
  رئی�س کمیس�یون اقتصادی مجل�س: حدود 
100 ه�زار میلیارد توم�ان مابه التفاوت به کااهاي 
اساس�ي پرداخت مي شود، از اين میزان حدود 20 
تا 30 درصد به دس�ت مردم مي رسد و 70 درصد 

رانت است

  امارات سفارت خود را در سوريه گشود، بحرين، 
کوي�ت و اردن و احتمااً قطر و عربس�تان در نوبت 

بازگشايي سفارت در دمشق صف کشیدند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

 تغییرات گسترده عربستان 
در سه ماهگی قتل خاشقجی

رانت 70 هزار میلیارد 
تومانی توزیع کااهای 
اساسی در جیب داان

 صف بازگشت 
کشورهاي عربي 

به دمشق

بازداشتی »بن سلمان « 
وزير خارجه سعودی شد

 امريکا  از منطقه
  خارج نمي شود

 تغییر نقش مي دهد

 حماسه ۹ دي 
فقط با عاشوراي ۵7 

قابل مقايسه است
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میزگرد»جوان« برای  بررسي وضعیت غرب آسیا 

با خروج نیروهای امريکايی از سوريه

پاسخ سازمان اداري و استخدامي کشور به گزارش »جوان«
سامانهحقوقودستمزدبعدازبارگذاريكليهاطاعاتعملياتيميشود

درپي انتشار گزارشی با تيتر »همچنان حقوق هاي بااي 
30ميليون« در صفحه يك روزنامه جوان ش��ماره 5548 
مورخ 1397/10/3 س��ازمان اداري و اس��تخدامي كشور 

جوابيه اي ارسال كرده است كه در ذيل انعكاس مي يابد. 
1- درخصوص نقل قول از آق��اي محمدعلي پورمختار، 
نماينده محترم و عضو كميسيون قضايي مجلس، مبني 
بر »صورت نگرفتن اقدامي از سوي دولت در زمينه ثبت 
حقوق و مزايا و نظارت بر آن« ازم به توضيح اس��ت در 
اجراي ماده 29 قانون برنامه پنج س��اله شش��م توسعه 
جمهوري اسامي ايران، س��ازمان اداري و استخدامي 
كشور نسبت به راه اندازي »سامانه متمركز ثبت حقوق و 
مزايا« اقدام نمود و طي بخشنامه شماره 66111 مورخ 
1397/2/18 دستورالعمل نحوه ورود به ثبت اطاعات 
اقام پرداخت��ي كاركنان را ب��ه دس��تگاه هاي اجرايي 
مشمول اباغ و از آنان درخواست كرد نسبت به ورود و 
تكميل اطاعات حقوق و مزاياي كاركنان دستگاه اقدام 
و اطاعات مزبور را در سامانه اين سازمان نيز بارگذاري 
نمايند. همچنين طي بخشنامه شماره 336566 مورخ 
1397/7/2 از دس��تگاه هاي اجرايي درخواس��ت ش��د 
ضمن تعبيه گزينه  »مش��اهده پرداختي هاي مديران« 
در سامانه خود نسبت به ورود و تكميل اطاعات مربوط 
به پرداخت هاي مديران اقدام كنند ت��ا مقدمات ايجاد 
دسترس��ي براي دس��تگاه هاي نظارتي و عم��وم مردم 

فراهم شود. 
2- درم��ورد اش��اره اين گ��زارش به نامه رئي��س محترم 
مجلس به رئيس جمه��وري درخصوص مصوبه ش��ماره 
99145ت55223ه� مورخ 1397/07/28 هيئت محترم 
وزيران )كه در آن كليه دستگاه هاي اجرايي مكلف شده اند 
براساس ترتيباتي كه س��ازمان اداري و استخدامي كشور 
مقرر مي كند، نسبت به ثبت اطاعات پرداخت هاي مقامات، 
رؤسا، مديران و كاركنان خود در سامانه اقدام نمايند( و ايراد 
وارده از سوي هيئت تطبيق و بررسي مصوبات با قوانين و 
مقررات عمومي كشور به بند 2 مصوبه مذكور، ازم به ذكر 
است براساس پيشنهاد اصاحي اعام شده از سوي رئيس 
مجلس شوراي اسامي، سامانه حقوق و مزايا قابليت ازم 
براي اعان عمومي حقوق و مزاياي كليه سطوح مديريت 
را دارا بوده و درخص��وص درج اطاعات مديران پايين تر از 
سطح مديركل )كه مورد ايراد رئيس  محترم مجلس قرار 

گرفته بود( نيز اقدام خواهد شد. 
3- تا كنون اطاعات مربوط به 252 دستگاه از مجموعه هاي 
تابعه دولت )قوه مجريه( ، ستاد و نمايندگان مجلس شوراي 
اس��امي، تعدادي از ادارات كل دادگس��تري اس��تان ها، 
سازمان تبليغات اسامي و برخي واحدهاي استاني تابعه در 

سامانه وارد شده است و پيگيري براي ثبت اطاعات ساير 
دستگاه ها ادامه دارد. ولي كماكان تعدادي از دستگاه هاي 
مشمول قانون از جمله بخش عمده دستگاه هاي زير نظر قوه 
قضائيه، صدا و سيما، ديوان محاسبات كشور و دستگاه هاي 
خارج از قواي سه گانه اطاعات خود را در سامانه بارگذاري 

نكرده اند. 
4- بديهي اس��ت به مجرد تكميل اطاعات از سوي كليه 
دستگاه هاي مشمول ماده)29( قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه، از جمله دس��تگاه هاي خارج از قوه مجريه و داراي 
مقررات خاص، امكان دسترس��ي عمومي براي مشاهده 
اقام مربوط به حقوق و مزاياي مندرج در سامانه عملياتي 

خواهد شد. 
  توضیح »جوان«

همانطور كه از متن فوق پيداست نه تنها تداوم پرداخت های 
نامتعارف در دستگاه  ها تكذيب نش��ده است، بلكه انتشار 
عملی حقوق و دستمزد مديران دستگاه  ها به بعد از بارگذاری 
اطاعات از سوی كليه دس��تگاه های قوه مجريه، مقننه، 
قضايی و نهادهای انقابی و عمومی غيردولتی و شهرداری  ها 
و...  موكول شده است ، يعنی يا حقوق همه مديران منتشر 
می شودو يا اينكه حقوق هيچ مديری منتشر نخواهد شد.  
شفاف سازی امروز در كشور اس��ير بازی با الفاظ ، كلمات 
و بروكراسی های چند رشته ای ش��ده است كه قانوندانان 
قانو ن گريز حاكم كرده اند و شفافيت اسير پرونده قانوندانان 
قانون گريزی اس��ت كه اس��تادان تأخير در شفاف سازی 

هستند. 
از ابتدا نيز در بخش دولت مقاومتی در برابر شفاف س��ازی 
كليه هزينه های جاری وجود داشت،  به طوری كه در جريان 
رس��وايی فيش های نجومی مديران دولتی به جای اينكه 
دولت خود به عنوان مدعی العموم در اين رابطه ورود كند و 
با ساماندهی حقوق و دستمزد بيش از 230هزار مدير دولتی 
و بازگرداندن منابع به ناحق پرداخت ش��ده به بيت المال 
اعتماد از دست رفته را جبران كند،  شاهد اقدامات ايذايی 

در اين رابطه بوديم. 
  دستور مؤکد رهبری برای ساماندهی دستمزدها

برای نمونه ، در حالی كه مصادي��ق پرداخت حقوق های 
نجوم��ی در بخ��ش مديريتی دول��ت از س��وی اصحاب 
رسانه انتشار يافته بود، اس��حاق جهانگيری، معاون اول 
رئيس جمهور ب��ه جای اينك��ه س��اماندهی حقوق های 
نامتعارف و ويژه خواری های بخش مديريتی دولت را در 
دستور كار قرار دهد ، در تاريخ 95/3/25 با ارسال نامه ای 
به رهبر معظم انقاب خواستار همكاری و مشاركت همه 
دس��تگاه  ها و نهادهای عمومی كش��ور با دولت در ايجاد 
انضباط، به ويژه در ام��ور مالی و رعاي��ت كامل قوانين و 

مقررات و حركت بر مدار قانون می ش��ود كه مقام معظم 
رهبری با اين درخواست موافقت می كنند. 

نكته بسيار مهم آن است كه معظم له در ديدار فرماندهان 
نيروی دريايی ارتش با رهبر انقاب در اواخر س��ال 1395 
می فرمايند :ناتمام ماندن كارها، سؤال و اشكال ايجاد می كند 
و متأس��فانه اكنون اين وضعيت در بعض��ی از بخش های 
مختلف كشور ديده می شود كه از جمله اين مسائل موضوع 
حقوق های نجومی است و اين موضوع از مسائل مهمی است 
كه نتيجه رسيدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤاات 

در ذهن مردم باقی ماند. 
و يا در بخش��ی از بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضای 
هيئت دولت با رهبری در تاري��خ 1395/06/03 معظم له 
می فرمايند : و آخرين مسئله هم همين مسئله  حقوق های 
نجومی اس��ت كه اتفاقاً در صحبت آقای دكتر روحانی هم 
آخرين مسئله بود. من خواهش می كنم از اين قضيه آسان 
عبور نكنيد. اقدامی كه شما در مقابل می كنيد، خيلی مهم 
است، يعنی به مردم بگوييد كه چه كار كرديد. در اين قضيه، 
مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببينيد، مردم خيلی از اين 
ارقام بزرگ و مانند اينه��ا را هضم نمی كنند اما حقوق 60 
ميليون تومان و 50 ميليون تومان و 40 ميليون تومان را 
خوب هضم می كنند؛ به نظر من برای متخلف  اصًا نبايد 
عذر تراش��يد؛ برخورد هم بايد قاطع باشد؛ مخصوص قوه  
مجريه هم نيست. در همه  قوا و در همه  سازمان ها، همين 
معنا ساری و جاری است؛ همه بايد اين را رعايت بكنند. خب، 
قوه  مجريه جلوی چشم است و حاا مثًا بيشتر از ديگران 
گسترده است. در برخورد هم فقط قوه  مجريه نيست كه بايد 
برخورد كند، قوه  قضائيه هم در جای خود - آ نجايی كه جای 

ورود قوه  قضائيه است- بايد برخورد كند. 
   ريش�ه جه�ش هزينه ه�ای ج�اری حقوق های 

نامتعارف است
گفتنی است كه هزينه های جاری كشور در فاصله سال های 
92 در حدود 120هزار ميليارد تومان بود كه هم اكنون به 
محدوده350هزار ميليارد تومان رسيده است و سر فصل 
حقوق و دستمزد و مزايا سهم قابل ماحظه ای از هزينه های 
جاری را تشكيل می دهد ، با توجه به فاصله طبقاتی موجود 
در جامعه و ركود تورمی و كس��ری بودج��ه دولت و حجم 
بدهی های دولت و شركت های دولتی و وابسته به دولت ، 
به بانك مركزی و بانك  ها تج��اری ، تخصصی و غيردولتی 
و مؤسسات اعتباری غير بانكی و بدهی های ناشی از انتشار 
اوراق بدهی و مشاركت سود دار جايز نيست كه راه اندازی 
سامانه حقوق و دستمزد به تعويق بيفتد و اينگونه گروكشی 
شود كه يا نشر اطاعات حقوق و دستمزد كليه مديران اركان 

حاكميت و يا هيچ. 

   جامعه

يادداشت هاي امروز

مشکل ورزش بودجه نیست
دنيا حيدري

13

مقاومت  مجرمانه در برابر انتقال حساب هاي 
دولتي به بانك مركزي/ هادی  غامحسينی

4

انقاب سوم مردم عاشورايي ايران
سيد عبداله متوليان

2

 »روزه نجات« دانشجویان 
در حمایت  از مظلومان یمن

  رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در 
جمع دانش��جوياني كه در حمايت از كودكان و مردم يمن  در 
مسجد دانشگاه تهران اعتكاف  كرده بودند ضمن اباغ سام رهبر 
معظم انقاب به اين جمع از جانب ايشان بيان داشت »شما در 

حد بضاعت خود حامي مظلوم شده ايد « |  صفحه 3

ويژه هاي جوان  

 مورد عجیب يزد
  وضعیت اقتصادی امروز نتیجه دل  بستن 

صفحه 2به میوه های برجام

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه 8 دی 13۹7   -    21 ربیع الثانی 1440
سال بیستم- شماره ۵۵۵2 - 16 صفحه

قیمت:۵00تومان

ان در                       ی پرور اصف ه مرد  ایی وع ه ی امری ت  ی در رت ال دی تجلی  حماسه 
1 7 10 ه  مور  ش زمان ی

مي ان ان اس ان می دی                              ساعت 00 10 ص  م انمراس یو ا  ان اصف ادبرگزاری مراس  دی اس   س

ش�کی نیس�ت ک�ه اوضاع 
زهرا چیذری 

  جامعه
بهداشت و سامت کودکان 
در کشورمان و شاخص مرگ 
و میر نوزادان و کودکان کمتر از پنج سال ايرانی در شرايط 
مناسبی قرار دارد اما واقعیت اين است که واکسیناسیون 
نوزادان ايرانی کامل نیست! اين مسئله موضوعی است که 
بار  ها از سوی متخصصان کودکان تذکر داده شده است. 
شايد در واکنش به همین تاش هاست که قرار است دو 
واکسن ديگر به فهرست واکسن های نوزدان اضافه شود، 
البته مشروط بر اينکه بودجه 100 میلیون داری تصويب 
ش�ده ب�رای تولی�د اي�ن واکس�ن ها تأمی�ن ش�ود. 
 آخرين تغيي��ر در برنامه واكسيناس��يون كش��ور، تبديل 
واكس��ن س��ه ظرفيتی )ديفتری، كزاز و سياه سرفه( به پنج 
ظرفيتی)ديفتری، كزاز، سياه سرفه، هپاتيت ب و هموفيلوس 
آنفلوآنزاي تيپ ب( بود كه در اواخر سال 93 صورت گرفت و از 
آن  پس تغيير خاصی در طرح واكسيناسيون كشور رخ نداده 
است. اين در حالی است كه سازمان بهداشت جهانی اضافه 
شدن دو واكس��ن » پنوموكوک « و » روتا ويروس « را به طرح 
واكسيناسيون توصيه كرده است. واكسن روتا برای جلوگيری 
از ابتا به نوعی اسهال و پنوموكوک برای ذات الريه است. اين دو 
بيماری ساانه بخش عمده ای از اشغال تخت های بيمارستانی 

توسط كودكان را به  خود اختصاص داده است. سال گذشته 
درايحه بودجه97 برداش��ت 100ميليون دار از صندوق 
توسعه ملی برای خريد واكسن سينه پهلو و عفونت كودكان ، 
پس از تأييد مقام معظم رهبری در كميسيون تلفيق تصويب 
ش��د اما انگار هنوز در اضافه شدن اين دو واكسن به فهرست 

واكسن های نوزادان ايرانی اتفاق تازه ای نيفتاده است. 
سرنوشت واکسن های جديد و حیاتی 

علی واش��قانی، رئيس اداره بيولوژيك س��ازمان غ��ذا و دارو 
در واكنش به سرنوش��ت اين واكس��ن می گويد: در صورت 
تخصيص منابع مالی مناسب به وزارت بهداشت، دو واكسن 
» پنوموكوک « و » روتا ويروس « وارد طرح واكسيناس��يون 
كشوری می شوند.   وی با بيان اينكه با تخصيص 100 ميليون 
دار برای توليد اين دو واكسن موافقت شده، تصريح می كند: 
اين اعتبار در اختيار شركت   هايی كه در اين حوزه فعاليت دارند، 
قرار گرفته است اما پروسه توليد واكسن زمانبر و از طرفی هم 
تداوم اجرای آن نيازمند حمايت همه جانبه مجلس و نهادهای 

مرتبط است. 
فهرست ناقص واکسن های نوزادان

پيش از اين دكتر محمد رضا بلورساز، عضو انجمن پزشكان 
كودكان ايران با تأكيد بر اينكه واكسيناسيون نوزادان ايرانی 
كامل نيست، گفته بود: »در ايران نوزادان و شيرخواران فقط 

عليه واكسن های سل، ديفتری، كزاز، سياه سرفه، سرخك، 
سرخجه، اوريون، هپاتيت B، آنفلوآنزا و واكسن فلج واكسينه 
می شوند و اين در حالی است كه واكس��ن هپاتيت A، آبله 
مرغان، روتاويروس، مننك��وک، پنوموكوک و هموفيلوس 
آنفلوآنزا جزو واكسن های طرح ملی واكسيناسيون نوزادان 
و كودكان قرار ندارد و فقط برخی پزشكان مراكز خصوصی 
برای واكسينه كردن مراجعان از اين قبيل واكسن ها استفاده 
می كنند.«  دكتر اكبر كوشانفر، متخصص اطفال هم معتقد 
است »در حال حاضر در كشور های پيشرفته و حتی كشور های 
همسايه مانند افغانستان، پاكستان، تركيه و كشور های حاشيه 
خليج فارس از اين واكسن ها برای كودكان استفاده می كنند 
تا از بسياری از بيماری  ها پيشگيری كنند و آمار مرگ و مير 
كودكان را كاهش دهند.« مسعود مردانی، كارشناس سازمان 
جهانی بهداشت و عضو كميته كشوری مبارزه با بيماری های 
واگير هم درباره اهميت اين واكسن ها می گويد: اين واكسن ها 
برای ك��ودكان به اندازه ش��ير مادر اهمي��ت دارد. مطالعات 
كنترل شده ای وجود دارد كه نش��ان می دهد اين واكسن ها 
بسيار مؤثر است و جان بيماران به خصوص كودكان را نجات 
می دهد. وی تصريح می كن��د:  ای كاش به جای اختصاص 
هزينه های كان به طرح تحول سامت زودتر اين واكسن ها 

را تهيه می كرديم. 

فهرستواكسيناسيوننوزادانچشمانتظارواكسنهایجدید

»آن دسته از برادران عرب ما  ک�ه اان علی�ه م�ا توطئه   جهان
می کنند، بعد از بحران به زودی آنها را در دمشق خواهید 
ديد که برای عذرخواهی آمده اند.« اين بخشی از حرف های 
بشار اسد اس�ت که هفت س�ال قبل و در ابتدای بحران 
سوريه بیان کرد و حاا با پیشگامی امارات برای بازگشايی 
س�فارت خود در دمش�ق ب�ه واقعیت پیوس�ته اس�ت. 
به گزارش »جوان«، سوريه با شتاب باايی به سمت بازيابی 
س��رزمينی و ديپلماتيك پيش م��ی رود. همزم��ان با آنكه 
نيروهای دولتی شهرهای شمالی را بدون درگيری از كرد    ها 

پس می گيرند، كش��ورهای ثروتمند عربی برای بازگشايی 
سفارت های خود در دمشق به صف می ايستند. روز گذشته 
مقامات كردی رسماً اعام كردند نيروهای ارتش سوريه وارد 
شهر منبج شده اند تا مانع از حمله تركيه به سمت اين شهر 
شوند. منبج در غرب فرات قرار دارد و دو سال كرد    ها با حمايت 
امريكا و بدون توجه به هش��دارهای تركيه و با بيرون راندن 
شبه نظاميان داعش اين شهر را به كنترل خود درآوردند.  ورود 
نيروهای دولتی بدون درگيری به اين شهر پس از آن صورت 
می گيرد كه ترامپ ناگهان اعام ك��رد نيروهای امريكايی را 
از س��وريه خارج می كند و هر لحظه احتمال تهاجم تركيه 

می رفت. ناظران معتقدند بازگشت حاكميت مركزی به شهر 
ش��مالی منبج تأثير دومينوواری خواهد داشت و احتمااً به 
زودی رقه نيز شاهد ورود نيروهای دولتی خواهد بود.  همزمان 
با روندپرشتاب ميدانی، تحوات ديپلماتيك نيز سرعت بی 
سابقه ای به خود گرفته اس��ت. امارات پس از 9 ماه جنب و 
جوش زيرپوستی برای بهبود روابط با دمشق روز پنج  شنبه 
رسماً سفارت خود را افتتاح كرد و كشورهای بحرين، كويت و 
اردن و احتمااً قطر و عربستان نيز در صف قرار دارند. ناظران 
انگيزه های اصل��ی امارات را در مرحل��ه اول ضديت با قطر و 

جريان اخوان المسلمين می دانند.| بقیه در صفحه1۵

صفبازگشتكشورهايعربيبهدمشق

 براساس ايحه بودجه ۹8، دولت مکلف است 
ساانه 10درصد دانش آموزان را به صورت خريد خدمت از بخش غیردولتي اداره کند

حراج 10  ساله آموزش و پرورش
  رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس: خريد خدمات به معناي خصوصي سازي است، يعني 
استفاده از معلمان با حقوق 500 تا 700هزار تومان. هم اكنون با اجراي اين طرح وضعيت 
نامناسبي را در برخي مدارس كشور داريم و دهها هزار معلم توسط وزارت آموزش و پرورش 

در دو يا سه سال گذشته به عنوان خريد خدمات به كار گرفته شده اند

  اگر ساانه 10درصد دانش آموزان تحت پوشش طرح خريد خدمات آموزشي از بخش 
خصوصي قرار بگيرند، در طول 9سال بايد كل آموزش و پرورش را به بخش خصوصي بدهيم. 
اين تفكر خطرناک در هيچ جاي دنيا مشاهده نمي شود و هيچ كشوري با آينده سازان خود 

اينگونه رفتار نمي كند | صفحه 3

بلیت 7تریلیون داری یک سفر دزدانه!
ترامپ:خیلی غم انگیز است که شما 7 تريلیون دار در خاورمیانه خرج کنید اما ناچار باشید اين طور مخفیانه و با اسکورت نظامی به منطقه سفر کنید 
کاش می ديديد که ما برای انجام اين سفر مجبور شديم چه کار     هايی انجام دهیم. هواپیما در تاريکی عمیق فرو رفته بود. همه پنجره      ها بسته شده بودند. 
هیچ چراغی روشن نبود. همه جا تاريکی مطلق بود. تاکنون چنین چیزی نديده بودم. من سوار هواپیماهای زيادی شده ام؛ از همه نوع و همه شکل و همه 

اندازه. اما هرگز چیزی شبیه به اين نديده بودم  |  صفحه 1۵
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انقاب سوم مردم عاشورايي ايران
تاريخ ٤۰ ساله جمهوري اسامي ايران متأثر از سه انقاب بزرگ است: 

۱ - انقاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ كه در جبهه جنگ س��خت، بدون توس��ل 
به زور و ساح، با در هم شكس��تن حكومت ۲۵۰۰ ساله طاغوت )انقاب 
طاغوت زدايي(، سبب استقرار نظام جمهوري اسامي ايران شده و همه 
ساله در ۲۲ بهمن مردم ايران در سراسر كشور، هر سال باشكوه تر از سال 

قبل، اين پيروزي را جشن مي گيرند. 
۲ - انقاب ۱۳ آبان ۱۳۵۸ كه س��فارت امريكا )مركز جاسوسي و توطئه  
شيطان بزرگ در ايران براي دخالت در امور ايران و تاش براي براندازي 
و سلطه مجدد خود بر ايران( توسط تعدادي از دانشجويان انقابي اشغال 
شده و به عنوان »انقاب استكبارستيزي« در حوزه نبرد نيمه سخت به 
سلطه اس��تكباري امريكا بر ايران خاتمه داده و حضرت امام راحل آن را 
انقاب دوم و بزرگ تر از انقاب اول )۵۷( ناميدند و اينك ٤۰ س��ال است 
كه همه ساله در چنين روزي مردم ايران در تمامي شهرها به ميدان آمده 
و عليه ماجراجويي هاي شيطان بزرگ، فرياد خشم آلود مرگ بر امريكا سر 
مي دهند. در توجيه بزرگ تر بودن انقاب دوم نسبت به انقاب اول، گفته 
مي شود انقاب اول اگر چه نس��بت به انقاب دوم )كه فقط تعداد بسيار 
محدودي دانشجو در آن حضور داشتند( گستردگي به پهناي كل ايران 
داشت اما سه ويژگي ممتاز سبب بزرگ تر شدن انقاب دوم شد: نخست 
اينكه انقاب دوم عليه مسبب و حامي اصلي مفاسد حكومت پهلوي و در 
مسير شكستن اقتدار فرعوني نظام سلطه بر ايران بود. دوم اينكه انقاب 
دوم در حوزه جنگ نيمه سخت و دنياي جاسوس��ي بود كه به مراتب از 
حوزه جنگ سخت مشكل تر و پيچيده تر است و بااخره سوم اينكه انقاب 
استكبارستيزي مردم ايران داراي عمق و درك و بصيرت انقابي توسط 
دانش��جويان بود اما در انقاب اول مردم عمدتاً از روي عاقه و اعتماد به 

حضرت امام وارد ميدان مبارزه شده بودند. 
۳ - انقاب ۹ دي ماه ۱۳۸۸ كه در حوزه جنگ نرم و تجديد بيعت با امام و 
وايت و دفاع جانانه از دين شكل گرفته و پنج عامل بسيار مهم، اين انقاب 
را از دو انقاب پيشين برجسته تر و بزرگ تر نموده  است: اول آنكه اين انقاب 
نيز مانند انقاب اول از گستردگي و فراگيري كل ايران برخوردار بود. دوم 
آنكه اين انقاب در حوزه جنگ نرم واقع شد كه به مراتب از انقاب سخت و 
نيمه سخت پيچيده تر است. سوم آنكه اين انقاب مانند انقاب اول در ايام 
عاشورا رخ داده و بر باورها و اعتقادات عميق مردم به مكتب عاشورا و دفاع 
از دين تكيه داشت و خاطرات انقاب اول و تأكيد امام راحل را مبني بر زنده 
نگه داشتن محرم و صفر مجدداً در اذهان مردم زنده كرد: »محرم را زنده نگه 
داريد. ما هر چه داريم از اين محرم است. صحيفه نور ج ۱۷ ص ۶۱«. چهارم 
اينكه مردم در اين انقاب، بدون دخالت و سازماندهي خواص، به صورت 
كامًا خودجوش و صرفاً ب��ا درك انقابي آحاد م��ردم و حضور مؤمنانه 
درصحنه شكل گرفته و تمام رشته هاي ۱۰ ساله دشمنان خارجي و عوامل 
داخلي آنان را خنثي نمود. پنجم آنكه در اين انقاب »ز منجنيق فلك سنگ 
فتنه مي باريد« و مردم در دفع كودتايي امريكايي و فتنه  هيبريدي و مركب 
سبز اموي پيروز شدند كه در آن مانند جنگ احزاب، همه: »سرويس هاي 
جاسوس��ي دولت هاي غربي و رژيم صهيونيستي«، »خواص بي بصيرت 
داخلي«، »حمايت هاي گسترده مالي قارون هاي منطقه اي«، »گروهك 
منافقين«، »سلطنت طلبان«، »اشرار و اراذل و اوباش داخلي«، »شبكه 
عوامل دشمن زير نظر مستقيم سفارت خانه هاي خارجي« و... يكپارچه، 

متحد و سازمان يافته به ميدان آمده بودند. 
حماسه ۹ دي ماه، انقاب سوم مردم ايران و يك نمونه تمام عيار از »احساس 
وظيفه ديني«،  »عمل صالح«، »بصيرت انقابي« ، »رفراندم ملي« و »بيعت 
با رهبري و آرمان هاي امام راحل« بود كه اگر حضور به موقع و مؤثر مردم 
در صحنه نبود و دشمنان، موفق به پيشبرد اهداف شان مي شدند، بي ترديد 
امروز ايران سرنوشتي به مراتب وخيم تر از اوضاع يمن و سوريه چند سال 

قبل بود. 
كودتاي امريكايي و فتنه سبز اموي در س��ال ۸۸ نه يك رويداد اتفاقي و 
تصادفي بود، نه يك اختاف و توهم انتخاباتي و نه يك رويداد و آس��يب 
داخلي، بلكه يك كودتا و فتنه مهندس��ي شده  ۱۰ س��اله بود كه درباره 
انگيزه هاي مسببان خشك مغز و قانون گريز داخلي آن حداقل سه ديدگاه 
متصور است: گروهي بر اين باورند كه عامان داخلي فتنه، از حقيقت و باطن 
فتنه عظيم و مهندسي شده دشمنان تحليل و ارزيابي درستي نداشته و 
نادانسته در دام كودتاي امريكايي و سرويس هاي جاسوسي دشمن گرفتار 
شدند و با تخريب پل هاي پشت س��ر خود، راه بازگشت را بر خود بسته و 
مسبب پيامدهاي بعدي آن شدند. گروهي ديگر بر اساس قرائن و شواهد 
موجود، فتنه گران سبز را عوامل اجير شده كودتا مي دانند كه با مهندسي 
قبلي وارد اين ميدان شده و با اجراي سناريوي از پيش نوشته شده، قبل از 
پايان انتخابات، خود را برنده انتخابات معرفي و مملكت را به مدت هشت 
ماه به سمت آشوب و هرج و مرج كشانده و هزينه هاي گزاف مادي و معنوي 
براي نظام به بار آوردند. و بااخره دسته سوم معتقدند كه انتقام گيري از 

احمدي نژاد سبب بروز و گسترش فتنه و پيامدهاي آن شدند. 
واقعيت اين است كه هيچ فرقي نمي كند كه كدام يك از سه فرضيه مذكور 
را به عنوان دليل قانون گريزي فتنه گران بدانيم و هر سه فرضيه در يك 
نقطه و هدف مشتركند خاصه اينكه با اتمام رياست جمهوري احمدي نژاد، 
فرضيه سوم سالبه به انتفاع موضوع شده است. گذشت ۱۰ سال از فتنه، 
وقت كافي و زيادي است تا فتنه گران به حقيقت تن داده و با بررسي ابعاد 
پيچيده كودتاي نافرجام امريكايي در صدد جبران جفا و ستمي كه بر ملت 
رفته برآيند اما شوربختانه و متأسفانه نه تنها فتنه گران از حلم و بردباري و 
ظرفيت هاي نظام سوءاستفاده  كرده اند بلكه قوياً در صدد جابه جايي شاكي 

و متشاكي و در مقام طلبكار بر آمده اند. 
دشمنان خارجي و فتنه گران داخلي در چهلمين سالگرد پيروزي انقاب 
شكوهمند مردم ايران، بر اين باورند كه مردم، فتنه و فتنه گران را فراموش 
كرده اند و اينك در پناه آشفتگي ناشي از سوءمديريت و لجام گسيختگي 
اقتصادي موجود براي تغيير صحنه و آماده سازي بستر فتنه اي پيچيده تر و 
تلخ تر از فتنه هاي پيشين تاش مي كنند اما سخت در اشتباه هستند و ملت 
مقاوم و خستگی ناپذير ايران اين بار نيز با فائق آمدن بر فتنه مركب پيش رو 
حسرت و داغ ضربه زدن به انقاب اسامي را بر دل دشمنان و عوامل داخلي 

آنها خواهند گذاشت. 

سيد عبداله متوليان

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: 

حماسه ۹ دي فقط با عاشوراي ۵۷ قابل مقايسه است

حماس�ه ۹ دي فق�ط ب�ا تظاه�رات ب�زرگ 
عاش�وراي ۵۷ در تهران كه پس از آن ش�اه 
تصميم به فرار گرفت، قابل مقايس�ه اس�ت. 
محمد حس��ين صف��ار هرندي، عض��و مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام در س��خنرانی پيش 
از خطبه ه��اي نماز جمع��ه تهران با اش��اره به 
س��الگرد حماس��ه ۹ دی ماه، گفت: ۹ دي روز 
تافي و جبران بود، جبران آنچه به صورت تلخ 
در عاشوراي حسيني اتفاق افتاد و لكه تاريكي 
بر پيش��اني ش��هر تهران خودنماي��ی می كرد، 
اگر جبران نمي ش��د. وي با بيان اينكه اگر چه 
در همان روز با حضور نيروه��اي وفادار به امام 
حسين)ع( و انقاب اس��امي آلودگي اي را كه 
ساعاتي در س��طح خيابان ها به وجود آمد پاك 
ش��د، خاطرنش��ان كرد: دشمن پاس��خ خود را 
دريافت كرد؛ البته پاسخ دندان شكن در ۹ دي 

اتفاق افتاد. 
صفار هرن��دي گفت: حضور مردم در حماس��ه 
۹ دي، قابل قياس با هيچ يك از راهپيمايي هاي 
پس از پيروزي انقاب نيست و بنده عظمت ۹ 
دي، شكل و ابعاد حضور و شورانگيز بودن آنها 
را تنها مي توانم با تظاهرات مردم در عاش��وراي 
۵۷ مقايس��ه كنم كه منجر به فرار ش��اه ش��د. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: 
همانگونه كه تظاهرات مردم در عاش��وراي ۵۷ 
پش��توانه اي براي نظام جمهوري اسامي شد، 
حماسه ۹ دي هم همواره ذخيره اي براي انقاب 

اسامي خواهد بود. 
   فتنه 88 مصاف 2 جريان براي مديريت 

آينده جهان بود
وي خاطرنشان كرد: فتنه ۸۸ هر روز به شكلي 
رخ مي نمود؛ روزي فتنه گران شعارهاي انقاب را 
مخدوش كرده و پنجه بر چهره نوراني امام )ره( 
و رهبر معظم انقاب كشيده اند و روزهاي ديگر 
هم رذالت هاي ديگر را مرتكب ش��دند و ظاهر 
قضيه آن بود كه در انتخابات حق كس��ي ضايع 
شده است اما كساني كه هوشيارتر بودند، همان 
زمان هم مي دانستند كه اين مسئله بهانه است و 

اين افراد اصل نظام را هدف گرفته اند. 
صفار هرندي گفت: مقام معظم رهبري از ابتدا 
ردپای جري��ان خبيث را در اي��ن موضوع ديده 
بودند و عده اي را بازي خورده  اين جريان عنوان 

داشتند. 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: 
آنچه در خيابان هاي تهران مي گذشت، مصاف 
دو جريان براي مديريت آينده جهان بود و بااتر 
از ادعاهاي آنان مبني بر تقلب در انتخابات بود 
و جدال آنان صرفاً بر سر آينده  جهان بود و پس 
از گذشت ۱۰ سال از آن ماجرا، بيشتر مشخص 
شده است كه آن فتنه صرفاً جدالي بر سر آينده 
جهان از منظره��اي مختلف ب��ود. وي تصريح 
كرد: در شرايط پس از ۹ دي بود كه با جلوه هاي 
عريان ت��ري از منافقان روبه رو ش��ديم، چرا كه 
آنان پيش از اين خودش��ان را پشت شعارهاي 

ظاهرفريب پنهان كرده بودند. 

    فتنه گران به مؤمنان انگ زدند و منافقان 
را بيمه كردند

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: اين 
افراد حرف شان در مواجهه با رقيب فكري شان اين 
بود كه مي خواهيم اسام ناب را پياده كنيم اما اين 
ظاهر اظهارات شان بود و پشت چنين اظهاراتي، 
با همه ش��عائر امام )ره( و انقاب رودررو شدند و 
چهره واقعي خود را نش��ان دادند؛ به گونه اي كه 
مشخص شد منش��أ بس��ياري از دعواهاي قبلي 
هم، اين دل هاي فس��ادآلود بود اما در آن زمان 
و به ظاهر خجالت مي كش��يدند كه به صراحت 
مخالفت خود را ابراز كنند و جرئت نمي كردند كه 

در تقابل با امام )ره( و انقاب باشند و خود را پشت 
شعارهاي قشنگ پنهان مي كردند اما همين افراد 
به توهين به اصل وايت فقيه رضايت دادند. وي 
گفت: اين افراد به جاي آنكه با كس��اني كه شعار 
»نه غزه و نه لبنان« سر مي دادند، برخورد كنند، 
به مؤمنان و صالحان اَنگ مي زدند و منافقان را با 
اين روش بيمه مي كردند تا شعارهاي ضد انقاب 

خود را ادامه دهند. 
   ۹ دي پاي�ان تاش ه�ای دش�من عليه 

نظام بود
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرد: 
همه كس��اني كه خيال مي كنن��د تاريخ مصرف 
جمهوري اس��امي پس از ٤۰ س��ال ب��ه اتمام 
رسيده است اما به كوري چشم آنان، ٤۰ساله هاي 
مكرر انقاب پيش خواهد آمد. وي با اش��اره به 
فتوحاتي كه پس از حماس��ه ۹ دي براي كشور 
به وجود آمد، گفت: دقيقاً پس از حماسه ۹ دي 
بود كه شاهد پيروزي هاي مكرر انقاب اسامي 
در برابر ايادي امريكا بوديم و درواقع ۹ دي پايان 
يافتن همه تاش های دشمن عليه نظام ما بود. 
صفار هرندي يادآور ش��د: در نشستي كه وزراي 
دفاع كش��ورهاي عضو ناتو پس از حماسه ۹ دي 
داشتند، آنان به صراحت اعام كردند كه »ديگر 
نمي توان به جنبش سبز تكيه كرد و بايد دفتر آن 
را ببنديم« و اين گونه بود كه به س��راغ تحريم و 

فشار آوردن بر ملت ايران رفتند. 
    عده اي به جاي باربرداری

 بارگذاري مي كنند
وي با بيان اينكه البته بنده قبول دارم كه بسياري 
از طاقت ها در مقابل فش��ارهاي اقتصادي طاق 
مي ش��ود، تصريح ك��رد: وظيفه ما مس��ئوان و 
دست اندركاران اين بود كه از سنگيني باري كه 
دشمن با تحريم ها بر دوش مردم گذاشته است، 
بكاهيم كه جاي شكوه است و مردم حق دارند كه 
شكايت كنند چرا كه عده اي به جاي باربرداری، 
بارگذاري مي كنند. صفار هرندي اظهار داشت: 
مي توان با مديريت، كااها را در مجراهاي درست 
بين مردم توزيع كرد تا بار سنگين گراني، اين جور 
آنان را آزار ندهد چرا كه متأسفانه ارزش پول ملي 
به شدت كاهش يافته و قيمت ها گران شده است. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرد: 
اي��ن بارگذاري ها بر دوش م��ردم، محصول فهم 
نادرست و غلط از مس��ائل است كه دوره انقاب 
به اتمام رس��يده و بايد به نس��خه هاي جديد و 
آنچه كدخ��دا مي گويد پناه ببري��م، درحالي كه 
مردم هيچ گاه كدخدا را قبول نداش��تند و ش��ما 
بوديد كه اين كشور را بي جهت بزرگ كرديد. وي 
تأكيد كرد: آقايان اين روزها مي گويند كه مسائل 
اقتصادي ربط��ي به برجام ن��دارد، درحالي كه با 
اين اظه��ارات، خود ب��ه نوع��ي رودرروي مردم 
مي ايستند و آنان را به س��خره مي گيرند چرا كه 
در زمان مذاكرات مي گفتن��د »با امضاي برجام، 
مشكات اقتصادي حل مي ش��ود« اما امروز كه 
كارها به س��مت ديگري رفته و ناكام ش��ده اند، 
مي گوين��د »قرار نب��ود كه با برجام، مش��كات 

اقتصادي حل شود«. 

آيت اه نوري همداني: 
گراني هاي بي منطق

 ريشه  در ضعف نظارت دارد
رئيس مجلس شورای اسامی در سفری يک روزه به قم با آيات عظام 
 نوری همدان�ی، صاف�ی گلپايگان�ی و م�کارم ش�يرازی  ديدار و 

گفت وگو كرد.
آيت اه نوري همداني با ابراز نگراني از وضعيت اقتصادي مردم و انتقاد 
از گراني هاي بي منطق در كش��ور، علت اين گراني ها را نبود نظارت بر 

قيمت ها دانست. 
به گزارش رس��ا، آيت اه نوري همداني از مراجع تقليد در ديدار علي 
اريجاني، رئيس مجلس ش��وراي اس��امي وضعيت اقتصادي مردم 
و كش��ور را نگران كننده توصيف كرد و خواس��تار چاره انديشی سريع 
مسئوان در اين زمينه شد. وي با تأكيد بر تاش بيشتر مسئوان براي 
حل مشكات مردم افزود: شما براي رفع مشكات زحمت مي كشيد 
اما وضعيت فعلي اقتصاد و گراني ها مردم را آزار مي دهد و آنان را دچار 
مش��كل كرده اس��ت و مس��ئوان تا مي توانند بايد به مردم خدمت و 

مشكات آنان را برطرف كنند. 
آيت اه نوري همداني خواستار اصاح نظام بانكي شد و اظهار داشت: 
يكي از مشكات كشور و مردم بانك ها هستند، بانك ها نبايد بنگاه داری 
و تجارت كنند بلكه بايد پول ها را در اختيار توليدكنندگان قرار دهند و 

نظارت كنند تا چرخه توليد حركت كند.
 وي در بخش ديگري س��خنان خود با انتق��اد از گراني هاي بي منطق 
در كش��ور، بر تقويت نظارت دولت و دستگاه هاي نظارتي براي كنترل 
قيمت ها تأكيد كرد و ادامه داد: چطور ارز گران مي شود اجناس به تبع 
آن گران مي ش��ود ولي وقتي قيمت ارز كاهش پيدا مي كند در قيمت 
اجناس تغييري ايجاد نمي شود؟ علت اين اس��ت كه اشراف و نظارت 
نيست و هركس به طور دلخواه قيمت مي گذارد. استاد برجسته درس 
خارج حوزه علميه قم همچنين بر لزوم شكرگزاري و قدرداني نعمت 
انقاب و مس��ئوليت در نظام مقدس جمهوري اس��امي تأكيد كرد و 
ابراز داشت: خدمت به مردم توفيقي است كه مسئوان نظام جمهوري 

اسامي بايد قدر آن را بدانند. 
همچنين آيت اه مكارم ش��يرازی در اين ديدار اظهار داشت : به نظر 
من س��ران احزاب و گروه های سياس��ی از اوضاع كش��ور و گرفتاری 
های مردم بی اطاع هستند وگرنه انقدر به مسائل حاشيه ای و فرعی 

نمی پرداختند.
 وی ادامه داد: از طرفی متاس��فانه برخی از كس��به ماحظه مردم به 
خصوص طبقات ضعيف را نمی كنند و تا آنجا كه بتوانند گران فروشی 
می كنند كه بايد توجه كنند كه ماحظه م��ردم بنمايند و اين قدر به 

طبقات مختلف جامعه فشار وارد نكنند.

ژه
وی

 موردعجيبیزد 
در دولت يازدهم و در مديريت شهري اصاح طلبان اتفاقات 
مديريتي عجيب كم رخ نداده اس��ت؛ از فرس��تادن وزير در 
آس��تانه اس��تيضاح به وزارتخانه ديگر و از قضا رأی اعتماد 
گرفتن او كه قرار بود استيضاح شود تا مديريت شهري چند 
تكه بر پايتخت به دليل انتخاب ش��هردار بيمار يا ش��هردار 
بازنشسته تا سخنگو نداش��تن چند ماهه دولتي كه مدعي 
تعامل حداكثري با مردم اس��ت و تا به كارگيری استانداري 
كه به دليل بازنشستگي بركنار شده در سمت معاونت رئيس 
جمهوري و تا جابه جايي معاونان رئيس جمهور با هم و دادن 
پست معاون زنان و خانواده به كسي كه سابقه يك روز كار در 
حوزه زنان و خانواده ندارد و صرفاً زني است كه بايد در دولت 
باشد و سپردن مسئوليت خطير امنيتي به فردي بدون سابقه 
اطاعاتي و به پشتوانه دعاي حضرت زهرا و استخاره و ... تا 
معاون اولي كه مدعي می شود آن قدر در دولت بی اختيار است 
كه حتي اختيار تعويض منشي اش را هم ندارد و ... همين طور 

اين ليست مي تواند ادامه يابد!
حال در اتفاقي قابل تأمل و توجه شهر يزد كه از كانشهرهاي 
ايران اس��ت، مدتي اس��ت نه فرماندار دارد و نه شهردار و  نه 
 اس��تاندار! تعلل در انتخاب مديران اس��تاني و ش��هري يزد 
توسط هيئت دولت و وزارت كشور كار را به جايي رسانده كه 
دانشجويان يزدي اعتراض ش��ان را در نامه اي به وزير كشور 
مكتوب كرده اند و خواس��تار تعيين تكليف پست هاي خالي 
مديريتي يزد شده اند. جامعه اس��امي دانشجويان يزد در 
بيانيه اي خطاب به عبدالرضا رحماني فضلي با اشاره به قانون 

منع به كارگيری بازنشستگان نوشته اند: »با اجرايي شدن اين 
قانون آقاي زماني قمي استاندار سابق يزد از استانداري رفتند 
و نزديك به دو ماه است كه اس��تان يزد، بدون استاندار و با 
حضور سرپرست اداره می شود. متأسفانه وضعيت مشابهي در 
شهرداري و فرمانداري يزد نيز ديده می شود و چند ماه است 
كه هم ش��هرداري و هم فرمانداري يزد با حضور سرپرست 
اداره می شود و طي روزهاي اخير نيز مهلت سرپرستي اين 
دو ارگان به پايان رس��يد و با نهايت تأسف يزد اكنون بدون 
اس��تاندار، فرماندار و ش��هردار مانده اس��ت. « در ادامه اين 
بيانيه دانش��جويان از اين موضوع ك��ه پروژه هاي عمراني و 
خدماتي اين شهر و مسئله آب استان بدون حضور استاندار 
و ش��هردار معلق مانده و سرپرست هم قدرت تصميم گيری 
براي شكل دهی يك برنامه مدون و مدت دار را ندارد، انتقاد 
كرده اند.  غامعلي سفيد، رئيس ش��وراي شهر يزد، معرفي 
نشدن استاندار، فرماندار و ش��هردار از سوي وزارت كشور را 
چالش جدي برنامه هاي توسعه اي يزد و مردم يزد را قربانيان 
اين چالش دانس��ت و گفت: »طبق قانون، وزارت كشور بايد 
طي ۱۰ روز بعد از معرفي شهردار جديد نظر مثبت يا منفي 
خود را به انتخاب اعضاي شوراي شهر اعام كند. اما بيش از 
يك ماه از انتخاب شهردار گذشته و ما همچنان منتظر اعام 

نظر وزارت كشور در اين باره هستيم. «


 وضعيتاقتصادیامروزنتيجهدلبستن
بهميوههایبرجام

روزنامه جهان صنعت در گزارش��ي با عنوان »جلوي گراني را 

گرفتيم!« كه نقل قول از وزير اقتصاد است، نوشته كه: »بر اساس 
آمارهاي بانك مركزي، نرخ تورم از ابتداي سال جاري تاكنون، 
از ۹/ ۲ درصد در فروردين ماه، به ۲/۲۱ درصد در پايان آذرماه 
رسيده است كه از افزايش ۱۳۰ درصدي نرخ تورم در طول اين 
مدت خبر مي دهد. همچنين گزارش هاي آماري منتشر شده از 
تغييرات قيمتي خرده فروشي ها نشان مي دهد كه ميوه در طول 
يك سال گذشته حدود ۷۰ درصد و گوشت نيز حدود ۶۸ درصد 
رشد قيمتي داشته است. اين گزارش آماري همچنين نشان 
مي دهد كه تقريباً در تمامي گروه هاي كاايي ما شاهد افزايش 
قيمت بوده ايم و هرچه به پايان سال نزديك تر مي شويم، سفره 
معيشتي مردم نيز كوچك تر می شود. « اين روزنامه اصاح طلب 
در ادامه با اش��اره به اينكه نرخ تورم در كشور حدود ٤۰ تا ۵۰ 
درصد است، افزوده كه: »سفره معيشتي مردم همچنان زير آوار 

گراني در حال كوچك تر شدن است«. 
چنين وضعيتي از بازار معيشتي مردم را بايد كنار وعده های 
برجامي سال هاي گذشته دولتمردان گذاشت كه فقط اشاره 
به شعار معروف »هم بايد چرخ سانتريفيوژها بچرخد و هم 
چرخ اقتصاد« كفايت مي كند. وضعيت اقتصادي امروز مردم 
نتيجه دل بس��تن به ميوه هاي برجام است؛ همان هايي كه 
فكر مي كردند قرار است برسد و نرسيد! در روزهاي گذشته، 
محمد جواد ظريف در مصاحبه با روزنامه خراس��ان تصريح 
كرد كه هدف از برجام اقتصادي نبوده اس��ت. اين در حالي 
است كه رئيس جمهور و دولتمردانش در سال هاي مذاكرات 
هس��ته اي همواره بهبود اوضاع معيش��تي را نتيجه حصول 

توافق با ۱+۵ مي دانستند. 

  گزارش

     ايران در راهبرد دفاعي خود خاورميانه اس��امي را ع��اري از غرب و 
دشمنان اسام تعريف كرده است و براي حذف و اخراج قدرت هاي غربي 
و خصوصاً امريكا از جغرافيای مسلمانان از هيچ تاش مؤثري صرف نظر 

نكرده است. 
بدون ترديد سقوط سوريه با طراحي غرب و صهيونيست ها و با ايدئولوژي 
تكفير ضربات زيادي را به راهبردهاي جمهوري اسامي در منطقه وارد 
مي كرد و شايد دهها سال موجب زحمت و دردسر مي شد. امروز و پس از 
هفت سال جنگ، حضور ميداني ايران در سوريه نسبتاً ملموس نيست و 
متناسب با شرايط امروز كه آتش بس نسبي وجود دارد و جغرافياي جنگ 
نيز كوچك شده اس��ت، قبض و بس��ط حضور نظامي ايران نيز منعطف 
گرديده است. آنچه ايران در كشاكش جنگ سوريه انجام داد، فراتر از زمان 
و مكان بود و آن هم تشكيل ارتش مردمي و چندمليتي يا به تعبير حضرت 
امام »بسيج جهانی اسام« بود. در جاي جاي سوريه اين بسيج قابل لمس 
و رؤيت است. در حرم حضرت زينب)س( رزمندگان انبوه فاطميون كه 
براي زيارت آمده بودند، نظرها را به خود جل��ب مي كرد. جوانان مؤمن و 
با انگيزه اي كه نگارنده شخصاً در دوران جواني مشابه آنان را در مجنون، 

شلمچه و... ديده بودم. 
از راهبردهاي بسيار مهم و كمتر گفته شده ايران در سوريه اين بود كه در 
ميدان هايي از جنگ كه منازعه سوري- سوري است، حضور نداشته باشد. 
به تعبير ديگر دشمن تكفيري كه پول و ساح آن از خارج از مرزهاي سوريه 
تأمين مي شد، هدف ايران بوده است و معارضين داخلي سوريه )كه عموماً 
به مذاكره هم عاقه مند هستند( جامعه هدف ايران در جنگ نبوده است. 
برای مثال، ايران نقشي در غوطه شرقي و جنگ آن نداشته است و ارتش 
سوريه با پشتيباني هوايي روسيه اقدام  كرده اند. اين راهبرد را با بعضي از 
فرماندهان ايراني چك كردم و آنان نيز تأييد مي كردند. آنچه از ايرانی ها براي 
سوري ها اهميت داشت، تجربه ذي قيمت ايران از جنگ هشت ساله با صدام 
و انتقال آن تجربه را نجات بخش كشورشان  مي دانستند. در شهر حلب امام 
جماعتي را ديدم كه پسرش در جنگ داخلي سوريه مفقود بود و خودش 
در سال ۱۳۶۶ در جنگ با صدام در عمليات والفجر ۱۰ جانباز شده بود و اين 

نشان از پيوند تاريخي و عاطفي ايرانيان و سوري ها داشت. 
نقش نظامي- مستشاري ايران در سوريه ملموس تر و شناخته شده تر از ابعاد 
ديگر است و مي توان گفت در ابعاد ديگر سهواً يا به اشتباه يا براساس تدابير 
اقدام مؤثري صورت نگرفته است. روس ها همزمان با جنگ و خصوصاً اين 

روزها به حوزه نخبگي و فرهنگي سوريه ورود كرده اند. 
دانش آموزان نخبه حلب را شناسايی و سفرهای كوتاه مدت را به روسيه 
برايش��ان تعريف كرده اند يا برگ��زاری كاس های زبان روس��ی را رونق 
بخشيده اند. مسجد اموی حلب كه از آثار اسامی است با مسئوليت روس   ها 
در حال بازسازی اس��ت اما نقش و اقدامات فرهنگی ايران برای نگارنده 
برجسته و روشن نبود. شايد بتوان گفت پيوست فرهنگی – اقتصادی ايران 
در سوريه تحت تأثير بحران جنگ رخ نمايی نكرده است و مورد توجه قرار 
نگرفته است. در دوران پساجنگ دولت جمهوری اسامی ايران در حوزه 
اقتصادی و تجارت سوريه نقش ملموس��ی ندارد. فرد سرمايه گذاری كه 
بطری های آب معدنی را در حومه حلب توليد می كرد با گايه می گفت 
كه هر قدر تاش كردم نتوانستم مواد اوليه را از ايران وارد كنم و اكنون از 
چين و ديگر كشور  ها وارد می نمايم. تراكتور ايران برای بخش كشاورزی 
سوريه شناخته شده و برند است و به رغم نياز جدی به آن در دوران بعد از 
جنگ، از صادرات آن خبری نبود. در تحليل چرايی جلو بودن روس  ها در 
ابعاد فرهنگی و غيرنظامی علت را اين می دانستند كه دولت و نيروهای 
مسلح روسيه با هم و همسو در سوريه عمل می كنند. اما دولت ايران در تراز 
نيروهای مسلح ظهور و بروز ندارد. اميد است با شروع بازسازی سوريه، ايران 
محور مسئله باشد و همانطور كه مقام معظم رهبری نيز تأكيد كردند حقوق 
ايران پيگيری و وصول گردد. مردم سوريه اقتدار ايران و نقش نجات بخشی 
آنان از دست تكفيری  ها را می س��تودند و اساتيد آنان برآميختگی خون 
ايرانيان و سوری  ها افتخار می كردند و عاقه وافری به سفر به ايران داشتند 
و اكنون ازم است برنامه ريزی  ها برای تحقق اين مهم صورت گيرد. اگر 
نقش فرهنگی – اقتصادی ايران در سوريه مورد غفلت قرار گيرد ممكن 
است ديگران كه نقشی در خاتمه بحران سوريه نداشتند ميدان دار دوران 

پس از جنگ شوند و ايران عقب بماند. 

   عبداه گنجي

ايران در سوريه 
پیوست فرهنگی 

ندارد

قسمت آخر

 نماي نزديك

    حماسه ۹ دي انقاب ديگري براي تحکيم پايه هاي اسام
 امامان جمعه كش��ور در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه بابيان اينك��ه يوم اه ۹ دي بيعت 
با آرمان هاي نظام جمهوري اسامي، رهبري و وايت اس��ت، اظهارداشتند: حماسه ۹ دي 
انقاب عظيم ديگري براي تحكيم پايه هاي اس��ام و حمايت از وايت فقيه بود كه هيچ گاه 
نبايد فراموش ش��ود. امامان جمعه با تأكيد بر اينكه مردم به هيچ عنوان اجازه نخواهند داد 
فتنه گران در كشور جوان دهند و پوزه دشمنان نظام با هوشياري آحاد جامعه به خاك ماليده 
خواهد شد، افزودند: حفظ نظام جمهوري اسامي بر همگان واجب است و بايد با اقتدار از اين 

نظام مقدس محافظت كرد. 
در تهران نيز حجت ااسام سيداحمد خاتمي، خطيب نماز جمعه تهران گفت: هشدار مي دهم 
به همه آنهايي كه مي خواهند فتنه آفرينی كنند بدانند، حماسه ۹ دي قابل تكرار است. وي 
اظهار داشت: س��ال ۸۸ دو اردوگاه ش��كل گرفت، اوباما، رئيس رژيم صهيونيستي، منافقان 
ضدخلق، س��لطنت طلبان، فداييان خلق، فراري ها و همه واداده ها در يك اردوگاه بودند، در 
اردوگاه ديگر شما مردم، بس��يجي ها و حزب اللهي ها بوديد، در اين حماسه شما مردم نشان 
داديد از خواص اين امت هستيد. چون به وقت، دشمن را تش��خيص داديد و به وقت هم راه 

مقابله را پيدا كرديد. 
خطيب جمعه تهران در خطبه اول نماز به خودشيفتگی سياسي پرداخت و گفت: كسي كه 
در اين عرصه خودش��يفته ش��د، به بيراهه مي رود اما راه مقابله با خودشيفتگي سياسي اين 
است كه انسان، حرف و تحليل ديگران را هم بشنود و نظرش را در معرض ديگران قرار دهد. 
وي با بيان اينكه دومين عرصه خودشيفتگي سياس��ي، كم تحملی و بی تحملی است، ادامه 
داد: كسي كه وارد عرصه جامعه و سياست مي ش��ود، نبايد اين گونه باشد، متأسفانه ظرفيت 
برخي سياسيون ما بسيار كم است، اين بدان معناست كه خودشيفتگي وجود دارد. خاتمي 
بعد سوم خودشيفتگي سياسي را باندسااري، حزب سااري و گروه سااري دانست و اضافه 
كرد: »من در اين تحليل نظر به هيچ گروهي ندارم، چون متأس��فانه اكثر گروه ها دچار اين 
بيماري هستند. باندسااري و گروه سااري بدان معنا كه هر عضو حزب من، بهتر از ديگران 
مي فهمد، اين تعصب منفي و ضد ارزش اس��ت. « وي نقطه مقابل خودشيفتگي سياسي در 
عرصه عمل، را شايسته سااري ذكر و اضافه كرد: هر كه شايسته هست مسئوليت بگيرد هر 

كه نيست مسئوليت نگيرد. 

بارگذاري ها بر دوش مردم، محصول 
فهم نادرست و غلط از مسائل است 
كه دوره انقاب به اتمام رس�يده و 
بايد به نس�خه هاي جدي�د و آنچه 
كدخ�دا مي گوي�د پن�اه ببري�م، 
درحالي كه مردم هي�چ گاه كدخدا 
را قبول نداشتند و ش�ما بوديد كه 
اين كشور را بي جهت بزرگ كرديد

با حضور رهبر معظم انقاب  
مراسم ترحیم آيت اه هاشمي شاهرودي 

برگزار شد
مراسم ترحيم و بزرگداشت فقيه عالی قدر آيت اه هاشمي شاهرودي، 
رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح پنج شنبه با حضور 
رهبر معظم انقاب اسامي در حسينيه امام خميني)ره( برگزار شد. 
به گزارش پايگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبري، در اين مراسم 
كه اعضاي خانواده و بستگان آيت اه هاشمي شاهرودي، رؤساي قواي 
سه گانه، علما و روحانيون، مسئوان، شخصيت ها، ميهمانان خارجي و 
قشرهاي مختلف مردم حضور داش��تند، قاريان قرآن آياتي از كام اه 
مجيد را تاوت كردند و ذاكران اهل بيت )عليهم السام( به ذكر مصيبت 

پرداختند. 
همچنين حجت ااسام صديقي در سخناني، نزول هدايت را لطف دائمي 
پروردگار بر بندگان خود دانست و با اشاره به نقش مهم علماي دين در اين 
مسير، گفت: آيت اه هاشمي شاهرودي از جمله فقيهان بزرگ و برجسته اي 
بود كه با وجود قرار داشتن در قله هاي علم و معرفت، هيچ گاه از عمل به 
تكاليف اجتماعي و انقابي خود غافل نشد و با وايتمداري كامل تا آخرين 

لحظه مفتخر به خدمتگزاري مردم و نظام اسامي بود. 

وحيد احمدی | تسنيم



حدود شش سال اس��ت كه خصوصي س��ازي به 
سياس��ت اول آموزش و پرورش تبديل شده است. 
در طول اين سال ها مديران اين وزارتخانه از انكار 
و تكذيب تا س��كوت و تغييرنام را براي پاس��خ به 
انتقادات در مورد خصوصي سازي پيش گرفتند و 
كجدار و مريز سياست خود را دنبال كردند. در 1/5 
سال اخير و با شدت گرفتن شتاب خصوصي سازي 
تعليم و تربيت، مسئوان آموزش و پرورش مجبور 
ش��دند موضوعات ديگري را برجس��ته كنند و با 
انحراف افكار عمومي از واگذاري مدارس به بخش 
خصوصي،  توسعه فعاليت اين بخش را دنبال كنند. 
اما اظهارات سه ش��نبه گذش��ته رئيس جمهور در 
جلس��ه تقديم ايحه بودجه 98 به مجلس، ديگر 
جايي براي پنهان كاري و ماحظه كاري نمي گذارد. 
بنابراين چه مجلس به ايحه پيش��نهادي دولت 
رأي بده��د، چ��ه آن را تغيير ده��د، از اين به بعد 
آموزش و پ��رورش اين حق را ب��راي خود محفوظ 
مي داند كه توسعه حضور و فعاليت بخش خصوصي 
در فرآيند تعليم و تربيت را با قدرت و شدت بيشتر و 

بدون پرده پوشي دنبال كند. 
 آموزش و پرورش عروس بخش خصوصي 

مي شود!
سخنان ش��اذ رئيس هيئت دولت با اشاره به اينكه 
ما براي هر دانش آموزي به طور متوسط ۴ميليون 
تومان از خزانه مردم و بيت المال هزينه مي كنيم، 

بيان شد. وي گفت: البته به طور متوسط و در حالي 
كه اگر دولت بخواهد اين خدمت را از مردم بخرد و 
مردم خودشان اين كار را انجام دهند كه  حداكثر 
يك ميليون تومان مي ش��ود كه چهار برابر از پول 
بيت المال براي يك دانش آم��وز هزينه مي كنيم، 
در حالي كه مي توانيم اين را ارزان كنيم.  روحاني 
تأكيد كرد: البته اين كار يك ساله امكان پذير نيست 
و ممكن است پنج الي 1۰ سال طول بكشد. امسال 
در بودجه اين پيشنهاد را ارائه كرديم كه سال آينده 
حداقل 1۰درصد به صورت خريد خدمت باشد و 
اين مي تواند بعداً نيز با تصويب نمايندگان مجلس 
شوراي اسامي ادامه پيدا كند.  رئيس قوه مجريه در 
حالي اين سخنان را بيان مي كند كه خود مسئول 
مستقيم قانون است و طبق قانون آموزش و پرورش، 
بهداش��ت و درمان از خصوصي س��ازي مستثني 
شده اند. مضاف بر اينكه آموزش و پرورش يك نهاد 
حاكميتي است و از اين جهت تأكيدي بر ممنوعيت 
واگذاري آن به بخش خصوصي يا ورود بي برنامه و 

يله بخش خصوصي در آن است. 
 شليك به معلمان !

از سوي ديگر طبق ادعاي رئيس جمهور به ازاي هر 
دانش آموز، دولت ۴ميليون تومان هزينه مي كند. 
عاوه بر اينكه طبق ادعاي بطحايي 99درصد بودجه 
آموزش و پرورش هزينه حقوق و دستمزد فرهنگيان 
مي ش��ود، بنابراين صرفه جويي مدنظر روحاني به 

معناي محدودكردن حقوق معلم��ان و تغيير در 
فرآيند الزام آور تربيت و جذب معلم است. 

به يك تعبير مي توان گف��ت: حاا كه ديگر به رأي 
معلمان نيازي ن��دارد،  نه تنها وعده ه��اي خود را 
نسبت به فرهنگيان جامه عمل نمي پوشاند، بلكه 
ش��أن آنها را نيز به حد يك كارگر روزمزد و فصلي 
تنزل مي دهد.  ايحه اي كه قرار بود در آن الزام سند 
تحول مبني بر رتبه بندي معلمان لحاظ شود، پنبه 

حرفه معلمي را زده است. 
تندترين انتق��اد را حميدرضا حاجي بابايي رئيس 
فراكسيون فرهنگيان مجلس با همين محور بيان 
كرد.  وي در واكنش به تصميم دولت براي واگذاري 
س��اانه 1۰درصد از دانش آم��وزان به طرح خريد 
خدمات آموزشي از بخش خصوصي گفت: به جاي 
ارائه رتبه بندي معلمان از طرح خصوصي س��ازي 

آموزش رونمايي كردند. 
در راستاي همين سياس��ت در ايحه بودجه 98 
آمده اس��ت: دولت مكلف اس��ت از ابتداي س��ال 
تحصيلي 98- 99 ساانه 1۰درصد از دانش آموزان 
تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت 
خريد خدمات از بخش غيردولتي واجد ش��رايط 
و ذي صاح و به صورت آم��وزش رايگان عاوه بر 
تعداد دانش آموزان مش��مول فعلي اداره كند.  اين 
نماينده مجلس افزود: خريد خدم��ات به معناي 
خصوصي سازي است، يعني اس��تفاده از معلمان 

با حقوق 5۰۰ ت��ا 7۰۰هزار توم��ان. هم اكنون با 
اجراي اين طرح وضعيت نامناس��بي را در برخي 
مدارس كشور داريم و دهها هزار معلم توسط وزارت 
آموزش و پرورش در دو يا سه سال گذشته به عنوان 

خريد خدمات به كار گرفته شده اند. 
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس تأكيد كرد: به 
جاي اينكه شأن معلم ارتقا يابد، مي خواهند معلم 
با حداقل حق��وق را جذب كنن��د. خريد خدمات 
آموزش��ي براي 1۰درصد از دانش آم��وزان يعني 
بيش از يك ميليون و 5۰۰ ه��زار دانش آموز را به 

بخش خصوصي واگذار كنيم. 
حاج��ي باباي��ي گف��ت:  در آزمون اس��تخدامي 
آموزش وپرورش صدها جوان با مدرك ليس��انس 
و فوق ليسانس شركت مي كنند، اما گاهي در يك 
استان فقط دو يا س��ه نفر را اس��تخدام مي كنند 
و در كنار آن دهه��ا نفر را به ص��ورت معلم خريد 
خدمات جذب مدارس مي كنن��د. اين كار كاهش 
ارزش جايگاه معلمي در كش��ور اس��ت، يعني به 
جاي استخدام معلم و پرداخت حقوق سه يا چهار 
ميليوني، معلماني را با حداقل حق��وق - زير يك 

ميليون تومان- جذب كنيم. 
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس ادامه داد: اينكه 
بگوييم براي هر دانش آموز ۴ميليون تومان خرج 
مي كنيم و اگر تحت پوشش طرح خريد خدمات 
آموزش��ي قرار بگيرند، هزينه آن ب��ه يك ميليون 
تومان كاهش مي يابد ،كارشناسي نيست. هم اكنون 
حدود 1۴ميليون دانش آموز در كشور داريم و اگر 
قرار باشد براي هر دانش آموز ۴ميليون تومان هزينه 
كنيم، 56هزار ميليارد بودجه ازم است، در حالي 
كه بودجه آموزش وپرورش كمتر است.  وي مطرح 
كرد: بايد به رئيس جمهور بگويم با 5۰۰ هزار تومان 
هم مي توانيم دانش آموزان را اداره كنيم، اما معناي 
آن اين اس��ت كه كيفيت در كاس درس نداشته 
باشيم و افرادي را با حداقل حقوق به عنوان معلم 
به مدارس بفرستيم. به ش��دت با اين نظر نه فقط 
رئيس جمهور بلكه بسياري از افراد كه به آن اعتقاد 

دارند، اما كمتر ابراز مي كنند، مخالفم. 
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس بيان كرد: اگر 
ساانه 1۰درصد دانش آموزان تحت پوشش طرح 
خريد خدمات آموزش��ي از بخش خصوصي قرار 
بگيرند، در طول 9س��ال بايد كل آموزش و پرورش 
را به بخش خصوصي بدهيم. اين تفكر خطرناك در 
هيچ جاي دنيا مشاهده نمي شود و هيچ كشوري با 
آينده سازان خود اينگونه رفتار نمي كند.  وي گفت: 
اين تفكر نگاه درجه سوم و چهارمي به نظام تعليم و 
تربيت و نديدن اهداف بلندمدت آن است. ما منتظر 
بوديم دولت نظام رتبه بندي را به مجلس بياورد كه 
محقق نشد و فقط 2هزارميليارد تومان در بودجه به 
آن اختصاص دادند و اين يعني هيچ. عاوه براينكه 
هيچ كاري براي آموزش و پ��رورش انجام نداده اند 
مش��اهده مي كنيم كه واگذاري آموزش و پرورش 
به بخش خصوص��ي جزو وي��ژه برنامه هاي دولت 

رونمايي مي شود. 
به ه��ر رو صغري و كب��راي روحان��ي يعني اينكه 
آموزش و پ��رورش ب��راي دول��ت خ��رج دارد و ما 
مي خواهي��م آن را بدهيم و برود.  اي��ن برخورد با 
مهم ترين و حس��اس ترين وزارتخانه كشور، يعني 

دولت دغدغه اي براي تعليم و تربيت ندارد. 
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رهبر انقاب: شما در حد بضاعت خود حامي مظلوم شده ايد
 »روزه نجات« دانشجويان در حمايت از مظلومان يمن

حراج 10 ساله آموزش و پرورش 
براساس ايحه بودجه 98، دولت مکلف است ساانه 10درصد دانش آموزان را به صورت خريد خدمت از بخش غيردولتي اداره کند

فراخ�وان  پ�ي  در 
گندم زماني

خودجوش دانشجويي   گزارش  2
در فضاي مج�ازي با 
هش�تگ »روزه نج�ات« اجتم�اع ب�زرگ 
دانش�گاهيان در حمايت از ک�ودکان و مردم 
مظلوم يمن پي ريزي شد و دانشجويان بعد از 
گذشت سه روز اعتکاف و روزه داري متوالي در 
مسجد دانشگاه تهران، با قرائت بيانيه پاياني 
صداي مظلوميت مردم يمن را جهاني کردند. 
محمدج��واد ظريف وزي��ر امورخارجه كش��ور، 
محمدرضا عارف رئيس فراكسيون اميد مجلس، 
عبدالكريم المطري مس��ئول دفت��ر بين الملل 
مؤسس��ه بنيان التنمويه يمن، محمدحس��ين 
صفارهرندي عضومجمع تشخيص مصلحت نظام، 
مهدي چمران  رئيس سابق شوراي شهر تهران از 
جمله چهره هايي بودند كه طي اين س��ه روز در 

جمع دانشجويان حاضر شدند. 
 پيام رهبري به جمع دانشجويان روزه دار 
دانشجويان روزه دار همچنين ميزبان تعدادي از 
چهره هاي سياسي، فرهنگي و هنري و رسانه اي 
ديگر نيز بودند، مسعود ده نمكي كارگردان سينما 
و تلويزيون، اصغر نقي زاده بازيگر سينما، محمد 
انصاري بازيكن تيم پرسپوليس، حجت ااسام 
رس��تمي رئيس نه��اد نمايندگي مق��ام معظم 
رهبري در دانش��گاه ها، مياد عرفان پور شاعر، 
مجيد سرسنگي معاون فرهنگي دانشگاه تهران، 
محمود كمره اي رئيس بنياد حاميان دانش��گاه 
تهران در دومين روز از مراس��م پويش اعتكاف 
روزه نجات حاضر شدند.  حجت ااسام رستمي 
رئيس نهاد نمايندگي مق��ام معظم رهبري در 
دانش��گاه ها در جمع دانش��جويان ضمن اباغ 
س��ام رهبر معظم انقاب به اين جمع از جانب 
ايشان بيان داشت: »ش��ما در حد بضاعت خود 
حامي مظلوم ش��ده ايد.« يكي از اقدامات جالب 

توجه جمع حاضر اين بود كه دانش��جويان طي 
اين سه روز وعده ناهار خود را جمع آوري كرده 
و در مناطق مح��روم تهران و بي��ن نيازمندان 

توزيع كردند. 
 پاس�خ جمع دانش�جويي ب�ه القائات و 

شبهات 
جمعي از حاضران در اي��ن پويش در گفت وگو با 
خبرنگار »جوان« نظر خود را نس��بت به برخي 
ش��بهات و القائات مطرح ش��ده از سوي برخي 
افراد در جامعه مبني بر ضرورت نداشتن هرگونه 
كمك يا اقدامات حمايتي از مردم ستمديده يمن 

مطرح ساختند. 
برخي از اين دانشجويان كه جزو گروه هاي فعال 
جهادي در سطح كش��ور بودند، اعتقاد داشتند 
حتي در بدتري��ن مناطق محروم كش��ور هم به 
ستمديدگي كودكان يمن وجود ندارد. عده اي از 
بانوان حاضر در اين پويش با الهام گيري از عواطف 

مادران��ه معتقد بودن��د، تمامي ك��ودكان در هر 
كجاي دنيا مظلوم ترين هستند و نبايد تحت تأثير 
سياست هاي خصمانه و كينه توزي ها قرار بگيرند.  
دانشجوي مهندسي شيمي دانشگاه تهران دليل 
اين پويش به اهداف اين تجمع اشاره كرد و با بيان 
اينكه اين اقدام در اعتراض به فاجعه انساني يمن 
بوده، ادامه داد: پيوند ظلم ستيزي با بندگي خدا، 
استقامت و امساك غذا سه محور اصلي اين اقدام 

همراه با روزه داري بود. 
ديگر دانش��جوي دندانپزشكي دانش��گاه تهران 
اظهار داشت: حتي كودكان آفريقايي از حمايت 
سلبريتي هاي هاليوودي برخوردار هستند. اين در 
حالي است كه هيچ كس به سمت كودكان يمن 

نمي رود و گويي منطقه اي ايزوله شده است. 
دانشجوي پزشكي روزه دار حاضر در اين پويش به 
شعر سعدي اشاره داشت كه مي گويد: »بني آدم 
اعضاي يكديگرند، كه در آفرينش ز يك گوهرند« 

و در ادام��ه تصريح ك��رد: ما در اس��ام هيچ مرز 
جغرافيايي نداريم و تنها مرز مستكبر و مستضعف 
داريم. بر همين اس��اس اين اجتماع سياس��ي- 
انس��اني حداقل ترين اق��دام براي ي��اري كردن 

2۰ميليون مردم گرسنه يمن است. 
دانشجوي كارگرداني تئاتر دانشگاه تهران ديگر 
فردي بود كه در اينباره اظهار داشت: ما بايد كاري 
كنيم تا دنيا متوجه سكوت سازمان هاي بين المللي 
در قبال مردم يمن باشد. يكي از فارغ التحصيان 
علوم تربيتي دانشگاه تهران اظهار داشت: ما قبل 
از هر ايراني، يك انسانيم. سكوت هر فردي يعني 

رضايت به ظلمي كه صورت مي گيرد. 
دانش��جوي متالوژي دانش��گاه تهران با اشاره به 
بخشي از صحبت هاي مس��ئول دفتر بين الملل 
مؤسسه بنيان التنمويه يمن اظهار داشت: طبق 
گفته اين ف��رد، يمن سرش��ار از منابع طبيعي و 
فوق العاده است، اما با وجود اين ثروت، فقيرترين 
كشوري هستيم كه هر 1۰دقيقه يك كودك به 
دليل گرسنگي از بين مي رود و اين به دليل حضور 

3۰ ساله يك حكومت جاهل و ظالم است. 
گفتني اس��ت برنام��ه »روزه نجات« ك��ه از روز 
چهارشنبه آغاز شده بود، روزگذشته با سخنراني 
حجت ااسام ابوترابي فرد و قرائت بيانيه پاياني 
اين دانش��جويان مقابل در اصلي دانشگاه تهران 
پايان ياف��ت. ش��ركت كنندگان در پويش روزه 
نجات در بيانيه خود ضمن اع��ام آمادگي براي 
پيوس��تن به هرگونه اقدام بين المللي مردمي در 
كشورهاي جهان، خواستار آن شدند كه سازمان 
ملل هر چه زودتر به تثبيت وضعيت سياسي اين 

كشور كمك كند.
باش��د كه همين بضاعت اندك جمع دانشجويي 
صداي مظلوميت كودكان يمن در جهان را فرياد 
بزند و تلنگ��ري بر منفعان و نهادهاي رس��مي 

وارد سازد!

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

يا رد محتواي هيچ کدام از آنها نيست. 

  عليرضا وهاب زاده با انتش�ار اين عکس توئي�ت کرد: اينكه 
خوراك گاو رو هم به خوردمون دادن ي بح��ث ديگه! اما اينكه وزارت 
بهداشت اس��امي متخلفان رو نمي گه و خوراك گاوها رو از بازار جمع 

نمي كنه ديگه شاهكاره... 

  اميرعلي صفا توئيت کرد: ماههاست درباره افزايش سن قانوني 
ازدواج داره بحث ميش��ه، اما موافق و مخالف از زاويه ديد خودشون. 
بي توج��ه به واقعيت ك��ه اغلب اي��ن ازدواج ها در مناطقي ا س��ت كه 
ساكنان آن حتي شناسنامه هم ندارند، چه رسد به امكان ثبت ازدواج 
و نگراني براي عدم ثبت. 5۰هزار نفر بي شناس��نامه فقط در سيستان 

و بلوچستان.

   زهرا هاب توئي�ت کرد: كًا فيلترينگ تو اي��ران محدوديت هم 
نيست، تبديل ش��ده به امري تزييني وقتي اينقدر فيلترشكن )حتي 
دولتي( توزيع ش��ده، خودش��ون مگه آمار ندادن با وجود فيلترينگ 
تلگرام، باز هم آمار بازديدها و غيره و ذلك كم نش��ده؟فيلترينگ فقط 

جلوي دسترسي بيشتر عوام رو گرفته. 

  س�يدمحمد بطاي�ي توئي�ت کرد: ب��ا همت بي من��ت خيرين 
مدرسه ساز توانستيم به جاي 78 مدرسه تخريبي در زلزله سال گذشته 

كرمانشاه، 16۰ واحد آموزشي بسازيم.

   ميم »چ« توئيت کرد: امريكا مي گفت: اسد بايد بره ولي خودش 
از سوريه رفت اسرائيل و اروپا. ميگفتن اسد بايد بره، اما قبول كردن كه 
اسد رفتني نيست كشوراي عربي سفارت هاشون رو  توي سوريه بستن، 
اما يكي يكي دارن دوباره سفارت هاشون رو  باز ميكنن. ايران گفت: اسد 

بايد بمونه و  موند زيبا نيست؟

   Keyou analytics با انتش�ار اين عک�س توئيت کرد: آمار 
چند س��انحه  مرگبار رانندگي ك��ه قربانيان آن دانش��جويان بوده اند؛ 
نزديك به نيمي از اين حوادث در واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اتفاق 

افتاده است. 

  فائقه راعي توئيت زد: به  دستور وزير آموزش و پرورش توزيع 5 هزار 
بخاري استاندارد در سيستان و بلوچستان آغاز شد. پس بودجه هست، اما 
حتماً بايد چهار كودك در آتش بسوزند تا مسئوان دست به كار شوند. 

  اسماعيل آذري توئيت کرد: خودسوزي زن16ساله همراه جنين 
هفت ماهه منجر به فوت شد. چندماه پيش رفتم به روستايي كه مادر 
جلوي چشم چهار فرزند خردسالش خودس��وزي كرد. مادر جوان از 
شدت كار و رنج زندگي مي گفت . اي كاش به دنيا نمي آمدم باور دارم 
اگر به شوهران اين خانم ها ياد داده بودند كه محبت كند و لبخند هديه 

دهند، مشكات كمتر بود.

  س�يدمحمد حس�يني توئيت کرد: براس��اس آمار گمرك در 
هشت ماه اول امسال 85۴ تن انواع لوازم آرايشي با دار ۴ هزار و 2۰۰ 
توماني وارد كشور شده، كه رقمي بالغ بر 19ميليون دار مي شود. آيا 
لوازم آرايشي هم جزو كااهاي اساسي است كه در اين شرايط دشوار 

معيشتي، ارز ۴هزار و 2۰۰ توماني به آن اختصاص يابد؟!

  رقيه مهرپويا با انتشار اين عکس توئيت زد: درسته خونمون 
كوچيكه و از داش��تن باغچه و گلخونه در آپارتمان محرومم، اما حس 
خوبي دارم با چند تا گلدونم گاه بدون اينكه بدونم چقدر زمان گذشته 

كنارشون حال خوبي دارم.

  ژان والژان توئيت کرد: طرح افزايش سن ازدواج مكمل طرح فرزند 
كمتر زندگي بهتر كسينجر براي نسل كشي ايرانيان مخصوصاً شيعه براي 
امنيت اسرائيله. نسل كشي يعني اول تعداد فرزند رو كم كن و بعد سن ازدواج 

رو افزايش بده، تا بعد از چند دهه مدرسه ها رو بكني خانه سالمندان!

  پروين با انتش�ار اين عکس توئيت زد: بچه ها قدر اين زمان و 
اين شرايطي كه ما در آن هس��تيم را بدانيد همانطور كه ما اان غبطه 
مي خوريم به حال شهداي صدر اس��ام و شهداي كربا... در آينده هم 
انس��ان هايي مي آيند كه به حال ما غبطه مي خورند... شهيد زين الدين 

چقدر شما شاهدان تاريخ از عصر و زمان خويش؛ جلوتر بوديد... 

نيره ساري

محيط زيست را 
با آمارهاي دروغ  تخريب نكنيد!

نماينده مردم گ��رگان در مجلس، به تازگي در نطق ميان دس��تورش 
خبر داده كه در دهه گذش��ته رتبه ايران در محيط زيس��ت حدود ۴۰ 
پله سقوط كرده است! اين در حالي اس��ت كه سال 92 وقتي ابتكار به 
رياست محيط زيست رس��يد، خبر داد كه طي 1۰ سال گذشته ايران 
در رده بندي جهاني شاخص هاي محيط زيستي 61پله سقوط كرده و 

شاخص هاي ملي هم اين موضوع را تأييد مي كنند. 
اما بررسي گزارش جهاني دو ساانه محيط زيست)EPI( نشان مي دهد، 
آمارهايي كه اين مديران اعام كرده اند صحيح نيس��ت؛ چراكه با يك 

تحقيق ساده مي توان به اصل موضوع رسيد. 
گزارش جهاني محيط زيس��ت در برگيرنده دو وجه سامت انساني و 
پايداري اكوسيستم يا بوم سازه هاست. اين گزارش براساس مطالعه روي 
22شاخص زيست محيطي، از جمله منابع آب، آلودگي هوا، تنوع زيستي 

و غيره را در كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار مي دهد. 
تازه ترين رتبه كشورمان در اين گزارش 1۰5  بوده و دقيقاً 1۰سال قبل 
از آن، رتبه 88را داش��تيم. يعني برخاف گفت��ه نماينده گرگان فقط 
17رتبه سقوط داشته ايم. زماني هم كه ابتكار به رياست محيط زيست 
رسيد، يعني سال 2۰12، رتبه ايران 83 بود در حالي كه 1۰سال قبل 
يعني 2۰۰2 رتبه 9۰را داشتيم. يعني برخاف گفته ابتكار حتي در اين 
حوزه رشد هم كرده بوديم. جالب اينكه سال 2۰۰2 كه رتبه ناخوشايند 
9۰ را يدك مي كشيديم هم ابتكار )در دولت اصاحات( رئيس سازمان 

محيط زيست بود. 
درست است كه از لحاظ محيط زيس��تي وضعيت مناسبي نداريم، اما 
مسئوان هم نبايد براي موجه جلوه دادن جايگاه خودشان با دستكاري 
در آمارهاي جهاني، لگدي به محيط زيس��ت بزنن��د. وظيفه آنها ارائه 
قانون و برنامه براي حل مشكات زيست محيطي است نه آمارهايي كه 

مسئوان اعام مي كنند. 
بررسي گزارش جهاني دوساانه محيط زيست نشان مي دهد كه از سال 
2۰۰2 تاكنون بدترين رتبه متعلق به س��ال 2۰16 با رتبه 1۰5براي 

كشور بوده است. 
اين در حالي است كه رئيس جمهور رسيدگي به وضعيت محيط زيست 
را از اولويت هاي دولت يازدهم خوانده بود، اما سال 96 را در حالي آغاز 
كرد كه دو بنياد بزرگ اروپايي در مورد غيرقابل سكونت شدن مناطق 

گسترد ه اي از ايران به دليل خشكسالي هشدار داده بودند. 
بنياد »هاينريش بل« در آلمان و بنياد »اسمال مديا« در انگلستان در 
آستانه سال 96 گزارشي 16۰صفحه اي منتشر كردند و هشدار دادند كه 
بحران آب همواره مناطق بيشتري از ايران را غيرقابل سكونت مي كند. 
در اين گزارش ريشه هاي بحران زيست محيطي كشورمان، نتايج آن در 

آينده و استراتژي ازم براي مقابله با آن بررسي شده بود. 
در كمپين انتخاباتي براي دولت دوازدهم هم 1۰محور معرفي شد كه 
»برنامه هاي محيط زيست و توس��عه پايدار« يكي از آنها بود، اما هيچ 

برنامه مشخصي در اين زمينه عملياتي نشده است. 
بحران محيط زيس��ت، يكي از بزرگ ترين و ش��ايد بزرگ ترين چالش 
پيش روي رئيس جمهور به ش��مار مي رود. به رغم اين وضعيت اسفبار، 
سهم امور محيط زيست در س��ال جاري تنها حدود ۰/2 درصد بودجه 
عمومي بود. حال بايد ديد، افزايش ۴7درصدي اين بودجه در سال آينده 

گرهي از مشكات محيط زيستي را باز مي كند يا خير؟ 

دغدغه علوم انساني – اسامي
 تا آخرين لحظه حيات آيت حكمت و اخاق 

يك س�ال گذش�ت که آيت اه حائري ش�يرازي از مي�ان ما رفت 
و اولي�ن س�الگرد ارتحال ايش�ان با حض�ور ش�اگردان و محبان 
مرح�وم در مس�جد اميرالمؤمني�ن ش�هرك ش�هيدمحاتي 
و ب�ا س�خنراني حجت ااس�ام کاظ�م صديق�ي برگ�زار ش�د. 
تمثيات اخاقي مرحوم حائري ش��يرازي زبانزد است. مثًا در جايي 
مي گفت: »قيامت دستگاه ضبط صوتي اس��ت كه در آن، نطق اعضا و 
جوارح آشكار خواهد شد. ظاهر انس��ان ها، مانند نوارها شبيه يكديگر 
است،  تنها يك دس��تگاه خدايي مانند قيامت اس��ت كه با آن مي توان 
از درون انس��ان پرده برداش��ت.« تواضع، بي اعتنايي به قيود و ظواهر، 
سبكبالي و شوخ طبعي و مهمان نوازي شيرازي مرحوم آيت اه حائري 
شيرازي در همان مرحله اول به چشم مي آمد. آن روز كه براي گفت وگو 
درباره »منش��ور قانونگذاري« به بيت ايش��ان رفتم را هرگز فراموش 
نمي كنم. با گذشت يك س��ال از ارتحال ايشان امس��ال متوجه شدم 
آيت اه حائري شيرازي همچنان تا آخرين لحظه حيات دغدغه علوم 
انساني – اسامي داشت. همان چيزي كه در گفت وگو با روزنامه جوان 
هم آن را مطرح كرده بود. طبق گفته اطرافيان مرحوم آيت اه حائري 
شيرازي تا آخرين لحظه حيات تأكيد داشتند، علوم انساني – اسامي 
بر زمين نماند و كارهاي تحقيقاتي و نوشتاري ايشان توسط كساني كه 

بهشان تفويض اختيار كردند، بيشتر و بهتر ادامه پيدا كند. 
 از ايشان بيش از 5۰عنوان كتاب منتشر شده است كه هشت اثر آن از 
جمله آيينه تمام نما، نماز، باعلي در صحرا، تحجرگرايي، تربيت ديني 
كودك، تعلق، تفكر و حكومت جهاني خدا در دو سال اخير باز نشر شده 
است. همچنين 12هزار جلسه سخنراني در موضوعات مختلف علوم 
انساني و مباحث اخاقي جمع آوري شده است. طي سال گذشته نيز 
بيش از 3هزار جلسه سخنراني تايپ و پياده سازي شده كه به همت دفتر 
حفظ و نشر آثار مرحوم آيت اه حائري شيرازي به چاپ خواهد رسيد. 
»تعلق« جديدترين اثري است كه از ايش��ان منتشر شده و  مجموعه 
گفتارهاي آيت اه حائري شيرازي پيرامون اصلي ترين محور تحول در 

وجود انسان يعني »تعلق.«
اولين سالگرد ارتحال مرحوم آيت اه حائري شيرازي  استاد برجسته 
اخاق و عضو س��ابق مجلس خبرگان رهبري در حالي برگزار شد كه 
طبق گفته اطرافيان ايشان تا آخرين لحظه حيات دغدغه تاش براي 
علوم انساني – اس��امي مورد تأكيد قرار گرفت، طوري كه در آخرين 
دست نوشته مرحوم در بستر بيماري ادامه دادن كارهاي تحقيقاتي و 
نوشتاري خود را واگذار كرده اند.  ابتداي اين دست نوشته ابراز خرسندي 
از موفقيت علوم انساني اسامي تحت نظر ايشان براي ارائه طرح بانك 
اسامي با پول ثابت جالب توجه است. آيت اه حائري شيرازي به بهره 
بانكي اشاره داشته و نوشته اند، اين اولين حركت در جمهوري اسامي به 
سوي حكومت اسامي است. در نهايت هم مي نويسند: »خداوند پاداش 

كارم در دنيا، به كنترل زبانم عطا فرمود.«
بخش ديگري از اين نامه تأكيد بر ادامه داش��تن كارهاي تحقيقاتي و 
نوشتاري ايشان با درج دو كلمه »بيشتر« و »بهتر« است. در ادامه هم 
آيت اه علي اكبر كانتري و دكتر امينيه را به عنوان جانشينان خود در 

اين رابطه معرفي مي كنند. 
در نگاه مرحوم آيت اه حائري ش��يرازي »علوم انس��اني بشري براي 
انس��ان، »نديده« لباس مي دوزند و بعد هم آن را بر او پوش��انده، به او 
مي گويند اين لباس توست، يا آن را بپوش، يا به تو مي پوشانيم و كاري 
مي كنيم كه به اندازه آن ش��وي.« روحش��ان قرين رحمت و آرامش و 

راهشان مستدام باد. 
 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

دو سال پيش روزنامه »جوان« از مدارسي گزارش تهيه کرد که يکجا و 
با دانش آموزان به بخش خصوصي واگذار مي شدند و اينطور تيتر زد که: 
»واگذاري مدارس يکجا با دانش آم�وز«. آن زمان و با وجودي که هنوز 
کار به واگذاري کل آموزش و پرورش با دانش آموزان به بخش خصوصي 
نرسيده بود از سوي مرضيه گرد، رئيس سازمان مدارس غيردولتي متهم 
به سياسي کاري شد. اما امروز رئيس دولت طي ايحه بودجه سال آينده 

خواستار آغاز رسمي و قانوني فرآيند واگذاري مدارس و دانش آموزان 
به بخش خصوصي شد تا در س�ه چهارم هزينه هاي دولت صرفه جويي 
کند. وي بدون در نظرگرفتن تبعات آموزش�ي و تربيتي اين واگذاري 
از خصوصي شدن آموزش و پرورش ظرف 10 س�ال آينده دفاع کرد. در 
عين ح�ال ورود بي پرده دولت به خصوصي س�ازي آموزش و پرورش با 
انتقاد بي سابقه اي از س�وي اقش�ار مختلف جامعه رو به رو شده است. 

عليرضا سزاوار

طرح: رضا باقري شرف| فارس



رئيس جمه�ور با  مثب�ت     ارز ه�دف 
جلوه دادن سياس�ت هاي اخير و اتخاذ بعضي 
تصميمات از روي اجبار، اس�كناس ارز بانك 
مركزي را تا پيش از اجراي سياست هاي اخير 

صفر اعام كرد. 
به گزارش »فارس«، روحان��ي حين ارائه ايحه 
بودجه س��ال ۹۸ در مجلس نكاتي در خصوص 
مس��ائل اقتصادي مطرح كرد ك��ه يك مورد آن 
به مسئله بازار ارز مربوط مي شد. رئيس جمهور 
گفت: »چرا يك مرتبه در ماه هاي اوليه سال ۹۷ 
كش��ور و اقتصاد ما با التهاب مواجه شد. دليلش 
اين بود كه اواً تحريم ها توانس��ت بر بازار ارز به 
طور عملي و رواني تأثير بگذارد. مردم ما ش��ايد 
همه ريزه كاري ه��ا را ندانند. م��ا در مقطعي در 
اوايل سال ۹۷ قرار گرفتيم كه ذخيره اسكناس 
ما تقريباً صفر بود، منظورم اسكناس ارزي است 
و آن التهاب ها در بازار به وجود آمد و دولت ناچار 

شد براي آرام كردن بازار تصميماتي ولو سخت و 
براي دولت با اولويت نه اول و دوم بلكه سوم اجرا 

كند تا بتواند كشور را از التهاب نجات دهد. «
اي��ن اظه��ارات در حال��ي مطرح مي ش��ود كه 
تصميم گي��ري براي كنت��رل نرخ ارز ب��ا تزريق 
گسترده نقدي ارز به بازار تصميمي نبود كه تنها 
در بانك مركزي اتخاذ شود، بلكه تصميم و اراده 

دولت پشت اين اقدام بود. 
بعد از اينكه دولت متوجه شد اين روش مديريت 
بازار ارز جوابگو نيس��ت، به سياس��ت ارز ۴۲۰۰ 
تومان روي آورد. پس از اعام اين سياست عدم 
پذيرش نرخ بازار توسط دولت و بستن صرافي ها 
بانك مركزي ديگر نيازمن��د مداخله در بازار ارز 
نبود. نتيجه آنكه از همان آغاز س��ال ۹۷، ذخاير 
اسكناسي بانك مركزي رو به افزايش گذاشت و 
مي توان گفت اين رشد ذخاير اسكناسي تنها نفع 

سياست ارز ۴۲۰۰ توماني بود. 
بنابراين تغيير سياست ارزي از فروردين ماه عامل 

اصلي افزايش ذخاير اسكناسي بانك مركزي بود و 
با تغيير رئيس كل بانك مركزي، اين روند متوقف 
نشد و بانك مركزي در دوره جديد مديريت هم 
با وجودي كه بازار آزاد در شهريور و مهر ماه دچار 
التهاب شد از مداخله حجيم در بازار و ذوب كردن 

ذخاير پرهيز كرد. 
اع��ام صفر ب��ودن ذخاير اسكناس��ي توس��ط 
رئيس جمه��وري چن��د س��ؤال را ب��ه وج��ود 
مي آورد؛ اول اينكه مس��ئول صفر شدن ذخاير 
اسكناس ارز بانك مركزي كيست؟ آيا نمي توان 
س��هم بزرگ و مهم��ي براي دول��ت در كاهش 
ذخاير اسكناس ارز بانك مركزي و سياست هاي 
غلط در اين حوزه در نظ��ر گرفت؟ اگر اين گونه 
باشد، مي  توان گفت رئيس جمهوري تنها براي 
نش��ان دادن جنبه مثبتي از اقدامات ارزي، در 
مورد وضعيت منابع اسكناس ارز قبل از اعمال 

سياست جديد اغراق كرده است. 
صحبتي كه به مذاق بازار ه��م خوش نيامد و با 

اعام »تقريباً صفر« بودن ذخاير اسكناس��ي در 
ابتداي س��ال، قيمت ارز در ب��ازار رو به افزايش 

گذاشت. 
اين جمله شبيه همان جمله اي بود كه روحاني 
در دوران مذاكرات هس��ته اي گف��ت: »خزانه را 
خالي تحويل گرفتيم. « عاوه بر اينكه اين جمله 
صددرصد خاف واقع بود، حتي با فرض واقعيت 
چنين جمله اي، در آن ش��رايط، بيان آن كامًا 

مخالف منافع ملي بود. 
شايد ذكر اين نكته خالي از لطف نباشد كه بعد از 
بحران ارزي سال ۷۴ مسئول ارزي دولت با وجود 
اينكه حداكثر موجودي ارز كشور ۵۰۰ ميليون 
دار بود، اعام كرد دولت ارز فراواني دارد و نيازي 
به ارز بخش خصوصي هم ندارد و تخصيص ارز را 
با روند نزولي قيمت انجام مي دهد. همين صحبت 
باعث شد بس��ياري از دارندگان ارز منابع ارزي 
خود را به بازار عرضه كنند و موج كاهش قيمت و 

خروج داان از بازار ارز آغاز شود. 

عامت اشتباهي كه دولت به بازار ارز داد

وزي�ر راه و شهرس�ازي گف�ت: تا پايان س�ال 
۹۰۰ ه�زار واح�د مس�كوني ش�امل   ،۹۹
۴۰۰ ه�زار واح�د جدي�د و تكمي�ل ۵۰۰ هزار 
واح�د مس�كن مه�ر عمليات�ي مي ش�ود. 
به گزارش »مهر«، محمد اس��امي در نشس��ت 
بررسي مش��كات مس��كن مهر پرديس به لزوم 
احداث ۲۰۰ هزار واحد مس��كوني جديد از سوي 
شركت عمران ش��هرهاي جديد افزود: همچنين 
اين ش��ركت بايد موضوع احداث شهرهاي جديد 
را نيز در دس��تور كار قرار دهد. م��ا در اول انقاب 
ساخت ۶۰ شهر جديد را برنامه ريزي كرده بوديم. 
بايد ساخت ش��هرك هاي اقامتي در كنار تكميل 
مسكن مهر در دس��تور كار شهرهاي جديد باشد 
تا از دس��ت اندازي و تعرض به اراضي ارزش��مند 
دولتي در اطراف ش��هرها جلوگيري شود، ضمن 
اينكه با اين اقدامات، امكان خانه دار ش��دن اقشار 
محروم نيز فراهم مي شود. وزير راه و شهرسازي در 
پاسخ به اظهارات سيد فريد موسوي، عضو مجمع 
نمايندگان تهران، ري، ش��ميرانات، اسامشهر و 

پرديس در مجلس شوراي اسامي مبني بر لزوم 
برخورد با پيمانكاران متخلف مسكن مهر پرديس 
گفت: بايد با پيمانكار طبق شرايط پيمان برخورد 
ش��ود و نيازي به برخورد خاص نيست. پيمانكار 
به دانش، تس��لط و اراده  كارفرما نگاه مي كند. اگر 
كارفرما قدرتمند باش��د، پيمانكار هم با قدرت به 
كار خود ادامه مي دهد. اسامي با تأكيد بر اينكه 
موانع از س��ر راه شركت عمران ش��هرهاي جديد 
برداشته ش��ده و تيم مديريتي جديد در پرديس 
مستقر شده اس��ت كه با قدرت در حال انجام كار 
است، تصريح كرد: ش��هر پرديس به زودي به يك 
شهر فاخر تبديل مي ش��ود. اگرچه عرضه مسكن 
مهر پرديس و برنامه ريزي براي ساخت اين تعداد 
واحد مسكن مهر با آنچه در گذشته براي اين شهر 

برنامه ريزي شده بود، متفاوت است. 
وي درباره امضاي قرارداد شركت عمران شهر جديد 
پرديس با قرارگاه سازندگي خاتم اانبياء)ص( براي 
احداث متروي اين شهر اظهار داشت: قرارداد مترو، 
قرارداد درستي است و بايد انجام شود. اگر متروي 

تهران � پرديس تكميل نش��ود، مش��كل بزرگي 
در آينده خواهيم داش��ت. وزير راه و شهرس��ازي 
همچنين در پاسخ به اظهارات فريد موسوي مبني 
بر لزوم افزايش مساحت ش��هر جديد پرديس در 
شوراي عالي شهرسازي و معماري گفت: نبايد در 
پرديس بارگذاري بيشتري داشته باشيم؛ چراكه 
ذخاير آبي اين شركت به ش��دت محدود است و 
سازمان محيط زيس��ت و وزارت نيرو با بارگذاري 
جديد در پرديس مخالفند. به نظر من فعاليت هاي 

اين شهر بايد با مقياس موجود دنبال شود. 
اسامي در پايان بازديد خود از پروژه هاي مسكن 
مهر ش��هر جديد پرديس، در جمع خبرنگاران با 
تأكيد بر اينكه اس��اس بحث ما اين است كه بايد 
مسكن مهر تمام شود، افزود: شهر جديد پرديس 
يكي از ش��هرهاي اقماري تهران است كه قرار بود 
۵۰ هزار واحد در آن احداث ش��ود، اما پس از آغاز 
اجراي طرح مس��كن مهر، اين برنامه ريزي به ۸۲ 
هزار واحد عاوه بر ۵۰ هزار واحد قبلي ارتقا يافت. 
در حال حاضر اكوسيستم، مشكات آب، همچنين 

بافت زمين اين منطقه س��بب ش��د تا با ركود در 
احداث واحدهاي مس��كوني مهر مواجه ش��ويم، 
البته در اين مدت كه به وزارت راه و شهرس��ازي 
آمده ام، مشكات را پيگيري كرده ام و سه اقدام را 
در سه هفته اوليه انجام داده ايم؛ اولين اقدام تقويت 
مديريتي شركت عمران ش��هر جديد پرديس با 

رويكرد جديد در اين شهر بود. 
وي ادامه داد: در اقدامات بعدي به سراغ حل و فصل 
مشكات پيمانكاران با شركت عمران شهر جديد 
پرديس رفتيم و قرار شد تا ۳۳ هزار و ۲۰۰ واحد 
مس��كن مهر كوزو به عنوان بزرگ ترين پيمانكار 
شهر جديد پرديس كه چهار سال اجراي پروژه هاي 

آن متوقف شده بود، از سر گرفته شود. 
وزير راه و شهرس��ازي اف��زود: اقدام ديگ��ر ما در 
اين مدت امضاي ق��رارداد با قرارگاه س��ازندگي 
خاتم اانبياء)ص( براي تكميل تأسيسات زيربنايي، 
خيابان كش��ي، محوطه سازي، س��اخت مساجد، 
مدارس و ديگر تأسيس��ات روبنايي مس��كن مهر 

اين شهر بود.

وزير راه و شهرسازي وعده داد
تحويل ۹۰۰ هزار واحد مسكوني تا پايان ۹۹

    مسکن   کار

واكنش همتي به افزايش اخير قيمت ارز
ب�ه سوءاس�تفاده  اش�اره  ب�ا  مرك�زي  بان�ك  كل  رئي�س 
در  ارز  تقاض�اي  افزاي�ش  از  فرصت جوي�ان  برخ�ي 
اي�ن موض�وع واكن�ش نش�ان داد.  روزه�اي اخي�ر، ب�ه 
به گزارش »ايسنا«، عبدالناصر همتي در جديدترين پست اينستاگرامي 
خود با اشاره به افزايش قيمت ارز در روزهاي اخير گفت: همانگونه كه 
پيش بيني شده بود، در روزهاي اخير به دليل فرصت زماني باقيمانده 
از س��ال جاري ميادي براي تسويه حس��اب بنگاه ها و تج��ار با طرف 
حس��اب هاي خارجي، تقاضاي واقعي ارز به طور طبيعي تا حد زيادي 
افزايش پيدا ك��رد. وي افزود: متأس��فانه اين بار ني��ز فرصت جويان و 
نوسان گيران با سوار شدن بر اين موج و با كمك گرفتن از جو رواني در 

فضاي مجازي، سبب افزايش كوتاه مدت نرخ ارز شدند. 
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه براس��اس پيش بيني انجام شده، 
در اين مقطع نيز بان��ك مركزي با برنام��ه و تدبير، نياز تجار و س��اير 
متقاضيان ارز را تأمين كرد، اظهار كرد: با اقدامات ازم، ثبات را به بازار 
ارز برگردانديم و آن را در مس��ير تعادلي بر پايه بنيادهاي بازار و البته 
مديريت بانك مرك��زي قرار داديم. همتي يادآور ش��د: قبًا نيز تأكيد 
كردم كه ذخاير اسكناس كشور در وضعيت بسيار مطلوبي بوده و تسلط 

و احاطه بانك مركزي پرقدرت تر از هميشه است. 
وي در پاس��خ به اظهار نگراني برخ��ي از صاحب نظ��ران در خصوص 
معضات پيش انباش��ته نظام بانكي تصريح ك��رد: برنامه ها و اقدامات 
بانك مركزي در بخش ارزي همراستا با اقدامات اساسي ولي دقيق اين 
بانك در اصاح و بازسازي نظام بانكي بوده و همچنان هر دو سياست با 

قوت ادامه خواهد يافت. 
........................................................................................................................

جزئيات طرح ضدكارگري»مزد توافقي« 
مناط�ق  كارگ�ران  دس�تمزد  حداق�ل  »ح�ذف  پيش�نهاد 
روس�تايي« كه توس�ط يك�ي از نماين�دگان در مجلس ش�وراي 
اس�امي پيگيري مي ش�ود، تحت عنوان »بس�ته حمايتي براي 
اش�تغال در روس�تاها« در فضاي مج�ازي در حال ترويج اس�ت. 
به گزارش »مهر«، حاميان اين طرح ك��ه تحت عناويني چون »قانون 
حداقل دستمزد چندگانه«، »مزد توافقي« و »بسته حمايت از اشتغال 
روس��تايي« مطرح شده اس��ت، با اس��تناد به مقاوله نامه هاي سازمان 
بين الملل��ي كار)ILO( به دنب��ال قانوني و منطقي جل��وه دادن طرح 
ضدكارگري خود هس��تند در حال��ي كه جز حماي��ت صد درصدي از 

كارفرمايان اين مناطق و استثمار نيروي كار نتيجه اي ندارد. 
بر اساس ادله حاميان اين طرح، به استناد »راهنماي حداقل دستمزد 
سازمان جهاني كار«، شكاف ميان نيازهاي جامعه كارگري و اطمينان 
از شركت ها تجاري در سيس��تمي كه فقط يك حداقل دستمزد دارد، 
ممكن نخواهد بود. در همين زمينه   پيش از اي��ن، علي خدايي، عضو 
كارگري ش��وراي عالي، در واكنش به تهيه طرح »حذف حداقل مزد 
براي كارگران در مناطق روستايي« از سوي برخي نمايندگان گفت: در 
شرايطي كه كل جامعه كارگري و نمايندگان كارگري دغدغه معيشت 
دارند، طرح درخواس��ت حذف حداقل دس��تمزد در مناطق روستايي 
مطرح مي شود و عده اي از نمايندگان ملت به جاي حل مشكل معيشتي 

كارگران، اين گونه طرح ها را كليد مي زنند كه جاي تأسف دارد. 
وي با بيان اينكه متولي و باني اين طرح مؤسس��ه اي در اصفهان است 
كه اطاعات موثق در رابطه با آن داريم، افزود: متأسفانه اين مؤسسه با 
سوء استفاده از عنوان خيريه و ائمه صرفاً براي منافع شخصي گروه خود 
به دنبال حذف حداقل دستمزد در روستاها است؛ ضمن اينكه در حال 
حاضر نيز اين مؤسسه تخلف مي كند و با پرداخت مزدهاي۳۰۰ تا ۴۰۰ 

هزار توماني به زنان سرپرست خانوار، نيروي كار را استثمار مي كند. 
اين عضو كارگري شوراي عالي كار با انتقاد از سوء استفاده و تفسيرهاي 
نادرست از مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار مبني بر »تعيين مزد 
متفاوت در مناطق مختلف« تأكيد كرد: برخ��ي آقايان به مقاوله هاي 
سازمان بين المللي كار در خصوص »مزد متفاوت و چندگانه در مناطق 
مختلف« استناد مي كنند و وزن »بين المللي« به طرح خود مي دهند در 
حالي كه بر اساس همين مقاوله نامه ها مزد متفاوت براي روستاها بايد 

به گونه اي باشد كه »حداقل هاي زندگي« را پوشش دهد. 
در عين حال حاتم ش��اكرمي، معاون روابط كار وزير كار و دبير شوراي 
عالي كار به عنوان يك��ي از اعضاي دولتي اين ش��ورا در اين خصوص 
گفته است: برخي افراد حذف حداقل هاي حقوق كارگران روستايي را 
مطرح مي كنند كه اين مسئله با قانون مغايرت دارد و ما نمي توانيم اجازه 

دهيم حداقل ها از زندگي كارگران حذف شود. 
با اين حال در شرايطي كه شركاي اجتماعي از جمله نماينده كارگران 
در شوراي عالي كار و يكي از نمايندگان دولت در اين شورا با اين طرح 

مخالفت دارند، طرح آن توجيهي نخواهد داشت. 
........................................................................................................................

اوپك جديدي در كار نيست
وزير ان�رژي روس�يه اظه�ار ك�رد ك�ه اوپ�ك و توليدكنندگان 
غيراوپك به دلي�ل وج�ود واهمه از تحري�م امريكا، بعيد اس�ت 
س�ازمان مش�ترك رس�مي براي مديريت بازار نفت ايجاد كنند. 
به گزارش رويترز، الكس��اندر نواك گفت: به دليل بوروكراسي اضافي 
و ريسك قرار گرفتن در معرض قانون پيش��نهادي امريكا كه اوپك و 
متحدانش را با شكايت هاي ضد انحصارطلبي تحت پيگرد قرار خواهد 
داد، بعيد اس��ت توليدكنندگان اوپك و غيراوپك س��ازمان مشترك 

رسمي ايجاد كنند. 
اگرچه روسيه و اوپك در گذشته از ايده رسمي كردن همكاري شان در 
بازار نفت با تشكيل نوعي سازمان حمايت كرده بودند، اما نواك گفت كه 

اين ايده اكنون كنار گذاشته شده است. 
وي به خبرنگاران گفت: اين تفاهم نظر وجود دارد كه چنين سازماني 
تشكيل نشود، زيرا مس��تلزم طي مراحل اداري بيشتر شامل فاينانس 
است. تنها روسيه نيست كه نگران تصويب شدن قانون معروف به نوپك 
از سوي امريكا است. اين قانون راه را براي شكايت هاي ضدانحصارطلبي 

در امريكا عليه اوپك و شركت هاي نفت ملي هموار مي كند. 
به گفته تحليلگران، قانون نوپك اخيراً مايه نگراني عمده اعضاي اوپك 
بوده  است. اشكالي از قانون ضدانحصارطلبي عليه اوپك در دوران رؤساي 
جمهوري قبلي امريكا شامل جورج دبليو بوش و باراك اوباما مورد بحث 
قرار گرفتند، اما هر دو رئيس جمهور تهديد كردند چنين قانوني را وتو 
خواهند كرد. دونالد ترامپ، رئيس جمهور فعلي امريكا در يك س��ال 

گذشته منتقد آشكار سياست مديريت بازار اوپك بوده است. 
وزير انرژي روس��يه اظهار كرد: تصور مي كنم كش��ورهاي غيراوپك با 
تشكيل چنين سازماني موافقت نخواهند كرد، زيرا نمي خواهند هدف 

تحريم قرار بگيرند. 
با اين حال نواك ادامه همكاري روسيه با اوپك و عربستان سعودي را 
مورد تأكيد قرار داد و گفت: اين همكاري حتي بدون يك سازمان يا نهاد 

رسمي به هر شكلي ادامه خواهد يافت.

88498433سرويس  اقتصادي۴
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عرضه و فروش نف�ت در بورس ب�ا تغييراتي 
ك�ه در عرض�ه س�وم در راه اس�ت، مح�ل 
بحث هاي ديگري ميان موافق�ان و مخالفان 
آن شده است كه مهم ترين محور آن، تسويه 
ريال�ي نف�ت عرض�ه شده اس�ت؛ موضوعي 
ك�ه دول�ت بزرگ تري�ن منتف�ع آن اس�ت. 
البته يكي از محورهاي مه��م ديگري كه موافقان 
و مخالفان روي آن بح��ث مي كنند، ظهور پديده 
ديگري ش��بيه به بابك زنجاني اس��ت. مخالفان 
معتقدند چون اطاعات روشني درباره خريداران 
نفت وجود ندارد، برخي باندهاي قدرت و پشت پرده 
از اين موقعيت بهره خواهند ب��رد تا محموله ها را 
ببرند و پول نفت را باز نگردانند. در مقابل مدافعان 
هم مي گويند با عرضه نفت در بورس و ضابطه مند 
كردن حضور بخش خصوصي در فروش نفت، ديگر 
نمي توان در اتاق هاي تاريك دست به توافق هاي 
پنهاني زد و به صورت مخفيان��ه، نفت را به تعداد 
كمي از فعاان اين حوزه فروخت كه سبك كارشان 

شبيه سبك كار بابك زنجاني است. 
هر دو گروه روي زنجاني قفل كردند و مي كنند 
و هر يك اس��تدال هاي خاص خود را دارند تا 
ثابت ش��ود، با وجود اختاف��ات عميق درباره 
عرضه نفت در ب��ورس، هر دو گ��روه از ظهور 
زنجاني هاي جديد نگراني دارند و هر يك عرضه 
يا عدم عرضه نفت در بورس را تضمين كننده 

پرورش زنجاني ها مي دانند!
اما يكي از م��وارد ديگري كه اغل��ب »مخالفاِن 
سياسي« بورسي شدن نفت بر آن مانور مي دهند، 
تسويه ريالي محموله هاي نفتي است و به گونه اي 
درباره آن به مجادله مش��غول هستند كه گويي 
برخي جريان هاي قدرتمند سياس��ي و به زعم 
آنها، كاسبان تحريم روي تسويه ريالي محموله ها 
تأكيد دارند و توانس��تند بااخره اين مجوز را از 

سران سه قوا دريافت كنند. 
تحليل هايي كه درب��اره اين مهم وج��ود دارد، 
عمدتاً نشئت گرفته از بي خبري محض مخالفان 
و سياسي كردن موضوع تس��ويه ريالي است؛ نه 
خبري از فشارهاي گروه هاي خارج از دولت است 
و نه كس��ي تيغي زير گلوي وزارت نفت گذاشته 

است كه بايد تسويه ريالي را بپذيرد. 
گرچه وزارت نفت در ابتداي موضوع مطرح شدن 
عرضه نفت در بورس توسط اسحاق جهانگيري، 
به صورت ضمني مخالفت خود را اعام كرد، اما 
اين مقاومت در جلسات دولت شكسته و وزارت 
نفت مجبور ب��ه اجرايي كردن آن ش��د. در واقع 
اين خود دولت بود كه براي ايجاد كردن فضاي 
جديدي براي حضور بخش خصوصي در تجارت 
نفت به س��مت بورس حركت كرد و وزارت نفت 
نيز به عنوان بخش��ي از بدنه دول��ت، موظف به 

پياده سازي آن بود. 

   ريال يا دار؟
در يكي از مهم ترين مواردي كه براي بورسي شدن 
نفت اختافات نظر فراواني را به همراه داشت، نوع 
تسويه پول نفت بود. جالب است بدانيد وزارت نفت 
زماني كه طرح اصلي فروش نفت در بورس به جلسه 
سران سه قوا رفت، روي تسويه كامل و صد درصدي 
ريالي متمركز بود كه س��ران س��ه قوا با رد كردن 
درخواست وزارت نفت، تصميم گرفتند ۸۰ درصد 
پول نفت فروخته ش��ده به صورت ارزي محاسبه 
شود و تنها ۲۰ درصد آن ريالي باشد. طبيعتاً از اين 
تصميم ناراضي بود، اما مجبور به پذيرش آن شد. 
دو عرضه در مجموع به ميزان يك ميليون بشكه 
با اين »فرمان« صورت گرفت، اما براي عرضه سوم 
به ميزان ۳ ميليون بشكه، قرار شده است تسويه به 

صورت كامًا ريالي صورت گيرد. 
اين خبر يك امتي��از ديگر ب��راي فعاان بخش 
خصوصي و خريداران نفت است؛ آنها بدون آنكه 
مشكلي براي انتقال پول به حساب هاي پر ريسك 
بانك مركزي يا شركت هاي دولتي و شبه دولتي 
داشته باشند، رياِل محموله ها را پرداخت مي كنند 
و دار را نزد خود نگه مي دارند. بايد به ياد داشته 
باشيم كه نرخ تسعير درآمدهاي نفتي نه ارز آزاد 
اس��ت و نه ارز نيمايي، بلكه دار ۴۲۰۰ توماني 
است كه با ساز و كار جديد، دولت و وزارت نفت 
برنده تسويه ريالي هستند، زيرا مبناي محاسبه 

ارز محموله هاي نفتي، نرخ س��نا اس��ت. يعني 
وزارت نف��ت به جاي دريافت ري��اِل دار ۴۲۰۰ 
توماني، رياِل دار 1۰ هزار توماني را به دس��ت 

مي آورد،  بدون آنكه به دردسري بيفتد. 
اين يك امتياز بزرگ براي وزارت نفت است؛ اين 
وزارتخانه اگ��ر دار دريافت كند نمي تواند آن را 
در ب��ازار آزاد به فروش برس��اند، دار را به بانك 
مركزي مي دهد و اين نهاد معادل ريالي بر حسب 
نرخ رس��مي دار در بودجه را ب��ه آن پرداخت 
مي كند، اما با تسويه ريالي، وزارت نفت سهم خود 
از فروش نفت را ب��ا دار 1۰ هزار توماني دريافت 
مي كند، يعني درآمد آن دو برابر مي ش��ود و اين 
دقيقاً همان نقطه  اي اس��ت كه مي توان به دليل 

اصرار وزارت نفت براي تسويه ريالي پي برد. 
   يك مثال ساده

براي درك بهت��ر به اين مثال توج��ه كنيد؛ فرض 
كنيد ۳ ميليون بشكه به بخش خصوصي فروخته 
شد، خريداران نفت ايران طبق قاعده مرسوم بايد 
پول محموله را به دار به حس��اب معرفي شده از 
سوي بانك مركزي واريز كنند. اگر قيمت نفت را ۵۰ 
دار در نظر بگيريم، يعني بايد 1۵۰ ميليون دار 
به حساب بانك مركزي واريز شود. ۳۰ درصد اين 
مبلغ به صندوق توسعه ملي اختصاص پيدا مي كند 
و 1۴/۵ درصد هم به حس��اب هاي معرفي شده از 
سوي شركت ملي نفت. شركت نفت يا بايد اين سهم 
را به صورت ارزي مصرف كند يا اگر به ريال آن نياز 
داشته باشد، بايد آن را به بانك مركزي تحويل داده 
و معادل ريالي آن را به نرخ تسعير بودجه دريافت 
كند. يعني شركت ملي نفت از 1۵۰ ميليون دار 
پ��ول محموله ۳ ميلي��ون بش��كه اي، صاحب ۲1 
ميليون و ۷۵۰ هزار دار مي شود كه معادل ريالي 
آن ۹1 ميليارد تومان مي ش��ود در حالي كه طبق 
مجوزي كه براي تسويه ريالي دريافت كرده است، 
با فرض دار 1۰ هزار توماني بيش از ۲1۷ ميليارد 

تومان دريافتي خواهد داشت. 
به بيان ساده تر، با تسويه ريالي پول نفت دولت و 
وزارت نفت به جاي دريافت ۴۴1 ميليارد تومان، 
بيش از ي��ك هزار ميليارد تومان درآمد كس��ب 
مي كنند پس طبيعي اس��ت كه دولت بيشتر از 
هر نهاد ديگري به دنب��ال افزايش صادرات نفت 
از طريق بورس باش��د، زيرا درآمدش با دور زدن 
زيركانه قانون تس��عير درآمدهاي نفتي، بيش از 

دو برابر افزايش مي يابد! 
با اين وجود، نگاه هاي سياس��ي ب��دون در نظر 
گرفتن اين امتياز بزرگ ب��راي دولت، همه چيز 
را فراموش مي كنند و طوري اين موضوع را نقد 
مي كنند كه گويي دولت تحت فش��ارها تسليم 
تسويه ريالي شده اس��ت. اگر انتقادي به تسويه 
ريالي وارد است، نوك پيكان انتقادات به سمت 
وزارت بايد گرفته شود و نه آنكه با هوچي گري، 

جريان سازي سوخته را دنبال كرد.

آدرس اشتباه مخالفان تسويه ريالي نفت در بورس

2 برابر شدن درآمد دولت با بورسي شدن نفت
با تسويه ريالي نفت، دولت بدون هيچ زحمتي مي تواند بخشي از درآمدهاي خود را به راحتي افزايش دهد

وحید  حاجی  پور
  گزارش   یک

 افزايش قيمت خودرو 
بدون توجه به مصوبات قانونی 

افزاي�ش قيم�ت خودروه�ا در حال�ي توس�ط خودروس�ازان 
آغ�از ش�ده ك�ه س�ازمان حماي�ت ب�دون هي�چ واكن�ش 
بازدارن�ده همچن�ان اع�ام مي كند ك�ه ب�راي افزاي�ش قيمت 
خودروه�اي پرتي�راژ مصوب�ه س�تاد تنظي�م ب�ازار ازم اس�ت. 
به گزارش »فارس«، بعد از اعام قيمت  جديد چند محصول ايران خودرو، 
اين بار شركت خودروسازي سايپا اقدام به افزايش قيمت چهار محصول 
خود كرده است. بر اين اساس اين شركت خودروسازي طي بخشنامه ای 
قيمت پرايد 1۵1 )وانت پرايد( را از ۲۳ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲۸ 
ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رس��اند و قيمت چانگان را از ۷۵ ميليون به 
1۲۷ ميليون تومان افزايش داد. اين افزايش قيمت ها در حالي است كه 
شهرام ميرآخرلو، معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان مي گويد افزايش قيمت خودرو توسط 
خودروس��ازان در مورد خودروهاي پرتيراژ مانند پرايد 1۵1 مورد تأييد 
سازمان حمايت نيست و گروه خودروسازي سايپا بايد نسبت به توقف 
فروش اين خودروها با قيمت هاي جديد اقدام كند تا اينكه مصوبه كميته 
خودرو و تنظيم بازار اعام شود و اگر اين كميته در مورد قيمت گذاري اين 
خودرو به همين ادبياتي كه گروه سايپا رسيده، آن گاه گروه خودروسازي 
سايپا مي تواند به نسبت به تغيير قيمت بنابر شرايط جديد اقدام كند. اما 
حسن قره ئي، رئيس مركز مطالعات، برنامه ريزي استراتژيك و فناوري 
اطاعات گروه سايپا مي گويد: افزايش قيمت ها قانوني بوده و اين خودروها 

مشمول قيمت گذاري نبوده است. 
پيش از اين هم گروه خودروس��ازي ايران خودرو به دنبال افزايش قيمت  
چند محصول خود در فروش تحويل فوري خود دقيقاً همين استدال را 
داش��ت، به طوري كه خان كرمي،  معاون بازاريابي و فروش گروه صنعتي 
ايران خودرو اعام كرد كه فروش تحويل فوري چهار محصول ايران خودرو 
مشمول قيمت گذاري نيست. شركت خودروس��ازي ايران خودرو هفته 
گذشته قيمت جديد پژو پارس ال ايكس اتوماتيك با ترمز ضد قفل و كيسه 
هواي راننده و سرنشين و ايموبيايزر و يورو ۴ را ۷۶ ميليون و ۷۰۰ هزار 
تومان اعام كرد. همچنين اين خودروساز قيمت پژو ۲۰۷دنده دستي با 
كيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فوادي و يور ۴ را ۷۰ ميليون تومان 
اعام كرد. اين در حالي است كه اين خودرو ساز حدود سه هفته قبل هم در 
طرح فروش فوري خود قيمت هاي جديد براي چند محصول خود را اعام 
كرد و بدين ترتيب در اين طرح قيمت پژو پارس اتوماتيك را از ۵۴ ميليون 
و ۸۰۰ هزار تومان به ۸۳ ميليون و رنو تندر ۹۰ پيكاپ را از ۳۹ ميليون و 
1۶۲ تومان به ۷۷ ميليون تومان و وانت آريسان دوگانه سوز را از ۳1 ميليون 
و ۸۶1 هزار تومان به ۳۶ ميليون تومان افزاي��ش داد و براي محصول ۳۰ 

اتوماتيك خود قيمت 1۴1 ميليون تومان را اعام كرد. 
از اين افزايش قيمت ها كه هر روز توس��ط خودروس��ازي ها در حال 
وقوع اس��ت، مي توان نتيجه گرفت س��ير افزايش خودروها توس��ط 
خودروسازي ها بدون توقف آغاز شده، اما معلوم نيست آن كارگروهي 
كه وزارت صنعت و سازمان حمايت از آن صحبت مي كند، چه زماني 

قرار است نتايج خود را اعام كند.

مقاومت  مجرمانه در برابر انتقال حساب هاي 
دولتي به بانك مركزي

با گذش��ت نزديك به ۲۰ ماه از دس��تور رئيس جمهوري براي انتقال 
حساب همه دستگاه هاي دولتي به بانك مركزي، اخيراً نماينده مردم 
تهران در مجلس عنوان داشت كه از ۵۰ هزار حساب بانكي دستگاه هاي 
دولتي تنها ۹هزار حساب نزد بانك مركزي ثبت شده است،  اين امر نشان 
از كندي كار و مقاومت تعدادي از مديران در برابر اجراي قانون دارد، از 
اين رو انتظار مي رود بااترين مقام دستگاه در صورت كوتاهي در انتقال 

حساب ها نزد بانك مركزي به سرعت جرم انگاري شود. 
بر مبناي قانون برنامه پنجم توس��عه و از س��ال 1۳۹1 در مجموع ۲۴۰۰ 
حس��اب دولتي به بانك مركزي منتقل ش��ده بود. حجت ااسام حسن 
روحاني رئيس جمهوري اواخر اسفندماه 1۳۹۵ به همه شركت هاي دولتي 
يك ماه فرصت داد كه همه حساب هاي خود در س��اير بانك ها را مسدود 
و همه را به بانك مركزي منتق��ل كنند؛ هدف از اي��ن كار مديريت بهتر 
منابع دولت و برنامه ريزي منسجم براي مصارف آن بود. طرح ملي انتقال 
حساب هاي دولتي به بانك مركزي يكي از طرح هايي است كه مي تواند گامي 
در جهت شفافيت ارزيابي شود، با اين حال حركت اك پشتي اين طرح به 
شدت محل نگراني است و به نظر مي رسد دولت و به طور مشخص وزارت 
اقتصاد و بانك مركزي بايد براي اجراي اين طرح روز شمار تعيين كنند و در 
عين حال مجلس شوراي اسامي مقاومت و تأخير در برابر انتقال حساب ها 
دستگاه ها به بانك مركزي را با هماهنگي با قوه قضائيه بايد جرم انگاري كند 

و بااترين مقام مسئول در اين رابطه مسئول شناخته شود. 
از س��وي ديگر با توجه به اينكه دس��تور العمل بانك مركزي و شوراي 
پول و اعتب��ار به تمامي بانك ها و مؤسس��ات اعتباري غي��ر بانكي نيز 
اباغ شده اس��ت، اين دس��ت از نظام بانكي نيز بايد خدمات خود را به 
حساب دستگاه هاي دولتي به سرعت متوقف كنند، در غير اين صورت 
قانونگذار بايد هزينه و ريسكي را متوجه مسئوان اين دست از بانك ها 
كند؛ چراكه به گفته محمود صادقي نماين��ده مردم تهران در مجلس 
في الحال ۴1 هزار حساب بانكي دستگاه هاي دولتي نزد بانك مركزي 
به ثبت نرسيده است. همچنين انتظار مي رود از مجموعه هاي پژوهشي 
ذيل نظر سازمان برنامه و بودجه )مركزآينده پژوهي( و مجلس شوراي 
اسامي )مركزپژوهش هاي مجلس( و همچنين وزارت اقتصاد و بانك 
مركزي در رابطه با انتقال حساب هاي دولتي به بانك مركزي گزارش و 

رصد پيوسته داشته باشند تا اين كار به سر انجام برسد. 
از منظر اقتصادي هم اگر بخواهيم به موض��وع نگاه كنيم، بي تعارف هم 
اكنون برخي از دس��تگاه ها با افتتاح حس��اب در برخي از بانك هاي غير 
دولتي امتيازهايي را در ياف��ت مي كنند كه هزينه ك��رد اين امتيازهاي 
گاهاً قابل ماحظه اصًا مشخص نيست و در عين حال در انتهاي كار نيز 
مي بينيم كه بانك ها سود علي الحسابي را تقديم حساب هاي سپرده گذاري 
بلندمدت مي كنند كه اين سود محقق نشده و موهوم است و عمًا حكم 
انتشار و خلق بدون پشتوانه پول را دارد كه با توجه به كاستن از ارزش پول 
ملي اين امر با توجه به تنوع و تعدد و كثرت حساب هاي دولتي يك اجحاف 
در حق مردم مي باشد، از اين رو بايد حساب هاي بانكي دستگاه هاي دولتي 
به سرعت مهار ش��ود و با توجه به هزينه هايي كه اين حساب ها گاهاً به 
ارزش پول و تش��ديد فاصله طبقاتي مي زند و در عين حال نيز مي تواند 
مصداق سوء استفاده از اموال دولتي و عمومي به ش��مار آيد و از قوانين 
جاري و ساري چون قانون تش��ديد مجازات مرتكبان اختاس و ارتشا و 
كاهبرداري مي توان در برابر كوتاهي كنندگان در امر انتقال حساب ها ي 

بانكي دستگاه ها به بانك مركزي بهره جست. 
هم اكنون بانك مركزي اطاع كافي از تعداد حس��اب هاي سپرده اي 
واحدها نزد بانك ها نداش��ته و روش��ي ني��ز براي كنترل آنها توس��ط 
خزانه داري كل و بانك مركزي طراحي نش��ده بود.بنابراين اگر بانك 
گزارش��ي از نوع و ماهيت حس��اب هاي دولتي نزد خ��ود ارائه ندهد، 
بانك مركزي به جز بازرسي هاي حضوري، راهي براي پي بردن به اين 
حساب ها ندارد. ازاين رو به علت گستردگي دستگاه هاي دولتي و شعب 
بانك هاي دولتي و خصوصي در سراس��ر كشور، بخشي از حساب هاي 
دولتي به بانك مركزي گزارش نشده و بدين ترتيب اين بخش از وجوه 
بودجه عمومي دولت به عنوان س��پرده غيردولتي نزد بانك ها رسوب 

مي كند و بانك با اتكا به اين منابع، امكان خلق اعتبار مي يابد. 

هادی  غامحسینی
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   چهره ها

اصل�ي  ه�دف  گف�ت:  بين المل�ل  مس�ائل  كارش�ناس 
در مي�ان كش�ورهاي اروپاي�ي بهب�ود رواب�ط تج�اري 
ب�ا امريكاس�ت و هي�چ ك�دام حاض�ر نيس�تند رواب�ط 
تج�اري خ�ود را ب�ا امري�كا قربان�ي ارتباط ب�ا اي�ران كنند. 
به گزارش مهر، فواد ايزدي كارشناس مسائل بين الملل در خصوص 
اعام مكانيسم مالي ويژه از سوي اروپا تا پايان سال ميادي جاري، 
اظهار داشت: ما نبايد چندان به طرف اروپايي اميدوار باشيم چراكه 
از نظر آنها چه مكانيس��م مالي ويژه جهت تداوم همكاري با ايران 
ارائه شود چه نش��ود، چه به ايران امتياز بدهند يا ندهند، ايران در 

برجام خواهد ماند. 
وي گفت: تا زماني كه اي��ن ذهنيت بي��ن اروپايي ها در خصوص 
ايران وجود داش��ته باش��د، اين وضعيت هم ادامه خواهد داشت و 
آنها خود را ملزم به ارائه امتيازي بيش��تر يا رفتاري بهتر نسبت به 

ايران نمي بينند. 
ايزدي تصريح كرد: اروپايي ها در بسياري از حوزه ها هم فكر و همسو 
با امريكايي ها هستند و طبعاً اگر آنها مجبور به انتخاب ميان ايران 
و امريكا شوند، انتخاب آنها امريكاست و البته اين انتخاب آنها ده ها 

سال پيش صورت گرفته و همچنان ادامه دارد. 
اين كارشناس مس��ائل بين الملل با بيان اينكه قرار بود چند هفته 

پ��س از خ��روج امري��كا از برج��ام 
اروپايي ها مكانيسم مالي ويژه را تهيه 
و مراحل اجراي��ي آن را آغاز كنند، 
افزود: امروز پس از گذش��ت هشت 
ماه از زمان خروج امري��كا از برجام، 
اروپايي ها وعده آغاز اجرايي ش��دن 
اين مكانيسم را تا پايان سال ميادي 
جاري مي دهند و اين موضوع به دليل آن اس��ت ك��ه آنها خروج 
ايران از برجام را جدي تلقي نمي كنند.  وي افزود: خانم موگريني 
حرف هاي خوبي مي زند اما به واق��ع از قدرت ازم جهت عملياتي 
كردن مواضعش بهره مند نيست. شما ببينيد، دوره خانم موگريني 
حدود يك سال ديگر تمام مي شود، از سوي ديگر دولتي كه در ايتاليا 
روي كار بود و از آن دولت وي به اتحاديه اروپا معرفي شد ديگر در 
آن كشور وجود ندارد و دولت ديگري در ايتاليا روي كار آمده است 
كه از خانم موگريني هم حمايت نمي كند.  وي در پايان خاطرنشان 
كرد: از آنجا كه هدف اصلي در ميان كشورهاي اروپايي بهبود روابط 
تجاري با امريكاست، بنابراين موضوع ايران از اهميت باايي براي 
آنها برخوردار نيست و هيچ كدام حاضر نيستند روابط تجاري خود 

را با امريكا قرباني ارتباط با ايران كنند. 

ايزدي:
اروپاروابطتجاريخودباامريكاراقربانيارتباطباايراننميكند

ب�ر اس�اس مس�تندات و مت�ن »ايح�ه بودج�ه س�ال ۱۳۹۸ 
« در صورت تأمي�ن و تحقق مناب�ع از بودجه م�ازاد پيش بيني 
ش�ده، اعتب�ارات وزارت دفاع و بني�ه دفاعي افزاي�ش مي يابد. 
به گزارش فارس، سردار رضا طائي نيك معاون حقوقي و امور مجلس 
وزارت دفاع درباره بودجه دفاعي كشور در سال ۱۳۹۸ اظهار داشت: 
براساس مستندات و متن »ايحه بودجه سال ۱۳۹۸« و با احتساب 
تحقق وتأمين منابع از بودجه مازاد پيش بيني شده، اعتبارات دفاعي 
نه تنها كاهش نمي يابد بلكه در سال آينده امكان افزايش نيز دارد. وي 
با تشكر از دقت و حساسيت اصحاب رسانه و دلسوزان و عاقه مندان 
به امور دفاعي كشور در خصوص ارقام منتشر شده پيرامون اعتبارات 
وزارت دفاع در س��ال ۱۳۹۸ افزود: برداشت رسانه ها مربوط به وجود 
ابهاماتي در تفكيك بودجه دفاعي و تأمين آن از دو منبع اصلي و مازاد 
اس��ت كه نيازمند شفاف سازي اس��ت و اميدواريم با اهتمام و تعامل 

مجلس محترم شوراي اسامي و دولت خدمتگزار محقق شود. 
س��ردار طائي نيك در پايان تصريح كرد: 20ه��زار ميليارد تومان از 
اعتبارات دفاعي به تأمين منابع از درآمد مازاد موكول شده است كه 
با هماهنگي و توافق دولت و مجلس و ستاد كل نيروهاي مسلح بايد 
تعيين تكليف و محقق ش��ود. بنابر گزارش »ج��وان« بودجه دفاعي 
)غير از رديف تقويت بنيه دفاعي( متش��كل از بودج��ه  وزارت دفاع 

و پش��تيباني نيروهاي مسلح، ارتش 
جمهوري اسامي، س��پاه پاسداران 
انقاب اسامي، سازمان بسيج و ستاد 

كل نيروهاي مسلح است. 
بر اساس ايحه پيش��نهادي دولت، 
بودجه مصوب دفاعي كشور كه در سال 
گذش��ته ۶۸،۵۹۱،۶۳۵،000،000 
ريال بوده اس��ت كه اي��ن رقم در ايح��ه بودجه س��ال ۹۸، به مبلغ 
۳۵،۹۷۱،۷0۴،000،000 ريال كاهش پيدا كرده و اين بدان معناست 
كه اين دولت پيشنهاد داده كه بودجه دفاعي سال ۹۸ براي سال آينده 
حدود ۵0 درصد كاهش يابد، البته اين رقم بدون در نظر گرفتن سهم 
20هزار ميليارد توماني پيش بيني ش��ده در بند »ب« تبصره »يك« 
ايحه بودجه بوده اس��ت. تخمين اين اعتبار از محل منابع صندوق 
توسعه بوده با فرض اين اعتبار سرجمع دو فصل مذكور براي سال آينده 
۷۱هزارميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به مصوب سال ۹۷، حدود 
۱۵/۶درصد افزايش خواهد يافت. به اين ترتيب و با در نظر گرفتن موارد 
فوق بحث كاهش بودجه دفاعي كشور به اندازه اي كه در رسانه ها بازتاب 
داشته است، مطرح نيست و نيروهاي مسلح كشورمان در صورت تحقق 

هزينه ها مي توانند به خوبي از كشور دفاع كنند. 

معاون وزير دفاع :
اعتباراتدفاعيدرايحهبودجهسال۹۸افزايشمييابد

    قدرداني از سربازان مان را از دشمن بياموزيم!
علي عليزاده در توئيتي نوش��ته: ترامپ وس��ط 
كريس��مس ۱2س��اعت پرواز كرده ب��ه عراق 
خطرناك و ج��وك مي گوي��د تا به س��ربازان 
امريكاي��ي روحي��ه ده��د و بگوي��د ملتش��ان 

قدردانشان هستند. 
اوباما و بوش هم سالي يكبار اين كار را مي كردند. آيا تصورش ممكن 
است روحاني هم يك ساعت از تعطيات نوروزش را چنين صميمانه 
با بچه هاي سپاه حتي داخل مرزها بگذراند؟ تازه سربازان امريكايي  
مثل مدافعين حرم كشته و شهيد نمي شوند، تازه براي زياده خواهي 
و زورگويي مي جنگند نه دفاع حداقلي و تازه هزاران امكانات رفاهي 
و مالي دارند و هر كدام س��الي يك ميليون دار هزينه ادوات رزمي و 
زندگي بزمي شان اس��ت. چرا قدرداني از س��ربازان مان را حداقل از 

دشمن نمي آموزيم؟
........................................................................................................................

   خود ظريف مي گويد دروغ گفتيم!
 مجتبي دانش طلب نوش��ته: خود  ظريف مي گويد دولت دروغ گفته  
كه برجام به معيش��ت مردم رب��ط دارد، هدف چيز ديگ��ري بوده و 
مردم را فريب داده اند كه با برجام مشكات اقتصادي حل مي شود، 
همه اش براي اين بوده كه دل مردم خوش شود تا برجام را بپذيرند، 
چه مي توانيم بگوييم وقتي خودش��ان به دروغگوي��ي و فريبكاري 

اعتراف مي كنند؟
........................................................................................................................

   هدف ترامپ از سفر به عراق
 نويد كمالي نوشته: هدف  ترامپ از سفر به  عراق و ديدار با نظاميان 
اين كشور خنثي سازي موج انتقادات نسبت به رويكردش در قبال 
ارتش بود، خصوصاً پس از اعام خروج از  س��وريه! شايد ندانيد اما 
او اولين رئيس جمه��ور امريكا در تاريخ بود كه تاكنون در جش��ن 
كريس��مس به ديدار س��ربازان حاض��ر در مأموريت هاي خارجي 

نرفته بود!
........................................................................................................................

   خط تحريم ادامه آشوب هاي خياباني
 علي مختارزاده در توئيتي نوشته: در زمان آشوب هاي سال ۸۸ در بازه 
زماني ۱0 روز اول فتنه تحريم ساز شش قطعنامه عليه ايران در كنگره 

امريكا به تصويب رسيد. 
خط تحريم، ادامه آش��وب هاي خياباني و در نهاي��ت تبديل ايران به 
سوريه )بيانيه آخر موس��وي( هدف جريان نفوذ بود، احمق ها خيال 

كردند اينجا گرجستان است!

بس�ي��اري از سياس�تمداران و تحليلگ�ران 
امري�كا ب�ه  ق�درت اي�ران در منطق�ه اذع�ان 
دارن�د و امريكايي ه�ا حت�ي جرئ�ت بي�ان 
»گزينه نظامي روي ميز اس�ت« را ه�م ندارند. 
به گزارش مهر، سردار سرلشكر پاسدار محمدعلي 
جعفري فرمانده كل س��پاه در مراسم بزرگداشت 
سردارش��هيد حميد تقوي فر كه روز گذش��ته در 
حسينيه فاطمه الزهرا)س( پادگان وليعصر برگزار 
شد، با گراميداشت ياد شهداي انقاب اسامي، دفاع 
مقدس و مدافعين حرم اظهار كرد: شهيد تقوي فر 
عمري در خدمت اس��ام و انقاب اس��امي بود و 

زندگي وي سراسر مبارزه و مجاهدت است. 
وي با بيان اينكه بدون ترديد شهيد تقوي فر از درجه 
رفيع و باايي برخوردار اس��ت، افزود: اين ش��هيد 
عاليقدر بس��يار آگاهانه نس��بت به اهداف انقاب 
اسامي در ميدان مقاومت و مبارزه حضور داشتند 
و مسير را طي كردند و از روزهاي اوايل جنگ هشت 
ساله در واحد اطاعات س��پاه سوسنگرد مشغول 
فعاليت بودند. فرمانده كل سپاه نقش شهيد تقوي فر 
در عمليات ه��اي دفاع مقدس را پررن��گ عنوان و 
تصريح كرد: اين شهيد واامقام پس از دوران دفاع 
مقدس در عرصه هاي فرهنگي فع��ال بود و بعد از 
اينكه دشمنان تكفيري وارد عراق شدند، وي نقش 
تعيين كننده اي در پي��روزي عمليات هاي مردمي 

عليه داعش برعهده گرفت. 
سرلشكرجعفري با تأكيد بر اينكه اگر مجاهدت هاي 
مردم عراق در كنار مستش��اران نظامي ايران نبود، 
مش��كات زيادي در منطقه وجود داش��ت، عنوان 
كرد: ع��زت و اقت��دار جمهوري اس��امي از بركت 
خون شهداس��ت و بايد از عنايت الهي وجود مردم 

شهيدپرور و مقاوم ايران خدا را شاكر باشيم. 
وي با اش��اره به اينكه رهبر معظم انقاب برگزاري 
يادواره هاي شهدا را ادامه حركت جهادي شهيدان 
معرف��ي مي كنند، تصري��ح كرد: تكرار ش��دن نام 
ش��هيدان در جامعه از بيانات ضروري مقام معظم 
رهبري)مدظله العالي( است و دغدغه امروز ما بايد 
توسعه و نشر فرهنگ و گفتمان مقاومت، ايستادگي 
و شهادت باش��د. فرمانده كل س��پاه شكست هاي 
استكبار در تقابل با انقاب اسامي را به رغم تمامي 
دشمني ها عليه ملت ايران ثمره خون شهدا دانست 
و بيان كرد: حركت به سمت آرمان ها و عدم توقف 
و اميد به آينده حيات معنوي جامعه بوده و مسئله 

امروز كشور نيز همين است. 

وي با بيان اينكه ملت ايران امروز در جهان سربلند 
اس��ت و اين مهم از رونق حيات معنوي در جامعه 
اسامي به بركت خون ش��هدا به دست آمده است، 
خاطرنش��ان كرد: رهب��ر معظم انقاب اس��امي 
فرمودند كه اگر پيام شهيدان را بشنويم ديگر تمايل 
به غرب و شرق و گرايش به دشمن نخواهيم داشت و 
اين رهنمود مهم بايد در عرصه سياسي و اجتماعي 
الگوي ما باشد. سرلشكرجعفري پيام و درس شهدا 
براي امروز كش��ور را ايجاد روحيه و انگيزه براي به 
ثمر رساندن امور و تكيه و باور ظرفيت هاي عظيم 
جوانان پرش��ور ايران اسامي عنوان و تصريح كرد: 
امروز متأسفانه برخي نداي نااميدي سر داده و دل به 
بيگانگان بسته اند و اين تفكر غيراسامي مشكاتي 

را ايجاد كرده است. 
فرمانده كل س��پاه با تأكيد بر اينكه از تهديدهاي 
نظامي و امنيتي عبور كرده ايم، عنوان كرد: به فضل 

الهي و با تاش و مجاهدت هاي صورت گرفته امروز 
هيچ ابرقدرتي خيال تجاوز به خاك ايران را به ذهن 
خود راه نمي دهد و دشمنان به شدت از تقابل نظامي 

با جمهوري اسامي ايران واهمه دارند. 
وي افزود: اوج مس��ائل امنيتي كشور در سال هاي 
۷۸ و ۸۸ رخ داد و فتنه سال ۸۸ امريكايي و بسيار 
خطرناك بود و مردم ايران با ايجاد حماسه ۹ دي اين 

فتنه را از بين بردند. 
   امروز متجاوزان به سوريه درگير مشكات 

فراواني هستند
سرلش��كر جعف��ري در ادامه تصريح ك��رد: نتيجه 
مقاومت، ايستادگي و مجاهدت شكست مفتضحانه 
امريكا در س��وريه و فرار آنه��ا از اين كش��ور بود و 
كشورهاي حامي اين ائتاف مانند فرانسه نيز امروز 

مشكات زيادي دارند. 
سرلشكر جعفري با بيان اينكه وضع و سطح عمومي 

زندگي در ايران از بس��ياري از كشورهاي منطقه 
بااتر است، مش��كات امروز در كش��ور را عمدتاً 
در حوزه مديريت و اقتصاد دانس��ت و اظهار كرد: 
براي حل اين معضات بايد ب��ا مديريت جهادي و 
نگاه انقابي، رهنمودهاي مقام معظم رهبري )مد 
ظله العالي( در دس��تور كار قرار گيرد. وي با تأكيد 
بر اينكه اقتدار امريكا در جهان رو به افول اس��ت، 
گفت: بسياري از سياستمداران و تحليلگران امريكا 
به قدرت ايران در منطقه اذعان دارند و امريكايي ها 
حتي جرئت بيان گزينه نظامي روي ميز اس��ت را 

هم ندارند. 
سرلشكرجعفري با بيان اينكه عده اي سؤال مي كنند 
كه مبارزه و مقاومت تا چه زماني ادامه خواهد داشت، 
گفت: به فرموده امام خميني)ره( تا زماني كه امريكا 
بر اساس خوي استكباري عمل كند، مقاومت ادامه 

خواهد يافت. 

فرمانده كل س��پاه در پايان با تأكيد بر اينكه فتنه 
اقتصادي، سياسي و فرهنگي دش��من بزرگ تر از 
جنگ سخت اس��ت، افزود: جوهر انقاب اسامي 
اين بود كه زير بار ظلم نرفته و مردم جهان را نيز به 
عدم ظلم پذيري دعوت كرده است، امروز بسياري 
از حركت هاي ضداس��تعمار و سلطه طلبي در دنيا 
برگرفته از گفتمان انقاب اسامي است، به عنوان 
مثال امروز بسياري از فرانس��وي ها اظهار كرده اند 
حركت اعتراضي خود را از انقاب اس��امي درس 

گرفته اند. 
   شهيدي كه داعش را متوقف كرد

بنا بر اين گزارش مراس��م گراميداش��ت چهارمين 
سالگرد شهادت س��ردار ش��هيد حاج سيد حميد 
تقوي فر شهيد مدافع حرم معروف به سردار مدافعان 

عراق روز پنج شنبه برگزار شد. 
اين مراسم پنج شنبه پنجم دي ماه بعد از نماز مغرب 
و عش��اء در تهران، ميدان س��پاه، خيابان پادگان 
ولي عصر)عج(، حسينيه فاطمه الزهراء)س( با حضور 
خانواده ش��هداي مدافع حرم، مردم و مس��ئوان 

لشكري و كشوري برگزار شد. 
حميد تقوي فر در ش��هر اهواز به دنيا آمد. سردار 
ش��هيد حاج حميد تقوي فر از فرماندهان دوران 
دفاع مقدس و نوابغ اطاع��ات و عمليات بود كه 
در طول دفاع مقدس به درجه جانبازي نائل آمد. 
اين فرمانده ايراني از مؤسس��ان حشد الش��عبي 
)بسيج مردمي( در كشور عراق بود. اين فرمانده 
دوران دفاع مق��دس به توصيه سرلش��كر حاج 
قاسم سليماني فرماندهی محور سامرا را بر عهده 
گرفت. تقوي فر در طول دوران حضور خود نقش 
مهمي در س��اماندهي نيروهاي مردمي در عراق 
داش��ت كه ضربات مهمي را به نيروهاي داعش 
به خصوص در ابتداي شكل گيري اين گروه وارد 
كرد و توانست جلوي پيشروي داعش را به سمت 

مناطق دروني عراق بگيرد. 
 اين فرمانده مجاهدي نس��توه و سراسر اخاص و 
بيزار از پست و مقام دنيوي بود كه سرانجام در ششم 
دي ماه ۱۳۹۳ پس از ماه صفر در منطقه عزيزبلد در 
سامرا در حالي كه پيشرو تمام نيروهايش بود پس 
از آزادسازي كيلومترها مناطق مسكوني از چنگال 
داعش در زير آتش رگبار آن حراميان با اصابت دو 
گلوله به پهلويش در ميدان جنگ به شهادت رسيد. 
پيكر اين فرمانده در گلزار شهداي اهواز در جوار مزار 

پدر شهيدش به خاك سپرده شده است.

ظرفيتهايايجادشده
باحماسه۹دي

۱۶ش��هريور ماه ۱۳۸۸روزي بود كه مقام معظم رهبري )حفظه اه(، 
درد دل 2۱ ساله خود را كه بارها و بارها هش��دار داده بودند دوباره از 
عمق جان كه گويا آينده را به تصوير مي كش��يد، گوشزد كردند: »من 
بعد از جنگ، از سال ۶۷ هميشه اين را گفته ام، بارها و بارها، علت اين 
است كه من صحنه را مي بينم. چه بكنم اگر كسي نمي بيند؟! چه كار 
كند انسان؟ من دارم مي بينم صحنه را، مي بينم تجهيز را، مي بينم صف 
آرايي ها را، مي بينم دهان هاي با حقد و غضب گشوده شده و دندان هاي 
با غيظ به هم فش��رده ش��ده عليه انقاب و عليه امام و عليه همه اين 
آرمان ها و عليه همه آن كساني كه به اين حركت دل بسته اند، اينها را 

انسان دارد مي بيند.«
متأسفانه س��ران و مجرمان فتنه ۸۸، به رغم اين همه هشدار، فاجعه 
هايي را به بار آوردند كه شيريني حضور حداكثري در پاي صندوق هاي 

رأي را به تلخ ترين تلخي انقاب تبديل كردند. 
آنها بهترين گزينه مدنظر دش��من جهت بحران س��ازي و آشوب را به 

بهترين نحو اجرا كردند. 
فراز و نشيب هاي كم نظير سال ۸۸، غربالي شد تا عمارها و مالك ها از 
اغيار جدا گردند و عيار خلوص خواص با س��نگ محك امتحان و ابتا 
سنجيده شود. از ايام اه پيش رو به سادگي گذش��تن و زبان و قلم را 
هزينه نكردن، بااترين جفا به كمترين انتظار است. بايد حساب سران 
و مجرمان فتنه را از توده هاي اغوا ش��ده جدا دانست و روا نيست كه با 
برخورد تسامح گرايانه بدون آنكه اين افراد از اقدامات خائنانه خود اظهار 
پشيماني كنند، زمينه بازگشت آنان به صحنه سياسي كشور گشوده 
شود. چنين برخوردي فضا را به نفع فتنه گران تغيير و آنان را در جايگاه 

طلبكاري از نظام اسامي قرار خواهد داد. 
ازم است بر اي همگان تبيين شود كه فتنه گري در نظام اسامي و با 
هدف تضعيف و براندازي، اقدامي غيرقابل جبران و پرهزينه  است كه 

فتنه گران و حاميان آن بايد هزينه آن را پرداخت نمايند. 
س��اده انگارانه خواهد بود اگر نپذيريم كه بخشي از توده هاي مردم به 
دليل فتنه گري فتنه گران در سال ۸۸ دچار اغوا و خطا شدند كه به مرور 
زمان و با آشكار ش��دن حقايق و خلق حماسه هاي بزرگي چون ۹ دي 
ماه، به تدريج بر اشتباه خود پي برده اند و امروز بسياري خود در صف 
منتقدان عملكرد اصاح طلبان و فتنه گران قرار گرفته اند. ظرفيت هاي 
ايجاد شده حماس��ه ۹دي بس��يار و از جمله اين ظرفيت ها درس ها و 

پيام هاي زير است:
- نقش بصيرت ملت در مقابله با انحرافات و فتنه ها

- وايت محوري و وايتداري مردم
- نقش حضور بموقع در صحن��ه و نقش آفريني در دف��ع تهديدات و 

خطرات عليه انقاب و نظام اسامي
- ميزان حساس��يت ها و پايبندي هاي ملت ايران به مظاهر و ش��عائر 

اسامي
- نقش انسجام بخش و ثبات دهنده ارزش هاي ديني در جامعه ايران

- جايگاه هيئات مذهبي در انس��جام مردم براي دف��اع از ارزش هاي 
انقاب و منافع ملي

- رشد سياسي جامعه ايران و اولويت  داشتن منافع ملي براي آنان
- شناخت ماهيت دشمن داخلي و خارجي. 

- مديريت رهبر معظم انقاب در ش��كل گيري حماسه نهم دي ماه و 
خنثي سازي فتنه ۸۸

درس ها و پيام هاي برگرفته از حماس��ه ۹ دي ماه ۸۸ بدون مراقبت و 
هوشياري به ويژه با نگاهي به آينده و شرايط پيش رو صحيح نخواهد 
بود. اين مراقبت را بايد در فرمايش��ات 2۱آذر۹۷ مقام معظم رهبري 
ديد و چراغ و جهت دهنده راه بصيرت افزايي خود و ديگران قرار داد: 
»اينكه اينها گفتند در س��ال ۹۷ ما چنين مي كني��م، چنان مي كنيم 
و نقش��ه هايي را براي جمهوري اس��امي ابراز كردند - يعني در واقع 
نقشه شان لو رفت - اين ممكن است فريب باشد، ممكن است جنجال 
را براي سال ۹۷ بكنند، نقش��ه را براي سال ۹۸ بكشند، ِمن  باب مثال. 

همه بايد حواسشان جمع باشد، به همه  ملت عرض مي كنم.
امريكا دش��من خبيثي است، دش��من حيله گري اس��ت، دستش با 
صهيونيست ها و مرتجعين منطقه در يك كاسه است و همه  آنها دشمن 
ايران اسامي و دشمن ملت ايرانند؛ ما بايد بيدار باشيم، البته ما قوي تر 
از آنها هستيم، آنها با اين انگيزه  قوي عليه جمهوري اسامي، تاكنون 
هيچ غلطي نتوانس��ته اند بكنند، بعد از اين هم نمي توانند بكنند، در 
اين ترديدي نيس��ت. دشمن ضعيف اس��ت؛ »اِن كيَد الشيط�اِن كاَن 
َضعيفا«)نس��اء: ۷۶( آيه  قرآن اس��ت وليكن ما نبايد غافل بشويم، ما 

نبايد به خواب برويم.«

فرمانده كل سپاه: 

ازتهديدهاينظاميوامنيتيعبوركردهايم

هفته نام�ه خب�ري- تحليلي خط ح�زب اه در ش�ماره ۱65 
خود در گزارش�ي با عن�وان » فتنه تحريم س�از« ب�ه دايل و 
چگونگي اعم�ال تحريم ها پ�س از فتنه ۸۸ پرداخته اس�ت. 
سال هاي انتهايي دهه ۸0 شمسي، ايران از هر جهت، دست برتر 
را در برابر دشمن داشت. پيروزي حزب اه لبنان در جنگ ۳۳روزه 
بر رژيم اش��غالگر قدس معادات منطقه را به نف��ع ايران و جبهه 
مقاومت تغيير داد به طوري كه آنتوني كوردزمن، تحليلگر ارش��د 
مركز »استراتژيك و مطالعات بين المللي« امريكا در گزارش خود 
كه در روز ۱۷ آگوست 200۶ انتش��ار پيدا كرد، تصريح مي كند: 
»هيچ يك از اهداف پنج گانه اس��رائيل از حمل��ه به لبنان محقق 
نش��ده و عمًا ايران و جبهه مقاومت پيروز اين داستان هستند.« 
شكست مفتضحانه رژيم صهيونيستي در جنگ 22روزه از حماس 
نيز بيش از پيش صهيونيست ها را سرخورده كرد و در اك خود فرو 
برد. پروژه فناوري هسته اي ايران، به عنوان نماد قدرت و مقاومت 
كشور در برابر دش��من كه پيش از اين تعطيل ش��ده بود، به  رغم 
همه محدوديت ها، به همت نيروهاي انقابي از اواس��ط دهه ۸0 
مجدداً بازگشايي شده و ايران توانسته بود به توليد كيك زرد براي 
تهيه سوخت مورد نياز رآكتورهاي هسته اي و فرآيند غني سازي 
۳/۵درصدي اورانيوم دست يابد. از همين جهت بود كه باراك اوباما، 
رئيس جمهور س��ابق امريكا، بعد از روي كار آمدن و ديدن شواهد 
و واقعيات موجود، از »سياست تغيير« نام برد اما اوج عقب نشيني 
غرب در قبال ايران و پذيرش ايران قدرتمند را مي توان در اولين نامه 
اوباما به رهبر انقاب كه چند روز پيش از انتخابات رياست جمهوري 

۸۸ ارسال شده بود، مشاهده كرد. اوباما در آن نامه صراحتا اعام 
كرده بود بدون ايران، هيچ موضوعي در خاورميانه فيصله نمي يابد. 
او خواستار گفت وگويي همه جانبه و كمك به شروع فصل جديدي 

از مناسبات بين ايران و امريكا شده بود. 
   دشمن كي اميدوار شد؟

همه چيز حكايت از دس��ت برتر جمهوري اس��امي در تحوات 
منطقه اي و بين المللي داشت. در داخل كشور نيز انتخابات سال 
۸۸ مي توانست پروژه »ايران قدرتمند« را تكميل كند كه كرد. 
مشاركت بيش از ۸0درصدي مردم و انداختن بيش از ۴0 ميليون 
رأي در صندوق آرا، آنچنان اهميت داشت كه رهبر انقاب در پيام 
خود خطاب به مردم به همين مناسبت چنين نگاشتند: »اقتدار 
و عزتي كه شما با آرامش و متانت و كماِل خود در تاريخ كشور به 
ثبت رسانديد و اراده خلل ناپذيري كه در ميان آتشبار جنگ رواني 
دش��منان با حضور در اين عرصه تعيين كننده نش��ان داديد، از 
چنان اهميتي برخوردار است كه با هيچ بيان معمولي و متعارفي 

نمي توان آن را توصيف كرد. « ۸۸/۳/2۳ 
اما يك چيز، ورق معادات را برگرداند و دش��من را مجدداً اميدوار 
كرد؛ فتنه بعد از انتخابات. در واقع دشمن متوجه شد »پيام ضعف« 
از درون ايران مخابره ش��ده است. دش��من كه تا پيش از آن تصور 
مي كرد همبستگي اجتماعي با مش��اركت مردم در انتخابات، در 
اوج است، از فرصت آشوب هاي داخلي براي جدايي هرچه بيشتر 
»حاكميت و مردم« تاش كرد، البته به اعتراف خود دشمنان، فتنه 
سال ۸۸، محصول طراحي چندساله آنان و همكاري عوامل داخلي 

آنها بود كه از مدت ها قبل ابزارهاي مورد نياز آن را نيز به كار گرفته 
بودند. در اين راستا هياري كلينتون در مصاحبه اي اعتراف كرد كه 
»ما از قبل كارهاي زيادي عليه ايران انجام داديم و در وزارت امور 
خارجه امريكا، توئيتر را با وجود برنامه گردانندگان آن براي از كار 
انداختنش به خاطر مس��ئله فني، همچنان فعال نگه داشتيم و از 
آنان خواستيم كه تعميرات فني خود را به تأخير بيندازند.« شبكه 
سلطنتي بي بي سي فارسي نيز در آن ايام اقدام به پخش 2۴ساعته 

برنامه هاي خود با تمركز بر انتخابات ايران و فتنه كرد. 
   پيام ضعف مساوي است با تحريم!

اين اما همه ماجرا نبود. به موازات مخابره »پيام ضعف« به دشمن، 
پروژه »تحريم ايران« هم كليد خورد. براي همين هم امريكايي ها با 
ديدن آشوب هاي داخل ايران، تنها طي ۱0روز اول آغاز فتنه، شش 
قطعنامه در كنگره امريكا عليه ايران ارائه كرده و به تصويب  رساندند. 
مسئوان غربي كه تا پيش از اين بر لزوم واقع گرايي در برابر ايران 
سخن به ميان مي آوردند و از ضرورت تعامل با ايران مي گفتند، به 
يك باره شروع به اظهارات مداخله جويانه در امور داخلي ايران كردند 
و اوبامايي كه چند روز پيش از انتخابات به رهبر انقاب نامه نوشته 
بود تا او را در حل مشكات منطقه كمك نمايد، به ناگاه با آغاز فتنه، 

از ايراني ها خواست به اعتراضات خود ادامه دهند. 
در حقيق��ت منطق تحريم، منطق ضعف اس��ت؛ چ��ه اين ضعف، 
ناش��ي از يك موضوع اجتماعي- سياس��ي چون فتنه باش��د يا از 
موضع گيري هاي منفعانه مسئوان كشور. ريچارد نفيو، مسئول 
تيم طراحي تحريم ها عليه ايران در دوره دوم اوباما در كتاب معروف 

خود به نام »هنر تحريم ها« مي نويس��د: »وقتي يك كشور اعتراف 
مي كند كه مش��كل تحريم دارد، تقريباً نيمي از كار انجام ش��ده 
است.« به بياني ساده تر مي توان گفت منطق تحريم اينگونه است 
كه دشمنان »اگر احس��اس كنند كه ضعف هست، احساس كنند 
اختاف هست، احساس كنند بين مس��ئوان كشور هم جهتي و 
هم سخني وجود ندارد يا بين مردم و مسئوان كشور فاصله افتاده 
است، تشويق مي شوند به اينكه شدت عمل خودشان را زياد كنند... 
ما بايستی به دشمن پيام قدرت بدهيم، نه پيام ضعف، در حرف ما، 
در رفتار ما، در منش زندگي ما، دش��من بايد احساس كند با يك 
مجموعه مقتدر مواجه و روبه رو است؛ اگر در ما احساس ضعف بكند، 

َجري مي شود و شدت عملش را افزايش خواهد داد.« ۹۷/۷/۱2 
باري »جرم بزرگ« فتنه گران آن بود كه با اقدامات خود، كش��ور را در 
انظار بين المللي در موضع ضعف نشان دادند و زمينه را براي تحريم ايران 
فراهم كردند. نظير چنين اتفاقي )البته در ابعاد كوچك تر( در قضاياي 
زمستان سال گذشته نيز در حال وقوع بود. دشمن سعي كرد از فضاي 
نارضايتي هاي به وجودآمده در جامعه، به دليل مش��كات معيشتي و 
اقتصادي استفاده كرده و زمينه جدايي بين مردم و حاكميت را فراهم 
كند. جالب آنكه هم در فتنه ۸۸ و هم در ماجراي آشوب هاي دي ماه ۹۶، 
آنچه باطل السحر نقشه دشمن بود، حضور بهنگام و بموقع »مردم« در 
صحنه بود. فتنه ۸۸ را حضور مردم در ۹ دي ۸۸ تمام كرد و آشوب هاي 
۹۶ را هم حضور م��ردم در ۱۹ دي ماه. باري، اي��ن انقاب تا زماني كه 
همراهي و حضور مردم را دارد، از هم��ه گردنه ها و فتنه هاي احتمالي 

پيش رو نيز به سامت عبور خواهد كرد. 

جرمبزرگفتنهگرانسال۸۸تداركتحريمبود
دشمن با دريافت »پيام ضعف از درون« اميدوار شد 
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كه نتيجه اين سياست، تغيير جابه جايي نيروها بوده 
است. ترامپ مي گويد كه من نيروهايم را در افغانستان 
حفظ مي كنم ولي نقش اين نيروها تغيير پيدا مي كند 
و نيروي نظامي به نيروي خدماتي، امنيتي و بازسازي 

تبديل مي شود. 
»جوان«: بااخره بحث كاهش نيروهاي امريکا 
در منطقه غرب آسيا را مي پذيريد يا نه؟ اگر 
قبول داري�د كه واش�نگتن به دنبال خروج 

است، مختصات اين سياست چيست؟ 
محمدي: امريكا حضور نظامي خود را در منطقه تبديل 
به اشكال ديگري مي كند و در سياست جديد ترامپ 
چند اتفاق مي افتد. اس��تراتژي كه در گذشته تنظيم 
شده بود، كارايي نداشته است و ترامپ سعي دارد اين 
راهبرد را تبديل كند، يعني ب��ا طالبان توافق كرده تا 
اقدامات مختلفي را انجام دهد. در س��وريه نيز همين 
سياست اتخاذ شده است، يعني امريكا به اين نتيجه 
رسيده كه تاش براي خروج نيروهاي ايراني از سوريه، 
شكست روس��يه و باابردن هزينه¬هاي اين كشور و 
تاش براي تجزيه سوريه موفقيت آميز نبوده است و 
ادامه حضور نيروهاي امريكايي در اين كشور پرهزينه 
خواهد بود و رسيدن نيروهاي مقاومت به شرق فرات، 
هزينه و تلفات امريكا را باا مي ب��رد. به همين خاطر 
ترامپ به اين جمع بندي رسيده كه روابط واشنگتن 
با تركيه به عنوان عضوي از ناتو به يك نخ باريك وصل 
است و به شكل بحراني درآمده است. تركيه مي گويد 
كه امريكا در كنار كردهاي سوريه ايستاده و در مقابل 
تركيه قرار گرفته است و ترامپ بر اين باور است كه با 
خروج از سوريه مي تواند روابط با تركيه را ارتقا دهد، 
چراكه بسياري از گروه هاي تروريستي در سوريه تحت 
حمايت دستگاه اطاعاتي تركيه قرار دارند. تركيه بازي 
نقابداري در سوريه انجام مي دهد و تروريست هايي كه 
در استان ادلب حضور دارند و بايد از اين منطقه خارج 
مي شدند تكليفشان در مذاكرات آستانه مشخص نشده 
است. اين تروريست هاي خارجي را بايد يك كشوري 

تحويل بگيرد و آنها را مورد حمايت قرار دهد. 
امريكا با تركيه توافق مي كند تا آنكارا در پروژه منطقه اي 
به واش��نگتن كمك كند و در مقابل امريكا فشارهاي 
سياسي، امنيتي و س��رمايه اي عليه تركيه را كاهش 
دهد و رجب طيب اردوغان )رئيس جمهور تركيه( را 
كه از لحاظ اقتصادي تحت فش��ار است، نجات دهد. 
تركيه تروريس��ت هاي خارجي را يا به كشورهايشان 
بازمي گرداند يا اينكه آنها را به مناطق ديگري انتقال 
مي دهد. اان اتفاق��ي كه در غرب افغانس��تان اتفاق 
مي افتد يك تهديد خزنده اي عليه مرزهاي شرقي ايران 
است و تركيه در اين پروژه كار مي كند و ما به ازاي اين 
توافق، اين است كه امريكا دست تركيه را در جنگ با 

كردها باز مي گذارد تا در جاي ديگر امتياز بگيرد. 
كارشناس ميهمان: من اينجا مي خواهم به يك نكته 
اشاره كنم. يك بحثي كه وجود دارد مربوط به رفتارهاي 
ترامپ است. ترامپ از زمان تبليغات انتخابات رياست 
جمهوري مي گفت كه به محض ورود به كاخ س��فيد 
نيروهاي امريكايي را از س��وريه خارج مي كند و اان 
هم اينكه ترامپ از حرفاهايي كه قبًا گفته بود، عدول 
كند ابايي ندارد، چون همه مسائل را نقد مي كند. در 
س��ال هاي اخير اروپايي ها تاش مي كردند تا بحران 
سوريه را به نفع خود و به ضرر بشار اسد )رئيس جمهور 
س��وريه( تغيير دهند، چون از بازگشت داعشي ها به 
اروپا نگران بودند. ترامپ بر اين باور است كه چرا بايد 
نيروهاي امريكايي را به سوريه اعزام كند تا در جنگ با 
داعش كشته شوند. دوم اينكه، اين سؤال را مي پرسد 
كه نيروهاي امريكايي از چه كساني دفاع مي كنند ؟ از 
تهديد داعش كه متوجه امريكا نيست و تهديدي براي 
اروپاست؟ سوم اينكه اگر قرار بود موفقيت و پيروزي 
حاصل شود بايد در هفت سال گذشته رخ مي داد كه 

اين اتفاق نيفتاد. چهارم، هر كشوري كه تهديدي براي 
امنيت مرزهايش در سوريه وجود دارد بايد هزينه بدهد، 
يعني اروپايي ها كه تهديدي از جانب داعش احساس 

مي كنند بايد هزينه آن را بپردازند. 
از طرف��ي، ترام��پ در سياس��ت خارج��ي كام��ًا 
منفعت طلبانه و بي پروا عمل مي كند. مثًا راهبردي 
كه براي حضور در منطقه از سوي امريكايي ها نوشته 
مي شود، به ترامپ اجازه مي دهد تا يك مرحله خاصي 
تاكتيكي عمل كند تا قدرت چانه زني و كسب منافع 
را باا ببرد. اينك��ه ترامپ اولين س��فر خارجي خود 
را به عربس��تان س��عودي انجام داد بر اساس كسب 
منفعت بود، چراكه معتقد است قراردادهاي نظامي و 
اقتصادي با عربستان سعودي به ارزش 460 ميليارد 
دار براي امريكايي ها بيش از يك ميليون شغل ايجاد 
كرده است. اين سياست منفعت طلبانه تا كنون جواب 
داده  و البته اينكه در آينده هم جواب بدهد يا نه يك 
بحث ديگري است. اينكه اين پرسش مطرح است كه 
ترامپ در سياست جديد خود براي خروج از سوريه و 
افغانستان هم مصر خواهد ماند يا نه، بايد توجه كنيم 
كه او طي دو سال گذشته نشان داده كه  روي حرف 
خود ثابت نخواهد ماند. مس��ئله ديگر اين اس��ت كه 
ترامپ اس��تراتژي خود را بر اساس منافع كشورهاي 
ديگر تنظيم نمي كن��د و به گون��ه اي عمل مي كند 
كه ديگران بايد با آن هماهنگ باش��ند. اين حركات 
سينوسي ترامپ به خاطر اين است كه ديگران هزينه 
بپردازند و س��ودي نصيب امريكا ش��ود. اان تاش 
كشورهاي اروپايي و عربي براي ايجاد ناتوي عربي و 
اروپايي، به اين خاطر است كه متحدان امريكا سعي 
دارند خودشان را با سياست هاي جديد ترامپ مطابقت 

دهند و بيشتر به خودشان متكي باشند. 
»جوان«: يک س�ؤال ديگري كه در مورد 
خروج امريکا مطرح اس�ت، خ�أ امنيتي 
است. آيا خروج امريکا از منطقه بي ثباتي 

امنيتي را باا نمي برد؟ 
متقي: نه، اين اقدام ريسك امنيتي را كنترل مي كند. 
يعني محيط منطقه اي، آش��وب زده است و در چنين 
محيطي بحثي كه وجود دارد ريس��ك امنيتي است 
كه چگونه بايد مديريت ش��ود. زمان��ي مي توان آن را 
مديريت كرد كه اجازه بدهيم آش��وب همچنان باشد 
و در عوض حوادث و بازيگ��ران را كنترل كنيم. اقدام 
ترامپ ريس��ك امنيتي را پايين م��ي آورد، چراكه در 
فض��اي بحران س��يگنال هاي كنترل بحران ارس��ال 
مي كند. به نظرم، اينكه ترام��پ نيروهايش را كاهش 
مي دهد بخشي از استراتژي امريكاست اما سؤالي كه 
مطرح است اين اس��ت كه اواً، اين كاهش نيرو با چه 
هزينه اي بايد انجام شود؟ دوم، اين سياست در سند 
باادس��تي امريكا هم  وجود دارد. هم در سند راهبردي 
2015 ب��اراك اوباما، رئيس جمهور س��ابق امريكا و هم 
در س��ند امنيتي 2017 ترامپ بحثي درباره خاورميانه 
 وجود دارد. در هر دو س��ند راهبردي، اصطاحي به نام 
»Ofshore Balancing« يعن��ي »موازنه خارج از 
ساحل« مطرح شده است. يعني اينكه امريكا نيروي نظامي 
خود را براي آشوب در منطقه درگير نمي كند و تعداد اين 
نيروها را گس��ترش نمي دهد، بلكه مي خواهد با كاهش 

نيروهاي نظامي خود، نيروهاي منطقه اي را فعال كند. 
»جوان«:يعني همان كاري كه نيکسون در 

دهه 1970 انجام داد؟ 
نيكسون توانست دو بازيگر با ثبات منطقه يعني ايران 
و عربستان سعودي را با هم به كار بگيرد و اين سياست 
را »دو ستونه« نام گذاشت. برخاف سياست نيكسون، 
سياست فعلي امريكا گستره وسيعي از بازيگران منطقه 
را درگير مي كند. سياست جديد در دوره آشوب مطرح 
شده است و بخشي از برقراري موازنه، موازنه نرم است. 
يعني اينكه امريكا معتقد است كه نيروهاي هنجاري را 

»ج�وان«: دونالد ترامپ دس�تور داده ت�ا نيروهاي 
امريکايي از س�وريه خارج شوند و همچنين دستور 
خروج 7هزار نيرو از افغانس�تان را ه�م صادر كرده 
اس�ت، اين تصميم ناگهاني مخالفت هايي را در بين 
مقامات امريکاي�ي و اروپايي ايجاد كرده اس�ت. آيا 
اين تصميم غيرمنتظره ترامپ براي خروج از منطقه 
جدي است و آيا امريکا واقعاً به دنبال خروج از خاك 
سوريه و منطقه است يا اينکه اين تصميم يک اقدام 
تاكتيکي است؟ اگر تاكتيکي است اهداف پشت پرده 

اين تصميم چيست؟ 
متقي: تا پيش از اين، سياس��ت راهبردي امري��كا در منطقه بر 
اساس دو فاكتور مورد ارزيابي قرار مي گرفت. يكي سياست اعامي 
كه در چارچوب س��ندهاي امنيت ملي يا الگوه��اي برنامه ريزي 
دفاعي و راهبردي كه پنتاگون منتشر مي كرد، مورد سنجش قرار 
مي گرفت. دوم، سياست عملي كه ماهيت تاكتيكي دارد و مبتني 
بر موازنه قواست. در شرايط فعلي يك مؤلفه سوم هم وجود دارد و 
آن هم بازي هاي دونالد ترامپ است كه مبتني بر چانه زني ناپايدار 
است. ترامپ از الگوي چانه زني مرحله اي، ناپايدار و دبه كردن بهره 
مي گيرد و اين يك هنر فردي است. امروز فضايي كه ترامپ دارد 
مبتني بر كنشي فراتر از نهادها و سازمان هاست، يعني با وزارت 

دفاع و وزارت خارجه مشكل دارد. 
اان امريكا 14هزار نيرو در افغانستان دارد و طي 15 سال گذشته 
همواره اين تعداد نيرو در افغانس��تان وجود داشته است. جنگ 
افغانستان طواني ترين جنگي است كه امريكا درگير آن بوده كه 
17 سال طول كشيده است. اان ترامپ سعي دارد با كارت مبتني 
بر باا بردن ترس كشورهاي اروپايي بازي كند. ترامپ با كره شمالي 

مذاكره مي كند بدون اينكه منافع اروپا و ژاپن را در نظر بگيرد. 
مسئله اي كه وجود دارد اينكه ترامپ بخشي از سياست خارجي 
امريكاست و اان اگر بخواهيم سياست خارجي اين كشور را بررسي 
كنيم بايد س��ه پايه اي به آن توجه كنيم. تفكر ترامپ يك الگوي 
رفتاري است كه وارد عمل شده و الگويش اين است كه انتظارات 
سطح باا را مطرح مي كند و پش��ت سر آن براي مذاكره سيگنال 
مي دهد ولي با انتظارات محدود و در فضاي ديپلماس��ي پنهان. 
ترامپ مرد ديپلماسي پنهان است و الگويي كه دنبال مي كند الكوي 
رونالد ريگان و ريچارد نيكسون، رؤساي جمهور سابق امريكاست؛ 

افرادي كه بيشترين تأثير را بر تفكر ترامپ دارند. 
»جوان«: رفتاري كه ترامپ در س�وريه و افغانستان 
و كلي�ت خاورميانه ديگر نش�ان مي ده�د چقدر با 
الزامات استراتژيکي كه امريکا بايد در پيش بگيرد، 

همخواني دارد؟
محمدي: اان 150 فرمانده امريكايي از سوريه به »اربيل« )مركز 
اقليم كردس��تان( رفته اند و مجلس عراق به اين مسئله اعتراض 
كرده اس��ت كه اين نظامي��ان امريكايي با چه مج��وزي به اقليم 
كردستان رفته و مستقر شده اند. اين فرماندهان گفته اند كه قرار 
است در اربيل اسكان پيدا كنند و تعدادي از ادوات نظامي امريكا 
از پايگاه هايش در سوريه به منطقه »فيش خابور« در غرب عراق 
انتقال يافته است و اين نظاميان امريكايي اان سردرگم هستند 
كه پس از خروج از س��وريه بايد به كدام كشور بروند. امريكايي ها 
بر اساس اسناد باادستي خود به اين جمع بندي رسيده اند كه در 
افغانستان 17 سال حضور داشتند و هر چند برخي از اهدافشان 
را محقق كردند اما مطابق اس��ناد باادستي به اهداف اساسي كه 
مي خواستند، دست پيدا نكرده اند. شرايط فعلي خودشان را ارزيابي 
مي كنند يعني اينكه آيا شرايط ايجاب مي كند كه به حضورشان در 

منطقه ادامه بدهند يا نه. 
من سؤال شما را درباره اينكه آيا اقداماتي كه ترامپ انجام مي دهد، 
با الزامات استراتژيك امريكا همخوان اس��ت يا نه، اينطور جواب 
مي دهم كه اگر امريكايي ها به اين نتيجه رسيدند كه حضورشان در 
افغانستان و سوريه به نفعشان نيست، تصميم به خروج مي گيرند. 
در اين بين، هنر ترامپ اين است كه تصميم راهبردي )خروج از 
افغانستان و سوريه( كه قرار است انجام بشود را معامله مي كند و در 
اين مسير مذاكرات با طالبان كه سه ماه پيش به بن بست رسيده 
بود را دوباره شروع كرده است و امتيازاتي را به طالبان مي دهد. اان 
ادامه وضعيت فعلي براي امريكا امكانپذير نيس��ت اما ترامپ اين 
مسئله را به كااي معامله اي تبديل كرده است تا امتيازاتي بگيرد 
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هم بايد به كار بگيرد و جنگ هاي نيابتي و نامتقارن 
هم در اين ش��رايط وجود دارد ام��ا ترامپ راهبرد 
امريكا را از وضعيت كاس��يك قاب��ل پيش بيني 

عبور مي دهد. 
»جوان«: اگ�ر بخواهيم اين مس�ئله را 
مفهوم بندي كنيم، آيا مي توان مفهوم 
خاصي از سياست ترامپ بيرون كشيد؟ 
اينکه اين سياست نامتقارن است، آيا 
مي تواند بيان كننده مفهوم خاصي باشد 
و مثاً مانند دكترين نيکسون، از دكترين 

ترامپ هم نام ببريم؟ 
متقي: نه، نمي توان اين ش��رايط را تنها سياست 
نامتقارن ناميد بلكه نامتقارن بودن بخش��ي از آن 
اس��ت. به نظرم اين سياس��ت به معني مديريت 
آش��وب و در راس��تاي مديريت »موازنه خارج از 

ساحل« است. 
»ج�وان«: خ�روج امري�کا از منطق�ه 
چه پيامدهاي�ي براي اي�ران، امريکا و 
كشورهاي منطقه خواهد داشت؟ لطفًا 
اول پيامدهاي�ش را براي خ�ود امريکا 

بيان كنيد. 
متقي: در انتخابات رياس��ت جمه��وري 2016، 
در ايالت واش��نگتن يك ميليون و 500 هزار نفر 
رأي دادن��د كه تنه��ا 30 هزار رأي ب��راي ترامپ 
بود و بقيه مردم به هي��اري كلينتون رأي دادند. 
اين مسئله نش��ان مي دهد كه فضاي روشنفكري 
تحميلي و انديشكده هاي امريكايي با فضاي كنش 
الگويي ترامپ كامًا متفاوت اس��ت، ولي ترامپ 
يك مجموعه اي دارد كه ضد اوليگارش��ي اس��ت 
و اعتقاد دارد كه ترامپ يك نيروي جواني اس��ت 
كه تفكر متفاوت��ي دارد كه مي گويد اين الگوهاي 
كاسيك آثار دوران جنگ س��رد است. يعني در 
دوره جنگ سرد فضاي منطقي حاكم بود ولي اان 
فضاي آش��وب زده اي حاكم است و الگوي كنوني 
بايد عقانيت غيرمعقول باش��د. يعني در چنين 
وضعيتي ترامپ به دنب��ال كاهش نيرو در منطقه 
اس��ت اما مي خواهد يك امتيازات��ي بگيرد تا اين 
كار را انجام دهد. در زمان جنگ وقتي كش��وري 
مي خواهد نيروهايش را تخليه كند، تخليه كامل 
انجام نمي دهد و بخشي از نيروها را جابه جا مي كند 
تا پيامدهاي متناس��ب با آن را بسنجد و با خروج 
تدريج��ي امتيازات و هزينه ها را مي س��نجد. اين 
مسئله را بايد در نظر گرفت كه ترامپ بيش از اينكه 
ضد ايران باشد، ضد اروپاست. نشريه »فارين افرز« 
مقاله اي تحت عنوان »دشمنان در لباس دوستان« 
درباره سياست خارجي امريكا نوشته است كه در 
آن اختافات اروپا و امريكا را مطرح كرده كه خيلي 

جدي است. 
اولي��ن پيامد اين سياس��ت به حرك��ت درآمدن 
ديپلماس��ي و نيروهاي اطاعاتي و امنيتي است. 
الگوي رفتاري باراك اوباما در افغانستان مشكات 
زيادي داشت و اختافات جدي بين سفير امريكا و 
مك كريستال، ژنرال ارشد امريكايي در افغانستان 
وجود داشت و اين اختاف تا جايي پيش رفت كه 
اوباما اين ژنرال را از افغانستان فراخواند. به نظرم، 
اان كاهش نيرو در افغانستان و سوريه وجود دارد و 
بخشي از سياست امريكاست اما ترامپ ديپلماسي 
را به حركت درمي آورد و از فضاي كاسيك خارج 
و به فضاي جديد وارد مي كند. اين سياس��ت هاي 
ترامپ را جورج بوش هم داشت اما نتوانست موفق 
ش��ود و معتقد بود كه بايد از »اروپاي پير« فاصله 
بگيريم و به اروپاي جوان توجه كنيم و كشورهاي 
اروپاي ش��رقي را بيش��تر مدنظر قرار داد؛ چراكه 
معتقد بود اين كشورها بيش��تر از امريكا تبعيت 
مي كنند. پيام��د دوم، با خ��روج امريكا در فضاي 
س��اختاري ش��وك به وجود مي آيد و نيروهايي 
كه توانايي اين كار را ندارن��د مثل جيمز متيس، 
وزير دفاع امريكا كنار مي روند و نكته س��وم اينكه 
بازيگران جديد مثل روس��يه، تركيه و ايران وارد 

عمل مي شوند. 
»جوان«:آيا خارج شدن امريکا به عنوان 
يک هژموني و حضور بازيگران جديد 
در منطقه باعث ب�روز تنش ها بين اين 
كشورها در منطقه نمي شود، با توجه به 
اينکه امريکا مدعي بود با حضور خود در 

منطقه ثبات به وجود آورده است؟ 
متقي: نه اصًا اينگونه نيست. امريكا به اين نتيجه 
رسيده است كه حضورش در خاورميانه ثبات ساز 
نبوده است. مشكل اين است كه نتوانسته بحران ها 
را مديريت كند و به ثبات برس��اند. امريكا معتقد 
اس��ت كه در ش��رايط كنوني نمي خواهد هژمون 
باشد، مي خواهد به عنوان نيروي موازنه ساز باشد. 
»جوان«: آيا خ�روج امريکا، در منطقه 

خأ قدرت ايجاد نمي كند؟ 
متقي: نه، خأ ايجاد نمي كن��د، اواً مي گويد كه 
بازيگران جدي��د روي كار مي آيند ام��ا اين نيروها 
متناسب با تعداد نيرويي كه وارد مي كنند و نقشي كه 
بر عهده مي گيرند و ميزان مقابله اي كه با تهديدات 
انجام مي دهند، امريكا نيروهايش را ش��ل يا سفت 
مي كند. امريكا نيروهاي خود در منطقه را كاهش 
مي دهد اما به طور كلي از منطقه خارج نمي شود. 
اصل هويت امريكايي اين است كه در مناطق مختلف 
حضور داشته باشند و بخش��ي از هويت اين كشور 

جنگ و امنيت در ساير مناطق است. 
كارشناس ميهمان:با توجه به خروج امريكا از سوريه 
اتفاقي كه مي افتد اين است كه ساير كنشگران را براي 
تنظيم خودشان با سياست هاي واشنگتن به تحرك 
وا مي دارد و اين تحرك ممكن است منفي يا مثبت 
باش��د. منفي يعني اينكه براي رژيم صهيونيستي 
فرصت مناسبي در سوريه فراهم مي شود تا اقدامات 

ايذايي در لبنان و سوريه انجام دهد. 
»جوان«: يعني شما معتقديد كه خروج 
امريکا از سوريه براي رژيم صهيونيستی 
فرصت خوبي است؟ تا پيش از اين اين 

رژيم تحت چتر حمايت�ي امريکا بوده 
ولي اان تنها دست اين حامي را پشت 
خود مي بيند و بالطبع در اين ش�رايط 
احساس ناامني اسرائيل بيشتر خواهد 
ش�د. همانطور كه مي داني�د بنيامين 
نتانياهو با ابراز نگراني از خروج امريکا، 
پيش از اين هم گفته كه اس�رائيل بايد 
بيش�تر به خودش متکي باشد؟ به نظر 
ش�ما با تصميم جديد ترام�پ، فضاي 
مس�اعدتري براي رژيم صهيونيستي 
براي مانور در منطقه فراهم مي ش�ود؟ 
با خروج امريکا، امنيت اين رژيم كمتر 

مي شود يا تقويت خواهد شد؟ 
كارش�ناس ميهمان: از لحاظ امنيتي فضا براي 
اسرائيل مساعد خواهد بود. اان رژيم صهيونيستي 
تحت فشار بس��ياري است و بخش��ي از اين فشار 
را با برق��راري روابط با اعراب كاهش داده اس��ت. 
اان فش��ار روي نتانياهو خيلي زياد است و سعي 
دارد با اقداماتي اين فش��ارها را كاهش دهد و اين 
كاهش فش��ار مي تواند با اجراي عمليات محدود 
نظامي همراه باشد. اين مس��ئله باعث شده است 
تا هر بازيگري در منطقه بر اس��اس ظن خود يك 
اس��تراتژي را طراحي بكند. اين طراحي مي تواند 
خود به خود براي ما تهديد باش��د، چون برداشت 
بازيگران اين است كه اين خأ استراتژيكي است 
يا تاكتيكي. اان خأ حضور امريكا در افغانستان 
مي تواند س��يگنالي براي نشس��ت ابوظبي باشد 
كه طالبان و امريكا با يكديگ��ر مذاكره مي كنند. 
امريكايي ها مي گوين��د كه برن��ده اصلي ميدان 
افغانستان، س��ازمان اطاعاتي پاكستان )آي اس 
آي( است كه همه رقبا را هدف قرار داده است و اين 

مسئله براي امريكا هزينه دارد. 
متقي: به نظر من با خروج امريكا از سوريه، احساس 

امنيت اسرائيل كاهش پيدا مي كند. 
»جوان«:ب�ا خروج امريکا از س�وريه و 
افغانس�تان، ايران چ�ه اقداماتي بايد 
انجام دهد؟ فضاي خروج ب�راي ايران 
چه پيامدهايي دارد؟آيا بايد ائتاف هاي 

جديدي شکل دهد؟ 
متق�ي: امريكا نمي خواه��د ايران ح��وزه نفوذ و 
قدرتش را در س��وريه گس��ترش دهد و به همين 
خاطر بازيگراني مثل روسيه و تركيه را وارد عمل 
مي كند، يعني به روس��يه و تركيه نقش مي دهد. 
روندهاي سياس��ت خارجي ايران اين اس��ت كه 
بايد بداند بازيگران متعددي ش��كل مي گيرند و 
نقش هاي بيش��تري ايفا مي كنند. مث��ًا تركيه و 
ام��ارات نقش هايي بر عهده مي گيرن��د. امارات با 
كمك عربستان سعودي با فعال شدن در سوريه 
در مقابل قطر قرار مي گيرد و تاش مي كند نقش 
محدود منطقه اي ايفا كند. اين بازيگران كوچك تر 
در پناه بازيگران منطقه اي ايفاي نقش مي كنند، 
يعني وقت��ي امارات وارد عمل مي ش��ود بايد يك 
حمايتي از سوي تركيه، عربستان و امريكا پشت 
سر خود داشته باش��د. اان ويژگي اصلي، تحرك 
بازيگران متعارض اس��ت و يكي از پيامدهايي كه 
دارد اين است كه بازيگران نهفته برجسته مي شوند 

و توان و جهت گيري آنها مشخص مي شود. 
»جوان«: الگ�وي روابط ما ب�ا ديگران 
چطور؟ وقتي اين خأ ايجاد مي شود آيا 
مثًا الگوي روابط ايران با تركيه تغيير 

مي كند يا نه؟ 
متقي: نه، اين سياس��ت تغييرات بنيادين ايجاد 
نمي كند. برخي مواقع فضا طوري ايجاد مي شود 
كه برخي كش��ورها به گونه اي مانور مي دهند كه 
منافعش��ان با همديگر تداخل پي��دا مي كند و در 
چنين شرايطي هر بازيگري كه قابليت ازم براي 
ريسك پذيري بيش��تر را داشته باش��د، موفق تر 

خواهد بود. 
»جوان«:آي�ا اين مس�ئله تنش جدي 
بين بازيگ�ران ايجاد نمي كن�د؟ ايران 
اين احساس را دارد كه با رفتن امريکا 
قدرت مانور بيش�تري پيدا مي كند. از 
طرف ديگر، اسرائيل مدعي شده كه در 
بحث س�وريه كوتاه نمي آيد و به دنبال 
خروج ايران از سوريه است. خوب اينها 

تنش هاي منطقه را بيشتر مي كند. 
متقي: نه. اين ريسك پذيري انرژي هاي نهفته را 
تخليه مي كند. ايران براي افزايش قدرت مانور در 
سوريه آمادگي دارد اما محدوديتي براي اين مسئله 
وجود دارد كه يكي نيروي ديپلماتيك روسيه است 
و ديگري نيروي نظامي اسرائيل. درست است كه 
روسيه و ايران با يكديگر در سوريه همكاري دارند 
ولي پيوند روسيه و اسرائيل خيلي بنيادين است 
و حتي آوردن تركيه و همكاري با اين كش��ور كار 
اسرائيلي هاست. روسيه بدون اسرائيل در منطقه 
معنا پيدا نمي كند و بايد هم بازي ائتاف با اسرائيل 
را داشته باشد و هم همكاري با ايران را ادامه دهد. 
تفكري كه اس��رائيلي ها در ارتباط با اسام دارند 

همان تفكر را روسيه هم دارد. 
كارشناس ميهمان:هر كدام از بازيگراني كه در 
منطقه حضور دارند يك درصدي از نگراني را دارند 
و اعام خروج نيروهاي امريكايي هم به نگراني هاي 
داخلي اين بازيگران اضافه ك��رد. مثًا در داخل 
رژيم صهيونيس��تي بحث مش��روعيت كابينه و 
خروج وزرا، وضعي��ت اقتصادي، نح��وه مقابله با 
گروه هاي مقاومت فلسطين و اتهامات فساد مالي 
نتانياهو وجود دارد و پرونده خروج امريكا هم به 
اين مشكات اضافه شده است. عربستان سعودي 
هم با بحران قتل جمال خاش��قجي و اختاف با 
قطر دست و پنجه نرم مي كند و درگير بحران هاي 
داخلي است. بيش از ايران، اسرائيل و اعراب بايد 
بيشتر نگران خروج امريكا از سوريه باشند، چراكه 
به اين كشور متكي هستند و با رفتن امريكايي ها 

امنيتشان به خطر مي افتد.

امريکاازمنطقهخارجنميشود
تغييرنقشميدهد

ميزگرد»جوان« برای  بررسي وضعيت غرب آسيا با خروج نيروهای امريکايی از سوريه

تصميم دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
روح اه صالحی
      گفت وگو

امريکا، براي خ�روج حدود 2هزار 
نظامي امريکايي از خاك سوريه و 
متعاقب آن خ�روج بخش�ي از نيروهايش از افغانس�تان، چنان 
غيرمنتظره بود كه حتي مقامات داخلي امريکا هم از اين تصميم 
متحير شدند. تصميمي كه البته روس ها نسبت به اجرايي شدن آن 
ترديد دارند و اروپايي ها آن را خنجر از پشت امريکا به متحدانش 
مي دانن�د.  پس از هفت س�ال حماي�ت همه جانب�ه از گروه هاي 
تروريستي و اش�غال بخش هايي از شمال س�وريه، امريکايي ها 
سرانجام به اين جمع بندي رس�يده اند كه حضورشان در سوريه 
چيزي جز هزينه تراشي براي واشنگتن در پي ندارد. دونالد ترامپ 
كه تا چندي پي�ش مدعي بود ت�ا زمان خروج نيروه�اي ايراني، 
نيروهايش را در شمال سوريه حفظ مي كند در اقدامي غيرمنتظره 
اعام كرد كه 2هزار نيروي امريکايي را  ظرف سه ماه از سوريه خارج 
مي كند. تصميمي كه پس لرزه هايی را در منطق�ه و جهان به راه 
انداخت و به رغم استقبال كشورهايي مثل روسيه و ايران، از همان 
ابتدا موج انتقادات از سوي رژيم صهيونيستي و اروپايي ها روانه كاخ 
سفيد شد تا شايد با ابراز نگراني هاي امنيتي خود دونالد ترامپ را 
به عقب نشيني از تصميم خود وادار كنند. پس لرزه هاي تصميم 
ترامپ در كاخ سفيد هم مشهود بود جايي كه جيمز متيس، وزير 
دفاع امريکا روز بعد از تصميم ترامپ، از سمت خود استعفا كرد و 
نشان داد كه اختافات بين مقامات پنتاگون با كاخ سفيد درباره 
تحوات منطقه جدي اس�ت. به نظر مي رس�د خ�روج نظاميان 
امريکايي كه ممکن است خأ قدرت را در منطقه ايجاد كند،  بيش 
از آنکه سوريه را به بازگش�ت صلح و ثبات اميدوار كرده باشد به 
ابهام ها و ترديدها درباره آينده اين كشور دامن زده است.  دكتر 
ابراهيم متقي، استاد دانشگاه تهران درباره تصميم ترامپ براي 
خروج از منطقه مي گويد: »امريکا نيروي نظامي خود را براي آشوب 
در منطقه درگير نمي كند و تعداد اين نيروها را گسترش نمي دهد، 
بلکه مي خواهد با كاهش نيروهاي نظامي خود، نيروهاي منطقه اي 
را فعال كند.«  هادي محمدي  نيز در اين باره تأكيد مي كند: »امريکا 
با تركيه توافق مي كند تا آنکارا در پروژه منطقه اي به واشنگتن 
كمک كن�د و در مقاب�ل امريکا فش�ارهاي سياس�ي، امنيتي و 
سرمايه اي عليه تركيه را كاهش دهد و رجب طيب اردوغان را كه 
از لحاظ اقتصادي تحت فشار است، نجات دهد.«  در ميزگردي با 
دكتر ابراهيم متقي، استاد دانشگاه تهران، هادي محمدي و يک 
كارش�ناس ميهمان، كه درخواس�ت كرده نامش ذكر نشود،  به 
گفت وگو نشس�تيم تا به س�ؤااتي در اين زمينه پاس�خ دهيم. 

متقي: هم در س�ند راهبردي 2015 
ب�اراك اوباما و هم در س�ند امنيتي 
2017 ترام�پ اصطاح�ي ب�ه ن�ام 
»Ofshore Balancing« يعن�ي 
»موازن�ه خ�ارج از س�احل« مطرح 
ش�ده، يعني اينکه امري�کا نيروي 
نظامي خود را براي آشوب در منطقه 
درگير نمي كند و تعداد اين نيروها را 
گسترش نمي دهد، بلکه مي خواهد 
با كاه�ش نيروه�اي نظام�ي خود، 

نيروهاي منطقه اي را فعال كند

محمدي: اگ�ر امريکايي ه�ا به اين 
نتيجه رس�يدند كه حضورش�ان در 
افغانس�تان و س�وريه به نفعش�ان 
نيس�ت، تصميم به خروج مي گيرند 
و هنر ترامپ اين است كه اين تصميم 
راهبردي را كه قرار است انجام بشود 
ب�ه كااي معامله اي تبدي�ل كند تا 

امتيازاتي بگيرد
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همراهتعداديازاعضايخانوادهبهشهركرد،
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گويااسبابآشناييتانباشهيدعباسي
ازجبهههايدف�اعمقدسرقمخورده

بود؟
پ��درم در جبهه با منصور که از ش��هرکرد اعزام 
ش��ده بود، آشنا ش��د و همين آش��نايي زمينه 
وصلت ما را فراهم کرد. من 16 ساله و دانش آموز 
بودم. در مهر ماه س��ال 62 عقد کرديم و مراسم 
عروس��ي مان نيز در اسفند همان س��ال برگزار 
شد. منصور متولد س��ال 36 بود و زمان ازدواج 
26 سال داشت. منصور قبل از حضور در جبهه 
کار آزاد داشت، به کويت مي رفت، به بندرعباس 
مي رف��ت، کار و درآمد خوبي داش��ت. تا اينکه 
برادرش آيت اه عباسي در عمليات آزاد سازي 
خرمشهردر س��ال 61  به ش��هادت رسيد و در 
وصيتنامه اش از برادرش منصور خواس��ت وارد 
سپاه ش��ود و به جبهه برود. منصور هم در عمل 
به وصيت برادرش به عنوان بسيجي عازم جبهه 
ش��د. هم در کردستان حضور داش��ت و هم در 

جبهه جنوب بود. 
مدتطوانيهمدرجبههبود؟

مرتب به جبهه مي رفت. حدود 68 ماه س��ابقه 
جبهه داش��ت. خداوند س��ه فرزند به ما داد که 

فاصله سني هر کدام يک سال بود. 
بااينهمهباجبههرفتنونبودنشدر

خانهمشكلينداشتيد؟
من خودم بچه مناطق جنگي ب��ودم، جنگ را 
لمس کردم. جنگ تحميلي که ش��روع شد ما 
آبادان بودي��م. مي ديدم پ��در و برادرانم مرتب 
به خطوط مقدم جنگ مي رفتن��د و مي آمدند. 
خانواده ما با مسائل و مش��کات جنگ عجين 
ش��ده بود. اينطور نبود که دور باشيم و متوجه 
نباشيم، بنا براين خودم را آماده زندگي مشترك 
با يک رزمنده کرده بودم. از طرفي در خصوص 
ازدواج با منصور هم به پ��درم اعتماد کردم. باور 
داش��تم که حرف هايش روي حس��اب و کتاب 
است. هيچ پدري بد فرزندش را نمي خواهد. او از 
منصور خيلي تعريف کرد، من هم اعتماد کردم. 
اينطور نبود که رفت وآمد باشد. صحبت ها خيلي 
کلي بود اما پدرم منصور را از نزديک مي شناخت. 
با هم بودند، همرزم بودن��د و اخاق و رفتارش 
را از نزديک ديده بود. به من گفت پس��ر خيلي 

خوب، عاقل و شجاعي است. خيلي از شجاعت 
ايش��ان تعريف کرد. من هم که به پدرم اعتماد 
کامل داشتم، قبول کردم و قسمت من همراهي 
با ايش��ان ش��د. روي همه چيز توافق داشتيم. 
در تعيين جزئيات مثل تعيين مهريه، مراس��م 
عروس��ي و هزينه ها و جهيزيه هم بحثي نبود. 

مهريه من350هزار تومان بود. 
بههرحالايش�انجبههب�ود،هرآن
امكانش�هادت،اس�ارتي�اجانبازي
ايشانميرفت.دراينخصوصقبلاز

ازدواجباهمصحبتكرديد؟
بله، صحبت ش��د. وقتي به مرخصي مي آمد از 
احتمال اسارت ، جانبازي و شهادتش مي گفت. از 
خاطرات و خطرات جبهه مي گفت. يک بارخطر 
از بيخ گوش او رد ش��د، مي گفت قس��مت نشد 
شهيد شوم. مي خنديد و مي گفت عمرم به دنيا 
بود واا در آن حادثه بايد ش��هيد مي شدم. من 
ديگر عادت کرده بودم، براي من عادي بود. دائم 
براي سامتي اش صدقه مي دادم يا آيه الکرسي 
مي خواندم. البته سه تا بچه قدو نيم قد را بزرگ 
ک��ردن در حالي که به قول مع��روف خودم هم 
بچه بودم، سخت بود. با داش��تن سه بچه هنوز 
20 سال هم نداشتم. واقعاً در آن شرايط نبودن 
همسر سخت است. دو بچه در دو گهواره داشتم، 
به غذا و لباس و دکتر و واکس��ن و بهداشت آنها 
بايد رسيدگي مي کردم. من ياد ندارم آن موقع 
جايي رفته باش��م، مثًا مس��افرت رفته باشم، 
حتي براي مهماني ها هم خودم را محدود کرده 
بودم. وقتي منصور به مرخصي مي آمد و بچه ها 
ايش��ان را مي ديدند، واقعاً بال و پر درمي آوردند 
و خوش��حال مي ش��دند. خيلي هم عاطفي بود 
اما وقتي مي رفت، بچه ها ت��ب مي کردند. البته 
خانواده همس��رم خيلي خوب بودند. همراهي 
خوبي داشتند. منصور مادر مهربان و بامحبتي 
دارد. اان ه��م مادرش با م��ن زندگي مي کند. 

بااخره صبر کردم تا جنگ تمام شد و همسرم 
به خانه برگشت. 

رزمندهايبا68ماهسابقهجبهه،چطور
ش�دبازرخترزمپوش�يدوبهعنوان

مدافعحرمبهسوريهرفت؟
اس��فند 94 بود که يک شب همس��رم خوابي 
مي بيند. نماز صبح را که خوانديم، به من گفت 
مدتي است سوريه درگير جنگ با داعشي هاست. 
گفتم اخبارش را شنيدم. گفت چرا به من نگفتي 
به سوريه بروم. خيلي تعجب کردم و گفتم اول 

صبح چه حرفي است که مي زني! گفت امشب 
خواب ديدم يکي از رزمندگان دوران دفاع مقدس 
که او را از نزديک مي شناسم، در جاده اي منتهي 
به حرم حضرت زينب)س( در حال رفتن بود. در 
عالم خواب مرا به اس��م صدا زد و گفت: منصور! 
بجنب که از قافل��ه عقب نمان��ي! اان که فکر 
مي کنم گويا مرا براي رفتن به سوريه دعوت کرده 
است. من گفتم تو اان بازنشسته شده اي، ديگر 
مسئوليتي به گردنت نيست. براي چه مي خواهي 
دوباره براي جنگ بروي. گفت درست است که 
من از سپاه بازنشسته ش��دم اما از پاسداري که 
بازنشسته نش��ده ام. من هميشه پاسدار انقاب 
و اسام و کش��ورم هستم. به ش��وخي گفتم تو 
ديگر پيرمرد هستي! 60ساله ش��ده اي، کاري 
از تو برنمي آيد، مي خواهي بروي چه کار کني. 
گفت اتفاقاً امثال من بايد بروند. ما تجربه جنگ 
خودمان را داريم. جوان ها که تجربه اي ندارند. 
خاصه مصمم به رفتن شد و در فاصله يک هفته 
همه مقدمات اعزام به سوريه را فراهم کرد. اتفاقاً 
همه کارها هم مثل گرفتن پاسپورت و ويزا خود 
به خود و سريع برايش رديف شد. بعد هم با ذوق 
و ش��وقي عکس گرفت و با چه��ره خندان کنار 
عکس برادر شهيدش گذاشت و گفت راستي اگر 
يک روز دنبال عکس من آمدند همين عکس را 
به آنها بدهيد. گفتم مگر قرار است کسي بيايد؟ 
خنديدن. البته من متوجه منظورش شدم، گفتم 
حاا ما اجازه داديم به سوريه بروي اما قرار نيست 
از اين حرف ها بزني! گفت ما و ش��هادت؟! حاا 
يک چيزي گفتي��م، نمي خواهد چيزي بگويي. 
وقتي م��ادرش به خانه ما آم��د و عکس منصور 
را کنار عکس فرزند ش��هيدش ديد، گفت: مادر 
اين عکس را کي اينجا گذاش��ته است؟ گفتم: 
خودش گذاشته. به منصور گفت: چرا اين کار را 
کردي؟ منصورگفت: ناراحتي مادر؟ گفت: آره که 
ناراحتم، زود اين عکس را بردار. منصور هم گفت: 

به خاطر مادرم عکس را برمي دارم اما ش��ما اين 
عکس را داشته باشيد. در واقع خودش را براي 
شهادت آماده کرده بود و مي دانست که عاقبت 

اين راهي که انتخاب کرده شهادت است. 
همانباراولبهشهادترسيد؟

نه، سه بار اعزام ش��د. بار اول اسفند 94 بود که 
در س��الروز تولدش از ناحيه دست مجروح شد. 
دستش را در بيمارستان حلب سوريه جراحي 
کردند. خيلي راضي نبودند. به اصرار پزش��کان 
به ايران آمد. گفته بودند اگر نروي، ممکن است 
مجبور به قطع دستت ش��ويم. حدود هفت ماه 
درگير معالجه دستش بود. در سرما و گرما بايد 
دستکش مي پوشيد. شب ها از درد بيدار مي شد 
و ناله مي کرد. يک بار به شوخي گفتم: چرا اينقدر 
ناله مي کني؟ اي��ن راه را خودت انتخاب کردي. 
گفت: من رفتم که سرم برود، دست که چيزي 
نيس��ت. عاقبت هم همين ش��د و سرش مورد 
اصابت گلوله تکفيري ها قرار گرفت و شهيد شد. 
ازحالوهوايجبههمقاومتبرايشما

ميگفت؟
خيلي خوش��حال بود. وق��ت رفتن ان��گار بال 
درمي آورد. مي گفت نمي دانيد جهاد با داعشي ها 
چقدر حال دارد. وقتي به مرخصي مي آمد براي 
برگشتن لحظه شماري مي کرد. نيمه ماه رمضان 
که س��الروز مياد امام حسن مجتبي)ع( است، 
مي خواس��ت براي بار دوم اعزام ش��ود. اواسط 
مرداد ماه بود که از سوريه برگشته بود و من براي 
اس��تقبال از او به تهران رفتم. تا مرا ديد گفت: 
ش��هريور ماه برمي گردم. گفتم: هن��وز نيامده 
حرف از رفتن ميزني؟ نوه مان در راه اس��ت، من 
بايد پيش دخترمان باش��م. از طرفي نمي توانم 
مادرتان را تنها بگذارم، صبر کن هر وقت به دنيا 
آمد برو که قبول کرد. بعد از تولد نوه مان گفت: 
حاا اجازه مي دهي بروم؟ گفتم: ماه محرم است، 
مي خواهم نذري بدهم. بعد هم سالگرد شهادت 
برادرش ش��د. بعد هم بهانه ماه صفر را آوردم. تا 

اينکه خبر شهادت دوستش را شنيد. 
دوستايش�اندرس�وريهبهشهادت

رسيدهبود؟
بله، با شنيدن خبر شهادت دوستش مصطفي 
نبي لو خيلي به هم ريخت. قبًا خيلي از او براي 
من گفته بود. ابتدا خبر شهادتش را من شنيدم. 
به پسرم گفتم مراقب باش پدرت متوجه نشود 
اما وقتي به خانه آمد ش��روع کرد با صداي بلند 
گريه کردن. گفتم: چه ش��ده؟ چرا اينقدر گريه 
مي کني؟ گفت: مصطفي شهيد ش��ده. گفتم: 
خوشا به سعادتش. اينکه ديگر ناراحتي ندارد! 
گفت: چرا او شهيد شد و من نشدم. گفتم: قرار 
نيست همه شهيد شوند. اگر همه شهيد شوند که 

بقيه کارها روي زمين مي ماند. 
پسش�هادتدوس�تشانگيزهدوباره

رفتنششد؟
مي توانم بگويم انگي��زه اش را چن��د برابر کرد. 
هميشه مي گفت معلوم ش��د من ايق شهادت 
نيستم و خدا من را نمي خواهد. خيلي با او صحبت 
کرديم. حتي پسرمان او را دلداري مي داد تا آرام 
ش��ود. تا اينکه موس��م پياده روي اربعين شد و 
من تصميم گرفت��م در اين پي��اده روي حضور 
داشته باشم. به منصور گفتم: اجازه مي دهي به 
پياده روي اربعين بروم. گفت: اش��کال ندارد برو 
اما من هم ممکن است به س��وريه بروم. گفتم: 
حداقل صبر کن من برگ��ردم. گفت: چمدانم را 
بستم، منتظر تلفن هس��تم. زمان اعزام معلوم 
نيست. شايد قبل از برگش��تن شما اعام کنند. 
در آن صورت مي روم. بعد هم گفت: پيش��نهاد 
شده من هم در مراسم پياده روي اربعين در يک 
موکب خدم��ت کنم اما قبول نک��ردم، چون در 

گفتوگوي»جوان«باهمسررزمندهپرسابقهدفاعمقدسوشهيدمدافعحرممنصورعباسي

مي گفت پاسداري از اسام بازنشستگي ندارد
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جدول کلمات متقاطع

سوريه بيشتر به من احتياج دارند. به هر حال به 
پياده روي اربعين رفتم. در راه بازگشت از کربا به 
نجف بودم که پسرم تلفني اطاع داد بابا به سوريه 
رفته است و قرار است وقتي رسيد تلفني با شما 
صحبت کند. من در برگشت از پياده روي اربعين 
هنوز وس��ايلم را زمين نگذاشته بودم که منصور 
تماس گرفت. گفتم: سام چرا صبر نکردي من 
بيايم بعد بروي؟ با صداي گرفته و غمگين گفت: 
اين دفعه با دفعات قبلي فرق داش��ت. اين بار به 
دعوت خود خانم حضرت رقيه )س( رفتم. ديشب 
هم حرم بي بي دعاگويت بودم. وقتي گفت حضرت 
رقيه مرا دعوت کرد، حالم دگرگون شد. از خودم 
خجالت کش��يدم و گفتم: اگر اينطور اس��ت من 
حرفي ندارم. فقط مراقب خودت باش و ان شاءاه 
به سامت برگردي. اعزام آخر همديگر را نديديم 
اما با خودم مي گفتم در اين دعوت رازي است. بعداً 
شنيدم که قرار است در عمليات آزاد سازي منطقه 
بوکمال شرکت کند. چند بار تماس گرفت اما بعد 

از مدتي خبري از منصور نشد. 
چندروزبعدازآخرينتماسازشهادت

ايشانمطلعشديد؟
حدود 23 روز بعد از آخري��ن تماس تلفني خبر 
شهات منصور آمد. ايشان روز جمعه دهم آذرماه، 
هنگام اذان ظهر شهيد ش��د. همان شب، تلفن 
پسرم زنگ خورد. گوش��ي را که برداشت شنيد 
کسي به زبان عربي صحبت مي کرد. تماس را قطع 
کرد. همان لحظه گفتم: شايد به خاطر بابايت زنگ 
زده بود. ظاهراً همسرم خودش شماره پسرم را به 
يکي از دوستانش داده بود تا هر اتفاقي که برايش 
پيش آمد به پسرمان اطاع دهند و دوستش در 
آن لحظه نمي توانست تماس بگيرد، براي همين 
شماره تلفن پسرم را به يک رزمنده سوري داده بود 
تا به ما اطاع دهد. گذشت تا روز يکشنبه که من 
در جلسه قرآن بودم. وقتي به نزديک خانه رسيدم، 

صداي گريه مادر منصور را شنيدم. پسرم بيرون 
بود که گفت: بيا مادربزرگ را به دکتر برسان، اما 
وقتي وارد خانه شدم، پس��رم گفت: مامان، بابا. . 
. همانجا نشس��تم و فهميدم که اين بنده خدا که 
دارد گريه مي کند يک خبري است. مادرشوهرم 
را مي شناختم خيلي صبور است و هرگز بلند گريه 
نمي کند. حتي وقتي فرزندش ش��هيد شده بود، 
بي تابي نمي کرد يا پسر ديگرش که در جواني به 
رحمت خدا رفت باز خيلي صبر داشت اما چون به 
منصور خيلي وابسته بود، ديگر نمي توانست بلند 
گريه نکند. مي گفت همه اميدم به منصور بود. با 
خودش مي گفت: پدر منصور رفت، گفتم منصور 
را دارم.آيت اه شهيد شد گفتم منصور هست. اما 
حاا که منصور شهيد شد، ديگر صبر و طاقتم هم 
تمام شد. به هر حال داستان زندگي ما هم اينطور 

نوشته شده بود. 

نحوهشهادتش�هيدمدافعحرممنصور
عباسياززبانهمرزمش

منبچهطوطيام!
در منطقه بوکمال سوريه در شهرك السکيره در 
منزلي به عنوان مقر مهندس��ي اسکان داشتيم. 
تقريباً منطقه آزاد شده بود و ش��هر بوکمال در 
اختيار ما قرار داش��ت. آنچه از تفاله هاي داعش 

باقي مانده بود به سمت شرق فرات گريخته بودند. 
قرارگاه، مأموريت سنگين زدن خاکريز لب فرات 
را به مهندس��ي واگذار کرده بود. شب ها با چند 
دستگاه مشغول به  کار مي ش��ديم. روند اجراي 
پروژه با موفقيت باا پيش رفت. کار رو به اتمام 
بود. فقط بايد خاکريزها را تقويت مي کرديم تا ديد 
دشمن کامًا کور مي شد. شهيد منصور عباسي 
با يک لودر بدون اتاق، مأمور اجراي اين مأموريت 
خطير بود. مي ديدم که با جان و دل کار مي کرد. 
خوشحال بود که به آب فرات نزديک شده است. 
يک شب با رعايت مسائل امنيتي کنار رود فرات 
رفت و وضو گرفت. از اينکه دستش به آب فرات 
رسيده بود، سر از پا نمي شناخت. شايد آن هنگام 
اشکي که مي ريخت به ياد حضرت ابوالفضل)ع( 
بود که دستش به فرات رسيد و آب ننوشيد. يکي 
از روزهاي جمعه آذرماه سال 1396 بود که بچه ها 
غسل جمعه کردند، شهيد عباسي هم بود که به 
نظر من در آن روز عاوه بر غس��ل جمعه، غسل 
ش��هادت هم کرد. وقتي از اتاق محل استراحت 
بيرون آمد، با لبخند پرس��يدم: بچه طوطي! چه 
خبر؟ )هرگاه مي خواست شوخي کند مي گفت 
بدانيد که من بچه طوط��ي ام )البته اين نکته را 
که به مادر ايش��ان گفتم با لبخندي تأييد کرد( 
با خنده اي معنادار گفت: همين اان زنگ زدم و 

باهاش صحبت کردم شاد شاد... 
رفتيم در حياط و کنار آتش��ي که روي خاك ها 
روش��ن کرده بودند نشس��تيم و چاي آتيش��ي 
نوش��يديم. به يکي از بچه هاي فاطميون گفتم: 
سيد چند تا عکس از ما بگير! گوشي را آورد و چند 
تا عکس گرفت که يکي از عکس ها دو نفري بود، 
نگاهي کرد و گفت: عجب عکسي شد. بعد با همان 
روحيه شادي که داشت دست گذاشت رو پيشاني 
من و گفت: ان ش��اءاه يک تير اينجا مي خورد و 
شهيد مي شويد. بعد دست گذاشت روي شقيقه 

خودش و گفت يک تير هم اينجا مي خورد و... که 
من ادامه دادم: ان ش��اءاه از طرف ديگر بيرون 

مي آيد و شهيد مي شويد. 
س��اعت 10صبح بود که من مأمور شدم تا يک 
تانکر سوخت به مقر بياورم. وقتي برگشتم ديدم 
بچه ها همه با قيافه هاي متحدالش��کل دور هم 
ايستادند و عکس مي گيرند. متوجه شدم شهيد 
عباسي با ماشين ريش تراش خود سر همه بچه ها 

را به يک شکل اصاح کرده است. 
ساعت 11 گفت که مي خواهم باك سوخت لودر 
را پر کنم تا براي کار امشب آماده باشد. رفت و 20 
دقيقه بعد يکي از بچه ها هراسان آمد و گفت که 
عباسي تير خورد. با پاي برهنه دويدم تا به بااي 
سرش رسيدم. بافاصله او را به درمانگاه رسانديم 
اما صحبت ابتدايي پزشک، اميد همه ما را نااميد 
کرد. هنگامي که در حال سوخت رساني به لودر 
بود، يک��ي از رزمندگان از ايش��ان مي خواهد تا 
همان موقع قسمتي از خاکريز را ترميم کند چون 
دش��من از آن نقطه ديد دارد. وقتي س��وار لودر 
مي ش��ود مورد هدف تک تيراندازهاي تکفيري 
قرار مي گيرد و گلوله درس��ت ب��ه همان جايي 
از س��ر ايش��ان اصابت کرد که آن روز به شوخي 
اشاره کرده بود. اميدوارم خداوند مرا نيز به ايشان 

ملحق کند. 

باش�نيدنخبرش�هادتدوس�تش
مصطف�ينبيلوخيليب�ههمريخت.
قب�ًاخيل�يازاوبرايم�نگفتهبود.
ابتداخبرش�هادتشرامنشنيدم.به
پسرمگفتممراقبباشپدرتمتوجه
نشوداماوقتيبهخانهآمدشروعكرد
باصدايبلندگريهك�ردن.گفتم:چه
شده؟چرااينقدرگريهميكني؟گفت:
مصطفيشهيدش�ده.گفتم:خوشابه
سعادتش.اينكهديگرناراحتيندارد!
گفت:چرااوش�هيدش�دومننشدم
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وي ژه كودك ونوجوان

داس��تان تصويري : عكس هاي يادگاري

* فيل بااي د رخت 
 اولي: می د انی وقتی یک فيل می رود روی د رخت چه می شود؟

د ومي : نه، چه مي شود؟
 اولي: یک فيل از روی زمين کم می ش�ود.حاا بگو  وقتی د و تا فيل می روند روی د رخت 

چه می شود؟
د ومي: حتماً یک فيل د یگر  از روی زمين کم می شود. 

اولي :نه خير، د رخت می شکند.

بعد از تعطيل شدن از مدرسه مثل هميشه با نرگس به 
طرف خانه راه افتاديم. با نرگس عاوه بر همكاسي، 
همس��ايه ه��م بوديم. نرگ��س هم دخت��ر باهوش و 
درسخوان و هم خيلي منضبط و مرتبي بود و همين 
از او يك ش��خصيت مورد توجه ساخته بود كه عاقه 
من را به دوستي با او بيش��تر مي كرد. وقتي نزديك 
خانه رسيدم قبل از جدا شدن دوباره جشن تولدش را 
يادآوري و تأكيد كرد حتماً براي مهماني به موقع به 

خانه شان بروم.
در خانه جلوي اتاق، دو جفت كفش غريبه خودنمايي 
مي كرد. وارد خانه كه شدم عمه و مامان گرم صحبت 
بودند. بعد از احوالپرس��ي معلوم شد عمه و دخترش 
س��مانه براي امتحان در يك مؤسس��ه پژوهشي به 

تهران آمده اند.
سراغ س��مانه را گرفتم، عمه گفت به خاطر خستگي 
سفر به خواب رفته. يك س��اعت بعد، خودم را آماده 
رفتن به خانه نرگس  ك��ردم. نرگس خيلي دقيق بود 
و توقع داشت من به  موقع در خانه اش حضور داشته 
باش��م. لباس مرتب مخصوص مهماني را پوش��يدم 
و كادوي��ي را كه از قبل تهيه كرده بودم، برداش��تم و 
آماده رفتن ش��دم. به اتاقي كه س��مانه خوابيده بود 
رفتم اما سمانه هنوز بيدار نشده بود. چشمم به موبايل 
روي ميز افتاد. زيبايي موبايل سمانه توجهم را جلب 
كرد. خيلي ش��يك و قشنگ تر از گوش��ي خودم بود 
مخصوصاً كه جلد گل دار و صورتي رنگ، زيبايي اش 
را چندبرابر كرده بود. زيبايي موبايل س��مانه چشمم 
را گرفت. فكري به خاطرم رس��يد، وسوس��ه ش��دم 
موبايل سمانه را همراه خودم به مهماني ببرم و جلوي 
نرگس و مهمانان پز بدهم. من و سمانه، با اينكه او در 
شهر ديگري زندگي مي كرد و دير به دير همديگر را 
مي ديديم، خيلي راحت و صميمي بوديم آن قدر كه به 
قول معروف با هم ندار بوديم. دلم نيامد بيدارش كنم، 
موبايلش را برداش��تم و به ج��اي آن موبايل خودم را 

گذاشتم و برايش يادداشت نوشتم و توضيح دادم كه 
براي يكي، دو ساعتي موبايلش را به امانت برمي دارم. 
در مهماني با اينكه موبايل سمانه خاموش بود تمايلي 
به روش��ن كردن تلفن نداش��تم اما طوري در دست 
مي گرفتم و خودنمايي مي كردم كه مثاًَ مشغول چك 

كردن پيام هايم هستم. 
هنگامي كه مهمان��ان يكي يك��ي كادوي تولد را به 
نرگس مي دادند نوبت من كه رسيد براي خودنمايي با 
يك دست كادو و با دست ديگر موبايل سمانه را گرفته 
بودم تا كادو را به نرگس بدهم اما در يك لحظه موبايل 
از دستم ليز خورد و قبل از اينكه بتوانم آن را بگيرم به 

زمين افتاد. 
جشن تولد نرگس خيلي طول نكشيد و بعد از دادن 
كادو و صرف شيريني و كيك از او خداحافظي كردم و 
به طرف خانه راه افتادم. موقع برگشتن برخاف وقتي 
كه به مهماني مي رفتم خوش��حال و ذوق زده نبودم. 
دلهره و نگران��ي همه وجودم را گرفته ب��ود. از اينكه 
موبايل سمانه را برداش��ته بودم خيلي عذاب وجدان 
داشتم اما پشيماني ديگر سودي نداشت و اتفاقي كه 

نبايد مي افتاد، افتاده بود. 
هر كاري كردم دستگاه روشن نشد. كار از كار گذشته 
بود. نمي دانستم با چه رويي به صورت سمانه نگاه كنم. 

تاوان خودنمايي را گرفته بودم. با خودم گفتم حتماً 
سمانه از اينكه امانتش را به خوبي حفظ نكرده ام خيلي 
دلخور خواهد ش��د. نمي دانس��تم چه كار بايد بكنم. 
پيش خودم گفتم احتمااً ب��راي تعمير موبايل مبلغ 
زيادي بايد هزينه كنم. هوا تاريك ش��ده بود و امكان 
بردن موبايل به تعميرگاه نب��ود. پاي رفتن به خانه را 
نداشتم اما چاره اي نبود. تمام فكرم درگير اتفاق بود 
و اينكه چگونه با سمانه روبه رو شوم. وقتي روبه روي 
خانه رس��يدم به خودم آمدم. در خانه با اولين كسي 
كه روبه رو شدم س��مانه بود. همديگر را بغل كرديم. 
بعد از احوالپرسي در فكر اين بودم كه چطور جريان 
موبايلش را توضيح بدهم كه سمانه بي مقدمه گفت: 
»ليا، رفته بودي جشن؟ خوش گذشت؟ تو يادداشت 
گذاشته بودي موبايلم را به همراه خودت مي بري، پس 
چرا نبردي؟« تعجب كردم و گفتم: »چرا بردم!« بعد 
تلفنش را از كيفم درآوردم و به او نشان دادم و گفتم: 
»اتفاقاً همه چشمشون به...« در همين موقع مامان 
پريد وس��ط حرف ما و گفت: »ليا ببينم تو موبايلي 
كه روي ميز اتاق خواب، جلوي آيينه گذاش��ته بودم 
را نديدي؟« تعجبم بيشتر ش��ده بود. گفتم: »همون 
موبايل صورت��ي رنگ؟« مامان با خوش��حالي گفت: 
»بله، درس��ته كجا ديدي؟« همان طور كه موبايل را 
از كيفم درمي آوردم و به م��ادر مي دادم گفتم: »مگر 
موبايل سمانه نبود؟ من فكر كردم...« مامان نگذاشت 
حرفم را تمام كن��م و گفت: »نه اون واقعي نيس��ت 
اما خيلي ش��بيه تلفن واقعيه. اين را عمه جان واسه 
داداش بهروزت س��وغات آورده. خيلي قشنگه. نه؟ با 
تلفن واقعي مو نمي زنه.« بعد ادامه داد: »دس��ت تو 
چه كار مي كنه؟ چرا نگفتي برداشتي؟ اين بچه امون 
منو بريد از بس گفت موبايلم كو؟« بهروز كه با ديدن 
اسباب بازي اش خوشحال شده بود، گفت: »موبايلم را 
واسه چي مي خواستي؟« گفتم: »خب بردم تو جشن 
با تلفنت كلي پز دادم...« بهروز با حالتي جدي گفت: 
»بار آخرت باش��ه موبايلمو بدون اج��ازه برمي داري. 
فهمي��دي؟« من ك��ه از نگراني درآم��ده بودم نفس 
راحتي كشيدم و با خوشحالي گفتم: »باشه داداش، 

بار آخرمه از اين كارها مي كنم...«

نيشخند
مورد داشتيم....

*حواس جمع 
اولی: ببخشيد با حرف هایم سر ش�ما را د رد آورد م. 
د ومی: نه اختيار د ارید. من حواسم جای د یگری بود.

*خرگوش با هوش 
اولی: د رس�ته که ميگ�ن   خ�ورد ن هویج باعث 

تقویت قوه بينایی می شود؟
 د ومی: بله،به این د ليل که م�ن  تا حاا خرگوش 

عينکي  ند ید ه ام .

آشنايي با ضرب المثل هاي ايراني

شايد ش��ما هم تا به حال ضرب المثل »دسته گل به 
آب دادن« را شنيده باشيد و بخواهيد علت به وجود 
آمدن اين ضرب المثل را بدانيد؛ پس با ما همراه شويد 
تا روايتي كه باعث رواج چنين ضرب المثلي شده را 

برايتان شرح دهيم. 
گويند در سال هاي دور جواني فقير، دلباخته دختر 
كدخداي آبادي مي شود اما كدخدا موافق ازدواج آنها 
نبود و دست رد به سينه خواس��تگار مي زند. جوان 
نا اميد مي شود، مدتي بعد جوان ديگري كه از اهالي 
متمول ده بود به خواس��تگاري دختر رفته و پس از 
موافقت پدر و مادر دختر، بساط جشن برپا مي شود. 
جوان فقير هم براي دختر آرزوي خوشبختي مي كند 
و چون قادر نبوده از نزديك تماشاگر جشن عروسي 
باش��د روز جش��ن و پايكوبي از آب��ادي خودش دور 

مي شود و به كوه هاي اطراف پناه مي برد. 
كوه هايي كه در آن آب هاي برف هاي زمستان به هم 
پيوسته و تشكيل رودخانه اي بزرگ مي دهد. جوان 
كه دس��تش از همه چيز كوتاه ش��ده براي تسكين 
دلش از دشت و دمن و كوه و صحرا دسته گل زيبايي 
مي چيند. از آنجا كه مي داند رودخانه از روبه روي خانه 
عروس عبور مي كند دسته گل را به آب مي اندازد كه 

شايد نگاه عروس به آن بيفتد.
روبه روي خانه دختربچه ها و پسران خردسال مشغول 

بازي هستند. تا نگاهش��ان به دسته گل مي افتد هر 
يك ب��راي گرفتن گل از ديگري س��بقت مي گيرند. 
پس��ر خواهر عروس براي گرفتن دسته گل خودش 
را به رودخانه مي زند. گ��رداب او را در خودش غرق 
مي كند. پسرك از دنيا مي رود و عروسي به عزا تبديل 

مي شود.
وقتي جوان به آبادي برمي گ��ردد مي بيند كه خانه 
كدخدا س��ياه پوش و جشن عروس��ي تبديل به عزا 
شده. از جمعيتي كه در خانه كدخدا جمع شده بودند 
علت را مي پرسد. مردم ماجرا را مي گويند. پسر وقتي 
متوجه مي شود، با دست به پشت دستش مي زند. آه 
از نهادش بلند مي شود و مي گويد كه دسته گل را او 
براي عروس فرس��تاده بوده و مردم به او مي گويند: 
»پس اون دسته گل را تو به آب داده بودي« و از آن به 
بعد به كسي كه خرابكاري كند تا خسارت و زيان به 

بار آورد اين ضرب المثل را مي گويند.

طرف دسته گل به آب داده!

 نادانى مى خواس��ت به ااغش س��خن گفت��ن بياموزد، 
كلمات را در گوش ااغ مي گفت و به ااغ تلقين مى كرد. به 
خيال خود مى خواست سخن گفتن را به ااغ ياد بدهد  اما 
ااغ همچنان ساكت بود. نادان كه از سكوت ااغ عصباني 
شده بود كلمات را با صداي بلند فرياد مي زد و موجب آزار 
اطرافيان مي شد. حكيمى او را ديد و به او گفت: اى نادان! 
بيهوده كوشش نكن و تا سرزنشگران تو را مورد سرزنش قرار 
نداده اند اين خيال باطل را از سرت بيرون كن، زيرا ااغ از تو 
سخن نمى آموزد، ااقل تو از ااغ چيزي بياموز. نادان گفت: 
اي حكيم من از اين حيوان زبان بسته چه چيزي مي توانم 

بياموزم؟ حكيم گفت: خاموشي و سكوت را.

امـانـتـي سـمـــانـه
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روزي   روزگاري...

  نویسند ه و تصویرگر  :
         حسين کشتکار

چند حكايت پند آموز
  

  فقيرى به در خانه بخيلى آمد، گفت: شنيده ام تو قدرى از 
مال خود را نذر نيازمندان كرده اى. من در نهايت فقرم، به من 
هم چيزى بده. بخيل گفت: من نذر كوران كرده ام. فقير گفت: 
من هم كور واقعى هستم، زيرا اگر بينا بودم، از در خانه خداوند 

به در خانه كسى مثل تو نمى آمدم.
  

 به حكيمى ناس��زا مي گفتند. حكيم هيچ جوابى نداد. از او 
پرسيدند: اى حكيم، به چه دليل جوابشان را ندادى؟ حكيم 
گفت: »در جنگى داخل نمى شوم كه برنده آن بدتر از بازنده 

آن است«.

وقتي سربه سر ديگران 
مي گذاري

وقتي ديگران را 
 اين  عكس ها را من در مواقع وقتي خوشحاليتمسخر مي كني

مختلف از تو گرفتم  اينا كه جداً؟ 
عكس هاي

 خودم است،
 كي گرفته؟

پسرم چند لحظه به
 اين عكس ها نگاه كن

وقتي موقع تماشای تلويزيون 
احساسات خودت را كنترل 

نمي كني   

وقتي بي حوصله اي وقتي عصباني
مي شوي وقتي نسبت به انجام

مسئوليتت بي تفاوتي
وقتي شكلك
در مي آوري

وقتي دهن  كجي 
مي كني

وقتي در فكر 
شيطنت هستي

خودت قضاوت كن ببين
 اين كارهاي تو چطوره؟

 يعني همه اينا 
 عك��س خ��ودم 

است؟ واي
 چه بد

وقتي با صداي بلند  
ايجاد مزاحمت مي كني

وقتي به ديگران
 بي احترامي مي كني

وقتي   بي خودي
وقتي لجبازي فرياد مي كشي

 مي كني
وقتي بي ادبي

 مي كني
وقتي  خسته هستي



  نيما احمدپور
فرح ديبا براي س�اختن آينده خ�ود و فرزندش، 
چاره اي جز گرفتن ژس�ت همس�ر ف�داكار براي 
همس�رش ندارد، اما خوش�بختانه يا متأس�فانه 
ش�واهدي وج�ود دارد ك�ه رابط�ه آن دو را 
دس�ت كم در واپسين س�اليان حيات ش�اه، بس 
تيره و خيانت آميز نش�ان مي ده�د. آنچه در پي 
مي آي�د ش�مه اي از رواي�ات اطرافي�ان اين زوج 
اس�ت ك�ه واقعي�ت اي�ن ارتب�اط را در خاطرات 
خويش نش�ان داده اند. اميد آنكه مقب�ول افتد. 

  
محمدرضا پهل��وي مردي زن ب��اره ب��ود و از دوران 
نوجواني بدين رفتار عادت داش��ت. بر حس��ب نظر 
روانشناس��ان مردان��ي اينچنين، هرگ��ز نمي توانند 
شوهراني واقعي باش��ند. ش��اه پس از ازدواج با فرح 
ديبا- ك��ه دختري بي اصل ونس��ب ب��ود و به لحاظ 
تبار، با همس��ران قبلي وي تناس��بي نداشت- راه را 
براي خيانت ها و هرزه گردي هاي خود هموارتر ديد. 
همين امر موجب شد كه رابطه وي با فرح خيلي زود 
س��رد ش��ود و تظاهر آنها به زوجيت، تنها در محافل 
رس��مي بروز يابد. اين وضعيت فرح را نيز به واكنش 
متقابل و ارتباط بيش��تر با مرداني از حلقه دوستان 

خود واداشت. 
  درس�ت اس�ت ك�ه ش�هبانوي مملك�ت 

دوست پسر داشته باشد؟
 مادر محمدرضا )تاج الملوک( ك��ه به گفته  خودش 
از س��ال1352 با فرح قهر كرده و كلمه اي با او سخن 
نگفته بود، روايتي خواندني از روابط خانوادگي شاه و 
فرح دارد و به گفته  خودش، بارها برخوردهاي تند و 

خشني در قبال رفتارهاي فرح داشت:
» يک بار آق��اي صاحب اختيار) عباس��علي يعقوبي( 
رئيس خدمه  كاخ هاي سلطنتي با ترس و لرز و هزار 
اما و اگر و ببخشيد و جايي نگوييد و اينگونه مقدمات 
گفت: قربانت گردم، آيا اين درست است كه شهبانوي 
مملکت دوست پسر داشته باشد و او را با خود به داخل 
كاخ بياورد؟ البته ما مي دانس��تيم كه فرح با فريدون 
جوادي قاطي ش��ده اس��ت، اما نه اينکه او را به كاخ 
بياورد! اين بود كه يک روز، خود فرح را خواس��تم و 
به او نهي��ب زدم كه زنيکه  گدا! خجالت نمي كش��ي 
اين قبيل كاره��ا را در جلوي چش��م كاركنان دربار 
انجام مي دهي؟ فرح گفت: درس��ت گفته اند كه شاه 
مي بخشد، شيخ عليخان نمي بخشد! خود محمدرضا 
مرا آزاد گذاش��ته، آن وقت بايد به تو حس��اب پس 
بدهم؟ من آزاد هس��تم و اختيار پايين تنه ام را دارم! 
خاصه خيلي بي حياي��ي كرد و من هم ب��ه كلي با 
او قطع رابطه كردم و تا امروز كه به خارج از كش��ور 
آمدم، بيشتر از پنج س��ال اس��ت كه يک كلمه با او 

حرف نزده ام!« 

  فرح و فريدون جوادي، يك عامت س�ؤال 
بزرگ

احمدعلي مس��عود انصاري كه م��ادرش، خاله  فرح 
بود و به خاطر همين نس��بت خانوادگي ب��ا فرح، به 
حلقه  دوستان خصوصي شاه و فرح راه يافته بود، در 
خاطراتش به رابطه  خاص و به قول خود او، غيرعادي 

بين فرح و فريدون جوادي اشاره كرده است:
» يک نکته  مهم، مسئله  فرح و جوادي بود و آن اينکه 
در رفت و آمدهاي مکرر به دربار به وجود يک رابطه  
غيرعادي بين فرح و فريدون جوادي پي برده بودم و 
چندبار به وس��ايل مختلف و با اخم  و  تَخم به جوادي 
حالي كرده بودم كه اين راز در پرده باقي نمي ماند، اما 
تأثيري نداشت. من هم اين مسئله را با خاله ام)مادر 
فرح( در ميان گذاشتم. خانم ديبا حقيقتاً ناراحت شد 
و ظاهراً بعداً اين مس��ئله را با فرح در ميان گذاش��ته 
بود، مدتي بعد فرح با حالت عصبانيت خطاب به من 
گفت: حاا براي مادرم درباره  رفتار من جاسوس��ي 

مي كني؟!« 
  كي نظر شما را پرسيد؟

ش��اه هميش��ه با مايمت از كن��ار رفتاره��اي فرح 
نمي گذش��ت، روايت علم از يکي از مجادات شاه و 

فرح خواندني است:
» مدت ها قبل به ش��اه پيش��نهاد كردم بد نيس��ت 
ميهماني ش��امي برگزار ش��ود كه بتوانن��د جمعي 
از برگزي��دگان را ب��ه آن دعوت كنن��د. مخلوطي از 
ديپلمات هاي خارجي، سرمايه داران، كارخانه داران 
و هنرمندان. ش��اه از اين فکر خوش��ش آمد، امشب 
سر شام تمام تاش��م را كردم تا اعليحضرتين تاريخ 
مشخصي براي اين مراس��م تعيين كنند و همچنين 
در مورد فهرست مدعوين هم به توافق برسند. شهبانو 
از دعوت س��رمايه داران اكراه دارد، زيرا معتقد است 
همگي آدم هايي هستند با اعتباري مخدوش و فاقد 
حسن شهرت. شاه از اين حرف عصباني شد و گفت: 
كي نظر ش��ما را پرسيد؟ من هس��تم كه ترتيب اين 
كارها را مي دهم نه شما. علم هميشه نظر شما را جويا 
مي شود كه من دليلش را نمي فهمم، متأسف شدم كه 

باعث ناراحتي شهبانو شدم.« 
برخورد ش��اه چنان تند و غيرمنتظره بود كه اسداه 
علم ف��رداي همان ش��ب، ب��ا لحني بس��يار مايم و 
محافظه كارانه به ش��اه در مورد برخورد لفظي شب 
گذشته با فرح صحبت مي كند، ولي بنا به گفته  علم، 
ش��اه زير بار نمي رود كه رفتارش با فرح به خصوص 
در حض��ور ديگران تند و خش��ن بوده اس��ت، علم با 
زيركي تمام، رفتار شاه را به نفرت پنهان شاه نسبت 
به فرح مربوط مي كند. او معتقد اس��ت با متممي كه 
به قانون اساسي افزوده شده در صورتي كه شاه پيش 
از 18سالگي وليعهد بميرد، ش��هبانو نايب السلطنه 
خواهد شد. اين مسئله تنش موجود ميان شاه و ملکه 

را علني كرده است. . . علم اعتقاد دارد كه هدف فرح از 
مخالفت هاي علني با نظريات شاه، اين بوده است كه 
موقعيت خود را تحت قانون اساسي به شاه يادآوري 
كند و علم محرک اصلي اين رفتار فرح را س��ادگي و 
بي شعوري خود فرح و تحريکات اطرافيان او مي داند. 
  فرح و يك س�خنراني مملو از غلط و خاف 

سياست هاي شاه!
رفتارهاي غربي فرح و اطرافيان او حد و مرز مشخصي 
نداشت و براي نمونه هنگامي كه براي نخستين بار، 
دو همجنس باز رسماً در ايران ازدواج كردند، يکي از 
آنها طراح لباس مخصوص فرح از آب درآمد! كيوان 
خس��رواني) فرزند سپهبد خس��رواني( كه به عنوان 
طراح لباس در خدمت فرح قرار داش��ت، طي مراسم 
مجللي در يکي از هتل هاي ته��ران، با بيژن صفاري 
)پس��ر تيمس��ار صفاري( ازدواج كرد! علم در بخش 
ديگري از خاطرات خويش به سخنراني جنجالي فرح 

در كميته  اصاحات اجتماعي اشاره مي كند:
» ديروز ملک��ه در كميته  اصاح��ات اجتماعي يک 
سخنراني ايراد كرد كه من از محتوايش كوچک ترين 
اطاعي نداشتم. امروز 15 دقيقه قبل از اخبار اصلي 
راديو متن س��خنراني را تحويل من دادند. بسياري 
از مطالب آن ب��ه نظرم غلط و خاف سياس��ت هاي 
شاه آمد. خود شاه نبود و من رأس��اً دستور دادم كه 
سخنراني از راديو پخش شود، ولي روزنامه ها در چاپ 
متن آن تأخير كنند. يک ساعت بعد مطلع شدم كه 
منشي مخصوص ملکه، نسخه هايي از سخنراني را بين 
روزنامه ها توزيع كرده و به هيچ وجه نمي شود مانع از 
چاپ آن در روزنامه هاي فردا شد. اين قضيه شري به 

پا خواهد كرد.« 
دقيقاً همانطور كه علم پيش بيني كرده بود، شاه از اين 
سخنراني فرح بسيار عصباني شد و ضمن توبيخ شديد 
علم براي صدور اجازه  پخش سخنراني فرح، بافاصله 
به فرح تلفن زده و � به گفته  علم � رک و پوست كنده 
به فرح گفت كه رئيس دفتر مخص��وص او از عوامل 

توطئه گر است. 
  فحش ركيك فرح در حضور شاه!

در جريان س��فر ش��اه و فرح به امريکا و ديدار آنها با 
كن��دي، رئيس جمهور امري��کا، اتف��اق جالبي روي 
داد كه نق��ل آن مي تواند براي خوانن��دگان جالب و 
شناخت بهتري از روحيات ش��اه و فرح ارائه دهد. در 
مجلس شام خصوصي، محمدرضا يکسري جواهرات 
 فوق الع��اده نفي��س و منحصر ب��ه فرد در دني��ا را به 
ژاكلين كندي � همس��ر رئيس جمهور امريکا � هديه 
داد. اين جواهرات متعلق به همس��ر ريچارد شيردل 
بودند. ژاكلين چنان تحت تأثير اي��ن هديه  بي نظير 
و گران قيمت محمدرضا ق��رار گرفت كه جلوي همه  
ميهمانان، محمدرضا را بوسيد! اما در برابر اين هديه  
بزرگ ش��اه، كندي يک تابلوي نقاشي آبرنگ به فرح 

تاج الملوک : يك بار آقاي صاحب اختيار 
)عباس�علي يعقوب�ي( رئي�س خدمه  
كاخ هاي سلطنتي با ترس و لرز و هزار 
اما و اگر و ببخش�يد و جاي�ي نگوييد و 
اينگونه مقدمات گفت: قربانت گردم، آيا 
اين درست است كه شهبانوي مملكت 
دوست پسر داشته باشد و او را با خود به 
داخل كاخ بياورد؟ البته ما مي دانستيم 
كه فرح با فريدون جوادي قاطي ش�ده 
اس�ت، اما نه اينكه او را به كاخ بياورد!
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چندوچون همسري محمدرضا پهلوي با فرح ديبا در آيينه روايت اطرافيان

هرز پريدن هاي شهبانوي وفادار!
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   محمدرضا كائيني
از مجل��دات گرانس��نگ 
خاطرات استاد سيدهادي 
خسروش��اهي، م��وردي 
است كه هم اينک درصدد 
هس��تيم.  آن  معرف��ي 
»درب��اره تاريخ ن��گاري 
معاص��ر و كودت��اي 28 
م��رداد« در زمره مواردي 
اس��ت كه راوي خاطرات، ناب تري��ن و جدي ترين 
سخنان خويش را در آن باز گفته است. ديباچه اي 
كه در آغاز اين مجلد از »خاطرات مستند«آمده، ما 

را با محتواي اثر اينگونه آشنا ساخته است:
»كتاب حاضر شامل دو گفت وگوي تاريخي مشروح 
با حجت ااس��ام والمس��لمين اس��تاد سيدهادي 
خسروش��اهي درباره مس��ائل تاريخ معاص��ر و نيز 
كودتاي 28 مرداد سال 1332 است كه در مجموع 
اطاعات وس��يع و مس��تندي را در اين زمينه ارائه 
مي كند و يک پيوس��ت هم در آخ��ر كتاب موضوع 

كودتا و نقش ديگران را در آن روشن تر مي سازد. 
گفت وگوي اول در سال 1368 توسط افاضل محترم 
مجله وزين و گران سنگ »حوزه« انجام گرفت كه در 

همان سال در مجله چاپ و منتشر شد. )1(
گفت وگوي دوم در مرداد سال 1394 درباره كودتاي 
28 مرداد و موضع مرحوم آيت اه كاشاني و عملکرد 
يا نقش آقاي دكتر مصدق در آن انجام پذيرفت كه در 
دو شماره از روزنامه »جوان« منتشر شد )2( و اكنون 
تکميل شده اين بحث به اضافه متن كامل و ويرايش 
شده گفت وگوي اول يکجا همراه اسناد و عکس هايي 

جالب در اختيار عموم قرار مي گيرد.  
بعضي از اين اس��ناد و عکس ها براي نخس��تين  بار 
منتشر مي شود كه بي ترديد مورد توجه عاقه مندان 

قرار خواهد گرفت. 
دليل اصلي چاپ و نشر اين رساله كه پس از اشاره 
اجمالي به مسئله تاريخ نگاري معاصر عمدتاً مسئله 
نهضت ملي اي��ران و حوادث 28 مرداد را بررس��ي 
مي كند، آن است كه در ساليان اخير با نزديک شدن 

روز 28 مرداد، دوستان ملي گرا يک بار ديگر و طبق 
عادت ديرينه در شماره هاي ويژه جرايد و مجات كه 
در واقع آنها را بايد »مصدقي نامه« ناميد، اغلب به طور 
يکجانبه به داوري نشسته و مدعي شده اند كه گويا 
پايه گذار و همه كاره نهضت ملي ايران ملي گرايان و 
ش��خص آقاي دكتر مصدق بوده است و هيچ نقش 
سازنده يا تأثيرگذاري براي ديگران، خصوصاً آيت اه 
كاشاني و فدائيان اس��ام قائل نشده اند كه در واقع 

تحريف علني و عملي مسائل تاريخ معاصر است. 
در اين ميان از مصاحبه استاد خسروشاهي يا ديگر 
صاحب نظران و تاريخ ن��گاران منصف خبري نبود و 
آيا در چنين شرايطي سکوت شخصيت هايي مانند 
ايشان كه در واقع شاهد و ناظر عيني حوادث نهضت 
ملي و نقش فدائيان اسام و آيت اه كاشاني و مراجع 
و علماي قم و تهران در پيشبرد اهداف نهضت بودند، 
نوعي سکوت غير مقبول و كناره گرفتن از مسائل روز 

محسوب نمي شود؟ 
با مطرح شدن اين پرسش توسط بخش تاريخ مركز 
بررسي هاي اسامي   قم، استاد پاسخ هاي كوتاه اما 
مستندي به سؤاات ما درباره مواضع دكتر مصدق، 
آيت اه كاش��اني و فدائيان اسام و نيز نوع اتهامات 
بيگانگان و روايتگران معاصر ارائه كردند كه به دنبال 
بحث قبلي و در واقع براي تکميل آن در اينجا آورده 

مي شود. 
بخش آخر كتاب، در واقع پيوس��تي است كه اشاره 
كوتاهي به حوادث 28 مرداد دارد و پرس��ش هاي 
جناب دكتر زيباكام را در اين باره به نقد مي كشد 
و پاسخ مي دهد. . . نقل اين پيوست، نقش دوستان! 
را در قضي��ه كودتاي 28 مرداد و عل��ل و عوامل آن 
روشن مي كند. البته هر گونه نقد منطقي يا پاسخ و 
توضيحات مستند را پذيرا هستيم و بي ترديد از آنها 

در تجديد چاپ اين رساله استفاده خواهيم كرد.«
به هر روي، با عنايت به اينکه تاريخ نهضت ملي ايران 
نيز به س��ان تاريخ نهضت مشروطيت توسط طيف 
غالب آن نگاشته شده اس��ت، مطالعه اينگونه آثار 
كه طيف هاي محذوف اين رويداد مهم را معرفي و 
گفتمان ايشان را نمايندگي مي كند، امري مغتنم به 
شمار مي رود و اميد مي بريم كه عاقه مندان، مفاد 

آن را از دست ندهند. 
* پي نوشت ها در سرويس تاريخ »جوان« موجود است. 

حاشيه اي بر انتشار اثر تاريخي»درباره 
تاريخ نگاري معاصر و كودتاي 28 مرداد«
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داد و گف��ت: اين نقاش��ي از كارهاي خ��ود او در 
زمان تحصي��ل در كالج بوده اس��ت! ژاكلين هم 
يک كراوات رن��گ و رورفته و كهنه به محمدرضا 
هديه داد و ادع��ا كرد كه اين ك��راوات متعلق به 
جرج واشنگتن بوده است! هداياي رئيس جمهور 
امريکا و همسرش به ش��اه و فرح، حتي يک دار 
هم ارزش نداشتند! موقعي كه شاه و فرح به محل 
اقامتشان برمي گشتند، فرح در حضور محمدرضا 
فحش ركيکي به كندي و همسرش داد و گفت: 
اينها به هر ميهمان خارجي يک كراوات مستعمل 
مي دهند و ادعا مي كنند متعلق به جرج واشنگتن 

يا آبراهام لينکلن بوده است!
  انقابي ش�ده اي و اين لباس هاي شيك 

و جواهرات گران قيمت را مي پوشي؟
برخورده��اي لفظ��ي ش��اه و ف��رح كه ريش��ه 
در اختاف��ات سياس��ي ، فرهنگ��ي و اجتماعي 
عميق بين آنها داش��ت، در برخ��ي مواقع علني 
مي ش��د. براي مثال، در اوج درگيري رژيم ش��اه 
ب��ا جريانات چريک��ي چپ گرايي مثل س��ازمان 
مجاهدين خلق و سازمان چريکي هاي  فدايي خلق، 
ش��اه در مراس��م افتتاح اجاس جديد مجلس، 
س��خنراني مفصلي در ش��رح برنامه ها و خدمات 
و پيش��رفت هاي ايران در دوران سلطنتش ايراد 
كرد. بعد از پايان س��خنراني كه شاه و فرح براي 
اس��تراحت به اتاقي مي روند، فرح، شاه را خطاب 
قرار داد و گفت: شما در سخنراني تان جز تعريف 
از پيشرفت هاي مملکت كاري نکرديد و كمترين 
اشاره اي به كمبودها نداشتيد. به روايت علم، شاه 
در پاس��خ به فرح لبخند تلخي زد و گفت: » اان 
كه از خودمان و موفقيت هايمان تعريف مي كنيم، 
توطئه گ��ران و خرابکاران، جوابم��ان را با بمب و 
گلوله مي دهند، واي به وقتي كه از خودمان انتقاد 
هم بکنيم!« سپس ش��اه رو به ملکه كرد و گفت: 
» شما خودت هم انقابي شدي؛ دلم مي خواهد 
ببينم چگونه در عين دادن ش��عارهاي انقابي و 
فحش و فضيحت به دولت مي خواهي اين مملکت 
را اداره كني؟ راس��تي حاا كه انقابي شدي بگو 
ببينم چطور اس��ت كه اين لباس هاي ش��يک و 
جواهرات گران قيمت را مي پوشي؟« علم واكنش 
فرح به اين س��خنان ش��اه را كه در حضور هويدا 
)نخس��ت وزير( و خود علم )وزيردربار( بيان شد، 

سرخ شدن تا گردن!«توصيف كرده است. 
واقعيت اين است كه زندگي زناشويي و خانوادگي 
محمدرضا و ف��رح هم ك��ه متأث��ر از اختافات 
سياس��ي � اجتماعي ب��ود، كم كم رو به س��ردي 
مي گذاش��ت. در اواخر سلطنت ش��اه، وضعيت 
طوري شده بود كه عمًا شاه و فرح كاري به هم 
نداشتند و هر يک راه خودش��ان را مي پيمودند 
و فقط ظاهر ي��ک زندگي خانوادگ��ي را رعايت 
مي كردند. حقيقت اين است كه شاه هيچ ابايي از 
درز كردن روابط سرد خانوادگي و صرفاً تشريفاتي 
خود و فرح به بيرون نداشت. مينو صميمي يکي 
از اعض��اي دفتر مخص��وص ملکه) ف��رح( كه در 
ابتدا به عنوان مترجم س��فارت ايران در سوئيس 
مش��غول به كار بود، روايت قابل توجهي از نحوه  
زندگي خصوصي شاه و فرح دارد. او در قسمتي از 

خاطراتش نوشته است:
» زماني كه ش��اه و فرح به همراه سفير ايران در 
سوئيس براي اولين بار پس از خريد و آماده سازي 
وياي سوورتا از آن ديدار مي كردند، شاه در بدو 
ورود به اتاق خواب بس��يار ش��يک و مجلل آن، با 
لحني نيمه شوخي خطاب به س��فير گفت: مگر 
فکر مي كني من با شهبانو در يک اتاق مي خوابم؟ 
در حالي كه ملکه از اين گفته  ناخوش��ايند ش��اه 
آشکارا ناراحت ش��ده بود، دكتر ايادي و اسداه 
علم بافاصله به نش��انه  تأييد سخن شاه تعظيم 
كردند و بعد هم سفير را مورد سرزنش قرار دادند! 
روال معمول اين بود كه شاهنشاه جدا از فرح در 

آپارتمان ويژه اي مي خوابيدند!« 
  جاسوس�ي ليلي دفت�ري از محفل فرح 

براي شاه
به گفته  تاج الملوک، شاه نيز در دفتر و اطرافيان 

فرح نفوذي داشت، آنگونه كه خود گفته است:
» ليلي دفتري دختر سرلشکرمحمد دفتري و از 
همکاس��ي هاي فرح در پاريس بود، ولي تعصب 
ليل��ي اميرارجمند را نس��بت به فرح نداش��ت و 
هر وقت پيش م��ا مي آمد، دس��ت محمدرضا را 
مي بوسيد و هر چه از مس��ائل محرمانه و سّري و 
اسرار مگوي فرح مي دانست، براي ما روي دايره 
مي ريخت. من اين ليلي دفتري را خيلي دوست 
داشتم و حتي چندبار جواهرات گرانبهاي خودم 
را به او هديه كردم.« در هر حال س��ردي روابط 
محمدرضا و فرح چنان باا گرفت كه حتي شايعه 
طاق فرح نيز مطرح شد و البته اين فقط به خاطر 
اختافات سياسي و فکري محمدرضا و فرح نبود 
و ريشه در خوشگذراني هاي محمدرضا و اقدامات 
متقابل فرح نيز داشت. يکي از حوادثي كه رابطه  

محمدرضا و فرح را به شدت دچار تنش و بحران 
كرد، دوستي و آشنايي محمدرضا با گيلدا، دختر 
يک��ي از فرماندهان نيروي هواي��ي ارتش بود كه 
موجب ش��د فرح طاقت از كف بده��د، اما با اين 
وجود، ترجيح داد كه از طريق مادرش و اسداه 
علم، شاه را به طاق تهديد كند. علم در خاطراتش 
بدون ذكر كامل نام گيلدا، از او ياد كرده اس��ت: 
سخني پراكني هاي ديشب خانم ديبا) مادر فرح( 
را )به شاه( گزارش دادم و گفتم با اينکه يک بار هم 
از طاق س��خني به ميان نياورد، اما حرف خيلي 
مهمي بدين مفهوم زد كه دخترش تجمل پرست 
نيس��ت و تلويحاً معنايش اين است كه جدايي از 
شاه سبب نمي شود شهبانو از لحاظ مادي سختي 
بکشد. شاه گفت: مزخرف مي گويد. بعد از بحث 
بس��يار توافق كرديم كه بايد در اسرع وقت براي 
اين دختره لعنتي كه اين ش��ايعات را سر زبان ها 

انداخته، شوهري دست و پا كرد.« 
مادر ش��اه هم كه در جريان رابطه  ش��اه با گيلدا 
و عصبانيت فرح ب��ود، ادعا كرده اس��ت كه فرح 
كه اتفاقاً روزي در كاخ با گيلدا روبه رو ش��ده، از 
شدت عصبانيت، كشيده  محکمي به گوش گيلدا 

زده است!
  ماده گاوي براي زاييدن گوساله

فريده ديبا نيز سردي روابط شاه و فرح را چنين 
توصيف كرده است:

» محمدرضا پس از تولد فرزند چهارمش، كامًا 
از فرح فاصله گرفته و اتاق خواب خود را به طبقه  
دوم ضلع غرب��ي كاخ نياوران منتق��ل كرده بود، 
البته فرح كه جواني خ��ود را در اروپ��ا گذرانده 
ب��ود و تربيت فرنگي پي��دا كرده بود، نس��بت به 
بي وفايي محمدرضا حساس��يت نشان نمي داد و 
آن را ناديده مي گرفت. بارها فرح به من گفته بود 
شاه و خانواده اش به من به چشم ماده گاوي نگاه 

مي كنند كه براي آنها گوساله زاييده است)!(«
عياشي ها و روابط شاه با ستارگان مشهور سينماي 
غرب كه به مطبوعات خارجي نيز كش��يده شده 

بود، خشم و نفرت فرح را دو چندان مي كرد:
» پس از آنکه همگان متوجه شدند شاه عاشق آن 
مارگارت � س��تاره معروف سينماي سوئد � شده، 
در يکي از نش��ريات خارجي عکس��ي از شهربانو 
با قيافه اي عبوس منتشر شد كه اين سوتيتر در 
زير آن خودنمايي مي كرد: ديگ��ر از لبخند هاي 
شهبانو اثري نيس��ت«، ديدگاه نش��ريه اين بود 
كه به خواننده القا ش��ود كه همسر شاه به خاطر 

هوسراني هاي شوهرش، چقدر تلخکام است!«
خريدهاي كان فرح، ب��ه خصوص خريد اماک 
مرغوب در اروپا، خود حکايتي ش��نيدني است و 
نشان مي داد كه فرح از مدت ها قبل براي دوران 
جدايي از ش��اه برنامه ريزي كرده بود، زيرا خريد 
چنين اماكي در اروپا معنايي جز اين نداش��ت. 
مادر فرح در خاطراتش به خري��د يک آپارتمان 
در غرب لندن توسط فرح كه به اندازه  يک زمين 
فوتبال! وسعت داشت، اشاره مي كند! به  رغم همه  
اين تنش ها، جايگاه و نفوذ و نقش فرح در هيئت 
حاكمه  پهلوي به جايي رس��يده بود كه بسياري 
از سياس��تمداران و رجال پهلوي، به جاي اينکه 
مستقيماً سراغ شاه بروند، به اصطاح شاه را دور 
مي زدند و سراغ فرح مي رفتند، حتي اميرعباس 
هويدا كه توانس��ته بود اعتماد شاه را چنان جلب 
كند كه 13  س��ال)1356�1343( نخست وزير 

باشد، از اين قاعده مستثني نبود. 
  پديده ليلي اميرارجمند!

از اقدام��ات قاب��ل تأمل ف��رح، تأس��يس كانون 
پرورش فکري كودكان و نوجوانان بود. فرح اداره  
كانون را به ليلي اميرارجمند س��پرد! همان ليلي 

اميرارجمندي كه به گفته  مادرشاه:
» ليلي اميرارجمند نمونه  ي��ک زن بي بندوبار و 
آزاد از هر نوع قيد و بند بود و كاخ را ملک شخصي 
خودش مي دانست و گاهي 10،15 نفر از كاركنان 
زن دربار و نديمه ها و خدمه و دوستانش را لخت 
مي كرد و در استخر كاخ بدون هيچ گونه پوششي 

با آنان به شنا مي پرداخت!«
البته يک بار يکي از خدمه هاي جس��ور كاخ هاي 
س��لطنتي، به خود جرئ��ت داد و به رفت��ار ليلي 
اميرارجمند اعتراض كرد. پاسخ ليلي اميرارجمند 

به روايت مادرشاه، خواندني است:
» يک بار آقاي صاحب اختيار، سرپرس��ت خدمه  
كاخ هاي س��لطنتي به خانم اميرارجمند گفت: 
خانم اين كار خوبيت ندارد كه شما و دوستانتان 
لخت مادرزاد جلوي چش��م باغبان ها و كارگران 
داخل استخر مي رويد و شنا مي كنيد، ليلي هم به 
اين پيرمرد گفته بود: بگذار نگاه كنند براي سوي 

چشمانشان خوب است!«
ليلي اميرارجمند، همکاسي و دوست صميمي 
ف��رح و رئيس كان��ون پرورش فکري ك��ودكان و 
نوجوان��ان، اف��کار مخصوصي داش��ت، از جمله 

اينکه:
» آدم ها اگ��ر در حضور ه��م معاش��قه و مغازله 
زناش��ويي كنند، لذتش دوصد چندان مي شود و 
خودش هميشه مجالس چند نفر راه مي انداخت 
و گاهي كه مرد كم مي آوردن��د، از همين خدمه  
دربار صدا مي كردند و مي بردند به داخل محفل 

خودشان!«
 انتخاب فردي با اين روحيه) كه از سوي ساواک به 
جاسوسي براي بلوک شرق نيز متهم شده و سال ها 
تحت نظر قرار داش��ت!( جهت پ��رورش فکري 
ك��ودكان و نوجوانان اي��ران، نمايانگر روحيات و 
افق هاي فکري فرح ديباست! و طبيعي است نفوذ 
تفکرات و روشنفکرانه  غربي، خصوصاً فرانسوي، 
در اذهان ف��رح و ليل��ي اميرارجمن��د، منجر به 
توليد محصواتي در كانون ش��د كه نگرش هاي 
غرب گرايانه را با تأثيرات منفي اخاقي و اعتقادي 

به گوشه گوشه هاي كشور منتقل مي كرد!

محمدرضا پهلوي مردي زن باره بود و 
از دوران نوجواني بدين رفتار عادت 
داش�ت. ش�اه پس از ازدواج با فرح 
ديبا- كه دختري بي اصل ونسب بود 
و به لحاظ تبار، با همسران قبلي وي 
تناسبي نداشت- راه را براي خيانت ها 
و هرزه گردي هاي خود هموارتر ديد. 
اين وضعيت فرح را ني�ز به واكنش 
متقابل و ارتباط بيش�تر ب�ا مرداني 
از حلق�ه دوس�تان خود واداش�ت



دكتر روحاني هنگام تحويل ايحه بودجه به مجلس اعام كرد دريافتي 
حقوق بگيران ثابت ۲۰ درصد افزايش مي يابد. اين خبر خوشحال كننده  اي 
بود، البته براي كسبه محله، كارمندان و حقوق بگيران! كسبه اميدوار شدند 
كه بعد از مدت ها حساب هاي دفتريش��ان را با اين عزيزان تسويه خواهند 

كرد. 
از اين به بعد كارمندان با غرور خاصي در مغازه ها و مراكز خريد راه مي روند 
و از اينكه مي توانند ۲۰ درصد بيش��تر از قبل خريد كنند احساس رضايت 
مي كنند. ديگر ازم نيس��ت مدام دست بچه را بكش��ند و گريه هايش را 
جلوي قفسه هاي رنگارنگ تحمل و از چپ چپ نگاه كردن اطرافيان عرق 
كنند! ديگر مي توانند دس��ت بچه را ول كنند و بگويند: برو هر چي دوست 
داري بردار بريز توي سبد باباجون! و با لبخندي همراهي اش كنند. واقعًا از 
طرف همه بچه هايي كه آزادي خود را به دست آوردند بايد بگوييم:روحاني 

مچكريم!
اما حاا كه جناب رئيس جمهور لطف فرموده و ۲۰ درصد را اضافه كردند، 
ممكن است بعضي از حقوق بگيران محترم دچار سردرگمي شوند و ندانند 
اين همه درصد را چگونه و كجا خرج كنند. به خاطر اينكه اين موضوع تبديل 
به يك بحران در خانواده حقوق بگيران عزيز نشود، ما دست به كار شديم و 

پيشنهاداتي براي نحوه هزينه كردن ۲۰ درصد اضافه ارائه مي دهيم:

پيشنهاد مي شود يك الي ۲ درصد از ۲۰ درصدتان را صرف مايحتاج خانه 
مثل گوشت و مرغ، خوار و بار، ميوه و ساير ملزومات كنيد. بيش از ۲ درصد 
توصيه نمي شود چون اسراف است. اين همه را مي خواهيد چه كار؟ با همين 

۲ درصد مي توانيد يك خانواده 15 نفره را تأمين كنيد!
۲ الي 5 درصد از اضافه حقوقتان را به تحصيل خود يا فرزندان اختصاص 
دهيد. بيش از اين هم نياز نيست چون درس خواندن زيادي آدم را خسته 
و دلزده مي كند. همين كه تا سطح دكتري در دانشگاه آزاد تحصيل كنيد 

كافي است. 
5 الي 7 درصد را براي تفريح و مسافرت اختصاص دهيد كه بسيار در روحيه 
آدم مخصوصاً كارمندان تأثير مثبت دارد. پيشنهاد ما تور يك هفته اي داخل 
كشور است. سفر خارجي را توصيه نمي كنيم ولي اگر اهل تجربه هاي جديد 

هستيد يكي دو درصد بگذاريد رويش و به سفر فضايي با خانواده برويد. 
درصده��اي باقيمانده تان را هم پس ان��داز كنيد براي روز مب��ادا و وقتي 
درصدهايتان جمع شد يك جايي سرمايه گذاري كنيد، مثل صنعت نفت و 

گاز يا مسكن يا اينكه برويد توي كار واردات و صادرات. 
ضمناً كار خير هم فراموش نشود. بااخره انسان از هر دستي بدهد از همان 
دست يا دست بغلي پس مي گيرد. مثل آقاي روحاني كه اين ۲۰ درصد را به 

حقوق بگيران و كارمندان خير كردند، شما هم دست به خير باشيد. 
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رسانه هاي ورزشي تيتر زدند:
اطاعيه مهم كارلوس كي روش:»مجبورم با قلبم 

حرف بزنم«
وقتي اين خب��ر را خوانديم با س��رمربي تيم ملي 
فوتبال خيلي احس��اس هم��دردي كرديم. اينكه 
ايش��ان مجبور اس��ت با قلبش حرف بزن��د اتفاق 
عجيب ، ترس��ناك و آزاردهنده اي است. شايد از 
حرف زدن با قلبش خوش��ش نمي آي��د ولي توي 
رودربايستي قرار مي گيرد و مجبور مي شود. اينجا 
بايد ببينيم چه كسي اول سر حرف را باز مي كند؟ 
شايد قلب كي روش حرف هاي او را گوش نمي كند 
و كي روش وقتي دارد با قلبش حرف مي زند انگار 

دارد با ديوار حرف مي زند. 
ضمنًا س��رمربي تيم ملي توضيح ن��داده كه حرف 
زدنش با قلبش مثل حرف زدنش با بقيه اس��ت يا 

فرق دارد. چ��ون اگر همانطوري ك��ه كي روش با 
اهالي فوتبال و س��اير مربيان صحب��ت مي كند با 
قلبش هم صحبت كرده باش��د، احتماًا قلبش تا 
اان به دشمنش تبديل ش��ده و جزو طرفدارهاي 

برانكو شده اس��ت! اان قلب كي روش 
در دوراهي رفتن و مان��دن گير كرده و 
كي روش هم مجبور است با او حرف 
بزند ك��ه راضي اش كن��د بماند ولي 

بلد نيست!
به هر حال اميدواريم مش��كل آقاي 
مربي با قلبش و ديگران حل ش��ود 
و اين اتفاقات به تيم ملي لطمه نزند. 

اين وسط فقط همين را كم داريم كه 
قلب كارلوس كي روش ه��م عليه تيم 

ملي بيانيه بدهد!

قلبكيروشبيانيهميدهد؟!

دولت امريكا بر اثر لجبازي كاخ سفيد با كنگره تعطيل شد. در همين 
زمينه مايك بولواني، سرپرست كاركنان كاخ سفيد و ا ز نزديكان به 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا گفت: ا ين احتمال  وجود د ارد كه 
تعطيلي دولت فدرال تا روز بازگشايي دوباره كنگره پس ا ز تعطيات 

كريسمس ا دا مه يابد. 
ناظران معتقدند در صورتي كه موضوع به زودي حل نشود ممكن 

است تعطيلي به ساير بخش هاي اياات متحده نيز سرايت كند. 
ترامپ ُمصر به دريافت 5/7 ميليارد دار بودجه بر ا ي ساخت ديوار 
مرزي با  مكزيك ا ست. يك منبع آگاه خبر داد وي در گفت وگوي 
خصوصي با يكي از اعضاي كاخ س��فيد كه هنوز اخراجش نكرده، 
گفته است:تعطيلي دولت اصًا برايم مهم نيست و تا گرفتن بودجه 
مورد نظرم عمراً كوتاه نمي آيم. دولت كه هيچ، چيزهاي ديگر را هم 

اگر تعطيل كنند خيالي نيست. 
وي با اش��اره به اينكه چه بهتر، اصًا خودم مي مانم و جان بولتون 
خيلي هم با هم راحتيم گفت: بقيه همگي اضافي هس��تند. من و 

جان شما همه. 
اين منبع آگاه فاش كرد ترامپ براي اينكه نش��ان دهد از تعطيلي 
نمي ترسد، با دست خود مغز خودش را تعطيل كرده و كركره اش را 
هم كشيده است. شنيده ها حاكي است كه دو تا قفل كتابي هم به 

كركره زده است كه دو قفله شود. 

يك خبرگزاری نوشت:مرغ نزديك 1۴ هزار تومان می پرد.
اشاره به سخنان رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهی بود كه 
قيمت مرغ را 13 هزار و 9۰۰ تومان اعام كرد. با اين حساب مرغ 
از بلندپروازترين پرنده های ايران محسوب می شود! با اين قيمت ها 
مطمئنًا از قفس كه چه عرض كنيم، از سبد مصرف خانواده ها هم 

می پرد!
حاا ما نظر چند مرغ و خروس را در اين رابطه جويا شديم:

- اين كه چيزی نيس��ت، 1۴ هزار تومان قيم��ت يك بال من هم 
نيست. باور كنيد من كه حاضر نيستم به خاطر 1۴ تومان حتی يك 

پايم را هم بدهم!
- من با اين قيمت ها اصًا موافق نيستم. ما مرغ ها پوستمان كنده 
می شود تا به دست مشتری برسيم، آن وقت همه اش كيلويی 1۴ 

هزار تومان؟ آخر اين انصاف است؟
- من نظری ندارم. آخر من مرغ تخم گذار هس��تم و در اين زمينه 
تخصص ندارم ولی قيمت بدی هم نيست، دارم وسوسه می شوم 

تخم كردن را ول كنم و بروم مرغ گوشتی شوم.
- حرف اين مرغ های تخم گذار را گوش نكني��د. آنها از اين كارها 
س��ردرنمی آورند. مدام نشس��ته اند يكجا و تخم می كنند. نه خبر 
از اوضاع اقتص��ادی دارند، نه زج��ر و مصيبتی كه ما گوش��تی ها 

می كشيم.
- من هم يك مرغ تخم گذار هس��تم. كی گفته تخم كردن آسان 
است؟ آنهايی كه ادعايشان می شود يك هفته بيايند جای ما روزی 

دو تا تخم بگذارند تا حساب كار دستشان بيايد.

دولتامريكاكركرهراكشيدپايين
ترامپ:كيوميترسونيد؟

منخودمتعطيلم!

مرغازسبدپريد!

بهروز فيروزي/ فارس

با 20 درصد اضافه حقوق چه كنيم؟

سفر به فضا با خانواده

اسامي:تكنولوژیساختپسوندمسكنندارم!
وزير راه  و شهرسازي افزود:مسكن با پسوند را قبول ندارم. 

محمد اسامي با بيان اينكه ما يك عالمه خانه ساخته ايم ولي پسوندش را هنوز 
نساخته ايم،افزود: اگر پسوندش را هم بسازيم خانه ها تكميل مي شود و تحويل 

مردم خواهيم داد. 
اسامي افزود: تكنولوژي ساخت پسوند مسكن را هنوز نداريم ولي در برنامه داريم 

كه پس از آبگوشت و قورمه سبزي اين صنعت را هم بومي سازي كنيم. 
وزير راه افزود: اگر باور نمي كنيد از آخوندي، وزير قبلي بپرسيد كه چقدر مسكن 
در اين دولت ساخته شد و در دوره كوتاه وزارت من هم مسكن هاي انبوه ساختيم 

اما مشكلمان فقط همان پسوندش است كه گفتم. 
وي افزود: واا به خدا...!

ميرلوحي:خوشبهحالفضانوردها
عضو شوراي شهر تهران افزود: كسي كه در تهران زندگي مي كند بايد هزينه هاي 

زندگي در تهران را بپردازد. 
محمد ميرلوحي با تمجيد از استاد جواد خياباني افزود: اين خيلي اشتباه است كه 
كسي در تهران زندگي كند و هزينه هاي زندگي در تبريز را بپردازد، زيرا كسي كه 

در تهران زندگي مي كند قطعاً در تهران است. 
ميرلوحي افزود: البته در چند ماه اخير شاهد بوده ايم كه كساني كه در تهران زندگي 
مي كنند دارند هزينه هاي زندگي در فضا را مي پردازند كه اصًا منطقي نيست. 

وي افزود: خوش به حال فضانوردها!
ولي ربِط جمله آخر وي با موضوع مشخص نشد. 

افشار:صددرصد!
مديركل دفتر شوراهاي وزارت كش��ور افزود:آيين نامه افزايش حقوق و مزاياي 
شهرداران در هيئت دولت تصويب شده است و براين اساس افزايش صددرصدي 

در حقوق شهرداران اتفاق مي افتد. 
بهزاد افش��ار ضمن ابراز تأسف از اينكه حقوق ش��هرداران ۲۰۰ درصد افزايش 

نمي يابد، افزود: كاش ااقل 15۰ درصد افزايش مي يافت. 
وي افزود: پول كه هست، چرا ندهيم؟

افشار با اش��اره به خبرنگار كه ديگر س��ؤال نپرس افزود: داري ميري در را هم پشت 
سرت ببند. 

عراقچي:دستبجنبانيد!
معاون وزير امور خارجه در ديدار با سفير روماني افزود: كشورهاي اروپايي براي حفظ 

برجام اقدامات عملي انجام دهند. 
سيدعباس عراقچي افزود: ديگر بس اس��ت، چقدر حرف حرف حرف؟ تا كي 

وعده و وعيد؟ خس��ته ش��ديم از بس قول آخر هفته را به مردم داديم. مگر 
نمي بينيد فارس و كيهان سوژه مان كرده اند؟ دست بجنبانيد خب!

عراقچي افزود: خوب است ما هم دست روي دست بگذاريم و فقط حرف بزنيم؟ نه واقعًا 
خوب است؟ خدا را خوش مي آيد؟

عراقچي تا سفير روماني دهانش را باز كرد كه حرفي بزند افزود: هيچي نگو! حرف نزن! 
پاشو برو عمل كن! برو زودباش!

 

ميرزايينكو:نرخدارتكرقميميشود
عضو فراكسيون اميد مجلس افزود: استيضاح وزيران در امور اجرايي كشور وقفه ايجاد 
مي كند.  قاسم ميرزايي نكو، نماينده مردم تهران در مجلس افزود: امور اجرايي كشور 
دارد با سرعت زياد و به چه قشنگي راه مي رود كه يكهو يك استيضاح پيش مي آيد و 

وقفه ايجاد مي شود. حاا ما چكار كنيم؟
ميرزايي نكو افزود: آنقدر وزرا را اس��تيضاح كردند كه دار 15 هزار تومان شد ولي 
ديديد در اين يكماهه كه كس��ي اس��تيضاح نشد دار رس��يد به 1۰ هزار تومان و 
همينجوري دارد س��قوط مي كند.  وي افزود: امور اجرايي قول داد نرخ دار را تك 
رقمي كند و به 9 تومان برساند، حاا درست است كه تورم تك رقمي نشد ولي آن 
هم به خاطر استيضاح ها بود.  اين نماينده مجلس افزود: حرف ديگري ندارم، به امور 

اجرايي سام برسانيد. 

... وی اف��������������زود ...



 با وجود گرم و خشك بودن سيستان وبلوچستان، 
اما سختكوشي مردم اين استان كه بهترين بهره 
را از ش��رايط س��خت مي برند موجب شده است 
كشاورزي، پرورش دام، طيور و صيد و صيادي در 
اين استان روند خوب و رو به رشدي داشته باشد.  
سيستان وبلوچس��تان ۴۲۰ هزار هكتار اراضي 
قابل كشت دارد و به دليل محدوديت منابع آبي و 
آب تخصيصي بين ۴۵ تا ۷۰ درصد آن زيركشت 
محصوات باغي و زراعي است، با اين حال ساانه 
۵ميليون تن انواع محصوات زراعي، باغي، دامي 
و شياتي در استان توليد مي شود و اين استان از 
لحاظ توليد محصوات گرمسيري، توليد خرما، 
توليد محصوات خارج از فصل، توليد گوش��ت 
قرمز، ظرفيت دامپروري و محصوات ش��ياتي 

داراي جايگاه ويژه اي در كشور است. 
كشت 3۰ نوع خرما در سيس��تان و بلوچستان، 
ظرفيت مناس��ب براي پرورش و توليد گل هاي 
شاخه بريده مانند گايول در جنوب استان، توليد 
»پاپايا«يا خربزه درختي ك��ه موطن آن نواحي 
گرمسيري امريكاي مركزي است و توليد پسته 
 دشت گوهركوه شهرستان خاش كه از انواع خاص 
پسته است و در ساير نقاط ايران از اين نمونه ديده 
نمي شود  همچنين توليد مركبات در اين استان 
شامل ترنج، پرتقال، گريپ فروت و نارنگي، انواع 
ان��ار و ميوه ه��اي جاليزي از ديگ��ر محصواتي 
هستند كه طعم آنها متفاوت از اقسامي است كه 

در ساير نقاط كشور كشت مي شود . 

   سيستان وبلوچس�تان بهترين منطقه 
براي پرورش شترمرغ 

ش��رايط آب و هوايي در سيستان وبلوچس��تان 
ازجمله موارد مثبتي اس��ت كه بهترين شرايط 
را ب��راي پ��رورش ان��واع طي��ور مس��اعد كرده 
است؛مسئله اي كه موجب شده تا دراين زمينه 
س��رمايه گذاري هاي خوب��ي را طي چند س��ال 
گذشته در اين استان شاهد باشيم.  در اين ميان 
بايد به رونق پرورش شترمرغ در شهرهاي مختلف 
اين استان اشاره كرد.  با توجه به خشكسالي هاي 
پي در پي و لزوم توس��عه طرح ه��اي كم آب بر، 
يكي از فعاليت هاي عمده در ح��وزه دامپروري 
توسعه پرورش ش��ترمرغ در سطح استان است.  
در همين راس��تا در قالب طرح پرورش شترمرغ 
در منطقه سيستان از سال ۱3۹۲ تاكنون هفت 
واحد پرورش ش��ترمرغ به ظرفيت هزار و ۹۰۰ 
قطعه شتر مرغ مولد و گوشتي احداث شده است 
كه س��اانه ۷۰ تن گوش��ت و هزار و3۰۰ قطعه 
جوجه توليد و به بازار مصرف عرضه مي ش��ود. 
آمارها نش��ان مي ده��د هم اكن��ون واحدهاي 
صنعتي پرورش ش��ترمرغ در شهرس��تان هاي 
زهك، هيرمند، هام��ون، ميرجاوه ، س��راوان و 
چابهار فعال است. همچنين در شهرستان هاي 
خاش، زاهدان و ايرانش��هر هم به صورت سنتي 
بهره برداران در حال پرورش ش��ترمرغ هستند.  
رئيس جهاد كش��اورزي سيستان وبلوچستان با 
تأييد اين موضوع مي گويد:»اين استان به لحاظ 

توليد و پرورش ش��ترمرغ دركش��ور اس��تعداد 
بالقوه و بي نظيري دارد و دولت طي س��ال هاي 
اخير در كنار بخش خصوصي س��رمايه گذاري و 

حمايت هاي ويژه اي از اين صنعت كرده است.«
مجتب��ي پيري با بي��ان اينكه با گس��ترش اين 
صنعت در اس��تان مي توان اشتغالزايي مناسبي 
را به وجود آورد،مي افزايد:»براي نخس��تين بار 
پروژه پرورش زنجيره اي شترمرغ توسط شركت 
»مكران ساحل آرامش« توسط بخش خصوصي 
با هدف اش��تغالزايي، محروميت زدايي، توليد و 
افزايش درآمد خانوارهاي روس��تايي در زميني 
به مس��احت ۷3 هكتار عملي��ات اجرايي آن از 
س��ال گذش��ته در چابهار آغاز ش��د.« به گفته 
وي،ظرفيت اين طرح ۲۴ ه��زار قطعه پرواري 
و ۷۰۰ قطع��ه مولد اس��ت و جوجه كش��ي اين 
مجموعه با ظرفيت۷هزار و ۲۰۰ تخم و پرورش 
جوجه مستقيم و غيرمس��تقيم)از طريق توزيع 

جوجه( با ظرفيت ۲۴ هزار قطعه است. 
اين مهم موجب ش��ده است كش��تارگاه، توليد 
محصوات پوس��تي، واحد روغن كشي و توليد 
محصوات بهداش��تي و جانبي در اين مجموعه 
پرورش ش��ترمرغ پيش بيني ش��ود.  براس��اس 
برآورده��اي اوليه ام��كان ايجاد بي��ش از هزار 
ش��غل در اين مجموعه وج��ود دارد و از طرفي 
صادرات محص��وات توليدي از جمله گوش��ت 
و تخم ش��ترمرغ صرفه اقتص��ادي باايي دارد.  
دركنار اين موضوع، شهرس��تان چابهار ظرفيت 

مناسبي براي توسعه بخش كشاورزي، راه اندازي 
واحدهاي مرغ گوش��تي، ايجاد گلخانه و صنايع 
بسته بندي موادغذايي دارد.  اين درحالي است 
كه كارآفرينان داخلي در سال هاي اخير با توجه 
به تأكيدات رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي 
به بهترين شكل ممكن اشتغالزايي و كارآفريني 
كرده اند ك��ه مي تواند آغازي ب��ر تحولي بزرگ 
در اقتصاد كشور باش��د. رئيس جهاد كشاورزي 
سيستان وبلوچس��تان به پرورش ش��ترمرغ در 
هيرمند اشاره مي كند و مي گويد:»اين شهرستان 
با داش��تن افزون بر هزار قطعه ش��ترمرغ، قطب 
پرورش اي��ن پرن��ده در سيستان وبلوچس��تان 
محس��وب مي ش��ود.« پيري مي افزايد:» اقليم 
شهرستان هيرمند شرايط مناسبي براي پرورش 
شترمرغ فراهم كرده است، به طوري كه هم اينك 
دو واحد صنعتي و حدود هزار واحد سنتي در اين 
شهرستان به پرورش اين پرنده اختصاص دارد.« 
وي با اش��اره به راه ان��دازي بزرگ ترين مجتمع 
پرورش شترمرغ جنوب ش��رق كشور در چابهار 
ادامه مي دهد: »اين مجتمع داراي ظرفيت ۲3 
هزار و ۷۰۰ قطعه شترمرغ مولد و پرواري است.« 
اين مسئول يادآور مي ش��ود:» مزرعه شترمرغ 
كشاورز در شهرس��تان هيرمند با ظرفيت 3۰۰ 
قطعه و با سرمايه گذاري ۹۸۰۰ ميليون ريال در 
زميني به مساحت يك هكتار در سال ۱3۹3 به 
بهره برداري رسيده كه بيانگر رونق اين صنعت در 

سال هاي اخير است.«

 افزايش 11 درصدي صادرات
 فرش دستباف زنجان در سال جاری

چند سالي بود كه مي شنيديم فرش دستباف استان زنجان به رغم 
همه تاش ها و برنامه ريزي ها از جايگاه مطلوب خود دور اس�ت و 
نتوانس�ته در زمينه صادرات به وضعيت قابل قبولي دس�ت يابد. 
در آن روزها مي ش�نيديم فرش هاي توليد ش�ده چون نقشه ها و 
طرح هاي بومي اس�تان را نداش�ته به نام اس�تان هاي ديگر صادر 
مي ش�ود و اين امر باعث ش�ده صادرات فرش زنج�ان آن طور كه 
بايد مطلوب نباش�د. اما اوايل امس�ال رئيس اداره فرش سازمان 
صنعت و مع�دن و تجارت اس�تان زنج�ان از هدف گ�ذاري براي 
صادرات فرش دس�تباف اين اس�تان تا ۱۲ ميليون دار خبر داد و 
حاا مدير اداره فرش س�ازمان صنعت، معدن و تجارت اس�تان از 
رش�د ۱۱ درصدي صادرات فرش دس�تباف زنج�ان خبر مي دهد. 

    
فرش امروز ب��ه عنوان يك هنر و ي��ك صنعت مورد توج��ه قرار دارد 
و دس��ت اندركاران در قالب ه��اي مختل��ف به تحليل جاي��گاه فرش 
مي پردازند. در كنار جنبه هنري فرش، جايگاه صنعتي و اقتصادي اين 
هنر دستي مطرح اس��ت به گونه اي كه امروز سهم مهمي از صادرات 
ايران را فرش تشكيل مي دهد.  به رغم وجود طرح ها و نقش هاي مختلف 
در زمينه صنعت فرش ماشيني فرش دستباف همواره از صنعت و بازار 
فرش ماشيني پيش بوده است و هرگز فرش ماشيني نتوانسته رقيبي 
براي صنعت فرش دستباف محسوب شود.  در اين ميان فرش دستباف 
در زنجان جايگاه باايي دارد هرچند فرش دس��تباف اين اس��تان در 
سطح ملي و عرصه صادراتي به دليل صادر شدن به نام استان هاي ديگر 
نام و نش��اني ندارد ولي صنعت فرش بافي زنجان با توجه به برخوردار 
بودن از پتانسيل باا فرآيند مطلوبي را در زمينه توسعه سهم صادراتي 

استان داشته باشد. 
   رشد 11 درصدي صادرات

روز گذشته مدير اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از 
رشد ۱۱ درصدي صادرات فرش دستباف زنجان خبر داد.   سيدمحسن 
جعفري با بيان اينكه صادرات فرش زنجان به ارزش ۹ ميليون و ۸۵۵ 
دار از ابتداي سال تاكنون انجام شده و بر اساس برآوردهاي انجام  شده، 
در آينده با كاهش صادرات فرش مواجه خواهيم شد، گفت: »در حال 
حاضر روند صادرات فرش دستباف در اس��تان زنجان صعودي بوده و 
ميزان صادرات فرش در مدت مشابه سال گذشته ۸ ميليون و ۷۷۲ هزار 
دار بوده است.« اين مس��ئول با بيان اينكه با توجه به شرايط موجود 
پيش بيني مي شود در آينده با كاهش صادرات فرش در استان مواجه 
خواهيم شد، تصريح كرد: »يكي از دايلي كه منجر به كاهش صادرات 
فرش مي شود، پيمان س��پاري ارزي بوده و توليدكنندگان با مشكات 
ديگري از جمله مواد اوليه نيز مواجه هستند. از طرفي تحريم ها نيز بر 

صادرات فرش تأثير منفي گذاشته است.«
   فرشبافان و گره كور بيمه ها

چند ماه پيش بود كه رئي��س اداره فرش س��ازمان صنعت و معدن و 
تجارت استان زنجان از هدف گذاري براي صادرات فرش دستباف اين 
استان تا ۱۲ ميليون دار خبر داده و اعام كرده بود: »طي چهار ماهه 
سال جاري ميزان صادرات فرش دستباف استان 3 ميليون و ۷۸۵ هزار 

دار بوده است.«
محسن جعفري با بيان اينكه طي سال گذش��ته در همين بازه زماني 
ميزان صادرات فرش اس��تان 3 ميليون و ۸۸۰ ه��زار دار بوده كه در 
سال جاري سه درصد كاهش صادرات فرش دستباف استان بوده است، 
گفت: »فرش استان زنجان به كش��ورهاي خليج فارس، آلمان، كانادا، 
روس��يه، لبنان، ايتاليا، برزيل، فرانس��ه و انگليس صادر مي شود. البته 
در سال هاي گذشته فرش استان به كشور امريكا هم صادر مي شد كه 

متأسفانه اين امر محقق نمي شود.«
زنجان ۶۰ هزار بافنده قالي دارد كه بر اس��اس نظارت هاي انجام شده 
توسط سازمان تأمين اجتماعي تعداد بيمه ش��دگان به ۲۱ هزار نفر 
رسيده ولي براساس آخرين سرش��ماري تنها ۱۴ هزار نفر بيمه شده 
فرش هستند.  رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
در اين باره معتقد اس��ت: »تأمين اجتماعي افرادي را كه شغلش��ان 
قالي بافي نبوده حذف كرده است و باز بر نظارت ويژه خود تأكيد جدي 
دارد و براساس بخشنامه سهميه استان ۱۰ هزار تا ۱۱ هزار نفر بيمه 

شده قالي بافي است.«
ناصر فغفوري با بيان اينكه دوره هاي آموزش��ي براي توليد كنندگان 
در دستور كار است، مي گويد: »سازمان صنعت برنامه ريزي ازم براي 
برگزاري اين دوره ها را دارد تا نقش��ه فرش متعلق به خود اس��تان در 
فرش هاي توليدي به كار گرفته شود و شناسنامه نقشه ثبت شده به نام 

خود استان باشد و ديگر مشكلي در صادرات فرش نخواهيم داشت.«
اين مس��ئول هنوز هم بر اين باور است كه فرش دس��تبافي كه توليد 
استان زنجان اس��ت به علت نبود نقش��ه ثبت ش��ده با نقشه و طرح 
استان هاي ديگر بافته و توليد مي ش��ود و اين مشكل اساسي صنعت 

فرش استان زنجان است.

اتكا به داش�ته هاي اقتصادي در هر منطقه يكي از مهم ترين مباحث اقتصاد مقاومتي به ش�مار 
مي رود كه مي تواند عاوه بر رونق بخشيدن به اشتغال و ايجاد درآمد،كشور را در برابر تهديدات 
اقتصادي و غذايي مصون بدارد.  دراين ميان سيستان وبلوچستان از جمله استان هايي به شمار 
مي رود كه به رغم گرم و خشك بودن و سايه انداختن خشكس�الي برآن توانسته است با تكيه 
بر داشته هاي خود كارهاي خوبي را در زمينه توليدات كشاورزي و دامي بردارد كه دراين ميان 

مي توان به توليدات محصوات متنوع كشاورزي، شيات و پرورش دام و طيور اشاره كرد.  تمام 
اين ويژگي ها و شرايط منطقه موجب شده است اين استان يكي از بهترين مناطق براي پرورش 
ش�ترمرغ به حس�اب آيد؛ موضوعي كه به گفته رئيس جهاد كش�اورزي سيستان وبلوچستان 
س�بب ش�ده اس�ت براي نخس�تين بار پروژه پرورش زنجيره اي ش�ترمرغ با ظرفيت ۲۴ هزار 
قطعه پ�رواري و ۷۰۰ قطعه مول�د درشهرس�تان چابهار توس�ط بخش خصوصي ايجاد ش�ود. 
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پرورش شترمرغ  در سيستان و بلوچستان رونق گرفت
با احداث ۷ واحد پرورش شترمرغ درچابهار ساانه ۷۰ تن گوشت و۱۳۰۰ قطعه جوجه به بازار عرضه می شود

 تقويت تعامات فرهنگي و گردشگري
 تبريز و تركيه 

سركنسول تركيه در آذربايجان شرقي     آذربايجان شرقي
خواس�تار تقويت تعامات فرهنگي و 

گردشگري مشترك بين تركيه و تبريز شد. 
»حس��ين گونگور« در اين ديدار با بيان اينكه شهر تاريخي تبريز همواره 
در كشور تركيه جايگاهي ويژه اي دارد، گفت: تاريخ و پيشينه شهر تبريز 
همواره زبانزد مردم تركيه است با توجه به اينكه مشتركات فرهنگي بسياري 
بين تبريز و تركيه وجود دارد لذا تقويت روابط اين دو جامعه ضروري و ازم 
است.  گونگور افزود: با توجه به اينكه ايراين هاي فعال دو كشور ارتباط هاي 
مستمري با يكديگر دارند و ظرفيتي مناسب را براي برقراري ارتباط دو ملت 
ايجاد كرده اند لذا بايد در تقويت همكاري هاي بين آن ها تاش كرده و آن 
را توسعه دهيم.  سركنسول تركيه در تبريز ادامه داد: فرهنگ و نوع دوستي 
مردم تبريز از ديرباز بر مردم تركيه آشكار است، به همين جهت، من نيز از 
آغاز فعاليت خود در كنسولگري تركيه هدف خود را براي معرفي و جذب 
مردم تركيه به تبريز و شناخت بيشتر ظرفيت هاي فرهنگي و گردشگري 
متمركز ساخته ام.  »مرتضي آبدار« مديركل ميراث فرهنگي صنايع دستي 
و گردشگري آذربايجان شرقي نيز، اظهار كرد: با توجه به اينكه دو كشور 
ايران و تركيه در مسير كهن جاده ابريشم قرار گرفته اند و در طول تاريخ 
شهر تبريز به عنوان پل ارتباطي دنياي شرق و اروپا همواره خوش درخشيده 
است لذا با تقويت همكاري ها و تبادات فرهنگي و اقتصادي بين تبريز و 

تركيه مي توانيم به دستاوردهاي جديدي دست يابيم. 

با حضور وزيربهداشت صورت گرفت
 بهره برداری از بيمارستان مقاوم سازي شده 

شهداي سرپل ذهاب
مقاوم س�ازي بيمارس�تان ش�هداي     كرمانشاه
سرپل ذهاب از مباحث مطرح شده در 
آيين افتتاح آن بود و اعام شد كه از اين پس هيچ نگراني در مورد 

ايمني اين بيمارستان وجود ندارد. 
 وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي گفت: بيمارستان شهداي 
سرپل ذهاب كه در زلزله به شدت آسيب ديده بود، امروز به بهره برداري 
كامل رسيد.  حس��ن قاضي زاده هاش��مي افزود: در طول اين مدت ما 
بيمارس��تان بانگر را تجهيز كرديم و از آن كه در ۸ كيلومتري شهر قرار 
دارد، استفاده مي شد.  وي تصريح كرد: اين بيمارستان در مركز شهر قرار 
دارد و انواع تخصص ها در فضايي مناسب آماده شده، تجهيزات آن نيز 
كامل است.  استاندار كرمانشاه نيز گفت: امروز هفتمين يا هشتمين باري 
است كه در طول يك س��ال و ۴۵ روزي كه از زلزله مي گذرد آقاي وزير 
به مناطق زلزله زده آمده اند و با مديريت خوبي كه داشته اند، توانستند 
فضايي را به وجود آورن��د كه عمدتاً خيران پاي كار بيايند.  هوش��نگ 
بازوند، افزود: عاوه بر آن دولت هم اعتباراتي را چه از وزارت خانه و چه 
از ماده ۱۲ به اين موضوع اختصاص داد و اين بيمارستاني كه مشاهده 
مي كنيد، كاري فراتر از بازس��ازي روي آن صورت گرفته است و بحث 
مقاوم سازي نيز براي آن انجام شده و از اين پس نگراني اي در خصوص 
ايمني ساختمان آن وجود ندارد.  حسين رحيمي، سرپرست بيمارستان 
شهداي سرپل ذهاب نيز گفت: ۲۰ ميليارد تومان اعتبار براي اين طرح 
هزينه شده است كه ۱۲/۵ ميليارد تومان اعتبار آن صرف ساخت و ساز و 

۷/۵ ميليارد تومان آن هزينه تجهز بيمارستان شده است.

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 اوايل سال گذش�ته بود كه 
سجاد مرسلي
   گزارش 2

اعام شد با توجه به وضعيت 
اف�ت س�فره هاي آب زي�ر 
زميني و كاهش آبدهي چاه هاي آب شرب و توسعه شهرها 
به لحاظ جمعيت و توسعه صنعتي، پيش بيني مي شود در 
سال 1400 از 73 شهر استان خراسان رضوي 53 شهر با 
كس�ري آب حدود 2849 ليتر بر ثانيه مواجه شود.  حاا 
كارشناس�ان معتقدند حفظ و احياي قنوات مي تواند 
چاره اي بر اين كم آبي ها و حفظ منابع آب زير زميني 
باش�د. با اين حال رئيس جهاد كش�اورزي خراس�ان 
رضوي با ناچيز خواندن اعتبارات ايروبي قنوات معتقد 
است تمامي قنوات اين استان نيازمند ايروبي است. 
كاري كه عاوه بر تأمين ني�از آبي مردم مي تواند خبر 
ثبت نظام كش�ت زعفران مبتني برقنات در گناباد در 
فائو را قوت بخشيده و روزهاي خوشي را براي ساكنان 
اين منطق�ه و زعفران ايران به همراه داش�ته باش�د. 

    
اوايل سال گذشته بود كه اعام شد با توجه به وضعيت افت 
س��فره هاي آب زير زميني و كاهش آبدهي چاه هاي آب 
شرب و توسعه شهرها به لحاظ جمعيت و توسعه صنعتي، 
پيش بيني مي ش��ود در س��ال ۱۴۰۰ از ۷3 ش��هر استان 
خراسان رضوي ۵3 شهر با كسري آب حدود ۲۸۴۹ ليتر بر 
ثانيه مواجه شود.  بعد از آن گفتند بالغ بر ۶۰ درصد قنوات 
خراسان رضوي نيز نياز ۱۰۰ درصدي به احيا دارد. جايي 
كه از قنات به عنوان مظهر زندگي نام مي برند و اگر آب آنها 
قطع شود ديگر زندگي وجود نخواهد داشت.  طي سال هاي 
اخير وقتي ساكنان برخي از روستاها در خراسان رضوي با 
خشك شدن قنات هايشان در حال مهاجرت بودند تعدادي 
از خيران وارد كار ش��دند و با احياي قنوات جلوي اين كار 

را گرفتند. براي مثال در سبزوار اين اقدام صورت گرفت و 
ساكنان در روستا باقي ماندند.  در همين رابطه مدير آب و 
خاك جهاد كشاورزي خراسان رضوي با بيان اينكه قنوات 
يك امر حياتي در روستاها به شمار مي آيند و اعتباراتي را 
براي احيا اين ها اختصاص يافته است، مي گويد: »براي اين 
كار هم از ظرفيت خيران استفاده كرده ايم و آستان قدس 
رضوي هم به اين حوزه ورود كرده و با نظارت ما در تاش 

هستيم تا اين منبع آبي را احيا كنيم.«
 ابراهيم بهب��ودي ادامه مي دهد: »قن��ات يك منبع آبي 
است و هرساله نياز به ايروبي دارد و كشاورزان اين مهم را 
صورت مي دهند و بحث احيا و مرمت با ماست؛ بالغ بر ۶۰ 
درصد قنوات خراسان رضوي نياز ۱۰۰ درصدي به احيا 
دارد و ما هرساله بايد تأمين اعتبار كنيم و اين مهم را در 
اولويت خود قرار داده ايم زيرا قنات مظهر زندگي است و 

اگر قطع شود ديگر زندگي نخواهيم داشت.«
   كشت زعفران مبتني بر قنوات

يك��ي از فوايد مهم قن��ات فراهم كردن زمينه مناس��ب 
براي همبستگي و مش��اركت در امور اجتماعي و ترويج 
فرهنگ زيست گروهي در جامعه است. قنات ها در صورت 
نگهداري صحيح و بازسازي و مرمت، منابع ارزشمند آب 

به شمار مي روند. 
مسائل و مشكات عمده قنات ها شامل مسائل فني سازه 
فيزيكي قنات از باادست مانند مادر چاه تا مظهر قنات و 
پاياب قنات از مظهر تا سطوح زير كشت است. اما مسائل 
بهره برداري و نگهداري مانند كمب��ود اعتبارات تعمير و 
نگهداري، ع��دم تمهيدات ازم ب��راي جلوگيري از ورود 
سياب به داخل قنات ها، كمبود متخصصان محلي، عدم 
اي روبي، دف��ع زباله و فاضاب محل��ي در آب قنات ها، 
خرده مالكي بودن اكثر اراضي پايين دست قنات ها و تعدد 

مالكان و مهاجرت آن ها به شهرها نيز از ديگر مشكاتي 
است كه آنها را به سمت خارج شدن از چرخه تأمين آب 
نزديك كند.  با اين تفاس��ير و در ش��رايطي كه به گفته 
رئيس جهاد كش��اورزي خراس��ان رضوي تمامي قنوات 
اين استان نيازمند ايروبي است به ناچيز بودن اعتبارات 
ايروبي قنوات اش��اره كرده و به قول معروف آب پاكي را 
روي دست همه ريخته است.  مجتبي مزروعي مي گويد: 
»اقدامات صورت گرفته براي قنات قصبه در گناباد جاي 
تحس��ين دارد و با اين اقدامات ميزان دبي آن به بيش از 
۱۵۰ ليتر بر ثانيه رسيده كه اگر باز هم دبي افزايش يابد، 
جهاد كشاورزي زمين در اختيار كشاورزان قرار مي دهد 
تا با روش هاي نوين و تسهيات باعوض، ايجاد اشتغال و 

گسترش كشاورزي در منطقه صورت گيرد.«
وي ادامه مي دهد: »اگر ۱۰ ميليارد تا ۵۰ ميليارد هم هزينه 
در بحث ايروبي شد، سازمان جهاد كشاورزي پشتيباني 
خواهد كرد اما بايد س��عي ش��ود تا با نظر كارشناسان و 
مشاوران راهكار داده شود تا يك نظام بهره برداري مدرن 

در قنات قصبه تعريف و ايجاد شود.«
طي چند روز گذشته بود كه خبر ثبت نظام كشت زعفران 
مبتني برقنات در گناباد در فائو منتشر شد.  كارشناسان 
معتقدند با اين ثبت، محققان، جهانگردان و گردشگران به 
همان سمت خواهند رفت و مطالعات و تحقيقات نيز در 
آن منطقه افزايش خواهد گرفت و محصولي با برند معتبر 
وارد بازار مي ش��ود. در اين صورت ديگر كس��ي نخواهد 
توانست زعفران را به نام افغانستان، چين و ديگر كشورها 
به ثبت برساند. به گفته رئيس جهاد كشاورزي خراسان 
رضوي هدف از اينكه اين محصول و سبك كشت آن به نام 
خراسان و گناباد ثبت شود هم اين بوده كه در آينده تمام 

ارزش و جذبه ها جذب اين منطقه شود.

ثبت كشت زعفران مبتني برقنات گناباد در فائو
 در شرايطي تمامي قنوات خراسان رضوي نيازمند ايروبي است 

كه كشت زعفران با آب قنات برندي جهاني از اين محصول به ثبت می رساند

اداره كل شيالت استان سيستان و بلوچستان (آبهاى داخلى) در نظر دارد تعداد 4 دستگاه خودروى قابل تبديل به پالك مازاد بر نياز 
خود را مطابق شرايط زير از طريق مزايده عمومى يك مرحله اى در بستر سامانه تداركات الكترونيكى دولت (شماره مزايده در 

سامانه ستاد 100970442100001) به فروش برساند.
 تضمين شركت در مزايده: مبلغ تضمين شركت در مزايده به صورت ضمانتنامه بانكى يا فيش واريزى براى هر يك از خودروها به 
طور جداگانه كه بايستى مطابق نوع و مقادير مشخص شده در بستر وب تهيه و اصل آن نيز در پاكت الك و مهر (پاكت الف) شده با 

قيد كد دستگاه پيشنهادى بر روى ضمانت نامه، براى مزايده گزار به آدرس زير تسليم گردد.
 مكان بازديد اقالم مزايده: متقاضيان مى توانند از تاريخ 1397/10/8 لغايت 1397/10/21 در ساعات ادارى جهت بازديد به آدرس 

زابل، خيابان سام غربى، مقابل فرماندارى، اداره كل شيالت سيستان و بلوچستان (آبهاى داخلى) مراجعه نمايند.
 زمان، محل دريافت اسناد مزايده و تسليم پيشنهادات: متقاضيان مى بايست عضو سامانه ستاد تداركات الكترونيك دولت بوده و 
از مورخ 1397/10/8 لغايت 1397/10/21 با مراجعه به آدرس WWW.SETADIRAN.IR نسبت به درج قيمت پيشنهادى خويش دربستر 

سامانه فوق اقدام نمايند.
 زمان گشايش پيشنهادات: پيشنهادات رسيده در ساعت 9 صبح مورخ 22/ 1397/10 در محل رسالن جلسات اداره كل شيالت 
سيستان و بلوچستان (آبهاى داخلى) به آدرس زير بازگشايى مى گردد و حضور مزايده گران و نمايندگان آنان با ارائه مدارك شناسايى 

معتبر در جلسه مزايده بالمانع است.
 مكان تحويل اصل ضمانتنامه و گشايش پيشنهادات مزايده: زابل، خيابان سام غربى، مقابل فرماندارى، اداره كل شيالت استان 

سيستان و بلوچستان (آبهاى داخلى) دبيرخانه.
ضمنا شركت كاركنان دولت در مزايده منع قانونى نداشته و در صورت تساوى پيشنهاد حق تقدم با كاركنان مى باشد.

سازمان شيالت ايران
اداره كل شيالت استان سيستان و بلوچستان (آبهاى داخلى)

نوبت اولفـراخوان مـزايده عمومـى شماره 97/1

به موجب درخواست خانم افسانه دلفى زاده به طرفيت 1. بهار ديناروند 2. پگاه ديناروند 3. فوزيه ميزبان قرار تحرير تركه مرحوم عباس 
ديناروند حصر وراثت طى شماره 970468 در شوراى حل اختالف شعبه صادره و وقت اجراى قرار ساعت 8 صبح مورخ 1397/11/6 روز 
شنبه تعيين گرديده است.از ورثه يا نماينده قانونى آنها بستانكاران و مديونين به متوفى و افراد ديگرى كه حقى برتر كه متوفى دارند 

دعوت مى شود در موعد مذكور در محل اين شورا واقع در شهرستان دزفول روبروى ساختمان تامين اجتماعى حاضر شوند. 
رئيس شعبه 3 حل اختالف دزفول

آگهى قرار اجراى قرار تحرير تركه 

 15 مدرسه در حاشيه جاده هاي
آذربايجان غربي ايمن سازي مي شود 

مديركل راهداري و حم�ل و نقل جاده اي    آذربايجان غربي
آذربايجان غربي از اجراي طرح ايمن سازي 
فيزيكي در 15 مدرس�ه حاش�يه راه هاي استان در س�ال جاري خبر داد. 
ارسان شكري گفت: امسال ۱۵ باب از مدارس حاشيه راه هاي استان با نصب 
تابلو، چراغ چشمك زن، خط نوشته مدرسه و خطوط عرضي در سطح جاده، 
چشم گربه اي و نصب كاهنده سرعت جهت ايمني عبور و مرور دانش آموزان 
ايمن س��ازي فيزيكي مي ش��ود.  وي، ادامه داد: اعتبارات هزينه شده براي 
ايمن سازي فيزيكي در سال جاري ۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال و اعتبارات 
آموزشي نيز ۸۰۰ ميليون ريال است.  مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي 
آذربايجان غربي، با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن ۴۰ مدرسه با حدود 
۴۰۰۰ دانش آموز براي برگزاري دوره هاي آموزش��ي ايمن س��ازي حاشيه 
راه ها در سال جاري گفت: آموزش هاي انجام گرفته شامل آموزشي تئوري و 
عملي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي با حضور كارشناسان اين اداره 
كل و همچنين پليس راه استان و نيز توزيع كتابچه هاي آموزشي، نوشت 
افزار آموزشي و برگزاري مسابقات مرتبط اس��ت.  وي اضافه كرد: با توجه 
به اينكه يكي از گروه هاي كاربران آسيب پذير راه ها، دانش آموزان مدارس 
حاشيه راه ها هستند بدين جهت براي افزايش ايمني مدارس حاشيه راه هاي 
استان، كارشناسان ايمني و ترافيك اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
آذربايجان غربي نسبت به بازديد و انجام مطالعات فني مهندسي اقدام و مطابق 

معيارهاي فني، مدارس را به منظور ايمن سازي اولويت بندي نمودند. 



رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد 
از ضعف دولت در مديريت واردات و توزيع 
كااهاي اساس�ي در س�ال جاري، از طرح 
جديد مجلس براي تأمين كاا ب�ه نرخ ارز 
دولتي خبر مي دهد و مي گويد: دراين طرح 
مابه التفاوت نرخ كااهاي اساسي در قالب 
كارت اعتباري به دس�ت مردم مي رس�د. 
پس از گذشت ماه ها از باا رفتن قيمت كااها و 
نبود نظارت دولت بر نحوه توزيع كااهايي كه 
با ارز دولتي وارد شده اند، سرانجام نمايندگان 
مجلس در فصل بررس��ي بودجه س��ال ۹۸ از 
وضعيت موجود و گراني هاي اخير انتقاد كرده و 
به فكر چاره انديشي براي كاهش فشار گراني ها و 
حذف داان كااهاي اساسي افتادند. از اين رو 
نمايندگان در كميسيون هاي مختلف مجلس، 
در گفت وگو با رسانه ها پيشنهاداتي براي توزيع 

مناسب اين كااها ارائه مي دهند. 
در اين خصوص مهرداد اهوتی عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گراني قيمت 
كااها در بازار مي گويد: دولت و دستگاه هاي 
نظارتي بايد نظارت خود را بر بازار بيشتر كنند. 
وقتي كه براي كااهاي اساسي مردم ارز ۴۲۰۰ 
توماني اختصاص مي يابد، هدف اين است كه 
كاا ارزان تر به دس��ت مردم برس��د، اما دولت 
با وجود تأمين ارز موردنياز كااهاي اساس��ي 
هيچ نظارتي بر نحوه واردات و توزيع كااهاي 
اساسي در داخل كشور و سازوكاري براي اين 

منظور ندارد. 
اهوتي مي افزايد: بايد دس��تگاه هايي همانند 
دستگاه تعزيرات و ديگر دس��تگاه ها وارد اين 
موضوع شوند. وقتي بحث چند نرخي شدن ارز 
در جامعه پيش مي آيد، زمينه براي رانت و فساد 

هم فراهم مي شود. 
  افزايش دو برابري يارانه نقدي 

نماينده مردم لنگرود در مجل��س  مي گويد: 
ش��نيده ها از اين ام��ر حكاي��ت دارد كه يك 
واردكننده براي واردات چ��اي پنج داري ارز 
۴۲۰۰ تومان��ي از دولت گرفته، ام��ا با اين ارز 
دولتي چاي دو داري وارد كشور كرده است و 
چاي دو داري را هم كه به كشور وارد مي كند 

با قيمت آزاد به فروش مي رساند. اين وضعيت 
در مورد برنج و ديگر كااهاي اساسي نيز حاكم 
اس��ت. بايد تاش كرد كه ارز تك نرخي شود 
و نحوه پرداخت ياران��ه به مردم نيز بايد تغيير 

كند. 
اهوتی پيشنهاد مي كند: در بودجه ۴۲ هزار 
ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت يارانه نقدي 
در نظر گرفته شده و مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ 
توماني اختصاص يافته براي كااهاي اساسي 
با قيم��ت آزاد آن در بازار بي��ن ۴۰ تا ۴۵ هزار 
ميليارد تومان اس��ت . وقتي كه اينگونه است، 
دولت مابه التف��اوت ارز را نيز ب��ه يارانه نقدي 
اختصاص دهد و ميزان مبل��غ يارانه نقدي به 
هر فرد را دو برابر كند. اين وضعيت بهتر از آن 
است كه اين ۴۵ هزار ميليارد تومان مابه التفاوت 
نرخ ارز دولتي به جيب چهار نفر كاش برود و 
حداقل اين كار اين است كه به جيب اين چهار 

نفر نمي رود. اگر اين وضعي��ت ادامه پيدا كند 
بايد منتظر فاجعه هايي بزرگ تر و بدتر از اين 

هم باشيم . 
  پ�ور ابراهيمي: ران�ت 70 درصدی در 

توزيع كاا های اساسی 
همچني��ن محمدرض��ا پورابراهيمی رئيس 
كميس��يون اقتصادي مجلس نيز با اشاره به 
مديريت ضعي��ف دولت در توزي��ع كااهاي 
اساسي و افزايش فش��ار گراني كااها بر اقشار 
مختلف مجلس مي گويد: دولت در س��ال ۹7 
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به كااهاي اساس��ي 
اختصاص داده، اما قيم��ت كاا افزايش يافته 
است و اين سؤال وجود دارد كه آيا بايد همين 
روند در س��ال ۹۸ براي كااهاي اساسي ادامه 

پيدا كند يا خير؟
پورابراهيمی مي افزايد: دولت بايد تعهد دهد كه 
بر توزيع و قيمت كااي اساسي نظارت و كنترل 

دارد تا اين كااها با ارز دولتي در اختيار مردم 
قرار بگيرند، اين وضعيت را در سال ۹7 تجربه 
كرديم و بنابراين تكرار آن در سال ۹۸ به صاح 

كشور نيست. 
وي تأكيد مي كند: توافق شده است كه كااهاي 
اساسي با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به دست مردم 
برسد، اما مردم اين كااها را با ارزش بااتر تهيه 
مي كنند، بنابراين بايد براي اين رويه در سال 

آينده تغييري ايجاد كرد. 
رئيس كميسيون اقتصادی مجلس  با اشاره به 
مابه التفاوت كااهاي اساس��ي اظهار مي دارد: 
حدود 1۰۰ هزار ميليارد تومان مابه التفاوت به 
كااهاي اساسي پرداخت مي شود، از اين ميزان 
حدود ۲۰ تا 3۰ درصد به دست مردم مي رسد 
و 7۰ درصد رانت است كه دولت بايد تضمين 
دهد در نحوه نظارت و اعمال به گونه اي عمل 
مي كند كه قيمت كااها باا نرود و متناسب با 

ارز دولتي به دست مردم برسد. 
نماينده مردم كرمان در مجلس  با اشاره به طرح 
مجلس براي تأمين كااي اساسي مي افزايد: 
در مجلس روي طرح جديد كار مي كنيم. در 
اين طرح مابه التفاوت نرخ كااهاي اساسي در 
قالب كارت اعتباري به دست مردم مي رسد؛ به 
اين نحو كه اگر قيمت برنج در بازار ۸هزار تومان 
است، اما بايد با دار ۴ هزار توماني قيمت گذاري 
مي شد مردم بخشي از هزينه اين برنج را از كارت 

اعتباري پرداخت مي كنند. 
پورابراهيمي تأكيد مي كند: اين روش به عدالت 
نزديك اس��ت و منطق دارد، در كميس��يون 
اقتصادي روي اين موضوع بحث مي شود تا براي 

سال آينده تصميم گيري كنيم. 
وي با اش��اره به ع��دم تخصيص اعتب��ار براي 
بس��ته هاي حمايت��ي ك��ه مناب��ع آن از ارز 
پتروشيمي ها پيش بيني شده است، مي گويد: 

ارز بس��ته هاي حمايتي را بايد ش��ركت هاي 
وابسته به دولت پرداخت كنند، عدم تسويه اين 
امر نشان مي دهد دولت نظارت و دقت كافي بر 

مابه التفاوت ها ندارد. 
  دكتر بخشي: توزيع كوپن رانت كمتري 

دارد 
دكتر لطف علي بخش��ي، اس��تاد دانش��گاه و 
اقتصاد دان در گفت وگو با »جوان« در خصوص 
طرح جديد دول��ت و توزي��ع كارت اعتباري 
مي گويد: با س��اختار فاس��دي كه در زنجيره 
توزيع وجود دارد، حتي توزيع كارت اعتباري 
نيز چاره س��از نيس��ت؛ چراكه در حال حاضر 
مشكل با قيمت كاايي است كه با ارز دولتي 
۴۲۰۰ توماني وارد مي شود و با محاسبه سود 
1۰ درصدي تاجر، كاا با چند برابر قيمت واقعي 
به دست مصرف كننده مي رسد. وي مي افزايد: 
سازمان تعزيرات مدام از بازرسي ها و عملكردش 
گزارش مي دهد، اما آنچه در سطح جامعه ديده 
مي ش��ود، از نبود نظارت و نابساماني حكايت 
دارد. وي تأكيد مي كند: اين طرح جديد دولت 
بار مالي داشته و در اين آش��فته بازاري كه در 
سيس��تم توزيع وجود دارد، پياده س��ازي آن 
زمان بر بوده و نتيجه مطلوبي حاصل نمي شود، 
به نظ��ر من اگ��ر سيس��تم كوپن��ي را دولت 
پياده سازي كند، نظارت بيشتري مي تواند بر 
توزيع كااهاي اساسي داشته باشد؛ چراكه در 
سيستم كوپني، توزيع كنندگان مشخص بوده 
و مي شود بر عملكردشان نظارت كرد. بخشي با 
انتقاد از واردات گوشت بدون توجه به پيامد هاي 
اقتصادي آن در آينده مي گويد: دولت كااهاي 
مصرفي مردم را با قيمتي وارد مي كند كه توليد 
آن در داخل غير اقتصادي است. مانند واردات 
گوشت برزيلي. در حال حاضر گوشت وارداتي به 
قيمتي عرضه مي شود كه توليد آن براي دامدار 
ايراني با دو برابر قيمت فروش تمام مي شود در 
نتيجه دامدار ترجيح مي دهد دام زنده را قاچاقي 
از كش��ور خارج كرده و دار به دست بياورد. از 
اين رو ضروري است نمايندگان مجلس و دولت 
به پيامد تصميماتشان براي سال آينده دقت 

بيشتري به خرج دهند. 

رانت 70 هزار میلیاردتومانی توزیع کااهای اساسی در جیب داان
 رئيس كميسيون اقتصادی مجلس: حدود 100 هزار ميليارد تومان مابه التفاوت به كااهاي اساسي پرداخت مي شود

 از اين ميزان حدود 20 تا 30 درصد به دست مردم مي رسد و 70 درصد رانت است

7 نوبت  ا سن رسمی  ای  مان ی وسا ی وارا یت  یی تكلی و انون ت ی نامه  انون و ماد  و ماد   ی مو گ
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یلی ت ارا اسما ی    ا  ر

 ۸پیش بیني در مورد بازار نفت و گاز 
در آخري�ن هفت�ه س�ال 201۸ مي�ادي، ش�اهد س�قوط قيمت هر 
بش�كه نفت دبلي�و ت�ي اي از ۵0 دار ب�ه ۴2 دار بودي�م. اين قيمت 
ش�رايط دش�واري را براي اكثر توليدكنن�دگان نفت ه�اي پرهزينه 
پدي�د م�ي آورد. اي�ن س�قوط قيمت ه�ا را باي�د در ادام�ه رون�د 
كاه�ش به�اي نف�ت در فاصل�ه ماه ه�اي اكتبر ت�ا نوامبر دانس�ت. 
از روز ۲ اكتبر تا 3۰ نوامبر، قيمت نفت دبليو تي اي با سقوطي 33 درصدي 
از 76/۴1 دار به ۵۰/۹3 دار رسيد. معامله گران و سرمايه گذاران معتقدند 
با وجود تحريم صادرات نفت ايران توسط دولت ترامپ، بازار با مازاد عرضه 
روبه رو است.  اين سقوط قيمت نفت در دوره تعيين بودجه حفاري شركت ها 
براي سال ۲۰1۹ ميادي روي داده است. ممكن است به نظر برسد با پايين 
آمدن قيمت ها ش��اهد كاهش عمليات حفاري باشيم. هرچند اين سقوط 
قيمت ها، دور از انتظار و در دوره اي روي داد كه بودجه س��ال آينده اكثر 
شركت ها نهايي شده بود.  در ادامه با هشت پيش بيني در مورد بازار نفت و 

گاز در سال ۲۰1۹ ميادي آشنا مي شويم: 
1- در نيمه نخست س��ال آينده، ش��اهد كاهش تعداد دكل هاي حفاري 

خواهيم بود. اين شاخص وابستگي زيادي به قيمت نفت دارد. 
۲- قيمت نفت در سال آينده افزايش خواهد يافت، اما در نيمه نخست سال 
آينده از مرز 6۰ دار فراتر نخواهد رفت. با وجود كاهش عمليات حفاري، با 
دستاوردهاي فناوري و بهبود كارايي، شاهد توليد بيشتر نفت و گاز خواهيم 
بود. تقاضاي جهاني نفت در حال افزايش بوده و رشد توليد اياات متحده 

بيش از كاهش 1/۲ ميليون بشكه اي توليد اوپك پاس خواهد بود. 
3- ركورد توليد نفت اياات متحده در سال ۲۰1۹ ميادي شكسته خواهد 
شد. شركت هاي نفتي تاش خواهند كرد تا با شرايط جديد منطبق شوند 

و بر توليد خود خواهند افزود. 
۴- توليد از سازند شيل پرمين اياات متحده با برطرف شدن موانع افزايش 

قابل توجهي خواهد يافت. 
۵- قيمت گاز طبيعي از ۴/۵ دار به ازاي هر يك ميليون بي تي يو به س��ه 
دار در سال آينده كاهش خواهد يافت. رشد توليد، مهم ترين دليل كاهش 

قيمت ها خواهد بود. 
6- با بهبود نرخ رشد اقتصاد جهاني، شاهد سرمايه گذاري بيشتر در صنعت 

نفت و گاز خواهيم بود. 
7- صادرات ال ان جي و نفت خام اياات متحده در سال ۲۰1۹ ميادي با 
ركوردي جديد روبه رو خواهد شد. ساخت پايانه هاي جديد صادراتي، نقش 

مهمي در افزايش ميزان صادرات خواهد داشت. 
۸- بازار نفت و گاز در س��ايه مس��ائل اقتصادي، ژئوپلتيك و سياسي قرار 
دارد و پيش بيني هاي آينده اين بازار بسيار دشوار است. اين آخرين و البته 

مهم ترين پيش بيني من است!
منبع: فوربس

 حمله ترامپ به بانك مرکزي امریكا
دونالد ترامپ دوباره نسبت به سياست هاي بانك مركزي امريكا به شدت 
انتقاد كرد و گفت: اين بانك نرخ بهره دار را بيش از حد سريع باا مي برد. 
به گزارش رويترز،                              دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران مجدداً به سياست هاي 
بانك مركزي فدرال امريكا حمله كرد.  وي پس از      تعريف و تمجيد از وزير 
خزانه داري اين كشور و برخي شركت هاي امريكايي نسبت به نقش بانك 
مركزي امريكا در سقوط بازارهاي سهام اين كشور انتقاد كرد.  ترامپ مجدداً 
با تكرار انتقاد خود گفت: آنها بيش از حد سريع نرخ بهره دار را باا مي برند؛ 
چراكه فكر مي كنند اقتصاد در شرايط خيلي خوبي قرار دارد، اما من فكر 

مي كنم آنها به زودي متوجه اشتباه خود مي شوند. 
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بهناز قاسمی
  گزارش  یک



  در حالي گفته مي شود 
سعيد احمديان

    گزارش
لژيونرهايي مانند رضا 
قوچان ن�ژاد، مهدي 
طارمي و مرتض�ي پورعلي گنجي م�ورد توجه 
باش�گاه هاي داخلي قرار گرفته اند كه با توجه به 
مذاكرات صورت گرفته باشگاه هاي خواهان با اين 
بازيكنان، احتمال حضور اي�ن لژيونرها در ليگ 
اس�ت.  صف�ر  ب�ه  نزدي�ك  ايران، چي�زي 
فصل نقل و انتقاات فوتبال ايران كه مي رسد شايعه 
و شنيده ها از زمين و آسمان مي بارد و اصطاح بمب 
دوباره به سرتيتر رسانه هاي بر مي گردد؛ فصلي كه 
نوبت به ميدان داري مديران باشگاه ها مي رسد كه 
مي خواهند هر طور هس��ت با جذب بازيكنان اسم 
و رسم دارتر به قول خودشان بمب هاي بزرگ تري 
بتركانند. اين روزها هم با تعطيلي ليگ و آغاز شدن 
فصل نقل و انتقاات بازار، شايعات در فوتبال ايران 
داغ است؛ ش��ايعاتي كه در چند هفت��ه اخير حول 
بازگشت چند لژيونر به ليگ ايران بيشتر مي چرخد 
كه مي گويند در رادار چند باشگاه بزرگ ايراني قرار 
گرفته اند. پس اينكه ابتداي ليگ هجدهم مسعود 
شجاعي، احسان حاج صفي و اشكان دژاگه در كمال 
ناباوري با پيشنهادهاي چند صد هزار داري مالك 
متمول تراكتور از فوتبال اروپا به ايران آمدند، حاا هم 
لژيونرهايي مانند رضا قوچان نژاد، مرتضي پورعلي 
گنجي و مهدي طارمي از مهم ترين هدف هاي نقل و 

انتقاات چند باشگاه هاي داخلي هستند. 

   نه به پيشنهاد بااي گوچي
رضا قوچان نژاد يكي از مهم ترين بازيكناني اس��ت 
كه نامش در فصل نقل و انتقاات زمستاني مطرح 
است. گوچي پس از پايان جام جهاني و خداحافظي 
از تيم ملي، به ليگ قبرس و تيم آپوئل رفت، اما در تيم 
جديدش نتوانست موفقيت هاي زمان حضورش را در 
ليگ هلند تكرار كند تا شايعه جدايي او از تيم قبرسي 
پررنگ تر شود. پرسپوليس يكي از مشتريان پروپا 
قرص قوچان نژاد است؛ تيمي كه با توجه به نمايش 
ضعيف منشا در نيم فصل اول به دنبال يك مهاجم 
طراز اول در كنار علي عليپور است. پرسپوليسي ها 
پس از دو فصل بس��ته نقل و انتق��اات، با توجه به 
باز شدن پايان محروميت شان، در پنجره زمستاني 
مي توانند بازيكن بگيرند و همين سبب شده تا قرمزها 
يكي از فعال ترين باشگاه ها در فصل نقل و انتقاات 

زمستاني ليگ برتر باشند. 
با اين ح��ال به نظر مي رس��د حضور قوچ��ان نژاد 
در پرسپوليس بر خاف ش��ايعات شدني نيست. 
در روزه��اي ابتداي خب��ر حضور قوچان ن��ژاد در 
پرسپوليس، مخالفت همسر گوچي با بازگشت اين 
بازيكن به ايران يكي از سنگ هايي بود كه جلوي راه 
قوچان نژاد براي پوشيدن پيراهن قرمز بود؛ مسئله اي 
كه سبب شد تا هواداران پرس��پوليس با هجوم به 
صفحه همسر قوچان نژاد در شبكه هاي اجتماعي از 
وي بخواهند تا مانع پرسپوليسي شدن گوچي نشود. 
با اين حال خبرهايي كه در چند روز اخير منتش��ر 

شده نشان مي دهد مخالفت همسر قوچان نژاد در 
برابر مشكات ديگر، شايد كوچك ترين مانع باشد 
و پيشنهاد بااي قوچان نژاد مسئله اي  است كه به 
احتمال زياد حضور اين بازيكن را در پرس��پوليس 

منتفي مي كند. 
ايرج عرب، سرپرست باشگاه پرسپوليس ديروز در اين 
رابطه به خبرگزاري مهر گفت: »ارقام و اعدادي كه 
به پرسپوليس پيشنهاد مي شود بايد متعارف باشد. 
باشگاه پرسپوليس نمي تواند با هر عدد و قراردادي، 
بازيكن بگيرد. ضمن اينكه تمايلي هم نديديم كه 
بازيكن بخواهد براي حضور در پرس��پوليس كوتاه 
بيايد. ارقامي كه گفته مي شود، هوايي و پرت است 
و با شرايط پرسپوليس تطابق ندارد. ما هر كاري را 
نمي توانيم انجام بدهيم. گفتم كه برانكو هم اصراري 
ندارد كه در اين شرايط غير متعارف، بازيكن بگيريم. « 
البته از تراكتور و استقال هم به عنوان ديگر مشتريان 
گوچي هم نام برده مي شود، با اين حال قبرسي ها هم 
مدعي شده اند كه سرمربي ايتاليايي آپوئل مخالف 
جدايي مهاجم ايراني اش اس��ت و احتمال ماندن 

گوچي در قبرس نيز وجود دارد. 
    هفت خان رستم بازگشت خيريت!

مهدي طارم��ي ديگ��ر لژيونري اس��ت كه بحث 
بازگشتش به پرسپوليس داغ است و گفته مي شود 
مهاجم ايران��ي الغرافه پس از عملك��رد نه چندان 
قابل قبول در قطر به دنبال بازگش��ت به ليگ ايران 
و پوشيدن دوباره پيراهن قرمز است. هر چند گفته 

مي ش��ود طارمي يكي از بازيكنان م��د نظر برانكو 
است، با اين حال هواداران اين تيم با توجه به ماجراي 
شكايت ريزه اسپور و محروميت يك ساله اين تيم 
از نقل و انتق��اات كه به دليل ق��رارداد غيرقانوني 
طارمي بود، دل خوشي از شماره 9 سابق شان ندارند 
و مخالف بازگشت طارمي هستند. البته صحبت هاي 
سعد الشمري، مدير تيم فوتبال الغرافه كه گفته است 
آماده مذاكره با تيم هاي خواهان طارمي هستيم هم 
نشان مي دهد كه قطري ها مخالفتي با رفتن بازيكن 
ايراني شان ندارند. با اين حال درخواست 8 ميليارد  
تومانی  الغرافه براي صادر كردن رضايتنامه طارمي 
و همچنين موضع منفي هواداران پرس��پوليس، از 
جمله موانعي است كه طارمي را از پرسپوليس دور 

كرده است. 
   پورعلي گنجي به ليگ ايران فكر نمي كند

مرتضي پورعل��ي گنجي ديگر لژيونري اس��ت كه 
شنيده هايي درباره پيش��نهاد تيم هاي ايراني به او، 
به گوش مي رسد. پورعلي گنجي كه در حال حاضر 
در تيم يوپن در ليگ بلژيك بازي مي كند، يكي از 
مدافعاني است كه در ليست برانكو ديده مي شد، اما 
به نظر مي رسد حضور اين بازيكن در ليگ ايران و 
پرسپوليس منتفي شده است. طبق اعام مسئوان 
باشگاه پرسپوليس پس از مذاكره اي كه با اين مدافع 
انجام ش��د، پورعلي گنجي به آنها اعام كرده قصد 
بازگشت به فوتبال ايران را ندارد و تمايل دارد كماكان 

فوتبالش را در خارج از ايران ادامه دهد. 

مشکل ورزش بودجه نیست
توقع موفقيت هم داريم و خود را با كشورهايي مقايسه مي كنيم كه در 
مسابقات مختلف، سطحي پايين تر از ايران داشتند و حاا يك به يك از 
ما جلو مي زنند، اما حاضر نيستيم بپذيريم اين ما هستيم كه با نگاه هاي 
اش��تباه خود، اين اجازه را به ديگران مي دهيم كه جلو بزنند و ما را جا 
بگذارند.  با نگاهي كوتاه و گذرا مي توان به خوبي دريافت كه نارضايتي 
در ورزش موج مي زند. نارضايتي از شرايط، بي توجهي ها، مسائل مالي 
و. . . كه حاا صداي اعتراض بس��ياري را در آورده اس��ت؛  گويي كارد به 
استخوان رس��يده كه ديگر برخي بي هيچ ماحظه يا حتي ترسي لب 
به شكايت باز مي كنند. گله هايي كه گاه از زبان مربي يك تيم با سابقه 
شنيده مي ش��ود كه نگران ورزشكاران جواني اس��ت كه با قرار گرفتن 
تيم هاي با سابقه ورزشی در آس��تانه انحال، نمي توان آينده اي روشن 
برايشان متصور شد، گاه از زبان قهرماني شنيده مي شود كه بدقولي ها و 
وعده هاي اجرا نشده، عرصه را چنان برايش تنگ كرده كه به خداحافظي 
از دنياي قهرماني مي انديشد تا بتواند ناني در سفره خانواده خود بگذارد. 
گاه از زبان مربي شنيده مي شود كه با سابقه تربيت 700 ورزشكار براي 
امرار معاش به عطر فروش��ي كنار خيابان روي آورده اس��ت.  گاه از زبان 
ورزشكار معلولي شنيده مي شود كه مغموم است از رفتارهاي مسئواني 
كه بعد از گرفتن عكس هاي يادگاري رفتند و ديگر نگاهي هم به پشت 
س��ر خود نينداختند و گاه. .. و گاه. . . و ورزش پر شده از اين گله هاي گاه 
و بي گاهي كه نشان از نارضايتي و خستگي ورزشكاران و مربياني دارد 
كه بي توجهي های آنها را به فغان آورده اس��ت.  اولي��ن واكنش به اين 
اعتراض  ها، پيش كشيدن اوضاع نابس��امان اقتصادي كشور است و ناله 
از نبود بودجه. حال آنكه بعد از اعام بودجه س��ال 98، شاهد افزايش 
ده ميلياردي بودجه ورزش بوديم، اما واقعيت اين است كه با وجود اهميت 
فراوان مسائل مالي، مشكل اصلي نه بي پولي، كه مديريت نادرست در 
ورزش و بي توجهي و مسئوليت پذيري آنهايي است كه در رأس امور قرار 
دارند. آنها كه با وعده هاي رنگارنگ ورزشكاران را به آينده اميدوار كرده 
و با بي توجهي به وعده هاي خود، آنها را چنان دلسرد مي كنند كه عطاي 
ماندن در دنياي قهرماني را به لقايش ببخش��ند و به رغم ميل باطني، 
تصميم به جدايي از ورزش بگيرند. مسئله اصلي ورزش با وجود  مشكات 
مالي متعدد، مديران ناكار آمدي است كه دلسوز نيستند كه اگر بودند، 
به جاي چشم بستن بر مربيان با تجربه اي كه مي توانند نقشي پررنگ در 
تربيت ورزشكاران داشته باشند، با استفاده درست از آنها، گامي بلند در 

راستاي درآمد زايي و استعداديابي برمي داشتند. 
اوضاع مالي و اقتصادي  ورزش خيلی خوب نيست، اما با همين بودجه هاي 
اندك هم مي توان به موفقيت دس��ت يافت،  وقتي آقايان پاي پله برقي 
ورزشكاري را كه با خوش��رنگ ترين مدال به كشور بازگشته كنايه آميز 
تهديد مي كنند بابت انتقاداتش از ش��رايط، وقتي آنها كه در رأس امور 
قرار دارند با بي توجهي هاي خود عامل اصلي نارضايتي ها هستند، وقتي 
كه مسئوان باا رتبه چش��م بر بي كفايتي ها مي بندند، نمي توان توقع 
داشت مديران رده پايه رفتاري جز اين داشته باشند. با اين شرايط، بايد 
هم شاهد عطر فروشي يك مربي باسابقه در كنار خيابان باشيم؛ مربي اي 
كه بدون شك مي تواند نقش بسزايي در تربيت و سامت جوانان شهرش 
داشته باشد، اما نه تا وقتي كه دغدغه نان دارد و جايي در نگاه هاي پراشتباه 

مديران بي كفايتي كه دلسوز ورزش نيستند، ندارد!
بدون ش��ك نمي توان همه ورزش��كاران را از طريق صندوق حمايت از 
ورزشكاران و پيشكس��وتان ارتزاق كرد،اما مي توان با مديريت درست و 

دلسوزانه، بسياري از مشكات را حل كرد.

دنيا حيدري

حضور رضا قوچان نژاد، مهدي طارمي و مرتضي پورعلي گنجي در ليگ ايران منتفي مي شود

شعارهاي منسوخ شده هواداران اينتر در قلب اروپا 
فوتبال علیه نژادپرستي

ش�عارهاي تن�د و نژادپرس�تانه علي�ه بازيك�ن سياهپوس�ت 
تي�م ناپول�ي در جري�ان شكس�ت ي�ك ب�ر صف�ر اي�ن تي�م 
مقاب�ل اينت�ر، فوتب�ال جه�ان را تح�ت تأثي�ر ق�رار داد. 
تقابل دو تيم دوم و سوم سري آ به قدر كافي حساس بود؛ به ويژه كه اينتر 
براي كم كردن فاصله اش با صدر جدول فقط به پيروزي فكر مي كرد. عاوه 
بر اين هواداران اينتر قبل از شروع بازي نيز در خيابان ها با طرفداران ناپولي 
درگير شده بودند، تا جايي كه س��ه هوادار ناپولي با ضربات چاقو زخمي و 
يك نفر ديگر هم با ماشين زيرگرفته شد. شعارهاي نژادپرستانه در جريان 
بازي بارها سر داده شد؛ آنچلوتي، سرمربي ناپولي خواهان توقف بازي بود 
و از مسئوان ورزشگاه هم از طريق بلندگوها تاش كردند هواداران را آرام 

كنند، اما نه بازي متوقف شد و نه شعارها. 
    تصميمات انضباطي

مسئوان فوتبال ايتاليا براي نخستين بار تصميم گرفتند همانند انگليس 
در تعطيات كريسمس و سال نو ليگ فوتبال شان را تعطيل نكنند. منتها 
اتفاقات رخ داده در ديدار اينتر – ناپولي شديدتر از حد تصور بود. دو جلسه 
محروميت اينتر كمترين تاوان براي هواداران اين تيم است. اين در حالي 
است كه كوليبالي مدافع ناپولي به خاطر دس��ت زدن براي داور و اخراج از 
بازي هم، دو جلسه از همراهي تيمش محروم شد و لورنزو اينسينيه ديگر 
بازيكن ناپولي هم به خاطر دريافت كارت قرمز با محروميت دو جلسه اي 
روبه رو شد. به گفته مسئوان فدراس��يون فوتبال ايتاليا، احتمال تعويق 
بازي هاي هفته نوزدهم سري آ وجود دارد. عاوه بر اين مسئوان باشگاه 
امپولي كه امروز ميزبان اينتر هستند از فروش بليت به هواداران نرو آتزوي 

خودداري كرده اند. 
    تهديد كارلو

سرمربي ناپولي تهديد كرد، در صورت تكرار شعارهاي نژادپرستانه عليه 
بازيكنانش در بازي هاي آتي زمين را ترك خواهد كرد. كارلو آنچلوتي كه 
هم از شكست تيمش ناراحت بود و هم رفتار هواداران اينتر واكنش تندي 
به اتفاقات رخ داده نشان داد: »سه بار از داور به خاطر شعارهاي نژادپرستانه 
هواداران عليه كوليبالي خواستم كه بازي را قطع كند. يك بار ديگر اگر به 
كوليبالي يا هر بازيكن ديگري توهين نژادپرستانه شود، زمين بازي را ترك 
خواهيم كرد. چنين رفتارهاي اصاً شايسته فوتبال ايتاليا نيست.« فوتبال 
ايتاليا با نژادپرستي عجين ش��ده و در سال هاي اخير بسياري از بازيكنان 

سياهپوست شاغل در سري آ با شعارهاي تند مواجه شده اند. 
    چرا بازي متوقف نشد؟!

مسئوان فدراسيون فوتبال ايتاليا از بي تفاوتي داور مسابقه به شعارهاي 
تند عليه يك بازيكن سياهپوس��ت انتقاد كردند. جوزپه پكورارو، مدير 
قضايي فدراسيون فوتبال ايتاليا با انتقاد از اين مسئله اظهار داشت: »از 

نظر من به خاطر شعارهاي نژادپرستانه اي كه عليه كوليبالي مطرح 
ش��د، ديدار اينتر و ناپولي بايد متوقف مي ش��د. تصميم گيري با ما 
نيست، اما تا جايي كه به ما مربوط مي ش��ود، اين پرونده در دادگاه 

پيگيري خواهد شد.«
    موج حمايت ها 

رفتارهاي منسوخ شده هواداران اينتر موج حمايت ها از كوليبالي را به راه 
انداخت. بازيكن سنگالي ناپولي در صفحه شخصي اش نوشت: »من از نتيجه 
بازي ناراحتم و از آن بيشتر، بابت تنهاگذاشتن برادرانم در زمين بازي. با اين 
حال من به رنگ پوستم افتخار مي كنم، به رگ و ريشه فرانسوي، سنگالي، 
تعهدم به ناپولي و به مرد بودنم افتخار مي  كنم.« مائوريسيو ساري سرمربي 
ايتاليايي چلسي از جمله كساني بود كه به نفع مدافع سنگالي سخن گفت: 
»مي خواهم بگويم كه 99درصد از هواداران فوتبال و آنهايي كه به ورزشگاه 
مي آيند، بدون مشكل هستند و تنها يك درصد بيمار وجود دارند. آنهايي كه 
توهين نژادپرستانه مي كنند، واقعاً احمق هستند.« كريستيانو رونالدو مهاجم 
يوونتوس در همين رابطه پستي در اينستاگرام منتشر كرد: »من هميشه 
خواهان وجود تربيت و احترام در زندگي و فوتبال بوده ام. به نژادپرستي و هر 
نوع اهانت و تبعيض نژادي نه بگوييم.« محمد صاح، مهاجم ليورپول اينگونه 
حمايتش را نشان داد: »جايي براي نژادپرستي در فوتبال وجود ندارد. هيچ 
جايي براي نژادپرستي وجود ندارد.« مائورو ايكاردي، كاپيتان اينتر خواستار 
پايان دادن به رفتارهاي نژادپرس��تانه ش��د: »از آنچه در سن سيرو رخ داد 
خيلي ناراحتم، نژادپرس��تي و اين رفتار زشت را متوقف كنيم.« بپه ساا، 
شهردار ميان كه خود هوادار اينتر است هم به خاطر شعارها از كوليبالي 
عذرخواهي كرد. باشگاه اينتر ميان نيز با انتشار بيانيه اي تماشاگراني كه 
شعارهاي نژادپرستانه سر داده اند را دشمن باشگاه خواند: »هميشه گفته ايم 
كه با هرگونه تبعيض مخالف هستيم. تأكيد مي كنيم كساني كه تاريخچه 

باشگاهمان را درك نمي كنند يا نمي پذيرند، از ما نيستند.«

شيوا نوروزي

فوتبال در امان نیست
 همين س��ه هفته پي��ش بود ك��ه رحيم 
استرلينگ در اس��تمفوردبريج اسير رفتار 
نژادپرستانه چند هوادار شد. با اينكه يكي 
از آن افراد درخص��وص توهين به بازيكن 
ليورپول تحت پيگرد ق��رار گرفت، اما بايد 
اذعان كرد كه هنوز هي��چ قانون كاربردي 
براي برخورد با رفتارهاي نژادپرستانه وجود 
ندارد. ساري، سرمربي چلسي مدعي شد كه 
هيچ شعار نژادپرستانه اي از هواداران تيمش 
نشنيده، اما اتفاق رخ داده در سري آ، نشان 
داد كه نژادپرستي در فوتبال به وضوح وجود دارد و فوتبال از دست آن در 
امان نيست. در سن س��يرو اين كوليبالي بود كه بايد شعارهاي هواداران 
اينتر و صداهايي ش��بيه به ميمون را تحمل مي كرد. حتي درخواس��ت 
آنچلوتي براي توقف بازي نيز ثمري نداشت و تماشاگران اينتر توجهي به 
درخواست مسئوان ورزشگاه نكردند. به نظر مي رسد اگر آنچلوتي بازي را 
متوقف مي كرد و بازيكنانش را بيرون مي كشيد، بهترين تصميم محسوب 
مي شد. ديدن چنين رفتارهايي در قرن 21جاي تأسف دارد، مخصوصاً اگر 
اين رفتارها در فوتبال رخ دهد. در بازي هايي كه تماشاگران به بازيكنان 
سياهپوست توهين مي كنند، داور موظف اس��ت بازي را متوقف كند و 
بازيكنان را از زمين بيرون كشد. شايد دو جلسه محروميتي كه براي اينتر 
در نظر گرفته شده، زياد و تأثيرگذار به نظر برسد، اما در حقيقت نبايد منتظر 
اثرات اين محروميت باشيم؛ چراكه هواداران اينتر در بيرون ورزشگاه نيز 
هواداران رقيب را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. يك روز كوليبالي، يك 
روز استرلينگ و روز ديگر ساير بازيكنان سياهپوست. در فوتبالي كه قوانين 
سفت و سختي براي نژادپرستي وجود ندارد، نمي توان منتظر پايان يافتن 
رفتارهاي نژادپرستانه بود. شك نكنيد به زودي در ساير بازي هاي اروپايي 

شاهد تداوم اين رفتارها خواهيم بود. 
 

اولین باخت نفت  و ادامه شکست ناپذيري 
پتروشیمي در لیگ بسکتبال

هفته هفتم دور رفت رقابت هاي ليگ برتر بس��كتبال  برگزار ش��د. در 
جذاب ترين بازي هاي اين هفته، شيميدر با برتري 57بر 52 نخستين 
باخت اين فصل نفتي هاي آبادان را رقم زد تا پتروشيمي بازي اين هفته 
خود را با پيروزي برابر ش��هرداري گرگان )٦2 ب��ر52( به پايان ببرد و 
همچنان صدرنشين و تنها تيم بدون باخت ليگ بماند. در ديگر بازي ها 
نيز آيژه صنعت مشهد نخس��تين برد اين فصل خود را با حساب 81بر 
70 مقابل پگاه دش��ت كرد و نيروي زميني هم موفق شد تا ذوبي هاي 

اصفهان را با نتيجه 80بر7٦ شكست دهد. 

 برگزاری نمايشگاه بین المللی ورزش
 با حمايت از تولید داخل  

در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقاب و در سال حمايت از كااي 
ايراني، »دومين نمايش��گاه بين الملل��ي ورزش، محص��وات نوين و 
تجهيزات وابسته« با حمايت و پشتيباني كميته ملي المپيك و مشاركت 
شركت توسعه بازرگاني كميته ملي المپيك طي روزهاي 25 الي 28 
دي ماه در مركز نمايش��گاه هاي بين المللي ش��هر آفتاب تهران برگزار 
مي شود. اين نمايشگاه با حمايت و پش��تيباني »كميته ملي المپيك 
جمهوري اسامي ايران« و با مشاركت شركت توسعه بازرگاني كميته 
ملي المپيك با هدف شناسايي و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در 
ورزش، تأمين تجهيزات، محصوات و لوازم ورزشي، ارائه توانمندي ها 
و آخرين دستاوردهاي حوزه ورزش و گس��ترش مناسبات تجاري در 

ورزش و در راستاي حمايت از توليدات داخل برگزار مي شود. 

 رقابت هاي انتخابي 
كش��تي تيم هاي 
آزاد و فرنگ��ي طي 
روزهاي گذشته در سالن شهداي هفت تير تهران 
برگزار شد و نفرات برتر اوزان هفت گانه مشخص 
شدند.  در اين مسابقات هرچند كه نفرات اصلي و 
كشتي گيران نامدار كمتر حضور داشتند، اما سطح 
بااي رقابت ها و نزديكي كشتي گيران به هم باعث 
رضايتمندي سرمربيان تيم هاي ملي فرنگي و آزاد 
شد.  محمد بنا، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي 
كشورمان با اشاره به اينكه اين روزها همدلي و اتحاد 
خوبي بر فضاي كشتي كشورمان حاكم شده است، 
در خصوص اين مسابقات گفت: »مسابقات از شور و 
هيجان خوبي برخوردار بود، اين تمام بضاعت كشتي 

ماست، ما بايد اين رقابت ها را برگزار مي كرديم تا 
نفرات برتر آن را با كشتي گيراني كه بيرون مانده اند 
تلفيق كرده و تيمي قدرتمند براي حضور در جام 

جهان پهلوان تختي آماده كنيم.« 
خارج ش��دن جام جهان پهلوان تختی از سيستم 
رنكينگ اتحاديه جهاني كش��تي يكي از مسائل 
حاشيه اي اين روزهاي كشتي است كه سرمربي تيم 
ملي فرنگي ايران به آن اينگونه پاسخ مي  دهد: »اين 

خواست خود ما بود، مي خواستيم بتوانيم از تعداد 
نفرات بيشتري در اين تورنمنت استفاده كنيم، ما با 
مشكل اعزام نفرات به مسابقات برون مرزي روبه رو 
هستيم و با اين كار مي توانيم در هر وزن پنج تا شش 

نماينده در جام تختي داشته باشيم.« 
بنا كادر فني موفق رقابت ه��اي المپيك 2012 
لندن را دوب��اره كنار هم جمع كرده اس��ت و در 
اين خص��وص مي گويد: »در كش��تي من با هيچ 

شخصي خصومت شخصي ندارم. س��ال قبل از 
المپيك حساس ترين دوره كش��تي است و بايد 
كادر مجرب و با تجربه داش��ته باش��يم. اگر خدا 
كمك كند و بتوانيم بازي ه��اي المپيك 2020 
توكيو را با آبرو تمام كنيم، مي توانيم براي چهار 
س��ال آينده از نيروي جوان در بدن��ه كادر فني 
اس��تفاده و ميدان را براي جوان��ان خالي كنيم؛ 
چراكه من ديگر توان و ني��روي ازم براي كار در 
چهار سال بعد از المپيك را ندارم. من فقط براي 

كمك به كشتي و انجام اين كار بازگشته ام.«
 بنا گفت: »كشتي فرنگي ايران اين پتانسيل را دارد 
كه بتواند دوباره در سكوي اول جهان قرار گيرد. ما 
مي توانيم دوباره مثل سال هاي قبل ستاره سازي 
كنيم كه البته رس��يدن به اين هدف مستلزم كار 
كردن بي وقفه و حضور افراد كاربلدي اس��ت كه 
بتوانند جوان هاي امروز را به خوبي براي رقابت هاي 
مهم و بزرگ پيش رو آماده كنند. ما كشتي گيران 
متعهد زي��ادي داريم و ب��ا برنامه ري��زي و همت 

مي توانيم دوباره به اوج برگرديم.«

 مربیان جوان
 براي 4سال آينده می آيند
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 اتحاد و همدلي در تیم ملي 
اميد و همدلي را مي توان به وضوح در تمرينات تيم ملي ديد. خصوصاً 
بعد از سورپرايز جالبي كه كرش سه شب پيش براي شاگردانش ترتيب 
داده بود. سه شب پيش بود وقتي كه ملي پوشان بعد از صرف شام راهي 
اتاق هاي خود شدند، با منظره اي جالب مواجه شدند. عكسي از كودكي 
آنها در كنار عكس فعلي روي تختشان بود با چند خط نوشته كوتاه كه 
برنامه ويژه س��رمربي تيم براي باابردن روحيه شاگردانش و يادآوري 
آرزوهاي كودكي آنها بود. بعد از آن س��ورپرايز جالبي كه تدارك ديده 
بودند،  شاگردان كرش با روحيه و انگيزه اي باا خود را آماده نبرد جام 
ملت ها مي كنند و اميد به موفقي��ت و قهرماني را مي ت��وان در چهره 
تك تك آنها ديد و همچنين رضايت را در چهره بشاش و خندان كرش 
كه با لبخندهاي گاه و بي گاهش در تمرينات نشان مي دهد، از همدلي و 
اتحاد تيمش رضايت كامل را دارد و حاا تنها به باابردن جام قهرماني 

در مسابقات پيش رو مي انديشد. 

اندي دان

ميرر

 عکس هايشان را گرفتند و رفتند
سال هاست كه گرفتن عكس يادگاری با مدال آوران و افتخار آفرينان 
ورزش به عادت زشت مسئوان تبديل شده است؛ عكس  هايی كه همراه 
است با وعده و وعيدهای آنچنانی، عكس  ها به جا می ماند و می روند در 
آلبوم افتخارات مسئوان اما وعده  ها همه پوچ است و تقريباً هيچ كدام از آنها عملی نمی شود.  اين حقيقتی 
است تلخ كه بار  ها از زبان ورزشكاران شنيده شده و بار  ها هم مسئوان ورزش به آن اهميتی نداده اند. جواد 

معلول ايران به طور حتم آخرين ورزشكاری نيست كه در اين حردانی دووميدان كار 
خصوص حرف می زند، اما درد پنهان در حرف هايش را بايد 
فرياد زد. دارنده شش مدال پارالمپيك می گويد: »چه در 
مراسم بدرقه و چه در مراسم استقبال به ما دروغ گفتند، 
وقتی با مس��ئوان اداره كل ورزش خوزس��تان تماس 
می گيريم، كسی پاسخگو نيست. می خواهم بدانم اگر 
توان مالی ندارند، چرا قول می دهند. همين وعده  ها 
باعث بی انگيزگی ورزش��كاران شده است.« 
حردانی ب��ه زمان بازگش��ت از بازی های 
آسيايی جاكارتا هم اشاره می كند و ادامه 
می دهد: »دوستان همه در فرودگاه حاضر 
بودند، عكس هايشان را گرفتند و رفتند. اگر 
شما آنها را ديده ايد ما هم ديده ايم. اصاً كسی ديگر سراغ 
ما را نمی گيرد، چه برس��د به اينكه بخواهند به وعده   هايی 
كه داده اند، عمل كنند. انگار می ترسند از قهرمانان جانباز و 
معلول حمايت كنند، فقط همه حرف می زنند، حرف می زنند و 
می روند و زمانی پيدايشان می شود كه باز هم مسابقاتی در پيش 

باشد و بازار گرفتن عكس يادگاری داغ شود.«

از پرورش کاراته کا   تا  دستفروشی!
تماشای يك مربی         بازتاب
ك��ه  س��ازنده 
روزگاری نه چندان دور 700 كاراته كا را زير دست 
خود پرورش می داده، در حال دستفروشی بسيار 
ناگوار است. ناصح اشعری، مربی سازنده كاراته اين 
روز  ها از سر بی توجهی مس��ئوان ورزش يكی از 
پراستعداد  ترين استان های كشور، يعنی كردستان 
در مريوان دستفروشی می كند.  اين مربی سازنده 
كاراته كه مدارك بين المللی ني��ز دارد و حتی در 
مقطعی در سليمانيه عراق به آموزش كاراته پرداخته 
است، می گويد:  »اگر مس��ئوان اداره كل ورزشی 

استان كمك كنند می توانم با اجاره يك سالن به 
استعداديابی و پرورش ش��اگرد بپردازم. می توانم 
كاراته را در اين اس��تان رونق بدهم، درست مثل 
روز  هايی كه 700 شاگرد داشتم. درست است كه 
روزگار را به س��ختی می گذرانم، اما ب��ا تمام اين 
مشكات حاضرم دوباره به فعاليت در كاراته بپردازم. 
من تمام تاش��م را می كنم و اميدوارم مسئوان 
ورزش استان هم در اين زمينه به من كمك كنند. 
هرچند می دانم كه آنها نيز توانايی كمك به من را 
ندارند، با اين حال نبايد از جوانان و تشويق آنها به امر 

ورزش غافل شد. 

حامد قهرمانی
  چهره 

فريدون حسن
    کشتی 

هیاهوی نقل و انتقال براي هیچ



در حال�ي ك�ه رفت و آم�د مس�ئوان براي 
عي�ادت از مجروح�ان حادث�ه واژگون�ي 
اتوب�وس در دانش�گاه عل�وم و تحقيقات و 
گرفتن عكس ي�ادگاري همچنان در جريان 
اس�ت از اين بيمارس�تان ها خبر مي رس�د 
كه خانواده ها نس�بت به وضعيت رسيدگي 
ب�ه مجروح�ان گايه ه�اي زي�ادي دارند. 
به گزارش خبرنگار ما، حادثه مصيبت بار دانشگاه 
علوم و تحقيقات تهران 10 كشته و 25 زخمي 
برجاي گذاشت كه پس از آن مسئوان قضايي 
و انتظامي نس��بت به آن واكنش ه��اي زيادي 
نشان دادند از جمله بازداشت دو متهم در همان 
س��اعت اوليه حادثه بود كه به گفته دادس��تان 
تهران هنوز دو متهم در بازداشت به سر مي برند 
و روز چهارش��نبه هم رئيس دانش��گاه علوم و 
تحقيقات، مس��ئول ترابري و مالي دانشگاه هم 
براي تحقيق به در دادس��راي ناحيه 32 احضار 
شدند و از آنها تحقيق ش��د. همچنين موضوع 
ديگري كه روي آن تأكيد زيادي ش��د بررسي 
علت اصلي حادثه مرگبار بود كه به گفته سردار 
محمدرضا مهماندار، رئي��س پليس راهنمايي 

و رانندگي تهران بزرگ س��ه تيم كارشناس��ي 
مجرب از راهنمايي و رانندگي، كارشناسان فني 
و مكانيك خودرو و كارشناسان فني مهندسي 

حوزه راه بررسي حادثه را بر عهده دارند. 
وي با بيان اينكه علت حادثه مرگبار دانش��گاه 
آزاد به احتمال زياد پ��س از جمع بندي موارد 
و مس��تندات به احتمال زياد روز ش��نبه اعام 
مي شود، گفت: اتوبوس حادثه ديده معاينه فني 
نداشته است كه پس از حادثه مشخص شد فقط 
 100هزار تومان جريمه داش��ته كه مربوط به 
تخلف ديگري بوده است. اين نشان مي دهد كه 
اين خودرو اصاً از محيط دانشگاه خارج نشده كه 

دوربين هاي ما آن را رصد كنند. 
اگر ميزان خافي خودرويي بيش يك ميليون 
تومان باشد، خودرو را توقيف مي كنيم، اما با توجه 
به اينكه اين اتوبوس داخل معابر داخلي دانشگاه 
بوده، پليس بر آن نظارتي نداشته و اساساً امكان 
ورود به آن فضا را بر اساس قانون نداشتيم.  دكتر 
پيمان صابريان، رئيس سازمان اورژانس كشور 
نيز درباره آخرين وضعي��ت مصدومان حادثه 
»علوم و تحقيقات« گفت: درحال حاضر 15تن 

از مصدومان همچنان در بيمارس��تان بستري 
هستند و حال سه تن از آنها نيز بعد از بررسي هاي 
پزشكي وخيم اعام شده است، اما بقيه اين افراد 
بعد از بهبود شرايط جسمي شان از بيمارستان 

مرخص شدند. 
از دكتر عارف خواس�تم پزشكان مجرب 

مصدومان را مداوا كنند نه رزيدنت ها 
مادر مهدي مغنيان كه فرزندش ترم يك رشته 
پزش��كي در واحد علوم و تحقيق��ات تحصيل 
مي كرد و ح��اا در قس��مت مراقبت هاي ويژه 
بيمارستان امام خميني تحت درمان قرار دارد 
با گايه از كادر پزشكان به ايسنا گفت: مهدي 
من فقط 21 س��ال دارد. براي پذيرش در رشته 
پزشكي بي نهايت سختي كشيد تا اينكه امسال 
در اين رشته پذيرفته ش��د. ما برايش آرزوها و 
اميدهايي داشتيم. اما حاابه گفته پزشكان بر 
اثر ضربه سنگين به سر دچار شكستگي جمجمه 
شده است و حتي ناله و ش��يون هاي من را نيز 
نمي شنود.   پس از اينكه وزير بهداشت به اينجا 
آمد قرار بود همين جا منتظر بازگشت فرزندمان 
باشيم، اما رفتار نگهبانان اين جا، دل پر خون ما را 

آزرده تر مي كند. از ما مي خواهند اورژانس را ترك 
كنيم.  اين مادر كه عك��س او در بازديد عارف، 
نماينده مجلس ش��وراي اس��امي از وضعيت 
دانشجويان بيمارستان امام خميني )ره( خبر 
ساز ش��د، ادامه  مي دهد: من به او گفتم بازديد 
شما را نمي خواهم. من دلجويي نمي خواهم، من 
فقط درمان مي خواهم. فرزند دلبندم را درمان 
كنند. جان آنها را به دست دانشجويان ريزيدنت 
ندهند. بگويند پزشكان و اساتيد ماهر بر بالين 

فرزندانمان حاضر باشند. 
او مي گويد: دكتر شيخ نظري، پرفسور و استاد 
ماهر بيمارستان امام خميني )ره(، پزشك فرزند 
دلبندم است، اما متأسفانه اين جا پزشكان جان 
بيماران را به دست دستيارانشان مي سپارند. من 
به مسئوان ديگر بارها گفته ام كه براي بازديد و 
گرفتن عكس از جسم بي جان فرزندانمان اين جا 
نيايند و فقط جان فرزندانمان را به دست پزشكان 

ايق بسپارند نه دانشجويان كار آموز!
وقتي به بيمارس��تان امام خميني )ره( مراجعه 
كردم، كفش هاي پزش��ك پس��رم را بوسيدم و 
عاجزانه گفتم فرزند من را خ��ودت درمان كن، 
اما او در جواب گفت ك��ه رزيدنت هاي من افراد 
بسيار ماهري هس��تند و مجدد از او سؤال كردم 
كه آيا اميدي به بازگشت پسرم هست، اين گونه 
پاسخ داد »مگر من خدا هستم كه از بازگشت او 
سخن بگويم.«  به گفته وي مسئوان از نمايندگان 
مجلس شوراي اسامي گرفته تا مسئوان دانشگاه 
و حتي بازيگران و... هر كدام كه با هر هيئتي به اين 
جا مي آيند تا عكس هاي نمايشي و تبليغاتي خود 
را بگيرند و در رسانه ها منتشر كنند و اين رفتارهاي 

تبليغاتي دردي از درد ما را كم نمي كند. 
وي افزود: بارها به مسئوان گفته  ايم كه اگر قرار 
است جان فرزندانمان به دست دستياران بيفتد، 
حاضريم بيمارمان را به بيمارستان ديگر منتقل 
كنيم كه البته اين موضوع نيز هيچ تفاوتي به حال 
اين پزشكان ندارد و آنها در جواب مي گويند حتي 
اگر قرار باشد يك بيمار هم از اين جا كم شود، به 
نفع من خواهد بود، اما مشكل اين جا است كه 
امكان جابه جايي اين دانش��جويان مصدوم به 

دليل وضعيت وخيم آنها وجود ندارد.

وضعیت پزشکی 3 دانشجو  وخیم  است
ادامه رسیدگی درمانی به 15دانشجوی مجروح دانشگاه آزاد اسامی

 پرداخت ديه،  حبس و جزاي نقدي
در انتظار مقصران حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات

بازكاوی حادثه خونين دانشگاه آزاد اسامی در گفت وگو با كارشناس قضايی

حوادث�ي مانن�د واژگوني اتوب�وس حامل 
دانشجويان در دانشگاه علوم و تحقيقات 
كه به فوت ۱۰نفر از دانش�جويان و مجروح 
ش�دن ۲۵ نفر ديگر منجر ش�د يا حوادث 
مش�ابه ديگر مث�ل م�رگ دانش آموزان 
سيستاني در آتش سوزي مدرسه و موارد 
مشابه كه مدام در حال روي دادن است، روح 
عمومي جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد. 
نگاه قانونگذار به وقوع اين حوادث جمعي 
چگونه است؟ مدعي العموم چه مواردي را 

مي تواند درخواست كند؟
هرچند كه حوادثي مانند آنچه در دانش��گاه علوم و 
تحقيقات به وقوع پيوسته و متأسفانه موجب جان 
باختن 10نفر از عزيزان دانش��جو و صدمات متعدد 
بدني به تعدادي ديگر از اين عزيزان شد، موجب تأسف 
و تألم فراوان است و همانگونه كه فرموديد موجب آام 
و ناراحتي مجموعه افراد جامعه مي ش��ود و بازتاب 
وسيع و گسترده اي دارد ليكن من حيث المجموع 
از نقطه نظر قضايي، تفاوتي با ساير پرونده ها ندارد، 
هرچند به علت بار رواني سنگيني كه به دنبال دارد 
و موجب ناراحتي شديد آحاد مردم مي شود، ممكن 
است موجب تأثيراتي در تصميمات مسئوان مربوطه 
از حيث فراهم كردن وس��ايل رفاهي بيشتري براي 
دانشجويان يا رفع نواقص و كاستي ها يا برخوردهاي 
اداري و انضباطي با مسئوان و متصدياني شود كه 
سهل انگاري آنها زمينه هاي بروز چنين فجايعي را 
فراهم كرده است. ليكن بهرحال از ديدگاه رسيدگي 
قضايي، تفاوت خاصي بين اي��ن پرونده ها )پرونده 
تصادف دانشجويان با س��اير پرونده هاي تصادفات 
يا پرونده آتش س��وزي و فوت دانش آم��وزان در اثر 
سوختگي با ساير پرونده هاي آتش سوزي منجر به 
فوت( وجود ندارد مگر اينكه مدعي العموم به لحاظ 
شدت تأثير سوء اين قبيل حوادث بر آحاد جامعه، از 
دادگاه، اعمال مجازات هاي تتميمي و تكميلي را براي 

مقصر يا مقصران، تقاضا كنيد. 

در جريان اين حوادث عده اي جان خود را از 
دست مي دهند و عده  اي هم مجروح يا دچار 
معلوليت مي شوند. برخي هم اموال خود را 
از دست مي دهند. روند رسيدگي پرونده 
در كدام دادسرا و دادگاه بررسي مي شود و 
شاكيان چه حقي را مي توانند مطالبه كنند؟ 
آنها پس از طي شدن چه مدت مي توانند به 

حق قانوني خود دست پيدا كنند؟
مرجع قضايي صالح براي رسيدگي به اين پرونده )يا 
پرونده هاي مشابه ديگر(، دادسراي عمومي و انقاب 
محل وقوع جرم است و لذا پرونده مربوط به تصادف 
منجر به فوت 10نفر از دانشجويان عزيز و نيز مجروح 
و مصدوم شدن ساير دانش��جويان در اين حادثه، در 
دادسراي عمومي و انقاب تهران مورد تعقيب قضايي 
قرار خواهد گرفت و سپس در صورتي كه در اين حادثه 
فرد يا افرادي غير از رانن��ده اتوبوس، مجرم و مقصر 
تشخيص داده شوند )با توجه به اينكه راننده اتوبوس 
به عنوان اولين متهم قطعي اين پرونده، فوت ش��ده 
است( پرونده جهت رس��يدگي به اتهامات آن فرد يا 
افراد، به دادگاه ارسال خواهد شد كه دادگاه صالح براي 
رسيدگي به اين پرونده، دادگاه كيفري دو تهران است.  
آنچه ش��كات اين پرونده ها مي توانند مطالبه كنند، 
ديه قانوني اين عزي��زان و همچنين تقاضاي اعمال 
مجازات قانوني براي مقصر يا مقصران است كه شامل 

مجازات هايي مانند حبس و جزاي نقدي است. 
معمواً اين پرونده ها در س��ه مرحله قضايي، مورد 
رسيدگي قرار مي گيرند كه عبارتند از: دادسرا، دادگاه 
بدوي و دادگاه تجديدنظر. در پاسخ به اين بخش از 
سؤال شما كه شكات در طي چه مدت مي توانند به 
حقوق قانوني خود دست يابند، بايد عرض كنم كه 
زمان دقيقي قابل پيش بيني نيست اما انتظار افكار 
عمومي جامعه اين است كه روند رسيدگي به چنين 
پرونده هايي خ��ارج از نوبت انجام ش��ود تا تأثيرات 
بازدارنده خود را حفظ كرده و ضمناً موجبات التيام 
آسيب هايي كه از اين حوادث دردناك به افكار عمومي 

جامعه وارد شده است را فراهم كنيد. 
در جريان اين حادثه راننده اتوبوس جانش 
را از دست داده اس�ت. اولين بررسي هاي 
پليس هم حكايت از اي�ن دارد كه خودرو 
ترمز بريده و ت�اش راننده ب�راي كنترل 
اتوبوس ناكام مانده است. ذكر اين نكته هم 
ضرورت دارد كه خودرو به صورت پيمانكار 
در خدمت دانشگاه بوده است. هر چند علت 
وقوع حادثه هنوز در دست بررسي است، 
در صورت مش�خص ش�دن مقصر حادثه 
چه مجازات�ي را براي مرتكبان مي ش�ود 

پيش بيني كرد؟
با توجه به اينكه راننده اتوبوس جان خود را از دست 
داده، بديهي است كه پرونده نسبت به تقصير احتمالي 
وي، مواجه با صدور قرار موقوفي تعقيب خواهد شد 
و از لحاظ كيفري قابل رس��يدگي قضايي نخواهد 
بود مگر اينكه به موجب بررس��ي هاي فني پليس 
راهور و احتمااً ساير كارشناس��ان ذي ربط )كه بنا 
به تش��خيص بازپرس محترم رس��يدگي كننده به 
پرونده، حس��ب مورد و در صورت اقتضا و ضرورت، 
انتخاب خواهند شد( فرد يا افراد ديگري نيز در وقوع 
اين حادثه، مقصر شناخته شوند كه در اين صورت، 
پرونده جهت رسيدگي به اتهامات اين افراد مفتوح 
خواهد بود و در صورت تشخيص مجرميت اين افراد 
از سوي دادسراي تهران، پرونده به دادگاه كيفري دو 
تهران ارسال خواهد شد تا بنا به تصميم و تشخيص 
قاضي دادگاه، مجازات قانوني براي آنها در نظر گرفته 
شود.  ضمناً در صورتي كه اتوبوس مزبور، داراي بيمه 
نامه حوادث و فوت سرنش��ينان بوده باشد، شركت 
بيمه مربوطه حسب حكم دادگاه، ديه فوت شدگان و 

مجروحان و مصدومان حادثه را پرداخت خواهد كرد.  
مجازات مقصران اين قبيل حوادث بنا به تشخيص 
و تصميم قاضي دادگاه كيفري و نيز قضات دادگاه 
تجديدنظر استان، معمواً حبس و جزاي نقدي و نيز 

حسب مورد، پرداخت ديه است. 
حادث�ه س�قوط اي�ن اتوب�وس، م�رگ 
دانش آم�وزان براثر آتش س�وزي، حادثه 
پاسكو و دهها مورد حوادث مشابه ديگر، به 
علت بي توجهي به نكات ايمني يا فرسودگي 
وسايل مورد استفاده، رقم خورده است. آيا 
در قانون مواردي پيش بيني شده كه سازمان 
نظارتي هر نهاد يا سازمان را ملزم به بازرسي 
و ارائه گزارش سامت كند تا بشود در موارد 
اين چنيني آن را ملزم به پاسخ گويي كرد؟ 
در صورتي كه چنين موردی نيست آيا وجود 

آن را ازم مي دانيد؟
گستردگي حوادثي كه منجر به فوت يا آسيب ديدن 
افراد جامعه مي ش��ود، آنقدر زياد اس��ت كه امكان 
احصا آنها به صورت جداگانه وجود ندارد. در بعضي 
موارد، لزوم بازرس��ي هاي فن��ي و دوره اي يا به كار 
بردن تمهيدات ازم، پيش بيني شده است، به طور 
مثال در امور مربوط به پيشگيري از آتش سوزي در 
ساختمان ها و انبارها و اماكن مشابه در به كارگيري و 
استفاده از آسانسور، در كنترل و معاينه فني وسايل 
نقليه عمومي )مانند اتوبوس ها( و بسياري موارد ديگر، 
لزوم رعايت مقررات فني و ضرورت بازرس��ي هاي 
دوره اي پيش بيني شده اس��ت ليكن متأسفانه در 
همه مواردي ك��ه احتمال بروز ح��وادث خطرناك 
وجود دارد، اين كنترل هاي ازم انجام نمي شود، اما 
بهرحال اصل بر لزوم رعايت تمامي مقررات ايمني از 
سوي افراد و متصديان ذي ربط در هر مورد است و در 
صورت عدم رعايت اين مقررات، مراجع قضايي وفق 
قانون با مقصران برخورد خواهند كرد. قطعاً ضرورت 
دارد با تدوين قوانين و بخصوص آئين نامه هاي دقيق و 
سختگيرانه، كنترل و بازرسي شديدتري براي تمامي 
مواردي كه احتمااً منتهي به بروز حوادث براي افراد 
جامعه مي شود را در نظر گرفت تا هرچه كمتر، شاهد 
اين قبيل حوادث غمبار و تأس��ف برانگيز باشيم و 
انسان ها و نيروهاي ارزشمند جامعه را به راحتي از 
دست ندهيم زيرا عاوه بر اينكه جان انسانها بسيار 
عزيز است، نيروي انساني، بااترين سرمايه هر جامعه 
است و ما نبايد تا اين حد در اين امور، مسامحه كنيم و 

اين سرمايه عظيم را به راحتي از دست بدهيم. 

دو مرد فريبكار كه با وعده انتق�ال كارگر خدماتي به 
پروژه احداث ورزش�گاه هاي قطر ب�راي جام جهاني 
۲۰۲۲ از مردم كاهبرداري مي كردند، بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل به مأموران كانتري 
150 تهرانسر خبر رس��يد دو مرد فريبكار كه صاحب يك 
شركت خدمات نظافتي  هستند مدعي شده اند مجوز اعزام 
نيروي كار به پروژه احداث ورزش��گاه هاي قطر براي جام 
جهاني 2022 را كس��ب و ش��روع به ثبت نام متقاضيان و 
دريافت پ��ول از آنها كرده ان��د. در بررس��ي هاي مأموران 
عمليات كانتري مشخص ش��د متهمان دو مرد 45 و 28 
ساله هستند كه خود را نماينده قانوني يك شركت پيمانكار 
قطري در امر ساخت ورزشگاه ها معرفي و با انتشار آگهي 
اس��تخدام در فضاي مجازي مبالغي از متقاضيان دريافت 
كرده اند. بعد از تأييد اين اطاعات بود كه مأموران دو متهم 
را بازداشت و محل را پلمب كردند.  سرهنگ كيوان ظهيري 
رئيس پليس پيشگيري پايتخت گفت: تحقيقات بيشتر از 

دو متهم در جريان است.

 كاهبرداري از  متقاضیان كار
 در  ورزشگاه هاي قطر

رانن�ده متخل�ف ك�ه مأم�ور پلي�س وظيفه ش�ناس 
بهارس�تان  شهرس�تان  گلس�تان  ش�هرك  در  را 
م�ورد ض�رب و ج�رح ق�رار داده ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
اين حادثه 30آذرماه اتفاق افت��اد و راننده متخلف كه از 
سوي پليس وظيفه شناس مورد اعمال قانون قرار گرفته 
بود، ناگهان به سمت مأمور پليس حمله كرد و او را مورد 
ضرب و جرح قرار داد. با انتشار كليپ حادثه در شبكه هاي 
اجتماعي مأموران پليس موفق ش��دند عام��ل حادثه را 
بازداشت كنند. سردار محسن خانچرلي فرمانده انتظامي 
اس��تان تهران گفت: متهم بعد از انجام تحقيقات اوليه و 

تشكيل پرونده به مرجع قضايي تحويل داده شد.

بازداشت ضارب پلیس
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ي�ك محمول�ه داروي ضد س�رطان ب�ه مبل�غ ۵ ميليارد 
تومان از انباري در بزرگراه اش�رفي اصفهاني كش�ف شد. 
به گزارش خبرنگار ما، مأموران مبارزه با قاچاق پليس آگاهي 
تهران صبح روز پنج ش��نبه از محل دپوي يك محموله بزرگ 
دارويي در بزرگراه اشرفي اصفهاني با خبر شدند و بعد از حضور 
در محل بيش از 230 هزار قلم دارو كه به صورت غيراستاندارد 
نگهداري مي شد كش��ف كردند. در اولين بررسي ها معلوم شد 
داروها توليد كش��ورهاي امريكا و هندوستان و از نوع داروهاي 
ناياب و ضد سرطان است كه بايد به صورت يخچالي نگهداري 
مي شد.  كارآگاهان پليس در جريان تحقيقات خود موفق شدند 
متهم پرونده را بازداش��ت كنند. او گفت اين داورها را در چند 
نوبت و به صورت غيرقانوني از مرزهاي شمال غرب كشور وارد 
كرده و قصد داشته است با تبليغ در ش��بكه هاي ماهواره اي و 
مجازي به فروش برساند كه بازداشت و داروهايش كشف شد.  
سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
براساس هماهنگي هاي انجام شده اين مقدار داور براي مصرف 
بيماران به وزارت بهداشت تحويل داده شده و تحقيقات بيشتر از 

متهم پرونده در پليس آگاهي تهران بزرگ در جريان است.

 كشف 5 میلیارد تومان
 داروي قاچاق ضدسرطان

دو مأم�ور پلي�س در جريان بازداش�ت س�وداگر مرگ در 
شهرستان بردسير استان كرمان به شهادت رسيدند. 

سحرگاه چهارشنبه تيم گشت پاسگاه انتظامي گلزار شهرستان 
بردسير هنگام گشت زني در محدوده ش��هر از وقوع يك مورد 
واژگوني خودرو در محور اصلي اين شهر باخبر و در محل حاضر 
شدند.  بررسي هاي پليس نشان داد يك دستگاه خودروی زانتيا 
كنار جاده واژگون ش��ده اس��ت اما هنگامي كه مأموران برای 
بررس��ي صحنه كنار اين خودرو توقف كردند يك نفر شروع به 
تيراندازي به سمت آنان كرد. در جريان اين تيراندازي ستوان 
سوم كادر سلمان رهنما و س��رباز وظيفه حميدرضا اسدي به 
شهادت رسيدند و دو سرباز ديگر نيز مجروح و روانه بيمارستان 
شدند. سردار رضا بني اسدي فر، فرمانده انتظامي استان كرمان 
گفت: عامل تيراندازي در تاريكي ش��ب از محل متواري شد و 

تحقيقات براي بازداشت متهم در جريان است. 

 شهادت 2 مأمور پلیس
 در كرمان

 آدم ربايي 
پس از معاونت در قتل

پس�ر جواني كه قب�ًا به اته�ام معاون�ت در قتل يكي از بس�تگانش 
بازداش�ت ش�ده ب�ود، نقش�ه آدم رباي�ي فروش�ندگان خ�ودرو در 
س�ايت ديوار را با همدستي س�ارق س�ابقه داري طراحي و اجرا كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل پس��ر جواني به اداره پليس رفت و از دو 

سارق مسلح به اتهام سرقت خودروي 206 خودش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: مدتي بود تصميم گرفته بودم كار جديدي را 
شروع كنم اما سرمايه نداشتم تا اينكه خودروام را براي فروش در سايت ديوار 
آگهي دادم تا با پول آن كار و كاسبي تازه اي شروع كنم. پس از آن چند نفري 
براي خريد با من تماس گرفتند اما با هيچ كدام از آنها به توافق نرسيدم تا اينكه 
پسر جواني با من تماس گرفت و سر قيمت با هم به توافق رسيديم. قرار شد 
خودرو را به حوالي ميدان آزادي ببرم تا پس از بازديد قولنامه تنظيم كنيم. 

وي ادامه داد: من همراه يكي از دوستانم سر قرار رفتم كه مشاهده كردم 
خريدار هم با يكي از دوستانش سر قرار آمده اس��ت. دقايقي او خودرو را 
بازديد كرد كه ناگهان اسلحه كلت كمري به سمت من گرفت و با تهديد از 
من خواست سوار خودرو شوم. همدست مرد مسلح هم با چاقويي دوستم 
را تهديد كرد و ما را به زور سوار خودرو كردند. مرد مسلح كه در صندلي 
شاگرد نشست و اسلحه را به پهلويم گذاشت و دستور داد حركت كنم و من 
هم از ترس حركت كردم تا اينكه در بيابان هاي حوالي گرمدره كرج گفت 
خودرو را متوقف كنم. آنها دست و پاي من و دوستم را با طناب بستند و 
در بيابان رها و خودروی مرا سرقت كردند. پس ازاين ما به سختي دست و 
پايمان را باز كرديم و به شهر رسانديم و اان هم از سارقان مسلح شكايت 
داريم.  با طرح اين ش��كايت پرونده براي رس��يدگي و شناسايي سارقان 
مسلح به دستور بازپرس دادسراي امور جنايي تهران در اختيار تيمي از 
كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.  همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين 
حادثه شماره پاك خودروي سرقتي براي توقيف در اختيار مأموران گشت 
پليس قرار گرفت تا اينكه چند روز قبل مأموران گشت پليس شهرستان 
كرج خودروی سرقتي را در حالي كه دو پسر 23 و 24 ساله به نام هاي بهادر 
و سامي سرنشين آن بودند متوقف كردند.  بدين ترتيب دو متهم براي ادامه 
تحقيقات تحويل كارآگاهان پليس آگاهي تهران شدند.  بررسي ها نشان 
داد بهادر از سارقان سابقه دار است و سامي هم عاوه بر سابقه سرقت مدتي 
قبل هم به اتهام معاونت در قتل يكي از بستگانش بازداشت شده بود كه 

پس از پايان دوران حبس از زندان آزاد مي شود. 
سامي در بازجويي ها با اعتراف به آدم ربايي و سرقت خودروي 206 گفت: مدتي 
قبل به اتهام معاونت در قتل يكي از بستگانم روانه زندان شدم تا اينكه چندي 
قبل آزاد شدم. از آنجايي كه بيكار بودم همراه يكي از دوستانم كه سابقه سرقت 
دارد تصميم گرفتيم براي سرقت از شهرس��تان به تهران بياييم. ما قرار بود 
طعمه هاي خودمان را از سايت ديوار و سايت هاي ديگر خريدو فروش خودرو 
و لوازم انتخاب كنيم. اولين طعمه را كه شاكي بود انتخاب كرديم و به بهانه 
خريد خودرو با او قرار ماقات گذاشتيم كه متوجه شديم او همراه دوستش 
به محل قرار آمده است. به همين دليل هر دو را با تهديد اسلحه ربوديم و پس 
از سرقت خودروشان آنها را در بيابان هاي رها كرديم.  در اين چند روز دنبال 
مالخري مي گشتيم كه خودرو سرقتي را به قيمت باايي بفروشيم اما قبل از 
فروش دستگير شديم.  بهادر هم در بازجويي ها حرف هاي همدستش را تأييد 

كرد.  تحقيقات از متهمان براي شناسايي شاكيان احتمالي ادامه دارد. 

پرخاشگري بين اعضاي خانواده  
به خاطر اختاف هاي خانوادگي 
در صورتي كه مديريت نش�ود 
ممكن است به حوادث خونين 
منجر ش�ود، مثل دع�واي دو 
خواهر كه ناخواس�ته به كوري 
يكي از آنها منجر شد و اعضاي 
خان�واده را بي�ش از ه�ر زمان 
ديگري مقابل هم قرار داد. هر 
چند زن جوان براي خواهرش 
درخواس�ت قص�اص چش�م 
مطرح ك�رده بود ام�ا متهم به 
حبس و پرداخ�ت ديه محكوم 
ش�د. رأي پرون�ده در دي�وان 
عالي كش�ور نقض و ب�ار ديگر 
در نوبت رسيدگي قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما، هشتم مردادماه سال 95، مأموران پليس از درگيري خونين در 
يكي از خيابان هاي ورامين باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان مي داد، زن 45 ساله 
به نام ليا در جريان درگيري با خواهرش از ناحيه چشم مجروح و به بيمارستان منتقل 
شده است. در حالي كه تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت خبر رسيد چشم چپ ليا 
بر اثر شدت جراحات تخليه شده است.  به اين ترتيب آن زن بعد از طي كردن مراحل 
درمان اوليه از خواهرش مينا شكايت و درخواست قصاص كرد. او در خصوص شكايتش 
گفت: »سال ها با خواهرم اختاف داشتم و بارها با هم درگير شده بوديم. روز حادثه مينا 
تماس گرفت و خواست مقابل خانه مان بيايد. من جوابش را ندادم اما او دست بردار نبود. 
مينا چند بار پي در پي تماس گرفت و من هر بار تماسش را رد مي كردم تا اينكه ساعتي 
گذشت و متوجه شدم با دخترش مقابل خانه مان آمده است. با دخترم به كوچه رفتم و 
وقتي دو خواهر همديگر را ديديم درگيري شروع شد كه با وساطت ديگران او به سمت 
خودرواش رفت اما دوباره برگشت.« شاكي در ادامه گفت: »وقتي مينا از ماشين پياده شد 
دوباره به سمت ما حمله ور شد و در حالي كه جسم نوك تيزي در دست داشت به صورتم 
ضربه زد. آنجا بود كه صورتم خوني شد و وقتي به بيمارستان منتقل شدم پزشكان گفتند 
كار از كار گذشته و بايد چشم چپم تخليه شود.«  بعد از اين توضيحات خواهر شاكي 

بازداشت شد و گفت قصد صدمه به چشم و صورت خواهرش را نداشته است. 
با انكارهاي متهم اما بنا به شواهد موجود كيفرخواست عليه وي صادر و پرونده بعد 
از كامل شدن تحقيقات به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
شد. در اولين جلسه رسيدگي به پرونده شاكي در جايگاه قرار گرفت و بار ديگر 

شكايت خود را مطرح و براي خواهرش درخواست قصاص كرد. 
در ادامه متهم در جايگاه ايس��تاد و گفت: »من و خواهرم به خاطر اختافي كه 
داشتيم بارها با هم درگير شده بوديم اما نمي دانم چرا اين بار شدت درگيري باا 
گرفت. روز حادثه بعد از درگيري با وساطت ديگران به طرف ماشينم رفتم اما با 
فحاشي خواهرم و دخترش عصباني شدم و در حالي كه سووئيچ ماشين دستم 
بود از عصبانيت به طرف صورتش گرفتم كه ناخواسته به صورت خواهرم برخورد 
كرد. باور كنيد قصد آسيب به چشم او را نداشتم.« بعد از اين دفاعيات شاكي گفت: 
»مينا دروغ مي گويد. او وقتي سوار ماشين شد از داخل ماشين وسيله اي برداشت 
و با انگيزه به طرفم حمله كرد.« بعد از آخرين دفاع متهم هيئت قضايي بعد از شور 
با توجه به مدارك در پرونده و نظريه كارشناسان پزشكي قانوني متهم را از قصاص 
معاف و به حبس و نصف ديه محكوم كرد. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده 
شد اما با اعتراض وكيل متهم نقض و بار ديگر به همان شعبه ارجاع داده شد. به اين 

ترتيب متهم بار ديگر پاي ميز محاكمه قرار خواهد گرفت. 

وقوع هر حادثه و بررسي علت وقوع آن بايد راهي باشد  براي تغيير در قوانين و 
حسین فصیحی
   گفت وگو

نظارت بيشتر برای پيشگيري از حادثه اي مشابه. در جامعه ما اما تكرار وقوع 
حوادثي كه به مرگ جمعي افراد منجر مي شود نشان از يك چيز دارد و آن اينكه 
اراده اي براي رسيدن به اين مهم وجود ندارد. در تازه ترين حادثه جمعي كه به مرگ ۱۰ نفر در دانشگاه علوم و 
تحقيقات منجر شده پرس�ش هاي حقوقي مطرح اس�ت كه در گفت و گو با محمدرضا زماني علويجه، وكيل 
دادگستری وكارشناس قضايي كه سابقه اي بسيار در رسيدگي به پرونده هاي كيفري دارند آن را بازكاوي كرده ايم.

 خواهر خطاكار
 بار ديگر محاكمه مي شود



ادامه از صفحه اول
هرچند ضدیت با ایران همواره یکی از انگیزه های 
ابوظبی نیز بوده اس��ت اما این بار به نظر می رسد 
آنها تصمیم گرفته اند با ابزارهای غیرخشونت  آمیز 
و سازنده با نفوذ ایران در سوریه مقابله کنند. »انور 
قرقاش « وزیر مشاور در امور خارجه امارات در صفحه 
توئیتر خود نوشت: تصمیم امارات متحده عربی برای 
برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک با دمشق پس 
از بررسی دقیق تحوات منطقه صورت گرفته است. 
قرقاش با تأیید ضمنی عقب افتادن ابوظبی از قافله 
تحوات منطقه و باخت در سوریه، تأکید کرد که 
باید در مراحل پیش رو امارات و کشورهای عربی 
حضور بیش��تری در پرونده س��وریه داشته باشند 
تا با نقش فعال ایران و ترکیه در س��وریه و منطقه 
مقابله کنند. با وجود انگیزه های ضدایرانی، ناظران 
معتقدند تهران نگرانی زیادی از این مسئله ندارد، 
چرا که روابط ایران و سوریه عمیق و تزلزل ناپذیر 
است و اینکه بشار اسد در اوج شکست حاضر نشد 
رشو ه  اعراب را قبول کند و با ایران قطع رابطه کند. از 
طرف دیگر، این کشورهای ثروتمند عربی پتانسیل 
باایی برای تزریق پول جهت بازسازی سوریه دارند 

و از این طریق می توانند به فرآیند احیای این کشور 
کمک کنند.  اما آنچه با اعام بازگشایی سفارت های 
کشورهای عربی در ش��بکه های اجتماعی بازتاب 
گسترده ای داش��ت، اظهارات بشار اس��د در اوایل 

بحران سوریه اس��ت. 10 ماه پس از شروع بحران، 
رئیس جمهور س��وریه در جمع گروهی از جوانان 
در کاخ »الشعب« گفت:» آن دسته از برادران عرب 
ما که اان علیه ما توطئه می کنن��د، بعد از بحران 

به زودی آنها را در دمش��ق خواهی��د دید که برای 
عذرخواهی آمده اند.« حاا پس از هفت سال، بشار 
اسد پیروز جنگ ش��ده و جریان شکست خورده 
بدون هیچ قید و شرطی یکی پس از دیگری در حال 
بازگشایی سفارت های خود هستند؛ مسئله ای که 
نشان می دهد رئیس جمهور سوریه درک درستی 

از روند و ماهیت تحوات داشته است. 
 روسیه: اسد می تواند در انتخابات ریاست 

جمهوری سوریه پیروز شود
میخائیل بوگدانف، فرستاده رئیس جمهور روسیه 
به خاورمیانه گفت، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 
قدرت این را دارد که در انتخابات ریاست جمهوری 
آتی پیروز ش��ود. به گزارش روسیا الیوم، وی افزود: 
اس��د از محبوبیت مردمی باایی برخوردار است و 
نتایج سال های گذش��ته تأییدی بر این امر است. 
بوگدانف در پاسخ به س��ؤالی درباره امکان پیروزی 
اسد در انتخابات گفت: مطمئناً این مسئله امکانپذیر 
است.  پیش بینی می شود انتخابات ریاست جمهوری 
آتی سوریه در س��ال ۲0۲1 برگزار ش��ود، اسد در 
انتخابات سال ۲01۴ با کس��ب 88/7 درصد آرای 

مردمی توانست پیروز این میدان باشد. 
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صف بازگشت کشورهاي عربي به دمشق
امارات سفارت خود را در سوریه گشود، بحرین، کویت و اردن و احتمااً قطر و عربستان در نوبت بازگشایي سفارت در دمشق صف کشیدند

ر  ئیس جمه�و ر
روح اه صالحي
امریکا  چهار     شنبه   گزارش يک

همانن�د  ش�ب 
اساف خود در سفری محرمانه و خارج از عرف 
دیپلماتیک به پایگاه عین ااس�د در اس�تان 
اانبار رفت تا کریس�مس را در جمع سربازان 
امریکایی جش�ن بگیرد؛ س�فری ک�ه ترامپ 
می گوید، »به رغ�م هزین�ه 7تریلیون داری 
امریکا در خاورمیانه، مجبور اس�ت مخفیانه و 
دزدانه و تحت ش�دید     ترین تدابیر امنیتی به 
عراق سفر کند. مقامات عراقی سفر مخفیانه 
ترامپ را نقض حاکمیت ملی و اهانتی آشکار به 
ملت عراق اعام کردند. سفری که دقیقًا یک 
هفته پس از اعام تصمیم امریکا برای خروج از 
سوریه انجام شد. گفته می شود اقلیم کردستان 
عراق مقصد آت�ی نیروهای امریکایی اس�ت. 
دونالد ترام��پ، رئیس جمه��ور امریکا برخاف 
صراحت لهجه ای ک��ه دارد در س��فرهای خود 
به خاورمیانه دس��ت ب��ه عصاتر عم��ل کرده و 
به دور از چش��م دیگران مس��افرت می کند که 
حتی دولت میزبان نیز از آن خبردار نمی ش��ود. 
ترامپ چهار     شنبه ش��ب بدون اعام رسمی به 
دولت عراق، مخفیانه به این کش��ور سفر کرد تا 
از پایگاه ه��ای امریکایی در خ��اک عراق دیدن 
کند. به گزارش پایگاه الکوث��ر، ترامپ با حضور 
در پایگاه عین ااس��د، در اس��تان اانبار عراق با 
حضور در بی��ن نیروهای امریکایی ب��ا اذعان به 
مخفیانه بودن سفرش گفت:»ما از 3 یا ۴ هفته 
پیش برای انجام این س��فر در حال برنامه ریزی 
بودیم اما این س��فر چندین بار به دایل امنیتی 
لغو ش��د چون اطاعات آن به بیرون درز کرده 
بود«. ترام��پ گفت:»خیلی غم انگیز اس��ت که 
ش��ما 7 تریلیون دار در خاورمیانه خرج کنید 
اما ناچار باش��ید این طور مخفیانه و با اسکورت 
نظامی به منطقه سفر کنید و عملیات پوششی 
گسترده ای را با هواپیما     ها و با بهترین تجهیزات 
موجود در جهان به اجرا بگذارید تا بتوانید سالم 
به مقصد برسید!« رئیس جمهور امریکا در ادامه 
با بیان جزئیات بیشتری از نحوه ورودش به عراق 
به خبرنگاران گفت:»کاش می دیدید که ما برای 
انجام این سفر مجبور شدیم چه کار     هایی انجام 
دهیم. هواپیما در تاریک��ی عمیق فرو رفته بود. 
همه پنجره      ها بس��ته ش��ده بودند. هیچ چراغی 
روشن نبود. همه جا تاریکی مطلق بود. تاکنون 
چنین چیزی ندیده بودم. من سوار هواپیماهای 

زیادی ش��ده ام؛ از همه نوع و همه شکل و همه 
اندازه. اما هرگز چیزی شبیه به این ندیده بودم«. 
به گزارش خبرگزاری الفرات، ترامپ در پاسخ به 
س��ؤالی درباره اینکه آیا پیش از آنکه بخواهد به 
عراق سفر کند، ترس و نگرانی هم داشته است یا 
نه، جواب داد:»قطعاً همین طور است. من نه تنها 
برای خودم بلکه برای همسرم مانیا نیز نگرانی 
داشتم. من در خصوص ریاست جمهوری امریکا 

هم نگران بودم.« 
دونالد ترامپ که برای نخس��تین ب��ار در مقام 
رئیس جمه��ور امری��کا از نظامیان این کش��ور 
مس��تقر در منطقه ای ناآرام دیدار می کرد گفت 
قصد ندارد 5هزار و ۲00 نظامی امریکایی مستقر 
در عراق را از این کشور خارج کند. با وجود اینکه 
سفر سر زده ترامپ به عراق چند ساعت بیشتر 
طول نکشید اما اهانت     هایی که به این کشور وارد 
کرد به مراتب گسترده تر بود. ترامپ نه تنها این 
س��فر را بدون اطاع بغداد انجام داد بلکه انتظار 
داشت که نخست وزیر عراق به دیدار وی در پایگاه 

نظامی امریکا در عراق برود. همچنین ترامپ تمام 
فداکاری های مردم و نیروهای نظامی و امنیتی 
عراق را در مبارزه  فراگیر با داعش نادیده گرفت و 
آن را به حساب نظامیان امریکایی مستقر در این 
کشور گذاشت که حتی یک کشته هم در مبارزه 
با داعش ندادن��د. این اولین باری نیس��ت که از 
زمان اشغال عراق از سوی امریکا، رئیس جمهور 
این کشور بدون اطاع قبلی وارد عراق می شود. 
پیش از این، جرج بوش و ب��اراک اوباما نیز بار     ها 
به طور سرزده به این کشور سفر کرده  بودند اما 
هیچ یک صراحت��اً اعام نکرده بودن��د که برای 
دیدن نیروهای خود در کش��وری که 15س��ال 
پیش آن را اش��غال کردند، مجبورند دزدکی به 

آن سفر کنند. 
 تاش برای مهار ایران 

ترامپ که مقابل��ه با ایران در منطق��ه را یکی از 
اصول سیاس��ت خارجی دولت خود اعام کرده 
است، در س��فر به عراق هم این مطلب را دوباره 
یادآوری کرد. به گزارش العال��م، ترامپ درباره 

حضور نظامی امریکا در عراق مدعی شد:»حضور 
نظامی ایاات متحده در عراق برای جلوگیری از 
احیای داعش و محافظت از منافع ایاات متحده 
ادامه خواهد داشت و همچنین ما هرگونه تغییر 
احتمالی در داعش را بررسی می کنیم. حضور ما 
در عراق به معنی نظارت ما بر اعمال ایران است و 
به این نظارت ادامه خواهیم داد«. ادعای ترامپ 
برای مقابله با نفوذ ایران در عراق درحالی است 
که ایران هیچ حضور نظامی در عراق ندارد و این 
نیروهای امریکایی هس��تند که به رغم نابودی 
داعش همچنان به اشغالگری خود در این کشور 
ادامه می دهند. این درحالی اس��ت که ایران در 
نبرد با داعش اولین کش��وری بود ک��ه در کنار 
عراقی      ها ایس��تاد و مقامات عراق��ی بار     ها بر این 
مس��ئله تأکید کرده اند. همچنی��ن فرماندهان 
نیروهای مردمی عراقی از امریکا خواس��ته اند تا 
نیروهایش را فوراً از عراق خارج کند و در غیر این 
صورت به زور متوسل می ش��وند. ادعای ترامپ 
برای مقابله با داعش در عراق درشرایطی است 
که نیروهای امریکایی در چهار س��ال گذشته با 
ارسال تسلیحات نقش پشتیبانی از تروریست     ها 
را ایفا می کردند و در عملیات آزادسازی شهرها، 
به فرماندهان تکفیری     ه��ا کمک می کردند تا از 
مهلکه ف��رار کنند و همچنین ب��ه جای نابودی 
داعش، مواضع نیروهای عراق��ی را مورد هدف 
ق��رار می دادند. س��فر دزدکی ترام��پ به عراق 
دقیقاً یک هفته پ��س از تصمیمش برای خروج 
نیروهای امریکایی از س��وریه و افغانستان انجام 
ش��د. برخی رس��انه      ها اخیراً اعام کرده اند که 
نیروهای امریکایی پس از خروج از سوریه قصد 

دارند در اقلیم کردستان عراق مستقر شوند. 
 واکنش عراقی      ها 

س��فر مخفیانه ترامپ به عراق ک��ه بدون اطاع 
دولت این کشور انجام ش��د موجی از واکنش     ها 
را علیه این س��فر به راه انداخته است. احزاب و 
شخصیت های عراقی س��فر مخفیانه ترامپ به 
بغداد را اهانتی آشکار از س��وی ترامپ به دولت 
و ملت خود تلقی کرده و خواستار احضار سفیر 
واش��نگتن در بغداد و اعتراض به وی ش��ده اند. 
به گزارش شبکه الس��ومریه نیوز، نمایندگان در 
پارلمان عراق خواهان رأی گی��ری برای اخراج 
نظامیان امریکایی از عراق ش��دند و قول دادند 
نشس��ت فوق العاده ای ب��رای بحث و بررس��ی 
موض��وع در پارلمان ترتیب بدهن��د. همچنین 
جعفر الحس��ینی، س��خنگوی کتائب حزب اه 
عراق نی��ز گفت که »ای��ن نیروه��ای مقاومت 
اس��امی هس��تند که امریکا را مجبور خواهند 
کرد نیروهایش را از عراق بیرون بکش��د«. شیخ 
قیس الخزعلی، دبیرکل جنب��ش عصائب اهل 
الحق ه��م در توئیتی نوش��ت:»دیدار ترامپ از 
یک پایگاه نظامی امری��کا در عراق بدون رعایت 
عرف دیپلماتیک، ماهیت طرح آنان برای عراق 
را نمایان می کند«. همچنین جریان اصاح ملی 
به رهبری ابراهیم الجعف��ری، وزیر امور خارجه 
س��ابق عراق در بیانیه ای »خواس��تار احترام به 
عرف دیپلماتیک و حاکمیت ملی عراق ش��د و 
استفاده از خاک عراق برای انجام عملیات علیه 
کشورهای همسایه را غیر قابل قبول دانست«. 
ائتاف سازندگی عراق هم تأکید کرده است که 
این سفر، سواات بسیاری درباره ماهیت حضور 
نظامی امریکا در عراق و اهداف واقعی آن مطرح 
می کند ک��ه از جمله آن می توان��د مورد تهدید 
قرار گرفتن امنیت عراق باش��د. بهرام قاسمی، 
سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز پنج  شنبه 
با انتقاد از سفر خارج از عرف دیپلماتیک ترامپ، 
آن را بی احترامی به حاکمیت ملی عراق خواند 
و گفت:»دولت     ه��ا و ملت ه��ای منطقه هیچ گاه 
اجازه سوء استفاده به بیگانگان متجاوز و منفور 
برای تفرق��ه افکنی میان کش��ورهای منطقه را 

نخواهند داد.«

  گزارش  2

روسیه توان پاسخگویی 
به حمله  هسته ای را دارد

رئیس شرکت مهندس�ی مس�کو که در زمینه تولید موشک های 
اس�تراتژیک برای روس�یه فعالی�ت می کند، اعام کرد: روس�یه 
توان پاس�خگویی به ه�ر حمل�ه ای از جمل�ه هس�ته ای را دارد. 
به گزارش ایرنا به نقل از اسپوتنیک، یوری سالومونوف افزود: ساح های 
روسیه برتر از نمونه های امریکایی هستند، ضمن اینکه پدافند موشکی 
ایاات متحده در سطح پایین تری نسبت به نمونه های روسی قرار دارد.  
وی مدعی شد روسیه تا 15 س��ال آینده در توسعه ساح مکان نخست 
جهان را از آن خود خواهد کرد.  امریکا از سال ۲01۲ تاکنون بیش از 60 
بسته تحریمی در مورد روسیه وضع کرده اس��ت و مقام های این کشور 
اعام کرده اند تا زمانی که روسیه رفتار خود را تغییر ندهد، تحریم   ها ادامه 
خواهد داشت، این کشور به تازگی روسیه را مجدداً به نقض پیمان منع 
موشک های هسته ای کوتاه برد و میان برد متهم و تهدید کرده که از آن 
خارج خواهد شد.  ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
روز 1۴ آذر خبر داد که سفارت امریکا در مس��کو یادداشتی را مبنی بر 
تعلیق اجرای پیمان موشکی به وزارت خارجه روسیه ارسال کرده است.  
پیمان منع موشک های هسته ای میان برد و کوتاه برد هشتم ماه دسامبر 
سال 1987 بین میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی 
و رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امریکا امضا شد.  براساس این پیمان، 
توسعه و کاربرد تمام موشک های هس��ته ای و غیر هسته ای کوتاه برد و 
میان برد به استثنای موشک های دریایی ممنوع شد.  این پیمان نخستین 
قرارداد کنترل تسلیحات هسته ای موشکی راهبردی در جهان به حساب 
می آید که با توجه به اینکه در دوره جنگ سرد بین دو ابرقدرت )شوروی 
و امریکا( امضا شده بود از اهمیت بسیار باا و حیاتی برخوردار شده است.  
تا س��ال 1991 حدود ۲ هزار و 700 موشک نابود شدند ضمن اینکه دو 
کشور اجازه بازرسی از تأسیسات یکدیگر را داشتند.  سال ۲00۲ امریکا از 
پیمان موشک های ضد بالستیکی خارج شد و جورج بوش، رئیس جمهور 
وقت امریکا دستور استقرار سپر موشکی در اروپا را صادر کرد و در مقابل 
وادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سال ۲007 اعام کرد که این 

پیمان دیگر به سود روسیه نیست. 
--------------------------------------------------

تل آویو  ۲۲۰۰ واحد مسکونی
 در مناطق اشغالی مي سازد

در آس�تانه انتخاب�ات زودهن�گام در س�رزمین های اش�غالی، 
بنیامی�ن نتانیاه�و، نخس�ت وزیر رژی�م صهیونیس�تی که قصد 
دارد ب�ا ای�ن اق�دام حمای�ت شهرک نش�ینان را جل�ب کن�د، با 
س�اخت 2هزار و 200 دس�تگاه واحد مس�کونی در ش�هرک های 
واق�ع در مناط�ق اش�غالی فلس�طینی موافق�ت ک�رده اس�ت. 
روزنامه عبری زبان » تایمز اف اسرائیل « نوشت: قرار است اسرائیل در 
هفته جاری همچنین طرح س��اخت هزار و 775 واحد مسکونی را به 
تصویب برساند.  به گزارش ایسنا، س��ازمان غیردولتی و حقوق بشری 
» صلح اکنون « با صدور بیانیه ای تأکید کرد که 87درصد این واحد   ها 
در ش��هرک های دورافتاده یعنی خارج از مجتمع های شهرک نشینی 
احداث می ش��ود.  انتخابات پارلمانی زودهنگام اسرائیل در تاریخ نهم 
آوریل ۲019 برگزار می شود و نتانیاهو روز چهار   شنبه به دیدار رهبران 
ش��هرک    ها رفت.  نتانیاهو در این دیدار در ارتباط ب��ا انتخابات آتی در 
اس��رائیل گفت جناح چپ می کوشد به هر وس��یله ای قدرت سیاسی 
را با استفاده از رس��انه    ها و راهکارهای دیگر از دس��ت ما بگیرد. او در 
ادامه گفت: »آنها موفق نخواهند شد، زیرا پیروزی آنها تهدیدی برای 
شهرک    ها خواهد بود. « بیش از ۴00 هزار نفر در شهرک های کرانه غربی 
رود اردن و ۲00 هزار نفر دیگر نیز در شهرک های شرق بیت المقدس 
زندگی می کنند.  اسرائیل در جریان جنگ شش روزه در سال 1967 با 
کشورهای عرب مصر، سوریه و اردن، شرق بیت المقدس و کرانه غربی 
رود اردن را به تصرف خود درآورد. در ش��هرک های س��اخته شده در 
همین مناطق اشغالی در حال حاضر بیش از ۲00 هزار اسرائیلی زندگی 
می کنند.  فلس��طینیان در نظر دارند در همین مناطق کشور مستقل 

فلسطین را تأسیس    کنند.
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 2 میلیون یورو برای خرید ساح های ضد شورش در  فرانسه 
وزارت کشور فرانسه یک آگهی منتشر کرده است که بر اساس آن، این 
وزارتخانه به دنبال مناقصه خرید 1۲80 قبضه ساح غیرمرگبار موسوم 
به فلش بال )Flash-Ball( برای نیرو های ضد شورش این کشور است.  
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اس��پوتنیک، این ساح     ها 
توس��ط نیرو های امنیتی برای کنترل تظاهرکنندگان به کار می رود. 
گروه های مدافع حقوق بش��ر ضمن ابراز نگرانی از این موضوع، اعام 
کردند استفاده از این قبیل س��اح     ها طی تظاهرات عمومی می تواند 

خطری جدی برای سامت افراد ایجاد کند. 

  انصار اه: آتش بس الحدیده را از سر قدرت پذیرفته ایم 
رئیس کمیته عالی انقاب یمن تأکید کرد برخاف تصور برخی، ما از 
سر قدرت نه از س��ر ضعف، آتش بس را پذیرفته ایم. به گزارش شبکه 
المس��یره، محمد علی الحوثی در گفت وگو با پای��گاه خبری اینترنتی 
شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی تأکید کرد نقش سازمان ملل متحد 
در بندر الحدیده، نظارتی و در چارچوب طبیعی است، درست همانند 
نظارت بر انتخابات. وی افزود آنگونه که عده ای تصور می کنند، این نقش 
به هیچ وجه به معنای نقض حاکمیت یمن نیست. محمد علی الحوثی 
در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن اس��ت ارتش و کمیته های مردمی 
یمن از ترس شکست در الحدیده، به صلح پناه برده باشند، تأکید کرد 
ارتش و کمیته های مردمی همچنان در کمال توان و قدرت هستند و 
گزینه های نیرومندی دارند هرچند آنچ��ه ما با آن موافقت کردیم، در 

چارچوب تعامل آزادانه برای رسیدن به صلح است. 

  طالبان خطاب به امریکا: از سرنوشت شوروی عبرت بگیر!
طالبان در بیانیه ای به مناسبت سالگرد حمله نظامی شوروی سابق به 
افغانستان به امریکا هش��دار داد، اگر خاک افغانستان را ترک نکند به 
سرنوشتی مشابه شوروی در دهه 1980 گرفتار خواهد شد. به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه این بیانیه در حالی منتشر شده که 
اخیراً دولت امریکا از برنامه های خود برای کاهش تعداد نظامیان اش در 
افغانستان خبر داد. طالبان تصریح کرد: نیروهای امریکایی با »خفت« 
روبه رو هستند و باید »خیلی چیز    ها از تجربه دشمن سابق جنگ سرد 

خود فرا بگیرند.« 

  افزایش بی سابقه تیراندازی در مدارس امریکا 
تیراندازی و خشونت های مرتبط با ساح در مدارس و مراکز آموزشی 
امریکا در سال ۲018 از نظر تعداد قربانیان و گستردگی چنان افزایش 
یافته که در طول ۲0 س��ال گذشته بی س��ابقه بوده اس��ت.  روزنامه 
واشنگتن پست در گزارشی نوشته که ۴میلیون دانش آموز در مناطق 
مختلف امریکا در سال تحصیلی گذشته به علت خشونت های مسلحانه 
و تهدید ، تعطیلی موقت مدارس شان را تجربه کرده اند. 61 درصد این 
حوادث با ساح های گرم مرتبط بوده است و بسیاری از دانش آموزان 

دچار شوک روانی شده اند.

تغییرات گسترده عربستان در سه ماهگی قتل خاشقجی
بازداشتی »بن سلمان « 
وزیر خارجه سعودی شد

عربس�تان در س�ه ماهگی قتل جمال خاشقجی، دس�ت به یکی از 
بزرگ ترین تغییرات در پست های امنیتی و کابینه خود زد؛ تغییراتی 
که در جری�ان آنها، تقریباً هم�ه اهرم های قدرت محمد بن س�لمان 
یعنی ولیعهدی، وزیر دفاع، معاون ش�ورای وزیران، رئیس ش�ورای 
امور امنیتی و سیاس�ی و  رئیس ش�ورای امور اقتصادی حفظ شده 
اس�ت. کانون تغییرات در وزارت خارجه عربس�تان ب�ود، جایی که 
عادل الجبیر، وزیر خارجه برکنار ش�د و جای او را ابراهیم العس�اف 
گرفت؛ فردی که به همراه حدود 200 شاهزاده و تاجر متمول سعودی، 
چندین هفته متمادی به اتهام فساد در بازداشت محمد بن سلمان بود. 
به گزارش »جوان« سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان، عادل الجبیر، 
وزیر خارجه و چندی��ن عضو دیگر کابینه و نهاده��ای امنیتی را برکنار و 
چهره های دیگری را جایگزین آنها کرد، تغییراتی که از لحاظ گستردگی ، 
پردامنه    ترین دگرگونی   ها در سال های اخیر بوده است. مهم  ترین جایگزینی ، 
مربوط می شود به عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان که نقش مهمی در 
طراحی سیاست خارجی تهاجمی عربستان علیه ایران داشت. الجبیر بعد از 
برکنار شدنش، از پادشاه عربستان و ولیعهد این کشور به خاطر این تصمیم 
قدردانی کرد:» از خداوند می خواهم به لطف سفارشات پادشاه و ولیعهد 
در ادامه مأموریتم موفق باشم. دستورات پادشاهی نشان دهنده عزم و اراده 
برای ارتقای کشور و تحقق چشم انداز آن اس��ت. دیپلماسی عربستان از 
توجه ویژه رهبران برای ارتقای امکانات و تحقق حضور فعال بین المللی 
برخوردار است. من از خداوند می خواهم که ابراهیم العساف، وزیر خارجه 
جدید عربس��تان در مأموریت های خود موفق باشد.«  الجزیره نوشته که 
ظاهراً هدف از این اصاحات در سرویس های امنیتی، اقتصادی و ورزشی 
عربستان مقابله با فشار   هایی است که عربستان سعودی از زمان علنی شدن 
مسئله ترور خاشقجی با آن مواجه شده و این ترور ضربه سنگینی به وجهه 
محمد بن سلمان 33ساله است که رؤیای جانشینی پدر را در سر دارد. یک 
منبع سعودی در گفت وگو با »میدل ایست ای « گفته که خانه تکانی جدید 
در حکومت سعودی به دستور »محمد بن سلمان«  بوده و هدف شاهزاده 
جوان از تنزل رتبه »عادل الجبیر«، تحقیر او بوده است. به گفته این منبع، 
بن سلمان معتقد است الجبیر نتوانسته از او به نحو مناسب در برابر رسوایی 
قتل »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد سعودی محافظت کند و بدین 
طریق او را تنبیه کرده است. البته عادل الجبیر بعد از برکناری، به عنوان 

وزیر مشاور در امور خارجی منصوب شده است. 
 مشی میانه تر برابر ایران؟

ابراهیم العساف، چهره ای که جایگزین عادل الجبیر شده، عمدتاً یک چهره 
اقتصادی است. العساف همین اان  عضو هیئت مدیره شرکت نفتی آرامکو 
اس��ت و پیش تر نمایندگی عربس��تان در صندوق بین الملل پول و بانک 
جهانی، معاونت رئیس بانک مرکزی، وزیر مشاور در دولت و وزارت دارایی 
بوده است. او دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه کلرادو امریکا گرفته و جزو 
حدود ۲00 شاهزاده و تاجر متمول س��عودی است که به دستور ولیعهد 
سعودی و به اتهام فساد در هتل نوامبر ۲017 به مدت چند هفته در هتل 
ریتزکارلتون بازداشت شدند. پس از مدتی اعام شد اتهام های وارد شده به 
العساف درباره فساد مالی در زمانی که وزیر دارایی بوده، درست نبوده و به 
همین دلیل او پس از گذشت مدتی آزاد شد. العساف از ژانویه ۲018 آزاد 
شد و به کار خود بازگشت. قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین بخش خاورمیانه 
وزارت خارجه معتقد است هرچند به نظر نمی رسد العساف به اندازه الجبیر 
فردی سیاسی باش��د ولی نباید درباره مواضع او عجله کرد:»ممکن است 
نس��بت به الجبیر که به ش��دت ضد ایران بود، وزیر خارجه جدید مشی 

میانه روتری را در پیش بگیرد. «
 مقدمه پادشاهی بن سلمان؟

برکناری الجبیر تنها بخشی از تغییرات در نظام سعودی بود. ملک سلمان 
عاوه بر تغییر وزیر خارجه، افراد جدیدی را به عنوان فرمانده گارد ملی و 
مسئول امنیت عمومی منصوب کرده است. شاه عربستان همچنین دستور 
داده که ترکیب مجلس سیاسی و امنیتی کشور هم تغییر کند، جایی که 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، ریاست آن را بر عهده دارد. »ترکی بن 
عبدالمحسن آل الش��یخ« رئیس هیئت عمومی ورزش که دست راست 
بن س��لمان بود نیز برکنار و عبدالعزیز بن ترکی الفیصل به عنوان رئیس 
هیئت ورزش تعیین ش��د. حمد آل الش��یخ، وزیر آموزش شده و فیصل 
بن خالد از امارت منطقه عس��یر برکنار و ترکی بن طال جانشین او شده 
است. سلطان بن سلمان از ریاس��ت هیئت گردشگری برکنار و به سمت 
هیئت سعودی فضا، گماشته شد. همچنین مس��اعد بن محمد العبیان 
به عنوان مشاور امنیت ملی و خالد بن قرار الحربی به عنوان مدیر امنیت 
ملی منصوب شدند و شاهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزیز از مقام خود به 
عنوان سفیر عربستان در لندن برکنار شد و به عنوان مشاور در دفتر پادشاه 
منصوب شد. رأی الیوم نوشت: بعید نیس��ت تغییرات سیاسی و امنیتی 
به وجود آمده در عربستان س��عودی مقدمه ای برای برکناری پادشاه این 
کشور به بهانه بیماری و نشستن محمد بن سلمان به تخت پادشاهی باشد. 
الرأی الیوم نوشته که مهم  ترین تغییر، در مناصب امنیتی اتفاق افتاد؛ جایی 
که شاهزاده عبداه بن بندر بن عبدالعزیز به عنوان وزیر گارد ملی منصوب 
شده، گاردی که به منزله ارتش موازی در عربستان به شمار می رود. پایگاه 
اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارشی به قلم بن هابارد با عنوان 
»پادشاه عربستان با تغییرات در کابینه، قدرت را در دستان پسر خود حفظ 
کرد « نوشت: سلمان پادشاه عربستان سعودی روز پنج  شنبه تغییراتی در 
کابینه این کشور ایجاد و وزرا و مقامات ارشد امنیتی جدیدی را معرفی کرد، 
ولی اهرم های قدرت را در دستان پسر خود و وارث تاج و تخت یعنی محمد 

بن سلمان حفظ کرد. 

ترامپ: مرز مکزیک را مي بندم 
جلسه سنا و مجلس نمایندگان امریکا برای پایان دادن به تعطیلی 
دولت فدرال بی نتیجه پایان یافت و بنابراین بخش   هایی از دولت تا 
زمان تأمین بودجه احداث دیوار مرزی با مکزیک تعطیل می ماند. 
شش روز از تعطیلی دولت فدرال امریکا می گذرد و به نظر می رسد هنوز 
راهی برای پایان دادن به تعطیلی این دولت یافت نش��ده اس��ت. شبکه 
سی ان ان گزارش داد که مجلس نمایندگان و سنای امریکا پنج  شنبه شب 
در حالی به جلسات چند دقیقه ای خود پایان دادند که هیچ گونه رأی گیری 
صورت نگرفت و تعطیلی دولت فدرال به روز جمعه کشید. پیش بینی شده 
که تعطیلی دولت فدرال وارد ماه ژانویه سال ۲019 میادی شود. بر اساس 
این گزارش، جلسات مجلسین کنگره امریکا تا هفته آینده به تعویق افتاده 
است. برگزاری جلسه بعدی کنگره احتمااً به س��وم ژانویه موکول شده 
است. چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنا امریکا گفت:»هنوز اختاف 
زیادی با جمهوریخواهان بر سر پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال امریکا 
باقی مانده است«. ترامپ روز پنج  شنبه در یک پیام توئیتری نوشت:»آیا 
دموکرات  ها نهایتاً نفهمیده اند که م��ا نیاز مبرمی به امنیت مرز و دیواری 
در مرز مکزیک داریم. باید جلوی ورود مواد مخدر، قاچاق انسان و اعضای 
گروه های تبهکار را به کشورمان بگیریم. آیا دموکرات  ها نمی فهمند که اکثر 
کسانی که حقوق دریافت نمی کنند، دموکرات هستند؟« رئیس جمهور 
امریکا روز جمعه تهدید کرد که »اگر دموکرات ها با پرداخت بودجه ازم 
برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک موافقت نکنند، در این صورت مرزهای 
جنوبی را به طور کامل خواهد بس��ت.« تعطیلی دولت امریکا پس از آن 
رخ داد که دولت و کنگره نتوانس��تند بر س��ر اختصاص 5میلیارد دار به 
پروژه احداث دیوار در مرز امریکا با مکزیک به توافق برسند. پروژه مزبور 
بخشی از قول های انتخاباتی دونالد ترامپ و در راستای مقابله با ورود سیل 

مهاجرین به امریکا است.

بلیت 7تریلیون داری یک سفر دزدانه! 
ترامپ: 7 تریلیون دار هزینه کردیم تا دزدکی به خاورمیانه سفر کنم 

واکنش

 شخصیت های دینی و اجتماعی عراقی  از ورود 
آیت اه شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسامی 
بحرین به این کش��ور صمیمانه استقبال و با 
ایشان دیدار کردند. آیت اه سیستانی و آیت اه 
عیسی قاسم در جوار مرقد مطهر حضرت علی 
)ع( درنجف اشرف دیدار و گفت وگو کردند. به 
گزارش خبرگزاری فرات نیوز، ش��یخ عیسی 
قاسم روز پنج  شنبه در س��فر به عراق با عمار 
الحکی��م، رئیس ائتاف اصاح و بازس��ازی و 
جریان الحکم��ه در نجف اش��رف دیدار کرد. 
عمار الحکیم در این دیدار شیخ عیسی قاسم 
را در جری��ان دس��تاوردهای مردم ع��راق از 
جمله پیروزی در جنگ علیه داعش گذاشت. 
عمار الحکیم در این دیدار تأکید کرد:»عراق 
پیروزی سیاس��ی را با وحدت ملی و پیروزی 
نظامی را با شکس��ت داعش به دس��ت آورد. 
همچنین توانست با غلبه کردن بر طایفه گرایی 
و نژادپرستی پیروز شود«. عمار الحکیم در این 
دیدار خاطرنش��ان کرد:»مردم عراق محبت 
و احترام خاصی برای ایش��ان )عیسی قاسم( 

قائل هس��تند«. همچنین قی��س الخزعلی، 
دبیرکل جنبش عصائب اه��ل الحق عراق  به 
دیدار شیخ عیسی قاس��م رفت. الخزعلی در 
دیدار با عیسی قاسم ضمن خوشامدگویی به او 
تأکید کرد:»به زودی با عزت و پیروزمندانه به 
میهن خود بازمی گردید«. شیخ عیسی قاسم 
که دوره درمان خود را در انگلیس می گذراند 
پس از گذش��ت 50س��ال از آخرین سفرش 
به عراق، روز چهار     ش��نبه برای زیارت عتبات 
مقدسه وارد این کشور ش��د. عیسی قاسم در 
ژوئن سال ۲016 از س��وی رژیم آل خلیفه به 
اتهام تحریک به خش��ونت علیه نظام س��لب 

تابعیت شده است. 

 استقبال صمیمانه در نجف 
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    خبر

   مصطفي شاه كرمي
در آستانه گراميداشت يوم اه 9 دي، كارگردان 
فيلم »قاده ه�اي طا« به اين موضوع اش�اره 
كرد ك�ه همزم�ان ب�ا س�اخت اين فيل�م در 
س�ال 91 ماجراي خانه نش�يني رئيس جمهور 
وقت اتف�اق مي افتد و او سكانس�ي را به فيلم 
اضافه مي كند ك�ه اگر ماجراي خانه نش�يني 
ادام�ه پي�دا ك�رد آن را در فيل�م بگنجان�د. 
يك س��كانس از فیلم قاده هاي طا چند سال 
پس از اك��ران اين فیل��م در س��ینما در فضاي 
مجازي منتش��ر ش��د كه در فیل��م اصلي ديده 
نش��ده بود؛ سكانس��ي كه به پاره كردن عكس 
محم��ود احمدي نژاد و میرحس��ین موس��وي 
اختصاص داشت. حاا و در آستانه يوم اه 9 دي 
ابوالقاسم طالبي در گفت و گو با »جوان« سخن 

تازه اي درباره آن سكانس به زبان آورده است. 
   گايه كارگردان از صداوسيما 

ابوالقاسم طالبي، كارگردان فیلم »قاده هاي طا« 
كه يكي از مهم ترين آثار در ژانر سیاس��ي تاريخ 
سینماي ايران را ساخته است در اين گفت و گو 
به بخش های ناگفت��ه آن فیلم اش��اره و حذف 
بخش هايي از فیلم و پخش آن از ش��بكه هايي با 
گس��تره مخاطب كمتر را تلويحاً معلول نفوذ در 

صداوسیما اعام كرد. 
طالبي نوشته بود: »رهبري معظم انقاب يك 
بار به من فرمودند كه به رئیس جمهور توصیه 
كردم فیلم قاده هاي طا را ببیند. چندي پیش 
هم در سخنراني عمومي ضمن اظهار لطف به 
قدرت س��ینماي ايران فرمودن��د: من فیلمي 
را توصیه كردم آق��اي رئیس جمهور ببیند و... 
از دكتر علي عس��گري پرس��یدم چرا هر سال 
9 دي فیل��م »قاده هاي طا« دچار سانس��ور 
و عدم پخش مي ش��ود يا پس از فشار مردمي 
براي پخشش مي فرستید ش��بكه افق؟ گفتند 
من تا حاا در مورد اي��ن فیلم چنین تصمیمي 
نگرفته  ام... به نظر ش��ما اين نف��وذي پرقدرت 
كیست كه در تلويزيون هر سال سعي مي كند 

اين قطعه از تاريخ درست ديده نشود؟«
در گفت و ش��نود دوس��تانه اي كه»ج��وان« با 
ابوالقاسم طالبي داشت وي هر گونه اظهار نظر 
و پرداختن به ابعاد اظهاراتش در مورد مس��ئله 
مهم »نفوذي پر قدرت« تلويزي��ون را به آينده 
موكول كرد اما در عین حال پس از گذشت چند 
سال راز سكانسي از فیلم »قاده هاي طا« كه 

سال گذش��ته و بدون هیچ توضیحي و صرفاً با 
عنوان سكانس سانسور شده اين فیلم در فضاي 
مجازي منتشر شد را برما كرد. در اين سكانس 
يك ب��رادر و خواهر ك��ه در جري��ان انتخابات 
رياس��ت جمهوري س��ال 88 ب��راي طرفداري 
از كانديداه��اي م��ورد نظرش��ان از هیچ كاري 
فروگذاري نكرده اند، پس از تأملي عاقانه عكس 
نامزد مورد عاقه شان)میرحسین موسوي( را از 
روي ديوار برداشته و پاره مي كنند و با فوكوس 
دوربین روي عكس شهدا به مخاطب مي فهمانند 

كه چه چیزي براي آنها اهمیت دارد. 
همراستا با اين تصاوير كات هاي تصويري كوتاهي 
از خواهر جوان كه شاهد اقدام برادرش هست به 
تصوير كشیده مي شود و او هم به تأسي از برادرش 
عكس كانديداي مورد نظرش)احمدي نژاد( را كه 
در كنار عكس شهدا و امام)ره( و رهبري قرار داده، 
پاره مي كند و دوربین روي عكس امام خمیني)ره(، 
مقام معظم رهبري و شهدا فوكوس مي كند. اين 
بدان معني است كه رهبري و شهدا فصل الخطاب 
واقعي هستند. طالبي در رمزگشايي از اين سكانس 
مي گوي��د: آن ايام با روزهاي خانه نش��یني آقاي 
احمدي نژاد همزمان شده بود. واقعیت اين است 
كه من با خودم شرط كردم كه اگر رئیس جمهور 
به اين كارش )ادامه خانه نشیني و عدم تبعیت از 
رهبري( ادامه داد، س��كانس را در فیلم جانمايي 
كرده و پخش مي كنم اما اگر به اين كارش خاتمه 
داد، من هم آن را از فیلم حذف مي كنم. در نهايت و 
با خاتمه خانه نشیني احمدي نژاد من هم سر قولم 
ماندم و اين سكانس را كه سال گذشته و بعد از پنج 
سال در فضاي مجازي منتشر شد در مرحله تدوين 

از فیلم حذف كردم. 
عده اي در فضاي مجازي با ب��ه راه انداختن اين 
مطالبه كه»در شبكه اول سیما قاده هاي طا را 
پخش كنید« خواستار پخش فیلم از شبكه هاي 
اصلي تلويزيون ش��دند. يك��ي از فعاان فضاي 

مجازي در اين ارتباط مي نويس��د: »ابوالقاس��م 
طالبي به معني واقعي كلمه يك هنرمند توانمند 
انقابي است. قاده هاي طا شاهكار اوست كه 
بارها ديده ام و از ديدنش سیر نشده ام. اين فیلم 
يك روايت واقعي از فتنه 88 است.« جبرائیلي 
در ادامه با بازنشر صحبت هاي ابوالقاسم طالبي 
نوشت: »اينكه در ايام 9 دي، اين روايت مؤثر از 
فتنه جاي خود را به گفت و گوهاي بي خاصیت و 
تشريفاتي در سیما بدهد، يعني كساني در صدا و 
سیما مي خواهند فتنه را تحريف كنند. آيا امسال 
جلوي اين تحريف گرفته خواهد شد؟ بايد پخش 
قاده هاي طا از شبكه اول سیما را ظرف دو روز 

آينده با تمام توان مطالبه كرد.« 
   واكنش سيما به »قاده هاي طا«

اين مطالبه در فضاي مجازي به س��رعت جواب 
مي دهد و ديروز اعام ش��د كه اين فیلم 9 دي 
ماه ساعت 10 شب از ش��بكه اول سیما پخش 
خواهد شد اما گذش��ته از محق بودن ابوالقاسم 
طالبي و با توجه به دس��ت هاي خالي تلويزيون 
از تولیدات سینمايي قابل اعتنا در ژانر سیاسي 
در مورد فتنه سال 88 ازم است نگاهي كوتاه به 
اوضاع تولیدات سه بخش سینمايي، سريالي و 
مستند سازي سیاسي داشته باشیم.  ژانر سیاسي 
يكي از ژانرهاي پرطرفدار و متداول در كشورهاي 
صاحب سینماست اما س��ینماي ما در ابتداي 
ورودش به كشور هیچ گاه به اين ژانر به  عنوان يك 
گونه متداول نپرداخت، زي��را در دوران طاغوت 
اساساً فرصتي براي آزادانديشي سیاسي وجود 
نداشت. بعد از انقاب نیز تصور بر اين بود كه اين 
ژانر در سینماي كش��ورمان در جايگاه مناسبي 
قرار مي گیرد اما با شروع جنگ تحمیلي هشت 
ساله علیه كشورمان، رس��ماً توجه فیلمسازان 
معطوف به دفاع مقدس ش��د، البته بايد توجه 
داشت كه در حوزه ژانر سیاس��ي آثار متعددي 
با رويكرد كمدي و طنز س��اخته شده است اما 
همچنان در سینماي سیاسي جدي فقر مفرطي 
در سینما و تلويزيون ما حاكم است كه نمايش 
چندين و چندباره فیلم��ي مثل قاده هاي طا 

بهترين شاهد مثال براي آن است. 
س��اخت فیل��م سیاس��ي نیازمن��د تخصص و 
تبح��ر ويژه اي اس��ت و فیلمس��از باي��د به يك 
»جريان شناس��ي كامل« از س��وژه دست پیدا 
كند در حالي كه اين میزان از تخصص به ندرت 
در میان جامعه س��ینمايي ايران ديده مي شود. 
ژانر سیاسي يكي از جريان س��از ترين گونه هاي 
تصوي��ري در هر جامع��ه اي اس��ت؛ گونه اي كه 
اگر به درستي هدايت ش��ود عاوه بر آنكه سبب 
تعمق مخاطب در حوادث پیرامونش مي ش��ود 
فضاي گفت وگوي مطلوب را در جامعه گسترش 
مي دهد و ماحصل اين فرايند ايجاد جامعه اي توأم 

با آگاهي، ايمان، امید و نشاط است. 
كاس��تي ها و كم كاري هاي صورت گرفته توس��ط 
مس��ئوان فرهنگي و فیلمسازان كش��ورمان كه 
با نادي��ده انگاري داش��ته هاي داس��تاني و روايي 
صددرصد واقعي بازه زماني 40 ساله پس از انقاب 
در اس��تفاده و بهره برداري از اين درام هاي بالقوه 
ناب و مخاطب پسند، ضربه هاي سختي به سینما 
و تلويزيون وارد كرده كه شیوع آثار سبك و نازل به 

اصطاح كمدي يكي از اين صدها آسیب است.

 رمزگشایی از سکانس 
حذف شده »قاده هاي طا«

ابوالقاسم طالبي در گفت وگو با »جوان« از سانسور فيلمی كه درباره فتنه 88 ساخته بود سخن گفت

ب�ازيگ�ر س�ينم�ا و تل�وي�زي�ون گف�ت: زم�ان�ي ك�ه 
س�رود »اه اه« را خ�وان�دم ب�ه دلي�ل حك�وم�ت 
نظ�ام�ي نم�ي توانس�تيم از اس�تودي�و خ�ارج ش�ويم. 
رضا رويگري بازيگر نقش كیان ايراني در سريال »مختارنامه« 
در دهه 60 جوان اول سینماي ايران بود؛ بازيگري را با يك تئاتر 
شروع كرد و بعد از چند تئاتر در سال 1352 با همكاري ساموئل 
خاچیكیان در س��ريال چنگك بازي كرد، بعد از انقاب هم در 
سال 64 با سريال محله بهداشت دوباره به تلويزيون بازگشت. 

او در شرايطي كه هنوز انقاب نشده بود و ساواك هم فعالیت 
مي كرد به درخواست عده اي آيه هاي قرآني را به صورت شعر 
خواند و آرام آرام كاس��ت ها را از داخل مساجد، منازل مردم و 
گلدسته هاي مسجد دانشگاه تهران پخش كردند. سرود معروف 
»ايران ايران« )اه اه( در اول انقاب از ديگر آثار اين هنرمند 
است كه ماندگار ش��د. به بهانه تولد رضا رويگري گفت وگوي 

كوتاهي با او داشتیم كه در ادامه آن را مي خوانید.
 رويگري در پاس��خ به باش��گاه خبرنگاران درب��اره اولین كار 
بازيگري اش در تئاتر مي گويد: »اولین ها همیشه در خاطر انسان 
مي ماند. كاري را با نام »عبادتي بر مصیبت حسین بن منصور 
حاج« به كارگرداني »خجسته كیا« بازي كردم كه به شدت 
دوستش داش��تم و ممنونم از خانم كیا كه به من اعتماد كرد و 
من را با اين دنیا آش��نا كرد. آثار بسیاري را در كارنامه كاري ام 
دارم اما سريال »مختارنامه« براي من شیريني خاصي دارد، آن 
هم به دلیل اينكه مردم آن را دوست دارند و هیچ چیز براي يك 
هنرمند باارزش تر از اين نیست كه اثرش را دوست داشته باشند. 

براي داوود میرباقري آرزوي سامتي مي كنم و امیدوارم در تمام 
ثانیه هاي زندگي اش موفق و س��ربلند باشد و آثار درخشاني را 

براي كشورمان بسازد. 
اين هنرمند درباره سرود اه اه كه در جريان انقاب اسامي 
و پس از آن در ذهن ها ماندگار شد، مي گويد: »دقیقاً آن روز ها 
را به ياد دارم زماني كه س��رود »اه اه« را خواندم 33 سالم 
بود، آقاي خش��نود آهنگس��اِز اين كار به خانه ما آمد و از من 
خواس��ت كه آن را بخوانم. آن روز ها به دلیل حكومت نظامي 
نمي توانستیم از استوديو خارج شويم، همان جا مي مانديم و 
ضبط مي كرديم، زماني ه��م كه كار به اتمام رس��ید آن را در 
مسجد ها و دانشگاه ها پخش مي كرديم. خاطرم هست وقتي 
اين سرود از گلدسته هاي دانشگاه پخش شد سكوت مطلقي 
آنجا را فرا گرفته بود. اين سرود را هر زمان كه مي شنوم حس 
و حال عجیبي پیدا مي كنم، حال و هواي آن روز ها به ش��دت 

برايم تداعي مي شود.

يك تهيه كننده دريافت هاي ميلياردي بازيگران سينما را تأييد كرد
دستمزد ساانه 900 كارگر براي 90 دقيقه بازی در فيلم

حكمت 65 
از دس�ت دادن دوستان غربت 

است.

 حذف داور ضدخانواده
از جشنواره تجسمي فجر

   فرزين ماندگار
 يك عكاس كه رگه هاي ضدخانواده و موهن درباره زنان مسلمان در 
عكس هايش بارها حاشيه ساز شده بود، در اقدامي عجيب به عنوان 
داور يازدهمين جشنواره هنرهاي تجسمي فجر انتخاب شد. حال 
به نظر مي رسد برگزاركنندگان اين اشتباه خود را اصاح كرده  اند و 
شخص ديگري به جاي وي براي داوري جشنواره انتخاب شده است. 
شادي قديريان كه با پروژه هاي عكاسي »قجر«، »مربع سفید«، »هیچ 
به هیچ« و »ش��اپرك خانم« در فضاي هنري شناخته شده است، از 
جمع داوران رشته عكاس��ي يازدهمین جشنواره هنرهاي تجسمي 
فجر خط خورد. انتخاب قديريان كه در آثارش بر عقايد فمینیستي 
از نوع افراطي آن تأكید دارد و به طور مشخص به زن مسلمان ايراني 
طعنه مي زند، براي داوري در جش��نواره اي كه مزين به نام »فجر« 
اس��ت- آن هم در آستانه 40 س��الگي انقاب اس��امي - به شدت 
سؤال برانگیز بود و مورد انتقاد هنرمندان انقابي و دغدغه مند قرار 
گرفت، هر چند هادي مظفري رئیس شوراي سیاستگذاري جشنواره 

معتقد است: »خط كشي بین هنرمندان و اينكه هنر انقاب داريم و 
هنر ضدانقاب، كار درستي نیست.« اين سخنان مسئول برگزاري 
جشنواره تجس��مي فجر در حالي صورت گرفت كه اساساً فردي كه 
گرايش افراطي به نش��ان دادن تفكرات ضد خان��واده ايراني از خود 
نشان مي دهد نبايد از ابتدا براي جش��نواره اي كه عنوان فجر بر آن 
اطاق مي شود انتخاب مي شد. پالودن جشنواره فجر از تفكراتي كه 
در ضديت كامل با رويكردهاي فطري انساني است كمترين انتظاري 

است كه از برگزاركنندگان اين رويداد مي رود. 
با اين حال به نظر مي رسد مس��ئوان برگزاركننده جشنواره اشتباه 
خود را پذيرفته اند و نس��بت به حذف اين داور از جشنواره تجسمي 
فجر اقدام كرده اند؛ اقدامي كه البته برخاف رويه معمول جشنواره، 
از سوي ستاد اطاع رساني آن رسانه اي نش��د و صرفاً به درج آن در 
صفحه اينستاگرام جشنواره بسنده شد! و البته دلیل اين بركناري، 
همزماني داوري آثار با حضور قديريان در اس��پانیا )به دعوت مركز 

نیماير آستورياس براي نمايش مجموعه آثار( عنوان شده است. 
با حذف قديريان از فهرست داوران بخش عكس كه دبیري آن بر عهده 
كیارنگ عايي است، »محمدرضا ش��ريف زاده« دكتراي تخصصي 
فلسفه هنر، دانشیار و عضو هیئت علمي دانشكده هنر تهران مركز 
به عنوان داور جايگزين معرفي شده است. اين اقدام برگزاركنندگان 
يازدهمین جشنواره هنرهاي تجس��مي فجر گرچه ديرهنگام و در 
سكوت خبري صورت گرفت، اما از آنجا كه در راستاي اصاح است، 
اقدامي مثبت تلقي مي شود، هر چند بهتر بود مسئوان جشنواره از 
اعام تصحیح اشتباه خود نمي هراسیدند و اين موضوع را مانند ديگر 

اخبار روزانه جشنواره، رسانه اي مي كردند.

    محمد صادقي
يك كارگر ايراني براي 30 روز كار در س�ال 97، حداقل 
يك ميليون و 111هزار تومان دستمزد مي گيرد. اين رقم 
اگر در 900 ضرب شود، حاصل آن عدد بزرگي مي شود؛ به 
اندازه دستمزدي كه اين روزها در سينماي ايران به بعضي 
از بازيگران پرداخت مي ش�ود. زمان متوسط فيلم هاي 
سينمايي 90 دقيقه است و يك بازيگر براي اينكه نامش 
به عنوان بازيگر اصلي اين فيلم درج شود براي هر دقيقه 
از حضورش دستمزد 10 ماه كار يك كارگر را طلب مي كند. 
يك تهیه كننده پركار س��ینما با تأيید پرداخت دس��تمزد 
میلیاردي به بازيگران در س��ینما، اين پرداخت را ناش��ي از 

شراكت بازيگران در فروش فیلم ها عنوان مي كند. 
 اين رقم درشت مي تواند تفاوت میان فقر و غنا را در سینماي 
ايران به تصوير بكشد و مي توان متوجه شد وقتي يك بازيگر 
س��ینما مي گويد ماهانه 10هزار دار ب��راي خانواده اش در 

امريكا پول مي فرستد، از كجا اين پول را تأمین مي كند. 
دستمزدهاي بازيگران سینما، به طور متوسط 60 درصد كل 
هزينه ساخت فیلم را در ايران در بر مي گیرد؛ سینمايي كه 
بخش عمده اي از ورود سرمايه به آن از محل بودجه عمومي 
و حمايت ارگان ها و نهاد ها تأمین مي شود، به عبارت ديگر 
هر ايراني با پرداخت مالیات يا سهمي كه از فروش نفت دارد، 
در پرداخت دستمزدهاي میلیاردي به بازيگران سینما نقش 
دارد. حتي فیلم هاي كم هزينه آپارتماني كه با چند نماي 
محدود و اكثراً در فضاي بسته يك آپارتمان تولید مي شوند، 
در ش��رايط فعلي نزديك به 3 میلیارد تومان هزينه تولید 
دارند؛ هزينه اي كه بخش عمده آن صرف پرداخت دستمزد 
بازيگران مي شود. همین فیلم اگر بخواهد در فروش پیشه به 
سودآوري برسد بايد حداقل 10 میلیارد تومان فروش داشته 
باشد. اما آمار رسمي فروش سینما ها در ايران نشان مي دهد 
تعداد كمي از آثار اكران ش��ده توان عبور از مرز 10میلیارد 

تومان فروش را دارند. 
برخي از تهیه كنندگان سینما معتقدند دستمزدهاي بااي 
بازيگران ناش��ي از ورود پول هاي مش��كوك به سینماست؛ 
پول هايي كه منشأ روشني ندارند و از سوي سرمايه گذاراني 
تازه از راه رسیده به پروژه هاي س��ینمايي تزريق مي شوند 
و پروژه هايي تولید ش��ده اند كه در عمل بازدهي اقتصادي 

نداشته اند. 
دس��تمزد بااي بازيگران س��ینما فقط محدود به برخي از 
چهره هاي سینمايي مي ش��ود و بسیاري از بازيگران سینما 

حتي خواب چنین دستمزدهايي را هم نخواهند ديد. 

امیرحسین ش��ريفي تهیه كننده س��ینما مي گويد: »شايد 
خیلي ها باورشان نشود كه دستمزد بدنه سینما و تلويزيون 
ايران شايد به ماهانه 2 تا 3 میلیون هم نرسد و با اين ارقام بايد 

هم كرايه خانه دهند و هم خرج زندگي. آيا ممكن است؟«
شريفي درباره كمك به معیشت بدنه سینما مي گويد: »اگر 
صنوف يكپارچه و درست و حسابي داش��تیم كه بتواند در 
بحران ها هم كه ش��ده به ياري بدنه هنري كش��ور بشتابد 
يقیناً تحمل درد آسان تر مي شد اما جاي خالي اين صنوف 
هم بدجوري احس��اس مي ش��ود. صنف هنري داريم، مثًا 
خانه سینما را داريم كه اتفاقاً حمايت هاي مالي خوبي هم از 
دولت مي گیرد اما مشكل آنجاست كه اين حمايت ها به بدنه 
صنف نمي رسد و اغلب میان حلقه اي معدود كه با ارتباطات 
در صنف س��ینما رخنه كرده اند، توزيع مي شود!« اگر بدنه 
سینما تا اين حد وضعیت بد اقتصادي فرو رفته است كه با 
كمك دولتي بايد امرار معاش كند، دستمزد هاي نجومي در 

سینما به چه كساني داده مي شود؟
 علي س��رتیپي تهیه كننده س��ینما با حضور در يك برنامه 
تلويزيوني، با تأيید دس��تمزدهاي میلی��اردي بازيگران در 
سینما، تصريح مي كند: چند سالي است بازيگران در فیلم ها 
شريك مي ش��وند و دريافتي آنها از اين طريق ممكن است 
به يك میلیارد هم برس��د. سرتیپي در پاس��خ به اين سؤال 
كه گران قیمت ترين بازيگر س��ینماي ايران كیست؟ پاسخ 
مي دهد: »برخي دوس��تان هس��تند، مثًا رضا عطاران كه 
دوست داشتني ترين آدم جهان هم هست. آقاي گلزار هست 

و دوستان ديگري از جمله حمید فرخ نژاد.«
جالب اين اس��ت كه نام حمید فرخ نژاد ب��ه عنوان يكي از 
گران قیمت ترين بازيگران سینما پس از آن مطرح مي شود 
كه اين بازيگر مدتي قبل اظهارات جنجال برانگیزي درباره 
زندگي فرزندان��ش در امريكا و چگونگ��ي تأمین مالي آنها 

بیان كرده بود.

رضا رويگري: 
سرود »اه اه« را زمان حكومت نظامي خواندم محصول هيئت همتراز انقاب اسامي 

انسان مجاهد و انقابي است
جانشين دبير جامعه ايماني مش�عر در دهمين همايش هيئت هاي محوري و 
برگزيده كشور گفت: هيئت تراز انقاب اسامي تربيت محور و انسان پرور است. 
به گزارش »جوان« رحیم آبفروش جانشین دبیر جامعه ايماني مشعر در دهمین 
همايش هیئت هاي محوري و برگزيده كش��ور كه با محوري��ت »هیئت و گفتمان  
انقاب  اسامي« برگزار شد، هیئت تراز انقاب اسامي را تربیت محور و انسان پرور 
دانست و گفت: انساني كه در چنین هیئتي زيست كند، انسان انقابي است، چنین 
انس��اني صرفاً به دنبال به زبان آوردن واژه هاي انقابي نیست، بلكه اين انسان مرد 
حضور در میدان مبارزه و جهاد اس��ت. جانش��ین دبیر جامعه ايماني مشعر افزود: 
با برگزاري دهمین دوره اين همايش درصدد اس��تفاده از ظرفیت  شخصیت هاي 
برجس��ته اين حوزه در راس��تاي تبیین موضوع هیئت و گفتمان  انقاب  اسامي 
هستیم. وي با اشاره به برخي از دستاوردهاي بزرگ انقاب اسامي گفت: ما نبايد 
جريان انقاب اسامي را جرياني اقتصادي، رفاهي و صنعتي بدانیم بلكه بايد بگويم 
اين پديده انقابي فراتر از انقاب فرهنگي و اجتماعي بود و دستاوردهاي بزرگ و 

چشمگیري را در افق ديد خود هدف قرار داده است. 
آبفروش با تأكید بر اينكه امام خمیني)ره( در انقاب اسامي مفهوم انسانیت را احیا 
كرد، افزود: انقاب اسامي انقابي انساني بود و امام خمیني عاوه بر احیاي انسانیت 
در جهان، نظم دهكده جهاني غرب را برهم زد؛ نقشي كه انقاب اسامي در اين رستا 
ايفا كرد، اهداف اين انقاب را از س��اير انقاب هاي صورت گرفته در جهان متمايز 
كرده است. جانشین دبیر جامعه ايماني مشعر خاطرنشان كرد: امروز شاگردان امام 
خمیني)ره( كه تعدادي از آنها شهید شدند و تعدادي ديگر هنوز نفس شان براي اين 

مملكت مي زند، شخصیت هايي تأثیرگذار در جهان هستند.

ساخت فيلم سياس��ي نيازمند 
تخصص ويژه است و فيلمساز 
بايد به »جريان شناسي كامل« از 
سوژه دست پيدا كند در حالي كه 
اين ميزان از تخصص به ندرت 
در  سينمای ايران ديده مي شود

پخش »بدون توقف« با موضوع »فتنه 88« 
برنامه »بدون توقف« اين هفته با موضوع »فتنه 88« روي 

آنتن شبكه 3 سيما مي رود. 
»فتنه 88« با حضور محمدجواد اريجاني در برنامه تلويزيوني »بدون 
توقف« بررسي مي شود. اين موضوع امروز س��اعت 19:20 در آنتن 
شبكه 3 ساعت به بحث گذاشته خواهد شد.  برنامه تركیبي- چالشي 
»بدون توقف« با تهیه كنندگي رضا غامحس��ین نژاد، كارگرداني 
رحیم صادق پور و سردبیري ابراهیم جالیان از امروز تا چهارشنبه 
بعد از خبر ساعت 19 از شبكه 3 سیما پخش مي شود. تاكنون بیش 

از 60 قسمت از اين برنامه روي آنتن رفته است. 
 ...........................................................................................................

مصطفي رحماندوست:
والدين بايد قصه گويي ياد بگيرند

مصطفي رحماندوست مي گويد: والدين بايد قصه گويي ياد 
بگيرند زيرا با استفاده از اين فن، خواندن شعر و قصه براي 
كودكان يا جمع خانواده راحت و تاثيرگذارتر خواهد ش�د. 
اين شاعر كودكان و نوجوانان شامگاه پنج شنبه )ششم دي ماه( 
در جش��ن امضاي كتاب نمايشگاه كتاب كاش��ان، با تأكید بر 
فراگیري فن داس��تان گويي، گفت: اگ��ر مي خواهیم فرزندان 
كتابخواني داشته باشیم بايد كتاب بخريم و براي آنها بخوانیم، 

چراكه ما انسان ها تمايل بیشتري براي شنیدن داريم. 
وي همچنین متذكر شد: طي تحقیقات صورت گرفته مشخص 
شده مطالعه روي جنین تاثیر دارد و اين موضوع اهمیت مطالعه 
و كتابخوان��ي را نش��ان مي دهد. رحماندوس��ت با بی��ان اينكه 
قصه خواني براي كودكان موجب مي شود تا آنها كتابخوان پرورش 
پیدا كنند، افزود: بیش از 80 درصد شخصیت كودكان، پیش از 
دبستان شكل مي گیرد و در صورتي كه با داستان گويي به مطالعه 
عاقه مند شوند در بزرگسالي كتاب خواندن آنها استمرار مي يابد. 
اين شاعر كودكان با بیان اينكه خانواده هاي ايراني برنامه ريزي 
مشخصي براي زندگي كودكان ندارند، بیان كرد: متأسفانه شیوه 
زندگي و رفتار ما در ايران مش��كل دارد؛ والدين بیشتر سرگرم 
تلويزيون و موبايل هس��تند، در حالي كه در كشورهاي خارجي 
براي تمام ساعت هاي زندگي كودكان مانند خوردن، خوابیدن، 

فیلم ديدن و مطالعه برنامه ريزي مي كنند. 
 ...........................................................................................................

معرفي دستاوردهاي 40 ساله انقاب 
اسامي در برنامه »نمودار«

برنام�ه اجتماعي »نم�ودار« با اج�راي مصطف�ي امامي از 
اول بهم�ن م�اه روي آنت�ن ش�بكه 4 س�يما م�ي رود. 
برنامه گفت وگومحور »نمودار« كه مصطفي امامي اجراي آن 
را به عهده خواهد داشت سه ش��ب در هفته با حضور مهمانان 
مختلف مهمان خانه هاي مردم مي شود. »نمودار« دستاوردهاي 
انقاب اس��امي در 40 سال گذش��ته را در حوزه هاي علمي، 
فناوري، پزش��كي و نظامي، صنعتي و... با حضور كارشناسان 
امر ب��ه تحلیل و بررس��ي خواهد گذاش��ت. نم��ودار، نمايش 
پیشرفت هاي ايران اسامي در مدت 40 سال است كه با تحقیق 

و پژوهش تیمي به سردبیري زهرا رضانیا احصا شده است. 
تولید و پخش برنامه »نمودار« را گروه اجتماعي شبكه4 سیما 

برعهده خواهد داشت و به زودي روانه آنتن خواهد كرد. 
 ...........................................................................................................

معاون ميراث فرهنگي كشور خبر داد
 دستور توقف عمليات گودبرداري

در عرصه شوش 
معاون ميراث فرهنگي س�ازمان مي�راث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردش�گري از دستور اس�تاندار خوزستان براي 
توقف عمليات گودبرداري در عرصه شوش تا بررسي نهايي 
اين موضوع از س�وي س�ازمان ميراث فرهنگ�ي خبر داد. 
محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگي كشور با اظهار تأسف 
از اجراي عملیات گودبرداري در عرصه ش��وش گفت: »ش��وش 
منطقه اي باستاني است و هر گونه فعالیت در عرصه اين منطقه بايد 
تابع قوانین و مقررات مربوط به آثار ثبتي ملي و جهاني باشد.« او 
گفت: »ساعت 20:30 پنج شنبه عوامل شهرداري با ادوات سنگین 
راه سازي در محل ورودي شوش و در عرصه محوطه شوش اقدام به 
حفر كانالي به طول 300 متر و عرض يك متر و عمق حدوداً دو متر 
كردند كه بافاصله تعدادي از همكاران ما در محل حضور يافتند و 
خواستار توقف اين گودبرداري شدند.« او افزود: »سرپرست اداره 
كل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خوزستان به همراه 
فرمانده يگان حفاظت میراث فرهنگي خوزستان، معاون میراث 
فرهنگي اين اس��تان و مدير پايگاه ثبت جهاني شوش، پنج شنبه 
ش��ب به محض اطاع از فعالیت اين عملیات ب��ا حضور در محل 
اجراي پروژه خواستار توقف آن شدند و تا ساعت 3 بامداد جمعه در 
اين محل حضور داشتند.« طالبیان گفت: »در مراجعه همكاران 
ما به محل پروژه، متولیان و دست اندركاران احداث پروژه مدعي 
شدند اين پروژه بر اساس مصوبه شوراي تأمین استان خوزستان 
در حال انجام است در حالي كه اواً هیچ گونه مصوبه اي به ما در 
سازمان میراث فرهنگي در اين باره اباغ نشده و ثانیاً شوراي تأمین 

معمواً موضوعي را كه خاف قانون باشد تصويب نمي كند.«

محمد صادقي     ديده بان


