گش��ت و شناسايي که 
بنده فرمانده دس��ته اش بودم وظيفه داشت 
به کارخانه يا جاده نمك برود. به سمت همان 
محل خاکريز دو ج��داره اي که چندي پيش 
گردان اميرالمؤمنين آنجا عمليات کرده بود 
حرکت کرديم که برويم شهدا را عقب بياوريم. 
در آن آب نمك ها با تاول هاي طاقت فرس��ا 
ديگر تشنگي را از ياد برديم. به سه راه زاهدي 
رس��يديم ش��هدا همه به نمکزارها چسبيده 
بودند. بايد آنه��ا را جدا مي کرديم و دس��ت 
به دس��ت از طريق برانکارد حدود 2کيلومتر 
راه مي برديم و ب��ه تويوتا مي رس��انديم تا از 
آنجا به عقب ببرند. در همين حال دشمن با 
هليکوپترهاي مسلسل دار به ما تيراندازي کرد 
و ما خودمان را روي نمکزارها مي انداختيم و 

دوباره برمي خاستيم...«
شهيد عبدالملکي در ادامه به حماسه آفريني 
يك نوجوان��ي 16 س��اله اش��اره مي کند و 
مي نويسد: » درست يك روز بعد از عمليات 
بود ک��ه هواپيماه��اي زيادي از دش��من در 
آس��مان منطقه پيدا ش��دند و آنقدر در دل 
بچه ها رعب و وحشت ايجاد کردند که چند 
نفر از برادران پدافند از پشت ضدهوايي شان 
برخاس��تند و فرار کردند. يك نفر از گروهان 
ما که ش��ايد بيش از 16سال س��ن نداشت 
با جس��ارت تمام سريع رفت پش��ت يکي از 
ضدهوايي ها و با شليك چند گلوله پي درپي 
توانست يکي از هواپيماهاي بمب افکن دشمن 
را شکار کند و ولوله اي برپا شد. خلبان با چتر 
بيرون پريد و ب��اد او را روي نخل هاي خرما 
انداخت. بچه ها هياهوکنان به طرف خلبان 
دويدند و س��ر و روي آن بس��يجي را بوس��ه 

دادند.«
اين ش��هيد در نام��ه اي عاطف��ي خطاب به 
مادرش از وضعيت روحي اش خبر مي دهد: ». 
. . مادر عزيز من در مورخ بيست و پنجم آبان 
1361 وارد جبهه شدم و اان که اين نامه را 
برايتان مى نويسم مورخ بيست و هفتم آبان 
1361 ساعت 5 غروب مى باشد و من در کنار 
سنگر نشسته ام و در حال نامه نوشتن هستم 
و حالم بسيار خوب است. مادر عزيزم گرچه 
اينجا من در غربت به سر مى برم اما پناهگاهى 
چون خدا و بعد قمر بنى هاشم دارم و انسانى 
که به ياد علمدار حسين باشد چه غمى دارد 
ولى با تمام اين مسائل وقتى مى خواستم از 
شما خداحافظى کنم اشك هاى پاکت را ديدم 

که چه عاشقانه مرا بدرقه کرد...«
اين متون به جا مانده از شهيد به خوبي فضاي 
حاکم بر جبهه و فض��اي عاطفي و عقيدتي 
جوانان آن روزها را نش��ان مي ده��د. واژه ها 
در نهايت سادگي بيان مي شوند ولي لبريز از 
عشق و عاطفه  است. اين متون هر چند کوتاه 
از بهترين خاطرات خودنوش��ت رزمندگان 
اس��ت که به خوبي ح��وادث درون جبهه را 

توصيف مي کند. 
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88498481ارتباط با ما

ش�هيد بهروز عبدالملکي، يکي از 
ش�هداي ب�ا ذوق و اس�تعداد دفاع 
مق�دس اس�ت که ب�ا قلم�ي روان 
لحظات مهم حض�ورش در جبهه را 
ثبت کرده است. شهيد عبدالملکي 
در همان سال هاي اوليه دفاع مقدس 
به ش�هادت رس�يد و در بسياري از 
عمليات هاي بزرگ حضور نداشت

 عليرضا محمدي
جنگ مانن�د هر پدي�ده ديگري س�يرت و 
صورتي دارد. صورتش همان خون و آتش و 
گلوله است و سيرتش را آدم ها مي سازند. اگر 
از تقدس جنگ حرف مي زنيم، اين قداست 
وامدار انسان هايي است که با روح بزرگشان 
از ميان خون و آتش و گلوله، زيبايي استخراج 
مي کردن�د. درک اي�ن زيبايي ه�ا جمل�ه 
»زندگي زيباس�ت، ش�هادت از آن زيباتر« 
را معني مي بخش�د. نحوه ش�هادت يعقوب 
برات�ي فرمان�ده گروهان عب�داه از گردان 
اميرالمومنين)ع( مصداق بارزي بر اين سخن 
اس�ت. او که خبر ش�هادتش را به همرزمش 
س�يد مه�دي حس�يني داده بود، ب�ا همان 
شمايلي به ديدار سرور و ساار شهيدان رفت 
که بارها آرزويش را بر زبان جاري کرده بود. 
روايت سيدمهدي حسيني از نحوه شهادت 
عجي�ب يعق�وب برات�ي را پي�ش رو داريد. 

 خواب بي خواب
اوايل س��ال 1363 بود که تغييرات��ي در کادر 
فرماندهي گردان اميرالمؤمنين)ع( از لشکر 14 
امام حس��ين)ع( به وجود آمد. در اين تغييرات 
پيش آمده شهيد يعقوب براتي فرمانده گروهان 
ما شد. به تازگي از کردس��تان به جبهه جنوب 
آمده بودم و با شرايط جنگ در اين جبهه آشنا 
نبودم چون در جبهه غرب تجربياتي داش��تم، 
برات��ي فرماندهي يك دس��ته را ب��ر عهده من 
گذاش��ت. همان ش��ب اول خوابي��ده بودم که 
متوجه ش��دم يك نفر به تندي تکانم مي دهد. 
چش��م باز کردم و ديدم براتي اس��ت. پرسيد: 
خوابيدي؟ گفتم: خب چه کار کنم. )ساعت يك 
و نيم بامداد بود.( گفت: مگر اين س��اعت وقت 
خواب است. گفتم: پس وقت چي است. حرفي 
زد که تا وقتي مسئوليت بر عهده داشتم آويزه 
گوشم شد. گفت: در سپاه اسام وقتي فرمانده 
خوابيد، ني��رو در به در مي ش��ود. در جمهوري 
اس��امي اگر خ��واب رفتي، خ��واب مي برتت. 
مس��ئول بايد خودش را در قب��ال نيروهايش 

مسئول بداند نه رئيس. 
از هم��ان موقع ش��ب ها ب��ه نيروها سرکش��ي 
مي کرديم و از احوالشان جويا مي شديم. يك بار 
در همين سرکشي هاي شبانه به شهيد خرازي 
برخورديم که ش��خصاً داش��ت امکانات رفاهي 
نيروها را چك مي کرد. آنجا بود که معني حرف 
براتي را بهتر فهميدم و از آن روز به بعد دوستي 

عميقي بين ما برقرار شد. 
 خواسته عجيب

م��دت زي��ادي از آش��نايي و رفاقتم با ش��هيد 
براتي نگذش��ته بود که ح��رف عجيبي به من 
زد. گفت:»سيد اگر روزي شهيد شدم و کنارم 
بودي، ببين ريش هايم خوني اس��ت يا نه. اگر 
خوني نبود هر جاي بدنم که تير و ترکش خورده 
بود، از خونش بردار و ريش هايم را سرخ کن!« از 
خواسته اش تعجب کردم. بعدها چند بار ديگر 
همين حرف  را زد و خواسته اش را تکرار کرد. من 
هم خيلي پيگير چرايي اش نمي شدم. يعني اگر 
هم مي پرسيدم جواب درستي نمي داد. گذشت 

تا اينکه به عمليات والفجر8 رسيديم. 
  خسروآباد- آبادان

قبل از اينک��ه وارد منطقه عمليات��ي والفجر8 
بش��ويم در خس��روآباد آبادان مس��تقر شديم. 
آنجا مق��ر خاصي نداش��تيم و از زور س��رما به 
خانه هاي خالي از س��کنه مردم پناه مي برديم. 
فرماندهان اذن حضور رزمنده ها در اين خانه ها 
را از حضرت امام گرفته بودند اما به لحاظ شرعي 
نمي توانستيم دست به وسايل مردم بزنيم. اينها 

را مي گويم تا جوان ترها بدانند رزمنده ها از کجا 
به کجاها رسيدند. گاه پيش مي آمد که بچه ها 
در يك خانه از س��رما مي لرزيدند ام��ا از پتو يا 
حتي چراغ و وسايل گرمايش��ي خانه استفاده 
نمي کردند. چراغ عاءالدين بود، نفت هم بود، 
اما چون شرعاً اجازه نداشتيم، روشن نمي کرديم 

و سرما را به جان مي خريديم. 
 خبر شهادت

دو روز قبل از آنکه وارد عمليات شويم، نيمه هاي 
ش��ب همراه ش��هيد علي مظف��ري در يکي از 
کوچه هاي خسروآباد قدم مي زديم. در همين 
لحظه شهيد براتي از خانه اي بيرون آمد. ديدم 
چشم هايش سرخ شده و باد کرده است. از من 
خواست همراهش بروم. کوچه هاي خسروآباد به 
نخلستان ختم مي شد. آن شب ها اين نخلستان 
محل راز و نياز رزمندگاني ب��ود که تعدادي از 
آنها چند روز بعد در جريان والفجر8 به شهادت 
رس��يدند. خاصه با براتي به نخلستان رفتيم و 
آنجا دس��تم را گرفت. گفت: س��يد يادت است 
گفته بودم اگر ش��هيد ش��دم ريش هاي��م را به 
خونم خضاب کن. گفتم: بله يادم است. گفت: 
من، پس فردا ش��هيد مي ش��وم و تو هم لحظه 
شهادت کنارم هستي. برادرم اسحاق هم شهيد 
مي ش��ود. جا خوردم اما به روي خودم نياوردم. 
گفتم: يعقوب تو تا حاا چند ب��ار اين حرف را 
زده اي، اما دليلش چيس��ت؟ چ��را مي خواهي 
ريش��ت را با خونت س��رخ کنم؟ گفت: دليلش 
را نمي گويم اما اگ��ر اي��ن کار را بکني من هم 
قول مي دهم شفاعتت کنم. گفتم: من شفاعت 
تو را نمي خواه��م. فقط دليلش را ب��ه من بگو. 
مي خواهم امشب چيزي ياد بگيرم. هر چه گفت 
قبول نکردم. خودش هم مي دانست اگر بگويم 
کاري را نمي کن��م محال اس��ت انج��ام بدهم. 
عاقبت با صداي بلن��د گفت: م��ن فرمانده ات 
هس��تم و به تو دس��تور مي دهم. کم نياوردم و 
رک و راست گفتم: نخير! خودت گفتي پس فردا 
شهيد مي شوي. آن وقت ديگر فرمانده ام نيستي 

که بخواهي دستور بدهي. 
ديد با اعجوبه اي طرف است. س��رش را پايين 
انداخت و يك دقيقه اي حرف نزد. وقتي سرش 
را بلند کرد، دي��دم به پهناي صورتش اش��ك 
مي ريزد. گف��ت: کاش گير نم��ي دادي و زبانم 
را باز نمي کردي. گفتم: نه، امش��ب بايد زبانت 
باز شود. شهيد مي شوي و بايد بدانم چي توي 
سرت مي گذرد. گفت: باور داريم که وقتي شهيد 

شديم ما را به محضر آقا سيدالشهدا)ع( مي برند. 
من مي خواهم وقتي به محضر ايش��ان رسيدم 
سرم باا باشد. بگويم آقاجان من نتوانستم براي 
اسام که ش��ما همه چيزتان را فدايش کرديد 
کاري انجام بدهم اما آقاجان، صورت خونينم را 
ببين. ببين که صورتم را عين صورت شما کردم. 
براتي اين حرف را زد و بع��د گريه امانش نداد. 

سرش را روي شانه ام گذاشت و گريه کرد. 
 روز موعود

روز بع��د ب��راي ش��رکت در عملي��ات کنار 
ارون��د رفتيم ام��ا عراقي ها هوش��يار بودند و 
تانك هايشان را آماده و روش��ن کرده بودند. 
آن روز دش��من را سبك و س��نگين کرديم و 
قرار ش��د روز بعد عمليات کنيم. دو کيلومتر 
دورتر از خط، يك خاکريزي درست شده بود 

که براي در امان ماندن از بمباران دش��من به 
آنجا رفتيم. از صبح زود دسته دسته اسکادران 
ني��روي هوايي دش��من مي آمدن��د و منطقه 
را بمب��اران مي کردن��د. بعض��ي از بچه ها که 
آمار گرفتند، مي گفتن��د چند صد هواپيماي 
دش��من آمده اند و بمب هايش��ان را روي سر 
ما خالي کرده اند. من ، ش��هيد براتي و شهيد 
اکبر کريمي يك ج��ا بوديم. اکبر جانش��ين 
براتي بود و از بچه هاي قديمي جبهه و جنگ 
به شمار مي رفت. حتي سابقه حضور در ستاد 
جنگ هاي نامنظم شهيد چمران را داشت. آن 
روز شهيد براتي يك سنگري شبيه قبر کنده و 
داخلش دراز کشيده بود. من هم دائماً جنب و 
جوش مي کردم. پايين پاي براتي بودم و اکبر 
بااي سرش. براتي به من گفت: چرا آرام و قرار 
نداري. برو داخل س��نگرت بش��ين. گفتم: تو 
چرا يك جا خوابيده اي برو يك دوري در خط 
بزن. يعقوب گفت: برو بشين داخل سنگرت. 
اگر اينجا ش��هيد ش��دي مي آيم در مسجد و 
مي گويم فاني ش��هيد به حس��اب نمي آيد. 
گفتم: تو نميتوني به ختم من بيايي. قرار است 
خودش شهيد بشوي. خنديد و حرفي نزد اما 
من ول کن نبودم. گفتم: يعقوب چرا مثل مرغ 
که روي تخم مرغش مي نشيند از صبح تا حاا 
تکان نخورده اي. گفت: سيد ما بر اساس تکليف 
عمل مي کنيم. فعًا تکليف اين است که داخل 
سنگر پناه بگيريم، وگرنه که من براي گشتن 

در خط از تو مشتاق ترم. 

 آرام و بي صدا
مش��غول همين حرف ها بوديم ک��ه هواپيماي 
دشمن ش��يرجه زد و راکتي به سمت ما شليك 
کرد. راکت کمي آن طرف تر به زمين خورد و با 
انفجارش گرد و خاک به هوا بلند شد. اوضاع که 
آرام شد، يك ريگ، کوچك تر از نخود برداشتم 
و به طرف يعقوب پرت کردم. ريگ به صورتش 
خورد. گفتم: پاشو مسخره بازي درنيار. از صبح 
از جايت تکان نخورده اي. ت��ا اين حرف را زدم، 
ديدم اکبر يك سنگ به اندازه يك سيب کوچك 
برداشت و به طرفم انداخت. گفتم: مگر نمي بيني 
از صبح تکان نخورده اس��ت. اکب��ر گفت: مرد 
حس��ابي نمي بيني دارد ش��هيد مي شود. بدنم 
يخ کرد. از جا بلند ش��دم و تمام قد ايس��تادم. 
يعقوب آرام خوابيده بود. گفتم: بيخود مي کند 
شهيد شود. اينکه از من سالم تر است. هيچ تير و 
ترکشي در بدن يعقوب ديده نمي شد. فقط دست 
چپش را مثل يك مؤذن روي شقيقه اش گذاشته 
بود. چشم هايش را هم بسته بود. با نوک چکمه 
زدم کف پاش. ديدم از ا به اي انگش��ت هاي 
دستش خون بيرون زد. آرام دستش را برداشت. 
خون از شقيقه اش فواره زد. يعقوب دست چپش 
را ک��ه کامًا آغش��ته به خون بود س��مت چپ 
صورتش تا چانه کش��يد. اين دست را دوباره به 
شقيقه خونينش زد و اين بار  از پيشاني تا بيني 
و سمت راست صورتش را با خونش خضاب کرد. 
همچين که دستش به چانه رسيد، افتاد و ديگر 
هيچ حرکتي نکرد. يعق��وب بي آنکه منت من يا 
کسي ديگري را بکشد، همانطور که آرزو داشت، 

ريش هايش را با خونش سرخ کرد. 
 اسحاق هم شهيد شد

بعد از ش��هادت يعقوب، چند ثاني��ه هاج و واج 
نگاهش کردم. ناخودآگاه گفتم تو هم رفتي. تو 
هم شهيد شدي. اکبر که داشت گريه مي کرد، 
گفت: برو پت��و بيار روي يعقوب بکش��يم مبادا 
بچه ها با ديدنش روحيه شان را از دست بدهند. 
پت��و آورديم و اکبر از من خواس��ت س��ر جاده 
بروم و يك ماش��ين براي حم��ل پيکر يعقوب 
بياورم. تا س��ر جاده 200 متر راه بود. شروع به 
دويدن کردم. هنوز 50 مت��ر به جاده مانده بود 
که مهدي عطايي از بچه هاي تبليغات لش��کر 
با موتور تريل��ش پيچيد و به طرف��م آمد. تا به 
من رسيد، گفت: يعقوب کجاست؟ يك حالت 
عصبي داش��ت. گفتم: چه کارش داري؟ گفت: 
با خودش کار دارم. بگو کجاس��ت؟ گفتم: خب 
بگو چ��ه کارش داري. گفت: برادرش اس��حاق 
شهيد شده است. همانجا بغضم ترکيد. گفتم: 
ديگر نمي خواهد زحمت بکشي. اان هر دو نفر 
پهلوي هم هس��تند. گفت: يعني چي؟ گفتم: 

يعقوب هم شهيد شد. 
درس��ت همانطور که دو روز قبل يعقوب به من 
گفته بود، اسحاق برادرش هم شهيد شده بود. 
عطايي به طرف يعقوب دويد و من هم به طرف 
جاده تا ماش��يني براي بردن پيکر يعقوب پيدا 
کنم. دو دقيقه اي بيشتر آنجا نايستاده بودم که 
ديدم يك تويوتا از راه رسيد. دويدم به طرفش و 
گفتم يك دقيقه همين جا بايست که يك شهيد 
داريم. گفت: سريع بياورديش که من هم داخل 
ماشين يك شهيد دارم. خواستم به طرف خاکريز 
بروم که ديدم بچه ها دارند يعقوب را داخل پتو 
مي آورند. برگشتم به طرف تويوتا و درش را باز 
کردم. ديدم پيکر اسحاق داخل تويوتاست. پيکر 
يعقوب و اسحاق را داخل يك پتو گذاشتيم و به 
اصفهان فرستاديم. هر دويشان در يك روز و يك  
لحظه اما در دو جاي مختلف به شهادت رسيده 
بودند. در يك روز هم تابوت هايش��ان را به هم 

بستند و در اصفهان تشييع کردند. 

خاطره اي از نحوه شهادت سردار يعقوب براتي در گفت وگوي »جوان« با همرزمش سيدمهدي حسيني
يعقوب با چهره اي سرخ به ديدار موايش رفت

مدت زي�ادي از آش�نايي و رفاقتم با 
شهيد براتي نگذش�ته بود که حرف 
عجيبي ب�ه من زد. گفت:»س�يد اگر 
روزي ش�هيد ش�دم و کنارم بودي، 
ببين ريش هاي�م خوني اس�ت يا نه. 
اگر خون�ي نبود ه�ر ج�اي بدنم که 
تير و ترک�ش خورده ب�ود، از خونش 
ب�ردار و ريش هاي�م را س�رخ کن!«
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  احمد محمدتبريزي
در روزه�اي س�خت جبه�ه و جنگ برخ�ي رزمندگان دس�ت به قل�م داش�تند و گاه 
خاطراتشان و گاه اتفاقات مهم را به صورت روزنوشت ثبت مي کردند. اين دستنوشته ها 
و خاطرات خودنوش�ت رزمندگان دفاع مقدس مهم ترين و مستندترين اسناد و متون 
به جا مانده از جنگ هس�تند. اين مت�ون خواننده را ب�ه خوبي وارد ماج�را  مي کند، از 
خاکريزها عب�ور مي دهد، به دل حادث�ه مي زند و حس و حال رزمندگان را مي رس�اند. 
براي مخاطبان امروزي درک فضاي جبهه و رزمندگان يک احس�اس زيبا و ش�يرين را 
منتقل مي کند. جمع ش�دن تعدادي انس�ان مخلص و پاک در کنار هم جمعي باصفا را 
مي سازد که مخاطب امروزي دوست دارد هر چه بيشتر از اين جمع و انسان هايش بداند. 
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  سيد مهدي حسيني نفر اول از سمت چپ و شهيد يعقوب براتي در کنارش. آخرين ناهار دورهمي قبل از والفجر 8
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تقوایایرانیبهخودکنترلیژاپنیميارزد  رفتار مسئوانه
 فارغ از پاداش و مجازات

  محدثه معصومی
واقعًا ش�رایط جامعه ما به نوعی اس�ت که با یک دل 
پر از گله ب�ه خانه برمي گردیم! بی نظم�ي  در عبور و 
مرور، کم کاری های کارمندان در امور ارباب رجوع، 
بی برنامگی در ارائه خدمات ش�هری، سیاست های 
غلط اقتص�ادی و... همه اینها روح جامعه را خس�ته 
مي کند. از آن طرف خبرها حاکی از آن اس�ت که در 
بسیاری از کشورهای دیگر خبری از این آشفتگی ها 
نیست و همه امور روی ریل خود در حرکت هستند. 
با بررسی الگو و س�بک زندگی ملت ها به این نتیجه 
مي رس�یم که آنچه جوامع را روی ریل پیش�رفت و 
نظم مي برد، حس مس�ئولیت پذیری اس�ت. اینکه 
هر کس وظیفه فردی و اجتماعی خود را به درستی 

انجام دهد. 
       

  مسئولیت پذیری بخشنامه پذیر نیست
حس مسئولیت پذیری امری نیست که با یك بخشنامه یا 
چند تبلیغ و سریال حاصل شود بلکه یك عقبه دارد، یعنی 
نهادینه شدن مسئولیت پذیری در یك جامعه ماحصل یك 
روند است که طی سال های متمادی و از طریق روش های 
متعدد به دس��ت مي آید. به عنوان مثال در غرب این رفتار 
اجتماعی بیشتر به دلیل ضوابط س��خت اجتماعی شروع 
اما بعدها به صورت یك رفتار اجتماعی ثابت ش��د. گرچه 
همچنان برخی جریمه ه��ا و ضوابط س��ختگیرانه ضامن 
پذیرفتن برخی مسئولیت های اجتماعی است. نمونه این 
را در کشور خودمان نیز داریم. به طور مثال در ابتدا بستن 
کمربند ایمنی به اجبار و جرایم آن نسبتاً سنگین بود ولی 
امروزه برای بسیاری از اقش��ار جامعه، بستن کمربند یك 
رفتار اجتماعی حاصل از مسئولیت پذیری در جامعه است. 
هرچند همچنان افرادی هستند که باید با اجبار و جریمه 

این رفتار را اجرایی کنند.
  رفتار مسئوانه و پرداخت پاداش های اجتماعی 

راهکار دیگر برای افزایش حس مسئولیت پذیری در افراد 

جامعه، پرداخت پاداش های اجتماعی است. مثًا در یکی 
از کشورها برای تفکیك زباله قرار بر این شد که در ازای 
انداختن زباله های خشك در مخزن مخصوص، به صورت 
خودکار بلیت اتوبوس پرداخت شود. قطعاً این پاداش تا 
جایی ادامه دارد که تفکیك زباله از مبدأ به صورت یك 
رفتار درآید. یعنی کنترل افراد در حقیقت با یك عامل 
خارجی اس��ت تا زمانی که جامع��ه آن را به صورت یك 
رفتار هنجار همه گیر کرده و به آن عادت کند. اش��کال 
این مدل این است که در حوزه هایی که تشویق و تنبیه 
جدی وجود ندارد، مسئولیت پذیری افراد نیز به صورت 
چش��مگیری کاهش مي یابد. نمونه آن در آمار حقیقی 
جرایم حمل اسلحه یا محیط زیس��ت است. اما در ژاپن 
داستان فراتر از آن است که بیان شد. حقیقت این است 
که خلق و خوی مردم ژاپن به گونه ای اس��ت که هر فرد 
خودش و رفتارش را بخ��ش مهمي  از پازل کان جامعه 
مي بیند. پس در جهت تکمیل و زیباتر کردن این پازل 
رفتار مي کند. در عصر جدید که همه جوامع از سنت های 

خود فاصله گرفته اند و خواسته یا ناخواسته دچار تبعات 
جهانی سازی شده اند، ژاپن سیاست مدبرانه ای را اتخاذ 
کرد و آن این بود که از مهدهای کودک، مسئولیت پذیری 
را در قالب تمیز کردن کاس یا احترام به بزرگ ترها و... 
آموزش داده و نهادینه مي کنن��د، آن قدر که به صورت 
خلق و خو دربیاید. در این جا ترس از جریمه ش��دن یا 
انگیزه پاداش اجتماعی در میان نیست، بلکه رفتارها بر 

اساس خودکنترلی تنظیم مي شود. 
  آنچه خود داریم را ز بیگانگان تمنا نکنیم

بی ش��ك ما نباید مصداق این شعر ش��ویم که: »آنچه خود 
داش��ت ز بیگانه تمنا مي کرد.« اش��تباه ب��زرگ زمانی رخ 
مي دهد که به اسم پیشرفت و الگوس��ازی غرب، باورهای 
دینی خود را کنار گذاشته و به آنها کم اعتماد شدیم. تمام 
اصول و قواعد و احکام اسامي  بر مبنای پذیرش مسئولیت 
فردی و اجتماعی است. این یك تفکر منحرف کننده است 
که اس��ام به درد آخرت ما مي خورد و بس. بلکه اسام در 
وهله اول دنیای ما و زندگی اجتماعی م��ا را قوام مي دهد: 

کلّکم راٍع و کلّکم مس��ئول عن رعیته: همه ش��ما به منزله 
حافظ و نگهبانید پس همه ش��ما نس��بت ب��ه رعیت خود 
مسئولید. ضروری است پیرامون مبانی دینی خود آن قدر 
به بلوغ رسیده باشیم یا آن قدر اهل تحقیق باشیم که اگر در 
جایی تفسیر و ترجمان غلطی از دین را به ما ارائه دادند ما به 
این ترجمان غلط نقد داشته باشیم و نه به اصل دین. اصلی 
که اسام در زمینه مسئولیت پذیری ارائه مي دهد، چیزی 
شبیه مدل ژاپنی هاست. یعنی بر مبنای خودکنترلی )تقوا( 
است. با این تفاوت که افراد برای جلب رضایت یك محبوب 
واحد حقیقی، خود را نس��بت به زندگی فردی و اجتماعی 
خود مسئول مي بینند. این گرایش جمعی به سوی محبوب 
واحد، سبب همگرایی و همدلی در جامعه مي شود. تا جایی 
که افراد نه تنها به دلیل حس مسئولیت پذیری بلکه فراتر 
از آن و از س��ر محبت و مؤدت تمام هنجارهای اجتماعی و 
عاطفی را رعایت مي کنند. تفاوت دیگر این است که در این 
فضای اجتماعی افراد خود را تکه ای از پازل ش��هر یا کشور 
خود نمي بینند بلکه خود را تکه ای از پ��ازل و مؤثر در کل 

عالم مي بینند. 
حرف آخ��ر اینکه اگر م��ا مي خواهیم در ی��ك جامعه آرام 
و کم تنش بوده و ش��اهد پذی��رش انواع مس��ئولیت های 
مدنی، اقتصادی و... باش��یم، در ابتدا ازم اس��ت پایه های 
ایمانی مان را تقویت ک��رده و از هرگونه سس��تی و تنبلی 
اجتناب کنیم. همزمان به ک��ودکان خود تاش و پذیرش 
عواقب رفتارهایش��ان را بیاموزیم و تا زمان��ی که جامعه و 
اطرافیان مان به بلوغ ایمانی برسند، بی تردید باید از سیستم 

تشویق و تنبیه مناسب استفاده کرد.
در نهایت یادمان باش��د، دولت ها را ملت ها مي سازند. پس 
برای داشتن دولتمردانی مسئول تر، از همین اان از خودمان 
شروع کنیم، از پذیرش مسئولیت در قبال خودمان، خانواده، 

دوستان، ارباب رجوع، همسایه، طبیعت و... 
باید بدانیم ه��ر رفتاری که از ما س��ر مي زند عواقبی خوب 
یا بد دارد. پس عواقب بد را نیز پذیرفت��ه و برای جبران ها 

اقدام کنیم.

سبک مراقبت

محور مباحث کت��اب »چرا بچ��ه من حرف 
گوش نمي ده؟« ارتب��اط والدین با کودکان و 
نوجوانان، شناخت سختی ها، بحران ها و رفع 
مشکات در این دوره هاست. گویا این مباحث 
دغدغه ای به عنوان یك روانشناس برای مؤلف 
بوده، زیرا هم��ان طور ک��ه در مقدمه کتاب 
آمده است، گوش ندادن بچه ها به خواسته ها 
و صحبت های والدی��ن جزو یک��ی از پنج یا 
شش مشکل اصلی برای مراجعه خانواده ها به 
روانشناسان و مشاوران است. مؤلف در مقدمه 
کتاب آورده است: زمانی که در رابطه با نوشتن 
کتاب ب��ا اطرافیانم صحبت مي کردم بس��ته 
به موقعیت هر یك از آنه��ا بازخورد دریافت 

مي کردم. 
همان طور ک��ه در ابتدای کتاب در قس��مت 
شناسه هم به آن اشاره شده، این کتاب دارای 
ریزموضوع هایی است که مي تواند هویت کتاب 
را مشخص کند. از آن جمله مي توان به والدین 
و کودک، اطاعت، آموزش و پرورش کودکان، 

والدین و نوجوانان اشاره کرد. 
ضرورت بحث در ای��ن موضوع و تألیف کتاب 
را از دو جهت علمي  و دیگری ضرورت از نظر 
مؤلف کتاب مي توان بررس��ی ک��رد. از لحاظ 
ضرورت از دیدگاه علمي  مي توان اذعان داشت 
یکی از مهم تری��ن بحث های روانشناس��ی، 
خصوصاً روانشناس��ی رش��د بحث سازگاری 
کودکان و نوجوانان در سطوح مختلف است. 
طبیعتاً یکی از صحنه های س��ازگاری بچه ها 

حرف ش��نوی و گوش دادن آنها مي باشد. در 
باب ضرورت نگارش کت��اب حاضر، ذکر این 
نکته کافی اس��ت که مطرح کنی��م کدام پدر 
یا مادری اس��ت که در مرحل��ه ای از زندگی 
فرزندش با مشکل گوش دادن یا گوش ندادن 
او مواجه نشده باشد؟ مؤلف هم با توجه به علم 
و تجربه اش به عنوان روانش��ناس و همچنین 
تجربه همکارانش مدعی اس��ت ک��ه یکی از 
رایج ترین مشکات در زندگی والد-فرزندی 
همین مش��کل گوش ندادن و اطاعت نکردن 

فرزندان از والدین است.
کتاب در قالب 10قسمت و یك مقدمه و عنوان 
»گوش دادن: اطاعت کردن یا یاد گرفتن؟« به 
تش��ریح موضوع مورد نظر پرداخته است.  در 
آخر هم مؤل��ف با عنوان نتیجه گیری س��عی 
بر جمع بن��دی مطالب کت��اب دارد. کودکی 
که حرف گوش نمي دهد و یا خیلی کم حرف 
گوش مي دهد، از روی بدجنسی چنین کاری 
نمي کند، بلکه باید علت آن را بررسی کرد. این 

کتاب به دنبال بررس��ی همین موضوع است، 
همچنین به دنب��ال جلوگی��ری از تنبیهات 
بی مورد والدی��ن و معلمان در ای��ن فضا هم 
هس��ت، تا بتوان از وارد ش��دن اضطراب های 

بی مورد به فرزندان جلوگیری کرد. 
در قس��مت اول کتاب با عنوان »مش��اهدات 
روزانه« مباحث مهمي  مطرح مي ش��ود که از 
آن جمله مي توان ب��ه تأثیرات دوران جنینی 
و حاات تهدیدکننده و اضط��راب آور آن در 
آینده مادر و فرزند اشاره کرد. حتی مي توان 
پا را فرات��ر نهاد و تأثی��رات اطرافیان را هم به 
آن افزود. به عنوان نمون��ه اگر کودکی وقتی 
زنگ در به صدا درمي آید دچار ترس و نگرانی 
می شود مي توان ریش��ه آن را در زمانی یافت 
که مادر از صدای زنگ در استرس و اضطراب 

سرتاسر وجودش را فرامي گرفت. 
در قسمت دوم کتاب هم آموزش و یادگیری 
اصل لذت ثانوی مطرح مي ش��ود. نکته قابل 
توجه در این قسمت زندگی کردن بچه ها در 
زمان حال و تأمل نداش��تن به آینده است. از 
همین رو هم هست که در زمان بازی کودک 
وقت��ی از او تقاضایی دارید و ی��ا صحبتی با او 
دارید گوش نمي دهد و حال آن که والدین این 

عمل او را حمل بر بی ادبی مي کنند.
اگر برای والدین دغدغ��ه ای پیرامون تکالیف 
درسی و انجام ندادن آنها وجود دارد، قسمت 
س��وم کتاب با عنوان »انجام تکالیف مدرسه 
لحظه ای حس��اس« مي تواند کارگش��ا باشد 
زی��را در این بخش توضیح داده مي ش��ود که 
تن به انجام تکالیف ندادن از طرف فرزندان، 
دایل عدیده ای مي تواند داش��ته باش��د، از 
آن جمله به مش��کل ش��نوایی )چه موقتی و 
چه دائمی(، خس��تگی با این عنوان که گاهی 
اوقات فرزند به علت نداشتن برنامه و خستگی 
مفرط توان انجام تکالیف را ندارد، و یا دایل 
روانی- که باید همه اینها مورد بررس��ی قرار 
گیرد- مي توان اش��اره داش��ت. همین طور 
مباحث دیگری که در قسمت های دیگر کتاب 
به آنها پرداخته شده اس��ت. به عنوان نمونه 
بحث جذبه و اقتدار که در والدین بسیار مطرح 
است با روش هایی همچون احترام به دیگری، 

اعتماد و... به دست مي آید.
در قسمت پنجم کتاب که به بیان چند توصیه 
س��اده برای برقراری ارتباط صحیح با فرزند 
مي پردازد و در قس��مت ششم چگونگی کنار 
آمدن با بح��ران و فوریت ها و خش��م مطرح 
مي شود. از  قسمت هشتم کتاب به بعد مباحث 
گوش نک��ردن در دوره نوجوانی و مدرس��ه و 
راه های رابطه و رفتار والدین و جلب محبت به 
آنان مطرح مي شود. در آخر مي توان از مجموع 
مطالب کتاب این گونه نتیجه گرفت که گوش 
دادن انواع و اقس��امي  دارد مانند گوش دادن 
توأم با لذت )ک��ه برای کودک و والد بس��یار 
مفید است(، گوش دادن توأم با اطاعت، گوش 
کردن توأم با توجه، اشکال در گوش دادن یا 

حرف شنوی.
از جمله نقاط قوت کت��اب قابل تطبیق بودن 
در موارد زیادی با فرهنگ های مختلف است. 
همچنی��ن در آن از مطال��ب بس��یار مفید و 
کاربردی استفاده شده است. از لحاظ محتوا 
هم مي توان به علمي  بودن مطالب و همچنین 

ارائه راهکارهایی مناسب اشاره کرد.
این کتاب نیز همچون سایر کتب قابل نقد و 
دارای اشکااتی است. برخی ایرادات نگارشی، 
ثقیل بودن بعضی از واژه ها و عبارات و استفاده 
نکردن از اصطاحات روان تر و رایج تر از جمله 
مواردی اس��ت که مي توان ب��ه عنوان معایب 

کتاب برشمرد.
در آخر مي توان گفت این کتاب برای والدین و 
معلمانی که با مشکل حرف گوش ندادن فرزند 
یا شاگردشان مواجهند با رعایت و دقت نقدها 

مي تواند مفید باشد.

چه چیز و چگونه بگوییم تا فرزندان مان به ما گوش دهند؟
چرابچهمنحرفگوشنميده؟!

کتاب زندگی

گ�وش دادن انواع و اقس�امي  دارد 
مانند گوش دادن ت�وأم با لذت )که 
ب�رای ک�ودک و والد بس�یار مفید 
است(، گوش دادن توأم با اطاعت، 
گوش کردن توأم با توجه، اش�کال 
در گ�وش دادن ی�ا حرف ش�نوی

ک�دام پدر یا م�ادری اس�ت که در 
مرحل�ه ای از زندگ�ی فرزندش با 
مشکل گوش دادن یا گوش ندادن 
او مواجه نش�ده باش�د؟ مؤلف هم 
مدع�ی اس�ت یک�ی از رایج ترین 
وال�د- زندگ�ی  در  مش�کات 
فرزن�دی گ�وش ن�دادن و اطاعت 
نک�ردن فرزندان از والدین اس�ت

سبک رفتار

3 دیدگاه درباره مسئولیت پذیري از نگاه کارشناسان
مسئول زیاد داریم، مسئولیت پذیر کم!

   حسین گل محمدی
»بچه جان حرف گوش بده«، این عبارت را ش�اید صدها و بلکه هزاران بار از زبان والدینی 
که دور و برتان هستند شنیده باشید و اگر خودتان والد هستید محال است که این جمله 
را به فرزند خود نگفته باش�ید. برای من و شما این مهم است که بدانیم چرا بچه هایمان به 
حرف ما گوش نمي دهند. کتاب »چرا بچه من حرف گوش نمي ده؟« نوشته ژان لوک اوبر، 
ترجمه آذین حسین زاده از نشر قطره در پاسخ به این دغدغه و پرسش نوشته شده است. 
این کتاب با نسخه اینترنتی به قیمت 1500 تومان نیز در دسترس عاقه مندان است. با هم 

محتوای این کتاب را مرور مي کنیم.

در زندگی روزمره کلماتی مانند مسئولیت، 
مس�ئول و مس�ئولیت پذیری را زی�اد 
مي شنویم اما اینکه چه برداشت و تعریفی 
از آن داشته باشیم اهمیت بسیاری دارد. 
در واقع ما باید نسبت به اینکه بر زندگی 
خود و دیگران تأثیر داشته باشیم احساس 
تعهد کنیم. بنابراین برخی کارها هست 
که من نباید انجام ده�م و برخی دیگر از 
کارها هست که من متعهد هستم به لحاظ 
اخاقی آنها را انجام دهم، چون بر زندگی 
خ�ودم و اطرافیان�م اثرات مثبت�ی دارد

   بهنام صدقي
تمام�ي انس�ان ها مس�ئولیت هاي متع�ددي در زندگ�ي ش�خصي و 
اجتماعي شان بر عهده دارند. مسئولیت در برابر خالق هستي، در برابر 

خویش، مسئولیت در برابر خانواده و جامعه، محیط زیست و... 
بي ش�ک هر کس از دیدگاه ها، زوای�ا و منظرهای مختلف، یک س�ري 
مسئولیت هایي بر دوش دارد یا به تعبیر دیگر تکالیفي بر عهده او گذاشته 
شده و او نیز موظف است در زندگي این تکالیف را به نحو احسن انجام 
دهد، در غیر این صورت باید پاسخگو باشد. به عنوان مثال کارمندي که 
موظف به حضور در وقت اداري مقرر در بانک یا فرد ش�اغلي که همین 
شرایط براي او تعریف شده و باید سر ساعت در محل کارش حاضر شود، 
اگر از مسئولیتي که بر دوش شان است، شانه خالي کرده و نظم که یکي 
از نشانه هاي تقوا است را نداشته باشند، باید پاسخگوي اهمال کاري ها، 
عدم مس�ئولیت پذیري و بي نظمي هاي خ�ود باشند.روانشناس�ان و 
صاحب نظران این حوزه معتقدند مس�ئولیت پذیر بودن آدمي یکي از 
ش�روط موفقیت فردی و اجتماعی اس�ت. با وجود اهمیت انکارناپذیر 
مسئولیت پذیری در زندگی، امروزه ش�اهد فرار بسیاری از افراد از این 
موضوع مهم و شانه خالی کردن های فراوان از زیر بار مسئولیت هستیم 

اما کارشناسان در این زمینه چه مي گویند؟
         

    جای درس مسئولیت پذیری خالی است
مسئولیت  پذیری در سبك زندگی ایراني- اسامي 

دكتر مجيد ابهري

رفتارشناس و آسیب شناس

 داراي جایگاه رفیعي است. به نوعي مي توان گفت 
مسئولیت  پذیری یکي از محورهاي سبك زندگي 
سالم است. این در حالي است که در جامعه ما تمام 
آحاد و فرد ف��رد مردم و به ویژه مس��ئوان، داراي 
مسئولیت هایي معین بوده و در برابر انجام و به ثمر 
رس��اندن امور و تکالیف محوله مسئول، موظف و 
مکلفند. با نگاهي به بحث تعهد و مسئولیت پذیری 
از نظر قرآن و احادیث و روایات متوجه عمق اهمیت 
این مسئله مي شویم. در کل مسئولیت پذیري به 
عنوان ی��ك رفت��ار ف��ردي و اجتماع��ي، یکي از 
شاخصه هاي ممتاز در تربیت فرهنگي افراد است. همانند بسیاري از رفتارهاي 
اجتماعي این فرآیند از خانه شروع مي شود. یعني توس��ط والدین و رفتار آنها 
پي ریزي مي شود، در مدرسه ادامه مي یابد و در جامعه تکمیل مي شود. در خانواده 
وقتي والدین به فرزند خود مسئولیتي را واگذار مي کنند، باید نسبت به پذیرش و 

اجراي آن نظارت کامل داش��ته باش��ند و در صورت مش��اهده تخطي از قواعد 
مسئولیت پذیري در فرزند خود، آن را اصاح کنند. بر اساس سن کودک واگذاري 
خاموش و روشن کردن تلویزیون تا آب دادن گل ها و گیاهان در خانه، جمع آوري 
رختخواب و تختخواب فردي و در مرحله سنین بااتر، انجام خرید خانه، از خرید 
نان گرفته تا اقام دیگر، مي تواند در لیست مسئولیت هاي فرزندان باشد. متأسفانه 
امروزه در بسیاري از خانواده هاي ما عکس این رفتار مشاهده مي شود. یعني فرزند 
جوان در خانه مي نشیند، مشغول بازي با اینترنت یا امور فردي مي شود و پدر و 
مادر به رغم سن باا و بعضاً بیماري براي خرید از خانه خارج مي شوند. در مدرسه 
نیز مس��ئولیت نگهداري از لوازم کاس و نظافت آن باید به عهده دانش آموزان 
گذاشته شود. مثل آنچه در ژاپن و بسیاري از کشورهاي دیگر وجود دارد. در جامعه 
ما نیز مسئولیت پذیري به عنوان شاخصه ممتاز افراد در مشاغل و مسئولیت هاي 
سازماني شناخته مي ش��ود. امروزه اگر جوانان ما ازدواج گریز هستند، در کنار 
مشکات مالي و بیکاري، اصل مهم رفتاري، مسئولیت گریزي و ترس از پذیرش 
مسئولیت زندگي، باعث فرار جوانان از ازدواج شده است. آموزش و پرورش باید 
مهارت مسئولیت پذیري را در میان دروس اصلي نوجوانان و جوانان قرار دهد تا 

بتوانیم جامعه اي پاسخگو با مدیراني مسئول و پاسخگو داشته باشیم.
   فقدان مسئولیت پذیری سامت جامعه را تهدید مي کند

درک و شناخت آدمي  چنانچه افزایش یابد، حس 

داود اسماعيلی

روانشناس و مدرس دانشگاه

 
مس��ئولیت پذیری در او ایج��اد مي ش��ود. اف��راد 
مسئولیت پذیر از هوش هیجانی بااتری برخوردارند. 
این هوش انطباق انسان با محیط و دیگران را تعیین 
مي کند. تعام��ل در امور نتیجه تفاه��م و تعهد در 
زندگی ش��خصی اس��ت و افرادی که نس��بت به 
خویشتن خویش متعهد، مقید و ملتزم به الگوهای 
هس��تند،  انس��انی  کرام��ت  و  متعال��ی 
مسئولیت پذیری شان افزایش یافته و الگویی عملی 
برای اشخاص و جامعه خویش خواهند بود. فقدان 
حس تعامل، همکاری و مسئولیت پذیری سامت و 
پویایی جامعه و خان��واده را تهدید مي کند. خانواده های متزلزل و آش��فته فاقد 
مشارکت و تعامات سالم و سازنده اجتماعی هستند. مسئول در معنای لغوی به 
معنای کسی است که از او سؤال مي شود یا به تعبیری درخواست مي شود و وی 
مکلف به پاسخگویی به حکم وظیفه است، وگرنه مسئول به معنای کسی که پست 
و مسئولیتی به او داده ش��ده زیاد است، اما مسئولی که مسئولیت پذیر باشد کم 
داریم. به عنوان مثال ما مردم و مسئولین در مورد همین شعار امسال که رهبري 
فرزانه آن را تحت عنوان حمایت از تولید، کارگر و کااي ایراني نامگذاري فرمودند، 

مسئول هستیم. مسئول حمایت از کارگران، پیشه وران، صنعتگران، کشاورزان و 
تولیدکنندگان داخلی. مسئول ترویج فرهنگ حمایت از تولید، حمایت از کاا و 

محصول ایرانی. 
 مسئولیت پذیری از دوران کودکی آغاز مي شود

ما در زندگی روزمره کلماتی مانند مسئولیت، مسئول 

الهام شريفي نيا

روانشناس و مشاور خانواده 

 
و مسئولیت پذیری را زیاد مي شنویم اما اینکه چه 
برداش��ت و تعریفی از آن داش��ته باش��یم اهمیت 
بس��یاری دارد. اگر بخواهیم تعریف ملموس��ی از 
مسئولیت ارائه بدهیم، باید بگوییم در واقع ما باید 
نسبت به اینکه بر زندگی خود و دیگران تأثیر داشته 
باشیم احس��اس تعهد کنیم. بنابراین برخی کارها 
هست که من نباید انجام دهم و برخی دیگر از کارها 
هست که من متعهد هستم به لحاظ اخاقی آنها را 
انجام دهم، چون بر زندگی خودم و اطرافیانم اثرات 
مثبتی دارد. یکی از مصادیق این تعریف این است که 
پدر و مادرها در رشد احساس مسئولیت کودکان شان مسئولند و باید بدانند چگونه 
و چه زمانی به پرورش این احساس در کودکان شان بپردازند. اگر بخواهیم کودکان 
سالمي  تربیت کنیم، توجه به آموزش مسئولیت پذیری در آنها نکته اي بسیار حائز 
اهمیت اس��ت. البته در مس��ئولیت پذیری خودم��ان باید الگ��وی خوبی برای 
کودکان مان باش��یم. مخصوصاً اینکه پدرها نقش بس��زایی در مدل سازی برای 
کودکان پس��ر دارند. بررسی ها نشان داده پس��رانی که نتوانستند پدران خود را 
بشناسند، از مسئولیت پذیری کمتری برخوردارند و مشکات خود را نمي توانند 
کنترل کنند و در مدارس به صورت پرخاشگرانه رفتار مي کنند. بنابراین پدرها 
مي توانند پس��ران را افراد مس��ئولیت پذیر بار آورند. به کودک بیاموزید که اگر 
مسئولیتی را انجام نداد، عواقبش را نیز باید بپذیرد. به طور مثال اگر اسباب بازی ها 
را در س��بد جمع نکرد او را برای مدتی از بازی کردن با آن اسباب بازی ها محروم 
کنید. انتظار کاری که از کودک دارید را دقیقاً برایش مشخص کنید. به طور مثال 
اگر قرار است به گلدان آب بدهد، میزان آب را برای او مشخص کنید. اگر بخواهیم 
به اثرات منفی آموزش حس مس��ئولیت به ک��ودکان بپردازیم، باید به اصطاح 
»مادران آویزان« اش��اره کنیم. اصطاحی که به برخي والدین گفته مي شود. به 
والدیني که اطراف کودک شان مي پلکند و به کودک اجازه نمي دهند تا پیامدهای 
طبیعی را تجربه کند. بنابراین سعی کنیم بین کنترل زیاد و رویکرد فرزندپروری 
آسان گیر، تعادل برقرار کنیم. زمانی که به کودکان مان اجازه درک و لمس عواقب 
طبیعی زندگی را از نزدیك مي دهیم، آنها نیز توانایی اداره امور و نحوه تصمیم  گیری 

را یاد خواهند گرفت.
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شهاب اقبال* 

يكي از مهم ترين مسائل در ساختار مديريت 
بحران كشورمان، وظايف و اختيارات قانوني آن 
هنگام رخ دادن بحران است. اينكه تصميمات 
اين نه�اد تا چه ح�د در دس�تگاه هاي مرتبط 
براي هماهنگي ها تأثير دارد، ب�ه قوانين اين 
نهاد برمي گردد. در اين ب�اره بايد از تجربيات 
جهاني و قوانين تدوين شده ساير كشورهاي 
پيشرو در اين حوزه استفاده ش�ود تا قانوني 
جامع و به روز تصويب و زمينه تحول در حوزه 
مديري�ت بحران فراهم ش�ود. البت�ه وظايف 
هر س�ازماني هنگام بحران مش�خص ش�ده 
اما در برخي م�وارد به داي�ل مختلف ممكن 
اس�ت آن گونه كه پيش بيني مي ش�ود نتوان 
خدمات مناس�بي ارائه كرد ك�ه از مهم ترين 
دايل آن بحث عدم هماهنگي بين سازماني 
بوده كه البته از جمله اهداف اصلي تش�كيل 
سازمان مديريت بحران همين موضوع است. 

  
تجربه س��ال هاي اخير در حوادث نشان داده كه 
مديريت بحران در نقش��ي كه برايش ايفا شده، 
موفقيت كامل را نداش��ت. اين مشکل را برخي 
ناظران مربوط به س��اختاري كه براي س��ازمان 
مديريت بحران ديده شده بود، مي دانند و برخي 
ديگر نيز نقص در قوانين سازمان تشخيص دادند 
و برخي از كارشناسان هم اشکال را در چيدماني 

كه در سازمان انجام شده بود، مي دانند. 
آيين نامه اي كه ب��راي ايجاد س��ازمان مديريت 

بحران تهيه شده بود به صورت آزمايشي مطرح 
و قرار شد اگر موفق باشد ادامه كار دهد و در غير 
اين صورت مورد بازنگري قرار مي گيرد. در حال 
حاضر هم سه سال از پايان آن زمان گذشته و هر 
سال مجلس شوراي اسامي اين قانون را تمديد 
مي كند تا بتواند در فرصت ايجاد ش��ده، ساختار 
اين سازمان را به  طور اصولي بازنگري كند. اكنون 
مدت هاست كه دولت و مجلس در حال بررسي 
هس��تند تا با اعمال تغييرات مناس��ب در برخي 
قوانين س��ازمان مديريت بحران به اهدافش كه 

ايجاد هماهنگي بين سازمان هاست،برسند. 
  هماهنگ كننده بايد تقويت شود

مع��اون برنامه ري��زي و آموزش ه��اي تخصصي 
س��ازمان امداد و نجات هال احمر معتقد است 
كه »در اين خص��وص دو نظريه كلي وجود دارد. 
نخس��ت اينکه اين س��ازمان همچنان به  عنوان 
سازمان هماهنگ كننده بين دستگاه هاي مختلف 
دخيل در بحران باش��د. دوم اينکه اين سازمان 
تبديل به وزارتخانه شود تا هم تصميم گيرنده و 
هم اجرا كننده باشد و هم اينکه تمام مجموعه هاي 
دخيل در زمان بحران تحت پوشش اين وزارتخانه 

قرار گيرند.«
به گفته احمد سلطاني » اين دو نظريه در سطح 
كان وج��ود دارد ك��ه نظريه نخس��ت مطابقت 
بيش��تري با روند حاكم در كشورهاي غربي دارد 
و نظريه دوم هم بيشتر در كشورهاي بلوک شرق 
و از جمله روس��يه در حال اجراست به نحوي كه 

در روسيه وزارت ش��رايط اضطراري وجود دارد 
كه همه دس��تگاه هاي امدادي زي��ر نظر آن قرار 

دارند.«
  متولي هر بخش مشخص است

به گفته مع��اون برنامه ريزي ه��ال احمر نکته 
ديگر اين است كه »براي ايجاد هماهنگي، نياز به 
دستورالعمل ها و آيين نامه هايي است كه وظايف 
هر يک از دستگاه ها به درستي مشخص شود. اين 
در حالي است كه در ايحه جديدي كه در حال 
تدوين اس��ت اين موضوع پيش بيني شده است، 
اما موضوع ديگري ك��ه در مديريت بحران به آن 
نياز داريم و در حال حاضر در اكثر كش��ورها آن 
را در دس��تور كار خود قرار داده ان��د بحث برنامه 
ملي پاس��خ اس��ت.« در واقع اين برنامه جايگاه 
دس��تگاه هاي مختلف را در ارائ��ه خدمات مورد 
نياز آسيب ديدگان مشخص مي كند و در صورت 
تحقق اين موضوع، بحث مديريت هماهنگي نيز 

حل خواهد شد. 
سلطاني معتقد است كه  قانون فعلي نکات مثبتي 
دارد. يکي از اين موارد اين است كه در زمان بحران 
متولي هر بخش را مشخص كرده است. به  عنوان 
مثال مشخص كرده است در زمان وقوع حوادث 
عمليات جس��ت و جو و نجات و اسکان اضطراري 
بر عهده هال احمر است. بحث سامت بر عهده 
وزارت بهداشت و تأمين ارتباطات بر عهده وزارت 
ارتباطات است. بالطبع وزارت نفت و شهرداري و 
پزشکي قانوني و ساير نهادها نيز وظايف خودشان 

را مي دانند، اما يکي از نواقص اين است كه نحوه 
تعامل دستگاه ها و سازمان هاي دخيل در سازمان 
مديريت بحران با يکديگر و وظايف آنها و همچنين 
تأمين منابع مورد نيازشان در زمان حوادث به  طور 

شفاف مشخص نشده است.«
  موضع انفعالي نسبت به بحران ها

اما نکته حائز اهميت اين است كه در حال حاضر 
اكثر كش��ورها به اين س��مت پيش مي روند كه 
از بروز بحران ها پيش��گيري كنند. پيش��گيري، 
كاهش اثرات، آمادگي پاس��خ، بازتواني و بازيابي 
پنج مقوله اي اس��ت كه در مديريت بحران ديده 
مي ش��وند، بنابراين اگر در قانون بحران بتوانيم 
تفکيکي داش��ته باش��يم بس��ياري از مشکات 
حل خواهد ش��د. به عنوان مثال هر سال بخشي 
از بودج��ه باي��د به بخ��ش پيش��گيري همانند 
مقاوم سازي خانه هاي روستايي و آموزش مردم 
و بخش��ي هم براي تقويت توان و ناوگان امدادي 
براي ارائه پاس��خ بهينه و به موقع و برنامه ريزي 
براي بازيابي، بازتواني و. . . اختصاص يابد. بالطبع 
با چنين رويک��ردي بعد از چندين س��ال به اين 
سمت پيش مي رويم كه در صورت بروز حوادث، 
خسارت هاي كمتري خواهيم داشت، اما متأسفانه 
در شرايط فعلي در كارنامه مان يک موضع انفعالي 
نسبت به بحران ها داريم. يعني منتظر مي مانيم 
وقتي بحران رخ داد اعتبار را در اختيار س��ازمان 
مديريت بحران ق��رار مي دهيم و مي گوييم براي 
افراد آسيب ديده هزينه كند. ضمن اينکه امروزه 
جوامع پيشرفته به س��مت توانمند سازي جامعه 
پيش مي روند، يعني سعي مي كنند افراد جامعه 
را به گون��ه اي آگاه كنند و آم��وزش دهند كه در 
صورت ب��روز حوادث، خس��ارت كمتري ببينند 
يا اگر هم خسارت ديدند خودش��ان در برطرف 
كردن نيازهاي خود مش��اركت داش��ته باشند و 
به داد خودش��ان برس��ند. اينگونه نباشد كه اگر 
كسي آس��يب ديد منتظر بماند تا س��ازماني به 

كمک آنها بيايد. 

قانون درباره »پاسخگويي« شوراي نگهبان 
چه مي گويد؟

آيا شوراي نگهبان اساساً يک نهاد پاسخگو است؟ اگر پاسخ به اين پرسش 
مثبت است، حال اين پاسخگويي در برابر كدام نهاد و دستگاه بايد انجام 
شود؟ آيا شوراي نگهبان براي فعاليت هايي كه انجام مي دهد بايد پاسخ 

و توجيه قانع كننده اي داشته باشد؟ 
به نظر مي رسد در بدو امر بايد بين »ش��فافيت و پاسخگويي« قائل به 
تفکيک شد. زماني كه شفافيت مطرح باشد، اصواً تمام ابواب پاسخگويي 
را نيز به شکل مس��تتر در خود مطرح مي كند. به طوركلي پاسخگويي 
زماني اتفاق مي افتد كه ابهامي در عملکرد يک نهاد وجود داشته باشد و 
براي از بين رفتن ابهامات و تبيين موضوعات، نياز به پاسخگويي مطرح 
است. وقتي كاركرد و فعاليت هاي يک نهاد شفاف باشد و ابهامي در آن 
وجود نداشته باشد، عمًا ديگر نيازي به پاسخگويي در آن وجود ندارد. 
از اين رو در عملکرد و كار ويژه  اصلي نهاد مورد نظر، به راحتي مي توان 

ضرورت پاسخگويي يا عدم پاسخگويي را خواستار شد. 
شوراي نگهبان فعاليت هاي خود را در بستر قانون انجام مي دهد و مسلماً 
اگر ضرورت دارد شورا پاسخگوي فعاليت هاي خود باشد، اين پاسخگويي 
بايد برآمده از وظيفه قانوني شورا باشد. از آنجا كه وظايف شورا متعدد 

است، پاسخگويي نيز به تبع آن وظايف متفاوت خواهد بود. 
يکي از وظايف شورا، بررسي مصوبات و اساسنامه هاي واصله از مجلس 
شوراي اسامي و هيئت وزيران است كه آنها را از نظر مطابقت با موازين 
شرع و عدم مغايرت با قانون اساسي بررس��ي مي كند. از ديگر وظايف 
شوراي نگهبان، تفسير اصول قانون اساسي است كه اين مهم در اصل 
)98( قانون اساسي ذكر شده است. از اين رو در صورت درخواست تفسير 
اصول قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، رؤساي قواي سه گانه يا 
هر كدام از اعضاي شوراي نگهبان، ش��ورا مبادرت به تفسير اصل مورد 
استفسار خواهد كرد. از ديگر وظايف و اختيارات شوراي نگهبان، پاسخ 
به استعامات ديوان عدالت اداري است. در روند بررسي مصوبات مجلس، 
استفساريه هاي صورت گرفته از شوراي نگهبان و پاسخ به استعامات 
ديوان عدالت اداري، رويه شوراي نگهبان كامًا شفاف و روشن است. اين 
رويه نشان از اهتمام شورا به تبيين مؤلفه هاي كاركردي خود است كه با 
توجه به شفاف بودن كاركرد شورا، نيازي به پاسخگويي به ذهن متبادر 
نمي شود. همانطور كه ذكر شد، مفهوم پاس��خگويي، در استفساريه از 
شوراي نگهبان متجلي مي شود. طبق ماده18 آيين نامه داخلي شوراي 
نگهبان، مقام معظم رهبري، رئيس جمهور، رئيس مجلس، رئيس قوه 
قضائيه و هر يک از اعضاي شوراي نگهبان در صورت ابهام و طلب تفسير 
از اصول قانون اساسي، مي توانند از ش��وراي نگهبان طلب پاسخ كنند 
و مطابق همين آيين نامه، ش��وراي نگهبان مکلف به جوابگويي است، 
بنابراين از طرق فوق الذكر، اعضاي ش��وراي نگهبان پاس��خ مقتضي را 

ارائه خواهند داد. 
كاركرد ديگر و مهم شورا، رسيدگي به مصوبات و اساسنامه هاي واصله 
اس��ت كه آنها را از جهت عدم مغايرت با موازين ش��رع مقدس و قانون 
اساسي بررسي مي كند. در اين بين مسلماً شوراي نگهبان موارد مغاير 
با شرع و قانون اساسي را تفکيک و جهت اصاح و رفع ايراد به مجلس 
شوراي اسامي و هيئت وزيران عودت مي دهد. تمام اين رويه و ايرادات 
واصله كه مورد بررسي شورا واقع شده است، چه ايرادات مغاير موازين 
شرع و چه ايرادات مغاير قانون اساسي، به صورت مکتوب و بدون دخل 
و تصرف در سامانه جامع نظرات ش��وراي نگهبان بارگذاري مي شود و 
در دس��ترس عموم قرار مي گيرد. ذكر تمامي ايرادات و نواقص و حتي 
تذكرات، نشان از اهتمام شورا به شفافيت كاركرد خود مي باشد كه مسلماً 

اين شفافيت، شوراي نگهبان را بي نياز از پاسخگويي مي كند. 
كاركرد ديگر شورا، پاسخ به اس��تعامات واصله از سوي ديوان عدالت 
اداري است. در مواردي كه ش��کاياتي به ديوان عدالت اداري مي رسد و 
در آن ادعاي مغايرت برخي از مصوبات و مقرره ها با موازين شرع شود، 
ديوان عدالت اداري از شوراي نگهبان استعام مي كند و نظر آن شورا را 
نصب العين خود قرار مي دهد. اين رويه در ماده 87 قانون تش��کيات و 
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مجلس شوراي اسامي 
كه مقرر مي دارد: » در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين 
شرع براي رسيدگي مطرح باش��د، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي 
نگهبان ارسال مي شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي، 

ازم ااتباع است«موجود است. 
*پژوهشگر حقوق عمومي

 چالش قانوني مسئوليت دولت 
و نظام مهندسي 

بعد از زلزله ه�اي متع�دد و زلزله آذرم�اه 97 كرمانش�اه كه حدود 
700 نف�ر مص�دوم بر ج�اي گذاش�ت، س�ؤال اين اس�ت ك�ه چرا 
واحده�اي داراي تأييدي�ه رعايت مقررات ملي س�اختمان، صدمه 
ديده اند و مجدد خانواره�اي متعدد روانه چادر و كانكس ش�دند؟ 
چرا مس�ئوليت دولت، ش�هردار ها، وزارت كش�ور )بخشداري ها( 
و س�ازمان نظ�ام مهندس�ي هم�واره مغف�ول باق�ي مي مان�د؟

در زمره اهداف قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)1374(، »باا 
بردن  كيفيت  خدمات  مهندسي  و نظارت  بر حسن  اجراي  خدمات « و نيز 
»الزام  به  رعايت  مقررات  ملي  ساختمان ، ضوابط  و مقررات  شهرسازي ، مفاد 
طرح هاي  جامع  و تفصيلي  و هادي«  از س��وي  تمام  دستگاه هاي  دولتي ، 

شه�رداري ها، س�ازندگان ، مهندسان و بهره برداران بايد رعايت شود. 
افزون بر اين، تمام  اشخاص  حقيقي  و حقوقي  مرتبط  با بخش  ساختمان 
 به  عنوان  اصل  حاكم  بر تمامي  روابط  و فعاليت هاي  آنها و فراهم  ساختن  
زمينه  همکاري  كامل  ميان  وزارت  مس��کن  و شهرس��ازي ، شهرداري ها 
و تشکل هاي  مهندسي  و حرفه اي  و صنوف  س��اختمان   ذكر شده است، 
اين در حالي است كه در عمل نه مجري ، نه پيمانکار و نه حتي نهادهاي 
نظارتي، براي قانون ارزشي قائل نيستند غير از اخذ تعرفه هايي كه خيلي 

هم مراعات نمي شوند. 
  مسئوليت قضايي مشترک

قوه قضائيه طبق اصل )156( قانون اساسي، وظيفه پشتيباني از حقوق 
مردم را بر عهده دارد و به همين دليل به وي ابزارهاي نظارتي و تنبيهي 
متعددي داده شده است. بر اين اساس به رئيس قوه قضائيه براي جلوگيري 
از نقض حقوق مردم و ساخت سازه هاي بي كيفيت و تأييديه هاي صوري 
و محصول فس��اد، امکان نصب يک حقوقدان در »شوراي انتظامي نظام 
مهندسي« )طبق ماده )24( قانون متشکل از پنج نفر( داده شده است. 
اين منصوب هم به تنهايي و هم در همکاري با ساير مراجع قضايي به ويژه 

دادستان شهرستان و دادستان كل مي تواند نقش جدي بازي كند. 
دادس��تان نيز كه طبق ماده )22( قانون آيين دادرسي كيفري، صيانت 
از حقوق عمومي را بر عهده داش��ته اس��ت، در پيگيري ماده 616 قانون 
مجازات اسامي، ترديد دارد. طبق اين ماده: » در صورتي كه قتل غيرعمد 
به واس��طه بي احتياطي يا بي مبااتي يا اقدام به امري كه مرتکب در آن 
مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به 
حبس از يک سال تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از اولياي 

دم محکوم خواهد شد.« 
اين قوانين در حالي است كه در تخريب هزاران واحد مسکوني شهري در 
زلزله هاي اخير كرمانش��اه ، بروجرد و قبل اينها، بي مبااتي در ساخت و 
سازها به طور غير قابل انکاري مشهود است. به صراحت قانون، افراد مسبب 
كه سبب قتل و جرح غيرعمد را فراهم كرده اند بايد به حبس و پرداخت 
ديه و البته مجازات هاي تکميلي همچون لغو پروانه نظام مهندسي محکوم 
گردند ولي آنچه بعد از وقوع زلزله ها شاهد آن هستيم، غفلت هاي صنفي 
و قضايي موجب تجري و گسترش فساد و نقض قانون است. البته بخشي 
از اين ناكارآمدي و كاستي ها نيز متوجه قوانين است. به همين دليل هم 
رئيس مجل��س در بازديد از مناطق زلزله زده، كميس��يون هاي عمران و 
شوراها و امور داخلي مجلس را ملزم به بررس��ي و اصاح قوانين مربوط 

كرده است. 
  قانون اصاح شود

نمايندگان مجلس به ويژه نمايندگان كميسيون عمران و همچنين سرپل 
ذهاب و ساير شهرهاي كرمانشاه ازم است طرحي براي اصاح قانون نظام 

مهندسي و كنترل ساختمان ارائه كنند. 
»مقررات ملي ساختمان متناسب با ش��رايط باياي طبيعي در ايران به 
ويژه زلزله«، »اصاح صاحيت ها و الزام ش��وراي انتظامي سازمان هاي 
نظام مهندسي استان ها براي اعمال تنبيهات صنفي بدون تسامح«، »درج 
اهم تخلفات و مجازات هاي صنفي، تصريح به مسئوليت هاي مدني، صنفي 
و كيفري مهندسين )كارفرما و ناظر( «،»برخورد كيفري و صنفي بسيار 
سنگين با هر تأييديه ناشي از فساد«، »ايجاد صاحيت براي دادستان ها 
جهت ورود به ساخت و س��ازهاي غيرقانوني و بي كيفيت« و نيز »اعمال 
صاحيت هاي پيشگيرانه و تکليف به صدور كيفرخواست وفق ماده 616 
قانون مجازات اسامي براي اهمال در ساخت و سازها « از جمله مواردي 

است كه مي توان به آن پرداخت. 

گروه حقوقی روزنامه جوان پذيرای مطالب جامعه حقوقی  است.
9 انتشار ديدگاه های حقوقی به منزله تأيید يا رد تمام محتوای آنها نیست. 

وظايف و اختيارات قانوني در بحران ها
تفكيك در قانون بحران، بسياري از مشكات ما را حل مي كند

چگون�ه مي توان فهميد ك�ه آيا از يك س�ند خانه براي 
گرفتن وام مس�كن توس�ط بنگاه و ب�دون اطاع مالك 

استفاده شده است يا نه؟
هر چند كه بدون داش��تن اختيار و اجازه از طرف مالک چنين امکاني 
فراهم نمي باشد اما به صورت كلي بايد بيان داشت با اخذ وام سند در 
رهن بانک قرار گرفته و متعاقباً س��ند رهني تنظيم مي گردد و امکان 

آگاهي از اين امر ميسر خواهد بود. 
آيا از مطالب من�درج در نرم اف�زار تلگرام بي�ن دو نفر 
مي توان براي اثبات ش�راكت بين آن دو اس�تفاده كرد، 
چون مدرک ديگري غير از رس�يد واريز پول )كه در آن 
موضوع واريز مش�خص نيست (به حس�اب شريك كه 
معامله را به ن�ام خودش انجام داده اس�ت، هيچ مدرک 

ديگري وجود ندارد. 
در هر حال هر مدعي مطابق قانون بايد ادعاي خود را به اثبات برساند. 
به صحبت هاي موجود در تلگرام براي اثبات مدعاي می توان اس��تناد 
كرد. همچني��ن مي توان به س��اير ادله  اثبات دعوا از جمله ش��هادت 
شهود متوسل ش��د. در پايان بايد بيان داش��ت دادگاه پس از بررسي 
ش��واهد و مدارک بر اس��اس دايل و مدارک موجود تصميم مقتضي 

خواهد گرفت. 

چهل گفتار 
»چهل گفتار حقوقي« تأليف عباس كريمي اس��تاد دانشکده حقوق و 
علوم سياسي دانشگاه تهران به عنوان حاصل محاوره و همفکري دهها 

استاد و صاحبنظر حقوقي، پاسخي است به پرسش هاي روز جامعه. 
طبق آنچه در چکيده اين كتاب آمده اس��ت، پاره اي از اين پاسخ ها 
خيلي زود به بار نشست، همانند پيشنهادي كه در رابطه با برجام و 
نحوه تصويب آن داده ش��د و در كنار نظر دولت داير بر اينکه برجام 
معاهده نيس��ت و نياز به تصوي��ب مجلس ندارد و مجلس ش��وراي 
اسامي كه آن را معاهده مي دانست و لزوم تقديم ايحه براي تصويب 
كلي برجام را ضروري مي دانس��ت، چهل گفتار راه ح��ل ميانه را بر 
پيش��نهاد طرحي در مجلس براي تصويب برجام ب��ه منظور تجويز 
اجرايي كردن تدريجي آن داير كرد؛ راه حلي كه پذيرفته شد و اكنون 
خردمندانه بودن آن مشخص شده اس��ت. ساير پاسخ ها نيز در رويه 
قضايي و دكترين مورد اس��تقبال قرار گرفت و در مباحث گوناگون 
حقوقي تأثير خود را بر جاي گذاش��ت. چهل گفت��ار كه به تدريج و 
همراه با تحوات روز جامعه شکل گرفت، اينک در قالب يک كتاب 

عرضه گرديده است. 
اين كتاب 740 صفحه اي در قطع وزيري توسط انتشارات دادگستري 

منتشر شده است. 

مجازات سرک  به تلفن همراه ديگران
ماده يک قانون جرائم رايانه اي بيان مي دارد: »هر  كس به  طور غيرمجاز 
به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به  وسيله تدابير امنيتي 
حفاظت شده اس��ت دسترس��ي يابد، به حبس از 91 روز تا يک سال يا 
جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم 

خواهد شد.«
قانونگذار دسترسي غيرمجاز به سامانه رايانه اي يا مخابراتي يا داده ها را در 

صورت وجود شرايط زير جرم مي  داند:
1- اين دسترس��ي بدون اجازه ش��خص باش��د، بنابراين در مواردي  كه 
خود شخص اذن به مش��اهده داده يا ورود به س��امانه را مي  دهد، جرمي 

رخ نمي دهد. 
2- داده ها يا س��امانه برخوردار از تدابير امنيتي باش��ند، چراكه حمايت 
قانوني شامل افرادي مي  شود كه خودشان حداقلي از امنيت را براي حريم 
خصوصي  شان قائلند. براي مثال اگر سامانه مدنظر گوشي همراه يا رايانه 
شخصي داراي رمز عبور باشد، مرتکب با گذر از اين تدابير امنيتي مجرم 

شناخته خواهد شد. 
اين ماده به  طور گسترده هم شامل زماني مي  شود كه شخصي در دنياي 
واقعي رمز عبور شما را به  نحوي بشکند و به اطاعات سامانه دسترسي 
پيدا كند و هم زماني  كه در فضاي مج��ازي از طرقي مثل هک و عبور از 
تدابير امنيتي  تان به اطاعات دسترسي پيدا كند. حال گذر از اين تدابير 
امنيتي مي توان��د از طرق مختلف صورت  بگيرد؛ چ��ه به صورت فني و با 
استفاده از نرم  افزار، چه به صورت غيرفني مثل فريب  دادن شخص براي 
در اختيار گذاشتن نام كاربري و رمز عبور كه قانونگذار بين اين دو مورد 

تفاوتي قائل نشده  است. 
همانطوركه از ماده فوق پيداست، هم دسترسي به سامانه و هم دسترسي 
به داده  ها )در صورت وجود ساير شرايط( جرم مي  باشد، بنابراين اگر فردي 
از تدابير امنيتي شما عبور كند و وارد سيستم ش��ود، حتي بدون اينکه 

اطاعاتي را مشاهده كند، عمل وي جرم است و قابل مجازات مي  باشد. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  

حد و مرز آسيب زدن به دزد !
اطاع از حد و مرزهاي قانوني به منظور مقابله با دزد، ما را از جايگاه شاكي به متشاكي تنزل نخواهد داد

در بعض�ي از پرونده ه�اي قضايي ش�اهد آن 
هس�تيم كه ب�ه ط�ور مث�ال، صاحبخانه اي 
محكوم به پرداخت ديه به سارق شده است! 
حكمي كه ظاه�راً عجي�ب و غيرمنصفانه به 
نظر مي رس�د اما ش�رع مقدس و قانون، نظر 
ديگري دارند. آس�يب رس�اندن به سارق در 
دو وضعيت حض�وري و غيرحضوري متصور 
است. نخست وقتي صاحبخانه براي حفاظت 
از منزل يا اش�ياي ذي قيمت خ�ود، اقدام به 
ام�وري همچون نص�ب حف�اظ  روي ديوارها 
مي كند و در من�زل را قفل مي كن�د و از خانه 
خارج مي ش�ود و دوم هنگامي كه با س�ارقي 
در منزل خود يا مكاني ديگر مواجه مي شود. 
حال س�ؤال اينجاس�ت كه در هر يك از اين 
وضعيت ه�ا، حد و م�رز مقابل�ه و وارد كردن 
آسيب به شخص س�ارق به چه ميزان است؟

  
  آسيب رساني غيرحضوري

ش��خصي با انگيزه معمول و طبيع��ي مراقبت و 
محافظت از منزل خود، اقدام به كشيدن نرده روي 
ديوارها كرده و از آنجا كه قصد مسافرت مي كند، 
جريان برق را نيز به حصار فلزي آن وصل مي كند. 
به همين دليل سارقي كه قصد ورود به منزل او را 
داشته باشد دچار برق گرفتگي و فوت مي شود يا 
اينکه نوک نرده ها را آغشته به مواد سمي كشنده 
يا آنقدر تيز و برنده مي كند كه همچون سرنيزه اي 
جنگي موجب جراحت سارق مي شود. شايد در 
نگاه قضاوت گونه عامه مردم، شاهد چنين عباراتي 
باش��يم كه خودكرده را تدبير نيست... كسي كه 
دزدي مي رود هر بايي ببيند حق اوس��ت... در 
اين اوضاع و احوال بايد به هر ترتيبي از اموال خود 

محافظت كرد.  
اما واقعيت اين اس��ت كه در صورت فوت سارق، 
اولي��اي دم او و در صورت جراحت س��ارق، خود 
او مي تواند عليه صاحبخانه ش��کايت كند! البته 
اين فارغ از جنبه كيفري فعل مجرمانه س��رقت 
است، چراكه قطعاً عمل وي مصداق شروع به جرم 

سرقت بوده و حسب مورد، مجازات خواهد شد. 

ماده 132 قانون مدني اش��عار مي دارد: » كسي 
نمي تواند در ملک خود تصرفي كند كه مستلزم 
تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف 
و براي رفع حاجت يا رفع ضرر  از خود باشد.« لذا 
هر كس مي تواند در ملک خود به صورت متعارف، 
هرگونه تصرفي  داش��ته باشد؛ ليکن اقدام مالک 
در مورد اتصال ب��رق به نرده ها ، آغش��ته كردن 
به مواد كش��نده  و س��رنيزه كردن  آنها؛ اقدامي 
متعارف، منطقي يا ض��روري نبوده و پيش بيني 
وقوع خطر برق گرفتگي ي��ا جراحت در آنها قابل 
تصور مي باشد، بنابراين اقدام صاحبخانه به لحاظ 
بي احتياطي رخ داده، غيرقانوني بوده و مشمول 

پرداخت ديه است. 
البته اگر اقدام به نص��ب تابلوهاي اخطار همانند 
»خطر برق گرفتگي« كند به نحوي كه مش��هود 
باش��د، طبق قاعده تحذير، مس��ئوليت متوجه 
خود سارق خواهد بود مگر اثبات كند كه رؤيت 

نکرده است. 
مثال ديگري كه مي توان اشاره كرد، كندن چاه 
است كه اگر پشت در خانه حفر شود، به قصد آنکه 
وقتي سارق وارد مي شود داخل آن بيفتد؛ همانند 
موارد قبلي بوده و به لحاظ غيرمتعارف بودن آن، 

محکوم به پرداخت خسارات وارده به فرد خواهد 
بود اما اگر همين چ��اه را در مح��ل متعارفي از 
زمين خود حفر كرده باشد، اگرچه درپوشي روي 
آن نگذاش��ته و عامتي هم نزده باشد، مسئول 

نخواهد بود. 
ماده 508 قانون مجازات اسامي مصوب 1392 
بيان مي دارد: » هرگاه ش��خصي يکي از كارهاي 
مذكور در ماده )507( اين قانون )حفر گودال يا 
قرار دادن چيز لغزنده يا. . . ( را در ملک خويش يا 
مکاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و 

سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست.« 
در رواي��ت زراره در صفح��ه 179 از جل��د 19 
وسائل الشيعه آمده است كه امام  )ع( فرمود: »اگر 
شخصي در ملک خودش چاه بکند و كسي در آن 
بيفتد ضامن نيست كه اين حاكي از لزوم وجود 

عنصر تقصير در ضمان سبب است.« 
  آسيب رساني حضوري

اگر سارقي وارد منزل شود و صاحبخانه با اطاع از 
ورود او در جايي كمين كند و غافلگيرانه با چوبي 
بر سر او بکوبد يا با ساح شکاري خود او را هدف 
قرار دهد و موجب قتل وي شود، به رغم تصورات 
عاميانه مذكور، در چنين مواردي نيز صاحبخانه 

مس��ئول پرداخت دي��ه خواهد بود ي��ا اينکه در 
خيابان، م��ورد كيف قاپي قرار گي��رد و با تعقيب 
سارق، ماشين خود را با سرعت زيادي به او بکوبد 

و منجر به فوت كيف قاپ شود.  
مواجهه حضوري با فردي كه مال او را مورد هجوم 
قرار داده، موضوع دفاع مشروع را به ميان مي آورد 
كه طبعاً قواعد آن از جمله ضرورت داشتن رفتار 
ارتکابي براي دف��ع تجاوز يا خط��ر و نيز ممکن 
نبودن توس��ل به قواي دولتي ب��دون فوت وقت 
كه در ماده 156 قانون مجازات اسامي مصوب 
1392 بدان اشاره رفته، مي بايست رعايت شود. 

در بحث فقهي دفاع مشروع نيز صحبت از اأسهل 
فاأسهل و رعايت تناس��ب و درجات دفاع شده 
است. بر اين اس��اس اگر بتوان با كشيدن فرياد، 
يا پرتاب سنگي به سمت او، موجب فرار سارق از 
خانه شد، اين بر ساير مراحل شديدتر و غليظ تر 

دفاعي اولويت دارد. 
بايد بدانيم كه سارق، مرتکب جرمي شده است 
كه مجازات آن طبق قانون مشخص شده و لزوماً 
سلب حيات نمي باشد! لذا اطاع از حد و مرزهاي 
قانوني به منظور مقابله با دزد، ما را از جايگاه شاكي 

به متشاكي تنزل نخواهد داد. 
*  دانشجوي دكتراي حقوق جزا و 
جرم شناسي

محمدجواد آقاباقري*
  قضایی

تجرب�ه س�ال هاي اخي�ر 
در ح�وادث نش�ان داده كه 
مديريت بحران در نقشي كه 
برايش ايفا ش�ده، موفقيت 
كامل را نداشت. اين مشكل 
را برخي ناظ�ران مربوط به 
ساختاري كه براي سازمان 
مديريت بحران ديده شده 
بود، مي دانند و برخي ديگر 
نيز نقص در قوانين سازمان 
تش�خيص دادند و برخي از 
كارشناس�ان هم اشكال را 
در چيدماني كه در سازمان 
انجام ش�ده ب�ود، مي دانند 

اگ�ر س�ارقي وارد من�زل 
ش�ود و صاحبخانه با اطاع 
از ورود او در جاي�ي كمي�ن 
كند و غافلگيران�ه با چوبي 
بر س�ر او بكوبد يا با س�اح 
شكاري خود او را هدف قرار 
دهد و موجب قتل وي شود، 
به رغ�م تص�ورات عاميانه 
مذكور، در چني�ن مواردي 
ني�ز صاحبخان�ه مس�ئول 
پرداخ�ت ديه خواه�د بود

سیدمحمد مهدي غمامي
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  گفتمان؛ روح غالب بر مفاهيم حيات 
گفتم��ان آن روح غال��ب ب��ر جهات مختل��ف زندگي 
انسان هاس��ت كه با آن به حقيقت، ش��بكه هس��تي و 
روابط و قواعد حاكم بر پديده ها نگريس��ته و نسبت به 
آنها تعريف درست يا غلط مي دهند. با گفتمان مي توان 
شاخصي براي درك حقايق و تفسير آنها ارائه كرد و با 
آن شاخص ها به ارزش��گذاري حقايق دست يازيد. در 
نظام معرفت��ي از ابتداي خلقت تا به ام��روز دو جريان 
گفتماني حق و باطل ش��كل گرفته و ت��ا قيامت رو در 
روي هم قرار مي گيرند و س��نت الهي ب��ر قاعده... ُقْل 
َجاَء الَْحُقّ وَ َزَهَق الَْباِطُل إَِنّ الَْباِطَل َكاَن َزُهوًقا )اس��را/ 
آيه 81( اس��توار اس��ت. امروزه جريان باطل مدرنيته 
معرفتي كه هويت اصلي آن بر تحريف كام از مواضع 
حق و فطري بوده ِمَن الَذيَن ه��اُدوا يَُحِرُفوَن الْكلَِم َعْن 
َمواِضِعِه... )سوره نسا/آيه 46(، سردمدار استيا و سلطه 
بر حوزه ها و عرصه هاي مختلف بش��ري اس��ت. انسان 
امروزي در يك پروژه پيچيده برنامه ريزي شده در حوزه 
معرفتي و در فرآيند مفهوم سازي، ساختن گزاره هاي 
معرفتي و شكل گيري تصاوير )ايميجينگ( قرار گرفته 
 است كه نتيجه آن چيزي جز سرگشتگي، بي بنيادي و 
بي غايتي نخواهد بود. انسان ها به عنوان موجوداتي كه 
در عالم تكوين حامل امانتي به نام عقل هستند و مبناي 
تعقل آنها بر محور مفاهيم و تعريف بنا نهاده شده است، 
اجرم بايد براي رسيدن به حقيقت يا واقعيت از عرصه 
منطق كه ابزاري براي صيانت تفكر از خطاست، عبور 
نمايند. حال فرض كنيد گفتمان غالب بر حوزه منطق 
و باب تعريف را مكتب »يَُحِرُفوَن الْكلَِم َعْن َمواِضِعِه« در 
اختيار داشته باش��د! چه اتفاقي بر سر حقيقت خواهد 
آمد؟ عرصه توليد مفاهيم و تعاريفي كه حدود و ثغور 
معرفتي را نشان مي دهد در نظام و جامعه كان علمي 
ش��كل مي گيرد، قوه مفهومي و در ادام��ه گزاره هاي 
معرفتي صغروي و كبروي معادات عقلي اعم از قياس 
و اس��تقرا را در فرآين��دي منطقي هويت مي بخش��د. 
انس��ان ها با ابزار مفاهيم منطقي در ح��وزه معرفتي؛ 
تبيين، توصيف و پيش بيني در عوالم هستي را با عنوان 
علم رقم مي زنند و برآيند آن در علوم دقيقه محصول و 

تكنولوژي و در علوم انساني رفتار خواهد بود. 
  عصِر جنگ مفاهيم 

در عصري به س��ر مي بري��م كه جن��گ در عرصه هاي 
سخت و نيمه سخت ظهور و بروز ظاهري دارند و همه 
انسان ها با تمام وجود آن را لمس مي كنند، اما جنگي 
در ايه ه��اي دروني و مبنايي در عرص��ه معرفتي بين 
حق و باطل جريان دارد كه افراد قليلي درك صحيحي 
از آن دارند. جنگ ميان حق و باط��ل در ايه اي ترين 
حوزه معرفتي ب��ه نام »جنگ مفاهيم« ق��رار دارد كه 
در آن باطل با ابزار معرفت، پوسته واقعيت را بر هسته 
حقيقت مي پوشاند. باطل با پوسته نمادگرايي در عرصه 
بازي هاي زباني، هويتي بي ثبات بر ذات و جوهره پاك 
حقيقت مي نهد. هيچ مبنايي براي درك حقيقت وجود 
ندارد و هيچ ش��اخصي براي ارزش��گذاري بر معرفت 

نمي توان وضع كرد. 
 مدرنيته در نظام معنايي و گفتمان باطلي كه مجعول 
بوده و جوهره حق را در پوس��ته اي از رن��گ و لعاب و 
اغواگري كه هدفي جز سود و س��رمايه ندارد، در ايه 
مفهومي ساحت لغات و در ايه تصوري امروزه ساحت 

هنر را كامًا در س��يطره خ��ود درآورده اس��ت. آنها با 
شكل دهي سامانه هاي پژوهشي، آموزشي و در اختيار 
گرفتن جريان عظيم نشر و ترويج با بهره گيري از رسانه 
و فناوري هاي اطاعاتي، چرخه معرفتي حاكم را به سود 
خود رقم زدند. در اين اوضاع دي��ن حق نياز به نصرت 
دارد. دين اسام كامل ترين دين »... الْيْوَم أَكَملُْت لَكْم 
ديَنكْم َو أَتَْمْمُت َعلَيكْم نِْعَمتي َو َرضيُت لَكُم اْلِْس��اَم 
ديناً...« )مائده/آيه 3( كه مي تواند عرصه هاي حقيقت، 
طريقت و شريعت را در انطباقي كامًا منطقي در اختيار 
انسان قرار دهد، بايد توسط جامعه معرفتي ياري شود. 
دين خدا با ياري شدن توسط انس��ان ها موجب رشد 
خود انسان ها مي شود.ياَ أَيَُها الَذيَن آَمنوا إِن تَنُصُروااهَ 
يَنُصرُكم َو يَُثِب��ت أَقداَمُكم )محمد/ آي��ه 7(؛ بنابراين 
هسته نرم افزاري فلسفي - منطقي دانشگاهي و حكمي 
-اجتهادي حوزوي جهان اسام بايد به فكر افتاده و در 
اولين گام در ش��كل دهي مفاهيم و مداخل كه هويت 
حق دارند در قالب دانشنامه هاي اصيل اقدام نموده و 
در ادامه با رويكردي منطقي ضمن نقد تعاريف موجود، 

به گفتمان جهاني حق ياري رسانند. 
  ماتقّدم و ماتأّخر نظام معرفت

ماتقَدم باب تعري��ف منطقي معرفت شناس��ي »باب 
تقسيم« است كه مفاهيم در نظام موضوعي، فرآيندي، 
ارتفاع و عمق هستي – معرفتي هويتي مجزا مي  گيرند 
و در ادامه با تركيب اجزا به يكديگر به وادي باب تعريف 
گام نهاده و حدود و ثغور حقيقت كه بايد و نبايد ارزش 
را در دان��ش حمل مي كنند، به خ��ود گرفته و موجب 
ش��كل گيري معلوم��ات در حوزه تص��وري، در مقابل 
مجهوات معرفتي در س��ير عقاني مي شوند. ماتأّخر 
باب تعريف، »باب حجت« اس��ت ك��ه در آن حقيقت، 
با ابزار عقل در س��ه هويت قياس، اس��تقرا و تمثيل از 
معلومات موج��ود بهره گرفته تا مجه��ول تصديقي را 
براي انسان عاقل حل و فصل و معلوم نمايد. مدرنيته با 
بي پروايي تمام به بي ادبي در ايه معرفتي دست برده 
اس��ت و باب چهارمي كه همان باب مغالطه باشد را در 
اختيار گرفته و براي حفظ اس��تياي خود بر جهان، با 
رجوع به پوسته هاي معرفتي هر روز به رنگي درآمده و 

به اغواگري نظام منطقي بشر شكلي نو مي دهد. زبان 
را ابزاري براي بازي و نمادگرايي را در حوزه متاُفرم به 
عنوان اصل بنيادين به جامعه معرفتي معرفي مي كند. 
اين جريان معرفتي همچ��ون كلمه خبيثه اي به مثابه 
شجره خبيثه كه بر بي قراري، بي ثباتي و تغيير دائمي 
َما لََها ِمن َقَراٍر)ابراهيم / آيه 26( اس��توار است و اسام 
در آيه »أَلْيَهكُم الَتّكاثُُر«)تكاثر/ آيه 1( به شيوه تغيير 
نظام معرفت��ي توحيدي ب��ه متكاثر اش��اره و توصيه 
مي كند به كلمه طيبه - به مثابه شجره طيبه كه اصل 
آن ثابت و فرع آن بر آسمان هاست و نداي إِنَّا أَْعَطْيَناَك 

الَْكْوثََر)كوثر/ آيه 1( را فرياد مي زند رجوع كنيد. 
  وضع نظام معاني، مانع انحراف عقل

 با تعريف دقيق معاني در نظام معرفتي كه وجه امتياز 
امور مختلف از يكديگر آشكار مي شود و حدود و قلمرو 
اصلي اشيا و امور، معلوم مي گردد، مي توان عقل را در 
سير تفكري از خطا بازداشت، بنابراين براي آنكه انسان 
در تفكرات خود و نتايجي كه مي گيرد، به خطا نيفتد و 
ديگران را هم به اشتباه نيندازد ) هدف اصلي منطق( 
بايد تك تك واژه هاي مورد نظرش را به روشني و آساني 
تعريف كند و شرح دهد و معنايي را كه در ذهن دارد، 
در ظرفي مناسب يعني در لفظي بريزد كه آن معنا را به 

خوبي متبادر نمايد. 
تعريف دقيق از يك واژه باب تفسير به رأي يا هرمنوتيك 
را بسته و رسيدن به يك معناي درست از وضع يا جعل 
مفه��وم را براي مخاطب آس��ان خواهد ك��رد. تعريف 
محدوده يك واژه را بيان كرده و نس��بت آن را با ديگر 
واژگان مشخص خواهد كرد و در نهايت تعريف درست و 
منطقي يك كلمه از جنگ و جدال بين طرفين گوينده 
و شنونده جلوگيري مي كند و عامل اصلي همه جنگ ها 
كه همان موقعيت مشئوم مفاهيم در جمات است را 

برطرف نمايد. 
  مفهوم عدل؛ نقطه كانوني گفتمان خدامحور

مفاهيم، مجموعه اي از ظروف هس��تند كه حامل معنا 
در درون خودند. ايه اي ترين هسته معرفتي در مفاهيم 
نهفته شده اس��ت و با دس��تكاري آن مي توان سطوح 
و ايه هاي مختلف باوري، ارزش��ي و در نهايت سبك 

زندگي را تغيير داد. براي تفهيم تقابل منطق حقيقي 
و منطق مدرن از تعريف مفاهيم بايد به اصل عدالت در 

مقابل ظلم و تحريف رجوع كرد. 
در گفتمان خدامحور، نقط��ه كانوني فصول حاكميت 
»اه« مفهومي به نام عدل است: قال رسول اه)ص(: 
بِالَْعْدِل قاَمِت الَسماواُت َو ااَْرُض)تفسير صافى، ذيل آيه 
7 الّرحمن(. و قال على)ع(: اَِن الَْعْدَل ميزاُن اهّ  ُسْبحانَُه 
الَذى َوَضَعُه فِى الَْخلِْق و نََصَبُه اِقاَمِةالَْحِق، َفا تُخالِْفُه 
فى ميزانِِه و ا تُعاِرْضُه فى ُسلْطانِِه)تصنيف غررالحكم 
و دررالكلم ص99، ح 1696( و عدل در تعريف »َوْضُع 
ُكِل َش��ي ٍء في َمْوِضِعه« يعني هر چي��زي را در جاي 

خودش قرار دادن. 
همانطور كه اش��اره ش��د، عرصه كلمات يك��ي از آن 
عرصه هايي اس��ت كه مدرنيته به دنبال جعل مفاهيم 
و قرار دادن معناي جعلي در جاي مفهوم اصلي است. 
سؤالي كه براي شفاف شدن مفهوم عدل و عدم خلط آن 
طرح كرد اين است كه معيار عدل چيست يا كيست؟ 
خدا يا انسان)اومانيسم(؟ معيار تشخيص عدل چيست؟ 

شرع، عقل سليم يا خرد خودبنياد )راسيوناليسم(؟
 به نظر در پاسخ اوليه به اين سؤاات بايد به دو ديدگاه 
نظر افكند. ديدگاه مدرنيته كه پاسخ را در انسان و خرد 
خودبنياد بشري فرض كرده است و ديدگاه اسام كه 
خدا، شرع و عقلي را كه در مقام كسب حقيقت، برهان را 
مبنايي براي تشخيص فرض مي نمايد و عقل از ساحت 
وهميات خارج شده و بر پايه حقايق هستي، مقدمات 
صغري و كبراي خود را مي چيند. با اين تحليل تطبيقي 
بين دو ديدگاه، مفاهي��م منطقي، هويت هاي متفاوت 
و گاه متضاد به خود مي گيرند. عدالت سياس��ي بيانگر 
مفهوم بنيادي خدمت، در برابر ظلم سياسي كه مفهوم 
قدرت را بنا نهاده است، قرار مي گيرد. عدالت اجتماعي 
با گريز از عرص��ه حيوانيت و با رجوع به عقل و ش��رع 
توأمان، كرامت انسان را دنبال مي كند در حالي كه در 
مقابل آن ظلم اجتماعي مدرنيته مفهوم كاذب شهرت 
را در بين آحاد جامعه بشري برجس��ته كرده است. با 
رجوع به عدال��ت فرهنگي، ارزش ه��ا حالتي با ثبات و 
داراي هويت مستقل خواهند داشت و مفهوم كليدي 
در حوزه فرهنگ، سعادت انسان ها بوده و در مقابل آن 
در انديشه متكثر و بي بنياد مدرنيته و با ظلم فرهنگي، 
ارزش ها هويتي نس��بي به خود مي گيرن��د. در عدالت 
اقتصادي اين مفهوم بركت اس��ت كه در عرصه روابط 
اقتصادي بين انسان هاي مؤمن معنا مي يابد و در برابر 
آن در ظلم اقتصادي، سود بيشتر و شهوت ماك درك 
و حركت اقتصادي انسان مادي زده مي شود. همانگونه 
كه مشاهده مي شود؛يك مفهوم كليدي در تفكِر اسام 
حقيقي، در ايه مفاهيم مي تواند چنان تغيير ماهيت 
دهد كه از اساس به ضد مفهوم اصلي تبديل گردد و گاه 

نقش آلترناتيو را براي مفهوم اصلي ايفا نمايد. 
  مفاهيم در دايره گفتمان تمدني

با ن��گاه عادانه و دقيق ب��ه جريان فك��ري و معرفتي 
اسام و مدرنيته مي توان شاخص هاي اصلي حاكميت 
جهاني حق را در امر فطري و عقل س��ليم جست وجو 
كرد و در آن سو، دو ش��اخص اصلي استياي طاغوت 
را در موضوعاتي چون غريزه ، عق��ل و خرد خودبنياد 
نش��انگذاري كرد. هويت واقعي اين شاخص ها در ايه 
منط��ق و باب تعري��ف مداخل تمدني قابل مش��اهده 

با نگاه عادانه و دقيق ب�ه جريان فكري 
و معرفت�ي اس�ام و مدرنيت�ه مي توان 
شاخص هاي اصلي حاكميت جهاني حق 
را در امر فطري و عقل سليم جست وجو 
و در آن سو دو ش�اخص اصلي استياي 
طاغوت را در موضوعاتي چ�ون غريزه ، 
عقل و خرد خودبنياد نش�انگذاري كرد

 جنگ پنهان اسام و مدرنيته
در ايه » مفاهيم « است

اهميت » منطق تعاريف« در نظام معرفتي گفتمان حقيقت

دكتر حسين علي رمضاني
   تحليل

است. تمدني كه با مفاهيم و لغات طيبه به دنبال 
شكل دهي ابعاد و فصول وجودي انسان در طول، 
ع��رض، عمق و ارتفاع هس��تي خواه��د بود كه 
»أَلَمْ تر كيَف َضَرَب اُه مثًا كلَِمًة َطيَبًة كَشَجَرٍة 
��ماِء)ابراهيم/  َطيَبٍة أَْصُلها ثابٌِت َو َفْرُعها فِي الَسّ
آيه 24(« و در تمدن مدرنيته، هژموني معرفتي 
در ايه هاي مفاهيم با رويك��رد تغيير موضوع و 
انح��راف، مانند كلمه خبيثه اي اس��ت كه هيچ 
ثبات و ق��راري بر  آن مف��روض نخواهد بود كه 
َو َمَثُل َكلَِمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتَثّْت ِمْن 

َفْوِق اَلْرِض ما لَها ِمْن َقراٍر )ابراهيم/ آيه 26 (
نظام و شبكه هستي از منظرگاه دين مبين اسام 
مجموعه اي از آيات آفاقي و انفسي است. با اين 
نگاه كلمات و مفاهيم اين عوالم آفاقي و انفسي 
هويت مي يابند. آيات آفاقي و انفس��ي در نظام 
معرفتي انسان اعم از عقل و قلب در دو رويكرد 
فلسفي و عرفاني و در كل حكمي، تجلي و ظهور 
خواهند يافت.َس��ُنِريِهْم آيَاتَِنا فِ��ي اْلَفاِق َوفِي 
أَنُْفِس��ِهْم َحَتّى يََتَبَيَّن لَُهْم أَنَُّه الَْح��ُقّ أََولَْم يَْكِف 
بَِربَِّك أَنَُّه َعلَى ُكِلّ َشْيٍء َشِهيد )فصلت/ آيه 53( 
در اين نگاه، كلمات در نظام هستي وجود مستقل 
و بااصاله داشته و انسان ها با شبكه معرفتي به 
وديعه گذاش��ته شده از س��وي حضرت حق، به 
ش��كار آنها مي پردازد و صد البت��ه كلمات نظام 
هستي قابل احصا نيس��تند. َو لَْو أَنََّما فِي اَلْرِض 
ُه ِمْن بَْعِدِه َس��ْبَعُة  ِمْن َش��َجَرٍة أَْقَاٌم َوالَْبْحُر يَُمُدّ
أَبُْحٍر َما نَِف��َدْت َكلَِم��اُت اهِ إَِنّ اَهَ َعِزيٌز َحِكيم 

)لقمان/ آيه 27(
اين نوع نگاه در مقابل جري��ان انحرافي و باطل 
مدرنيته قرار دارد كه بيان مي كنن��د: َو َقالُوا َما 
ِهَي إَِا َحَياتَُنا الُدنَْيا نَُم��وُت َونَْحَيا َوَما يُْهلُِكَنا إَِا 
الَدْهُر َوَما لَُهم بَِذلَِك ِم��ْن ِعلٍْم إِْن ُهْم إَِا يَُظُنوَن 
)الجاثية/ آيه 24( كه پاي��ه اصلي آن بر ظّن كه 
پس��ت ترين نوع معرفت��ي لحاظ مي ش��ود، بنا 

شده است. 

  حدود و ثغور مفاهيم
تعاريف منطقي در سير فرآيندي خاص استخراج 
و تعيين حد مي ش��وند. تعاريف ابتدا برآمده از 
جنس مفاهيم است؛ بدين معنا كه يك مفهوم 
يا بر موضوع نظر دارد يا ب��ر غايت و در اين بين 
نيز ش��ايد بر چگونگي و فرآيند و روش اس��توار 
باش��د. س��ؤال از چيس��تي يك مفهوم پاسخي 
براي »ماهيت« آن است كه بايد به درستي حد 
و رسمش مش��خص و بر پايه معلومات موجود 
تصوري، تعريف شود، بنابراين جنس يك مفهوم 
يا تعريف آن از چهار حال��ت موضوعي، غايتي، 
روش��ي يا تلفيقي خارج نخواهد ب��ود. با نگاهي 
تحليلي – منطقي و با تدبّ��ر و تاّمل در برخي از 
دانشنامه ها، لغتنامه ها، ويكي پدياهاي موجود 
به تعيين حدود يك مفهوم در راس��تاي تعريف 
درس��ت يا غلط خواهيم پرداخت و به گفتمان 

غالب بر منطق آنها نظر مي افكنيم. 
الف( قلمرو تعاريف

اين نكت��ه كه مفه��وم در كجا به وج��ود آمده، 
تعريف ش��ده و به مرحله انتش��ار رسيده است، 
بايد مدنظ��ر منتقد تعاريف لغات باش��د. قلمرو 
فكري كفر كه قائ��ل به سلس��له مراتب طولي 
هستي نبوده و مش��رك ثنوي يا تثليثي باشد، 
مفاهيم و مداخلي را تعيين و به عنوان سربازان 

خط مقدم معرفتي چين��ش مي كند كه حافظ 
منافع و س��ود حداكثري براي اس��تياي نظام 
باطل خود بر نظامات و كنش��گران آن باشد. در 
مقابل جريان باطل، حق براي »...  َكلَِمُة اهِ ِهَي 
الُْعلَْيا َواُه َعِزيٌز َحِكيٌم« )توبه/ آيه 40( ش��روع 
به جبهه سازي مقاومت معرفتي در شكل دهي 
مداخل و تعاريف درست و قابل ابتنا از لغات اقدام 
مي نمايد. اين دو در مقابل هم صف آرايي خواهند 
كرد و اسام بر خاف پروتكل جنگلي صهيون 
كه اصل را بر »حق با كسي است كه زور بيشتري 
دارد!« حق را به صاحب حق داده و ماك و معيار 
تشخيص حق را بر انسان س��ليم العقل و سليم 

القلب مي دهد. 
ب( مبدأ در تعاريف

تعاريف منطق��ي موجود عقب��ه ازم را ندارند؛ 
بدين معنا كه با رجوع به مادي بودن نظام هستي 
براي خلقت بابي را باز نكرده ان��د. تعاريف فاقد 
ابتدا بوده و اگر هم ابتدايي براي آن فرض شده 
است، به عنوان ماده يا هيواي مادي و طبيعي 
بيان مي شود. اين در حالي اس��ت كه كل نظام 
هستي در س��ير تكوين بر پايه تش��ريع بوده و 
حكمت بالغه حضرت حق بر آن جاري و ساري 
است. خلقت از زمان ذاتي شروع و در قالب زمان 
حادث، بر پاي��ه ضرباهنگ م��كان و جابه جايي 
اجزاي هس��تي، ش��كل و هويتي قابل درك به 
خود مي گيرد. هستي مقدمه اي دارد كه مقدم 
آن خلقت و در نگاه اس��امي از يك مبدأ واحد 

خلق شده است. 
ج( جوهره

تعاريف داراي ماهيتي ذاتي هستند كه موجب 
قوام و بقاي آن در برابر نقدها و ردها خواهد شد. 
جوهره تعاريفي كه بر تكاثر و عدم ثبات بنا نهاده 
شده است، نشان از استياي منطق مدرنيته بر 
تعاريف موجود دارد. تعاريفي كه عموماً بر جوهره 
»تغيير دائمي« است، مانع از شكل گيري امري 
واحد و قابل اعتنا در معرفت بشري مي شود. در 
مقابل جوه��ره و ذات تعاريف در نگاه اس��امي 
هويتي كوث��ري و وحدتبخش دارن��د. ثبات در 
تعريف منطق��ي از لغات موجب ثب��ات فكري، 
معرفتي و در نهايت رفتاري در بشر خواهد شد. 

د( جهت
كفر و ايمان دو جهت براي رس��يدن به طاغوت 
و اه هس��تند. جهت يا همان سياس��ت غالب بر 
تعاريف كه يا ميل به فاح و صاح داشته يا مايل 
به افول و اس��فل الس��افلين دارد، بايد مشخص 
شود. تش��خيص جهت تعاريف موجود به سمت 
َوالَّذيَن َكَفروا أَولِياُؤُهُم الّطاغوُت )بقره/ آيه 257( 
الطاغوت و انسان را به س��وي أُولَِئَك َكاَلنَْعاِم بَْل 
ُهْم أََضُلّ أُولَِئَك ُه��ُم الَْغافُِلوَن )اعراف/ آيه 179( 
رهنمون اس��ت. در برابر جريان باط��ل تعاريف 
نادرس��ت، جهت بايد به س��وي اُه َولِ��ُيّ الَّذيَن 
آَمنوا)بقره/ آيه 257( باش��د و رسيدن انسان به 
مقام ش��امخ خليفه اللهي ،إِنِّي جاِعٌل فِي اَلْرِض 
َخليَفًة )بقره/ آيه 30( كه اين امر در حوزه معرفتي 

با تعيين جهات تعاريف امكانپذير خواهد بود. 
ه�( غايت

تعاريف بايد داراي غايت باش��ند. غايتي كه در 
آن نظام هس��تي ابتر نمي ماند و بر پايه نتيجه و 
هدفي تعريف شده است. تعريف منطقي مفاهيم 
و مداخل موجود غالباً در جهت ظلمت، ضالت و 
غي بوده و نوع نگرش انسان ها به اين سمت سوق 
داده مي شود كه غايتي  غير از طبيعت كه مادي 
و فيزيكال بوده و بر دايره زمان و مكان اس��توار 
است، نخواهد داشت. تعاريف غايت مدار به دنبال 
عالم نور، اه و رشد معرفتي بشر معطوف است و 

انسان را براي رساندن به آن ياري مي رساند. 
در انتهاي نوش��تار تأكيدي دوب��اره خطاب به 
جامعه حوزوي و دانش��گاهي داش��ته مبني بر 
اينكه براي ظهور و اعتاي دين حق، هسته هايي 
از نخبگان و سرآمدان فلسفه و حكمت اسامي 
تشكيل داده و نسبت به تدوين و نشر مداخل و 
تعريف منطقي آنها با گفتمان دين مبين اسام 
اقدام نمايند؛ چراكه از ديد بنده برتري در عصر 
حاضر تابع��ي از برتري مفهوم��ي – منطقي در 

ايه هاي معرفتي است.

براي آنكه انسان در تفكرات خود و 
نتايجي كه مي گيرد، به خطا نيفتد و 
ديگران را هم به اشتباه نيندازد  بايد 
تك تك واژه هاي مورد نظرش را به 
روشني و آساني تعريف كند و شرح 
دهد و معنايي را كه در ذهن دارد، در 
ظرفي مناسب يعني در لفظي بريزد 
كه آن معنا را به خوبي متبادر نمايد

مفهوم عدالت، مفهوم آزادي، مفهوم تكريم انس��ان - با 
معاني اس��امِى خودش مورد نظر ماس��ت، نه با معاني 
غربي خودش. آزادي در منطق اس��امي معنايي دارد، 
غير از آن معنايي كه آزادي در منطق غرب دارد. تكريم 
انسان، احترام به انس��ان، ارزش دادن به انسانيت انسان 
در مفهوم اسامي مغاير اس��ت با اين مفهوم در معناي 
غربي و تلقي غربي. يكي از مش��كات م��ا در طول اين 
سال ها اين بوده كه افرادي آمده اند مفاهيم اسامي را با 
مفاهيم غربي ترجمه كرده اند، حرف هاي غربي ها را تكرار 
كرده ان��د، دنبال تحقق آنها بودن��د؛ در حالي كه انقاب 
اسامي براي اين نيست. آزادي غربي در زمينه  اقتصاد، 
همين مطالبي اس��ت كه مي بينيد؛ همين »اقتصاد آدام اسميتي« و رسيدن به اين وضع 
ديكتاتوري اقتصادي موجود دنيا ك��ه اان دارد انحال و فروريختگي خودش را به تدريج 
نشان مي دهد. مراد ما از آزادي كه اين نيست. آزادي انساني به معناي آزادي اخاقى بي 
بندوبارى فرهنگى غربي نيست. ما نبايد براي اينكه خودمان را در چشم غربي ها شيرين 
كنيم، دم از حرفي بزنيم كه آنها مي زنند كه حرف غلط اس��ت، باطل اس��ت و امروز دارد 
بطان خودش را نشان مي دهد. ما از احترام به انس��ان، احترام به زن حرف مي زنيم؛ اين 
نبايد اشتباه بشود با آنچه در غرب  زير اين مفاهيم ترجمه مي شود و گفته مي شود و بيان 

مي شود. مفاهيم اسامي مورد نظر است. 
بيانات رهبر انقاب در ديدار دانشجويان كرمانشاه 1۳۹0/۷/۲۴

 واژگان با نظام مفهومي اسام
 بايد معني شوند نه غرب 

صراط



تا ابتداي دي ماه سال ۹۷ بيش از 2 ميليون و ۱۹ 
هزار و ۷۶۱ خانوار از س��وي كميته امداد كمك 
هزينه معيشت دريافت مي كنند كه از اين تعداد 
يك ميلي��ون و ۴۶۵ هزار س��المند و يك ميليون 
هم زن سرپرست خانوار هس��تند. البته پيش از 
اين ۶۰ درصد اين افراد سرپرس��ت خانوار بودند 
كه با برنامه ها و اجراي تبصره ۱۴ قانون نس��بت 
جمعيتي تغيير كرد.  همچنين در حال حاضر ۴۳۳ 
هزار دانش آموز و ۵۷ هزار دانشجو تحت پوشش 
اين نهاد حمايتي هس��تند و چتر حمايت امداد 
بر س��ر ۵۷ هزار بيمار صعب العاج نيز باز اس��ت.  
اما يك��ي از كارهاي خوب كميت��ه امداد حمايت 
از خانواده هاي زندانيان اس��ت و در همين رابطه 
سرپرس��ت ۳۵ هزار و ۵۰۰ نف��ر از خانواده هايي 
كه تحت پوشش اين نهاد هستند، زنداني بوده و 
به همين خاطر با تفاهمي كه با سازمان زندان ها 
بسته شده، همسر و فرزندان زندانيان مي توانند از 
خدمات امداد بهره ببرند.  معاون حمايت و سامت 
خانواده كميته امداد در گفت وگ��و با »جوان« با 

اش��اره به اينكه بيش از ۴2 درص��د از افراد تحت 
پوشش را خانواده هاي دو نفره تشكيل مي دهند، 
مي گويد: »خانواده ه��اي يك نف��ره ۳2 درصد، 
خانواده هاي س��ه نفره ۱۴ درص��د، خانواده هاي 
چهار نفره 8 درص��د و خانواده ه��اي پنج نفره ۴ 
درصد جمعيت مددجويان را تشكيل مي دهند.«   
فاطمه رهبر با اشاره به اينكه در بين مددجويان 
اقليت هاي مذهبي نيز وجود دارند، ادامه مي دهد: 
»اقليت هاي كليمي، مس��يحي و زرتشتي بيش 
از ۶۵۰ خانوار را تش��كيل مي دهد. البته بيش از 
۴۰ درصد از افراد تحت پوش��ش كميته امداد به 
دليل فوت سرپرست تحت حمايت اين سازمان 
قرار دارند، از كار افتادگي 2۹ درصد و بيماري ۵۴ 
درصد و طاق 2/۹ درصد عوامل مراجعه به كميته 

امداد را تشكيل مي دهند.«
   كمك براي كاهش فشارهاي اقتصادي

يكي از اتفاقات خوبي ك��ه در جريان حمايت از 
خانواده نيازمندان صورت گرفته افزايش كمك 
معيش��تي آنهاس��ت. اين رقم طي 2 سال اخير 

چشمگيرتر بوده به نحوي كه در سال ۹۵ كمك  
هزينه معيشتي بين ۵۳ تا ۱۰۰ هزار تومان بود 
اما در سال ۹۳ و با تبصره ۱۴ قانون برنامه  بودجه 
كمك هزين��ه از ۱۴8 هزار تومان ت��ا ۴۶۵ هزار 
تومان افزايش يافت اين موضوع در س��ال ۹۷ با 
هماهنگ��ي دولت و مجل��س ۱۴ درصد افزايش 
پيدا ك��رد و از ۱۶۱ هزار تومان ش��روع و تا ۵۱۶ 
هزار تومان براي خانواده ه��اي پنج نفره افزايش 
پيدا كرد. اين به جز يارانه است كه از طريق كميته 
امداد بر اساس برنامه ها براي افراد تحت پوشش 
واريز مي شود.  در كنار اين اتفاقات خوب، بايد به 
اخبار بد و ناراحت كننده هم توجه داشت. جايي 
كه بدانيم ۶۰۰ هزار خان��واده به جمعيت تحت 
پوشش اين نهاد افزوده شده است.  در همين راستا 
معاون حمايت و خانواده كميته امداد با اشاره به 
افزايش خانواده هاي تحت پوشش مي گويد: »اين 
خبر خوبي نيست اما به دليل شرايط معيشتي و 
اقتصادي خانواده ها بيش  از ۶۰۰ هزار خانوار به 
خانواده كميته امداد اضافه شدند و دو ماه است كه 

مستمري دريافت مي كنند.« وي با اشاره به اينكه 
شرايط اقتصادي و گراني ش��رايط خانواده هاي 
مستضعف را س��خت تر كرده ادامه مي دهد: »با 
تصويب هيئ��ت امناي كميته ام��داد و همراهي 
رئيس سازمان كميته امداد برخي از سرفصل ها 
تغيير كرد و عاوه بر اعتبارات موسوم بيش از ۵۰۰ 
ميليارد تومان اعتبار از سرفصل هاي ديگر كاسته و 

به بخش سامت خانواده اختصاص پيدا كرد.«
   فوريت هاي امدادي در راه است

اوايل امس��ال بود كه نام��ه اي از يك��ي از اهالي 
روس��تاهاي اطراف قلعه گنج اس��تان كرمان به 
مس��ئوان كميته امداد مي رس��د و اين موضوع 
بهانه اي مي ش��ود تا گروهي ب��راي بازديد به اين 
روستا بروند.  آنها متوجه مي شوند افراد اين روستا 
به دليل مهاجرت و جابه جايي از حداقل امكانات 
محروم هستند. در اين روستا و روستاهاي اطراف 
كه هركدام زير 2۵ خانواده ساكن داشتند به دليل 
خشكس��الي و جابه جايي هاي زياد، هيچ مكان و 
محل اس��تقرار ثابتي باقي نمانده بود و به همين 
خاطر بي آب��ي و بيكاري دامن��ه خانواده هاي اين 
روس��تاها را گرفته بود.  اين موضوع باعث شد كه 
بررسي هاي بيش��تر در اين زمينه صورت بگيرد 
و بي��ش از 2۴۷ روس��تاي بدون برق شناس��ايي 
ش��ود.  حاا مع��اون حمايت و س��امت خانواده 
كميته ام��داد در رابطه با خدمات ارائه ش��ده به 
اين روس��تاها مي گويد: »به  صورت ضرب ااجل 
در شهريور و مهرماه در اين روس��تاها منابع آب 
س��رويس بهداش��تي حمام و لوازم زندگي ايجاد 
كرديم و بيشتر خانواده ها در اين روستاها مجهز به 
وسايل اوليه زندگي شدند. اين اتفاق براي بيش 
از 2 هزار و ۷۳8 نف��ر رخ داد و با هماهنگي حوزه 
اشتغال تصميم گرفتيم براي مردم در اين مناطق 
زمينه اي كار را هم فعال كنيم.« رهبر با اشاره به 
اينكه با همكاري بنياد مس��تضعفان قرار است از 
طريق پنل خورش��يدي برق اي��ن مناطق تأمين 
ش��ود، به ۵۷ هزار نفر بيم��ار صعب العاج تحت 
پوشش اين اشاره كرده و مي گويد: »۶2 ميليارد 
تومان براي اين بخش تخصيص داده شده و براي 
كودكان زير ۵ سال كه دچار سوءتغذيه هستند از 
سال گذشته، ۱۰۰ هزار تومان واريز مي شود كه 
تعداد اين كودكان بيش از ۳۷ هزار نفر است البته 
اين در كنار 2 هزار مادر ش��يرده و بارداري است 
كه از حمايت هاي ويژه برخوردارند.« اما بهترين 
خبر اين است كه امروز براي تأمين جهيزيه و وام 
ضروري هيچ پشت نوبتي در كميته امداد وجود 
ندارد و قرار است تا پايان امسال بخشي با عنوان 
فوريت هاي امدادي اعام و معرفي شود تا به محض 
برخورد ش��هروندان به افراد نيازمند كه به كمك 
فوري احتياج دارند با اين شماره تماس گرفته شود 
و نسبت به ساماندهي و تعيين تكليف آنها اقدامات 

مناسب در كمترين زمان ممكن صورت گيرد. 

 ضرب ااجل 2ماهه 
براي ساماندهي ساحل بندرعباس

ساحل شهر بندرعباس را بايد ساحلي خاص در نظر داشت. چراكه انبوهي 
از فرصت ها و تهديدها را در دل خود جاي داده اس�ت و طي س�ال هاي 
اخير آنچه از اين ساحل مي شنيديم همه تهديد بود و بس. ساحلي كه 
مي توانست در ش�هر بندرعباس زمينه هاي گردشگري و فرصت هاي 
زيادي را داش�ته باش�د در حالي كه تهديدهايي مثل ورود فاضاب و 
فعاليت هاي صنعت�ي و اخيراً هم كارهاي ش�يات، آن را با مش�كات 
بي شماري روبه رو كرده است. با اين حال روز گذشته رئيس كل دادگستري 
هرمزگان با بيان اينكه ورود پساب هاي آلوده در ساحل بندرعباس بحران 
زيست محيطي براي سامت عمومي شهروندان ايجاد كرده است، براي 
دستگاه هاي متولي ضرب ااجل ۲ ماهه مش�خص كرد تا هر چه زودتر 
به اين موضوع ورود و خود را از ليس�ت آاينده ه�اي دريا خارج كنند. 

    
يكي از مشكات ساحل بندرعباس كاهش قدرت امواج به علت احداث موج 
شكن هاي نامناسب است كه آلودگي ساحل را اين پديده تشديد كرده و از 

نظر غلظت آاينده ها هم تأثيرگذار بوده است.  
در مطالعاتي كه طي چند ماه اخير صورت گرفته بود مشخص شد تعداد 
مناطق مرده دريا رو به افزايش اس��ت. يعني در بخشي از مناطق ساحل 
بندرعباس مناطقي وجود دارد كه موجودات زنده ديگر نمي توانند رشد 
كنند و اين مناطق در حال افزايش هستند.  آاينده ها به حدي رسيده اند 
كه زنجيره غذايي موجودات را بر هم مي زند و نتيجه آن را در كاهش شديد 
كيفيت آب مي توان مشاهده كرد و از اين ناحيه ضررهاي زيادي به ساحل و 
شهر بندرعباس مي رسد. وجود كارخانجات و صنايع و پساب هاي مختلف 
و مواد سمي كه وارد ساحل مي شود سبب شده پديده آب قهوه اي دائماً و 

كشند قرمز را گاهي در اين سواحل ببينيم. 
   برخورد قانوني با متخلفان

هم اكن��ون وضع س��احل بندرعباس به جايي رس��يده ك��ه رئيس كل 
دادگس��تري هرمزگان به اين موضوع ورود كرده و با بيان اينكه ريختن 
پساب هاي آلوده در ساحل بندرعباس بحران زيست محيطي براي سامت 
عمومي شهروندان ايجاد كرده است، براي دستگاه هاي متولي ضرب ااجل 
2 ماهه مشخص كرده است.  حجت ااسام محمدصادق اكبري با اعام 
اينكه مقابله با عوامل آلوده كننده محيط زيست مورد توجه جدي دستگاه 
قضايي است، خاطرنشان كرد: »نوار ساحلي به عنوان مهم ترين انفال در 

سطح استان هرمزگان بايد از هرگونه تعرض و آلودگي در امان بماند.« 
رئيس شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و منابع طبيعي استان 
هرمزگان همچنين با اش��اره به اينكه آلودگي در ساحل بندرعباس كه 
براساس برخي گزارش ها تا بستر و عمق دريا نيز گسترش يافته، واقعيتي 
انكارناپذير است، تصريح كرد: »دستگاه هاي متولي اين حوزه بايد به وظايف 
قانوني خود عمل نمايند تا شاهد بروز فاجعه زيست محيطي در اين حوزه 
نباشيم.«  وي با يادآوري اين مطلب كه دستگاه هاي اجرايي همواره از اتخاذ 
تدابيري براي رفع معضل ورود پساب به دريا خبر مي دهند كه تاكنون به 
نتيجه مطلوب منتهي نشده است، ضمن تعيين ضرب ااجل 2 ماهه براي 
دستگاه هاي متولي به منظور عمل به وظايف قانوني تصريح كرد: »اين 
مسئله بايد ظرف مدت مقررتعيين تكليف ش��ود و در صورت ادامه روند 
موجود، با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد.« اين مسئول تأكيد كرد: 
»مهم ترين عامل پيشگيري از تعدي افراد به اراضي ملي، منابع طبيعي، 

اراضي دولت و ساحلي رعايت موازين قانوني است.«

هر چه شرايط اقتصادي جامعه بدتر مي ش�ود، صف هاي طواني نوبت براي 
ورود به سازمان هاي حمايتي طويل تر. اما مسئله وقتي اهميت بيشتري پيدا 
مي كند كه بدانيم همين سازمان هاي حمايتي هم با توجه به شرح وظايف و 
مسئوليت هايي كه بر عهده دارند هنوز مناطقي را كشف مي كنند كه از كمترين 
امكانات رفاهي هم بي بهره هستند. با اين حال كميته امداد امام خميني )ع( با 
تمام قوا تصميم به رفع محروميت و حمايت از نيازمندان گرفته. به طوري كه به 

گفته معاون حمايت و سامت خانواده اين كميته در بسياري موارد با اينكه هيچ 
تعريف بودجه و اعتباري صورت نگرفته، رئيس كميته امداد دستور به پيگيري 
و رفع مشكات محرومان مي دهند.  در همين رابطه طي چند ماه اخير ۲۴۷ 
روستاي بدون برق در كل كشور شناسايي شده و طي شهريور و مهر ماه تمام 
اين روستاها مجهز به منبع آب روستايي، سرويس بهداشتي و لوازم زندگي 
شدند و ۲ هزار و ۸۳۸ خانوار نيازمندش�ان تحت پوشش قرار گرفته است. 

زيبا احمدي

بافت هاي تاريخي به 
محمدرضا هاديلو

   گزارش 2
عنوان اولين گزينه 
در جذب گردشگر 
مد نظر قرار مي گيرن�د. مجموعه بناها و محيط 
پيرامون آنها كه توانس�ته اند در طول تاريخ در 
مقابل س�رما و گرما و حم�ات و جنگ ها دوام 
آورده و ح�اا مي توانند به عن�وان گنجينه اي 
س�ودآور از آنه�ا بهره ب�رد. در اي�ران وقتي از 
بافت هاي تاريخي و ارزش بااي آنها براي معرفي 
به گردشگران خارجي و جهاني شدن صحبت 
مي شود، بسياري از استان ها عنوان مي كنند كه 
نه تنها حرف هاي زيادي در اين زمينه براي گفتن 
دارند بلكه از جهت دارا بودن اين بافت ها در رتبه 
باايي هم قرار دارند. با اين حال هنوز هس�تند 
مناطقي كه با دارا بودن بافت هاي ويژه و ارزشمند 
تاريخي، نيازمند كمك و توجه مسئوانند تا اواً 
از تخريب و حذف شدن فرار كنند و در گام بعدي 
به جهاني شدن بينديش�ند.  از جمله اين نقاط 
بافت تاريخي شيراز است كه به عنوان اصيل ترين 
بافت خاورميانه معرفي مي شود و براي جهاني 
شدن آن بايد مديريت يكپارچه اي در اين منطقه 
رقم بخورد. اين بافت تاريخي در مساحتي حدود 
۳۶۰ هكتار قرار دارد. بافت تاريخي شيراز تنها 
به بناهاي نامداري چون نارنجستان قوام، مسجد 
نصير الملك، مسجد، بازار و حمام وكيل، عمارت 
كاه فرنگي، سرا و بازار مشير، مدرسه خان و... 
خاصه نمي شود بلكه در اين بافت آثاري از دوره 
زندي�ه ت�ا قاجاري�ه نيز به چش�م مي خ�ورد. 

    
حدود يك س��ال پيش بود كه بافت تاريخي يزد 
ثبت جهاني ش��د اما برخي از كارشناسان بر اين 
باورند كه نگهداري از خانه هاي تاريخي يزد به سه 
دليل بسيار ساده تر از بافت تاريخي شيراز است. 
اول اينكه آن قدر ك��ه در خانه هاي بافت تاريخي 
شيراز تزئينات به كار رفته، در بافت تاريخي يزد به 
كار نرفته است. نماي بيروني بافت يزد هم نماي 

كاه گلي و خش��تي اس��ت كه در مقايسه با نماي 
آجري بافت تاريخي ش��يراز، نگهداري آن بسيار 
ساده تر و كم هزينه تر است و از همه مهم تر اينكه 
در بافت تاريخي يزد، مردم آن را ترك نكرده اند. 
همان اندازه كه مردم اين شهر، صنايع دستي خود 
را نگهداري كرده اند. در شيراز اما بافت تاريخي كه 
از آن به عنوان اصيل ترين بافت تاريخي خاورميانه 
ياد مي شود از س��اكنان قديمي آن خالي شده و 
عوامل متعدد باعث شده اين بافت تبديل به محلي 

پر از آسيب هاي اجتماعي شود. 
   حرف مسئوان حرف نيست

با اينكه بارها مسئوان و متوليان ميراث فرهنگي 
فارس و كشور درباره اهميت احياء و باز زنده سازي 
بافت تاريخي و حف��ظ آثار و بناه��اي دوره هاي 
مختلف به عنوان سرمايه هايي ملي و هويت بخش 
تاريخي فرهنگي كشور س��خن گفته اند و وعده  
داده اند، اما در عمل جز مواردي معدود و اقداماتي 
مقطعي، گامي جدي و اميدوار كننده را ش��اهد 
نبوده ايم.  بنابر اين بايد گفت حرف مسئوان حرف 

نيست و نمي توان به اين وعده ها دل خوش كرد. 
گواه اين ادعا همين بس كه بافت تاريخي شيراز، 
شهري كه به واس��طه برخورداري از داشته هاي 
تاريخي، فرهنگي، مذهبي، طبيعي، صنايع دستي 
و سامت يكي از برندهاي ش��اخص گردشگري 
ايران محس��وب مي ش��ود، اما ح��اا به  رغم تمام 
شعارها و وعده ها، همچنان در سايه نبود برنامه و 
بي مسئوليتي متوليان قرار دارد.  از مجموع ۳ هزار 
اثر تاريخي كه در فارس ثبت ملي ش��ده، نزديك 
به ۴۰۰ اثر در بافت تاريخي ق��رار دارد. جايي كه 
به دليل ظرفيت ها و پتانس��يلي كه دارد مي تواند 
ثبت جهاني شود.  به گفته كارشناسان چند مانع 
بر سرراه ثبت جهاني بافت تاريخي شيراز است كه 
از آن جمله مي توان به توسعه بي حد و اندازه اين 
بافت و تغيير معماري آن اشاره كرد. اما با اين وجود 
انتظار مي رود كه راهكارهاي اساس��ي براي ثبت 

جهاني اين بافت تاريخي مورد توجه قرار گيرد. 
    گوهرهايي كه كسي آنها را نمي بيند

داستان تكراري بي پناهي بناهاي تاريخي استان 

ف��ارس و باخص ش��هر ش��يراز كه حاا پش��ت 
گوش هاي پر از موم مس��ئوان بلوكه مي ش��ود! 
داستاني كه در نهايت به فرسودگي بيشتر و تخريب 
اين بناهاي ارزشمند منجر خواهد شد.  در همين 
رابطه مي توان به چند اثر و بناي تاريخي اش��اره 
كرد. گوهر بافت تاريخي شيراز با دو عمارت بسيار 
ارزشمند يكي از دوره قاجار و ديگري پهلوي اول، 
به  رغم برخورداري از معماري و تزئينات كم نظير 
و هنرمندانه و با عنوان خانه طالبان، در فهرس��ت 
آثار تاريخي كشور ثبت شده است.  بنايي واقع در 
كوچه نارنجستان قوام كه زماني محل زندگي گوهر 
الزمان قوام، خواهر زينت الملك و دختر حبيب اه 
خان قوام المل��ك، از تأثيرگزارترين خانواده هاي 
شيراز بوده و در س��ال هايي به عنوان مدرسه و با 
تابلوي »ش��رقي« از آن بهره  آموزش��ي برده شد 
تا به جاي حفاظت، گامي در مس��ير تخريب آن 
برداشته ش��ود؛ اين بنا تنها براي مدتي در اختيار 
خانواده طالبان قرار داشت و سال ۹۱ توسط يكي 
از دانش آموزان مدرسه  شرقي كه خاطرات فراواني 
از آن داشت، خريداري شد و خريدار در بي تعهدي 
مسئوان در حفظ اينگونه آثار مي گويد: »بافاصله 
بعد از خريد اين ملك، به اداره كل ميراث فرهنگي 
فارس مراجعه كردم و به پيشنهاد اين اداره، بنا را 
در اختيار ميراث فرهنگي گذاشتم تا مرمت شود 
اما در كمال ناباوري پس از مدت كوتاهي در يكي از 
روزنامه ها خواندم كه دزدان ميراث فرهنگي درها 

و سقف خانه قوام را كندند و بردند«!
البته با اينكه اين خريدار از طريق مراجع قضايي 
ش��كايت كرده و مديركل وقت اداره كل ميراث 
فرهنگي نيز در قالب يك صورت جلسه تعهد داده 
طي س��ه ماه اين خانه را مرمت كنند و به همان 
شكلي كه تحويل گرفته بودند، تحويل دهند، اما 
ديگر نه خبري از دزد شد و نه مرمت كننده و نه 

مسئوانی كه تعهد داده بودند!
با اين اوصاف شايد فكر جهاني شدن بافت تاريخي 

شيراز بيشتر به يك توهم بماند تا واقعيت. 

جهاني شدن اصيل ترين بافت تاريخي خاورميانه، رؤيايي دست نيافتني!
تبديل بافت تاريخي شيراز به خرابه در سايه بي توجهي مسئوان
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 شناسایی 247 روستاي کم برخوردار و کمک 
به خانواده های نیازمند توسط کمیته امداد طي 2 ماه

 به گفته معاون حمايت و سامت خانواده كميته امداد تا پايان امسال فوريت هاي امدادي 
براي كمك هاي ضرب ااجلي به نيازمندان و تعيين تكليف آنها راه اندازي مي شود

  آذربايجان غربي: مديركل ثبت احوال آذربايجان غربي گفت: در حال 
حاضر 8۰ درصد از جمعيت واجد شرايط كارت ملي هوشمند خود را دريافت 
كرده اند. محمد حيرت انگيز با بيان اينكه در حال حاضر 2 ميليون و ۵۰۶ 
هزار نفر جمعيت واجد شرايط دريافت كارت ملي هوشمند در استان هستند 
اظهار داشت: از اين تعداد 2 ميليون و ۳۰ نفر شامل 8۰ درصد واجد شرايط 

كارت ملي هوشمند خود را دريافت كرده اند. 
  البرز: معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان البرز از 
اجراي عمليات بيابان زدايي در دو شهرس��تان اشتهارد و نظرآباد خبر داد. 
مهدي فتحي با اشاره به مصوبه سفر رئيس جمهوري به استان البرز براي 
مقابله با ريزگرد و جلوگيري از گسترش بيابان، اظهار كرد: خوشبختانه اين 
پروژه آغاز و 2۰ ميليارد تومان به آن اختصاص يافته است. با آغاز اين پروژه در 

۳ هزار هكتار از اراضي بياباني استان اقدامات اجرايي انجام  شده است. 
  زنجان: مدير عامل شركت آب و فاضاب استان زنجان گفت: تصفيه خانه 
آب ابهر و خرمدره با 8۰ درصد پيشرفت فيزيكي دهه فجر افتتاح مي شود. 
عليرضا جزء قاسمي گفت: اين شركت در تاش است تصفيه خانه آب شهرهاي 
ابهر و خرمدره را به  عنوان يكي از طرح هاي بزرگ آب رساني در استان زنجان 
كه در حال حاضر با 8۰ درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجراست را در صورت 
مساعد بودن آب وهوا در دهه فجر سال جاري به بهره برداري رساند.  وي اظهار 
كرد: براي اجراي طرح آب رساني به ش��هرهاي ابهر و خرمدره بيش از 8۵۰ 
ميليارد ريال اعتبار تصويب شده است كه تاكنون از اين ميزان ۵8درصد محقق 
شده و اين پروژه شامل بخش هايي همچون؛ مطالعات، احداث تصفيه خانه، 

خطوط انتقال و جمع آوري چاه ها و احداث مخازن مي باشد. 

وزير راه و شهرسازي تأكيد كرد
 ایجاد کمترین آسیب به محیط زیست

 اولویت اجراي پروژه ریلي رشت– آستارا     
وزي�ر و راه و شهرس�ازي در س�فر به    گيان
اس�تان گيان از مس�ير پروژه ريلي 
رش�ت- آس�تارا بازديد ك�رد و گفت: ايج�اد كمترين آس�يب به 

محيط زيست اولويت اجراي اين پروژه است. 
محمد اسامي با اشاره به اهميت اجراي اين پروژه، اظهاركرد: راه اندازي 
پروژه ريلي رش��ت- آس��تارا براي رونق اقتصادي و جابه جايي كاا به 
كشورهاي حوزه قفقاز و اروپا بسيار مهم اس��ت.  اين مسئول افزود: با 
توجه به اهميت اين محور دومين روز از سفر خود به استان گيان را به 
اين موضوع اختصاص داده ام تا مس��ائل مربوط را بررسي و تصميمات 
ازم اتخاذ شود.  وي با اشاره به اينكه در ۱۰ سال گذشته ۴ گروه مشاور 
مطالعاتي براي اجراي پروژه رشت- آس��تارا انجام داده اند، بيان كرد: 
در اجراي اين پروژه عدم آسيب به اراضي كشاورزي و معيشت مردم، 
انتخاب مسير با حداقل موانع، رونق و بهبود معيشت مردم در اولويت 
قرار داشته اس��ت.  وزير راه و شهرس��ازي در ادامه با اش��اره به برخي 
ماحظات در اجراي اين پروژه، تصريح كرد: برخورداري مردم از اين خط 
ريلي، ورود كمترين آسيب به محيط زيست، كشاورزي و منابع طبيعي 
در طول مسير و قيمت تمام شده مناسب از جمله اين ماحظات است.

آران و بیدگل رتبه نخست ایثارگري در کشور      
شهرس�تان آران و بيدگل رتبه نخست    كاشان
ايثارگري را به نسبت جمعيت در كشور 
دارد و به همين اندازه بايد در راه ترويج فرهنگ ايثار و تاش كنيم. 
اسماعيل بايبوردي فرماندار آران و بيدگل با عنوان كردن مطلب فوق و با 
بيان اينكه حفظ دستاوردهاي شهدا و ايثارگران و ترويج فرهنگ شهادت 
طلبي وظيفه همگاني است به جان فش��اني هاي رزمندگان شهرستان 
آران و بيدگل در عمليات كرباي چهار و پنج اشاره كرد و گفت: در اين دو 
عمليات ۱۱8 تن از رزمندگان شهرستان به شهادت رسيدند و به همين 
بهانه، چهارم دي كه همزمان با سالروز عمليات كرباي چهار است از سوي 
شوراي فرهنگ عمومي استان به عنوان روز حماسه و ايثار اين شهرستان 
انتخاب شده است.  اين مسئول افزود: با توجه به اهميت و جايگاه روز حماسه 
و ايثار آران و بيدگل، آحاد مردم و مسئوان بايد در راستاي هر چه باشكوه تر 
شدن بزرگداشت اين روز تاش كنند.  وي بيان داشت: ما افتخار مي كنيم 
شهرستان آران و بيدگل رتبه نخس��ت ايثارگري را به نسبت جمعيت در 
كشور دارد و به همين اندازه بايد در راه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت تاش 
كنيم.  گفتني است آران و بيدگل با تقديم بيش از 8۰۰ شهيد به نسبت 
جمعيت ايران، رتبه نخست ايثارگري كشور را دارد و به دارالشهداي ايران 
اسامي شهرت دارد، مردم آران و بيدگل در عمليات كرباي ۴ و تنها در يك 
روز 8۰ شهيد تقديم نظام مقدس جمهوري اسامي كردند و به همين دليل 
اين روز به نام روز حماسه ايثار شهرستان آران و بيدگل لقب گرفته است، 
همچنين در اين روز دو سردار شهيد آران و بيدگلي سردار شهيد علي  محمد 

اربابي و سردار شهيد جواد قاسم پور به درجه رفيع شهادت نائل شدند. 

قزوین شهر دوچرخه کشور مي شود   
   قزوين مسئول دوچرخه سواري فدراسيون 
ورزش هاي همگاني كشور مدعي شد 
با مسيرهاي مناسب و ايمن ايجاد ش�ده و بسترسازي در مناطق 
مختلف، قزوين به عنوان» ش�هر دوچرخه« ش�ناخته مي ش�ود. 
در طرح سه شنبه هاي بدون خودرو، روز گذشته جمعي از عاقمندان 
به دوچرخه مسير ميرعماد تا چهار راه وليعصر را در شهر قزوين ركاب 
زدند.  اين حركت فرهنگي ورزشي به همت انجمن دوستداران دوچرخه 
استان قزوين و با همكاري شهرداري قزوين و هيئت ورزش هاي همگاني 
هر هفته روزهاي سه شنبه برگزار مي ش��ود.  آلن پطروسيان مسئول 
دوچرخه سواري در فدراسيون دوچرخه سواري و فدراسيون ورزش هاي 
همگاني در اين مراسم گفت: مسئوان ش��هري با همت باا در تأمين 
زيرساخت هاي ش��هري و آموزش��ي اقدام هاي مؤثري انجام داده اند و 
با همكاري انجمن دوس��تداران دوچرخه اقدام��ات خوبي را عملياتي 
كرده اند.  وي اضافه كرد: تاكنون بيش از ۱۵۰۰ دس��تگاه دوچرخه به 
مردم اهدا شده تا اين ورزش در جامعه نهادينه شود.  اين مسئول بيان 
كرد: بايد كاري كنيم تا ورزش همگاني و دوچرخه س��واري همگاني 
به حالت رقابتي درآيد و هواداران و ورزش��كاران در موفقيت تيم ها و 
هيئت هاي ورزش��ي نقش مهمي دارند و بايد كمك كنند تا دوچرخه 
سواري در شهرها رايج شود.  پطروسيان گفت: قزوين در رديف گروه هاي 
برتر دوستدار دوچرخه سواري قرار گرفته و شهردار قزوين از سوي وزير 
كشور زمينه هاي توسعه حمل و نقل پاك، مديريت و نگهداري ناوگان 

اتوبوسراني و بازسازي ناوگان فرسوده برتر كشوري شد.

 تخلف کارخانه هاي شن و ماسه 
در حریم رودخانه هاي کهگیلویه و بویراحمد     

اس�تاندار كهگيلوي�ه و بويراحمد    كهگيلويه و بوير احمد
فعاليت كارخانه هاي شن و ماسه در 
حريم و بس�تر رودخانه هاي اس�تان را خاف آش�كار اعام كرد. 
 علي محمد احمدي گفت: طبق بررس��ي هاي انجام ش��ده بسياري از 
كارخانه هاي شن و ماسه استان در حريم و بس��تر رودخانه ها فعاليت 
دارند كه اين مهم تخلف آش��كار از قانون اس��ت.  وي با تأكيد بر اينكه 
صدور مجوز هرگونه كارخانه شن و ماسه در حريم و بستر رودخانه هاي 
استان ممنوع است، عنوان كرد: ساماندهي و انتقال كارخانه هاي موجود 
در حريم و بستر رودخانه ها در دستور كار است.  نماينده عالي دولت با 
تأكيد بر اينكه انتقال كارخانه هاي شن و ماسه حريم رودخانه ها آرام آرام 
اجرايي مي شود، افزود: بدون هيچ ماحظه اي در زمينه ساماندهي اين 
كارخانه ها دستگاه هاي اجرايي و متوليان امر اقدام كنند.  احمدي ابراز 
كرد: مسئوان و متوليان امر نسبت به جانمايي، زمان و تسهيات ازم 
براي جابه جايي كارخانجات شن وماسه در حريم رود بشار اقدام كنند. 

 راه آهن گرگان– بجنورد– مشهد 
روی خط سازندگی     

نماينده مردم پنج شهرستان خراسان    خراسان شمالي
شمالي در مجلس شوراي اسامي از 
رفع دغدغه هاي پيش روي اجراي عمليات ساخت راه آهن گرگان- 

بجنورد- مشهد خبر داد. 
علي اكبري با بيان اينكه براي ساخت راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد منتظر 
تصويب اين پروژه در شوراي اقتصاد و هيئت دولت بوديم، اظهار كرد: سهم 
دولت براي اجراي اين پروژه ۱۵ درصد تعيين ش��ده كه از طريق صندوق 
توسعه ملي پرداخت مي شود.  اين مسئول افزود: همچنين 8۵ درصد هزينه 
س��اخت پروژه راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد را شركت چيني قبول و 
قرارداد مربوطه منعقد شده است.  وي با بيان اينكه هنوز زمان اجراي اين 
پروژه ملي به طور دقيق تعيين نشده است، گفت: براي اجراي هرچه سريع تر 
عمليات ساخت راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد در حال پيگيري و مذاكره 
هستيم.  نماينده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، راز و جرگان و مانه و سملقان 
در مجلس شوراي اسامي، تصريح كرد: تأخير در ساخت راه آهن گرگان - 
بجنورد - مشهد ضرر زيادي را وارد كرد چراكه قبل از افزايش قيمت ها اين 

پروژه با ۱۰ هزار ميليارد تومان سرمايه اجرايي مي شد. 

 بهره  مندي از سیستم جداگر لرزه اي 
در سازه هاي شهري تبریز    

شهردار تبريز با تأكيد بر كاهش پذيري خطر     آذربايجان شرقي
ريس�ك در زلزله گف�ت: بهره من�دي از 
سيستم جداگرهاي لرزه اي در سازه هاي شهري تبريز يك ضرورت است 
و مي توان از تجارب علمي اساتيد دانشگاهي ژاپن در اين خصوص بهره برد. 
ايرج شهين باهر در ديدار با اساتيد برجسته دانشگاهي كشور ژاپن با اشاره به 
اهميت تجهيز خانه هاي مسكوني ضلع شمالي تبريز به سيستم جداگرهاي 
لرزه اي افزود: قصد داريم انتقال دانش اين تكنولوژي هرچه سريع تر محقق 
شود.  وي اظهار كرد: گسل شمالي تبريز يكي از خطرناك ترين گسل ها به 
شمار مي رود؛ مي خواهيم از اين دانش براي اولين بار در تبريز استفاده كنيم.  
ش��هردار تبريز تصريح كرد: با امضاي تفاهمنامه همكاري بين شهرداري 
تبريز، دانشگاه هاي ژاپن و دانشگاه شهيدمدني تبريز مي توان پذيرش خطر 
ريسك در زلزله را كاهش داد.  شهين باهر با بيان اينكه كشور ژاپن نزديك 
به 2۰ سال است كه به اين دانش دست پيدا كرده، متذكر شد: در حال حاضر 
شاهديم تمامي سازه هاي شهري ژاپن به سيستم جداگرهاي لرزه اي تجهيز 
شده اس��ت و آموزش براي متخصصان داخلي مخصوصاً در تبريز نيز بايد 
انجام شود.  وي ادامه داد: اجراي اين طرح در تبريز كاهش هزينه احداث و 
مقاوم سازي ساختمان ها را نيز به همراه دارد.  شهردار تبريز اضافه كرد: ۷۵۰ 
سال پيش بزرگترين دانشگاه بزرگ جهان در تبريز احداث شده و به عنوان 
يكي از ابنيه هاي مهم تاريخي تبريز شناخته مي شود؛ به همين علت ضرورت 

دارد براي حفظ اين بناي تاريخي از سيستم جداگر لرزه اي استفاده كرد. 
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پس از گذشت ۱۰ روز نابساماني در قيمت مرغ، از 
روز دوشنبه همزمان با توزيع مرغ گرم دولتي با 
قيمت ۹۵۰۰ تومان، قيمت ها ۲ هزار تومان ارزان 
شد، به طوري كه روز گذش�ته در ميدان بهمن 
تهران مرغ با قيمت ۱۱هزار تومان توزيع ش�د.
با جدي شدن استيضاح وزير جهاد كشاورزي در 
روز چهارشنبه اين وزارتخانه دو تصميم مهم براي 
كاهش قيمت مرغ و گوشت قرمز گرفت. اول اينكه 
واردات دام زنده توس��ط دولت براي تنظيم بازار 
گوشت قرمز و كاهش قيمت آن آزاد شد و تصميم 
دوم، توزيع مرغ گرم دولتي به ميزان روزانه ۲۰ تن 

از روز دوشنبه بود. 
به گزارش »جوان«، با افزايش روزانه قيمت مرغ 
در ۱۰روز گذشته و خط و نشان دبير انجمن ملي 
ش��ركت هاي زنجيره اي توليد گوش��ت مرغ كه 
گفته بود، بايد آستانه تحمل مديران و مردم را در 
مواجهه با نوس��انات قيمتي باا برد تا مرغ قيمت 
خود را پي��دا كند. وزارت جهاد كش��اورزي از روز 
دوشنبه توزيع روزانه ۲۰ تن مرغ گرم دولتي را با 
قيمت ۹۸۰۰ تومان آغاز كرد. همزمان با اين اقدام 
قيمت مرغ در عمده فروش��ي به ۱۱ه��زار و ۵۰۰ 
تومان و در سطح ش��هر به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
كاهش يافت. روز گذشته نيز قيمت ها حدود ۵۰۰ 

تومان ارزان شد. 
به گفته فع��اان بازار اين مرغ ه��اي ارزان دولتي 
فقط در ميادي��ن ميوه و تره بار توزيع مي ش��ود و 
متأس��فانه در دو روز گذش��ته تخلفاتي در توزيع 
اين مرغ هاي دولتي صورت گرفته است. به گفته 
يكي از فروش��ندگان مرغ در سطح ش��هر ظاهراً 
در همين دو روز همه ۲۰ ت��ن در ميادين توزيع 

نش��ده و برخي از داان وارد خريد و فروش مرغ 
گرم شده اند و مرغ هايي را كه دولت روزانه حدود 
۱۵۰ميليون تومان برايشان سوبسيد مي پردازد، 
به دست مصرف كننده واقعي نرسيده و در بازار با 
قيمت ۱۰هزار و ۵۰۰ تومان بين مرغ فروش��ان و 
رستوران داران دست به دست مي شود. بر اساس 
اين گزارش، همچنان بازار مرغ و گوش��ت از نبود 
بازرس��ان س��ازمان هاي نظارتي رنج مي برد و در 
صورت عدم اقدام تعزيرات و سازمان حمايت، اين 
طرح جديد وزارت جهاد نيز با شكست مواجه شده 
و عاوه بر اينكه رانتي براي داان ايجاد مي كند، 
قيمت ها نيز بعد از چند روز مجدداً گران مي شود و 
در اين ميان دولت و مصرف كننده ضرر مي كنند. 

اي��ن نابس��اماني ها در حاليس��ت ك��ه اتحاديه 
فروش��ندگان پرنده و ماهي تهران از توزيع مرغ 
و گوش��ت دولتي در واحدهاي صنفي مجاز خبر 
مي دهد، اما مشاهدات خبرنگار ما حاكي از آنست 
كه ماشين هاي حامل مرغ گرم دولتي مستقيماً به 
ميادين ميوه منتقل مي شود و گوشت هاي منجمد 
۲۹ هزار توماني نيز با كارت ملي در ميدان بهمن 

تهران توزيع مي شود. 
رئيس اتحادي��ه از صدور اطاعي��ه اي خطاب به 
واحد هاي صنفي خبر مي دهد و مي گويد: از تاريخ 
۴ دي ماه از طريق پشتيباني امور دام و اتحاديه ها 
حواله مرغ، گوشت و تخم مرغ تنها به اعضاي داراي 
پروانه معتبر اين اتحاديه و نيز اتحاديه گوش��ت 

صادر خواهد ش��د و ضمن��اً محدوديت كمي نيز 
شامل افراد معتمد صنف بنا به تشخيص اتحاديه 

وجود ندارد. 
همچنين اين فع��ال بازار م��رغ از تخلفات توزيع 
گوش��ت قرمز ني��ز گله من��د اس��ت و مي افزايد: 
واحده��اي صنف��ي داراي مج��وز نمي توانن��د 
گوشت هاي يخي بخرند و در واحد خود بفروشند، 
زيرا اين گوش��ت هاي ارزان فقط ب��ه افراد خاص 
فروخته مي شود كه احتمااً رابطه اي هم با مركز 
توزيع كننده آن دارند. وي از فروش گوشت هاي 
يخي با قيمت بااتر در اطراف ميدان بهمن خبر 
مي دهد و مي گويد: هيچ ناظر يا بازرسي در محل 
وجود ندارد تا دست داان خريد و فروش مرغ و 

گوشت ارزان و دولتي را كوتاه كند. 
  واردات ۲۵۰ هزار رأس دام سبك از روماني

رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي روز گذشته از 
آزاد سازي واردات دام زنده خبر مي دهد و مي گويد: 
هيچ چاره اي جز واردات نداريم. علي اصغر ملكي 
مي افزايد: شركت پشتيباني امور دام كشور مجوز 
واردات حدود ۲۵۰ هزار رأس دام سبك در سطح 
گسترده را از سازمان دامپزش��كي كشور گرفته 
و با واردات آن قيمت گوش��ت در ب��ازار متعادل 

مي شود. 
ملكي با بيان اينكه اس��تعام قيمت ها از كش��ور 
روماني براي واردات انجام شده، مي افزايد: پيش 
از اين پيش��نهاد واردات به عنوان راهكاري براي 
كاهش قيمت در بازار ارائه شده بود كه به تازگي 
موافقت ش��ده اس��ت. در ماه هاي گذشته توزيع 
گوشت منجمد در بازار انجام  ش��د، اما نتوانست 

قيمت را در بازار بشكند. 

در نب�ود هي�چ راهب�رد مش�خصي در حوزه 
ص�ادرات گاز، خبرهايي درب�اره توجه وزارت 
نفت به ال ان جي ش�نيده مي ش�ود. ب�ا وجود 
استدال كارشناسان مبني بر غلط بودن ورود 
ايران به ال ان جي به صورت گسترده، اما برخي 
افراد همچنان به فكر القاي اين تفكر اش�تباه 
هستند كه بايد به سمت ال ان جي حركت كرد. 
توجيهاتي كه براي اين موضوع تراشيده مي شود 
از جنس همان توجيهاتي اس��ت كه براي قرارداد 
پرحاشيه ايران اف  ال ان جي ارائه شده بود. مدافعان 
اينگونه صادرات گاز، قطر و استراليا را مثال مي زنند 
كه با سرمايه گذاري گس��ترده وارد بازار ال ان جي 
ش��دند و ايران در اين فقره دچ��ار عقب ماندگي 

است. 
  مقايسه درست

چنين مقايس��ه هايي از اساس باطل است؛ چراكه 
هر يك از دارن��دگان ذخاير گاز طبيعي با توجه به 
مؤلفه هاي مهمي همچون بازارهاي هدف، موقعيت 
جغرافيايي، تعداد همسايگان، نقش گاز در امنيت 
ملي و... راهبردهاي مختلفي را براي صادرات گاز 
انتخاب مي كنند. به عنوان نمونه كشور قطر راهبرد 
صادراتي خ��ود را روي ال ان جي بنا كرده اس��ت؛ 

چراكه مجبور است براي صادرات گاز خود به اين 
سمت حركت كند. اين كشور بر خاف كشورهايي 
مانند ايران، روسيه، تركمنس��تان، آذربايجان و... 
ازتعدد همسايگان سود نمي برد و به دليل دسترسي 
آسان به آب هاي آزاد، گاز طبيعي خود را مايع كرده 

و صادر مي كند. 
اين كش��ور حدود 6۰۰ ميليون مترمكعب توليد 
گاز دارد و با توجه ب��ه جمعيت ۲/6 ميليون نفري 
خود، قاعدتاً بازار مصرفي در داخل ندارد و مجبور 
اس��ت گاز خود را صادر كند. جز خط لوله دلفين 
كه كمتر از ۵۰ ميليون متر مكعب گاز را به امارات 
صادر مي كند، گاز اين كشور در تأسيسات گازي به 

ال ان جي تبديل و صادر مي شود. 
اس��تراليا نيز به همين شكل اس��ت؛ كشوري در 
قاره اي دور افتاده كه براي گاز خود چنين استراتژي 
را انتخاب كرده و آن را ب��ه صورت ال ان جي صادر 
مي كند، اما در مقابل بي��ش از ۹۰ درصد گاز خود 
را از طريق خط لول��ه صادر ك��رده و آذربايجان و 
تركمنستان نيز از اين اس��تراتژي براي صادرات 

گاز بهره مي برند. 
اينكه عنوان ش��ود اي��ران بايد تمركز خ��ود را بر 
ال ان جي قرار دهد، يك خطاي راهبردي و نشان 

از يك برداشت س��طحي از مقوله گاز و ژئوپلتيك 
انرژي است. ايران با ۱۵ كشور مرز خاكي و دريايي 
دارد كه اغلب اين كش��ورها نيازمند گاز هستند. 
ايران و قطر دو كشور منطقه هس��تند كه ذخاير 
بااي گاز دارند درست برخاف ساير كشورها كه از 

اين موهبت بهره مند نيستند. 
نياز كشورهاي همسايه نشان مي دهد ساانه بين 
۱۰۰ تا ۱۲۰ ميليارد مترمكعب مي توان صادرات 
گاز به اين كشورها داشت كه اين ميزان را از طريق 
خط لوله و با هزينه كمتري نس��بت به ال ان جي 

مي توان صادر كرد. 
  ال ان جي يا خط لوله؟

متأسفانه راهبرد مش��خصي در باره انتخاب كدام 
روش براي ص��ادرات گاز وجود ندارد؛ افرادي كه 
معتقدند ال ان جي گزينه بهتري اس��ت، بايد به 
اين نكات توجه كنند كه تكنولوژي مايع س��ازي 
گاز در دست امريكاس��ت و چون كاربرد دوگانه 
دارد، هيچگاه اين تكنولوژي در اختيار ايران قرار 
نخواهد گرفت. ضمن آنكه در دوره اصاحات سه 
طرح بزرگ ال ان حي تعريف ش��د كه از اين سه 
طرح، تنها ايران ال ان جي اجرا ش��د، اما به دليل 
تحريم ها، ش��ركت هاي غرب��ي از ادامه همكاري 

عقب كشيدند و حتي توربين هاي اين پروژه حتي 
پس از برجام به ايران تحويل داده نشد. 

از س��وي ديگر بايد توجه داشت كه با توجه مزيت 
ايران در برخورداري از همسايگان نيازمند گاز، خط 
لوله برتري عميق و بزرگي نسبت به ال ان جي دارد. 
اصواً خط لوله يكي از مؤلفه هاي قدرت در سياست 
خارجي است و اين موضوعي است كه متأسفانه با 
وجود اهميتش، مورد غفلت واقع شده است درست 

بر عكس ال ان جي كه چنين قدرتي ندارد. 
در صادرات گاز توسط خط لوله، كشور صادر كننده، 
گاز را با فرمولي مشخص و در قرارداد بلند مدت – 
معمواً ۲۵ س��اله – به خريدار مي فروشد، اين به 
معناي نف��وذ راهبردي در بازارهاي هدف اس��ت، 
در حالي كه چني��ن امتي��ازي در ال ان جي وجود 
ندارد. گرچه ب��ازار ال ان جي به پيش��رفتگي بازار 
نفت نيس��ت، اما بي شباهت هم نيس��ت، در اين 
بازار محموله هاي گاز ماي��ع در قالب قراردادهايي 
خريد و فروش مي ش��ود و با توجه به اينكه بيش 
از ۱۰ كش��ور توليد كننده ال ان جي هستند، نبود 
يك فروش��نده موجب مي ش��ود خريدار به سراغ 

فروشندگان ديگر برود. 
اين بدان معني اس��ت كه با ال ان جي نمي توان از 
اين فرصت ب��راي چانه زني سياس��ي و اقتصادي 
با كش��ور خريدار بهره برد، درست برخاف خط 
لوله كه كشور فروش��نده گاز، يگانه تأمين كننده 
انرژي مورد نياز خريدار خود است. مانند كاري كه 
روسيه در اروپا انجام مي دهد و با وجود تاش هاي 
امريكا براي كاهش نفوذ اقتصادي و حتي سياسي 
روسيه در اروپا، مس��كو براي افزايش صادرات گاز 
به قاره سبز مس��يرهاي ديگري را در دستور كار 

قرار داده است.
البته روس ها وارد ب��ازار ال ان جي نيز ش��ده اند و 
امريكا نيز طرح هاي بزرگي را در اين باره در دست 
اجرا دارد، اما اين بدين معني نيس��ت كه روس ها 
در حال تغيير اس��تراتژي خود هستند. ايران چه 
در خط لوله و چه در ح��وزه ال ان جي از موقعيت 
جغرافيايي ممتازي برخوردار است، اما اولويت ها را 
نبايد فراموش كرد. خط لوله بهترين و اصلي ترين 
راهبردي است كه سياست گذاران كشور در سطح 
كان بايد با تأكيد بيشتري دنبال كنند، هرچند كه 
كمي دير شده است. پيگيري صادرات گاز از طريق 
ال ان جي هم زمان بر و هم نيازمند سرمايه گذاري 
كان است كه صرفه اقتصادي ندارد، ضمن آنكه 

هيچ امتياز مثبتي براي ايران ندارد. 
پيوند زدن استراتژيك مزيت هاي كشور با نيازهاي 
مصرفي همسايگان، ضرورتي است كه هيچگاه در 
ال ان جي ديده نمي شود و بهتر است اين موضوع از 

اولويت خارج شود. 
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گزارشیک

مرغ روی پله 11 هزار تومان آرام گرفت
توزيع روزانه ۲۰ تن مرغ گرم با سوبسيد دولتي 

داان در پي خريد مسكن مهر پرند با نصف قيمت 
مسکن

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوات پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185امپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوادآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

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

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوادخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوادكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

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

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پاسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايام 
6184115پارس سرام 

8106149اميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني اماح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

كريسمس سياه براي دار 
پايين ترين نرخ ۴ ماهه ثبت شد

روز سه شنبه، در ش�رايطي كه واش�نگتن درگير تعطيلي بخشي 
از دولت و رؤيارويي علني كاخ س�فيد با بانك مركزي شده است، 
دار به پايين ترين ميزان چهار ماهه خود در برابر ين سقوط كرد. 
به گزارش رويترز، يك تاجر كهنه كار ارز در يكي از بانك هاي بزرگ ژاپن 

مي گويد: مردم مي گويند اين كريسمس سياه است. 
دار در ادامه كاهش قيمت خود، روز گذشته هفتمين روز ضرردهي خود 
را ثبت كرد و ۰/۲7 درصد ديگر افت كرد تا به نرخ ۱۱۰/۱۲ ين برسد كه 

پايين ترين ميزان آن از اواخر آگوست تاكنون است. 
ين ژاپن همچنين در برابر پوند انگليس به بااترين نرخ ۱6 ماهه خود 

رسيد و هر پوند انگليس با ۱3۹/۹۰ ين معامله شد. 
شاخص نوسانات وال استريت كه نوسانات شاخص هاي سهام را دنبال 
مي كند و عموماً به عنوان ش��اخص وحشت س��رمايه گذاران شناخته 
مي ش��ود، به رقم 36/۱۰ واحد جهش كرده كه بااترين سطح آن از 6 

فوريه تا كنون است. 
ترامپ دوشنبه شب، انتقادات خود از فدرال رزرو را شدت بخشيد و 
اين بانك را تنها مشكل اقتصاد امريكا توصيف كرد. گزارش ها حاكي 
از آن است كه ترامپ در جلساتي خصوصي به دنبال راهكاري براي 
اخراج جرومي پاول، رئيس فدرال رزرو است. اين رؤيارويي پس از 
آن ايجاد ش��د كه بانك مركزي امريكا با بي اعتنايي به درخواس��ت 
ترامپ براي ثابت نگه داش��تن نرخ بهره، هفته گذشته نرخ بهره را 

افزايش داد. 
------------------------------------------------------

نيكي ژاپن هم ۵ درصد سقوط كرد
دي�روز پ�س از اينك�ه عميق ت�ر ش�دن س�قوط وال اس�تريت 
ك�رد،  تش�ديد  س�رمايه گذاران  در  را  ريس�ك  از  ف�رار 
نيكي  ژاپ�ن ب�ه پايين ترين مي�زان ۲۰ ماه�ه خود س�قوط كرد. 
به گزارش رويترز، ش��اخص س��هام نيكي ۲۲۵ ژاپن حدود ۵ درصد 
سقوط كرد و به۱۹۱۴7/۴۵ واحد رس��يد و به پايين ترين سطح خود 
از اوايل مي ۲۰۱7 تا كنون، بازگش��ت. شاخص گس��ترده سهام ژاپن، 
تاپيكس، هم ۵درصد سقوط كرد. در همين زمان در بازارهاي چين، 
شاخص شانگهاي در اواسط جلس��ه معاماتي خود بيش از ۲ درصد 

سقوط كرد. 
دوشنبه شب، با اضطراب سرمايه گذاران در مورد اقدام وزير خزانه داري 
امريكا براي تشكيل مجدد تيم ضدسقوط، سهام وال استريت به سقوط 
شديد خود ادامه داد و به اين ترتيب اس اندپي ۵۰۰ بيش از ۱۵ درصد 

از ابتداي سال سقوط كرده است. 
تاكاشي هيروكي، استراتژيست ارشد شركت اوراق مانكس در توكيو 
مي گويد: حال وهواي منفي جاي منطق را در بازارها گرفته اس��ت كه 
اين مورد در طول همه سقوط هاي شديد وجود داشته است. يك سوم 
سقوط قيمت ها و هجوم به فروش س��هام ناشي از وحشت است، يك 
سوم ديگر براي جلوگيري از ضرر بيشتر و يك سوم ديگر هم براي به 

دست آوردن سود از سقوط بازار، ايجاد شده است. 
او ادامه داد: س��قوط بازارهاي س��هام تقريباً تماماً ب��ه علت تحوات 
بازارهاي امريكا ايجاد شده است و به عوامل منفي انحصاري بازارهاي 

ملي هر كشور بستگي ندارد.

 تحقق حمل ريلي ۱۰۰ ميليون تن بار 
در سال ۱۴۰۰

وزي�ر راه تكمي�ل خط�وط ريل�ي ترانزيت�ي، اتص�ال ري�ل به 
كانون ه�اي تولي�د ب�ار و اح�داث خط�وط دوم را از عوام�ل 
تأثيرگ�ذار ب�راي تحق�ق هدفگ�ذاري حم�ل س�اانه ۱۰۰ 
ميلي�ون ت�ن ب�ار در اف�ق ۱۴۰۰ اعام ك�رد و گف�ت: ت�ا پايان 
امس�ال ۵۰ ميلي�ون ت�ن ب�ار از طريق ري�ل جابه جا مي ش�ود. 
به گزارش تس��نيم، محمد اس��امي، وزير راه و شهرس��ازي با اشاره 
به اهمي��ت راه آهن قزوين- رش��ت و نقش ترانزيت��ي آن در كريدور 
ش��مال- جنوب اظهار كرد: اين پروژه از پيش��رفت خوبي برخوردار 
اس��ت و اميدواريم مراحل تكميلي طبق زمان بندي به انجام برس��د 
و در پايان دهه اول اس��فندماه اين خط  آهن آماده افتتاح ش��ده و به 

بهره برداري برسد. 
وي افزود: نكته حائز اهميت در اقتصاد كش��ور و استان هاي واقع در اين 
مسير ريلي، عاوه بر تس��هيل تردد هموطنان و فراهم كردن آسايش و 
راحتي در طول سفر، موضوع ترانزيت كاا و دسترسي به حوزه قفقاز و ماورا 

آن به عنوان يكي از اولويت هاي وزارت راه و شهرسازي و دولت است. 
وي يادآور شد: س��اخت ادامه مسير ريلي قزوين- رش��ت تا آستارا 
در دستور كار وزارت راه و شهرس��ازي قرار دارد و طي بازديد امروز 
وضعيت فعلي پروژه احداث راه آهن رشت- آستارا مورد بررسي قرار 
خواهد گرفت تا سرانجام ش��اهد برگزاري مناقصه و شروع عمليات 

اجرايي اين پروژه ريلي توسط پيمانكار در سال آينده باشيم. 
اس��امي تصريح كرد: مادامي كه رش��ت به آس��تارا متصل نش��ده 
حمل  ونقل ج��اده اي وظيفه تكمي��ل فرايند حمل ب��ار در كريدور 

شمال- جنوب در اين قطعه را دارد. 
وزير راه و شهرس��ازي همچنين از تكمي��ل و بهره برداري خط دوم 
راه آهن كرج- قزوين در اوايل س��ال آينده خب��ر داد و گفت: با اين 
اقدامات ظرفيت جابه جايي مسافر حومه اي و بار ترانزيتي استان هاي 
واقع در اين مسير با هدف ارتقاي ايمني و روان سازي ترافيك عبوري 
محور قزوين- ك��رج- تهران از جاده به روي ريل منتقل مي ش��ود. 
انتقال بار و مسافر از جاده به روي ريل جزو اولويت هاي وزارت راه و 
شهرسازي است و اميدواريم سال آينده شاهد آن باشيم. اسامي با 
اشاره به هدفگذاري انجام شده براي جابه جايي بار و مسافر از طريق 
حمل ونقل ريلي بيان ك��رد: جابه جايي ۱۰۰ ميلي��ون تن بار براي 
راه آهن براي سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است و تا پايان امسال از 

3۰ ميليون به حمل بيش از ۵۰ ميليون تن دست خواهيم يافت. 
وي با بيان اينكه تحقق اين جهش چش��مگير در حمل ونقل ريلي 
به سه عامل بس��تگي دارد،  اظهار كرد: اين سه اقدام شامل تكميل 
خطوط ريلي ترانزيتي كش��ور، اتصال ريل ب��ه كانون هاي توليد بار 
و افزايش ظرفيت خطوط با احداث خط��وط دوم به صورت موازي 
است كه در دستور كار قرار دارند. البته در حال پيگيري براي تأمين 
اعتبارات ازم جهت سرعت بخش��يدن به اينگونه پروژه ها هستيم 
تا هدفگذاري حمل ۱۰۰ ميلي��ون تن بار در س��ال در افق ۱۴۰۰ 

تحقق يابد. 
اس��امي يادآور ش��د: ظرفيت بهره برداري از راه آهن قزوين- رش��ت، 

جابه جايي ۵ ميليون مسافر و ۱۰ميليون تن بار پيش بيني شده است. 

مديرعامل شركت عمران پرند با تأكيد بر اينكه با داان مسكن 
مهر اين ش�هر از طريق پليس فتا و نهاده�اي نظارتي برخورد 
خواهد ش�د، گفت:  متأس�فانه داان با نااميد كردن مردم به 
دنبال خريد واحدهاي مسكن مهر با نصف قيمت واقعي هستند. 
محس��ن وطن خواهي در گفت وگو با تس��نيم در خصوص ارسال 
پيامك از سوي داان به متقاضيان مسكن مهر شهر پرند، اظهار 
كرد: به طور قطع با اين افراد از طريق پليس فتا و نهادهاي نظارتي 

برخورد خواهيم كرد. 
وي با بيان اينكه طي اطاعيه از متقاضيان مسكن مهر درخواست 

مي كنيم ش��ماره اين داان را به ما اعام كنن��د درباره چگونگي 
دسترس��ي داان به شماره همراه متقاضيان مس��كن مهر افزود: 
شماره همراه متقاضيان چند سالي اس��ت كه در كارگزاري وجود 
دارد، ضمن اينكه پيمانكاران نيز جس��ته و گريخته براي برقراري 
ارتباط با متقاضيان جه��ت پيگيري واريزي اين ش��ماره ها را در 

اختيار دارند. 
وي با تأكيد بر اينكه پرس��نل ش��ركت عمران پرند به هيچ عنوان 
نبايد چنين كاري را انجام دهند، تصريح كرد: با توجه به اينكه اين 
پيامك ها در حجم انبوه ارسال مي شود، مسببان آن به راحتي قابل 

پيگيري هستند. 
مديرعامل ش��ركت عمران پرند با بيان اينك��ه داان نتيجه صبر 
چند ساله مردم را از بين مي برند، گفت: واحدهاي مسكن مهر پرند 
تا شهريور سال آينده به اتمام مي رسند، برخي از پروژه ها نيز طي 
ماه هاي آينده به مردم تحويل مي ش��ود. در اين شرايط متأسفانه 
داان با نااميد كردن مردم به دنبال خريد واحدهاي مسكن مهر 
با نصف قيمت واقعي هستند. وطن خواهي ادامه داد: آنها )داان( 
چند ماه ديگر اين واحدها را فروخته و سودهاي دو بربر نامتعارف 

را به دست مي آورند. 

بهنازقاسمی
گزارش2



بودجهورزشوضرورتحفظاولويتها
تکليف بودجه ورزش ايران در س��ال آينده به زودي مشخص مي شود و 
برخاف آنچه تصور مي شد سهم ورزش از بودجه کل کشور، نه تنها نسبت 
به سال پيش کمتر نش��ده، که بايد منتظر افزايش 42 ميلياردي آن هم 
باشيم. البته صرف اين بودجه مستلزم برنامه ريزي ويژه براي هزينه کرد آن 
است، آن هم در سال کسب سهميه المپيک و اين کمترين انتظار جامعه 

ورزش از مسئوان است. 
مشکات مالي همواره يکي از معضات مهم  ورزش ما بوده و معمواً اين 
معضل سد بزرگي براي پيشرفت به شمار مي رود. شرايط اين روزهاي کشور 
با گذشته متفاوت است و بايد بيش از پيش حواسمان به اوضاع اقتصادی 
مملکت باشد.  از طرفی روزهاي حساسي در انتظار ورزش کشورمان است؛ 
حضور تيم هاي ملي در مس��ابقات بين المللي و تاش آنها براي کس��ب 
سهميه المپيک 2020، مسئوليت مديران اين عرصه را سنگين تر از گذشته 
مي کند. ايحه بودجه کل کشور در حالي ديروز تقديم مجلس شد که براي 
وزارت ورزش و جوانان بودجه اي بالغ ب��ر ۱۱۶۶.۵۶۵.۸00.000تومان 
در نظر گرفته ش��ده است. بر اس��اس اين ايحه کميته ملي المپيک نيز 
۷4.۵00.000.000 دريافت خواهد کرد و کميته ملي پارالمپيک هم بايد 
براي بودجه ۳۱.۶00.000.000 برنامه ريزي کند. نکته مثبتي که در ايحه 

تقديم شده به چشم مي خورد افزايش بودجه نهادهاي ورزشي است. 
به نظر مي رس��د هيئت دولت به اهميت توجه به ورزش و س��ال سخت 
پيش رو پي برده و افزايش بودجه نهادهاي ورزشي در همين راستاست 
که بايد آن را بايد به فال نيک گرفت. در ارقام اعام شده وزارت ورزش از 
افزايش 42 ميليارد و۸20 ميليوني سهم مي برد. کميته ملي المپيک نيز 
نزديک به ۶ ميليارد و کميته پارالمپيک هم نزديک به ۳ ميليارد تومان 
افزايش بودجه خواهند داشت. همانطور که پيشتر اشاره شد موفقيت در 
ورزش قهرماني، توسعه زيرساخت ها، توجه به ورزش همگاني و افزايش 
ترويج ورزش در جامعه همگي نيازمند سرمايه گذاري هاي کان است، 
اما مهم تر از همه اينها مسئله برنامه ريزي و مديريت است که آينده ورزش 

را تضمين مي کند. 
عاوه بر اينکه بودجه هر يک از نهادهاي ورزشي به شکل جداگانه تعريف 
شده، وزارت، کميته ملي المپيک و پارالمپيک نيز براي صرف آن در موارد 
مختلف اولويت بندي هايي دارند که همين اولويت ها در عملکرد ورزش 
کشور تأثير مستقيمي خواهد داشت. در حالي که شرايط اقتصادي اقشار 
مختلف را تحت تأثير قرار داده، مديران ورزش بايد قدر افزايش بودجه 
را بدانند. البته ب��اا رفتن نرخ ارز هزينه هاي زيادي را به فدراس��يون ها 
تحميل کرده، اما   ورزش   مي تواند با يک برنامه دقيق، به مسيرش ادامه 
دهد. با شروع رقابت هاي کسب سهميه المپيک توکيو جدال بين بهترين 
ورزشکاران دنيا شديدتر مي شود. در چنين اوضاعي نمايندگان ايران بايد 
با کمترين دغدغه و امکانات مناسب به رقابت ها اعزام شوند. اختصاص 
بودجه به فدراسيون ها متناسب با عملکرد گذشته، شانس کسب سهميه 
و کسب مدال در بازي هاي المپيک و پارالمپيک بايد در دستور کار   قرار 
گيرد. ضمن اينکه رش��ته هاي انفرادي و تيمي هر کدام نيازهاي خاص 
خود را دارند. همچنين نگاه ويژه به رش��ته هاي مدال آوري که همواره 
جور ورزش را کش��يده اند نيز نبايد از ياد برود. از سوي ديگر ورزش هاي 
پارالمپيکي هم بايد برنامه هايشان را پيگيري کنند تا همچون گذشته در 

آسيا و جهان خوش بدرخشند. 
بدون شک در بحث استفاده از منابع مالي، مديريت حرف اول را مي زند، در 
صورتي که مديران بتوانند از فرصت هاي موجود به بهترين شکل ممکن 
استفاده کنند و برنامه هايشان را پيش ببرند، نه تنها مشکلي براي ورزش و 
ورزشکاران پيش نمي آيد، بلکه نارضايتي هاي اهالي ورزش نيز به حداقل 
مي رس��د. خرج کردن از بيت المال مسئوليت سنگيني است که مديران 

ورزش بايد حساسيت و اهميت آن را به خوبي درک کنند. 

شيوا نوروزي

8849843213سرويس ورزشي | 18 ربيع الثان��ي 1440   | | روزنامه جوان |  شماره 5550چهارش��نبه 5 دي 1397 

الهقربانيفر ب
دزفول بتاسنادوا  يسادار ر

اندزفول رس ش بتاسنادوا  رسم سن فاق ا مان وسا اراض ب يت وض ي يينتک قانونت  اد  آگ

سرشاخآنهمبايزداني؟!
تمام مدت سرشاخ شدنشان فقط ۱۵ثانيه بود، اما همين ۱۵ثانيه کافي بود 
تا حدادي ناي حرف زدن نداشته باشد. ورزشکار پرافتخار دووميداني ايران 
که روز گذشته در اردوي آزادکاران حاضر شده بود، هواي کشتي گرفتن با 
رضا يزداني به س��رش زد. فکري که وقتي به زبان آمد، ترس را مي شد در 
چهره غام محمدي ديد. سرمربي تيم ملي آزاد نگران سامتي يزداني تازه 
بازگشته به تش��ک بود، اما حدادي با آن يال و کوپال بيش از ۱۵ثانيه برابر 
پلنگ مازندران دوام نياورد. حدادي که به سختي مي توانست حرف بزند، 
تأکيد کرد که يزداني يک پهلوان واقعي است: »پاهاي او به فواد مي ماند. 

وقتي گردنم را گرفت کم مانده بود با سر به زمين بخورم.«  

صورتمالياستقالدرسازمانخصوصيسازي
پورحسيني:پرسپوليسقولهمکاريداد

ب�اورشب�راياف�کارعموم�يس�ختاس�ت؛اينک�هداس�تان
واگ�ذاريپرس�پوليسواس�تقالب�هبخ�شخصوص�يک�ه
پي�شازاي�نباره�اتک�رارش�دهب�ود،اينب�ارب�هنتيج�هبرس�د.
در حالي که ن��گاه افکار عمومي هنوز به واگذاري س��رخابي هاي پايتخت به 
بخش خصوصي ترديدآميز است، پورحسيني رئيس سازمان خصوصي سازي 
تأکيد مي کند که قرار نيست اتفاقات بي سرانجام گذشته بار ديگر تکرار شود: 
»دولت در س��ال ۱۳۹4 يک بار، دو باشگاه استقال و پرسپوليس را از ليست 
واگذاري ها خارج کرد و چند هفته  پيش دوباره اين دو باش��گاه را به ليس��ت 
واگذاري ها برگرداند. اگر بار ديگر دولت اين دو باش��گاه را از ليست واگذاري 
خارج کند، آن وقت مي توان اين نتيجه  را گرفت که افکار عمومي را مستمسک 
قرار داده، اما براي چنين نتيجه اي در حال  حاضر بسيار زود است.«  شايد ارائه 
صورت مالي استقال است که خيال رئيس سازمان خصوصي سازي را از به 
نتيجه رس��يدن اين پرونده جمع کرده، اتفاقي که دفعات قبل رخ نداده بود: 
»سال ۹4 که مي خواستيم همين واگذاري را انجام دهيم، هيچ صورت مالي 
در باشگاه ها وجود نداشت و فقط مجبور شديم برند اين دو باشگاه را به مزايده 
بگذاريم، اما اان وزارت ورزش زحمت زيادي کشيده و وضعيت بسيار بهتر از 
آن زمان است.« حاا با توجه به همکاري هاي انجام شده، برنامه ريزي سازمان 
خصوصي سازي اين است که تا پايان سال امور مربوط به واگذاري دو باشگاه 
را انجام دهد. مسئله اي که رئيس اين سازمان پيشتر نيز به آن اشاره کرده بود: 
»تا امروز هنوز صورت مالي پرسپوليس براي خرداد ۹۷ به دست ما نرسيده، 
اما اين باشگاه قول همکاري داده و استقال هم صورت هاي مالي منتهي به ۳۱ 
تير ماه و صورت هاي مالي سال هاي۹۷ - ۹۶را ارائه کرده که براساس آن براي 
کارشناسان  خود حکم صادر کرد ه ايم و احتمااً تا هفته آينده هم نشستي برگزار 
خواهيم کرد. همه تاش ما اين است تا پايان بهمن ماه قيمت نهايي و شرايط 

واگذاري را اعام کنيم و در خدمت متقاضيان باشيم.« 

»بينوايان«در»گرانترين«کمپفوتبالدنيا!
نگاهيبهادعاهايتکراريکيروشپسازتساويمقابلفلسطين

کارلوسکيروش
سعيد احمديان

    گزارش
ب�اوج�ودتمرين
در مليپوش�ان
بهترينکمپفوتبالدنياودرياف�تپاداش50
ميليونيبرايبازيهايدوس�تانه،مدعياست
تيمشهيچحمايتينشدهومانندبيبضاعتهابا
آنهارفتارميشود،ادعاييکهخيليهاميگويند
برايتوجيهناکامياحتماليدرجامملتهاست.
خبري از آشتي نيست، آتش توپخانه هاي دو طرف 
حتي سنگين تر از قبل هم ش��ده، نه کي روش و نه 
منتقدان تيم ملي قصد کوتاه آمدن ندارند و فرصتي 
را براي حمله به هم از دست نمي دهند. مانند همين 
تساوي مقابل فلسطين که بهانه اي شد تا دوباره زخم 

اختافات سر باز کند. 
شبيهبيبضاعتهابامارفتارميکنند!

کي روش گويا بيش��تر از آنکه حواسش را به اولين 
بازي مقابل يمن در جام ملت ها جمع کند، بيشتر از 
هر چيزي به دنبال يکي به دو کردن با منتقدان تيم 
ملي است و خيلي ها مي گويند همه اين ناليدن ها، 

ادعاي کمبود امکانات و حمايت ها، شايد يک هدف 
بيشتر نداشته باشد، آن هم توجيه ناکامي در جام 
ملت هاست. همين است که کي روش حتي در فاصله 
دو ساعت مانده به بازي تدارکاتي تيم کشورمان با 
فلسطين به جاي تمرکز روي اين بازي، سرگرم خط 
و نشان کشيدن براي کساني است که به تيم ملي 
نقد دارند و حتي در اين راه ابايي از کوچک کردن 
بازيکنانش هم ندارد.  او در متني که پيش از بازي با 
فلسطين در اينستاگرام منتشر مي کند، مي نويسد: 
»متأس��فانه مجبورم قلبم را از طرف کس��اني که 
نمي توانند صداي خود را به گوش برسانند، بگشايم. 
ادامه مشاهده رفتار غيرمحترمانه و به دور از وجاهت 
که با کادر و بازيکنان تيم ملي شده، دردناک است... 
افرادي باشرافت که تعهدات خانوادگي و توقعات 
شخصي بجا و بحقي دارند. پس از تمامي فداکاري ها 
و تاش هايي که آنها براي موفقيت تيم ملي انجام 
داده اند، من از مشاهده رفتاري که با کادر و بازيکنان 
من همانند افراد بي بضاعت و تيره بخت  مي شود، 
خسته و دل زده هستم.«  متن گايه آميز کي روش 

در شرايطي است که او پاسخ نمي دهد که تمرين 
در يکي از بهترين کمپ هاي فوتبال دنيا و پاداش 
۵0 ميليوني، آن هم براي بازي دوستانه کجايش 
نش��ان دهنده رفتاري همانند »افراد بي بضاعت و 
تيره بخت« با تيم ملي است که وي در بيانيه اش به 

آن اشاره کرده است!
تمسخرقهرمانيهايايران

تساوي با فلسطين در حالي که تيم ملي کشورمان 
سال ۹0 اين تيم را با هفت گل شکست داده بود، 
نتيجه اي نبود ک��ه کي روش و ه��واداران فوتبال 
انتظ��ارش را داش��تند. با اي��ن حال اي��ن نتيجه 
دستاويزي مي شود تا کي روش آن را با بهانه تکراري 
و مضحک کمبود امکان��ات و بازي هاي تدارکاتي 
توجيه کند و انتظارات از تيم ملي را به رغم تدارک 
کامل اين تيم ب��راي جام ملت ها پايي��ن بياورد و 
حتي در صحبت هاي کنايه آميز انتظار مردم براي 
قهرماني را به تمس��خر بگيرد: »تمام کساني که 
در ايران ه��م بودند، فهميدند ج��ام ملت ها مثل 
چيزکيک يا برشي از يک کيک نيست. البته شما 

در 40 سال گذشته هر سال در جام ملت ها برنده 
ش��ده ايد و قهرمان بوده ايد، پس چ��را اين مرتبه 

قهرمان نشويم؟!«
او در ادامه حرف هايش بهانه هاي هميشگي را پيش 
مي کشد و به رغم اردوها و بازي هاي تدارکاتي مناسب 
براي جام ملت ها براي توجيه ناکامي در جام ملت ها 
جاده را صاف مي کند: »چه��ار تيمي مي توانند به 
مرحله پاياني برسند که سرمايه گذاري مناسب، کار 
پايه اي مناسب، رفتار و نگرش خوبي داشته باشند و 
خداوند تيم هايي را که خوب تمرين نکرده باشند و 
خوب آماده سازي نکنند، تنبيه مي کند.« کي روش 
در ادامه حرف هاي عجيبش س��عي مي کند فشار 
را از روي بازيکنانش بردارد تا نمايش ضعيف شان 
را در امارات توجيه کند، آن هم بازيکناني که براي 
نگرفتن پ��اداش برد بازي هاي دوس��تانه راه قهر با 
مردم را در اردوي گذش��ته پي گرفتند: »بازيکنانم 
از درون خوشحال نيستند، وقتي خوشحال نيستند 
نمي توانند خ��وب کار کنند. وظيفه م��ن ارتقاي 
روحيه بازيکنان است. درون بازيکنان غمگين است 
و در اين شرايط آنها قادر به انجام بهترين عملکرد 

خود نيستند.«
فرارازدادنوعدهقهرماني

چند س��اعت بعد از صحبت ه��اي کي روش در 
سالن کنفرانس ورزش��گاه الدحيل دوحه، او در 
ارتباط تلفني با برنامه نود باز هم برابر سؤال هاي 
بدون چالش و سفارشي عادل فردوسي پور، در 
ش��رايطي که به گفته وزير ورزش در ش��رايط 
س��خت اقتصادي بهترين حمايت ها از فوتبال 
شده اس��ت، در فراري رو به جلو مدعي مي شود 
که هيچ حمايتي از تيم ملي نشده است: »هيچ 
حمايتي نداش��تيم و اينجا تنها هس��تيم.« اين 
ادعا در حالي اس��ت ک��ه اين روزها ب��ا حمايت 
صورت گرفته، تيم ملي در مجهزترين کمپ هاي 
فوتبال جهان تمرين مي کند. کي روش در پايان 
برنامه هم حاضر به دادن وعده قهرماني با وجود 
اصرارهاي مجري برنامه نشد و سعي کرد به رغم 
انتظارهاي معقولي که از تيم ملي براي قهرماني 
وجود دارد، در بازي با کلمات مدعي تاش براي 
تسخير قلب هاي مردم شود: »مهم ترين مقامي 
که مي توان به دست آورد قلوب هواداران فوتبال 
ايران است. تاش مي کنيم تا قهرمان قلب هاي 

مردم ايران باشيم.«
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اله قربان فر عب
اد وام دزفو يس اداره ثبت اس ر

هرستان دزفو اد وام  رس  ثبت اس س انها فاق يت ثبت ارا وساخت يي تكلي و قانون ت گه ماده 
فحه  ادامه 
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فرمان�ده انتظامي ته�ران بزرگ با بي�ان اينكه 
اقدامات پليس تهران، س�ازمان جرم مجرمان 
را به هم ريخته و فض�ا را برايش�ان ناامن كرده 
اس�ت، گفت: 334 نفر از 572 س�ارق بازداشت 
ش�ده در مرحله بيس�تم طرح رعد از س�ارقان 
اولي هس�تند ك�ه مايه نگراني اس�ت. س�ردار 
حس�ين رحيم�ي گف�ت: 238 تبه�كار ديگ�ر 
ه�م از دو ت�ا 30 ب�ار بازداش�ت ش�ده بودن�د. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار حسين رحيمي در 
توضيح عمليات مأموران تح��ت امرش در اجراي 
طرح به خبرنگاران گفت: بيس��تمين مرحله طرح 
رعد پليس پيش��گيري با بهره گي��ري از توان اين 
پلي��س و كانتري ه��ا اجرا ش��د در اي��ن مرحله 
۲۶۱ حكم با هماهنگي مقامات قضايي اخذ ش��د و 
در بازرسي از اين محل ها ۱9 باند سرقت متاشي، 
۵۷۲ سارق و مالخر شناسايي و دستگير شدند. وي 
با اشاره به اموال كشف ش��ده گفت: ۱۸9 دستگاه 
خودرو و موتورسيكلت كش��ف و ضبط شده است 
و همچنين 99۸ پرونده براي مجرمان، س��ارقان و 
مالخران تشكيل و ۷۶۰۰ نوع اموال مسروقه كشف 
و ضبط شده است. همچنين در اين مرحله هشت 
قبضه ساح ش��كاري و ۶9 قبضه انواع ساح سرد 
كشف و ضبط ش��ده اس��ت.  رئيس پليس تهران 
بزرگ ادامه داد: ارزش ريالي اموال كش��ف ش��ده 
بيش از ۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان است. وي 
ادامه داد: متأسفانه ۲۳۸ نفر از سارقان داراي سابقه 
تعدد س��رقت از دو الي ۳۰ بار هس��تند و ۳۳۴ نفر 
نيز براي بار اول اقدام به س��رقت كرده اند.  سردار 
رحيمي گفت: ط��رح رعد با جديت و حساس��يت 
دنبال مي ش��ود و خوش��بختانه محص��ول اجراي 
اين طرح ايجاد امنيت با ثبات و كاهش محسوس 
جرائم خشن و سازمان  يافته است. ما سازمان جرم 
و جنايت و مجرمان را ب��ا اجراي اين طرح ها بر هم 
زده ايم. پلي��س همچنين در حوزه ه��اي مختلف 
نقاط آلوده تهران مانند تقي آباد، خازير، شوش و 
هرندي را كه به انواع جرائم آلوده هستند تحت نظر 
دارد و تاش مي كند آلودگي را از سطح اين محات 
پاك كند. او همچنين درباره افرادي كه براي اولين 
بار مرتكب س��رقت مي ش��وند، گفت: وجود افراد 
جرم اولي در س��رقت ها از مواردي اس��ت كه بايد 
سازمان هاي مختلف به آن ورود كرده و تمهيدات 
ازم را براي جلوگيري از آن بينديشند. همچنين با 
فراهم آوردن فضاي اشتغال و كار مي توان از وقوع 
اين جرائم پيش��گيري كرد. البت��ه گراني هايي كه 
ناخواسته به جان ملت ايران افتاده مي تواند يكي از 

عوامل بروز سرقت باشد.

 نگراني پليس پايتخت
  از ورود سرقت  اولي ها 

به جرگه تبهكاران

   غامرضا مسكنی
يك دس�تگاه اتوبوس فرسوده ش�هري حامل 
دانشجويان علوم و تحقيقات در محوطه دانشگاه 
به عمق دره اي سقوط كرد و 9 كشته و 26زخمي 
برجاي گذاشت. براساس آخرين گزارش وضعيت 
هفت نفر از مجروحان وخيم اعام ش�ده است. 
به گزارش خبرنگارما، روز گذشته و همزمان با وقوع 
اين حادثه مرگبار بار ديگر بس��ياري از مس��ئوان 
شهري و غير شهري در قاب رسانه  ملي و رسانه هاي 
سايبري حاضر شدند و تاش كردند همت خود را 
براي ياري رساندن به بازماندگان حادثه خونين به رخ 
همگان بكشند تا فراموش كنيم مي شد با هزينه اي 
كمتر از آن چه در حال حاضر براي آن انجام مي شود 

از جان شهروندان محافظت كرد. 
درباره حادثه

دقايقي از ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه گذشته است 
كه اتوبوس زرد رنگ فرس��وده در دانش��گاه علوم و 
تحقيقات در حالي كه دانش��جويان را سوار كرده از 
بلند ترين نقطه اين دانش��گاه ۳۰ هزار هكتاري به 
طرف در ورودي حركت مي كند. اتوبوس پس از عبور 
از كنار ساختمان كتابخانه دانشگاه و در اولين پيچ و 
شيب تند جاده ناگهان از مسير منحرف شده و در 
نزديكي ساختمان آموزش از مسير اصلي به سمت 
غرب كه دره اي به عمق حدود ۴۰ تا ۵۰ متر اس��ت 

حركت كرده و با عبور از روي جدول به دره سقوط 
مي كند.  دقايقي پس از حادثه كاركنان و دانشجوياني 
كه از نزديك شاهد حادثه هولناك بودند به سرعت 
خود را به محل حاثه رساندند و به كمك دانشجويان 
گرفتار شده ش��تافتند. صداي ضجه ها و ناله هاي 
بعضي از دانش��جويان در زير اتوبوس واژگون شده 
به گوش مي رسيد اما پيكر بعضي دانشجويان آرام 
گرفته بودند كه حكايت از حادثه اي مرگبار داشت. 
لحظاتي بعد صداي آژير خودروهاي آتش نش��اني 
و آمبوانس ها در فضاي دانشگاه طنين انداز شد و 
به سرعت گروهي از آتش نشانان و عوامل اورژانس 
در محل حاضر شدند و به كمك افراد گرفتار شده 
شتافتند. در اولين بررس��ي ها معلوم شد كه چهار 
دانش��جوي دختر و دو دانش��جوي مرد و راننده به 
علت شدت جراحت فوت شده اند. ساعتي بعد هم 
از بيمارستان خبر رسيد دو نفر ديگر از دانشجويان 

دختر در بيمارستان فوت شده اند. 
روايت يك شاهد عيني

يكي از ش��اهدان عيني ب��ه خبرنگارم��ا گفت: من 
دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي راه و ساختمان 
در دانش��گاه علوم و تحقيقات هستم. دقايقي پس 
از حادثه از كتابخانه بيرون آم��دم كه با اين صحنه 
دلخراش در نزديكي كتابخانه روبه رو شدم. اتوبوس 
در سراشيبي تند سرعت زيادی داشت و هر لحظه 

دستفروش فريبكار حساب 
مشتريان را خالي مي كرد

برداش�ت هاي غيرمجاز يكي از جرائمي است كه پليس فتا درباره 
افزايش وقوع آن همواره هش�دار داده و ش�هروندان را به رعايت 
نكات پيشگيري از ارتكاب آن توصيه مي كند. استفاده از اسكيمر 
يا كپي كردن كارت عابربانك يكي از ش�يوه هايي اس�ت كه افراد 
تبهكار براي خالي كردن حساب شهروندان از آن استفاده مي كنند. 
عمده اين افراد با استفاده از دس�تگاه هاي كارتخوان سيار كارت 
عابربانك مش�تريان را كپي كرده و س�پس موج�ودي آن را خالي 
مي كنند. يكي از اين افراد كه به تازگي به دام مأموران پليس تهران 
افتاده است مردي دستفروش اس�ت كه تاكنون به برداشت بيش 
از 400 ميليون تومان از حس�اب مش�تريانش اعتراف كرده است. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، مدت��ي قب��ل گزارش هاي مش��ابهي درباره 
برداشت هاي غيرمجاز از حساب شهروندان در جنوب شرقي تهران به 
مأموران پليس فتا گزارش شد. همه شاكيان گفته بودند كه در خانه يا 
محل كارشان بودند كه با دريافت يك پيامك متوجه شده اند موجودي 
حسابشان خالي شده است. يكي از شاكيان در توضيح ماجرا گفت: من 
ساعتي قبل هنگام عبور از خيابان افسريه از يك دستفروش خريد كردم 
و پول آن را هم با دستگاه كارتخوان سياري كه داشت پرداخت كردم و 
به خانه ام رفتم. چند ساعت بعد در خانه ام مشغول استراحت بودم كه 
پيامكي برايم آمد كه نشان مي داد ۴ ميليون تومان از حسابم برداشت 
شده است! احتمال دادم كه كارت عابربانكم سرقت شده و سارق به هر 
شيوه اي به رمز آن دست پيدا كرده و موجودي حسابم را خالي كرده است 
براي همين خيلي زود به سراغ كيف پولم رفتم اما با تعجب ديدم كه كارت 

عابربانكم سر جايش است بنابراين از پليس درخواست كمك دارم. 
در حالي كه هر روز بر تعداد شاكيان اضافه مي شد پرونده براي رسيدگي 
به پليس فتا تهران فرستاده ش��د و كارآگاهان با بررسي محل برداشت 
۴ ميليون تومان راهي يك مغازه طافروشي شدند. آنها بعد از بررسي 
دوربين مداربسته متوجه شدند كه خريدار زني جوان است كه همراه 
دختربچه اي خردسال وارد مغازه ش��ده و بعد از خريد قطعه اي طا به 

ارزش ۴ ميليون تومان محل را ترك كرده است. 
كارآگاهان پليس بعد از بررسي شكايت هاي مطرح شده متوجه شدند كه 
همگي شاكيان قبل از برداشت  غيرمجاز از حسابشان از يك دستفروش 
در خيابان افس��ريه لباس يا موادغذايي خريد كرده  و پ��ول آن را هم با 
دستگاه كارتخوان سيار او پرداخت كرده اند.  با به دست آمدن اين سرنخ 
مشخص شد كه مرد دستفروش با كپي كردن كارت عابربانك مشتريانش 
به شيوه اسكيمر و دست يابي به رمز كارت به حساب آنها دستبرد زده 
است.   در ش��اخه ديگري از تحقيقات بود كه كارآگاهان پليس، راهي 

مخفيگاه متهم در مسعوديه تهران شده و او را بازداشت كردند. 
در بازرسي از مخفيگاه متهم چندين شناسنامه خام، تعداد زيادي اوراق 
هويتي متعلق به افراد غير به همراه صدها كارت خام سفيد رنگ براي 
جعل كارت هاي هوشمند به همراه چند كارت هوشمندكپي شده و يك 
دستگاه اسكيمر كشف شد.  سرهنگ تورج كاظمي، رئيس پليس فتای 
تهران بزرگ گفت: در حال حاضر ۳۷ پرونده عليه متهم در دادس��راي 
۳۱ رايانه اي تشكيل و مشخص شده است كه متهم ۴۰۰ ميليون تومان 
از حساب مشتريانش برداش��ت كرده است و تحقيقات براي شناسايي 
جرائم بيشتر او در جريان است. سرهنگ كاظمي به شهروندان توصيه 
كرد: استفاده از كارت هاي بانكي به جاي پول نقد براي ما نهادينه شده و 
حاا ديگر به جاي پول در كيف هاي ما انواع كارت هاي بانكي جايگزين 
شده است بنابراين توصيه هاي پليس را جدي گرفته و هيچگاه كارت خود 
را به همراه رمز آن در اختيار فروشندگان و حتي دوستان و آشنايان قرار 
ندهيد. شهرونداني كه براي پرداخت بهای كااي خريداري شده خود از 
كارت هاي بانكي استفاده مي كنند، رمز كارت بانكي را شخصاً وارد كرده 
و در صورت مشاهده دستگاه اسكيمر و سخت افزارهاي مشكوك سريعاً 

رمز كارت خود را تغيير دهند. 

در دانشگاه علوم و تحقيقات
هم به سرعتش افزوده مي شد كه نشانه هاي آن حكايت حادثه  مصيبت بار

از اين داشت اتوبوس ترمز بريده است و ثانيه هايي بعد 
اتوبوس در حالي كه كنترلش از دست راننده خارج شده 
بود با جدول كنار جاده برخورد و به دره سقوط كرد.  اين 
دانشجوي مهندسي كارشناسي ارشد افزود: پس از اين 
حادثه كاركنان و دانشجويان به كمك افراد آسيب ديده 
ش��تافتند و لحظاتي بعد هم خودروهاي آتش نشاني و 

آمبوانس به محل حادثه رسيدند.
 امدادگران پيكرهاي زخمي و نيم جان دانشجويان را 
از داخل آهن پاره هاي اتوبوس خارج مي كردند كه در 
همان ابتدا مشخص شد تعدادي در دم جان باخته اند.  
وي با گايه از مسئوان دانشگاه گفت: هر چند جاده 
به نظر استاندارد مي رسد اما اين جاده با توجه به شيب 
تند نياز به گاردريل و سرعت گير دارد و از همه مهمتر 
اينكه متأسفانه ۵۰ درصد اتوبوس هايي كه دانشجويان 
را جابه جا مي كنند فرس��وده و از رده خارج هستند به 
طوريكه اي اتوبوس ها حتي در داخل ش��هر هم قابل 
استفاده نيستند اما در اين جاده پر و يپچ و خم و شيب 

دار دانشگاه دانشجويان را جا به جا مي كنند. 
گايه اي ديگر

دانش��جوي ديگري هم گف��ت: هر ت��رم تقريباً مبلغ 
۱۲۵ هزار تومان بابت سرويس پرداخت مي كنيم ولي 
پيمانكار سرويس ها از اتوبوس هاي واقعاً قديمي و داغون 
شركت واحد استفاده مي كند كه با توجه به مسير عبور 
و مرور بين دانشكده ها ما همه روزه انگار با اتوبوس واحد 
مي رويم جاده ه��راز يا چالوس ب��ر مي گرديم. يكي از 
دانشجويان هم به برنا گفت: اين اتوبوس يك روز قبل از 
حادثه به علت خالي كردن ترمز با جدول تصادف كرده 

بود كه امروز هم اين حادثه اتفاق افتاده است. 
تكذيب سكته راننده 

يكي از مسئوان دانشگاه آزاد اسامي مدعي شد كه 
علت حادثه سكته راننده بوده است اما از آنجايي كه 
راننده هم جزو فوت شدگان اين حادثه است، رئيس 

روابط عمومي اورژانس تهران اعام كرد سكته راننده 
اتوبوس مورد تأييد نيست، نظر نهايي بايد از سازمان 

پزشكي قانوني اعام شود. 
دانشگاه تعطيل شد 

پس از اين حادثه به دس��تور مس��ئوان دانشگاه آزاد 
واحد علوم دانشگاه تعطيل شد و سيلي از دانشجويان 
از دانش��كده هاي ب��اا ب��ه ط��رف در ورودي كه چند 
كيلومتري طول دارد به ص��ورت پياده در ميان صداي 
آژير آمبوانس ها و ص��داي بالگردي كه براي كمك به 

آسيب ديدگاه به پرواز در آمده بود سرازير شدند. 
علت حادثه در دست بررسي است

سردار مهماندار، رئيس پليس راهور تهران هم اعام كرد 
كه علت حادثه در دست بررسي است. 

اتوبوس ترمز بريده بود 
دختر جواني كه در اين حادثه زخمي شده بود به ايسنا 
گفت: سوار اتوبوس كه شديم نزديك ايستگاه كتابخانه 
دست اندازي بود كه وقتي اتوبوس از روي آن رد شد 
سرعتش زياد بود و همه بچه ها به باا و پايين پرتاب 
شدند. پسرها داد و بيداد كردند كه چقدر تند مي روي 
كه س��رعتش همينطور تندتر و تندتر مي شد. ديدم 
بچه ها از جلوي اتوبوس به عقب مي آيند، به سرشان 
مي زنند و م��دام داد مي زنند: »ترم��ز نمي گيره« كه 

ناگهان منحرف شد و... 
دانشجوي زخمي ديگري كه در مقطع دكتري درس 
مي خواند، گفت: راننده گفت ترمز ماشينش نمي گيره، 
البته اولش نگفت اما وقتي به وسط راه رسيديم بلند 
داد مي زد كه س��رعتش همين جوري زياد و زيادتر 
مي شد اينقدر سرعت زياد شد كه در پشتي اتوبوس باز 
شد و بچه ها كه از جلو پا مي شدن و به عقب مي آمدن 
يكي يكي از اتوبوس پرت ش��دن بي��رون و منم از در 
پشتي پرت شدم بيرون و چيزي نفهميدم.  البته اين 
ماشين ديروز هم همين مشكل را داشته بود اما بازم 

امروز مسافر سوار كرد!



ادامه از صفحه اول
اولیور پ��رش از اعض��ای هیئت مدیره ش��رکت 
» مدیریت دارایی های برودرمن « گفت: » درحال 
حاض��ر بی��ش از هر چی��زی، عملکرد سیاس��ی 
واشنگتن است که روحیه سرمایه گذاران و جهت 
بازار را تعیی��ن می کند و این درحالی اس��ت که 
عملکرد سیاسی واشنگتن هر لحظه می تواند تغییر 
کند.«  وین تین، مدیر استراتژی ارزهای جهانی در 
شرکت » براون برادرز هریمن « به فایننشال تایمز 
گفت: » در بهترین حالت تاش منوچین برای آرام 
کردن بازار           ها یک لغزش ناشیانه بوده و در بد           ترین 
حالت منوچین چی��زی را می داند ک��ه بازار           ها از 
آن بی خبرند. «  واشنگتن پس��ت در مقاله خود به 
مناسبت کریسمس نوشت:» بخش عمده دولت 
کشور ما به خاطر یک بودجه سمبلیک برای یک 
بخش غیرمهم از یک دیوار مرزی بی استفاده که 
دونالد ترام��پ گفته مکزیک باید ب��رای آن پول 
بدهد، تعطیل است. بازارهای مالی از بابت نگرانی 
نسبت به رخ دادن تصمیم های بدتر از سوی ترامپ 

و دستیارانش عصبی شده اند. «
این روزنامه افزوده است:» آشوبی که اطراف ماست 
چیزی اس��ت که وقتی ملت یک فرد بی کفایت، 
خودش��یفته، دمدمی مزاج و بدون مس��ئولیت 
اخاقی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب می کنند 
اتفاق می افتد. در این کریسمس خدا باید به همه ما 
کمک کند.« سقوط وال استریت خیلی زود عوارض 
خود را در بازارهای بورس دیگر جهان نشان داد و 
تلویزیون ژاپن اعام کرد میانگین شاخص نیکی 
در بازار س��هام توکیو برای اولین بار از س��پتامبر 
۲۰۱۷ به زیر ۲۰هزار واحد س��قوط کرده اس��ت 
که پایین            ترین رقم در یک سال گذشته محسوب 
می شود.  البته کارشناسان یکی دیگر از دایل افت 
بورس ژاپن را جنگ تج��اری چین و امریکا اعام 
می کنند، ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
و همتای امریکای��ی اش دونالد ترامپ در دیداری 

حساس در آرژانتین توافق کردند تا پس از ماه           ها 
جنگ تجاری، آتش بسی ۹۰ روزه اعام کنند اما تا 
زمانی که توافق صلح امضا نشود، آرامش واقعی به 

بازارهای جهانی باز نمی گردد. 
بدبیاری اقتصادی ترامپ به همی��ن موارد ختم 
نمی شود. غول خودرو سازی امریکا چندی پیش 
اعام کرد که با تغییرات ساختاری سرمایه گذاری 
خود را در زمین��ه اتومبیل های برق��ی و فناوری 
خودران به می��زان دو برابر افزای��ش داده و روی 
مدل های پاک و پیشرفته تمرکز می کند و از سال 
آینده چهار کارخانه بزرگ خود را در ایاات متحده 
تعطیل خواهد کرد که در نتیجه آن ۱5 هزار نفر 

شغل خود را از دست می دهند .
دونالد ترام��پ در مصاحبه ای که هفته گذش��ته 
با فاکس نیوز داش��ته ب��ا اظهار ناامی��دی از اقدام 
جنرال موتورز در تعطیل��ی کارخانه           ها و بیکاری 
عده زی��ادی از کارکن��ان این کمپان��ی، با لحنی 
تهدید  آمی��ز گفته اس��ت: اینکه او )م��ری باربارا 

مدیرعامل جنرال موتورز( درست چند هفته قبل 
از کریسمس بگوید کارخانه های واقع در اوهایو و 
میش��یگان را تعطیل خواهد کرد، برای من اصًا 
قابل قبول نیست. من فکر نمی کنم جنرال موتورز 
این کار را انجام دهد. در غیر این صورت رفتارهای 

خوبی با جنرال موتورز نخواهد شد. 
  حمله به دموکرات ها

رئیس جمهور امریکا دو           ش��نبه ش��ب همزمان با 
جشن های سال نو میادی در این کشور، در حالی 
که پس از تعطیل��ی دولت به واس��طه اختاف با 
دموکرات  ها و عدم تصویب بودجه حدود ۶میلیارد 
داری ب��ه پروژه س��اخت دیوار در م��رز امریکا و 
مکزیک سفرش به تفرجگاه شخصی اش در »مار 
آ اگو« در فلوریدا را لغو کرده، در توئیتر نوش��ت: 
»من تنهای تنها در کاخ سفید هستم )بیچاره من( 
و منتظرم تا دموکرات  ها بازگردند و در مورد مسئله 
فوق العاده ض��روری امنیت م��رزی، توافق کنند. 
همی��ن دموکرات  هایی ک��ه نمی خواهند معامله 

کنند، روزی چنان خسارتی به کشور وارد می کنند 
که به مراتب بیشتر از این پولی است که اان برای 
ساخت دیوار داریم در موردش صحبت می کنیم. 

مسخره است.«
بن بست بودجه ای باعث شده دولت امریکا از بامداد 
            شنبه )به وقت واشنگتن( به دلیل نداشتن بودجه 
مصوب، وارد وضعیت موسوم به »تعطیل« شود. 
در این وضعیت، فعالیت های غیرحیاتی دولت از 
جمله در ۹ وزارتخانه متوقف شده و چند صد هزار 
کارگر تا زمان تخصیص ایحه جدید بودجه دولت، 

حقوق دریافت نمی کنند. 
 محبوبیت ترامپ اندکی تکان خورد

نتایج تازه            ترین نظرسنجی گالوپ نشان می دهد، 
میزان محبوبیت رئیس جمه��ور امریکا با اندکی 

افزایش به ۴۰ درصد رسیده است. 
به این ترتیب، آمارهای منتشر شده از نظرسنجی 
گالوپ در روز دو           شنبه نش��ان می دهد رضایت از 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا نسبت به هفته 
گذشته ۲ درصد افزایش نش��ان می دهد. برخی 
معتقدند اینکه رئیس جمهور امریکا در این هفته 
از طرحش برای خروج تمامی نظامیان کشورش 
از س��وریه و کاهش حضور امریکا در افغانس��تان 
خبر داد، می تواند اقشاری از مردم را که تفکرات 
ضد جنگ دارن��د، به نفع ترامپ متمایل س��ازد، 
هرچند اختاف نظر درباره سیاست مذکور موجب 
اس��تعفای جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا شده 
باش��د. همچنین اینکه درخواس��ت ترامپ برای 
اعتبار 5 میلیارد داری برای ساخت دیوار مرزی 
موجب نیمه تعطیل شدن دولت امریکا شد و هیچ 
نشانه ای از حل و فصل آن دیده نمی شود، می تواند 
سفیدان مهاجر ستیز را به سود ترامپ بسیج کند تا 
آنها نظرسنجی           ها را به صورت موقت به نفع ترامپ 
عوض کنند اما یک بحران مالی ادامه دار می تواند 
جبهه دموکرات  ها را تقویت کند و در نهایت ترامپ 

بازنده یک بازی اقتصادی شود. 
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دومينوي سقوط دستاوردهاي اقتصادي ترامپ

  گزارش  یک  به نظر می رس�د 
تصمی�م امری�کا 
برای خروج از سوریه باعث وسوسه خطرناکی 
برای ترکیه شده تا با استفاده از خأ ایجاد شده 
ش�مال س�وریه را به اش�غال خ�ود در آورد. 

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعام 
کرد که در چند روز آینده به مس��کو می رود تا با 
وادیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه دیدار و 
گفت وگو کند. اما آنچه غافلگیر کننده بود موضع 
کرملین درباره س��فر اردوغان ب��ود. دیمیتری 
پسکوف، س��خنگوی کرملین در این باره گفت 
پوتین هنوز هیچ تصمیمی برای دیدار با اردوغان 
نگرفته است. پسکوف توضیحات بیشتری نداد 
اما ناظران معتقدند برخورد سرد پوتین احتمااً 
نش��ان دهنده نگرانی روس     ها از اقدامات ترکیه 
پس از خروج امریکا از س��وریه اس��ت. طی چند 
روز گذش��ته مقامات ترکیه از عاقه خود برای 
هجوم به ش��مال س��وریه حرف زده اند و بر لزوم 
هماهنگی واشنگتن و آنکارا برای خروج نیروهای 
امریکایی در سوریه تأکید کرده اند. روز دو     شنبه 
ریاست جمهوری ترکیه با صدور بیانیه ای اعام 
کرد که برای جلوگیری از خأ قدرت در سوریه، 
فرآیند خروج نظامیان امریکایی از این کش��ور، 
با ترکیه هماهنگ می ش��ود. در این بیانیه آمده 
اس��ت: »این دو رهبر ]ترامپ و اردوغان[ توافق 
کردند برای اجتناب از وقوع خأ قدرت در سوریه 
]درپی خروج نظامیان امریکای��ی[ که می تواند 
منجر به برخی سوءاس��تفاده      ها از این دوره گذار 
ش��ود، هماهنگی      ها بین ارتش ها، دستگاه های 
دیپلماسی و دیگر مقامات دو کشور حفظ شود.« 
 عاوه بر این، به رغ��م خروج امری��کا رهبران و 

رس��انه های ترکیه دائماً از آمادگ��ی آنکارا  برای 
حمله به شمال س��وریه حرف می زنند. »مولود 
چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه روز سه      شنبه 
اعام ک��رد که هر لحظ��ه امکان آغ��از عملیات 
تهاجم به ش��رق رودخانه فرات وج��ود دارد. به 
نوش��ته روزنامه »دیلی صب��اح « چاووش اوغلو 
گفت ک��ه ارتش ترکیه مصمم اس��ت که هر چه 
س��ریعتر عملیات ورود به مناطق ش��رقی فرات 
و پاکسازی ش��به نظامیان ُکرد از این مناطق را 
آغاز کند. وزیر خارجه ترکیه با اشاره به اظهارات 
»دونالد ترامپ« رئیس جمه��ور امریکا مبنی بر 
گفت وگوی تلفنی که با همت��ای ترکیه ای خود 
درباره خروج از سوریه داشته، گفت که ترکیه به 
تنهایی می تواند کار داعش را در س��وریه یکسره 
کند. ترام��پ در گفت وگوی تلفنی ب��ا اردوغان 
موافقت کرده ب��ود ترکیه کار داعش را یکس��ره 
کند. ناظران این اقدام کاخ سفید را چراغ سبزی 
برای اشغال سوریه عنوان کردند. در همین حال، 
روزنامه »ینی شفق « نوشت که طی ۲۴ ساعت 
گذشته 8هزار نظامی این کشور به همراه اعضای 
گروه تروریستی ارتش آزاد در ۱۲ کیلومتری شهر 
منبج مستقر شده و هر لحظه امکان آغاز تهاجم به 
منبج می رود. سرکرده های یگان های ارتش آزاد 
در نیروهای تحت فرمانده��ی ترکیه می گویند 
تمام مقدمات برای اجرای عملیات تکمیل شده 
و حمله از ش��مال منبج تا جنوب آن ادامه پیدا 
می کند. این تح��وات باعث نگران��ی جدی در 
میان محور مقاومت شده است، هرچند رهبران 
مقاومت تا عصر روز گذشته موضعی نگرفته بودند 
اما رسانه های نزدیک به مقاومت به ترکیه هشدار 
دادند که از اقدام نسجیده خودداری کند. روزنامه 
لبنانی البنا که به حزب اه نزدیک است با اشاره 

به تهدیدهای اردوغان برای حمله به شرق فرات 
نوش��ت:  »رئیس جمهور ترکیه از آمادگی ارتش 
کشورش برای حمله به باند     هایی سخن می گوید 
که در خیابان های یک شهر ترکیه پرسه می زنند، 
نه در منطقه ای متعلق به دولت سوریه که وسعت 
آن تقریباً به 5۰ هزار کیلومتر مربع می رسد و در 
آن دهها هزار نیروی مسلح ُکرد در کنار عناصری 
از دهها ملی��ت دیگر در قال��ب گروه      هایی تندرو 
هس��تند که بیشترشان دس��ت پرورده سرویس 
اطاعات ترکیه هستند. « در ادامه این یادداشت 
آمده است: » رئیس جمهور ترکیه فراموش کرده 
است که ش��رق فرات مناطق وابس��ته به دولت 
سوریه است که س��ازمان ملل آن را به رسمیت 
می شناسد و دولت سوریه برنامه      هایی تدریجی 
برای آزادسازی مناطق اشغالی خود وضع کرده و 
اصًا از هیچ وجبی از خاک کشورش تحت هیچ 

فشاری چشم پوشی نکرده است.«
 منبج زیر چتر سوریه

شهر منبج که در شرق رود فرات قرار دارد و حدود 
دو سال قبل به کنترل کرد     ها درآمد اولین هدف 
ترکیه محسوب می ش��ود. ظاهراً این بار کرد     ها 
موافقت کرده اند برای جلوگیری از حمله ترکیه 
کنترل این ش��هر را تحویل ارتش سوریه دهند. 
پایگاه خب��ری المصدرنیوز روز گذش��ته به نقل 
از یک مقام آگاه خبر داد کرد     ه��ا پیش از این با 
درخواس��ت ارتش س��وریه برای تحویل عفرین 
مخالفت کرده بودند ک��ه در نتیجه ترکیه موفق 

شد آن را به اشغال خود درآورد.  
  یادداشت خشم آلود ابی های اسرائیلی

سران ابی صهیونیستی- امریکایی »بنیاد دفاع 
از دموکراس��ی ها« در یادداش��تی خشم آلود در 
مورد تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای 

امریکایی از س��وریه، نوشته اند که رئیس جمهور 
امریکا با این تصمیم پیروزی را تقدیم ایران کرده 
و تصویری ضعیف و در حال عقب نشینی از امریکا 

به تصویر کشیده است. 
به گزارش فارس، »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« 
)اف.دی.دی( که روابط بسیار نزدیکی با »بنیامین 
نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی دارد، 
در دو س��الی ک��ه از دولت »دونال��د ترامپ« در 
امریکا می گذرد، به گواه نش��انه      ها و گزارش های 
متع��دد، سیاس��ت نویس اصلی کاخ س��فید در 
موضوعات سیاس��ت خارجی بوده اس��ت. با این 
حال به نظر می رس��د تصمیم ترامپ برای خارج 
کردن نیروهای نظامی امریکا از سوریه به مذاق 
این اندیشکده خوش نیامده است، همانطور که 
نتانیاهو و کابینه اش هم حتی به صورت علنی از 

این تصمیم انتقاد کرده  اند. 
»م��ارک دوبوویتز« مدی��ر این اندیش��کده و از 
حامیان تشدید تحریم      ها علیه ایران، روز دو     شنبه 
در یادداشتی مشترک با »مارک رائول گرشت« 
تحلیلگر نئ��وکان کهنه کار امریکای��ی و مدافع 
حمله به عراق، به انتقاد شدید از تصمیم ترامپ 
پرداخته و نوشته است که رئیس جمهور امریکا با 
خارج کردن نیروهای نظامی از سوریه، سیاست 
ضدایرانی خود را با آسیب جدی مواجه کرده و در 
رقابت میان واشنگتن و تهران در منطقه، پیروزی 
را به ایران تقدیم می کند. دوبوویتز و گرشت در 
ابتدای این یادداشت که در نشریه »آتانتیک« 
منتشر ش��ده، با تمجید از سیاست ترامپ علیه 
ایران در دو سال گذشته، از جمله خروج امریکا 
از توافق هسته  ای، نوش��ته اند که تاکنون به نظر 
می رس��ید که دولت کنونی امریکا آماده است با 
فعالیت های منطقه ای ایران در س��وریه، یمن و 
حتی عراق مقابله کند. با این وجود، به گفته این 
دو، تصمیم ترامپ برای خ��ارج کردن نیروهای 
امریکای��ی از س��وریه و کاهش تع��داد نظامیان 
امریکایی در افغانس��تان و احتم��ااً به زودی در 
عراق، »تاش های دولت برای مهار ایران را قیمه 
قیمه کرده است.«  ایران، روسیه، رئیس جمهور 
س��وریه، حزب اه لبنان، گروه      هایی از شیعیان 
عراق و رئیس جمهور ترکیه گروه      هایی هس��تند 
که به ادعای نویسندگان این یادداشت، از خروج 
امریکا از سوریه منتفع می شوند. در این یادداشت 
سپس با طرح این ادعا که اردن، اسرائیل، مردم 
س��وریه، کردهای عراق، اعراب سنی، مخالفان 
حزب اه در لبنان، بخش بزرگی از شیعیان عراق 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس از این تصمیم 
متضرر می شوند، عنوان شده که این مسئله نشان 
می دهد که ایاات متحده در مس��یری نادرست 
قرار گرفته اس��ت. در ادامه با یادآوری سخنرانی 
ابتدای امس��ال »مایک پمپئو« در اندیش��کده 
»هریتیج « که وزیر خارجه امریکا در جریان آن 
برای ایران ۱۲ شرط تعیین کرد، عنوان شده است 
که واشنگتن وعده داده بود برای مقابله با ایران 
سیاست فش��ار حداکثری را در پیش گیرد، »اما 
حاا روشن شده که سخنرانی وزیر خارجه، برای 
ترامپ، که احتمااً هرگز آن سخنرانی را نخوانده، 

انتظاری بیش از حد بود.«

  گزارش  2

شمارش معکوس 
پایان حيات سياسی نتانياهو

سرانجام پس از چند ماه بحث و بررسی در مورد تداوم پارلمان فعلی اسرائیل 
یا انحال آن رأی به انحال پارلمان داده ش��د. در پی نشست روز دو    شنبه 
سران ائتاف کابینه رژیم صهیونیس��تی و عدم توافق آنها به حفظ ائتاف 
کابینه فعلی »بنیامین نتانیاهو«، انتخابات زودهنگام در فلسطین اشغالی 
برگزار خواهد شد. کابینه و پارلمان این رژیم منحل خواهد شد و انتخابات 
پارلمانی زودهنگام در ماه آوریل س��ال ۲۰۱۹ )اواسط فروردین ۱۳۹8( 
برگزار می شود. انتخابات پارلمانی اسرائیل در روال عادی خود باید در ماه 

نوامبر ۲۰۱۹ برگزار     می شد اما دلیل اصلی انحال پارلمان چیست؟
اسرائیل در ماه های اخیر با چالش های زیادی هم در عرصه داخلی و هم در 
عرصه منطقه ای مواجه بوده است. این چالش     ها باعث شده کابینه نتانیاهو 
همواره با خطر فروپاشی مواجه باش��د.  در داخل یکی از دایل فروپاشی 
کابینه فعلی نتانیاهو اختاف بر سر تصویب قانون نژادپرستانه موسوم به 
»دولت-ملت یهود« است. نتانیاهو ساعاتی قبل تر از توافق بر سر انحال 
گفته بود اگر سران کابینه نمی توانند بر سر تصویب یک قانون توافق کنند، 
پس همان بهتر که انتخابات زودهنگام برگزار شود. کنست چند ماه پیش 
ایحه جنجالی موسوم به »دولت-ملت یهود« را برای تحکیم اشغالگری 
خود بر اراضی اشغالی فلسطین به تصویب رساند. این قانون در تاش است 

فلسطین اشغالی را به عنوان »کشور قوم یهود« معرفی کند. 
فساد نتانیاهو نیز یکی دیگر از دایل فروپاش��ی پارلمان است. نتانیاهو و 
همسرش مظنون به استفاده شخصی از خزانه دولت شده اند. پلیس اسرائیل 
اعام کرده که مدارک و شواهد کافی علیه بنیامین نتانیاهو در دست دارد که 
نشان می دهد او و همسرش در پرونده فساد مالی موسوم به » ۴۰۰۰« متهم 
هستند. این مسئله بار    ها باعث ایجاد تجمعات علیه نتانیاهو شده و مخالفان 
خواستار برکناری و محاکمه وی شده اند. به این ترتیب، در داخل سه عامل 
جنجال بر سر مسائل فس��اد مالی نتانیاهو، ایحه نژادپرستانه موسوم به 
»دولت-ملت یهود« و ایحه استخدام یهودیان ارتدوکس افراطی به عنوان 

عوامل اصلی انحال پارلمان اسرائیل به شمار می روند. 
اما مهم  ترین دایل بحران کنونی اسرائیل را باید منطقه  دانست. مقاومت 
فلسطین ۲۱ آبان ماه با شلیک ۴۷۰ موشک و راکت به سرزمین های اشغالی 
بار دیگر صهیونیست     ها را در بن بستی امنیتی- سیاسی قرار داد. این باعث 
شد نتانیاهو به سرعت، تنها در مدت دو روز درخواست آتش بس کند. این 
مس��ئله برای نتانیاهو گران تمام ش��د و لیبرمن از وزارت جنگ اسرائیل 
استعفا کرد و کابینه نتانیاهو در آستانه فروپاشی قرار گرفت. پس از خروج 
لیبرمن نتانیاهو از ۱۲۰ کرسی ۶۱ کرسی را در ائتاف خود داشت و نفتالی 
بنت، وزیر آموزش اسرائیل بار    ها تهدید به خروج از کابینه کرد و در واقع در 
یک ماه و نیم اخیر نتانیاهو، کابینه خود را به سختی حفظ کرده بود. پس  از 
این ماجرا گروه های مختلف اسرائیلی، نتانیاهو را به دلیل شکست در برابر 
حماس سرزنش کرده و موج شدیدی علیه وی به راه افتاد که در نهایت به 

انحال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام رسید. 
عامل مهم دیگر خروج نظامیان امریکایی از س��وریه است. رئیس جمهور 
امریکا دستور خروج تمام ۲ هزار نیروی نظامی امریکا را صادر کرده است. 
این مسئله با واکنش ش��دید رسانه های اس��رائیلی مواجه شد. کانال ۱۰ 
تلویزیون رژیم صهیونیستی در خبری با عنوان » فرار از سوریه«، از قول یک 
مقام امنیتی بلندپایه اسرائیلی نوشت: دونالد ترامپ ، اسرائیلی     ها را زیر چرخ 
کامیون های روسی انتقال تسلیحات به سوریه و حزب اه انداخت. در واقع 
اندیشکده های امریکایی این اقدام ترامپ را تنها گذاشتن تل آویو در برابر 
جبهه مقاومت تفسیر کرده اند. مقامات صهیونیستی تاش زیادی کردند 
که در ظاهر این مسئله را بی اهمیت جلوه دهند اما انحال پارلمان اسرائیل 

نشان داد که تل آویو در شوک ناشی از تصمیم ترامپ به سر می برد. 
در واقع نتانیاهو در شرایط وخیم داخلی و منطقه ای گرفتار شده و هرچند 
از انتخابات زودهنگام به عنوان راه حلی برای فرار از فش��ار    ها نام می برد اما 
واقعیت سیاسی اسرائیل این مسئله را تصدیق نمی کند. بر اساس گزارشی 
که معاریو نوش��ته، حزب لیکود پیش بینی می کند در انتخابات پیش رو، 
بین ۲۹ تا ۳۱ کرس��ی را از آن خود خواهد کرد؛ کرسی     هایی که بر اساس 
آنها تقریباً می توان گفت که نخست وزیری نتانیاهو تضمین شده، اگرچه به 
باور مخالفان وی، این آمار بسیار خوش بینانه است. اسرائیل پارلمانی است و 
۱۰ حزب مختلف در پارلمان اسرائیل حضور دارند. در ماه های اخیر همواره 
شایعاتی درباره برگزاری انتخابات زودهنگام شنیده     می شد. لیبرمن نیز به 
هنگام استعفا سایر فراکسیون های ائتاف دولتی اسرائیل را فراخوانده بود 
که آنها نیز خواستار برگزاری هرچه سریع تر انتخابات پارلمانی در اسرائیل 
شوند. اکنون مخالفان نتانیاهو به هدف خود رسیده اند. در نظرسنجی ای که 
پیش  از این از سوی هاآرتص منتشرشده ۷۴درصد از شهرک نشینان خواهان 
برکناری نتانیاهو از نخست وزیری اسرائیل شده اند. اشتباه بزرگ نتانیاهو این 
است که تصور می کند انحال پارلمان تدبیری از جانب وی برای کنترل و 
مدیریت بحران کنونی است. درحالی که فساد مالی او، جنگ دوروزه غزه، 
عملیات سپر شمالی علیه حزب اه، درگیری لفظی با اردوغان و در نهایت 
عقب نشینی نظامیان امریکایی از سوریه باعث شد رقبای سیاسی عماً تنها 
راه برای مقابله با نتانیاهو را انحال پارلمان بدانند. اسرائیل برای نخستین 
بار در هشت دهه گذشته در بی سابقه     ترین ش��رایط بحرانی قرارگرفته و 
فشارهای منطقه ای به همراه فشارهای درونی ناشی از فساد مقامات، تشدید 
موج مهاجرت معکوس و شکاف طبقاتی باعث ایجاد شرایط ویژه ای شده 
است. حال نتانیاهو به زعم خود دست به قمار انتخابات زودهنگام زده و هفت 
ماه زودتر از موعد انتخابات سعی دارد با برگزاری انتخابات خود را از گرداب 
مشکات نجات دهد اما کارشناسان بر این باور هستند که بعید است که وی 
بتواند این بار در این قمار پیروز شود. ظاهراً روزهای پایانی حیات سیاسی 

»بی بی« آغازشده است. 
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 تهیه برنامه همکاری نظامی ایران و روسیه در سال ۲۰1۹
نظامیان روس��یه و ایران، برنامه همکاری در زمینه نظامی را در سال 
۲۰۱۹ تهیه کردند. به گزارش اس��پوتنیک، وزارت دفاع روس��یه روز 
دو       شنبه اطاع داد که هیئتی از این وزارتخانه برای شرکت در دومین 
اجاس کارگروه اج��رای توافق های دوجانبه و بی��ن دولتی در زمینه 
هم��کاری نظامی به ایران رفته اس��ت. اجاس کارگروه ۲۴ دس��امبر 
در تهران و با ریاس��ت معاون ستاد کل نیروهای مس��لح روسیه ایگور 
اوسیپوف و همتای ایرانی اش قدیر ناظمی برگزار شد. در این اطاعیه 
آمده است:  طرفین در جریان مش��ورت و گفت وگو در زمینه همکاری 
نظامی بین نیروهای مسلح دو کشور برنامه همکاری برای سال ۲۰۱۹ 
را مش��خص کردند. ضمن اینکه آنها اجرای توافق مربوط به همکاری 

نظامی سال ۲۰۱5 را بحث و بررسی نمودند. 

  انفجار در »تلعفر« 3 کشته و 1۲ زخمی برجای گذاشت
منابع آگاه رسانه ای روز سه        شنبه از انفجار یک خودروی بمب گذاری 
شده در مرکز شهر »تلعفر« در غرب موصل واقع در استان »نینوی« 
خبر دادند. برخی منابع ش��مار قربانیان این انفجار را س��ه کشته و 
۱۲ زخمی اعان کردند. به گزارش ش��بکه السومریه، حزب جبهه 
ترکمانی عراق ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی در منطقه 
»رأس الجاده« در تلعفر، از دولت و س��رویس های امنیتی کش��ور 
خواس��ت تا با انجام تحقیقات دقی��ق و فوری، عام��ان این حمله 
تروریستی را شناس��ایی و مجازات کنند. نیروهای مشترک عراقی، 
در شهریور ماه سال گذش��ته ش��هر تلعفر را به طور کامل از دست 

تکفیری های داعش آزاد کردند. 

  دانفورد خروج نظامیان امریکا از افغانستان را رد کرد
رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا، خبر خروج نظامیان این 
کشور از افغانستان را رد کرد و گفت که مأموریت امریکا در افغانستان 
طبق برنامه ادامه خواهد یافت. به گزارش اسپوتنیک، جوزف دانفورد 
اظهار داشت: شایعاتی مبنی بر خروج نظامیان امریکایی شنیده می شود 
که صحت ندارد و مأموریتی که آنها در حال انجام آن هس��تند تفاوتی 
با روزهای گذشته نداشته است. دانفورد افزود:در حال حاضر تغییری 
در مأموریت نظامیان امریکایی در افغانستان به وجود نیامده است و اگر 

تغییراتی اعمال شود، به زودی اباغ خواهد شد. 

  انتقال »نواز شریف« به زندان اهور 
نواز ش��ریف، نخست وزیر سابق پاکس��تان با تدابیر ش��دید امنیتی از 
فرودگاه بی نظیر بوتو اسام آباد به زندان »کورت لکهپت « اهور انتقال 
یافت. به گزارش رویترز، طبق قوانین نواز شریف فقط هفته ای یک بار 
حق دیدار با اعضای خانواده یا دوستان خود را خواهد داشت. بر اساس 
حکم دادگاه نواز شریف تا ۱۰ سال نمی تواند هیچ مسئولیت سیاسی را 
به عهده بگیرد و هفت سال آینده را باید در زندان سپری کند. طبق این 
گزارش نواز شریف عاوه بر تحمل زندان، باید ۲5 میلیون دار جریمه 

نقدی پرداخت کند. 

   3 کشته و ۹ زخمی در حمله انتحاری به وزارت خارجه لیبی
در پی حمله انتحاری به مقر وزارت خارجه لیبی در طرابلس دست کم 
سه تن کشته و ۹ تن دیگر زخمی شدند. شبکه » العربیه « با انتشار این 
خبر اعام کرد حمله توسط دو عامل انتحاری صورت گرفت که عامل 
اول بعد از انفجار خود کشته و عامل دوم به ضرب گلوله نیروهای امنیتی 
کشته شد. هنوز هیچ گروهی مس��ئولیت این حمله را برعهده نگرفته 
است. اما تلویزیون رس��می لیبی به نقل از منابعی در وزارت خارجه و 
وزارت کشور اعام کرد حمله توسط تروریس��ت        ها صورت گرفت. در 
این حمله ابراهیم الشایبی، مدیر اداره روابط کشورهای اسامی وزارت 
خارجه کشته شد. همچنین جسد یکی از کارمندان این وزارتخانه که 

هنوز هویت وی مشخص نشده نیز کشف شد. 

  مخالفت چین با درخواست  آزادی کانادایی های بازداشتی
چین با انتقاد از کانادا و امریکا که درخواس��ت آزادی بازداش��تی های 
کانادایی را دارند، کشورهای غربی را به اس��تانداردهای دوگانه متهم 
کرد. به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، هوآ چونیینگ، سخنگوی وزارت 
خارجه چین گفت: طرف چین��ی نارضایتی ش��دید و مخالفت قاطع 
خودش را با بیانیه های کانادا و امریکا در زمین��ه آزادی کانادایی های 
بازداشتی اعام می کند. وی افزود: ما از کشورهای مربوطه می خواهیم 
به حاکمیت و استقال قضایی چین احترام بیشتری بگذارند. پکن ماه 
جاری دو کانادایی را به اتهام مبادرت به انجام اقداماتی که امنیت چین 
را به خطر می اندازد، بازداشت کرد. این افراد، مایکل کوریگ دیپلمات 

سابق کانادایی و مایکل اسپاوور تاجر مستقر در چین هستند. 

کاخ سفيد رونمایی از »معامله قرن « را 
به بعد از انتخابات کنست موکول کرد

تصمی�م ائت�اف حاک�م رژی�م صهیونیس�تی ب�رای انح�ال 
پارلم�ان، معامل�ه ق�رن را ه�و ک�رده و ی�ک مس�ئول بلندپایه 
کاخ س�فید به طور غیر رس�می گفته ک�ه دولت امری�کا تصمیم 
دارد رونمای�ی از ط�رح خ�ود موس�وم ب�ه معامل�ه ق�رن را ب�ه 
بع�د از انتخاب�ات کنس�ت رژی�م صهیونیس�تی موک�ول کن�د. 
 یک روز بع��د از توافق ائتاف حاکم رژیم صهیونیس��تی برای انحال 
کابینه، بحث   ها بر سر چشم انداز آن تشدید شده است. بنیامین نتانیاهو 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی روز گذش��ته گفت که در انتخابات 
پارلمانی زودهنگام که اواخر فروردین ماه برگزار می ش��ود، این رژیم 
برای تشکیل یک ائتاف راستگرای مشابه ائتاف فعلی تاش می کند. 
به گزارش روزنامه منطقه ای الحیات، نتانیاهو به شرح اقدامات کابینه 
فعلی اش پرداخته و بر قدرت نظامی اسرائیل تمرکز کرده و مدعی شده 
که » اسرائیل در رتبه هش��تم قدرت های جهان است و این مسئله ای 
باورنکردنی است.« همزمان، گمانه زنی   ها درباره ترکیب پارلمان آینده 
تشدید شده است. اولین نظرسنجی پس از اعام انحال کابینه از سوی 
پانلز پالتیکس منتشر شده و نتایج آن دیروز در روزنامه معاریو انتشار 
یافت، نشان می دهد که حزب حاکم لیکود متعلق به بنیامین نتانیاهو 
از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان رژیم صهیونیستی ۳۰ کرسی را کسب 
می کند و در ادامه موجب کسب اکثریت از سوی بلوک راستگرای وی 
می شود. این نظرسنجی که با پرسش از 5۰۰ اسرائیلی صورت گرفته و 
سطح خطای آن معادل ۴/۳ است، نشان می دهد که ، بنی گانتس، رئیس 
سابق ارتش اسرائیل با ۱۳ کرسی در جایگاه دوم بعد از لیکود قرار خواهد 
گرفت . هرچند گانتس هنوز رسماً برای رقابت در انتخابات اعام نامزدی 
نکرده ولی منابع اسرائیلی او را مهم  ترین رقیب نتانیاهو می دانند. حزب 
» یش آتید « )آینده اینجاس��ت( به رهبری یائیر اپید با ۱۲ کرسی در 
ردیف س��وم قرار می گیرد. حزب خانه یهود ۱۱ کرسی و لیست عربی 
متحد نیز ۱۱ کرس��ی به دس��ت می آورد. با ادامه بحث های انتخاباتی 
زودهنگام در داخل امریکایک مس��ئول بلندپایه کاخ سفید گفته که 
دولت امریکا تصمیم دارد رونمایی از طرح خود موسوم به معامله قرن 
را به بعد از انتخابات کنست رژیم صهیونیستی موکول کند. به گزارش 
مرکز اطاع رسانی فلسطین دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا 
قرار بود مدت    ها پیش از طرح مدنظر خود رونمای��ی کند اما هر بار به 

دلیلی اعام این طرح را به تعویق می اندازد. 

تاش ریاض براي بهبود وجهه حقوق بشري
مناب�ع عربس�تانی از آزادی ی�ک فع�ال حقوق�ی برجس�ته این 
کش�ور از زن�دان خب�ر دادن�د و پیش بین�ی کردن�د در س�ایه 
فش�ارهای بین الملل�ی بر عربس�تان ، حکومت س�عودی ش�مار 
بیش�تری از زندانی�ان عقیدت�ی را بی س�روصدا آزاد کن�د. 
به گزارش ف��ارس، فع��اان و حقوقدان��ان عربس��تانی، آزادی »ابراهیم 
المدیمیغ « یکی از فعاان و مشاوران حقوقی کشورشان را تأیید کردند.  او 
قریب به هفت ماه پیش، در ماه مه گذشته با تنی چند از دیگر شهروندان 
سعودی به اتهام »ارتباط با طرف های خارجی به منظور تضعیف امنیت و 
ثبات کشور« بازداشت ش��د.  صفحه بازداشت شدگان سعودی در توئیتر 
خبر داد: آزادی المدیمیغ پس از وخامت ش��دید وضعیت س��امت وی 

صورت گرفت. 
»یحیی عس��یری«، یک فعال حقوقی معارض سعودی در توئیتر نوشت: 
خروج المدیمیغ از حبس مسرت بخش است اما این خبر در میان همه اخبار 
بدی است که این روز    ها می شنویم، المدیمیغ خودسرانه بازداشت شد، به 
وی تهمت خیانت زدند و او را مورد ضرب و ش��تم و بدرفتاری قرار دادند. 
البته هنوز آنهایی که با او بازداشت شدند با همین شرایط روبه رو هستند، 
پرونده المدیمیغ هنوز بسته نشده و آزادی او کامل نیست باید برای بسته 
شدن پرونده ظلم فشار وارد آورد.  وبگاه خبری العربی الجدید نوشت: با این 
حال حقوقدانان و معارضان سعودی انتظار دارند، آزادی المدیمیغ مقدمه 
آزادی دیگر بازداشتی     ها باشد به خصوص آنهایی که وضعیت سامت شان 
نگران کننده است، عاوه بر اینکه احتمااً ش��ماری از زنان بازداشتی هم 
آزاد شوند تا بدین ترتیب رژیم آل سعود درصدد بهبود چهره حقوقی خود 
برآید به خصوص که پس از افشای قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد 
سعودی در اکتبر گذشته در سفارت کشورش در استانبول چهره عربستان 

به شدت آسیب دیده است. 

وسوسه اردوغان  با خروج امریکا از سوریه 
رئیس جمهور ترکیه مدعي است که کشورش بایستي خأ حضور امریکا را در سوریه پر کند
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    دریچه

   محمدصادق عابديني
فيلمبرداري فيلم سينمايي 23 نفر به پايان 
رس�يد. اين فيل�م س�ينمايي كه بر اس�اس 
داس�تان واقعي زندگي 23 رزمنده نوجوان 
دوران دفاع مقدس و اسارت آنها ساخته شده 
است، به كارگرداني مهدي جعفري و محصول 
سازمان هنري رسانه اي اوج است. سينماي 
دفاع مقدس در سال هاي اخير با افت توليدات 
روبه رو شده اس�ت و توليد آثاري مانند »23 
نفر« باع�ث مي ش�ود كه چ�راغ س�ينماي 
دفاع مقدس رو به خاموش�ي ن�رود. مجتبي 
ف�رآورده تهيه كنن�ده اين فيلم س�ينمايي 
دف�اع مقدس�ي، در گفت و گ�و ب�ا »جوان« 
درباره اين فيل�م و چرايي كاهش توليد فيلم 
درباره دفاع مقدس توضيحاتي داده اس�ت. 
با توجه اينكه روز گذشته فيلمبرداري 
»23 نف�ر« ب�ه پايان رس�يد، احتمال 
حضور اين فيل�م در جش�نواره فجر 

وجود دارد؟
 به امید خدا تمام تاشمان را مي كنیم تا از نظر 
زمانبندي كار به نحوي پیش برود كه به جشنواره 

فجر برسد. 
فيلمبرداري در كجا انجام شد؟

تقريبا همه فیلمبرداري ما در دو ش��هر تهران و 
آبادان انجام شده است. 

روز اول فيلمبرداري، س�ردار قاس�م 
س�ليماني در پش�ت صحن�ه پ�روژه 
حاضر ش�د، آيا در اين حضور توصيه 

و پيشنهادي داشتند؟
قصه فیل��م »23 نفر« درب��اره زندگي بچه هاي 
گروه 23 نفر اس��ت. در دوره دفاع مقدس سردار 
سلیماني فرمانده بعضي از اين بچه ها بوده اند و در 
آن روز به همین دلیل كه تعدادي از آن بچه ها در 
پشت صحنه حضور داشتند، ايشان هم تشريف 
آوردند و در روز اول فیلمبرداري حضور داشتند اما 
درباره اينكه پیشنهاد يا توصیه اي داشته باشند، 
خیر چنین اتفاقي نیفتاد و حضورشان صرفا به 
دلیل محبتي بود كه داش��تند و قدم رنجه شان 

تبركي براي شروع كار فیلمبرداري بود. 
پيش از توليد فيل�م »23 نفر« عنوان 
شده بود كه اين فيلم اقتباسي از كتاب 
مشهور »آن بيست وس�ه نفر« است، 

چقدر به كتاب وفادار بوده ايد؟
فیلم »23نفر« اقتباس��ي از كتاب »آن بیست و 

سه نفر« نیست. اين مسئله را براي همین تأكید 
مي كنم كه بعدها ادعايي يا توقعي در اين باره به 
وجود نیايد. داستان فیلم »23نفر« ما قبل از كتاب 
»آن بیست و سه نفر« است و صرفا به خاطر تشابه 
اسمي برخي حرف و حديث ها به وجود آمده است. 
فیلم »23 نفر« روايتي آزاد و س��ینمايي است و 
تحقیقات آن را آقاي مهدي جعفري طي 15- 14 
سال اخیر از بچه هايي كه در آن گروه عضو بوده اند 
انجام داده و پیش از س��اخت فیلم س��ینمايي، 

مستندي هم درباره آنها تولید كرده است. 
سينماي ما با كارهاي اقتباسي ميانه اي 
ندارد، چرا فيلم س�ينمايي بر اساس 
كتاب هاي مشهور ادبيات دفاع مقدس 

توليد نشده است؟
براي اينكه اصا نمي ش��ود فیلم دفاع مقدس��ي 
س��اخت! تولید فیل��م درب��اره دفاع مق��دس با 

سختي هاي زيادي روبه رو است. 
منظورت�ان اين اس�ت كه آث�ار دفاع 
مقدس�ي در پروس�ه توليد با مشكل 

روبه رو مي شوند؟!
بله، ساخت فیلم دفاع مقدسي بودجه خاصي را 
مي طلبد و لجستیك س��نگیني دارد. شما بايد 
عاوه بر تجهی��ز جبهه خودي يعن��ي نیروهاي 
ارتش، سپاه و بسیج، جبهه دشمن كه نیروهاي 
بعثي مي ش��وند را نی��ز تجهیز كنی��د، اين كار 

پشتیباني و لجستیك خاصي مي طلبد. 
در گذش�ته تعداد آثار توليدي دفاع 
مقدسي رقم قابل قبولي بود، اما اكنون 
با روند نزولي روبه رو هستيم، چرا آن 

زمان مي شد فيلم ساخت اما اان نه؟
طبق ُخلق نامباركي كه وجود دارد ما حتي بلد 
نیستیم از گنجینه هايي كه داشته ايم نگهداري 
كنیم. يكي از مشكات بزرگ ما در فیلم »23 نفر« 
پیدا كردن »آيفا« )نوعي خودروي ويژه حمل و 
نقل كه كاربرد نظامي دارد و در هش��ت س��ال 

دفاع مقدس نقش مهمي در جاب��ه جايي نیرو 
و مهمات داشت( بود. بس��یاري از ابزار و ادواتي 
كه در گذش��ته در اختیار تولید آثار س��ینمايي 
دفاع مقدسي بود، به دلیل عدم نگهداري از بین 
رفته است و آنچه باقي مانده به سختي به دست 
مي آيد و بايد هزينه زيادي براي آن صرف شود. 
براي همین است كه س��ینما به سمت كارهاي 
آپارتماني كم هزينه و سهل الوصول رفته و كمتر 
كسي سراغ كارهاي دفاع مقدسي كه پروداكشن 

وسیع و سنگین دارد، مي رود. 
م�ا نهاده�اي فرهنگ�ي داري�م ك�ه 
وظيفه شان حمايت از توليد در سينماي 
دفاع مقدس اس�ت، چرا ب�ا وجود اين 
نهادها باز هم سينماي دفاع مقدس از 

كاهش توليدات رنج مي برد؟
حمايت آنها از س��ینماي دفاع مق��دس در حد 
شوخي اس��ت. همان هايي كه ش��ما مي گويید 
بايد از سینماي دفاع مقدس حمايت كنند وقتي 
سراغشان مي رويد از شما پول مي خواهند. هزينه 
ساخت فیلم سینمايي درباره دفاع مقدس بااست. 
ما در فیل��م »23نفر« ح��دود 10 دقیقه فضاي 
جنگي داريم و براي آن جا به جايي كامیون هاي 
»آيفا« در تهران و آبادان داشتیم. اين كار نیازمند 
»كمرشكن« و »كفي« بود كه هزينه سرسام آوري 
داشت. نهاد ها و ارگان هاي متولي يا بايد امكانات 
بدهند يا پول بدهند كه بشود با آن امكانات تهیه 

كرد، بدون پول نمي شود كاري پیش برد. 
من مي توانم براي شما چندين سازمان، 
نهاد و موسس�ه را نام ببرم كه وظيفه 
دارند كمك كنند سينماي دفاع مقدس 
سرپا باشد، از شهرك سينمايي دفاع 
مقدس گرفته تا س�ازمان س�ينمايي 
دفاع مق�دس و امثالهم، با وجود اينها 
مگر باز هم بايد سينماي دفاع مقدس 

از نبود امكانات بنالد؟
گفتید شهرك دفاع مقدس، شهرك اتفاقاً عمكرد 
خوبي دارد و كم كاري نمي كند ولي آنجا هم نیازمند 
كمك و امكانات است. تا وقتي آنجا را تجهیز نكنند 
نمي تواند تجهیزات در اختیار فیلم هاي سینماي 
دفاع مقدس قرار دهد. ش��هرك س��ینمايي دفاع 
مقدس كه نمي تواند تجهیزات را ابداع كند. بايد پول 

و بودجه تخصیص دهند كه نمي دهند!
به بودجه اش�اره كرديد، در روزهايي 
هس�تيم كه دولت بودجه پيشنهادي 
را به مجل�س ارائ�ه داده و مجلس هم 
بايد آن را بررسي كند، به عنوان فعال 
فرهنگي درباره بودجه فرهنگي و ديده 
ش�دن س�ينماي دفاع مقدس در آن 

توصيه اي به دولت و مجلس نداريد؟
بودجه فرهنگ در كش��ورمان س��اانه چیزي 
حدود 8 هزارمیلیارد تومان است و با اختصاص 
بودجه از سوي نهادهاي ديگر مانند شهرداري و 
برخي سازمان ها در مجموع به 10 هزار میلیارد 
تومان مي رسد. مشكل ما اين است كه 10 هزار 
میلیارد تومان بودجه فرهنگي كش��ور همه جا 
خرج مي ش��ود جز براي اهداف انقاب اسامي 

و دفاع مقدس! 
چرا چنين اتفاقي مي افتد؟

دلیلش را مي دانم اما بگذاريد كه نگويم!

تهيه كننده فيلم دفاع مقدسی »23 نفر« در گفت و گو با »جوان«:

بودجه فرهنگي همه جا خرج مي شود 
اا براي انقاب اسامي و دفاع مقدس!

    محمد تقوي
به�روز بقايي براي ك�ودكان ديروز يك جور نوس�تالژيك 
به حس�اب مي آيد. او خاط�رات خوش�ي را ب�راي آنها به 
جاي گذاش�ته اس�ت؛ از دنياي ش�يرين گرفته ت�ا دنياي 
ش�يرين دري�ا و ني�ز مجموع�ه ج�ور ديگ�ري باي�د 
ديد. گفت و گ�وي »ج�وان« را با اي�ن بازيگ�ر مي خوانيد. 

رابطه تان با سينما و تلويزيون چطور است؟
متأسفانه رابطه زيادي ندارم. آخرين كار سینمايي من به نام » به 
وقت خماري« است به كارگرداني محمد حسین لطیفي بعد از 

آن هم كاري نداشته ام. تلويزيون هم متأسفانه همین طور. 
فكر مي كنيد سينماي ايران با فيلم هاي روي پرده 

چقدر مي تواند حال آدم ها را خوب كند؟ 
امیدوارم با دي��دن فیلم هاي خوب اين اتف��اق براي مخاطبان 
ما بیفتد. قطعا اين اتفاق مي افتد وگرنه س��ینماي ما تا به حال 
ورشكسته مي شد. اين در حالي اس��ت كه ما مي بینیم سینما 
دارد به عمر خود ادامه مي دهد. در امريكا روندي در سینما طي 
مي شود كه سینما بیش از هر رده سني بتواند با بچه ها ارتباط 
برقرار كند يعني گروه سني هدف، بچه ها هستند يعني بر اين 
باورند كه بايد طوري فیلم بسازيم كه در وهله اول بچه ها مخاطب 

باشند و در وهله دوم بزرگ ترها. 
بچه ها در سينما چه جايگاهي دارند؟

متأسفانه در سینماي ما براي بچه ها كم فیلم ساخته مي شود. به 
نظر من نه فقط امريكا كه بايددر هر كشوري هدف بچه ها باشند 
و فیلم هايي با محوريت بچه ها ساخته شود. سینماگران ما بايد 

با بچه ها آشتي كنند. آشتي با بچه ها يعني آشتي با مخاطب عام 
واين براي سینماي ما بسیار اهمیت دارد. 

آثار سينما و تلويزيون ضعيف شده اند! چه كار بايد 
كرد. چرا اخاق و معنويت كمرنگ شده است؟

به نظر من اين موضوع بر مي گردد ب��ه انتخاب مخاطب. ما هر 
چقدر براي مخاطب عام هزينه كنیم، به همان نسبت معنويت 
و اخاقیات باا تر مي رود. ما سرشار از ادبیات غني هستیم. بايد 

از اينها كمال استفاده را بكنیم. 
س�ينما رس�الت فرهنگي دارد و بايد م�ردم را به 
س�مت فضائل اخاقي و ارتقاي فرهنگ رهنمون 
باشد. به نظر شما سياستگذارها چقدر نقش دارند 

و بي برنامگي چقدر در اين امر مؤثر است؟
هر دو اينها نقش دارند. هم سیاستگذار فرهنگي و هم متولیان 
امر با بي برنامگي هايشان روي اين قضیه تاثیر دارند. امیدوارم 

همه تاش كنند تا سینما رو به جلو حركت كند.

 جليلي: جشنواره عمار 
زيبايي ها و آفت هاي كشور را با هم مي بيند

نهمين دوره جشنواره مردمي فيلم عمار نهم دي ماه در فرهنگسراي بهمن آغاز مي شود
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چون تو را ستودند، بهتر از آنان 
ستايش كن و چون به تو احسان 
كردند، بيش�تر از آنان ببخش. 
به هر حال پاداش بيشتر از آن 

آغاز كننده است. 

 نمايش تابلوهاي اروتيك 
نتيجه واسپاري يا حذف مجوز ارشاد براي برپايي نمايشگاه هاست

   مصطفي شاه كرمي
با توج�ه ب�ه نماي�ش عموم�ي برخ�ي تابلوه�اي نامتعارف 
ط�ي چن�د هفت�ه اخي�ر در تع�دادي از گالري ه�ا و زي�ر پا 
گذاش�تن چندباره خطوط قرم�ز قانوني و اخاق�ي، عده اي 
معتقدند اي�ن اتفاق�ات ماحصل واس�پاري ص�دور مجوز از 
س�وي وزارت ارش�اد به گالري دارهاست؛ مش�ابه بحثي كه 
چند وقتي اس�ت در حوزه س�ينما هم ش�كل گرفته اس�ت. 
طي هفته ه��اي اخیر تع��دادي نمايش��گاه هن��ري در بعضي از 
گالري هاي تهران برگزار ش��ده كه در برخ��ي از آنها موضوعات 
اروتیك و بخش هايي از بدن برهنه سوژه ها نمايش داده مي شود. 
از جمله اين موارد مي توان به نمايش��گاه آث��ار امیرناصر اخاقي 
با نام »آريرگارد« در گالري هما اش��اره كرد و ديگري نمايشگاه 
آثار محمد مس��اوات با نام »لثه« در گالري محس��ن و همچنین 
نمايش��گاه »خارج از مرز« با آثاري از يحیي روي��دل در گالري 
ديلمان. خارج از ع��رف بودن برخي از اين آث��ار حتي مخاطبان 

همیشگي نمايشگاه هاي تجسمي را به حیرت واداشته و اين سؤال 
را در اذهان ايجاد كرده كه صاحبان گالري بر اساس چه قانون و 

معیاري اين تابلوها را به نمايش عمومي گذاشته اند؟!
با عنايت به اينكه مسئولیت برپايي نمايشگاه هاي تجسمي برعهده 
گالري دار است و بر اساس قانون گالري ها براي هر نمايشگاه مجوز 
وزارت ارشاد را نمي گیرند، اولین فرد مس��ئول درباره آنچه روي 
ديوار گالري ها م��ي رود صاحب گالري اس��ت و در صورت ايجاد 
مش��كل و اتفاقات غیرقانوني و خارج از عرف، اداره كل هنرهاي 
تجسمي وزارت ارشاد ورود كرده و مسئله را بررسي مي كند و در 

صورت احراز تخلف تا تعطیلي گالري مي توان حكم صادر كرد. 
هادي مظفري مديركل هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامي درباره شیوه نمايش آثار يحیي رويدل در گالري ديلمان 
كه براي نمايش ندادن بخش هايي از بدن سوژه هاي نقاشي روي 
آنها چسب چسبانده! مي گويد: اين كار توسط گالري دار انجام شده 
است و بايد مسئول گالري پاسخگوي چنین رفتاري باشد. نمايش 
آثاري كه خاف موازين اسامي باشد ممنوع است، چنین آثاري 
نبايد روي ديوار مي رفت،  گالري دار كار نادرستي انجام داده است 

و بايد بابت آن پاسخگو باشد. 
مظفري درباره نمايش آثار اروتیك محمد مساوات كه در گالري 
محس��ن به نمايش درآمد نیز اظهار مي دارد: بايد جلس��ات شورا 
تشكیل شود تا بر مبناي آن تصمیم گیري انجام شود و به محض 
اينكه متوجه شويم آثار مشكل داري در گالري ها به نمايش گذاشته 
شده است، آن آثار را از ديوار پايین مي آوريم و به عملكرد گالري 

رسیدگي مي كنیم.

 »بانوی عمارت« 
داستانی امروزی با لباس گذشته!

مهم ترين كاركرد رسانه ها، بازنمايي رسانه اي است، به بیان ساده تر 
»تصويرسازي« معناداري كه در ضمیر ناخودآگاه مخاطب جاي 
مي گیرد و تا مدت ها تمام قضاوت ها و معیارهاي انديشه او را تحت 
تاثیر ق��رار مي دهد و تا جايي پیش مي رود ك��ه جايگزين حقايق 
و واقعیت ها مي شود. آنچه در س��ريال بانوی عمارت می بینیم در 

تعارض آشكار با واقعیت تاريخی دوره قاجار است.
از جمله اين واقعیت ها كه در حافظه تاريخي ملت ايران ثبت و ضبط 
شده اس��ت و فاصله چنداني از آن دوران نداريم، ظلم و بي عدالتي 
حاكمان مس��تبد قاجار اس��ت. در دهه منتهي به انقاب مشروطه 
كه مصادف با سلطنت پادشاه ضعیف النفسي همچون مظفرالدين  
شاه بود، با افزايش اختاات اجتماعي مانند راهزني، رشوه خواري و 
فساد حكام باد، سطح زندگي مردم به وخامت گرايید. براي درك 
بهتر بي عدالتي و ظلم عمال حكومتي در حق مردم بي دفاع و اوضاع 
هولناكي كه مردم ايران طي سلطنت خاندان قاجار مجبور به تحمل 
آن بودند، بايد س��راغ صفحات تاريخ رفت كه مملو از ظلم و تعدي 
بي حد و حساب حاكمان و شاهزادگان قاجار است. مردم تحت ستم 
برخي نواحي كه به خاطر رخنه  كردن فس��اد در ساختار حكومتي، 
مرجع قانوني براي دادخواست ظلم و ستم برايشان وجود نداشت، 
تنها راه چاره را پناهنده  شدن به اماكن مقدس مذهبي مي ديدند. يكي 
از برادران شاه كه حاكم كاشان بود چنان به مردم ستم كرد كه مردم 
به قم رفته در حرم بست نشستند. میزان بي عدالتي به حدي رسید كه 
مردم برخي نواحي مرزي، حتي فرار به خارج از قلمرو حكومت را به 
ماندن در زادگاه و كشورشان ترجیح دادند، چنانكه بسیاري از اهالي 

قوچان از جور حكام محلي، به آخال در مرز روسیه گريختند. 
مردم مشهد بر اثر ظلم حاكم اين شهر كه از شاهزادگان قاجاري بود، 
شورش كرده و وضعیت براي شاهزاده قاجاري به اندازه اي وخیم شد 
كه مجبور به فرار شد. شاه در ابتدا، درصدد سركوب شورشیان برآمد، 
اما آن را غیرممكن يافته و مجبور به بركناري حاكم شد، اما مردم آرام 
نگرفته و از شدت خشم، قبر پدر حاكم وقت مشهد را آتش زدند، در 
حالي كه بزرگ ترين شهر شرق ايران دچار ناآرامي و تاطم بود، روس ها 
به دولت ايران پیغام دادند كه يا شورش را بخواباند يا اجازه دهد تا دولت 
روسیه، ظاهراً به منظور حفاظت از اتباع  خود در مشهد، وارد عمل شود. 
انقاب مشروطیت ايران كه در حدود 100سال پیش به وقوع پیوست، 
حاصل ظلم و جوري بود كه ش��اهان خودكامه قاجار و حكام مستبد 
آنها مرتكب مي ش��دند و براي جان و مال و ناموس مردم ارزشي قائل 
نبودند. اصواً بنیان سلطنت قاجار با شقاوت و بي رحمي همراه بود. 
وقتي به رفتار و كردار بنیانگذار سلسله قاجار با لطفعلي خان زند و مردم 
كرمان نگاه مي كنیم، متوجه مي ش��ويم كه چگونه ملت ايران در آن 
سال ها اسیر سرپنجه قهار اين مخنث كینه جو و عاري از رحم و شفقت 
بوده اند. رفتار سبوعانه آقامحمدخان قاجار با يك شاهزاده در كرمان 
و خانواده وي و نیز با مردم كرمان به جرم مهمان نوازي و پناه دادن به 
لطفعلي خان، آنچنان وحشت آور و تكان دهنده است كه قلب هر انسان 
با احساسي را به درد مي آورد؛ گويا در قاموس اين خواجه نابكار، رحم 
و مروت وجود نداشته و آنچه بوده كینه و شقاوت، قساوت و بي رحمي 
بوده است. در طول تاريخ فرياد اامان، اامان از دست حكام بي امان 
و فرماندهان بدزمان منحصر به يك شهر و يك ايالت نبود، اين فرياد 
در همه جاي ايران از دست حاكمان جور و ظلم به آسمان پرستاره و 
كم ستاره بلند بود، البته كه شدت و ضعف داشت. هر جا مردم آن ديار 

تن به ظلم مي دادند بايد ظلم و جور بیشتري را تحمل كنند. 
میرزا ابوت��راب نظم الدوله رئیس پلی��س تهران ك��ه بازجويي از 
میرزا رض��ا كرماني توس��ط او و با حضور حاجي حس��ینعلي خان 
رئیس قراوان عمارت مباركه همايوني انجام مي ش��ود، وقتي به 
وي مي گويد: ش��ما از كجا به خیال قتل شاه شهید افتاديد؟پاسخ 
مي دهد: از كجا نمي خواهد. از كندها و بندها كه به ناحق كشیدم 
و چوب ها كه خوردم و شكم خود را پاره كردم. از مصیبت ها كه در 
خانه نايب السلطنه و در امیريه و در قزوين و در انبار سرم آمد، چهار 
سال و چهار ماه در زير زنجیر و ُكند بودم. در هر حال اين حقیقت را 
بايد گفت كه حركت میرزا رضا كرماني ضمن اينكه به جنايات 50 
ساله ناصرالدين شاه خاتمه داد، مردم سراسر ايران را از خواب گران 

بیدار كرد و پیدايش مشروطیت يكي از ثمرات آن بود. 
با وجود اين حقايق تاريخي، امروز ش��اهديم كه در سريال بانوي 
عمارت، تمام اين حقايق تحريف مي شوند و شاهزاده قجري كه در 
اين مجموعه تصوير سازي مي شود، در نقش يك شهروند معمولي 
نمايش داده مي شود به طوري كه نه خبري از آن اقتدار يك شاهزاده 
است و نه ظلم و تعدي ای كه جزء زندگي روزمره آنها بوده است و 
حتي به خاطر درگیري با يك نزول خوار به محكمه احضار مي شود. از 
ديگر ضعف هاي ساختاري اين مجموعه، عدم درك صحیح از جايگاه 
واقعي مردان در س��اختار اجتماعي آن روزگار است. مردسااري 
مطلق از جمله مهم ترين مناسبات بین مردان و زنان آن دوران بوده 
است به طوري كه كوچك ترين نقشي در تصمیم گیري ها و اظهار 
نظرها براي زنان قائل نبودند. شايد مجموعه هايي مانند »خانه اي در 
تاريكي« ساخته سعید سلطاني را بتوان به عنوان نمونه اي كه تصوير 
واقع بینانه تري از اوضاع و احوال شاهزادگان قاجاري و زندگي مردم 
آن روزگار را به تصوير كشیده اند، مثال زد. با توجه به آنچه گفته شد، 
به نظر مي رسد بانوي عمارتي »داس��تاني امروزي« است كه فقط 

»لباس گذشته« را به تن كرده است.  
*فعال فرهنگی

مصطفي  هنرمند*     یادداشت مهمان

   مصطفي محمدی
مس�ئوان برپايي نهمي�ن دوره جش�نواره مردمي فيلم 
عمار با بي�ان اينك�ه س�عي مي كنيم ت�ا صدا و س�يماي 
جمهوري اس�امي باش�يم معتقدن�د در »عم�ار« از يك 
طرف زيبايي ها و پيشرفت هاي كش�ور را نشان مي دهند 
و از طرف ديگر چشمانش�ان را به روي آفت ها نمي بندند. 
به گزارش »جوان« درابتداي نشس��ت خب��ري نهمین دوره 
جش��نواره فیلم »عمار« كه در پژوهش��گاه رويان برگزار شد 
عبدالحسین شاهوردي رئیس اين پژوهشگاه گفت: خوشحالیم 
كه اين پژوهشگاه براي شروع انجام يك كار فرهنگي انتخاب 
شد. جا دارد يادي از دكتر كاظمي آشتیاني كنیم كه فرد مؤثري 
در توسعه علمي كشور بود. او رويش مؤثر انقاب بود. امیدوارم 
بتوانیم تجربیات دكتر كاظمي را مكتوب كنیم تا براي جوانان 
باقي بماند. س��پس وحید جلیلي عضو شوراي سیاستگذاري 
جشنواره فیلم عمار عنوان كرد: يكي از وظايف مهم جشنواره ما 
اين است كه خأهاي سینماي ايران را نشان دهد. ما آمده ايم 
كه بپرسیم چرا هرچه پیشرفت هاي كشور ما بیشتر مي شود 
بازنمايي تصوير كش��ور در س��ینما مفلوك تر مي ش��ود؟ آيا 
متخصصان و دانشمندان ايراني حق ندارند اين سؤال را مطرح 
كنند كه اين همه پیشرفت كه با زحمت به دست آورده اند چرا 
سهم آن در سینماي ايران اندك است؟ فكر مي كنم وقت آن 
رسیده كه به نوابغ كشور اجازه بدهیم كه اين سؤال را با ما در 

میان بگذارند و ما اين خأ را مورد توجه قرار بدهیم. 
در ادامه نادر طالب زاده دبیر جشنواره فیلم عمار مطرح كرد: ما 
هر سال دغدغه هاي فیلمسازان جوان را كه نقد جدي نسبت 
به مسائل دارند، در جشنواره مي بینیم. سینماي مستند يك 
كاربري اصلي دارد به طوري كه در اين دوره من چند مستند 
بسیار جدي در زمینه رانت خواري، آقازاده بازي و... ديده ام و به 

سهم خودم از گروه عمار تشكر مي كنم كه بازويي براي اصاح 
جامعه اس��ت. در ادامه رس��ول منفرد دبیر اجرايي جشنواره 
گزارش��ي از اين دوره ارائه داد و عنوان كرد: مراس��م افتتاحیه 
يك ش��نبه 9 دي در فرهنگسراي بهمن آغاز مي ش��ود و ما از 

10:30 صبح تا 22:30 نمايش فیلم داريم. 
جلیلي در ادامه درمورد بخش تجلیل ها گفت: در افتتاحیه از 
شیخ زكزاكي كه همچنان در بند جنايتكاران نیجريه اي است، 
تجلیل مي كنیم. جش��نواره »عمار« به دلیل اينكه او نماينده 
اس��ام ناب در آفريقاس��ت تصمیم به تجلیل از او گرفت، او از 
سال ها پیش براي سینما برنامه مشخصي داشت و يك شهرك 

سینمايي تاسیس كرد. 
جلیلي نیز درباره مشاركت نهادهاي حاكمیتي در اين جشنواره 
گفت: ما اگر مي خواستیم جشنواره را با اين تعريفي كه امروز 
دارد با بودجه هاي دولتي راه بیندازيم، امكانپذير نبود. مردمي 
بودن به اين معناس��ت ك��ه بخش هاي مختلف جش��نواره با 
انگیزه هاي مردمي پیش مي رود. مردمي بودن جشنواره چیزي 
نیست كه بخواهیم درباره آن حرف بزنیم بلكه اين موضوع در 
عمل مشخص است. ما سعي مي كنیم صدا و سیماي جمهوري 
اسامي ايران باشیم، وقتي رسانه ملي اين كار را نمي كند ما بايد 
در اين مسیر قدم برداريم، وقتي عده اي نوكیسه در اين رسانه 

جا دارند ما بايد اين خأ را پر كنیم. 
وي درباره حضور فیلم هايي ك��ه در آنها بحث هاي روز مطرح 
مي شود، بیان كرد: جشنواره اي كه مردمي است هم ظرفیت ها 
و هم مشكات كشور در آن بازتاب پیدا مي كند و ما آثاري از هر 
دوي اين مسائل داريم. ما در »عمار« از يك طرف زيبايي ها و 
پیشرفت هاي كشور را نشان مي دهیم و از طرف ديگر چشممان 
را به روي آفت ها نمي بنديم. ما در عین حال كه منتقد وضعیت 
موجود درباره نشان دادن پیش��رفت ها هستیم از طرف ديگر 
خواهان اين هس��تیم كه آسیب ها هم نش��ان داده شود. عضو 
شوراي سیاستگذاري با اشاره به مشكات عمار با صدا و سیما 
اظهار كرد: ما در دوره رياست آقاي ضرغامي بر صدا و سیما رسماً 
بايكوت بوديم اما از دوره اي صدا و سیما مجاب شد فعالیت هاي 
ما را پوشش بدهد. چه كسي مي تواند انكار كند كه »قاده هاي 
طا« فیلم خوبي به لحاظ ساختار نیست؟ آن زمان مجله فیلم 
حتي يك كلمه درباره اين فیلم چیزي ننوشت. ما بیشتر از نقد 
فیلم به نقد سینما احتیاج داريم. آيا باعث سرافكندگي نیست 
كه ما حتي يك فیلم نداريم كه بگويد انقاب اسامي چیست؟ 

ما حتي چیزي مثل نبرد الجزيره نداريم. 

گفت وگوي »جوان« با بهروز بقايي بازيگر سينما و تلويزيون
سينماي ما بايد با بچه ها آشتي كند  كاهش 70 درصدي 

بودجه قرآني كشور در سال آينده
ايحه بودجه س�ال ۱3۹۸ كل كش�ور توس�ط حجت ااس�ام حس�ن 
روحاني رياس�ت جمه�وري تقديم مجلس ش�وراي اس�امي ش�د و 
ط�ي آن بودج�ه صن�دوق مش�اركت توس�عه فرهن�گ قرآن�ي 
ب�ا كاه�ش 70 درص�دي مبل�غ 27 ميلي�ارد تومان پيش�نهاد ش�د. 
در اين ايحه بودجه تحقق اهداف منشور توس��عه فرهنگ قرآني با عنوان 
بودجه »صندوق مشاركت توسعه فرهنگ قرآني« امسال با كاهش چشمگیر 
در ايحه مواجه ش��ده و بر اين اساس اين بودجه براي س��ال 1398 مبلغ 
2۷ میلیارد تومان پیشنهاد داده ش��ده است. اين بودجه سال گذشته مبلغ 
50 میلیارد تومان پیشنهاد داده ش��ده بود كه نمايندگان مجلس آن را به 
100 میلیارد تومان افزايش دادند كه البته تا امروز كه بیش از 9 ماه از سال 

مي گذرد حدود 20 میلیارد تومان توسط دولت پرداخت شده است. 
بودجه فوق س��ال 1390 به عنوان بودجه نیم درصدي به تصويب رسید كه 
طي آن قرار شد با اختصاص نیم درصد از بودجه كشور به فعالیت هاي قرآني 
و گسترش فرهنگ ناب الهي آس��یب هاي اجتماعي را كاهش دهد و بدين 

ترتیب هزينه هاي تحمیلي به جامعه كاهش يابد. 
اما اين بودجه در سال هاي مختلف با فراز و نشیب هاي مختلفي روبه رو بود 
و سال به سال كمتر تصويب شد تا اينكه در سال 1398 به مبلغ 2۷ میلیارد 
تومان تقديم مجلس شد. اين در حالي اس��ت كه بودجه فوق در سال هاي 
اخیر با كاهش از مبلغ 200 میلیارد تومان به 100 و از 100 به 50 میلیارد 
تومان را هم تجربه كرده بود كه امس��ال توس��ط دولت 2۷ میلیارد تومان 

پیشنهاد داده شد.

حمايت آنها از س��ينماي دفاع 
مقدس در حد ش��وخي اس��ت. 
همان هايي كه ش��ما مي گوييد 
بايد از س��ينماي دفاع مقدس 
حمايت كنند وقتي سراغشان 
مي رويد از شما پول مي خواهند


