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گفت وگوی »جوان« با مهران رجبي 

شمخاني در سفر به افغانستان سياست ثبات ساز ايران را تبيين کرد
مذاكره با طالبان، مقابله با داعش

پوتین: روسیه آماده استقرار موشک های هسته ای فراصوت است 
هند پول نفت ايران را با ارز غیر از دار مي پردازد  

ملي کشورمان مي گويد،   سياسي دبير شوراي عالي امنيت 
جمهوري اسلامي ايران با اطاع دولت افغانستان و به 
منظور کملک به رفلع مشلکات امنيتي موجلود در 
افغانستان با گروه طالبان درحال مذاکره است اما از سوي 
ديگر دشمنان امنيت و آرامش منطقه در اقدامي سازمان 
يافته به دنبال ناامن سلازي مرزهاي مشترك به منظور 
انتقال عناصر شکسلت خورده داعش به افغانستان و 
حمايت از توسعه تروريسم تکفيري در اين کشور هستند 
تا بار ديگر آتش جنگ و خون ريزی و نا امني را در منطقه 
شلعله ور کنند که همين مسئله هوشلياري و آمادگي 
کشلورهاي منطقه بلراي مقابلله با تهديلدات جديد 
تروريسم تکفيري را اجتناب ناپذير و حياتي کرده است. 
دريابان علي ش��مخاني، نماينده مقام معظ��م رهبري و 
دبيرشوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسامي ايران كه 
در صدر هيئتي از مقامات عالي سياسي، نظامي و امنيتي 
براي بررسي راه هاي گسترش مناسبات دو جانبه ايران و 
افغانستان در ابعاد سياسي، اقتصادي و امنيتي، مبارزه با 
تروريسم وجرايم س��ازمان يافته و همکاری های مشترك 
مرزي و منطقه اي به دعوت همت��اي افغاني خود به كابل 
سفر كرده اس��ت، روز گذش��ته با رئيس جمهور، معاون 
اجرايي و دبيرش��وراي عالي امنيت ملي افغانستان ديدار 

و گفت وگو كرد. ش��مخاني در ديدار با اشرف غني رئيس 
جمهور افغانستان، تقويت و گس��ترش روابط همه جانبه 
با كشورهاي همس��ايه را در رديف اصول ثابت و غيرقابل 
تغيير جمهوري اس��امي عنوان و اظهار كرد: پيوندهاي 
عميق ديني، فرهنگي و تاريخي ميان دو ملت ظرفيت هاي 
قابل ماحظه اي را براي توسعه مناسبات مبتني بر تأمين 

منافع مشترك پيش روي دو كشور قرار داده است. 
   هشدار درباره انتقال داعش به افغانستان

دبير ش��وراي امنيت ملي كش��ورمان با تأكيد بر ضرورت 
تاش مس��تمر دو كش��ور در برقراري كام��ل امنيت در 
مرزهاي مشترك براي مقابله با تحركات اشرار، قاچاقچيان 
مواد مخدر و گروه هاي تروريستي گفت: دشمنان امنيت و 
آرامش منطقه در اقدامي سازمان يافته به دنبال ناامن سازي 
مرزهاي مشترك به منظور انتقال عناصر شکست خورده 
داعش به افغانستان و حمايت از توسعه تروريسم تکفيري 
در اين كشور هستند تا بار ديگر آتش جنگ و خون ريزی و 
نا امني را در منطقه شعله ور كنند. وي هوشياري و آمادگي 
كشورهاي منطقه براي مقابله با تهديدات جديد تروريسم 
تکفيري را اجتناب ناپذير و حياتي دانست و تصريح كرد: 
هرگونه غفلت و بي توجه��ي به اين تهدي��دات مي تواند 
حوادث تلخ و دهشت باري، مشابه آنچه در عراق و سوريه 

رخ داد را تکرار كند. 

دريابان ش��مخاني خروج نيروهاي امريکايي از افغانستان 
را فرصتي طاي��ي براي تقوي��ت توانمندي هاي دفاعي و 
نظامي اين كش��ور با اتکا به ظرفيت ه��اي داخلي و درون 
منطقه اي ذكر كرد و افزود: ملت هاي منطقه براي خروج 
كامل نيروهاي امريکايي كه حضورشان جز جنگ و ناامني 
حاصلي نداشته لحظه شماري مي كنند. دبير شوراي عالي 
امنيت ملي كشورمان با اشاره به ضرورت افزايش گفت وگو 
و تعامل س��ازنده ميان گروه هاي مختلف در افغانستان و 
اجتناب از اقدامات خش��ن و مخل امنيت اظهار داش��ت: 
اقدامات پنهاني و مخرب برخي كش��ورهاي فرامنطقه اي 
به ويژه امريکا كمکي به ايجاد صلح پايدار در افغانس��تان 
نخواهد كرد.  محمد اشرف غني رئيس جمهور افغانستان نيز 
در اين ديدار با اباغ سام هاي گرم خود به رهبر معظم انقاب 
و رئيس جمهوري از تاش بيست ساله دريابان شمخاني در 
تنش زدايي و ايجاد همگرايي ميان كشورهاي منطقه قدرداني 
كرد. رئيس جمهور افغانستان ضرورت ايجاد سازوكارهاي 
مشترك و فعال ميان دس��تگاه هاي اطاعاتي و امنيتي دو 
كشور براي افزايش تحرك در حوزه مقابله با تروريسم، جرائم 
سازمان يافته و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مورد تأكيد قرار 
داد و افزود: امنيت پايدار در مرزهاي مش��ترك اصلی ترين 

اولويت دولت افغانستان است. 
بقيه در صفحه 2

پس از اعام ليست نهايي تيم ملي فوتبال براي جام ملت ها
كي روش: ماجراجويي  ما در آسیا آغاز شد

فوتبال با بيلان اينکه   ورزشي سلرمربي تيلم مللي 
پس از اعام ليسلت 23 نفره و نهايي شدن تيم ملي 
براي جام ملت هاي آسيا از آغاز ماجراجويي شاگردانش 
براي درخشش در اين رقابت ها خبر داد و از منتقدان 
خواسلت از تهمت هاي تافي جويانه دست بردارند. 
كارلوس كي روش پس از پاي��ان اولين تمرين كه با حضور 
23 بازيکن ليست نهايي تيم ملي فوتبال براي جام ملت ها 
در كمپ اسپاير دوحه قطر برگزار شد، روبه روي خبرنگاران 
ايس��تاد و از آخرين وضعي��ت ملي پوش��ان صحبت كرد. 
كي روش در ابتداي حرف هايش از آغاز ماجراجويي تيم ملي 
براي حضور در جام ملت ها خبر داد: » 26دسامبر) 5 دي( 
روزي است كه ما رسماً سفر خودمان را براي اين ماجراجويي 

آغاز و پرواز مي كنيم.« 
سرمربي پرتغالي در ادامه درباره اعام ليست نهايي تيم ملي 
براي جام ملت ها و بحران مصدوميت ملي پوشان هم اينطور 
توضيح داد: »حذف برخي از بازيکنان كار راحتي نيست اما 
مجبور هستيم كه اين كار را انجام دهيم. شکي نداريم كه 
موج مصدوميت هايي كه با آن مواجه شديم مرا مجبور كرد 
كه برخي از تصميماتم را عوض كنم. من اعتماد كامل دارم 
كه بازيکنان جايگزين بازيکناني كه از تيم ملي كنار رفتند 
عملکرد خوبي خواهند داش��ت. هنوز با مصدوميت هاي 
بازيکناني مثل جهانبخش روبه رو هستيم كه تا يك هفته 
آينده و بعد از بازي با قطر به ما ملحق خواهد شد. مراعات 

او را مي كنيم تا زودتر خوب ش��ود.« كي روش در پاسخ به 
اين سؤال كه تيم ملي نسبت به جام جهاني تغييرات كمي 
داشته و تجربه حضور در روسيه چقدر مي تواند به تيم ملي 
در امارات كمك كند، هم معتقد اس��ت: » تجربه داشتن، 
موضوع بسيار مهمي است اما توانايي استفاده از تجربه از آن 
هم مهم تر است. اان كه 26 دسامبر است واقع بينانه بايد 
بگوييم كه فقط ۱2 روز با اولين بازي در جام ملت ها فرصت 
داريم و اين يعني اينکه ۱2 روز فرصت داريم آماده شويم و در 
اين فرصت فقط پنج يا شش جلسه جدي تمريني خواهيم 
داشت و بايد از تجربيات گذشته استفاده كنيم و به سطحي 

از آمادگي برسيم تا براي بازي با يمن آماده باشيم.«
وي در ادامه حرف هايش كنايه اي هم به كس��اني زد كه از 
تيم ملي توقع قهرماني دارند: » م��ا بايد از نظر تاكتيکي و 
پايه اي تمرينات گذش��ته را مرور كنيم و بايد بگويم كه به 
بازيکنانم سراس��ر اعتماد دارم اما مسابقات جام ملت هاي 
آسيا بسيار سخت است و براي همين است كه در ۴۰ سال 
گذشته تيم ملي ايران نه تنها قهرمان شده بلکه به فينال هم 
نرسيده اس��ت، اما برخي تظاهر مي كنند كه كار ما راحت 
اس��ت ولي من مي گويم كه قهرماني در آسيا مثل خوردن 

كيك آسان نيست.«
كي روش معتقد اس��ت كه تيم هاي ديگ��ر حاضر در جام 
ملت ها هم بيکار ننشس��ته اند: »ما ش��انس خوبي داريم؛ 
چراكه در ۸ سال گذشته پيشرفت خوبي داشتيم، اما برخي 
كارشناسان فکر مي كنند كه براي خوشحالي آنها بقيه تيم ها 

خوابيده اند. من از شما مي پرسم كه آيا قطر، امارات، ويتنام، 
عراق و. . . در اين س��ال ها خوابيده اند؟ آيا عربستان و بقيه 
تيم ها دست روي دست گذاشته اند؟ نه! اما ما مي دانيم كه 
چرا آنها اين حرف ها را مي زنند، چون مي خواهند بگويند كار 
ما راحت است تا ما از تنها هدفي كه داريم دور شويم تا به ما 

لطمه بزنند تا نتوانيم به هدفي كه داريم دست يابيم.«
سرمربي تيم ملي فوتبال در بخش ديگري از حرف هايش 
باز هم منتقدانش را بي نصيب نمي گذارد: » آنها مي خواهند 
دستاوردهاي ما را تحقير كنند اما ما روي خودمان حساب 
مي كنيم و آن طور كه بازيکنانم گفتند اگر راه رسيدن به 
موفقيت را يك كوه در نظر بگيريم، هدف ما نوك قله است 
و در اين باره بايد بگويم صعود كردن كار سخت و دشواري 
است، اما در اين راه كسي دست ما را نمي گيرد، اما هل دادن 
راحت است و گاهي با يك هل دادن و حتي فوت كردن كسي 

از روي كوه سقوط مي كند.«
 هر چند كي روش خودش در اين گفت وگو از گوشه و كنايه 
به منتقدان دست برنداشت اما از آنها خواست تا بعد از جام 
ملت ها دندان روي جگر بگذارند: » خواست عاجزانه من اين 
است كه آقايان براي سه هفته تمام صحبت ها و حرف هاي 
ديگر را كنار بگذارند و كنار تيم ملي باشيم. آيا اين مسئله 
آنقدر سخت است كه در اين مدت پرچم سفيد رنگ صلح را 
باا ببريم و دست از تمام تهمت ها و حرف هايي به اين شکل 
تافي جويانه و تهمت ها برداريم. آيا اين مسئله اينقدر سخت 

است. ما بايد در اين مدت همه كنار تيم ملي باشيم.«
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 مذاکره با طالبان 
مقابله با داعش

   دبير شوراي عالي امنيت ملي كش��ورمان كه براي بررسي 
راه هاي گسترش مناسبات دو جانبه ايران و افغانستان به كابل 
سفر كرده است مي گويد، جمهوري اسامي ايران با اطاع دولت 
افغانستان و به منظور كمك به رفع مشکات امنيتي موجود در 

افغانستان با گروه طالبان درحال مذاكره است |  همين صفحه

ويژه هاي جوان  
 روزنامه دولت: حوادث دی ماه 96 

اعتراض اقتصادي نبود!
 مصادره هاشمي از رفسنجاني تا شاهرودي

صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه 6 دی 1397   -    19 ربيع الثانی 1440

سال بيستم- شماره 5551 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

از آزمايش موفقيت  آميز   جهان رئيس جمهور روسيه پس 
موشلک های »آوانگارد« تأکيلد کرد، مسلکو آماده 
استقرار موشلک های جديد فراصوت هسته ای است. 
واديمير پوتين،  رئيس جمهور روسيه روز چهار  شنبه اعام 
كرد كه مسکو نخستين مجموعه موش��ك های هسته ای 
مافوق صوت خود را سال آينده ميادی مستقر خواهد كرد. به 
گزارش اسپوتنيك، آزمايش موشك مافوق صوت »آوانگارد« 
كه رئيس جمهور روسيه در سخنرانی ماه مارس خود وعده 
آن را داده بود، ديروز با موفقيت انجام شد. وزارت دفاع روسيه 

گفته است، اين سامانه تس��ليحاتی جديد قرار است پس از 
نصب موشك های آوانگارد روی مجموعه های موشکی ويژه ای 
در اختيار بخش های مختلف ارتش اين كشور قرار گيرد. كاخ 
كرملين اعام كرد كه آزمايش روز چهار  شنبه پيش از استقرار 
سامانه موشکی جديد روسيه موسوم به آوانگارد با موفقيت 
انجام گرفته و رئيس جمهور روسيه نيز بر انجام اين مراحل 
نظارت داشت. رئيس جمهور روسيه در سخنرانی پس از اتمام 
اين آزمايش گفت: »از سال آينده، 2۰۱9 ميادی، نيروهای 
مسلح روسيه سامانه استراتژيك و بين قاره ای جديد آوانگارد 
را دريافت خواهند كرد«. وی افزود:»اين لحظه ای بزرگ در 

زندگی نيروهای مسلح روس��يه و در تاريخ اين كشور است. 
روسيه به يك نوع جديد از س��اح های استراتژيك رسيده 
است«. موشك های فراصوت از جمله تسليحات پيشرفته ای 
بود كه واديمير پوتين در سخنرانی ساانه ماه مارس خود 
از آنه��ا رونمايی كرده ب��ود. وزارت دفاع روس��يه نيز پس از 
نشست رئيس جمهور اين كشور با همتای امريکايی خود در 
هلسينکی، پايتخت فناند در ماه ژوئن، از آزمايش اوليه اين 
تسليحات پيشرفته خبر داده بود. آزمايش ديروز موشك های 
فراصوت هس��ته ای »آوانگارد«، آزماي��ش عمومی اين نوع 

تسليحات استراتژيك روسيه بود. 

هند گفت: هند و ايران   اقتصادي مديرعامل شرکت نفت 
بايد بر سر حل مشکل پرداخت پول نفت اختافات 
خود را حل کنند؛ چراکه دو کشور گزينه هاي ديگري 
نظير يک ارز ثالث بله غيلر از دار را مدنظر دارند. 
به گزارش »فا رس«، سانجيو سينگ، مديرعامل شركت 
نفت هند گفت: حضور نفت ا يرا ن د ر با زا ر جهاني بر ا ي 
تثبيت تعادل د ر معامات نفتي بس��يا ر حياتي ا ست. 

سينگ د ر پا سخ به ا ين سؤ ا ل كه استراتژي شركت نفت 
هند پس ا ز گذشتن ا ين شش ماه چه خوا هد بو د، گفت: 
بايد ديد، ما ش��ش ما ه وقت دا ريم. يک��ي ا ز مهم ترين 
نگراني ه��ا د ر تعامل نفتي ب��ا  ا يرا ن ب��ر ا ي هند به  رغم 

دريافت معافيت ها مکانيزم پر د ا خت پول نفت ا ست. 
يك مقام ارش��د دولتي هند نيز اعام كر د ه ا ست كه به 
احتمال زياد ا ين كشور د ر س��ال 2۰۱9 نيز به واردات 
نفت ا ز ا يرا ن ا دا مه خوا هد دا د، اگرچه ا ين احتمال وجود 

د ارد كه حجم آ ن كاهش ياب��د.  و ي گفت: ما واضح به 
امريکا گفته ايم ت��ا نتوانيم براي نف��ت ايران جايگزين 
مناسبي پيدا كنيم، نمي توانيم واردات نفت از اين كشور 

را به ميزان قابل ماحظه اي كاهش دهيم. 
البته هند و ايران هنوز بايد بر سر حل مشکل پرداخت 
پول نفت اختافات خود را حل كنند؛ چراكه دو كشور 
گزينه هاي ديگري نظير ي��ك ارز ثالث به غير از دار را 

هم مدنظر دارند.

رهبر معظم انقاب بر پيکر آيت اه شاهرودي اقامه نماز کردند

فقيه عاليقدر در جوار کريمه اهل بيت آرام گرفت

کاخ سفيد  فلج می شو د
  استيو اوكان، مشاور ارشد انجمن مشاوره ژئوپلتيك  مك ارتی: امريکا با خطر فلج شدگی روبه رو 
است. روند استيضاح در دستور كار قرار بگيرد يا نگيرد، در مباحث مربوط به سياست امريکا بسيار 
مورد توجه خواهد بود و واشنگتن را برای حل و فصل مسائل فلج خواهد كرد.  واشنگتن به معنای 

واقعی كلمه تعطيل خواهد شد. فکر می كنم اين خطر بزرگی در سال 2۰۱9 است

  توماس فريدمن تحليلگر نيويورك تايمز نوشت: تاكنون عاقه ای نداشتم كه دونالد ترامپ 
از محل كارش اخراج شود.  اما هفته گذشته برای من و بسياری از امريکايی     ها از جمله 
جمهوريخواهان، آخرين حباب هم تركيد. اين لحظه ای بود كه بايد از خود سؤال می كرديم كه 

صفحه15آيا دو سال ديگر هم می توان با اين مرد دمدمی مزاج سر كرد يا نه؟
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پنج ش��نبه 6 دي 1397 | 19 ربيع الثان��ي 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5551 رمز پاسداشت حماسه 9دي
در بازخواني تحوات كشور در سال های اخير ، به همان ميزان كه فتنه بعد 
از انتخابات دهم رياست جمهوري براي مردم ايران تلخ بود وهزينه هاي 
سنگين مادي ومعنوي را تحميل كرد، حماسه 9دي ماه كه خروش ملت 
ايران عليه فتنه گران وحريم شكنان ارزش های انقابي وعاشورايي بود، 

شيرين و درتاريخ انقاب اسامي ماندگار شد. 
 حماسه تاريخي مردم ايران در 9 دي 1388 قابليت و كارآمدي نظام ديني 
را در عبور از بحران ها نشان داد و ثابت كرد كه اگر همه قدرت هاي مالي و 
سياسي جهان در مقابل نظام اسامي بايستند، اين نظام قادر است در مقابل 
آنها بايستد و اهداف خود را به پيش ببرد. 9 دي ظرفيت و كارآمدي وايت 
فقيه را در عبور از بحران ها نشان داد و ثابت كرد كه اين نظام كه برگرفته و در 
امتداد وايت علوي است، قادر است با اتكا به عنايات الهي و پشتوانه مردمي 
از توطئه هايي كه حتي به اتكا وادعاي حمايت از آراي مردم و با توطئه »توهم 

تقلب« طراحي و به اجرا درآمده بود، نيز با اقتدار عبور كند. 
حماسه 9دي اين باور را ايجاد كرد كه تفكر انقاب اسامي و مديريت 
نظام جمهوري اس��امي ظرفي��ت ازم را براي مقابل��ه با چالش های 
پيچيده دارد، مي تواند آسيب های داخلي وهجمه هاي بيروني را مهار 
كند، چرا كه صراحت دشمنان در ميدانداري آن فتنه به جايي رسيده 
بود كه كنگره امريكا با اختص��اص 55 ميليون دار بودجه، پنتاگون را 
مأمور اين صحنه كرد و به اوباما سه ماه فرصت داد كه پرونده را به نتيجه 
برساند. همان زمان كلينتون، وزير خارجه وقت امريكا اذعان كرد كه 
امريكا هر كاري از دس��تش برآمد انجام داد. اگرچه چند سال بعد و در 
جريان رقابت هاي انتخاباتي امريكا افسوس مي خورد كه كاش امريكا 
بيشتر تاش كرده بود. اين در حالي بود كه بخش عمده اي از ظرفيت 
يك جريان عمده سياسي كشور نيز در ميدان فتنه با دشمن همراه بود. 
آنچه ضرورت پاسداشت حماس��ه 9دي وتقويت ظرفيت های مردمي 
انقاب را در شرايط كنوني ايجاب مي كند ، استمرار دشمني دشمنان 
انقاب وتاش آنها در بازسازی فتنه هاي داخلي، همسان فتنه 88 است 
وبه همين دليل بود كه در سال گذشته ودر پي آشوب هاي دی ماه 96 
تيم جديد حاكم در كاخ سفيد ، حتي به قيمت پشت پازدن به برجام ، 
سناريوهاي خود را بر چالش آفريني داخلي متمركز كرد و آشوب هاي 
دي ماه سال 1396، به نقطه ثقلي براي دش��منان نظام اسامي براي 
طراحي واجراي تحريم های گسترده كنوني براي ايجاد چالش و بحران 
داخلي تبديل ش��د و به برنامه ترامپ براي خروج از برجام و تش��ديد 
تحريم های اقتصادي عليه ايران انجاميد، با اين هدف كه فشار بر مردم 
ايران بتواند ب��ه نارضايتي ها دامن زده وزمينه تغيي��ر و براندازي نظام 

اسامي را از داخل فراهم كند.
در روز سه شنبه 10 بهمن ماه سال 96 ترامپ دريكي از موضع گيري خود در 
حمايت از اغتشاشات، با استفاده از تجربيات فتنه 88در سخنراني ساانه اش 
در كنگره امريكا با اشاره به حمايت هاي گذشته امريكا از اغتشاشات دي ماه 
1388 وگايه از اينكه اوباما در آن زمان از فرصت ها به درستي استفاده نكرد   
از عزم اين كشور بر دامن زدن و تداوم اين تحركات سخن به ميان آورد و با 
ادعاي حمايت از مردم ايران گفت كه: »امريكا در كنار مردم ايران در مبارزه 
شجاعانه شان براي آزادي مي ايستد«. نمايندگان مجلس امريكا هم در 
قطعنامه اي كه سه شنبه 19 دي ماه 96 به تصويب رسانده بودند، با توصيه 
دولت به تداوم فشارها و تحريم ها براي به نتيجه رساندن اين اغتشاشات ، 
از دولت امريكا مي خواهند با تشديد تحريم های هدفمند و براي برگزاري 
جلسات اضطراري شوراي امنيت سازمان ملل و شوراي حقوق بشر سازمان 
ملل براي محكوميت دولت ايران، با تسريع صدور مجوزهاي ازم، امكان 
استفاده از فناوري هاي ارتباطي در داخل ايران را فراهم كند و از شركت هاي 
ارتباطي نيز خواسته شده بود كه درخواست هاي دولت ايران براي محدود 

شدن دسترسي به برخي از نرم افزارهاي پيام رسان را نپذيرند. 
در كنار اين تحركات رسمي كاخ سفيد ، رسانه هاي غربي به ويژه راديو 
فردا، بي بي س��ي، صداي امريكا و... همراه با شبكه هاي تلگرامي معاند 
بيروني و داخلي كه به يمن انفعال مسئوان دوباره مجال تاخت وتاز بر 
افكار عمومي را يافته بودند ؛ متأثر از پيامدهاي آشوب ها دور جديدي 
از فراخوان ها و س��ياه نمايي ها و هجمه به نظام را آغاز كرده و كوشيدند 
تا با فضاسازي داخلي، زمينه را براي تمكين به آغاز مذاكره بر سر توان 
موشكي و نفوذ منطقه اي ايران فراهم كنند. به همين دليل پس از اعمال 
مرحله اول و دوم تحريم ها در 18 م��رداد و13 آبان 1397، نقطه اميد 
كاخ سفيد اين بود كه اين تحريم ها كه هدف اصلي اش ايجاد نارضايتي 
اجتماعي و دامن زدن به آشوب هاي خياباني بود ، منجر به برهم ريختن 
سامانه داخلي كشور شود كه نشد و به رغم تورم نزديك به 300درصدي 
 اما آشوبي اتفاق نيفتاد و اين در حالي بود كه ترامپ، رئيس جمهور امريكا 
با واژگاني تهديدآميز نظير اينكه تحريم ها بسيار جدي هستند، خيلي 
شديد هستند، تشديد هم خواهند شد، ش��روع آن را اعام كرده بود و 
پمپئو، وزير خارج��ه امريكا هم با ادعاي اينك��ه تحريم هايي كه برقرار 
مي شود، كمرشكن ترين تحريم ها عليه ايران است، سعي در بزرگنمايي 

تحريم ها داشتند. 
آنچه در روند تش��ديد تحريم های كنوني امريكايي ه��ا را عذاب داده و 
مي دهد ، ناتواني در بر هم ريختن فضاي داخلي ايران است، ترامپ كه 
مبتني بر سرويس دهي منافقين و شبكه اطاعاتي آل سعود تا قبل از 
آبان ماه هرروز مدعي مي ش��د كه ايران هرروز اغتشاش است وقتي به 
دليل دروغ بودن ادعايش با رسوايي مواجه شد ، مدعي شد كه ايراني ها 
روزهاي آخر هفته آشوب مي كنند. اما وقتي اين هم دروغ از كار درآمد، 
براي پرهيز از مضحكه شدن توسط رسانه هاي غربي، ديگر از اغتشاشات 
روزانه و هفتگي سخن نمي گويد . اما همچنان به انتظار نشسته است تا 
تش��ديد تحريم ها در پيوند با ضعف هاي داخلي ، به آشوب هاي داخلي 

منجر شده و دشمنان نظام به اهداف خود برسند.
ترديدي در اين نيست كه تجربه فتنه 88 و پيامد هاي تلخ آن وهمچنين 
آشوب هاي دي ماه گذشته و آسيب های آن، چراغي فرا راه مردم ايران است 
تا با هوشياري با توطئه هاي جديد دشمن برخورد كرده و  به رغم انتقاداتي 
كه ممكن است نس��بت به مسئوان اجرايي كش��ور ، به دليل غفلت ها، 
ناكارآمدی ها و سوءاستفاده فرصت طلبان از قدرت ، داشته ودارند، ميدان 
به دشمن نداده وكاخ سفيد ومزدوران داخلي وبيروني آنها را ناكام بگذارند 

واين همان بصيرتي است كه مولود حماسه 9دي است 
حضرت آيت اه خامن��ه اي در دي��دار روز 21 آذرماه خود ب��ا جمعي از 
خانواده های شهدا با دعوت مردم و جوانان و همچنين مسئوان به بيداري 
و هوشياري در مقابل توطئه هاي جبهه  اس��تكبار و در رأس آن امريكا، ، 
مسئوان را به تاش بيشتر توصيه كردند و افزودند: اگرچه نقشه  دشمن لو 
رفته است اما همه بايد هوشياري خود را حفظ كنند زيرا امريكا، دشمني 
خبيث و حيله گر است و ممكن است قصد فريب داشته باشد تا براي سال 
97، جنجال كند اما مثاً براي سال 98 نقشه اي بكشد. البته ما قوي تر از آ نها 
هستيم زيرا تاكنون نتوانسته اند در مقابل جمهوري اسامي هيچ غلطي 
بكنند و ازاين پس هم نخواهند توانست. رهبر معظم انقاب آنگاه در چند 

توصيه به مردم ومسؤان كشور و جريان های سياسي فرمودند: 
1-نبايد لحظه اي از توطئه هاي دشمن غافل شد، همه بايد بيدار و هوشيار 

باشند. 
2- توصيه  من به ملت ايران به ويژه جوانان و مجموعه هاي گوناگون كشور 
اعم از همه  صنوف و جريان هاي سياسي اين است كه مراقب باشند ميدان 
را براي دشمن آماده نكنند زيرا اگر غافل شويم، همان دشمن ضعيف، زهر 

خود را خواهد ريخت. 
3-مهم ترين وظيفه  مردم و مسئوان، در كنار هوشياري، تاش براي تقويت 
اقتصاد كشور و توليد داخلي است واگر مسئوان به موضوع تقويت توليد 

داخلي توجه جدي كنند، مشكات اقتصادي مردم كم خواهد شد.
4- مسئوان فريب ظاهرسازي و زبان بازي دشمن را نخورند.

5-دش��من انواع ترفندها را به كار مي برد و مسئوان بايد مراقب باشند، 
دشمن خبيثي كه از در بيرون شده است، از پنجره داخل نشود. 

عباس حاجي نجاري

رهبر معظم انقاب بر پيكر آيت اه شاهرودي اقامه نماز كردند

فقيه عاليقدر در جوار كريمه اهل بيت آرام گرفت

پيكر مطه�ر فقي�ه عاليق�در آيت اه س�يد 
محم�ود هاش�مي ش�اهرودي، رئي�س فقيد 
مجمع تش�خيص مصلحت نظ�ام عصر ديروز 
ب�ا حض�ور اقش�ار مختلف م�ردم، ط�اب و 
روحانيون و همچنين شخصيت هاي كشوري 
و لش�كري درق�م تش�ييع و در ح�رم مطهر 
حضرت معصومه)س( به خاك س�پرده ش�د.
در تهران اما حض��رت آيت اه خامن��ه اي، رهبر 
معظم انقاب اس��امي با حضور در مصاي امام 
خميني)ره( نماز ميت را بر پيكر آيت اه »س��يد 
محمود هاشمي شاهرودي«، رئيس فقيد مجمع 

تشخيص مصلحت نظام اقامه كردند.
در اين مراسم مقامات عالي رتبه كشوري ازجمله 
روحاني رئيس جمهور، آيت اه آملي اريجاني 
رئيس قوه قضائيه، علي اريجاني رئيس مجلس 
شوراي اسامي، آيت اه احمد جنتي دبير شوراي 
نگهبان، حجت ااسام محمدي گلپايگاني رئيس 
دفتر رهبر معظم انقاب، سرلشكر باقري رئيس 
س��تاد كل نيروهاي مسلح، سرلش��كر موسوي 
فرمانده كل ارتش، سرلش��كر جعفري فرمانده 
كل س��پاه پاس��داران انقاب اس��امي، سردار 

اشتري فرمانده نيروي انتظامي، محسن رضايي 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، علي اكبر 
صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي، ائمه جمعه 
موقت تهران، اعضاي مجلس خبرگان رهبري، 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��امي، وزيران، 
معاونان رئيس جمهوري و مسئوان لشكري و 
كشوري حضور داشتند. پس از اقامه نماز، پيكر 
اين استاد بزرگ حوزه علميه قم پس از تشييع 
بر دستان مردم مؤمن و قدرشناس تهران جهت 
تدفين در جوار مضجع نوراني حضرت معصومه 

)سام اه عليها( به قم منتقل شد.
در ق��م نيز پيكر مطه��ر فقيه عاليق��در آيت اه 
سيد محمود هاشمي شاهرودي با حضور اقشار 
مختلف مردم، طاب و روحاني��ون و همچنين 
ش��خصيت هاي كش��وري و لش��كري تشييع و 
در حرم مطهر حض��رت معصومه)س( به خاك 

سپرده شد. 
مراس��م باش��كوه تش��ييع پيكر مطهر مرحوم 
آيت اه هاشمي شاهرودي از مسجد امام حسن 
عسكري)ع( قم آغاز شد و تا حرم مطهر حضرت 

فاطمه معصومه )س( ادامه داشت.

حجت ااس��ام محمدي گلپايگاني رئيس دفتر 
مقام معظم رهبري، نماين��دگان بيوت مراجع 
عظام تقليد، س��يد عباس صالحي وزير فرهنگ 
و ارش��اد اس��امي، حجج اسام س��يد محمود 
علوي وزير اطاعات، سيد محمدعلي شهيدي 
رئيس بنياد ش��هيد و امور ايثارگران، محسني 
اژه اي سخنگوي قوه قضائيه و حسينعلي اميري 
معاون پارلماني رياس��ت جمهوري و جمعي از 
علماي نج��ف و كربا از جمله ش��خصيت هاي 

شركت كننده در اين آيين بودند.
 م��ردم متدي��ن و انقاب��ي ق��م پيك��ر مطهر 
آيت اه هاش��مي ش��اهرودي را تا حرم حضرت 
معصومه)س( تش��ييع و در صح��ن آيينه حرم 
كريمه اهل بي��ت)ع( به ع��زاداري پرداختند و 
س��پس اين فقيد مجاهد در ميان اشك و اندوه 
دوستداران، ارادتمندان و شاگردانش در مسجد 
بااسر حرم كريمه اهل بيت)ع( به خاك سپرده 
ش��د. مردم قدرش��ناس قم، ط��اب و فضاي 
حوزه هاي علميه ش��هرهاي مختلف كش��ور با 
حضور گس��ترده در اين مراس��م به مقام شامخ 
روحاني��ت اداي احترام كردن��د و جلوه هايي از 

رابط��ه محكم م��ردم و روحانيت را ب��ه نمايش 
گذاشتند.

     
مجلس بزرگداش��ت آيت اه هاشمي ش��اهرودي 
از طرف رهبر معظم انقاب اس��امي ديشب بعد 
از نماز مغرب و عشا در مس��جد اعظم قم برپا شد. 
همچنين امروز )پنج شنبه شش��م دي 97( نيز از 
س��اعت 10 تا 11و 30 دقيقه مراس��م بزرگداشت 
رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور 
رهبر انقاب اسامي در حسينيه امام خميني)ره( 

برگزار مي شود.
     

آيت اه هاشمي شاهرودي پس از تحمل يك دوره 
بيماري ساعت 22 دوشنبه شب در سن 70 سالگي 
دعوت حق را لبيك گفت. وي متولد 1327 در شهر 
نجف و از سال 1373 در دوره هاي مختلف )سوم، 
چهارم، پنجم، ششم و هفتم( عضو شوراي نگهبان 
بود. اين عالم رباني بين سال هاي 1378 تا 1388 از 
سوي رهبر معظم انقاب به عنوان رئيس قوه قضائيه 
منصوب شد؛ ضمن آنكه در دوره هاي سوم، چهارم 
و پنجم مجلس خبرگان رهب��ري، نماينده مردم 
شاهرود بود. رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با حك��م رهبر معظم انقاب از س��ال 1390 
رياس��ت هيئت عالي حل اختاف و تنظيم روابط 
قواي سه گانه و از س��ال 1396 رياست اين مجمع 

را بر عهده داشت.
   تسليت مراجع تقليد عراق

آيت اه سيدعلي حسيني سيس��تاني مرجعيت 
عالي ع��راق در پيامي درگذش��ت آيت اه س��يد 
محمود هاشمي ش��اهرودي را تسليت گفت. در 
اين پيام كه روز گذش��ته و به زبان فارسي منتشر 
شده، خطاب به حجت ااسام »سيد عاء هاشمي 
شاهرودي« فرزند آيت اه هاشمي شاهرودي آورده 
است: خبر ارتحال والد مكرم جناب آيت اه سيد 
محمود هاشمي شاهرودي )طاب ثراه( موجب تألم 
و تأثر شد. اينجانب مصيبت وارده را به جنابعالي و 
ديگر بستگان محترم و به حوزه علميه مقدسه قم 
و به همه دوستان و عاقه مندان آن فقيد واامقام 
تسليت عرض نموده و از درگاه قادر متعال مسئلت 
دارم كه ايشان را با اجداد طاهرين شان محشور و 
به همه بازماندگانش��ان صبر جميل و اجر جزيل 
عنايت فرمايد. همچنين آيات بشير نجفي، محمد 
اسحاق فياض و سيد كاظم حائري سه تن ديگر از 
مراجع تقليد در حوزه نجف اشرف نيز در پيام هاي 
جداگانه درگذشت آيت اه هاشمي شاهرودي را 

تسليت گفتند.

در ديدار مقامات ارشد نظامي ايران و روسيه
  تأكيد شد

توسعه همكاري ايران و روسيه
 براي مقابله با تروريسم

در ديدار معاون رئيس س�تاد كل نيروهاي مس�لح روس�يه و معاون 
فرمانده كل س�پاه پاس�داران، دو طرف بر اهمي�ت همكاري هاي دو 
كشور در زمينه هاي مختلف دفاعي و مقابله با تروريسم، تأكيد كردند. 
به گزارش روابط عمومي س��پاه، دريابان ايگور اوس��يپوف معاون رئيس 
ستاد كل نيروهاي مسلح روس��يه كه براي شركت در دومين كميسيون 
مشترك همكاري هاي نظامي جمهوري اسامي ايران و فدراسيون روسيه 
به كشورمان س��فر كرده است، با حضور در س��تاد فرماندهي كل سپاه، با 
سردار دريادار پاسدار علي فدوي معاون هماهنگ كننده سپاه پاسداران 
انقاب اسامي ديدار و پيرامون همكاري هاي دو جانبه دفاعي گفت وگو 
كرد. در اين ديدار طرفين با اظهار خرسندي نسبت به روند موجود سطح 
همكاري هاي نظامي دو كشور، بر ضرورت توسعه اين همكاري ها متناسب با 
الزامات و مقتضيات ناشي از وضعيت هاي امنيتي منطقه و دخالت هاي بيگانه 
و قدرت هاي فرامنطقه اي تأكيد كردند.  سردار فدوي و ژنرال اوسيپوف با 
برشماري پيامدها و دستاوردهاي همكاري ايران و روسيه در جبهه مقاومت 
و مشاركت در مقابله با تروريس��م و تهديدات منطقه اي به عنوان يكي از 
عرصه هاي همكاري، پيرامون ارتقاي همكاري ها در زمينه هاي امنيتي، 
صنعتي، تحقيقاتي و آموزش��ي تبادل نظر كردند. طرفي��ن در اين ديدار 
شكست تروريسم تكفيري در سوريه را محصول مشاركت راهبردي نيروهاي 
مسلح دو كشور در كمك به جبهه مقاومت، پاسخ به درخواست دولت سوريه 

و مديريت و هدايت مشترك صحنه هاي نبرد توصيف كردند.
  معاون ستاد كل نيروهاي مس��لح روسيه و معاون هماهنگ كننده سپاه 
پاسداران انقاب اسامي همچنين نگاه به آينده و تقويت رويكرد ارتقاي 
ظرفيت ها براي مقابله با تهديدات و بهبود شرايط صلح، امنيت، دوستي 
و آرامش در منطقه و رويارويي هوش��مندانه و مؤثر باسياس��ت های شوم 
قدرت هاي مداخله گر فرامنطقه اي و تاش همه جانبه در پيگيري توافقات 
كميسيون مشترك نظامي ايران و روسيه در نيروهاي مسلح دو كشور را 

مورد تأكيد قراردادند. 

عضو هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان خبر داد
جمع بندي پرونده درازهی

 در جلسه بعدي هيئت نظارت
عض�و هيئ�ت نظ�ارت ب�ر رفت�ار نماين�دگان از جمع بن�دي 
پرون�ده نماين�ده س�راوان در جلس�ه بع�دي هيئ�ت خب�ر داد. 
حجت ااسام عليرضا سليمي، در گفت وگو با تسنيم، بابيان اينكه طي دو 
جلسه گذشته هيئت نظارت پرونده نماينده سراوان بررسي و فيلم اتفاق 
گمرك بازبيني شد، گفت: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار بود 
امروز )چهارشنبه 5 دي( جلسه فوق العاده هيئت براي جمع بندي پرونده 
نماينده سراوان برگزار شود اما به دليل حضور نمايندگان در مراسم تشييع 
پيكر آيت اه هاشمي شاهرودي، رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، اين جلسه برگزار نشد. عضو هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان اظهار 
داشت: جلسه جمع بندي پرونده محمدباسط درازهي نماينده سراوان به 

جلسه بعدي هيئت كه احتمااً اوايل هفته آينده باشد، موكول شد. 

ژه
وی

 روزنام��هدول��ت:ح��وادثدیم��اه96 
اعتراضاقتصادينبود!

روزنامه ايران ك��ه از بودجه بيت المال ارت��زاق مي كند روز 
گذشته در گزارش��ي با عنوان »وقايع دي ماه 96؛ اعتراض 
اقتصادي يا انتقام سياسي؟« با چشم بستن بر واقعيت جامعه 
نوشت: »نه به گراني« شعاري بود كه شش ماه بعد از پيروزي 
حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري 96 از جمعي 
كوچك در مشهد شروع شد و بعد به شهرهاي ديگر گسترش 
يافت. ارگان رسانه اي دولت سپس مدعي شد كه اعتراضات 
دي ماه 96، يك انتقام سياسي بوده و اعتراض اقتصادي در 

كار نبوده است!
سايت خبري تحليلي مشرق كه اين گزارش را مورد توجه قرار 
داده براي رد ادعاي روزنام��ه ايران نقل قول هايي از حاميان 
سياسي دولت )اصاح طلبان( آورده كه نشان مي دهد حتی 
فعاان اصاح طلب و روزنامه هاي اين طيف بارها درخصوص 
منشأ اقتصادي اعتراضات دي 96 اذعان كرده اند. براي نمونه، 
»بهزاد نبوي« اسفند 96 در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته 
بود: »حوادث يكي، دو ماه اخير و همچنين مشكات موجود 
در كشور، شايد همه طيف ها را به فكر وادار كند. حداقل فكر 
مي كنم كه همه طيف ها در وجود مش��كات خيلي مهم در 
اقتصاد كشور هم نظر باش��ند و اگر رويدادهاي يكي، دو ماه 
اخير را ناشي از مشكات اقتصادي بدانند، ممكن است اين 
موضوع باعث هم انديشي شود«. اين روزنامه همچنين سوم 
اسفند 96 نوشته بود: »در خصوص وقايع دي ماه معتقدم اين 
پديده محصول شكاف اجتماعي است كه مهم ترين آن شكاف 
اقتصادي يعني اعتراض فرودستان، فقرا و افراد كم برخوردار 

نسبت به وضعيت معيشتي و زيستي خود است. وضعيت مالي 
و زيستي افراد بازداشت شده اين واقعيت را نشان مي دهد كه 
آنان به دنبال شغل و معيشت و تأمين حداقل نيازهاي اوليه 
خود هستند«. روزنامه اصاح طلب آفتاب يزد نيز در مطلبي 
در ويژه نامه نوروزي 1397 نوشته بود: »همه مي دانيم فارغ 
از اينكه اعتراضات ]دي ماه 96[ منحرف شد، منشأ اعتراضات 

اقتصادي بود«.

  مصادرههاشمي
ازرفسنجانيتاشاهرودي

تحريف تاريخ و آلودگي سياسي كه از ويژگي هاي برجسته 
اصاح طلبان اس��ت، اين روزها وجه بارزتري به خود گرفته 
است. روزي با توسل به هاشمي رفسنجاني براي خود اعتبار 
می آفرينند و روز ديگر با اعتبار هاش��مي شاهرودي. اينكه 
رويكرد آنها در مواجهه با اين شخصيت ها در گذشته چه بوده، 
چندان موضوعيت ندارد. از آنجا كه در قاموس اين جماعت 
هدف وسيله را توجيه مي كند، بنابراين توسل به هر روشي 

را مباح می دانند.
روزنام��ه ش��رق دي��روز در گزارش��ي ب��ا عن��وان »آيت اه 
هاشمي ش��اهرودي در سال 88: اينكه كس��ي خطايي كرده 
نبايد از نظام اخراج ش��ود« نوش��ت: »رخدادهاي س��ال 88 
به ويژه ماجراي كهريزك درس��ت در ماه هاي پاياني رياس��ت 
آيت اه هاشمي ش��اهرودي بر قوه قضائي��ه رخ داد... آيت اه 
هاشمي شاهرودي خرداد 88 هم به مناسبت سالگرد ارتحال 
امام گفت وگويي با سايت جماران داشت. او آنجا گفته بود«... 
يكي از عوامل مهم وحدت، تش��كيل كارگروه هاي مشترك و 

شركت دادن همگان در برنامه ريزي هاي كشور است... سر هر 
مسئله جزئي نبايد حساسيت نشان داد. اينكه كسي خطايي 
كرده، نبايد از نظام اخراج شود. بايد از همه استفاده شود. از هر 
چيزي در جاي خودش و از هر نيرويي كه بتوان از او براي انقاب 
استفاده كرد، بايد بهره برداري كرد.«. شرق تاش كرده است 
با مصادره مواضع آيت اه هاشمي شاهرودی، به تطهير فتنه 
گران بپردازد. اين درحالي اس��ت كه مرحوم آيت اه هاشمي 
شاهرودي كه در آغاز فتنه 88 روزهاي پاياني مسئوليت خود 
در رياست قوه قضائيه را سپري مي كردند در گفت وگويي به آن 
روزها اشاره و تصريح كرده بود: »در ماه هاي آخر مسئوليتم بود. 
مرداد 88 مسئوليت من تمام مي شد. يك جلسه آقاي موسوي و 
آقاي هاشمي را به قوه قضائيه دعوت كرديم. آقاي موسوي براي 
تظاهرات اعاميه داده بود. گفتم »آقا! اين كار را نكنيد و از اين 
كار دست بكشيد«. گفتم »اگر به نتايج انتخابات اعتراضي داريد، 
آقا قبول دارند هيئتي را براي بررسي معين مي كنند. «، گفت 
»شرط لغو بيانيه اين است كه به من اجازه بدهند در صدا و سيما 
صحبت كنم«. گفتم مي شود اين كار را كرد. به دفتر آقا زنگ زدم. 
آقاي جليلي تازه دبير شوراي امنيت شده بود. به ايشان هم زنگ 
زدم و گفتم ايشان چنين شرطي دارد. گفتند »ما ترتيب كار را 
مي دهيم«. گفتم »بايد به صدا و سيما بگوييد كه زمان بگذارند 
كه ايشان صحبت كند«. بعد گفتم »آقايان با شرط شما موافقند، 
شما هم تظاهرات را لغو كنيد«. مرحوم هاشمي شاهرودي در 
ادامه گفته بود: »آنجا پيش ما قول داد اين كار را بكند و آنها هم 
واقعاً حاضر بودند كه به ايشان براي صحبت در تلويزيون وقت 
بدهند، اما از پيش ما كه رفت، نمي دانم كدام خّناسان ذهنش را 

عوض و كار خودشان را كردند«.

    جنگ به جز در دو استان اذقيه و طرطوس در همه جاي سوريه لمس شده 
است و شهرهاي بزرگ سوريه همچون دمشق، حلب، حمص، ديرالزور، حماه، 
ادلب و رقه درگير جنگ بوده اند. در بين مراكز استان ها، ديرالزور به صورت 
كامل در تصرف تكفيري ها بود كه اكنون توسط دولت آزاد گرديده است. رقه 
نيز پايتخت داعش بود كه اكنون در اختياركردهاي مورد حمايت امريكاست و 
ادلب تنها استاني است كه با 2/5 ميليون جمعيت مركز تجمع همه گروه هاي 
معارض تكفيري و غيرتكفيري است. جنگ تأثيرات رواني- اقتصادي خود را 
برجاي گذاشته و شايد بازسازي سوريه بدون حمايت نهادهاي بين المللي و 
جهاني 20 سال طول بكش��د. اكنون عاوه بر استان ادلب در مناطق بياباني 
شرق سوريه )همجوار با عراق( داعش حضور دارد و امريكايي ها نيز پايگاهي 
را درمنطقه »تنف« در شرق سوريه داير نموده اند. در بقيه كشور معارضين 
استقرار جغرافيايي و سرزميني ندارند اما ممكن است در اشكال انتخاري، كمين 
و عمليات چريكي خودنمايي كنند. پايتخت پس از تخليه دوما و غوطه شرقي 
در امنيت است و اگر بمب گذاري كور انجام نشود مشكل ديگري ندارد. حجم 
سيطره ها و ايست هاي بازرسي امنيتي در ورودي هاي دمشق مشهود است. 
اماكن مذهبي شيعيان همچون منطقه زينبيه دمشق با ضريب امنيتي بااتري 
حفاظت مي شود. حجم ايست و بازرسي هاي درون شهري و برون شهري بسيار 
زياد است و اين نكته را به ذهن متبادر مي كند كه ناامني چه هزينه هنگفتي 
را مي بلعد و امنيت چه نعمت بي نظيري است كه بايد قدردان آن بود. دولت 
تاش نموده است در مناطق آزاد ش��ده تردد مردم تسهيل و عادي شود. به 
طور مثال جاده اصلي دمشق به غرب و شمال سوريه از مسير غوطه شرقي كه 
آخرين نقطه حضور معارضين در حومه دمشق بود، پس از آزادسازي به سرعت 
آسفالت و بزرگراه مذكور اكنون محل عبور و مرور مردم است. جاده عبوري از 
غوطه شرقي اهميتي همانند بزرگراه تهران-قم دارد. يعني استان هاي حلب، 
ادلب، حماه، حمص، اذقيه و طرطوس از اين جاده به دمشق وصل مي شوند. 
به دليل اينكه جاده دمشق- حلب در نقاطي)ادلب( به محل استقرار تكفيري ها 
و معارضين نزديك مي شود، اكنون از جاده هاي فرعي و با فاصله، تردد صورت 
مي گيرد. فرودگاه حلب قابل استفاده و بين المللي است و فرودگاه دمشق در 
حالت بازگشت به قبل از جنگ است. عاوه بر پروازهای ايران، پروازها   به لبنان، 
بحرين، كويت و ديگر مناطق نيز انجام مي شود. اما ماحظاتي امنيتي حين 
نشست و برخاست هواپيما ها همچنان برقرار است. جبهه ادلب و تنف درحال 
حاضر آتش بس است و منتظر عملياتي شدن تصميمات سياسي هستند. اگر 
مسلحين حاضر در ادلب به نوار مرزي تركيه و سوريه منتقل شوند و ادلب آزاد 
شود، تقريباً مسئله جنگ در سوريه تمام شده محسوب مي شود. به رغم هفت 
سال جنگ در يك كشور نسبتاً ضعيف )از نظر بنيه اقتصادي( و تجزيه بخشي 
از ارتش )جيش الحر(، همچنان زيرساخت هاي ارتش سوريه مستحكم است و 
خط حائل در ادلب را دراختيار دارد. جنگ اخير، بسيج مردمي سوريه استعداد 
60هزار نيروي ورزيده و آموزش ديده را متولد كرده است و همچنان از حفظ 
و انسجام برخوردار است. يگان هاي ويژه ارتش با فرماندهي برادر بشار اسد نيز 
از آمادگي و انسجام قابل قبولي برخوردار هستند و استخوان بندي ارتش براي 

جنگ هاي احتمالي بعدي نيز آماده است. 
صهيونيس��ت ها كه با تولد گروه هاي تكفيري منتظر پايان حزب اه، ايران 
و سوريه بودند اكنون كه جنگ س��وريه روبه پايان است از دهها هزار نيروي 
ورزيده و آماده چندمليتي در سوريه وحشت زده اند كه نه تنها اهداف محقق 
نشده كه هزاران رزمنده از جهان اسام در كنار مرزهاي اسرائيل خيمه زده اند. 
لذا هر ازگاهي بر خاف همه قوانين بين المللي محل هايي را در خاك سوريه 
هدف قرار مي دهد و شوراي امنيت سازمان ملل هيچ گونه واكنشي به آن نشان 
نمي دهد. اما ايران كه با مجوز دولت سوريه در آنجا حاضر است، از سوی ائتاف 

غربی-عربی متهم به دخالت در امور ديگر كشورمان  مي شود. 

   عبداه گنجي

تولد يک نيروی 
بزرگ چند مليتی 

پشت مرزهای 
اسرائيل 

قسمت ششم

      خبر

ادامه از صفحه يک  
شمخاني همچنين در ادامه برنامه هاي خود در سفر به افغانستان با 
عبداه عبداه رئيس اجرايي افغانستان ديدار و پيرامون مسائل مورد 

عاقه دو كشور گفت وگو كرد. 
دبير شوراي عالي امنيت كشورمان با اعام حمايت جمهوري اسامي 
ايران از روند صلح در افغانستان با رويكرد درون افغاني هر گونه اقدام 
بر خاف اين روند را آسيب زدن به امنيت و ثبات افغانستان دانست. 
دريابان شمخاني با اشاره به اقدامات خصمانه امريكا عليه كشورهاي 
مستقل، راهبرد امريكا در منطقه را سلطه دائمي با غارت حداكثري 
و هزينه حداقلي ذكر كرد و افزود: راه اندازي جنگ هاي نيابتي و ايجاد 
گروه هاي تروريستي - تكفيري و حمايت مس��تمر از آنان در همين 
راستا برنامه ريزي شده است. عبداه عبداه رئيس اجرايي افغانستان 
نيز در اين ماقات با استقبال از تعامات سازنده نهادهاي امنيتي دو 
كشور اظهار داشت: مهم ترين چالش امروز افغانستان وجود چالش های 
امنيتي نگران كننده اس��ت و غلبه بر اين وضعيت نيازمند همكاري 
مشترك و مساعي سازنده مجموعه همس��ايگان براي ايجاد ثبات و 

امنيت در افغانستان است. وي با اشاره به تاش گروه هاي تروريستي 
شناخته شده در افغانستان براي استفاده از ابزار خشونت و خونريزي به 
منظور تحميل اراده خود به دولت قانوني اين كشور خاطرنشان ساخت: 
انتخابات پارلماني افغانستان نشان داد كه اراده سياسي مردم ما تنها 
بايد از طريق صندوق های رأی و بدون فش��ار و تهديدات تروريستي 

بروز و ظهور پيدا كند. 
   تداوم گفت وگوهاي ايران و طالبان

دبيرشوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسامي ايران همچنين در ديدار 
حمداه محب همتاي افغاني خود لزوم فعال تر ش��دن سازوكارهای 
مشورتي ميان نهادهاي امنيت ملي دو كش��ور براي تحقق اهداف و 
توافقات فی مابين را مورد تأكيد قرار داد و با اش��اره به گفت وگوهای 
جاري ميان جمهوري اسامي ايران با گروه طالبان به منظور كمك 
به رفع مشكات امنيتي موجود در افغانس��تان خاطرنشان ساخت: 
مجموعه ارتباطات و گفت وگوهاي انجام شده با گروه طالبان با اطاع 
دولت افغانستان بوده و اين روند همچنان ادامه خواهد يافت. شمخاني 
با جدي ارزيابي كردن خطر گسترش دامنه نفوذ داعش در افغانستان 

بر ضرورت اتخاذ اقدامات عملي براي مقابله با اين نقشه شوم كه توسط 
امريكا و ارتجاع منطقه حمايت مي شود، تأكيد كرد. 

دريابان شمخاني بازگشايی بازارچه هاي مرزي، تسريع در حل و فصل 
اختافات مرزي و برگزاري نشست مشترك مرزي ميان كشورهاي 
ايران، افغانس��تان، پاكستان، تركيه و تركمنس��تان را از عوامل مؤثر 
براي افزايش ضريب امنيتي مرزها ذكر كرد. حمداه محب مش��اور 
امنيت ملي رئيس جمهور افغانس��تان نيز در جريان اين ديدار با ابراز 
خرسندي از سفر دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان به اين كشور، 
گفت وگوهاي نزديك مقامات امنيت ملي ايران و افغانستان را در رفع 
برخي موانع در مس��ير اجراي توافقات گذشته، بسيار تعيين كننده 
عنوان كرد. وي با اشاره به عزم راس��خ دولت و مردم افغانستان براي 
مقابله با اش��كال مختلف تروريس��م و ايجاد ثبات و امنيت پايدار در 
سراسر اين كشور خاطرنش��ان كرد: جمهوري اسامي ايران همواره 
يكي از اصلي ترين پايه هاي برقراري امنيت در منطقه بوده است و بدون 
شك همكاري هاي مشترك دو كشور در رفع مشكات امنيتي امروز 

افغانستان بسيار كارگشا خواهد بود. 

شمخاني در سفر به افغانستان سياست ثبات ساز ايران را تبيين كرد
مذاكره با طالبان، مقابله با داعش



اگر ش�ما هم از آن دس�ت افرادي هستيد كه 
براي گرفت�ن ايك بيش�تر در اينس�تاگرام 
دس�ت ب�ه دام�ن برنامه ه�اي »فالوئرياب«، 
»ايك بگي�ر«، »آنفالوي�اب« و از اي�ن قبيل 
هس�تيد، بايد بداني�د كه طبق گ�زارش اخير 
مرك�ز مديريت ام�داد و هماهنگ�ي عمليات 
رخدادهاي رايانه اي )ماهر( نيمي از برنامه هاي 
اندرويدي ارائه دهنده خدم�ات براي كاربران 
اپليكيشن اينستاگرام » س�ارق«  بودند و اين 
مس�ئله اطاعات بيش از يك ميلي�ون كاربر 
اي�ران را در معرض س�رقت قرار داده اس�ت. 
اينستاگرام هم از شبكه هاي اجتماعي پرطرفدار 
در ايران و جهان اس��ت، اما با وجود اين ش��بكه 
اينس��تاگرام در ايران نماينده اي ن��دارد. اين در 
حالي است كه به گفته ابوالحسن فيروزآبادي دبير 
شوراي عالي فضاي مجازي طبق مصوبه تمامي 
ش��بكه هاي اجتماعي داراي بيش از يك ميليون 
كاربر بايد در كش��ور نماينده داش��ته باشند. اين 
قوانين در اروپا نيز وجود دارد و پيام رسان ها حق 

ندارند اطاعات م��ردم اروپا را خارج كنند. بر اين 
اساس در ايران نيز پيام رسان هاي خارجي نبايد 
حق خروج اطاعات مردم از كشور را داشته باشند.  
رئيس مركز ملي فضاي مج��ازي تأكيد مي كند: 
در اين مصوبه در تعريف پيام رسان ها، شبكه هاي 
اجتماعي نيز ش��امل مي ش��وند؛ از اين رو شبكه 
اجتماعي اينس��تاگرام نيز بايد در كشور نماينده 
پاسخگو داشته باش��د و اطاعات شهروندان را از 

كشور خارج نكند. 
اما همچنان اينستاگرام در ايران نماينده اي ندارد. 
عاوه بر اين حاا  مركز ماهر در بررسي برنامه هاي 
اندرويدي كه خدمات مرتبط با اينستاگرام را ارائه 
مي دهد، متوجه شد نيمي از اين برنامه ها، اطاعات 

كاربران را سرقت مي كنند. 
 س�ارقان اطاع�ات در كمي�ن كارب�ران 

اينستاگرام
مهر امس��ال بود كه مركز ماهر با اعام هش��دار 
در م��ورد برنامه هاي مرتبط با ش��بكه اجتماعي 
اينستاگرام از كاربران خواست، برنامه هايي مانند 

آنفالوياب، ايك بگير و فالوئرياب را نصب نكنند، 
اما حاا اين مرك��ز گزارش كامل��ي از دايل اين 

هشدارهاي امنيتي را منتشر كرده است. 
در بررسي انجام شده بيش از 200 برنامه اندرويدي 
كه خدمات مرتبط با اينستاگرام را ارائه مي دهند از 
ماركت هاي داخلي جمع آوري و بررسي شد. از اين 
ميان حدود 100برنامه براي ارائه خدمات نياز به 
ورود حساب اينستاگرام كاربر داشتند. در بين اين 
برنامه ها بيش از 50 برنامه سارق اطاعات كاربران 
شناس��ايي ش��د. اين برنامه ها نام كاربري و رمز 
عبور اينستاگرامي كاربر را به روش هاي مختلف 
استخراج كرده و به سرور توسعه دهندگان ارسال 
مي كردند. با توجه به آمار نصب هاي اين برنامه ها 
به صورت تخميني اطاعات بيش از يك ميليون 
كاربر اينستاگرام در ايران در اختيار توليدكنندگان 

اين برنامه ها قرار گرفته است. 
بسياري از برنامه هاي ديگر )از بين 100 برنامه( 
نيز با وجود اينكه به كاربران اطمينان مي دادند كه 
به رمز عبور آنها دسترسي ندارند، ولي با استفاده از 

روش هايي رمز عبور را استخراج مي كردند. براي 
اين دسته از برنامه ها شواهدي از ارسال رمز عبور 
به سرور خود برنامه ها مش��اهده نشد و به همين 
دليل اين برنامه ها در ليست برنامه هاي سارق ذكر 
نشده اند. نتايج بررسي اين برنامه ها در گزارش دوم 
ارائه شده است. متأسفانه از بين حدود 100برنامه 
بررسي  ش��ده تقريباً نيمي از آنها س��ارق بودند و 
اكثر برنامه هاي باقيمانده ني��ز حداقل رمز عبور 
اينستاگرام كاربر را استخراج مي كردند )هرچند 
شواهدي مبني بر سرقت كامل يافت نشد( و از اين 
نظر اين برنامه ها در كل خطر باايي دارند و بهتر 
است كه فروشگاه هاي اندرويدي پيش از انتشار 
چنين برنامه هاي��ي )كه نياز به ورود به حس��اب 
كاربري اينس��تاگرام دارند( بررس��ي دقيق تري 

داشته باشند. 
در اي��ن تحقي��ق تم��ام برنامه ه��اي اندرويدي 
ماركت هاي داخلي از اين نوع بررس��ي نش��دند، 
نمونه اي 200تايي از برنامه ها جمع آوري و تحليل 
شدند. در نتيجه احتمااً برنامه هاي سارق ديگري 

نيز در ماركت ها حضور دارند. 
 تعامل كافه بازار با مركز ماهر 

آنطور كه مركز ماهر گزارش داده است، با همكاري 
صورت گرفته از سوي ماركت هاي توزيع كننده، 
شماري از اين اپليكيشن ها حذف شده اند. برخي 
از صفحات فيشينگ مورد اشاره در مستند نيز با 
همكاري ميزبانان داخلي و خارجي حذف ش��د، 
اما برخ��ي از دامنه هاي فيش��ينگ صفحه ورود 
اينستاگرام به دليل عدم همكاري ميزبانان خارجي 

همچنان فعال هستند. 
در واكنش به گزارش منتشر شده از سوي مركز 
ماهر،  كافه بازار بزرگ ترين ماركت اندرويد ايراني 
هم در اطاعيه اي اعام كرد  پيش از انتشار عمومي 

گزارش، مركز ماهر آن را دريافت نكرده است. 
اين بازار نرم افزارهاي اندرويد اعام كرده در تعامل 
مستمر با مركز ماهر است و پس از بررسي گزارش 
مهر ۹۷ اين مركز، با تمام برنامه هاي ذكرشده در 
گزارش برخورد كرد. برخي از اين برنامه ها پس از 
اصاح مشكات ذكر شده در گزارش و ارائه آپديت 
همراه با توضيح شفاف درخصوص عملكرد خود، 
دوباره در بازار منتشر شدند و ساير برنامه ها اجازه 
انتش��ار مجدد پيدا نكردند. كافه بازار تأكيد كرده 
در حال بررس��ي گزارش جديد مركز ماهر است 
و با هرگونه تخلف توس��عه دهندگان ذكرشده در 

گزارش نيز برخورد مي كند. 
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سرقت اطاعات يك ميليون كاربر ايراني اينستاگرام
فالوورياب ها و ايكرها سارق هستند

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 توئيت جالب يك كارب�ر: اين درخت كريس��مس يك خانواده 
مس��يحي لبنانيه كه با عكس هايي از ش��هداي مقاومت تزيين شده؛ 
ايجاد همدلي و حكومت برقلب ها رمز قدرت حزب اه ا س��ت. پيامبر 
اكرم )ص(فرمودند: قس��م به خدايي كه جانم در دس��ت اوست وارد 
بهشت نمي شويد مگر اينكه مؤمن شويد، و مؤمن نمي شويد مگر اينكه 

همديگر را دوست بداريد. 

 سارا ساداتي با انتشار اين عكس توئيت كرد: شهداي مسيحي 
جنگ تحميلي ايران و عراق جز وطن دوست ترين ايرانيان تاريخ بودند. 

كريسمس.

  رسول شكري نيا توئيت كرد: چهار دانشمند بزرگ كرمانشاه در 
جمع دانشمندان درجه يك جهان قرارگرفتند. پروفسور شمسي پور، 
پروفسور خدايي، پروفسور مدائني و پروفس��ور رحيمي اين انتخاب 
شايسته را به جامعه نخبه و فرهيخته كرمانشاه تبريك عرض مي كنم. 
علم، اخاق، تواضع و وطن دوس��تي مش��خصه بارز همه اين اساتيد 

است. 

 عليرضا ملوندي توئيت كرد: ما هميشه متهميم به تنبلي، ورزش 
نكردن، استفاده نكردن از غذاي سالم و... ولي خب چيزي كه معمواً 
ناديده گرفته ميش��ه اينه كه ما خيلي وقت ها »امكان« زندگي سالم 
رو نداريم وقتي 12ساعت در روز كار مي كني طبيعتاً بايد از چيزهاي 

ديگه اي مثل ورزش، تفريحات و خانواده بزني.

 فرش�ته رفيعي توئيت كرد: بانك مركزي در اقدامي درس��ت، 
قيمت دار در صرافي هاي بانكي را نزديك به نرخ غيررسمي افزايش 
داد. نزديك شدن به نرخ غيررسمي به بازارس��از كمك مي كند تا در 

گام هاي بعدي بتواند نرخ غيررسمي را پايين بكشد. 

 كبري آسوپار توئيت كرد: براي سرپوش بر افتضاح سياست هاي 
اقتصادي و برجامي دولتش مي گفت: ارز هست و نگران نباشيد و براي 
اثباتش 1۸ميليارد دار سرمايه  كشور را بي حساب و بي نظارت توزيع 
كرد و چه دزدي ها كه نش��د. حال مي گويد، در مقطعي در س��ال۹۷ 
ذخيره اسكناس ارزي صفر شد. صفر شد يا صفرش كرديد؟ تقديرش 

از سيف بماند!

 رميصا با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: عكس سرهاي بريده 
مردم »الجزاير« توسط اشغالگران فرانسوي كه به كارت پستال تبديل 
شد!! پ. ن: اينا هستن كه اف دفاع از حقوق بشر، دموكراسي، آزادي، 

عدالت، توسعه، تمدن و فرهنگ و هنر ميزنن... 

 آقاسم توئيت كرد: يكي از قشنگ ترين خاطراتم از آخرين سفر 
مشهد با بچه هاي باصفاي آتش به اختياران توييتري. اون  نماز جماعت 
ظهري بود كه موقع برگشت بيرون رستوران تو خيابون خونديم، چون 
رستوران يه نمازخونه يه نفره داشت. هم امر به معروف شد هم اقامه 

واجب. خيلي بهم كيف داد، با اينكه هوا سرد بود.

 علي ناصري توئيت كرد: استفاده از فضاي احساسي جامعه بعد از 
هر حادثه غم انگيز براي تقليل دادن »زندگي در ايران« به آتش سوزي 
و تصادف و مرگ؛ يك رفتار كامًا غيراخاقي است. آيا اگر در امريكا هم 
زندگي مي كرديد و مدام خبر تيراندازي در مدرسه اي را مي شنيديد، 

باز مي گفتيد: »زندگي در امريكا همين است كه مي بينيد«؟

 زهرا با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: چادرم را دوست دارم، 
چون اين چادرم است كه تعيين مي كند چه كسي تا چه اندازه اجازه 

نگاه كردن دارد و اين يعني من برده نگاه هاي كثيفتان نيستم... 

 ابوحي�ران بيرون�ي توئي�ت ك�رد: وقتي تسويه حس��اب هاي 
سياسيتون تموم شد، بريد يقه  اونايي كه »كوه« رو تصرف و تبديل به 
دانشگاه كردن، مسئوان منابع طبيعي و شهرداري كه اجازه اين كارو 

دادن بگيريد! حاا تو هر دوره اي كه بودن... چه چپ چه راست. 

نيره ساري

  طي حكمي از س��وي محمد ش��ريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي »وحيد قبادي دانا« به عنوان معاون وزير و رئيس س��ازمان 

بهزيستي كشور منصوب شد. 
  معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: پيشنهاد 
اين وزارتخانه براي وام ازدواج جوانان 25ميليون تومان بوده است، اما 

اين پيشنهاد مورد تصويب سازمان برنامه و بودجه قرار نگرفت. 
  سرپرست معاونت مالي و اقتصاد شهري ش��هرداري تهران با بيان 
اينكه 15درصد مردم ش��هر تهران در بافت فرس��وده ساكن هستند، 
گفت: تاش خود را براي بهبود شرايط شهروندان در بافت هاي فرسوده 

به كار خواهيم بست. 
  س��ازمان حج و زيارت در فراخواني اعام كرد، تمامي كس��اني كه 
متقاضي اعزام به حج تمتع در سال 1۳۹۸ هستند، بايد اطاعات خود 

را در سامانه رزرو اين سازمان به روزرساني كنند. 
  اعتبار بيمه تكميلي بازنشس��تگان صندوق بازنشستگي كشوري از 
هزار ميليارد تومان به هزار و 400 ميليارد تومان افزايش يافته و براساس 

آن سطح ارائه خدمات به طور متوسط 1۷درصد رشد داشته است. 
  در ايحه بودجه ۹۸، 2هزار ميليارد تومان براي ارائه تسهيات 
قرض الحس��نه به مددجويان كميته امداد و بهزيس��تي پيشنهاد 

شده است. 
  مديرعامل صندوق بازنشستگي كش��وري در نشست مديران اين 
صندوق با اس��تاندار تهران با اش��اره به امضاي قرارداد بيمه تكميلي 
درمان بازنشس��تگان و افزايش ۳0درصدي اعتبار اين خدمت گفت: 
اين صندوق همانطور كه پيش از اين اعام شده بود، آمادگي دارد در 
صورت تخصيص زمين مناسب نسبت به ساخت يكي از مدرن ترين و 

كاربردي ترين دهكده هاي سامت كشور در استان تهران اقدام كند.

»پژوهش« در حرف، اول
در سهم بودجه اي، آخر!

اهميت پژوهش و صحبت از آن ش��امل مواردي مي ش��ود كه همواره 
اكثر مسئوان در اظهارات و سخنراني هاي خود به آن اشاره مي كنند. 
ضرورت توجه به پژوهش و حمايت از پژوهش��گران به صورت مداوم 
مطرح مي ش��ود و گويي فوايد پژوهش فقط در تكرار و تداوم گويي آن 
خاصه مي شود، اما در نهايت رهاورد آن براي ايرانيان تقريباً هيچ است 
و دانش��جوياني باقي مي مانند كه اولين گايه آنها بي توجهي به سهم 

پژوهش است. 
هر سال در بودجه بندي و تعيين رديف بودجه در حوزه پژوهش شاهد 
افزايش چنددرصدي سهم اين حوزه هس��تيم. اين در حالي است كه 

گفته مي شود كه همين بودجه نيز صرف پژوهش نمي شود. 
به گفته كاظ��م جالي، رئيس مرك��ز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اسامي »بودجه حوزه پژوهش و فناوري از توليد ناخالص ملي كشور 
0/5 درصد اس��ت و همين مي��زان بودجه هم به ص��ورت كامل صرف 

پژوهش نمي شود.«
وي در اين باره توضيح مي دهد: بودجه در نظر گرفته شده براي پژوهش 
در برخي موارد در اين زمينه هزينه نمي ش��ود و هر دستگاهي كه در 
بودجه جاري دچار مشكل مي شود از سهم تحقيقات استفاده مي كند، 
به همين دليل نمي توان آمار دقيقي از اعتبار هزينه ش��ده در پژوهش 

بيان كرد. 
حكايت وخامت اوضاع بودجه پژوهش به تأييد معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهور هم رسيده است و وي معتقد است، بودجه پژوهش صرف 

حقوق مي شود. 
در حالي كه برخي مي گويند اين بودجه ها ص��رف هزينه هاي روزمره 
دس��تگاه ها يا پرداخت معوقات يا خريد تجهيزات مي شود، اما سورنا 
ستاري پا را فراتر از موضوعات فوق نهاده و مي گويد: بيش از ۹0درصد 
بودجه پژوهش كشور صرف حقوق و دستمزد مي شود. ستاري با تأكيد 
بر اينكه ۷5هزار ميليارد تومان از بودجه كشور به آموزش تعلق مي گيرد، 

معتقد است پول جزيي براي پژوهش در نظر گرفته مي شود. 
افزون ب��ر اظهارنظر ف��وق آقاجاني، رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي 
شهيدبهشتي نيز در حوزه بحث هاي پژوهشي گفته است: »پژوهش پول 

مي خواهد، اما در كشور ما بودجه هاي پژوهشي هيچ هستند.«
اين اذعان يك صداي مسئوان وقتي جالب مي شود كه تا قبل از تصويب 
بودجه و پيشنهاد ارقام مطرح شده، همه يك صدا بر طبل افزايش بودجه 
پژوهشي تأكيد مي كنند، اما در نهايت در زمان كسب نتيجه، به جاي 
ارائه آمار تأثيرگذار در راس��تاي ارتقاي رتبه علمي و پژوهشي كشور، 
همه يك صدا معتقد هستند موارد بودجه اي هر جايي هزينه مي شود، 
اا ح��وزه پژوهش! اين يعن��ي ناديده گرفتن آرزوهاي دانش��جويان و 
پژوهشگران كشوري كه بيشترين ش��تاب در توليد مقاات علمي در 

جهان را به خود اختصاص داده اند. 

س�هم قوه قضائيه و 
گندم زماني
از   قضائي قضاي�ي  نه�اد 

بودجه 98 مشخص 
ش�د. بودجه اي كه طبق ايحه ارائه شده از 
سوي دولت به خانه ملت، حكايت از افزايش 
در بخش هايي دارد كه پي�ش از اين ازم به 
تمركز بيشتري داش�ت. توجهي جدي تر به 
موضوع بودجه قوه قضائيه موضوعي بود كه 
هم در صحبت هاي رياس�ت اين قوه و هم از 
سوي سخنگوي دستگاه قضايي مطرح شده 
بود. نهاد قضايي در همين راستا از مجلسي  ها 
خواس�ته بودند تا با اختصاص بودجه كافي، 
جذب نيروي انس�اني موردنياز و نيز توسعه 
فضاه�اي فيزيك�ي و البته بهبود س�اختار 
قوه قضائيه را مدنظر قرار دهند؛ حاا ايحه 
بودجه پيشنهادي سال آينده خبر از افزايش 
بودج�ه قوه قضائي�ه در م�واردي مي دهد. 

 يك: رش�د تصاع�دي بودج�ه جبران 
خسارت بازداشت ها

يكي از مواردي كه در بودجه پيشنهادي سال 
۹۷به چشم مي آمد، حذف رديف بودجه »كمك 
براي حمايت از بزه ديدگان و خسارت ناشي از 

احكام قضايي« بود. 
با تصويب و اجرايي شدن قانون آيين دادرسي 
كيفري و اب��اغ آيين نامه اجرايي محاس��به و 
پرداخت خسارت ناش��ي از بازداشت اشتباهي 
افراد، اين خس��ارت بايد از مح��ل زيرمجموعه 
بودجه وزارت دادگستري تحت عنوان »كمك 
براي حمايت از بزه ديدگان و خسارت ناشي از 
اح��كام قضايي« پرداخت ش��ود. اين رديف در 
حالي براي سال ۹4 حدود 2ميليارد تومان بود و 
در سال ۹5 به 5ميليارد تومان افزايش پيدا كرد 
كه در سال ۹۶ به 11ميليارد رسيد و در نهايت 
اين رقم براي س��ال آين��ده 45ميلياردتومان 

برآورد شده است. 
 دو: اختصاص ۲۲ميليارد براي اش�تغال 

زندانيان آزاد شده 
برخاف سال قبل كه بودجه سازمان زندان ها 
كاهش يافته بود، اما امسال به يك هزار و ۷20 
ميليارد و ۶4۹ميليون و 500 هزار تومان رسيده 
كه نسبت به بودجه پيشنهادي ۸۳2ميلياردي 
سال قبل با افزايش روبه رو بوده است. همچنين 
22ميلي��ارد و ۸۸۸ ميلي��ون توم��ان نيز براي 
اشتغال زندانيان آزادش��ده در اختيار سازمان 
زندان ها قرار مي گيرد كه اين ميزان در س��ال 

جاري 1۶ميليارد تومان بود. 
اين افزايش در حالي است كه توسعه اشتغال و 
حمايت از زندانيان آزاد شده از جمله محورهاي 
مهم در حوزه كاهش جمعيت كيفري مي تواند 
باش��د. يكي از راهكارهاي كاه��ش ورودي به 
زندان ها توسعه اشتغال است كه از اين رو بايد 
شرايط به گونه اي باشد كه زنداني پس از آزادي 
تحت تأثي��ر برنامه هاي آموزش��ي، فرهنگي و 
ورزشي با اصاح كامل به زندگي شرافتمندانه در 
جامعه بازگردد كه اختصاص اين سهميه بندي 
دس��ت س��ازمان زندان ها را باز تر خواهد كرد.  
ايجاد اش��تغال براي زندانيان آزاده شده جرائم 
غيرعمد و راه اندازي واحد اشتغالزايي از جمله 
مواردي است كه مسئوان نهاد قضايي معتقد 
بودند با اختصاص بودجه بندي مناسب قادر به 
اش��تغال اين افراد در حوزه آموزش رانندگي، 

نانوايي ها و مراكز خدماتي خواهند بود. 
 س�ه: س�اير م�وارد افزايش�ي در 

بودجه بندي 98 
س��ازمان پزش��كي قانون��ي ني��ز از جمل��ه 
زيرمجموعه ه��اي نه��اد قضايي اس��ت كه در 
صورت تصويب، از بودجه اي بالغ بر ۳۶0ميليارد 
و 55۸ميلي��ون توماني بهره  مند خواهد ش��د. 
س��همي كه در س��ال ۹۷ ب��ا پيش��نهاد 2۷۷ 
ميلياردي س��پري ش��د.  بودجه 1۳۹ميليارد 
تومان��ي س��ازمان بازرس��ي در س��ال ۹۷، به 
1۸۷ميلي��ارد تومان پيش��نهاد ش��ده اس��ت. 
همچنين دي��وان عدال��ت اداري ني��ز از ديگر 
نهادهايي اس��ت كه با توجه به پيشنهاد بودجه 
۹4 ميليارد توماني در س��ال ۹۷ و پيش��نهاد 
1۶۶ميلي��ارد و 441ميليوني در س��ال ۹۸ با 

افزايش چند برابري روبه رو بوده است. 
 چهار: يك سخن با خانه ملتي ها 

با توجه به نوسانات بازار س��كه و ارز و افزايش 
جمعي��ت زندانيان مالي در بح��ث مهريه، قرار 
بود امس��ال پيش��نهاد اختصاص بودجه براي 
آزادي بدهكاران مالي از س��وي مجلس مطرح 
شود. اين را »فاطمه ذوالقدر«، عضو فراكسيون 
فرهنگي مجلس گفته بود كه با توجه به مخالفت 
نمايندگان با پيش��نهادهاي مختلف در زمينه 
كاهش مهريه تا سقف 55سكه در زمان تصويب 
بودجه ۹۸، بودجه اي را براي بدهكاران مهريه 
كه توان پرداخ��ت ندارند، اختصاص دهند. اگر 
قرار باشد اين پيش��نهاد در حد حرف نباشد و 
زماني براي عملي كردن آن وجود داشته باشد، 

اكنون زمان آن رسيده است. 

سرنوشت نامعلوم فارغ التحصيان دكتري!بهبود بودجه اي دستگاه قضا
معاون آموزشي وزارت علوم با بيان اينكه حدود 100هزارنفر دانشجوي دكتري 

عليرضا سزاوار
و 24هزار فارغ التحصيل دكتري در سطح كشور داريم، اعام كرده است كه   دانشگاه

ساانه در بهترين حالت امكان جذب ۳ تا 5هزار نفر از اين افراد وجود دارد و 
بقيه اين افراد »سرنوشت نامعلومي« به لحاظ جذب در مراكز آموزشي و پژوهشي خواهند داشت.  به گفته 
شريعتي نياسر »وزارت علوم مسئول اشتغالزايي نيس��ت، اما مي تواند توان اشتغال پذيري دانشجويان را 
افزايش دهد تا توانمندي هاي آنها بيشتر شود.« بخشي از سخنان وي، حاوي ضد و نقيض گويي هايي هم 
هست. وي در حالي كه سياس��ت وزارت علوم را توسعه دانش��گاه ها معرفي كرده با انتقاد از رشد بي رويه 
دانشگاه ها از تغيير رويه وزارت علوم در توسعه آموزش عالي خبر داده است.  توسعه تحصيات تكميلي بدون 
در نظرگرفتن هيئت علمي مناسب و عدم نياز به رشته هاي تدريس شده، پارادوكسي است كه دانشگاه هاي 
غيردولتي به آن دچار شده اند.  شريعتي نياسر در حالي از گسترش بي رويه دانشگاه ها انتقاد مي كند كه 
خودش از مؤسسان يك دانشگاه غيرانتفاعي به نام »سينا« است كه مدرك كارشناسي ارشد هم ارائه مي دهد! 
به تازگي »سليمي« عضو هيئت رئيسه كميسيون آموزش مجلس هم پذيرش دانشجوي ارشد در رشته هاي 

غيرقابل نياز در دانشگاه هاي غيرانتفاعي را با همراهي سازمان سنجش؛ پارادوكسي جديد خوانده بود. 
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فقدان انسجام در صادرات برق و گاز 
چندي پيش بيژن زنگنه، وزير نفت در مصاحب��ه تلويزيوني از رقابت 
صادرات برق با صادرات گاز در بازار عراق ش��كايت كرد. در حالي وزير 
نفت به اين موضوع اعتراض مي كند كه صادرات گاز با انحال و احياِي 

چندباره در دوره وزارت ايشان عامل اصلي اين عدم انسجام است. 
درحال حاضر ايران دو قرارداد ص��ادرات گاز به عراق دارد. يك قرارداد 
صادرات گاز روزانه 35 ميلي��ون مترمكعب به بغداد و ديگري صادرات 
25 ميليون مترمكعب روزانه به بصره است، اما در حال حاضر تنها 35 
ميليون مترمكعب در مجموع به اين دو بازار صادر مي گردد. ايران عاوه 

بر صادرات گازطبيعي، برق نيز به عراق صادر مي كند. 
چندي پيش بيژن زنگنه، وزير نفت در گفت وگوي تلويزيوني به ارزان تر 
بودن قيمت برق صادراتي به عراق در مقايسه با گاز صادراتي اشاره كرد. 
بايد توجه داشت كه به دليل آنكه گاز صادراتي به عراق عمدتاً در عراق 
به توليد برق اختصاص يافته عمًا قيمت برق و گاز در اين بازار در رقابت 
با يكديگر قرار گرفته اند. به دليل يارانه اي بودن گاز اختصاص يافته به 
نيروگاه ها در ايران عمًا برق تولي��دي در ايران ارزان تر از برق توليدي 
در عراق بدست مي آيد كه موجب ش��ده وزارت نيرو اين برق را ارزان 
نيز در اختيار عراقي ها قرار دهد، اما در واقع، اگر گاز به قيمت واقعي به 
نيروگاه ها فروخته شود، قيمت برق صادراتي نيز بايد افزايش پيدا كرده 

و تعادلي بين صادرات برق و گاز به دست خواهد آمد. 
اما با اين وجود، دليل اصلي چني��ن ناهماهنگي هايي در صادرات برق و 
گاز كشور فقط در همين يك مورد نبوده و در بازارهاي ديگر نيز چنين 
بي برنامگي هايي وج��ود دارد. به عنوان مثال ايران ب��ا قطع واردات گاز 
از تركمنس��تان و اتمام قرارداد صادرات خود به آذربايجان س��واپ گاز 
تركمنستان به آذربايجان را آغاز كرد كه بدين معني است كه تركمنستان 
با دست خودمان در بازار آذربايجان جايگزين ما شده است. صادرات گاز 
يكي از مسائل مهم و راهبردي كشور است كه عاوه بر عوايد اقتصادي، 
منافع سياسي زيادي را نصيب كشور مي كند. روابط سياسي دو كشوري 
كه صادرات طواني مدت گاز با يكديگر دارند به دليل گره خوردن امنيت 
انرژي و اقتصادي ش��ان به يكديگر، به هم نزديك تر مي شود. با وجود 
اهميت بااي صادرات گاز، مشاهده موارد اينچنيني در سياستگذاري 
اين حوزه، ضرورت توجه بيشتر به تنظيم راهبرد منسجم صادرات گاز 
براي كشور را مي طلبد، اما متأسفانه وزارت نفت به جاي ايجاد هماهنگي 
و انسجام در اين حوزه با انحال و احياي چندباره شركت ملي صادرات 
گاز و پيگيري غير منس��جم صادرات گاز در چند نهاد مجزا از هم عمًا 
به اين بي برنامگي دامن زده است، جاي سؤال است كه چرا صادرات گاز 
به عراق، پاكس��تان، عمان، صادرات گاز از طريق ال ان جي و پيگيري 
بازارهاي جديد صادراتي، تحت يك برنامه ريزي منسجم در يك مجموعه 
صورت نمي پذيرد؟ چرا بخشي از آن در شركت نفت، بخشي در شركت 

گاز و بخشي توسط ستاد وزارت نفت پيگيري مي شود؟
گرچه صادرات برق به طور معمول ارزش افزوده بيشتري از صادرات گاز 
دارد، اما همانطور كه وزير نفت در گفت وگوي ويژه خبري اش��اره كردند، 
قوانين و برنامه هاي تنظيم گر صادرات گاز و برق بايد تنظيم گردد تا با ايجاد 
انسجام در برنامه هاي صادرات انرژي كشور منافع ملي را حداكثر كند. با 
انسجام ساختاري و قانوني در صادرات گاز، راه براي پيگيري قراردادهاي 
معطل مانده صادرات گاز و رفع موانع تحقق ش��ان، هموارتر خواهد شد و 
بستري براي تنظيم راهبرد بلندمدت صادرات گاز كشور، انعقاد قراردادهاي 

جديد و افزايش سهم ايران در صادرات جهاني گاز خواهد بود.

تورم ۲۳  درصدي خوراكي ها در پايان پاييز
بر اس�اس اعام مركز آمار ايران محدوده تغيي�رات تورم ۱۲ ماهه 
در گروه عم�ده »خوراكي ها، آش�اميدني ها و دخاني�ات« بين ۲۲ 
درصد براي دهك اول تا ۲4/4 درصد براي دهك دهم است كه به 
طور ميانگين تورم ۲3/۲ درصدي در اين بخش حاكم بوده اس�ت. 
به گزارش »ايسنا«، بر اساس اعام مركز آمار ايران نرخ تورم كل كشور در 
آذر ماه ۱3٩٧ برابر ۱۸ درصد اس��ت كه در دهك هاي مختلف هزينه اي 
در ب��ازه ۱٧/۱ درصد براي ده��ك اول تا ۱٩/5 درصد ب��راي دهك دهم 
نوسان دارد. محدوده تغييرات تورم ۱2 ماهه در گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« بين 22 درصد براي دهك اول تا ٤/ 2٤ درصد 
براي دهك دهم اس��ت. همچني��ن در مورد گروه عم��ده »كااهاي غير 
خوراكي و خدمات« بين ۱3/2 درصد براي دهك اول تا ۱۸/٤ درصد براي 
دهك دهم است.  بر اساس اعداد مربوط به تورم در ميان دهك هاي مختلف 
هزينه اي، فاصله تورمي دهك ها در اين ماه به 2,٤ درصد رسيد كه نسبت 
به ماه قبل )2. 0 درصد( 0/٤ واحد درصد افزايش نش��ان مي دهد. فاصله 
تورمي در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه 
قبل 0/2 واحد درصد و در گروه عمده »كااهاي غير خوراكي و خدمات« 

نسبت به ماه قبل 0/٩ واحد درصد افزايش را نشان مي دهد.
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مجلس شوراي اسامي در حالي همه ساله بدون 
بررسي دقيق مهر تأييد بر بودجه شركت هاي 
دولتي ووابسته به دولت مي زند كه اين بخش از 
بودجه 70درصد بودجه كل كش�ور را تشكيل 
مي دهد، در اين ميان تأييد بودجه اين شركت ها 
در صورت�ي انجام مي گيرد كه ب�ه گفته معاون 
وزير كار دس�تگاه هاي دولتي به دور از چش�م 
خزانه داري كل كش�ور، حس�اب هاي متفرقه 
زيادي دارن�د كه تنه�ا در يك قلك حس�اب 
۱80ميلياردتوماني در وزارت كار كشف شد كه 
حتي مديريت نيز از آن بي اطاع بوده است، در 
عين حال نماينده مردم تهران نيز اخيراً عنوان 
داشته كه از 50هزار حساب بانكي دستگاه هاي 
دولتي تنه�ا 9هزارتاي آنه�ا در بانك مركزي 
ثبت اس�ت، بدين ترتيب ش�اه كليد شفافيت، 
رفع فقر، غلبه بر ركود تورمي، فاصله طبقاتي 
و مقاوم سازي اقتصاد براي تقابل با تحريم هاي 
امريكا پرده برداري از جعبه سياه اقتصاد ايران 
يعني شركت هاي دولتي و وابسته به دولت است. 
به گزارش »جوان«، دهها س��ال است كه در ايران 
تنها بخش كوچك��ي از بودجه كل كش��ور يعني 
بودجه عمومي كه در ح��دود 30درصد بودجه را 
تشكيل مي دهد، بررسي مي شود و نگاه ها و توجه ها 
از سوي دولت تنها به اين بخش از بودجه معطوف 
مي شود و امروز در اثر بي توجهي به بودجه و عملكرد 
شركت هاي دولتي و مؤسسات وابس��ته كار را به 
جايي رسانده است كه بودجه شركت هاي دولتي 
و مؤسسات وابس��ته به دولت در كمال تعجب به 
بيش از ۱200هزار ميليارد تومان رسيده اس��ت و 
جالب آنكه به گفته معاون وزير كار دس��تگاه ها در 
حساب هاي مخفي و متفرقه پول هايي را نگاه داري 

مي كنند كه حتي مديران از آن اطاعي ندارند. 
  دليل جهش 500هزار ميلياردتوماني 

بودجه شركت هاي دولتي چيست؟
اقتصاد ايران بيش از يك ميليون و 300هزار شركت 
دارد كه هر شركت نيز براي خود حساب هاي بانكي 
متع��ددي دارد و حال آنكه عموم اقتص��اد ايران در 
تملك دول��ت اس��ت، بدين ترتيب س��هم دولت از 
بنگاه هاي موجود در اقتصاد بيش از س��اير بخش ها 
است در چنين شرايطي محل س��ؤال است كه چرا 
دهها سال است كه مجلس شوراي اسامي بودجه 
ش��ركت هاي دولتي و مؤسسات وابس��ته را به طور 
دقيق بررس��ي نمي كند و امروز به جايي رسيده ايم 
كه در عين حالي كه تقريباً بودجه عمومي كشور در 
ايحه سال ٩۸ نسبت به سال جاري تغيير چنداني 
نكرده است، بودجه شركت ها و مؤسسات وابسته به 
دولت از محدوده ۸00ه��زار ميليارد تومان به بيش 
از ۱200ه��زار ميليارد تومان جهش كرده اس��ت و 
جاي دارد مديران س��ازمان برنامه و بودجه و ديوان 
محاسبات مجلس و سازمان حسابرسي كل كشور 
و سازمان بازرس��ي كل كش��ور در رابطه با آنچه در 
بخش ش��ركت هاي بس��يار متعدد و متنوع دولت 
مي گذرد، گزارشي ارائه دهند تا دليل جهش 500هزار 
ميليارد توماني بودجه شركت هاي دولتي و مؤسسات 

وابسته در ايحه بودجه سال ٩۸ مشخص شود. 
  حساب ۱80ميلياردی مخفي در وزارت كار 
جالب آنكه آش��فته ب��ازار ش��ركت هاي دولتي و 
حساب هاي دولتي به جايي رسيده است كه معاون 
وزير كار در همايش شفافيت و رفاه اجتماعي كه 
3دي ٩٧در دانشگاه تهران برگزار شد، از حساب 
۱۸0ميلياردتوماني وزارت كار خبر داد كه مديران 
از آن بي خبر بودند. احمد ميدري گفت: رقم فوق 

از بودجه س��تادي وزارت كار هم بيش��تر است و 
اينگونه حس��اب ها فقط هم مختص وزارتخانه ما 
نيست، يكي از وزراي نيرو هم يك بار به من گفت 
من از درآمد ش��ركت هاي زير مجموعه خودم سر 
در نمي آورم. وي افزود: دستگاه هاي كشور تاش 
مي كنند، منابعي داشته باش��ند كه خزانه داري 
كشور از آن اطاع نداشته باشند، همزمان با اين 
امر هزاران حس��اب متفرقه وجود دارد كه گاهي 
مديران هم گيج مي ش��وند، اين عدم ش��فافيت 
و فساد جريان چپ و راس��ت هم نمي شناسد و 
زندگي هم��ه را تهديد مي كن��د و افكار عمومي 
بايد ش��فافيت را از تمامي اركان كش��ور مطالبه 
كند. وي تصريح كرد: 200سال است كه موضوع 

خزانه داري متمركز در دنيا حل شده است. 
   4۱هزار حساب بانكی دولت 

خارج از بانك مركزی است
از س��وي ديگر محمود صادقي، نماينده مجلس 
در ادامه همين برنامه اظهار داشت كه شفافيت 
رابطه مس��تقيم با رفاه اجتماع��ي، كاهش فقر، 
صلح و امني��ت دارد، حال در چنين ش��رايطي 
دولت  نمي داند چق��در اموال و داراي��ي دارد و 
در عين ح��ال نمي دان��د چقدر پرس��نل دارد. 
وي افزود: دس��تگاه هاي مختلف كش��ور بيش 
از 50هزار حس��اب بانكي دارندكه فقط ٩ هزار 

حساب از آنها نزد بانك مركزي ثبت است. 
  آمار شركت ها را به مجلس نمي دهند 

از س��وي ديگر در همين رابطه عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس گفت: حجم 
بااي بودجه ش��ركت هاي دولتي در بودجه كل 
كش��ور، پرداخت مبالغ قابل توج��ه تحت عنوان 
كمك به شركت هاي دولتي زيان ده از محل بودجه 

عمومي، عدم درج بودجه برخي از ش��ركت هاي 
دولتي در قانون بودجه كل كشورآسيب هاي اين 
بخش از بودجه است. جعفرزاده ايمن آبادي بيان 
داشت: در بودجه سال ٩5، ٩ شركت زيان ده در 
قانون بودجه معرفي ش��د كه در گزارش تفريغ 
۱۶2 شركت زيان ده شناسايي شد. اين آمار نشان 
مي دهد دولت يا از ميزان ش��ركت هاي زيان ده 

بي اطاع است يا اطاع نمي دهد. 
   ليست برخي از شركت هاي دولتي

اصًا در بودجه نمي آيد! 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
با اشاره به عدم درج بودجه برخي از شركت هاي 
دولتي در قانون بودجه كل كش��ور گفت: دولت 
اطاعات شركت مهندسي و توس��عه گاز ايران، 
ش��ركت بازرگان��ي گاز، ش��ركت آواي پرديس 
س��امت، مناطق آزاد تجاري، شركت خدمات 
انفورماتيك ايران، ش��ركت گس��ترش معادن و 
صنايع معدني طاي زرش��وران، شركت توسعه 
انرژي بر پارس��يان جنوب، ش��ركت تاشگران 
صنعتي معدن امرد و پارسيان و شركت مهندسي 

معادن و فلزات را در قانون بودجه لحاظ كند. 
   آقاي روحاني! لطفاً پاسخ دهيد

به اعتقاد كارشناسان اقتصادي تا بودجه شركت هاي 
دولتي و مؤسسات وابسته شفاف نشود، ركود تورمي 
اقتصاد و ناكارآمدي ها عاج نخواهد شد و در واكنش 
به س��خنان رئيس جمه��ور مبني ب��ر اينكه دولت 
گران اداره مي شود كارشناس��ان مي گويند حسن 
روحاني بايد دايل خود را در اين رابطه در گزارشي 
مبسوط ارائه دهد،  زيرا اگر به قيمت ثابت بخواهيم 
مثًا هزينه هاي جاري دولت را نس��بت به گذشته 
مقايسه كنيم ش��ايد به جرئت بتوان مدعي شد كه 
هزينه هاي دولت از منظ��ر قيمت هاي ثابت نه تنها 
جهش نداشته اس��ت، بلكه نس��بت به گذشته افت 
هم داش��ته اس��ت، در عين حال بايد عنوان داشت 
كه گران اداره ش��دن دولت با عرضه شستا در بازار 
سرمايه ارتباطي ندارد، مگر آنكه بزرگ ترين بدهكار 
به سازمان تأمين اجتماعي يعني دولت بخواهد براي 
سرمايه گذاري هاي يكي از بزرگ ترين صندوق هاي 
بازنشس��تگي و بيمه درماني اقتصاد اي��ران كه در 
حقيقت متعلق به جامعه بيش از ۱2ميليون نفري 
كارگري است، تصميم بگيرد و دارايي هاي ارزنده اش 
همچون پتروشيمي سودآور و ارزنده غدير را در كمال 

تعجب در بازار فرابورس به فروش رساند. 
   هزينه پرسنل و بازنشستگان دولت
در حدود ۱40هزار ميليارد تومان است

امروز در اثر بي توجهي به حوزه بودجه و عملكرد 
بنگاهداري دولت، مردم ايران براي ارائه حق الزحمه 
بيش از 2 ميليون پرسنل دولت در سال در حدود 
۱00هزار ميلي��ارد تومان از مح��ل فروش نفت و 
ماليات و. . . پرداخت مي كنند و در اثر ورشكستگي 
صندوق بازنشستگي كش��وري نيز بايد از بودجه 
عموم��ي بيش از ٤0 ه��زار ميليارد توم��ان براي 
پرداخت مستمري بيش ازيك ميليون و 300هزار 
بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري كه در واقع 
پرسنل بازنشسته دولت هستند، پرداخت شود كه 
ميزان كمك به اين صندوق با يارانه نقد ي پرداختي 

به مردم ايران برابري مي كند.

آقاي روحاني! سازمان تأمين اجتماعي را به حال و روز صندوق بازنشستگي كشوري نيندازيد

 اصاح بودجه ايران 
به شرط اصاح بودجه شركت هاي دولتي

مجلس به بودجه شركت هاي دولتي كه حساب هاي بانكی مخفي و متفرقه دارند، مهر تأييد نزند

وحید  حاجی  پور

هادی  غامحسینی
  گزارش   یک

 دولت و ايجاد تضاد 
در رابطه اشتغال- قيمت گذاري  

 زماني ك��ه ارزهاي نفتي با قيم��ت هر بش��كه ۱00 دار وارد بودجه 
مي شد، نه تنها بهره وري و توانمند سازي توليد از ياد رفت،  بلكه توليد 
به نوعي بهانه براي اخذ رانت بدل ش��د و معيار ظاهري كار آمدي آن 

نيز توليد اشتغال شد. 
حتي در آن ايام تعهدات مالي بس��ياري در استخدام نيروهاي دولتي 
و تبديل بخش ها به شهر ها و طويل تر ش��دن دستگاه هاي دولتي رخ 
داد، اما اكنون نه تنها دولت درگير بودجه محدود اس��ت و بس��ياري 
از نهادها و دس��تگاه ها به رغم اين گراني ها كاه��ش منابع بودجه اي 
دارند، بلكه ب��ا پديده اي ج��دي مواجهيم كه آثار منف��ي آن در حال 

نمود است.
اين پديده ايجاد دوگانه قيمت گذاري دستوري و تهديد اشتغال است. 
پديده اي كه تصميم سازي دولت بسيار مهم و مانند حركت بر لبه تيغ 
است كه كوچك ترين حركت منجر به جراحات سخت مي شود. نمونه 
آن را مي توان از يكسو در اعتراضات مردمي درباره گراني ها و از سوي 
ديگر در جريان خودرو سازي ها، لبنياتي ها، مرغداري ها و... مشاهده 
كرد كه هر كدام به نوعي گفتند: مردم بايد با گراني هاي لبنيات، مرغ 
و خودرو كنار بيايند و هر دو نيز بيكاري چن��د ده هزار نفر را با لحني 

تهديد آميز بهانه گراني كردند. 
 البته هر دو گروه به نوعي محق هستند، آنجايي كه اين بخش هاي 
توليدي هر كدام از نهادهاي توليدي ارزان كه با ارزهاي ارزان ميسر 
مي ش��د، اس��تفاده مي كردند و مردم هم از مواهب كااهاي ارزان 

بهره مي بردند. 
با اين حال هيچك��دام از اين توليدات در چرخ��ه رقابت در بازارهاي 
جهاني نگران از دست دادن فضاي بازار شبه انحصاري داخل را نداشتند 
و آنچه برايشان مهم بود،  نه كسب درآمد متكي بر بهره وري و كارايي 
كه حداكثر كردن سود با ش��يوه هاي رانتي و دريافت نهادهاي ارزان 
و نحوه تعامل با جريان سياس��ي تصميم س��از بود. مردم نيز به دليل 
حفظ قدرت خريد نگراني نداش��تند. با اين حال با اعمال تحريم هاي 
ناجوانمردانه و محدوديت درآمدي دول��ت در تخصيص منابع رانتي 
براي اين دسته از توليدات اكنون توليد صرفه سابق را ندارد و بنابراين 
بهترين و س��ريع ترين روش انتقال اين ناكارآمدي را در قالب افزايش 

قيمت ها به مردم دنبال مي كنند. 
در اين ميان اما اكنون تصميمات دولت به دوگانه اي جدي بدل شده 
است كه يك س��وي آن مقاومت در مقابل تغيير قيمت هاي اين نوع 
محصوات است و تحميل ضرر و زيان به اين نوع بنگاه ها و سوي ديگر 
آن تهديدفرصت هاي شغلي ايجاد شده اي است كه به گونه هاي كامًا 

غير بهره ور به كار گمارده شده اند.
 به عبارت بهتر آنچه دم خ��روس ناكارآمدي اين بنگاه ها را بيرون زده 
كاهش رانت  هايي است كه يا از مس��ير نرخ هاي دوگانه ارز يا اعطاي 
يارانه هاي مستقيم و پنهان از سوي دولت تقديم مي شده و دولت نيز 

اجازه سركوب قيمت ها را داشته است. 
 بنابراين مي توان پيش بيني كرد كه با نزديك شدن به پايان سال و 
تصويب و اجرايي ش��دن بودجه جديد در سال جديد اين دوگانه در 
بس��ياري از صنايع و توليدي هاي ما نمود بيشتري پيدا كند و دقيقاً 
همين جا است كه دولت بايد نقش تاريخي و جدي خود را به درستي 
ايفا كند و از يكسو جامعه و بخش هاي توليد ناقص الخلقه را با واقعيات 
موجود و سختي هاي پيش رو آش��نا كند، از سوي ديگر با محاسبات 
دقيق استفاده از فرمول هاي اقتصاد خرد قيمت هاي واقعي و حاشيه 
س��ود منطقي را اس��تخراج و به توليدكنندگان و فعاان اقتصادي 
تفهيم كنند كه ديگر نبايد حاش��يه هاي سود غير منطقي و رانتي را 
طلب كنند،  همچنين بايد نقطه بهينه قيمت تمام شده را به نحوي 
كه با كاهش شديد تقاضا صنعت از بين نرود، كشف كنند و يارانه هاي 

منطقي تري را تخصيص بدهند. 
بديهي اس��ت اين موضوع نمي تواند تنها با توافقي س��طحي توسط 
س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و اين دس��ت 
توليدكنندگان عملياتي ش��ود،  زيرا حقيقت موجود اين اس��ت كه 
تخصي��ص ارز با قيمت ه��اي جديد منج��ر به افزاي��ش قيمت ها در 
محدوده صد درصد )بستگي به صنايع و سهم ارز در قيمت تمام شده 
( در نوسان است و اگر دولت در توان خود مي بيند كه ارز مورد نياز را 
در محدوده قيمت نيمايي تأمين كند بايد تن به افزايش قيمت هاي 
منطقي بدهد،  اما اين افزايش قيمت ها اگر از يك حدي كه در صنايع 
مختلف قابل محاسبه اس��ت، بااتر برود از يكسو مي تواند به تعطيلي 
بنگاه ها و بيكاري منجر شود و از سوي ديگر مانند تجربه خودرو سازان 
معترضان به قيمت ها را افزايش دهد كه بنا به اخبار رس��يده در سه 

ماهه اول تعداد شكايات مردم سه برابر شده است. 
آيا دولت در زمان محدوديت منابع و شرايط سخت موجود هم خواهد 
توانست كارنامه اي قابل قبول ارائه دهد يا خود را خلع ساح مي بيند و 

دل به قضا و قدر خواهد داد ؟

مهران ابراهیمیان

خبرگزاري تسنيم
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   چهره ها

دبير مجمع عالي بسيج كشور گفت: اسام و جبهه انقاب با 
مكتب ليبرال دموكراسي و ليبرال سرمايه داري در رقابت است 
كه نماينده جبهه انقاب در اي�ن تقابل ايران و نماينده نظام 
سلطه امريكاست، بنابراين تقابل ما و امريكا تمام نشدني است. 
به گزارش تس��نيم، عليرضا زاكاني روز گذشته در مجمع عالي 
بسيج استان سيستان و بلوچستان كه در حسينيه عاشقان ثاراه 
برگزار شد، اظهار داشت: امروز ما در مسير يك تحول بزرگ كه 
پيام آن از طريق انقاب اسامي به جهان صادر شده قرار داريم. 

زاكاني با تأكيد بر اينكه اس��ام و جبهه انقاب با مكتب ليبرال 
دموكراسي و ليبرال س��رمايه داري در رقابت اس��ت، ادامه داد: 
نماينده جبهه انقاب در اين تقابل ايران و نماينده نظام س��لطه 
امريكاست. امريكا در يك مسير جهاني سازي تصنعي به دنبال 
بلعيدن همه منابع است و ما هم به دنبال جهاني سازي قرآني و 

اسامي هستيم، بنابراين تقابل ما و امريكا تمام نشدني است. 
وي با اشاره به اينكه امروز در جامعه ما دو نگاه براي تعيين مسير 
حركت كش��ور وجود دارد، اف��زود: يك نگاه به بي��رون از مرزها 
معطوف است و پيامش اين است كه شعارهاي انقاب كارآمدي 

ازم را ندارد و ما امروز بايد به روند 
توسعه جهاني بپيونديم، البته اين 
نگاه از ابتداي انقاب وجود داشت 
اما بيان آن كمرنگ تر بود كه امروز 
عرصه بازتر ش��ده و اين ديدگاه با 
صراح��ت بيش��تر بيان مي ش��ود. 
نماينده س��ابق م��ردم ته��ران در 
مجلس شوراي اسامي ادامه داد: نگاه دوم نگاه مقاومت است كه 
البته هزينه هايي دارد و پرچمدار آن تاكنون حضرت امام)ره( و 
رهبر معظم انقاب بوده اند؛ تأكيد اين نگاه تكيه بر توانمندي هاي 
داخلي است و باور بر اين است قطعاً مشكات پيش روي كشور 

نسبت به اين توانمندي ها بسيار كوچك محسوب مي شوند. 
دبير مجمع عالي بسيج كشور با تأكيد بر اينكه اگر به ظرفيت هاي 
كشور و توليد در كشور توجه شود هم شاهد رونق اشتغال خواهيم 
بود و هم از واردات بي نياز مي ش��ويم، گف��ت: دوري از فرهنگ 
انقاب و تسري اشرافي گري كش��ور ما را به جايي رساند كه به 

خارج مرزهاي كشور نيازمند شديم.

زاكاني:
تقابل ايران و امريكا تمام نشدني است

جانش�ين قرارگاه ثاراه گف�ت: جمهوري اس�امي جلوي 
دزدي هاي خارج�ي را گرفت و دس�ت آنها را قط�ع كرد اما 
دزدهاي داخلي هنوز هستند و بايد دست آنها را هم قطع كنيم. 
 به گ��زارش فارس، س��ردار محم��د كوثري جانش��ين فرمانده 
قرارگاه ثاراه طي سخناني در مراسم سالگرد واگذاري حفاظت 
هواپيمايي به سپاه پاسداران با بيان اينكه ايجاد اين امنيت كار 
بسيار ارزشمندي در طول ٣٤ سال گذشته است، گفت: امسال 
چهلمين سال پيروزي انقاب است و بايد اين سؤال براي ما پيش 
بيايد كه جمهوري اسامي چه كاري كرده كه دشمنان در پي به 
زمين زدن آن هستند؟ كوثري اظهار داشت: جمهوري اسامي 
جلوي دزدي هاي خارجي را گرفت و دست آنها را قطع كرد، اما 
دزدهاي داخلي هنوز هستند و بايد دست آنها را هم قطع كنيم 

چراكه اين سياست نظام و سياست مقام معظم رهبري است. 
وي با بيان اينكه امني��ت و اقتصاد بايد با هم جل��و برود و ايجاد 
امنيت براي مردم افتخارآفرين اس��ت، گفت: اگر ناامني باش��د، 
سرمايه گذاري صورت نمي گيرد و اقتصاد نيز رشد نخواهد كرد. 
جانشين فرمانده قرارگاه ثاراه افزود: ما امنيت را فقط براي ملت 

خودمان نمي خواهي��م بلكه براي 
ملت هاي اطرافمان نيز هست. تنها 
كش��وري كه در طول هشت سال 
دفاع مقدس م��ا را همراهي كرد، 
س��وريه بود. ليبي ه��م مدتي با ما 
همراه بود و كره شمالي نيز پس از 
سه چهار سال بعد از شروع جنگ با 
ما همراهي كرد اما سوريه در تمام طول هشت سال كنار ما بود. 
وي اضافه كرد: امروز به جايي رس��يده ايم كه ترامپ مي گويد از 
سوريه و افغانس��تان مي رود، اما هنوز هم بعضي ها در كشورمان 

مي خواهند سرشان در آخور بيگانه باشد. 
جانشين قرارگاه ثاراه افزود: رسانه هاي بيگانه مخصوصا فضاي 
مجازي مرتب در حال بمباران و القاي نااميدي هستند؛ مشكاتي 
مانند بيكاري و تورم در كش��ور داريم كه وظيف��ه دولتمردان و 
مجلس است براي آن تدبير كنند، البته نه تدبير بيگانگان بلكه 
با تمركز بر تدبي��ر مبتني بر ظرفيت هاي داخل��ي مانند اقتصاد 

مقاومتي مشكات قابل حل است.

سردار كوثري:
انقاب دست خارجي را قطع كرد اما دزدهاي داخلي هنوز هستند

   روايت قاليباف از مرحوم آيت اه هاشمي شاهرودي
صفحه اينس��تاگرامي محمدباقر قاليباف عضو مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام با انتشار پس��تي درگذشت 
آيت اه هاشمي شاهرودي را تسليت گفت و روايتي از 
برخورد مرحوم هاشمي شاهرودي را بيان كرد و نوشت: 
آيت اه سيد محمود هاشمي شاهرودي، از ياران ديرين امام و رهبري و از 
برجستگان روحانيت و فقاهت، دار فاني را وداع گفت. نوع برخورد و مشي 
منطقي و معتدل ايشان، از وي چهره اي ساخته بود كه در ميان گروه هاي 
مختلف، محبوب و محل رجوع بود. اعتماد كم نظير مقام معظم رهبري در 
خدمات مختلف ايشان در مسئوليت قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، شوراي عالي حل اختاف قوا و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب 
ايشان توسط مردم براي عضويت در مجلس خبرگان رهبري در دوره هاي 
سوم و چهارم و پنجم، گوياي اين حقيقت است كه ايشان لحظه اي براي 
اداي دين به انقاب اسامي و مردم از پاي ننشست. اين ضايعه را به محضر 
مقام معظم رهبري، حوزه هاي علميه، بيت مكرم ايشان و عموم عاقه مندان 
و ش��اگردان تس��ليت عرض كرده، علو درجات و همنش��يني ب��ا اجداد 

طاهرينشان را در سراي باقي از درگاه احديت مسئلت مي نمايم. 
........................................................................................................................

   براي خلع ساح مأموريت دارند؟!
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي 
در كانال تلگرامي خود نوش��ت: مديران��ي كه بودجه 
دفاعي كش��ور را در ايحه بودجه 98 به نصف كاهش 
داده اند، ادامه همان فكر منقرضي هستند كه مي گفت 
روزگار فردا روزگار گفتمان و مذاكره است نه موشك. همان ها كه برخاف 
واقعيت ها گفتند آلمان و ژاپن پيشرفت كردند، چون پس از شكست در 
جنگ جهاني، بودجه نظامي را كم كردند! آقاي هاشمي گفته بود »اگر 
مي بينيد آلمان و ژاپن اين روزها محكم ترين اقتصاد دنيا را دارند، اينها 
بعد از جنگ جهاني دوم از اينكه نيروي نظامي داش��ته باش��ند محروم 
ش��دند... نيروهاي نظامي بيشترين خرج كش��ورهاي در حال جنگ را 
مي بردند و از اين رو با اين اقدام پول هاي شان آزاد شد و به دنبال كارهاي 
علمي و توليدي رفته و اقتصاد دانش بنيان براي خود درست كردند، لذا 

ديگر آسيب پذير هم نيستند، اين راه در ايران باز شده است«!
برخاف اين ادعا و طبق اعام موسسه تحقيقات صلح استكهلم، آلمان 
و ژاپن در سال 2015 در رده بااي اختصاص بودجه نظامي در جهان 
بوده اند. ژاپن با اختص��اص ٤0/9ميليارد دار )طبق اعام موسس��ه 
بين المللي مطالعات استراتژيك( در س��ال 2015 در رتبه هشتمين 

كشوري قرار گرفت كه بيشترين بودجه نظامي را در جهان دارد. 
پس از ژاپن نيز كشور آلمان با اختصاص ٣6/7ميليارد دار در رتبه نهم 
قرار گرفته كه حدوداً چهار برابر بيش��تر از بودجه دفاعي ايران )قبل از 

كاهش فعلي بودجه دفاعي كشورمان به نصف!( بوده است. 
ahttps://www. cia. gov/library/public  بر اساس فهرست

 20٣٤rank./tions/thea worlda factbook/rankorder
html كه هزينه هاي نظامي كش��ورها را طب��ق درصد توليد ناخالص 
داخلي كشورها درج كرده، كشورمان قبل از اقدام اخير و عجيب دولت، 

با 1/7درصد، در رده 9٣ دنيا قرار داشته است. 
هم اكنون كش��ورهايي مث��ل ام��ارات، تركيه، ع��راق و حت��ي رژيم 
صهيونيس��تي بودجه هاي به  مراتب بااتري نس��بت به اي��ران دارند. 
كشورهايي مثل كويت، قطر و اردن هم كه بسيار كوچك هستند نيز به 
تناسب جمعيت و وسعتي كه در برابر ايران دارند، بيشتر از ايران بودجه 
دفاعي به نيروهاي مسلح خودش��ان تخصيص داده اند. ما با توانمندي 
نظامي توانستيم مقر دو گروهك تروريستي داعش و حزب دموكرات 
را پس از اقدامات تروريستي شان عليه ايران، با موشك منهدم كنيم و 
ابهت ناو امريكايي را كه براي قدرت نمايي به خليج فارس آمده بود، با 
همين اقتدار فرو ريختيم. ما جزو ركوردداران پايين ترين بودجه هاي 
نظامي در منطقه هستيم. كساني كه س��ايه تهديد و جنگ را پررنگ 
مي كنند و مردم را مي ترس��انند، چرا به بودجه دفاعي كه مي رسند، با 
تهور و بي خردي تمام، آن را به نصف كاه��ش مي دهند؟ آنها نفوذ زده 
اند؟ يا مأموريت خلع ساح و خود تحريمي و خود تضعيفي دارند؟ يا كًا 
از مرحله پرت هستند و نمي فهمند؟! اگر اين سومي است، چرا بر بودجه 
رياست جمهوري و برخي محافل دولتي مشابه اضافه مي كنند؟ به قول 
معروف، اگر اهل غش كردن در تعزيه هس��تند، چرا هميشه سمت زنانه 
غش مي كنند؟ چرا تصميم گيري و تصميم سازي هايشان، غالباً و تصادفاً! 
همپوشان با نقشه دش��من در مي آيد؟ آيا اين طيف ش��هادت ندادند و 
اعتراف نكردند مذاك��ره با امريكاي بدعهد، ديوانگي اس��ت؟ پس چرا 
همچنان با منطق خس��ارت بار خود تضعيفي و كاهش توان دفاعي به 

موازات ديپلماسي التماسي زمين خورده رفتار مي كنند؟!

در شرايطي كه كانال 
مهدی  پورصفا

مالي اروپا هنوز در پيچ    گزارش
و خم اج�را گير كرده 
است، تاش دولت براي جايگزيني سامانه سوئيفت 
مي تواند نش�ان دهد دولت در مقاب�ل عدم تاش 
اروپايي ها به هيچ عنوان دس�ت و پا بسته نيست. 
اين روزها بحث عدم دسترس��ي ايران به س��وئيفت  
بار ديگر در رس��انه ها داغ شده اس��ت. شايد نگاهي 
به ش��رايط فعلي اقتصاد ايران و نحوه استفاده از اين 
سامانه به خوبي نشان دهد كه ميزان وابستگي كشور 
به بحث سوئيفت تا چه اندازه بوده است؛ وابستگي ای 
كه در دور اول تحريم ها به شدت مورد سوءاستفاده 
طرف غربي قرار گرفت و سبب شد فشار سنگيني به 
اقتصاد كشور وارد شود. جالب اين است كه همچنان 
برخي مقامات كش��ور بر اين نكته تأكي��د دارند كه 
وابس��تگي به اين سيستم و اجازه اس��تفاده از آن را 
همچنان حفظ كنند. اين در حالي اس��ت كه امروز 
سيستم هاي جايگزيني در دنيا فراهم شده است كه 

بايد به فكر استفاده از آن بود. 
  273ميليارد يورو تبادل بانكي ساانه ايران 

در سوئيفت 
در ايران ني��ز بانك مرك��زي كش��ورمان به دليل 
ض��رورت اتصال به اين ش��بكه بانك��ي از دهه 60 
به س��مت الحاق به اين ش��بكه بانكي حركت كرد 
ولي به دليل شرايط جنگي حاكم بر كشور چنين 
مسئله ای امكانپذير نش��د. در نهايت پس از پايان 
جنگ تحميلي و در سال 1٣72 پنج بانك تجارت، 
ملي، س��په، صادرات و ملت به اين ش��بكه ملحق 
شدند. به تدريج تعداد بانك هاي ايران عضو شبكه 
ش��تاب افزايش يافت و به 26 بانك تا قبل از قطع 
شبكه س��وئيفت به روي ايران قبل از تحريم هاي 
يكجانبه اروپا رس��يد. بر اس��اس آمارهاي منتشر 
شده در س��ال 1٣89 تعداد پيام هاي مبادله شده 
در شبكه س��وئيفت به عامليت بانك هاي ايراني به 
بيش از 100هزار پيام رسيد كه حجم تراكنش هاي 
مالي ص��ورت گرفته به ح��دود 27٣ميليارد يورو 
مي رسد. نگاهي به اين رقم به خوبي نشان دهنده 
اهميت اين شبكه در نظام مالي و بانكي ايران است. 
وابستگي ايران به اين ش��بكه سوئيفت به گونه اي 
بود كه حتي انتقال برخي از پيام ها در داخل شبكه 
داخلي بانك هاي ايراني از طريق ش��بكه سوئيفت 
انجام مي شد، همين وابس��تگي باا سبب شد تا با 
اجراي موج سوم تحريم  هاي اتحاديه اروپا به بهانه 
مش��اركت در برنامه هسته اي كش��ورمان شوك 

شديدي به نظام بانكي كشور وارد شود. 
  روسيه و ايران؛ قربانيان تحريم سوئيفت 

قطع خدمات رساني شبكه سوئيفت به ايران از سال 
2010 به بعد به عنوان يكي از اهداف مهم در دستور 
گروه هاي ضد ايراني در غرب قرار گرفت. در ژانويه 
سال 2012 گروه اتحاد عليه ايران هسته اي در يك 

كمپين گسترده متشكل از سياستمداران امريكايي 
خواستار پايان دادن به تمام روابط خود با سيستم 
بانكي از جمله بانك مركزي ايران شد. اين گروه در 
تبليغات خود اين گونه عنوان كرد كه عضويت ايران 
در سوئيفت تحريم هاي مالي اياات متحده امريكا و 
اتحاديه اروپا را نقض كرده است. در نتيجه در فوريه 
سال 2012 كميته بانكي سناي امريكا به صراحت 
خواستار قرار گرفتن تمام بانك هاي ايراني در ليست 
س��ياه تحريم هاي اتحاديه اروپا شد. در 17 مارس 
سال 2012، 27 كش��ور عضو شوراي اتحاديه اروپا 
و شوراي مديريت س��وئيفت روابط تمام بانك هاي 
ايراني با اين ش��بكه ب��ه دليل مش��اركت در نقض 

تحريم هاي اتحاديه اروپا را قطع كردند. 
از س��وي ديگر با به روز ش��دن نرم افزار سوئيفت و 
عدم ارائه آن به شركت هاي پشتيبان ايراني عرصه 
بر بانك هاي ايراني تنگ تر و به واسطه آن مبادات 

ارزي در بخش بانك��داري و بين المللي براي ايران 
بسيار دشوار شد. اگرچه پس از تصويب برجام بار 
ديگر ايران به شبكه بين المللي سوئيفت بازگشته 
اس��ت، اما با خروج دولت ترامپ فشارهاي فراواني 
براي قطع شدن مجدد دسترسي ايران به سوئيفت  
مطرح شده است، البته تنها ايران نبوده كه قرباني 
قطع دسترسي به اين سامانه است. در فوريه سال 
201٤ ميادي به دليل تهاجم روسيه به اوكراين 
مباحثي در خص��وص قطع دسترس��ي بانك هاي 
روسي به سوئيفت مطرح شد. در ماه سپتامبر سال 
201٤ ني��ز پارلمان اروپا قطعنام��ه ای به تصويب 
رساند كه در آن قطع دسترسي روسيه به سوئيفت  

را مطرح كرد. 
در همان زمان نشريه اكونوميس��ت تحليلي در اين 
باره منتشر كرد و چنين اقدامي را زمينه ساز تاش 
روس ها و ساير كش��ورهاي در معرض تحريم براي 

جايگزيني يك سيستم مالي دانس��ت كه مي تواند 
براي استياي مالي غرب نيز خطرساز باشد، البته از 
همان زمان بود كه روس ها متوجه نقطه ضعف خود 

در استفاده از سامانه سوئيفت شدند.  
  استارت كار از بريكس

به اي��ن ترتيب به تدري��ج تاش هايي ب��راي ايجاد 
سامانه اي موازي با س��وئيفت آغاز شد. اين تاش ها 
از جامعه اقتصادي كش��ورهاي نوظه��ور يا بريكس 
آغاز شد. در اوايل سال 201٤ چين به همراه روسيه، 
هند، برزيل و آفريقاي جنوب��ي تاش هايي را براي 
پايه گذاري يك شبكه مستقل در قالب بانك توسعه 
بريكس آغاز كردند. اين مس��ئله زماني جدي تر شد 
كه به تدريج و به دليل رش��د ناخالص كشور چين و 
افزايش نقش اين كشور در روابط جهاني استفاده از 
يوان به عنوان يك ارز جدي در معامات بين المللي 
مطرح ش��د، البته تاش چيني ها اين است كه اين 

اتفاق با حداكثر احتياط روي دهد و اين مسئله منجر 
به افزايش بي دليل نرخ ارز در اين كشور نشود. 

تاش چين براي تعيين يك شاخص جديد نفتي در 
بندر شانگهاي نيز گام ديگري در اين مسير بود. با اين 
حال به به قدرت رسيدن ترامپ و خروج اين كشور 
از اغلب پيمان هاي بين المللي توانست نيروي تازه اي 

به اين حركت بدهد. 
  هووهاي روسي و اروپايي سوئيفت 

هايكو ماس وزير خارجه آلمان در تابس��تان سال 
جاري به نكته اي اشاره كرد كه نشان از پيدا شدن 
جايگزين تازه براي سوئيفت بود. ماس در اين مقاله 
به اين نكته اش��اره كرد كه اگر ما سيستم تازه اي 
براي مب��ادات مالي افتتاح نكني��م، چيني ها اين 
كار را خواهند كرد. تاكنون چند سيس��تم ابتدايي 
براي اين كار ابداع شده است كه بايد ديد كدام يك 
به مرحله بلوغ مي رسد. گزينه اول سيستمي است 
كه روس ها با همكاري كمپاني هاي نفتي همچون 
روس نفت و گازپروم در حال توس��عه هس��تند. با 
توجه به ق��رارداد ٤00ميلي��ارد داري روس ها و 
چيني ها براي ص��ادرات گاز و ت��اش براي حاكم 
كردن استفاده از ارزهاي ملي همچون يوان و روبل 
اين شبكه آينده موفقي را پيش رو دارد. اروپايي ها 
هم در حال ايجاد شبكه اي مستقل براي مبادات 

مالي اين هستند. 
نمونه آزمايشي اين شبكه قرار است به تسهيل نقل 
و انتقاات مالي بين ايران و اتحاديه اروپا كمك كند. 
در حقيقت فشار تحريمي امريكا بر بانك هاي اروپايي 
سبب ش��ده تا اين اتحاديه يك واس��طه مالي براي 
تسهيل ارتباطات بين بانك هاي مركزي كشورهاي 

اروپايي و بانك مركزي ايران برقرار كند. 
  تجربه اي كه دنيا به ياد خواهد سپرد

با تمام اين اوصاف به نظر مي رسد پايان سلطه مالي 
س��وئيفت و دار بر تبادات بانكي مطرح باشد. اين 
مس��ئله مي تواند به نقطه عطفي در نظام اقتصادي 
مالي دنيا تبديل ش��ود؛ نقطه عطفي كه آغازگر آن 
ايران بود كه نش��ان داد امريكا به تمام تعهدات خود 
بي اعتناس��ت و به طور حتم دنيا اين تجربه را حتماً 
به ياد خواهد س��پرد. دولت يازدهم هم در شرايطي 
كه به نظر مي رسد SPV يا سيستم جايگزين مالي 
اروپايي ها به نتيجه اي نرس��يده، همچنان به دنبال 
ادامه ارتباط با سوئيفت اس��ت و اين در حالي است 
كه امريكايي ها هم ب��ه دنبال حفظ رابط��ه ايران با 
سوئيفت هستند كه مهم ترين دليل آن حفظ رانت 
اطاعاتي س��وئيفت براي طرف هاي اطاعاتي اين 
كشور اس��ت. ماجراي س��وئيفت و عدم اتصال آن و 
همچنين جايگزين كردن سيس��تمي به جاي اين 
ش��بكه امريكايي مي تواند زمينه را براي اس��تقال 
كشور در حوزه مالي فراهم كند، البته طبيعي است 
كه دولت بايد بتواند نشان دهد كه تمام اميد خود را 

به اروپايي ها نبسته است.

در گفت وگو با فارس عنوان شد
 واكنش عضو كميسيون امنيت ملي مجلس 

به كاهش بودجه دفاعي در ايحه 98  
بودج�ه دفاع�ي كش�ور ب�ا توج�ه ب�ه ش�رايط خ�اص منطق�ه و 
ض�رورت تقوي�ت بني�ه دفاع�ي كش�ور و حف�ظ آمادگ�ي رزمي 
نيروه�اي مس�لح بايد به ص�ورت وي�ژه م�ورد توجه ق�رار گيرد. 
 به گزارش فارس، اردشير نوريان عضو كميسيون امنيت ملي مجلس 
با اشاره به كاهش بودجه دفاعي در ايحه بودجه سال 98 اظهار داشت: 
بودجه كل كشور به نسبت بودجه سال قبل به دليل شرايط اضطراري 
كشور، كاهش فروش نفت و پيش بيني هاي احتياطي بسته شده است. 
وي افزود: ما ماحظه اي داري��م و آن اينكه در كميس��يون تلفيق در 
خصوص بودجه دفاعي كشور بحث خواهيم كرد و آن اين است كه براي 
تنظيم بودجه كشور بايد اولويت بندي داشته باشيم به عبارتي بخش 
دفاعي يكي از بخش هايي است كه ضروري است در سطح توجه ويژه 
قرار بگيرد. عضو كميس��يون امنيت ملي مجلس تأكيد كرد: احتمال 
تغييرات در روند بررسي ايحه بودجه سال 98 و به ويژه در بخش دفاعي 
وجود دارد و اين تغييرات افزايشي خواهد بود. نوريان يادآور شد: سال 
گذشته براساس پيشنهادي كه طبق مصوبات باادستي صورت گرفت 
ما معمواً تاش كرديم تا 5 درص��د بودجه عمومي را در بخش دفاعي 
تنظيم كنيم چراكه ايحه بودجه  اي كه از سمت دولت پيشنهاد شده 
بود 1/7درصد بود اما با تمهيدات و مجوزهايي كه از ناحيه باادس��تي 

گرفته شد بودجه دفاعي افزايش يافت. 
........................................................................................................................

 فرمانده كل ارتش: دستاوردهاي ارتش
در دهه فجر به نمايش درمي آيد 

فرمانده كل ارتش جمهوري اس�امي از برگزاري نمايشگاه هايي 
براي نمايش دس�تاوردهاي ارتش در ايام اه ده�ه فجر خبر داد. 
به گزارش تس��نيم، سرلش��كر موس��وي فرمانده كل ارتش  در جمع 
خبرنگاران گفت: از ابتداي سال تا كنون رزمايش هاي متعددي برگزار 
و اخبار آن نيز منتشر شده اس��ت، برگزاري رزمايش ها در دستور كار 
نيروهاي مسلح متناسب با اهداف عملياتي و آموزش هاست. وي افزود: 
اين رزمايش ها براي ارتقای توان رزمي پيش بيني شده و تا پايان سال 
نيز رزمايش هايي خواهيم داش��ت كه هر كدام در زمان خود و توسط 
نيرويي كه مشخص ش��ده به صورت مشترك برگزار مي شود و ميزان 
خبري شدن يا نش��دن رزمايش ها بس��تگي به اهداف رزمايش دارد. 
فرمانده كل ارتش درباره برپايي نمايش��گاه دس��تاوردهاي ارتش در 
٤0 سالگي انقاب، گفت: در ايام دهه فجر  نمايشگاه هايي براي نشان 
دادن دستاوردهاي ارتش در جوار پادگان ها، مصاي تهران و در مسير 

راهپيمايي 22 بهمن برگزار مي شود.

كانال مالی اروپا به مرحله اجرا نرسيد 

فصل دل کندن از غرب و اروپا

جانش�ين فرمان�ده كل س�پاه پاس�داران انقاب اس�امي با 
اش�اره به پيروزي هاي نظام جمهوري اس�امي در حوزه هاي 
گوناگون گفت: پيروزي هاي به ظاهر شگفت انگيز و تا حدودی 
غيرممكن، ايران را در مركز يك تهاجم جهاني قرار داده است. 
به گزارش مهر، س��ردار سرتيپ حسين س��امی طی سخنانی در 
بيس��ت و پنجمين آيين گراميداش��ت هفته پژوه��ش و تجليل از 
پژوهشگران و رتبه هاي پژوهشي برتر دانشگاه جامع امام حسين)ع( 
گفت: ظهور ايران اسامي و قدرتمند براي قدرت هاي بزرگ عالم 
قابل تحمل نيست، زيرا ايران با انقاب عظيم خود بخش مهمي از 
ذهن، فكر و انديشه امروز جهان را ساخته و براي ايجاد باور جديد 
در جهان در حال تاش است، هرگاه غير ممكن ها ممكن مي شود 
باورهاي جهاني نيز تغيير مي كند. ايران نمونه واقعي از استقال و 

پيشرفت در جهان و بدون سلطه استكبار جهاني است. 
سردار سامي تصريح كرد: انقاب اسامي نشان داد كه اگر ملتي 
بخواهد با قدرت هاي بزرگ در فضاي نابرابر شاخص هاي ظاهري 
قدرت بايستد يعني يك ش��اخص جديد براي بشر به وجود آورده 
است. هنر امام خميني)ره( و مقام معظم رهبري اين است كه هرچه 
به عنوان انديشه و فكر ارائه داده اند را به واقعيت و مدلي روي زمين 
تبديل كرده اند كه اين ويژگي يعن��ي قدرت كه نقطه تقابل جهان 
قدرتمند در عرصه جهان اس��ت. وي افزود: اي��ران پرچمدار يك 
تمدن جديد در برابر تمدن باطل غرب اس��ت. ملت ايران توانسته 
است مفاهيم مختلفي از عناصر تمدن جديد را در جهان به واقعيت 
تبديل كند و اين دليل تضاد با غرب است. سردار سامي دامنه هاي 

اثر بخشي انقاب اسامي را جهاني دانست و گفت: پيروزي هاي به 
ظاهر ش��گفت انگيز و تا حدودی غير ممكن، ايران را در مركز يك 
تهاجم جهاني قرار داده اس��ت. هيچ دليلي وج��ود ندارد كه ملتي 
بخواهد استقال داشته باش��د و تمامي استكبار جهاني مدت ٤0 
سال با تمام وجود به مقابله با آن بپردازد، مگر اينكه دامنه تاثيرات 

انقاب اسامي استكبار جهاني را به وحشت انداخته باشد. 
وي ادامه داد: در اين س��ال ها دش��منان از همه روش ها از جمله 
جنگ اقتصادي، فرهنگي، امنيتي، نظامي و اطاعاتي براي مقابله 
با قدرت انقاب اسامي بهره برده اند. آنها از جنگ نيابتي در حوزه 
امنيتي و نظامي عليه ما اس��تفاده مي كنند ام��ا همين كه ما به 
دانش هاي نوين دست يافته و آن را به فناوري تبديل كرديم، خود 
به صورت مستقيم وارد عرصه مقابله با ايران اسامي شدند. وقتي 
ما به دانش هسته اي رسيديم دشمن وارد عرصه شد و دانشمندان 

ما را ترور كرد اما ما توانس��تيم اين راهبرد دشمن را نيز شكست 
دهيم و دشمن كه اين پيشرفت ها را تحمل نمي كرد به يك فشار 

همه جانبه و تحريم خردكننده روي آورد. 
   ح�وزه تأثيرگذاري س�پاه پاس�داران انقاب اس�امي 

جهاني است
جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقاب اسامي گفت: دشمنان 
با تاش براي به دس��ت گرفت��ن نيازهاي اجتماع��ي و اقتصادي 
مي خواستند بر سياست، رش��د علمي و صنعتي ما تاثير بگذارند و 
اين نشان دهنده يك جنگ جديد از سوي دشمنان انقاب اسامي 
است اما انقاب اسامي به رشد علمي و صنعتي و سياسي رسيده 
و شكست دادن آن غير ممكن است. سردار سامي وجود دشمن 
قدرتمند را دليل رشد و پيشرفت انقاب اسامي دانست و گفت: 
هيچ فرد و ملتي بدون داشتن دش��من بزرگ، قدرتمند نمي شود. 
اين در زمان جنگ تحميلي هم وجود داشت كه رزمندگان هرچه به 
دشمن نزديك تر مي شدند بر ايمان و اعتقاداتشان افزوده مي شد. 

وي ادامه داد: اگر بخواهيم از مدار تاثير دش��من دور شويم بايد بر 
توسعه اقتصادي و صنعتي تأكيد بيشتري داشته باشيم زيرا عرصه 

جنگ امروز با دشمن، اقتصاد و صنعت است. 
جانش��ين فرمانده كل س��پاه پاسداران انقاب اس��امي وظيفه 
دانشگاه جامع امام حسين)ع( را بسيار مهم دانست و گفت: حوزه 
تاثيرگذاري سپاه پاسداران انقاب اسامي جهاني است و حفظ 
تعالي انقاب اسامي رسالت اصلي سپاه است كه در كنار تأمين 
امنيت و دفاع از كشور بايد به خوبي آن را اجرا كند. اين دانشگاه 

يك دانشگاه انقابي اس��ت پس بايد با مدل سازي، الگوي ويژه و 
واقعي انقاب اسامي باشد و به واقع نشان دهد كه ما مي توانيم 
يك جهان و تاريخ جديد بس��ازيم. رسالت دانش��گاه جامع امام 
حسين)ع( تمدن سازي و ترس��يم الگوي علمي و عملي انقاب 

اسامي است پس خود را براي ايجاد آن آماده كنيد. 
سردار سامي در پايان اتصال دانشگاه با ذهن هاي جوشان و صنعت 
را بسيار مهم دانس��ت و گفت: از تعريف اهداف بزرگ نترسيد زيرا 

اهداف بزرگ تر زودتر محقق مي شوند. 
   تربيت 5هزار استاد صاحبنظر 

سردار محمدرضا حسني آهنگر رئيس دانشگاه جامع امام حسين)ع( 
نيز در اين مراسم اظهار داشت: دانش��گاه جامع امام حسين)ع( به 
بيانات امام خميني)ره( و مقام معظم رهبري توجه ويژه اي داشته و 
به نقش دانشگاه در ساخت جامعه به خوبي واقف است. وي ادامه داد: 
ما سعي كرده ايم در 11دانشكده اي كه در حوزه هاي مختلف دانشگاه 
جامع امام حسين )ع( وجود دارد، مسائل جامعه، انقاب و نيازهاي 
كشور را شناسايي كنيم و با پژوهش و تحقيق به دنبال ايجاد راهكاري 
براي حل مشكات باشيم. اين تحقيقات در حوزه پدافند غير عامل، 
رادار، فني و تخصصي، تجهيزات الكتريكي، نظامي و علوم پايه در 
حال انجام است. آهنگر خاطرنشان كرد: ما در دانشگاه جامع امام 
حسين)ع( توانسته ايم بيش از 5 هزار استاد صاحبنظر در حوزه هاي 
مد نظر رهبري را ساماندهي كنيم و به دنبال ارائه راهكاري مناسب و 
ايجاد دانشگاهي در تراز انقاب اسامي هستيم تا اين دانشگاه بتواند 

الگويي براي ساير دانشگاه هاي كشور و جهان اسام باشد.

جانشين فرمانده كل سپاه: 
پيروزي هاي شگفت انگيز، ايران را در مركز يك تهاجم جهاني قرار داده است

دفاعی



سينماي جنگ در ايران را كه البته به سينماي 
دفاع مقدس شهرت دارد در مقايسه با اين ژانر 

در جهان چگونه مي بينيد؟ 
من از ديدن فيلم هاي جنگي آلم��ان خيلي لذت مي برم. 
كارگرداني و متن عالي دارند، هميش��ه آرزو مي كردم ما 
هم فيلم هايي مثل آنها بس��ازيم. فيلم هايي كه حمله آنها 
را به روسيه نشان مي دهد يا دفاع پارتيزاني ايتاليايي ها و 
فرانسوي ها يا جنگ هايي كه انگلستان يا فرانسه كرده اند، 
در فيلم هاي آنها به خوبي به تصوير كشيده شده است. برخي 
كشورهاي ديگر هم در اين ژانر فيلم هاي عالي دارند. ما هم 
بايد فيلم هايي بسازيم كه مردم دنيا با ديدن آنها لذت ببرند 
همانطور كه ما از ديدن برخي فيلم هاي آنها لذت مي بريم. 
البته بايد بگويم كه ما ارزش ها و معيار هاي خاص خودمان 
را داريم، اما مي توانيم فيلم هايي بسازيم كه بيننده جهاني 
داشته باشد. چون اساساً ما در جنگ به اصولي پايبند بوديم 
كه همه جهان به آن اصول احترام مي گذارد. در حالي كه 
غربي ها در جنگ به بسياري از اصول انساني پايبند نبوده و 
نيستند. در فيلم هاي آنها مي بينيم اصول جوانمردي را در 
جنگ رعايت نمي كنند، به قول معروف نامردي مي كنند. 
رفتاري كه آنها با اس��يران جنگي دارند، ما اجازه نداريم و 
نمي توانيم. ما هم مي توانيم به هنگام دستگيري اسيران، 
آنها را اذيت كنيم طوري كه بيننده بگويد دم شما گرم! اما 
ما معتقديم كه با اسير بايد رفتاري انساني و اسامي داشته 
باشيم. فيلم ها را هم بايد بر همين اساس بسازيم نه اينكه 
براي جذابيت فيلم، طور ديگري رفتار شود. به هر حال ما 
در ساخت فيلم هاي جذاب از نظر افكار عمومي داخلي و 
خارجي، برخي محدوديت هاي محتوايي يا فناوري را در 

جذاب كردن فيلم ها داريم كه آنها ندارند. 
براي گسترش فرهنگ دفاع مقدس در جامعه و 
انتقال آن به نسل هاي آينده، عاوه بر ساختن 

فيلم چه راهكارهايي پيشنهاد مي دهيد؟
اتفاقاً چندي پيش با يك��ي از دوس��تان از خياباني عبور 
مي كرديم كه تابلويي ديدم كه عب��ارت »طريق القدس« 
روي آن نوشته ش��ده بود. ممكن است خيلي ها بي تفاوت 
از كنار اين تابلو عبور كنند اما خيلي ها نگاه ديگري به آن 
خواهند داشت. به دوست همراهم گفتم من در اين عمليات 
بودم. اتفاقاً جزو نيروهاي خط شكن هم بودم. اين تابلو براي 
امثال من ي��ادآور خاطرات بس��ياري از جوانمردي، ايثار، 
جهاد، شهادت، پيروزي و سرافرازي است. برخي فقط شعار 
مي دهند كه »چو ايران مباش��د تن من مباد« يا شعارها و 
شعر هاي مشابه مي گويند اما در عمل اقدامي نمي كنند، اما 
امثال من عمل كردند. عده اي جان خود را در اين راه تقديم 
كردند. عده اي هم ماندند كه بايد آن خاطرات را زنده نگه 

دارند و به نسل هاي آينده منتقل كنند. 
نتيج��ه آن دفاع هم اين ش��د كه حاا يك كش��ور واقعاً 
قدرتمند هس��تيم. اگر اقتدار نداش��تيم، ايران را شخم 
مي زدند و به صغير و كبير رحم نمي كردند. به بركت آن 
رشادت ها و شجاعت هاي بچه هاي رزمنده بود كه من امروز 
احساس غرور مي كنم. بيان خاطرات يكي از راه هاي انتقال 
فرهنگ دفاع مقدس به نسل جديد است. ولي اين هم بايد 

هنرمندانه انجام شود. 
خاطره اي داريد كه براي ما تعريف كنيد؟

 خاطره اي را از همين عمليات طريق القدس مي گويم. من 
نيروي خط شكن بودم. خط ش��كن يعني وقتي از خاكريز 
خودت كه گذش��تي، ديگر هيچ مانعي بين شما و دشمن 
وجود ندارد. يا بايد از مي��دان مين و كانال ها و كمين هاي 
دشمن بگذريد و خط دشمن را فتح كنيد يا شهيد و اسير و 
مجروح مي شويد، راه ديگري نيست. به عبارتي دو راه پيش 
روي نيروهاي خط شكن است: يا شهادت يا شكستن خط. با 
اين اوصاف آن شب ما راه افتاديم. خاكريز خودمان را پشت 
سر گذاشتيم. يادم است، بيش از يك ساعت طول كشيد 
تا فاصله 700 متري تا خط دشمن را طي كنيم. وقتي به 
خاكريز دشمن رسيديم، ديديم حدود 4 متر ارتفاع دارد. يك 
ديوار خاكي صاف روبه روي ما بود كه آن طرفش هم بعثي ها 
در سنگر خودش��ان بودند. از گروهان 45 نفري ما، حدود 
10 نفر در بين راه بر اثر انفجار مين شهيد شدند. بااخره به 
بااي خاكريز رسيديم. اتفاقاً در همان حال و هواي بمباران 
و تيراندازي من در ذهنم آنچه مي گذشت را مرور مي كردم 
تا دقيق به خاطر بسپارم. از خط دشمن گذشتيم، بعد هم 
بيش از 26 كيلومتر ديگر راه رفتيم تا به دروازه شهر بستان 
رس��يديم. آن ش��ب هرگز از خاطرم نمي رود. من كمك 
بي سيمچي و تك تيرانداز بودم. دائم هم كنار فرمانده بودم، 
در يك دست اسلحه و در دست ديگر برگه رمز را داشتم. به 
نوعي محافظ فرمانده هم بودم كه نامش آقاي نمازي بود. در 
طول مسير بعثي هاي زيادي را مي ديديم اما درگير نشديم 
چون در صورت درگيري عمليات لو مي رفت. در طول مسير 
وقتي به يك خاكريز عراقي ها رسيديم، سه نفر از ما به بااي 
خاكريز رفتيم تا ببينيم آن طرف چه خبر است كه ديديم 
چند نيروي بعثي زير نور چراغ پيك نيك در حال بازي پاسور 
هستند. مي توانستيم به راحتي آنها را بزنيم اما ما را از هرگونه 
درگيري منع كرده بودند. بعثي ها را دور زديم. وقتي عمليات 
آغاز شد آنها در محاصره ما بودند، براي همين ضمن آزادي 
بستان، تعداد زيادي اسير هم گرفتيم كه حدس مي زنم آن 
چند نفر كه در حال بازي پاسور بودند هم جزو اسرا بودند. 

شب به ياد ماندني اي براي من شد. 
فيلم هاي جنگي چقدر توانسته در ترسيم 
فضاي جبهه و دفاع مق�دس حق مطلب را 

ادا كند؟
حق مطلب ادا نش��ده است و ش��ايد هم هرگز نشود. همه 
كارگردان ها همين نظر را دارند، اما نمي توان هم سكوت 
كرد. اين فيلم هايي كه مي بينيم، يعني اينكه ما س��اكت 
نيستيم، دغدغه وجود دارد كه اين كارها را انجام دهيم تا آن 
فرهنگ حفظ شود و به نسل هاي بعدي منتقل شود، اما حق 
مطلب ادا نمي شود. دفاع مقدس خيلي وسيع تر و عميق تر 

از بازي امثال ما و نوشته نويسندگان است. 
بهتري�ن فيلم دفاع مقدس�ي ك�ه ديده ايد 

كدام است؟
به نظر من معراجي ها كه خودم هم در آن بازي كرده ام، آن 
بخش جنگي اش يعني حضور در جبهه واقعاً واقعي بود. من 
كه در جبهه هم حضور داشتم كامًا آن بخش را با وجودم 

حس و لمس كردم. برايم واقعي و قشنگ بود. 
به عنوان يك بازيگر فضاي فرهنگي و اخاقي 

سينماي ما را چگونه مي بينيد؟
خوب نيست. اخاق به آن معنا كه ما تعريف مي كنيم و در 

كتاب معراج السعاده به آن اشاره شده است كه بايد بگويم در 
اين زمينه هيچي نداريم. مي توانم بگويم اخاق در سينما 
پر! اما به قول ش��اعر»قطره علمي كه بخش��يدي ز پيش، 
متصل گردان به درياهاي خويش«؛ بايد از خدا بخواهيم ما 
را هدايت كند و ما را متصل كند به درياي فضايل و اخاق و 

ما را به سرمنزل مقصود رهنمون كند. 
چقدر س�ينماي م�ا را تقويت كننده فرهنگ 

جامعه مي دانيد؟
نگاه به سينما اين است كه سينما صنعتي است كه بايد پول 
و سرمايه توليد كند. البته نگاه فرهنگي هم وجود دارد اما 
برخي از افرادي كه اكنون در سينما سرمايه گذاري مي كنند 
دغدغه باا بردن سطح فرهنگي جامعه را ندارند. بيشترين 

دغدغه شان پول درآوردن است. مي گويند فان فيلم 18 
ميليارد فروش كرده حاا ما بياييم فيلمنامه اي پيدا كنيم 
كه 25 ميليارد فروش كند. حاا هر حرفي هم در آن زده شد، 
مهم نيست. مهم اين است كه مردم را به سينما بكشانيم تا 
بروند فيلم را ببينند و بخندند، ما هم پولي به جيب بزنيم. 
غالباً اينگونه است. البته برخي هستند كه عذاب مي كشند و 
دغدغه هاي فرهنگي دارند اما با اين هزينه هاي ميلياردي و 
با وام بانكي 20 درصد سود درآمدي ندارند كه بخواهند فيلم 
بسازند و قسط بانك را پس بدهند.  خود من هم از اين وام ها 
گرفته ام. 100 ميليون وام مي خواستم گفتند 100 ميليون 
با س��ود 25 درصد مي دهيم و شما بايد 320 ميليون پس 
بدهيد. گفتم آن 28 ميليون تومان من كه در بانك است 
چي مي شود، گفتند به آن 18 درصد سود تعلق مي گيرد. 
واقعاً بانكداري بدون ربا درست كرده ايم! گفتم صبر كنم تا 
اين پول من با سود شما 100 ميليون شود كه بيشتر صرف 
مي كند. خنديد و گفت اختيار با شماست! با اين وام ها كه 

نمي شود فيلم فرهنگي ساخت. 
خيلي ه�ا  از كم�دي س�خيف در س�ينما 
مي گويند. برخي هم استدال مي كنند كه 
وضع اقتصادي خوب نيست بايد مردم را به 
هر طريقي شده شاد نگه داريم. شما بازيگر 
كمدي هستيد. به نظر ش�ما چرا كمدي در 
سينما به اين ورطه افتاده است؟ آيا استدال 

مذكور را قبول داريد؟
نه من اين را قبول ندارم. خنداندن مردم به چه قيمتي؟ با 
حرف زشت هم عده اي مي خندند. اين دليل نمي شود كه 

زشت حرف بزنيم. مثل آقاي عطاران كه يك بار از همين 
حرف ها زد. از كوزه همان برون تراود كه در اوست. قطعاً من 
مهران رجبي از آن حرف ها نمي توانم بزنم. من اگر بخواهم 
حرفي بزنم، نمي گويم قرآن و حديث مي گويم اما از مثنوي 
و حافظ و غزليات شمس مي خوانم نه آنطور حرف ها را. اينها 
نشانه فقر فرهنگي است. زمامداران فرهنگي همه چيز را 
رها كرده اند. وزارت ارشاد و صدا و سيما بايد هزينه كنند 
تا فيلم هاي كمدي خوب بسازند. آقايان دنبال ميز و تاج و 
تخت خودشان هستند، اهل استعفا هم نيستند. نمي گويند 
من كه با اين همه امكانات نتوانستم كار فرهنگي خوبي انجام 
دهم، نتوانستم چهار تا فيلم خوب توليد كنم پس استعفا 
مي دهم. اينگونه نيستند. وقتي اينطور است همه مي روند 
در مسابقه پول درآوردن از سينما شركت مي كنند. وقتي 
مي گوييم چرا فيلم اينطوري مي س��ازيد، مي گويند شما 

برويد فيلم آنطوري بسازيد!
مسئوان و سياستگذاران فرهنگي در رواج 

اينگونه كمدي ها نقش دارند؟ 
بله قطعاً نقش دارند. خيلي هم نق��ش دارند. اين منافاتي 
با نقش عوامل س��ينما مثل تهيه كنندگان، كارگردانان، 
فيلمنامه نويسان و بازيگران و ديگران ندارد. همه دست به 
دست هم مي دهند تا وضعيت اينگونه شود. هركدام آجري 
در دست دارند كه روي هم مي گذارند تا صنعت سينما پا 
بگيرد. منتها آجر اول را مسئوان مي گذارند. آجر اول اگر كج 
گذاشته شد تا ثريا مي رود اين ديوار كج! پس اگر اين ديوار 

كج است براي اين است كه آجر اول كج گذاشته شد. 
برخي معتقدند جشنواره هاي داخلي و خارجي 
نقش تعيين كننده اي در تعيين رويكرد سينما 
دارند. يعني فيلمسازان نگاه مي كنند كه چگونه 
فيلمي بسازند تا در جشنواره ها برگزيده شود و 

جايزه بگيرد. چقدر با اين نظر موافق هستيد؟
بله همينطور اس��ت. يك زماني سياه نمايي در فيلم ها 
اصل ب��ود. معتقد بودند هرچه س��ياه نمايي بيش��تر، 
بهتر! بابت اين س��ياه نمايي ها هم از فان جش��نواره 
جايزه ه��م مي گرفتن��د. اان رويكرد غال��ب فيلم ها 
استفاده از كلمات و عبارات سخيفي است كه خانواده ها 
نمي توانند در كنار هم بنشينند و فيلم را تماشا كنند. 
توجيه آنها اين است كه بايد مردم را شاد كنيم، كه بايد 
گفت اينگونه خنده ها از روي شادي نيست. شاد كردن 
مردم كار درستي اس��ت اما نه با شوخي هاي مبتذل. 
اين كوچك كردن مردم اس��ت. روح بزرگ با اينگونه 

شوخي ها شاد نمي شود بلكه عذاب هم مي كشد. 
اخيراً جشنواره سينماي مقاومت را داشتيم. 
جش�نواره فيلم هاي دفاع مقدس را داريم. به 
نظر شما اين جش�نواره ها در رونق فيلم هاي 

دفاع مقدسي مؤثر هستند؟
هر جشنواره موضوعي در اعتاي آن موضوع مؤثر است. 
خارج از سينما هم همينطور است. وقتي جشنواره صنعت 
هوايي مي گذاريم، قطعاً دستاوردهايي براي اين صنعت 
خواهد داشت. جشنواره گل هم بگذاريد همينطور است، 
اتفاقات خوبي مي افتد. جشنواره هاي سينمايي هم موجب 
رونق صنعت هنر و فرهنگ مي شود. مگر مي شود درباره 
فيلم هاي دفاع مقدس و موضوع مقاومت جشنواره بگذاريم 
و اين فيلم ها رون��ق نگيرد. ام��ا  اي كاش دولت حمايت 
بيش��تري از اين جش��نواره ها به عمل آورد تا چراغ آنها 
نوراني تر شود. درخصوص جشنواره فيلم هاي دفاع مقدس 
يا جشنواره فيلم هاي مقاومت چند نهاد و مركز غيردولتي 
نقش اصلي را دارند. نمي دانم چرا حضور دولتي ها كمرنگ 
است. از دل اين جشنواره ها مي توان خروجي خوبي داشت. 
مي توان فراخوان داد تا بهترين قصه ها و داستان ها تبديل به 
فيلمنامه شود. البته بودجه مي خواهد، بايد پول خرج شود. 
بودجه فرهنگي كشور هم كم نيست اما معلوم هم نيست 

كجا هزينه مي شود. 
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گفت وگوی »جوان« با مهران رجبي بازيگر سينما و سيما

مسئوانفرهنگيهمهچيزرارهاكردهاند
  محمد تقوي

مهران رجبي بازيگر سيما و سينما براي همه اهالي هنر، چهره اي آشناست. كارشناسي رشته گرافيك از دانشگاه 
تهران و كارشناسي ارشد همين رش�ته را از دانشگاه تربيت مدرس دارد. ش�ايد بتوان گفت كه ويژگي خاص اين 
بازيگر آن اس�ت كه بس�يار راحت و واقعي بازي مي كند. اين موضوع مورد تصريح رهبر فرزانه انقاب در عيادت 
جمعي از دست اندركاران سينما از ايشان در بيمارس�تان هم بود. بازي او در فيلم زير نور ماه كه نقش يك روحاني 
را داش�ت يا در فيلم معراجي ها كه به عقيده او بهترين فيلم دفاع مقدسي اس�ت مورد توجه مردم و كارشناسان 
قرار گرفت. اين بازيگر فيلم هاي كمدي از وضعيت فعلي س�ينماي كش�ور به ش�دت انتقاد مي كند و معتقد است 
كه اخاق از س�ينما پريده اس�ت. گفت وگو با وي را از مقايس�ه س�ينماي جنگ در اي�ران و جهان آغ�از كرديم.
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ت ر ورا ه ح
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ت ر ورا ه ح

راي ح ا م ا   ر  او 

ت  ا م ت  ر ا   ان س ازر د  ت  ر را  ه 
اس م   ت  و  ماره  دود   م

رز ا ا اد و ام اس ت اس اداره  
ر  ار  ر ا  س ا و م ت  ر ت   اداره 

اون  ت  ر رز  ن ا ي  ت س ر را  ه 
اس م   ت  و  ماره   

رز  ا ا اد و ام اس ت اس  اداره  
ار ساوج  ر ا  س ا و م ت  ر ت  مرج 

ا  هرس اي  اون روس ها  ر ادي  ت ا ر را  ه 
ت   ماره  اون   ت  ر ساوج 

اس م   و 

رز  ا ا اد و ام اس ت اس اداره  
ار ساوج  ر ا  س ا و م ت  ر ت  مرج 

اون  ت  ر رز  ن ا ي  ت س ر را  ه 
اس م   ت  و  ماره   

رز  ا ا اد و ام اس ت اس اداره  
ار ساوج  ر ا  س ا و م ت  ر ت  مرج 

ت  ا م ت  ر ا  ار دي اي  م اي  ت  ر را  ه 
اس م   ت  و  ماره  دود   م

رز  ا ا اد و ام اس ت اس اداره  
ار ساوج  ر ا  س ا و م ت  ر ت  مرج 

سروده مهدي جهاندار در حمايت از مردم يمن

بيچارهخوابهاوبداچاقوچلهها!
ش��عر انقاب در س��ال  هاي اخير با 
وسعت بخشيدن به چشم انداز و افق 
خود، وارد جريان جديدي از ش��عر 
مقاومت ش��د. در اين جريان، شاعر 
نس��بت به اتفاقات جه��ان اطرافش 
بي تف��اوت نبوده و نيس��ت. موضوع 
يمن و مظلوميت مردم اين كش��ور 

در سال هاي گذشته ازجمله موضوعاتي است كه برخي از شاعران 
انقاب نسبت به آن واكنش نشان داده اند.  مهدي جهاندار، ازجمله 
شاعران جوان انقاب، در يكي از تازه ترين سروده هاي خود به اين 

موضوع پرداخته است كه در ادامه مي توانيد بخوانيد:
در ظلم سوختند يمن ها و ِحله ها

تّجار در خيال حريرند و ُحله ها
هر  شب شهيد رفت به معراج و بازگشت

شاعر هنوز در گذر از راه پله ها!
يك عّده يك شبه ره صد ساله مي روند

قومي تمام عمر نشستند چله ها
سرها به نيزه رفت و از آن پس جهان پُر است

از داستان فتح بلنداي قله ها
روزي كه گرگ ها به دل گله مي زنند

بيچاره خواب ها و بدا چاق و  چله ها!
بگذار بيشتر به سر نيزه مان برند

پر مي شود ز نام من و تو محله ها
يك  روز مي رسد كه پر از عشق و عاشقي است

تيتر درشت نشريه ها و مجله ها

كتابصوتي»ماهبهروايتآه«
منتشرشد

كتاب صوتي »ماه به روايت آه« از سوي نشر كتاب نيستان روانه 
بازار كتاب شد. 

به گزارش مهر، كتاب صوتي »ماه به روايت آه« با صداي احسان 
چريكي و مريم مه نگار از سوي انتشارات كتاب نيستان منتشر شد.  
»ماه به روايت آه« اثر مرحوم ابوالفضل زرويي نصرآباد، روايت او از 
زندگاني و شخصيت حضرت ابوالفضل العباس)ع( است.  نويسنده 
در اين كتاب كوشيده تا از زبان 12 راوي، ناگفته هايي از قبل و بعد 
از شهادت پرچمدار كربا را با امانتداري، پايبندي به مستندات 
تاريخي و روايي و پرهيز از اغراق روايت كند.  برخاف انتظار، در 
كتاب به ش��كل و شيوه ش��هادت حضرت ابوالفضل)ع( اشاره اي 
نشده و نويسنده عمده همت خود را صرف بازگويي و رازگشايي از 
اموري كرده كه با وجود جذابيت براي مخاطب، متأسفانه كمتر به 
آنها پرداخته شده است؛ اموري همچون خانواده مادري، كودكي، 
ازدواج، فرزن��دان، برادران، حيطه دانش و معرف��ت و جايگاه آن 

حضرت در ميان اهل بيت و مسلمانان آن روزگار. 
از ديگر جذابيت هاي اين كتاب، ذكر تاريخ شمسي تمامي رخدادهاست 
كه خواننده فارس��ي زبان را با زمان وقوع حوادث در روز و ماه و س��ال 
هجري شمسي آن وقايع آشنا مي كند.  زرويي در نگارش اين 12 روايت،  
ضمن رعايت ايجاز، پرهيز از اطناب و نگاه احساسي، متني خواندني 
و قابل اعتماد و اس��تناد فراهم آورده است؛ متني كه در عين سادگي 
ساختار ادبي محكم و قابل تأملي دارد.  اين كتاب صوتي در سايت و 

اپليكيشن »نوار« و »كتابراه« قابل دسترسي و خريد است. 

يك زمان�ي س�ياه نمايي در فيلم ها 
اص�ل ب�ود. معتق�د بودن�د هرچه 
سياه نمايي بيش�تر، بهتر! بابت اين 
سياه نمايي ها هم از فان جشنواره 
جايزه هم مي گرفتند. اان رويكرد 
غالب فيلم ها اس�تفاده از كلمات و 
عبارات سخيفي است كه خانواده ها 
نمي توانند در كنار هم بنش�ينند و 

فيلم را تماشا كنند



گفتوگو
گفتوگوي»جوان«بادوتنازاسرايعملياتکرباي4

اردوگاه تکريت 11 مولود کرباي4 بود
عليرضامحمدي

کرباي4ازمعدودعملياتهايجنگاست
کهبيش�ترراويهاي�شازآزادگاندفاع
مقدسهس�تند،چراکهاغل�بنيروهاي
ورودکنندهبهاينعملياتيابهش�هادت
رسيدنديابهاسارتدرآمدند.صدهاايراني
درکرباي4بهاسارتدرآمدندکهتقريبًا
همهآنهاجزومفقودانقرارگرفتند.دراين
مجالنگاهيبهسرنوشتاسرايکرباي4
درگفتوگوبامحمدسلطانيمهدوعلي
شاهنظريدوآزادهاينعملياتمياندازيم.
محمد س��لطاني مه��د از رزمندگان لش��کر 
انصارالحسين بود که روز چهارم دي ماه 1365 
به اسارت درمي آيد. وي به »جوان« مي گويد: 
منطقه عملياتي )ام الرصاص( طوري شده بود 
که رزمنده ها در گروه هاي کوچک در سنگرها 
گير افتاده بودند. وقتي گردان ما به آب زد، از 
بين 17 قايق فقط يک قايق توانست به خط 
دشمن برسد. آنجا با چند نفر از بچه هاي لشکر 
المهدي در کانال دشمن بوديم. فکر مي کرديم 
تا صبح گروه هاي ديگري به ما ملحق مي شوند 
اما اغلب قايق ها به همان سرنوشت گردان ما 
دچار شده بودند. روز بعد وقتي آسمان روشن 
شد، دشمن با تسلط بيش��تري به پاکسازي 

منطقه پرداخت. 
در عمليات کرباي4 بيشتر اس��را از جزاير 
بووارين، ماهي، ام الرص��اص و بلجانيه جمع 
شدند. البته در ساير مناطق نيز اسرايي داده 
ش��د، ولي اين چند جزيره که جزو گام هاي 

اوليه عملي��ات بودند، بيش��ترين نيروهاي 
خط شکن را پذيرا بود. علي شاه نظري از ديگر 
اسراي کرباي4 از لشکر14 امام حسين)ع( 
مي گويد: ما بايد از جزاي��ر ام الرصاص عبور 
مي کرديم و بعد از جزيره ماهي خودمان را به 
بلجانيه مي رسانديم. در دماغه جزيره ماهي 
يک مسلسل چي عراقي بود که هر قايقي به 
آنجا مي رسيد به رگبار مي بست. محال بود از 
آنجا عبور کني و قايقت گلوله نخورد. از فشار 
همين مسلس��ل ها تعدادي از نيروها مجبور 
ش��دند به ام الرصاص بروند و فق��ط 40 نفر 

توانستيم خودمان را به بلجانيه برسانيم. 
آن طور که شاه نظري مي گويد، با روشنايي 

هوا، نيروهايي که به بلجانيه رس��يده بودند 
مانند ساير نيروهاي بر جاي مانده در منطقه، 
به محاصره دشمن مي افتند و اسير مي شوند. 
در واقع قط��ع عمليات با روش��نايي روز بعد 
باعث مي شود نيروهاي خط شکن، آنهايي که 
هنوز زنده بودند، به اسارت دربيايند. عمليات 
کرباي4 در آگاهي و آماده باش کامل دشمن 
صورت گرفته بود و اگر ت��داوم پيدا مي کرد، 

جان نيروهاي بيشتري به خطر مي افتاد. 
سلطاني نيز در ادامه روايتش مي گويد: وقتي 
اسير شديم نمي دانستيم قرار است جزو اولين 
گروه اسراي مفقودااثر باشيم. بچه هاي اسير 
را از اي��ن طرف و آن ط��رف جمع مي کردند 
و ابتدا به مقر س��پاه هفتم يا سوم مي بردند. 
منطقه عملياتي کرب��اي4 محل تاقي دو 
سپاه هفتم و سوم عراق بود و هر کدام از اين 
سپاه ها س��عي مي کردند تعداد بيشتري از 
اسرا را به نام خودش��ان ثبت کنند. از آنجا ما 
را به تکريت بردند، جايي که قرار بود اردوگاه 
تکريت11 که مختص اسراي بي نام و نشان 
بود، درس��ت ش��ود.  يک نکته جالب توجه 
در خصوص اس��راي کرباي4 اين است که  
برخي از آنها وقتي به عقبه عراقي ها منتقل 
شدند که کرباي5 شروع شده بود. شاه نظري 
مي گويد: م��ا هنوز در ريف بص��ره بوديم که 
غرش توپخانه هاي ايراني خبر از آغاز عمليات 
کرب��اي5 مي داد. ت��ا آن لحظه ک��ه حدود 
دوهفته از اس��ارتمان مي گذش��ت، بعثي ها 
مي خواس��تند از وجود ما استفاده تبليغاتي 

بکنند. در همان بصره شاهد جشن و پايکوبي 
دشمن بوديم. آنقدر از پيروزيشان مطمئن 
بودند که عجله اي براي انتقال اسرا نداشتند. 
بعد که کرباي5 شروع شد، با دستپاچگي ما 

را به عقب منتقل کردند. 
مقصد بع��دي اس��راي کرب��اي4 اردوگاه 
تکريت11 بود. اين اردوگاه چند سوله قديمي 
و متروک بود که خود اسرا آن را تميز و آماده 
اس��کان مي کنند. بعدها دو ساختمان ديگر 
توسط خود اسرا ساخته مي شود و تکريت11 
آماده پذيرايي از اسراي مفقودااثر عمليات 
ديگر مي شود. سلطاني مي گويد: تکريت11 
هي��چ امکاناتي نداش��ت. فقط چند س��وله 
بزرگ بود که از فرار اسرا جلوگيري مي کرد. 
چون ما جزو آم��ار صليب س��رخ نبوديم، از 
کمترين امکان��ات محرومم��ان مي کردند. 
حاا که خاطرات اسراي اردوگاه هاي ديگر را 
مي خوانيم، تازه متوجه مي شويم که شرايط در 
تکريت11 واقعاً بدتر از اردوگاه هاي ديگر بود. 
اردوگاه تکري��ت11 مولود کرب��اي4 بود. 
همانطور که لفظ اسراي مفقودااثر نيز بعد 
از اين عمليات به ديباچه جنگ اضافه ش��د. 
کرباي4 درس هايي دارد که بايد در تاريخ به 
آن توجه بيشتري بشود. همين درس ها بود 

که پيروزي در کرباي5 را رقم زد. 
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88498481ارتباط با ما

اردوگاهتکري�ت11مولودکرباي4
ب�ود.همانط�ورک�هلف�ظاس�راي
مفقودااثرنيزبع�دازاينعمليات
ب�هديباچ�هجن�گاضاف�هش�د.
کرباي4درسهاي�يداردکهبايد
درتاري�خب�هآنتوجهبيش�تري
بشود.بخشيازهميندرسهابود
کهپيروزيدرکرب�اي5رارقمزد

اس��تان اصفهان در کنار ش��هيد 
ميرهادي و ديگر فرماندهانش، يک 
فرمانده بزرگ ديگ��رش را نيز در 
عمليات کرباي4 از دس��ت داد. 
مردي از رهنان استان اصفهان که دست تقدير او را در 
ام الرصاص آسماني کرد. شهيد محمد زاهدي به دنيا 
آمد تا افتخار شهرش ش��ود. او آمد تا در کنار ديگر 
شهداي کرباي4، عاش��ورايي جنگيدن را به تاريخ 
نشان دهد. فرمانده اي خاکي با دل و روحي آسماني 

که نيروهايش عاشقانه دوستش داشتند. 
پس از پيروزي ش��کوهمند انقاب اسامي، محمد 
مشتاقانه به عضويت بس��يج درآمد. با شروع جنگ 
تحميلي، روح بيقرارش او را به صف حق جويان مبارز 
و مدافع ميهن اس��امي پيوند داد و در طول جنگ، 
بار ها از ناحيه پا و چشم مجروح شد که نهايتاً بر اثر 
انفجار مين، يک چشم و يک پاي خود را در راه اسام 
هديه کرد، اما اين جانباز ف��داکار هرگز جبهه هاي 
نبرد حق عليه باطل را ترک نک��رد و با وجود نقص 
عضو، در لش��کر ۲5 کربا خدمت کرد. رشادت ها و 
داوري هاي اين سرباز راه حق سبب شد که به عنوان 
فرمانده گردان امام رضا)ع( در لشکر امام حسين)ع( 

انتخاب ش��ود.  در خصوص انتقال شهيد زاهدي از 
لش��کر۲5 کربا به لشکر14 امام حس��ين)ع( نقل 
مي شود که او در ابتدا به صورت يک بسيجي ساده به 
لشکر14 رفت اما چون کسي از آمدن او خبر داده بود، 
مسئوان لشکر، زاهدي را مي شناسند و کمي بعد به 

او فرماندهي گردان امام رضا)ع( واگذار مي شود. 
شهيد محمد زاهدي هنگام عمليات کرباي4، ۲1 
سال بيشتر نداشت. در اوج رعنايي و جواني قرار داشت 
ولي بودن در جبهه و خدمت به اس��ام و ميهن را بر 
هر چيز ديگري ترجيح مي داد. مي خواست بخشي از 
تاريخ دفاع مقدس و بخشي از تاريخ کشورش باشد. 
مي خواست وقتي دهها يا صدها سال بعد، جوانان اين 

مرز و بوم صفحات تاريخ کشورشان را مي خوانند، به 
شجاعت و داوري رزمندگانش افتخار کنند. 

گردان امام رضا)ع(  در عملي��ات کرباي4 به غرب 
جزيره ام الرصاص اعزام شد. اين گردان به فرماندهي 
»محمد زاهدي« حماسه ها آفريده بود. آنان توانستند 
در آن شرايط س��خت پاتک هاي شديد دشمن را از 
صبح تا نزديک ظهر، به خوبي پاسخ دهند. سرانجام 
فرمانده گردان، محمد زاهدي، در روز پنجم دي ماه 
س��ال 1365 در منطقه  ام الرص��اص حين عمليات 
کرباي4 از ناحيه سر هدف اصابت تير تک تيراندازان 
دشمن بعثي قرار گرفت و اين  بار، تمام جان را تقديم 
پروردگارش کرد و مش��تاقانه به سوي ملکوت اعلي 
پرواز کرد. اين شهيد بزرگوار دو روز قبل از شهادتش 
در وصيتنامه اي کوتاه چنين نوش��ت:» من محمد 
زاهدي فرزند حاج تقي وصي��ت مي کنم که 70 روز 
روزه بدهکارم و مي خواهم ک��ه برايم قضاي آن را به 
جا آوريد. سه ماه نيز نماز بدهکارم و هر جا که مادرم 
خواس��ت مرا به خاک بس��پاريد. از همه دوستان و 
آشنايان حاليت مي طلبم و از همه التماس دعا دارم. 
از خدا مي خواهم که پدر و م��ادرم مرا حال کنند. 

ديدار به قيامت. والسام.«

سختي ها و مش��کات زندگي براي عباس تعريف دقيق و 
روشني نداشت. براي او که در زمانه اي سخت ديده به جهان 
گشوده بود، سختي هاي زندگي معنا نداشت. از کودکي به 
همراه پدر با دست هاي نحيف و کوچکش کار کرده بود و 
روزگار از همان دوران به او آموخته بود، م��ردان بزرگ توان انجام کارهاي 
بزرگ را دارند.  جبهه ه��اي دفاع مقدس دقيقاً به چنين انس��ان هايي نياز 
داشتند. رزمندگاني غيور که به دل خطر بزنند و بي هيچ واهمه اي راهگشاي 

گره هاي جنگ باشند. 
شهيد حق پرست از همان نخستين سال شروع رسمي جنگ در سال 1359 
خود را به جبهه رس��اند. توانايي هاي او از چشم فرماندهان دور نماند و عباس 
خيلي زود به فرماندهي سپاه بندر لنگه منصوب شد. شهيد حق پرست به خاطر 
شيوه بيانش، سخنران بس��يار خوبي بود و نفوذ کام باايي داشت و به تبليغ 
و تشويق اقش��ار مختلف مردم براي حضور در جبهه مي پرداخت. تا جايي که 
همکاران وي مانع از حضور او در جبهه مي ش��دند و به ايشان مي گفتند شما 
در پشت جبهه بمانيد چون در جذب نيروها توانايي باايي داريد ولي عباس 

نمي پذيرفت و هر وقت مي توانست در صف مقدم جبهه حضور مي يافت. 
شهيد حق پرست پس از شرکت در عمليات بزرگ الي بيت المقدس، مسئوليت 

فرماندهي را در عمليات هاي 
بع��دي ب��ر عه��ده گرفت. 
به ط��وري ک��ه در عمليات 
والفج��ر8 فرمان��ده يکي از 
گردان هاي خط شکن لشکر 
ثاراه شد و به خاطر رشادت 
و داوري هايش مورد تشويق 

قرار گرفت. 
عمليات کرباي4 مهم ترين 
آوردگاه عب��اس در روزهاي 
جنگ و جهاد بود. جايي که او 
بايد غيرت و مردانگي اش در 
معرض امتحان قرار مي داد و 
يک بار ديگر ايثارش را نشان 
مي داد. شهيد حق پرست با 
پذيرفتن فرماندهي گردان 

غواصي امام علي)ع( نيروهاي تحت امرش را جهت ش��رکت در عمليات هاي 
آبي - خاکي کرباي4 آماده مي کرد. شهيد در وصيتنامه اي که ساعاتي قبل 
از شروع عمليات نوشت، شور و حال حضور در جبهه را اينگونه بيان مي دارد: 
»خوشحالم که خدا به حقير فرصت داد تا بتوانم در اين موقعيت از زندگي ام، 
قدري اين بدن خ��ود را به زحمت بيندازيم و دين خود را به اس��ام ادا کنيم. 
در طول هفت سال انقاب اسامي بهترين تجربه اي که دارم همين است که 
مدتي را در جنگ گذراندم و حال که عازم عمليات هستم با شور و شوق و آرزوي 

شهادت و به اميد عفو و بخشش از خداوند کريم اين چند جمله را نوشتم.«
در ش��ب چهارم دي ماه 1365 و همزمان با آغاز عمليات توفنده کرباي4 
که در آن رزمندگان بس��يجي گردان امام علي )ع( توانستند پيچيده ترين 
طرح هاي دفاعي عراق در شرق بصره را بشکنند و به آن نزديک و بنيانگذار 
عمليات بزرگ کرباي5 شوند، نيروهاي گردان امام علي)ع( با شجاعت تمام 
پس از شکستن خط اول دشمن تا نزديکي پاسگاه کوت سواري پيش رفتند. 
طبق گفته همرزمان و معاون ش��هيد حق پرس��ت، بعد از اينکه خط توسط 
گردان قهرمان غواص امام علي)ع( شکسته مي شود، به ايشان خبر مي دهند 
که بين گروهان يک و دو س��نگري است که خاموش نشده است و جان عده 
زيادي از بچه ها در خطر اس��ت. ش��هيد به همراه معاون و پيک گردان براي 
بازديد به آنجا مي رود که با اصابت تيربار دشمن از ناحيه پاي راست زخمي 
مي ش��ود. حين بازگرداندن شهيد حق پرس��ت به جمع دوستان شهيدش 

مي پيوندد و آسماني مي شود. 
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عملي��ات کرب��اي4 را ب��ه 
فرماندهان ب��زرگ و دليرش 
مي شناس��ند. آنها که با تمام 
موانع و سختي هاي عمليات به 
خط زدند و براي يک لحظه هم مأيوس و تسليم 
نشدند و تا آخرين قطره خونشان مقاومت کردند. 
ش��هيد عباس ميرهادي نيز يکي از فرماندهان 
حاضر در عملي��ات کرباي4 بود ک��ه از همان 
نخستين ماه هاي ش��روع جنگ لياقت و قدرت 

فرماندهي اش را نشان داده بود. 
پس از مدتي به عنوان فرمانده عمليات س��پاه 
خمين منصوب ش��د، مدتي نيز مسئول واحد 
آموزش نظامي بود. قب��ل از عمليات والفجر8 
به عنوان فرماندهي گردان تعيين شد و در اين 

سمت رشادت هاي بي شماري را از خود به يادگار 
گذاشت. مهربان و مؤدب با دوستان و همکاران 
و رزمندگان رفتار مي ک��رد و همه رزمندگان از 
صميم قلب دوستش داشتند. اگر زماني کوتاه به 
مرخصي مي آمد، دلش طاقت نمي آورد و دلتنگ 

جبهه و رزمندگان مي شد. 
در عمليات کرباي4 و دشت شلمچه سيدعباس 
فرماندهي نيروهاي گردان ام��ام رضا)ع( را بر 
عهده داش��ت. يکي از نيروهاي ش��هيد درباره 
دليل حضور فرمانده اش در عمليات کرباي4 
مي گويد:» قبل از عمليات کرباي4 در منطقه 
شلمچه بوديم و شهيد ميرهادي مرا خواست و 
گفت بيا برويم و تلفن بزنيم سيد کاظم برادرم و 
اسدي را دعوت کنيم تا به عمليات بيايند. بين 

راه که مي رفتيم به او گفتم: برادر ميرهادي پدر 
و مادرت مريض احوال هستند و به سيدکاظم 
ني��از دارند. صرف نظ��ر کن و ب��ه او اطاع نده. 
ايشان گفت: ماشين را نگهدار. وقتي نگه داشتم 
مرا پياده کرد و گفت: ما بايد همه براي اس��ام 
فدا شويم. گرفتاري اسام از همه بيشتر است. 
رفت و آنها را با تلفن فراخواني کرد و در عمليات 

شرکت کردند.«
 سيد محمد حس��يني، همرزم ش��هيد نيز در 
خاطره اي از عمليات کرباي4 شهيد را اينچنين 
توصيف مي کند: »در آخري��ن عملياتي که در 
خال آن به شهادت رسيد )عمليات کرباي 5(، 
زماني که خواستيم براي عمليات حرکت کنيم 
و نيروها را تا خط مقدم هدايت کنيم، ايش��ان 

گفت شما حرکت کنيد من کار کوچکي دارم، 
انجام بدهم و به ش��ما ملحق مي شوم. در نقطه 

استقراري، آبي براي غسل نبود و تنها برکه هايي 
بود که از لحاظ بهداشتي مشکل جسمي ايجاد 
مي کرد. بعد از نيم ساعت تأخير، ديدم برگشت 
و اين نيم ساعت براي غسل شهادت بود. گويي 
اين عزيز از پيشگاه خداوند متعال الهام گرفته 
بود که ديگر زمان پرواز فرا رسيده و جاي درنگ 
نيست. بافاصله در درگيري با دشمنان، خودش 
جلوي گردان بود. از وضعيت دشمن با آن همه 
استحکامات خبر داشت و جلو رفتن خودش براي 
آن بود که هم وضعيت را ديده و هم اگر شکستن 
خط، فدايي جان مي خواهد خودش اولين نفر 
باشد. از طرفي ماقات با معبود برايش دير شده 
بود و شتابان به سويش شتافت و بي سيم خبرداد 

که عباس به شهادت رسيد.«

شهيد عباس ميرهادي

شهيد محمد زاهدي

شهيد عباس حق پرست

يادکردياز3فرماندهشهيدکرباي4

چون سرو ايستاده رفتند
احمدمحمدتبريزي

مردانبزرگيدرديماهس�ال1365پابهيککارزارب�زرگبهنامکرباي4
گذاش�تند،يکنبردتمامعياربادش�منمس�لحدرگرفتوکس�يدراين
ميانازمس�ئوليتشش�انهخالينکرد.همهتاپ�ايجان،ت�اآخرينقطره
خون،باذرهذرهوجودش�انازهستيشانگذش�تندتاسرنوشتجنگرا
يکس�رهکنند.اينرزمندگانچناندرمعرکهمقاومتکردندوازجانش�ان

مايهگذاش�تندکهلحظاتعاشقيش�انبامعب�ودبرايهميش�هبرصفحه
تاريخثبتش�د.کرباي4عملياتيس�ختودش�واروپرازموان�عبود،در
اينعملي�اترزمن�دگانوفرماندهانبزرگيبهش�هادترس�يدندکهدر
ادامهبهس�هفرماندهش�هيداينعملي�اتخواهيمپرداخ�ت.فرماندهاني
ک�هه�رک�دامنقش�يمه�موتأثيرگ�ذاردرجري�انعملي�اتداش�تند
وبافداکاريهايش�اننگذاش�تندج�انديگررزمن�دگانبهخط�ربيفتد.
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   مریم ترابی
تم�ام کودکی و دوران مدرس�ه ب�رای ما ب�ه انجام تکالیف و مش�ق 
شب هایی گذش�ت که هیچ فاید ه ای برایمان نداشت جز خستگی و 
دلزدگی از درس و مدرس�ه! نظام آموزش و پرورش تمام دوران ها به 
شدت معتقد بود که مشق شب از هر فعالیت دیگری واجب تر است. 
پس نه�ی از انجام آن مانند گن�اه کبیره ای بود که هم�ه از عذاب آن 
هراس داشتند. تا همین س�ال های اخیر هم نظام آموزشی کشور بر 
نظریه مشق شب خود اصرار داش�ت و حتی کوچک ترین نرمشی در 
این خصوص از خود نشان نمی داد تا اینکه برخی معلمان دلسوز و اهل 
مطالعه و همچنین کارشناس�ان اهل فنی که برای پیشرفت و تحول 
نظام آموزشی کشور دل می س�وزانند و نگاهی هم به نظام آموزشی 

کشورهای دیگر دارند، موفق شدند از اهمیت مشق شب در نزد کسانی 
که نگاه کورکورانه ای به این مقوله دارند کم کرده و تا مرز حذف مشق 
شب در مقطع ابتدایی پیش بروند. روند پیشرفت و تحول خیلی خوب 
بود تا اینکه سوداگران و کاسبان آموزشی و همچنین برخی مسئوان 
آموزشگاه های کتاب های کمک درسی، به تکاپو افتاده و  کاسه چه کنم 
چه کنم به دست گرفتند تا چاره ای بیندیشند که مبادا چیزی از سود 

هنگفتشان کم شود!  
در هفته های گذشته خبری در رسانه ها و شبکه های اجتماعی دست 
به دست چرخید که دو تن از مس�ئوان مراکز کمک آموزشی مطرح 
کشور که ساانه از قبل فروش کتاب های کمک درسی سود هنگفتی 
به جیب می زنند برای مشروعیت دادن به کار خود نزد مراجع تقلید 

رفته و دست به دامان علما و مراجع ش�ده اند تا از این طریق بتوانند 
جلوی حذف مشق شب از مقطع ابتدایی که در دستور کار آموزش و 
پرورش قرار گرفته است، را بگیرند. کاری بس عجیب و غیر قابل باور! 
سودجویانی که کودکی کودکان جامعه را فدای منفعت خود می کنند 
و این باور اش�تباه را در جامعه و در ذهن اولیا ایجاد کرده اند که برای 
موفقیت فرزندانتان در کنکور و دانشگاه باید از مقطع ابتدایی برای 
آنها س�رمایه گذاری کنید. کجای دنیا این همه س�ودجوی آموزشی 
وجود دارد که در کش�ور ما هس�ت؟ هیچ جا خبری از این دالی های 
آموزشی نیست. متأسفانه عده ای از والدین هم به اشتباه و فقط از روی 
ناآگاهی خود آب در آسیاب این داان می ریزند و کودکی فرزندانشان 

را فدای یک باور غلط و اشتباه می کنند. 

 قدیم ترها تصور معلمان این بود که با افراط در 
دادن مشق شب می توانند به سواد و به قولی به 
آدم شدن دانش آموزان کمک کنند در حالی 
که جواب عکس م��ی داد. در زم��ان حال هم 
سیستم آموزشی کشور با توجه به تحقیقاتی 
که کش��ورهای پیش��رفته در زمین��ه روش 
صحیح آموزش��ی انجام داده اند به این نتیجه 
رسیده  اس��ت که اگر به پرورش مهارت های 
دانش آموزان مثل کشورهای پیشرفته بیشتر 
توجه کنند ب��ه موفقیت و پیش��رفت آنها در 
زندگی کمک کرده اند. تا اینجا این تصمیم و به 
مرحله انجام رساندن آن بسیار هم خوب است 
ولی به شرطی که طبق روش و اصول صحیح 
آن انجام شود. مادری می گفت فرزند دبستانی 
دارد که او را بسیار گرفتار کرده است! به قدری 
تکالیف غیردرسی فرزندش زیاد است که کًا 
روند زندگی او را دچار مش��کل کرده اس��ت. 
او می گوید: »طبق روش جدید آموزش��ی در 
مدرس��ه فرزندم روال بر این ش��ده که بیشتر 
بر روی خاقیت و مهارت ه��ای دانش آموزان 
ابتدایی کار شود. خب این خیلی خوب است و 
دانش آموزان مهارت هایی را یاد می گیرند که 
در آینده می توانند از این مهارت ها در زندگی 
خود استفاده کنند اما این روش تا جایی خوب 
است که تمام این آموزش ها در مدارس انجام 
ش��ود و کاری برای خانه آورده نش��ود.« اما از 
آنجایی که هر کاری در کش��ور م��ا به افراط 
کشیده می شود و حال همه را بد می کند این 
روش هم حال والدین را بد کرده است. بچه ها 
در کنار تکالیف درسی که به خانه می آورند هر 
شب یک کاردستی باید درست کنند و فردا با 
خود به مدرسه ببرند. خب درست کردن این 
کاردس��تی ها کار چه کس��ی می تواند باشد؟ 
دانش آموز ابتدایی که وقتی تکالیفش را انجام 
می دهد خسته اس��ت آیا دیگر حال و حوصله 
درست کردن کاردس��تی را هم دارد؟ مسلماً 
انجام این تکلیف بر عهده والدین به خصوص 

مادر خانواده است. 
این مادر خسته و شاکی می گوید: »وقتی از سر 
کار به خانه می رسم تازه باید بروم وسایلی را 
که معلم مدرسه برای درست کردن کاردستی 
سفارش داده با قیمت های دوا پهنای امروز 
بخرم و بعد بیایم بنشینم و کاردستی دخترم 
را درست کنم یا حداقل به او کمک کنم، زیرا 
دخترم وقتی تکالیفش را انجام می دهد دیگر 
توانی برای درست کردن کاردستی ندارد. او 
وقتی از مدرس��ه مي آید خسته است و دیگر 
توان این کارها را ندارد. گاهی کارهایی که در 
مدرسه مي خواهند از توان و استعداد بچه ها 
فراتر است و چاره ای نیست که ما هم باید وارد 
عمل شویم. دخترم گریه مي کند و مي گوید 
مامان باید کاردس��تی من از همه قشنگ تر 
باشد. با این حال که خسته و بی حوصله است 
باز او را به کار می گیریم و مي خواهیم خودش 
هم در درس��ت  کردن کاردستی کمک کند 
ولی چه فایده که چیزی متوجه نمی ش��ود. 
اینکه آموزش و پ��رورش می خواهد مهارت 
دانش آم��وزان را پرورش ده��د خیلی خوب 
اس��ت ولی تمام این فعالیت ه��ا باید در خود 
مدرسه انجام شود و هیچ کاری به خانه آورده 
نشود. بچه ها به قدر کافی در مدرسه خسته 
می ش��وند. وقتی به خان��ه برمی گردند دیگر 
جان و توانی ب��رای انجام ای��ن کارها ندارند. 
بالطبع وقتی کاري به عنوان تکلیف به خانه 
آورده می شود والدین برای اینکه به فرزندشان 
کمک کرده باشند بخش��ی از کار را برعهده 
می گیرند. خب این دانش آم��وز از انجام این 

تکلیف چه آموزشی می بیند؟« 
واقعاًٌ مس��ئوان آموزش��ی اگر قصد باا بردن 
مهارت ه��ای دانش آم��وزان را دارن��د چرا از 
روش های تجربه شده کشورهای موفق در این 
زمینه کمک نمي گیرن��د؟ انجام فعالیت های 
مهارت ه��ای زندگ��ی در هم��ان مدرس��ه 
کفایت می کند نیازی نیس��ت بیش از حد به 
مهارت های این دانش آموزان فکر کنید چون 
قطعاً مهارت های والدینشان را باا می برید نه 

مهارت دانش آموزان را!
در مقاطع تحصیلی بااتر هم ش��رایط بهتر از 
دوره ابتدایی نیس��ت، فقط مدلش فرق دارد! 
باز هم آموزش و پرورش کش��ور ب��ه تقلید از 
نظام های پیشرفته آموزشی تحقیق و پژوهش 
درس��ی مورد توجه خود قرار داده اس��ت. تا 
اینج��ای کار هیچ مش��کلی نیس��ت. بچه ها 
بزرگ تر شده اند پس قاعدتاً می توانند از پس 
کارهای خودشان بربیایند اما در اینجا هم باز 
نکته ای وجود دارد و آن عدم هماهنگی معلمان 
با یکدیگر در دادن تکالیف ب��ه دانش آموزان 
است که صدای والدین را درآورده است. پدری 
از آشنایانمان می گفت: »از بس پژوهش های 
پس��رم را انجام داده ام خودم یک پژوهش��گر 
شده ام!« به او گفتم: »چرا شما کارهای پسرتان 
را انجام می دهید؟ او بزرگ ش��ده است، این 
پژوهش ها برای آموزش و یادگیری بهتر فرزند 
شماست. بگذارید خودش تکالیفش را انجام 
دهد.« در جواب گفت: »بیچاره پس��رم وقت 
انجام دادن این پژوهش ه��ا را ندارد. به قدری 
معلمان کار و تکلیف ب��ه این بچه ها می دهند 
که اصًا وقت انجام تحقیق را پیدا نمی کنند. 
معلمان مدرسه اصًا با هم هماهنگ نیستند و 
هر کدام برای خودشان تکالیفی می دهند که 
تمام وقت آنها را در خان��ه می گیرد. بنابراین 
برای اینکه نم��ره ای از او کم نش��ود مجبورم 

خودم کارهای غیردرسی او را انجام دهم.«
به راس��تی آیا این روش تدری��س فایده ای 
هم دارد؟ تحقیق و پژوهش ب��رای آموزش 
و یادگیری بهتر مباحث علمي  اس��ت که در 
تمام دنیا در کنار تدریس تئوری این مباحث 
تحقیقات عملی هم صورت می گیرد تا به طور 
کامل یادگیری انجام شود. اگر کار تحقیقاتی 
به دانش آم��وزان داده می ش��ود دیگر همان 
معلم انبوهی از تکالیف را ب��ه دانش آموزان 
نمی دهد و س��ایر معلمان هم ب��ا هماهنگی 
دیگر معلمان ط��وری برنامه ریزی مي کنند 
که دانش آموزان وقت ب��رای انجام و مطالعه 
تمام دروس خود داشته باشند. در این صورت 
می توان از یک کار آموزشی همراه با تحقیق و 

پژوهش نتیجه گرفت. 
آموزش عل��م در کنار پ��رورش مهارت های 
زندگی قطعاً نتیجه بس��یار بهتری دارد. این 
روش آموزش��ی در اکثر کش��ورهای دنیا در 
حال انجام اس��ت و تمام محقق��ان نظام های 
آموزشی به این نتیجه رسیده اند که آموزش 
نظری دانش آموزان برای جامعه کافی نیست. 
آموزشی که بچه ها در کنار آن کارهای عملی 
هم انجام دهند و در عین حال با فعالیت های 
پرورشی ابعاد وجودی خود را رشد دهند قطعاً 
به فرآیند پیشرفت و تکامل آنها کمک می کند. 
اگر سیستم آموزشی کشور ما هم به این نتیجه 
رسیده باشد بس��یار عالی است اما به شرطی 
که در نح��وه انجام آن برنامه ریزی درس��تی 
داشته باشند، زیرا ممکن است همین افراط 
و از یک ور بام افتادن ه��ا نتیجه عکس بدهد 
و دلزدگی و س��رخوردگی دانش آموزان را به 

همراه داشته باشد.

کمک به فعالیت های عملی دانش آموزان، دردسر تازه والدین 
مادری که در درست کردن کاردستی 

استاد شده  است!

سبک تربیت سبک آموزش

سوداگران آموزشی پدر و مادرها را معتاد کرده اند

والدینباتکلیفدربرابرتکلیفدرسیبچهها
    حسین گل محمدی

برخی از ما ایرانی ها در افراط کردن در دنیا بی نظیریم. فقط کافی است چند نفر دوست 
و آشنا به ما بگویند فان کار را اگر انجام دهید زندگی تان زیر و رو مي شود، تمام هم 
و غم مان را روی آن کار مي گذاریم. مثًا یک دوس�ت یا هم�کار بگوید خوردن چای 
سبز اغرمان مي کند، از فردا شروع مي کنیم لیوان لیوان چای سبز مي خوریم و فکر 
مي کنیم این طوری چربی های مان سریع تر آب ش�ده و به زودی باربی خواهیم شد! 
در خیلی کارهای دیگر این افراط و به قول معروف شور هر چیز درآوردن را مشاهده 
مي کنیم. یکی از این افراط ها در نظام آموزشی کشور نمود پیدا کرده که دانش آموزان 
را با کتاب های کمک درسی خفه کرده ایم و یکی از شاخص ترین آن، ماجرای جایگزینی 
فعالیت های خاقانه و مهارتی به جای مشق و تکلیف ابتدایی هاست، اقدامي  بسیار 
ضروری و ارزنده که به دلیل همان افراط کاری، موجب ایجاد دردسر برای بسیاری از 

والدین شده است.

آیا در زمان های گذشته- منظور زمان های 
بسیار دور نیست همان دوران کودکی و 
نوجوانی خود ما والدین امروزی- این همه 
کتاب های کمک درس�ی وجود داشت؟ 
آیا ما بدون کتاب های کمک درسی وارد 
دانش�گاه های معتبر کش�ور نشدیم؟ یا 
اینکه امروزه کتاب هایی ک�ه آموزش و 
پرورش منتش�ر می کند ب�رای آموزش 
کافی نیست که این همه آموزشگاه های 
مختلف و کتاب های کمک درس�ی های 
س�نگین ایجاد ش�ده اس�ت؟ اصًا قرار 
اس�ت فرزندان ما ب�ا این هم�ه کتاب  و 
درس های س�نگین و مش�ق های تلنبار 
ش�ده بر روی هم، به چه چیزی برس�ند 

سرنوشتفرزندانماوصلبه2ساعتکنکور!
دختر نوجوانی ک��ه تمام دوران تحصی��ل خ��ود را درس خوانده و تمام 
کتاب های کمک درسی معتبر را به همراه اساتید معروف و نامی دروس 
تخصصی دوره کرده تا در کنکور با کس��ب بااتری��ن رتبه بتواند بر روی 
صندلی های دانشگاه پزشکی بنش��یند فقط به دلیل استرس و خستگی 
بیش از حد نتوانس��ت در کنکور امس��ال رتبه قابل قبولی بیاورد و تمام 
زحمات یک عمر درس خواندنش به فنا رفت. او ناراحت و شوکه از این اتفاق، از زندگی 
ناامید شده و تصور می کند دیگر نمی تواند هیچ کاری انجام دهد. او می گوید: »سرنوشتم 
با استرس بیش از حد در دو ساعت به نابودی رفت. تمام زحمت ها و شب زنده داری های 
سال های تحصیلم در دو ساعت به فنا رفت. من به قدری خسته ام که حتی نمی توانم به 
درس خواندن فکر کنم. تمام عمر تحصیلم به تس��ت زدن گذشت.  تمام تفریحاتی که 
هم سن و سال هایم داشتند را بر خودم حرام کردم تا با قبولی در رشته پزشکی برای خودم 
آینده خوبی رقم بزنم اما حاا هیچی برایم نمانده جز یک اتاق پر از کتاب و جزوات تستی 

و روح و روانی خسته و ناامید از زندگی.«
غول کنکور همان هیوایی است که تمام نوجوانی و جوانی فرزندان جامعه را می بلعد، 

همان هیوایی که هدف اکثر والدین و فرزندانش��ان رد شدن از س��د آن است. بالطبع 
تمام این بازار آش��فته تحصیلی هم زاییده این طرز تفکر است. همه در تکاپوی رقابت 
تحصیلی برای قبولی و یا برنده ش��دن در ماراتن کنکور هس��تند. والدین بدون در نظر 
گرفتن شرایط سنی، روحی و ذهنی فرزندانش��ان فقط به برنده شدن فکر می کنند. در 
این میان آموزشگاه های بزرگ و مطرح از این آب گل آلود ماهی های بزرگی می گیرند. 
با چاپ کتاب های کمک درسی و دال بازی و نفوذ در دل وزارت آموزش و پرورش کار 
را به جایی رسانده اند که استفاده از کتاب های کمک درس��ی در بسیاری از مدارس به 
یک الزام تبدیل شده است. خب این همه فشار قرار است به چه نتیجه ای برسد؟ نتیجه 
قرار است با چه بهایی به دست بیاید؟ بس��یاری از کارشناسان و معلمان فریادها زده اند 
که دست داان آموزشی را از نظام آموزشی کوتاه کنید. واژه پرورش را به نظام آموزش 
و پرورش برگردانید و حفظیات محوری را از دور خارج کنید اما شنیده ها حاکی از این 
موضوع است که نفوذ سودجویان تحصیلی در دل وزارت آموزش و پرورش تا جایی است 
که در تدوین مباحث کتاب های درسی نیز دخالت کرده و این مباحث را به نحوی تنظیم 
کرده اند که برای یادگیری آنها حتماً به انجام تست های کمک درسی نیاز است. با این 

نفوذ سودجویان چه باید کرد؟

باحذفمشقشب،کودکیرا
بهکودکانمانبرگردانیم

ظاهراً آم��وزش و پرورش 
بااخره تصمیم گرفته تا 
دست این داان آموزشی 
را کوت��اه کن��د. از مقطع 
ابتدایی شروع و در اولین 
قدم مش��ق ش��ب را از برنام��ه مدارس 
ابتدایی حذف کرده اس��ت. البته همین 
اقدام کاسبان درسی را بسیار نگران کرده 
است اما چرا این گروه س��ودجو نگران 
ش��ده اند؟ خ��ب همان ط��ور ک��ه همه 
می دانیم این کتاب های کمک درسی در 
مقاطع ابتدای��ی هم توزیع می ش��ود و 
بالطبع همین کتاب ها تکالیفی را هم به 
همراه دارد. حال با این تصمیم به مرور 
تدری��س کتاب های کمک درس��ی در 
دبس��تان کم و کمتر تا جای��ی که دیگر 
تدریس آن ممنوع می ش��ود پس با این 
شرایط بخشی از درآمد این سودجویان 

حذف خواهد شد.
حاا م��ا والدی��ن در قبال ای��ن تصمیم 
آموزش و پرورش چه وظیفه و مسئولیتی 
داریم. همه می دانیم که برای داش��تن 

یک فرزند سالم باید از کودکی و سنین 
پایین مراقبت های ازم را نسبت به فرزند 
خود داشته باشیم. هر رفتار ما می تواند 
در شکل گیری شخصیت فرزندان ما در 
آینده تأثیرگذار باشد. سوادآموزی یک امر 
ازم و ضروری است اما این سوادآموزی 
قرار اس��ت با پرداخت چ��ه بهایی انجام 
گیرد. به این قیمت ک��ه فرزندان ما افراد 
باس��واد و تحصیلک��رده ای باش��ند ولی 
انس��انی بدون اعتماد به نفس، منزوی و 
غیراجتماعی. انس��انی دست و پاچلفتی 

که از پس س��اده ترین کارهای خود هم 
برنیاید؟ اگر ما والدین به رش��د صحیح 
و س��الم کودکان خود اهمیت می دهیم 
باید به سامت جسم و روح کودکانمان 
نیز بیشتر توجه داشته باشیم. فقط کافی 
است دوران دبستان خود را به یاد بیاوریم. 
چقدر خود ما از مش��ق ش��ب های زیاد 
خس��ته و درمانده می ش��دیم. تمام آن 
مشق شب ها به چه درد ما می خوردند؟ 
غیر از این بود که همیشه از شروع مدرسه 
ناراحت و ناان بودیم؟! حاا فرزندانمان 

با همان شرایط ما، ولی به مراتب سخت تر 
و دشوارتر مواجه هستند. زیرا در همین 
مقطع ابتدای��ی به یمن حض��ور پررنگ 
کتاب های کمک درسی سنگین، مباحثی 
را به آنها آموزش می دهند که در مقاطع 
تحصیلی بااتر باید آموزش داده ش��ود. 
والدی��ن خوش��حالند که فرزندانش��ان 
معلومات باایی پیدا می کنند ولی غافل 
از این هس��تند که در حق فرزندانش��ان 

ظلم می کنند. 
بهتر اس��ت دس��ت از تفک��رات غلطی 
که این کاس��بان آموزش��ی در مغز ما 
فروکرده اند برداریم و همگام با آموزش 
و پرورش به آرامش فرزندان خود کمک 
کنیم. قرار نیس��ت کودکان ما تا پاسی 
از ش��ب بیدار بمانند و تکلیف درس��ی 
انج��ام دهند. ک��ودک دبس��تانی باید 
خواب کافی داشته باشد. باید وقت برای 
بازی و تفریح در خانه و مدرس��ه داشه 
باش��د. کودک دبس��تانی باید آموزش  
دروس را در حین انجام کارهای ساده 
ببیند. بدون ش��ک کودک دبستانی در 
س��ایه آرامش امروز به نتایج بهتری در 

بزرگسالی خواهد رسید.

والدینیکهتکلیفشانرانمیدانند
در این میان دسته ای از والدینی را داریم که 
همیشه نگران آینده فرزندانشان هستند و 
در ب��رزخ »چ��ه کاری بهتر اس��ت انجام 
دهی��م؟« گی��ر افتاده ان��د. در واق��ع آنها 
نمی دانند کدام روش آموزشی بهتر است تا 
آن را برای فرزندانشان انجام دهند. آموزش بدون تکلیف 
و عاری از کتاب های کمک درسی و یا سبک آموزشی 
س��ختگیرانه به همراه تکالیف بس��یار و با اس��تفاده از 
کتاب های کمک درسی؟ پدر و مادر دانش آموز نوجوانی 
را می شناس��م که از مقطع ابتدایی تمام وقت و زندگی 
فرزند خود را با برنامه های فش��رده تحصیلی پر کرده  
بودند اکنون پشیمان از این شرایط هم نگران خستگی 
و انزواطلبی فرزندشان هس��تند و هم نگران کم بودن 
میزان آموزش در مدرسه جدید. در واقع آنان به نوعی 
باتکلیف هستند. از یک طرف همیشه ناراحت هستند 
که فرزندشان کودکی نکرده و تمام دوران دبستان را تا 

ساعت های پایانی شب در حال نوشتن تکالیف و درس 
خواندن بوده و از یک طرف، اکن��ون که در مقطع اول 
دبیرستان است، نگران هستند که این آموزش ها کافی 
نیس��ت و باید بیش��تر و بهتر باش��د. چرا؟ زیرا آینده 
فرزندانش��ان ب��ه درس و کتاب های کمک درس��ی و 
تست زنی و... وصل است و اگر در این سال ها کم کاری 
شود معلوم نیست که در زمان کنکور فرزندشان نتیجه 
دلخواه را می تواند به دس��ت بیاورد یا خیر. بیچاره این 
دس��ته از والدین هم نمی خواهند فرزندش��ان سختی 
بکشد و از دوران زندگی اش هیچ لذتی نبرد هم نگران 
هستند که مبادا از این رقابت فرزندشان عقب بماند و در 
آینده نتیجه دلخواه آنها را نگیرد. والدین باتکلیفی که 

خود و فرزندانشان را آزار می دهند.
معمواً والدین هیچ گاه نظر فرزندشان را درباره درس و 
تحصیل نمی پرسند، چون تصور می کنند دلیل ندارد از 
او هم درباره زندگی و تحصیلش نظری بپرس��ند، چون 
معتقدند صاح فرزندش��ان را بهت��ر از او می دانند. این 

دس��ته از والدین با تفکرات س��ختگیرانه خ��ود، هم به 
فرزندشان آسیب  می زنند و هم سود و منفعت  بسیاری 
به جیب کاسبان آموزشی سرازیر می کنند. یک سؤال: 
آیا در زمان های گذش��ته- منظور زمان های بسیار دور 
نیس��ت همان دوران کودکی و نوجوانی خود ما والدین 
امروزی- این همه کتاب های کمک درسی وجود داشت؟ 
آیا ما بدون کتاب های کمک درس��ی وارد دانشگاه های 
معتبر کش��ور نش��دیم؟ یا اینکه امروزه کتاب هایی که 
آموزش و پرورش منتش��ر می کند برای آموزش کافی 
نیست که این همه آموزشگاه های مختلف و کتاب های 
کمک درسی های س��نگین ایجاد شده است؟ اصًا قرار 
است فرزندان ما با این همه کتاب  و درس های سنگین و 
مشق های تلنبار شده بر روی هم، به چه چیزی برسند؟ 
به چه مقام و جایگاهی برسند؟ اصًا کسب این مدارک 
و رتبه ها آیا ارزش یک لحظه کودکی کردن فرزندان ما 
را دارد که ما این طور بی رحمانه کودکی کردن و بچگی 

کردن را از آنها دریغ می کنیم؟ 

وقتیوالدینکاس�هداغت�رازآش
میشوند

یکی از دوستانم که زنی بسیار حساس و 
پیگیر آموزش فرزندانش است همیشه 
نسبت به آموزش مدارس ابراز ناراحتی 
می کن��د و گله و ش��کایت دارد که اصًا 
آموزش صحیح و خوبی ندارند. به همین 
دلیل تمام تاش��ش را ب��ه کار گرفت تا پس��ر 
کوچکش را در یکی از مدارس برتر و مطرح تهران 
ثبت نام کند، با این قصد که از پیش دبستانی با 
پایه تحصیلی ق��وی، تمام مقاط��ع تحصیلی را 
سپری کند اما بعد از گذشت دو سال متوجه شدم 
برای کاس دوم، فرزندش را از این مدرسه بیرون 
آورده و در مدرسه  دیگری ثبت نام کرده است. 
وقتی علت را از او جویا شدم گفت: »این مدرسه 
سبک آموزشی خاصی دارد که اصًا مورد قبول 
من نیست. یکی از قوانین این مدرسه این است 
که دانش آموزان تکلیف و مشق در منزل ندارند. 
در واقع در این مدرس��ه، اصل بر این اس��ت که 
بچه ها باید در حین ب��ازی و تفریح آموزش هم 
ببینند. به عبارتی اینجا مدرسه نیست شهربازی 
است. این س��بک تربیتی و آموزشی اصًا برایم 
قابل قبول نیست. یعنی چه که بچه ها در منزل 
هیچ تکلیفی انجام ندهند و عاطل و باطل برای 
خودشان در خانه هم بازی کنند؟! به همین دلیل 
پسرم را از این مدرسه بیرون آورده و در مدرسه 
دیگری که سختگیرانه و دقیق بر آموزش علم و 
دانش نظارت دارند ثبت ن��ام کردم. اان خیالم 
راحت است که تمام کتاب های کمک درسی از 
آموزش��گاه های معتبر در این مدرس��ه تدریس 
می ش��ود و آموزش ه��ای ازم و کاف��ی را ب��ه 

دانش آموزان ارائه می دهند.«
با تعجب از این همه حساسیت و سختگیری برای 
یک کودک هشت س��اله، به او گفتم پس تکلیف 
کودکی فرزندت چه می ش��ود؟ آیا تا ب��ه حال به 
خواس��ته های کودکی فرزندت توجه کرده ای؟ او 
فقط یک کودک هشت ساله است که باید کودکی 
کن��د و از ای��ن دوران زندگی لذت بب��رد. در تمام 
دنیا در مقطع ابتدایی هیچ س��ختگیری آموزشی 
صورت نمی گیرد زیرا تمام بررسی های کارشناسان 
آموزشی و همچنین روانشناس��ان این نکته را به 
اثبات رسانده است که سختگیری آموزشی و ارائه 
تکالیف و مشق شب در سنین کودکی نه تنها مفید 
و تأثیرگذار نیست بلکه از نظر جسمی خستگی و 
از نظر روانی بی حوصلگ��ی و همچنین دلزدگی از 
درس و مدرسه را برای دانش آموزان به همراه دارد. 
حال فکرش را بکنید بسیاری از والدین با اصرار و 
درخواست های مکرر می خواهند مدارس ابتدایی 
در کنار کتاب های آموزش و پرورش از کتاب های 
کمک درسی نیز برای تدریس استفاده و تکالیفی را 
هم براي خانه مشخص کنند! این نوع آموزش شاید 
نتیجه خوبی در سال های بااتر تحصیلی به همراه 
داشته باشد ولی قطعاً خستگی و افسردگی و اثرات 
تخریبی دیگری را برای دانش آموزان به همراه دارد. 
والدینی که چنین سختگیری هایی را به فرزندان 
خود روا می دارند به افیونی که سوداگران به نظام 
آموزشی تزریق کرده اند معتاد شده اند و باید برای 

ترک اعتیاد آنان کاری کرد.



  نيما احمدپور
كانون هاي قدرت در هر نظ�ام حكومتي، در واقع 
شكل دهنده هويت آن نظام و نهايتًا مشروعيت زا 
يا مش�روعيت زدا براي آن هستند. هم از اين روي 
غير از بازخواني من�ش پهل�وي اول و دوم- كه تا 
كن�ون مطمح نظ�ر صفح�ه تاريخ »ج�وان« بوده 
اس�ت- بايد به حاات ديگ�ر نماده�ا و نهادهاي 
دوران س�لطنت اين خاندان نيز نظر ش�ود. مقالي 
كه هم اينك پيش روي شماس�ت، ب�ه اختصار به 
اين مقوله پرداخته اس�ت. اميد آنكه مقبول افتد. 

   
  خاندان پهلوي، داان تباهي

در يك ن��گاه كلي بايد گف��ت كه ب��رادران، خواهران 
و همس��ران محمدرضاپهلوي در امت��داد نگرش ها و 
روش هاي رضاخان��ي، مملکت را مل��ك مطلق خود 
پنداشتند و در جهت كس��ب منافع مادي و سياسي 
افزون تر، از دست زدن به هر عملي پرهيز نداشتند، بلکه 
نس��بت به محمدرضا پهلوي، احساس بي مسئوليتي 
بيش��تري مي كردند. بي ترديد اش��رف پهلوي در اين 
زمينه از ساير افراد خاندان پهلوي دستي فراتر داشته 
است. فريده ديبا مادر فرح ديبا در اين باره مي نويسد:

»هيچ كس بيشتر از وااحضرت اش��رف از روند امور 
مملکت مطلع نبود. ايش��ان بهتر از همه مي دانند اگر 
تقصيري در كار بوده اس��ت، تقصي��ر كار فقط و فقط 
برادر تاجدارشان بود كه اجازه مي دادند وااحضرت ها، 
از جمله وااحضرت اش��رف و فرزندانشان، بي اعتنا به 
قوانين و مقررات، هر كاري كه مي خواهند در مملکت 
و حتي خارج از كش��ور انجام دهند. اگر هويدا مقصر 
بود، اگر ارتش��بد قره باغي بي كفايت بود، اگر ارتشبد 
فردوست عامل انگليسي ها بود، اگر جعفر شريف امامي، 
فراماسون بود، اگر اكثر مديران درجه  اول ايران، خائن 
بودند، باز هم همه  تقصيرها به محمدرضا برمي گردد 
كه اين افراد تقصيركار، بي كفايت فراماسون، جاسوس 
و خائن را به كار مي گرفت و مس��ئوليت امور كشوري 
و لشکري را به آنها تفويض مي نمود. خود وااحضرت 
اش��رف و برادران و خواهرانش نيز مقص��ر بودند، زيرا 
جملگي در روي كار آمدن اين رجال نقش داش��تند 
و محرمانه آنها را پشتيباني و تقويت مي كردند. غير از 
نخست وزير كه در انتخاب او عاوه بر تصميم شخصي 
محمدرضا، دول خارجي) بيش��تر امريکا و انگليس( 
دخيل بودند، بقيه  وزرا و حتي معاونان وزرا و سفراي 
اي��ران در خارج و س��ناتورهاي انتصابي به س��فارش 
وااحضرت اش��رف و س��اير خاندان پهل��وي انتخاب 

مي ش��دند. براي نمونه، به آقاي حسين مين باشيان) 
مهرداد پهلبد( اشاره مي كنم كه سند وزارت اطاعات 
و جهانگردي را به ن��ام او زده بودن��د و مهرداد پهلبد 
چون همسر وااحضرت ش��مس بود، در تمام هيئت 
دولت هايي ك��ه مي آمدند و مي رفتن��د، جايگاه ثابت 

خود را داشت!«
پرويز راجي كه به واسطه  نزديکي به اشرف پهلوي، به 
مدارج ترقي دربار پهلوي دست يافت درباره  ولي نعمت 
خود و فرح ديبا و نقش اين دو در نابساماني هاي كشور 

به خاطره اي از هويدا اشاره مي كند و مي نويسد:
» 12م��رداد1356، ماقاتي با هويدا در س��اختمان 
نخس��ت وزيري انج��ام دادم. هويدا ضمن اش��اره به 
مشکات كشور به عکس��ي از خانواده  شاه اشاره كرد 
و گفت: خودسري هاي اعضاي خانواده سلطنتي يکي 
ديگر از مش��کات جدي دولت است كه دخالت هاي 
وااحضرت اش��رف در امور مختلف نيز همواره به آن 
دامن زده اس��ت. هويدا اضافه كرد: متأسفانه، اطراف 
ش��هبانو را افرادي جاه طلب و بي رحم پر كرده اند كه 
فکر و ذهن او را شديداً تحت تأثير خود قرار داده اند. من 
مطمئنم كه اگر روزي شهبانو بخواهد بر اين مملکت 
حکومت كند همه  ما را در عرض چند ساعت قلع و قمع 

خواهد كرد.« 
ش��ايد گفتار فريده ديبا در خص��وص خاندان پهلوي 
فصل الخطاب اين مبحث باشد. وي در خاطرات خود 

چنين گفته است:
»مي ديدم ژاپني ها فوق الع��اده به مملکت خود عاقه 
دارند. من اين كشورخواهي و ميهن دوستي را مقايسه 
مي كردم با اظهارات و عائق عده اي از خاندان پهلوي 
كه س��الي به 12 ماه، خارج از كشور به سر مي بردند و 
با خارجيان ازدواج مي كردند و در امريکا و اروپا ملك 
و مسکن مي خريدند و س��رمايه گذاري مي كردند! در 
اينجا مايل نيستم اسم كس��ي را ببرم، اما مي خواهم 
خاطرنش��ان س��ازم كه تنها محمدرضا در فروپاشي 
نظام سلطنتي مقصر نبود. برادران و خواهران شاه به 
هيچ روي عاقه اي به مملکت خود نشان نمي دادند و 

فرزندان رضاشاه نسبت به آن اقيد بودند.« 
  اميرعباس هويدا، مباشر راه كج

اميرعباس هوي��دا معروف ترين رجل سياس��ي عصر 
پهلوي است كه مدت13 سال نخست وزيري او بهترين 
دليل بر شايس��تگي اش در مس��ير خدمت به خاندان 
مي باشد. درباره  اين خادم شايسته  بهتر از هر شخص 
ديگر درباريان و اربابان او به توصيف نشسته اند. ملکه  

پهلوي درباره  اصل و نصب هويدا مي نويسد:

»اميرعب��اس هويدا كه در] بين[ رجال و سياس��يون 
ايران آدم به اصطاح بي ريشه اي بود، به يك باره رئيس 

موقت كابينه شد.« 
ملکه  پهلوي در ادامه  مي افزايد:

»تا زمان هويدا هيچ نخست وزيري در ايران نيامده بود 
كه بتواند رضايت محمدرضا و برادران و خواهرانش را 
يك جا جلب كند و مورد توجه فرح و فاميل او باشد.« 
روحيه  چاكرصفتي هويدا اولين مشخصه اي است كه 

مادر محمدرضا پهلوي به آن اشاره كرده است:
»تنها هنر هويدا اين بود كه با چيزي به نام مخالفت و 
ابراز مخالفت آشنا نبود. هر كه بااتر از او قرار داشت، 
حرفش حجت بود و مي پذيرف��ت و تأييد مي كرد. در 
برابر محمدرضا و ما و حتي نوه هاي من خاضع و خاشع 
بود و دست عليرضا را كه كوچك ترين نوه  من] بود[ و 

فقط چهار سال داشت مي بوسيد.« 
جالب آنکه به  رغم اين هم��ه ارادت هويدا به خاندان 
پهلوي، ملک��ه پهلوي چن��دان از عملک��رد او راضي 

نبوده است:
»اول ايراد من به هويدا اين بود كه خيلي جلف تشريف 
داشت. مرد بايد مردانگي داشته باشد. علي الخصوص 
وقتي نخست وزير مملکت اس��ت نبايد پيراهن قرمز 
گل دار بپوش��د و حركات س��خيف بکن��د. گاهي به 
محمدرضا مي گفتم به اين مرتيک��ه هويدا بگو اداي 
جوان هاي پانزده شانزده ساله را درنياورد. محمدرضا 
مي گفت: ولش كن مادر! بگذار هر طور ميل دارد عمل 
كند.« بعضي وقت ها هم كه مثًا سالگرد تولد من بود 
و براي عرض تبري��ك مي آمد يا عيد بود يا جش��ن و 
ش��وري برپا بود و ماقاتي روي مي داد، اصًا ماحظه  
مقام خودش را نمي كرد و خيلي لودگي مي نمود. من 
از لودگي او مي خنديدم و پنهان نمي كنم كه حركات و 

وجناتش مايه  نشاط بود!«
اينجاس��ت كه حتي مادر محمدرضا پهلوي، به   رغم 
س��ادگي و بي خبري اش، به بي كفايتي هويدا اعتراف 

مي كند:
»البته هويدا آدم خوش��مزه اي بود و ما س��ر به س��ر 
او مي گذاش��تيم و او ه��م م��ا را مي خنداند و به س��ر 
وجد مي آورد، اما به درد رياس��ت دولت نمي خورد و 

محمدرضا مجبوراً او را نخست وزير مملکت كرد!« 
اصول اعتقادي هويدا آنچنان دچار تزلزل بود كه حتي 
درباري مشهور به فس��ادي مانند اردشير زاهدي هم 

نتوانسته است از كنار آن به سادگي عبور كند:
»هويدا يك آدم بي دين بود و به هيچ مسلکي اعتقاد 
نداش��ت. اگرچه پدرش از بهائيان ت��راز اول بود و در 

در يك نگاه كلي بايد گفت كه برادران، 
خواهران و همسران محمدرضاپهلوي در 
امتداد نگرش ها و روش هاي رضاخاني، 
مملكت را ملك مطلق خود پنداشتند و 
در جهت كسب منافع مادي و سياسي 
افزون تر، از دس�ت زدن ب�ه هر عملي 
پرهيز نداشته، بلكه نسبت به محمدرضا 
پهلوي، احساس بي مسئوليتي بيشتري 
مي كردند. بي ترديد اش�رف پهلوي در 
اي�ن زمين�ه از س�اير اف�راد خان�دان 
پهل�وي دس�تي فراتر داش�ته اس�ت
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نگاهی به برخي از كانون هاي قدرت در دوران سلطنت پهلوي دوم
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  محمدرضا كائيني
از منش��ورات ارجمن��د 
مرك��ز اس��ناد انق��اب 
اسامي، انتشار خاطرات 
تاريخ��ي عال��م مجاه��د 
حض��رت آي��ت اه حاج 
ش��يخ محمد مؤمن  قمي 
است. اين روحاني نامدار 
از شخصيت هاي برجسته 
ح��وزه علميه قم اس��ت 
كه با اس��تفاده از موقعيت علمي حوزه اين ش��هر، 
توانس��ت در دروس علماي بزرگي همچون مرحوم 
عامه طباطبايي، ش��يخ مرتض��ي حائري، آيت اه 
گلپايگاني و امام خميني ش��ركت كند و بهره هاي 
علمي وافري ببرد. دقت و تيزبين��ي در موضوعات 
علمي از ويژگي هاي بارز آيت اه مؤمن است. ايشان 
به رغم اشتغاات علمي و غوطه ور شدن در مباحثات 
علمي، فلس��في و اخاقي از پرداختن به مس��ائل 
سياس��ي و اجتماعي نيز غافل نبود و ب��ا پيروي از 
حضرت امام در مبارزات مردمي نقش داشت. تبعيد 
به شهداد كه يکي از نقاط بد آب و هواي ايران است، 
گواه اين ادعاس��ت. بعد از پيروزي انقاب نيز عاوه 
بر اهتمام به موضوعات علم��ي، تدريس و مباحثه 
در مس��ئوليت هاي مختلف انج��ام وظيفه كرد كه 
عضويت در شوراي نگهبان از فعاليت هاي برجسته 

ايشان است. 
از خصوصي��ات اخاقي آيت اه مؤم��ن مي توان به 
تواضع و فروتني ايشان اشاره كرد كه اين امر سبب 
شد تا در بيان و انتشار خاطرات دچار ترديد شوند، 
اما با اصرار مركز اس��ناد اين امر تحقق يافت و آنچه 
مي خوانيد مجموعه خاطرات آقاي مؤمن است كه در 
مركز اسناد قم ضبط شده و پس از بازنويسي و تدوين 
در سه فصل سامان يافته است. فصل اول به وضعيت 
خانواده، تحصيات و اساتيد مي پردازد. در فصل دوم 
به خصوصيات علمي و اخاقي استاد برجسته خود 
امام خميني اشاره شود و در فصل پاياني به پاره اي 
از موضوعات بعد از انقاب مانند عضويت در شوراي 
نگهبان و انتخابات دوره سوم مجلس شوراي اسامي 

مي پردازد كه از موضوعات مهم اين فصل است. 
 از فصول ش��اخص و مهم خاطرات حضرت آيت اه 
مؤمن، روايت هايي است كه به مقطع حضور ايشان 
در شوراي نگهبان مربوط مي شود. ايشان در واپسين 
فراز از خاطرات خويش در باب نحوه تعامل اين شورا 

با دولت دهه اول انقاب خاطر نشان مي سازد:
»واقعيت اين اس��ت كه ش��وراي نگهبان هرگز به 
صورت خطي برخورد نکرده و تسليم هيچ كس هم 
نشده اس��ت. حتي به خاطر ندارم چيزي برخاف 
قانون از شوراي نگهبان بروز كرده باشد. بنده خودم 
تا به حال يك رأي مصلحتي نداده ام و از محدوده اي 
كه براي يك عضو شوراي نگهبان تعيين شده است، 
فراتر نرفته ام، حتي ب��ه برخي از آقايان ش��ورا هم 
گفته ام كه خأ مرز و حد تعيين شده حركت كردن 
ممکن است خروج از وظيفه و خاف شرع باشد. به 
ياد دارم حضرت آيت اه آقاي صافي مي گفتند: پس 
اگر اينطور باشد، اگر شما قاضي باشي، ابد ممکن 

است بعضي از آقايان شورا را تعزير هم بکني! 
وقتي مس��ئله اي به ما ارجاع مي ش��د يا مربوط به 
شوراي نگهبان بود و ما  طبق موازين احياناً به سود 
آقاي ميرحسين موس��وي انجام مي داديم، طيفي 
كه مقابل ميرحسين موس��وي بودند، قهراً واكنش 
نشان مي دادند كه چرا چنين كرديد؟ برخي از افراد 
اين طيف حتي با من رفاقت داشتند و در عين حال 
نيم ساعت و سه ربع صحبت مي كردند كه در فان 
قصه چرا شوراي نگهبان آن گونه به سود ميرحسين 
موسوي، نخست وزير رأي داد تا ايشان بتواند از اين 
امر استفاده كند؟ ما مي گفتيم: »رأيمان قانوني است. 
ممکن است با آقاي موسوي اختاف سليقه داشته 
باشيم، ولي اين دليل نمي شود در مقام رأي دادن و 
تصميم گيري اين تفاوت سليقه را لحاظ كنيم. اميد 
است خداوند متعال همه مان را در طول عمر موفق 
بدارد تا وظيفه الهي خويش را بشناسيم و سر سوزني 

از آن منحرف نشويم.«
براي عالم رباني حضرت آي��ت اه محمد مؤمن كه 
در اين روزها در بس��تر بيماري به س��ر مي برد و تا 
هم اينك نيز از س��وي رس��انه دولت انگليس آماج 
شايعات و نسبت هاي كوته بينانه است، شفاي عاجل 
و بازگشت به عرصه سياست ديني و انقابي مسئلت 

داريم. خدايش به سامت دارد. 

 حاشيه اي بر انتشار خاطرات 
آيت اه محمد مؤمن قمي
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خانواده اي بهائي بزرگ شده بود اما تصور من اين 
اس��ت كه حتي به بهائيت هم اعتقادي نداش��ت. 
خودش مي گفت در سياس��ت بهترين مسلك ها 
بي اعتقادي به هم مسلك هاس��ت! او از روحانيون 
اس��ام متنفر بود و اصواً اسام را قبول نداشت و 
هميشه مي گفت ايران يك مملکت غير عرب است 
و به همين خاطر نبايد دين اعراب را داشته باشد. 
در زمان نخس��ت وزيري اش به بهائيان و يهوديان 
پر و ب��ال زيادي داد و ع��ده اي از بهائي��ان را وارد 

كابينه كرد.« 
زاهدي در جايي ديگر به صراحت مي نويسد:

»اشکال بزرگ ديگر، مسئله  دين و مذهب هويدا 
بود. من چند بار شخصاً به اعليحضرت عرض كردم 
هيچ خوبيت ندارد در مملکت اسامي و شيعه يك 
نفر بهائي نخست وزير باشد. متأسفانه، اعليحضرت 
نه تنه��ا از اين نصايح مش��فقانه و دلس��وزانه  من 
اس��تقبال نکرد، بلکه جانب اميرعب��اس هويدا را 

هم گرفت.« 
و باز هم تأكيدي ديگر بر امذهب بودن هويدا از 

زبان مادر پهلوي دوم:
»من چون از نزديك روي هويدا مطالعه داشته ام، 
بايد بگويم كه هويدا حتي بهائي هم نبود و به هيچ 
مسلك و ديني وابستگي نداشت و خودش مي گفت 
در سياست بهترين مسلك ها اين است كه آدم به 

هيچ مسلکي پايبند نباشد.« 
از جمل��ه خيانت هاي اساس��ي هوي��دا در مدت 
نخست وزيري13 ساله اش، حاكم كردن بهائيان 
بر مقدرات و امور يك كش��ور مس��لمان و شيعه 
بود، امري كه حت��ي فريده ديبا ب��ه آن معترض 

بوده است:
»س��اواک در مورد اعمال و رفتار هوي��دا پياپي و 
روزانه، گزارش هايي براي محمدرضا تهيه مي كرد 
كه برخي از اي��ن گزارش ها را ف��رح هم مي ديد و 
با من نيز درباره محتوي��ات آنها صحبت مي كرد. 
اين گزارش ها نش��ان مي داد كه هويدا تا آنجا كه 
توانسته مشاغل حساس را به دست بهائيان داده 
است. ساواک به محمدرضا هشدار داد كه اجتماع 
بهائيان در دولت موجب بروز ناخرس��ندي مردم 
مي شود، اما متأس��فانه، محمدرضا اين هشدارها 
را ناديده مي گرفت. از بهائيان عمده كه اس��م آنها 
به خاطرم مانده است، مي توانم به سپهبد اسداه 
صنيعي)وزير جنگ(، منص��ور روحاني)وزير آب ، 
برق و كشاورزي(، خانم فرخ رو پارسا )وزير آموزش 
و پرورش( و هوش��نگ نهاوندي)وزير كار، آباداني 
و مس��کن( اش��اره كنم. در زمان نخس��ت وزيري 
هويدا، زندگي و فعاليت هاي سياسي و اقتصادي و 
اجتماعي بهائيان سراسر علني شد و ديگر بهائيان 
مجبور نبودند دين خود را از س��اير هموطنانشان 

پنهان كنند.« 
طبيعي است دس��تياران چنين نخس��ت وزير با 
مسئوليتي، به ش��يوه بزرگ تر و بااسر خود عمل 
كنند! شريف امامي در اين خصوص چنين نوشته 

است:
»اساس��اً وقتي كه هويدا آمد و دوام دولتش مدت 
زيادي شد، وزرا ديگر به هيچ چيز اعتنا نداشتند و 
سواركارشان بودند و هر كاري دلشان مي خواست 
مي كردند، براي اينکه ماندگار بودند و خودش��ان 
را ماندگار مي دانس��تند. در مع��رض اينکه مورد 
اس��تيضاح قرار بگيرند از آنها سؤالي بشود، كسي 

بپرسد چرا؟ نبودند اين بود كه شل گرفتند.« 
  شريف امامي، فاسدي در برابر فساد!

جعفر شريف امامي در اواخر حکومت پهلوي و با 
شعار مبارزه با فساد به پست نخست وزيري رسيد، 
اما مبارزه او با فساد، داستاني دارد كه گوشه اي از 

آن در خاطرات فريدون هويدا آمده است:
»دولت ش��ريف امامي، همان گون��ه كه قول داده 
بود، مبارزه با فس��اد را آغاز كرد، ول��ي در جريان 
اين مبارزه به جاي آنکه مفسدين اصلي را كه جزو 
خانواده و اطرافيان ش��اه بودند، تحت تعقيب قرار 
دهد و اثر مطلوبي بر افکار عمومي بگذارد، به سراغ 
چند تن از عناصر درجه دو رفت و به عنوان مثال با 
دستگيري وزير سابق بهداري)دكتر شيخ  ااسام 
زاده( در حقيقت كوش��يد تا از آنها به صورت سپر 
ايمني مهره هاي اصلي استفاده كند و ضمناً با اين 
كار به مفسدين س��طح باا عامت دهد كه تا دير 
نشده هر آنچه تا كنون از كش��ور خارج نکرده اند، 

فوراً بردارند و فرار كنند.« 
فريدون هويدا درباره برنامه اصاحي شريف امامي 

اضافه مي كند:
»برنامه نيم بندي كه شريف امامي به عنوان مبارزه 
با فس��اد آغاز كرده ب��ود نيز هيچ اث��ري در افکار 
عمومي از خود به جا نگذاش��ت. م��ردم كه فقط 
شاهد بازداش��ت چند تن از وزراي س��ابق بودند، 
اين كار را صرفاً نوعي انتقام جويي شخصي توسط 
شريف امامي مي دانس��تند و معتقد بودند كه او با 
استفاده از مقام و موقعيت فعلي خود درصدد تنبيه 
كس��اني برآمده كه در زمان رياستش بر مجلس 
سنا، عليه وي دست به اقدامات تخريبي مي زدند. 
وگرنه، چون طبق نظر مردم، تمام فسادها از دربار 
ريشه مي گرفت، دولت مي بايست به اين حقيقت 
توجه مي كرد كه هم��ان زمان اعض��اي خانواده 
س��لطنت يکي يکي در حال خروج از كشور بودند 
و همين مسئله باعث مي شد كه ترديد و بدگماني 
مردم نسبت به برنامه مبارزه با فساد، به هيچ وجه 

كاهش نيابد.« 
  ساواک، پاسبان انحراف

س��ازمان اطاعات و امنيت كش��ور پيش از آنکه 
حافظ امنيت كشور باش��د، پاسبان سياست هاي 
غلطي بود ك��ه گام به گام ايران را در سراش��يبي 
سقوط پيش مي برد. مينو صميمي درباره عملکرد 

ساواک در خاطرات خود چنين آورده است:
»ساده لوحانه تصور مي كردم ساواک از اينکه يك 
نفر به خاطر دفاع از آرمان هاي شهربانو به مبارزه 

با فساد برخاس��ته، خيلي خوش��حال است، ولي 
خيل��ي زود فهميدم حقيقت چيز ديگري اس��ت 
و تش��کيات س��اواک به جاي آنکه رأساً درصدد 
مقابله با جريان هاي فس��ادانگيز برآي��د تا از اين 
طريق ه��م نارضايتي روزافزون م��ردم را كاهش 
دهد و هم موجب اس��تمرار حاكميت شاه و رژيم 
سلطنت شود، برعکس هيچ وظيفه اي براي خود 
جز مداخات مکاران��ه براي س��رپوش نهادن بر 
واقعيت هاي تلخ نمي شناس��د. با توجه به چنين 
شيوه اي، فقط مي ش��د حدس زد كه ساواک دارد 

گور شاه را مي كند.« 
فريدون هويدا ني��ز در خصوص س��اواک نظري 

مشابه دارد:
»س��اواک مس��تقل كار مي كرد و دستورات خود 
را مستقيماً از ش��اه مي گرفت. ساواک كه تمامي 
فعاليت هاي��ش كام��ًا جنبه محرمان��ه و پنهاني 
داش��ت، تمام س��عي خود را ب��ه كار مي گرفت تا 
محيطي آكنده از ترس به وجود آورد و با اين كار 
چنان جو مس��مومي بر تمامي جامعه، از صدر تا 
ذيل، حکمفرما كرده بود كه هيچ كس واقعا جرئت 
نداشت در حضور ديگران سخني به زبان بياورد، تا 
جايي كه اگر دوستانم هم مي خواستند مطلبي را 
با من در ميان بگذارند، معمواً مرا به گوشه خلوتي 
در باغچه منزل مي بردند و در آنجا با صدايي آهسته 
حرف خود را مي زدند. برقراري سانس��ور توسط 
ساواک تا بدان حد پيشرفت كرده بود كه گاه اتفاق 
مي افتاد جلوي انتشار كتاب هايي را كه قبًا بارها 
چاپ ش��ده بود مي گرفت و گفتني است كه مثًا 
از انتش��ار نمايش��نامه هايي مثل هملت يا مکبث 
فقط به اين دليل جلوگيري مي ك��رد كه در آنها 
شاه يا شاهزاده اي كش��ته مي شد! ساواک فيلم ها 
را به ميل خود، زير قيچي سانسور مي برد و حتي 
يك بار از نمايش فيلم س��اخته يکي از دوستانم، 
به نام »ابراهيم گلس��تان« كه داستان مرد تازه به 
ثروت رسيده اي را مطرح مي كرد و به نظر ساواک، 
مشاهده چنين ماجرايي مي توانست قضيه شاه بعد 
از باا رفتن قيمت نفت در ذهن بيننده تداعي كند، 

جلوگيري شد.« 
  وزرا، پيادگان شطرنج سياست

در نظامي كه تباه��ي از رأس هرم قدرت به پايين 
جريان داشته باشد، نقش وزرا و درباريان رده هاي 
پايين از پي��ش معلوم خواهد بود. ش��ريف امامي 
در خصوص چگونگي انتص��اب وزرا در دهه آخر 

حکومت پهلوي مي نويسد:
»انتخاب وزرا در س��ال هاي دهه 1350 بر اساس 
هيچ تجربه يا ماك��ي نبود. اين اواخر كس��ي از 
دانش��گاه مي آمد، دو روز يا س��ه روز بعدش وزير 
مي ش��د، آن هم وزيري ك��ه حتي ي��ك دور هم 
قانون اساسي را نخوانده بود. وزراي آن دوره هيچ 
اطاعي از قانون اساسي نداش��تند و همينطور از 
راه مي رسيدند و وزير مي ش��دند و اصًا به قوانين 

وارد نبودند.« 
 ش��ريف امامي در ادامه مي افزايد: »متأسفانه، در 
ايران ما حزب به معناي واقعي نداش��تيم. احزابي 
كه عمل مي كردن��د يك ص��ورت ظاهري بيش 
نبودند. كساني كه به سمت نخست وزيري انتخاب 
مي شدند، اينها اغلب شان افرادي نبودند كه قبًا 
يك برنامه مطالعه شده داشته باشند، با يك گروه 
مشخصي تفاهم داشته باشند و بررسي هاي ازم را 
كرده باشند. وزرايشان معلوم باشد كه چپ هستند، 
راست هستند، سوسياليست هستند، ديکتاتورند، 
چه جورند، طرز فکرشان چيست. هيچ مقدماتي 
در بين نبود. مثًا به طور ناگهاني به كس��ي اعام 
مي كردند ش��ما نخس��ت وزيريد و بايد ظرف 24 
ساعت فهرست وزرايتان را اعام كنيد. نخست وزير 
بايد فهرست وزرايش را مي برد پيش اعليحضرت، 
ايشان فهرس��ت را مي ديدند، آن وقت كساني را 
]كه[ ميل داشتند عوض ش��وند تذكر مي دادند و 
اينگونه بود كه هيچ كس به عنوان نخس��ت وزير 
نمي توانس��ت با عده اي معين و با برنامه اي روشن 
مش��غول كار ش��ود. به هر حال هيئت دولت ها به 
يك طرز اصولي تشکيل نمي شد تا مطالعات دقيق 
و برنامه هاي مشخصي داشته باشد، تازه وقتي كه 
دولت تشکيل مي شد، مي نشستند و برنامه تهيه 

مي كردند.« 
مين��و صميمي در خاط��رات خ��ود از وزرايي ياد 
مي كند كه براي ماقات با ش��اه يا شهبانو مجبور 
به پرداخت رش��وه بودن��د! تکليف سياس��ت ها و 
برنامه هاي وزرايي اينچني��ن قانونمند، به خوبي 

روشن است:
»دسترسي به شاه و شهبانو بااترين امتيازي بود 
كه نصيب يك نفر مي شد و چون برخورداري از اين 
امتياز قدرت فراواني در همه ش��ئون اجتماعي به 
ش��خص مي داد، افراد معدودي كه از آن بهره مند 
بودند، طبعاً ت��ا حد ممکن مي كوش��يدند امتياز 
دسترس��ي به ش��اه و ش��هبانو را در انحصار خود 
درآورند. كمتر كسي در تش��کيات دربار بود كه 
نداند هرمز قري��ب از مقام خود ب��ه عنوان رئيس 
تشريفات دربار سوءاس��تفاده مي كرد و با دريافت 
رش��وه هاي كان از وزرا و مقامات س��طح بااي 
كشور، به آنها اجازه شرفيابي مي داد. قصر باشکوه 
هرمز قريب در الهيه به خوبي ثابت مي كرد كه او تا 

چه حد از قدرت و نفوذ و ثروت برخوردار است.« 
  و كام آخر

اي��ن مختص��ر تنه��ا گوش��ه اي از خيانت ه��ا و 
نابس��اماني هاي برآمده از درب��ار پهلوي به روايت 
درباريان آن عصر بود. عصري كه در صورت تداوم، 
حتي نام و ياد اي��ران كهن و تمدن ه��اي آن را از 
خاطره بشريت پاک مي كرد و جامعه اي بي هويت 
و بلکه آكنده از بحران هويت ب��ه جهانيان عرضه 
مي نمود! عصري كه به بركت نهضت اسامي روح 
خدا و همت ملت مؤمن ايران به تاريخ سياه خائنان 

به انسان و بشريت، پايان داد. 
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رهنمود

 کار در نانو 
جهشی پیشرفته است

خوشبختانه مسئله  فناورى نانو يك تجربه  موفقى 
است براى كشور ما؛ و نشان دهنده  اين است كه 
وقتى يك مجموعه  عاقه مند و دلسوز و بامعرفت 
به كار متمركز مي ش��وند روى يك نقطه  خاصى 
و كار را ب��ا برنامه پيش مي برند،پيش��رفت هاى 
محسوس و جهش وارى در آن كار به وجود مى آيد. 
پيش��رفت كار فناورى نانو در واقع براى ما عاوه 
بر اينكه خودش ارزش دارد، از اين جهت هم كه  
نمونه اى است كه ما بتوانيم در همه  كارهاى كشور 
از اين نمونه تبعيت كنيم و آن را معيار قرار دهيم، 
براى ما ارزش دارد. امروز خوشبختانه مى بينيم در 
اين مقوله  علمى و تحقيقى جهش به وجود آمده؛ 

يعنى كار به صورت جهشى پيش رفته است.
بيانات رهبر انقاب در جمع نخبگان- بهمن ۹۳

  مترجم:علي طالبي
به گفته يك تيم از محققان، كهكشان 
زيبا در بافت هاي پردازش ش�ده مانند 
اس�تخوان و غضروف اج�ازه مي دهد 
تا م�واد مغ�ذي و اكس�يژن را در قلب 
به ارمغان بياورد. اي�ن روش جديد در 
نهايت اي�ن ام�كان را فراه�م مي كند 
بافت هاي�ي ك�ه در آزمايش�گاه ق�رار 
گرفته اند حاوي رگ هاي خوني باشند. 
ميكروپور هاي موج��ود در بافت هاي بدن 
مانند استخوان و غضروف اجازه مي دهند 
مواد مغذي و اكسيژن به هسته نفوذ كنند 
و با اي��ن رويكرد ممكن اس��ت در نهايت 
به بافت آزمايشگاهي اجازه دهند حاوي 

رگ هاي خوني شوند. 
ابراهيم ت��ي. اوزبوات، پروفس��ور علوم 
مهندس��ي و مكانيك، مي گويد:» يكي از 
مش��كات در جعل بافت ها آن اس��ت كه 
اندازه آنها را نمي تواني��م بزرگ تر كنيم. 
س��لول ها خواهند مرد اگر م��واد مغذي 
و اكس��يژن ب��ه آ نها نرس��د. س��لول هاي 
داخلي ني��ز در صورتي ك��ه تركيب هاي 
شيميايي اي كه موجب تمايز سلول هاي 
بنيادي مي ش��ود، به آنها نرس��د، متمايز 
نمي شوند. ساختار پرمنفذ، باعث مي شود 
مواد مغ��ذي و ديگر مايع��ات به گردش 
درآيند.« محققان با استفاده از سلول هاي 
بنيادي گرفته ش��ده از چربي هاي بدن و 
تركيب آنها با متانول هاي آلژينات سديم، 
كار خود را آغاز مي كنند. آلژينات سديم، 
حاصل از جلبك دريايي، مي تواند به ذرات 
كوچك تبديل ش��ود ك��ه در صورت حل 
ش��دن، حفره هاي كوچك��ي )منافذ( در 
بافت به وجود مي آورند. اين تيم با استفاده 

از تركيب، به رشته هاي 3D چاپي از بافت 
متمايز مي پردازد. س��پس آنها مي توانند 
رش��ته ها را ب��ا يكديگر تركي��ب كنند تا 

تكه هاي بافت تشكيل دهند. 
وقتي محققان بافت را به تركيب شيميايي 
اضافه مي كنند، س��لول هاي بنيادي را به 
س��لول هاي خاص تبديل مي كنند كه در 
اين مورد استخوان يا غضروف هستند. به 
دليل وجود منافذ، مايع مي تواند در تمام 
س��لول هاي بنيادي جريان يابد. محققان 
در ش��ماره اخير بايوفبريكيشن گزارش 
مي دهند رش��ته ها تخلخ��ل 25 درصد و 
اتصال منافذ را تا 85 درصد براي حداقل 

سه هفته حفظ مي كنند. 
با چاپ سه بعدي رشته ها در كنار و بااي 
هم همانطور كه در كار قبلي نش��ان داده 
شده است، رشته ها خود را  براي ساختن 

تكه هاي بافت مي سازند. 
 اوزب��وات بي��ان مي كند:»اي��ن تكه ها 
مي توانند در استخوان يا غضروف، بسته 
به اينكه كدام س��لول ها هستند، كاشته 
شوند. آنها مي توانند براي استئوآرتريت، 
بخيه ه��اي جراح��ي پاس��تيك مانند 
غضروف در س��پتوم بين��ي، ترميم زانو 
و س��اير نقايص اس��تخواني يا غضروف 
اس��تفاده ش��وند.« در بعضي موارد، كار 

روي غض��روف س��اده تر از اس��تخوان 
اس��ت، زيرا در بدن انس��ان، در غضروف 
خون جري��ان ندارد. با اي��ن حال، برخي 
اس��تخوان ها به طور طبيع��ي متخلخل 
هستند و تخلخل در جايگزيني يا ترميم 
اين استخوان ارزشمند است، در حالي كه 
در ح��ال حاضر تنه��ا بخيه هاي كوچك 
قابل ساخت هستند، ساختن اين بخيه ها 
س��اده تر از توليد مصنوعي چوب بندي 
اس��ت. محققان در حال بررسي استفاده 
از روش هاي مشابه روي عضله، چربي و 

ساير بافت هاي ديگر هستند. 
منبع:ساينس ديلي

روز
وير 

تص

محققان كش��ور موفق ب��ه طراحي اس��كلت خارجي 
غيرفعال براي كاهش مصرف انرژي و تأخير خستگي 
در عض��ات مفصل ران هن��گام دويدن فرد ش��دند. 
رضوان نصيري دانش��جوي دكتري دانشگاه تهران و 
مجري طرح »اسكلت خارجي غيرفعال براي كاهش 
مصرف ان��رژي و تأخير خس��تگي در عضات مفصل 
ران  هنگام دويدن« گفت: اين نوآوري يك اس��كلت 
خارجي غيرفعال است كه براي كاهش مصرف انرژي و 
به تأخير انداختن خستگي هنگام دويدن طراحي شده 
است. اين اسكلت، انرژي را بين دو پا منتقل و بخشي از 
هدررفت انرژي را هنگام دويدن در فنر ذخيره مي كند 

و اين كار باعث مي ش��ود ف��رد در طواني مدت دچار 
خستگي كمتر شود. 

 با اس��تفاده از اين اختراع، افراد مي توانند يك مسير 
طواني را با خستگي كمتري بدوند يا با صرف انرژي 
مشخصي، با سرعت بيشتري گام بردارند. استفاده از 
اين اسكلت هنگام دويدن، مصرف انرژي فرد را كاهش 
خواهد داد ك��ه اين امر به كاهش خس��تگي عضات 
به خصوص در سرعت هاي باا خواهد انجاميد و براي 
گستره وس��يعي از س��رعت ها هنگام دويدن كاربرد 
دارد؛ اين در حالي است كه ساير اسكلت هاي خارجي 
غيرفعال تنها براي دويدن يا راه رفتن و در س��رعتي 

خاص كاربرد دارند. اين ساختار كاماً غيرفعال است، به 
اين معنا كه از هيچ موتور، باتري يا سيستم الكترونيكي 
استفاده نمي كند و تنها به كمك طراحي بسيار ساده و 
هوشمندانه، يك فنر ورقه اي در ساختار خود قادر است 
هنگام دويدن، بخشي از انرژي يكي از پاها را ذخيره  و 

به پاي ديگر منتقل كند. 
اين اس��كلت خارجي با اس��تفاده از يك فنر ورقه اي، 
دو مفصل ران را به يكديگر متص��ل مي كند. اين فنر 
ورقه اي با تبادل انرژي بين دو پ��ا، از هدررفت انرژي 
جلوگيري و انرژي در حال ات��اف در يك پا را به پاي 

ديگر تزريق مي كند.

اسكلت خارجي پا با امكان  ذخیره انرژي در بدن توسط محققان کشور ساخته شد

 بافت هاي بدن 
اكسيژن و مواد مغذي را وارد قلب مي كنند

فناوري

روبات

ساعت مچي هوشمندی که فشار خون را اندازه گیري مي کند
محققان از نخستين ساعت مچي هوشمند 
جهان كه قادر به اندازه گيري فشار خون 
افراد اس��ت، رونماي��ي كردند. س��اعت 
مچي هوشمند ياد ش��ده قادر به نظارت 
بر ضربان قلب و كيفيت خ��واب كاربران 
در طول شبانه روز اس��ت. ساعت مذكور 
مي تواند فشارخون افراد را در زمان بيداري 
اندازه گيري كند، ام��ا به گونه اي طراحي 
نش��ده كه اين كار را در زماني كه كاربران 
خوابيده اند، انجام دهد. اين ساعت داده هاي خود را با يك برنامه همراه همگام سازي مي كند و توسط 
آن كاربران مي توانند از ميزان فشار خون، ضربان قلب و نحوه خواب خود آگاه شوند. البته ازم به ذكر 
است برنامه همراه اين ساعت هوشمند قرار است طي روزهاي آينده منتشر شود و در دسترس قرار گيرد. 
كاربران همچنين توسط اين برنامه مي توانند ليست ماهانه ميزان ضربان قلب، فشار خون و كيفيت 
خواب خود را نيز مشاهده كنند. تمام ابزاري كه در سيستم اين ساعت به كار رفته اند، بزرگ تر از يك دانه 

برنج نيستند. به گفته شركت، هر دستبند از سازه اي ساخته شده كه پنج برابر قوي تر از فواد است. 
-----------------------------------------------------------------------

چاپگر دستي که قابلیت چاپ روي هر سطحي را دارد
يك شركت سوئدي، نوعي چاپگر دستي 
ابداع كرده اس��ت كه براي هر س��طحي 
كارآيي دارد. چ��اپ گرافيك هاي رنگي 
روي صفحات كاغذي مرس��وم است، اما 
براي چاپ روي چوب يا هر سطح ديگري 
كه در چاپگر قرار نمي گيرند، نياز به يك 
ابزار ديگر احس��اس مي ش��ود. محققان 
نوعي چاپگر جوهري دستي ابداع كرده اند 
كه به صورت بيسيم و با كمك واي فاي به 
يك اپليكيشن تلفن همراه هوشمند متصل مي شود. با كمك اين چاپگر، گرافيك هاي تمام رنگي روي 
اپليكيشن ظاهر مي شوند و به چاپگر انتقال مي يابند. يك كابل USB براي انتقال داده ها مورد استفاده 
قرار مي گيرد و چهارپوش��ه تصوير در حافظه فلش ايكس دي آر ذخيره مي شوند؛ در نتيجه در آينده 
مي توان از آن بدون تلفن همراه هم استفاده كرد. كاربران براي چاپ گرافيك ها اين ابزار را به سادگي 
روي سطح مورد نظر مي كشند و آن را به اطراف حركت مي دهند. ايكس دي آر با استفاده از يك حسگر 
نوري و يك واحد اندازه گيري سنجش داخلي، جهت و سرعت حركت را تعيين و گرافيك هاي مورد نظر 
را چاپ مي كند. ايكس دي آر با وجود داشتن كارآيي باا در حال حاضر نمي تواند چاپ تمام صفحه اي را 
انجام دهد و تنها توانايي چاپ در سه رديف افقي با فاصله كمي ميان هر رديف را دارد. قدرت اين چاپگر، 

با يك باتري ليتيوم- پليمر تأمين مي شود كه با هر بار شارژ، قابليت 4 هزار مورد چاپ را دارد.

روبات ها هنجارهاي مالكیت را تشخیص مي دهند
پژوهش��گران، نوعي سيس��تم روباتيك 
ابداع كرده اند كه امكان درك هنجارهاي 
مالكيت را براي روبات ها فراهم مي سازد. با 
ترويج استفاده از روبات ها نياز به برقراري 
مؤثرتر و مناسب تر آنها با انسان ها احساس 
مي ش��ود. نكته اصل��ي در تعام��ل ميان 
انسان ها درك و رفتار براساس هنجارهاي 
اجتماعي- اخاقي اس��ت، زيرا اين كار، 
همكاري مثبت با ديگران را ترويج مي دهد. 
شايد آموزش هنجارهاي مالكيت به روبات ها، تعامل آنها با انسان ها را افزايش دهد و امكان تشخيص 
ابزارهاي تحت مالكيت را برايش��ان فراهم كند. پژوهش��گران مي گويند تمركز پژوهش ما بر ساخت 
روبات هايي است كه تعامل با آنها براي انسان ها ساده باش��د. يكي از بخش هاي اين پژوهش، بررسي 
چگونگي آموزش مفاهيم ضروري اجتماعي به روبات هاست. درك مالكيت، اجازه و قانون، از موضوعاتي 

است كه تاكنون توجه زيادي به آن نشده است، اما تأثير بسياري در عملكرد روبات ها دارد. 
-----------------------------------------------------------------------

ابداع حسگر انگشتي براي نظارت بر بیماري پارکینسون
قدرت پنجه دست نيز همانند سرعت راه 
رفتن و مسافتي كه فرد قادر به پياده روي 
است، مي تواند از ش��اخص هاي سامت 
جسمي و رواني فرد باش��د. انواع شرايط 
و درمان ها را مي توان توسط قدرت پنجه 
دست فرد كنترل كرد، اما اندازه گيري اين 
موضوع معمواً در مطب پزش��ك انجام 
مي شود. پژوهش��گران اخيراً يك حسگر 
ابداع كرده اند كه به انگش��ت اش��اره فرد 
متصل مي شود و مي تواند حركت انگشت كاربر را اندازه گيري كند و از اين طريق قدرت پنجه دست 
افراد را متوجه شود. هدف مهندسان از اول اين بود كه دس��تگاهي را ابداع كنند كه بتواند بر بيماري 
پاركينسون افراد نظارت كند، زيرا تغييرات در رژيم دارويي معمواً با تغيير عائم همراه است. از آنجايي 
كه اكثر مبتايان به پاركينسون افراد مسن هستند، حسگرهاي مبتني بر پوست نمي توانند دقيق باشند 
و ممكن است به عفونت هاي ناخواسته منجر شوند، اما ناخن ها در اين مورد امن تر هستند و اطاعات 
زيادي در مورد فعاليت هاي روزمره كاربر ارائه مي دهند. يك نيروس��نج درون دستگاه مذكور تعبيه 
شده است كه حركت انگشت را تشخيص مي دهد و به لطف هوش مصنوعي و سيستم نرم افزاري، اين 
دستگاه مي تواند اطاعات كمي درباره كارهايي كه كاربر انجام مي دهد، ارائه دهد. نيروسنج وسيله اي 
براي اندازه گيري نيرو، گش��تاور يك نيرو)لنگر( يا توان است مانند توان توليد شده توسط يك موتور 
الكتريكي يا ماشين گرمايي كه وزن جسم را توسط نيروسنج اندازه گيري مي كنند. داخل نيروسنج يك 
فنر قرار دارد كه مي تواند كشيده شود و مقدار كشيدگي فنر داخل نيروسنج به اندازه نيرويي بستگي 

دارد كه به نيروسنج وارد مي شود.

دستاورد

پزشكی

نانوچسب هاي خودترمیم شونده 
جايگزين لحیم کاري شدند

محققان كشور در مقياس آزمايش��گاهي موفق به 
توليد چسب هاي ترميم شونده به عنوان جايگزيني 
براي لحيم كاري با فناوري نانو شدند. پژوهشگران 
كش��ورمان در مطالعات آزمايش��گاهي خود موفق 
به توليد نانوچس��ب هايي پليمري با دو خصوصيت 
رسانايي و خودترميم شوندگي شدند. اين نانوچسب ها 
مي توانند جايگزين مناسبي براي عمليات لحيم كاري 
باشند. دكتر فرزانه هاشمي نصر دانش آموخته مقطع 
دكتري دانشگاه تهران به كارگيري فلز سمي سرب 
را يكي از معايب اصلي استفاده از فرآيند لحيم كاري 
در اتصال قطعات در مداره��اي الكترونيكي عنوان 
كرد و گفت: در طرح حاضر از يكسو از نانوصفحات 
گرافن به منظور بهبود خواص رسانايي چسب هاي 
رساناي الكتريكي اس��تفاده شده اس��ت و از سوي 
ديگر با بهره گيري از نانوكپس��ول هاي حاوي مواد 
ترميم كننده، خاصيت خودترميم شوندگي به چسب 
القا شده است. اعمال اصاح ساختاري و همچنين 
استفاده از فناوري نانو در ساخت چسب رسانا عاوه 
بر بهبود كارايي چسب، افزايش طول عمر و مقاومت 

در برابر شوك حرارتي را در پي داشته است. 

کشف دارويي که تولید 
انسولین را ۴۰ برابر مي کند

پژوهش��گران ادعا مي كنند يك تركي��ب دارويي 
جديد توسعه داده اند كه باعث افزايش سلول هاي 
توليدكننده انسولين مي ش��ود و مي تواند منجر به 
درمان ديابت ش��ود. افراد مبتا ب��ه ديابت كمبود 
»سلول هاي بتا« دارند و اين سلول ها نيز انسولين 
را تشكيل مي دهند. بدون انس��ولين كافي، آنها به 
درس��تي قادر به توليد گلوكز نيستند. سلول هاي 
بتا)β- cells( نوعي از س��لول ها هس��تند كه در 
لوزالمعده قرار دارند. اين س��لول ها در مناطقي به 
نام جزاير انگرهانس حضور دارند و بين ۶5 تا 8۰ 
درصد اين ناحيه را تشكيل مي دهند. وظيفه اصلي 
اين سلول ها ترشح انسولين است. اين سلول ها در 
سال ۱8۶۹ توسط كالبدش��ناس و آسيب شناس 
آلماني پاول انگرهانس كشف ش��دند. در ديابت 
نوع يك تخريب س��لول هاي بتا در پانكراس منجر 
به نقص توليد انسولين مي شود و در ديابت نوع دو 
مقاومت پيشرونده بدن به انسولين وجود دارد كه 
در نهايت ممكن است به تخريب سلول هاي بتاي 
پانكراس و نقص كامل توليد انسولين منجر شود. 
پژوهش��گران پيش از اين كش��ف كرده بودند كه 
دارويي به نام »هارمين« مي تواند روزانه سلول هاي 
بتاي)انسولين ساز( توليدي توسط پانكراس را ۱۰ 
برابر كند. اكنون دانش��مندان داروي هارمين را با 
داروي ديگري كه س��بب افزايش رش��د استخوان 
مي ش��ود تركيب كردند و دريافتن��د اين تركيب 
دارويي مي تواند توليد انس��ولين را 4۰ برابر كند. 
اين داروي تجربي كه پژوهشگران در حال توسعه 
آن هس��تند در مراح��ل اوليه آزمايش اس��ت، اما 
پژوهش��گران معتقدند مي تواند اثر قدرتمندي بر 
سلول هاي توليدكننده انسولين و در درمان ديابت 

نوع يك و دو داشته باشد. 

فضا

ماهواره »دوستي« طراحي و ساخته شد
رئيس سازمان فضايي ايران گفت: ماهواره »دوستي« دانشگاه شريف و ايستگاه هاي زميني آن طراحي و 
ساخته شد. مرتضي براري افزود: با تاش بيش از ۱5۰ نيروي متخصص و همكاري پنج دانشكده تخصصي 
در حوزه هاي برق، هوافضا، كامپيوتر، مكانيك و صنايع، ماهواره »دوستي« دانشگاه شريف و ايستگاه هاي 
زميني آن طراحي و ساخته شد. براي آماده نگه داشتن ماهواره و تجهيزات ساخته شده تست هاي جديدي 
صورت گرفت كه با موفقيت توأم بود. رئيس سازمان فضايي ايران، تصويربرداري رنگي با رزولوشن بهتر از 
3۰ متر، بررسي پوشش گياهي و پايش منابع آبي را از جمله كاربردهاي ماهواره »دوستي« عنوان كرد. 

  مترجم: رضا محمدی
گروهي از محققان يك رويكرد طراحي 
هماهن�گ س�خت افزار- ن�رم اف�زار 
عصبي را توس�عه داده اند كه مي تواند 
آموزش ش�بكه هاي عصبي را بهينه تر 
و سريع تر انجام دهد. كار آنها مي تواند 
ي�ك روز ام�كان آموزش ش�بكه هاي 
عصب�ي را در دس�تگاه هاي كم قدرت 
مانند گوشي هاي هوشمند، لپ تاپ ها 
و دس�تگاه هاي ثاب�ت فراه�م كن�د. 
آموزش ش��بكه هاي عصبي ب��راي انجام 
وظايفي مانند تش��خيص اش��يا، حركت 
اتومبيل هاي خودران ي��ا بازي هايي كه 
انرژي و زمان زيادي را صرف محاس��بات 
مي كن��د، اس��ت. رايانه ه��اي ب��زرگ با 
صدها تا هزار پردازنده معم��واً نيازمند 
يادگيري اي��ن وظايف هس��تند و زمان 
آم��وزش مي تواند يك هفته ت��ا چند ماه 
باشد. محققان مي گويند ما در حال حل 
اين مشكل از دو جهت هستيم - دستگاه 
و الگوريتم ها - براي به حداكثر رساندن 
بهره وري انرژي در طول آموزش ش��بكه 

عصبي. 
جزء سخت افزاري نوعي فناوري حافظه 
غيرقابل انعطاف است كه بس��يار از نظر 
انرژي كارآمد اس��ت و يك رم رس��اناي 

اتصالي با ساب كوانتوم 5۱2 كيلوبايتي. 
اين دس��تگاه ۱۰ ت��ا ۱۰۰ براب��ر انرژي 
كمتري از فناوري هاي برجس��ته حافظه 
ام��روز اس��تفاده مي كند. اين دس��تگاه 
 CBRAM مبتني بر فن��اوري حافظه
Adesto است كه به طور عمده به عنوان 

ي��ك دس��تگاه ذخيره س��ازي ديجيتال 
كه تنه��ا داراي حالت هاي صف��ر و يك 
است استفاده مي ش��د، اما كوزوم و افراد 
آزمايشگاه او نش��ان دادند مي توان آن را 
برنامه ريزي كرد ت��ا حالت هاي مختلف 
آنالوگ را داش��ته باش��د و در مغز انسان 

س��يناپس بيولوژيك��ي را شبيه س��ازي 
كند. اين به اصطاح دس��تگاه سيناپسي 
مي تواند براي انجام محاسبات در حافظه 
ب��راي آموزش ش��بكه عصبي اس��تفاده 
ش��ود. به گفته كوزوم حافظه در تراش��ه 
در پردازنده هاي معمولي بس��يار محدود 
است، بنابراين آنها ظرفيت كافي هم براي 
انجام محاسبات و هم براي ذخيره سازي 
روي يك تراشه را ندارند، اما در اين روش، 
ما يك آرايه حافظه ب��ا ظرفيت باا داريم 
كه مي تواند محاسبات مربوط به آموزش 
ش��بكه عصبي در حافظه را بدون انتقال 

داده به يك پردازنده خارجي انجام دهد. 
اين امر باعث افزاي��ش كارآيي و كاهش 

مصرف انرژي در طول تمرين مي شود. 
اي��ن رويك��رد از نوعي ش��بكه عصبي به 
صرف��ه در مصرف ان��رژي به نام ش��بكه 
عصبي اس��پايكس براي اجراي آموزش 
غيرمس��ئوانه در س��خت افزار استفاده 
مي كن��د. گذش��ته از اين تيم ك��وزوم با 
الگوريتمي ب��ه صرفه، ان��رژي ديگري را 
به كار مي گيرند كه ب��ه آن »هرس نرم« 
گفته مي شود كه باعث مي گردد آموزش 
شبكه هاي عصبي بس��يار كارآمد و بدون 

فدا كردن دقت باشد. 
ن��رژي،  از لح��اظ صرفه جوي��ي در ا
محققان ب��رآورد مي كنند روش طراحي 
سخت افزار- نرم افزار مربوط به اعصاب، 
مي تواند درنهايت اس��تفاده انرژي حين 
آموزش ش��بكه عصب را كاه��ش دهد. 
كوزوم و تيمش قصد دارند با شركت هاي 
فناوري حافظه براي پيش��برد اين كار به 
مراحل بعدي همكاري كنند. هدف نهايي 
آنها توسعه سيستم كاملي است كه در آن 
ش��بكه هاي عصبي را مي توان در حافظه 
آموزش داد ت��ا كاره��اي پيچيده تر را با 

بودجه و زمان بسيار كم انجام دهند. 
منبع:ساينس ديلي

آموزش شبكه هاي عصبي در گوشي هاي هوشمند و لپ تاپ ها 



سیستان و بلوچستان به واسطه سواحل مکران 
در مسیر دو کریدور از سه کریدور ترانزیتی بزرگ 
دنیا قرار گرفته است. این امر منطقه مکران را به 
عنوان محور ترانزیتی و توسعه جنوب شرق مطرح 
می کند که در آینده ای نزدیک با راه اندازی محور 
ترانزیتی از بندر چابهار آغاز و با عبور از شهرهای 
اس��تان هاي سیس��تان و بلوچس��تان، خراسان 
جنوبی، رضوی و ش��مالی به کشورهای آسیای 
میانه ختم می ش��ود  . از آنجا که بن��در چابهار در 
سواحل مکران به علت موقعیت استراتژیک خود 
و دسترس��ی به آب های آزاد بین المللی ، جایگاه 
ویژه ای در مبادات تجاری بین جمهوری اسامی 
ایران و سایر کشورهاي منطقه دارد، لذا توسعه آن 
از سال هاي گذشته مورد توجه قرار گرفته است 
.همچنین وجود آب های عمیق در خلیج چابهار، 
شرایط پهلو گیری کش��تی های باای 100 هزار 
تن و افزایش میزان تخلیه و بارگیری کاا در بندر 
چابهار از جمله مزیت های این بندر است که این 
منطقه را نسبت به سایر نقاط ساحلی ایران متمایز 
کرده اس��ت . مزایاي موجود موجب ش��ده تا در 
آینده ای نزدیک و با اتصال بندر چابهار در سواحل 
مکران به شبکه ریلی کش��ور ، این بندر در بحث 
ترانزیت کاا به کش��ورهای افغانستان، روسیه، 
آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، ترکمنستان، 

تاجیکستان، قرقیزس��تان، قزاقستان، مولداوی 
و گرجس��تان داراي موقعی��ت وی��ژه اي ش��ود. 
موقعیت هاي اقتصادي این منطقه س��بب شده 
تا پروژه های مهمی در سواحل مکران در استان 
سیستان و بلوچستان تعریف ش��ود که از جمله 
آنها مي توان به صنعت س��یمان، فواد، ساخت 
شناورهای آلومینیومی و فوادی، قوطی کنسرو، 
س��ازه های پیچ و مهره ای، کنس��رو ماهی، اسید 
سولفوریک، تور ماهیگیری، شیرین سازی آب و 

فرآوری پیله ابریشم اشاره کرد.
   اختصاص 20 میلیارد تومان از سوی مقام 

معظم رهبری
مزایاي موجود در رونق و توس��عه سواحل مکران 
در شرق کشور سبب شده تا از سال ها قبل بارها 
مقام معظم رهبري به ای��ن مهم توجه ویژه کرده 
و خواس��تار تس��ریع در رونق هرچه بیش��تر آن 
ش��ود، موضوعي که حاا با کمک نقدي رهبري 
وارد فاز جدیدي شده اس��ت .روز گذشته بود که 
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و 
بلوچستان اعام کرد: »۲0 میلیارد تومان از سوی 
دفتر مقام معظم رهبری برای کریدور س��احلی 
مکران اختصاص داده ش��د.« ابراهیم جاوشیری 
در توضیحات بیشتر در این زمینه افزود: »ایجاد 
کریدور س��احلی مکران یکی  از تأکی��دات مقام 

معظم رهبری برای آبادانی سواحل مکران است، 
این کریدور از شرقی ترین نقطه یعنی بندر صفر 
مرزی گواتر در سیستان و بلوچستان آغاز می شود 
و با عبور از چابهار و جاس��ک به خرمش��هر ختم 
می ش��ود.« وی ادامه داد: »۲65 کیلومتر از این 
کریدور در حوزه سیس��تان و بلوچستان از گواتر 
در شرق تا زرآباد در غرب اس��ت که با اختصاص 
بودجه ه��ای دول��ت و کمک های دفت��ر رهبری 
بخش هایی از آن به پیمان رفته است.« مدیرکل راه 
و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان 
تصریح کرد: »از حوزه کنارک ت��ا زرآباد به طول 
154 کیلومتر، 4 قطعه با مبلغ 185 میلیارد تومان 
به پیمان رفته و 4 شرکت مشغول کار شده اند.« 
به گفته این مسئول، همچنین از چابهار تا گواتر 
به طول 100 کیلومتر، دو قطعه قرارداد بسته شده 
و اعتبار آن به ارزش ۲0 میلیارد تومان از س��وی 

دفتر رهبری اختصاص داده شده است.
  اهمیت ويژه جهاني سواحل مكران 

مکران، سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی ایران 
و جنوب غربی پاکستان است که در طول خلیج 
عمان از رأس الکوه در باختر جاسک تا »اس با« 
در جنوب خاوری ایالت بلوچس��تان پاکس��تان 
گس��ترده اس��ت. وجود منطق��ه آزاد تجاری- 
اقتصادی چابهار، وجود سواحل مناسب، زمین 

و پس کرانه های مناسب در امتداد ساحل، وجود 
بسترهای عالی برای ترانزیت و کشتیرانی تجاری 
و وجود خلیج ه��ای کوچک )خوره��ا( از جمله 
قابلیت های این منطقه به شمار می آید. یکی از 
مهم ترین قابلیت های این منطقه، مجاورت آن با 
آب های آزاد بین  المللی در سرتاسر مرز جنوبی، 
همسایگی مس��تقیم با کش��ورهای پاکستان و 
افغانستان و به طور غیرمس��تقیم با کشورهای 
آسیای مرکزی )از طریق ترکمنستان( است که 
یک راه غیرقابل چشم پوشی برای این کشورهای 
محصور در خشکی )به جز پاکستان( به دریاهای 
آزاد محسوب می شود. از آنجا که استان سیستان 
و بلوچستان در مس��یر دو کریدور از سه کریدور 
ترانزیتی ب��زرگ دنیا ق��رار دارد ل��ذا این مهم، 
منطقه مکران را به عن��وان محور ترانزیتی طرح 
توسعه جنوب شرق مطرح می کند که در صورت 
راه اندازی محور ترانزیتی کشور که از بندر چابهار 
آغاز و با عبور از ش��هرهای اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان و خراسان جنوبی، رضوی و شمالی به 
کشورهای آسیای میانه ختم می شود، این منطقه 
محروم، از فق��ر و محرومیت خارج و به س��وی 
توسعه حرکت خواهد کرد. همچنین بندر چابهار 
یکی از چهارراه های اصلی کریدور جنوبی تجارت 
جهانی نیز محسوب می ش��ود. این بندر به علت 
موقعیت راهبردی خود و دس��تیابی به آب  های 
آزاد بین المللی، جایگاه ویژه  ای در مبادات بین 
ایران و س��ایر نقاط منطقه دارد. چابهار نس��بت 
به سایر نقاط س��احلی ایران، مزیت های خاص 
خ��ود را دارد؛ آب های عمی��ق در خلیج چابهار، 
ش��رایط پهلوگیری کش��تی های بزرگ و ایجاد 
تأسیس��ات بندری را فراهم می کن��د. این بندر، 
مهم ترین بندر تجاری خ��ارج از حوضچه خلیج 
فارس است و از نظر سیاسی و راهبردی در مواقع 
جن��گ و بحران های منطق��ه ای می تواند نقش 
تعیین کننده ای ایفا کند. قرار گرفتن چابهار در 
یک خلیج، موقعیت بندری ایده آلی برای توسعه 
فیزیکی در آینده به آن می بخشد که بسیاری از 

بنادر دنیا، از آن محرومند.

 اپليكيشن ها دست داان را 
از بازار زعفران كوتاه مي كنند 

در مورد زعفران ايران همين بس كه بدانيم به رغم اينكه اكثر مردم فكر 
مي كنند اين محصول متعلق به اس�تان هاي شمال شرقي كشور است 
ولي در حال حاضر ۲۴ استان درگير توليد زعفران هستند. بازارپسندي 
و توجه به مدل توريستي زعفران در كشور مي تواند منجر به ايجاد ارزش 
افزوده شود. با توجه به اينكه ايران بزرگ ترين توليد كننده زعفران در دنيا 
است؛ گروهي در تربيت حيدريه به اين فكر افتاده اند كه تا براي استفاده از 
اين همه ظرفيت در اين صنعت، رويدادي استارت آپي در صنعت زعفران 
برگزار كنند. كاري كه حتماً مي تواند صنعت زعف�ران را متحول كند. 

    
یکي از بازارهاي صنعت زعفران بازار عرضه گل و پیاز زعفران است که 
این بازار مي تواند در زمینه ایجاد اشتغال و سودآوري حرف هاي زیادي 
براي گفتن داشته باشد ولي به شرطي که دست داان از مراحل خرید 
تا فروش حذف شود. همچنین گل هاي زعفراني که به فروش مي رسند 
معمواً در محیط نامناسبي قرار مي گیرند که این باعث میکروبي شدن 
گل زعفران مي شود. در همین راس��تا یکي از استارت آپ هایي که در 
صنعت زعفران وارد شده براي حذف واسطه ها و خرید گل هاي زعفران 

در شرایط بدون میکروب توانسته اپلیکیشیني را طراحي کند. 
مدیر مرکز رش��د واحدهاي فناور تربت حیدریه ب��ا بیان اینکه حذف 
داان با یک اپلیکیش��ن ایراني براي خرید زعفران با کیفیت در حال 
اجراست، مي گوید: »به واسطه این اپلیکیشن گل هاي زعفران در محل 
زمین کشاورزي به فروش مي رسند و به محل دیگري وارد نمي شوند؛ 
به این صورت که به واسطه این نرم افزار خریدار و فروشنده مي توانند 
تعامل برقرار کنند تا در بس��تر آناین گل مزرعه به خریدار به فروش 
برس��د. همچنین دالي در پروس��ه فروش گل زعفران ک��ه منجر به 
نوسانات بازار مي شود از بین مي رود؛ همچنین گل زعفران در مزرعه 
بدون اینکه وارد مکاني شود و میکروب جذب کند، به فروش مي رسد.« 
به گفته مسعود جمشیدیان این اپلیکیش��ن طوري طراحي شده که 
مي تواند قیمت کارشناسي شده را براي زعفران تعیین کند؛ البته براي 
فروش پیاز زعفران هم مي توان با این اپلیکیشن با فروشنده و خریدار 
در تعامل بود. تاکنون چنین نمونه اي براي خرید و فروش گل زعفران 
نداشته ایم و سرمایه گذاري روي این موضوع مي تواند تحول شگرفي در 

فروش گل زعفران ایجاد کند. 
   زعفران دارويي حیاتي

کارکرد گیاهاني از جمله زعفران تنها به صنعت غذایي محدود نمي شود 
بلکه مي توان از آنها در صنعت داروی��ي نیز بهره برد. از همین رو محققان 
کش��ور در صدد بر آمدند تا از گیاه زعفران براي درمان زخم هاي دیابتي 
استفاده کنند.  زخم هاي دیابتي ها عفوني هستند و قابلیت ترمیم ندارند 
از همین رو گروهي از دانش��جویان به این فکر افتاده اند تا تحقیقاتشان را 
بر روي پروژه اي در جهت تولید پماد، پانسمان و چسب درمان از زعفران 
متمرکز کنند.  در ط��ول این تحقیقات حاا توانس��ته اند اثبات کنند که 
ماده اي در زعفران مي تواند در ترمیم زخم هاي دیابتي مؤثر باشد.  در همین 
رابطه علیرضا رامندي، دانشجوي بیوتکنولوژي دانشگاه تربت حیدریه با 
بیان اینکه در این پروسه از فناوري نانو بهره بردیم، مي گوید: »تولید نانو 
ذرات نقره از بنیه زعفران، موجب ترمیم زخم هاي دیابتي مي شود؛ طي 
آزمایشات بررسي نانوذره و تأثیر آن در موش هاي مبتا به دیابت به نتیجه 
رس��یدیم که این ماده مي تواند زخم هاي دیابتي را ترمیم کند. پروس��ه 
درماني اثر ماده تولیدي روي موش هاي ۲1 روزه نشان داد که ترمیم زخم 
دیابتي امکان پذیر است.« وي با بیان اینکه درصدد هستیم که پژوهش خود 
را در قالب مقاله استخراج کنیم، تأکید مي کند: »پانسماني که با فرآوري 
زعفران تولید خواهد شد براي افراد مبتا به زخم هاي دیابتي کاربرد دارد. 

ما یقین داریم که این طرح ارزش تجاري سازي شدن را دارد.«

 ۴5 درصد نياز فاكتورهاي دارويي 
توسط سامان داروي هشتم تأمين مي شود
 توليد داروهاي كمياب هموفيلی ها 

در شركت هاي دارويي آستان قدس رضوي
دسترسي به فناوري هاي نوين دارويي جهان و خودكفايي دارويي به ويژه 
در حوزه داروهاي بيماران خاص، يكي از مهم ترين اهداف پژوهش�ي 
كشور است. شركت س�امان داروي هشتم وابس�ته به آستان قدس 
رضوي نيز به  عنوان يك شركت دانش بنيان در آبان ماه 1387 تأسيس 
و پروژه تحقيقاتي توليد فاكتور هشت نوتركيب انساني را تحت پوشش 
خود قرار داد. در س�ال 139۴، اين ش�ركت موفق به توليد »سافاكتو
AF«به  عنوان اولين فاكتور هشت انعقادي نوتركيب ايراني شد و نويدي 
خوش را به بيماران رنج ديده هموفيلي كشور داد، چراكه شركت سامان 
داروي هشتم به عنوان چهارمين شركت دنيا به اين فناوري مهم دست 
يافته بود و حاا مي توانست چشم هاي دنيا را به سمت خود بچرخاند. 

    
واحد تحقیق و توسعه شرکت سامان داروي هشتم از سال 1388 با رویکرد 
تولید فاکتور هشت نوترکیب به عنوان نخستین استراتژي خود شروع به 
کار کرد. در سال 139۲، سافاکتو تولید و پس از انجام مراحل کارآزمایي 
بالیني)Clinical trial(، در سال 1394 وارد بازار دارویي کشور شد. 
واحد تحقیق و توسعه این شرکت در گام بعدي خود، افزایش بیان فاکتور 
هشت نوترکیب تولید شده را در دستور کار قرار داد و در این راه توانست 
اقدامات بسیار ارزشمندي انجام دهد به  گونه اي که در حال حاضر شاهد 
تولید 8 برابري این محصول نسبت به سال 1394 هستیم. امروزه تعداد 
قابل توجهي از بیماران هموفیلي کشور، مصرف کننده محصول فاکتور 
هشت نوترکیب شرکت سامان داروي هشتم هستند. دکتر نادر مقصودي 
معاون توسعه محصول شرکت سامان داروي هشتم مي گوید: »این شرکت 
در حال حاضر، نیاز 30 تا 35 درصد بیماران هموفیلي نوع A کشور را تأمین 
مي کند که با توجه به افزایش مصرف داروي فاکتور هشت توسط بیماران 
هموفیلي در شرایط اورژانسي مانند عمل جراحي یا تصادفات، از نظر میزان 
مصرفي سافاکتو، بین 40 تا 45 درصد بازار کشور را تحت پوشش خود قرار 
داده  است«. شرکت سامان داروي هش��تم به عنوان یکي از شرکت هاي 
وابسته به هلدینگ سامت و داروي آستان قدس رضوي همواره به دنبال 
تأمین شاخص ترین نیازهاي دارویي کشور بوده است چنان که با تولید 
سافاکتو توسط این ش��رکت، قیمت محصوات وارداتي فاکتور هشت و 
همچنین میزان واردات آن به طور چشمگیري کاهش یافت و صرفه جویي 
ارزي قابل توجهي براي کشور به همراه داشت. البته این امر در حالي است 
که پیش از تولید سافاکتو توسط شرکت سامان داروي هشتم فقط فاکتور 
هشت پاسمایي در کشور وجود داش��ت، اما با تولید این محصول، سایر 
کشورهاي تولیدکننده فاکتور هشت نوترکیب مانند شرکت فایزر اقدام به 

وارد کردن محصول خود یعني »زینتا« به کشور کردند. 
   تولید محصولي با كیفیت درجه يك

فعالیت هاي واحد تحقیق و توسعه شرکت سامان داروي هشتم محدود به 
تحقیق در محیط آزمایشگاهي نمي شود. این واحد در حوزه بازار داخلي و 
همچنین جهاني بررسي و مطالعه کرده و با در نظر گرفتن بُعد اقتصادي، 
نیاز ملي و توانمندي هاي شرکت وارد یک حوزه دارویي جدید مي شود. 
مقصودي تأکید مي کند: »این شرکت در حال حاضر چند طرح پژوهشي 
را با محوریت مطالعه بر روي آنتي بادي هاي مونوکلونالMAb(( که در 
ردیف داروهاي انکولوژي )سرطاني( است، در دستور کار دارد. دو محصول 
شرکت در این حوزه نیز تا ۲- 3 سال آینده وارد بازار خواهد شد«. سایت 
شرکت سامان داروي هشتم با بااترین استانداردهاي جهاني و مدرن ترین 
تجهیزات با هدف ارتقا و تثبیت کیفیت محصول ساخته شده است. وي با 
اشاره به جایگاه اعتقادي خاصي که مجموعه آستان قدس رضوي در بین 
مردم دارد، مي افزاید: »عملکرد شرکت سامان داروي هشتم توسط سازمان 
غذا و داروي کشور و همچنین سازمان اقتصادي رضوي رصد مي شود، از 
این رو تمامي کارکنان این شرکت با دقت و حساسیت ویژه اي کار مي کنند 

تا محصولي درجه یک در اختیار بیماران هموفیلي قرار گیرد«. 

مجاورت با آب های آزاد بين المللی، موقعيت ويژه تجاري، بازرگانی و سرمايه گذاری 
در بخش های مختلف صنعتی و معدنی در كنار مسائل امنيتي از جمله نكات مثبتي 
اس�ت كه موجب شده تا س�واحل مكران در استان سيس�تان و بلوچستان در 
موقعيت ويژه اي قرار بگيرد. چند سال قبل بود كه مقام معظم رهبري با گوشزد 

كردن اهميت سواحل مكران خواستار سرمايه گذاري همه جانبه در اين منطقه 
شد .سرانجام روز گذشته مديركل راه و شهرس�ازی جنوب استان سيستان و 
بلوچستان اعام كرد: »به منظور ساخت دو قطعه از چابهار تا گواتر به  طول 100 
كيلومتر، ۲0ميليارد تومان از سوی دفتر مقام معظم رهبری اختصاص داده شد.«

آرزو مستأجر حقيقيسيداحمد هاشمي اشكا

دولت قرار اس�ت 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

برنام�ه 11 ه�زار 
هكتار مالچ پاشي 
را در خوزس�تان اجرايي كند. مس�ئله اي كه 
نگراني ه�اي زي�ادي ب�راي دوس�تداران و 
كارشناسان محیط زيس�ت ايجاد كرده است. 
چراكه مالچ پاشي نه تنها دردي از ريزگردهاي 
خوزس�تان دوا نمي كن�د، بلك�ه ب�ه گفت�ه 
كارشناس�ان اين تركیبات نفتي بعد از مدتي 
پوس�یده ش�ده و بر ريزگردهاي اس�تان نیز 
مي افزايد. برنامه اي كه نه تنه�ا منجر به هدر 
رفت منابع مالي مي شود، بلكه حیات جانداران 
را هم به خطر مي اندازد. بنابراين به جاي اجراي 
چنین طرحي، يك فعال محیط زيستي معتقد 
است كه بايد جنگل كاري كرد، چراكه درختان 
عاوه بر جذب آب و محافظت از خاك ساانه 
7/5 تن ريزگ�رد را هم جذب خ�ود مي كنند. 

    
همین چند ماه پیش بود که رئیس دفتر نهاد ریاست 
جمهوري از آغاز طرح مالچ پاشي در اراضي بیاباني 
خوزستان خبر داد. در این خصوص محمود واعظي 
گفته است که امسال براي 11 هزار هکتار از اراضي 
خوزستان مالچ پاشي برنامه ریزي شده که امیدواریم 
این پروژه عظیم هر چه زودتر به اتمام برسد. قرار 
است این عملیات در منطقه چذابه با توجه به اینکه 
جاده هاي این منطقه در میان شن هاي روان واقع 
ش��ده در س��طح یک هزار هکتار با اولویت انجام 
شود. خبري که از بدو انتشار آن توجه  دوستداران 
و کارشناس��ان محیط زیستي بس��یاري را به خود 
جلب کرد و با انتقادات بسیاري مواجه شد. چراکه 
کارشناسان محیط زیست در این خصوص معتقدند 

که مالچ پاش��ي نه تنها دردي از خوزستاني ها دوا 
نمي کند، بلکه در طواني مدت خسارت هاي جبران 
ناپذیري را هم به زیس��ت گاه هاي جان��وري وارد 
مي کند. در این خصوص یک فعال محیط زیستي 
با تأیید مطالب فوق توضی��ح مي دهد: »مالچ ها از 
ترکیبات نفت و گازوییل و مازوت س��اخته شده تا 
بتواند ماسه و گل و خاک را به هم بچسباند، در غیر 
این صورت ذرات از یکدیگر جدا مي شوند و حالت 
پتو به خود نمي گیرند.« اس��ماعیل که��رم ادامه 
مي دهد: »همین ترکیبات نفتي خاک را مس��موم 
مي کنند، اجازه نمي دهند هیچ رس��تني در آنجا 
بروید، هر گل و گیاهي را نابود و مدفون مي کنند و 
در نهایت یک بیابان سیاه از نفت به جا مي گذارند. 
همچنین حیوانات بومي منطقه مانند آهوي شني 

به دلیل از دس��ت دادن منبع غذای��ي خود از آنجا 
فراري مي شوند.« 

   هدر رفت بودجه دولتي با مالچ پاشي 
بنابراین مالچ پاشي گزینه خوبي براي رفع معضل 
ریزگردهاي خوزستان نیست. در این راستا کهرم 
بیان مي کند: »این ترکیب��ات در اثر گرماي هوا، 
خشک و پوسیده مي ش��وند و این بار با وزش باد، 
مواد نفتي هس��تند که پراکنده مي شوند، یعني 
ریزگرد نفتي درس��ت کرده ایم.« یک فعال دیگر 
محیط زیست در تأیید گفته هاي کهرم مي گوید: 
»شن زارهاي خوزس��تان که زیستگاه گونه هاي 
کمیابي همچون آهوي شني است کانون ریزگرد 
نیستند اما هزینه بیت المال صرف مالچ پاشي این 
مناطق و نابودي حیات وحش مي شود.« کرامت 

حافظي تأکید مي کند: »این مناطق به هیچ وجه 
کانون ریزگرد نیس��تند و ریزگردهاي خوزستان 
جنس ُرس دارند و نه ماسه و کانون هاي ریزگرد 
خوزس��تان آب گیره��ا و تااب ها و دش��ت هاي 
س��یابي هس��تند که به هرعلتي از آب محروم 
ش��ده اند.« وي با اش��اره به عواقب جبران ناپذیر 
اجرایي چنین طرح هایي مي افزاید: »مالچ پاشي 
در خوزستان اندک علوفه منطقه را نابود مي کند و 
باعث نابودي تنوع زیستي خزندگان و پستانداران 

و حتي پرندگان منطقه مي شود.«
 پرویز کردواني، پدر کویرشناس��ي ایران نیز در 
تأیید دو کارشناس قبل با اشاره به اینکه از سال 
134۲ مالچ نفتي ده ها بار بر روي تپه هاي ماسه اي 
خوزستان پاشیده شده اس��ت، مي گوید: »با این 
وجود این مالچ پاش��ي تأثیري بر روي گسترش 
ریزگرد در منطقه نداشته است، سازمان جنگل ها 
و مراتع هم اعام کرده اس��ت ک��ه از اول مهرماه 
تا بهمن ماه 96، ۲40 میلیارد تومان حواله مالچ 
نفتي از وزارت نفت دریافت کرده اس��ت.« با این 
تفاس��یر باز هم براي ایحه بودجه س��ال 1398 
دولت تا سقف 10۲0 میلیارد تومان اعتبار براي 
خاکپوش یا همان مالچ پاشي در اختیار سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداري قرار داده است تا با 
مقابله و ش��ن هاي روان را تثبیت کند. موضوعي 
که نه تنها معضل را برطرف نمي کند،  بلکه تشدید 
هم خواهد ک��رد. اس��ماعیل کهرم کارش��ناس 
محیط زیست معتقد است  به جاي این اقدامات 
مخرب تنها راه کار درخ��ت کاري در کانون هاي 
ریزگردي اس��ت. چراکه درختان عاوه بر جذب 
آب و محافظت از خاک ساانه 7/5 تن ریزگرد را 

هم جذب خود مي کنند.

مالچپاشي،محيطزيستخوزستانرانابودميكند
 با اينكه فعاان محيط زيستي معتقدند مالچ پاشي باعث به خطر افتادن حيات جانداران مي شود 

رئيس دفتر نهاد رياست جمهوري از برنامه ريزي دولت براي مالچ پاشي 11 هزار هكتار از اراضي خوزستان خبر مي دهد!

اكبر توكلی | ايرنا

چابهار نسبت به ساير نقاط ساحلی 
ايران، مزيت های خاص خود را دارد؛ 
آب های عمي�ق در خليج چابهار، 
ش�رايط پهلوگيری كش�تی های 
بزرگ و ايجاد تأسيس�ات بندری 
را فراه�م می كن�د. اي�ن بن�در، 
مهم تري�ن بندر تجاری خ�ارج از 
حوضچه خليج فارس است و از نظر 
سياسی و راهبردی در مواقع جنگ 
و بحران های منطق�ه ای می تواند 

نقش تعيين كننده ای ايفا كند
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 تسريع در ايجاد كريدور سواحل مكران
 با كمك 20ميليارد توماني مقام معظم رهبري

با ساخت ۲ قطعه از جاده چابهار به گواتر به  طول 100 كيلومتر انجام مي گيرد

  كردستان: استاندار کردستان گفت: کنگره 5400 شهید کردستان 
به همه مردم تعلق دارد و همه ما موظف هستیم در راستاي گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدا تاش کنیم.  بهمن مرادنیا در جلسه هماهنگي کنگره 
5400 شهید استان کردستان، اظهار داشت: اگر دستگاهي به هر دلیلي در 
راستاي بزرگداشت شهدا و برگزاري برنامه با محوریت کنگره 5400 شهید 
استان کم کاري کرده، در واقع به شهدا کم لطفي کرده است و باید در این 
رابطه پاسخگو باشد.  وي یادآور شد: ما مي خواهیم برنامه هاي کنگره 5400 
شهید کردستان با کمترین هزینه و بااترین کیفیت و در شان ایثارگري 

شهدا برگزار شود و در این راستا باید از همه امکانات خود بهره بگیریم. 
  كرمانشاه: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: با توجه به 
تجربه موفق برگزاري مشترک آزمون سراسري حفظ و مفاهیم قرآن کریم 
در سال گذشته که توس��ط اوقاف و امورخیریه و ارشاد اسامي و آمادگي 
دیگر نهادها و سازمان ها، برآن شدیم تا آزمون امسال را با مشارکت نهادهاي 
همسو در جریان اجراي طرح سراسري حفظ جزء سي »بشارت 145۲« 
برگزار کنیم.  حجت ااسام آیت عباسیان تقویت وحدت و انسجام برنامه ها 
و فعالیت هاي سازمان و نهادهاي قرآني کشور را یکي از اهداف این طرح 
عنوان کرد و افزود: شناسایي و معرفي نخبگان قرآني، ایجاد انگیزه در میان 
عموم جامعه براي فراگیري معارف قرآن و عترت، سنجش و ارزیابي کمي و 

کیفي عملکرد آموزشي مدارس از دیگر اهداف برگزاري این طرح است. 
  اصفهان: رئیس اداره ثبت احوال شهرستان شهرضا گفت: از سال 1393 
تاکنون براي 70 درصد مردم شهرستان شهرضا کارت هوشمند ملي صادر 
شده است.  علي صدري اظهار داشت: تعداد واجدین شرایط دریافت کارت 
ملي هوشمند در شهرستان شهرضا 1۲8 هزار نفر است که متأسفانه هنوز 
30 درصد از افراد اقدام به ثبت نام نکرده اند.  وي افراد واجد ش��رایط براي 
دریافت کارت هوشمند ملي را افراد بااي 15 سال عنوان کرد و افزود: در 
شهرستان شهرضا تاکنون 96 هزار کارت هوشمند ملي صادر شده است. 

  چهارمحال وبختیاري: مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاري 
گفت: هشت تیم خارجي دوچرخه سواري به چهارمحال و بختیاري سفر 
مي کنند.  حمید کریمي با اشاره به اینکه هشت تیم خارجي دوچرخه سواري 
به چهارمحال و بختیاري سفر مي کنند، افزود: این تیم هاي خارجي براي 
شرکت در مسابقات بین المللي دوچرخه سواري کوهستان به چهارمحال 
و بختیاري سفر مي کنند.  وي بیان کرد: ورزشکاران خارجي از کشور هاي 
عمان، بحرین، ترکیه، اسلواکي و... به چهارمحال و بختیاري سفر مي کنند. 
  زنجان: رئیس سازمان جهاد کش��اورزي استان زنجان به اجراي طرح 
اصاح نژاد گوسفند افشاري اش��اره کرد و گفت: ژن چند قلوزایي تا کنون 
در 10 هزار رأس گوسفند افشار استان زنجان تثبیت شده است.  حسین 
جعفري افزود: با اجراي این طرح براي هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد شده 
است.  وي ادامه داد: ژن چند قلوزایي تاکنون در 10هزار رأس گوسفند افشار 
استان زنجان تثبیت شده و این براي استان بسیار خوب است.  رئیس سازمان 
جهاد کشاورزي استان زنجان گفت: از سال 85 سازمان جهاد کشاورزي و 
دانشگاه زنجان به صورت مش��ترک طرح تحقیقات اصاح نژاد گوسفند 

افشاري را شروع کردند و ۲5 استان کشور متقاضي این طرح هستند. 
  قزوين: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: 
در سال گذشته 5 هزار و 350 تن فرش دستباف به ارزش 838 هزار دار 
از استان قزوین به خارج از کش��ور صادر شد.  علي پرزحمت در حاشیه 
افتتاح یازدهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلو فرش اظهار داشت: در 
حال حاضر 8 هزار بافنده در استان قزوین داراي کارت شناسایي هستند 

که 6 هزار نفر آنها فعال هستند.

راه اندازي خانه مهرباني در دزفول      
به همت جمعي از افراد نیكوكار دزفولي    خوزستان
و به منظور كمك به نیازمندان، مركزي 

به نام خانه مهرباني در دزفول راه اندازي شد. 
مدیر مؤسس��ه خانه مهرباني با اعام این خبر گف��ت: عمده فعالیت و 
هدف مجموعه خانه مهرباني جمع آوري اقام بدون استفاده و کمک به 
تحصیل دانش آموزان نیازمند مي باشد.  محسن بنیادي افزود: به طور 
مثال پوشاکي که دیگر اندازه ما نیس��ت و لوازمي که به تعداد داریم و 
به عبارتي اضافي هستند در خانه مهرباني تحویل گرفته و دسته بندي 
شده و در اختیار نیازمنداني که از سوي اداره بهزیستي معرفي مي شوند 
یا خودمان شناس��ایي مي کنیم قرار مي گیرد.  وي ادامه داد: طي سه 
ماه فعالیت و اس��تقبال مردم خیر 500 کیف مدرس��ه و لوازم تحریر، 
140 قلم کااي خانگي، 9۲0 دست پوش��اک بین نیازمندان تقسیم 
شده اند.  همچنین 570 خانوار نیازمند تاکنون از اقام بدون استفاده 
تحویل ش��ده به خانه مهرباني دزفول بهرمنده شده اند.  مدیر مؤسسه 
خانه مهرباني افزود:که در خانه مهرباني دزفول 4 نفر اس��تخدام شده 
که کارهاي این مرکز را انج��ام مي دهند و حقوق آنها توس��ط هیئت 
مدیره تأمین مي شود.  بنیادي در پایان از مسئوان شهري و افراد خیر 
خواست از نزدیک از فعالیت هاي این مرکز بازدید و در حد توان با این 
مرکز همکاري نمایند.  گفتني اس��ت مکان خان��ه مهرباني در درفول 
بلوار خیبر جنب جایگاه  CNG مي باشد و فعالیت هاي خانه مهرباني 
در صفحه اینس��تاگرام خانه- مهرباني- دزفول به اطاع عاقه مندان 
مي رسد. فریدون عبدي رئیس اداره بهزیستي دزفول نیز ضمن تقدیر 
از فعالیت اعضاي خانه مهرباني در دزفول گفت: پویش لبخند مهرباني 
زمستانه و تهیه لباس گرم جهت مناطق کم برخوردار ودور دست دزفول 
توسط مراکز خیریه شروع شده و از مردم مي خواهیم لباس ها و اقام 

بدون استفاده خود را به این مرکز تحویل دهند. 

 مقاوم سازي ۵۶ هزار واحد مسكوني 
روستايي در گلستان     

بیش از 5۶ هزار واحد مسكوني روستايي     گلستان
گلستان نوسازي يا مقاوم سازي شده است. 
مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامي استان گلستان در مراسم افتتاح خانه 
روستایي در والش آباد گرگان با اعام این خبر اظهار داشت: به مناسبت 
هفته مبارزه با بایاي طبیعي واحدهاي مسکوني روستایي که مقاوم سازي 
شده بود به بهره برداري رس��ید.  محمد تقي زماني نژاد تأکید کرد: بیش 
از ۲۲8 هزار واحد مسکوني روستایي در گلس��تان غیر مقاوم بودند که با 
کمک بنیاد مسکن در قالب طرح نوسازي واحدهاي روستایي مقاوم سازي 
شدند.  وي تصریح کرد: در طول چند سال اخیر ساخت و مرمت 70 هزار 
واحد مسکوني آغاز شد که تاکنون بیش از 56 هزار و 711 واحد روستایي 
به خانواده ها تحویل ش��ده و بقیه هم تا پایان امس��ال به پایان مي رسد.  
زماني ن��ژاد با بیان اینکه حدود 1۲8 هزار واحد مس��کوني روس��تایي در 
گلستان نیاز به مقاوم سازي دارد، اظهار داشت: براي مقاوم سازي امسال ۲5 
میلیارد تومان تسهیات با کارمزد 5 درصد و بازپرداخت 15 ساله پرداخت 
مي شود.  مدیر کل مسکن انقاب اسامي استان گلستان خاطرنشان کرد: 
در کنار این تسهیات 7 تا 8 میلیون تومان تس��هیات تعمیرات هم در 
اختیار خانواده ها قرار مي گیرد تا کار نوسازي به اتمام برسد.  وي ادامه داد: 
براي افرادي هم که مشکل دارند یا تحت پوشش نهادهاي حمایتي هستند 
هم عاوه بر این تسهیات کمک باعوض 5 تا 6 میلیون توماني پرداخت 
مي ش��ود و تاکنون حدود ۲ میلیارد تومان کمک باعوض به این افراد در 

استان گلستان پرداخت شده و همچنان ادامه دارد. 

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك



دادس�تان انتظام�ي ماليات�ي ب�ه دارن�دگان حس�اب هاي 
بانك�ي هش�دار داد ك�ه مس�ئوليت ناش�ي از هرگون�ه اجاره 
حس�اب ها به افراد س�ودجو، برعهده صاحب حس�اب اس�ت. 
به گزارش »جوان«، عباس بهزاد درباره معضل حساب هاي اجاره اي 
و استفاده افراد سودجو از افراد بعضاً كم س��واد در اين زمينه گفت: 
برخي از فع��اان اقتصاد زيرزمين��ي براي فرار از ماليات س��عي در 
گشايش حساب اجاره اي مي كنند. به  اين  ترتيب كه حسابي به نام 
شخص ديگري گشوده مي ش��ود و فعال اقتصادي از آن فرد وكالت 
مي گيرد كه هر گردش مالي در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست 
و براي اين اقدام هم، هرماه به عنوان  مثال ۵۰۰ تا يك  ميليون تومان 
حق ااجاره به صاحب حساب مي دهد. بهزاد درباره اينكه آيا اجاره 
كردن حساب هاي بانكي براي فرار از پرداخت ماليات جرم محسوب 
مي شود؟ اظهار داشت: بله جرم اس��ت. دارندگان اينگونه حساب ها 
چه از طريق وكالت رسمي و چه از طريق واگذاري كارت هاي حساب 
بانكي خود به افراد غير، مجرم محسوب مي شوند و اين امر از مصاديق 
بارز بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون ماليات هاي مستقيم است. بهزاد در پاسخ 
به اين سؤال كه صاحبان حساب هاي اجاره اي از حيث مسائل مالياتي 
با چه مشكاتي در آينده مواجه خواهد ش��د؟ گفت: اجاره كارت يا 
حساب صرفاً براي پوش��ش فعاليت هاي مجرمانه، پولشويي و فرار 
مالياتي كاربرد دارد و پيش��نهاد دهندگان، كساني هستند كه براي 
گريز از عواقب فعاليت هاي خاف قانون، مس��ئوليت آن را در قبال 

پرداخت مبالغي اندك، يكس��ره متوجه اجاره دهندگان مي كنند و 
هيچ ادعايي مبني بر اجاره دادن حساب براي مراجع قانوني، مالياتي، 
انتظامي و قضايي قابل قبول نيست. دادستان انتظامي مالياتي ادامه 
داد: كما اينكه ابطال اينگونه اقدام مجرمانه پيرامون اجاره كارت هاي 

بازرگاني نيز از منظر مراجع قضايي مسبوق به سابقه است. 
وي خاطر نش��ان كرد: از جمله مش��كات مهمي كه براي صاحبان 
حساب هاي اجاره اي پيش مي آيد اين است كه براساس دستورالعمل 
موجود تمام اين تراكنش ها بايد با منشأ مشخص باشد. هر تراكنش 
خارج از حد معقول بايد مش��خص ش��ود؛ حتي اگر اين تراكنش ها 
مربوط به ش��خص ديگري كه دارنده حس��اب هم نيس��ت، بايد با 

توضيحات كتبي دارنده حساب و مس��ئول تراكنش مشخص شود 
و در نهايت چنانچه با اين حس��اب اقدام به پولشويي و ديگر جرائم 
اقتصادي از جمله فرار مالياتي شده باشد مسئوليت پرداخت ماليات 
و ديگر عواقب ناشي از سوء استفاده از حساب متوجه صاحب حساب 

خواهد بود. 
اين مقام مسئول در پاسخ به اين سؤال كه آيا حساب هاي اجاره اي 
قابليت شناس��ايي دارند؟ س��ازمان امور مالياتي در اين زمينه چه 
اقداماتي انجام داده اس��ت، اظهار داش��ت: دفتر پولشويي و مبارزه 
با فرار مالياتي در س��ازمان امور مالياتي بر اس��اس دس��تورالعمل 
شناس��ايي تراكنش هاي بانكي و با اتكا با اطاعات پايگاه اطاعات 
موديان مالياتي اقدام به بررسي و پيگيري حساب هاي مشمول كرده 
و با همكاري بانك مركزي پس از شناس��ايي و بررسي براي تك تك 
اين افراد پرونده مالياتي تش��كيل مي دهد. وي افزود: بر اين اساس 
چه قشر ثروتمند و چه افراد ناتوان از نظر مالي بايد مورد شناسايي 
قرار بگيرند. دادستاني انتظامي مالياتي حسب وظايف قانوني خود و 
در راستاي استيفاي حقوق حقه دولت )بيت المال( و مطالبه حقوق 
عمومي آحاد جامعه، ضمن اس��تفاده از كليه اهرم هاي حاكميتي و 

اختيارات قانوني، عليه مرتكبين اعام جرم مي كند. 
گفتني است، پيش تر روزنامه جوان طي يك گزارش از ترفند جديد 
س��ودجويان براي فرار مالياتي و حذف سقف تراكنش مالي با اجاره 

حساب هاي مردم خبر داده بود. 

پس از پشت سر گذاشتن دو هفته آرامش در بازار 
ارز، قيمت دار بر خاف پيش بيني ها افزايش�ي 
ش�د. اتفاقي كه ناش�ي از افزايش تقاض�ای ارز 
در ب�ازار و تأثي�رات رواني ايحه بودجه اس�ت. 
به گزارش »جوان«، دو روز قبل و در هنگام مشخص 
شدن ارقام بودجه سال 98، جايي كه بازار معامات 
در حال بسته ش��دن بود، داان از فرصت بهترين 
بهره را گرفتند و با ايجاد يك جو رواني ناشي از چند 
علت از جمله ارقام بودجه پيشنهادي دولت در سال 
98، موفق ش��دند آرامش رواني بازار را بشكنند و با 
فضاس��ازی در كانال های تلگرامی ارز و دار، قيمت 
دار در صرافي ها را به يكباره تا كانال 1۲ هزار تومان 
باا ببرند. روندي كه ب��ا لبخند انتقامي آنان از بانك 
مركزي همراه بود؛ چراكه بانك مركزي طي سه ماه 
گذشته توانسته بود هيمنه داان را در بازار بشكند 
و قيمت دار از رقم 1۷ هزارتومان را به كانال 9 هزار 

تومان برساند. 
عاوه بر اي��ن همزمان با ثبات دو هفت��ه اي بازار در 
كانال 1۰ هزارتومان و گش��ايش هاي مجددي كه 
در مسير واردات صورت گرفت، در كنار فرا رسيدن 
ايام پاياني سال نوی ميادي، هم دست به دست هم 

دادند تا ميزان تقاضا در بازار آزاد ارز نيز بااتر برود و 
همين اتفاق باعث شود كه بار ديگر قيمت ارز روندي 

صعودي به خود بگيرد. 
برخی كارشناسان نيز بخش هايی از اظهارات رئيس 
جمهور هنگام تقديم ايحه بودجه را كه تصريح كرد: 
»در ابتدای س��ال 9۷ خزانه  خالی بوده است!« و به 
نوعی سياه نمايی عليه خود دولت بود، در توقف روند 

كاهش دار و نتيجه برعكس آن، مؤثر می دانند.
  آغاز تاش مجدد بانك مركزي

اما بانك مركزي به علت تأكيد بر ادامه سياست هايش 
براي كنترل قيمت ارز در ب��ازار، اين جهش قيمتي 
را برنتابيد و ب��ار ديگر صرافي هاي بازار س��از را وارد 
ميدان كرد تا بتواند بار ديگر قيم��ت را به كانال 1۰ 
هزار توماني بازگرداند. اين در حالي بود كه به دليل 
شكل گيري آرامش در بازار، طي دو هفته قبل بانك 
مركزي تزريق ارز به بازار را تا حد محسوسي كاهش 
داده بود تا بتواند نيروي خود را ب��راي بردن دار به 
كانال هاي پايين تر جزم كند، اما به نظر مي رسد كه 
ورود يكباره داان به بازار تا حدودي بانك مركزي را 
غافلگير كرد. اگرچه به نظر مي رسد كه بانك مركزي 
با توجه به شكسته شدن مرز رواني قيمت 1۰ هزار 

تومان براي هر دار امريكا، كار چندان سختي براي 
بازگرداندن قيمت ارز به اين كانال نداشته باشد. با اين 
حال بايد گفت كه به دليل تمامي اين اتفاقات تحقق 
كانال 8 هزار توماني براي ه��ر دار امريكا، كمي با 

تأخير صورت پذيرد. 
در همين حال و بر اساس گزارشات، خوشبختانه با 
دخالت بازار ساز، نرخ در معامات شبانه، حتي در بازار 
هرات كه هنوز مرجعي براي فعاليت داان در بازار ارز 
ايران است، كاهش يافت. به تبع آن، آنگونه كه فعاان 
غيررسمي بازار ارز مي گويند، در اتاق هاي معاماتي 
نيز نرخ كاهش يافت و همين امر، بار ديگر به داان 
نشان داد كه سكان بازار به دست بازارساز است و آنها 
براي باابردن نرخ ارز جايي براي مانور ندارند. آنگونه 
كه بررسي ها نشان مي دهد پس از آن تحركات اوليه، 
نرخ دار در معامات شبانه به زير 11هزار تومان هم 
ريزش كرد و هيجانات بازار تا حدودي كنترل شد. 
نكته حائز اهميت آن است كه به رغم تاش داان، 
اما پيش بيني هاي بازارساز براي هدايت در بازار ارز به 
سمت ورود نرخ به كانال 1۰ هزار توماني است و اين 
مسئله اين سناريو را تقويت مي كند كه دخالت بانك 

مركزي امروز بيشتر از ديروز خواهد بود. 

  صرافان مجاز هدايتگر بازار ارز خواهند بود
در همين حال يك مقام مس��ئول در بانك مركزي 
به خبرگزاري مهر گف��ت: صرافي هاي بانكي به اين 
بازار با توجه به ورود بانك مركزي، حتماً هدايت گر 
بازار خواهند بود و البته جاي نگراني از بابت تزريق 
و هدايت ب��ازار ارز وج��ود ندارد. در اي��ن ميان بايد 
توجه داش��ت كه داان جاي مانور زيادي در بازار 

ارز ندارند. 
وي افزود: داان به دنبال اين هستند كه قيمت ارز 
مجدد، روند افزايشي به خود بگيرد، اما حضور بانك 
مركزي در بازار پررنگ خواهد بود و اجازه جهش در 
نرخ را نمي دهد. به هر حال بخشي از روند بازار براي 
افزايش تقاضا به دليل تسويه حس��اب هاي خارجي 
پايان سال ميادي طبيعي است، ولي جاي نگراني 

وجود ندارد. 
  دار جهاني كماكان بر مدار كاهشي است

اما نكته جالب در خصوص جهش نرخ ارز در بازار ايران 
در حاليست كه به دليل بحران سياسي داخل امريكا 
و منازعه بين كاخ سفيد و بانك مركزي اين كشور، 
ارزش جهاني دار در برابر بسياري از ارزهاي جهاني 

در حال كاهش است. 
در همين ارتباط خبرگ��زاري رويترز ديروز گزارش 
كرد: بازدهي اوراق قرضه 1۰ ساله وزارت خزانه داري 
امريكا با كاهشي چشمگير به نسبت 3 درصد ثبت 
ش��ده در ابتداي م��اه دس��امبر، در آخري��ن دور از 
مبادات بازارهاي مالي به ۲/۷3 درصد كاهش يافت. 
تحليلگران بانك »ميزوهو« ژاپن در گزارشي نوشتند 
كه كاهش بازدهي اين اوراق از جمله عوامل مؤثر بر 

كاهش ارزش دار بوده است. 
در مبادات دي��روز، ي��ورو و پوند ه��ر دو به ميزان 
۰/۲درصد در برابر ي��ورو افزايش يافتند و به ترتيب 
به ازاي 1/1۴1 و 1/۲۷ دار مبادله شدند. در ماه هاي 
اخير ارزش دار عمدتاً به دليل مسائلي همچون نرخ 
بهره، كاهش بهاي نفت و چشم انداز نامطمئن اقتصاد 

امريكا در مسير نزولي حركت كرده است. 
هفته گذشته، بانك مركزي امريكا باوجود ريسك هاي 
موجود تصميم گرفت نرخ بهره را براي چهارمين بار 
در سال جاري افزايش دهد، مسئله اي كه با واكنش 
منفي ش��ديد بازارهاي مالي امريكا مواجه شد. اين 
اقدام در كنار تش��ديد اختافات بين دولت و بانك 
مركزي امريكا باعث افزايش نگراني معامله گران از 

اوضاع سياسي داخلي اين كشور شده است. 
در برابر س��اير ارزها، هر دار امريكا به ازاي 69/98 
روپيه هند، 1/۴1 دار اس��تراليا، 1/۴۰ دار كانادا، 
11۰/۴1 ي��ن ژاپن و 6/88 يوان چين مبادله ش��د. 
همچنين هر فرانك سوئيس به 1/۰13۵ دار و هر 

دينار كويت به ازاي 3/۲86۵ دار مبادله شد. 
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بانك مركزي هنوز راهبر بازار ارز است
جو روانی برآمده از ارقام بودجه، نوع اظهارنظر رئيس جمهور هنگام تقديم ايحه بودجه، افزايش طبيعی تقاضای دار در روزهای آخر سال ميادی 
و فضاسازی تلگرامی داان، چهار دليل افزايش نرخ دار در روزهای اخير عنوان شده است، هرچند بانك مركزی توان آن را دارد كه اين شرايط را 

كنترل كن د  و دار را به كانال 10 و حتی 8 هزار تومان برساند

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

هشدار دادستان مالياتي
اجاره حساب بانكی جرم است

   ماليات

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 

 تشكيل مثلث همكاري 
ايران،  هند و افغانستان در چابهار

مدير كريدورهاي ترانزيتي وزارت راه از برگ�زاري روز چابهار در 
ماه هاي آينده خبر داد و گفت: تجار و فعاان اقتصادي و حمل ونقلي 
سه كشور هند، ايران و افغانس�تان با هدف آشنايي با فرصت هاي 
س�رمايه گذاري چابه�ار، در اي�ن بن�در حض�ور خواهن�د يافت. 
به گزارش  »جوان«، امين ترفع  با اش��اره به برگزاري نشس��ت كميته 
پيگيري موافقتنامه چابهار و تصميمات اتخاذ ش��ده در اين جلس��ات 
اظهار داشت: نمايندگان سه كشور ايران، هند و افغانستان عاقه مند 
به اجرا شدن اين توافق بودند كه سرانجام منتج به تهيه صورتجلسه و 
امضاي آن توسط اعضاي اين كميته شد. وي افزود: همكاري سه جانبه 
در كميته مذكور براي اجرايي ش��دن اين توافقنامه از س��طح باايي 
برخوردار است. نماينده معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي در 
كميته پيگيري موافقتنامه چابهار گفت: در اين نشست پنج عضو اصلي 
براي پيگيري اجرايي شدن توافق انتخاب شدند و هر سازمان و شركت 
تابعه وزارت راه و شهرسازي مكلف به انجام يكسري اقدامات ازم براي 
اجرايي شدن آن شدند. ترفع از برگزاري مراسم بزرگداشت روز چابهار 
در ماه هاي آينده خب��ر داد و گفت: در كميته پيگي��ري موافقت نامه 
چابهار مقرر شد، تجار و فعاان اقتصادي هر سه كشور با هدف آشنايي 
با جاذبه هاي س��رمايه گذاري در چابهار حضور يابند و با مسئوان در 
خصوص فرصت هاي سرمايه گذاري مذاكره كنند. مديركل كريدورهاي 
ترانزيتي معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي روز چابهار را مهم 
دانست و گفت: پيش بيني شده در اين مراسم، شركت هاي فورواردري 
و  كشتيراني، همچنين سرمايه گذاراني از كش��ور هندوستان با هدف 

آشنايي با مسير ترانزيتي هند- ايران- چابهار حضور يابند. 
وي يادآور ش��د: تا س��ال آين��ده چند جلس��ه ذيل كميت��ه پيگيري 
موافقت نامه چابهار برگزار خواهد ش��د كه موج��ب تحكيم ارتباطات 

سه جانبه مي شود. 
---------------------------------------------------

 ايران و اتحاديه اروپا 
به دنبال توافق جامع گمركي

مدي�ر كل دفت�ر همكاري ه�اي بين الملل�ي گم�رك اي�ران 
ط�ي مصاحب�ه اي اع�ام ك�رد ك�ه اي�ن كش�ور ب�ه دنب�ال 
اروپاس�ت.  اتحادي�ه  ب�ا  گمرك�ي  جامع�ه  تواف�ق  ي�ك 
به گ��زارش فارس، حس��ين كاخكي، مدي��ر كل دفت��ر همكاري هاي 
بين المللي گمرك ايران طي مصاحب��ه اي گفت: ايران مي خواهد يك 
توافق همكاري دوجانبه ب��ا اتحاديه اروپا امضا كن��د. وي تأكيد كرد: 
اتحاديه اروپا و ايران در حال بررسي يك توافق جامع گمركي و همچنين 
همكاري در حوزه هاي ديگر هستند. كاخكي ادامه داد: ايران مذاكرات 
گسترده اي را طي دو سال گذشته براي امضاي اين توافقنامه با اتحاديه 
اروپا داشته است، اروپايي ها از ما اس��ناد مختلفي را خواسته اند كه ما 
آنها را آماده كرده ايم. مدير كل دفتر همكاري هاي بين المللي گمرك 
ايران ادامه داد: تاكنون مديران عامل گمرك ايران و اتحاديه اروپا دو بار 
با يكديگر ماقات كردند و در ط��ول مذاكرات نيز دو هيئت اروپايي به 
ايران سفر كردند. كاخكي گفت: هيئت اروپايي از گمرك ايران بازديد 
كرده و با مقامات سازمان گمرك و همچنين سازمان بنادر و كشتيراني 
ايران ديدارهايي را داش��ته اند. او مي گويد: اتحاديه اروپا متش��كل از 
چندين كشور اس��ت و هر عضو اين اتحاديه بايد نظر خود را بيان كند. 
ايران منتظر امضاي توافقنامه از طرف آنهاست. اين مقام ايراني گفت: 
توافق گمركي با اتحاديه اروپا شامل همكاري در گمركات زميني و دريايي 
خواهد بود و در قالب آن همكاري هايي نظير تبادل اسناد و استعامات بين 

گمركات ايران و كشورهاي اروپايي انجام خواهد شد. 
---------------------------------------------------

قيمت مرغ روند نزولي گرفت
ح�دود  كاه�ش  از  ماه�ي  و  پرن�ده  اتحادي�ه  رئي�س 
داد.  خب�ر  ب�ازار  در  م�رغ  قيم�ت  تومان�ي   ۹00
به گزارش مهر، مهدي يوسف خاني با اش��اره به روند نزولي قيمت مرغ در 
بازار اظهار داشت: نرخ اين كاا نسبت به چند روز گذشته حدود 9۰۰ تومان 
كاهش داش��ته و به كيلويي 13 هزار و ۵۰۰ تومان در مراكز خرده فروشي 
رسيده اس��ت. وي اضافه كرد: همچنين نرخ مرغ گرم در عمده فروشي در 
كش��تارگاه كيلويي 1۲ هزار و 3۰۰ تومان، توزيع در واحدهاي صنفي 1۲ 
هزار و ۵۰۰ تومان، خرده فروشي مرغ شمال 13 هزار و 1۰۰ تومان و قيمت 
عمده مرغ كشتار شمال در ميدان بهمن 1۲ هزار و 1۰۰ تومان است. يوسف 
خاني ادامه داد: همچنين قيمت هركيلوگرم سينه با كتف ۲1 هزار و ۵۰۰ 

تومان، سينه بدون كتف ۲3 هزارتومان و فيله ۲6 هزار تومان است. 

روسيه: قيمت نفت در نيمه اول سال آينده 
تثبيت خواهد شد

وزي�ر ان�رژي روس�يه اع�ام ك�رد: قيم�ت نف�ت ك�ه در س�ه 
م�اه گذش�ته بي�ش از ۳0 درص�د كاه�ش داش�ته اس�ت، 
در نيم�ه اول س�ال 201۹ ثب�ات بيش�تري خواه�د ياف�ت. 
الكساندر نواك در مصاحبه با شبكه تلويزيوني »روسيه ۲۴« گفت: تصور 
مي كنم در طول نيمه اول به دليل اقدامات مشترك كشورهاي اوپك و 
غيراوپك كه اوايل دسامبر درباره آن توافق شد، وضعيت بازار نفت ثبات و 
تعادل بيشتري پيدا كند. نواك همچنين اظهار كرد كه هيچ پيشنهادي 
براي برگ��زاري ديدار اضط��راري با اوپ��ك وجود ن��دارد و وي كاهش 
قيمت هاي نفت را ناشي از عوامل اقتصاد كان مي داند. وزير انرژي روسيه 
گفت: اين عوامل بنيادين كاهش تقاضا در زمستان و البته افت فعاليت 

اقتصادي جهاني در پايان سال و افت بازارهاي سهام هستند. 
---------------------------------------------------

تداوم ريزش بورس هاي جهان
با پابرجا ماندن نگران�ي معامله گران از وضعي�ت اقتصادي جهان 
و بي ثباتي سياس�ي داخل�ي در امري�كا، بورس ه�اي جهاني در 
روز چهارش�نبه ه�م ب�ا زيان ه�اي س�نگين بس�ته ش�دند. 
به گزارش رويترز، به نظر مي رس��د ك��ه اقدام اس��تيو منوچين، وزير 
خزانه داري امريكا در تشكيل كارگروه ويژه نجات بازار تنها به وخامت 
بيش��تر اوضاع منجر شده است. در ش��رايطي كه بورس هاي انگليس، 
آلمان و فرانس��ه در تعطيات كريس��مس به س��ر مي بردند، شاخص  
»اس اند پي« بورس وال استريت امريكا با ۰/6 درصد كاهش به كارش 
خاتمه داد. در آسيا شاخص »ام اس سي آي« بورس هاي منطقه آسيا- 
اقيانوسيه به جز ژاپن ۰/۵ درصد عقب نشست و در پايين ترين سطح 
دو ماه اخير خود قرار گرفت. شاخص »شانگهاي كامپوزيت« چين ۰/۴ 

درصد و شاخص »كسپي« بورس سئول 1/6 درصد عقب نشستند. 
ماساهيرو ايچيكاوا، استراتژيست ارش��د مؤسسه »سوميتومو ميتوسي 
است منيجمنت« گفت: عاوه بر نگراني ها از وضعيت اقتصادي امريكا، 
بازارها نس��بت به تنش هاي رو به رش��د در داخل كاخ سفيد نگرانند كه 
ريسك هاي سياسي را افزايش داده است. كنتا اينو، كارشناس اقتصادي 
بانك ميتسوبيشي گفت: معتقديم بانك مركزي امريكا تنها طرفي است 
كه مي تواند به روند كنوني خاتمه دهد. كاخ سفيد نيز احتمااً مجبور به 
مداخله در بازار خواهد شد، اما احتمااً در آستانه سال نوي ميادي تعطيل 
باقي خواهد ماند. التهابات بازار س��هام باعث كاهش بازدهي اوراق قرضه 
وزارت خزانه داري امريكا و تضعيف دار شد، به گونه اي كه بازدهي اوراق 
قرضه 1۰ ساله با رس��يدن به ۲/۷۲۲ درصد در پايين ترين سطح خود از 

ماه آوريل قرار گرفت. 

س�خنگوي ش�ركت ملي پااي�ش و پخش 
فرآورده ه�اي نفت�ي ب�ا اش�اره ب�ه توزيع 
كارت هاي سوخت  كه در شركت پست مانده 
است، گفت: كارت سوخت ۶۴هزار خودرويي 
كه طي س�ال هاي ۹۳ تاكنون شماره گذاري 
شده و در شركت پست جا مانده بود تاكنون 
توزي�ع ش�ده و اي�ن فرآين�د ادام�ه دارد. 
به گزارش »جوان«، زيبا اسماعيلي، سخنگوي 
ش��ركت ملي پااي��ش و پخ��ش فرآورده هاي 
نفتي اي��ران، از ثبت نام ح��دود 3 ميليون نفر 
براي دريافت كارت س��وخت خبر داد و افزود: 
بيش از ۲ ميلي��ون و ۴۰۰ ه��زار نفر به صورت 
غيرحضوري و بيش از ۵۰۰ هزار نفر به صورت 
حضوري براي دريافت كارت س��وخت المثني 
ثبت نام موفق داشته اند. البته از اين تعداد، ۲6۰ 
هزار نفر صاحب كارت سوخت بودند، اما كارت 
سوخت آنها در شركت پس��ت جا مانده بود كه 
برايشان ارسال خواهد ش��د. وي با بيان اينكه 
طي س��ال هاي 93 تاكنون 9۲۴ ه��زار خودرو 

شماره گذاري شده اند، اظهار كرد: تاكنون كارت 
سوخت بيش از 6۴ هزار نفر از مالكان خودروي 
نوشماره توسط شركت پست به آنها ارسال شده 
است. سخنگوي ش��ركت ملي پاايش و پخش 
فرآورده ه��اي نفت��ي از ابطال 3۷ ه��زار كارت 
سوخت از زمان آغاز فرآيند ثبت نام براي دريافت 
كارت سوخت المثني تاكنون خبرداد و گفت: 
3۷ هزار كارت سوخت مالكاني كه كارت سوخت 
داش��تند، اما براي ثبت نام اقدام كردند و كارت 
سوختشان در استان سيستان و بلوچستان براي 

سوخت گيري استفاده مي شده، ابطال شد. 

3 ميليون نفر براي دريافت كارت سوخت ثبت نام كردند
      خبر

و  س�فارش  ثب�ت  ممنوعي�ت  لغ�و 
واردات كااه�اي مس�تعمل مش�مول 
اس�تاندارد اجباري به گمرك اعام ش�د. 
به گزارش »جوان«، مطابق با اباغ وزارت صنعت 
معدن و تجارت به مديركل مركز واردات و امور 
مناط��ق آزاد گمرك جمهوري اس��امي ايران 
ممنوعيت ثب��ت س��فارش و واردات كااهاي 
مس��تعمل مش��مول اس��تاندارد اجباري لغو 
مي ش��ود. در اباغي��ه وزارت صنع��ت به مركز 
واردات و امور مناطق آزاد و ويژه آمده است كه 
در راستاي اجراي بند )3( ماده )۴۲( آيين نامه 
اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، مصوبه 
بند )۲( و بخش��نامه صادر شده در سال 139۵ 
مبني بر ممنوعي��ت ثبت س��فارش و واردات 
كااهاي مستعمل مشمول استاندارد اجباري 
لغو مي شود. بنا بر اين، مانعي براي ثبت سفارش 
كااهاي مس��تعمل و بازس��ازي شده مشمول 
استاندارد اجباري )در صورت تأييد كميسيون 
ماده ي��ك آيين نام��ه اجرايي قان��ون مقررات 

صادرات و واردات( وجود ندارد و ترخيص آنها 
منوط به تأييد سازمان ملي استاندارد است. 

پيش از اين علي معقولي، مديركل مركز واردات 
و امور مناطق آزاد گمرك جمهوري اس��امي 
ايران در بخش��نامه اي در اواخر آبان ماه س��ال 
جاري )139۷( به گمركات اجرايي موضوع »لغو 
موافقت كلي براي ثبت سفارش و واردات تمامي 
كااهاي مستعمل مشمول استاندارد اجباري« 
را اباغ كرده بود. منطبق با آن بخشنامه ترخيص 
دستگاه هاي كشاورزي مستعمل منوط به نظر 

مركز واردات گمرك ايران شد.

ممنوعيت واردات كااهاي دست دوم برداشته شد

عكس : رضا دهشيری | جوان



عصر روز گذشته   
دنيا حيدري
    گزارش

ليست سربازان 
ک�ي روش براي 
حضور در جام ملت هاي آس�يا به طور رسمي 
اع�ام ش�د. ليس�تي ک�ه بع�د از پيام هاي 
اينستاگرامي برخي ملي پوشان، رايزني هاي 
ب�ود.  ش�ده  آن  خص�وص  در  زي�ادي 
سه شنبه شب بود که فضاي مجازي پر شد از عکس 
پيام هاي برخي ملي پوشان. ملي پوشاني که با ابراز 
خوشحالي يا آرزوي موفقيت براي بقيه از حضور 
يا عدم حضور خود در ليس��ت نهايي مرد پرتغالي 
نيمکت تيم ملي خبر مي دادن��د. براي نمونه وريا 
غفوري مدافع- وينگر اس��تقال و محمدحسين 
کنعاني زادگان مدافع مياني ماشين سازي تبريز با 
انتشار تصاويري از خود با پيراهن تيم ملي لبخند به 

لب، شکرگزاري خدا را کرده بودند.
 ش��کرگزاري که نش��ان از حضور آنها در تفکرات 
کي روش و ليست او را داشت و برخي ديگر چون 
کريمي که براي سايرين آرزوي موفقيت کرده بود 
و علي عليپور، مهاجم پرسپوليس و آقاي گل فصل 
اخير ليگ برتر که جام جهاني ۲۰۱۸ را از دس��ت 
داده بود با انتشار عکسي توسط همسرش که زير 
آن نوش��ته ش��ده بود لياقت تو بيش از اين است، 
از پايان راهش��ان با تيم ملي در مسير جام ملت ها 

خبر دادند! 

حال آنکه کي روش هنوز ليست تيم ملي را اعام 
نکرده بود و برخاف دفعات قبل، خبري از اسامي 
نهايي در فيس بوک يا اينس��تاگرام سرمربي تيم 
ملي هم نبود، اما از صفح��ات بازيکنان تيم ملي 
مي ش��د به نفراتي که مرد پرتغالي مد نظر دارد، 

رسيد!
   ليست نهايي و متفاوت از جام جهاني

رايزني ها اما با اعام ليست نهايي از سوي کي روش 
خاتمه يافت و مشخص شد که ياران مرد پرتغالي 
در جام ملت هاي آس��يا را دروازه بان ها؛ بيرانوند، 
عابدزاده و پيام نيازمند، مدافعان؛ رامين رضاييان، 
وريا غف��وري، پژمان منتظ��ري، کنعاني زادگان، 
پورعلي گنجي، س��يدمجيد حسيني، حاج صفي 
و مي��اد محم��دي، هافبک ها؛ روزبه چش��مي، 
اميد ابراهيمي، نوراللهي، وحي��د اميري، دژاگه و 
شجاعي، مهاجمان؛ مهدي ترابي، طارمي، قدوس، 
جهانبخش، انصاريفرد و س��ردار آزمون تشکيل 

مي دهند. 
    ثبات در تيم ملي

اگرچه ثبات را مي شد در اين ليست با نفراتي که 
راهي جام جهاني ش��ده بودند، دي��د اما چند نام 
حاا با تصميم کي روش غايب جام ملت هاي آسيا 
هستند. محمدرضا خانزاده و عليپور که طبق نظر 
کي روش لحظه آخر مسافر تهران شدند و همچنين 
علي قل��ي زاده و علي کريمي که همانند س��عيد 

عزت اللهي اين رقابت ها را به دليل مصدوميت از 
دست دادند. درست همانند صادق محرمي و کاوه 
رضايي که مصدوميت هاي اخير باعث شد حتي 
اردوي دوحه را هم از دس��ت بدهند. کي روش اما 
با تغييراتي اندک، ترجي��ح داده از پيام نيازمند، 
وريا غفوري، محمدحسين کنعاني زادگان و احمد 
نوراللهي به عنوان نفرات جديد براي جام ملت ها 
استفاده کند. او يک بار ديگر روي نام عليپور خط 
کشيد تا باز هم طارمي برنده اين رقابت باشد. البته 
حضور نيازمند به جاي حسيني جالب توجه است 
و مي تواند نشان از جوانگرايي مرد پرتغالي در خط 

دروازه داشته باشد. 
    تغيير سبک

در غياب عزت اللهي، ک��ي روش مي تواند روي 
نفراتي چون ابراهيمي، چش��مي، حاج صفي يا 
حتي انصاريفرد که در جام جهاني نيز در همين 
پست بازي کرده بود، حس��اب کند، اما حضور 
غفوري که تغيير پس��تش در ماه هاي منتهي 
به جام جهاني باعث شد تا او تجربه روسيه را از 
دست بدهد، مي تواند نشان از تغيير سبک بازي 
تيم ملي داشته و کي روش را متقاعد کرده باشد 
تا به اين بازيکن نه به چشم مدافع راست که به 
چشم وينگر نگاه کند. همان پستي که او در تيم 
باشگاهي خود دارد. خصوصاً که در جام ملت ها 
تيم کي روش برخاف جام جهان��ي مالکانه و 

هجومي ب��ازي خواهد کرد که در اين س��بک، 
قدرت تهاجمي وريا مي تواند در معادات سمت 
راست تيم ملي تعيين کننده باشد. در خصوص 
چشمي اما ابهامات زيادي وجود دارد. در ليست 
جديد کي روش روزبه چشمي را به مرکز زمين 
منتقل ک��رده، آن هم در حالي ک��ه همواره به 
حضور اين بازيکن در خط دفاعي اصرار داشته و 
همين مسئله هم بود که باعث تغيير پست روزبه 
در استقال شد، اما در جام ملت ها مرد پرتغالي 
نيمکت تيم ملي قصد دارد از اي��ن بازيکن در 
مرکز زمين اس��تفاده کند که اين نيز خود يک 
تغيير سبک جالب توجه است که شايد بتواند 
بار ديگر روزبه را به پستي بازگردند که از آن به 

فوتبال ايران معرفي شده بود. 
    اميدواري ها

اگرچه حضور برخي نفرات در ترکيب نهايي هنوز 
هم جاي بحث دارد و انتقادهايي هم هميشه به 
خط خوردن نفراتي چون عليپور هس��ت، اما در 
کل ليست نهايي، ليستي اميدوارکننده است که 
مي تواند روزهاي خوبي را براي تيم ملي در جام 
ملت ها متصور شود، به طوري که به زعم بسياري 
اگر ياران کي روش ت��ا فينال به ژاپ��ن برخورد 
نکنند، می توانند بعد از س��ال ها، جام قهرماني 
را بااي س��ر ببرند، انتظاري ک��ه از کي روش و 

شاگردانش وجود دارد. 

ميزباني، حقي كه بايد دنبال آن دويد
بازي در زمين بي طرف مقابل تيم هاي عربس��تاني تقدير ناخواس��ته و 
نامطلوبي است که به سبب سوءمديريت حاکم بر فدراسيون فوتبال طي 
چند سال گذشته نصيب تيم هاي باشگاهي فوتبال کشورمان شده است.
فدراس��يون فوتبال و مديران آن عمًا کاري براي احقاق حق باشگاه ها 
در اين خصوص انجام نداده اند و بدتر اينکه طي دو فصل گذشته، حتي 
کوچک ترين قدم��ي براي معرفي ي��ک زمين بي طرف مناس��ب براي 
نمايندگان فوتبال کشورمان برنداشته اند، به گونه اي که در اين مقوله هم 
طرف عربستاني هر طور که دلش مي خواهد اسب مي تازاند و هر زميني که 

آنها بخواهند به عنوان زمين مثاً بي طرف معرفي مي شود.
در چنين اوضاع و احوالي و در روزهايي که مسئوان بازنشسته فوتبال 
خيال رفتن ندارند و حتي در شرايطي که استعفا داده اند به ميزهايشان 
چسبيده اند و کاري براي فوتبال انجام نمي دهند، باشگاه ذوب آهن در 
اقدامي رو به جلو و پيشگيرانه با معرفي ورزش��گاه شهر کربا به عنوان 
ورزشگاه پيشنهادي اين باشگاه براي رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا تاش 

خود را براي به کرسي نشاندن حق خود آغاز کرده است.
ذوبي ها ورزشگاه کربا را انتخاب کرده اند، ورزشگاهي که مي تواند زميني 
مناسب براي نمايندگان فوتبال ايران برابر عربستاني ها باشد. زميني به 
مراتب بهتر و مناسب تر از ورزشگاه سلطان قابوس عمان که طي چند سال 
اخير تيم هاي عربستان تقريباً به صورت کامل در آن ميزبان بوده اند، نه 
مهمان و نه خارج از کشورشان. تاش باشگاه ذوب آهن در اين روزها که 
مسئوان مستعفي و حاضر در فدراسيون فوتبال به فکر ميز رياست شان 
هستند، تاشي در خور توجه اس��ت که بايد از سوي سه نماينده ديگر 
کش��ورمان در ليگ قهرمانان آسيا نيز دنبال ش��ود. تاشي که هرچند 
شايد در مقابله با ابي قدرتمند عربس��تان، دارهاي نفتي اين کشور و 
سوءمديريت رؤساي فدراسيون فوتبال به جايي نرسد، اما حداقل همه 
چيز به سکوت تمام نمي شود و اينطور نيس��ت که ما دست روي دست 
گذاشته باش��يم و در برابر زياده خواهي هاي فوتبال عربستان سر فرود 

آورده باشيم.
آنچه در اين مقوله مهم به نظر مي رس��د اينکه ح��ق انتخاب تيم هاي 
باشگاهي ايران در چند سال گذشته پايمال شده، حقي که گرفتني است 
و بايد دنبال آن دويد، اما کسي هم از مديران فوتبال به درستي پيگير آن 
نبوده است. امروز ذوب آهن ورزشگاه شهر کربا را برگزيده است. حرف 
اين نيست که حتماً شهر کربا به عنوان زمين بي طرف انتخاب شود، حرف 
اين است که تيم هاي ايراني حاا که فدراسيون نمي  تواند حق ميزباني آنها 
را بگيرد بايد در زميني از رقباي عربستاني خود ميزباني کنند که کمترين 
تفاوت را با ايران داشته باشد، نه اينکه مانند يکي، دو سال قبل شرايطي 

کاماً مساعد براي رقيب عربستاني داشته باشد.
انتخاب زمين بي طرف، زمين مناسب و با امکانات خوب و صدالبته زميني 
که تماشاگران و هواداران تيم ها بتوانند با کمترين زحمت در آنها حضور 
پيدا کنند، کار مهمي است که بايد از همين حاا شروع شود، کاري که 
ذوب آهن شروع کرده و البته نيازمند ابي گري قوي و ديپلماسي قوي تر 
است. AFC را بايد مجاب کرد که حاا که قرار نيست ايران ميزبان باشد، 
قرار هم نيست هرچه طرف عربستاني گفت، ديکته شود. بايد تيم هاي 
عربستاني را به ورزشگاه هايي ببريم که در آن احساس ميزباني نکنند. 
باش��گاه ها اين تاش را ش��روع کرده اند، هرچند که فدراسيون فوتبال 
اينقدر منفعل و ناکارآمد است که اين تاش خوب را ناکام بگذارد و کار را 
به جايي برساند که تيم هاي باشگاهي کشورمان مجبور باشند فصل آينده 
ليگ قهرمانان آسيا را هم در ورزشگاه سلطان قابوس عمان برابر رقباي 
عربستاني به ميدان بروند، همان ورزشگاهي که براي تيم هاي عربستاني 

تفاوتي با ورزشگاه هاي کشورشان ندارد.

فريدون حسن

 يوزهای نبرد جام ملت ها  معرفي شدند
انتشار ليست تيم ملي با پيش درآمدي عجيب!

به بهانه تهديد محمد صاح به جدايي از ليورپول 
در صورت جذب بازيکن اسرائيلي
 صاح، خار چشم صهيونيست ها 

تاش باشگاه ليورپول براي جذب يک بازيکن اسرائيلي واکنش تند 
محمد صاح، ستاره مسلمان مصري را به همراه داشته است. صاح 
تهديد کرده در صورت جذب اين بازيک�ن از ليورپول خواهد رفت. 
»اگر چندين گل سرنوشت س��از ديگر هم به ثمر برس��اني، ما مسلمان 
مي شويم«، اين شعار معروف هواداران ليورپول پس از درخشش خيره کننده 
ستاره مسلمان شان بود. روزي که محمد صاح مصري که مردم کشورش به 
او لقب فرعون داده اند، مرد اول آنفيلد شده بود. ستاره اي که عاوه بر اينکه 
يک مسلمان معتقد است، پرچمدار مبارزه با رژيم صهيونيستي نيز هست 
و در سال هاي اخير در مقاطع گوناگون تنفرش را از صهيونيست ها به طرق 

مختلف نشان داده است. 
    پرچم صهيونيست ها را پايين مي کشم

هواداران مکابي اسرائيل جواي ۲۰۱3 را فراموش نخواهند کرد، ماهي که 
محمد صاح با صحبت هاي کوبنده  و همچنين گلزني  تا عمق استخوان 
صهيونيس��ت ها را س��وزاند. صاح که آن روزها در باشگاه بازل سوئيس 
عضويت داش��ت، پس از اينکه درخواستش از سوي باش��گاه بازل براي 
همراهي نکردن تيمش در بازي برگشت مقابل مکابي در سرزمين هاي 
اشغالي رد شد، با انتشار بيانيه اي اعام کرد: »من به اسرائيل سفر خواهم 
کرد. فوتبال مهم تر از سياست است و اين حرفه من است. در واقع من به 
فلسطين براي انجام اين بازي سفر مي کنم، نه اسرائيل. براي گلزني هم به 
آنجا خواهم رفت، چون نمي خواهم پرچم صهيونيست ها در ليگ قهرمانان 

به اهتزاز در بيايد.«
البته اين تنها ضرب شست صاح به اسرائيلي ها نبود و او در جريان بازي 
هم با زدن يک گل و همچنين برخورد سرد با بازيکنان مکابي از خجالت 
صهيونيست ها درآمد. اين بازيکن در تساوي 3 - 3 مکابي و بازل، گل دوم 
تيمش را به ثمر رساند و به بازل براي صعود از اين مرحله کمک کرد. پيش 
از آغاز بازي هم زمان دست دادن بازيکنان دو تيم، محمد صاح از ترفند 
جالبي براي دست ندادن با بازيکنان نماينده رژيم صهيونيستي استفاده کرد 
و دست مشت کرده خود را به کف دستان بازيکنان حريف زد. او که در جريان 
بازي به خاطر مليت مصري اش از سوي هواداران مکابي تحت  فشار بود، پس 
از گلزني با دستانش به هواداران اسرائيلي کنايه زد که »حاا صحبت کنيد« 

و سپس در ادامه شادي گلش سجده شکر به جا آورد. 
    صاح به شما افتخار نمي دهد

عاوه بر واکنش قاطعانه ستاره مصري فوتبال جهان، حتي سوءاستفاده 
مقامات رژيم صهيونيستي از درخشش صاح هم با واکنش تند مصري ها 
روبه رو شد. مصر با رژيم صهيونيس��تي روابط ديپلماتيکي ندارد و موارد 
بسياري بوده که ورزشکاران اين کش��ور از رويارويي با ورزشکاران رژيم 
صهيونيستي امتناع کرده اند. ارديبهشت امس��ال بود که ليبرمن، وزير 
جنگ رژيم صهيونيستي پس از درخشش صاح در ليگ قهرمانان اروپا در 
توئيترش نوشته بود: »در تماس با رئيس ستاد ارتش از وي مي خواهم تا از 

»محمد صاح« در »ارتش اسرائيل« استفاده کند.« 
اين اظهارات خشم مصري ها را به همراه داشت و در همين راستا بود که 
فتحي محمد ندا، دبيرکل اتحاديه ورزشکاران مصر گفت: »محمد صاح، 
افتخار نمي دهد که عضوي از ارتش رژيمي باش��د که زمين را اش��غال و 
مقدسات را غصب و حقوق مش��روع و همچنين آزادي ملت فلسطين را 

پايمال کرده است!«
    تهديد صاح: بازيکن اسرائيلي بيايد، مي روم!

پنج سال بعد از جواي ۲۰۱3، در روزهاي پاياني ۲۰۱۸ بار ديگر محمد 
صاح صهيونيست ستيزي اش را نشان داده است. در آستانه آغاز فصل نقل 
و انتقاات زمستاني، شنيده مي شود که باشگاه ليورپول به دنبال يک بازيکن 
اسرائيلي است. از ليورپول خبر مي رسد که مديران اين باشگاه ممکن است 
براي جذب مونس دبور، مهاجم اسرائيلي سالزبورگ اتريش دست به کار 
شوند. بازيکني که فصل گذشته در 5۲ بازي ۲9 گل براي سالزبورگ به ثمر 
رسانده و عضو تيم ملي اسرائيل تا سال ۲۰۲۱ با اين باشگاه اتريشي قرارداد 
دارد. از اين رو گفته مي شود ليورپول وضعيت مونس دبور را زير نظر دارد و 
حتي بري هانتر، مدير استعداديابي ليورپول چند بار به اتريش سفر کرده تا 

بازي اين مهاجم ۲6 ساله اسرائيلي را از نزديک ببيند. 
ليورپول سابقه جذب بازيکنان يهودي مثل آوي کوهن، روني روسنتال و 
يوسي بنايون را دارد، ولي نشريه اورشليم پست متعلق به رژيم صهيونيستي 
مدعي شده که در صورت پيوستن دابور به ليورپول، محمد صاح سوپراستار 
مصري اين تيم را ترک خواهد کرد. صاح فصل جديد را در ابتدا خوب شروع 
نکرد، ولي رفته رفته روند خوبي را در پيش گرفت و در حال حاضر ۱۱ گل در 
ليگ برتر به ثمر رسانده است. با درخششي که صاح داشته، مطمئناً تهديد 
او به جدايي، بحراني را در ليورپول آغاز خواهد کرد و باعث خواهد شد که اين 

تيم قيد خريد دابور را بزند و به سراغ گزينه هاي ديگر برود. 

سعيد احمديان

فوتبال گران با فوتبال دولتي!
در بودجه دولت براي س��ال 9۸ ش��اهد 
بوديم که براي اس��تقال و پرسپوليس 
براي هر کدام 57 ميليارد درآمد و نزديک 
به 57 ميلي��ارد هزينه پيش بيني ش��ده 
اس��ت. در حقيقت اين ع��ددي که براي 
سرخابي ها نوشته شده، به اين دليل است 
که به سرمايه داراني که براي خريد اين دو 
باشگاه جلو مي آيند، بگويند چنين توجيه 
اقتصادي براي اين دو باشگاه وجود دارد. 
همه مي دانند اگر اين حمايت اسپانس��ر 
دولتي را از پشت اين دو تيم بردارند، آن زمان مشخص مي شود آنها چه 
شرايط اقتصادي دارند. مطرح ش��دن عدد 57 ميليارد درآمد و هزينه 
براي يک باشگاه به اين معني است که دولت به صورت مستقيم هزينه 
گران ش��دن فوتبال را به گردن مي گيرد، به خصوص که در گذش��ته 
شاهد بوديم که مي گفتند باشگاه هاي صنعتي با ريخت و پاش هاي زياد 
هزينه فوتبال را افزايش دادند و هزينه هاي گزافي براي کسب مقام در 
فوتبال کردند. عددي که در بودجه سال آينده براي دو باشگاه استقال 
و پرسپوليس پيش بيني شده، به اين معناس��ت که دو تيم فوتبال هر 
کدام به تنهايي 57 ميليارد هزينه دارند و اين در مقابل باش��گاه هايي 
است که حداقل ۱۰تا ۱5 ميليارد هزينه مي کنند. دولت با اين کار رسماً 
هزينه فوتبال را افزايش مي دهد و اين مس��ئله را تبديل به عارضه اي 
در فصل نقل و انتقاات س��ال آينده مي کند. با توجه به اينکه فوتبال 
و بهتر بگوييم ورزش ما ورشکسته هس��تند، اوضاع و احوال تيم هاي 
موجود در ليگ هاي مختلف با اين رقم ها با نابس��اماني هاي مختلفي 

رو به رو خواهد شد. 

 نظر كي روش درباره مسي 
يکي از جالب ترين اظهارات ۲۰۱۸

از  کمت�ر  و  اس�ت  اتم�ام  ب�ه  رو  مي�ادي   ۲۰۱۸ س�ال 
ي�ک هفت�ه  ت�ا ش�روع س�ال ۲۰۱۹ زم�ان باق�ي اس�ت. 
در اين بين س��ايت فيفا اقدام به انتش��ار اظهارنظره��اي جالب توجه 
بازيکنان و مربيان کرده اس��ت که گفته کارلوس کي روش س��رمربي 
ايران درباره مس��ي در بين اظهارات جالب سال قرار گرفت: »هميشه 
گفته ام که مسي بازيکن فوق العاده اي است. او اصًا انسان نيست، اگر 
انسان بود، نمي توانست چنين لحظه جادويي را در طول بازي ايران و 
آرژانتين خلق کند. من شکست خوردن را دوست ندارم، ولي احساس 
بدي ندارم. با چنين لحظات جادويي اس��ت که فوتبال زنده مي ماند. 
همچنين اين را ثابت مي کند که مس��ي انسان نيست و فيفا نبايد به او 

اجازه بازي کردن بدهد.«

امباپه بهترين فوتباليست سال فرانسه 
ستاره ۲۰ ساله پاري س��ن ژرمن بهترين بازيکن س��ال ۲۰۱۸ کشور 
فرانس��ه ش��د. کيليان امباپه در جام جهاني ۲۰۱۸ روس��يه عملکرد 
درخشاني از خود نشان داد و سهم بسزايي در قهرماني خروس ها داشت. 
او در سال ۲۰۱۸ توانس��ت ۲5 گل با پيراهن پاري سن ژرمن و 9 گل با 
پيراهن تيم ملي فرانسه به ثمر برساند و در نهايت از نگاه مجله معتبر 
فرانس فوتبال به عنوان مرد سال فوتبال فرانسه در سال ۲۰۱۸ انتخاب 
شد. او دو هفته پيش نيز از طرف فرانس فوتبال بهترين بازيکن جوان 

سال ۲۰۱۸ دنيا انتخاب شده بود. 

ين  س تر حس��ا
اي��ن  دي��دار 
هفت��ه ليگ برتر 
بسکتبال امروز در آبادان برگزار مي شود. در هفته 
هفتم اين رقابت ها همه تيم ها تاش مي کنند تا 
با گرفتن امتياز از حريفان خود جايگاهش��ان را 
در جدول بهبود بخشند. پاايش نفت در آبادان 
پذيراي شيميدر پرمهره اس��ت. تيم خوزستاني 
در اي��ن فصل عملک��رد قابل قبولي داش��ته و تا 
به اينجاي کار توانس��ته در رده س��وم جدول جا 
خوش کند. تيم حماد سامري ۱۰ امتياز اندوخته 
و در صورتي که موفق به شکست شيميدر شود، 
مي تواند به رده دوم صعود کن��د. با اين حال تيم 

تهراني با بازيکناني که در اختيار دارد دست و پا 
بسته نيست و قطعاً در بازي هاي خارج از خانه نيز 
براي برد به ميدان مي رود. تيم محمدرضا اسامي 
تنها يک بار طعم شکست را چشيده و آن باخت نيز 
در خوزستان رقم خورد. حضور مهدي کامراني و 
ديگر بازيکنان باتجربه کفه ترازو را به نفع شيميدر 

سنگين مي کند. در گرگان هم يک بازي حساس 
ديگر برگزار مي شود، جايي که تيم شهرداري اين 
ش��هر با هواداران متعصبش پذيراي پتروشيمي 
است. شهرداري گرگان هفته گذشته در آزادي 
در مقابل شيميدر تن به شکس��ت داد و اين تيم 
فعًا در رده چهارم قرار گرفته است. در اين ديدار 

نيز حضور هواداران پرش��ور امتياز بزرگي براي 
شهرداري محسوب مي ش��وند. البته پتروشيمي 
هم درست مثل ش��يميدر تيم پرمهره اي است و 
با در اختيار داش��تن چند ملي پوش و ستاره کار 
راحت تري در پي��ش دارد. تيم مه��ران حاتمي 
تمام بازي هاي خود را بدون شکس��ت پشت سر 
گذاشته و کسب پيروزي در گرگان صدرنشيني 
ماهش��هري ها را تثبيت مي کند. نيروي زميني 
در تاار بس��کتبال آزادي به استقبال ذوب آهن 
مي رود. نيروي زميني هفته گذشته برد شيريني 
را کسب کرد و حاا با روحيه اي بهتر رودرروي تيم 
اصفهاني قرار مي گيرد. در آن سوي ميدان اما تيم 
فرزاد کوهيان در رده پنجم ايستاده و بعد از باخت 
به پترو براي غلبه بر نيروي زميني به تهران سفر 
کرده است. آويژه صنعت در مشهد پگاه را پيش رو 
دارد. تيم مش��هدي قعرنش��ين ليگ است و اين 
بهترين فرصت براي پاي��ان دادن به ناکامي هاي 

آنهاست. 

جنگ قدرت بسکتبالي ها
در آبادان
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اميدها در مسير رسيدن به هدف
انجام چند بازي تدارکاتي اميدها را به مس��ير رس��يدن به اهداف خود 
نزديک کرده است. تيم ملي اميد اردوي تمريني در جزيره کيش برگزار 
کرد و دو بازي دوستانه نيز با س��وريه انجام داد. پس از پايان اين اردو، 
شاگردان کرانچار به تهران بازگشتند و يک بازي تدارکاتي هم با اردن 
برگزار کردند. با اين حال اميدها نتوانستند اردن را شکست دهند. صعود 
به بازي هاي المپيک ۲۰۲۰ آرزوي بزرگي است که اميدها براي رسيدن 
به آن تاش مي کنند. بيش از چهار دهه است که فوتبال ايران نماينده اي 
در اين بازي ها نداشته، اما انتظار مي رود سرمربي کروات اين بار طلسم 
راهيابي به المپيک را بشکند. از صحبت هاي کرانچار پس از اين سه بازي 
دوستانه مشخص که از عملکرد  بازيکنانش راضي و انتظاراتش برآورده 
شده  اس��ت. در صورتي که روند مطلوب تيم اميد تداوم داشته باشد و 
کرانچار تاکتيک هايش را در تيم پياده کند، مي توان اين انتظار را داشت 

که نماينده فوتبال ايران در بازي هاي توکيو حضور داشته باشد. 

اميررضا واعظ آشتياني

  مديرعامل سابق استقال

اميدواري پلنگ مازندران به آينده كشتي  
رضا يزداني بازگشت اميدوارکننده اي به تيم ملي کشتي آزاد داشت. 
پلنگ جويبار که به دليل مصدوميت نزديک به سه سال از کشتي دور 
بود با رفتن رسول خادم و رهايي از بند آسيب ديدگي دوباره به جمع آزادکاران بازگشته است. يزداني از 
جمله کشتي گيراني است که از تغيير و تحوات اخير فدراسيون رضايت کامل دارد و جو حاکم بر تيم 

ضمن اينکه ب��ه عقيده او، اتح��اد و همدلي دوباره ملي فعلي را اميدوارکننده مي داند. 
به تيم ملي بازگشته است: »فکر مي کنم اتحاد 
و همدلي خوبي بين کادر فني و کشتي گيران 
به وجود آمده، اميدوارم شرايط کشتي طوري 
 پيش برود که روند رو به جلو داش��ته باشيم.

بايد همه دست به دس��ت هم بدهيم تا کشتي  
ب��ه روزهاي خوب خ��ودش بازگردد. ب��ه آينده 
تيم ملي کشتي آزاد خوش��بينم و اميدوارم 
همه چيز خوب پي��ش برود. تا دو، س��ه ماه 
قبل ش��رايط براي من خيلي سخت بود، به 
همين خاطر برايم مش��کل بود ک��ه بعد از 
يک دوره طواني م��دت دوري از تيم ملي 
و مصدوميت هايي که داش��تم، بخواهم 
در چنين فضايي وارد تيم ملي ش��وم. 
احساس مي کنم خيلي چيزها قباً کنار 
هم نبود و حتي آسيب ديدگي هايي 
که براي من اتفاق افتاد، شايد به 
خاطر اش��تباهاتي بود که در آن 

مقطع رخ داد.«

 حدادي به دنبال مربي كشتي!
       بازتاب احسان حدادي از 
ت��ي  و بي تفا

فدراس��يون دووميداني نس��بت به خودش ابراز 
ناراحتي کرد. نايب قهرم��ان المپيک لندن براي 
ادامه تمريناتش و آماده ش��دن ب��راي المپيک 
۲۰۲۰ خواس��ته هايي دارد که فعًا هيچ کدام از 
آنها محقق نشده است. بهترين پرتابگر ديسک 
آس��يا از ش��رايط اي��ن روزهاي��ش مي گوي��د: 
»فدراس��يون مبلغ��ي را براي آماده س��ازي من 
مشخص کرده و گفته ماهيانه 5۰ ميليون به من 
مي دهد، ام��ا مي گويند با اين پ��ول هزينه اردو، 

مربي و سفرها برعهده خودت است. اينکه به يک 
ورزش��کار بگوييم خودت برو مرب��ي پيدا کن، 
خودت اردو ب��زن و خودت غذا بخ��ر؛ کار کامًا 
غيرحرف��ه اي اس��ت. باي��د فدراس��يون کمي 
حرفه اي ت��ر به اين موض��وع نگاه کن��د. اگر اين 
توانايي را دارند، ب��رود و مربي پيدا کند. اگر فکر 
مي کنند مربي ايراني مي تواند به من کمک کند، 
من با مرب��ي ايران��ي کار مي کنم. با مس��ئوان 
فدراسيون کشتي مشورت کرديم، شايد توانستيم 
يک مربي ايراني از کش��تي ب��راي خودمان پيدا 

کنيم!«

شيوا نوروزي
    بسکتبال 

        چهره



مع�اون مب�ارزه ب�ا جع�ل و كاهب�رداري پلي�س آگاه�ي ناج�ا درب�اره 
»كاهب�رداري در قرعه كش�ي هاي خانگ�ي« ب�ه ش�هروندان هش�دار 
داد و گف�ت: به افرادي كه پيش�نهاد تأس�يس صن�دوق خانگ�ي را مي دهند 
و ش�ما ش�ناخت كاف�ي در م�ورد آن�ان نداري�د هرگ�ز اعتم�اد نكني�د. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ »محمدرضا اكبري« توضي��ح داد: برخي از 
خانواده ها براي بهبود وضع اقتصادي خ��ود تصميم به راه اندازي صندوق هاي 
خانگي مي كنند كه اين روش سال هاس��ت در بين برخي عموم، اقوام نزديك 
و شهروندان مرسوم است. در مواقعي برخي افراد شياد و كاهبردار با تكنيك 
مهندسي اجتماعي خود را به اين خانواده ها نزديك و با وعده قرعه كشي خانگي 
و پرداخ��ت وام، وجوه مردم را جم��ع آوري مي كنند و پ��س از مدتي متواري 
مي شوند.  سرهنگ اكبري ادامه داد: اين افراد در پوشش همسايه، دوست، آشنا 
و... به افراد نزديك و با پرداخت وام به تعداد اندكي از اعضا اعتماد آنان را جلب 
مي كنند، اما به يكباره متواري و موجب ضرر و زيان به ديگر اعضا يا شهروندان 
مي شوند.  وي با هشدار به شهروندان توصيه كرد: به افرادي كه پيشنهاد تأسيس 
صندوق خانگي مي دهند و ش��ناخت كافي در مورد آنان نداريد، هرگز اعتماد 
نكنيد؛ چراكه پرداخت وام به تعدادي از اعضا به جهت اعتمادسازي از روش هاي 

مرسوم كاهبرداري است؛ مراقب اينگونه افراد شياد باشيد.

 هشدار پليس درباره
 قرعه كشي هاي خانگي

مرگ مشكوك دو دختر جوان در خانه مجردي ش�ان در جنوب تهران از 
سوي مأموران بررسي مي شود. 

به گزارش خبرنگار ما، ساعت 15 روز دوشنبه س��وم دي ماه قاضي منافي آذر، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران باتماس تلفني مأموران پليس از 
مرگ مشكوك دو دختر جوان با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي راهي محل ش��د. تيم جنايي در محل حادثه كه آپارتمان مسكوني در 
حوالي نازي آباد بود با جسد دو دختر 20 و 21 ساله شيرين و نگين روبه رو شدند 
كه به طرز مرموزي به كام مرگ رفته بودند.  بررس��ي ها نشان داد ساعتي قبل 
همسايه هاي اين ساختمان متوجه بوي بدي از داخل خانه نگين مي شوند كه 
پس از ورود به خانه آنها با جسد او و دوستش شيرين روبه رو مي شوند و موضوع را 
به مأموران پليس اطاع مي دهند. در حالي كه بررسي هاي ابتدايي حكايت از اين 
داشت دو دختر جوان بر اثر مسموميت دارويي فوت كرده اند، قاضي منافي آذر 
دستور داد اجساد براي انجام آزمايش هاي ازم و مشخص شدن علت اصلي مرگ 

به پزشكي قانوني فرستاده شوند. تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد.

 مرگ مشكوك
 2 دختر جوان بررسي مي شود
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متأسفانه كش��ور ما در بحث 
حوادث و سوانح از كشورهاي 
شاگرد اول دنياست. حوادث 
اعم از طبيع��ي و غير طبيعي 
اس��ت كه ح��وادث طبيعي 
معمواً ب��ا دراي��ت قابل حل 
اس��ت به طور مثال در حادثه 
زلزله اگر مثل ژاپن، خودمان را 
بيمه و مقاوم مي كنيم مي توان با آن مقابله كرد اما در حوادث 
غير طبيعي متأسفانه تاشي صورت نمي گيرد و بار مسئوليت 
روي دوش مسئوان به درستي حمل نمي شود و براي مقابله 
با آن برنامه ري��زي نداريم. بنابراين حاصل��ش آمار و ارقامي 
مي شود كه س��اانه تعداد قابل توجهي از هموطنانمان را از 
دست مي دهيم. اين خسارت قابل تبديل به ريال نيست اما 
اگر طبق ديه رسمي دادگستري حساب شود، ديه آنها رقمي 
نجومي است كه پيكر جامعه ما آس��يب مي خورد و طبيعتاً 
برازنده جامعه ما نيست. معمواً در حوادث نيز عوامل مسئول 
پاي كار نيامدند تا عوامل را به درس��تي بررسي كنند كه در 
پايان عامل انساني مقصر شناخته مي شود! فردي كه خودش 
جانش را از دست داده است.  در حاشيه يكي از حوادث اخير 
پليس اعام كرد در كشور ما بيش از هزار نقطه آسيب پذير و 
تصادفي وجود دارد كه سال به سال هم بيشتر مي شود. طي 
اين دو سال و 10سال چقدر از اين نقاط حادثه خيز كم شده 
است؟ جداي از اين موارد به طور مثال در خصوص هواپيماها 
نيز بايد گفت چند سال بايد آنها كار كنند؟ آيا طبق استاندارد 
بين المللي آنها اجازه پرواز دارند يا نه؟ متأسفانه به اين مسائل 
توجهي نمي شود و به طور معمول بي تدبيري و سوءمديريت با 
مسائلي ديگر توجيه مي شود. قبول كنيم اين مسائل جامعه را 
مأيوس و دلسرد مي كند و اميد را از جامعه مي گيرد. حادثه اي 
كه روز سه ش��نبه در دانش��گاه علوم و تحقيقات اتفاق افتاد 
و متأسفانه تعدادي از دانش��جويان عزيز را از ما گرفت مثل 
حوادث مشابه جاي تأمل دارد كه چرا در داخل شهر و داخل 

دانشگاه چنين اتفاقي بيفتد؟
يكبار براي هميشه به دور از تعصبات بررسي كنيم تا بدانيم 
چه عللي باعث مي شود آمار تصادفات و خسارت هاي ناشي 
از آن باا مي رود تا به يكي از كشورهاي شاگرد اول تبديل 
شويم. اين مي تواند جامعه را مأيوس كند و مردم را نسبت 
به كارگزاران بي اعتماد كند. همچنين فضايي ايجاد كند تا 
باعث دلسردي و بي تفاوتي مردم شود و جامعه بي تفاوت 
هم يك جامعه بيمار است.  دولتمردان بايد به فكر باشند. 
وقتي حادثه اي اتفاق مي افتد اما يك نفر از مسئوان خودش 
را مقصر نمي داند تا حتي يك عذرخواهي ساده انجام دهد. 
البته گاهي اتفاق مي افتد اما باي��د حداقل همدردي كنار 
رسيدگي جدي مسئوان باشد تا مشكاتي به مشكات 

كشور اضافه نشود. 
اگر اين بي اعتم��ادي از خط متعارفي بگ��ذرد خطرناك 
است و معلوم نيست چه وضعيتي در انتظار ماست. بايد به 
صبوري و حوصله مردم و همراهي آنها و سكوتشان احترام 
گذاشت. اگر مردم سكوت مي كنند معنايش اين نيست كه 
نمي فهمند بلكه آنها به درس��تي متوجه مسائل پيرامون 
هستند اما س��كوت مي كند و اين س��كوت در دراز مدت 

موجب افسردگي كل جامعه مي شود. 
انتظارات مردم س��طوح مختلف دارد. دولت و مس��ئوان 
بايد صادقانه مسائلشان را با مردم در ميان بگذارند تا مردم 
مشكات را بدانند و بشناسند. همچنين در خصوص موانع 
و مش��كات گزارش دهند و مردم را مهم بدانند.  متأسفانه 
مردم تريبوني براي اعام خواسته هايشان ندارند جز اينكه 
در خودشان بريزند. حتي براي قشر دانشگاهي نيز تريبوني 

وجود ندارد. حرف مردم بايد به گوش مسئوان برسد. 
ما كش��ور فقيري نيس��تيم. يك درصد از جمعيت جهان و 
يك درصد زمين از كره خاكي را داريم. نزديك به 10درصد 
ثروت دنيا نيز در دست ماست بنابراين كشور فقيري نيستيم. 
پس مشكل اصلي ما س��وءمديريت است. مصيبت هايي كه 
در اين مدت كوتاه با آن مواجهه ش��ديم اثب��ات كرد كه به 
خاطر سوءمديريت مسئوان است.  همه اين دل مشغولي ها 
باعث بي حوصلگي مردم مي شود. همين نيز منجر به حادثه 
مي شود. كسي كه در محل كار مشكل داشته باشد و در تأمين 
هزينه هاي زندگي مشكل داشته باشد خودش عاملي مي شود 
براي حادثه و اين براي ما كه مدعي هس��تيم در كش��وري 

اسامي زندگي مي كنيم در تضاد است. 

 شاگرد اولي
 حوادث و سوانح

محمد زاهدي اصل، استاد دانشگاه عامه طباطبايي

س�ه تي�م كارشناس�ي پلي�س ته�ران، 
كارشناس�ان فن�ي و مكاني�ك خ�ودرو 
روز گذش�ته در حال�ي ت�اش  ب�راي 
بررس�ي عل�ت حادث�ه مرگب�ار اتوب�وس 
در دانش�گاه عل�وم و تحقيقات را ش�روع 
كردن�د ك�ه هش�ت نفر از 17 دانش�جوي 
زخم�ي ش�ده روي تخ�ت بيمارس�تان ها 
ب�ا م�رگ دس�ت و پنج�ه ن�رم مي كنند. 
به گزارش خبرنگار ما، صب��ح ديروز در حالي 
كه تعداد كشته هاي حادثه واژگوني اتوبوس 
فرسوده دانش��گاه علوم و تحقيقات تهران به 
عدد 10نفر رس��يد، قاضي محمد ش��هرياري 
سرپرس��ت دادس��راي امور جنايي پايتخت 
ادعاي مطرح شده درباره سكته راننده اتوبوس 
حادثه ديده را رد كرد و ب��ه خبرنگار ما گفت: 
پس از اين حادثه اجساد افراد فوت شده براي 
انجام آزمايش هاي ازم و مشخص شدن علت 
مرگ ب��ه پزش��كي قانوني منتقل ش��دند كه 
راننده اتوبوس هم جزو كشته شدگان حادثه 
بود. از آنجا كه ادعاي س��كته راننده اتوبوس 
مطرح شده بود جسد از سوي پزشكان، كالبد 

شكافي شد. پزشكان پس از بررسي مغز و قلب 
راننده هيچگونه عائمي از س��كته مش��اهده 
نكردند البته براي بررسي هاي تخصصي نمونه  
قلب و مغز جه��ت انجام آزماي��ش پاتولوژي 
به آزمايش��گاه فرستاده شده اس��ت و نتيجه 
آزمايش دو تا س��ه هفته آين��ده اعام خواهد 
شد.  وي با اعام اينكه اجساد كشته شدگان 
اين حادثه پس از شناسايي براي خاكسپاري 
تحويل خانواده هاي آنها شد، ادامه داد: پس از 
انتقال اجساد به پزشكي قانوني تعدادي از آنها 
با توجه به مداركي كه همراه داش��تند خيلي 
زود شناسايي شدند اما تعدادي قابل شناسايي 
نبودند كه خوشبختانه تا نيمه هاي شب قبل 
اجساد مجهول الهويه شناسايي شدند هر چند 
كه پس از شناس��ايي براي اطمينان بيش��تر 
دستور داديم از اجساد آزمايش دي ان اي هم 

صورت بگيرد. 
حال 8 نفر از دانشجويان وخيم است 

پس از اين حادث��ه چهار دانش��جوي دختر، 
دو دانش��جوي م��رد و رانن��ده در دم ف��وت 
كردن��د و 28 مصدوم هم به بيمارس��تان هاي 

امام خميني )ره(، حضرت رسول اكرم )ص(، 
شريعتي و بيمارستان عرفان و نيايش منتقل 
شدند. نهايت دو دانشجوي دختر ساعتي پس 
از حادثه در بيمارس��تان ف��وت كردند و يك 
دانش��جوي ديگر هم صبح دي��روز فوت كرد.  
دكتر عباس زارع نژاد، مش��اور وزير بهداشت 
گفت: صبح دي��روز هش��ت مصدوم حادثه از 
بيمارستان مرخص ش��دند و بقيه مصدومان 
تحت درمان قرار دارند كه حال هش��ت نفر از 

آنها وخيم است. 
آغاز تحقيقات از مسئوان دانشگاه 

عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران 
هم از آغاز تحقيقات از مسئوان دانشگاه علوم 
و تحقيقات در رابطه با اي��ن حادثه خبر داد و 
گفت: از دو متهم كه ش��ب گذشته بازداشت 
ش��دند نيز تحقيقات مفصلي ص��ورت گرفته 
است.  وي ادامه داد: امروز حوادثي رخ مي دهد 
كه با هزينه اندكي مي توان از آن پيش��گيري 
كرد، ل��ذا واگذاري حم��ل و نق��ل و اقدامات 
جانبي و خدماتي به بخش هاي خصوصي رافع 

مسئوليت  مسئوان دولتي نخواهد بود. 

داد و فرياد مادر دانشجوي مصدوم بر سر 
نماينده مجلس 

صبح دي��روز ه��م تع��دادي از مس��ئوان و 
نماين��دگان مجل��س از جمل��ه محمدرض��ا 
ع��ارف، نماينده تهران به عي��ادت مصدومان 
در بيمارس��تان ها كه مادر دانشجوي زخمي 
با گايه از مسئوان با فريادش دكتر عارف را 

خطاب قرار داد. 
3 تيم كارشناسي علت حادثه را بررسي 

مي كنند 
رئيس پليس راه��ور تهران ه��م درباره علت 
حادثه گفت: سه تيم كارشناسي براي بررسي 
علت حادث��ه تعيي��ن كرده ايم، اين س��ه تيم 
ش��امل گروه��ي از كارشناس��ان تصادف��ات 
پليس راهنماي��ي و رانندگي ته��ران بزرگ، 
تيم كارشناس��ان فني و مكانيك خودرو براي 
مشخص كردن اشكاات فني احتمالي خودرو 
و همچنين يك تيم نيز از كارشناس��ان فني و 
مهندسي در حوزه راه هستند كه اين سه تيم 
به محلي كه خودرو نگهداري مي شود و محل 
وقوع تصادف اعزام شدند تا به موضوع رسيدگي 
كنند و س��هم همه عواملي كه در اين تصادف 
مقصر بوده اند مشخص شود.  سردار مهماندار 
افزود: اين اتوبوس در يكي از ايستگاه ها توقف 
نمي كند، بر اس��اس اظهارات شهود، راننده از 
اين لحظه به دانشجويان مي گويد كه اتوبوس 
ترمز ن��دارد و همه به س��مت عق��ب اتوبوس 
بروند. بعد از طي كردن حدود 600متر، راننده 
احتمااً ب��راي اينكه بتواند ب��ه  نحوي خودرو 
را متوقف كند وارد فضاي س��بز مي ش��ود كه 
درختان كوچكي داش��ته و نتوانس��ته  جلوي 
حركت اتوبوس را بگيرد. س��پس با يك زاويه 
35 درجه از جاده خارج مي شود، بعد از اينكه 
69 متر مسير را طي مي كند، با پايه بتوني كه 
براي تأسيسات آب در آنجا قرار داشته برخورد 
كرده كه سرعت اتوبوس و برخوردي كه با آن 
پايه بتوني مي كند، باعث مي شود كه تقريباً دو 
س��وم زير اتوبوس جمع و منهدم شود كه اين 

موضوع باعث افزايش تلفات مي شود. 

سارقان مسلح صبح ديروز قبل از دس�تبرد به يكي از بانك هاي خيابان 
جمهوري تهران بازداشت شدند. 

به گزارش خبرنگار ما، در اولين س��اعات صبح روز گذش��ته مأموران پليس 
آگاهي تهران از جريان درگيري در خيابان جمهوري با خبر و در محل حاضر 
ش��دند. همزمان با حضور كارآگاهان پليس مشخص ش��د كه عامان حادثه 
چهار سرنشين يك خودروي پژو- س��ه مرد و يك زن - هستند كه يكي از آنها 
اقدام به تيراندازي به س��وي پليس كرد. خيلي زود طرح مهار براي بازداشت 
متهمان به جريان افتاد و مأموران پليس موفق ش��دند س��ه مرد و يك زن را 
بازداش��ت كنند. چهارمين نفر اما در جريان فرار با ش��ليك گلوله هدف قرار 

گرفت و به بيمارستان منتقل شد. 
در اولين بررس��ي ها مشخص ش��د كه خودروي سارقان س��رقتي بوده است. 
مأموران پليس در بررسي از خودرو، اسلحه كمري، تجهيزات نظامي و ادوات 
ازم براي ارتكاب سرقت را كشف كردند.  يكي از متهمان پس از انتقال به پايگاه 
چهارم پليس آگاهي تهران گفت: مردي كه در جريان درگيري با شليك گلوله 
پليس هدف قرار گرفت و زخمي شد سردس��ته باند است. مدتي قبل بود كه 
تصميم به سرقت يكي از بانك هاي خيابان جمهوري گرفتيم. در اولين ساعت 
صبح امروز براي بررسي نقش��ه مان در محل حاضر شده و مشغول تحقيق در 
اين باره بوديم كه مأموران پليس از راه رسيدند و در جريان درگيري بازداشت 
شديم.  در شاخه ديگري از تحقيقات با اطاعاتي كه سارقان در اختيار پليس 
گذاشتند آنها راهي مخفيگاه آنها شده و موفق به كشف بي سيم، ادوات ازم 

براي ضرب سكه هاي طاي تقلبي و اوراق شناسايي جعلي شدند.
  س��رهنگ بابك نمك ش��ناس، رئيس مركز اطاع رس��اني فرمانده انتظامي 
تهران بزرگ گفت: در جريان بررسي سوابق سردسته باند مشخص شد كه او 
از مجرمان سابقه دار است كه قبًا 13 بار به اتهام جرائم مختلف بازداشت شده 
بود و در حال حاضر از سوي كارآگاهان پليس تهران و چند استان ديگر تحت 
قرار داشت. وي ادامه داد: تحقيقات از متهمان بازداشت شده در پايگاه چهارم 

پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

 بازداشت سارقان مسلح 
قبل از دستبرد به بانك

يك ضرب المثل معروف اس�ت ك�ه مي گويد 
پنير مفت فقط در تله موش پيدا مي شود. اين 
تله موش اما براي افراد كاهبردار ثروت هاي 
بادآورده زيادي به همراه داشته است. آنها با 
ترفندهاي مختلف و استفاده از تمامي  امكاناتي 
ك�ه در اختي�ار دارند دس�ت ب�ه فريبكاري 
مي زنند تا به اهداف ش�ومي كه در سر دارند، 
برس�ند. در تازه ترين پرونده اي كه در پليس 
آگاهي تهران تشكيل شده است مديرعامل 
27 س�اله يك ش�ركت فروش گوش�ي   تلفن 
همراه آيفون به اتهام كاهبرداري ميلياردي 
بازداشت شد. متهم با راه اندازي يك فروشگاه 
اينترنتي موفق شده است پول ميلياردي به 
جيب بزن�د كه تحقيقات براي كش�ف جرائم 
بيش�تر او در پليس آگاهي تهران ادامه دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، در چند روز گذشته دهها 
نفر از مش��تريان فروش��گاه اينترنتي »پاادين 
ماركت« وقتي از دريافت گوشي هاي خريداري 
شده شان نااميد ش��دند خود را به دفتر شركت 
»ايده پردازان آريابد سروش« رساندند اما متوجه 
ش��دند كه محل تخليه ش��ده و مدير عامل آن 
هم متواري ش��ده اس��ت، بنابراين پلي��س را از 
ماجرا با خبر كردند. بعد از مطرح ش��دن يك به 
يك ش��كايت ها پرونده به دستور بازپرس شعبه 
دهم بازپرسي دادس��راي ويژه كاركنان دولت، 
براي بررس��ي در اختيار معاونت مبارزه با جرائم 
اقتصادي پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. 

ماجرا از زبان شاكي
يكي از ش��اكيان در طرح ش��كايت خ��ود گفت: 
شركت »ايده پردازان آريابد سروش« مدتي بود 
كه يك فروشگاه اينترنتي به نام »پاادين ماركت« 

راه اندازي كرده بود و گوشي هاي آيفون را به قيمت 
مناسبي به فروش مي رس��اند. من هم به توصيه 
يكي از دوس��تانم كه از اين فروشگاه خريد كرده 
بود سري به فروشگاه اينترنتي آن زدم وديدم كه 
يك فروش ويژه با مهلت خريد 24 ساعته گذاشته 
است. فروش��گاه گوش��ي آيفون مدل  X256 را 
7 ميليون تومان، يعني 8 ميليون تومان پايين تر از 
قيمت بازار مي فروخت. براي اطمينان از درستي 
ماجرا خودم را به دفتر ش��ركت رساندم و علت را 
سؤال كردم. مديرعامل شركت گفت كه گوشي ها 
را با دار دولتي وارد كرده و با همان نرخ به فروش 
مي رساند. او گفت كه شركت هنگام صدور فاكتور 

تعهد مي دهد كه گوشي را ظرف دو هفته به صورت 
پيك به مشتريان برساند. بعد از اطمينان از اينكه 
فعاليت شركت قانوني است من هم اطمينان كردم 
و به ص��ورت اينترنتي سه دس��تگاه آيفون خريد 
كردم و پول آن را به صورت آناين پرداخت كردم 
و منتظر ماندم تا گوشي ها به دستم برسد. دو هفته 
از ماجرا گذشت اما خبري از گوشي نشد. با شماره 
شركت تماس گرفتم اما كس��ي به تماسم جواب 
نداد براي همين خودم را به دفتر شركت رساندم، 
اما ديدم كه افراد زيادي از تهران و شهرستان هاي 
مختلف آنجا جمع شده اند. علت را كه سؤال كردم 
گفتند كه مديرعام��ل كاهبردار ب��وده و بعد از 

برداشت پول ها فرار كرده است. 
تاش براي بازداشت مديرعامل 27 ساله

همزمان با مطرح شدن شكايت ها مشخص شد كه 
مديرعامل شركت مرد 27 ساله اي به نام سروش 
اس��ت. كارآگاهان در اولين گام حساب هاي او را 
بررسي و موجودي 6 ميليارد توماني آن را مسدود 
كردند. بررسي حساب سروش نشان داد كه اين 
مبلغ پول قسمت كوچكي از پول هايي است كه 
مش��تريان در زمان مهلت خريد 24 س��اعته به 
حساب سروش واريز كرده اند. در شاخه ديگري از 
تحقيقات كارآگاهان مخفيگاه سروش را شناسايي 
و او را بازداشت كردند.  متهم در اولين تحقيقات 
گفت: بعد از راه اندازي فروش��گاه اينترنتي براي 
جلب اعتماد مشتريان 100 دستگاه از گوشي ها 
را به فروش رس��انده و آنها را به دست مشتريان 
رساندم. بعد از آن بود كه با يك فروش ويژه موفق 
ش��دم اعتماد مش��تريان را جلب كرده و از آنها 

كاهبرداري كنم. 
شاكيان بيش از 1000 نفرند

س��ردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: در اولين مرحل��ه از تحقيقات بيش از 
400 مالباخته از تهران و ش��هرهاي مختلف كشور 
شناسايي شده اند و پيش بيني مي شود كه اين آمار 
بيش از هزار نفر باشد. سردار لطفي از مشترياني كه از 
طريق فروشگاه اينترنتي پاادين ماركت يا مراجعه 
مستقيم به دفتر شركت ايده پردازان آريابد سروش 
نسبت به واريز پول براي دريافت گوشي هاي تلفن 
همراه اقدام كرده و مورد كاهبرداري قرار گرفته اند 
دعوت كرد با در دس��ت داش��تن مدارك خريد به 
معاونت مب��ارزه با جرائم اقتص��ادي پليس آگاهي 

تهران بزرگ مراجعه كنند. 

كاهبرداري آناين چند صد ميلياردي در 24 ساعت

8  دانشجوی حادثه ديده همچنان در كما
آخرين جزئيات حادثه  دانشگاه علوم و تحقيقات

مرگ خاموش راننده پرايد
راننده پرايد كه از گاز پيك نيك براي گرم كردن خودرو استفاده 
كرده بود بر اثر استنش�اق گاز مونواكس�يد كربن فوت شد. 
اين حادثه س��اعت 8:45  صبح امروز در محله طرش��ت، بلوار 
عزيزي اتفاق افتاد و آتش نشانان ايستگاه هشت بعد از اطاع از 
وقوع حادثه در محل حاضر ش��دند. عباس زحمتكش فرمانده 
تيم گفت: در محل حادثه مشاهده شد كه مردي حدود 55 ساله 
در يك دستگاه خودروی س��واري پرايد با پاك شهرستان، به 
همراه يك دستگاه گاز پيك نيكي در داخل خودرو در حاشيه 
خيابان توقف كرده و پشت درها و پنجره هاي بسته خودرو به 
خواب عميقي فرو رفت��ه بود. با احتم��ال گازگرفتگي اين فرد 
آتش نشانان درهاي خودرو را باز كردند كه بعد از معاينات اوليه 

مشخص شد كه اين فرد جان خود را از دست داده است. 
وي افزود: آتش نشانان با بررس��ي محل حادثه از باز بودن شير 
گاز پيك نيك مطمئن ش��دند كه اين امر نشان مي داد كاهش 
اكسيژن درون خودرو موجب خاموش شدن شعله گاز شده و 

ميزان دي اكسيد كربن را افزايش داده بود.

نگراني خانواده های دخترخاله و پسر خاله نوجوان كه به طرز مرموزي 
ناپديد شده بودند با بازگشت ناگهاني آنها از سفر تفريحي به پايان رسيد. 
به گزارش خبرنگار ما، روز پنج شنبه 29 آذر ماه امسال مردي به اداره 
پليس رفت و گفت پسر 10 ساله اش به نام ساس��ان به همراه دختر 

خاله 14 ساله اش به نام شيوا به طرز مرموزي ناپديد شده اند. 
وي در توضيح ماجرا گفت: پسرم امروز از من اجازه گرفت و به خانه 
مادر بزرگش رفت كه متوجه شدم همان ساعت شيوا دختر خاله اش 
هم به خانه مادر بزرگش رفته است. آنها ساعتي بعد هر دو از خانه 
مادر بزرگشان خارج مي شوند و ديگر از آنها خبري نداريم و احتمال 

مي دهيم فرد يا افرادي آنها را ربوده اند. 
پس از طرح اين ش��كايت تيمي از كارآگاهان اداره يازدهم پليس 

آگاهي به دستور قاضي سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي امور 
جنايي پايتخت براي بررسي موضوع وارد عمل شدند. 

مأموران در نخستين گام دوربين هاي مداربسته حوالي خانه مادر 
بزرگ دختر و پسر گم شده را بررسي كردند كه دريافتند دختر و پسر 
خاله در حالي كه كوله پشتي و ساكي در دست دارند هنگام خروج 
از ساختمان با نگهبان آنجا درگير شده و بعد فرار كرده اند. نگهبان 
ساختمان در تحقيقات گفت: وقتي پسر و دختر از ساختمان خارج 
شدند آنها را نشناختم و احتمال دادم آنها سارق كفش باشند به همين 
خاطر مي خواستم ساك و كوله پشتي آنها را بررسي كنم كه ساك و 
كوله را از من قاپيدند و به سرعت گريختند. در گام بعدي بررسي ها 
نشان داد دختر و پسر پس از خروج سوار خودروي سواري شده و از 

آن ساعت به بعد ديگر خبري از سرنوشت آنها در دست نيست . 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داش��ت به مأموران 
خبر رسيد دختر وپسر خاله گمشده پس از چند روز به خانه شان 
برگشته اند. يكي از اعضاي خانواده پس��ر گمشده گفت: آنطور كه 
پسرم ادعا مي كند او و دختر خاله اش مدتي قبل تصميم مي گيرند 
تا براي تفريح به شهرستان مش��هد بروند تا اينكه روز حادثه پس 
از برداش��تن 400 هزار تومان پول و لباس و مدارك شناس��ايي در 
خانه مادر بزرگش��ان قرار ماقات مي گذارند و پس از آن دو نفري 
به ترمينال مي روند و با اتوبوس راهي مش��هد مي شوند. وي ادامه 
داد: آنها چند روزي در مشهد مي مانند و پس از اينكه پولشان تمام 

مي شود دوباره به تهران بر مي گردند. 

سفر عجيب دخترخاله و پسرخاله نوجوان به شهرستان!

ب�ه آرامس�تان در  انتق�ال  پي�رزن ف�وت ش�ده هن�گام 
ش�د.  زن�ده  زواره  شهرس�تان  روس�تاهاي  از  يك�ي 
به گزارش فارس، بامداد روز سه شنبه 4 دي ماه به امدادگران اورژانس 
خبر رسيد پيرزني در روستاي »گلشكنان« شهرستان زواره فوت شده 
است كه با حضور اورژانس جسد براي خاكسپاري به سمت آرامستان 
منتقل شد. ش��م گلي، مس��ئول غس��الخانه زواره گفت: پس از اعزام 
آمبوانس معراج از غسالخانه به سمت زواره حركت كرديم. بعد از طي 
مسافتي با صداي ناله اي از جسد مواجه شديم و بعد از توقف آمبوانس 
متوجه شديم كه ميت به هوش آمده است. پس از اقدامات اوليه عائم 

حياتي وضعيت وي رضايت بخش است.

 زنده شدن پيرزن مرده
 قبل از خاكسپاري

    یادداشت



چند روز بعد از ج�ان باختن یک دختر مهاجر 
گواتماایی ، یک پس�ر هشت س�اله  اهل این 
کشور نیز در بازداشتگاه های امریکا درگذشت. 
سیاست مهاجرتی دونالد ترامپ در حال فاجعه 
آفریدن است. در حالی که بن بست دولت و کنگره 
بر س��ر اختصاص بودجه دیوار مرزی ادامه دارد، 
یك پسر گواتماایی هم در بازداشتگاه های امریکا 
همزمان با کریسمس جان داد . »آسوشیتدپرس « 
سه    شنبه شب گزارش کرد که مقام های مهاجرتی 
امریکا از جان باختن یك پس��ر بچه هشت ساله 
گواتماایی در بازداش��تگاه دولت��ی خبر دادند. 
هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه از جمله نام 
این کودك منتشر نشده است. مرگ این کودك 
در حالی است که منابع امریکایی مدعی هستند 
که آزمایشات سامت درمورد همه کودکان زیر 
10سال از جمله آنهایی که به همراه والدین خود 
یا بدون سرپرست وارد امریکا می شوند، در مراکز 
»مراقبت و بازداشت« گش��ت مرزی این کشور 
انجام می ش��ود ولی در گزارش های ارس��الی از 
این مرکز اش��اره ای به تعداد این کودکان نشده، 

هرچند که تخمین زده می ش��ود این عده شامل 
هزاران کودك باشد. 

 11 روز قبل هم یك دختر هفت ساله گواتماایی 
بعد از بازداشت به دس��ت مأموران گشت مرزی 

امریکا ب��ه دلیل عب��ور از مرز مکزیك به س��وی 
ایاات متح��ده جان داده ب��ود. »دونالد ترامپ« 
رئیس جمه��ور امری��کا در واکنش ب��ه انتقاد    ها 
در پی کش��ته ش��دن دختربچه گواتماایی در 

حساب توئیتری خود مدعی شده بود که سیاست 
دموکرات  ها در جدایی کودکان از والدین در دوره 
اوباما بسیار بدتر از چیزی بود که او اکنون در حال 
مدیریت کردن آن اس��ت: » تصاویر کودکان در 
قفس را در س��ال 2014 در دوره اوباما به خاطر 
بیاورید. با این حال اگر این سیاس��ت جداسازی 
انجام نش��ود، اف��راد بیش��تری خواهن��د آمد و 
قاچاقچیان از کودکان بیش��تری س��وء استفاده 
خواهند ک��رد.« انتظار می رود با م��رگ دومین 
کودك مهاجر بار دیگر وضعیت سخت مهاجران 
محبوس بازداشتگاه های اداره گمرك و حفاظت 
مرزی امریکا دست کم برای مدتی در کانون توجه 
قرار گیرد. دس��تگیری مهاجران در سال جاری 
میادی با افزایش روزافزونی مواجه ش��ده است. 
ماه نوامبر)آذر( مأموران گش��ت م��رزی امریکا 
2۵ه��زار و 172 نفر را در مرز جن��وب غربی این 
کشور بازداشت کردند که رقمی بی سابقه است. 
دولت امریکا در روزهای گذشته بیش از ۳0 نفر 
از حامیان مهاجران را هم در گذرگاه های مرزی 

بازداشت کرده است. 

رئی�س کمیت�ه س�ازمان مل�ل متح�د برای 
نظ�ارت ب�ر آتش ب�س ش�هر الحدی�ده، 
ای�ن  ک�ه  ک�رد  تأکی�د  سه      ش�نبه  روز 

آتش بس م�دام در حال نقض ش�دن اس�ت. 
»پاتری��ك کامائرت « ک��ه هم اکنون در ش��هر 
الحدیده به س��ر می برد، قرار اس��ت ب��ه زودی با 
طرفین درگیری     ها در یمن صحبت کند. کامائرت 
معتقد است که آتش بس در یمن بسیار متزلزل 
و شکننده است و همواره نقض می شود. با وجود 
حضور فرستاده ویژه سازمان ملل برای نظارت بر 
آتش بس یمن، درگیری     ها در این کشور همچنان 
به طور پراکنده ادامه دارد. کامائرت قرار اس��ت 
برای نخس��تین بار نیروهای حامی عربس��تان و 
انصاراه را گرد هم آورد و درباره ادامه آتش بس و 

موارد نقض آن، با آنها صحبت کند. 

در ادامه این گزارش آمده است: در یمن، آرامش 
بسیار شکننده و اوضاع به ش��دت ناپایدار است 
اما باید توجه داشت این نخس��تین بار است که 
ناظران خارجی در یمن هستند و آماده عملیات 
نظارت بر آتش بس هستند که مربوط به شهری 
اس��ت که تقریباً تمام کمك های بشردوستانه و 
تجهیزات از طریق آن وارد یمن می شود. شورای 
امنیت س��ازمان ملل متح��د روز جمعه پس از 
توافق استکهلم بین طرف های یمنی، نخستین 
قطعنامه خود را به شماره 24۵1 با اجماع آرا برای 
حمایت از این توافق و آتش بس در بنادر مهم این 

کشور تصویب کرد. 
این قطعنامه از روز دو     شنبه هفته جاری مطرح 
شد و انگلیس روز چهار     شنبه پیش نویسی از آن 
را بین اعض��ا توزیع کرد. روس��یه، چین و کویت 

با برخی از بنده��ای آن مخالفت کردند از جمله 
بندی که با فش��ار س��عودی     ها علی��ه جمهوری 
اسامی ایران و ارتباط آن با موارد ادعایی ارسال 
موشك به انصاراه درج ش��ده بود. این مسئله با 
پیگیری های فراوان از متن حذف شد اما کویت و 
امریکا هم به نمایندگی از رژیم سعودی خواستار 

حذف مواردی بودند که تحقیق درباره جنایات 
جنگی را ش��امل      می ش��د. این بند می توانست 
پای س��عودی     ها را ب��ه دادگاه جنایت جنگی باز 
کند. ارس��ال مواد اولیه زندگی برای مردم یمن، 
حمایت از توافق اس��تکهلم، واگذاری اختیار به 
دبیرکل س��ازمان ملل برای اجرای آن و نظارت 
بر آتش بس، مهم  تری��ن نکات مطرح ش��ده در 
این قطعنامه است. عربس��تان و امارات از ششم 
فروردین سال 94 در قالب ائتافی از چند کشور 
عربی و با کمك و چراغ س��بز امری��کا، حمات 
گس��ترده ای را علیه یمن فقیر     ترین کشور عربی 
آغاز کردند تا به بهانه بازگرداندن عبدربه منصور 
هادی، رئیس جمهور مس��تعفی این کش��ور به 
قدرت، به اهداف و زیادخواهی های سیاسی خود 

جامه عمل بپوشانند. 
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ادامه فاجعه آفرینی سیاست های مهاجرتی ترامپ

دولت س�وریه در    گزارش  یک
پس�ا  س�وریه 
امریکا، نه مقابل اس�رائیل کوت�اه می آید، نه 
ترکیه. نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته که 
پس از خروج امریکا، عملیات در سوریه را علیه 
آنچه حضور ایران خوانده تشدید خواهد کرد. 
اسرائیلی      ها دیروز اولین اقدام نظامی خود را 
انجام دادند؛ عملیاتی که سامانه دفاع هوایی 
سوریه با ساقط کردن ۱۴ موشک اسرائیلی آن 
را ناکام گذاش�ت. همزمان، ارتش سوریه هم 
برای مقابله با هرگون�ه تجاوز احتمالی ترکیه، 
وارد بخش      هایی از منبج شد، اقدامی که دولت 
روس�یه نی�ز از آن حمای�ت ک�رده اس�ت. 
یك هفته پ��س از اعام تصمی��م دونالد ترامپ، 
رئیس جمه��ور امریکا ب��رای خ��روج نیروهای 
امریکایی از س��وریه، رژیم صهیونیس��تی اولین 
حمله موشکی خود را برای سنجش توان دفاعی 
س��وریه مورد آزمایش ق��رار داد و جنگنده های 
این رژیم بامداد چهار      ش��نبه بار دیگر حماتی را 
به مواضع ارتش در اطراف دمش��ق انجام دادند. 
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گزارش کرد که 
دشمن اسرائیلی از حریم هوایی لبنان حماتی 
را علیه این کش��ور انجام داده است. وزارت دفاع 
سوریه دیروز اعام کرد پدافند هوایی ارتش موفق 
شده بیش��تر موش��ك های متجاوز را در آسمان 
نابود کند اما تعدادی از آنها نی��ز به انبار مهمات 
برخورد کرده و در نتیجه سه سرباز سوری مجروح 

شده اند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیك، وزارت 
دفاع روسیه در بیانیه ای گفته از 1۶موشك شلیك 
شده صهیونیس��ت       ها به مواضعی در سوریه، تنها 
دو موشك به زمین اصابت کرد و 14فروند منهدم 
شده است. براس��اس بیانیه وزارت دفاع روسیه، 
حمات رژیم صهیونیستی به سوریه با پنج فروند 
جنگنده اف 1۶ انجام شد. سخنگوی وزارت دفاع 
روس��یه گفت که »اقدامات تحریك آمیز نیروی 
هوایی اسرائیل که حمله ای به سوریه انجام داد، 
خطری را برای دو هواپیم��ای غیرنظامی ایجاد 
کرد«. گفته می ش��ود جنگنده های اسرائیلی به 
منظور اجتناب از رهگیری شان توسط سامانه های 
دفاع هوایی س��وریه به طور گسترده از بالن های 

حرارتی بر فراز آسمان لبنان استفاده کردند. 
روزنامه صهیونیس��تی جروزالم پس��ت، دیروز 
در گزارشی مدعی ش��د که هیئتی عالی رتبه از 
مس��ئوان حزب اه لبنان که وارد دمشق شده 
بودند، هدف حمات هوایی به سوریه بودند. مرکز 
دیده بان حقوق بشر سوریه وابسته به معارضان 
سوری، با صدور بیانیه ای مدعی شد:»موشك های 
پرتاب شده از س��وی جنگنده های اسرائیلی به 
مناطق حومه غربی و حومه جنوب غربی دمشق 
اصابت کرده و برخی انبارهای متعلق به حزب اه 
و نیروهای ایرانی را هدف قرار داده اس��ت«. این 
ادعا      ها از سوی مقامات دمشق تأیید نشده است. 
همزمان با حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی 
و پاسخ موشکی ارتش س��وریه، آژیرهای خطر 

در تل آویو به ص��دا درآمد. ش��بکه العالم درباره 
اهداف حمله رژیم صهیونیستی به دمشق گفت 
که تاش برای شناس��ایی مکان نصب س��امانه 
دفاعی موش��کی اس ۳00 س��وریه یکی از این 

اهداف است. 
این بزرگ ترین تجاوز موشکی صهیونیست       ها به 
سوریه، بعد از استقرار س��امانه های اس ۳00 در 
دمشق اس��ت. رژیم صهیونیستی پس از تحویل 
موشك های اس ۳00 روسیه به سوریه، حمات 
خود به حومه دمش��ق را کاهش داده بود. رژیم 
صهیونیستی بار      ها نسبت به استقرار این سامانه      ها 
در خاك سوریه واکنش نش��ان داده بود و آن را 
تهدیدی برای امنی��ت مرزهای خود اعام کرده 
بود اما پس از سرنگونی هواپیمای ایلوشین 20 
روس��یه، مس��کو تصمیم گرفت برای کاستن از 
حمات موشکی اسرائیل، اس ۳00 را به سوریه 
تحویل دهد. از طرفی، حمات دیروز اسرائیل به 
دمش��ق یك هفته پس از تصمیم دونالد ترامپ 
برای خروج امریکا از س��وریه انجام شد. مقامات 
صهیونیستی از خروج امریکایی      ها نگران هستند و 
برای باا بردن ضریب امنیتی خود تاش می کنند 
از نزدیك ش��دن نیروهای ایران��ی و حزب اه به 
مرزهای فلس��طین اش��غالی جلوگی��ری کنند. 
اس��رائیل ایران را به تاش ب��رای حضور نظامی 
در سوریه متهم کرده اس��ت که می تواند امنیت 
اسرائیل را تهدید کند و سعی در انتقال ساح های 
پیش��رفته به گروه      هایی نظیر حزب اه در لبنان 

دارد. بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر اس��رائیل 
مدعی است که ایران به دنبال احداث پایگاه های 
خود در خاك سوریه است تا از آن برای حمله به 
اسرائیل استفاده کند؛ ادعایی که دولت سوریه و 
مقامات ایرانی آن را رد کرده اند.  نتانیاهو اخیراً با 
ابراز نگرانی از سیاس��ت خروج امریکا از سوریه، 
گفته اس��ت که تل آویو باید بعد از این بیشتر به 
خود متکی باش��د. نتانیاهو پیش از این بار      ها از 
امریکا خواس��ته بود برای خروج ایران از سوریه 
اقدام کند اما واش��نگتن در این مس��یر شکست 
خورد و خود زودتر از ایران خاك سوریه را تخلیه 
می کند. به نظر می رسد، رژیم صهیونیستی تاش 
دارد با حمات موشکی میزان قابلیت های دفاعی 
ارتش سوریه را در دوره پسا خروج امریکا، بسنجد 
اما نیروهای سوری در ماه های اخیر نشان داده اند 
که برای هرگونه تج��اوزی از بیرون مرزهای این 
کش��ور آمادگی کامل دارند و این مسئله پس از 
استقرار س��امانه های موشکی اس ۳00، بیش از 

پیش تقویت شده است. 
 مقابله با ترکیه

 در شرایطی که ترکیه قصد دارد از فرصت خروج 
امریکا از سوریه بهره برده و بخش      هایی از شمال 
س��وریه را تصرف کند، نیروهای ارتش س��وریه 
برای جلوگیری از این سناریو، وارد عمل شده اند. 
همزمان با انتشار اخباری درباره حمله قریب الوقوع 
گروهك ارتش آزاد نزدیك به ترکیه به شهر منبج 
در استان حلب، ارتش سوریه در العریمه در غرب 
شهر مستقر شد. خبرگزاری اسپوتنیك گزارش 
داد که پس از ورود ارتش سوریه به العریمه، مرکز 
هماهنگی روسیه نیز فعالیت خود را در این شهرك 
مجدداً آغاز کرده است. پیش تر نیز جیهان احمد، 
سخنگوی شبه نظامیان »نیرو های دموکراتیك 
س��وریه « گفته بود که این نیرو      ها با برافراش��تن 
پرچم س��وریه بر باای نهاد ه��ای دولتی منبج 
مخالفتی ندارند و تاش ندارند که از سوریه جدا 
شوند. خبرگزاری آناتولی نیز به نقل از منابع آگاه 
خبر داد که یك کاروان نظامی وابس��ته به ارتش 
س��وریه پس از هماهنگی با یگان های ُکرد وارد 
منطقه منبج شد. به گزارش آناتولی، این کاروان 
متش��کل از 40 خودروی حامل سرباز، دو تانك، 
چند خ��ودروی زرهی و کامی��ون حامل مهمات 
بوده است. ترکیه که از دو سال پیش عملیات علیه 
کرد      ها در شمال سوریه را شروع کرده است، تاش 
می کند به محض خروج امریکایی ها، شمال سوریه 
را تحت کنترل خود درآورد و از قدرت یابی کرد      ها 
در این منطقه جلوگیری کند اما دولت س��وریه 
بار      ها نسبت به هرگونه ماجراجویی ترکیه هشدار 
داده است. مقامات ترکیه در روزهای اخیر مدعی 
ش��ده اند که با خروج امریکا ترکیه می تواند خأ 
قدرت را در سوریه پر کند اما روس      ها می گویند 
که مناطق تحت اشغال امریکا باید به دولت سوریه 

تحویل داده شود نه کشورهای خارجی. 

  گزارش  2

  چالش

راه    ها در شرق فرات
 به روی اردوغان مسدود است 

جانین دی جیوانی، دبیر بخش خاورمیانه مجله نیوزویك و کارشناس 
امنیت بین المل��ل در اندیش��کده نیوامریکن فاوندیش��ن، در روزنامه 
گاردی��ن از خیانت به کردهای س��وریه نوش��ت که با دس��تور دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا، برای خروج نیروهای امریکایی از سوریه 
انجام شده؛ آن هم درست در همان هفته ای که رجب طیب اردوغان، 

رئیس جمهور ترکیه گفته که قصد دارد به روژاوا حمله کند. 
شکی در این نیست که تصمیم ناگهانی و تا اندازه زیادی عجیب و غریب 
ترامپ به معنای خیانت تمام عیار امریکا به کرد   ها بود که انتظار ماندن 
نیروهای امریکایی در کنار خود را داش��تند تا به این وس��یله از یورش 
همه جانبه اردوغان به شرق فرات جلوگیری شود. حاا که ترامپ با این 
تصمیم به آنها خیانت کرده و دست کم تا دو هفته بعد تمام نیروهایش 
را از سوریه خارج می کند، اردوغان هم می گوید که حمله به شرق فرات 
را به تعویق می اندازد اما حرکت کاروان    ها و تجهیزات نظامی ترکیه به 
سمت مرز سوریه دالت بر عزم او برای حمله دارد. نکته مهم اینجا است 
که حتی اگر اردوغان واقعاً در خیال هجوم به شرق فرات و یکسره کردن 

کار کرد   ها باشد باز او مسیری دشوار در پیش روی خواهد داشت؟
به نظر می رس��د که مش��کات او از همین ابتدای کار شروع شده  است. 
فرانسه با فرصت طلبی از این خیانت ترامپ می خواهد سریع جای خالی 
امریکا را در سوریه پر کند و به همین دلیل است که نه تنها می گوید در 
سوریه می ماند بلکه حمایت خود را از کردهای سوریه یا نیروهای اتحاد 
دموکراتیك سوریه اعام کرده و مشاوران امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه، هم در کاخ الیزه فرانسه با هیئت سیاسی این نیرو   ها به سرپرستی 
الهام احمد دیدار کرده اند. از طرف دیگر، نیروهای ارتش سوریه به همراه 
یگان هایی از نظامیان روسی وارد آن سوی شرق فرات شده و در منطقه ای 
به نام العریمه در غرب منبج مستقر ش��ده اند. گفته شده که استقرار این 
نیروها در نزدیکی منبج ب��دون هماهنگی با نیروهای اتحاد دموکراتیك 
نبوده اس��ت. در واقع، کردهای س��وریه که حاا با خیانت امریکا مواجه 
ش��ده اند برای دفاع از خود در مقابل اردوغان چاره ای جز توس��ل به هر 
وسیله ای ندارند؛ چه جلب حمایت نه چندان قابل اطمینان فرانسوی    ها 
باشد و چه آوردن ارتش س��وریه و متحد روسی آن به منطقه خود باشد. 
معلوم نیس��ت که کرد   ها برای به دس��ت آوردن این حمایت    ها باید چه 
هزینه  ای را بپردازند اما دست کم تا اینجای کار موفق بوده اند و حمایت های 

پیدا و پنهان پاریس و دمشق از آنها خشم ترکیه را برانگیخته است. 
ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، به نحو بی سابقه ای 
برای ارتش سوریه خط و نشان کشیده و گفته که اگر نیروهای وابسته 
به دولت سوریه به نیروهای ترکیه ای مس��تقر در ایست های بازرسی 
اس��تان ادلب حمله کنند، »ما دنیا را بر سرشان خراب خواهیم کرد.« 
 مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، از سوی دیگر به فرانسه نسبت 
به حمایتش از یگان های مدافع خلق، بخش عمده نیروهای دموکراتیك 
سوریه، هش��دار داده و می گوید که حمایت از این نیرو   ها برای کسی 
سودی نخواهد داش��ت. به هر ترتیب، اردوغان که فکر می کرد خیانت 
ترامپ به سود او برای دس��ت اندازی به شرق فرات تمام می شود، حاا 
با موانع جدی روبه رو ش��ده به خصوص اینک��ه همراهی یگان هایی از 
روسیه با ارتش س��وریه در نزدیکی منبج پیامی روشن به او است. این 
پیام به معنای آن است که برای یورش به شرق فرات نمی تواند چندان 
روی حمایت روسیه حس��اب کند که وادیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه، بیش��تر تمایل به از س��ر گرفتن معامله ای بین کردهای شرق 
فرات با دمش��ق دارد تا یورش ترکیه به آن منطقه و پیچیده تر ش��دن 
اوضاع سوریه. ش��اید به دلیل همین موانع است که اردوغان دست کم 
ترجیح داده جنگ لفظی با بنیامین نتانیاهو، رژیم صهیونیستی، به راه 
بیندازد تا به جای اوضاع شرق فرات، افکار عمومی را به سوی این جنگ 
لفظی جلب کند. این تحلیلی است که تارنمای دبکا مطرح کرد و به نظر 
می رسد که چندان هم به دور از واقعیت نباشد، به خصوص اینکه جنگ 
لفظی اردوغان چندان وجه میدانی ندارد و دولت رژیم صهیونیستی بعد 
از تجربه تلخ اخیر در خان یونس دچار فروپاشی درونی شده و نتانیاهو 
هم با انتخاب��ات زودهنگام به فکر پیدا کردن راه حلی برای مش��کات 
شخصی و سیاسی اش است. در هر صورت، اردوغان با رضایت از خیانت 
ترامپ به کردهای سوریه ماش��ین جنگی خود را به سمت مرز سوریه 
حرکت داده اما به نظر می رسد که راه او برای رسیدن به مرکز کردهای 

سوریه در قامشلی و کل منطقه کردنشین به نام روژاوا مسدود باشد. 

۱5

 احتمال اجرایی شدن خط لوله گاز »تاپی«
یك روزنامه پاکس��تانی با انتش��ار خبری مدعی ش��د که پروژه گازی 
بین ترکمنستان - افغانستان - پاکس��تان و هند موسوم به »تاپی« تا 
ماه مارس س��ال 2019 میادی افتتاح و اجرایی می شود.  به گزارش 
روزنامه نیشن پاکستان دولت این کش��ور در حال مذاکره درخصوص 
موافقت نامه دولت میزبان )HGA( با دیگر شرکای خود در پروژه انتقال 
گاز »ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند « موسوم به )TAPI( است 
تا مسیر خط لوله گاز را در خاك کشور خود از »چمن« تا»مولتان « از 
شهر کویته و دره اسماعیل خان اجرایی کند.  بر این اساس، ترکمنستان 
این خط لوله گاز را در خاك خود تکمیل کرده است.  این روزنامه به نقل 
از منابع آگاه می نویسد که رئیس کنسرسیوم خط لوله تاپی در خصوص 
برگزاری مراسم افتتاحیه در ماه مارس 2019 میادی در پاکستان و 

دعوت از رهبران دولت های چهار کشور اعام تمایل کرده است. 

 اتصال »نمادین « راه آهن دو کره 
در ادام��ه تح��رکات کره جنوبی و کره ش��مالی برای بهب��ود روابط دو 
کشور، مراسم نمادین اتصال خط آهن پیونگ یانگ به سئول در شهر 
مرزی »کائسونگ « کره شمالی برگزار ش��د.  بنا بر گزارش خبرگزاری 
»آسوشیتدپرس«، روز چهار    شنبه یك قطار حامل 100 نفر از مقام های 
دولت و پارلمان کره جنوبی به همراه تع��دادی از اعضای خانواده های 
باقیمانده از جنگ دو کره وارد ش��هر مرزی »کائس��ونگ « کره شمالی 
پیاده شدند و مراسم نمادین نوسازی خط راه آهن کره شمالی را برگزار 
کردند، مراسمی که هدف غایی آن اتصال ریلی کره شمالی و کره جنوبی 
اعام شده است.  در این مراسم که روز چهار    شنبه برگزار شد، »ری سون 
گوآن « مقام ارشد کره شمالی ریاس��ت هیئت پیونگ یانگ را بر عهده 

داشت. او مسئول روابط بین دو کره در دولت کره شمالی است. 

 مبارک و مرسی رو در رو شدند
حس��نی مبارك، دیکتاتور س��ابق مصر که در پی انق��اب 2۵ ژانویه 
2011 س��رنگون ش��د در دادگاهی که در مرکز آکادمی پلیس بطره 
برگزار ش��د، حضور یافت و رو در روی محمد مرس��ی، رئیس جمهور 
مخلوع مصر که در ۳0 ژوئن 201۳ برکنار شد، قرار گرفت تا در پرونده 
معروف به » زندان ها « شهادت بدهد.  به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه 
خبری اسکای نیوز، مبارك در جلسه روز چهار    شنبه از پاسخ به برخی 
س��ؤاات قاضی درباره اخوان المس��لمین خودداری کرد و گفت برای 
پاس��خ به این س��ؤاات به اجازه مقامات امنیتی نیاز دارد چراکه این 
اطاعات اس��رار زیادی را فاش می کند.  وی در جریان ش��هادت خود 
درباره این پرونده گفت: طی انق��اب ژانویه 2011 بیش از ۸00 عضو 
حماس و دیگر گروه های فلسطینی از طریق تونل  برای حمایت از گروه 
اخوان المسلمین وارد کشور شدند. این تونل     ها غیرقانونی بودند برای 

همین دولت از وجود آنها اطاع نداشت. 

كاخ سفید  فلج می شو د
همزمان با احتمال فلج شدن دولت امریکا،  جمهوریخواهان 

نیز براي اخراج ترامپ از کاخ سفید ابراز عاقه کردند
س�رمایه گذاران و تاجران در آس�تانه س�ال جدید میادی عاوه 
بر جن�گ اقتصادی ب�ا چی�ن و دیگر مس�ائل اقتص�ادی، نگران 
احتمال اس�تیضاح دونالد ترامپ هس�تند. در حالی که بن بس�ت 
ترامپ با کنگره ادام�ه دارد، توماس فریدم�ن در نیویورک تایمز 
خواس�تار اخراج دونال�د ترامپ از ح�زب جمهوریخواه ش�ده و 
زمزمه    های�ی هم از احتمال فلج ش�دن دولت ش�نیده می ش�ود.
                             دونال��د ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا دی��روز یك بار دیگ��ر در جمع 
خبرنگاران به سیاست های بانك مرکزی فدرال امریکا حمله کرد و پس 
از      تعریف و تمجید از وزیر خزانه داری و برخی شرکت های امریکایی ، از 
نقش بانك مرکزی امریکا در سقوط بازارهای سهام این کشور انتقاد کرد. 
ترامپ گفت:»آنها )بانك مرکزی ( بیش از حد سریع نرخ بهره دار را باا 
می برند، چراکه فکر می کنند اقتصاد در شرایط خیلی خوبی قرار دارد، اما 

من فکر می کنم آنها به زودی متوجه اشتباه خود می شوند.« 
به گزارش ایسنا، استیو اوکان، مش��اور ارشد انجمن مشاوره ژئوپلتیك 
» مك ارتی « معتقد است که تحت چنین شرایطی نه تنها ممکن است 
اس��تیضاح ترامپ مطرح ش��ود، بلکه امریکا با خطر فلج شدگی روبه رو 
است. به گفته اوکان روند استیضاح در دستور کار قرار بگیرد یا نگیرد، در 
مباحث مربوط به سیاست امریکا بسیار مورد توجه خواهد بود و واشنگتن 
را برای حل و فصل مسائل فلج خواهد کرد که این خود یك خطر بزرگ 
برای تجارت  اس��ت. او در گفت وگو با ش��بکه سی ان بی سی مي گوید: 
»دموکرات  ها سال آینده درباره اس��تیضاح کاری خواهند کرد.«  اوکان 
که یکی از اعضای اتاق بازرگانی امریکا در سنگاپور است، معتقد است:» 
واشنگتن به معنای واقعی کلمه تعطیل خواهد شد زیرا رئیس جمهور 
نخواهد توانست بر چیزی به جز این مسئله تمرکز کند. فکر می کنم این 
خطر بزرگی در سال 2019 اس��ت. « به گفته این کارشناس اقتصادی، 
توسعه سیاس��ی امریکا در حال حاضر جوامع تجاری را نگران می کند. 
اوکان معتقد است که سیاست های تجاری ترامپ مانند خروج از شراکت 
ترنس پاسیفیك شرکت های امریکایی را در خارج از این کشور با ضرر و 
زیان هایی روبه رو کرده است. او معتقد است که 201۸ در قیاس با 2019 
سالی آرام محسوب شود. هیچ گاه چنین اضطرابی را که اکنون شاهد آن 

هستیم در جوامع تجاری امریکا ندیده ام. 
در میان ناظران سیاسی در امریکا نیز بحث    ها درباره لزوم رودر رو شدن با 
شرایطی که ترامپ در حال رقم زدن ان است تشدید شده است، به خصوص 
که دیروز برای اولین بار، صدا    هایی متفاوت هم از تل آویو به گوش رسید. 
تل آویو تا کنون در مناقشه بر سر نقش روس    ها در ورود ترامپ به کاخ سفید 
س��کوت کرده بود ولی دیروز تامیر پاردو، رئیس س��ابق آژانس اطاعات 
اسرائیل، موساد مدعی شد که مداخله سایبری روسیه در انتخابات ریاست 
جمهوری 201۶ امری��کا، کمکی برای ترامپ بود ت��ا وی بتواند به عنوان 
رئیس جمهور امریکا انتخاب شود. تامیر پاردو گفته که روسیه کاندیدایی را 
انتخاب کرد که از نظر سیاسی برایش به شدت به صرفه باشد و از ربات های 
آناین یا همان » بات ها « برای انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور 
امریکا استفاده کرد. او نوشت: » روسیه دهها هزار بات را برای تأثیر گذاری بر 
روند انتخابات ریاست جمهوری امریکا و به نفع ترامپ استفاده کرد. روس     ها 
به نقشه سیاسی در واشنگتن نگاه انداخته و گفتند خوب کدام کاندیدا را 
دوست داریم بر مسند کاخ سفید بنشیند؟ چه کسی به ما برای دستیابی به 

اهداف مان کمك می کند؟ و ترامپ را انتخاب کردند.«
 اخراجش کنید

 توماس فریدمن، تحلیلگر نیویورك تایمز نوش��ت: » تاکنون عاقه ای 
نداشتم که دونالد ترامپ از محل کارش اخراج شود. قویاً به این اعتقاد 
داشتم که اگر قرار است حذفی صورت بگیرد، باید از طریق صندوق های 
رأی این امر رخ دهد.«  فریدمن ادامه می دهد:» اما هفته گذشته برای 
من و بس��یاری از امریکایی     ها از جمله جمهوریخواهان، آخرین حباب 
هم ترکید. این لحظه ای بود که باید از خود سؤال می کردیم که آیا دو 
سال دیگر هم می توان با این مرد دمدمی مزاج سر کرد یا نه؟ این درحالی 
است که تحقیقات رابرت مولر )بازرس وپژه پرونده دخالت روسیه در 
انتخابات امریکا( به نقاط حساسی رسیده و بیش از پیش کشور و بازار    ها 
و مؤسسات کلیدی ما را در معرض بی ثباتی قرار خواهد داد. پس باید در 
این شرایط گزینه اخراج وی از کاخ سفید روی میز قرار گیرد.«  فریدمن 
در ادامه یادداشت خود می نویس��د:» من فکر می کنم تنها مسئولیت 
جمهوریخواهان امروز مداخل��ه در رفتار رئیس جمهور اس��ت و به او 
هشدار دهند که اگر تغییرات رادیکالی در رفتار خود به وجود نیاورد، 
رهبری حزب چاره ای جز فشار برای استعفا یا استیضاحش ندارد. این 
مسئله باید با جمهوریخواهان کلید بخورد و با توجه به واقعیت سیاسی 
به رأی هر دو حزب در سنا نیاز است. برای اخراج این رئیس جمهور تا 
جای ممکن به اتحاد ملی نیاز است، در غیر این صورت باید شاهد بیشتر 

تکه تکه شدن کشور باشیم. «

سفیر ایران: 
حضور مستشاری در عراق نداریم

س�فیر ایران در بغداد تأکید ک�رد که با اعام پی�روزی بر داعش، 
کشورش دیگر حضور نظامی و حتی مستش�اری در عراق ندارد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، »ایرج مسجدی «  سه    شنبه )2۵ دسامبر( 
در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت که ایران دیگر هیچ حضور نظامی، 

پایگاه و مستشار نظامی در عراق ندارد. 
به نوشته پایگاه خبری »بغداد الیوم«، سفیر ایران در بغداد، تأکید کرد 
که تمامی مستشاران نظامی ایرانی که با هماهنگی دولت عراق برای 
کمك به جنگ با داعش وارد این کشور شده بودند، پس از اعام پیروزی 

بر این گروه تروریستی، عراق را ترك کردند و به ایران بازگشتند. 
وی افزود: اما برخاف تهران، امریکا با وج��ود پایان داعش، همچنان 
نیروهایش را در منطق��ه حفظ کرده و به جای اع��ام پایان مأموریت 
نظامی  در عراق، همچنان در حال تقوی��ت پایگاه های نظامی و حتی 
اح��داث پایگاه های جدیدت��ر در این کش��ور اس��ت. در همین رابطه 
کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس عراق اعام کرد، نیروهای امریکایی 
که از سوریه عقب نشینی کردند بدون اعام قبلی وارد استان های اربیل، 
اانبار و نینوا در عراق شدند.  به گزارش شبکه تلویزیونی ااتجاه، کریم 
المحمداوی، عضو کمیس��یون امنیت و دفاع مجلس با اعام این خبر 
گفت توافق راهبردی شامل استقرار نیروهای رزمی )در عراق( نیست و 
فقط شامل آموزش نیروهای امنیتی و مجهز کردن آنها به ساح است. 
وی افزود: واش��نگتن تاش می کند پس از عقب نش��ینی از سوریه با 
بهره برداری از توافقنامه راهبردی امضا ش��ده با بغداد، نیروهای رزمی 
خود را وارد خاك عراق کند. بر اساس گزارش   ها امریکا دو پایگاه جدید را 
در عراق  یکی در شمال منطقه »الرمانه« شهرستان »قائم« در مرز عراق 

و سوریه و دیگری در شرق شهر »رطبه « احداث می کند.

اولین تست ناكام اسرائیل براي سوریه پسا امریکا
سوریه ۱۴ موشک رژیم صهیونیستي را ساقط کرد

دکترسيدنعمتاهعبدالرحيمزاده

مقام سازمان ملل: آتش بس یمن مدام نقض می شود 
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ميراثفرهنگي

    هادي عسگري
يك نماي�ش اكچ�ري ب�ا وج�ود تبليغات 
گسترده به دليل مش�كات داخلي متوقف 
و ي�ك س�الن حاش�يه دار تئات�ر خصوصي 
از س�وي دادگس�تري توقي�ف ش�د. بع�د 
از اوج گرفت�ن نگاه م�ادي به تئات�ر و رونق 
گرفتن ايجاد س�الن هاي خصوص�ي و روي 
صحن�ه رفت�ن نمايش هايي با قيم�ت بليت 
نامتعارف، اتفاقات روز گذشته پاسخ تلخي 
ب�ه منفعت طلباني بود ك�ه از تئاتر به عنوان 
ابزار جمع آوري ثروت اس�تفاده مي كردند. 
نمايش »هفت شهر عشق« كه به خاطر قیمت 
بلیت 255 هزار توماني اش بر سر زبان ها افتاده 
بود، بعد از چند اجرا در س��الن وزارت كش��ور، 

متوقف شد. 
   بازي رسانه اي با توقيفي كه در كار نبود

بعد از اينكه بلیت ه��اي 9 روز اول نمايش اپراي 
»هفت شهر عشق« در سايت هاي فروش بلیت 
عرضه شد و چند شب نیز اين نمايش اجرا داشت، 
به ناگهان رواب��ط عمومي اين پروژه با انتش��ار 
خبري از »توقیف« آن خبر داد و اعام كرد كه 
دلیل توقی��ف نمايش در روزه��اي آينده اعام 
مي شود. خبر توقیف »هفت ش��هر عشق «، در 
حالي كه به نظر هیچ مشكلي براي اجرا نداشته 
است، باعث تعجب و پیگیري رسانه ها شد. شهرام 
كرمي در گفت و گو با »جوان آناين« ضمن رد 
ادعاي روابط عمومي اين نماي��ش تأكید كرد: 
»هفت شهر عشق را ما توقیف نكرديم، نمايش 
دچار مش��كات داخلي اس��ت.« كرمي افزود: 
»توقیف اين نمايش هیچ ربطي به مركز هنرهاي 
نمايشي ندارد و ما اين كار را توقیف نكرده ايم. اين 
نمايش چار مشكات داخلي است و گروه هنوز 
نتوانسته مشكات مربوط بین خودشان را حل 
كند و توقیف اين نمايش خب��ری جعل و دروغ 
است. ان ش��اءاه ما درباره اين نمايش به زودي 

بیانیه خواهیم داد.«
ش��نیده هاي »ج��وان« حكاي��ت از آن دارد كه 
مش��كات داخلي گروه اج��را كننده ناش��ي از 
مسائل مالي و عدم اس��تقبال مدنظر آنها از اين 
نمايش بوده است. دس��ت اندركاران اين نمايش 
به هنرمندان متعددي پیش��نهاد حضور در اين 
نمايش را داده اند ولي بسیاري از چهره ها حاضر 
به همراهي با نمايش نشده اند. نكته فرعي درباره 
شكست اپراي نمايشي»هفت شهر عشق« حضور 

مدير يكي از هتل هاي مشهور ش��مال كشور به 
عن��وان تهیه كننده پ��روژه اس��ت، در حالي كه 
حرف��ه تهیه كنندگ��ي در تئات��ر داراي الزاماتي 
است كه به نظر نمي رس��د يك مدير هتل داراي 
پش��توانه محكمي براي ورود يكب��اره به عرصه 
تهیه كنندگي باش��د. »جوان« پی��ش از اين در 
گفت و گو با حس��ین مسافرآس��تانه به مس��ئله 
ورود س��رمايه هاي مش��كوك به تئاتر پرداخته 
بود؛ وي با هشدار نس��بت به ورود چنین سرمايه 
هايي به تئاتر تأكید كرد: »در س��ینما مي بینیم 
تهیه كننده ها خطر ورود پول مشكوك را متوجه 
ش��ده اند و مي دانند كه اين پول باع��ث نابودي 
سینما مي شود، چون هزينه هاي تولید را باا برده 
و تهیه كننده هاي بخش خصوصي قادر به تأمین 
هزينه هاي س��اخت نخواهند بود، ولي متأسفانه 
مي بینیم كه كارگردانان و تهیه كننده هاي تئاتر نه 
تنها نسبت به وجود پول هاي مشكوك اعتراضي 
ندارند بلكه از آن استقبال هم مي كنند، ورود اين 
پول ها مي تواند جريان تولید آثار نمايش��ي را به 
مخاطره بیندازد.« ورود بخش خصوصي با سرمايه 
قانوني ب��ه تئاتر حتي اگر باع��ث رونق اقتصادي 
شود، اين وظیفه اداره كل هنرهاي نمايش وزارت 
ارشاد است كه نحوه ورود اين سرمايه ها را به نوعي 
هدايت كند كه حرفه تهیه كننده تحت الش��عاع 
حضور س��رمايه گذار قرار نگیرد و اين دو حیطه 

جداگانه با يكديگر اشتباه گرفته نشوند. 
    شهرزاد توقيف شد

اما اتف��اق ديگری كه دي��روز در عرصه تئاتر به 
اصطاح خصوصی رقم خورد اين بود كه سالن 
خصوصي تئاتر ش��هرزاد از س��وي دادگستري 
توقیف ش��د. ش��هرام كرمي مديركل هنرهاي 
نمايشي يك روز پس از اعام خبر ابطال مجوز 
فعالیت تماشاخانه خصوصي »شهرزاد« گفت: 
توقیف تماشاخانه شهرزاد به دستور دادگستري 

صورت گرفته است. 

سالن تئاتر ش��هرزاد يكي از جديدترين و البته 
بزرگ ترين س��الن هاي تئاتر در تهران است كه 
تحت مديريت يك��ي از كارگردانان س��ینما و 
تلويزيون فعالیت مي كرد. اين تماشاخانه به رغم 
عمر كوتاه فعالیت داراي حواشي بود، از آن جمله 
مي توان ب��ه صحبت هاي انتق��ادي حمیدرضا 
نعیمي و اشكان خطیبي درباره مسائل مالي اين 
تماشاخانه اشاره كرد. سال گذشته حمیدرضا 
نعیمي قرار بود در تماشاخانه »شهرزاد« نمايشي 
را روي صحنه ببرد، اما در نهايت با مشكاتي كه 
میان وي و مديريت سالن به وجود آمد، نعیمي 
مس��ئله اختافات را رس��انه اي و به هنرمندان 
توصیه كرد: »به هیچ وج��ه، تأكید مي كنم به 
هیچ وجه به قول و قرارهاي ش��فاهي مسؤان 
تئاتر شهرزاد اعتماد نكنید.« اشكان خطیبي نیز 
كه مدتي با تئاتر شهرزاد همكاري داشت، بعد 
از قطع همكاري با اين تماشاخانه گفت: »يكي 
از اتفاقات رخ داده در ش��هرزاد و رفتار پرسنل 
در منافات ب��ا روحیه هن��ري و اهالي فرهنگ 
است و دوم مسائل اقتصادي سالن است كه باز 
ازخودمان نشئت مي گیرد. اگر ما تئاتري ها ياد 
بگیريم در هر سالني اجرا نرويم و به هر قیمتي 
اجرا نرويم، اين اتفاقات رخ نمي دهد. مس��ائل 
از خنده دار بودن عبور كرده و هجو ش��ده اند.« 
گذشته از اعتراضات هنرمندان به اين تماشاخانه 
خصوصي، هنوز علت اصلي توقیف و ابطال مجوز 
فعالیت تماشاخانه ش��هرزاد اعام نشده است. 
طبق گفته مدير كل هنرهاي نمايش��ي وزارت 
ارشاد، تاش ها از سوي اين وزارتخانه و مديريت 
تئاتر ش��هرزاد براي رفع توقیف اين تماشاخانه 
ادامه دارد. به نظر مي رس��د رش��د ق��ارچ گونه 
تماشاخانه هاي خصوصي بعد از آن شكل گرفت 
كه طمع كسب درآمد از تئاتر به وجود آمد و اين 
هنر اصیل درگیر نگاه تجاري شد. اين نگاه هم 
اكنون در روي صحنه رفتن تئاتر هاي اكچري 
نیز ديده مي شود، به نحوي كه در عمل اجراهاي 
اين نمايش ه��ا معناي واقعي تئاتر را از دس��ت 
داده و به گفته فع��اان حرفه اي حوزه نمايش، 

نمي شود به آنها عنوان »تئاتر« داد. 
ش��كرخدا گودرزي، بازيگر و كارگ��ردان تئاتر 
و س��ینما در اين باره مي گويد: »سینما و تئاتر 
هر دو آلوده برخي مناس��بات شده اند و انديشه 
در آنها از بین رفته اس��ت. س��ینما هم درگیر 
همین مباحث شده است، كدام فیلم ها پرفروش 
مي شوند؟ جاي سینماي انديشه محور كجاست؟ 
خانه از پاي بست ويران است. نگاه فرهنگي در 
بین مسئوان و بسیاري از هنرمندان ما وجود 
ندارد. ببینید پول هاي آلوده به چه كساني داده 
مي شود؟ مگر همین پول هايي كه اان در تئاتر 
شائبه ايجاد كرده به كسي داده نشده كه زماني 

مسئول تئاتر كشور بوده؟«
چند روز پیش دادستان تهران از وزارت ارشاد 
خواسته بود تا به مسئله حواشي برگزاري يك 
تئاتر اكچري ورود پیدا كند و تهديد كرده بود 
در صورتی كه وزارت ارشاد اقدامي انجام ندهد، 
دادستاني به وظیفه خود عمل مي كند. اكنون با 
توقیق تئاتر شهرزاد، اين احتمال وجود دارد كه 
دادستاني براي جمع ش��دن حواشي تئاتر وارد 

میدان شده است.

نگاه صرفاً مادي به تئاتر كار دست منفعت طلب ها داد

 هوا  شدن يك تماشاخانه خصوصي
و يك نمايش اكچري

مدي�ر بخ�ش »پ�اك ۴۰« اي�ن روي�داد را داراي نگاهي 
پژوهش�ي در راس�تاي نماي�ش آث�ار برجس�ته انق�اب 
اس�امي دانس�ت و گفت: تم�ام تاش م�ا در اي�ن بخش 
اي�ن اس�ت ك�ه ب�ا جس�ت وجوي آرش�يوهاي مختلف، 
بتوانيم آث�ار برجس�ته اي�ن ح�وزه را بازنماي�ش دهيم. 
نظام الدي��ن امامي ف��ر مدير بخ��ش »پ��اك 4۰«، از نمايش 
آثار برجس��ته هنر انق��اب در يازدهمین جش��نواره هنرهاي 
تجسمي فجر خبر داد و در اين باره گفت: در بخش پاك 4۰ به 
صورت ويژه اي هنر انقاب و آثاري كه طي اين 4۰ سال توسط 
هنرمندان شاخص خلق شده است، مورد توجه قرار مي گیرد. او 
افزود: طبق پیشنهاد هايي كه در جلسه با دبیر جشنواره داشتیم، 
طرح هايي ارائه شده كه بر مبناي آن قرار است در بخش پاك 
4۰ برجسته ترين آثار را به نمايش بگذاريم. در اين روند آثاري 
كه حاصل دستاورد هنرمندان تجسمي و در ارتباط مستقیم با 

انقاب اسامي هستند، مد نظر قرار خواهد گرفت. 
مدير بخش پاك 4۰ در يازدهمین جشنواره هنرهاي تجسمي 
فجر، اين بخش را پژوهش��ي در حوزه هنر انقاب دانست و بیان 
كرد: تمام سعي ما در بخش پاك 4۰ بر اين است كه بتوانیم آثار 
برجس��ته حوزه انقاب را از موزه ها و نهادهاي متولي شناسايي 
كنیم و به نمايش بگذاريم. امامي فر ادامه داد: آثار اين بخش شامل 
نمونه هايي است كه يا ديده نشده اند و در آرشیوها به سر مي برند 
يا صرفاً مردم، پوسترها و ديوارنگاري هايي از آنها را ديده اند زيرا اثر 
اصلي به نمايش گذاشته نشده است. در واقع اين بخش را مي توان 
پژوهش��ي تصويري درباره هنرهاي تجس��مي در حوزه انقاب 

اسامي دانست كه به شكلي منسجم بر اين بخش تمركز دارد. 
او بیان كرد: همان طور كه مي دانید، بسیاري از ارگان ها و نهادها در 
زمان خود، سفارش هايي را بر مبناي سیاست هايشان به هنرمندان 
در زمینه انقاب اسامي داده اند كه اين نمونه ها بعدها، به صورت 
آرشیو در گنجینه ها نگهداري شده است. تاش ما اين است كه 

اين نمونه ها را شناسايي و در معرض ديد عموم قرار دهیم. 
مدير بخش پاك 4۰ در يازدهمین جشنواره هنرهاي تجسمي 
فجر از همكاري نهادهاي مختلف در بخش پاك 4۰ خبر داد 
و گفت: موزه هنرهاي معاصر، موزه امام علي)ع(، موزه ش��هدا، 
موزه دفاع مقدس و نهادهاي ديگري چون حوزه هنري سازمان 
تبلیغات اسامي، بنیاد روايت فتح و دفتر نشر و تنظیم آثار امام 

خمیني)ره( در اين مسیر بسیار به ما كمك كرده اند. 
امامي فر از نمايش بیش از 4۰ اثر برجس��ته در اين بخش خبر 
داد و گفت: طي جلساتي كه با موزه شهدا داشتیم، موفق شديم 

بیش از 4۰ اثر برجسته را شناسايي كنیم.

كارگردان به بهانه طواني شدن فيلمبرداري، »ژن خوك« را به فجر نمي برد
»ژن خوك« سهيلي با »مارموز« بازي به دنبال »هزار پا«
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شفاعت كننده چونان بال و پر 

درخواست كننده است.

 دليل استقبال مردم از »بانوي عمارت«
از زبان تهيه كننده اين اثر

تهيه كننده سريال »بانوي عمارت« با اشاره به استقبال و توجه 
مخاطبان از س�ريال »بانوي عم�ارت«، دايل اين اس�تقبال را 
كارگرداني خوب و انتخاب بازيگران مناسب عنوان كرد و گفت: در 
كنار اين موارد، طراحي صحنه، لباس، گريم و تصويربرداري و ديگر 
اجزای استاندارد سريال باعث اين استقبال شده و قصه گويي و 
بافت داس�تان بيش�ترين نقش را در اين موفقيت داشته است. 
مجید مواي��ي پیرامون قصه س��ريال نی��ز گفت: قصه  ت��و در تو و 
پیچیده اي كه هر شب با پاسخ به سؤاات گذشته، بیننده را با تعلیق 
و ايجاد سؤاات جديد به قسمت بعد مي كشد. طراحي هوشمندانه، 
شخصیت پردازي مناسب و كشمكش ها و تعلیق هاي حساب شده در 

متن، كاري كرده كه هر شب بیننده مشتاق پیگیري داستان است. 
 تهیه كننده سريال »بانوي عمارت« در خصوص درصد بیننده هاي 
اين سريال اظهار داشت: خبر رس��مي به ما اعام نشده اما طبق 
شواهد و خبر هايي هم كه به ما از گوشه و كنار كشور مي رسد بايد 
بگويم خدا را شكر سريال مورد استقبال هموطنان واقع شده و پس 

از پخش 2۰ قسمت از مجموعه، مي شود با اطمینان گفت كه اين 
سريال يكي از پربیننده ترين آثار نمايشي اخیر صدا و سیماست 
و بخشي از مخاطبان كه حتي تلويزيون را نگاه نمي كردند دوباره 

برگشته اند و ااقل تلويزيون را در اين ساعت نگاه مي كنند. 
وي همچنی��ن پیرام��ون نقد هايي كه به گويش ش��خصیت ها و 
امروزي بودن جماتي كه از زبان شخصیت هاي دوران قاجار بیان 
مي شود، گفت: بعضي از اين نقد ها را خوانده يا شنیده ام، واقعیت 
اين است كه ما متون مكتوبي از دوران قاجار در اختیار داريم كه 
غالباً زبان محاوره در آن غايب اس��ت، اينكه مردم كوچه و بازار با 
چه ادبیاتي سخن مي گفتند و دايره لغات آنان چه وسعتي داشته 
بر ما پوشیده است و همه رمان نويس��ان و فیلمنامه نويسان آن 
دوران بر اساس منابع مكتوب و به سلیقه و فهم و درك خود زبان 

محاوره اي مخصوص خود را نوشته اند. 
وي افزود: در اين رهگذر از لطیفه ها و ضرب المثل هاي مكتوب آن 
عصر هم كمك گرفته اند؛ لطیفه ها و ضرب المثل هايي كه گاه با نیت 
خدشه به وحدت اقوام كشور تولید شده اند. متأسفانه اين كم دقتي و 
اشتباه سهوي نیز در يك قسمت سريال و با استفاده اشتباه از ضرب 
المثلي، كدورت قوم خلج را كه يكي از اقوام اصیل كشورمان است 
موجب شد كه ازم مي دانم همین جا مراتب عذر خواهي گروه سازنده 

سريال را به اين بزرگواران و هم میهنان خوبمان اعام كنم. 
  موايي در پايان سخنان خود پیرامون ساخت سري دوم »بانوي 
عمارت« گفت: درخواس��ت هاي زيادي از طرف مخاطبان براي 
ساخت سري دوم داشته ايم اما هنوز تصمیم قطعي با كارگردان در 

اين خصوص نگرفته ايم.

   مصطفي  شاه كرمي
بعد از توصيه هاي عجيب كمال تبريزي به عنوان يكي از 
اعضاي شوراي پروانه نمايش وزارت ارشاد به فيلمسازان 
در مورد تاكتيك نمايش ندادن فيلم هاي مسئله دار در 
جشنواره فيلم فجر به منظور جلوگيري از ايجاد حواشي 
يا احتمال فروش بيش�تر، مثل اينكه سعيد سهيلي هم 
مي خواهد ب�ا »ژن خوك« اش اين مس�ير را تجربه كند. 
سعید سهیلي كه در پرونده كاري اش كارگرداني و ساخت آثار 
سخیف و نازلي مثل »گشت ارشاد« و »گشت2« را دارد در 
مورد »ژن خوك«اش مي گويد: در حال حاضر روزهاي پاياني 
فیلمبرداري اين اثر سینمايي را پشت سر مي گذاريم و با توجه 
به برنامه ريزي هاي انجام شده تا دو هفته ديگر فیلمبرداري 
اين پروژه به پايان مي رسد؛ ضمناً همه لوكیشن هاي اين فیلم 

سینمايي در تهران انتخاب شده است. 
اين كارگردان سینما درباره سرنوش��ت فیلمش و اينكه به 
جش��نواره فیلم فجر مي رس��د يا خیر، اظهار مي دارد: فرم 
حضور در س��ي و هفتمین جش��نواره ملي فیلم فجر را پر 
كرده ايم ام��ا بعید مي دانم اين فیلم براي جش��نواره آماده 
شود. به دلیل طواني شدن فیلمبرداري، فیلم به جشنواره 
نمي رسد و از سوي ديگر نگران به وجود آمدن حاشیه براي 

»ژن خوك« هم هستم!
واقعیت به ظاهر پنهان اما بارز در اظهارات سهیلي اين است 
كه وي براي اينكه »ژن خوك«اش در جريان جشنواره فیلم 
فجر به واسطه نقد و بررسي نخبگان و رسانه ها دچار حاشیه 
نشود! سعي دارد با آسمان ريسمان كردن و بهانه بافي هايي 
مثل »طواني شدن مدت فیلمبرداري« با تشبث به تاكتیك 
كهنه و مندرس »فرار به جل��و« خودش و »ژن خوك«اش 

را از مهلكه برهاند!
اما اين اقدام سعید سهیلي پیش از وي توسط افراد ديگري 
مورد بهره برداري قرار گرفته است؛ چه اينكه كمال تبريزي 
در افتتاحیه آخرين ساخته اش »مارموز«، مي گويد: » براساس 
تجربه به تدريج متوجه شدم فیلم هايي مانند »مارموز« كه 
كمي حساسیت برانگیز است قبل از نمايش عمومي نبايد در 
جش��نواره فیلم فجر به نمايش داده شود... پیشنهاد من اين 
اس��ت كه اگر فیلم هايي همچون »مارمولك« يا »مارموز« 
ساخته مي ش��ود كه بعضاً موضوعات حساسي دارد اصًا در 
جشنواره هاي فیلم فجر يا جشنواره هاي ديگر نمايش داده 

نشود و مستقیم از تولید به نمايش برسد.« 
هر چند راهي كه تبريزي به عنوان تكنیك فرار از پاسخگويي 
و مسئولیت پذيري به ديگر فیلمسازان توصیه مي كند سال 

گذشته از سوي ابوالحسن داوودي در مورد فیلم »هزارپا« 
استفاده شده اما جري ش��دن افرادي مثل كمال تبريزي و 
سعید سهیلي در ابراز چنین پیش��نهادات ضداخاقي ای، 
نتیجه تغافل و البته تجاهل مسئوان وزارت ارشاد در برخورد 

جدي با وي است.
وقتي به جغرافیاي ذهني و عملكردي كس��ي مثل س��عید 
سهیلي توجه مي كنیم چند مسئله بیشتر از موضوعات ديگر 
خودنمايي مي كنند؛ اول اينكه س��هیلي در بازه هاي زماني 
متفاوت با پیش كشیدن سابقه حضورش در جبهه و جنگ 
هشت ساله عراق علیه كش��ورمان سعي مي كند تا پشت پا 
زدنش به اغلب هنجارها و ارزش ه��اي مطلوب جامعه را با 
اين بهانه كه من خودم جبهه رفتم براي خودش مباح جلوه 
دهد؟! نكته ديگر اينكه سهیلي گمان مي كند اگر تعدادي 
اراذل را در ح��ال انجام فس��ق و فجور يا تع��دي به حقوق 
ديگر افراد جامعه- كه اتفاقاً ظاهرالصاح هم هس��تند- با 
استخدام المان هاي خاصي نشان بدهد، به آسیب شناسي 
و نقد دروني و جرياني بي تريبون ترين اف��راد جامعه اقدام 
كرده است! هر چند به تجربه ثابت شده است كه هستند و 
بودند افراد به ظاهر انقابي كه بعدها ضمن بريدن از كشور 
و ملت به دامان شقي ترين دشمنان مردمان سرزمین شان 

پناهنده شده اند. 
اما اهمیت مضاعف قضیه در اين است كه يكي از اعضای شوراي 
پروانه نمايش وزارت ارش��اد )كمال تبريزي(در حالي چنین 
پیشنهادي را بیان مي كند كه خود به شكل مستقیم در جريان 
امور اس��ت و ذكر چنین راهكاري براي دريافت مجوز نمايش 
نكته جالب توجهي است، البته در اينكه جشنواره فجر باعث 
حاشیه سازي براي برخي فیلم ها مي شود شكي نیست ولي از 
طرفي ديگر براي برخي فیلم ها هم همین حاشیه هاي به وجود 
آمده در جشنواره فجر باعث مي شود كه آن فیلم به چشم آيد و 

اساساً بسیاري اتفاقات ديگر را به نفع فیلم رقم زند.

مدير بخش پاك ۴۰ در جشنواره تجسمي فجر:
»پاك ۴۰« نمايش بارزترين آثار هنري انقاب در جشنواره فجر است ثبت ۴5  اثر تاريخي در فهرست آثار ملي

۴5 اث�ر از پن�ج اس�تان در حال�ي در فهرس�ت آث�ار مل�ي منق�ول ب�ه 
ثب�ت رس�يد ك�ه ۷۰ پرون�ده م�ورد بح�ث و بررس�ي كارشناس�ان 
و صاحبنظ�ران ام�وال فرهنگي، تاريخ�ي و مي�راث  فرهنگي ق�رار گرفت. 
فرهاد نظري مدير كل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوي و طبیعي گفت: 
آثاري از كاوش هاي باستان شناسي گورستان جزان تپه طارم زنجان متعلق به عصر 
آهن، 12 اثر از موزه مردم شناسي سیستان و بلوچستان حاصل يافته هاي كاوش هاي 
باستان شناسي صورت گرفته در گورستان شهر س��وخته با قدمت هزاره سوم قبل از 
میاد شامل پیكره هايي از جنس سنگ مرمر، جام هاي منقوش سفالي، پیاله وجام هاي 

مرمري، مهره صابوني و سرمه دان در فهرست آثار ملي منقول كشور به ثبت رسید. 
نظری با اشاره به ثبت آثاري از يافته هاي كاوش هاي باستان شناسي در محوطه هاي 
چم قوله، برزقوله، چغابل در شهرستان هاي كوهدش��ت و رومشگان و سرخ دم لكي 
در كنار حوزه آبريز سد سیمره لرستان متعلق به دوره هاي كالكولیتیك میاني، عصر 
آهن، ساساني و اشكاني شامل ظروف تدفین منقوش دار، پايه ستون، سنجاق طايي، 
گچبري افزود: در اين كمیته آثاري حاصل كاوش هاي باستان شناسي محوطه باستاني 
حس��نلو متعلق به اواخر هزاره دوم قبل از میاد موجود در موزه هاي حسنلو، ارومیه 
و نقده به ثبت رسیده است. وی گفت: در اين نشس��ت همچنین 15 اثر از گورستان 
توران پشت استان يزد با س��نگ قبر هايي از جنس سنگ هاي رسوبي و آهك متعلق 
به قرن پنجم تا 11 هجري قمري با خط كوفي و نس��خ، طرح هاي گیاهي و هندسي، 
كتیبه كاشي مسجد چهل محراب از مساجد تاريخي شهر يزد، كتیبه سنگي آب انبار 
كار میبد با تاريخ 1۰۷۰ ه. ق، دو زيلو با نقوش گیاهي و هندسي شامل زيلوي حصار 
ركن آباد شهرستان میبد و زيلوي شیخ احمد بلیمان، سنگ حناي حمام از جنس مرمر 
متعلق به دوره قاجار، سنگ كتیبه كلیسا با تاريخ 1928 میادي و دو عقد نامه از ديگر 

موضوعات مورد تأيید كمیته ثبت آثار منقول محسوب مي شود. 

بع��د از اينكه بليت ه��اي نمايش 
اپ��راي »هفت ش��هر عش��ق« در 
س��ايت هاي فروش بليت عرضه 
شد و چند ش��ب نيز اين نمايش 
اجرا داشت، ناگهان روابط عمومي 
اين پروژه از »توقيف« آن خبر داد

»احمد باي« براي حضور در جشنواره 
جهاني فجر آماده مي شود

»جم�ال ش�ورجه« گفت: س�عي  مي كني�م فيل�م »احمد 
ب�اي« را كه ي�ك پ�روژه ضداس�تعماري و ب�راي الجزاير 
اثري اس�تراتژيك و حس�اس اس�ت تا جش�نواره جهاني 
فجر س�ال آينده آم�اده كني�م و ب�ه نماي�ش دربياوريم. 
جمال شورجه كارگردان س��ینما و تلويزيون در اين ارتباط به 
باشگاه خبرنگاران پويا گفت: اين فیلم يك كار تاريخي است و 
به سال هاي 182۰ تا حدود 184۰ الجزاير مربوط مي شود. اين 
فیلم زندگي شخصي به نام حاج احمد باي را روايت مي كند كه از 
مبارزان ضداستعماري بود و مقابل هجوم فرانسه ايستاد. تاريخ 
فیلم بر مي گردد به زماني كه فرانسه به اين كشور حمله كرد و 
همچنین اضمحال دوران عثماني را كه آن زمان بر الجزاير حاكم 
بودند نش��ان مي دهد. به گفته وي اواسط سال 1396 من براي 
حضور در جشنواره »وهران« كه از جشنواره هاي معتبر الجزاير 
است، سفري به اين كشور داشتم، آنجا پیشنهاد ساخت فیلمي 
به نام »احمد باي« را به  من دادند. من فیلمنامه را خواندم و ديدم 
فیلمنامه خوبي بود، براي ساخت پسنديدم، سپس صحبت هايي 

با نويسنده داشتم و تغییراتي در فیلمنامه انجام داديم. 
شورجه افزود: مي ش��ود گفت از همان جشنواره كلید تولید اين 
پروژه الجزايري ش��روع ش��د، البته چند ماه قبلش وزير محترم 
ارشاد الجزاير سفري به ايران داشتند و با وزير محترم وقت ارشاد 
مذاكره اي ب��راي احیاي س��ینماي الجزاير انج��ام دادند چراكه 
سینماي الجزاير سال ها قبلش افول پیدا كرده بود، به هر جهت 
الجزاير در گذشته صاحب سینما بوده و س��الي 6۰-5۰ تا فیلم 
پخش مي كرده است، بعد از اينكه افراطیون مذهبي آنجا حدود 
18- 1۷س��ال پیش روي كار آمدند تقريباً سینما از بین رفت و 

هنرمندان به كشورهاي مختلف مهاجرت كردند.  
 ...........................................................................................................

 دبيران علمي يازدهمين جشنواره 
شعر و داستان انقاب معرفي شدند

مجدالدين معلمي، معاون هن�ري حوزه هنري طي حكمي 
محمدمهدي س�يار را به عن�وان دبير علمي بخش ش�عر و 
ساسان ناطق را به عنوان دبير علمي بخش داستان يازدهمين 
دوره جشنواره شعر و داستان انقاب اسامي معرفي كرد. 
محمدمهدي سیار داراي مدرك دكتراي فلسفه از دانشگاه تربیت 
مدرس و دانش آموخته كارشناسي ارشد الهیات با گرايش فلسفه 
در دانشگاه امام صادق اس��ت. عنوان رساله دكتراي او »عروض 
وجود بر ماهیت نزد ابن س��ینا با تأكید بر انتقادات ابن رشد« و 
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد او »صورت بندي نظريه ادبي 

براساس مباني حكمت صدرايي« بوده  است. 
وي نخستین كتاب خود را در سال 1388 با عنوان »بي خوابي 
عمیق« در انتشارات س��وره مهر منتش��ر و جايزه سرو بلورين 
جشنواره بین المللي شعر فجر را در سال 138۷ براي آن دريافت 
كرد. مجموعه غزل  »حق الس��كوت« او نیز جايزه كتاب س��ال 
جمهوري اسامي ايران را در دوره بیست و نهم آن به دست آورد 
و مجموعه شعر »رودخواني« نیز ديگر اثر او است كه شامل اشعار 
نیمايي و كاسیك مي شود. اما ساس��ان ناطق. اولین مجموعه 
داس��تانش با عنوان »وقتي جنگ تمام ش��ود« رتبه تقديري 
دهمین جش��نواره انتخاب بهترين كتاب س��ال دفاع مقدس، 
رتبه برتر تألیف جشنواره تولیدات مراكز استاني و رتبه برگزيده 
جش��نواره »گام اول« را نصیب اين نويسنده كرده است. ناطق 
كارشناس��ي مديريتي دولتي دارد و داستان نويس��ي را از سال 
13۷4 شروع كرده است. داستان هاي او رتبه اول جشنواره هاي 
»شب هاي شهريور«، »جايزه ادبي اصفهان« و »جشنواره شعر و 

داستان جوان كشور« را كسب كرده است. 
 ...........................................................................................................

سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس:
 با يك به هم ريختگي 

درباره بودجه هاي فرهنگي مواجه هستيم
حجت ااس�ام اح�د آزادي خواه س�خنگوي كميس�يون 
فرهنگي مجلس درباره كاهش بودجه هاي فرهنگي در سال 
آينده گفت: ما در واقع با يك به هم ريختگي در ايحه بودجه 
98 خصوصًا بودجه دستگاه هاي فرهنگي مواجه هستيم.

آزادي خواه گفت: متأسفانه نسبت به مصوب سال جاري براي 
سال آينده اين رقم مراعات نشده و در خیلي از جاها كمتر ديده 
شده است. اين شرايط را به هم مي ريزد و در فرهنگ ديني هم 
مشهود است. جاي نگراني زيادي وجود دارد؛ وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامي كه يك درصد افزايش بودجه داشته و اين شرايط 
را به هم مي ريزد. وي افزود: امید ما به اين است كه اتفاق بزرگي 
را كه در جشنواره فیلم و تئاتر فجر و نمايشگاه كتاب شاهد بوديم 
با حداقل رقم كار خودشان جلو ببرند. همان طور كه دوستان ما 
سال  گذشته چنین ادعايي داشتند 5۰ درصد صرفه جويي انجام 
داده اند. مطمئناً بعد از موضوع حقوق و مزايا، مس��ئله آموزش 
و فرهنگ اهمیت زي��ادي دارد كه هم بحث نظ��ام رتبه بندي 
فرهنگیان و معلمان و هم مقوله فرهنگ كه مطالبه جدي مردم و 

جوانان از دولتمردان است هیچ اتفاقي را رقم نزده اند.

نويدپارسا ديدهبان


