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وقتی آمریکایی ها آخرین برگ حمایت از فتنه گران 88 را رو کردند

تحریم ها را چه کسی آورد؟
گروه یادآور: تحریم؛ واژه ای که حاا به تجربه مشترک بسیاری از ایرانیان تبدیل شده است 
اما ما از تحریم چه می دانیم؟ از اینکه این »کلمه« چگونه توانسته است در سال های اخیر 
تاثیر مستقیم فراوانی بر اقتصاد خرد و کان ایرانیان بگذارد و بعضا خود را در شئون مختلف 
زندگی مردم نشان دهد. اگر چه آشنایی ما با تحریم به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دشمن 
بیرونی برای فشار آوردن محدود به سال های اخیر نیست اما آیا همیشه به اندازه امروز از 
»تحریم« در ادبیات روزمره استفاده شده است؟ این سوالی است که با رجوع به انتخابات 
سال 92 و استفاده ابزاری کابینه پیروز از حساسیت های مربوط به »تحریم« ها می توان به 
بخشی از آن پاسخ داد؛ تکرار و استفاده از اثر تحریم ها و در کنار آن ناکام ماندن تاش های 
به اصطاح دیپلماتیک برای رفع آنها، عما با فضای اجتماعی چه کرد؟ در همین ماه های 
اخیر و در آس��تانه خروج ترامپ از برجام، یک��ی از گزاره های پرتکرار در معامات عادی و 
مختصر روزمره این بود که »بگذارید ببینیم ترامپ چه می کند؟« به واقع چه جریانی این 
فضا را ایجاد کرد و بر اثر مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها، آثار روانی را نیز افزود؟ و آیا در 
همه دوره های گذشته اثر روانی تحریم به شدت امروز تجربه شده بود؟ سوال هایی از این 
دس��ت اگرچه حتما برای بازشناسی فضای سیاست داخلی ازم است اما سواات مهم تر 
دیگری نیز وجود دارد؟ ما چرا تحریم ش��دیم؟  رویداد انقاب اسامی ایران مساوی بود 
ب��ا به خطر افت��ادن منافع غرب در ایران و به همین جه��ت از ماه های آغازین انقاب 
تحریم های ش��دیدی علیه انقاب نوپای ایران شکل گرفت. این تحریم ها در سال های 

بعد به بهانه های متعدد بیشتر و بیشتر شد؛ برخی تمدید شد و برخی تحریم های تازه تر 
با ادعاهای متفاوت به تحریم های پیشین اضافه شد. با این همه »تهران شبیه پایتخت 
کش��ورهای تحریم ش��ده نبود.« این جمله را خبرنگار رویترز در دسامبر 2011 روی 
خروجی می فرستد اما کم کم بخشی از تحریم هایی که یک سال قبل از این تاریخ، طی 
قطعنامه 1929 در ژوئن 2010 اعمال شده است، بشدت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد، 
آنچنان که بحران ارزی سال 91 به شکلی محسوس وضعیت معیشتی ایرانیان را متاثر 
می کند. ایران با این قطعنامه زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و بند 41 آن 
قرار گرفت. به موجب این قطعنامه فعالیت اقتصادی در مس��ائل مربوط به هسته ای و 
موش��کی که ایران از آن منتفع ش��ود، ممنوع شد. ذیل این قطعنامه همچنین فروش 
س��اح های نظامی به ایران )حتی از نوع متعارف(، انتقال فناوری ها یا مس��اعدت های 
تکنیکی مربوط به موش��ک های بالستیک قادر به حمل تس��لیحات هسته  ای و انجام 
هر فعالیتی توسط ایران در این زمینه ممنوع شد. سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی 
جمهوری اس��امی ایران تحریم ش��دند. تصویب پروتکل الحاق��ی، معاهده جامع منع 
آزمایش های هس��ته ای )CTBT(، اجازه بازرس��ی تمام محموله های هوایی و دریایی 
)حت��ی در دریاه��ای آزاد( به مقصد ایران یا از این کش��ور به خ��ارج را در صورتی که 
مظنون به این باشد که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع باشد 
و نیز اجازه توقیف آنها مبتنی بر شرایط از آثار این قطعنامه تحریمی بود. بیمه تحریم و 

دارایی ها مسدود شد و عدم سرمایه گذاری مشترک با بانک های ایرانی مورد تاکید قرار 
گرفت. به عبارت دیگر، رژیم تحریم های فعلی ایران، ریشه در قطعنامه 1929 شورای 
امنیت دارد که 25 خرداد 1۳89 )ژوئن 2010( صادر شد. تمام تحریم های یکجانبه ای 
که اکنون به عنوان تحریم های موثر علیه ایران از آنها یاد می شود )تحریم های انرژی و 
مالی( در واقع بر اساس زیرساخت حقوقی که در این قطعنامه ایجاد شد، اعمال شده 
است. اما این قطعنامه چرا و چگونه علیه جمهوری اسامی ایران به تصویب رسید؟ در 

این پرونده تاش کرده ایم به این سوال پاسخ دهیم. 
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اگر ایران این بیانیه را امضا نمی کرد آمریکا می توانست 
با اتکا به این بهانه که ایران در مقابل پیشنهاد مبادله مواد 
هس��ته ای سرس��ختی کرده، اعمال تحریم ها علیه ایران را 
توجیه کند اما امضای بیانیه تهران ناگهان این توجیه را از بین 
ب��رد و در واقع آمریکا را ش��وکه کرد. آمریکا ک��ه از ابتدا کل این فرآیند را با 
هدف تحریم ایران آن هم به منظور کمک به جریان فتنه طراحی کرده بود، 
وقتی با امضای بیانیه تهران از س��وی ایران مواجه شد، آشکارا غافلگیر شد و 
دیگر نتوانست هدف واقعی خود را پنهان نگه دارد. این بیانیه می توانست کل 
پروژه آمریکا را تخریب کند و آن را از رسیدن به هدف اصلی اش که گذاشتن 
عصای��ی زیر بغل جریان فتنه بود بازدارد اما اهمیت کمک به فتنه گران برای 
آمری��کا چن��ان بود که در یک مورد کاما نادر، هم��ه قول و قرارهای خود با 
ترکیه و برزیل را زیر پا گذاش��ت و اعام ک��رد این بیانیه را نخواهد پذیرفت 
و ب��ه دنبال اعمال تحریم هایی می رود که مذاکرات درباره آن به نقاط پایانی 
رس��یده است. رد بیانیه تهران از س��وی آمریکا نشان داد هدف اصلی آمریکا 
فقط اعمال تحریم ها با هدف تش��دید به هم ریختگی داخلی در ایران بوده نه 
هیچ چیز دیگر و اا اگر آمریکا تحریم ها را با هدف تغییر رفتار هسته ای ایران 
ت��دارک دیده بود، باید بیانیه تهران )یا حداق��ل مذاکره درباره بیانیه تهران( 
را می پذیرف��ت و تحریم ها را عجالتا منتفی می کرد. اعام تداوم پروژه تحریم 
پ��س از قطعنامه 1929 همگان را متقاعد کرد موضوع هس��ته ای فقط یک 

بهانه است و آمریکا در پی هدف دیگری است.
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نخستین و مهم ترین اس��تدالی که حامیان تحریم های 
جدی��د در آمریکا مطرح و با تکی��ه بر آن نتیجه گرفتند که 
ضرورت دارد در آن مقطع تحریم های بی سابقه اقتصادی علیه 
ایران اعمال ش��ود، این بود که حامیان تحریم عقیده داشتند اگر 
فش��ارهای اقتصادی روی زندگی روزمره مردم در ایران متمرکز شود، نارضایتی 
ناشی از آن می تواند بدل به سرمایه اجتماعی برای جریان فتنه شود. رویگردانی 
مردم از جریان فتنه و خالی شدن محسوس خیابان ها به طرز عجیبی آمریکایی ها 
را آزار می داد. روش های رس��انه ای و عملیات روانی نیز نتوانس��ته بود تاثیری بر 
بی اعتنایی و بلکه تنفر مردم نس��بت به این جریان که پ��س از 9 دی روزبه روز 
تش��دید ش��د، بگذارد. تغییر ماهیت رژیم تحریم ها از تحریم های عدم اشاعه به 
س��مت تحریم های اقتصادی، دقیقا ناش��ی از این تحلیل بود که جریان فتنه در 
ایران به رنج کش��یدن اقتصادی م��ردم نیاز دارد. روزنامه وال اس��تریت ژورنال 
)1۳89/12/26( ای��ن موضوع را اینگونه روایت کرده اس��ت: »مهدی کروبی که 
در انتخابات خردادماه س��ال جاری حضور داشت، ضمن ادامه انتقاد به انتخابات 
مخدوش، سیاس��ت های ضعیف اقتصادی محمود احمدی نژاد را هم زیر س��وال 
برد. میرحس��ین موسوی، دیگر رهبر مخالفان ایران هم خواهان گسترش دامنه 
نارضایت��ی به تمام اقش��ار جامعه ش��د و بویژه بر سیاس��ت های غلط اقتصادی 
احمدی نژاد تاکید کرد«. این تحلیل بخوبی نشان می دهد آمریکا نیاز سران فتنه 
را به اینکه مردم به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار بگیرند بخوبی درک کرده و 

تاش کرد در قطعنامه 1929 به آن پاسخ دهد. 
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همزمان پروژه ای مشابه که البته بیشتر روی تشویق تمرکز 
داش��ت تا تهدید، درباره روس��یه اجرا شد. پس از مخالفت های 
کمرنگ ولی با اهمیت روس��یه با ملحق شدن به فرآیند تدوین 
پیش نوی��س قطعنامه، آمریکایی ه��ا یک معامله بزرگ به روس��یه 
پیش��نهاد کردند که کاما روشن بود مس��کو توان مقاومت در مقابل آن را نخواهد 
داشت. آن معامله بزرگ، نهایی کردن پیمان »نیو استارت« میان روسیه و آمریکا با 
هدف محدود کردن ساح های هسته ای استراتژیک بود که روز 19 فروردین 89 )8 
آوریل 2010( میان 2 طرف امضا ش��د. یک مقام آمریکایی همان ایام تصریح کرد 
معاهده کاهش تسلیحات هسته ای آمریکا و روسیه، راه را برای مهار فعالیت های ایران 
و کره ش��مالی هموار می کند. اعطای امتیازی چنین بزرگ به روسیه که در واقع به 
معنای به رسمیت شناخته شدن آن از سوی آمریکا به عنوان تنها قدرت هسته ای 
رقیب بود، نشان می داد آنچه آمریکا از روسیه می خواهد هم بسیار بزرگ است. در 
واقع کاما منطقی است که فکر کنیم آمریکایی ها می دانستند محتوایی که آنها در 
قطعنامه 1929 در پی تصویب آن هستند چنان هراس آور است که روسیه جز در 
ازای گرفتن یک امتیاز بزرگ راضی به همراهی با آن نخواهد شد. به همین دلیل، 
زمان بندی امضای پیمان نیواس��تارت را به گونه ای تنظیم کردند که بتوان از آن به 
عنوان یک برگ تمام کننده در مذاکرات با روس��یه برای جلب موافقت این کشور با 
قطعنامه 1929- که بنا بود معمار سنگین ترین و پیچیده  ترین رژیم تحریم ها علیه 
یک کش��ور عضو سازمان ملل باشد- بهره برد؛ و این اتفاقی است که دقیقا رخ داد. 
روس ها پس از امضای پیمان نیواس��تارت تقریبا بدون بحث و حاشیه، به مذاکرات 

درباره تدوین قطعنامه ملحق شدند.
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در کنار تاش ها برای راضی کردن 5 عضو دائم شورای امنیت، واشنگتن سعی فراوانی هم برای جلب نظر 10 عضو غیردائم شورای امنیت به خرج داد تا آنها را نیز به 
همراهی با پروژه خود وادار کند. البته در این مورد، کار چندان دشوار نبود. جز ۳ کشور ترکیه، برزیل و لبنان که هر کدام دایل خاص خود را برای عدم موافقت با تحریم های 
جدید داشتند، آمریکا در جلب نظر بقیه اعضای شورای امنیت با دشواری خاصی روبه رو نبود. آمریکایی ها با اینکه می دانستند برزیل و ترکیه، به دلیل دلخوری شدید از آمریکا 
در ماجرای نپذیرفتن مفاد بیانیه تهران، به این قطعنامه رای نخواهند داد اما همه تاش خود را کردند تا این دو کشور را وادار کنند به جای رای مخالف، رای ممتنع بدهند. به 
عنوان مثال درباره برزیل، آمریکایی ها تلویحا گفتند موضعی که برزیل درباره این قطعنامه خواهد گرفت نقش مهمی در بررسی درخواست عضویت دائم آن در شورای امنیت خواهد داشت. 
»جیمز روبین« یکی از دستیاران سابق کلینتون در این باره نوشت: آمریکا باید به برزیل بگوید موضعی که در موضوع ایران می گیرد، برای تاش های برزیل جهت حضور در کرسی دائم شورای 
امنیت، سرنوشت ساز است. نکته ای که نمی توان این بحث را بدون توجه به آن به پایان برد، این است که رژیم صهیونیستی هم نقش مهمی در تمهید مقدمات قطعنامه 1929 ایفا کرد. مطابق 
یک تقسیم کار سنتی میان آمریکا و اسرائیل، جنس ایفای نقش صهیونیست ها در دیپلماسی بین المللی علیه ایران اغلب به شکل بازی با گزینه نظامی است. عموما از طریق افزایش و گاهی 

هم از طریق کاهش تهدید نظامی، اسرائیلی ها تاش می کنند فضای بین المللی علیه ایران را به سمت مطلوب خود سوق دهند.
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درک آمریکا از تغییرات در وضعیت قدرت ملی ایران بر اثر حوادث سال 88 از جمله مهم ترین عواملی بود که آمریکا را متقاعد کرد باید اعمال تحریم های فلج کننده اقتصادی 
علیه ایران را در دستور کار خود قرار دهد. ارزیابی آمریکا در ابتدای سال 1۳89 این بود که تحوات سال 88 روابط مردم و نظام را بشدت بحرانی کرده و در نتیجه دیگر حمایت 
سابق از برنامه هسته ای در میان مردم وجود ندارد. کاهش حمایت مردم از تصمیمات نظام در حوزه های امنیت ملی بویژه موضوع هسته ای از نظر آمریکا به این معنا بود که توان 
مقاومت ایران در مقابل فشارها هم افت کرده و در نتیجه اگر فشارها تشدید شود می توان امتیازهای بسیار بزرگی از ایران گرفت. »مارک وااس« از مقام های وزارت خارجه آمریکا در 
دوره ریاست جمهوری جرج بوش که در آن تاریخ ریاست پروژه »اتحاد علیه ایران هسته ای« را به عهده داشت، می گوید فتنه 88، ایران را در سراشیبی قرار داده که آمریکا باید از آن استفاده کند: تشدید 
تحریم ها می تواند ایران را منزوی کند. ما با روندی تدریجی روبه رو هستیم که در حال شدت گرفتن است. ما شاهد آن هستیم که حکومت ایران روی سراشیبی تندی ایستاده است و اگر شرکت های 
بیشتری روابط خود را قطع کنند ایران به خدمات بین المللی کاا و سرمایه دسترسی نخواهد داشت و با مشکلی واقعی روبه رو خواهد شد. )پیتر بیکر، نیویورک تایمز )1۳89/2/4(( چند روز بعد روزنامه 
سعودی الشرق ااوسط، می نویسد: به طور قطع ایران در داخل و خارج رو به ضعف و تحلیل است. نظام ایران منزوی است و برای ایستادگی زمینه داخلی محکمی ندارد. جو بایدن، معاون رئیس جمهور 

آمریکا چه خوب گفت که نظام تهران شکننده شده است و بیش از هر زمان دیگری در مقابل ملتش و در منطقه منزوی شده است. میرحسین موسوی هم گفته است نظام در بحران قرار دارد.

9
یک��ی از مهم ترین کمک هایی که فتنه 88 به اس��تراتژی 
خصمان��ه آمریکا علیه ایران ک��رد، این بود ک��ه آمریکا را در 
موقعیت بس��یار بهتری برای توطئه چینی علیه ایران در سطح 
بین المللی قرار داد. آمریکایی ها این فرصت را کاما مغتنم شمردند 
و از آن برای متقاعد کردن بس��یاری از کشورهای جهان برای اعمال تحریم هایی 
که برخی از آنها آشکارا ضد انسانی بود، استفاده کردند. هیچ تردیدی وجود ندارد 
که اگر فتنه 88 به معنای متهم کردن دروغین نظام به تقلب و همچنین اردوکشی 
غیرقانون��ی خیابانی رخ نداده بود، آمریکا هرگ��ز در موقعیتی قرار نمی گرفت که 
بتواند تحریم هایی را حتی ش��بیه آنچه در قطعنامه 1929 و تحریم های یکجانبه 
آن آم��ده علی��ه ایران اعمال کن��د. این فتنه 88 بود که ب��ه آمریکا جرأت و توان 
چنین جنایتی را علیه ملت ایران اعطا کرد.  هیاری کلینتون، وزیر وقت خارجه 
آمریکا یکی از کس��انی است که به صراحت و در همان مقطع درباره این موضوع 
س��خن گفته اس��ت. کلینتون در گفت وگو با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در 
دفتر بزرگش در واشنگتن شرح می دهد که فتنه 88 چگونه به آمریکا مجال داده 
تا اس��تراتژی خصمانه خود علیه ایران را بر تکیه گاهی جدید اس��توار کند: آنچه 
طی س��ال گذشته در ایران شاهد آن بوده ایم این است که تعداد هر چه بیشتری 
از کش��ورها به همان نتیجه ای می رسند که آمریکا رسیده است و آن اینکه ایران 
مجهز به تس��لیحات هسته ای برای منطقه و فراسوی آن بسیار خطرناک و بر هم 
زننده ثبات اس��ت. هدف از تحریم ها متقاعد کردن ایران به آغاز مذاکرات واقعی 
مبتنی بر حسن نیت درباره برنامه هسته ای آن است. )دنیل دامبی، فایننشال تایمز 

))1۳89/1/۳0(

1
۳ کش��ور آمریکا، روسیه و فرانس��ه )گروه وین( در تابستان 
1۳88 طرحی به ایران پیشنهاد کردند که بر اساس آن از ایران 
خواسته می شد تقریبا همه موجودی مواد هسته ای 5 درصد خود 
را به خارج بفرس��تد و در ازای آن، )یک سال بعد( سوخت 20 درصد 
برای رآکتور اتمی تهران دریافت کند. این پیشنهاد که »پیشنهاد وین« نامیده شد، 
پس از آن مطرح ش��د که ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطاع داد به دلیل 
اتمام س��وخت رآکتور تهران که رادیوداروهای ازم برای حدود یک میلیون بیمار را 
تولید می کند، نیاز به خرید سوخت هسته ای با غنای 20 درصد دارد. ایران عمدتا به 
این دلیل که می دانست در صورت خروج اورانیوم از کشور هیچ تضمینی برای بازگشت 
آن چه به شکل سوخت 20 درصد و چه به شکلی دیگر وجود ندارد، این پیشنهاد را 
نپذیرفت و در عوض در قالب یک توافق سه جانبه با برزیل و ترکیه، فرمولی را پیشنهاد 
کرد که طی آن مواد هس��ته ای از جانب ایران در ترکیه به امانت گذاش��ته شده و در 
ازای آن سوخت ازم به ایران فروخته می شد. آمریکا بیانیه تهران را رد و اعام کرد 
ایران به دلیل نپذیرفتن پیشنهاد وین مستحق تحریم های جدید است. این در حالی 
بود که همان طور که نامه افش��ا شده لوا داسیلوا، رئیس جمهور وقت برزیل به اوباما 
نش��ان می دهد، آنچه در بیانیه تهران مورد موافقت ایران قرار گرفت فاصله چندانی 
با درخواس��ت آمریکا نداشت. رد بیانیه تهران از سوی آمریکایی ها –چنانکه توضیح 
خواهیم داد- دلیل کاما روش��نی اس��ت که ثابت می کند قطعنامه 1929 به دایل 
غیرهسته ای وضع شده و اا اگر آمریکا به دنبال توافق هسته ای با ایران بود، هیچ دلیلی 

برای رد بیانیه تهران و در نتیجه اصرار بر اعمال تحریم ها نداشت.

6
با وجود ظاهرس��ازی بی سابقه آمریکا، اروپا و اسرائیل درباره 
هدف قطعنامه 1929 و تاش به ظاهر وسیع برای مرتبط نشان 
دادن آن با سیاس��ت هسته ای ایران، مرور روند تحوات و مطالعه 
مجموع��ه اظهارات و تحلیل های مناب��ع و مقام های غربی در فاصله 
زمانی فروردین 89 تا روز تصویب قطعنامه، حاوی نش��انه های بس��یار روشنی است 
در این باره که هدف اصلی این قطعنامه ایجاد رفت و برگشت/ بده بستان با جریان 
فتنه در ایران بوده اس��ت. این موضوعی نیست که غربی ها آن را پوشیده نگه داشته 
باش��ند، اگرچه تاکنون طی فرآیندی که می توان آن را نوعی سانسور سیستماتیک 
حقیقت خواند، هیچ یک از تاریخ نگاران برنامه هس��ته ای ای��ران در اروپا و آمریکا، به 
اندازه کافی برای استخراج حقایق مرتبط با این موضوع کوشش نکرده اند. قطعنامه 
1929 برجسته ترین سند در تاریخ هماوردی و رقابت راهبردی ایران و آمریکاست که 
نشان می دهد عامل اصلی شکل دهنده به سیاست آمریکا درباره ایران ارزیابی آن از 
موقعیت جریان غرب گرا در ایران و تنگناها، نیازمندی ها و فرصت های آن است. نگاه 
به سرجمع ادبیات تولید شده حول و حوش این قطعنامه، تردیدی در این باره باقی 
نمی گذارد که غربی ها وقتی در آغاز سال 1۳89 به فکر بازنگری راهبرد خود در قبال 
ایران افتادند و سپس در چارچوب این بازنگری راهبردی، قطعنامه 1929 و به دنبال 
آن سیلی از تحریم های یک جانبه کاما بی سابقه در جهان را علیه ایران اعمال کردند، 
در واقع محیط داخلی ایران را هدف گرفته بودند نه برنامه هسته ای ایران را. اگرچه این 
قطعنامه به طور کامل از هدفگذاری های خلع ساح و عدم اشاعه خالی نیست ولی این 

هدف ها در واقع هدف های ثانوی آن محسوب می شود. 

3
کار روی تحریم های جدید علیه ایران در نیمه اول بهار 
89 رس��ما آغاز شد. دولت آمریکا اصرار داشت این امر باید 
هر چه زودتر به نتیجه برسد و به همین دلیل فشار زیادی را 
بر 2 کشور روسیه و چین وارد کرد تا هر چه زودتر به مذاکرات 
تدوین پیش نویس قطعنامه بپیوندند. روس��یه و چین در آغاز- چنانکه س��نت 
دیرینه چانه زنی دیپلماتیک در این کشورهاس��ت- اعام کردند با تصویب یک 
قطعنام��ه تحریم جدید موافقت نخواهند ک��رد و به جای آن ترجیح می دهند 
مذاک��رات با ایران ادامه پیدا کند. بویژه چینی ه��ا در روزهای اول در این باره 
کام��ا صریح بودند که با یک قطعنام��ه جدید موافقت نخواهند کرد، بنابراین 
تاش ها قبل از هر جای دیگر روی چین متمرکز ش��د. نخس��ت باراک اوباما، 
رئیس جمهور آمریکا از هو جین تائو، رئیس جمهور وقت چین خواست در اعمال 
فشار به ایران بر س��ر فعالیت های هسته ای این کشور همکاری کند. )گزارش 
خبرگ��زاری رویترز از پک��ن و واش��نگتن )1۳89/1/1۳(( بافاصله پس از آن 
موجی از فش��ارهای سیاس��ی و رس��انه ای علیه چین آغاز شد که هدف از آن 
آشکارا همراه کردن این کشور با مذاکراتی بود که آمریکایی ها به خروجی آن 
نیاز حیاتی داش��تند. در واقع آمریکایی ها بهتر از هر کس دیگری می دانستند 
هم روس��یه و هم چین، در صورتی که به میزان کافی تحت فشار قرار بگیرند 
و به میزان کافی امتیاز دریافت کنند، آماده تعدیل دیدگاه های خود درباره هر 
موضوع بین المللی از جمله مساله هسته ای ایران هستند. به همین دلیل، چین، 
هدف فشار رسانه ای –سیاسی ای قرار گرفت که آمریکایی ها می دانستند ازم 

نیست مدت زیادی طول بکشد.
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در فاصل��ه فروردین تا خرداد 1۳89، همزمان با ش��روع و 
تقوی��ت گفتمان تحریم در محافل غربی، یکی از نگرانی هایی 
که آشکارا ابراز می شد این بود که جنبش سبز در ایران در حال 
افول است و باید برای جلوگیری از این موضوع راهی پیدا کرد. این 
امر بتدریج به یکی از قدرتمند ترین انگیزه های اعمال تحریم های اقتصادی شدید 
علیه ایران تبدیل شد. »کنت کاتزمن« کارشناس ارشد تحریم ها و مشاور کنگره 
آمریکا می گوید: اکنون بخشی از مشکل ممکن است درگیر شدن ایران با جنبش 
اپوزیسیون داخلی باشد. موقعیت سیاسی داخلی ایران به دنبال انتخابات جنجالی 
ژوئن گذشته اکنون عاملی جدید در محاسبات به شمار می رود. این مسأله زمانی 
که مراسم تحلیف باراک اوباما برگزار شد و او این رویکرد تازه را مطرح کرد وجود 
نداش��ت، اگرچه جنبش اپوزیسیون در چند ماه گذشته تا حدودی خاموش شده 
است اما این مسأله هنوز یک عامل تعیین کننده است و شما در ایحه کنگره علیه 
ایران قطعا شاهد آن هستید. )گفت وگوی کنت کاتزمن با پایگاه اینترنتی شورای 
رواب��ط خارجی آمریکا )1۳89/1/15(( بویژه یکی از روش هایی که غربی ها درباره 
کارآمدی آن در احیای جنبش رو به موت سبز تقریبا هیچ تردیدی نداشتند، این 
بود که دولت در ایران در حالی که مجبور به پرداخت یارانه نقدی به ملت است دچار 
بحران درآمد شود و این به نوبه خود جنبش سبز را در موقعیت بهتری برای انتقاد 
از نظام قرار داده و به این ترتیب به احیای آن کمک کند. پیش از صدور قطعنامه 
1929 مناب��ع آمریکایی این موضوع را فاش کردند که آمریکا قصد دارد بافاصله 
پس از صدور قطعنامه، تحریم های یکجانبه بسیار شدیدی را علیه ایران اعمال کند 

که قطعا محیط داخلی ایران را درگیر التهابی جدی خواهد کرد.

در ایران، اتفاقی افتاده بود. همه رسانه های خارجی از آن سخن می گفتند. 
اتفاقی که قرار بود خیلی چیزها را عوض کند. 

کس��انی که آن صبح روز پاییزی )روز نهم اکتبر س��ال 2009 برابر با 17 
مهر 1۳88(، در این ساختمان قدیمی 150 ساله )مقر خزانه داری فدرال( در 
خیابان پنسیلوانیا در واشنگتن دی سی جمع شده بودند، دقیقا به خاطر همان 
اتفاق ایران بود. اس��م این جلسه، جلسه کشورهای همفکر است. برای همین 
چین و روسیه دعوت نشده اند. طراح این جلسه، فردی است به نام »استوارت 
لوی«. مردی که مغز متفکر پش��ت پرده تحریم های آمریکا علیه ایران اس��ت. 

او معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطاعات اقتصادی است. 
با طراحی اس��توارت لوی، پش��ت این درهای بس��ته، مرحل��ه جدیدی از 
تحریم ها علیه ایران در حال بررس��ی اس��ت. نمایندگان 7 کش��ور پیشرفته 
صنعتی یعنی آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن، به اضافه 
نمایندگان عربستان، امارات عربی متحده، استرالیا و کره  جنوبی، حاضران این 
جلسه هستند. لوی می خواهد در این جلسه برای سنگین ترین تحریم ها علیه 
ایران نقشه ای عملی طراحی کند اما کسانی که اطاعات چندانی درباره چند 
و چون این جلسه ندارند، متعجب هستند. آمریکا سالیان سال است که ایران 
را تحریم کرده، این جلسه جدید برای چه طراحی شده؟ منظورشان چیست؟ 

مگر چه فوریت جدیدی پیش آمده؟
داخل این ساختمان قدیمی که نزدیک 150 سال قدمت دارد، 10 کشور 
به شکل مخفیانه با دولت آمریکا جلسه ای ترتیب داده اند. استوارت لوی، مغز 
متفکر پش��ت پرده تحریم های آمریکا علیه ایران، مرحله جدیدی از تحریم ها 
علیه ایران را برنامه ریزی کرده اس��ت. جبهه غربی- عربی بنیاد این جلس��ه 
را ش��کل می دهند. با توجه به ش��رایط بحرانی داخل ایران، حاا تحریم های 
جدی��د برای تضعیف حکومت ایران علیه معترضان طراحی می ش��ود. حاصل 
این مذاکرات محرمانه در واشنگتن و جلسات محرمانه دیگری که ادامه پیدا 

کرد، طراحی پروژه بزرگ تحریم های اقتصادی علیه ایران بود.
داخل ایران و در آس��تانه جشن بیست و دوم بهمن، دولت خبر تازه ای را 
اعام می کرد. خبر، دس��تیابی ایران به غنی سازی 20 درصد بود و این یعنی 

ایران وارد باشگاه کشورهای دارای فناوری هسته ای پیشرفته شده بود.
ح��اا تحریم ها باید موجب نارضایتی اقش��ار مختلف م��ردم و ادامه روند 
اغتشاش��ات خیابانی ش��ود. مقامات آمریکایی دقیقا تحریم ها را برای همین 
اج��را کرده بودند و وزیر خارجه وقت آمریکا نیز صراحتا دولت ایران را مقصر 

وضعیت فعلی جدید دانسته بود.

در کن��ار نارضایتی داخلی، آرزوی همیش��گی آمریکا در تحریم ها این بود 
که بتواند اجماع جهانی علیه ایران درست کند. با اعتراضات داخلی در ایران 

حاا دیگر این آرزو دست یافتنی شده بود.
نهم ژوئن 2010/ نوزدهم خرداد 1389 ■

پروژه بزرگ تحریم ها علیه ایران به ش��ورای امنیت کشیده شد: قطعنامه 
1929. تحریم های جدید، س��وخت، بیمه و بانک را هدف قرار داده بود. این 
بار انبوهی از شرکت های تحت امر سپاه و وزارت دفاع به لیست سیاه افزوده 
ش��ده بودند. قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا که بس��یاری از پروژه های عمرانی 
کشور را انجام می داد جزو همین لیست درآمد. کشتیرانی ایران نیز در شمول 
تحری��م درآمده بود. این س��خت ترین تحریم های تاریخ ای��ران بود. بافاصله 
تحریم های گس��ترده کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران کلید خورد. هر 
گونه رابطه مالی ایران با کش��ورهای غربی که اقتصادهای قدرتمندی داشتند 
منع ش��ده بود و کش��ورهای دیگر هم برای تجارت، باید ی��ا ایران را انتخاب 

می کردند یا غرب را. این سخت ترین تحریم های تاریخ ایران بود.
حاا به خاطر ناآرامی های داخل ایران، س��ناتورهای آمریکایی به این فکر 
افتاده بودند که تحریم های شکس��ت خ��ورده داماتو را دوباره زنده کنند. این 
بار »قان��ون جامع تحریم ها، مس��ؤولیت پذیری و محرومیت ایران« به اس��م 
»سیس��ادا« در کنگره آمریکا به تصویب رس��ید. در حالی که داماتو در بیش 
از یک دهه گذش��ته تحریمی شکس��ت خورده بود، این بار سیسادا موفق شد 
فش��ار اقتصادی بر ایران را افزایش دهد. یکی از بندهای اتهاماتی که در متن 
این قانون متوجه ایران ش��ده بود، نقض سیستماتیک حقوق بشر و سرکوبی 
آزادی بیان بود که در واقع می ش��د آن را استفاده حداکثری کنگره آمریکا از 
ناآرامی های سال 88 دانست. از اینجا به بعد، هر گونه معامله ایران با هرگونه 
ارز خارجی ممنوع می شد. این یعنی پول فروش نفت کشور نمی توانست وارد 
کشور شود. طبیعی بود که فشارهای مالی و اقتصادی به ایران در این دوران 
به اوج خود رس��یده باشد. هدف، افزایش نارضایتی مردم ایران از حاکمیت و 
دامن زدن به شورش های خیابانی تا سرنگونی رژیم ایران یا وادار کردن ایران 

به تغییر سیاست های اصلی خود در قبال اسرائیل بود. 

در همان زمان، 2 عملیات تروریس��تی بزرگ علی��ه ایران در جریان بود؛ 
عملیات اول، توسط آمریکا و با کمک اسرائیل مدیریت و اجرا می شد؛ استفاده 
از ویروس استاکس نت برای خرابکاری در برنامه هسته ای ایران. عملیات دوم، 
عملیاتی کاما ناجوانمردانه بود؛ ترور دانشمندان هسته ای ایران. اما ایرانی ها 
ب��ه وجود ویروس اس��تاکس نت پی بردند و عملیات اول شکس��ت خورد. در 
عملی��ات دوم هم هر چند عده ای از دانش��مندان هس��ته ای ایران هدف قرار 

گرفتند اما شبکه تروریستی داخل ایران متاشی شد. 
وزارت خزانه داری آمریکا حتی شرکت هایی را که دارو به ایران می فروختند 
تح��ت تعقیب قرار می داد. این مطالب، چن��دان در محافل خصوصی نماند و 
خیل��ی زود واکنش های جهانی برانگیخته ش��د. »بان کی مون« اکتبر 2012 
اع��ام کرد تحریم ها باعث مش��کاتی در وضعیت دارو و مایحتاج عمومی در 

ایران شده است. 
پروژه ب��زرگ آمریکا این بود که از اعتراضات انتخابات ریاس��ت جمهوری 
ای��ران حداکث��ر بهره ب��رداری را در س��طح بین المللی بکند. ت��ورم در 2 ماه 
اول س��ال 1۳92 در ایران نس��بت به مدت مشابه در س��ال 1۳91، افزایش 
چش��مگیری پیدا کرده بود. تحلیل آمریکایی ها این بود که سرانجام تحریم ها 
کار خود را انجام داده و نارضایتی مردم را منجر شده است. از نظر غرب، حاا 

بهترین فرصت بود که مردم پشتیبانی خود از نظام ایران را بردارند.
بازی ملت ■

در آغاز س��ال 1۳92، رهبر ایران اعام کردند آن س��ال، س��ال حماس��ه 
سیاسی خواهد بود. اما آیا براستی چنین می شد؟ تحلیل غربی ها این بود که 
با توجه به تجربه س��ال 88، اکثریت مشارکت کنندگان انتخاباتی از مشارکت 
در انتخابات فعلی دس��ت خواهند کش��ید. در این صورت، فاز بعدی عملیات 
غرب برای س��رنگونی نظام در ایران آغاز می ش��د. اما ناگهان چیزی دگرگون 

شد.
چهاردهم ژوئن 2013/ بیست و چهارم خرداد 1392 ■

کس��ی تصور نمی ک��رد جمعی��ت زی��ادی در انتخاب��ات یازدهمین دوره 
ریاست جمهوری ایران شرکت کنند. هر چه ساعات رای گیری پیش می رفت 

و می گذشت، کم کم جمعیت حوزه های رای گیری افزایش می یافت. در انتهای 
آن شب، به نظر می رسید جمعیت انبوهی به پای صندوق ها آمده باشند. 

اتفاقی که افتاد، ناگهان محاسبات آمریکایی ها را به هم زد. سایق مختلف 
در آن روز به پای صندوق ها رفتند. آمار شرکت کنندگان بیش از ۳6میلیون و 
700هزار نفر، یعنی نزدیک به 7۳درصد کل جمعیت واجد شرایط بود. حضور 
مردم، نشان داد سیاست های تحریمی، بعد از بیش از ۳ دهه، هنوز به جایی 
نرسیده است. معلوم ش��د اغتشاشات خیابانی حاا دیگر فراموش شده بود و 
فعالیت های هس��ته ای نیز هیچ کدام بر اثر تحریم ها متوقف نش��ده بود. حاا 

غربی ها مجبور شدند دوباره بر سر میز مذاکره بیایند. 
بازی نفوذی ■

دور جدید مذاکرات مقامات جمهوری اس��امی ایران با غربی ها در مدت 
بس��یار اندکی پس از روی کار آمدن حسن روحانی آغاز شد. نخستین دور از 
مذاکرات، در نیویورک و در خال سفر هیات ایرانی برای شرکت در کنفرانس 
ساانه مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد. در واقع شاید بر این گفت وگوها 
نتوان نام »مذاکره« گذاش��ت، بلکه مقدمه ای بر آغاز مذاکرات بود. ۳0 دقیقه 
گفت وگو بین سران کشورهای درگیر مذاکره که بیشتر هدف آن معرفی تیم 

تازه ایرانی بود. 
هفتم نوامبر 2013/ شانزدهم آبان 1392 ■

مذاکرات ژنو5 در س��وییس آغاز شد. کاترین اش��تون از جان کری، وزیر 
خارجه ایاات متحده دعوت کرد به این مذاکرات بپیوندد. در ش��ب نخس��ت 
حضور کری در ژنو، بین وی و محمدجواد ظریف و کاترین اش��تون مذاکراتی 
س��ه جانبه آغاز ش��د که تا 5 س��اعت به طول انجامید. صب��ح روز بعد، وزیر 
خارجه فرانس��ه در گفت وگویی با رس��انه ها به اختافات جدی اشاره و اعام 
کرد امنیت اس��رائیل باید در توافقنامه پیشنهادی لحاظ شود. وزرای خارجه 
روس��یه و چین نیز با ش��نیدن خبر اختافات به ژنو آمدند تا مس��اله را حل 
کنند. س��رانجام مذاکرات به دلیل کارشکنی های لورن فابیوس، وزیر خارجه 
فرانس��ه به نفع اسرائیل، بدون نتیجه خاصی به پایان رسید و به 10 روز بعد 
موکول ش��د. در ادامه مذاک��رات ژنو6 بود که توافق موقت برنامه هس��ته ای 

ایران را رقم زد.
بعد از 4 روز مذاکرات فشرده، توافقات ژنو6  این تعهدات را برای 2 طرف 

در پی داشت:
ایران تعهد کرد به مدت 6 ماه بیش از 5 درصد غنی سازی نکند، دست به 
بازفرآوری یا ساخت تاسیس��ات مرتبط با آن نزند، تاسیسات هسته ای نطنز، 
فردو و رآکتور اراک را بیش از این گس��ترش ندهد و مراکز جدید غنی سازی 
به وجود نیاورد. همچنین ایران موظف شد اطاعات تاسیسات، توصیف دقیق 
س��اختمان ها در هر یک از مراکز هسته ای، توصیف سطح عملیاتی هر یک از 
مراکز، اطاعات کامل معادن، مراکز خالص سازی و منابع اولیه را ظرف مدت 
۳ ماه از شروع توافق در اختیار آژانس بین المللی انرژی هسته ای قرار دهد. 

در ع��وض، طرف های غربی متعهد ش��دند در ش��ورای امنی��ت، اتحادیه 
اروپایی، کاخ سفید و کنگره آمریکا تحریم های تازه ای علیه ایران وضع نشود، 
تحریم های طا و فلزهای گرانبها و صادرات صنایع پتروشیمی ایران و تحریم 
صنعت خودروسازی ایران توسط آمریکا و جلوگیری از فروش نفت خام ایران 
به مش��تریانش تعلیق شود و برای ورود قطعات یدکی هواپیماهای غیرنظامی 

به ایران نیز مجوز داده شود. 
در ایران، این توافق اولیه، نگرانی های بس��یاری را از نحوه تعامل دولت با 
غربی ها برانگیخت. رهبری هش��دار دادند اعتماد به غربی ها نادرست است و 
دولت باید هوش��یار باشد تا بیش از یک دهه تاش دانشمندان ایرانی تمام و 

کمال از میان برداشته نشود. 
هدف بعدی مذاکرات، تنظیم برنامه ای به عنوان راهنمای مفهومی تنظیم 

و نگارش برنامه جامع اقدام مشترک بود.
دوم آوریل 2015/ سیزدهم فروردین 1394  ■

در این روز و س��رانجام بعد از 2 دور مذاکره، تفاهم لوزان ش��کل گرفت. 
یعنی تفاهم بر س��ر ادبیات و مسائل فنی متن توافقنامه ای که قرار بود مورد 

نگارش قرار گیرد. تفاهم لوزان راه را برای تنظیم متن نهایی هموار کرد.
چهاردهم ژوئیه 2015/ بیست و سوم تیر 1394 ■

س��رانجام، آخرین دور مذاکرات طی 17 روز مذاکرات فش��رده، با تصویب 
برجام به پایان رس��ید. برجام، خاصه عبارت »برنامه جامع اقدام مش��ترک« 
ب��ود. بعد از اتمام مذاکرات، برجام بنا به تعه��دی که ایران پذیرفته بود اجرا 
ش��ده و در مس��یر خود قرار گرفته اس��ت اما طرف غربی هنوز به تعهداتش 

عمل نکرده است.
بخشی از متن مستند »بازی« به کارگردانی مهدی نقویان

اتفاقی که خیلی چیزها را عوض کرد

این یک بازی است

نگاهی به عملکرد مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی و گزینه  های ریاست این مرکز 

تیترهاي امروز

حسین قدیانی: عصر جمعه است و چه دلگیرتر 
با وجود این هوای ابری! دل بچه ها اما روشن است 
به آسمان آبی فردا و فرداها! و به روز غلبه نور بر 
تاریکی! به یوم اه رهایی ملل از این بی س��امانی 
و بی س��ازمانی! »بچه ها«یی که نوشتم، تعدادی 
از دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران، منظورند 
که تصمیم گرفتند یک هفته ای، روزه بگیرند و 
۳ روز آخر، اعتکافی بکنند در مس��جد تاریخی 
دانشگاه، بلکه با مدد از تشنگی و گرسنگی، بسی 
بیشتر و بهتر، با مردم مظلوم یمن در محاصره، 
هم��دردی کنند! و به آن همه ک��ودک و زن و 
مرد مقاوم مانده در زیر بمباران آل س��عود جاد 
بفهمانند که هرگز تنها نیست یمن! و هنوز هم 
هس��تند جوانانی که واقعا درد بشریت را داشته 
باش��ند! بدون هیچ م��رزی! و بی توج��ه به این 

نقش��ه های بعضا ش��وم جغرافیا! این بچه ها، از 
تبار همان دانشجویانی هستند که ایام تابستان، 
اوق��ات فراغت خ��ود را به خدمت ب��ه مناطق 
محروم همین ای��ران عزیز خودمان می گذرانند 
و ب��ا کمترین امکانات، جورکش قصور و تقصیر 
دیگران می شوند! گاه می روند به روستایی در لب 
مرز جنوب غرب و گاه عازم سیس��تان می شوند 
تا کاس درس��ی بسازند؛ راهی باز کنند؛ پارکی 
افتتاح کنند؛ مس��جدی نونوار کنند و فی المثل 
به آن پسرک بازیگوش بشاگردی یاد دهند که 
س��عدی که بود و حافظ چه می س��رود! درس 
خوش آهنگ الفبا! الفبای غیرت! الفبای خدمت! 
الفب��ای کار! الفب��ای معرفت! معرفت نس��بت 
به هم��ه اواد آدم، ولو ایرانی نباش��ند! که تو از 
نس��ل آن »شیخ اجل« هستی که »بنی آدم« را 
»اعضای یک پیکر« می دانست! نه! چو می بینی 
عروسک های یمنی، ساز خون می زنند، انگار که 
برای همین امروز، سروده شده؛ »چو عضوی به 
درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار«! پس 
نه عجب که این »دگر عضوها« اگر دیروز رهسپار 
اردوی جهادی غرب کشور خودمان بودند، امروز 
به فکر رس��اندن صدای م��ردم مظلوم یمن به 
جهانیان هستند! آن هم بی هیچ حمایتی از طرف 
دولت و حتی حکوم��ت! و تحقق جامعه مدنی 
واقعی! و مثالی برای آن مهم که بزرگان فرمودند؛ 
»آتش به اختی��ار«! روزی آتش به اختیار بروی 
فان منطقه محروم و آجر روی آجر بنش��انی و 
روزهایی هم روزه بگیری، برای رس��اندن صدای 
غربت یمنی ها به فرزندان آدم! و باز هم این تلنگر 
بزرگ که »بأی ذنب قتلت؟!« چیست واقعا گناه 

مردم یمن؟! و کجاست سازمان ملل؟! 
ادامه در صفحه 12

 روزه نجات
برای روز حیات
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 عادل الجبیر قربانی موج دوم تغییرات نمایشی بن سلمان 
دستمالپس از رسوایی قتل خاشقجی شد

صفحات 5 و 15

  »وطن امروز« مواضع وزیر خارجه برکنار شده سعودی
علیه کشورمان را بازخوانی می کند



 مراسم بزرگداشت
 آیت اه هاشمی شاهرودی

در حسینیه امام خمینی برگزار شد

مراس��م ترحیم و بزرگداش��ت فقیه عالیقدر 
رئی��س  هاشمی ش��اهرودی،  آیت اه العظم��ی 
فقید مجمع تش��خیص مصلحت نظام صبح روز 
پنجش��نبه با حض��ور حضرت آی��ت اه العظمی 
خامن��ه ای رهب��ر حکیم انق��اب اس��امی در 
حسینیه امام خمینی )رحمه اه( برگزار شد. در 
این مراسم که اعضای خانواده و بستگان آیت اه 
هاشمی شاهرودی، رؤس��ای قوای سه گانه، علما 
و روحانیون، مس��ؤوان، شخصیت ها، میهمانان 
خارجی و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، 
قاری��ان ق��رآن آیاتی از کام اه مجی��د را تاوت 
کردند و ذاکران اهل بیت )علیهم الس��ام( به ذکر 
مصیب��ت پرداختن��د. همچنین حجت ااس��ام 
صدیقی در س��خنانی، نزول هدایت الهی را لطف 
دائمی پروردگار بر بندگان خود دانست و با اشاره 
ب��ه نقش مهم علمای دین در این مس��یر گفت: 
آیت اه هاشمی شاهرودی از جمله فقیهان بزرگ و 
برجسته ای بود که با وجود قرار داشتن در قله های 
علم و معرفت، هیچگاه از عمل به تکالیف اجتماعی 
و انقابی خود غافل نش��د و با وایتمداری کامل، 
تا آخرین لحظه مفتخر به خدمتگزاری به مردم و 

نظام اسامی بود.

حماسه نهم دی قابل تکرار است
خطیب موق��ت جمعه تهران 
تأکی��د ک��رد: آنهای��ی ک��ه 
می خواهند فتنه آفرینی کنند 
بدانن��د حماس��ه ۹ دی قابل 
تکرار اس��ت. به گزارش مهر، 
آیت اه س��یداحمد خاتم��ی در خطبه های نماز 
جمع��ه تهران درباره حماس��ه ۹ دی تاکید کرد: 
این حماس��ه در تاریخ انقاب ماندگار شده است 
و رهب��ر معظم انق��اب بخوبی ن��ام این حرکت 
ارزشمند مردم را »حماسه« نامیدند و فرمودند در 
قضایای ۹ دی هم عاش��ورا به کمک ملت آمد و 
حماسه بزرگ و ماندگاری را ملت خلق کرد و این 
حماسه به معنای کاری افتخارآفرین و شجاعانه 
است که با مهارت انجام شد. وی ادامه داد: مردم 
در این حماسه ش��عارهایی دادند مبنی بر اینکه 
»این همه لش��کر آمده، به عشق رهبر آمده« که 
بخوبی مؤید بیعت مردم با وایت اس��ت و دیگر 
شعاری که آنان به کرات استفاده کردند آن بود که 
»ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند«. خطیب 
موقت جمعه تهران با بیان اینکه »۹ دی حماسه 
حضور« بود، تصریح کرد: مؤمنان در هر عرصه ای 
که حضورشان ضرورت داشته باشد، حضور دارند و 
این حماسه مردمی را خلق کردند. وی تأکید کرد: 
به همه آنهایی که می خواهند فتنه آفرینی کنند 

هشدار می دهم حماسه ۹ دی قابل تکرار است.

تجمع بزرگ مدافعان حریم وایت 
برگزار می شود

تجمع بزرگ و حماسی مدافعان حریم وایت 
امروز )شنبه ۸ دی ماه( برای بازخوانی فتنه ۸۸ 
و حماس��ه ۹ دی با س��خنرانی حجت ااسام 
مصلحی برگزار می ش��ود. به گ��زارش مهر، این 
تجم��ع بزرگ پ��س از نماز مغرب و عش��اء در 
مس��جد جامع حضرت امیر المومنین)ع( واقع 
در بل��وار م��رزداران برپ��ا می ش��ود. همچنین 
حجت ااسام حیدر مصلحی، سخنران و  امیر 

عباسی مداح این مراسم هستند.

 ایران از ورود ارتش سوریه
به »منبج« استقبال کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران از برافراشته شدن پرچم 
سوریه در شهر منبج استقبال 
کرد. به گزارش تسنیم، بهرام 
قاس��می با اش��اره ب��ه ورود 
نیروهای س��وری به ش��هر منبج اظهار داشت: 
جمهوری اسامی ایران با تاکید بر لزوم احترام به 
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه، برافراشته 
شدن پرچم ملی سوریه در شهر منبج را گامی 
مهم در تثبیت حاکمیت دولت قانونی سوریه بر 
سراس��ر خاک این کشور و قدمی تازه برای حل 
بحران در این کش��ور می داند و از آن اس��تقبال 
می کند. فرماندهی ارتش سوریه در بیانیه خود 
که دیروز جمعه صادر کرد، آورده است با توجه 
ب��ه پایبن��دی و تعهد کامل ارت��ش و نیروهای 
مس��لح برای برعهده گرفتن مس��ؤولیت ملی 
در تحمیل حاکمیت کش��ور بر وجب به وجب 
خاک جمهوری عربی س��وریه و پاسخ مثبت به 
درخواس��ت مردم منطقه منبج، فرماندهی کل 
ارتش و نیروهای مسلح، ورود نیروهای ارتش به 
منبج و برافراش��ته شدن پرچم جمهوری عربی 

سوریه را اعام می کند.

گ�روه سیاس�ی: چن��د ت��ن از مراجع عظ��ام تقلید 
ضمن انتقاد از اوضاع اقتصادی و گرانی ها، خواس��تار 
چاره اندیشی سریع مسؤوان برای این موضوع و کمک 

به مردم شدند.
به گزارش »وطن ام��روز«، علی اریجانی، رئیس 
مجلس شورای اس��امی روزهای پنجشنبه و جمعه 
گذش��ته با آی��ات عظام و مراجع تقلید در ش��هر قم 
دی��دار و گفت وگو کرد. آیات عظام وحیدخراس��انی، 
صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی از جمله 
مراجعی بودند که اریجانی در دیدار با آنها گزارش��ی 
از روند ش��رایط اقتصادی کشور و کنترل ارز ارائه داد 
و همچنین درباره شرایط منطقه و موفقیت   هایی که 
کشور در این عرصه داشته سخن گفت. برخی مراجع 
نظ��ام نیز در جری��ان دیدار رئیس مجل��س از اوضاع 
اقتصادی کش��ور انتقاد کرده و خواستار چاره اندیشی 

مسؤوان شدند. 
حضرت آیت اه العظم��ی نوری همدانی از مراجع  
تقلید در دیدار علی اریجانی، رئیس مجلس شورای 
اسامی وضعیت اقتصادی مردم و کشور را نگران کننده 
توصیف کرد و خواستار چاره اندیشی سریع مسؤوان 
در ای��ن زمینه ش��د. وی ب��ا تأکید بر تاش بیش��تر 
مس��ؤوان برای حل مشکات مردم، افزود: شما برای 
رفع مش��کات زحمت می کش��ید اما وضعیت فعلی 
اقتص��اد و گرانی ها مردم را آزار می دهد و آنان را دچار 
مشکل کرده است و مسؤوان تا می توانند باید به مردم 
خدمت کرده و مشکات آنان را برطرف کنند. حضرت 
آیت اه نوری همدانی همچنین خواستار اصاح نظام 

بانکی شد و اظهار داش��ت: یکی از مشکات کشور و 
مردم بانک ها هستند، بانک ها نباید بنگاهداری و تجارت 
کنند، بلکه باید پول ها را در اختیار تولید کنندگان قرار 

دهند و نظارت کنند تا چرخه تولید حرکت کند.
وی در بخ��ش دیگر از س��خنان خود ب��ا انتقاد از 
گرانی  های بی منطق در کشور، بر تقویت نظارت دولت 
و دستگاه  های نظارتی برای کنترل قیمت ها تأکید کرد 
و ادامه داد: چطور ارز گران می شود اجناس به تبع آن 
گران می شود ولی وقتی قیمت ارز کاهش پیدا می کند 
در قیمت اجناس تغییری ایجاد نمی شود؟ علت این 
اس��ت که اشراف و نظارت نیس��ت و هرکس به طور 

دلخواه قیمت می گذارد.
اولویت کشور مسائل اقتصادی است ■

رئیس مجلس روز پنجش��نبه در جریان دیدار با 
آیت اه نوری همدانی گزارش��ی از اوضاع کش��ور ارائه 
داد. اریجانی در این دیدار درباره مس��ائل مهم کشور 
تصریح کرد: موضوعی که کش��ور ام��روز با آن مواجه 
اس��ت مسائل اقتصادی اس��ت که در این باره رهبری 
نیز تاکید داش��تند، بنابراین ش��ورایی برای س��امان 
بخشیدن مش��کات اقتصادی کشور با حضور سران 
قوا تش��کیل شد تا تصمیمات این ش��ورا بتواند برای 
مش��کات اقتصادی چاره جویی کند. رئیس مجلس 
ش��ورای اس��امی ادامه داد: البته تحریم  های آمریکا 
نیز در به وجود آمدن شرایط اقتصادی کشور بی تاثیر 
نبود، بنابراین مسأله مهم در بحث ارز کنترل قیمت 
آن ب��ود. البته برای کنترل قیمت ارز تدابیر اقتصادی 
در این شورا مدون شد که خوشبختانه ظرف دو، سه 

ماه قیمت ارز تغییر کرد. دکتر اریجانی بیان کرد: در 
بحث بانک نیز باید قوانینی تدوین ش��ود که بانک ها 
مکلف به سرمایه  گذاری در بحث تولید شوند و مسأله 
تولید و اشتغال در کشور رونق بگیرد. رئیس مجلس 
شورای اسامی خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده 
هدف گذاری بر مسأله صادرات غیرنفتی، بحث تولید، 
صنعت س��اختمان و کمک به یارانه مردم و فقرا بوده 
است که اگر مشکل تولید حل شود به طور قطع مسأله 

اشتغال و بیکاری نیز حل خواهد شد.
سران احزاب از اوضاع کشور بی اطاعند ■

آیت  اه العظمی مکارم شیرازی نیز در دیدار رئیس 
مجلس ش��ورای اسامی، با اشاره به شرایط حساس 
کشور، حفظ و تقویت وحدت در جامعه را یک اصل 
مهم و حیاتی عنوان کرد. به گفته وی، اگر ش��رایط 
فعلی کش��ور را درک نکنیم و وحدت به هم بخورد 
همه لطمه می بینند، اصاح طلب و اصولگرا هم ندارد؛ 
همه باید مشکات کشور را مدنظر داشته باشند. این 
مرجع تقلید در ادامه با اشاره به مشکل گرانی ها در 

کش��ور، بخشی از این مش��کل را ناشی از بی انصافی 
برخی کس��به و تجار عنوان و تصری��ح کرد: عده ای 
که باا رفتن ارز را عامل گرانی اجناس و محصوات 
خود می دانس��تند اکنون با پایین آمدن قیمت ارز و 
دار حاضر نیستند قیمت ها را پایین بیاورند. آیت اه 
مکارم ش��یرازی در بخش دیگری از سخنان خود از 
پرداخت��ن زودهنگام برخی سیاس��یون به مس��ائل 
انتخابات��ی انتقاد کرد و گفت: این عده باید ش��رایط 
حساس کشور را درک کنند و بدانند ما گرفتاری  های 
مهم تری داریم. وی در همین راستا افزود: به نظر من 
س��ران احزاب و گروه  های سیاسی از اوضاع کشور و 
گرفتاری  های مردم بی اطاع هس��تند، اگر نه اینقدر 
به مسائل حاشیه ای و فرعی نمی پرداختند. وی ادامه 
داد: از طرفی متاس��فانه برخی کسبه ماحظه مردم 
به خصوص طبقات ضعیف را نمی کنند و تا آنجا که 
بتوانند گران فروش��ی می کنند، باید توجه کنند که 
ماحظ��ه مردم را کنند و اینقدر به طبقات مختلف 

جامعه فشار وارد نکنند.

سیاسی 0 2

 برجام مرده است
 و ما خارج از برجام هستیم

مشاور امور بین الملل رئیس 
قوه قضائیه گفت: برجام مرده 
اس��ت و ما خ��ارج از برجام 
هس��تیم. جواد اریجانی در 
برنام��ه ب��دون توق��ف که از 
شبکه 3 سیما پخش شد با اعتقاد بر اینکه ما 
دیگر هیچ تعهدی به برجام نداریم، بیان کرد: 
ما در برجام 2 اندیکاتور داشتیم. اندیکاتور اول 
این اس��ت که ما باید نف��ت خودمان را در حد 
س��همیه مان براحتی بتوانیم بفروش��یم و دوم 
اینکه باید سیستم بانکی به ما اجازه بدهد این 
پول نفت را هرجور می خواهیم مصرف کنیم و 
این دو اصاً ش��رط مذاکرات ما در برجام بود و 
انجام نش��د. وی افزود: حاا ما اولین کاری که 
می توانیم انجام دهیم این است که نباید تعهد 
برجامی را بر دوش خ��ود نگه داریم؛ نه اینکه 
خارج بشویم از برجام. دنیا نباید تصور کند که 
ما مسؤول هستیم تمام قدم ها را برداریم و آنها 
هم هر وقت دل ش��ان خواست هرکاری انجام 
دهند. ما امروز هیچ تعهد بین المللی نداریم. 7 
بند از برجام مربوط به آمریکاس��ت و اگر شما 
7 بن��د از یک ق��راردادی را برداری��د دیگر آن 
قرارداد اعتبار ندارد، لذا ما باید در این مذاکرات 
کارشناس��انه عمل کنیم، نه تنها سیاسی. وی 
خاطرنشان کرد: برجام یک قرارداد مرده است 
اما مساله بین المللی است و گزینه های ما بسیار 
بیشتر، پیچیده تر و دقیق تر از ساده خارج شدن 

از برجام است. ما اصا از برجام خارج هستیم.

اروپا روابط تجاری خود با آمریکا 
را قربانی ارتباط با ایران نمی کند

بین الملل  مسائل  کارشناس 
گفت: ه��دف اصلی در میان 
کش��ورهای اروپای��ی بهبود 
روابط تجاری با آمریکاس��ت 
و هیچ کدام حاضر نیس��تند 
روابط تجاری خود را ب��ا آمریکا قربانی ارتباط 
با ای��ران کنند. فؤاد ایزدی در گفت وگو با مهر، 
درباره اعام مکانیزم مالی ویژه از سوی اروپا تا 
پایان س��ال میادی جاری اظهار داشت: نباید 
چندان به طرف اروپایی امیدوار باشیم، چرا که 
از نظر آنها چه مکانیزم مالی ویژه جهت تداوم 
همکاری با ایران ارائه ش��ود چه نش��ود، چه به 
ای��ران امتیاز بدهند یا ندهند ای��ران در برجام 
خواهد ماند. وی گفت: تا زمانی که این ذهنیت 
بین اروپایی ها درباره ایران وجود داشته باشد، 
این وضعیت هم ادامه خواهد داشت و آنها خود 
را ملزم به ارائه امتیازی بیش��تر یا رفتاری بهتر 
نسبت به ایران نمی بینند. ایزدی تصریح کرد: 
اروپایی ها در بسیاری از حوزه ها همفکر و همسو 
با آمریکایی ها هستند و طبعاً اگر آنها مجبور به 
انتخاب میان ایران و آمریکا شوند، انتخاب آنها 
آمریکاس��ت و البته این انتخاب آنها ده ها سال 

پیش صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.
کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه قرار 
بود چند هفته پس از خ��روج آمریکا از برجام 
اروپایی ه��ا مکانیزم مالی ویژه را تهیه و مراحل 
اجرای��ی آن را آغاز کنند، اف��زود: امروز پس از 
گذش��ت ۸ ماه از زمان خروج آمریکا از برجام، 
اروپایی ها وعده آغاز اجرایی شدن این مکانیسم 
را تا پایان س��ال میادی جاری می دهند و این 
موضوع به دلیل آن است که آنها خروج ایران از 

برجام را جدی تلقی نمی کنند.

5 نفر در ارتباط با درگیری مسلحانه 
بردسیر دستگیر شدند

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان گفت: 
5 نفر که با پرونده 2 شهید انتظامی در درگیری 
روز گذشته اشرار مسلح در منطقه گلزار بردسیر 

استان کرمان ارتباط داشتند، دستگیر شدند.
س��ردار رض��ا بنی اس��دی فر روز جمع��ه در 
مراس��م تشییع 2ش��هید نیروی انتظامی افزود: 
یکی از دستگیرشدگان روز پنجشنبه در جریان 
درگیری در خودروی متواری شده حضور داشته 
است.  مراسم تشییع شهید ستوان دوم سلمان 
رهنما، اهل بردسیر و سرباز شهید حمید اسدی، 
اهل استان اصفهان دیروز جمعه از مقابل نیروی 
انتظامی بردسیر تا گلزار ش��هدا با حضور اقشار 
مختلف مردم و مسؤوان این شهرستان برگزار 
ش��د. سردار بنی اسدی فر استان کرمان را یکی از 
پهناورترین استان های کشور عنوان کرد و گفت: 
همجواری کرمان با استان سیستان وبلوچستان و 
عبور مواد مخدر از جغرافیای این استان، باعث بروز 

چنین درگیری ها و مسائلی می شود. 
فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان ادامه 
داد: امنیت امروز این استان پهناور با دهه های 
قبل که اشرار در طول سال در کوه های منطقه 
مس��تقر بودند و ایجاد ناامن��ی می کردند قابل 

مقایسه  نیست. 
وی ادام��ه داد: با تجمی��ع توانمندی های 
امنیتی، نظامی و انتظامی اس��تان کرمان این 
پیام را به متخلفان می دهیم که دس��تگاه های 
امنیتی و انتظام��ی با آنان برخورد مقتدرانه ای 

خواهند داشت.

در دیدار رئیس مجلس با مراجع عظام تقلید مطرح شداخبار

 انتقاد دوباره قم
از اوضاع اقتصادی

اخبار

شنبه 8 دی 1397وطن امروز  شماره 2618 

وزیر  محمدحس��ین صفارهرندی، 
اس��بق ارش��اد و عض��و مجم��ع 
تش��خیص مصلحت نظام به اظه��ارات اخیر ظریف 
که گفته بود برجام به مس��ائل اقتصادی و معیشتی 
ارتباطی نداش��ته است واکنش نشان داد و گفت این 

اظهارات به معنی »تمسخر« مردم است.
به گ��زارش »وطن امروز«، ج��واد ظریف هفته 
گذش��ته گپ و گفتی با یک روزنامه طرفدار خود 
انج��ام داد و در آنجا تصریح کرد که مرتبط کردن 
برجام با مسائل اقتصادی یک اشکال و انحراف بود 

که دولت روحانی مرتکب شده است.
ظریف به این روزنامه گفت: »باید این دو موضوع 
را از هم جدا کنیم؛ یکی اهداف راهبردی ما از برجام 
و دیگری مابه ازاهای اقدامات ما و غرب. بله، غربی ها 
باید هزینه می دادند که آن هزینه اقتصادی بود. آن 
زمان یک معادله ای درس��ت شد بین اقدامات ما و 
اقدامات غربی ها. اقدامات ما هسته ای بود و اقدامات 
آنها اقتص��ادی، بنابراین در اینکه غربی ها در انجام 
تعهدات خود کوتاهی کردند، شکی نیست اما این 
واقعیت به این معنی نیس��ت که ه��دف از برجام 
اقتص��ادی بود. اصا این طور نیس��ت.  مذاکرات ما 
درباره برجام ت��ا فروردین ۹۴ )یعنی 3 ماه قبل از 
توافق نهایی برجام( صرفا هس��ته ای و امنیتی بود. 
آقای دری اصفهانی که واقعا هم خدمات شایانی به 
برجام کرد، فروردین ۹۴ در ل��وزان وارد مذاکرات 
ش��د یعنی تا آن زمان ما بحث تخصصی اقتصادی 
نمی کردیم. بحث های هس��ته ای، امنیتی و خارج 
ش��دن از ش��ورای امنیت بحث های اصلی ما بود و 
اینکه کس��ی بگوید هدف برج��ام اقتصادی بود با 
واقعیات و خطوط قرمزی که برای ما ترسیم شده 
بود، نمی س��ازد. بنابراین ای��ن دو موضوع را باید از 
هم جدا کنیم. اهداف برجام اس��تراتژیک بود، آن 
اهداف به دس��ت آمده و قابل بازگشت هم نیست. 
اجماع جهانی علیه ایران شکسته و قطعنامه های 
شورای امنیت هم لغو شده است. درست است که 
قطعنامه ها می توانند برگردند اما ما هم می توانیم 
برنامه هس��ته ای خود را به شکل قوی تری شروع 
کنیم. برنامه هس��ته ای ایران حفظ و تقویت شد. 
مدت زیادی روی تحقیق و توس��عه سانتریفیوژها، 

آب س��نگین و... بح��ث کردیم ام��ا اینکه بیاییم 
صورت مساله را عوض کنیم و بگوییم هدف برجام 
رفع تحریم ها بود و ما نرس��یدیم، درس��ت نیست. 
هدف برجام چیز دیگری بود که حاصل شد. وظیفه 
اروپ��ا و آمریکا رفع تحریم ها ب��ود که به خصوص 
آمریکایی ها نش��ان دادند ط��رف مذاکراتی خوبی 
نیس��تند. این به آن معنا نیس��ت که دوباره هدف 
برجام را بازتعریف کنیم اما اشکال این است که در 
داخل دولت برجام را با اقتصاد و معیشت مردم گره 
زدیم. شاید به دلیل فشارهای برخی محافل داخلی 
که می خواس��تند فرآیند برجام طی ش��ود، دولت 
مجبور ش��د سرنوشت برجام را با  اوضاع اقتصادی 
مردم گره بزند تا مطالبات را برای انعقاد توافق باا 
ببرد. به نظر می رسد این نقطه انحراف باشد و اان 
ادبیاتی که تثبیت شده  این است که هدف برجام 
اقتصاد بوده و چون نرسیدیم برجام شکست خورده 

است«. 
 اظهارات عجیب و باورنکردنی ظریف با انتقادات 
بس��یاری مواجه ش��د. منتقدان این سوال را مطرح 
کرده  اند که چگونه ممکن اس��ت دولتی که با شعار 
چرخان��دن چ��رخ کارخانه ه��ا از طری��ق مذاکرات 
هس��ته   ای، توانس��ت رای مردم را بگیرد حاا با این 
صراحت منکر ارتباط مذاکرات هس��ته ای و برجام 
با اقتصاد و معیش��ت مردم ش��ده است؟ منتقدان، 
ای��ن خلف وع��ده و عدم وف��ای به عه��د را یکی از 
نشانه  های نبود صاحیت و صداقت می دانند. دیروز 
محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در س��خنان پیش از خطبه  های نماز 
جمعه تهران، به این اظهارنظر ظریف واکنش نشان 
داد. صفارهرن��دی که درباره یوم اه ۹ دی س��خن 
می گف��ت به موض��وع ارتباط فتنه ۸۸ با تش��دید 
فشار  های اقتصادی و تحریم علیه کشورمان پرداخت. 
هرن��دی درب��اره دس��تاوردهای ۹ دی گفت: 

دشمنان ایران باور داشتند که در ایران هم انقاب 
رنگی اتفاق می افتد اما ن��اکام ماندند و بعد چنان 
ورق برگش��ت که یک به یک حوزه های نفوذ آنها 
از دست ش��ان خارج شد. بعد از ۹ دی یک به یک 
پیروزی های انقاب و کش��ور خود را نشان داد. در 
نشس��تی که وزرای دفاع ناتو بعد از راهپیمایی ۹ 
دی داشتند، گفتند دیگر نمی شود بر جنبش سبز 
تکیه کرد و باید سراغ کار دیگر برویم که شیطنت 
بعدی شان »تحریم« بود تا به این شکل مردم که در 
اثر تحریم آسیب می بینند نسبت به انقاب و امام 
ناامید شوند؛ یک جور انتقام   گیری از مردمی بود که 

در صحنه ۹ دی شرکت کردند.
وی با انتقاد از مس��ؤوان که نتوانستند بخوبی 
جلوی اقدامات تحریمی دش��من را بگیرند، گفت: 
حق بود که همه مسؤوان تاش کنیم از سنگینی 
این بار کم کنیم که جای شکوه است یک عده به 
جای اینکه باری بردارند، بار اضافه کردند. نمونه اش 
برخی کارهایی اس��ت که می ش��د انجام نش��ود. 
آش��فتگی در بازار ارز که خوش��بختانه با مدیریت 
درس��ت چند ماهی اس��ت کنترل ش��ده از جمله 

اقداماتی بود که می شد اینقدر آزاردهنده نباشد.
صفارهرن��دی تاکید کرد: ای��ن بارگذاری ها بر 
دوش مردم محصول فهم نادرس��ت از این مس��اله 
اس��ت که برخی معتقدند »انق��اب دوره اش تمام 
شده و باید به نسخه های جدید که کدخدا می گوید 
پناه برد«. متاسفانه امروز می بینیم آقایان می گویند 
قرار نبود مش��کل اقتصادی با برجام حل ش��ود و 
مس��ائل اقتصادی فعلی ربطی به برجام ندارد؛ این 
نوعی تو روی مردم ایس��تادن و به تمسخر گرفتن 
آنهاست. شما گفتید اگر می خواهید چرخ زندگی با 
چرخ سانتریفیوژ بچرخند بیایید و رای دهید، حاا 
می گویید اینها به هم ربط نداشتند! حاا که کارها 
ناکام مانده، می گویید قرار نبود اقتصاد و مس��ائل 

اقتصادی از این راه  حل شود.
اشاره به نعل وارونه ظریف ■

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در ادامه، 
باز هم به بخش دیگری از اظهارات عجیب و غریب 
ظریف در هفته  های اخیر اشاره کرد. درحالی که در 
ایران محمد جواد ظریف به عنوان یک عنصر غرب گرا 
شناخته می شود و اظهارات نسنجیده او در دانشگاه 
تهران-که مدعی بود آمریکا با یک بمب برنامه دفاعی 
ایران را از کار می اندازد- عمق اعتقاد ظریف به قدرت 
آمریکا و ناتوانی ایران را نشان می داد، وی حاا مدعی 
شده منتقدان او معتقد به قدرقدرتی آمریکا بوده  اند 
و غرب را مرکز دنیا دانس��ته   اند. البته این اظهارات 
ظریف قبل از آنکه یک انتس��اب دروغ به منتقدان 
باشد، بیش��تر به یک ندامتنامه نسبت به اعتقادات 

خود درباره قدرقدرتی آمریکا شبیه بود.
محمدحسین صفارهرندی دیروز در سخنرانی 
قب��ل از خطبه ه��ای نم��از جمعه ته��ران، به این 
اظهارنظر ظریف نی��ز پرداخت. او در این باره اظهار 
داشت: »آقایان! امروز می گویید چرا کدخدای عالم 
را اینقدر قدرتمند جلوه می دهید و بزرگ نش��ان 
می دهید، این حرفی بود که ش��ما زدید، مردم که 

این حرف را قبول نداشتند«.

فرمان��ده کل س��پاه ب��ا تاکید بر 
اینک��ه از تهدیده��ای نظامی و 
امنیتی عبور کرده ایم، گفت: امروز هیچ ابرقدرتی 
خی��ال تجاوز ب��ه خاک ایران را ب��ه ذهن خود راه 
نمی دهد و دش��منان بش��دت از تقاب��ل نظامی با 
جمه��وری اس��امی ای��ران واهمه دارند. س��ردار 
سرلشکر محمدعلی جعفری پنجشنبه در مراسم 
بزرگداشت سردارشهید سیدحمید تقوی فر که در 
حسینیه فاطمه الزهرا)س( پادگان ولیعصر برگزار 
شد، با گرامیداشت یاد ش��هدای انقاب اسامی، 
دفاع مق��دس و مدافعان حرم اظهار کرد: ش��هید 
تقوی فر عمری در خدمت اسام و انقاب اسامی 
بود و زندگی وی سراس��ر مبارزه و مجاهدت است. 
سرلشکر جعفری با بیان اینکه ملت ایران امروز در 
جهان س��ربلند اس��ت  و این مهم از رونق حیات 
معنوی در جامعه اس��امی به برکت خون ش��هدا 
به دست آمده است، خاطرنشان کرد: رهبر معظم 
انقاب اسامی فرمودند اگر پیام شهیدان را بشنویم 
دیگر تمایل به غرب و ش��رق و گرایش به دشمن 
نخواهیم داشت و این رهنمود مهم باید در عرصه 

سیاسی و اجتماعی الگوی 
ما باشد. به گزارش فارس، 
سرلش��کر جعفری پیام و 
درس ش��هدا ب��رای امروز 
کش��ور را ایج��اد روحیه و 
انگیزه برای به ثمر رساندن 

امور و تکیه و باور ظرفیت های عظیم جوانان پرشور 
ایران اسامی عنوان و تصریح کرد: امروز متاسفانه 
برخ��ی ندای ناامیدی س��ر داده و دل به بیگانگان 
بسته اند و این تفکر غیراسامی مشکاتی را ایجاد 
کرده اس��ت. فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه از 
تهدیدهای نظامی و امنیتی عبور کرده ایم، عنوان 
ک��رد: به فض��ل الهی و با ت��اش و مجاهدت های 
صورت گرفته امروز هیچ ابرقدرتی خیال تجاوز به 
خاک ایران را به ذهن خود راه نمی دهد و دشمنان 
بش��دت از تقابل نظامی با جمهوری اسامی ایران 

واهمه دارند. وی افزود: اوج 
مس��ائل امنیتی کشور در 
سال های 7۸ و ۸۸ رخ داد 
و فتنه سال ۸۸ آمریکایی و 
بسیار خطرناک بود و مردم 
ایران با ایجاد حماسه ۹ دی 
این فتنه را از بین بردند. سرلشکر جعفری در ادامه 
تصریح کرد: نتیجه مقاومت، ایستادگی و مجاهدت  
شکست مفتضحانه آمریکا در سوریه و فرار آنها از 
این کشور بود و کشورهای حامی این اتئاف مانند 
فرانس��ه نیز امروز مشکات زیادی دارند. سرلشکر 
جعفری با بیان اینکه وضع و سطح عمومی زندگی 
در ایران از بس��یاری از کش��ورهای منطقه بااتر 
اس��ت، مشکات امروز در کشور را عمدتا در حوزه  
مدیریت و اقتصاد دانس��ت و اظهار کرد: برای حل 
این معضات باید با مدیریت جهادی و نگاه انقابی، 

رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی در 
دس��تور کار قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه اقتدار 
آمریکا در جهان رو به افول اس��ت، گفت: بسیاری 
از سیاس��تمداران و تحلیلگ��ران آمریکا به قدرت 
ایران در منطقه اذع��ان دارند و آمریکایی ها حتی 
جرات بیان جمله »گزینه نظامی روی میز است« 
را هم ندارند. سرلشکر جعفری با بیان اینکه عده ای 
سوال می کنند مبارزه و مقاومت تا چه زمانی ادامه 
خواهد داشت، گفت: به فرموده امام خمینی)ره( تا 
زمانی که آمریکا براس��اس خوی استکباری عمل 
کند، مقاومت ادامه خواهد یافت. فرمانده کل سپاه 
همچنین با تاکید بر اینکه فتنه اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی دشمن بزرگ تر از جنگ سخت است، 
ادامه داد: جوهره انقاب اسامی این بوده که زیر بار 
ظلم نرفته و مردم جهان را نیز به عدم ظلم پذیری 
دعوت کرده است؛ امروز بسیاری از حرکت های ضد 
استعمار و سلطه طلبی در دنیا برگرفته از گفتمان 
انقاب اسامی است؛ به طور مثال امروز بسیاری از 
فرانسوی ها اظهار کردند حرکت اعتراضی خود را از 

انقاب ایران درس گرفته اند. 

انتقاد صفار از ظریف
محمدحسین صفارهرندی: متاسفانه امروز می بینیم آقایان می گویند قرار نبود مشکل 

اقتصادی با برجام حل شود و مسائل اقتصادی فعلی ربطی به برجام ندارد؛ این نوعی تو روی 
مردم ایستادن و به تمسخر گرفتن آنهاست

سرلشکر جعفری در مراسم سالگرد شهید »تقوی فر«:
از تهدیدهای نظامی و امنیتی عبور کرده ایم

پسابرجام

امنیت



کشاورزی
اختصاص6ردیفبودجهبرایمسکنمهر

ساخت مسکن مهر 
سال 99 تمام می شود

برای کل مس��کن مهر 6 ردیف بودجه در 
ایح��ه بودجه ۹۸ پیش بینی کردیم تا منابع 
ازم برای تولید مس��کن در این ایحه لحاظ 
ش��ود. به گزارش ایسنا، محمد اسامی، وزیر 
راه و شهرس��ازی در حاشیه بازدید از آخرین 
وضعی��ت پروژه های ش��هر جدی��د پردیس، 
اظه��ار داش��ت: قرار ش��د ۳۳ ه��زار و ۲۰۰ 
واحد مس��کن مهر کوزو به عنوان بزرگ ترین 
پیمانکار شهر جدید پردیس که 4 سال اجرای 
پروژه های آن متوقف بود، از سر گرفته شود. 
اس��امی درباره وجود ۲۵۰۰ متقاضی خرید 
مس��کن مهر در پردیس ک��ه به  رغم پرداخت 
آورده های خود نتوانس��ته اند واحدی دریافت 
کنند، گفت: برای این ۲۵۰۰ متقاضی بدون 
واحد، 7۰ هکتار زمین در داخل پروژه کوزو 
پیش بینی کرده ایم. وی با بیان اینکه پردیس 
دیگر بدون راه حل نیس��ت و تکمیل آن را در 
۲ سال آینده پیگیری می کنیم، افزود: آنهایی 
که واحد ندارند اگر بپذیرند به هش��تگرد یا 
پرند بروند، زودتر خانه دار می ش��وند اما اگر 
نپذیرن��د، باید در ظرفی��ت موجود برای آنها 
اقداماتی را انجام دهیم که در دست بررسی 
اس��ت. وی تصریح کرد: س��اخت 4۰۰ هزار 
واحد مسکونی جدید به همراه تکمیل ۵۰۰ 
هزار واحد مس��کن مهر باقیمانده تا سال ۹۹ 
انجام می ش��ود. به عبارت دیگر تا پایان سال 
۹۹، ۹۰۰ ه��زار واحد مس��کونی را به مردم 
تحویل خواهیم داد. اس��امی درباره افزایش 
س��قف تس��هیات مس��کن نیز گفت: ما در 
وزارت راه و شهرسازی هیچ گاه برای هیچ کار 
بررسی نشده ای تصمیم نمی گیریم، چون اگر 
اعام کنیم به دنبال افزایش سقف تسهیات 
مس��کن هستیم، خود به خود قیمت مسکن 

افزایش می یابد.
اتماممسکنمهرپردیسدرپایان98 ■

مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران 
شهر جدید پردیس نیز با تأکید بر اینکه اتمام 
سایت مس��کن مهر پردیس تا پایان سال ۹۸ 
جز واحدهای مع��ارض دار هدف اصلی ما در 
این حوزه به شمار می رود، گفت: مسکن مهر 
پردیس در بخش ساخت ۸۳ درصد پیشرفت 
فیزیک��ی، در بخش آماده س��ازی 6۱ درصد، 
در بخ��ش زیربنایی ۵۱ درص��د و در بخش 
روبنای��ی ۵۵ درصد پیش��رفت فیزیکی دارد 
و با برنامه ریزی های انجام ش��ده این پروژه تا 
پایان س��ال ۹۸ باید به پایان برس��د. وی در 
جلس��ه بررس��ی آخرین وضعیت پروژه های 
مس��کن مهر پردیس با بیان اینکه پروژه های 
مسکن مهر پردیس در 4 فاز ۱۱، ۸، ۵ و ۹ در 
حال اجراس��ت، گفت: ساخت ۳۳ هزار واحد 
مس��کن مهر در این فازها در دست اجراست 
که ساخت واحدهای فاز ۱۱ برعهده پیمانکار 
ترکیه ای اس��ت که مش��کات آن شناسایی 
ش��ده و در راس��تای رفع آنه��ا راهکارهایی 
را در نظ��ر گرفته ای��م. به  گفت��ه هدایت، در 
ف��از ۱۱ پردیس ۱۲هزار واحد افتتاح ش��ده 
اس��ت و بقیه واحدها به پیش��رفت فیزیکی 
۸۵ درصدی رس��یده اند. وی اضافه کرد: هر 
چند در ف��از ۸ بالغ  بر ۲۸ هزار واحد تعریف 
و ۸ ه��زار واحد آن افتتاح ش��ده  اس��ت اما 
هن��وز مردم در آنها س��اکن نیس��تند و نیاز 
به آماده س��ازی برخی اماکن عمومی دارد و 
قرار بر این ش��ده پیمانکار نسبت به ساخت 
مدارس، مساجد و مخازن آب در این منطقه 
اقدام کند که تا پایان سال ۹۸ این فاز هم به 

پایان  می رسد.
کارش�کنیش�رکتترکیهایدرساخت ■

مسکنمهرپردیس
در همین حال، گوکچن کوزو، مدیرعامل 
ش��رکت ترکیه ای کوزو که ح��دود ۳۳ هزار 
مس��کن مهر را در فاز ۱۱ پردیس در دس��ت 
س��اخت دارد با اذع��ان به اینکه در 4 س��ال 
گذشته هیچ کاری در این پروژه انجام نداده ایم، 
ورود محمد اسامی به وزارت راه و شهرسازی 
را به فال نیک گرفت. گفتنی است، در 4 سال 
گذشته پروژه ۳۳ هزار واحدی کوزوی پردیس 
هر از گاهی به دایلی تعطیل می ش��د. اوایل 
بهمن ماه سال گذش��ته نیز شرکت ترکیه ای 
کوزو به دلیل اختافات مالی با شرکت عمران 
پردیس از تحویل واحدهای مس��کن مهر این 
شهر به مردم خودداری کرد. در آن زمان گفته 
شد  شرکت یادشده برای تحویل این واحدها  
درخواست حدود ۲۰ میلیارد تومان از شرکت 
عمران پردیس کرده اس��ت. سپس در اسفند 
س��ال ۹6  اختافات مالی گریبان واحدهای 
نیمه تمام مسکن مهر فاز ۱۱ پردیس را گرفت 
و فعالیت در این پروژه از س��وی شرکت کوزو 

متوقف شد و این توقف تاکنون ادامه دارد.

اتحادیهصنففروشندگانپرندهوماهی:
مرغ زنده کیلویی 
۸۷۰۰ تومان است

بنا بر اعام اتحادیه صنف فروشندگان پرنده 
و ماهی تهران، هرگونه خرید و فروش مرغ زنده 
بیشتر از ۸7۰۰ تومان در استان تهران ممنوع 
است و با متخلفان پیگرد قانونی جدی صورت 
می گیرد. این اتحادیه در اطاعیه ای به اعضای 
خود اعام کرد: همکاران کشتارکننده و دفاتر 
فروش مرغ زنده اس��تان تهران توجه داش��ته 
باشند خرید مرغ زنده در سراسر استان تهران 
به قیمت بااتر از  ۸7۰۰-۸6۰۰ تومان پیگرد 
قانونی جدی دارد و با  خریداران و فروشندگان 
بیش��تر از این نرخ از طری��ق مراجع قضایی و 

تعزیرات برخورد قاطعانه خواهد شد.
مرغکشتارروزکیلویی11هزارتومان ■

انجم��ن  رئی��س  ح��ال،  همی��ن  در 
پرورش دهن��دگان مرغ گوش��تی با اش��اره به 
افزایش تولید مرغ در کشور، گفت: سیر نزولی 
قیمت ادامه دارد و به باور ما نرخ ۱۱ هزارتومان 
برای هرکیلوگرم از این کاا مناس��ب اس��ت. 
محمد یوس��فی در گفت وگو با مهر با اشاره به 
روند نزولی قیمت مرغ در بازار گفت: ما حدود 
۲ هفت��ه پیش نیز اعام کرده بودیم که برنامه 
افزایش تولید مرغ را داریم. وی افزود: همچنین 
شرکت پشتیبانی امور دام روزانه ۵۰۰ تا 6۰۰ تن 
مرغ در کشور توزیع می کند اما مردم استقبال 
چندان��ی نمی کنند ولی بی تاثیر هم نیس��ت. 
یوس��فی ادامه داد: تقاضا نیز نس��بت به حدود 
۲ هفته قبل کاهش یافت��ه و همه این عوامل 
باعث شده قیمت س��یر نزولی بگیرد. یوسفی 
با اشاره به اینکه وزیر جهاد اعام کرده قیمت 
مناس��ب برای هرکیلوگرم مرغ ۱۰ هزارتومان 
اس��ت، گفت: به اعتقاد ما قیمت مناسب برای 
هرکیلوگرم مرغ ۱۱ هزار تومان است. بنا بر این 
گزارش، وزیر جهادکشاورزی قیمت واقعی هر 
کیلوگرم مرغ برای مصرف کنن��ده را ۱۰ هزار 
تومان، س��تاد تنظیم بازار آن را ۹۸۰۰ تومان 
ب��ه عاوه ۵ درصد تغیی��رات و مرغداران آن را 
۱۲ هزار توم��ان اعام می کنند اما قیمت این 
محصول در محدوده ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان  تا 
۱4 ه��زار تومان در تهران به فروش می رس��د. 
از سوی دیگر، سعید فرخی، معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی 
خواستار حرکت منسجم همه  استان های کشور 
در کنترل قیمت گوشت مرغ شد. وی تصریح 
کرد: اگر بخواهیم قیمت منطقی گوشت مرغ 
در کشور تثبیت شود باید حرکت منسجمی در 
کل اس��تان ها شکل گیرد به طوری که اگر در 
روزهای اخیر استان های قم، همدان، اصفهان 
و... در جهت کنترل قیمت گوشت مرغ همراه 
بودن��د، حداکثر قیمت مرغ ام��روز به ۱۰۵۰۰ 

تومان می رسید. 

واکنش رئیس کل بانک مرکزی
 به نوسانات اخیر نرخ ارز

رئی��س کل بان��ک  مرکزی با 
اشاره به دلیل نوسانات اخیر 
ن��رخ ارز تاکید ک��رد ذخایر 
اس��کناس کشور در وضعیت 
بسیار مطلوبی است و تسلط 
و احاط��ه بانک مرکزی پرقدرت      تر از همیش��ه 
اس��ت. عبدالناصر همتی طی یادداش��تی در 
صفحه ش��خصی خود در فضای مجازی درباره 
بازار ارز طی روزهای اخیر، نوشت: همانگونه که 
پیش بینی شده بود، در روزهای اخیر به دلیل 
فرصت زمانی باقیمانده از سال جاری میادی 
برای تسویه حس��اب بنگاه ها و تج��ار با طرف 
حساب های خارجی، تقاضای واقعی ارز به طور 
طبیعی تا حد زیادی افزایش پیدا کرد. متاسفانه 
این بار نیز فرصت جویان و نوسان گیران با سوار 
شدن بر این موج و با کمک گرفتن از جو روانی 
در فضای مجازی افزایش کوتاه مدتی را در نرخ 
ارز موجب شدند. بر اس��اس پیش بینی انجام 
شده، در این مقطع نیز بانک مرکزی با برنامه و 
تدبیر، نیاز تجار و سایر متقاضیان ارز را تأمین و 
با اقدامات ازم ثبات را به بازار ارز بازگرداند و آن 
را در مسیر تعادلی بر پایه بنیادهای بازار و البته 
مدیریت بانک مرکزی قرار داد. قبا نیز تاکید 
کردم ذخایر اسکناس کشور در وضعیت بسیار 
مطلوبی اس��ت و تسلط و احاطه بانک مرکزی 
پرقدرت      تر از همیش��ه است. در پاسخ به اظهار 
نگرانی برخی صاحب نظ��ران درباره معضات 
پیش انباشته نظام بانکی، بیان این نکته ضروری 
اس��ت که برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی در 
بخش ارزی هم راس��تا با اقدامات اساسی ولی 
دقیق این بانک در اصاح و بازسازی نظام بانکی 
بوده و همچنان هر دو سیاس��ت با قوت ادامه 

خواهد یافت.

خانه

3اقتصاد

دانشپورش�فیعی:این بار هم خودروس��ازان پیروز 
بازی زمین قیمت ش��دند و اعام قیمت های جدید 
نش��ان داد وزیر جدی��د صنعت، مع��دن و تجارت 
در ای��ن زمین نقش تماش��اچی را بازی می کند. به 
گزارش »وطن ام��روز«، گروه صنعتی ایران خودرو و 
سایپا- دو خودروساز بزرگ- سوار بر موج اعتراضات 
قطعه س��ازان ک��ه البته قطعه س��ازان ب��زرگ خود 
سهامدار این ۲ خودروساز بزرگ هستند، توانستند با 
فشارهای همه جانبه هرگونه افزایش قیمتی را قانونی 
و توجیه پذیر اعام کنند و غیرمستقیم هشدار دهند 
اگر قیمت ها باا نرود، قطعه سازان تعطیل و هزاران 

کارگر بیکار خواهند شد. 
پژوپارس76میلیونتومانشد ■

در راس��تای ای��ن اق��دام ابت��دا گ��روه صنعتی 
ایران خودرو سوم دی ماه در بخشنامه ای قیمت جدید 
۵ محصول خود را ب��ه نمایندگی های فروش اباغ 
کرد.  طبق بخش��نامه این شرکت،  قیمت  جدید ۵ 
محصول این شرکت شامل پژو ۲۰7 آی دنده  دستی 
معادل 7۰ میلیون تومان، دانگ فنگ H۳۰ اتوماتیک 
مع��ادل 7۵ میلیون تومان، دن��ا پاس 76 میلیون 
تومان، هایما S۵ توربو دنده اتوماتیک ۱۳۸ میلیون 
تومان و پژو پارس LX اتوماتیک 76 میلیون و 7۰۰ 
هزار تومان اعام ش��ده است. بر اساس قیمت های 
جدید اعام شده، خودروی هایما S۵ با افزایش بیش 
از 4۰ میلی��ون تومانی قیمت، از ۹۸ میلیون و 6۰۰ 
هزار تومان به ۱۳۸ میلیون تومان رس��یده اس��ت. 
همچنین دانگ فنگ با افزایش ۲۵ میلیون تومانی و 
دناپاس با افزایش ۲۳ میلیون تومانی قیمت روبه رو 
شدند . از سوی دیگر پژو پارس اتوماتیک و پژو ۲۰7 
دستی در قیمت گذاری جدید ایران خودرو به ترتیب 

۲۲ و ۲۳ میلیون تومان گران شده اند.   
سراتو83میلیونتومانگرانشد ■

از سوی دیگر با اعام رسمی گروه خودروسازی 
س��ایپا قیمت 4 خودروی این ش��رکت که یکی از 
آنها در فهرس��ت خودروهای زیر 4۵ میلیون تومان 
اس��ت، افزایش پیدا کرد. بر این اساس، سایپا به طور 
آش��کار تخلف صددرص��د قانونی در گ��ران کردن 
محصولی انج��ام داده که خارج از چارچوب نظارتی 
شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. طبق اعام 
اخیر سایپا، پراید ۱۵۱SE )پراید وانت( ۲۸ میلیون 
و ۹۰۰ ه��زار تومان، س��راتو آپش��نال ۱6۰۰بالغ  بر 
۱76 میلی��ون تومان، س��راتو آپش��نال ۲۰۰۰ بالغ  
بر ۱۹6 میلی��ون تومان و چانگان نیز ۱۲7 میلیون 
تومان تعیین قیمت ش��ده اس��ت. مقایسه قیمت 
ای��ن چند خ��ودرو با قیمت کارخانه ای آنها نش��ان 
می دهد پراید وانت حدود ۵/۵ میلیون تومان، سراتو 
آپش��نال ۱6۰۰بال��غ  بر ۸۳ میلیون تومان، س��راتو 
آپش��نال ۲۰۰۰ بالغ  بر ۸۳ میلیون تومان و چانگان 
CS۳۵  نیز 7۹ میلیون تومان گران تر ش��ده است. 
بررس��ی تفاوت قیمتی خودروهای گران ش��ده در 
روزهای  آغازین دی ماه ۱۳۹7 نشان می دهد قیمت 
کارخانه ای این خودروها تفاوت فاحشی با قیمت های 
اعامی جدید دارد. همانگونه که در جدول نیز آمده 
است قیمت کارخانه ای سایپا برای خودروهای پراید 
۱۵۱SE)پرای��د وانت( ۲۳4۰۰۰۰۰ تومان، س��راتو 
۱6۰۰ آپش��نال ۹۳۸۱۳۰۰۰ تومان، سراتو ۲۰۰۰ 
آپشنال ۱۱۳۰6۲۰۰۰ تومان و چانگانCS۳۵  نیز 
74۹۵۲۰۰۰ توم��ان بوده اس��ت. همچنین قیمت 
کارخانه ای ایران خودرو برای پژو ۲۰7 آی دنده  دستی 

 H۳۰Cross47۱۲۸۳۰۰ توم��ان، دان��گ فن��گ
اتوماتی��ک ۵۰۰۰۰۰۰۰ میلی��ون تومان، دنا پاس 
۵۳۲6۵۰۰۰ تومان، هایما S۵ توربو دنده اتوماتیک 
۹۸64۰۰۰۰ توم��ان و پ��ژو پ��ارس LX اتوماتیک 
۵4۸۰۰۰۰۰ تومان بوده اس��ت. برای این خودروها 
در دی ماه ابتدا از س��وی خودروسازان بهای خالص 
استخراج شد و س��پس بنا بر اعام وزارت صنعت، 
معدن و تجارت که خودروسازان می توانند تا ۵ درصد 
زیر قیمت ب��ازار خودرو را گران کنند، نرخ نهایی را 

تهیه و به نمایندگی ها برای فروش اعام کردند.
2روایتمتناقضاز2قیمتگذاریدولتی! ■

کمی پیش تر از این، عباس تابش، رئیس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از محاسبه 
قیمت خ��ودرو  با دار ۹۰۰۰ تومانی نیما خبر داده 
و گفت��ه بود قیمت گذاری خودرو توس��ط س��ازمان 
حمایت بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات 

تعیین و تثبیت قیمت ها انجام می ش��ود. وی درباره 
قیمت گذاری خودرو افزود: تغییر و تحوات قیمتی در 
بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دار 
۳  هزار و ۸6۰ تومان بوده که این رقم در سال ۹7 به 
حدود ۹ هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته 
و این افزایش به طور قطع در بهای تمام شده خودرو 
تاثیرگذار اس��ت.  تابش ادامه داد:  این سازمان فقط 
بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده و اسناد و 
مدارک مثبته و با در نظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، 
س��ربار، ان��رژی و... قیمت های ارائه ش��ده از س��وی 
قطعه سازان و موارد اثرگذار دیگر، قیمت  خودروها را 
محاسبه و تعیین می کند و در ادامه کارگروه تنظیم 
بازار بر اساس منافع، مصالح و ماحظات تنظیم بازار، 
نس��بت به چگونگی اعمال و پیاده سازی قیمت های 
جدید تصمیم خواهد گرفت. اما از سوی دیگر، رضا 
شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه افزایش قیمت 

بهانه ای برای پوشش سوءمدیریت خودروسازان است، 
گفته ب��ود: طبق مصوبه ش��ماره 7۰۱۱۸ مورخ ۲7 
مرداد ۱۳۹7 ش��ورای عالی هماهنگی سران ۳ قوه، 
شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را در 
۲6 آذر ۹7 به شورای عالی هماهنگی اعام کرد. وی 
تفویض مسؤولیت قیمت گذاری به سازمان حمایت 
را برداش��ت غل��ط وزارت صنعت از مصوبه ش��ماره 
7۰۱۱۸ عنوان کرد و افزود: در این مصوبه بیان نشده 
شورای رقابت نباید قیمت گذاری کند. شیوا ارتباط 
پایین بودن قیمت با زیانده ش��دن خودروس��ازان را 
بهانه آنها عنوان کرد و گفت: خودروسازان موقعیت 
را غنیمت ش��مرده  و می خواهند بیشترین استفاده 
را از ش��رایط کنونی ببرن��د. در همین حال عبداه 
رضیان، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس 
گفت: وزیر صنعت در جلس��ه ای با هیات رئیسه این 
کمیسیون وعده داد تا ۲ هفته آینده بسته ای را برای 
»س��اماندهی بازار خودرو« به مجلس ارائه کند. وی 
اظهار داش��ت: اختاف قیمت خ��ودرو در کارخانه و 
بازار آزاد به جی��ب دال ها می رود و تنها ۲۰ درصد 
خودرو   هایی که خرید و فروش می شوند، خودرو  های 
صفر هس��تند. اگر خودروسازها ۵ درصد زیر قیمت 
بازار خودرو را عرضه کنند، معامات خودرو در بازار 
 تحت کنترل وزارت صنعت و شرکت  های خودروساز 

درخواهد آمد.

شماره2618 وطنامروز شنبه8دی1397
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ادامه سریال گرانی خودرو
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خادم�ی*: هدای�تاه
ب��ه  کارون  آب  انتق��ال 
اصفهان یعنی نابودی کش��اورزی در چهارمحال 
و بختیاری و خوزس��تان. در حالی س��خن از این 
انتقال آب است که هنوز استان های همجوار این 
رودخانه از نعمت آب شرب برخوردار نیستند. ما 
همه ایرانی  هستیم و باید حول منافع ملی تصمیم 
بگیریم. متاسفانه در س��ال های گذشته کسانی 
که قدرت و نفوذ بیش��تری در دولت داش��ته اند، 
امتیازات بیش��تری را برای ش��هر و استان خود 
دریافت کرده اند که این بخش��ی نگری باعث بروز 
مش��کات عدیده ای شده اس��ت و متاسفانه در 
دولت کنونی هم ادامه داشته؛ انتقال آب کارون به 
استان های دیگر نمایانگر همین موضوع است. اگر 
پیش از ایجاد صنایع مختلف در کشور ما موضوع 
مهم آمایش س��رزمینی انجام می ش��د، آن وقت 
براحتی مش��خص می شد چه منطقه ای مستعد 
چه صنعتی اس��ت. اگر منطقه ای خش��ک است 
نباید صنایع فوادی، پتروشیمی و کشاورزی به 
آنجا برده ش��ود. اگر قرار شد صنعت فواد داشته 
باش��یم، باید آن را کنار دریا دایر کنیم؛ هر عقل 
سلیمی می داند این صنایع احتیاج به آب زیادی 
دارد. اگر آمایش سرزمینی اتفاق می افتاد صنایع 
فواد امروز باید در اس��تان های مازندران، بوشهر، 
گیان، هرم��زگان و اینچنین اس��تان هایی دایر 
می ش��د. جالب اینجاس��ت که بعد از سال ها کار 
اش��تباه، تازه آقایان یادشان افتاده شهرهایی که 
در آنه��ا صنایع آب بر ایجاد کردن��د، توان تامین 
آب را ندارند. جالب تر اینکه برای جبران این کار 
خطا، اش��تباه بزرگ تری در حال انجام  اس��ت و 
می خواهند آب را از شهرهای دیگر تامین کنند؛ 

آن هم از ش��هرهایی که خودش��ان آب ش��رب 
ندارند. همگان می دانن��د که آب رودخانه کارون 
در اس��تان خوزستان از روس��تاهای ایذه شروع و 
تا آبادان ادامه می یابد و در نهایت به خلیج فارس 
می ریزد. شهرهای اطراف این رودخانه هنوز از آب 
آشامیدنی بهره مند نشده اند. در همین شهرستان 
ای��ذه که افتخار نمایندگی م��ردم آن را دارم، در 
طول ش��بانه روز بیش از ۱۰ س��اعت به کلی آب 
قطع اس��ت؛ چگونه با این شرایط سخن از انتقال 
آب به اس��تان دیگر زده می شود؟ موضوع بعدی 
اینجاست که اگر از حجم رودخانه کارون کاسته 
ش��ود، این ام��کان وجود دارد که زم��ان ورود به 
خلیج فارس، دبی آب به قدری کاهش یابد که به 
جای اینک��ه آب کارون درون خلیج فارس بریزد، 
آب دریا وارد رودخانه شود و شوره زار به وجود آید 
و تمام صنعت کشاورزی که حول آن ایجاد شده 
است از بین برود. همه ما ایرانی هستیم و برای ما 
تهران، اصفهان، خوزستان و مشهد فرقی نمی کند. 

با این تفاسیر انتقال آب با لوله های 6۰ اینچی به 
یک استان و ۸۰ اینچی به استان دیگر یا صحبت 
از طرح انشعاب به استان های مرکزی چه معنایی 
دارد؟ آیا درس��ت است که به بهانه خشکی یک 
استان اسباب خشکسالی اس��تان دیگر را فراهم 
آوریم؟ اصفهان آب دارد اما مدیریت آب ندارد. با 
همین منابع آبی، استان اصفهان اصا نباید نیازی 

به منابع جدید داشته باشد.
 س��ال ۹6 قانونی ذیل این موضوع که انتقال 
آب بی��ن حوزه ای ممنوع اس��ت م��ورد تصویب 
مجل��س ق��رار گرفت ام��ا نماین��دگان اصفهان 
با اس��تعفای دس��ته جمعی و فش��اری که روی 
رئیس جمهور آوردند، از ایش��ان توافق این انتقال 
را گرفتند. آقای روحانی ۲ سال و نیم است حتی 
ب��ه ان��دازه ۵ دقیقه به صحبت  ه��ای نمایندگان 
خوزستان و چهارمحال وبختیاری گوش نمی دهد 
ولی به یک باره قانون را س��وراخ می کند و اجازه 
انتقال آب به اصفهان را می دهد. همین بی اعتنایی 

به درخواس��ت نمایندگان باعث شد زمان حضور 
روحان��ی در مجل��س، کنار او بایس��تیم و به این 

طریق اعتراض خود را نشان دهیم.
دولتی ها فقط وع��ده می دهند و با حرف های 
ژله ای قصد دس��ت به س��ر ک��ردن نمایندگان را 
دارند. از قبل اعام کرده بودیم می خواهیم اینگونه 
اعتراض کنیم. اما حتی با توهین برخی نمایندگان 
هم مواجه شدیم و آقای جهانگیری هم می خندید. 
می دانیم اینگونه اعتراض کردن غیرمتعارف است 
اما عدم توجه دولت و پشت  گوش انداختن وعده ها 
چاره ای برای ما نگذاشت. قرار شد آقای روحانی تا 
روز ارائه بودجه به این مساله رسیدگی کند اما این 
کار را نکرد و حتی در س��خنرانی خود به مسائل 
دیگر اشاره کرد. اگر در همان جمات اول به این 
مساله اشاره می کرد ما اعتراض را تمام می کردیم 
اما ایشان باز هم درباره باید هایی سخن گفت که 
خ��ود دولت باید به آن عمل می کرد.  متاس��فانه 
رئیس جمهور ه��م در آن روز حرف ه��ای ژله ای 
همیش��گی خودش را زد. ما منتظر بودیم جواب 
درستی بشنویم. حتی ایش��ان اظهارات معمولی 
را ه��م درس��ت بیان نمی کرد و م��ن گفتم آقای 
روحانی مخاطب همی��ن حرف هایی که می زنید 
هم خودتان هس��تید. مخاطب تمام برنامه هایی 
که در آن روز گفته شد خودشان بودند، به همین 
دلیل هم بنده با صدای بلند می گفتم مخاطب این 
موضوعات خودت هستی. شنبه )امروز( با اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و محمدباقر 
نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه جلسه ای 
درباره موضوع آب کارون داریم که امیدوارم بتوانیم 

در آنجا از حق ایران دفاع کنیم.
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وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد
 نامه به رهبر انقاب

درباره تبلیغات  مؤسسات آموزشی
در  آموزش وپ��رورش  وزی��ر 
توئیتی نوشته است: »چندی 
قبل نامه ای را به محضر رهبر 
انقاب درباره تبلیغات پرتعداد 
و ناسالم برخی موسسات در 

رسانه ها نوشتم«.
به گزارش تس��نیم، وزیر آموزش وپرورش 
در قالب یک رشته توئیت در صفحه شخصی 
خود نوشته است: »چندی پیش نامه ای را به 
محضر رهب��ر انقاب درباره تبلیغات پرتعداد 
و ناسالم برخی موسسات در رسانه ها نوشتم 
که م��ورد لطف و نظر مس��اعد ایش��ان قرار 
گرفت و دس��تورات موثری در این باره صادر 
نمودند. از وزارت ارشاد و برادرم جناب دکتر 
صالحی خواس��ته ام صدور مجوز برای کتب 
کمک درس��ی را منوط به تایید کارشناسان 
آموزش وپرورش کند. به برادر عزیزم مهندس 
رحمانی، وزیر محترم صمت نیز اعام کردم 
از نظ��ر وزارت آموزش وپ��رورش تخصی��ص 
ارز دولت��ی و حمایت��ی ب��رای کاغ��ذ کتب 
کمک درسی هیچ توجیهی ندارد و ارز مربوط 
صرف تامین س��ایر اقام شود. در نامه ای به 
برادر عزیزم دکتر علی عس��گری با استناد به 
نص صریح قانون خواسته ام هرگونه تبلیغات 
در این زمینه با مجوز وزارت آموزش وپرورش 

انجام پذیرد«.

معاون سازمان امداد و نجات خبر داد
مصدومیت 11 مسافر در محور هراز

معاون عملیات س��ازمان ام��داد و نجات با 
اشاره به تصادف زنجیره ای در محور مازندران � 
آمل، گفت:  بر اثر این حادثه 11 مسافر مصدوم 

شدند.
ش��اهین فتحی، معاون عملیات س��ازمان 
امداد و نج��ات در ارتباط با تصادف زنجیره ای 
در محور مازندران - آمل  به فارس اظهار داشت:  
این حادثه ساعت 3:45 صبح جمعه در کیلومتر 
60 محور هراز به تهران حوالی منطقه بائیجان، 
پیچ خانزاد میان خودروهای سواری سمند، پژو 
206، پراید و هایما به وقوع پیوسته است. وی 
گفت: بر اثر این حادثه 11 مسافر مصدوم شدند 
که 6 نف��ر از آنها به نزدیک ترین مرکز درمانی 
انتقال یافتند و بقیه به صورت س��رپایی مداوا 

شدند.

هواشناسی پیش بینی کرد
 بارش باران

 در استان های غربی کشور

مدی��رکل پیش بین��ی و هش��دار س��ریع 
سازمان هواشناس��ی گفت: با بارش برف در 
استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
اردبی��ل، چهارمحال وبختیاری، زنجان، البرز، 

مرکزی و تهران مواجه خواهیم بود.
اح��د وظیفه درب��اره وضعیت جوی چند 
روز آین��ده به می��زان گفت: با ب��ارش باران، 
آبگرفتگی معابر و ب��اا آمدن آب رودخانه ها 
و همچنین بارش برف در مناطق سردس��یر 
خوزس��تان،  اس��تان های  در  ارتفاع��ات  و 
کرمانش��اه،  کهگیلویه وبویراحم��د،  ای��ام، 
لرس��تان، همدان، گیان، غ��رب مازندران، 
قزوین، مرکزی و بارش برف در اس��تان های 
اردبیل،  آذربایجان غربی،  آذربایجان ش��رقی، 
چهارمحال بختیاری، زنجان          ، البرز، مرکزی و 
تهران روبه رو خواهیم بود. وی افزود: بر اساس 
آخری��ن نقش��ه های پیش یابی هواشناس��ی، 
امروز در مناطق جنوب غرب و جنوب کشور 
از جمله استان های بوشهر، خوزستان، گیان 
و ف��ارس بارش باران گاهی ب��ا رعد و برق و 
در مناط��ق کوهس��تانی و سردس��یر بارش 
برف پیش بینی می ش��ود. با تش��دید فعالیت 
س��امانه بارش��ی در نیمه غربی]امروز[ برای 
نواحی غرب و ش��مال غرب کشور و بتدریج 
دامنه های جنوبی البرز مرکزی، بارش باران و 
برف و وزش باد پیش بینی می شود. وی اظهار 
داشت: بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی 
هواشناسی، در مناطق جنوب غرب و جنوب 
کشور از جمله استان های بوشهر، خوزستان، 
گی��ان و فارس بارش ب��اران گاهی با رعد و 
برق و در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش 

برف پیش بینی می شود.

رئیس پلیس تهران بزرگ:
 فروشندگان داروهای تقلبی

منتظر ضربه شدید باشند

رئی��س پلیس تهران بزرگ ب��ه افرادی که 
اق��دام به فروش داروه��ای غیرقانونی و تقلبی 

می کنند، هشدار داد.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران 
بزرگ در واکنش به صحبت های س��خنگوی 
وزارت بهداش��ت مبنی بر فروش داروی قاچاق 
در مقابل داروخانه ها به ایلنا گفت: در روزهای 
اخیر کش��فیات خوبی در زمین��ه قاچاق دارو 
داش��تیم و محموله  های بزرگی از قاچاق دارو 
کشف و ضبط شده است. وی گفت: به افرادی 
که اقدام به فروش داروهای غیرقانونی و تقلبی 
می کنند، هشدار می دهم منتظر ضربه شدید از 
طرف پلیس باشند. رئیس پلیس تهران بزرگ 
خاطرنشان کرد: در بخش های مختلف پلیس از 
جمله پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری با شدت 
با آنها برخورد خواهیم کرد. گفتنی است، ایرج 
حریرچی، س��خنگوی وزارت بهداشت از ورود 
داروهای قاچاق از یکی از کش��ورهای حاشیه 
خلیج ف��ارس به ایران و ف��روش آنها به صورت 
موتوری در شهرهای گوناگون کشور خبر داده 

است.

 نخس��تین نشس��ت ادب��ی تح��ت عن��وان 
»چهارش��نبه های قص��ر ش��عر«  ب��ا حضور 
محمدعلی بهمنی و اجرای س��مانه نائینی در 
باغ موزه قصر برگزار شد. در این نشست، محسن 
سلیمانی، رئیس باغ موزه قصر ضمن خیر مقدم 
ب��ه حاضران عن��وان کرد از این پ��س باغ موزه 
قصر میزبان عاقه مندان به شعر و ادب فارسی 

خواهد بود.
 ستاد بحران شهرداری منطقه یک تهران در 
آس��تانه فصل زمستان و تغییر شرایط جوی با 
برپای��ی مانور دور میزی پدافند غیرعامل آماده 
مدیریت بارش ها شد. کیوان فاتحی منش، دبیر 
س��تاد مدیریت بحران این منطقه در جلس��ه 
فصلی این س��تاد با محوریت مان��ور دورمیزي 
پدافن��د غیرعام��ل منطقه یک ک��ه با حضور 
مدیران شهرداری و سازمان  های خدمات رسان 
برگزار ش��د، اظهار داشت: در این مانور اقدامات 
ازم در جهت ارتقاي آمادگي براي رویارویي با 
تغییرات جوي          ، دستورالعمل آماده و مشکات و 
پیشنهادات اعضای ستاد مدیریت بحران منطقه 

مورد بررسی قرار گرفت.
 نتایج تحقیقات نش��ان می ده��د تمام فواید 
کافئین و تاثیرات مثبتش به صرف نوش��یدن 
قهوه محقق نمی ش��ود. برای مثال برای تاثیر 
کافئی��ن بر جلوگیری از ری��زش ارثی مو، باید 
کافئین را از طریق پوست سر به فولیکول  های 
مو رساند که آن هم به واسطه  مصرف لیکویید یا 
شامپوهای دارای کمپلکس کافئین امکان پذیر 
اس��ت. مجتبی امیری، متخصص پوست و مو 
درب��اره نتایج یک تحقیقات میدان��ی در ایران 
گفت: نتایج این تحقیق نشان می دهد که تأثیر 
بیش��ترین پارامتر یعنی بی خوابی با کمترین 
پارامتر یعنی تحریک س��لولی تنها 10 درصد 
اس��ت و همین تاثیر تحریک سلولی است که 
تمایل مردم را در بیش��تر کشورهای جهان در 
انتخاب محصوات آرایشی و بهداشتی به سمت 

محصوات حاوی کافئین سوق داده است.
 مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت و نظ��ارت 
ب��ر تاکس��یرانی از هوشمندس��ازی پایانه  های 
تاکسیرانی شهر تهران خبر داد و گفت: حضور 
و غیاب و تردد تاکس��ی ها در پایانه ها به وسیله 
سیستم  های هوش��مند رصد و بر عملکرد آنها 
نظارت می ش��ود. علیرض��ا قنادان با اش��اره به 
استقرار ناوگان عملیات میدانی در زیرمجموعه 
نظارت هوشمند تاکسیرانی، اظهار داشت: نظارت 
هوشمند سازمان تاکسیرانی با سیستم ناوبری، 
اعمال جریمه و با دسترس��ی ب��ه دوربین های 

نظارتی در سطح شهر صورت می گیرد.
 دبی��ر انجمن ط��ب فیزیکی و توانبخش��ی 
با اش��اره به اینکه اث��رات ازن در بیماری های 
گوناگون اسکلتی از جمله آرتروز زانو و دیسک 
کم��ر دارای مطالعات و ش��واهد علمی کافی 
نیس��ت، گفت: ازن در غلظت پایین به عنوان 
آنتی اکس��یدان عمل کرده و در کاهش التهاب 
موثر است. سیداحمد رئیس السادات د ر حاشیه 
بیست ودومین سمینار طب فیزیکی، توانبخشی 
و الکترودیاگن��وز ای��ران  اظهار داش��ت: طب 
فیزیکی و توانبخشی رشته تخصصی پزشکی 
بالینی ا س��ت که ف��رد بعد ا ز گذران��دن دوره 
پزش��کی عمومی وارد مرحله دستیاری شده و 
بعد ا ز 4 سال فارغ التحصیل می شو د. همچنین 
هدف ا ز ا ین رشته پیشگیری، تشخیص، درمان 
و توانبخش��ی د ر حوزه بیماری های اسکلتی- 
عضانی و کمک ب��ه بیماران قلبی و عروقی و 

ریوی نیز ا ست.

نبض جامعه

حس�ین کرمانی: نیمه آذرماه بود که ایحه بودجه 
98 از سوی دولت تقدیم مجلس شد. موارد مربوط 
به حوزه آموزش وپرورش در ایحه بودجه و سخنان 
حس��ن روحانی، رئیس جمهور درباره این حوزه در 
زمان ارائه ایحه بودجه در مجلس، انتقاد تعدادی از 
کارشناسان و بهارستان نشینان را درباره برنامه جدید 
دولت در این حوزه در پی داشته است، به صورتی که 
این برنامه را در راستای اجرای طرح خصوصی  سازی 

آموزش وپرورش می دانند!
 از س��ال ها پی��ش بحث خصوصی  س��ازی در 
آموزش وپ��رورش مطرح بوده اس��ت و هر از چند 
گاه��ی با ارائه طرح ها و لوایح ت��ازه، نقل محافل و 
رسانه ها می شود. حال به نظر می رسد بخش   هایی از 
دولت عزمی جدی برای اجرای آن در این وزارتخانه 
مهم با روش  های گوناگون دارند. آنطور که از شواهد 
موج��ود، اظهارنظرهای رئیس جمه��ور در صحن 
مجلس و همچنین ایحه بودجه 98 برمی آید، برای 
این موضوع برنامه ای طراحی شده است؛ برنامه ای 

که گایه و انتقاد نمایندگان را در پی داشته است.
رئیس جمهور چه گفت؟ ■

رئیس جمه��ور زم��ان تقدیم ایح��ه بودجه به 
مجلس در بحث آموزش وپرورش اظهار داش��ت: ما 
برای هر دانش آموزی به طور متوسط در سال آینده 
4 میلیون توم��ان از خزانه مردم و بیت المال هزینه 
می کنی��م، البته به طور متوس��ط          ، در حالی که اگر 
دولت بخواهد این خدم��ت را از مردم بخرد و مردم 
خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون 
تومان می ش��ود. 4 برابر بیش��تر، از پول بیت المال 
برای ی��ک دانش آموز هزینه می کنیم، در حالی که 

می توانیم این را ارزان کنیم.
محتوای ایحه بودجه ■

از سوی دیگر در بخش   هایی از ایحه بودجه 98 
اینگونه اشاره شده است: »دولت مکلف است از ابتدای 

سال تحصیلی 99-98 ساانه 
10 درصد از دانش آموزان تحت 
پوشش وزارت آموزش وپرورش 
را به ص��ورت خرید خدمات از 
بخش غیردولتی واجد شرایط 
ب��ه ص��ورت  و  و ذی ص��اح 
آموزش رایگان عاوه بر تعداد 
دانش آم��وزان مش��مول فعلی 
اداره کند. آیین نامه اجرایی این 

بند به پیش��نهاد وزارت آموزش وپرورش و سازمان 
برنام��ه و بودجه، به تصویب هی��أت وزیران خواهد 
رس��ید«. به باور برخی کارشناسان، با اجرایی شدن 
اینگونه سیاس��ت ها، طرح »خرید خدمات آموزشی 
از بخ��ش خصوصی« که ب��ا مصوبه مجلس تنها به 
مناطق محروم محدود ش��ده بود، از سال تحصیلی 
آینده جدی تر اجرا می شود و دیگر به مناطق محروم 

هم محدود نخواهد بود!

انتقاد و گایه نمایندگان ■
عض��و  ب��اره  همی��ن  در 
کمیس��یون آم��وزش مجلس 
گفته اس��ت: گم��ان می کردم 
انقاب م��ا برای اج��رای اصل 
30 قان��ون اساس��ی و توج��ه 
به قش��ر آس��یب پذیر اس��ت. 
قاس��م احمدی اش��کی درباره 
صحبت  های رئیس جمهور در 
صحن علنی مجلس اظهار داشت: رئیس جمهور در 
ارائه ایحه بودجه سال 98 به مجلس در صحن علنی 
پیرامون موضوع آموزش وپ��رورش نکته ای فرمودند 
که دل میلیون ها معل��م و دانش آموز را به درد آورد. 
عاوه بر این حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون 
فرهنگیان مجلس به تسنیم گفته است:  رئیس جمهور 
هنگام تقدی��م ایحه بودجه گفت هم اکنون به ازای 
ه��ر دانش آموز 4 میلیون توم��ان هزینه می کنیم و 

برای سال آینده در بودجه تعیین کرده ایم 10 درصد 
دانش آموزان تحت پوشش خرید خدمات آموزشی از 

بخش غیردولتی قرار بگیرند.
خرید خدمات آموزشی یعنی خصوصی سازی ■

وی افزود: خرید خدمات به معنای خصوصی  سازی 
است یعنی استفاده از معلمان با حقوق 500 تا 700 
ه��زار تومان. هم اکنون با اج��رای این طرح وضعیت 
نامناسبی را در برخی مدارس کشور داریم و ده ها هزار 
معلم توس��ط وزارت آموزش وپرورش در 2 یا 3 سال 
گذشته به عنوان خرید خدمات به کار گرفته شده اند. 
رئیس فراکس��یون فرهنگیان مجلس تاکید کرد: به 
جای اینکه شأن معلم ارتقا یابد، می خواهند معلم را 
با حداقل حقوق جذب کنند. خرید خدمات آموزشی 
ب��رای 10 درصد از دانش آم��وزان یعنی اینکه بیش 
از ی��ک میلیون و 500 ه��زار دانش آموز را به بخش 
خصوصی واگذار کنیم. حاجی بابایی گفت:  در آزمون 
اس��تخدامی آموزش وپرورش صدها جوان با مدرک 
لیسانس و فوق لیسانس شرکت می کنند اما گاهی در 
یک استان تنها 2 یا 3 نفر را استخدام می کنند و در 
کنار آن ده ها نف��ر را به صورت معلم خرید خدمات 
جذب مدارس می کنند. این کار کاهش ارزش جایگاه 
معلمی در کشور است یعنی به جای استخدام معلم و 
پرداخت حقوق 3 یا 4 میلیونی، معلمانی را با حداقل 
حقوق- زیر یک میلیون تومان- جذب کنیم. رئیس 
فراکسیون فرهنگیان مجلس خاطرنشان کرد: اینکه 
بگوییم برای هر دانش آم��وز 4 میلیون تومان خرج 
می کنیم و اگر تحت پوش��ش ط��رح خرید خدمات 
آموزشی قرار بگیرند هزینه آن به یک میلیون تومان 
کاهش می یابد، کارشناسی نیست. هم اکنون حدود 
14 میلیون دانش آموز در کشور داریم و اگر قرار باشد 
برای ه��ر دانش آموز 4 میلیون هزینه کنیم 56 هزار 
میلی��ارد بودجه آن می ش��ود در حال��ی که بودجه 

آموزش وپرورش کمتر است.

هشدار

موارد مربوط به حوزه آموزش وپرورش 
در ایح�ه بودجه و س�خنان حس�ن 
روحان�ی، رئیس جمه�ور درب�اره این 
ح�وزه در زمان ارائه ایح�ه بودجه در 
مجلس، انتقاد تعدادی از کارشناسان و 
بهارستان نشینان را درباره برنامه جدید 

دولت در این حوزه در پی داشته است
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دبیر مجمع نمایندگان استانی دکترای علوم آزمایشگاهی عنوان کرد
3 هزار آزمایشگاه تشخیص طبی در آستانه تعطیلی

رئیس سازمان تعزیرات مطرح کرد
افزایش چشمگیر تخلفات صنفی نسبت به سال 96

دبی��ر مجمع  گ�روه اجتماع�ی: 
دکت��رای  اس��تانی  نماین��دگان 
علوم آزمایش��گاهی با اشاره به اینکه بیش از 3 هزار 

آزمایشگاه تشخیص طبی در 
ورشکس��ته  بخش خصوصی 
ش��ده و در آس��تانه تعطیلی 
هستند، گفت: وزارت بهداشت 
باید حمایت های ازم را در این 

زمینه انجام دهد.
به گزارش فارس، نب��ی اه آقابیگی د ر همایش 
یک روزه جامعه آزمایشگاهیان تشخیص طبی کشور 
اظهار داشت: آزمایشگاه های کشور وابستگی شدیدی 
به نوس��انات ارزی دارند و هرگونه افزایش��ی د ر این 
زمینه می تواند د ر حوزه آزمایش��گاه های تشخیص 
طبی تأثیرگذار با شد. و ی ا فزود: به غیر از کیت های 
س��اده، بقیه مواد مورد نیاز د ر حوزه آزمایشگاه ها از 
خارج از کشور تهیه می شو د و نوسانات ارزی شدیدا 
د ر هزینه تمام ش��ده آزمایش��گاه ها تأثیر گذاش��ته 
است. دبیر مجمع نمایندگان استانی دکترای علوم 

آزمایشگاهی اظهار داشت: د ر حالی که همه اصناف 
از دامدار تا خودروس��از تعرفه های خو د ر ا بر اساس 
نوسانات ارزی اعام کر د ه اند ا ما متأ سفا نه آزمایشگاه ها 
تا پایان سال باید با  مشکات 
خو د سر کنند. آقابیگی افزود: 
این د ر حالی است که قیمت ها 
د ر حوزه وس��ایل م��ورد نیاز 
حداق��ل 3 براب��ر ش��ده ولی 
تعرفه ه��ا تغییر نیافته اس��ت 
و آزمایش��گاه های خصوصی نیز ارز دولتی دریافت 
نکرده اند. دبیر مجمع نمایندگان اس��تانی دکترای 
علوم آزمایشگاهی با  اشاره به اینکه متأ سفا نه د ر حا ل 
حاضر از خودتحریمی رنج می بریم، چراکه تجهیزات 
موردنیاز ما از انبار ش��رکت ها تأمین می شو د، گفت: 
متأ سفا نه به رغم همه مشکات، ارز دولتی به بخش 
خصوصی واگذار نش��ده و بیش از 14 ما ه اس��ت از 
همه بیمه ها طلب دا ری��م          . و ی گفت: بیش از 3 هزار 
آزمایش��گاه تش��خیص طبی د ر بخ��ش خصوصی 

ورشکسته شده و د ر آستانه تعطیلی هستند.

گروه اجتماع�ی: به گفته رئیس 
س��ازمان تعزیرات حکومتی، در 
حالی که جمع جریمه متخلفان صنفی در س��ال 

96، 3 هزار میلیارد تومان بود، 
در سال 97 و فقط تا پایان آذر 
حجم این تخلفات با افزایش 
250 درص��دی ب��ه 7 ه��زار 

میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش تسنیم، جمال 

انصاری، معاون وزیر دادگس��تری و رئیس سازمان 
تعزیرات حکومتی در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
آذربایج��ان غربی و امام جمعه ارومیه با اش��اره به 
جریمه 30 هزار میلیارد ریالی متخلفان در س��ال 
گذشته، گفت: در 9 ماه گذشته سال جاری این رقم 
 به 70 هزار میلیارد ریال رسیده است. وی با اشاره 
به فلسفه دیدارهای استانی در راستای تحقق اهداف 
سازمانی با تبیین فعالیت ها و رسالت های سازمانی 
درب��اره مبارزه با قاچاق کاا و ارز و تخلفات صنفی 
می توان گام های موثری درباره بهبود رس��یدگی و 

تسریع در رسیدگی طبق نیازهای استانی برداشت. 
حجت ااس��ام سیدمهدی قریش��ی، نماینده ولی 
فقیه در آذربایج��ان غربی و امام جمعه ارومیه نیز 
در این  نشس��ت ب��ا تاکید بر 
اطاع رسانی درست و بموقع 
سازمان تعزیرات،  فعالیت های 
گفت: با توجه به ظرفیت منبر 
و تریبون ه��ای ائمه جمعه و 
مبلغ��ان دینی می ت��وان در 
راستای تبیین و آگاهی س��ازی جامعه در راستای 
پیش��گیری از تخلفات اقدامات خوبی را انجام داد. 
وی در ادامه برخورد با مراکز اصلی و سرشاخه های 
فساد و دانه درش��ت ها را گامی موثر در پیشگیری 
از تخلفات عنوان ک��رد و افزود: این برخوردها مایه 
دلگرمی مردم می شود.  قریشی با اشاره به ضرورت 
توجه به اخاق و ارزش های دینی در رسیدگی ها و 
فعالیت های سازمان ها خواستار توجه به استفاده از 
تذکر و بهره گیری از فرامین الهی و معنوی در امورات 

روزمره شد.

تعزیراتسامت

 »وطن امروز« از واکنش کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به طرح جدید دولت برای خرید خدمات آموزشی
 از بخش غیردولتی در مدارس گزارش می دهد

خصوصی  سازی خزنده در آموزش وپرورش!

آب و هوا

کوتاه و گویا

راحت باش!
عکس نوشت

به این نوع پارک کردن خودرو که نصف خودرو در پیاده رو و نصف دیگرش در خیابان است چه می گویند؟  ■
بیچاره شهروندانی که از پیاده روی این خیابان عبور می کنند!

زی
لبر

لی ا
س: ع

عک

با ارزش ریالی 5 میلیارد تومان
231 هزار قلم داروی قاچاق کشف شد

گ�روه اجتماع�ی: رئیس پلیس 
آگاهی ته��ران گف��ت: ماموران 
مبارزه با قاچاق، روز گذش��ته یک انب��ار بزرگ و 

غیراستاندارد دارو را کشف و ضبط کردند.
س��ردار لطفی به خبرگزاری صداوس��یما افزود: 
مام��وران مبارزه ب��ا قاچاق روز گذش��ته انبار بزرگ 
و غیراس��تاندارد دارو را ک��ه 231 هزار قلم انواع دارو 
در آن نگهداری می ش��د، کشف و ضبط کردند. این 
داروهای قاچاق معموا داروهای سرطان زا و داروهایی 
بوده اس��ت که برای کودکان استفاده می شود که از 
ترکیه به صورت قاچاق وارد کشور شده  و عمدتا تولید 
آمریکا و هندوس��تان اس��ت. وی گفت: ارزش ریالی 
داروهای کشف ش��ده حدود 5 میلیارد تومان است 
که قاچاقچیان این داروها را از طریق فضای مجازی و 

ارسال پیک به فروش می رساندند. سردار لطفی افزود: 
ش��یوه نگهداری و فرآیند تهیه و ورود داروها خارج 
از چارچوب وزارت بهداش��ت ب��وده و بدون پرداخت 
حق گمرکی وارد کش��ور شده، در عین حال شرایط 
نگهداری آنها که باید در شرایط خاصی انجام می شد 
رعایت نشده است. وی گفت: در این زمینه در حال 
حاضر فقط یک نفر دستگیر شده است که بررسی ها 
و بازپرسی از او ادامه دارد و داروها نیز تحویل وزارت 
بهداشت خواهد ش��د تا تکلیف شان مشخص شود. 
سردار لطفی در پاسخ به این پرسش که ممکن است 
این داروها توسط نماینده واردکنندگان در داروخانه ها 
پخش و توزیع شود، افزود: شاید این اتفاق نیز بیفتد 
که باید بازرسان وزارت بهداشت در این زمینه ورود 

و نظارت کنند.

دارو

گروه اجتماعی: راننده هنجارشکن 
ضارب مامور پلیس راهور، ضمن 
ابراز پشیمانی، از مردم و پلیس راهور عذرخواهی 
کرد، با این حال پلیس اش��د مجازات را برای این 

فرد خواستار شده است.
به گزارش خبرگ��زاری صداوس��یما، بتازگی  
فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در یکی 
از ش��هرهای اطراف تهران مامور پلیس راهور به 
رانن��ده متخلفی که در مکان نامناس��ب و خاف 
مق��ررات راهنمایی و رانندگی پ��ارک کرده بود، 
دستور حرکت می دهد اما راننده خاطی مامور را 
مورد ضرب و جرح قرار می دهد. وی در توجیه این 
کار زش��ت و غیراخاقی خود مدعی شد بیماری 
عصبی باعث این حرکت هنجارشکن شده است. 

در مقاب��ل ای��ن اظهارات، 
پلیس اعام کرده اس��ت 
این شخص در آن شب در 
رانندگی  غیرعادی  حالت 
همچنین  است.  می کرده 
مامور مضروب پلیس راهور 

نیز گفته اس��ت: »در ش��ب حادثه، این شخص با 
خودروی پرای��دش در مکانی توقف کرده بود که 
باعث راهبندان ماش��ین ها ش��ده بود، من بدون 
در نظ��ر گرفت��ن جریمه تنها دس��تور حرکت را 

دادم ام��ا در کمال تعجب 
راننده با حالتی غیرعادی 
و با توهین و ناس��زا به من 
حمله ور ش��د«. در همین 
ب��اره س��ردار خانچرل��ی، 
انتظامی  نی��روی  فرمانده 
غرب استان تهران نیز ضمن اینکه خواستار اشد 
مجازات برای این قانون ش��کنان شد، خاطرنشان 
کرد: این راننده متخلف در کمترین زمان دستگیر 
ش��د و پلیس با اینگونه افراد مجرم هیچگونه سر 

س��ازش ن��دارد و در هر مکانی از کش��ور هم که 
باشند دستگیر می شوند. وی گفت: پلیس راهور 
در ص��ورت برخورد با هرگونه تخلف��ات و جرایم 
مش��هود رانندگی با هدف فراهم کردن امنیت و 
آسایش عمومی شهروندان طبق قانون با این قبیل 
افراد برخورد قاطعانه خواهد کرد. سردار خانچرلی 
تصریح ک��رد: این رانن��ده هنجارش��کن پس از 
تحقیقات اولیه، هم اکنون برای صدور حکم نهایی 
در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. گفتنی 
است چند ماه قبل هم مشابه چنین حادثه ای در 
استان فارس اتفاق افتاد که در نهایت قاضی پرونده 
ب��رای راننده متخلف 7 س��ال و نیم حبس، 333 
ضربه شاق و 2 سال تبعید به یکی از استان های 

مرزی کشور صادر کرد.

پلیس خواستار شدگزارش 2
اشد مجازات برای راننده ضارب مأمور پلیس
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گروه سیاس�ی: عادل الجبی��ر، وزیر خارجه ضدایرانی عربس��تان 
س��عودی، روز پنجش��نبه گذش��ته به هم��راه برخ��ی مقامات و 

شاهزادگان سعودی از سوی پادشاه این کشور برکنار شد.
به گزارش »وطن امروز«، در پی تصمیم ناگهانی ملک سلمان، 
پادشاه سعودی جهت تغییر ساختار کابینه و شورای امور سیاسی 
و امنیتی عربس��تان که از س��وی برخی رسانه ها، »زلزله در دولت 
س��عودی« نامیده ش��د، عادل الجبیر برکنار و ابراهیم العساف به 
عنوان جانش��ین وی انتخاب شد. العس��اف، وزیر اقتصاد و دارایی 
عربس��تان بود که 2 س��ال پیش در جریان اقدامات بن س��لمان با 
عنوان مبارزه با فس��اد برکنار و مدتی در هتل ریزکارلتون ریاض 
در بازداشت بود اما سپس آزاد و به کارش برگشت. الجبیر نیز به 

عنوان وزیر مشاور در امور خارجه تعیین شد.
ع��ادل الجبی��ر را ب��ه همراه محمد بن س��لمان بای��د از جمله 
نمادهای رویکرد جدید س��عودی طی س��ال های اخیر دانست. در 
واقع تغییر رویکرد دیرینه س��عودی در حوزه سیاس��ت خارجی و 
اتخ��اذ رویکرد تن��ش زا در قبال ایران که همزم��ان با مرگ ملک 
عبداه و پادش��اهی ملک سلمان در این کشور در دستور کار قرار 
گرفت، زمینه حضور پررنگ چهره های جدید و کم تجربه ای چون 

بن سلمان و الجبیر را فراهم کرد. 
اردیبهش��ت 94 و بر اس��اس دس��تورات جدید ملک س��لمان 
بن عبدالعزیز، پادش��اه عربستان، مقرن بن عبدالعزیز بنا به خواسته 
خودش از سمت ولیعهدی کنار رفت و به جای او شاهزاده محمد 
بن نایف ولیعهد ش��د وی همچنین محمد بن سلمان پسر خود و 
وزیر دفاع این کش��ور را به عنوان جانش��ین، ولیعهد تعیین کرد. 
پادش��اه عربس��تان همچنین با درخواس��ت س��عود الفیصل برای 
کناره گیری از س��متش به عن��وان وزیر خارجه بعد از 40 س��ال 

موافقت کرد و به جای او عادل الجبیر، سفیر عربستان 
در آمریکا به عنوان وزیر خارجه تعیین شد.

ظهور چهره های جدید در س��پهر سیاسی سعودی 
در س��ال 94 بیش از هر چیز گوی��ای این واقعیت بود 
که راهبردهای قدیمی این کشور در منطقه به خصوص 
در قبال ایران دچار تغییرات جدی ش��ده و قرار اس��ت 
مناس��بات تازه ای در این باره در پیش گرفته شود. در 
چنی��ن فضایی بود ک��ه چهره هایی بی تجرب��ه و بدون 
سابقه چندانی چون بن سلمان و عادل الجبیر میداندار 
ش��ده و زمام امور را به دست گرفتند. ورود سعودی به 

جنگ با مردم بی دفاع یمن یا در پیش گرفتن سیاست تهاجمی و 
تنش زا در قبال ایران طی 3 سال گذشته از جمله نمودهای همین 
تغییر رویکرد در عربس��تان دوره ملک س��لمان ب��ود. رهبر معظم 
انقاب فروردین ماه 94 به همین موضوع اش��اره و فرموده بودند: 
»ما با س��عودی ها در مسائل گوناگون سیاسی اختافات متعددی 
داریم اما همیشه می گفتیم آنها در سیاست خارجی متانت و وقار 
نشان می دهند اما چند جوان بی تجربه امور آن کشور را در دست 
گرفته و دارند جنبه توحش را بر جنبه متانت و ظاهرس��ازی غلبه 

می دهند که این کار قطعاً به ضررشان تمام خواهد شد«.
وزیرخارجه بیش فعال در مخالفت با ایران! ■

عادل الجبیر، وزیر خارجه پیش��ین عربستان در مدت 3 ساله 
وزارت��ش، اولویت خود را بر دش��منی با ای��ران و افزایش تنش ها 
میان 2 کش��ور گذاش��ته و در این راس��تا هیچ فرصت��ی را برای 
تخطئه جمهوری اسامی از دس��ت نداد. رویکرد ضدایرانی او در 
این سال ها در س��ایه راهبرد بن سلمان علیه ایران دنبال و روز به 
روز تش��دید شد تا مشخص شود فلس��فه انتصاب همزمان این 2 
چهره جوان و بی تجربه از س��وی شاه جدید سعودی صرفا تخطئه 
و تضعیف جمهوری اسامی بوده است. با همه اینها و به رغم ابراز 
دشمنی های متعدد الجبیر در 3 سال گذشته، وزارت امور خارجه 
ایران نتوانست آنچنان که باید و شاید در اتخاذ اقدام متقابل با وی 
موفق شود و حتی محمدجواد ظریف در مواردی مواضعی انفعالی 

نسبت به هیات حاکمه جدید سعودی اتخاذ کرد.
سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ ■

وزی��ر خارجه پیش��ین عربس��تان 29 بهمن 96 در 
س��خنرانی خ��ود در کنفرانس امنیت��ی مونیخ در کنار 
نتانیاهو طی س��خنانی ضدایرانی مدعی شد: مشکات 
منطقه با انقاب ایران آغاز ش��ده است! وی گفت: ایران 
باید قانون خود را تغییر دهد؛ قانونی که در آن از صادر 
کردن انقاب صحبت شده است. وزیر خارجه عربستان 
همچنین در حالی که کش��ورش مردم بی دفاع یمن را 
م��ورد حمله قرار داده، ایران را به صادرات تس��لیحات 

برای حوثی ها متهم کرد.
عادل الجبیر همچنین در ادامه این سخنرانی گفت: 

ب��ا چالش هایی در زمینه س��وریه و یمن مواجه هس��تیم و تاش 
می کنیم برای حصول یک راه حل برای مسأله سوریه و سوق دادن 

همه به سمت مذاکره اقدام کنیم.
اعان جنگ به ایران ■

عادل الجبیر همچنین آذرماه گذش��ته پادش��اهی سعودی را 
»روشنایی« و ایران را »ظلمت« منطقه خاورمیانه توصیف کرد!

وی در منامه،  پایتخت بحرین با اش��اره به جنگ ها در منطقه 
و همچنین روند صلح اس��رائیل و فلس��طین، گفت: »با 2 رویکرد 
در خاورمیانه مواجه هس��تیم. عربستان سعودی روشنایی و ایران 
ظلمت در این منطقه هس��تند«. وی در ادامه اظهارات گستاخانه 
خود گفت: »س��عودی در حال جنگ با رویک��رد تاریک ایران در 

منطقه است«.
حمله حامی اصلی تروریسم به ایران ■

الجبی��ر همچنی��ن در جریان نشس��ت بین المللی موس��وم به 
»گفت وگوهای مدیترانه ای« که س��ال گذش��ته با شرکت مقامات 
شماری از کش��ورهای جهان در رم، پایتخت ایتالیا برگزار شد، با 
حمله به سیاست منطقه ای جمهوری اسامی، ایران را به داشتن 
»تاثیر منفی در سراس��ر منطقه« مته��م کرد و گفت: »آنان عما 

بی محابا مرتکب قتل در منطقه ما و جهان می شوند«.
وزیر خارجه عربستان س��عودی افزود: از سال 19۷9 ]انقاب 
اسامی[ ایران حامی اصلی تروریسم در سراسر جهان بوده است، 
به تروریس��ت ها پناه داده و تسهیاتی را برای تحرکات آنها فراهم 

آورده است.
ایران پاسخگوی اقدامات خود باشد! ■

وزیر خارجه پیش��ین س��عودی 22 فروردین 9۷ در پاریس با 
تک��رار اتهامات نخ نمای خود بار دیگر ایران را مس��ؤول بحران در 
منطقه دانس��ت. طب��ق این گزارش، عادل الجبیر در س��خناني با 
تکرار اتهامات نخ نماي خود ادعا کرد ایران باید پاسخگوي اقدامات 
خود در منطقه باشد. وي همچنین با اشاره به موضوع توافق اتمي 
ایران مدعي شد: ایران باید به خاطر نقض قطعنامه هاي بین المللي 

درباره موشک هاي بالستیک پاسخگو باشد.
همراهی با تحریم های ضد ایرانی ■

وزیر خارجه پیشین عربستان سعودی اردیبهشت ماه امسال با 
توسعه تحریم ها در ارتباط با ایران موافقت کرده بود.

وی در جری��ان کنفرانس مطبوعاتی مش��ترک با مایک پمپئو، 
وزی��ر خارج��ه آمریکا بیان داش��ت: »باید تحریم ه��ای جدید در 
خصوص حمایت ایران از تروریس��م، برنامه موش��کی این کشور و 

مداخله در امور کشورهای عربی وضع شود«.
ضمنا الجبیر خاطرنش��ان کرد عربستان س��عودی از سیاست 
دونال��د ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا در ارتباط ب��ا ایران حمایت 
می کند.  وی افزود: »ما از سیاست رئیس جمهور آمریکا در ارتباط 

با ایران حمایت می کنیم بویژه در ارتباط با اصاح برجام«.
حرف های ظریف مضحک است! ■

عادل الجبیر 14 ش��هریور 96 مدعی ش��ده بود ایران از طریق 

حزب اه و با حمات تروریستی منطقه را بی ثبات می کند. 
وزیر خارجه پیش��ین س��عودی همچنین گفته بود: حرف های 
وزیر خارجه ایران در خصوص »آش��تی جویی« مضحک است! اگر 
ایران می خواهد روابطش را با عربس��تان س��عودی بهبود بخشد، 
باید از تروریس��م و دخالت در منطقه دس��ت ب��ردارد. الجبیر در 
ادام��ه ادعاهای خود گفت: برخی س��ران القاع��ده که در ایران به 

سر می برند دستور اجرای برخی حمات در سعودی را داده اند.
هجمه به توان موشکی ایران ■

وزیر خارجه س��عودی همچنین 28 آبان 96 در س��خنان خود 
در نشست اتحادیه عرب، اظهارات ضد ایرانی خود را تکرار کرد.

وی در این س��خنرانی با تک��رار اتهامات خود علیه ایران گفت: 
دلیل حضور در این نشس��ت این اس��ت که ما خطر موش��ک های 
ایران را درک کرده ایم. وی مدعی ش��د: موش��ک بالستیکی که به 

ریاض شلیک شد، بیانگر تجاوزهای ایران از طریق حوثی هاست.
الجبی��ر در ادامه اظهارات ضدایرانی خود اف��زود: ما باید برای 

جلوگیری از سیاست های خصمانه ایران، مسؤولیت پذیر باشیم.
وزیر خارجه سعودی گفت: رفتارهای خصمانه ایران باعث شده 
جامعه بین الملل، ایران را نخستین کشور حامی تروریسم در جهان 
اعام کند. وی افزود: ایران سیاس��ت ترور دیپلمات ها و روی کار 
آوردن م��زدوران خود در منطقه مانن��د حوثی ها و حزب اه را در 

پیش گرفته است.
الجبی��ر گفت: باید تصمیم قاطعانه ای برای مقابله با تجاوزهای 

ایران به امنیت ملی عربی گرفته شود.

بازرسی ها از ایران تشدید شود ■
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربس��تان 3 آب��ان 96 گفته بود از 
موضع ترامپ در قبال ایران کاما حمایت می کند و حضور آمریکا 
در منطقه را موجب ثبات می داند. وزیر خارجه پیش��ین عربستان 
که در نشست اندیشکده انگلیسی »چتم هاوس« سخن می گفت، 
با بیان این اظهارات مدعی ش��د: ایران با سوءاس��تفاده از منابع به 
دست آورده )ناش��ی از برجام( برای تامین مالی اقدامات شرورانه 

خود در منطقه استفاده می کند«.
وی گفت: بازرسی ها از ایران باید تشدید شده و مراکز نظامی و 
اعام  نش��ده را نیز در بر بگیرد. وی همچنین ادعا کرد باید مساله 
تاریخ انقضای توافق و موشک های بالستیک هم حل شود. الجبیر 
درباره مواضع ایران در عراق هم ادعاهای بی اساسی را مطرح کرد 

و گفت ایران خواهان تسلط بر عراق است!
فرافکنی درباره روابط عربستان و ایران ■

وزیر خارجه پیشین عربستان سعودی شهریورماه سال گذشته 
نیز جمهوری اس��امی ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. 
عادل الجبیر روز سه شنبه 15 شهریور 96 در جمع خبرنگاران در 
لندن مدعی شد: هرگونه تجدید درباره ایران مستلزم آن است که 

تهران سیاست های خود را در منطقه تغییر دهد.
ع��ادل الجبیر تصریح کرد: گفت وگوه��ای دیپلماتیک با ایران 
درب��اره تمهیدات مربوط به مناس��ک حج به معنی عادی س��ازی 
رواب��ط نیس��ت و چنین تماس های��ی ارتباطی با سیاس��ت ندارد. 
الجبی��ر همچنین فروردین م��اه 9۷ در ادعایی تک��راری ایران را 
ب��ه نق��ض قوانین بین المللی مته��م کرد. وی در ادام��ه اتهام زنی 
مقامات کشورش به ایران، در جدیدترین ادعا گفت تهران قوانین 
بین المللی را نقض و انصاراه یمن را به موشک  مجهز کرده است. 
الجبیر افزود: عربستان حق پاسخگویی به این اقدام ایران را برای 

خود محفوظ می داند.
تکرار اتهامات بی اساس، این بار به بهانه ماجرای مراکش ■

اردیبهشت ماه امسال عادل الجبیر با بیان ادعای دخالت ایران 
در امور داخلی دیگر کش��ورها به بهانه حمایت ایران از 
جبهه پولیس��اریو در مراکش، دوباره اتهامات بی اساس 

خود علیه کشورمان را تکرار کرد.
بن��ا بر این گزارش، وی با تک��رار اتهامات خود علیه 
ای��ران گفته بود: »آنچه ای��ران از طریق حزب اه لبنان 
در مراکش و آموزش نیرو های جبهه پولیس��اریو انجام 
می ده��د نمونه خوب��ی از مداخله در امور کش��ور های 
دیگر اس��ت«. وزیر خارجه عربستان ادعا کرد: »ایران با 
مداخله در امور دیگران، در حال بی ثبات و ناامن کردن 

کشور های عربی و اسامی است«.
ادعاهای وزیر خارجه عربس��تان س��عودی در حالی اس��ت که 
»محمد حداد« س��خنگوی جبهه پولیساریو ادعاهای مغرب را در 
این باره کذب محض خوانده و از مقام های رباط )پایتخت مغرب( 

خواسته اسناد همکاری ایران با این جبهه را ارائه کنند.
ادعای مضحک درباره حمله داعش به ایران ■

وزیر خارجه پیش��ین س��عودی اول اس��فند 95 در اظهاراتی 
مضح��ک گفته بود: ایران تنها کش��وری اس��ت که هدف حمات 
داعش یا هر گروه تروریستی دیگری در منطقه قرار نگرفته است! 
وی در ادامه اظهارات نخ نمای خود در مونیخ مدعی ش��د: ایران و 
ش��به نظامیان تحت حمایت این کشور از ناامنی در چندین کشور 
حمای��ت می کنند. الجبیر ادعا کرد: ایران با ارس��ال س��اح برای 
نیروهای یمنی قطعنامه ش��ورای امنیت را نقض کرده است. وزیر 
خارجه سعودی با ادعای اینکه ایران به دنبال صدور انقاب است، 
اظهار داش��ت: تا زمانی که ایران رفت��ارش را تغییر ندهد، امکان 

همکاری با این کشور وجود ندارد.
الجبیر مدعی ش��د: ایران و شبه نظامیان وابسته به آن، امنیت 
را در بسیاری از کشورها برهم می زنند. ایران برای حوثی ها ساح 
به یمن قاچاق می کند که نقض قطعنامه های شورای امنیت است. 
ای��ران می خواهد نظام حاک��م بر خاورمیانه را تغیی��ر دهد. ایران 
موشک های بالستیک خود را در اختیار حوثی ها قرار می دهد تا به 

شهرهای عربستان حمله کنند.
گزافه گویی پس از فاجعه منا ■

ع��ادل الجبی��ر چن��د روز پس از حادث��ه منا، ۷ مه��ر 94 در 
گفت وگو با ش��بکه العربیه متعلق به عربستان سخنان 
تند و تیزي را علیه ایران بیان کرد. وی در این گفت وگو 
در پاس��خ به س��والي درباره اظهارات حسن روحاني در 
مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد که گفته بود ایران 
ب��راي ثبات در س��وریه ت��اش خواهد ک��رد، ادعاهاي 
گذش��ته خود درباره ایران را تک��رار کرد و گفت: ایران 
آخرین کشوري است که مي تواند درباره برقراري ثبات 
در س��وریه صحبت کند. شواهد نشان مي دهد ایران به 
شبه نظامیان حوثي در یمن کمک مي کند و اصلي ترین 
دلیل پش��ت پ��رده مناقش��ه و جنگ داخل��ي در یمن 
اس��ت. وزیر خارجه سابق عربستان در ادامه افزود: ایران با ارسال 
کمک هاي تس��لیحاتي و اعزام مش��اوران و کارشناسان نظامي که 
با قطعنامه ش��ماره 2216 ش��وراي امنیت مغایر است، به تمرد و 
ش��ورش حوثي ها علیه دولت، قانون و ادامه جنگ در یمن کمک 
کرده اس��ت. ایران باید آخرین کش��وري باش��د که از ثبات براي 
س��وریه سخن بگوید. وزیر خارجه سابق سعودي در ادامه سخنان 
خود با اش��اره به حادثه منا نه تنها از جهان اس��ام به دلیل این 
سهل انگاري عذرخواهي نکرد بلکه نوک پیکان حمات را به سمت 
تهران نشانه رفت و گفت: در حادثه منا ایران به دنبال بهر ه برداري 
سیاس��ي از یک تراژدي انساني است. تحقیقات براي یافتن دایل 
اصلي این حادثه در جریان اس��ت. پادشاهي سعودي بارها تاکیده 
کرده نباید از مراس��م دیني که براي همه انس��ان ها مقدس است 
بهره برداري سیاس��ي کرد. مقامات ایران خوب مي دانند پادشاهي 
س��عودي بهترین خدمت ها را به زائران خانه خ��دا ارائه مي دهد. 
وي در پاس��خ به س��خنان روحاني در س��ازمان ملل که گفته بود 
سعودي باید به مدیریت مراسم خانه خدا اهمیت بیشتري بدهد، 
گفت: ایراني ها باید آخرین کس��اني باش��ند که از مدیریت مراسم 

حج انتقاد می کنند!

  »وطن امروز« مواضع عادل الجبیر، وزیر خارجه برکنار شده سعودی
 علیه کشورمان را بازخوانی می کند

 زبان  دراز 

واکنش انفعالی به رویکرد تهاجمی الجبیر
با وجود مواضع ضدایرانی متعدد الجبیر در سال های اخیر که تنها به 
گوشه ای از آن اشاره شد، واکنش دستگاه محمدجواد ظریف به این رویکرد 
نه تنها همسطح و بازدارنده نبود که حتی شاهد برخی موضع گیری های 
عجیب و نس��نجیده از س��وی وزیر امور خارجه در این راس��تا بوده ایم؛ 

موضع گیری هایی که انتقادات گسترده از ظریف را نیز به دنبال داشت.
محمدجواد ظریف بهمن ماه 94 در شرایطی که مواضع ضدایرانی هیات 
حاکمه جدید س��عودی روزبه روز تشدید می شد از چالش های مشترک 
میان ایران و »برادران سعودی« سخن گفت. وی در ادامه سخنان خود در 
اجاس امنیتی مونیخ همچنین گفت: »خبر خوب این بود که دوست من 
عادل الجبیر با حضور ایران، به مذاکرات وین بیاید«. وی همچنین به رفتار 
دولت ایران با عربستان نیز اشاره و تصریح کرد: 500 زائر ما در مراسم حج 
کشته شدند اما ما روابط خود را قطع نکردیم حتی روابط خود با عربستان 

را کاهش هم ندادیم.
اظهارات حیرت آور ظریف که بی توجه به مناس��بات ایران و عربستان 
و بویژه رویکرد تهاجمی وزیر خارجه این کش��ور اتخاذ شده بود، موجب 
شد بس��یاری از کارشناسان و همچنین خانواده های قربانیان فاجعه منا 
به انتقاد از او س��خن بگویند. از جمله دکتر فرشته روح افزا، معاون طرح، 
برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و همسر شهید 
دکتر احمد حاتمی که قبل از فاجعه منا به طرز مشکوکی در عربستان به 
شهادت رسید، شهریورماه 95 در گفت وگو با »وطن امروز«، از این ادبیات 
ظریف انتقاد کرد و گفت: ما یک تس��لیت هم از رئیس جمهور و وزارت 
امور خارجه درباره شهدای مان ندیدیم. به جای پیام تسلیت، آقای ظریف 
مصاحبه کرد و گفت ما با اینکه 500 شهید دادیم ولی رابطه مان با سعودی  
دچار مشکل نش��ده است. شما شاهدید بعد از حادثه سفارت عربستان، 
آنها  روابط دیپلماتیک شان را با ایران قطع کردند. آقای رئیس جمهور هم 
درباره س��فارت قاطعانه، جدی و قدر وارد شدند. بنده با حمله به سفارت 
مخالفم ولی چه می ش��د ایشان همان اقتدار را برای شهدای خودمان به 

خرج می دادند؟
وی در همین راس��تا افزود: شما جایی س��راغ دارید که آقای روحانی 
تاکید بر پیگیری مساله داشته باشند؟ ما درباره شهدای مان هیچ حمایتی 
از دولت ندیدیم. آقای ظریف وقتی مصاحبه کردند که ماها با دادن چند 
صد شهید با سعودی قطع رابطه نکردیم؛ شما نمی دانید چقدر جگرمان 
سوخت. به آنها می گویند برادران سعودی! آنها برادر می شوند؟ باور کنید 
اگر واکنش قاطع رهبر معظم انقاب نبود، امکان بازگشت بدن شهدای ما 
وجود نداشت. پیام امسال رهبر معظم انقاب را در کنار پیام های سال های 
گذشته ایشان بگذارید و ببینید چقدر ایشان روشنگرانه مشت سعودی را 
باز کردند. پیام روز دوشنبه ایشان، آبی روی داغ آتش خیلی از ما بود. ما 
در این یک سال تنها از جانب رهبر معظم انقاب حمایت شدیم. یعنی 
اگر این خانواده ها آرامند، به خاطر ایشان است اگرنه ما در جاهای دیگر 

حرف های ضد و نقیض و توهین شنیدیم. 

عراقچی: از برجام توقع 
شکوفایی اقتصاد نداشته باشید

همزمان با اظهارات روحانی درباره ضرورت تدوین برجام 2

کلنا فداکِ یا زینب 
فرخنده سالروز وادت پیام آور حماسه کربا

بر غیورمردان مدافع حرم 
این سربازان آخرالزمانی قمر بنی هاشم مبارک باد

1- افرادی که تاریخ اندیش��ه سیاسی غرب را 
مطالع��ه کرده اند، حتماً دیده ان��د که در تاریخ 
بعد از رنس��انس، »لوتریسم«، »ماکیاولیسم«، 
»دولت مطلقه مدرن هابزی«، »لیبرالیس��م« 
و »مارکسیس��م« به نوعی پشت  سر هم پیدا 
ش��ده اند. این توالی اندیش��ه ها این پرسش و 
مفروض را به وجود می آورد که گویی هرکدام از 
این اندیشه ها علت پیدایش اندیشه های بعدی 
بوده اند و اندیشه های پسین معلول اندیشه های 
پیش��ین هس��تند. به عبارت دیگر زمانی که 
اندیشه پیشین پدید آمد، زمینه برای پیدایش 
اندیشه بعدی فراهم ش��د. البته این موضوع و 
 فه��م کیفی��ت آن، جای مطالعه بیش��تر دارد 
و در اینجا تنها به عنوان یک نکته و پرس��ش 

مطرح شد.
2- اما مس��اله مهم این یادداشت که با مطلب 
فوق بیگانه نیست، آن است که برخی دولتمردان 
توس��عه گرای کش��ور که گاه می توانسته اند از 
زبان دین هم س��خن بگویند و در سخنرانی ها 
و خطبه های خود سیاس��ت های توسعه گرای 
خویش را توجیه کنند، در مسیر حرکت کان 
سیاس��ی خود قدم ب��ه ج��اده ای نهادند که 2 
منزلگاه اصلی داشت؛ »ماکیاولیسم« و »دولت 
مطلقه مدرن«. آنان در کنار سیاس��ت اعامی 
»توسعه« به سیاس��ت اعمالی ساخت »دولت 
مطلقه مدرن« روی آوردن��د. آنان در پیمودن 
این مسیر راه را طوری رفتند که گویی ایران در 
حرکت خود هنوز از این دو منزلگاه خارج نشده 
اس��ت. یعنی ایران هنوز به مرحله لیبرالیس��م 
نرسیده اس��ت و فعا در کشاکش  این مرحله 

بسر می برد.
3- اما ماکیاولیس��م چیست؟ ماکیاولیسم نماد 
اس��تفاده اب��زاری از دین و اخاق در سیاس��ت 
اس��ت. این روش توسط سیاستمدارانی صورت 
می گیرد ک��ه خود به اعتق��ادات دینی مؤمنانه 
باور ندارند و چون ب��ه اهمیت دین و اخاق در 
تنظیم امور جامعه و سیاس��ت آگاه هستند، از 
آن بهره می برند. ماکیاولیس��ت ها همچنین به 
اخاق، کوچک ترین اعتقادی ندارند و به ادعای 
آنها سیاس��ت جای اخاق فردی نیست. جمع 
این ویژگی ها در ماکیاولیس��م از یکسو منجر به 
سکواریس��م می ش��ود، زیرا مانند موریانه دین 
را از درون می خ��ورد و به تدریج جز پوس��ته ای 
از آن نمی گ��ذارد و در حال��ت بدت��ر آن را ب��ه 
»افی��ون توده ها« تبدیل می س��ازد؛ به این معنا 
که س��عی می کند کنترل منابع و تفسیر دینی 
را به دس��ت بگیرد تا از این طریق کنترل مردم 
و جامعه مؤمنان را در اختیار داش��ته باش��د. در 
سیاست ماکیاولیس��تی همواره تاش می شود 
برای سیاس��ت های اتخاذش��ده تا جای ممکن 
ادله ش��رعی برای توجیه و مشروعیت بخش��ی 
ب��ه آن سیاس��ت جور ش��ود. در واق��ع اگر یک 
سیاستمدار مؤمن ابتدا براساس تکلیف شرعی، 
سیاس��ت خود را تنظیم می کند و س��پس اگر 
کس��ی دلیل آن را پرسید به منابع دینی ارجاع 
می دهد، یک ماکیاولیست ابتدا براساس منافع و 
مصلحت سنجی های خود یک سیاست را اتخاذ 
می کند بعد در متون مختلف می گردد تا چیزی 
بیابد که سیاست او را توجیه کند. در اینجا دین 
کاا و تبدیل به ابزاری برای اداره جامعه می شود. 
در رویکرد مومنانه به سیاس��ت ما با ادله شرعی 
مواجهی��م اما در ماکیاولیس��م با دلیل تراش��ی. 
در آنجا ادله ش��رعی بر تصمیم ما تقدم دارند و 
در اینجا اراده سیاس��تمداران اس��ت که از شرع 
پیش��ی می گیرد. در حقیقت علت اصلی ای که 
ماکیاولیس��ت ها مانند لیبرالیس��ت ها به حذف 
دین از جامعه نمی اندیش��ند و به لحاظ نظری 
از سکواریسم دفاع نمی کنند، همین است، زیرا 
آنها به تجربه دریافته اند به جای مبارزه علنی با 
دین که اقتدار آنها را به چالش خواهد کشید باید 

از آن به سود خود بهره برد.
ادامه در صفحه 5

 صفحه   2

از »ماکیاولیسم« تا 
»دولت مطلقه مدرن«

نخس��تین  در  ملک�ی:  س�عید 
روزهای س��ال نو میادی )اواسط 
دی م��اه( اعان خبر ف��روش قریب الوقوع س��هام 
»آرامک��و«)1( از جانب »محمد بن س��لمان« نایب 
ولیعهد رژیم سعودی یا به عبارتی »شاهچه در سایه 
عربستان« بازتاب وسیعی یافت. هرچند بن سلمان، 
خصوصی سازی آرامکو را در راستای منافع شرکت 
نفت عربستان، بازار س��عودی و شفافیت بیشتر و 
مقابله با فس��اد عنوان کرده است اما این ادعاها با 
توجه به ویژگی »تمامیت خواهی«، »پرده پوشی«، 
»فس��ادپروری« و »بهره برداری خاندانی« از منابع 
ملی عربستان جز گزافه به نظر نمی رسد. از همین 
رو کارشناسان و صاحبنظران »اقتصاد سیاسی« و 
»اقتصاد انرژی« تحلیل ه��ای گوناگونی را در این 

زمینه ارائه داده اند.
یک- نخس��تین تحلیل معطوف به س��ودجویی 
حداکثری خانواده س��لمان پادش��اه س��عودی در 
راستای تبدیل بزرگ ترین شرکت انرژی جهان به 
اموال ش��خصی وی و فرزندانش از طریق زد و بند 
با سرمایه داران بزرگ جهانی است. به عبارتی برخی 
تحلیلگران منافع شخصی را مهم ترین عامل تصمیم 

برای خصوصی سازی آرامکو برمی شمرند.
دی��دگاه دیگ��ری در ای��ن زمینه وج��ود دارد 
ک��ه زمینه های فروش س��هام آرامکو را ناش��ی از 
وضعیت نابس��امان ارزی عربس��تان و هزینه های 
فزاینده ری��اض می داند. افت ش��دید قیمت نفت 
طی 2 س��ال گذش��ته ]آن ه��م با توطئ��ه خود 
آل س��عود برای ضربه زدن به جمهوری اس��امی 
ایران[، س��بب ش��د عربس��تان با کس��ری بودجه 
 مواج��ه ش��ود که ای��ن رق��م در س��ال 2015 به 
6 درصد رسید. همراه شدن افت شدید بهای جهانی 
نفت با افزایش مخارج نظامی سعودی و مداخله گری 
پرهزینه عربستان در منطقه از یمن گرفته تا سوریه 

به مش��کات اقتصادی ریاض دامن زده و از این رو 
برخی تحلیلگران هدف از فروش س��هام آرامکو را 
خروج از تنگناهای مالی و اقتصادی کنونی می دانند.

بر این اساس سعودی ها می توانند با ادامه مشی 
تقویت توان نظامی خ��ود، مداخله گری نظامی در 
منطقه را با همان ش��دت و حدت پیش��ین ادامه 
دهن��د. در این  ب��اره باید گفت س��عودی ها به رغم 
تنگناهای مالی و کاهش ذخایر ارزی شان همچنان 
به عن��وان دارنده یک��ی از بزرگ ترین بودجه های 
نظامی در جهان)2( در پی خریدهای چند میلیارد 
داری انواع تسلیحات هستند. اواخر دی ماه روزنامه 
روسی »کامرسانت« از تکاپوی رهبران ریاض برای 
خرید تسلیحاتی 10 میلیارد داری از روسیه خبر 
داد. ضمن اینکه اواسط مهرماه سعودی ها در جریان 
س��فر رئیس جمهور فرانس��ه به خاورمیانه قرارداد 
س��نگینی برای خرید س��اح های پیشرفته با این 

کشور منعقد ساختند.
دو- تحلیل دیگری که در س��طحی کان تر ارائه 
شده است، تصمیم اخیر سعودی را بخشی از پازل 
توطئه نفتی عربی - غربی قلمداد می کند. ناظران 
تحوات اقتصاد ان��رژی به اتفاق بر این باورند افت 
ش��دید قیمت نفت طی سال های اخیر نتیجه نوع 
کنش��گری عربستان در عرصه تولید و عرضه نفت 
به بازارهای جهانی بوده است. سعودی ها با توجیه 
مقابله با تولید و عرضه نفت ش��یل آمریکا از هیچ 
تاشی فروگذار نکرده اند تا قیمت نفت را در جهان 
به شکل دس��توری و تصنعی پایین نگاه دارند. بنا 
به ادعای سعودی ها هزینه تولید نفت شیل آمریکا 
دس��ت کم رقمی بین 40 تا 50 دار اس��ت و نفت 

زیر 30 دار صنعت نفت ش��یل را زمین می زند. از 
ای��ن رو ریاض با جلوگیری از کاهش عرضه از یک 
سو به دنبال حفظ سهم خود در بازار جهانی انرژی 
بوده و از سوی دیگر کوشیده نفت شیل را به عنوان 
مهم ترین رقیب نفت س��نتی ب��ا چالش به صرفه 

نبودن و در نهایت قطع تولید روبه رو سازد.
این در حالی اس��ت که این سیاس��ت افزون بر 
هزینه های باای آن برای ش��رکت های آمریکایی 
به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت ش��یل و 
نیز کش��ورهای عربی از جمله خود عربس��تان، به 
زی��ان تولیدکنندگانی چون ایران و روس��یه تمام 
ش��ده است. از این منظر س��عودی ها با کلید زدن 
یک ب��ازی باخت- باخت به دنب��ال ضربه زدن به 
کش��ورهایی هایی بوده اند که در صحنه منطقه ای 
بیشترین چالش ها را برای ریاض به وجود آورده اند.

در چنین فضایی و با توجه به آنچه گفته ش��د، 
خصوصی س��ازی آرامکو به شکل فروش سهام آن 
به بانک ها و موسس��ات کان سرمایه دار آمریکایی 
و چینی، اقدامی است که بخش عمده تولید نفت 
اوپ��ک را بین المللی می کند و از انحصار س��ازمان 
صادرکنندگان نفت خارج می سازد. به بیان دیگر، 
عربستان از طریق این اقدام می کوشد ضمن تبرئه 
خ��ود از مس��ؤولیت بحران جهانی نفت و کس��ب 
مناف��ع حداکث��ری از فروش نفت، نق��ش اوپک را 
در تصمیم گیری ه��ای آتی ب��ازار جهانی انرژی به 
حداقل برساند و پیشاپیش مانع شکل گیری ائتافی 
ضدس��عودی به رهبری کش��ورهایی چون ایران و 
ونزوئا علیه یکه تازی های خود در اوپک ش��ود. به 
این ترتیب بسترهای ازم برای ادامه فرآیند توطئه 

عربی- غربی و ضربه زدن به تولیدکنندگانی چون 
ایران و روسیه فراهم خواهد شد.

س�ه- و اما در زمینه ریشه یابی سیاسی این اقدام 
سعودی ها، متغیرهایی نظیر افزایش توان و قدرت 
منطق��ه ای و بین الملل��ی ای��ران را در برابر ضعف 
فزاینده سعودی ها به واسطه شکست های مکرر در 
عرصه های منطقه ای نظیر تحوات سوریه، یمن و 
عراق باید یادآور ش��د؛ شکست هایی که سعودی را 
در وضعیت انفعال قرار داده و برای تامین منابع تازه 
مداخله گری و آش��وب آفرینی در منطقه به صحنه 
رقابت های ش��دید اقتصادی و ضربه زدن به منافع 

جمهوری اسامی ایران کشانده است.
این در حالی است که ترفندهایی نظیر فروش 
س��هام آرامکو بیشتر به شکل »خودکشی از ترس 
مرگ« می ماند و به واسطه پیامدهای زیانبار خلع ید 
از بزرگ ترین ش��رکت انرژی جه��ان بی تدبیری، 
بی کفایتی و انفعال رهبران سعودی را بیش از پیش 

به تصویر می کشد. 
----------------------------------

پی نوشت
( نام ش��رکت ملی  1- آرامکو )
نفت عربس��تان سعودی است که س��ال 1933 با 
مشارکت شرکت های آمریکایی تاسیس شد. ذخایر 
نفتی این شرکت معادل 265 میلیارد بشکه برابر با 
15 درصد کل ذخایر اثبات  شده جهان برآورد شده 
است. این شرکت همچنین دارای 2۷9 هزار میلیارد 

متر مکعب ذخایر گاز طبیعی است.
2- بن��ا بر گ��زارش »موسس��ه تحقیق��ات صلح 
بین المللی اس��تکهلم«، عربستان با بودجه بیش از 
80 میلیارد داری در س��ال 2014، پس از آمریکا، 
چین و روسیه بیشترین مخارج نظامی را داشته که 
میزان آن نسبت به سال 2013 رشدی 1۷ درصدی 

داشته است.

خودکشی عربستان از ترس مرگ!

فروش آرامکو به مثابه سفارش آرامگاه برای آل سعود
نگاه

     کمیل احمدی     

 صفحه     15

 صفحه     4

 احتمال قطع 
شیر مدارس!

معاون محیط زیست استان تهران خبر داد

با وجود تأکید فراوان کارشناسان سامت بر 
توجه ویژه به شیر مدارس انجام می شود

 هوای پایتخت 
در شرایط ناسالم

مقابل وزرای معترض 
پایه پولی ایستادم

 شاید با عربستان
 به سوریه حمله کنیم

 صفحه     3

 صفحه     4

 از محل هدفمندی یارانه ها قرار بود ■
400 میلیارد تومان برای بودجه شیر 

اختصاص یابد

 صفحه   2

برجام مجوز تقسیم 
رانت شده است

مهرداد بذرپاش:

حسن روحانی:

وزیر خارجه ترکیه:  

یادداشت امروز تیترهاي امروز

 پیامک خوانندگان
  10002231

 سام وطن
 66413942 09203033930

دریافت پیام های شما در شبکه های اجتماعی
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عصبیت

یک��ی از مش��کات اخ��اق 
عصبیت«  »خ��وی  اجتماعی 
اس��ت. امام س��جاد)ع( درباره 
عصبیت می فرمایند: »عصبیت 
آن است که کس��ی قوم خود 
را در انجام س��تمی ی��اری کند«.]جهاد النفس 
وسائل الشیعه: 265[ یعنی به جای طرفداری از 
حق، از گروه و دسته خود حمایت کند. حضرت 
ام��ام خمینی)ره( درب��اره عصبیت می فرمایند: 
»عصبیت  یکی از اخاق باطنه نفس��انیه است 
ک��ه آث��ار آن مدافعه ک��ردن و حمایت نمودن از 
خویش��اوندان و مطلق متعلقان است، چه تعلق 
دینی و مذهبی و مسلکی باشد، یا تعلق وطنی و 
آب و خاکی یا غیر آن، مثل تعلق شغلی و استاد 
و ش��اگردی و جز اینها. و این از اخاق فاسده و 
ملکات رذیله ای است که منشأ بسیاری از مفاسد 
اخاقی و اعمالی گردد. و خود آن في نفسه مذموم 
است اگرچه برای حق باشد، یا در امر دینی باشد 
و منظور اظهار حق نباشد، بلکه منظور غلبه خود 
یا هم مسلک خود یا بستگان خود باشد. اما اظهار 
ح��ق و ترویج حقیقت و اثب��ات مطالب حقه و 
حمایت برای آن یا عصبیت نیست، یا عصبیت 
مذمومه نیست. میزان در امتیاز اغراض و مقاصد 
و قدم نفس و ش��یطان و حق و رحمان است«. 

]شرح چهل حدیث: 146 - 145[ 
خاصه! هرگون��ه هواخواهی و طرفداری که 
بر محور حق نباش��د، عصبیت است و عصبیت 
خطری بزرگ برای جامعه اس��امی محس��وب 
می ش��ود. شکی نیس��ت که انس��ان موجودی 
اجتماعی اس��ت و در اجتماع گروه های مختلف 
اجتماعی ش��کل می گیرد، خانواده، دوس��تان، 
هم مسلکان و هم کیشان، همکاران و هم صنفان، 
هم گروه ها و هم حزبی ها و هم جناحی ها و امثال 
آن که افراد به تناسب در آن گروه ها عضو هستند. 
جای رشد عصبیت هم در چنین جریاناتی است 
که ما برای روابط درون گروهی خودمان حساب 
ویژه باز می کنی��م و از آن دفاع می کنیم، حتی 
اگر حق نباشد. توضیح کوتاهی می دهم تا مطلب 
روش��ن ش��ود. ایام انتخابات نزدیک است، افراد 
مختلفی نامزد ش��ده اند و گروه ها و جریان هایی 
هم از آنان پشتیبانی می کنند. اگر تحقیق  کردیم 
و به این نتیجه  رس��یدیم که فان فرد یا جریان 
بهترین فرد برای مجلس اس��ت، ب��رای حق و 
تثبیت نظام اس��امی به او رأی می دهیم و از او 

دفاع و برایش تبلیغ می کنیم.
ادامه در صفحه 5
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حجت ااسام و المسلمین سید سعید لواساني*

بازگشت همه به سوي اوست

 جناب آقای 
مسلم خوش اخاق

 مصیبت وارده را به جنابعالي تسلیت 
عرض نموده؛ براي آن مرحوم غفران و 

آمرزش و براي شما و خانواده محترم صبر و 
اجر از درگاه حضرت احدیت مسألت داریم

وطن امروز

 با وجود تشدید مواضع ضد ایرانی وزیرخارجه عربستان، ادبیات محمدجواد ظریف درباره آل سعود 
همچنان با واقعیات جاری میان 2 کشور در تضاد است

»دوست من عادل الجبیر«!
vatan-e-emrooz   voL.08   no.1821    Sun.Feb.14, 2016   ISSn:2008-2886

 صفحه   2

  ما و برادران س�عودی مان با تهدید و چالش های 
مشترک در منطقه مواجه هستیم

  500 زائر ما در مراسم حج کشته شدند اما ما روابط 
خود را قطع نکردیم حتی روابط خود با عربستان را 

کاهش هم ندادیم

صفحه   12 صفحه   2

 چگونگی مواجهه با جهان جدید 
در گفت وگوی »وطن امروز« با دکتر پرویز امینی

رهبر انقاب در جلسه درس خارج فقه:

 سراغ نهاد کوچک 
کیفی برویم

 پاسخ به شبهات روز 
منافاتی با فقاهت ندارد

مجلس شورای اسامی است
لی لی پوت که نیست!

[ سر درنمی آورم؛   »بنده ]از توافق با 
بنده خب��ری از این توافق ن��دارم، نمی دانم این 
قرارداد انجام می ش��ود یا نه، واقعاً از اینکه دولت 
چه اقدامی می خواهد در این زمینه انجام دهد، 
خب��ری ن��دارم... اگر می خواهیم ب��ه بانک های 
جهان��ی وص��ل ش��ویم، در ابتدا بای��د تکلیف 
پولشویی خودمان را حل کنیم... یکی از دایلی 
ک��ه بانک های ایران نتوانس��تند طبق برجام به 
بانک های خارجی وصل ش��وند، این اس��ت که 
بانک های خارجی می گویند در بانک های ش��ما 
به راحتی پولشویی انجام می شود که البته حرف 
درستی است... بنده کار کارشناسی در این زمینه 
بلد نیستم، اصاً چرا ما 30 یا 40 بانک در کشور 
داریم، چرا یک یا 2 بانک نداریم... اان سپاه بانک 
»مهر اقتصاد« را دارد و نیروی انتظامی هم بانک 
دارد، با بانک های خودشان کار کنند، این نهادها 
خودش��ان پول ه��ای خودش��ان را راه بیندازند، 

مشکلی پیش می آید؟«
ای��ن حرف ه��ا را مس��عود پزش��کیان زده 
اس��ت. نایب رئیس اول مجلس شورای اسامی 
اس��ت ولی نمی دان��د  و تبع��ات توافق 
با آن برای کش��ور چیس��ت اما آنگونه که ادامه 
می ده��د؛ می گوید باید آن را بپذیریم. می گوید 
ادعای بانک های خارجی مبنی بر پولش��ویی در 
بانک های ایران درست است! و نمی فهمد ماجرای 
پولش��ویی و انتقادها نسبت به ماهیت  
تفاوت دارد! می گوید از سیس��تم بانکی سر در 
 نمی آورد اما در ادامه می گوید کشور فقط یک یا

2 بانک نیاز دارد و سپاه برود با بانک های خودش 
کار کند! نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��امی 
است اما نمی داند »سپاه برود با بانک های خودش 
کار کند« یعن��ی چه! در مجلس نهم که ایحه 
مبارزه با پولشویی را تصویب کرده، نماینده بوده 
است اما توان تشخیص و تمییز بین این ایحه و 
 را ندارد! آدم این حرف ها را که می خواند 
نمی داند چه بگوید! نایب رئیس اول مجلس است! 
نایب رئی��س اول مجلس ش��ورای اس��امی 
است اما دست کمی از نایب رئیس دوم مجلس 
ندارد. بی بی سی فارسی هم توطئه منافق پسند 
و ضدامام��ی فایل صوتی حس��ینعلی منتظری 
را رها کرده اس��ت؛ ام��ا نایب رئیس دوم مجلس 
ش��ورای اسامی دست بردار نیست. به این و آن 
نامه می نویسد که بیایید جوابگو باشید و توضیح 

دهید! نامه هایی خوشایند فرقه رجوی!
ادامه در صفحه 5

روزنه

چه ما بنویسیم، چه ننویسیم، 
واقعیت آن اس��ت ک��ه افکار 
عمومی در ماجرای حقوق های 
نجوم��ی دل خونی از دس��ت 
آقایان دارد. مردم حقوق بخور 
و نمی��ر خ��ود را قیاس می کنند ب��ا حقوق این 
دردانه های اعتدال، آن وقت از تماشای این همه 
تبعیض و فاصله سوپرطبقاتی آه شان تا کجاها که 
نمی رود! مردم می بینند هر ماه گروهی از ایشان 
بی آنکه معیاری از طرف دولتمردان اعام شود، از 
گرفتن یارانه محروم می شوند اما با وجود ادعای 
خزانه خالی، صفدرحسینی فان حقوق نجومی 
را می گیرد و رئیس بانک معلوم نیس��ت چرا به 
اسم »ملت«، بهمان حقوق نجومی را! واقعا مردم 
مانده اند که عزاداری دولت در ش��ب واریز یارانه 
را باور کنند یا ارقام و اعداد درخشان فیش های 
نجوم��ی را! همی��ن ناراس��تی ها و برخوردهای 
دوگانه اس��ت که دل مردم را از دس��ت اعوان و 
انص��ار اعتدال خون کرده. تا اینجا اما تنها بحث 
تبعیض اس��ت و پرسش هایی از این دست: »آیا 
خون صفدرحس��ینی از خون ما ملت پررنگ تر 

است و اگر پررنگ تر است، چقدر؟! و تا کجا؟!« 
خون دل مردم لیکن بیشتر هم می شود آنجا که 
می بینند حتی یک نفر هم در موضوع حقوق های 
نجومی به قوه قضائیه معرفی نشده! یعنی تبعیض 
هست به کنار، هیچ عزمی هم در دولت اعتدال برای 
مبارزه با این تبعیض بّین و آشکار دیده نمی شود! 
و ن��ه تنها دی��ده نمی ش��ود ک��ه در اوج وقاحت، 
مدیران شایس��ته برخورد جدی را مدح و ستایش 
هم می کنند! و اینگونه اس��ت ک��ه آه بلند مردم از 
دست جماعت، بلندتر هم می شود! شگفتا! دولتی 
با این مختصات و مشخصات، توقع از مردم داشت 
در کمپین »نه به یارانه« مثا حماس��ه بیافرینند! 
مردم قی��د ناچیزترین یارانه ممک��ن را بزنند که 
عزیزکرده های اعتدال، ماهی 200 میلیون به جیب 
بزنند! دیروز سرباز محترمی که در همسایگی دفتر 
روزنامه مشغول حراس��ت و نگهبانی از ساختمان 
یکی از نهادهای کش��ور اس��ت، می گف��ت: »اینها 
ماهی 200 میلیون و 150 میلیون و 100 میلیون 
را مانده ام چه جوری خرج می کنند؟!« به او گفتم: 
»غصه نخور! خ��رج می کنند عین آب خوردن!« و 
البته این را دیگر نگفتم که کجای کاری پسر خوب! 

درخواست افزایش حقوق هم داده اند! 
این از یک »ناگفته«، حال بروم س��ر وقت یک 
»نانوش��ته«، یعنی چیزی که ح��دود 2 ماه پیش 
می خواس��تم بنویس��م لیک��ن من ب��اب رواداری و 
س��عه صدر، قید نوشتنش را در آن زمان زدم! ماجرا 
برمی گردد به روزهایی که نامه های حسن روحانی، 
ای��ن امید را در دل مردم زنده می کرد که اگرچه در 
دو تا نیست اما  دولت اعتدال، مصادیق تبعیض، یکی � 
اینقدر هست که خود رئیس کابینه عزمی جزم برای 
مبارزه با فس��اد و تبعیض و ولنگاری اقتصادی دارد. 
این »امید« بیشتر هم شد، آنجا که ریاست محترم 
جمهوری در جمع مردم کرمانش��اه وعده دادند که 
در دولت اعتدال فساد و تبعیض هرگز تحمل شدنی 
نیست و اگر خاطی، از بستگان یا وابستگان هم باشد 
باز تحمل نخواهد شد. از این نامه ها و وعده و وعیدها 
اما چند روزی بیش��تر نگذشته بود که از دل دولت 
اعتدال، صداهای مخالفی با صدای رئیس جمهور به 
گوش رس��ید. اوجش آنجا بود که سخنگوی دولت 
در مراسم تودیع و معارفه، صفدرحسینی را »ذخیره 
نظام و امانتدار بزرگ« خواند! بعدها البته کاشف به 
عمل آمد تودیع با یک مدیر نجومی بوده و معارفه با 
یک مدیر نجومی دیگر! از قضا، مقام قضایی هم این 

مهم را تایید کرد! 
القص��ه! ماجرای متن نانوش��ته برمی گردد به 
همین مقطع. آن روزها قصد داش��تم طی نامه ای 
خط��اب به رئیس جمه��ور، 2 نکته را به ایش��ان 
توصیه کنم و بگویم اوا شما با وجود چنین اعوان 
و انص��اری که به رغم میل حضرتعالی، مش��غول 
ماله کشی روی فساد و تبعیض هستند، هیچ نیازی 
به هیچ دشمنی نخواهید داشت! و ثانیا مصلحت 
ش��ما اقتضا می کند مدیران از قبیل همین آقای 
نوبخ��ت را هر چه زودتر عزل کنید تا آحاد مردم 
اطمینان قلبی پیدا کنند که رئیس جمهورشان در 
امر مهم مبارزه با فساد و تبعیض ایضا عناصر حامی 
ویژه خواری با احدی شوخی ندارد! منتهای مراتب 
همانط��ور که گفتم از خیر نوش��تن نامه مذکور 
گذشتم چرا که گفتم شاید صبر و حوصله کارگر 
افتاد! نگو »صبوری طرفه خاکی بر س��رم کرد!« 
اندکی گذشت و شوربختانه مشاهده کردیم خود 
آقای روحانی هم به جای مبارزه جدی با فساد و 
تبعیض، نیز حامیان کیسه دوزان، مشغول نواختن 

دستگاه قضا شده اند...
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حتی یک نفر!

با افش��اگری های اخیر پیرامون 
توافق  تقریبا همه مردم 
متوجه ش��ده اند که آمریکا بنا دارد مطابق نقشه 
جدید اعمال »تحریم های هوشمند« علیه ایران 
در دوره پسابرجام، دولت دکتر روحانی را مجاب 
کند دایره ممنوعیت ها و محدودیت ها را به داخل 
بکشاند. با محاصره سپاه حاج قاسم سلیمانی در 
داخل، کمربند امنیتی فرامرزی ایران شکس��ته 
می شود و با نفوذ دشمن به مرزها، بروز ناامنی در 
شهرها مطابق آنچه همسایگان ایران با آن دست 

و پنجه نرم می کنند، اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
فارغ از اینکه بانک مرک��زی و وزارت اقتصاد 
و مجموع��ه دولت متوجه مخاطرات تن دادن به 
»تحریم های هوشمند« بوده اند یا خیر، مهم است 
بدانیم سیاس��ت »خودتحریمی« چگونه منافع 
آمری��کا را تامین می کند و دقیقا چرا در دوره ای 
که بنا بود ب��ه قول آقای رئیس جمه��ور »دیوار 
تحریم ها فرو بریزد«، نقش��ه دش��من به س��مت 
»تحریم های هوشمند« شیفت پیدا کرده است؟!

  تضعیف سد دفاعی
علیرضا نادر، پژوهشگر ضدایرانی موسسه رند، 
وابس��ته به وزارت دفاع آمریکا، س��پاه پاسداران 
انقاب اسامی را قدرتمندترین سازمان نظامی و 
امنیتی ایران معرفی می کند که مسؤولیت حفظ 
نظام را ب��ر عهده دارد. او با برش��مردن تک تک 
ح��وادث مه��م پس از پی��روزی انق��اب، عامل 
شکست نقشه های متنوع اجرا شده ضد جمهوری 
اس��امی ایران، اعم از قیام مس��لحانه منافقین، 
جن��گ تحمیل��ی، توطئه سیاس��ی، تحریم ها و 
تنش های اقتص��ادی را »ق��درت ایدئولوژیک و 
توانمندی سپاه« معرفی می کند و تاکید دارد این 
نیرو برابر حمات احتمالی آمریکا و اسرائیل نیز 

مقاومت خواهد کرد. 
از س��ال88، دقیق��ا زمانی که ق��رار بود فتنه 
آمریکای��ی- صهیونیس��تی پ��س از انتخاب��ات 
ریاست جمهوری، کار نظام را تمام کند، گروهی 
از تحلیلگران نئولیبرال همچون »علیرضا نادر«، 
»تریتا پارس��ی«، »بی��ژن خواجه پ��ور« و »رضا 
مرعش��ی« در ابی های پنهان و آشکار با کنگره 
و کاخ س��فید، طرح »تحریم های هوشمند علیه 
س��پاه« را مط��رح کردن��د. آنها تاکید داش��تند 
تحریم ها به واسطه بستن فضای تحرک نخبگان 
سیاسی و اقتصادی وابسته به غرب، مسیری برای 
»تغییر رفتار ایران« به دنبال اعمال تحریم های به 

اصطاح »فلج کننده« باقی نگذاشته است. 
  خودکفایی ممنوع!

»جیسون گوئرتز«، گزارشگر ارشد   
دقیقا زمانی که علیرضا نادر بر اهمیت اجرای هر 
چه سریع تر »تحریم بنزینی ایران« برای استفاده 
از پتانس��یل ایجاد نارضایتی گس��ترده مردمی و 

تقویت جنبش س��بز پافشاری می نمود، بازتولید 
قدرت سپاه در بحبوحه اعمال تحریم های نفتی و 
اقتصادی را چنین توصیف کرد: »حدود 25 هزار 
مهندس و کارگر برای آنها سد و جاده و نیروگاه و 
ساختمان می سازند! قرارداد چند میلیارد داری 
توس��عه پارس جنوبی را هم پ��س از ترک ایران 
توسط گروه های بین المللی انرژی مانند »شل«، 
»رپسول« و »توتال« در پاسخ به فشار آمریکا بر 
حکومت ایران، در دست گرفته اند! آنها به سادگی 

برای مردم شغل ایجاد می کنند«.
اکنون به واس��طه »برجام« ش��ل و رپسول و 
توتال احتماا به ایران بازمی گردند و قرار اس��ت 
با گشاده دستی های در نظر گرفته شده در شکل 
« ضرر دوری  جدید قراردادها موس��وم به »
چند ساله از میدان های نفت و گاز ایران را جبران 
کنند! با این احتساب بااخره دشمن فهمید که با 
وجود »سپاه«، تحریم های فلج کننده نه تنها ایران 
را از پا نمی اندازد بلکه دس��ت عوامل دشمن نیز 
از اقتصاد ایران کوتاه ش��ده است. اما آیا مشکل 
آمریکا با سپاه، با بازگشت تجار وابسته به غرب به 

بازار ایران برطرف می شود؟
  فریز خاورمیانه جدید

»اقتصاد« حوزه ای بود که س��پاه به ضرورت 
و ب��ه منظور صیان��ت از کیان انقاب اس��امی 
ب��ه آن ورود کرد در حالی که اکنون به واس��طه 
تغییر شرایط منطقه، پاسداران نظام در جبهه ای 
بزرگ ت��ر با اهداف آمریکا درگیر ش��ده اند. طرح 
»خاورمیانه بزرگ« مطابق تعریف غربی ها شامل 
مجموع��ه ای از تحوات اجب��اری و تحمیلی بر 
منطقه غرب و جنوب آسیا و شمال آفریقاست که 
در نهایت منجر به حاکمیت نظم صهیونیستی بر 
منطقه به واسطه تضعیف یا نابودی همه قدرت ها 
و دولت های کوچک و بزرگ اس��امی یا مستقل 

می شود. 
س��پاه با گس��ترش دایره امنی��ت ایرانیان به 
ح��وزه فرامرزهای منطقه و ش��راکت با متحدان 
و همسایگان درگیر در جنگ نیابتی آمریکایی- 
اس��رائیلی، »وقت، انرژی و سرمایه« و در نهایت 
»آینده ط��رح خاورمیانه جدی��د« را به گروگان 
گرفت و با کمترین هزینه، شبکه ای از گروه های 
شبه نظامی ملی گرا و مس��لمان را برخاف نظم 

مورد عاقه آمریکایی ها، به خودکفایی رساند.
اکنون  آمریکایی ها خوب می دانند »بس��یج 
مردم��ی ع��راق« ی��ا »انص��اراه« و »حزب اه« 
برای ایران نمی جنگن��د و درصدد تامین امنیت 
منطقه ای خود هستند اما همین همگرایی اهداف 

امنی��ت زا و نظم فراگیر حاکم ب��ر منویات همه 
گروه های مذکور برای آمریکایی که مقدمه اجرای 
نقش��ه اش، فراگیری ناامنی و فروپاشی نظامات 

مردمی در منطقه بود، گران تمام شده است.
  ناظم شکست ناپذیر

ش��اید بزرگ ترین نارضایتی آمریکا این باشد 
که تا ابد هر گروهی که در منطقه به نفع برقراری 
امنیت فعالیت کند، پایه ه��ای نظم مورد عاقه 
ایران را تقویت خواهد کرد! همین واگرایی شدید 
با بی نظمی آمریکایی بود که روس ها و چینی ها 
را نی��ز به همگرای��ی با اهداف ای��ران عاقه مند 
کرد. حقیقت این اس��ت که در »زمان محدود« 
باقیمانده تا افول کامل نظام تک ابرقدرتی، هر چه 
ائتاف امنیت س��از ایران گسترش بیشتری یابد، 
س��هم ایران از نظم فراگیر آینده بیش��تر خواهد 
ش��د. این روند حاصل تصمیم سازی بموقع نظام 
در ورود ب��ه جنگ با داعش اس��ت. س��پاه دقیقا 
زمانی وارد درگیری ش��د که استراتژیس��ت های 
وزارتخانه ه��ای دف��اع و خارج��ه آمریکا، مطابق 
نقش��ه، داعش را »شورش��یان س��نی« خطاب 
می کردند که ایران با سیاس��ت »فرقه گرایانه« به 

جنگ با آنها برخاسته است! 
همان زمان بود که رضا مرعش��ی، مس��ؤول 
سابق میز ایران در وزارت دفاع آمریکا و از مدیران 
نای��اک، به رویت��رز گفت: جمهوری اس��امی با 
ایس��تادن در کنار دولت مالکی، عما به افزایش 

قدرت داعش کمک کرده است!
با ای��ن وجود سیاس��ت نمایش��ی مذکور به 
واس��طه پیروزی های پی درپی ایران، دوام نیافت 
و اندیش��کده های آمریکای��ی پ��س از آن هم��ه 
رجزخوانی ابی آمریکایی- صهیونیستی پیرامون 
قدرت داعش که در کمتر از 2 سال توسط سپاه 
در ه��م شکس��ت، طرحی 2 مرحل��ه ای را برای 
ائتاف با ایران به منظور تغییر جهت نظم ایرانی 

به سمت »همگرایی با آمریکا« ارائه کردند. 
  خون بازی برای آمریکا!

علیرضا نادر نظم مذکور را که اختصاصا برای 
پسابرجام نوشته شده، چنین توصیف می کند؛ دو 

مسیر داریم. 
1- برقراری اتحاد تاکتیکی ب��ا ایران در موضوع 
»جنگ با داعش« برای استفاده از نفوذ و قدرت 
س��پاه و همزمان اس��تفاده از موقعی��ت مذکور 
برای ایجاد تغییرات اس��تراتژیک در داخل ایران 
به واس��طه همگرایی ژئوپلیتیکی ایجاد شده در 

اجرای اهداف مشترک منطقه ای! 
در حقیقت در نسخه اول وزارت دفاع آمریکا 

از زبان علیرضا نادر همان پیش��نهاد »حس��ین 
موسویان« از »پرینستون« و سایر دیپلمات های 
بان��د نیویورکی ه��ا را تکرار می کن��د که نتیجه 
آن تش��کیل »ائتاف مضحک ای��ران و آمریکا« 
 و جانفش��انی س��پاه قدس برای برق��راری نظم 
آمریکای��ی- صهیونیس��تی در راس��تای تامین 
اهداف طرح »خاورمیانه جدید« بود! طرحی که 
به تقویت قدرت غربگرایان در ایران و فروپاش��ی 
اهداف آرمانی ایران به علت تناقض نقشه نهایی 
با نظم مورد عاقه کش��ورمان منجر می ش��د و 
گل نهایی آن به رس��میت شناختن رژیم غاصب 
صهیونیستی به علت شراکت ایران در فراگیری 
نظم آمریکایی- اس��رائیلی بود. کما اینکه »ایان 
گلدن ب��رگ« مدیر برنامه امنیت بنیاد نیوآمریکا 
اولویت اس��رائیل پس از مه��ار برنامه اتمی ایران 
را تم��اس با ایرانیان از مس��یر آمریکا برای مهار 

فعالیت های سپاه در منطقه اعام کرده بود. 
2- مس��یر دوم ادام��ه روند فعلی اس��ت که به 
گسترش نفوذ نظامی همراه با مشروعیت اخاقی 
و سیاسی س��پاه و جمهوری اسامی در منطقه 
منجر می شود و به قول نادر قدرت سپاه را بیش 

از پیش تقویت می کند. 
ایران ش��راکت با آمریکای مزور در طرح های 
منطقه ای را به لطف درایت و هوش رهبر حکیم 
انقاب، رد کرد و با شکس��ت مس��یر اول، تاش 
برای »خودتحریمی یا تضعیف سپاه از درون« با 
جدیت بیشتر در دستور کار دشمن قرار گرفت تا 
شاید درگیری و اختاف درونی با اتکا به پتانسیل 
غربگرایان بتواند به آزادسازی نقشه »خاورمیانه 

جدید« از فریز زمانی و ژئوپلیتیکی بینجامد.
  آینده روشن سپاه اسام

به رغم ت��اش مضاع��ف آمریکایی ه��ا برای 
شکس��ت سپاه از مسیر »ایجاد ناامنی داخلی در 
ایران« با فعال سازی منافقین و تحرکات در مرز 
ترکیه و تاش برای تحمیل طرح »خودتحریمی« 
به دولت به واس��طه توافقنام��ه  و ادامه 
سیاست »خلع ساح«، دورنمای نقشه خاورمیانه 
جدید کماکان منفی اس��ت و دست خدا با سپاه 
پاس��داران انقاب اس��امی است. س��پاهی که 
از جنگ ب��ه خوداتکایی و خودباوری رس��ید، با 
تحریم های فلج کننده دشمن به قدرتی منطقه ای 
تبدیل شد و جنگ داعش با مسلمانان را به ابزار 
محاصره حامیان صهیونیس��تش و ظهور قدرت 
فرامنطقه ای ای��ران تبدیل کرد. »خودتحریمی« 
نی��ز در همی��ن ابت��دا وس��یله افش��ای ماهیت 
غربگرایان و کدخداب��اوران و افزایش محبوبیت 
س��پاه ش��ده اس��ت. به حول و قوه الهی، مطابق 
آنچه امیرالمومنین)ع( فرمودند: »سپاهیان حق 
در ای��ن راه دس��ت از س��اح برنمی دارند تا خدا 

راض�ی شود«.

فانتزی ایران بی دفاع
دکتر زهرا طباخی
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 صفحه     2

بیانیه حقوقدانان 
برای پیگیری 

فاجعه منا

 وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت 
بیش از این تعلل نکنند

 ایرانیان
 مسلمان نیستند!

صدور روادید اربعین 
از 20 شهریور

 صفحه     4

 صفحه     15

 سوغات 
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بازی برتر تیم ملی در خاک چین

معاون سازمان حج و زیارت  اعام کرد
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 دکتر روح افزا، همسر شهید دکتر حاتمی از شهدای حوادث خونبار حج سال گذشته 
با اشاره به اظهارات وزیرخارجه پس از فاجعه منا در گفت و گو با »وطن امروز«

جگرمان سوخت

روز
نام

وط
ری،

حید
یم

راه
س:اب

عك

  آقای ظریف مصاحبه کرد و گفت ما با اینکه 500 شهید دادیم 
ولی رابطه مان با سعودی  دچار مشکل نشده است!

  ما درباره شهدای مان هیچ حمایتی از دولت ندیدیم
  به آنها می گویند برادران سعودی! آنها برادر می شوند؟

  اگر واکنش قاطع رهبر معظم انقاب نبود، امکان بازگشت 
بدن شهدای ما وجود نداشت

صفحه   2

الجبیر پس از فاجعه منا: پادشاهي سعودي بارها تاکیده کرده نباید از مراسم 
دیني که براي همه انسان ها مقدس است بهره برداري سیاسي کرد. مقامات 
ایران خوب مي دانند پادش�اهي سعودي بهترین خدمت ها را به زائران خانه 
خدا ارائه مي دهد. ایراني ها باید آخرین کساني باشند که از مدیریت مراسم 

حج انتقاد می کنند!

الجبی�ر در جری�ان کنفران�س مطبوعاتی مش�ترک با مایک پمپئ�و:  باید 
تحریم های جدید در خصوص حمایت ایران از تروریس�م، برنامه موش�کی 
این کش�ور و مداخله در امور کش�ورهای عربی وضع ش�ود. ما از سیاس�ت 
رئیس جمه�ور آمریکا در ارتباط با ایران حمایت می کنیم بویژه در ارتباط با 

اصاح برجام
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وقتی آمریکایی ها آخرین برگ حمایت از فتنه گران 88 را رو کردند

تحریم ها را چه کسی آورد؟
گروه یادآور: تحریم؛ واژه ای که حاا به تجربه مشترک بسیاری از ایرانیان تبدیل شده است 
اما ما از تحریم چه می دانیم؟ از اینکه این »کلمه« چگونه توانسته است در سال های اخیر 
تاثیر مستقیم فراوانی بر اقتصاد خرد و کان ایرانیان بگذارد و بعضا خود را در شئون مختلف 
زندگی مردم نشان دهد. اگر چه آشنایی ما با تحریم به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دشمن 
بیرونی برای فشار آوردن محدود به سال های اخیر نیست اما آیا همیشه به اندازه امروز از 
»تحریم« در ادبیات روزمره استفاده شده است؟ این سوالی است که با رجوع به انتخابات 
سال 92 و استفاده ابزاری کابینه پیروز از حساسیت های مربوط به »تحریم« ها می توان به 
بخشی از آن پاسخ داد؛ تکرار و استفاده از اثر تحریم ها و در کنار آن ناکام ماندن تاش های 
به اصطاح دیپلماتیک برای رفع آنها، عما با فضای اجتماعی چه کرد؟ در همین ماه های 
اخیر و در آس��تانه خروج ترامپ از برجام، یک��ی از گزاره های پرتکرار در معامات عادی و 
مختصر روزمره این بود که »بگذارید ببینیم ترامپ چه می کند؟« به واقع چه جریانی این 
فضا را ایجاد کرد و بر اثر مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها، آثار روانی را نیز افزود؟ و آیا در 
همه دوره های گذشته اثر روانی تحریم به شدت امروز تجربه شده بود؟ سوال هایی از این 
دس��ت اگرچه حتما برای بازشناسی فضای سیاست داخلی ازم است اما سواات مهم تر 
دیگری نیز وجود دارد؟ ما چرا تحریم ش��دیم؟  رویداد انقاب اسامی ایران مساوی بود 
ب��ا به خطر افت��ادن منافع غرب در ایران و به همین جه��ت از ماه های آغازین انقاب 
تحریم های ش��دیدی علیه انقاب نوپای ایران شکل گرفت. این تحریم ها در سال های 

بعد به بهانه های متعدد بیشتر و بیشتر شد؛ برخی تمدید شد و برخی تحریم های تازه تر 
با ادعاهای متفاوت به تحریم های پیشین اضافه شد. با این همه »تهران شبیه پایتخت 
کش��ورهای تحریم ش��ده نبود.« این جمله را خبرنگار رویترز در دسامبر 2011 روی 
خروجی می فرستد اما کم کم بخشی از تحریم هایی که یک سال قبل از این تاریخ، طی 
قطعنامه 1929 در ژوئن 2010 اعمال شده است، بشدت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد، 
آنچنان که بحران ارزی سال 91 به شکلی محسوس وضعیت معیشتی ایرانیان را متاثر 
می کند. ایران با این قطعنامه زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و بند 41 آن 
قرار گرفت. به موجب این قطعنامه فعالیت اقتصادی در مس��ائل مربوط به هسته ای و 
موش��کی که ایران از آن منتفع ش��ود، ممنوع شد. ذیل این قطعنامه همچنین فروش 
س��اح های نظامی به ایران )حتی از نوع متعارف(، انتقال فناوری ها یا مس��اعدت های 
تکنیکی مربوط به موش��ک های بالستیک قادر به حمل تس��لیحات هسته  ای و انجام 
هر فعالیتی توسط ایران در این زمینه ممنوع شد. سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی 
جمهوری اس��امی ایران تحریم ش��دند. تصویب پروتکل الحاق��ی، معاهده جامع منع 
آزمایش های هس��ته ای )CTBT(، اجازه بازرس��ی تمام محموله های هوایی و دریایی 
)حت��ی در دریاه��ای آزاد( به مقصد ایران یا از این کش��ور به خ��ارج را در صورتی که 
مظنون به این باشد که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع باشد 
و نیز اجازه توقیف آنها مبتنی بر شرایط از آثار این قطعنامه تحریمی بود. بیمه تحریم و 

دارایی ها مسدود شد و عدم سرمایه گذاری مشترک با بانک های ایرانی مورد تاکید قرار 
گرفت. به عبارت دیگر، رژیم تحریم های فعلی ایران، ریشه در قطعنامه 1929 شورای 
امنیت دارد که 25 خرداد 1389 )ژوئن 2010( صادر شد. تمام تحریم های یکجانبه ای 
که اکنون به عنوان تحریم های موثر علیه ایران از آنها یاد می شود )تحریم های انرژی و 
مالی( در واقع بر اساس زیرساخت حقوقی که در این قطعنامه ایجاد شد، اعمال شده 
است. اما این قطعنامه چرا و چگونه علیه جمهوری اسامی ایران به تصویب رسید؟ در 

این پرونده تاش کرده ایم به این سوال پاسخ دهیم. 
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اگر ایران این بیانیه را امضا نمی کرد آمریکا می توانست 
با اتکا به این بهانه که ایران در مقابل پیشنهاد مبادله مواد 
هس��ته ای سرس��ختی کرده، اعمال تحریم ها علیه ایران را 
توجیه کند اما امضای بیانیه تهران ناگهان این توجیه را از بین 
ب��رد و در واقع آمریکا را ش��وکه کرد. آمریکا ک��ه از ابتدا کل این فرآیند را با 
هدف تحریم ایران آن هم به منظور کمک به جریان فتنه طراحی کرده بود، 
وقتی با امضای بیانیه تهران از س��وی ایران مواجه شد، آشکارا غافلگیر شد و 
دیگر نتوانست هدف واقعی خود را پنهان نگه دارد. این بیانیه می توانست کل 
پروژه آمریکا را تخریب کند و آن را از رسیدن به هدف اصلی اش که گذاشتن 
عصای��ی زیر بغل جریان فتنه بود بازدارد اما اهمیت کمک به فتنه گران برای 
آمری��کا چن��ان بود که در یک مورد کاما نادر، هم��ه قول و قرارهای خود با 
ترکیه و برزیل را زیر پا گذاش��ت و اعام ک��رد این بیانیه را نخواهد پذیرفت 
و ب��ه دنبال اعمال تحریم هایی می رود که مذاکرات درباره آن به نقاط پایانی 
رس��یده است. رد بیانیه تهران از س��وی آمریکا نشان داد هدف اصلی آمریکا 
فقط اعمال تحریم ها با هدف تش��دید به هم ریختگی داخلی در ایران بوده نه 
هیچ چیز دیگر و اا اگر آمریکا تحریم ها را با هدف تغییر رفتار هسته ای ایران 
ت��دارک دیده بود، باید بیانیه تهران )یا حداق��ل مذاکره درباره بیانیه تهران( 
را می پذیرف��ت و تحریم ها را عجالتا منتفی می کرد. اعام تداوم پروژه تحریم 
پ��س از قطعنامه 1929 همگان را متقاعد کرد موضوع هس��ته ای فقط یک 

بهانه است و آمریکا در پی هدف دیگری است.

7
نخستین و مهم ترین اس��تدالی که حامیان تحریم های 
جدی��د در آمریکا مطرح و با تکی��ه بر آن نتیجه گرفتند که 
ضرورت دارد در آن مقطع تحریم های بی سابقه اقتصادی علیه 
ایران اعمال ش��ود، این بود که حامیان تحریم عقیده داشتند اگر 
فش��ارهای اقتصادی روی زندگی روزمره مردم در ایران متمرکز شود، نارضایتی 
ناشی از آن می تواند بدل به سرمایه اجتماعی برای جریان فتنه شود. رویگردانی 
مردم از جریان فتنه و خالی شدن محسوس خیابان ها به طرز عجیبی آمریکایی ها 
را آزار می داد. روش های رس��انه ای و عملیات روانی نیز نتوانس��ته بود تاثیری بر 
بی اعتنایی و بلکه تنفر مردم نس��بت به این جریان که پ��س از 9 دی روزبه روز 
تش��دید ش��د، بگذارد. تغییر ماهیت رژیم تحریم ها از تحریم های عدم اشاعه به 
س��مت تحریم های اقتصادی، دقیقا ناش��ی از این تحلیل بود که جریان فتنه در 
ایران به رنج کش��یدن اقتصادی م��ردم نیاز دارد. روزنامه وال اس��تریت ژورنال 
)1389/12/26( ای��ن موضوع را اینگونه روایت کرده اس��ت: »مهدی کروبی که 
در انتخابات خردادماه س��ال جاری حضور داشت، ضمن ادامه انتقاد به انتخابات 
مخدوش، سیاس��ت های ضعیف اقتصادی محمود احمدی نژاد را هم زیر س��وال 
برد. میرحس��ین موسوی، دیگر رهبر مخالفان ایران هم خواهان گسترش دامنه 
نارضایت��ی به تمام اقش��ار جامعه ش��د و بویژه بر سیاس��ت های غلط اقتصادی 
احمدی نژاد تاکید کرد«. این تحلیل بخوبی نشان می دهد آمریکا نیاز سران فتنه 
را به اینکه مردم به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار بگیرند بخوبی درک کرده و 

تاش کرد در قطعنامه 1929 به آن پاسخ دهد. 
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همزمان پروژه ای مشابه که البته بیشتر روی تشویق تمرکز 
داش��ت تا تهدید، درباره روس��یه اجرا شد. پس از مخالفت های 
کمرنگ ولی با اهمیت روس��یه با ملحق شدن به فرآیند تدوین 
پیش نوی��س قطعنامه، آمریکایی ه��ا یک معامله بزرگ به روس��یه 
پیش��نهاد کردند که کاما روشن بود مس��کو توان مقاومت در مقابل آن را نخواهد 
داشت. آن معامله بزرگ، نهایی کردن پیمان »نیو استارت« میان روسیه و آمریکا با 
هدف محدود کردن ساح های هسته ای استراتژیک بود که روز 19 فروردین 89 )8 
آوریل 2010( میان 2 طرف امضا ش��د. یک مقام آمریکایی همان ایام تصریح کرد 
معاهده کاهش تسلیحات هسته ای آمریکا و روسیه، راه را برای مهار فعالیت های ایران 
و کره ش��مالی هموار می کند. اعطای امتیازی چنین بزرگ به روسیه که در واقع به 
معنای به رسمیت شناخته شدن آن از سوی آمریکا به عنوان تنها قدرت هسته ای 
رقیب بود، نشان می داد آنچه آمریکا از روسیه می خواهد هم بسیار بزرگ است. در 
واقع کاما منطقی است که فکر کنیم آمریکایی ها می دانستند محتوایی که آنها در 
قطعنامه 1929 در پی تصویب آن هستند چنان هراس آور است که روسیه جز در 
ازای گرفتن یک امتیاز بزرگ راضی به همراهی با آن نخواهد شد. به همین دلیل، 
زمان بندی امضای پیمان نیواس��تارت را به گونه ای تنظیم کردند که بتوان از آن به 
عنوان یک برگ تمام کننده در مذاکرات با روس��یه برای جلب موافقت این کشور با 
قطعنامه 1929- که بنا بود معمار سنگین ترین و پیچیده  ترین رژیم تحریم ها علیه 
یک کش��ور عضو سازمان ملل باشد- بهره برد؛ و این اتفاقی است که دقیقا رخ داد. 
روس ها پس از امضای پیمان نیواس��تارت تقریبا بدون بحث و حاشیه، به مذاکرات 

درباره تدوین قطعنامه ملحق شدند.
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در کنار تاش ها برای راضی کردن 5 عضو دائم شورای امنیت، واشنگتن سعی فراوانی هم برای جلب نظر 10 عضو غیردائم شورای امنیت به خرج داد تا آنها را نیز به 
همراهی با پروژه خود وادار کند. البته در این مورد، کار چندان دشوار نبود. جز 3 کشور ترکیه، برزیل و لبنان که هر کدام دایل خاص خود را برای عدم موافقت با تحریم های 
جدید داشتند، آمریکا در جلب نظر بقیه اعضای شورای امنیت با دشواری خاصی روبه رو نبود. آمریکایی ها با اینکه می دانستند برزیل و ترکیه، به دلیل دلخوری شدید از آمریکا 
در ماجرای نپذیرفتن مفاد بیانیه تهران، به این قطعنامه رای نخواهند داد اما همه تاش خود را کردند تا این دو کشور را وادار کنند به جای رای مخالف، رای ممتنع بدهند. به 
عنوان مثال درباره برزیل، آمریکایی ها تلویحا گفتند موضعی که برزیل درباره این قطعنامه خواهد گرفت نقش مهمی در بررسی درخواست عضویت دائم آن در شورای امنیت خواهد داشت. 
»جیمز روبین« یکی از دستیاران سابق کلینتون در این باره نوشت: آمریکا باید به برزیل بگوید موضعی که در موضوع ایران می گیرد، برای تاش های برزیل جهت حضور در کرسی دائم شورای 
امنیت، سرنوشت ساز است. نکته ای که نمی توان این بحث را بدون توجه به آن به پایان برد، این است که رژیم صهیونیستی هم نقش مهمی در تمهید مقدمات قطعنامه 1929 ایفا کرد. مطابق 
یک تقسیم کار سنتی میان آمریکا و اسرائیل، جنس ایفای نقش صهیونیست ها در دیپلماسی بین المللی علیه ایران اغلب به شکل بازی با گزینه نظامی است. عموما از طریق افزایش و گاهی 

هم از طریق کاهش تهدید نظامی، اسرائیلی ها تاش می کنند فضای بین المللی علیه ایران را به سمت مطلوب خود سوق دهند.
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درک آمریکا از تغییرات در وضعیت قدرت ملی ایران بر اثر حوادث سال 88 از جمله مهم ترین عواملی بود که آمریکا را متقاعد کرد باید اعمال تحریم های فلج کننده اقتصادی 
علیه ایران را در دستور کار خود قرار دهد. ارزیابی آمریکا در ابتدای سال 1389 این بود که تحوات سال 88 روابط مردم و نظام را بشدت بحرانی کرده و در نتیجه دیگر حمایت 
سابق از برنامه هسته ای در میان مردم وجود ندارد. کاهش حمایت مردم از تصمیمات نظام در حوزه های امنیت ملی بویژه موضوع هسته ای از نظر آمریکا به این معنا بود که توان 
مقاومت ایران در مقابل فشارها هم افت کرده و در نتیجه اگر فشارها تشدید شود می توان امتیازهای بسیار بزرگی از ایران گرفت. »مارک وااس« از مقام های وزارت خارجه آمریکا در 
دوره ریاست جمهوری جرج بوش که در آن تاریخ ریاست پروژه »اتحاد علیه ایران هسته ای« را به عهده داشت، می گوید فتنه 88، ایران را در سراشیبی قرار داده که آمریکا باید از آن استفاده کند: تشدید 
تحریم ها می تواند ایران را منزوی کند. ما با روندی تدریجی روبه رو هستیم که در حال شدت گرفتن است. ما شاهد آن هستیم که حکومت ایران روی سراشیبی تندی ایستاده است و اگر شرکت های 
بیشتری روابط خود را قطع کنند ایران به خدمات بین المللی کاا و سرمایه دسترسی نخواهد داشت و با مشکلی واقعی روبه رو خواهد شد. )پیتر بیکر، نیویورک تایمز )1389/2/4(( چند روز بعد روزنامه 
سعودی الشرق ااوسط، می نویسد: به طور قطع ایران در داخل و خارج رو به ضعف و تحلیل است. نظام ایران منزوی است و برای ایستادگی زمینه داخلی محکمی ندارد. جو بایدن، معاون رئیس جمهور 

آمریکا چه خوب گفت که نظام تهران شکننده شده است و بیش از هر زمان دیگری در مقابل ملتش و در منطقه منزوی شده است. میرحسین موسوی هم گفته است نظام در بحران قرار دارد.
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یک��ی از مهم ترین کمک هایی که فتنه 88 به اس��تراتژی 
خصمان��ه آمریکا علیه ایران ک��رد، این بود ک��ه آمریکا را در 
موقعیت بس��یار بهتری برای توطئه چینی علیه ایران در سطح 
بین المللی قرار داد. آمریکایی ها این فرصت را کاما مغتنم شمردند 
و از آن برای متقاعد کردن بس��یاری از کشورهای جهان برای اعمال تحریم هایی 
که برخی از آنها آشکارا ضد انسانی بود، استفاده کردند. هیچ تردیدی وجود ندارد 
که اگر فتنه 88 به معنای متهم کردن دروغین نظام به تقلب و همچنین اردوکشی 
غیرقانون��ی خیابانی رخ نداده بود، آمریکا هرگ��ز در موقعیتی قرار نمی گرفت که 
بتواند تحریم هایی را حتی ش��بیه آنچه در قطعنامه 1929 و تحریم های یکجانبه 
آن آم��ده علی��ه ایران اعمال کن��د. این فتنه 88 بود که ب��ه آمریکا جرأت و توان 
چنین جنایتی را علیه ملت ایران اعطا کرد.  هیاری کلینتون، وزیر وقت خارجه 
آمریکا یکی از کس��انی است که به صراحت و در همان مقطع درباره این موضوع 
س��خن گفته اس��ت. کلینتون در گفت وگو با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در 
دفتر بزرگش در واشنگتن شرح می دهد که فتنه 88 چگونه به آمریکا مجال داده 
تا اس��تراتژی خصمانه خود علیه ایران را بر تکیه گاهی جدید اس��توار کند: آنچه 
طی س��ال گذشته در ایران شاهد آن بوده ایم این است که تعداد هر چه بیشتری 
از کش��ورها به همان نتیجه ای می رسند که آمریکا رسیده است و آن اینکه ایران 
مجهز به تس��لیحات هسته ای برای منطقه و فراسوی آن بسیار خطرناک و بر هم 
زننده ثبات اس��ت. هدف از تحریم ها متقاعد کردن ایران به آغاز مذاکرات واقعی 
مبتنی بر حسن نیت درباره برنامه هسته ای آن است. )دنیل دامبی، فایننشال تایمز 

))1389/1/30(
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3 کش��ور آمریکا، روسیه و فرانس��ه )گروه وین( در تابستان 
1388 طرحی به ایران پیشنهاد کردند که بر اساس آن از ایران 
خواسته می شد تقریبا همه موجودی مواد هسته ای 5 درصد خود 
را به خارج بفرس��تد و در ازای آن، )یک سال بعد( سوخت 20 درصد 
برای رآکتور اتمی تهران دریافت کند. این پیشنهاد که »پیشنهاد وین« نامیده شد، 
پس از آن مطرح ش��د که ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطاع داد به دلیل 
اتمام س��وخت رآکتور تهران که رادیوداروهای ازم برای حدود یک میلیون بیمار را 
تولید می کند، نیاز به خرید سوخت هسته ای با غنای 20 درصد دارد. ایران عمدتا به 
این دلیل که می دانست در صورت خروج اورانیوم از کشور هیچ تضمینی برای بازگشت 
آن چه به شکل سوخت 20 درصد و چه به شکلی دیگر وجود ندارد، این پیشنهاد را 
نپذیرفت و در عوض در قالب یک توافق سه جانبه با برزیل و ترکیه، فرمولی را پیشنهاد 
کرد که طی آن مواد هس��ته ای از جانب ایران در ترکیه به امانت گذاش��ته شده و در 
ازای آن سوخت ازم به ایران فروخته می شد. آمریکا بیانیه تهران را رد و اعام کرد 
ایران به دلیل نپذیرفتن پیشنهاد وین مستحق تحریم های جدید است. این در حالی 
بود که همان طور که نامه افش��ا شده لوا داسیلوا، رئیس جمهور وقت برزیل به اوباما 
نش��ان می دهد، آنچه در بیانیه تهران مورد موافقت ایران قرار گرفت فاصله چندانی 
با درخواس��ت آمریکا نداشت. رد بیانیه تهران از سوی آمریکایی ها –چنانکه توضیح 
خواهیم داد- دلیل کاما روش��نی اس��ت که ثابت می کند قطعنامه 1929 به دایل 
غیرهسته ای وضع شده و اا اگر آمریکا به دنبال توافق هسته ای با ایران بود، هیچ دلیلی 

برای رد بیانیه تهران و در نتیجه اصرار بر اعمال تحریم ها نداشت.
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با وجود ظاهرس��ازی بی سابقه آمریکا، اروپا و اسرائیل درباره 
هدف قطعنامه 1929 و تاش به ظاهر وسیع برای مرتبط نشان 
دادن آن با سیاس��ت هسته ای ایران، مرور روند تحوات و مطالعه 
مجموع��ه اظهارات و تحلیل های مناب��ع و مقام های غربی در فاصله 
زمانی فروردین 89 تا روز تصویب قطعنامه، حاوی نش��انه های بس��یار روشنی است 
در این باره که هدف اصلی این قطعنامه ایجاد رفت و برگشت/ بده بستان با جریان 
فتنه در ایران بوده اس��ت. این موضوعی نیست که غربی ها آن را پوشیده نگه داشته 
باش��ند، اگرچه تاکنون طی فرآیندی که می توان آن را نوعی سانسور سیستماتیک 
حقیقت خواند، هیچ یک از تاریخ نگاران برنامه هس��ته ای ای��ران در اروپا و آمریکا، به 
اندازه کافی برای استخراج حقایق مرتبط با این موضوع کوشش نکرده اند. قطعنامه 
1929 برجسته ترین سند در تاریخ هماوردی و رقابت راهبردی ایران و آمریکاست که 
نشان می دهد عامل اصلی شکل دهنده به سیاست آمریکا درباره ایران ارزیابی آن از 
موقعیت جریان غرب گرا در ایران و تنگناها، نیازمندی ها و فرصت های آن است. نگاه 
به سرجمع ادبیات تولید شده حول و حوش این قطعنامه، تردیدی در این باره باقی 
نمی گذارد که غربی ها وقتی در آغاز سال 1389 به فکر بازنگری راهبرد خود در قبال 
ایران افتادند و سپس در چارچوب این بازنگری راهبردی، قطعنامه 1929 و به دنبال 
آن سیلی از تحریم های یک جانبه کاما بی سابقه در جهان را علیه ایران اعمال کردند، 
در واقع محیط داخلی ایران را هدف گرفته بودند نه برنامه هسته ای ایران را. اگرچه این 
قطعنامه به طور کامل از هدفگذاری های خلع ساح و عدم اشاعه خالی نیست ولی این 

هدف ها در واقع هدف های ثانوی آن محسوب می شود. 
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کار روی تحریم های جدید علیه ایران در نیمه اول بهار 
89 رس��ما آغاز شد. دولت آمریکا اصرار داشت این امر باید 
هر چه زودتر به نتیجه برسد و به همین دلیل فشار زیادی را 
بر 2 کشور روسیه و چین وارد کرد تا هر چه زودتر به مذاکرات 
تدوین پیش نویس قطعنامه بپیوندند. روس��یه و چین در آغاز- چنانکه س��نت 
دیرینه چانه زنی دیپلماتیک در این کشورهاس��ت- اعام کردند با تصویب یک 
قطعنام��ه تحریم جدید موافقت نخواهند ک��رد و به جای آن ترجیح می دهند 
مذاک��رات با ایران ادامه پیدا کند. بویژه چینی ه��ا در روزهای اول در این باره 
کام��ا صریح بودند که با یک قطعنام��ه جدید موافقت نخواهند کرد، بنابراین 
تاش ها قبل از هر جای دیگر روی چین متمرکز ش��د. نخس��ت باراک اوباما، 
رئیس جمهور آمریکا از هو جین تائو، رئیس جمهور وقت چین خواست در اعمال 
فشار به ایران بر س��ر فعالیت های هسته ای این کشور همکاری کند. )گزارش 
خبرگ��زاری رویترز از پک��ن و واش��نگتن )1389/1/13(( بافاصله پس از آن 
موجی از فش��ارهای سیاس��ی و رس��انه ای علیه چین آغاز شد که هدف از آن 
آشکارا همراه کردن این کشور با مذاکراتی بود که آمریکایی ها به خروجی آن 
نیاز حیاتی داش��تند. در واقع آمریکایی ها بهتر از هر کس دیگری می دانستند 
هم روس��یه و هم چین، در صورتی که به میزان کافی تحت فشار قرار بگیرند 
و به میزان کافی امتیاز دریافت کنند، آماده تعدیل دیدگاه های خود درباره هر 
موضوع بین المللی از جمله مساله هسته ای ایران هستند. به همین دلیل، چین، 
هدف فشار رسانه ای –سیاسی ای قرار گرفت که آمریکایی ها می دانستند ازم 

نیست مدت زیادی طول بکشد.
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در فاصل��ه فروردین تا خرداد 1389، همزمان با ش��روع و 
تقوی��ت گفتمان تحریم در محافل غربی، یکی از نگرانی هایی 
که آشکارا ابراز می شد این بود که جنبش سبز در ایران در حال 
افول است و باید برای جلوگیری از این موضوع راهی پیدا کرد. این 
امر بتدریج به یکی از قدرتمند ترین انگیزه های اعمال تحریم های اقتصادی شدید 
علیه ایران تبدیل شد. »کنت کاتزمن« کارشناس ارشد تحریم ها و مشاور کنگره 
آمریکا می گوید: اکنون بخشی از مشکل ممکن است درگیر شدن ایران با جنبش 
اپوزیسیون داخلی باشد. موقعیت سیاسی داخلی ایران به دنبال انتخابات جنجالی 
ژوئن گذشته اکنون عاملی جدید در محاسبات به شمار می رود. این مسأله زمانی 
که مراسم تحلیف باراک اوباما برگزار شد و او این رویکرد تازه را مطرح کرد وجود 
نداش��ت، اگرچه جنبش اپوزیسیون در چند ماه گذشته تا حدودی خاموش شده 
است اما این مسأله هنوز یک عامل تعیین کننده است و شما در ایحه کنگره علیه 
ایران قطعا شاهد آن هستید. )گفت وگوی کنت کاتزمن با پایگاه اینترنتی شورای 
رواب��ط خارجی آمریکا )1389/1/15(( بویژه یکی از روش هایی که غربی ها درباره 
کارآمدی آن در احیای جنبش رو به موت سبز تقریبا هیچ تردیدی نداشتند، این 
بود که دولت در ایران در حالی که مجبور به پرداخت یارانه نقدی به ملت است دچار 
بحران درآمد شود و این به نوبه خود جنبش سبز را در موقعیت بهتری برای انتقاد 
از نظام قرار داده و به این ترتیب به احیای آن کمک کند. پیش از صدور قطعنامه 
1929 مناب��ع آمریکایی این موضوع را فاش کردند که آمریکا قصد دارد بافاصله 
پس از صدور قطعنامه، تحریم های یکجانبه بسیار شدیدی را علیه ایران اعمال کند 

که قطعا محیط داخلی ایران را درگیر التهابی جدی خواهد کرد.

در ایران، اتفاقی افتاده بود. همه رسانه های خارجی از آن سخن می گفتند. 
اتفاقی که قرار بود خیلی چیزها را عوض کند. 

کس��انی که آن صبح روز پاییزی )روز نهم اکتبر س��ال 2009 برابر با 17 
مهر 1388(، در این ساختمان قدیمی 150 ساله )مقر خزانه داری فدرال( در 
خیابان پنسیلوانیا در واشنگتن دی سی جمع شده بودند، دقیقا به خاطر همان 
اتفاق ایران بود. اس��م این جلسه، جلسه کشورهای همفکر است. برای همین 
چین و روسیه دعوت نشده اند. طراح این جلسه، فردی است به نام »استوارت 
لوی«. مردی که مغز متفکر پش��ت پرده تحریم های آمریکا علیه ایران اس��ت. 

او معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطاعات اقتصادی است. 
با طراحی اس��توارت لوی، پش��ت این درهای بس��ته، مرحل��ه جدیدی از 
تحریم ها علیه ایران در حال بررس��ی اس��ت. نمایندگان 7 کش��ور پیشرفته 
صنعتی یعنی آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن، به اضافه 
نمایندگان عربستان، امارات عربی متحده، استرالیا و کره  جنوبی، حاضران این 
جلسه هستند. لوی می خواهد در این جلسه برای سنگین ترین تحریم ها علیه 
ایران نقشه ای عملی طراحی کند اما کسانی که اطاعات چندانی درباره چند 
و چون این جلسه ندارند، متعجب هستند. آمریکا سالیان سال است که ایران 
را تحریم کرده، این جلسه جدید برای چه طراحی شده؟ منظورشان چیست؟ 

مگر چه فوریت جدیدی پیش آمده؟
داخل این ساختمان قدیمی که نزدیک 150 سال قدمت دارد، 10 کشور 
به شکل مخفیانه با دولت آمریکا جلسه ای ترتیب داده اند. استوارت لوی، مغز 
متفکر پش��ت پرده تحریم های آمریکا علیه ایران، مرحله جدیدی از تحریم ها 
علیه ایران را برنامه ریزی کرده اس��ت. جبهه غربی- عربی بنیاد این جلس��ه 
را ش��کل می دهند. با توجه به ش��رایط بحرانی داخل ایران، حاا تحریم های 
جدی��د برای تضعیف حکومت ایران علیه معترضان طراحی می ش��ود. حاصل 
این مذاکرات محرمانه در واشنگتن و جلسات محرمانه دیگری که ادامه پیدا 

کرد، طراحی پروژه بزرگ تحریم های اقتصادی علیه ایران بود.
داخل ایران و در آس��تانه جشن بیست و دوم بهمن، دولت خبر تازه ای را 
اعام می کرد. خبر، دس��تیابی ایران به غنی سازی 20 درصد بود و این یعنی 

ایران وارد باشگاه کشورهای دارای فناوری هسته ای پیشرفته شده بود.
ح��اا تحریم ها باید موجب نارضایتی اقش��ار مختلف م��ردم و ادامه روند 
اغتشاش��ات خیابانی ش��ود. مقامات آمریکایی دقیقا تحریم ها را برای همین 
اج��را کرده بودند و وزیر خارجه وقت آمریکا نیز صراحتا دولت ایران را مقصر 

وضعیت فعلی جدید دانسته بود.

در کن��ار نارضایتی داخلی، آرزوی همیش��گی آمریکا در تحریم ها این بود 
که بتواند اجماع جهانی علیه ایران درست کند. با اعتراضات داخلی در ایران 

حاا دیگر این آرزو دست یافتنی شده بود.
نهم ژوئن 2010/ نوزدهم خرداد 1389 ■

پروژه بزرگ تحریم ها علیه ایران به ش��ورای امنیت کشیده شد: قطعنامه 
1929. تحریم های جدید، س��وخت، بیمه و بانک را هدف قرار داده بود. این 
بار انبوهی از شرکت های تحت امر سپاه و وزارت دفاع به لیست سیاه افزوده 
ش��ده بودند. قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا که بس��یاری از پروژه های عمرانی 
کشور را انجام می داد جزو همین لیست درآمد. کشتیرانی ایران نیز در شمول 
تحری��م درآمده بود. این س��خت ترین تحریم های تاریخ ای��ران بود. بافاصله 
تحریم های گس��ترده کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران کلید خورد. هر 
گونه رابطه مالی ایران با کش��ورهای غربی که اقتصادهای قدرتمندی داشتند 
منع ش��ده بود و کش��ورهای دیگر هم برای تجارت، باید ی��ا ایران را انتخاب 

می کردند یا غرب را. این سخت ترین تحریم های تاریخ ایران بود.
حاا به خاطر ناآرامی های داخل ایران، س��ناتورهای آمریکایی به این فکر 
افتاده بودند که تحریم های شکس��ت خ��ورده داماتو را دوباره زنده کنند. این 
بار »قان��ون جامع تحریم ها، مس��ؤولیت پذیری و محرومیت ایران« به اس��م 
»سیس��ادا« در کنگره آمریکا به تصویب رس��ید. در حالی که داماتو در بیش 
از یک دهه گذش��ته تحریمی شکس��ت خورده بود، این بار سیسادا موفق شد 
فش��ار اقتصادی بر ایران را افزایش دهد. یکی از بندهای اتهاماتی که در متن 
این قانون متوجه ایران ش��ده بود، نقض سیستماتیک حقوق بشر و سرکوبی 
آزادی بیان بود که در واقع می ش��د آن را استفاده حداکثری کنگره آمریکا از 
ناآرامی های سال 88 دانست. از اینجا به بعد، هر گونه معامله ایران با هرگونه 
ارز خارجی ممنوع می شد. این یعنی پول فروش نفت کشور نمی توانست وارد 
کشور شود. طبیعی بود که فشارهای مالی و اقتصادی به ایران در این دوران 
به اوج خود رس��یده باشد. هدف، افزایش نارضایتی مردم ایران از حاکمیت و 
دامن زدن به شورش های خیابانی تا سرنگونی رژیم ایران یا وادار کردن ایران 

به تغییر سیاست های اصلی خود در قبال اسرائیل بود. 

در همان زمان، 2 عملیات تروریس��تی بزرگ علی��ه ایران در جریان بود؛ 
عملیات اول، توسط آمریکا و با کمک اسرائیل مدیریت و اجرا می شد؛ استفاده 
از ویروس استاکس نت برای خرابکاری در برنامه هسته ای ایران. عملیات دوم، 
عملیاتی کاما ناجوانمردانه بود؛ ترور دانشمندان هسته ای ایران. اما ایرانی ها 
ب��ه وجود ویروس اس��تاکس نت پی بردند و عملیات اول شکس��ت خورد. در 
عملی��ات دوم هم هر چند عده ای از دانش��مندان هس��ته ای ایران هدف قرار 

گرفتند اما شبکه تروریستی داخل ایران متاشی شد. 
وزارت خزانه داری آمریکا حتی شرکت هایی را که دارو به ایران می فروختند 
تح��ت تعقیب قرار می داد. این مطالب، چن��دان در محافل خصوصی نماند و 
خیل��ی زود واکنش های جهانی برانگیخته ش��د. »بان کی مون« اکتبر 2012 
اع��ام کرد تحریم ها باعث مش��کاتی در وضعیت دارو و مایحتاج عمومی در 

ایران شده است. 
پروژه ب��زرگ آمریکا این بود که از اعتراضات انتخابات ریاس��ت جمهوری 
ای��ران حداکث��ر بهره ب��رداری را در س��طح بین المللی بکند. ت��ورم در 2 ماه 
اول س��ال 1392 در ایران نس��بت به مدت مشابه در س��ال 1391، افزایش 
چش��مگیری پیدا کرده بود. تحلیل آمریکایی ها این بود که سرانجام تحریم ها 
کار خود را انجام داده و نارضایتی مردم را منجر شده است. از نظر غرب، حاا 

بهترین فرصت بود که مردم پشتیبانی خود از نظام ایران را بردارند.
بازی ملت ■

در آغاز س��ال 1392، رهبر ایران اعام کردند آن س��ال، س��ال حماس��ه 
سیاسی خواهد بود. اما آیا براستی چنین می شد؟ تحلیل غربی ها این بود که 
با توجه به تجربه س��ال 88، اکثریت مشارکت کنندگان انتخاباتی از مشارکت 
در انتخابات فعلی دس��ت خواهند کش��ید. در این صورت، فاز بعدی عملیات 
غرب برای س��رنگونی نظام در ایران آغاز می ش��د. اما ناگهان چیزی دگرگون 

شد.
چهاردهم ژوئن 2013/ بیست و چهارم خرداد 1392 ■

کس��ی تصور نمی ک��رد جمعی��ت زی��ادی در انتخاب��ات یازدهمین دوره 
ریاست جمهوری ایران شرکت کنند. هر چه ساعات رای گیری پیش می رفت 

و می گذشت، کم کم جمعیت حوزه های رای گیری افزایش می یافت. در انتهای 
آن شب، به نظر می رسید جمعیت انبوهی به پای صندوق ها آمده باشند. 

اتفاقی که افتاد، ناگهان محاسبات آمریکایی ها را به هم زد. سایق مختلف 
در آن روز به پای صندوق ها رفتند. آمار شرکت کنندگان بیش از 36میلیون و 
700هزار نفر، یعنی نزدیک به 73درصد کل جمعیت واجد شرایط بود. حضور 
مردم، نشان داد سیاست های تحریمی، بعد از بیش از 3 دهه، هنوز به جایی 
نرسیده است. معلوم ش��د اغتشاشات خیابانی حاا دیگر فراموش شده بود و 
فعالیت های هس��ته ای نیز هیچ کدام بر اثر تحریم ها متوقف نش��ده بود. حاا 

غربی ها مجبور شدند دوباره بر سر میز مذاکره بیایند. 
بازی نفوذی ■

دور جدید مذاکرات مقامات جمهوری اس��امی ایران با غربی ها در مدت 
بس��یار اندکی پس از روی کار آمدن حسن روحانی آغاز شد. نخستین دور از 
مذاکرات، در نیویورک و در خال سفر هیات ایرانی برای شرکت در کنفرانس 
ساانه مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد. در واقع شاید بر این گفت وگوها 
نتوان نام »مذاکره« گذاش��ت، بلکه مقدمه ای بر آغاز مذاکرات بود. 30 دقیقه 
گفت وگو بین سران کشورهای درگیر مذاکره که بیشتر هدف آن معرفی تیم 

تازه ایرانی بود. 
هفتم نوامبر 2013/ شانزدهم آبان 1392 ■

مذاکرات ژنو5 در س��وییس آغاز شد. کاترین اش��تون از جان کری، وزیر 
خارجه ایاات متحده دعوت کرد به این مذاکرات بپیوندد. در ش��ب نخس��ت 
حضور کری در ژنو، بین وی و محمدجواد ظریف و کاترین اش��تون مذاکراتی 
س��ه جانبه آغاز ش��د که تا 5 س��اعت به طول انجامید. صب��ح روز بعد، وزیر 
خارجه فرانس��ه در گفت وگویی با رس��انه ها به اختافات جدی اشاره و اعام 
کرد امنیت اس��رائیل باید در توافقنامه پیشنهادی لحاظ شود. وزرای خارجه 
روس��یه و چین نیز با ش��نیدن خبر اختافات به ژنو آمدند تا مس��اله را حل 
کنند. س��رانجام مذاکرات به دلیل کارشکنی های لورن فابیوس، وزیر خارجه 
فرانس��ه به نفع اسرائیل، بدون نتیجه خاصی به پایان رسید و به 10 روز بعد 
موکول ش��د. در ادامه مذاک��رات ژنو6 بود که توافق موقت برنامه هس��ته ای 

ایران را رقم زد.
بعد از 4 روز مذاکرات فشرده، توافقات ژنو6  این تعهدات را برای 2 طرف 

در پی داشت:
ایران تعهد کرد به مدت 6 ماه بیش از 5 درصد غنی سازی نکند، دست به 
بازفرآوری یا ساخت تاسیس��ات مرتبط با آن نزند، تاسیسات هسته ای نطنز، 
فردو و رآکتور اراک را بیش از این گس��ترش ندهد و مراکز جدید غنی سازی 
به وجود نیاورد. همچنین ایران موظف شد اطاعات تاسیسات، توصیف دقیق 
س��اختمان ها در هر یک از مراکز هسته ای، توصیف سطح عملیاتی هر یک از 
مراکز، اطاعات کامل معادن، مراکز خالص سازی و منابع اولیه را ظرف مدت 
3 ماه از شروع توافق در اختیار آژانس بین المللی انرژی هسته ای قرار دهد. 

در ع��وض، طرف های غربی متعهد ش��دند در ش��ورای امنی��ت، اتحادیه 
اروپایی، کاخ سفید و کنگره آمریکا تحریم های تازه ای علیه ایران وضع نشود، 
تحریم های طا و فلزهای گرانبها و صادرات صنایع پتروشیمی ایران و تحریم 
صنعت خودروسازی ایران توسط آمریکا و جلوگیری از فروش نفت خام ایران 
به مش��تریانش تعلیق شود و برای ورود قطعات یدکی هواپیماهای غیرنظامی 

به ایران نیز مجوز داده شود. 
در ایران، این توافق اولیه، نگرانی های بس��یاری را از نحوه تعامل دولت با 
غربی ها برانگیخت. رهبری هش��دار دادند اعتماد به غربی ها نادرست است و 
دولت باید هوش��یار باشد تا بیش از یک دهه تاش دانشمندان ایرانی تمام و 

کمال از میان برداشته نشود. 
هدف بعدی مذاکرات، تنظیم برنامه ای به عنوان راهنمای مفهومی تنظیم 

و نگارش برنامه جامع اقدام مشترک بود.
دوم آوریل 2015/ سیزدهم فروردین 1394  ■

در این روز و س��رانجام بعد از 2 دور مذاکره، تفاهم لوزان ش��کل گرفت. 
یعنی تفاهم بر س��ر ادبیات و مسائل فنی متن توافقنامه ای که قرار بود مورد 

نگارش قرار گیرد. تفاهم لوزان راه را برای تنظیم متن نهایی هموار کرد.
چهاردهم ژوئیه 2015/ بیست و سوم تیر 1394 ■

س��رانجام، آخرین دور مذاکرات طی 17 روز مذاکرات فش��رده، با تصویب 
برجام به پایان رس��ید. برجام، خاصه عبارت »برنامه جامع اقدام مش��ترک« 
ب��ود. بعد از اتمام مذاکرات، برجام بنا به تعه��دی که ایران پذیرفته بود اجرا 
ش��ده و در مس��یر خود قرار گرفته اس��ت اما طرف غربی هنوز به تعهداتش 

عمل نکرده است.
بخشی از متن مستند »بازی« به کارگردانی مهدی نقویان

اتفاقی که خیلی چیزها را عوض کرد

این یک بازی است
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قطع گس��ترده درخت��ان در منطقه ارس��باران 
)ق��ره داغ( یا همان بهش��ت گمش��ده آذربایجان به 
س��وژه ای داغ تبدیل ش��ده و در حال��ی که تیغ تیز 
س��وداگران بر تن درختان منطق��ه جا خوش کرده، 
هنوز خبری از درایت و تصمیم مس��ؤوان در میان 
نیست. به گزارش تس��نیم، ماجرا از آنجا شروع شد 
که با حساس��یت مردم در فضای مجازی، خبری از 
قطع گس��ترده درختان در منطقه ارسباران معروف 
به بهش��ت گمش��ده آذربایجان منتشر شد و »قطع 
درخت��ان منطقه ارس��باران« به س��وژه داغ فضای 
مجازی تبدیل شد. البته قطع درختان تنها به منطقه 
ارسباران محدود نمی شود و اگر اخبار سال جاری را 
بررسی کنیم، شهر تبریز نیز از قطع درختان بی نصیب 
نمانده است. با وجود فشار افکار عمومی و رسانه ها در 
خصوص قط��ع درختان منطقه ق��ره داغ، هنوز بازار 
خرید و فروش چوب داغ داغ اس��ت و می توان گفت 
ارس��باران از قطب تولید میوه به انبار یا بازار خرید و 
فروش چوب تبدیل شده است. فشار افکار عمومی در 
ارتباط با قطع درختان منطقه ارسباران به  قدری بود 
که مس��ؤوان واکنش نشان داده و یکی دو دستگاه 
از خودروهای حامل درختان قطع شده را برای چند 
س��اعتی توقیف کردند اما نتیجه این شد که بعد از 
چند ساعتی خودروها به راه خود ادامه دادند، انگار نه 
جرمی اتفاق افتاده و نه مجرمی وجود دارد. مسؤوان 
آذربایجان شرقی بر این باورند که درختان قطع شده 
با مجوز جهاد کشاورزی و در باغات انجام شده است 
و ابزار قانونی برای جلوگیری از قطع درختان در ملک 
شخصی وجود ندارد ولی برخی تصاویر نشان می دهد 
این درختان در ملک شخصی نیستند. نماینده مردم 
کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسامی 
در گفت وگو با تس��نیم در واکنش به قطع درختان 
در منطقه ارس��باران اظهار داشت: گاهی در فضای 
مجازی اغراق می کنند. وی با ابراز اینکه »بنده بشدت 
درباره تخریب جنگل های ارسباران حساسیت دارم«، 
افزود: با همراهی دستگاه هایی همچون محیط زیست 
که بخش اعظمی از جنگل ها به لحاظ حفاظت شده 
بودن تحت مدیریت آنهاست، منابع طبیعی، دستگاه 
قضایی و فرمانداران، اجازه نمی دهیم به جنگل های 
ارس��باران تعرضی ش��ود. قلی اه قلی زاده ادامه داد: 
تصاوی��ر و فیلم های منتشرش��ده در فضای مجازی 
نش��ان می دهد قطع گس��ترده درختان و حمل آن 

از باغات بوده که بعضاً س��ن این درختان به 200 تا 
300 س��ال هم می رس��د و شاید اگر به ریشه قضیه 
رجوع کنیم، می بینیم مسائل معیشتی و مادی باعث 
ترغیب به قطع درختان می شود.  قلی زاده گفت: با این 
روند فعلی که قطع درختان پیش می رود جنگل های 
ارسباران معروف به بهشت گمشده آذربایجان طولی 
نمی کش��د به کویر تبدیل می شود. تا جایی که من 
اطاع دارم درختان مثمر باغات را قطع می کنند و از 
نظر قانونی نیز چیزی که بتواند مانع از قطع درختان 
باغی در منطقه ارسباران شود وجود ندارد. وی با بیان 
اینکه توصیه ها و نصیحت ها تا به حال نتوانسته مانع از 
قطع گسترده درختان در منطقه ارسباران شود، افزود: 
ش��اید نتوانیم به کلی روند قط��ع درختان منطقه را 

متوقف کنیم اما حداقل با راهکار می توانیم روند فعلی 
را که تهدیدی بزرگ برای منطقه ارسباران محسوب 
می شود کندتر کنیم.  نماینده مردم کلیبر، خداآفرین 
و هوراند در مجلس در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر 
اینکه بر اساس نظر کارشناسان برخی تصاویر منتشر 
شده نشان می دهد درختان جنگلی ارسباران هم در 
این میان قطع می شود، نظر شما دراین باره چیست؟ 
گف��ت: همان طور که عرض ک��ردم در بین درختان 
قطع شده درختان مثمر و غیرمثمر وجود دارد و چون 
منطقه ما جنگلی است، می تواند در باغات درختان 
جنگلی نیز وجود داشته باشد ولی این دلیل نمی شود 
که س��کوت کنیم. وی یادآور ش��د: قبول داریم که 
تحمل مش��کات معیشتی و اقتصادی سخت است 

اما حداقل منافع بی نظیر و بکر منطقه ارسباران را به 
منافع شخصی نفروشیم، بنده نمی توانم جمله ای قابل 
وصف برای این اقدام بگویم ولی از رس��انه ها انتظار 
می رود با فرهنگ سازی و همراهی با مسؤوان مانع 
تخریب جنگل ها و سرسبزی ارسباران شوند. رسول 
خدابخش، فرماندار شهرس��تان کلیبر نیز به برخی 
اخبار در خصوص قطع درختان جنگل ارسباران در 
محدوده این شهرستان اشاره کرد و گفت: بنا بر اعام 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلیبر، با توجه 
به نظارت ش��دیدی که در این ب��اره انجام می گیرد، 
درختان این منطق��ه در حفاظت کامل قرار دارند و 
تا به امروز درختی قطع نشده است. وی افزود: همه 
الواری که از این منطقه حمل می شود عمدتاً مربوط 
به درختان درجه 3 باغات اس��ت که به دلیل بی ثمر 
بودن و عدم باردهی قطع می شوند که آن  هم با نظر 
منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در صورت جایگزینی 

با نهال جدید انجام می شود. 
هیچ گونه مجوزی برای قطع درختان جنگلی  ■

در منطقه قره داغ صادر نشده است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان 
ش��رقی در خصوص قطع درختان منطقه ارسباران 
می گوید: از زمانی که تصاویر قطع گسترده درختان 
در فضای مجازی منتشر شده پیگیر بودیم و در این 
زمینه هر مس��تنداتی را جم��ع آوری کرده ایم.  داور 
نامدار افزود: درختان قطع ش��ده عمدتاً از درختانی 
غیرمثمر یا پوس��یده هس��تند که نمی توان آنها را 
درختان��ی جنگل��ی خواند، این در حالی اس��ت که 
منطقه ارس��باران برای منابع طبیعی و آبخیزداری 
آذربایجان ش��رقی حساس��یت ویژه ای دارد و طبق 
همین حساسیت ها نظارت بر جنگل های ارسباران 
جهت جلوگیری از هرگونه تخریب تش��دید ش��ده 
است. نامدار ادامه داد: هیچ گونه مجوزی برای قطع 
درختان جنگلی در منطقه قره داغ صادر نشده و تنها 
مجوزی که جهاد کشاورزی صادر کرده برای باغات 
درجه 3 و پایین تر بوده که آن هم به دلیل پوسیدگی 
و عدم بهره وری و باردهی اس��ت. به گفته مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی امسال 
اجازه برداشت و قطع درختان در جنگل های شمال 
کشور داده نشده و کارگاه های چوب بری برای تأمین 
چوب مورد نیاز به دیگر مناطق کش��ور می روند که 

منطقه ارسباران از این امر مستثنا نیست. 

آماده سازی محل ساخت پارک 
موضوعی گل های تبریز

رئی��س اداره فن��ی و طراح��ی پارک های 
تبریز از آماده سازی و ایجاد زمینه های ساخت 
پارک موضوعی گل های تبریز توسط این اداره 
خبر داد. حسین حس��ین پور گفت: این پارک 
موضوعی و تخصصی در وس��عتی به مساحت 
7/3 هکت��ار احداث خواهد ش��د که هم اکنون 
در مرحله آماده س��ازی زمینه های اولیه است. 
وی افزود: پاکس��ازی محل، ه��رس درختان، 
آماده سازی کلی مجموعه و... از اقدامات انجام 
شده برای این پروژه به شمار می رود. حسین پور 
با تاکید بر اس��تفاده از ظرفیت ها و پتانس��یل 
چشمگیر مناطق جهت ایجاد این محل، تصریح 
کرد: پ��ارک موضوعی ام��روز از خاقیت های 
جدید در حوزه فضای سبز به شمار می رود که با 
ساخت اینگونه پارک ها زمینه های تغییر کارکرد 
بوستان ها از فضای سنتی به فضایی تخصصی و 

مدرن را شاهد هستیم. 

97 درصد مردم خدابنده باسواد ند
آموزش وپ��رورش  مدیری��ت  سرپرس��ت 
شهرستان خدابنده با تبریک فرارسیدن هفتم 
دی ماه س��الروز تشکیل نهضت س��وادآموزی 
گف��ت: فرماندار شهرس��تان، رئیس ش��ورای 
پش��تیبانی و امام جمعه مرکز شهرستان نیز 
فعالیت چش��مگیری در کمک به ریشه کنی 
بیسوادی و باسواد کردن مردم داشته اند. علی 
غامی با بیان اینکه میزان باس��وادی در سال 
57، 44 درصد بوده، افزود: این درصد به حول 
قوه الهی و با تاش و مساعدت عوامل اجرایی 
اداره و سایر دستگاه های دولتی، در سال 1395 
براس��اس سرش��ماری نفوس و مسکن به 97 
درصد رسیده است. این مقام مسؤول جمعیت 
10 تا 49 سال خدابنده را 64930 نفر عنوان 
و اظه��ار کرد: از این تع��داد جمعیت 62934 
 نفر باس��واد واقعی هس��تند و میزان باسوادی 
97 درصد است. غامی در ادامه با اظهار اینکه 
یکی از اهداف مهم سازمان نهضت سوادآموزی 
 شرکت تمام بی س��وادان و کم س��وادان گروه 
سنی 10 تا 49 سال در کاس های سوادآموزی 
اس��ت، گفت: این امر مهم با مش��ارکت تمام 
دس��تگاه های دولتی و خدمات رس��ان میسر 

خواهد شد.

مازندرانآذربایجان شرقی

پژوهشگران برتر شرکت گاز 
مازندران تجلیل شدند

همزمان با گرامیداش��ت هفت��ه پژوهش و 
فناوری، پژوهشگران برتر شرکت گاز مازندران 
با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تجلیل 
شدند. جعفر احمدپور با تبریک هفته پژوهش و 
فناوری گفت: انجام پژوهش در هر سازمانی تاثیر 
بسزایی در زیرس��اخت ها دارد به طوری که اگر 
نگاهی کنجکاوانه به همه قدرت های علمی در 
حوزه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و... داشته 
باشیم، خواهیم فهمید همه آنها ریشه در بحث 
پژوهش دارن��د. وی افزود: در این ش��رکت نیز 
شورای پژوهش تاکنون اقدامات خوبی را با عقد 
تفاهمنامه و قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها 
و س��ایر مراکز علم��ی انجام داده و توانس��ته از 
ظرفیت ها و پتانس��یل های ب��اای آنها به نحو 
مطلوبی بهره مند شود. احمدپور افزود: نیاز است 
در همین رابطه ش��ورای پژوهش شرکت گاز با 
جدیت وارد عمل شده، وقت کافی بگذارد و نتایج 
بررسی ها را مورد ارزیابی قرار داده و موانع موجود 

را شناسایی و مرتفع کند. 

 برگزاری جلسه شورای معاونان
در سازمان آتش نشانی کرج

جلسه ش��ورای معاونان با حضور علی اصغر 
کمال��ی زاده، ش��هردار کرج در محل س��ازمان 
آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری کرج 
برگزار ش��د. تملک بافت فرسوده در اسام آباد، 
راه اندازی دفاتر تسهیل گری، احداث پروژه های 
س��ازمان عمران، پیگیری راه ان��دازی درمانگاه 
شهرداری و نوس��ازی بافت فرسوده از مواردی 
بود که در جلسه ش��ورای معاونان مورد بحث 
و بررس��ی قرار گرف��ت. تامی��ن بودجه خرید 
اتوبوس دیزلی و س��اماندهی ن��اوگان اتوبوس 
شهرداری کرج از دیگر مواردی بود که با حضور 
شهردار کرج بررسی شد. همچنین علی اصغر 
کمالی زاده، شهردار کرج بر ضرورت لکه گیری 
آس��فالت معابر، پیگیری افزایش نقدشوندگی 
ام��اک، افزایش درآمده��ای پایدار و پیگیری 
اساس��نامه سازمان بازآفرینی ش��هری کرج از 
اس��تانداری البرز تاکید کرد. ارائه گزارش��ی از 
عملکرد 9 ماهه سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کرج توسط رئیس این سازمان 

پایان بخش این جلسه بود.

البرز

مسؤوان محیط زیست بهشت گمشده آذربایجان را حمایت کنند

 سوداگران چوب، قاتل درختان ارسباران

ادامه از صفحه اول
آی��ا آن عم��ارت نک��ره 
نیویورکی که مفت هم گران است یا هر کجا که 
فریادرسی برای ملل تحت ستم هست؟! حرکت 
مخلصانه دانشجویان دانش��گاه تهران نشان داد 
اگر چه با ثمر دادن ش��جره »انقاب اس��امی« 
به »جمهوری اسامی« رسیده ایم اما آن نهضت 
رس��یده به نظام، هر جا که ازم باشد، باز خودی 
نشان می دهد! هیهات! »نظام جمهوری اسامی« 
به معنای پایان »نهضت انقاب اسامی« نیست، 
بلکه آمده تا آن را محکم تر، مستحکم تر و پویاتر 
کند! اگر ما »اداره« داریم، لیکن »اراده« هنوز به 
قوت خود باقی اس��ت! و این همان اراده ای است 
که دقیقا همین بچه های روزه دار برای مظلومیت 
یمن را س��الی 4 بار عازم اردوهای جهادی کشور 
خودمان می کند! پ��س خدمت، خیلی هم گیر 
میز و صندلی نیس��ت! تو حتی اگ��ر »اداره« هم 
نداشته باشی و هیچ مسؤولیت شغلی هم نداشته 
باش��ی، باز هم با پ��ای »اراده« ت��وان حرکت به 
اردوی جهادی سردش��ت و کرمانشاه را خواهی 
داش��ت! و نه فق��ط این، که حواس��ت به جهان 
پیرامون نیز هست! آری! تو را دیروز، برادری بود 
ب��ه نام »فهمیده« و امروز، برادری هس��ت به نام 
»حججی«! دی��روز تو یعنی »مصطفی چمران« 
و ام��روز تو یعن��ی »مصطفی احمدی روش��ن«! 
تو، هم ریش��ه در دل خ��اک داری و هم میوه در 
بلن��دای افاک! قابل توجه کس��انی که مدام، بد 
جوان ایرانی را می گویند! الساعه داشتم با یکی از 
برادران همین حرکت، سخن می گفتم! می گفت: 
»حتی ش��ماری از تش��کل های غیر همسو هم، 
هماهنگ شدند با این ابتکار بسیج دانشجویی!« 
و این اس��ت جوان ایرانی! و جوان انقابی! ضمن 
صحبت با این دوس��ت عزیز، متوجه ش��دم که 

جماعت روزه دار، وعده ناهار دانشجویی خود را در 
اختیار مؤسسات خیریه می گذاشتند و چند باری 
هم خودشان، وعده ناهارشان را بردند و رساندند 
دس��ت کارگران بی بضاعت فان کوره آجرپزی! 
تو خودت روزه باش��ی و روزه ات هم مشخصا در 
حمایت از ملت یمن، اما وعده ناهارت سهم کارگر 
محروم هم وطن! با یک تیر، 2 نش��ان! و بهترین 
جواب به سرایندگان شعر عاری از شعور »نه غزه، 
نه لبن��ان«! و ادای دین به خالق شیرین س��خن 
آن بیت بنی آدمی! و مص��داق بیرونی اش! و این 

همه، زیر سایه خانه خدا! مسجد! آن  هم مسجد 
دانشگاه! آن  هم مسجد دانشگاه تهران! و من حاا 
بیش��تر می فهمم چرا این همه حضرت آقا امید 
دارند به قش��ر جوان! و امیدوارند به دانشجویان! 
جالب آنکه روز شروع این حرکت خودجوش، تنها 
و تنها خودت ب��ودی و خدای خودت! بی ربط به 
دولت و حکوم��ت! مرتبط اما با آن باایی! یعنی 
که خدا! یک جرقه ای، تنها از دل خودت! و سپس 
برکت خداوند منان به ای��ن حرکت تو! که دیده 
شوی! که کارت بگیرد! که پیامت برسد به آن زوج 
یمنی که مراسم عروسی شان به جای بوق شادی، 
پر شد از آژیر خطر! مثل غذای ناهارت که رسید 
دست پینه بس��ته آن پیرمرد هم وطن! پس هنوز 

زنده است آدمیت! و هنوز باید بوستان و گلستان 
خواند! و غزلیات حافظ نوش��ید! و امیدوار بود که 
اگر سازمان ملل، موم دست فراعنه است اما ملل 
را یار و یاوری هست هنوز! »شورای امنیت« شور 
و نش��اط دور سفره افطار شما بود که دعا کردید 
برای نجات آدمی! با لب تش��نه و معده گرسنه! و 
یقین دارم و دارید که این صحنه ها و این حرکات، 
نه از چش��م حضرت آقا دور می ماند و نه از چشم 
»مه��دی فاطمه« که این عص��ر، عصر قدم های 
حجت بن الحس��ن اس��ت! کنار خواهند رفت این 
ابرهای تیره متراکم! ش��ک نداری��م! یکی آن باا 
هس��ت که همچنان ه��وای اواد آدم را دارد! او 
همان خدایی است که هیچ قوم و قبیله ای را بدون 
پیامبر و امام و منجی نگذاش��ت! و خدا، خدای ما 
مردمان عصر آخرالزمان نیز هست! روزه تان قبول 
درگاه احدیت، بچه های پای کار انقاب! اگر انقاب 
اس��امی با حرکت هایی از همین دس��ت، شکل 
گرفت و پیروز شد، کارهایی از قبیل این یک هفته 
روزه داری خدومانه شما که هم به مردم خودمان 
س��ود رس��اند و هم به مردم منطق��ه، حتم دارم 
تس��ریع می کند ظهور آفتاب را! و جلو می اندازد 
ان شاءاه انقاب حضرت منتقم را! آقاجان! در این 
غروب آدینه، از همه وقتی منتظرتریم! بلکه بیایی 
و جان مجدد ببخشی به جهان! و نجات مان دهی! 
»احسن القصص« استعاره از وصال تو بود! گمانم 
هنوز تر باش��د دیدگان یعقوب! نه! یوسف از چاه 
بیرون نیامده! مگر تو دست آدم را بگیری! در مصر، 
در یمن، در فلسطین، در شام و در هر کجا، حتی 
خیابان های قلب پاریس! واه بر و بحر، عاش��قانه 
تو را می خوانند! مثل این بچه های روزه دار بسیج! 
خیلی از »یلدا« دور نشده ایم! گفت: »قتیل عشق 
تو شد حافظ غریب، ولی/ به خاک ما گذری کن 

که خون ماست، حال«!

یادداشت امروز

روزه نجات برای روز حیات

زنجان
نما

طای سبز
وس�عت جنگل های ارس�باران 164 هزار هکتار بوده که از این وس�عت 148 هزار هکتار به عنوان جنگل 
حمایتی و حفاظتی گزارش شده است. گونه های گیاهی ارسباران شامل؛ بلوط اوری، بلوط سفید، ممرز، 
کرب، کرکو، کیکم، سرخدار، بارانک، گیاس وحشی، آردوج، بنه، تیس، ملچ، اوجا، زغال اخته، قره غات، 
ال، پر و... است. ارسباران به دلیل شرایط اقلیمی خاص آب و هوایی، دارای 1072 گونه گیاهی و 97 گونه 
چوبی است. این منطقه حفاظت شده با 78560 هکتار که حدود 56 درصد این ناحیه را شامل می شود جزو 
یکی از 9 ذخیره گاه بیوسفر ایران است. ارسباران از نظر تنوع زیستی بسیار متنوع بوده و یگانه زیستگاه 
یکی از نادرترین پرندگان دنیا به نام سیاه خروس است. از دیگر گونه های جانوری این منطقه می توان به 

خرس قهوه ای، پلنگ، سیاه گوش، گراز، شوکا، کل و بز، کبک دری، کبک چیل، قرقاول و... اشاره کرد. 
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تئاتر

اعام جزئیات افتتاحیه نهمین دوره 
جشنواره فیلم عمار

مراس��م افتتاحی��ه نهمی��ن 
جش��نواره مردمی فیلم عمار 
ف��ردا و همزم��ان با س��الگرد 
دی،   ۹ مردم��ی  حماس��ه 
از س��اعت 18:30 در ت��اار 
 اندیش��ه حوزه هنری برگزار می شود. به گزارش 
»وطن ام��روز«، ع��اوه بر معرف��ی برگزیدگان 
بخش های »نماهن��گ«، »برنام��ه تلویزیونی«، 
»پویانمای��ی«، »فیل��م م��ا«، »نقد، مق��اات و 
پژوهش های س��ینمایی« و »فیلمنامه«، مراسم 
پاسداش��ت ویژه ش��یخ ابراهی��م زکزاکی، رهبر 
ش��یعیان نیجریه و حامد زمان��ی هنرمند جوان 
موسیقی انقاب نیز در افتتاحیه برگزار می شود. 
همچنین اکران های مرکزی نهمین جش��نواره 
عمار از 10 تا 18 دی به روال هر سال در سینما 

فلسطین برگزار می شود.

»یاقوت کبود« فراخوان داد
فراخوان نخستین کنگره ملی شعر فاطمی 
با عنوان »یاقوت کبود« منتشر شد. به گزارش 
»وط��ن ام��روز«، اداره کل فرهن��گ و ارش��اد 
اس��امی اس��تان قم، انجمن ادبی استان قم و 
دبیرخانه دائمی ش��عر  آیینی کشور، نخستین 
کنگره ملی ش��عر فاطمی را ب��ا دبیری علمی 
محمدعل��ی مجاه��دی تحت عن��وان »یاقوت 
کب��ود« برگزار می کن��د. تمام اش��عاری که با 
محوریت و  موضوع حض��رت فاطمه زهرا)س( 
اعم از مدح یا مرثیه سروده شده ، در زمره آثاری 
است که می توانند در کنگره حضور پیدا کنند. 
شرکت کنندگان می توانند آثار خود را تا تاریخ 
30 دی به پس��ت الکترونیکی کنگره به آدرس 
 anjomanadabiqom@gmail.com

ارسال کنند.

شهرام ناظری در بیمارستان بستری شد
شهرام ناظری، خواننده نامدار 
کش��ورمان به دلی��ل عفونت 
ریوی و مش��کات تنفسی در 
بیمارس��تان بس��تری شد. به 
گزارش ف��ارس، این هنرمند 
عرصه موسیقی کشورمان ابتدا دچار سرماخوردگی 
شده و سپس با سرایت عفونت به مجاری تنفسی، 
دچار عفونت ریوی شده است. این چهره ماندگار 
حوزه موسیقی، پنجشنبه به دلیل شدت گرفتن 
بیماری به یکی از بیمارستان های تهران مراجعه 
کرده و در آن بس��تری شده اس��ت. بیماری این 
خواننده کشورمان، موجب لغو کنسرت اصفهان 
او شده که قرار بود در روزهای پایانی هفته گذشته 
)4 تا 6 دی ماه( در این ش��هر برگزار ش��ود. گفته 
می ش��ود احتمال لغو کنس��رت های بعدی این 

هنرمند آوازی کشورمان نیز وجود دارد.

برگزاری نخستین  رویداد 
هنری-  رسانه ای »یمن و نقش من«

اولین رویداد تخصصی »یمن 
و نقش من« با هدف تولید آثار 
هنری و رسانه ای در پشتیبانی 
از مظلومیت و مقاومت مردم 
یم��ن برگ��زار می ش��ود. به 
گزارش »وطن امروز«، نخستین  کارگاه تخصصی 
»یم��ن و نقش من« با ه��دف تولید آثار هنری 
و رسانه ای در پشتیبانی از مظلومیت و مقاومت 
م��ردم یم��ن در روزه��ای 1۹، 20و 21 دی ماه 
توسط خیریه هنر برگزار می شود. در این رویداد 
هنرمندان و اصحاب رس��انه با محوریت ش��عار 
کلیدی »یمن و نقش من« به ایده پردازی و خلق 
آثار هنری-رسانه ای می پردازند. آثار تولیدشده و 
خروجی های این کارگاه ها با تاش رس��انه های 
مردمی، ش��بکه های اجتماعی، خبرگزاری ها و 
مخاطبان رویداد در فضای رس��انه ای مجازی و 
حقیقی منتش��ر خواهد شد. همچنین با توجه 
ب��ه وج��ه بین المللی بحران یم��ن و و ضرورت 
توجه مخاطبان غیر فارسی زبان به این موضوع، 
محتواهای تولید ش��ده ب��ه زبان های مختلف 
ترجمه و منتشر خواهد شد. آگاهسازی جامعه 
بین الملل درباره فاجعه انسانی و کمبود گسترده 
غ��ذا، کمک به افزایش فش��ار رس��انه ای علیه 
سکوت نهادهای حقوق بشری و جنایات حکام 
س��عودی درباره کش��تار کودکان و نسل کشی 
گس��ترده در یمن از اهداف برگزاری این رویداد 
است. عاقه مندان به شرکت در نخستین کارگاه 
تخصصی »یم��ن و نقش من« می توانند جهت 
دریافت اطاعات تکمیلی، به آدرس خیریه هنر 
artcha -  رر ش��بکه های مجازی به نش��انی:

ity @ مراجعه کنند. گفتنی است، خیریه هنر 
نخس��تین  مجموعه مردمی است که به صورت 
تخصصی در فرآیند ارتباط میان هنر، هنرمندان 
و امور عام المنفعه فعالیت می کند. این مجموعه 
توس��ط جمعی از فعاان و دانشجویان دانشگاه 
هنر و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در 

سال 13۹2 راه اندازی شده است.

واکنش دادستان تهران به اجرای 
تئاتر اکچری

دادس��تان عموم��ی و انقاب 
تهران با اشاره به گزارش های 
مس��تند از تبلیغات ضددینی 
در یک تئاتر اکچری خواستار 
ورود ج��دی وزارت فرهن��گ 
و ارشاد اس��امی به این موضوع شد. به گزارش 
تس��نیم، عباس جعفری دولت آبادی، دادس��تان 
عمومی و انقاب تهران در برنامه »پارک ش��هر« 
رادیو ته��ران درباره تئاتر بینوای��ان که در هتل  
اسپیناس پااس در حال نمایش است، گفت: ما 
معتقدیم در حوزه فرهنگ و ارشاد، دستگاه ها باید 
با دقت و نظارت بیشتری مسائل را دنبال کنند. 
در هفته گذشته برای دیدن تئاتر بینوایان بدون 
اطاع قبلی 2بار بازرس فرس��تادیم. گزارش های 
مکت��وب به ما ارائ��ه کرده اند. متأس��فانه نتیجه 
بازرس��ی ها این اس��ت که حج��اب در این تئاتر 
وضعیت مناس��بی ندارد. از سوی دیگر تبلیغات 
ضددینی انجام می ش��ود. نوع رفتار هنرپیشه ها 
در این نمایش مناس��ب نبوده است. گزارش های 
کتبی برای وزیر ارش��اد فرستادیم. هنوز نواقص 
برطرف نشده اس��ت. تنها صدور یک اطاعیه را 
دیده ایم، البته تیم جدیدی که به محل اعزام شد، 
گزارش هایی ارائه کرد که تا حدودی وضعیت بهتر 

شده ولی هنوز نواقص برطرف نشده است.

»ساده دان« 
سریال نوروزی شبکه 2 شد

ب��ه  »س��اده دان«  س��ریال 
کارگردان��ی بهرنگ توفیقی و 
تهیه کنندگی حامد عنقا برای 
نوروز ۹8 برای پخش از شبکه 
2 سیما س��اخته می شود. به 
گزارش ایسنا، حامد عنقا با اعام ساخت سریال 
نوروزی شبکه 2 س��یما اظهار کرد: این سریال 
هنوز در مرحله صحبت های اولیه است و جزئیات 
کامل آن در روزهای آینده مشخص خواهد شد. 
براس��اس این گزارش، محمدحسین لطیفی که 
کارگردان س��ریال نوروزی شبکه 3 سیماست، 
سرپرستی نویسندگان مجموعه »ساده دان« را 
نیز برعهده دارد. همچنین از بهرنگ توفیقی به 

عنوان کارگردان این مجموعه یاد شده است. 

آمار فروش سینمای ایران 
در هفته گذشته چقدر بود؟

آمار فروش س��ینمای ایران 
در هفته گذش��ته اعام شد. 
به گ��زارش »وط��ن امروز«، 
بر این اس��اس، در مجموع و 
»مغزهای  فیلم های  تاکنون 
کوچک زنگ زده« 12 میلیارد و ۹00 میلیون 
توم��ان، »لس آنجلس - ته��ران« ۷ میلیارد و 
۵10 میلیون تومان، »ازانیا« 4میلیارد و ۵00 
میلیون تومان، »پیشونی سفید)2(« 4 میلیارد 
و 200 میلی��ون تومان، »بم��ب« 4 میلیارد و 
100 میلیون تومان، »هش��تگ« 3 میلیارد و 
800 میلی��ون تومان، »خان��م یایا« 3 میلیارد 
و ۵00 میلیون توم��ان، »مارموز« 2 میلیارد و 
600 میلیون تومان، »کلمبوس« یک میلیاد و 
۷00 میلیون تومان، »پاستاریونی« یک میلیارد 
و ۵00 میلیون تومان، »میلیونر میامی« ۹00 
میلیون تومان، »س��رو زی��ر آب« 660میلیون 
توم��ان، »اتاق تاری��ک« 1۷۵ میلیون تومان و 

»بی نامی« 68 میلیون تومان فروش داشته اند.

باکس آفیس آمریکا رکوردی 
تاریخی به جا گذاشت

گزارش ه��ا و واکاوی داده های 
ف��روش حاک��ی از آن اس��ت 
که س��ینمای آمریکا امس��ال 
طایی تری��ن دوره خ��ود در 
تاریخ ای��ن صنعت را از س��ر 
گذرانده اس��ت. به گزارش مهر به نقل از هالیوود 
ریپورتر، میزان فروش گیش��ه ای در س��ینمای 
آمریکا ب��ه بااترین رکورد خ��ود در طول تاریخ 
رس��ید.  تحلیل داده ها نش��ان می دهد سینمای 
آمریکا، کار خود در س��ال 2018 را با رس��یدن 
به رکورد فروش 41/۷ میلی��ارد داری به پایان 
خواهد برد و این بهترین عملکرد صنعت سینمای 
آمریکا در طول تاریخ محسوب می شود. بنا بر این 
تحلیل ها، باکس آفیس داخلی آمریکا امس��ال با 
11/۹ میلیارد دار فروش، افزایش��ی ۷ درصدی 
نس��بت به س��ال 201۷ را تجربه کرد و حضور 
تماشاگران نیز 4 درصد از سال قبل بیشتر شده 
است. فروش خارج از آمریکای شمالی نیز پرونده 
امسال خود را را با رقم 2۹/8 میلیارد دار خواهد 
بست تا نسبت به سال گذشته افزایش نامحسوس 
یک درصدی را شاهد باشد. با ترکیب این 2 داده 
اینط��ور می توان نتیجه گرفت که فروش جهانی 
سینمای آمریکا نسبت به سال گذشته نزدیک به 

2/۷ درصد افزایش داشته است.

گ�روه فرهن�گ و هن�ر: قان��ون منع 
بازنشستگان موجب شده  به کارگیری 
است بسیاری از نهادهای دولتی تغییر 
و تحوات فراوانی را در بازه زمانی کوتاه  
چند ماهه تجربه کنن��د. از جمله این 
س��ازمان ها، صداوسیما است که تعداد 
بس��یار زیادی از مدیریان بازنشس��ته 
در مس��ؤولیت های مهم قرار داشتند و 
خروج آنها س��ازمان را با مشکل مدیر 
باتجرب��ه و غیربازنشس��ته مواجه کرد. 
از این رو ش��نیده می شود این سازمان 
تمام مدی��ران کارمند خ��ود را که در 
مس��ؤولیت های غیرتلویزیون��ی و ب��ه 
صورت ماموریتی در دیگر س��ازمان ها 
حضور داش��تند فراخوانده اس��ت و از 
این رو تغییر و تحوات به صداوس��یما 
محدود نخواهد ش��د. عاوه بر ابراهیم 
داروغه زاده که دبیر جشنواره فیلم فجر 
و معاون نظارت و ارزش��یابی س��ازمان 

سینمایی وزارت ارشاد است، »سیدمحمدمهدی 
طباطبایی نژاد« رئیس مرکز گس��ترش سینمای 
مس��تند و تجربی نیز از دیگر مدیرانی اس��ت که 
کارمند صداوس��یما بوده و در سازمان سینمایی 
وزارت ارشاد مش��غول به کار است. او که از سال 
۹2 و در دوران مس��ؤولیت حج��ت اه ایوب��ی به 
ریاس��ت این مرکز درآمد، پی��ش از این در گروه 
فیلم و سریال ش��بکه یک مشغول به کار بوده و 
با بازگشتش به سیما احتماا در همان موقعیت 
ادامه فعالیت خود را رقم خواهد زد. هر چند هنوز 
بازگشت او به رسانه ملی قطعی نشده است ولی 
به نظر می رس��د با توجه به بحث های رس��انه ای 
ش��کل گرفته پیرامون گزینه های جانش��ینی او، 
بحث عدم حضورش در مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی قطعی شده باشد؛ موضوعی که 
بهانه ای شد تا نگاهی به عملکرد وی و همچنین 
گزینه  های پیش روی مرکز گس��ترش سینمای 

تجربی و مستند داشته باشیم. 
آنچه از مرکز گسترش بر می آید ■

مرکز گسترش سینمای مس��تند و تجربی از 
جمله سازمان  های زیرمجموعه معاونت سینمایی 
وزارت ارش��اد و عمده مس��ؤولیت هایش در حوزه 
گس��ترش و حمایت از سینمای مستند است که 
برگ��زاری جش��نواره فیلم های مس��تند یا همان 
»سینماحقیقت« نیز در زمره همین مسؤولیت ها 

قرار می گیرد. این س��ازمان با 4 زیرمجموعه خود 
یعن��ی »معاونت فرهنگ��ی و تولی��د«، »معاونت 
آم��وزش و پژوهش«، »امور بین الملل و بازرگانی« 
و »روابط عمومی« باید رس��الت ها و وظایف خود 
را طبق آیین نامه س��ازمانی انج��ام دهد. از جمله 
مهم ترین این وظای��ف در حوزه معاونت فرهنگی 
و تولید قرار می گیرد که این سازمان باید حمایت 
جدی در تولید آثار مس��تند و تجربی انجام دهد. 
از جمله مهم ترین این حمایت ها، حمایت از فیلم 
اولی هاس��ت که در حوزه مستند، کوتاه داستانی، 
انیمیشن و س��ینمایی باید انجام شود. همچنین 
بررس��ی فیلمنامه و س��رمایه  گذاری روی آنها نیز 
از دیگر وظایف این معاونت اس��ت. از سوی دیگر 
در حوزه پژوهش، برگزاری کارگاه  های آموزش��ی، 
حمایت از انتش��ار کتاب های مرتبط و حمایت از 
تولیدات آتی فیلمس��ازان برگزیده جشنواره های 
داخلی نیز در زمره فعالیت  های این مرکز به شمار 
می رود. در واحد بین الملل نیز هدف معرفی فرهنگ 
ایرانی- اس��امی در جهان است که این مرکز باید 
آثار س��ینمایی، کوتاه، مس��تند و انیمیشن را به 
جش��نواره  های معتبر خارجی با توجه به اقتضای 
هرکدام ارس��ال کند و به همین واس��طه به هدف 
خود نائل شود. در مجموع این مجموعه از جایگاه 
ویژه ای در حوزه فیلمسازی مستند و داستانی در 

کشور برخوردار است.

آنچه بر مرکز گسترش طباطبایی نژاد گذشت ■
از س��ال ۹2 که طباطبایی نژاد به عنوان رئیس 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی انتخاب 
ش��د، عملکرد او در این مرکز ب��ا تحواتی همراه 
بود. مهم ترین برون داد این مرکز در جشنواره فیلم 
حقیقت متبلور بود؛ جایی که به عنوان مهم ترین 
رویداد مس��تند در داخل کش��ور، آثار بسیاری از 
سینمای مس��تند به رقابت با یکدیگر می پردازند. 
اما رویه رو به نزول این جش��نواره در کیفیت آثار 
ارسالی موجب شد بسیاری مرکز سینمای مستند 
را مسؤول اصلی این اتفاق بدانند، چرا که از سویی 
حمایت این مرکز از آثار دغدغه مند و پرداختن به 
موضوعات مهم و استراتژیک کشور به حداقلی     ترین 
وضعیت خود رس��ید و از س��وی دیگر جش��نواره 
حقیقت به عنوان برون دادی از سیاست گذاری های 
این مرکز، به شیوه های مختلف مانع از ورود چنین 
آثاری به این رویداد مهم فرهنگی ش��د به گونه ای 
که بس��یاری این برخوردها را دور از رسالت مرکز 
و بر مبنای سلیقه مدیران جشنواره و این سازمان 
می دانستند. سال گذشته مستند »قائم مقام« یکی 
از بهترین مس��تندهای تولید ش��ده در ارتباط با 
تاریخ معاصر ایران بود که هم مورد قبول منتقدان 
قرار گرفت و هم بحث های بس��یاری پیرامون این 
مستند و س��وژه آن در رسانه ها شکل گرفت ولی 
در نهایت نتوانست راهی به بخش اصلی جشنواره 

س��ینماحقیقت پیدا کند. این در حالی 
بود که مس��تند »رزم آرا، یک دوس��یه 
مسکوت« که از لحاظ تاریخی با انتقادات 
بسیار جریان انقابی روبه رو بود، نه تنها به 
جشنواره راه پیدا کرد، بلکه توانست یکی 
از جایزه های بخش ویژه ش��هید آوینی 
این جشنواره را به دست آورد. این اتفاق 
امسال نیز در ارتباط با مستند »راه طی 
شده« به وقوع پیوس��ت و در شرایطی 
که پیش بینی می شد این مستند یکی 
از جدی ترین مدعیان جوایز جش��نواره 
امس��ال باش��د، حتی فرصت حضور در 
این جش��نواره را نیز پی��دا نکرد. جالب 
اینکه توجیه محمدمهدی طباطبایی نژاد، 
دبیر این دوره از جشنواره سینماحقیقت 
درباره دایل حذف 2 مستند »راه طی 
شده« و »ش��ورش علیه سازندگی« که 
آن نی��ز از آثار مرتبط ب��ا تاریخ معاصر 
بود، عدم کس��ب رای توسط این آثار از 
سوی هیات انتخاب جشنواره بود. این در شرایطی 
اس��ت که با به پایان رسیدن این دوره از جشنواره 
و نمایش آثار مختلف جش��نواره به وضوح می شد 
بااتر بودن کیفیت این اثر را نسبت به برخی آثار 
حاضر در بخش مسابقه جشنواره تشخیص داد! در 
این شرایط بعید است دلیل واقعی حضور نیافتن 
ای��ن دو مس��تند رای نیاوردن آنها توس��ط هیات 
انتخاب جشنواره باشد. همچنین حسین انتظامی 
به عنوان سرپرس��ت جدید سازمان سینمایی که 
بناس��ت جایگزین طباطبایی ن��ژاد را انتخاب کند 
با ش��عار »ش��فافیت و زندگی در اتاق شیشه ای« 
اعام کرده بود: »شفافیت یعنی وقتی از یک مدیر 
اطاعات می خواهی، او برای جواب به جایی مراجعه 
کند که خودت می توانس��تی«. این مساله و تکیه 
بر این شعار باعث شد اخیرا به درخواست رسانه ها 
و هنرمندان، مرکز گسترش لیستی از کمک های 
خود به فیلمسازان را منتشر کند. اما انتشار این آمار 
با چالش جدی مواجه ب��ود و آن هم به روز نبودن 
اطاعات و آمار ارسال شده از جانب این مرکز است. 
اتفاقی که بار دیگر مستندسازان و اهالی رسانه را 
نسبت به مرکز مس��تند گایه مند کرد. حال باید 
منتظر ماند و دید جایگزین طباطبایی نژاد در این 
مرکز می تواند به انتظارات اهالی هنر و رسالت های 
این مرکز جامه عمل بپوشاند یا امیدها بار دیگر به 

یأس و گایه بدل خواهد شد؟

جشنواره عمار
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فریدون خش��نود، آهنگس��از و 
موسیقیدان در آستانه برگزاری 
جشنواره آواهای حماس��ی و سرودهای انقابی 
گفت: برگزاری جشنواره هایی برای سرود زیبا و با 
احساس است. هنوز مردم انقاب را با این سرودها 
می شناسند و آن چیزی که یاد و خاطر آن زمان 
را زن��ده می کند و همه را بر آش��فته و دگرگون 
می کند و اش��ک را بر چش��مان جاری می کند، 
همین سرودهای انقابی است. به گزارش تسنیم، 
وی در ادام��ه افزود: یک گ��روه از هنرمندان به 
عنوان احسان و دلی و وظیفه حرکتی می کردند 
که در همان راس��تای انقاب ب��ود یا زمانی که 
س��رود اه اکبر را س��اختند این اله��ام را از خود 
مردم گرفتند. چون مردم روی پشت بام ها فریاد 
می زدند اه اکبر اه اکبر. چون الهام گرفته از خود 
م��ردم و از دل مردم  و حرف دل مردم بود، اینها 

هیچوقت، به خودش بوی خاک نمی گیرد و کهنه 
نمی شود و زیباترین خاطراتی که به یاد می آورند 

همین سرودهاس��ت. این موس��یقیدان سرود را 
یکی از عوامل جریان س��ازی اجتماعی دانس��ت 

و بیان کرد: اصوا تمام دنیا از موس��یقی، ش��عر، 
ترانه، اش��عار س��عدی، حافظ و موانا استقبال و 
از آن استفاده می کنند؛ ببینید! چیزی که از دل 
مردم بیرون می آید زم��ان و مکان ندارد. ما اان 
در شرایطی قرار داریم که بسیاری از آهنگسازان، 
تنظیم کنندگان و خوانندگان موسیقی پاپ اصا 
نمی دانن��د مردم یعنی چه؟ انس��ان یعنی چه؟ 
اجتماع یعنی چه؟ روانشناسی یعنی چه؟ برای 
اینکه اینها، درد مردم را نمی دانند. خوش��حالی 
مردم را نمی دانند و یک چیزی مد شده به عنوان 
موسیقی پاپ که همه ناله می کنند و یک حسی 
در گلو می سازند. ۵ درصد خودشان هستند و ۹۵ 
درصد بقیه محصول سیستم های نرم افزاری است. 
کسی را نداریم که توانایی این کار را داشته باشد. 
اگر کسی را داشته باشیم، هرلحظه، هر ثانیه و هر 

ساعت می توانیم جریان ساز باشیم.

موسیقی

نگاهی به عملکرد مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و گزینه  های پیش روی این مرکز به بهانه احتمال تغییر در مدیریت آن

گسترش یا افول سینمای مستند و تجربی؟!

سینمای جهان

حرکت به سمت  انحطاط

به سمت مدیریت موفق

حرکت به سمت تکنیک

گزینه  های دور از ذهن

محمد آفریده ■
اگ��ر ق��رار باش��د گزینه ه��ا را 
طیف   بندی کنیم، آفریده انتهای 
طیف��ی اس��ت ک��ه کارنام��ه ای 
مش��خص دارد. »ی��ک خان��واده 
محترم«، »آتش��کار«، »فصل باران های موسمی«، 
»تهران انار ندارد« و... محصوات دوره مدیریتی او 
در مرکز گسترش است. کارنامه او بشدت پرحاشیه 
است و از همان ابتدای مطرح شدن نامش، مخالفان 
بسیاری نسبت به احتمال حضور او اعتراض کردند. 
او در سطح مدیریت، متوسط رو به پایین است و در 

محتوا مغایر با انقاب اسامی است.

امیر تاجیک ■
امیر تاجیک نزدیک ترین گزینه به 
آفریده است و مدیر سابق شبکه 
مستند س��یما بوده اس��ت. وی 
فارغ التحصیل ادبیات انگلیسی و 
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی است. او 
آخرین جایگاه مدیریتی خود را که مدیریت شبکه 
مس��تند بود با دلخوری ترک کرد. نامه نگاری های 
تاجیک به عزت اه ضرغامی، ریاست پیشین رسانه 
ملی و بحث او در ارتباط با هزینه های تلویزیون یکی 
از مهم ترین حاشیه هایش طی دوران حضورش در 

رسانه ملی بود.

مصطفی رزاق کریمی ■
مصطفی رزاق کریمی، فارغ التحصیل 
معماری از اتریش اس��ت و فعالیت 
هن��ری خ��ود را س��ال 13۵3 ب��ا 
ساخت فیلم های کوتاه و مستند به 
صورت آماتور آغاز ک��رد و حاا یکی از جدی     ترین 
مستندسازان ایران است. آخرین مستند او »بانوی 
قدس ایران« اس��ت که البته نقدهای زیادی به آن 
وارد بود. او قائم مقام مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی است و به لحاظ تکنیکی می تواند گزینه 
 مناس��بی باش��د؛ گزینه ای که تجرب��ه مدیریت را 

نیز دارد.

حامد شکیبانیا ■
او عضو هیأت انتخاب جش��نواره 
امسال »سینما حقیقت« بود. وي 
کارگردان��ي و تهیه کنندگي فیلم 
و مجموعه هاي مس��تند »ایران و 
غرب«، »من انرژي هسته اي نیستم« و... را بر عهده 
داشته است. شکیبانیا جوایزي از جشنواره هاي بزرگ 
بین المللی و داخلی مستند به دس��ت آورده است. 
ش��کیبانیا اما در س��ال های اخیر مهم ترین کارش 
مستند انتخاباتی حسن روحانی بوده است. شکیبانیا 
در همه جریان  های فکری فعال در حوزه مستند به 

عنوان یک نیروی متخصص شناخته می شود.

محسن یزدی ■
محس��ن ی��زدی، روزنامه نگار و 
مستندسازی است که در کارنامه 
خود تولی��د فیلم های مس��تند 
»۹۹درص��د« درب��اره جنب��ش 
وال استریت و »مسافر ایران« درباره حضور یک مادر 
شهید لبنانی در ایران را دارد. وی همچنین جایزه 
جشنواره فیلم مردمی عمار را به خاطر ساخت »۹۹ 
درصد« کس��ب کرد. او چند س��ال است مدیریت 
مرکز فیلم مستند س��وره را بر عهده دارد و در این 
مدت کارنامه درخش��انی از خود برجای گذاش��ته 
است و تقریبا هر سال محصواتش جزو فیلم  های 

مهم و اثرگذار جشنواره های مستند بوده است.

سلیم غفوری ■
شبکه مستند را می توان به قبل و 
بعد از حضور سلیم غفوری تقسیم 
کرد. او سابقه بلندی در مدیریت 
حوزه فرهنگی دارد. »مدیر گروه 
مستند شبکه افق«، »مدیر مرکز فرهنگی میثاق«، 
»دبی��ر اتحادیه بین المللی ام��ت واحده« و »عضو 
شورای مس��تند مرکز مستند سوره حوزه هنری« 
در کارنامه او دیده می ش��ود. غفوری با آمدن خود 
به شبکه مستند توانس��ت مخاطبان این شبکه را 
به شکل  چشمگیری افزایش دهد. البته با توجه به 
عملکرد موفقش در تلویزیون، بعید است حاضر به 

ترک رسانه  ملی شود. 

حسین دهباشی ■
تاریخ پژوه و مستندس��از که بیشتر 
به خاط��ر س��اخت  مس��تندهای 
در  روحان��ی  حس��ن  تبلیغات��ی 
انتخاب��ات  دوره  یازدهمی��ن  
ریاس��ت جمهوری و نیز مس��تند »به روای��ت دربار« 
ش��ناخته  ش��ده  اس��ت. وی اکنون معاون ارتباطات، 
بین الملل و مشارکت های بنیاد امور بیماری های خاص، 
عضو خانه سینما و انجمن مستند   سازان سینمای ایران 
و مؤس��س و مدیرعامل مؤسس��ه فرهنگی و هنری 
نقش جهان هنر اس��ت. دهباشی رزومه ای طوانی از 
تلویزیون تا سینما دارد اما اختافاتش با دولت فعلی او 

را تبدیل به گزینه ای دور از ذهن می کند. 

محسن برمهانی ■
»محسن برمهانی« مستندسازی 
اس��ت ک��ه بیش��تر در ح��وزه 
مس��تندهای بین الملل شناخته 
می ش��ود. در ای��ن چن��د ماه که 
گزینه  های مختلفی برای شبکه افق مطرح می شد 
برمهان��ی یک��ی از جدی تری��ن آنها ب��ود. آخرین 
مس��ؤولیت مدیریتی برمهانی مربوط به مدیریت 
بخش  بین الملل جش��نواره فیلم مقاومت امس��ال 
است. اگرچه او نیز می تواند جزو گزینه ها باشد اما 
به نظر می رس��د او نیز به دلیل تفاوت نوع نگاهش 
با دولت روحانی، ش��انس کمی برای حضور در این 

جایگاه داشته باشد.

گزینه هایی که بیش از سایرین شانس مدیریت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی را دارند

شعر

موسیقی

رسانه 

تلویزیون

گیشه

فریدون خشنود، آهنگساز و موسیقیدان:
موسیقی پاپ امروز 
درد مردم را نمی داند
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پورموسوی سرمربی تیم ملی فوتبال 
جوانان ایران شد

سرپرس��ت دبیرکلی فدراسیون فوتبال اعام 
کرد سیروس پورموسوی سرمربی تیم ملی فوتبال 

جوانان ایران شده است.
به گزارش فارس، ابراهیم ش��کوری د ر بر نامه 
»فوتبال یک« ش��بکه ورزش اعام کر د سیروس 
پورموس��وی، س��رمربی س��ابق فواد ب��ه عنوان 
سرمربی جدید تیم ملی جوانان ایران انتخاب شده 
اس��ت. پورموسوی قرار است بزودی فعالیت خود 

ر ا آ غاز کند.

سرمربی روبین کازان:
سردار آزمون پیشنهادهایی از 

انگلیس و آلمان دارد
سرمربی ترکمنستانی تیم فوتبال روبین کازان 
روس��یه از پیش��نهاد برخی تیم ه��ای آلمانی و 
انگلیسی برای خرید س��ردار آزمون در ماه ژانویه 

خبر داد.
قربان بردیف در بخشی از مصاحبه بلند خود 
با روزنام��ه بیزنس آناین روس��یه درباره آینده 
سردار آزمون، ملی پوش ایرانی تیم روبین کازان 
گفت: ب��ازی تیم های زیادی را ن��گاه می کنم و 
به نظرم س��ردار آزمون از بس��یاری از مهاجمان 
در اروپا قدرتمندتر اس��ت. حت��ی در لیگ برتر 
انگلی��س نی��ز از بس��یاری از مهاجم��ان اصلی 
قدرتمندتر اس��ت. اکنون پیش��نهادهایی برای 
جذب این بازیکن از تیم های متوس��ط اروپایی 
داریم. میان آنها تیم های انگلیسی و آلمانی قرار 
 دارند که تمایل خود را برای جذب سردار آزمون

ابراز کرده اند.
سرمربی تیم روبین کازان درباره قیمت فروش 
س��ردار آزمون نیز اظهار داشت: اکنون همه روی 
جام ملت های آسیا تمرکز می کنند و رهسپار این 
رقابت ها در امارات هستند تا بازیکنان را زیر نظر 
بگیرن��د. آنها فقط خواهان جذب س��ردار آزمون 
نیس��تند. اگر او آنجا خوب ظاهر شود شرایط را 
مورد بررس��ی قرار می دهیم. ما آماده فروش هر 
بازیکن��ی در نقل وانتقاات زمس��تانی اروپا حتی 

سردار آزمون و سزار ناواس هستیم.
وی درباره عملکرد سردار آزمون در جام جهانی 
2018 روس��یه گفت: متاسفانه بخوبی آماده این 
رقابت ها نش��د. همانند زم��ان دوره حضورش در 
روس��توف بازی  ک��رد. فکر می ک��رد در این موج 
همه چیز برای او مهیا خواهد شد. من به کارلوس 
کی روش هم گفته بودم که س��ردار آزمون را باید 
سخت در دستان خود نگه  دارید. وقتی نخستین 
بازی ایران را در جام جهانی 2018 دیدم متوجه شدم 
آزمون آماده نیست. اان هم به سردار آزمون گفتم 
با چنین شرایطی وارد جام ملت های آسیا نشود.

پاداش سرخپوشان به علت مشکل 
انتقال ارز هنوز به دست شان نرسیده

باش��گاه پرس��پولیس اعام کرد برای حل 
مشکل انتقال ارز تاکنون ۶ بار با کنفدراسیون 

فوتبال آسیا نامه نگاری کرده است.
به گزارش مهر، با وجود نامه نگاری های متعدد 
و تماس های تلفنی با کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
دریافت پاداش نایب قهرمانی پرسپولیس در آسیا 
و انتقال ارز به کش��ور هنوز محقق نشده است و 
تاش های باشگاه به منظور رفع این مشکل ادامه 

دارد.
طب��ق اعام س��ایت باش��گاه پرس��پولیس، 
اقدامات قانون��ی و اداری ب��رای دریافت پاداش 
نایب قهرمانی سرخپوش��ان در لی��گ قهرمانان 
آس��یا، بافاصله پس از برگزاری فینال رقابت ها 

از سوی باشگاه آغاز شد.
در ای��ن ارتب��اط، بی��ش از ۶ نام��ه برای 
کنفدراس��یون فوتبال آسیا ارسال شده است. 
همچنین با مسؤول بخش مالی کنفدراسیون 
گفت وگوی تلفنی صورت گرفت. با وجود همه 
این اقدام��ات، تا این لحظه، با مطرح ش��دن 
موضوع تحریم های مالی و بانکی کش��ورمان 
و مش��کات انتقال ارز، نس��بت به در اختیار 
گذاش��تن این پاداش از س��وی کنفدراسیون 

اقدام نشده است.
باشگاه پرسپولیس در این باره تاش های خود 
را از طریق تمام مبادی رس��می همچنان دنبال 

خواهد کرد.

صنعت نفت منشا را می خواهد
باش��گاه صنعت نفت آبادان خواهان جذب 
مهاجم نیجریه ای تیم فوتبال پرسپولیس است. 
پائولو سرجیو، سرمربی پرتغالی تیم فوتبال 
صنعت نفت آبادان درصدد تقویت تیمش در 
خط حمله اس��ت. بر همین اس��اس گادوین 
منش��ا، مهاجم پرس��پولیس در لیست خرید 
س��رجیو قرار دارد، باشگاه صنعت نفت هم در 
مذاکره با باش��گاه پرسپولیس خواهان جذب 
منشا شده است. در هفته های اخیر خبرهای 
مختلفی درخصوص ماندن یا جدایی منشا از 
پرسپولیس منتشر ش��ده، این در حالی است 
که برانکو ایوانکوویچ و مس��ؤوان پرسپولیس 
هنوز موضع رسمی شان را در خصوص ماندن 

یا جدایی منشا اعام نکرده اند.

۴ هوادار ناپولی به ضرب چاقو 
مجروح شدند

جدال حساس تیم های فوتبال اینتر و ناپولی 
با حوادثی در خارج از ورزشگاه همراه بود.

رس��انه های ایتالیایی گزارش کرده اند که 4 
هوادار تیم فوتبال ناپولی که چهارش��نبه شب 
گذشته برای تماشای بازی این تیم مقابل اینتر 
به ورزشگاه جوزپه مه آتزا رفته بودند، بیرون از 

ورزشگاه به ضرب چاقو مجروح شدند.
گویا این حادثه پی��ش از آغاز آخرین بازی 
»باکس��ینگ دی« س��ری A رخ داده اس��ت 
و طبق آخرین اطاعات ارائه ش��ده از س��وی 
مقامات، در میان ای��ن افراد جراحت یک مرد 
43 س��اله بر اثر ضربات وارده شدیدتر از 3 نفر 
دیگر بوده است. او از ناحیه شکم مجروح شده 
و به همین دلیل به بیمارستان انتقال داده شده 
اس��ت. 3 ف��رد دیگر اما به دلی��ل جزئی بودن 
جراحات شان به صورت سرپایی درمان شده اند.

در همین حال گزارش ش��ده اس��ت که در 
جری��ان درگیری های خارج از ورزش��گاه، یک 
هوادار تیم اینتر با تقریباً 30 س��ال سن نیز با 
یک خودروی عبوری تص��ادف کرده و حال او 

وخیم است.
ب��ازی اینت��ر و ناپولی نه تنه��ا در خارج از 
ورزش��گاه بلک��ه در داخل آن هم با حواش��ی 
فراوانی همراه بود که مهم ترین آن اهانت های 
نژادپرستانه مکرر هواداران تیم میزبان به کالیدو 
کولیبالی، مدافع سیاه پوست ناپولی بود که در 
دقیقه 80 پس از دریاف��ت کارت زرد از داور و 

تشویق طعنه آمیز او اخراج شد.

واکنش کولیبالی به رفتار نژادپرستانه:
 به سیاه پوست بودنم افتخار می کنم

مداف��ع تیم فوتب��ال ناپولی ب��ه رفتارهای 
نژادپرستانه هواداران اینتر در جریان بازی 2 تیم 

واکنش نشان داد.
کالیدو کولیبالی، مدافع میانی سنگالی تیم 
فوتبال ناپولی که چهارشنبه گذشته در جریان 
بازی خارج از خانه تیمش مقابل اینتر بارها از 
سوی اولتراهای )هواداران دوآتشه( اینتر مورد 
اهانت های نژادپرستانه قرار گرفت، پس از این 
بازی که با شکست یک بر صفر ناپولی خاتمه 
یافت، پیامی در توئیتر نوش��ت و در آن نسبت 
به اتفاقی که در ورزشگاه جوزپه مه آتزا رخ داد، 

اظهار نظر کرد.
او ک��ه در دقیق��ه 80 این ب��ازی به خاطر 
تش��ویق طعنه آمیز داور پس از نش��ان دادن 
کارت زرد به این بازیکن س��نگالی، کارت زرد 
دومش را هم گرفت و اخراج ش��د، در صفحه 
شخصی اش نوشته است: »من از نتیجه بازی 
ناراحتم و از آن بیش��تر بابت تنها گذاش��تن 
برادران��م در زمی��ن بازی. با ای��ن حال من به 
رنگ پوس��تم افتخار می کنم، به رگ و ریشه 
فرانسوی - سنگالی، تعهدم به ناپولی و به مرد 
بودنم افتخار می  کنم«. در جریان بازی با وجود 
آنکه 3 بار از بلندگوهای ورزشگاه هشدارهایی 
برای تعلیق بازی در صورت ادامه ش��عارهای 
نژادپرس��تانه هواداران اینتر اعام ش��د، این 
اتفاق رخ نداد و همین موضوع خشم سرمربی 
ناپولی، کارلو آنچلوتی را هم درپی داش��ت. او 
تهدید کرد در صورت تک��رار چنین اتفاقاتی 
اگر مسؤوان واکنشی نشان ندهند، مردانش 
زمین ب��ازی را ترک خواهند کرد. اینترمیان 
به علت این اتفاقات به 2 جلس��ه بازی بدون 

تماشاگر محکوم شد.

پیکه با هدف ریاست باشگاه بارسلونا 
بازنشسته می شود

بر اس��اس گزارش یک نش��ریه اسپانیایی، 
جرارد پیکه در فکر بازنشستگی است.

نش��ریه کاتالونیای��ی »مون��دو دپورتیوو« 
با انتش��ار گزارشی مدعی ش��د جرارد پیکه، 
مدافع تیم فوتبال بارس��لونا در س��ال 2020 
کفش های��ش را خواهد آویخت تا یک س��ال 
بعد یعنی در سال 2021 در انتخابات ریاست 
باشگاه بارس��لونا کاندیدا شود. پیکه 31 ساله 
ک��ه فوتبالش را در س��ال 1997 در رده های 
پایه بارس��لونا ش��روع کرد، س��ابقه بازی در 
تیم های منچستریونایتد و رئال ساراگوسا را در 
کارنامه اش دارد اما از سال 2008 تاکنون عضو 
تیم اصلی بارس��لونا بوده است و با این تیم به 
عناوین قهرمانی مختلفی از جمله 7 قهرمانی 
در الیگا، ۶ قهرمانی در جام حذفی اس��پانیا 
و 3 قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا رس��یده 
اس��ت. جرارد پیکه پی��ش از این از عاقه اش 
به ریاس��ت بر باش��گاه بارس��لونا سخن گفته 
بود، مدافعی که همیش��ه از استقال کاتالونیا 
از اس��پانیا حمایت کرده و همین سبب شده 
 است تا در بین کاتاان ها و مردم شهر بارسلونا

محبوب باشد.

فوتبال خارجی اخبار

گروه ورزشی: تمرینات تیم ملی فوتبال ایران که خود 
را برای رقابت های جام ملت های آسیا آماده می کند با 
آرام��ش و در عین حال با جدیت در دوحه قطر ادامه 

دارد. 
خبره��ا از دوحه حاکی اس��ت آنالی��زور تیم ملی 
فوتبال ایران با نزدیک ش��دن به آغاز رقابت های جام 
ملت های آسیا نقش پررنگ تری در تمرینات دارد و با 
بازیکنان تمام مسائل فنی را با اجازه سرمربی تیم ملی 
در می��ان می گذارد. کارلوس کی روش در تمرینات به 
پاس های بدون اش��تباه بازیکنان توجه ویژه ای دارد و 
از آنها می خواهد در فوتبال تحت فشار کمترین خطا 

را داشته باشند.
در این میان سردار آزمون همچنان مصدوم است و 

فعا با تیم ملی تمرین نمی کند.
کی روش: ماجراجویی آغاز شد ■

س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران در دوحه قطر به 
خبرنگاران گفت: امروز 2۶ دسامبر روزی است که ما 
رسما ماجراجویی خود را آغاز خواهیم کرد و از امروز با 
جدیت تاش می کنیم و آماده مسابقات جام ملت های 

آسیا می شویم.
سرمربی تیم ملی در ادامه گفت: در ابتدا می خواهم 
مراتب تحس��ین و تبریک خ��ود را از تمام بازیکنان 
تیم مل��ی اعام کنم، خصوص��ا آنهایی ک��ه در کنار 
م��ا بودند. بعض��ی اوقات مربی بودن ب��ه هیچ عنوان 
کار راحت��ی نیس��ت و آدم آرزو می کند کاش آن روز 
نمی رسید چون مجبور می شوید تصمیماتی بگیرید 
که سخت است اما مطمئنا آن تعداد بازیکنان هم به 
خودش��ان افتخار می کنند و آنها باید به تیمی که در 
اینجا هست هم افتخار کنند. ما به هیچ عنوان از هم 

جدا نیستیم و در کنار هم خواهیم بود.
وی تصریح کرد: موج مصدومیت هایی که ما با آن 
مواجه بودیم من را مجبور کرد برخی نظراتم را تغییر و 
خودم را با شرایط موجود تطبیق بدهم. البته اطمینان 
کامل دارم تصمیماتی که گرفته ام به طور کامل درست 
است، نه تنها برای بازیکنانی که اینجا حضور دارند، بلکه 
برای بازیکنانی که جایگزین نفرات مصدوم هس��تند 

تاثیر زیادی بر عملکردشان خواهد داشت.
س��رمربی تیم ملی فوتب��ال تأکید ک��رد: هنوز با 
مصدومیت ها مواجه هستیم )اشاره به جهانبخش(. او 
در یک هفته آتی جداگانه تمرین خواهد کرد و بعد از 
دیدار برابر قطر به دیگر بازیکنان ملحق خواهد ش��د. 
عل��ی قلی زاده یکی از بازیکنان خوب ما اس��ت که از 
جوانان آینده دار اس��ت. ما از او مراقبت خواهیم کرد. 
امیدوارم باشگاه او هم از وی مراقبت کند، زیرا او یکی 

از بازیکنان خوب و جوان ایران است.
س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاس��خ به این 
پرس��ش که چقدر تجربه جام جهان��ی می تواند به ما 
در تورنمنت ملت های آسیا کمک کند؟ افزود: تجربه 
بسیار مهم است ولی توانایی استفاده از تجربه، بسیار 
مهم تر اس��ت. امروز که 2۶ دس��امبر است، 12 روز تا 
نخستین  بازی فاصله داریم. بنابراین نتیجه می گیریم 
12 روز بیش��تر برای آماده سازی در اختیار نداریم؛ از 
این 12 روز باقیمانده، تنها ۵ تا ۶ جلسه تمرین جدی 

برای ما باقی خواهد ماند.
کی روش تصریح کرد: ما باید از تجربیات گذشته و 
کارهایی که کرده ایم، استفاده کنیم، طراوت تازه ای به 

تمرینات تکنیکی بدهیم و یک مرور گذرا داشته باشیم 
تا بتوانیم به سطح آمادگی کامل برسیم و برای بازی با 
یمن آماده باشیم. ما سرشار از امید و اعتماد هستیم. 
مس��ابقات جام ملت های آسیا بس��یار سخت است و 
به همین دلیل تیم ملی ایران نتوانس��ته در 40 سال 
گذشته به قهرمانی دست پیدا کند و حتی نتوانسته 

به فینال راه پیدا کند.
می خواهن��د  آنه��ا  گف��ت:  ادام��ه  در  وی 
دس��تاوردهای ما را تحقیر کنند و نادیده بگیرند 
البت��ه ما می دانیم فقط می توانی��م روی خودمان 
حس��اب کنیم. همانطور که ب��ه بازیکنان گفتم، 
صعود ما از یک کوه یا تپه که هدف مان رس��یدن 

به نوک قله اس��ت، کار دشواری است و هیچ کس 
نمی آید به ش��ما کمک کند اما ه��ول دادن افراد 
به سمت پایین، کار بس��یار راحتی است و حتی 
می ت��وان با یک فوت هم این کار را انجام داد. این  
گروه افرادی که انتخاب شدند، با حمایت هواداران 
بودند و مطمئناً تمام تاش شان را برای صعود به 
قله انجام خواهند داد. س��رمربی تیم ملی فوتبال 
ایران در ادامه خاطرنش��ان کرد: ما احتیاج داریم 
بزرگ تری��ن بازیکن��ان ایران همانن��د علی دایی، 
مه��دی مهدوی کیا و علی کریمی در امارات کنار 
ما باش��ند و AFC آنها را ببیند تا بفهمد بزرگان 

فوتبال ایران کنار تیم ملی شان هستند.
ک��ی روش تأکید ک��رد: امیدواریم نایب رئیس 
کنفدراسیون فوتبال آس��یا تمام وقت برای تمام 
اتفاقات��ی که آنجا رخ می دهد، در کنار ما باش��د. 
هیچ راهی وجود ندارد برای اینکه بخواهیم متوجه 
نشویم که آقای کفاشیان نایب رئیس AFC است 
و نباید این را از دست بدهیم. درخواست عاجزانه 
بنده این اس��ت که آقایان تنها برای 3 هفته تمام 
صحبت ه��ا و حرف های دیگر را کنار گذاش��ته و 
تنها کنار تیم ملی  باش��ند. امیدوارم آنقدر سخت 
نباش��د که برای 3 هفته پرچم سفید رنگ صلح 
را در فوتب��ال ایران باا ببریم و از تمام تهمت ها و 
تافی جویی ها دست برداریم. من فکر می کنم این 

کار سخت نخواهد بود.
س��رمربی تیم مل��ی فوتب��ال ای��ران در پایان 
خاطرنش��ان کرد: ما هوش��یارانه مطلع هس��تیم 
چه افرادی می خواس��تند به ما لطمه بزنند و چه 
کسانی دودس��تگی و تفرقه ایجاد کردند. یکی از 
همکاران شما که سعی داشت لطمات زیادی به ما 
بزند، با حرف های نادرست و ناحق چه مشکاتی 
برای تیم ملی درس��ت کرد. آیا واقعاً سخت است 
تنها برای 3 هفته ب��زرگان فوتبال ایران همچون 
آقای پروین، جواد نکونام، مهدی مهدوی کیا، کریم 

باقری و فرهاد مجیدی کنار تیم ملی باشند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس 
ب��ا تش��ریح آخری��ن وضعیت 
مذاک��رات این باش��گاه با رضا 
پیش��نهاد  گفت:  قوچان ن��ژاد، 
بازیکنان باید متعارف باش��د اما 
برخی ارقام پرت و هوایی است. 

ایرج عرب در گفت وگو با مهر، با تشریح آخرین وضعیت 
نقل وانتقاات این باش��گاه تاکید کرد که کار محمد 
نادری، مدافع مدنظر برانکو برای توافق با پرسپولیس 
تقریبا تمام ش��ده اس��ت و این بازیکن طی چند روز 
آینده ق��راردادش را امضا می کند. عرب همچنین با 
بیان اینکه برانکو برای جذب بازیکنان س��قف مالی 
تعیین کرده اس��ت، موانع جذب رض��ا قوچان نژاد را 
تشریح کرد. وی افزود: آقای برانکو اعام کرده قرارداد 
بازیکن��ان جدید باید با قرارداد بازیکنان فعلی تطابق 
داش��ته باش��د و نباید قراردادهای مان خارج از عرف 
باش��د. نباید اینطور باشد که هر بازیکنی هر چیزی 

بگوی��د م��ا انجام بدهی��م. این 
قبول نیست. البته ما بازیکنان 
اصلی خ��ود را قب��ا گرفته     ایم 
و ب��زودی قراردادهای ش��ان را 
ثبت می کنی��م. ع��رب درباره 
انتقال قوچان ن��ژاد گفت: ارقام 
و اعدادی که به پرس��پولیس پیشنهاد می شود باید 
متعارف باش��د. باشگاه پرس��پولیس نمی تواند با هر 
عدد و قراردادی، بازیکن بگیرد، ضمن اینکه تمایلی 
ه��م ندیدیم ک��ه بازیک��ن بخواهد ب��رای حضور در 
پرس��پولیس کوتاه بیاید. ارقامی که گفته می ش��ود، 
هوایی و پرت اس��ت و با ش��رایط پرسپولیس تطابق 
ن��دارد. ما هر کاری را نمی توانیم انجام بدهیم. گفتم 
که برانکو هم اصراری ندارد در این شرایط غیرمتعارف، 
بازیکن بگیریم. نام پرسپولیس آنقدر بزرگ هست که 
 بازیکنان برای حضور و ب��ازی در این تیم باید به آن

افتخار کنند.

باشگاه  مدیرعامل پیش��ین 
استقال گفت: اطاع رسانی های 
اش��تباه باعث شده برخی تصور 
کنند بنده قصد خرید باش��گاه 
را مطل��ب  ای��ن  ک��ه  دارم   را 

تکذیب می کنم.
س��یدکاظم اولیایی در گفت وگو با مهر اظهار 
داش��ت: برخی دوستان نزدیک به وزیر در وزارت 
ورزش ش��یطنت کرده و این ط��رف و آن طرف 
می گویند بنده با بزرگان اس��تقال اختاف دارم 
ک��ه این موض��وع را قویا تکذی��ب می کنم. بنده 
در بین بزرگان تاریخ باش��گاه استقال نقش نخ 
تس��بیح را دارم و حلقه اتص��ال همه بزرگان این 
باشگاه و مدیران سابق هستم. با همه این عزیزان 
ه��م ارتباط دارم و جلس��اتی را برگ��زار می کنم. 
وی اف��زود: در آخری��ن روزه��ای زندگی مرحوم 
پورحی��دری ح��دود 200 نف��ر از پیشکس��وتان 

باش��گاه اس��تقال را جم��ع 
کردیم تا مجمع پیشکسوتان 
را تشکیل دهیم. همان زمان 
فکرم��ان این بود که توس��ط 
ای��ن مجمع اداره باش��گاه را 
به صورت تعاونی یا س��هامی 
ع��ام به پیشکس��وتان، مدیران س��ابق، هواداران 
شناس��نامه دار و دیگر افراد واجد ش��رایط واگذار 
کنیم. این درس��ت همان کاری بود که اان اتاق 

تعاون در حال انجام دادنش است.
مدیرعامل پیشین باشگاه استقال تاکید کرد: 
بنده قصد خرید باشگاه استقال را ندارم. اصا با 
حقوق بازنشستگی توان چنین کاری را ندارم اما 
هر فردی که به عنوان پیشکسوت، مربی، هوادار یا 
هر فرد دیگری که به این تیم عاقه دارد، می تواند 
در قالب یک تعاونی یا ش��رکت س��هامی عام در 

مالکیت این باشگاه سهیم باشد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس: برانکو برای جذب بازیکن سقف تعیین کرده
پیشنهاد قوچان نژاد غیرمتعارف است

مدیر عامل اسبق آبی پوشان پایتخت:
قصد خرید استقال را ندارم

س��تاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا می گوید 
رقابت او و کریستیانو رونالدو در الیگا به سود فوتبال 

اسپانیا و هواداران بود.
لیونل مسی در گفت و گو با نشریه مارکا، اعتراف 
 کرد که رقابت 9 ساله اش با کریستیانو رونالدو -پیش از
رفتن این س��تاره پرتغالی به یوونتوس - به س��ود 

هواداران بویژه طرفداران فوتبال اسپانیا بود.
مسی 31 س��اله گفت: رقابتی که من و رونالدو 
داش��تیم بسیار سالم و به سود هواداران بود. ابتدای 
فصل گفتم که رئال مادرید باشگاه بزرگی است، یکی 
از بهترین های دنیا که بازیکنانی بزرگ دارد اما خأ 
کریستیانو رونالدو در هر تیمی که در آن بازی کرده 
و بعد از آن رفته، احساس شده است. نبود او در اینجا 

کمی عجیب است، چون او هر 
فصل گل های زیادی می زد و 
عاوه بر گلزنی، کارهای زیاد 
دیگری هم برای تیمش انجام 
می داد. اینکه رئال مادرید خأ 
او را احس��اس کن��د برای من 

تعجب آور نیس��ت اما این باعث نمی ش��ود که رئال 
مادرید را دیگر جزو بهترین باشگاه های دنیا ندانیم. 
ای��ن دورانی که من و او با هم در الیگا بودیم و هر 

کدام مان ت��اش می کردیم با  
تیم های مان قهرمان ش��ویم، 
واقعاً زیبا بود. کریستیانو برای 
الیگا و ب��رای رئ��ال مادرید 
بازیکن بس��یار بزرگ��ی بود و 
نبردهای ما بسیار زیبا بودند. با 
این حال من همیشه روی تیم خودم تمرکز دارم و 
به کارم ادامه می دهم، حاا چه رونالدو باشد یا نباشد.

مس��ی در ادامه به اظهارات اخیر رونالدو که او را 

به چالش بازی در سری A ایتالیا دعوت کرد، پاسخ 
داد و گفت: من احس��اس نمی کنم که نیاز به هیچ 
تغییری )تیم( داشته باشم. من در بهترین تیم دنیا 
بازی می کنم. چالش های من در این تیم س��ال به 
س��ال به روز می شود. من نیاز به تغییر تیم یا لیگ 
ندارم تا برای خودم اهداف جدیدی ترسیم کنم. من 
در خانه ام هستم، در بهترین باشگاه دنیا و دلیلی برای 

عوض کردن تیمم نمی بینم.
مس��ی در نهایت تأکید کرد که فوتبال با همه 
اهمیت و جذابیتی که برای او دارد باز هم در درجه 
دوم اهمیت است. وی عنوان کرد: من عاشق فوتبال 
هستم اما خانواده برای من از هر چیز دیگری مهم تر 

است.

واکنش لئو به دعوت رونالدو برای بازی در ایتالیا: در بهترین باشگاه دنیا هستم
مسی: خانواده برای من مهم تر از فوتبال است

آخرین وضعیت تیم ملی برای رقابت های جام ملت های آسیا

کی روش: ماجراجویی تیم ملی آغاز می شود

نما
اطاعیه سوم فدراسیون فوتبال درباره فروش بلیت های جام ملت های آسیا

فدراسیون فوتبال در سومین اطاعیه خود از آخرین مهلت فروش بلیت های جام ملت های آسیا 2۰19 خبر داد.
به گزارش  »وطن امروز« به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به درخواست های مکرر عاقه مندان 
به بازی های تیم ملی فوتبال کش�ورمان در جام ملت های آس�یا 2۰19، فدراسیون فوتبال در اطاعیه ای اعام 
کرد: بلیت فروشی مرحله گروهی تیم ملی فوتبال کشورمان در 3 بازی اول جام ملت ها که از روز پنجشنبه 22 
آذرماه در سامانه بلیت فروشی فدراسیون آغاز شده بود تا آغاز نخستین  دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان که 

روز دوشنبه 17 دی ماه برابر یمن خواهد بود، ادامه خواهد داشت.
بر همین اساس، متقاضیان عاقه مند به حضور در این مسابقات و خرید بلیت می توانند به سایت فدراسیون 

فوتبال و لینک بلیت الکترونیک یا آدرس ticket.ffiri.ir مراجعه کنند.
محل و زمان برگزاری دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی مسابقات جام ملت های آسیا به شرح 

زیر است:
دوشنبه 17 دی ماه

ایران- یمن،  ورزشگاه 42 هزار نفری محمد بن زاید ابوظبی
شنبه 22 دی ماه

ایران- ویتنام، ورزشگاه 12 هزار نفری آل نهیان
چهارشنبه 26 دی ماه

ایران- عراق، ورزشگاه 12 هزارنفری آل مکتوم دوبی
همچنین قیمت بلیت های دیدارهای تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله گروهی به شرح زیر است:

CAT1: 75 درهم، CAT2: 5۰ درهم، CAT3: 25 درهم

پازل
پیش بینی هکتور کوپر؛ ایران، عربستان، کره جنوبی و امارات در نیمه نهایی

سرمربی سرشناس تیم ملی ازبکستان 4 تیمی را که احتمال می دهد به نیمه نهایی جام ملت های آسیا 
2۰19 راه پیدا می کنند معرفی کرد.

مسابقات جام ملت های آسیا 2۰19 امارات 15 دی ماه با دیدار تیم های ملی امارات و بحرین کلید می خورد. 
در این راستا هکتور کوپر، سرمربی سرشناس ازبکستان پیش بینی کرده است تیم های ایران، عربستان، 

امارات و کره جنوبی به نیمه نهایی مسابقات جام ملت های آسیا 2۰19 می رسند.
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گروهبینالملل: محمدبن سلمان وزیر خارجه خود را 
نیز برکنار کرد. این اقدام ولیعهد س��عودی در حالی 
رخ می دهد که با توجه به موج نخس��ت تغییرات در 
این کشور پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی، عما فشارهای بین المللی بر ریاض 
کاهش نیافته بود و حتی نگرانی های بین المللی از ابعاد 
گس��ترده جنگ یمن وارد مرحله جدیدی شده بود. 
بن سلمان عما با این تغییرات که موج دوم تغییرات 
او بعد از رسوایی قتل خاشقجی به شمار می رود تاش 
می کند به جامعه جهانی نشان دهد تغییراتی در این 
کش��ور رخ داده است. نباید از نظر دور داشت که این 
تغییرات پس از س��اخی جمال خاشقجی در اکتبر 
2018 گذش��ته در گام نخس��ت در دستگاه امنیتی 
عربستان رخ داد؛ دستگاهی که نزدیک ترین ارتباط را 
با بن سلمان داشت و اعضای آن نخستین قربانیان قتل 
جمال خاشقجی در دستگاه حاکمه سعودی بودند، 
آن هم برای آنکه بن سلمان بتواند وجهه خود را ترمیم 
کند و اکنون که به این خواسته خود به دلیل حجم 
وسیع آبروریزی جهانی نرسیده است، عادل الجبیر را 
به قربانگاه فرستاد. موج نخست تغییرات در عربستان 
س��عودی بس��یار محدود بود اما اف��راد خاصی چون 
سرلشکر »احمد العسیری« نایب رئیس استخبارات 
و »سعود القحطانی« مشاور پیشین کاخ پادشاهی را 
شامل شد. العسیری از آن جهت اهمیت ویژه ای دارد 
که پیش تر س��خنگوی جنگ یمن بود و مناسباتش 
با بن س��لمان ابعاد گس��ترده ای داش��ت. رسانه های 
منطق��ه و جهان درب��اره این تغیی��رات تحلیل های 
متنوع��ی دارند ام��ا جملگی بر این موض��وع توافق 
دارند که بن س��لمان با ای��ن رفتارها خود را به قدرت 
غیرقابل رقابت در ساختار سعودی مبدل کرده است 
و مراحل رس��یدن به تخت تاج و تخت در سرزمین 
حجاز را در افق اقدامات خود می بیند. باید تاکید کرد 
بن س��لمان طی سال های گذشته تمام سیاست های 
منطقه ای که پیش گرفته، با شکس��ت مواجه شده 
اس��ت. عما س��رمایه گذاری او در س��وریه و یمن با 
شکست س��نگینی همراه بوده و سناریویی که برای 
قطر در پیش گرف��ت، نه تنها به انزوای دوحه منجر 
نشد، بلکه ساختار شورای همکاری خلیج فارس را به 
چالش کشید. اما چرا بن سلمان، جبیر را که از سال 

2015 به عنوان وزیر خارجه عربستان مشغول به کار 
بود برکنار کرده است، این سوالی است که تحلیلگران 
برای پاس��خ به آن اتفاق نظر دارند؛ از یک سو جبیر 
آنط��ور که یک وزیر خارجه مورد اعتماد باید همواره 
کنار ولیعهد باش��د در جلسات خصوصی بن سلمان 
ش��رکت داده نمی شد و از سوی دیگر نتوانست آنچه 
را پس از قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در 
استنابول ش��کل گرفت، آنطور که بن سلمان انتظار 
داش��ت مدیریت کند. تنبیه جبیر، برکناری و پایین 
آوردن سطحش بود، زیرا نتوانسته بود نظر بن سلمان 
را تامین کند. اما جانش��ین عادل الجبیر کیست؟ از 
نکات جالب دیپلماس��ی عمومی بن سلمان انتخاب 
وزیر خارجه جدید این کش��ور است که از زندانیان 
سال گذشته خودش است که حاا قرار است سیاست 
خارجی سعودی را هدایت کند. »ابراهیم العساف« که 
فارغ التحصیل اقتصاد از آمریکاست، پیش تر به عنوان 
وزیر اقتصاد رژیم سعودی فعالیت می کرده است.  اما 
این تغییر به معنی تغییر شگرف در سیاست خارجی 
سعودی نیس��ت و روال مانند گذشته در این کشور 

طی خواهد شد. می توان تغییرات بن سلمان را نمادین 
تفسیر کرد، چرا که در واقع عربستان سعودی سعی 
دارد به جهان نش��ان دهد تغییراتی در این کش��ور 
رخ داده اس��ت. تغییرات فوق بار دیگر قدرت طلبی 
بن س��لمان را آشکار می کند، چرا که افرادی که با او 
در جبهه مخالف سیاس��ی هستند، بار دیگر به انزوا 
رفته ان��د. برای نمونه می توان به »متعب بن عبداه« 
فرزند »ملک عبداه« پادشاه سابق اشاره کرد. به هر 
حال تغییرات سیاس��ی، ظاهری و فاقد ارزش است 
ام��ا تغییرات امنیتی بویژه تغییرات در گارد ملی که 
به موازات ارتش اس��ت و از ناحیه آن احساس خطر 
می ش��ود و از حیث نظری به مثابه ب��ازوی کوبنده 
معارضان و شاخه فرزندان ملک عبداه، پادشاه سابق 
و متحدان شان توصیف می ش��ود، از اهمیت باایی 
برخوردار است. به نظر می رسد انتصاب مشاور امنیت 
ملی جدید و بازنگری در ساختار دستگاه اطاعاتی از 
سوی کمیته تحت رهبری ولیعهد سعودی با هدف 
سلطه قوی تر بن سلمان و بستن هر روزنه خطرناک 
برای حکوم��ت وی یا بلندپروازی هایش اس��ت. در 

ظاهر مهم ترین تغییر برکناری عادل الجبیر اس��ت 
اما  برکناری »ترکی آل الش��یخ« شخصیت جنجالی 
از ریاس��ت س��ازمان ورزش و انتقال وی به سازمان 
رفاه، از جمله مس��ائلی اس��ت که نباید آن را از نظر 
دور داشت. البته تغییرات مهم تر در مناصب امنیتی 
اتفاق افتاد و به طور خاص تعیین »ش��اهزاده عبداه 
بن بندر بن عبدالعزیز« به عنوان وزیر گارد ملی اهمیت 
ویژ ه ای دارد؛ نباید از نظر دور داش��ت که گارد ملی 
به منزله ارتش موازی در عربستان به شمار می رود. 
همچنین مساعد »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 لن��دن برکنار ش��د و به عنوان مش��اور در دفتر 
پادشاه منصوب شد. تمام این مسائل در حالی است 
بن س��لمان چهره خود را به عنوان ساخ خاشقجی 
نتوانس��ت آنطور که باید طی اکتبر گذشته تاکنون 
ترمیم کند و حاا مجبور شده دست به این سلسله  

تغییرات نمادین بزند.
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دستمال
نگاهروز

 سفر سرزده ترامپ به عراق
و اهداف اعام نشده 

احمدکاظمزاده:دونالد ترامپ 
پنجشنبه شب با سفری اعام 
نش��ده به عراق ب��ا نظامیان 
این کش��ور در پایگاه نظامی 
ااس��د دیدار کرد. این سفر 
ب��ا واکنش های گس��ترده ای در آمریکا و عراق 
مواجه ش��ده اس��ت. مخالفان و رقبای ترامپ 
این سفر را تبلیغات زودهنگام انتخاباتی تعبیر 
کردند. البته این تعبیر چندان هم اشتباه نیست، 
چرا که ترامپ هنگام امضای کاه های اهدایی 
قرم��ز رنگ ب��ه نظامیان آمریکای��ی روی آنها 
2020 را نوش��ت که منظور اشاره به انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آن سال است. بعد از شوکی 
ک��ه در جریان انتخابات میان دوره ای کنگره بر 
جمهوری خواهان و شخص ترامپ وارد شد و به 
از دست دادن مجلس نمایندگان از سوی آنها 
انجامید، این نگرانی وجود داشت که تعطیلی 
دولت آمریکا که به قطع حقوق نزدیک به 800 
هزار کارمند دولت آن هم در آستانه کریسمس 
و سال نو مسیحی منجر شده است به کاهش 
محبوبیت ترامپ و جمهوری خواهان بینجامد، 
لذا ترامپ یک برگه جدید رو کرد و خواس��تار 
خروج همزمان نیروهای آمریکایی از سوریه و 
افغانس��تان شد تا از این طریق بتواند جایگاه و 
پای��گاه خود را در میان نظامیان و خانواده های 
آنه��ا حفظ کند ام��ا از آنجا که ای��ن اقدام به 
استعفای جیمز متیس، وزیر دفاع انجامید که 
از محبوبیت باای��ی در میان نظامیان و هر 2 
حزب جمهوری خ��واه و دموک��رات برخوردار 
اس��ت، ل��ذا ترامپ ب��ه توصیه بولت��ون دیدار 
س��رزده از پایگاه های نظامی آمریکا در عراق و 
آلمان را در دس��تور کار ق��رار داد اما این دیدار 
نه تنها در آمریکا، بلکه در عراق نیز جنجال برپا 
کرد. همچنان که از قرائن و ش��واهد برمی آید 
ظاهرا ترامپ برای این سفر با مسؤوان عراقی 
هماهنگ نکرده بود و بدون اطاع آنها به عراق 
رفت��ه و بر همین اس��اس اح��زاب و گروه های 
مختلف عراقی، این سفر و دیدار سرزده را نقض 
حاکمیت ملی عراق ارزیابی کرده و خواس��تار 
پاسخگویی آمریکا در این زمینه شده اند. ترامپ 
حتی پا را فراتر گذاشته و درخواست کرده بود 
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق به دیدار 
ترامپ برود و در پایگاه نظامی آمریکا با وی دیدار 
کند که البته خواب ترامپ در این زمینه تعبیر 
نش��د و اقدام عادل عبدالمهدی در این زمینه 
از گفت وگوی تلفنی با ترامپ فراتر نرفت. این 
رفتار ترامپ از یک سو از اهداف آمریکا در عراق 
پرده برمی دارد و از دیگر سو تناقض رفتار آمریکا 
و بخصوص شخص ترامپ را در مبارزه با داعش 
آشکار می کند. در خصوص  اهداف آمریکا از این 
اقدام، می توان گفت آمریکا در زمان اشغال عراق 
در زمان حاکمیت جمهوری خواهان به رهبری 
جرج بوش پس��ر در س��ال 2003، از عراق به 
عنوان ایالت پنجاه ویکم خود یاد می کرد اما بعد 
از اینکه مشروعیت جنگ به دلیل یافت نشدن 
ساح های کشتارجمعی مورد ادعایش زیر سوال 
رفت و در عین حال خسارات و تلفات سنگینی 
متحمل ش��د که بحران اقتصادی را در داخل 
این کشور رقم زد، با تحمیل 2 قرارداد امنیتی 
و استراتژیک در سال 2008 تصمیم به خروج 
نیروهای خود از عراق گرفت که در زمان باراک 
اوباما این تصمیم عملی شد. اما ظهور داعش این 
بهانه را به دست آمریکا داد که بتدریج نیروهای 
خود را به بنا به درخواس��ت دولت این کش��ور 
برگرداند و در عین حال برخاف سال2003 از 
نوعی مشروعیت بین المللی هم برخوردار باشد. 
از این دید ظهور داعش در عراق حداقل از این 
جهت به نفع آمریکا تمام ش��د که به بهانه آن 
نیروه��ای نظامی خود را به عراق بازگرداند. هر 
چند ش��واهد میدانی نش��ان می داد آمریکا در 
عمل اراده جدی برای مقابله با داعش نداشته 
و ناب��ودی پروژه داعش در ع��راق و منطقه در 
اصل حاصل فتوای مرجعت در تشکیل بسیج 
مردمی و برخورداری از تجارب و حمایت های 
جمهوری اس��امی ایران بوده اس��ت اما حتی 
اگر ادعای ترامپ پذیرفته ش��ود که 99 درصد 
داعش به دست نظامیان آمریکایی از بین رفته 
است، در این صورت قاعدتا نباید توجیهی برای 
حضور نظامیان آمریکایی در عراق وجود داشته 
باش��د اما درست برعکس، ترامپ از یک طرف 
از ناب��ودی 99 درصد داعش آن هم به دس��ت 
آمریکا سخن می گوید و از دیگر سو بر استقرار 
نظامیان آمریکایی در ع��راق تاکید می کند و 
هیچ حرفی درب��اره خروج از عراق نمی زند. در 
حال حاضر هم آمریکا برای توجیه ادامه حضور 
خود در عراق به داعش کنترل شده نیاز دارد و 
بر همین اس��اس به نظر می رسد یکی از نتایج 
انتقال نظامیان آمریکایی از مناطق کردنشین 
س��وریه به عراق تقویت داعش در این مناطق 
خواهد بود که می تواند هم بهانه ای برای سرک 
کش��یدن به این مناطق ب��ه آمریکا دهد و هم 
اینکه طعمه ای برای ترکیه برای درگیر کردن 
این کشور با سوریه و جدایی از روسیه در امور 

سوریه باشد. 

گزارش
حملهموشکیبهسفارتآمریکادربغداد

همزمانباسفردزدانهترامپبهعراق
ترامپ: آمریکا دیگر نمی تواند 

پلیس جهان باشد
اعتراضمقاماتوگروههایعراقیبهنحوه

سفرترامپبهاینکشور
گ�روهبینالملل: دونالد ترامپ چهارشنبه شب به 
همراه همسرش به طور سرزده وارد پایگاه نظامی 
عین ااس��د در اس��تان اانبار در غرب عراق شد؛ 
سفری که با استقبال هیچ مقام عراقی همراه نبود 
و حتی نخست وزیر این کشور نیز دیداری با وی 
ص��ورت نداد. در همین حال، این س��فر خارج از 
عرف دیپلماتیک با واکنش های گسترده عراقی ها 
مواج��ه ش��د و حتی منابع خبری اع��ام کردند 
که همزمان ب��ا ورود ترامپ، حمله ای موش��کی 
در منطقه الخضراء و نزدیک س��فارت آمریکا در 
بغداد به وقوع پیوس��ت. شکل مخفیانه و سرزده 
س��فر به بغداد حتی توسط خود رئیس  جمهوری 
 آمریکا نیز تایید شد و در اظهاراتی گفت: »خیلی 
غم انگیز اس��ت که 7 تریلیون دار در خاورمیانه 
هزین��ه کنی اما برای رفتن به آنجا ناچار باش��ی 
سفرت را تا این حد فوق العاده مخفیانه نگه داری 
و حتی هر کاری بکنی تا سالم به مقصد برسی«. 
رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: آمریکا دیگر 
نمی تواند پلیس جهان باشد. قدر مسلم آن است 
که سیاس��ت های منطقه ای آمری��کا و نقش آن 
در ایجاد تروریس��م داعشی که برخی کشورهای 
منطقه را دچار خش��ونت و بی س��امانی امنیتی 
کرده اس��ت، عامل نفرت ملت ه��ای این منطقه 
از آمریکایی هاس��ت. از ای��ن رو برخ��ی گروه ها و 
شخصیت های سیاسی در عراق واکنش های تندی 
به این سفر سرزده ترامپ نشان داده اند. فراکسیون 
پارلمانی »ااصاح و ااعمار« به رهبری سیدعمار 
حکیم در بیانیه ای ورود ترامپ به پایگاه عین ااسد 
را نقض آشکار حاکمیت عراق دانست و خواستار 
نشست اضطراری پارلمان با حضور نخست وزیر و 
رئیس ستاد مشترک ارتش عراق شد. فراکسیون 
»البناء« به رهبری هادی العامری نیز در بیانیه ای 
سفر ترامپ را نقض آشکار هنجارهای دیپلماتیک 
و »غیرقابل قبول« توصیف کرد و  از دولت عراق 
خواس��ت ضمن خودداری از دیدار با ترامپ، فوراً 
س��فیر آمریکا در بغ��داد را احضار کن��د. این دو 
فراکسیون یادش��ده اکثریت قاطع پارلمان عراق 
را در اختیار دارند. شماری از نمایندگان پارلمان 
عراق نیز سفر اعام نشده  ترامپ به عراق را اهانتی 
بزرگ به حاکمیت کشورشان دانستند و خواستار 
تشکیل نشست فوق العاده پارلمان برای بررسی آن 
شدند. س��خنگوی »گردان های حزب اه عراق« 
نیز همزمان با س��فر خارج از عرف رئیس جمهور 
آمریکا به عراق، گفت: مقاومت این کشور، آمریکا 
را ب��ه خروج نیروهایش از عراق وادار خواهد کرد. 
س��خنگوی جنبش مقاومت اسامی النجباء نیز 
گفت: ترامپ باید بدان��د حاکمیت عراق با خون 
شهدایش به دس��ت آمده است و کشور مقاومت 
و شهدا، جای پایگاه های نظامی او نیست. افزون 
بر این، منابع خبری اعام کردند روس��ای قوای 
س��ه  گانه عراق )نخس��ت وزیر، رئیس جمهوری و 
رئیس پارلمان( درخواست ترامپ برای دیدار با او 
در پایگاه  عین ااس��د را رد کردند. سفر 3 ساعته 
رئیس جمهور آمریکا به عراق یک هفته پس از آن 
انجام شد که ترامپ اعام کرد نظامیان آمریکایی 
را از سوریه خارج می کند. طبق گزارش ها، شماری 
زیادی از نیروهای نظامی آمریکا در روزهای اخیر 
پس از خروج از س��وریه وارد منطقه کردس��تان 
عراق ش��ده اند. تحلیلگران ای��ن تصمیم ترامپ را 
نش��ان دهنده شکس��ت راهبرد آمریکا در سوریه 

می دانند.

 ویکتور اوربان: همه پرسی
با موضوع مهاجران برگزار کنید

نخس��ت وزیر  اوربان،  ویکتور 
مجارستان که از سوی رهبران 
اروپایی به جهت سیاست های 
ماهی  چند  ضدمهاجرتی اش 
اس��ت تحت فشارهای شدید 
قرار دارد می گوید برای آنکه مساله مهاجران را 
حل کنیم بهتر است یک همه پرسی در سراسر 
ق��اره اروپا برگزار کنیم تا مردم اتحادیه بیایند و 
نظ��ر خود را درباره آین��ده پذیرش مهاجران به 
صندوق های رای بیندازند.  این در حالی است که 
دولت های راست گرا در جنوب اروپا اتحادیه ای را 
تشکیل داده اند که به طور نانوشته با هدف مبارزه 
با مساله پذیریش مهاجران در پارلمان اروپا ایفای 
نقش می کند.  وی می افزای��د: من بیش از 30 
سال است در اروپا این جمله را می شنوم که ما 
مساله مشترکی میان کشورهای عضو نداریم اما 
در حال حاضر از لیسبون تا ویلنیوس شاهد آن 
هستیم که در هر انتخاباتی مساله مهاجران یک 
ش��رط اصلی برای رای دهندگان است. بیاییم و 
این موضوع را با یک همه پرس��ی کلی در سطح 
اروپا یکسره کنیم تا بدانیم شهروندان اروپایی از 
ما به عنوان سیاستمداران چه می خواهند. این 
سخنان را ویکتور اوربان در حالی عنوان کرد که 
در آلمان آنگا مرکل، صدراعظم و دولت تحت 

رهبری اش از موافقان مساله مهاجران  است.
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گ�روهبینالملل: س��وریه این روزه��ا تیتر اصلی 
روزنامه ها و خبر مهم ش��بکه های خبری ش��ده 
است، از این جهت که پای هیات های دیپلماتیک 
و عربی و حوزه خلیج فارس به دمش��ق باز شده و 
انتظار می رود س��ال 2019 سال همگرایی بیشتر 
کش��ورهای عربی با دمشق و بازگشت روابط آنها 
به دوران قبل از جنگ باش��د. روز پنجش��نبه 3 
رویداد مهم سیاس��ی در ارتباط با سوریه به وقوع 
پیوست؛ بازگش��ایی س��فارت امارات در دمشق، 
ازسرگیری فعالیت های سفارت بحرین در دمشق 
و ف��رود ی��ک فرون��د هواپیمای خط��وط هوایی 
س��وریه با 150 سرنش��ین در فرودگاه تونس. در 
واقع، حکام عربی تسلیم این واقعیت شده اند که 
بش��ار اسد، رئیس جمهوری س��وریه همچنان در 
قدرت می ماند و کار شورش��یان مسلحی که طی 
7 س��ال تحت حمایت های همه جانب��ه آمریکا، 
اروپا، ترکیه و شیخ نش��ین ها برای سرنگونی نظام 
دمش��ق اقدام می کردند، تمام شده است. در این 
میان بازگشایی سفارت آمریکا در دمشق، به خاطر 
روابط مس��تحکمش با عربستان سعودی، بسیار 
پراهمیت می نماید و ناظران بعید نمی  دانند که از 
یک سو امارات کانال ارتباطی غیرمستقیمی میان 
دمش��ق و ریاض باش��د و از سوی دیگر، برکناری 

عادل الجبیر از وزارت خارجه سعودی که همواره 
جمله مش��هورش این بود که اسد باید یا با زور یا 
مس��المت آمیز حاکمیت را ترک کند، مقدمه ای 
برای تغییر رویکرد سیاس��ت ریاض در قبال نظام 

بشار اسد است. 
چنین بازگشت هایی از سر پشیمانی شماری 
از کشورهای عربی به س��وریه، پس از آن پدیدار 
می ش��ود ک��ه ارتش س��وریه ب��ا برخ��ورداری از 
حمایت ه��ای مح��ور مقاوم��ت، تم��ام توطئه ها 
برای تخریب و تجزیه این کش��ور را خنثی کرد؛ 
همچنان که این ارت��ش پس از خروج مفتضحانه 
آمریکا از س��وریه، تاش می کند کنترل مناطق 
تحت اشغال شورشیان مورد حمایت واشنگتن را 
به دست بگیرد که موید آن ورود نیروهای دولتی 
سوریه به شهر منبج در حومه شمال شرقی حلب 
و برافراشته شدن پرچم سوریه در این منطقه در 
روز جمعه بوده اس��ت. طبق ای��ن گزارش، ارتش 
سوریه از ورود به شهر منبج در حومه شمال شرق 
حلب و برافراشته شدن پرچم سوریه در این منطقه 

خبر داده است. طبق این گزارش، فرماندهان کل 
ارتش و نیروهای مسلح سوریه روز گذشته با صدور 
بیانیه ای اعام کردند: براساس مسؤولیت ملی بر 
اعم��ال حاکمیت دولت بر تمام اراضی س��وریه و 
در پاسخ به ندای اهالی منبج، اعام می کنیم که 
یگان هایی از ارتش وارد منبج شده و پرچم سوریه 
را در آن برافراش��ته اند. پی��ش از این »یگان های 
مداق��ع خلق کرد«- که تحت حمایت آمریکا بود 
- در بیانیه ای اعام کرد: در سایه تهدیدات مستمر 
ترکیه برای ورود به مناطق شمال سوریه و نابودی 
منطقه و آواره کردن ساکنان آن همانند اتفاقی که 
در جرابلس، اعزاز، الب��اب و عفرین رخ داد؛ ما در 
»یگان های مدافع خلق« اعام می کنیم از منطقه 
منبج عقب نشینی کرده و برای جنگ با داعش و 
دیگر گروه های تروریس��تی در شرق فرات و دیگر 
مناطق رهس��پار می ش��ویم و از حکومت سوریه 
می خواهیم نیروهایش را برای تحویل این منطقه 
اع��زام و از منبج در برابر تهدیدات ترکیه حمایت 
کن��د. »یگان های مدافع خلق کرد« در بیانه خود 

تاکید کرده اند از لحاظ سرزمینی، مرزی و مردمی 
به حکومت سوریه وابسته هستند. مقام های آنکارا 
طی روزهای اخیر بارها تهدید کرده اند ارتش ترکیه 
بزودی با کمک نیروهای وابسته به خود در داخل 
س��وریه حمله به منبج را آغاز خواهد کرد. اعام 
دونالد ترامپ برای خ��روج نیروهای آمریکایی از 
سوریه و تنها گذاشتن کردهای سوریه در مقابل 
ترکیه، ش��هر منبج را در روزهای اخیر در حالت 
آماده باش و بحرانی قرار داده بود و ش��به نظامیان 
کرد درصدد هس��تند بتوانند ب��ه حمایت دولت 
سوریه برای حفاظت از مناطق شان در برابر حمله 
ترکیه دست یابند. منطقه ای که در معرض خطر 
حمله نظامی قرار دارد حدود یک چهارم سوریه را 
شامل می شود که بیشتر آن شامل مناطق شرق 
ف��رات می ش��ود و نیروهای دموکراتیک س��وریه 
کنترل آن را در دست دارند. این منطقه شامل 3 
شهر اصلی قامشلی، حسکه و رقه است. در همین 
راستا، الدار خلیل، از سیاستمداران برجسته کرد 
گفت مسؤوانی از شمال سوریه هفته گذشته به 
مس��کو رفتند و قرار است سفر دیگری نیز داشته 
باشند با این امید که روسیه به سوریه فشار بیاورد 
تا به وظیفه خود درباره حفاظت از مرزها در برابر 

حمله نظامی عمل کند.

اماراتوبحرینسفارتهایشاندردمشقرابازگشاییکردند

اهتزازپرچمسوریهدرمنبج

فلوهادسائوپائولو

رئیسجمهوربرزیلصنایعرابهغربواگذارمیکند ■
رئیس جمهوری آینده برزیل که طی روزهای آینده قسم خواهد خورد، قرار 
اس��ت روند سیاسی در این کشور را تغییر  دهد. او سنت ها را می شکند و روابط 
با آمریکا و کشورهای غربی در برزیل تقویت خواهد شد. این مساله سوال برانگیز 

است. آیا برزیل از بریکس بیرون خواهد رفت 
و روند فروش صنایع برزیلی به ش��رکت  های 
آمریکایی در دوران جدید تقویت می ش��ود؟ 
این در حالی اس��ت که شرکت هواپیما  سازی 
برزیل قرار اس��ت به بوئینگ واگذار ش��ود و 
ممکن است دیگر صنایع برزیلی هم در دوران 
بولسونارو به شرکت  های آمریکایی و کانادایی 
به عن��وان س��رمایه گذاران خارج��ی واگذار 
ش��وند که این مهم با روندی که در گذش��ته 
در این کش��ور پیش می رفت، متفاوت است. 
دولت آینده برزیل برای اینکه بتواند تعهدات 
خود را انج��ام دهد نیازمند س��رمایه  گذاری 
خارجی اس��ت و همواره نزدیک��ی به آمریکا 
یا روس��یه ب��رای دولت  های این کش��ور یک 
جهت دهی بین المللی تعیین کننده بوده است.  
بولس��ونارو در نهایت نیازمند سرمایه  گذاری 
آمریکایی هاست به همین جهت با جان بولتون 

تاکنون دیدارهای متفاوتی داشته است.

لخوالسا:پوتینمردعاقلیاست ■
لخ والس��ا، رئیس جمهوری س��ابق لهس��تان و برنده جایزه نوبل صلح در س��ال 1983، رهبران اروپایی را نسبت به 
مناسبات شان با مسکو مورد سوال قرار داد. والسا که در قالب یک گفت وگو صحبت می کرد گفت به نظر او وادیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه مردی عاقل است          . او همچنین گفت روابطش در دوران ریاست جمهوری    اش با بوریس یلتسین 
بسیار نزدیک و مملو از گفت وگو  های مشترک بوده است. والسا همچنین تاکید کرد روابط میان لهستان و روسیه در دوران 
او روند رو به وخامتی داشته است اما برای بهبود این مناسبات هنوز زمان زیادی وجود دارد. وی گفت: 
اگر ما مناسبات مان را قدرتمند و مانند گذشته نداشته باشیم کشور سومی از ما می تواند پول خوبی در 
بیاورد. ولسا در بخش دیگری از این گفت وگو تاکید کرد ما کمونیسم را پس زدیم و دیگر این سیستم 

هرگز در جهان حاکم نخواهد بود اما کاپیتالسیم خالص هم نمی تواند راه خوبی برای آینده باشد. روابطچینوآمریکادرنسلجدیدسیاستمداران ■
مرگ جرج بوش پدر تنها پایان زندگی یک سیاس��تمدار 
آمریکایی نبود          ، او دورانی را در روابط چین و آ مریکا پایه  گذاری 
ک��رد که مرگش عما به این دوران پای��ان می دهد          . بوش در 
دوران نیکسون و در سال 1973 عاقه مندی خود را به آنچه در 
چین رخ می دهد نشان داد          . او و افراد نزدیکش دوستان خوبی 
در چین داش��تند و سرمایه گذاری  های کانی را در این کشور 
انجام دادند. دوستان بوش کمترین تنش ها را با چین داشتند؛ 
این برخاف سیاست های هیات حاکمه جدید آمریکاست که 
با جنگ تعرفه ها و درگیری  های سیاسی در حوزه نفوذ چین 
از جمله دریای چین جنوبی به دنبال متش��نج کردن فضای 
بین المللی هس��تند. بحران  هایی که می تواند روابط طرفین را 
با چالش های جدی روبه رو کند و ضرباتی را به این مناسبات 

بزند که نسل  های بعدی همانند گذشتگان از آن متاثر شوند.

گلوبالتایمز

گازیتاوبروشا

روسیهمرزهایکریمهواوکراینرافنسکشیمیکند ■
درگیری  های پیش آمده میان روس��یه و اوکراین تا جایی پیش رفته که این کش��ور 
مرزهای خود را با اوکراین در بخش ش��به جزیره کریمه از ترس خرابکاری  های احتمالی 
دولت پترو پروش��نکو فنس کش��ی خواهد کرد. این خبر را دولت روس��یه در حالی به 
روزنامه ای این کش��ور منتقل کرد که در آستانه س��ال 2019، پارلمان کریمه می گوید 
رفتارهای دولت اوکراین غیرقابل پیش بینی است و برای آنکه بتواند سطح امنیت را در این 
منطقه روسیه حفظ کند مجبور است به فنس کشی روی بیاورد؛ 60 کیلومتر مرز مشترک 
میان روس��یه و اوکراین در بخش کریمه وجود دارد که از سال 2015 تاکنون طرح  های 
مختلف امنیتی برای آن در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد اوکراین عاقه مند است 

وارد یک نبرد تمام عیار با روسیه شود.

ایزوستیا

خبر
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قاب روز
اجتماع دانشجویان دانشگاه تهران در حمایت از مردم یمن

عکس:   میزان

بازار

گزارش

گ�روه اقتصادی: حال این روزهای مس��کن خوب 
نیست، چرا که با وجود افت معامات در این بخش 
اما قیمت آن بشدت افزایش یافته است. کارشناسان 
عوامل متعددی را در افزایش بهای مسکن دخیل 
می دانند اما مهم ترین عامل از دید آنها بی توجهی 
وزیر سابق راه و شهرسازی به تولید مسکن در طول 
5 س��ال اخیر بوده که باعث شده است نه تنها نیاز 
انباش��ته به مسکن در کش��ور به شکل فزاینده ای 
باا رود، بلکه ت��وازن عرضه و تقاضا در این بخش 
به هم خورد. آمار بانک مرک��زی از افزایش حدود 
۹۲ درصدی قیمت مس��کن در آذر امسال و افت 
حدود ۶۲ درصدی معامات نسبت به مدت مشابه 
سال قبل حکایت دارد. بر اساس تازه ترین آمار بانک 
مرکزی، میانگین قیمت مس��کن در آذرماه سال 
جاری ۹5/5 میلیون ریال بوده که نس��بت به ماه 
مشابه سال قبل ۹1/8 درصد و نسبت به ماه قبل 
)آبان ۹7( 4/1 درصد افزایش نش��ان می دهد. این 
گزارش نشان می دهد تعداد معامات آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران در آذرماه سال 13۹7 به ۶/8 
هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل ۶1/7 درصد و نسبت به ماه قبل )آبان 
۹7( 0/۶ درص��د کاهش نش��ان می دهد. در میان 
مناطق بیست ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین 
متوس��ط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی 

معادل ۲18/1  معامله ش��ده 
میلی��ون ری��ال ب��ه منطقه 
ی��ک و کمتری��ن آن ب��ا 4۲ 
میلیون ری��ال به منطقه 18 
تعلق داش��ته است. این ارقام 
نس��بت به ماه مش��ابه سال 

قبل به ترتی��ب 105 و 75درصد افزایش نش��ان 
می دهند. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی 
معامله ش��ده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در 
آذر ۹7 حاکی از آن اس��ت ک��ه از مجموع ۶ هزار 
و 814 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 
سال ساخت با سهم 43/4 درصد بیشترین سهم را 
به خود اختصاص داده اند، سهم مذکور در مقایسه با 
آذرماه سال قبل 5/4 واحد درصد کاهش یافته و در 
مقابل به س��هم واحدهای با قدمت ۶ تا 10 سال و 
بیش از 15 سال افزوده شده است. تعداد معامات 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در ۹ ماهه سال 
۹7 بالغ بر ۹7 هزار و ۹00 واحد مسکونی بود که 
در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۲5/۶ درصد 
کاهش نشان می دهد، در این مدت متوسط قیمت 
یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران 75/4 
میلیون ریال بوده که نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل ۶3/۹ درصد افزایش نش��ان می دهد. تحوات 
بازار اجاره هم نشان می د هد در آذرماه سال 13۹7 
شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در 
کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل 

به ترتیب 1۹/۲ و 1۶/4درصد رشد داشته است.
ت�وازن عرضه و تقاض�ای مس�کن در زمان  ■

وزارت آخوندی به هم ریخت
نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس با بیان 
اینکه در زمان وزارت عباس آخوندی عرضه مسکن 
بشدت کاهش یافت و ش��اهد رکود در این بخش 

بودیم، گفت: همین مساله توازن عرضه و تقاضای 
مس��کن را به هم زد و عرضه مسکن چه در زمینه 
ف��روش و چه در زمینه اجاره بش��دت کاهش پیدا 
کرد، در نتیجه شاهد افزایش قیمت ها بودیم. سید 
احس��ن علوی با اش��اره به اینک��ه فعالیت داان 
سفته باز س��ودجو و تصمیمات خلق الساعه نیز از 
دیگر عوامل گرانی مسکن در کشور هستند، گفت:  
40 درصد بنگاه های ام��اک کد رهگیری ندارند. 
وی با تصریح بر اینکه نیاز مسکن بشدت در کشور 
احساس می شود، گفت: اکنون 1۲ میلیون پسر و 
دختر در  آس��تانه ازدواج داریم، بیش از ۲ میلیون 
واحد بافت فرس��وده  وج��ود دارد که باید هر چه 
سریع تر بازسازی شود، بنابراین هر ساله حداقل نیاز 
به ساخت یک میلیون مسکن در کشور وجود دارد 
اما به دلیل رکودی که در زمینه س��اخت مسکن 
وجود داشته است اکنون نیاز به ساخت 5 میلیون 
واحد مسکونی در کشور احساس می شود تا رکود 
چندساله بخش مسکن جبران شود. وی در واکاوی 
علت افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن گفت: 
عوامل مختلف��ی در به وجود آمدن بحران افزایش 
قیمت اجاره بها و خرید و فروش مسکن نقش دارد 
که اصلی ترین آنها مس��اله نبود توازن در عرضه و 
تقاضا است. عضو کمیسیون عمران مجلس عامل 
دیگر گرانی مسکن و اجاره بها را  عدم نظارت دولت 
بر ساخت وس��ازها دانس��ت و 
اف��زود: بخش قاب��ل  توجهی 
از بنگاه ه��ای معاماتی یعنی 
حدود 30 الی 40 درصد آنها 
فاقد  کد رهگیری هس��تند و 
بدون دردسر معامله می کنند 
که این خود نیز به نح��وی در به هم ریختگی بازار 
مسکن اثرگذار است. علوی با اشاره به عامل دیگری 
که در آشفته کردن بازار مسکن اثرگذار بوده است، 
گفت: کاهش یک باره  بهره بانکی باعث شد صاحبان 
ملک که پول های رهن خود را در بانک گذاش��ته 
بودند، یک باره به فکر گرفتن اجاره بهای بیشتر به 
جای گرفتن رهن باش��ند و همین باعث آشفتگی 
و آماده ش��دن فضا برای سوءاس��تفاده سفته بازان 
ش��د. وی در گفت وگو با تسنیم با تصریح بر اینکه 
دولت باید ساانه 500 هزار واحد مسکن حمایتی 
برای خانوارهایی که توانایی تهیه مسکن را ندارند 
فراهم کند، گفت: س��اختن و واگ��ذاری این تعداد 
مس��کن در س��ال  با هر عنوان و طرحی که باشد 
اعم از مس��کن حمایتی، اجاره  به شرط تملیک و...  
به تعادل و باانس قیمت مسکن و اجاره بها بشدت 

کمک می کند. 

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس: آخوندی مقصر اصلی افزایش قیمت خانه است
بانک مرکزی: مسکن در تهران 92 درصد گران شد

عملکرد هیأت مقررات زدایی زیر ذره بین مرکز پژوهش های مجلس
ادغام مجوزها گرهی  از مشکات بخش خصوصی باز نکرد

اتاق

کااهای اساسی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد
رانت ۷۰ درصدی در توزیع کاا های اساسی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از 
100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت پرداخت شده 
ب��ه کاا های اساس��ی 70 درصد رانت اس��ت. به 
گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 

کمیسیون اقتصادی مجلس 
با اش��اره ب��ه اینک��ه به رغم 
اختصاص ارز 4 هزار و ۲00 
تومانی به کاا های اساس��ی 
اما رون��د افزایش قیمت این 
ادام��ه دارد، گفت:  کاا ه��ا 

دول��ت در س��ال ۹7 ارز 4 هزار و ۲00 تومانی به 
کاا های اساس��ی اختصاص داده است اما قیمت 
کاا ها افزایش یافته است و این سوال وجود دارد 
که آیا باید همین روند در سال ۹8 برای کاا های 
اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟ رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت باید تعهد دهد 
بر توزیع و قیمت کاا های اساسی نظارت و کنترل 
دارد تا این کاا ها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار 
گیرد، این وضعیت را در س��ال ۹7 تجربه کردیم 
و بنابراین تکرار همین وضعیت در س��ال ۹8 به 
صاح کش��ور نیست. وی تاکید کرد: توافق شده 
است کاا های اساسی با ارز 4 هزار و ۲00 تومانی 
به دست مردم برسد اما مردم این کاا ها را با ارزش 
بااتر تهیه می کنند، بنابراین باید برای این رویه در 
س��ال آینده تغییری ایجاد کرد. وی بیان داشت: 
حدود 100 هزار میلی��ارد تومان مابه التفاوت به 
کاا های اساس��ی پرداخت می شود، از این میزان 
حدود ۲0 تا 30 درصد به دست مردم می رسد و 
70 درصد رانت است که دولت باید تضمین دهد 
در نحوه نظارت و اعمال به گونه ای عمل کند که 
قیمت کاا ها باا نرود و متناسب با ارز دولتی به 

دست مردم برسد. پورابراهیمی در ادامه با اشاره به 
طرح مجلس برای تامین کاا های اساسی، گفت: 
در مجلس روی طرح جدید کار می کنیم. در این 
طرح مابه التفاوت نرخ کاا های اساس��ی در قالب 
کارت اعتباری به دست مردم 
می رس��د به این نحو که اگر 
قیمت برن��ج در بازار 8 هزار 
تومان است و با دار 4 هزار 
تومانی قیمت  گذاری ش��ده 
است مردم بخشی از هزینه 
این برن��ج را از کارت اعتباری پرداخت می کنند. 
این نماین��ده مجلس تاکید ک��رد: این روش به 
عدالت نزدیک است و منطق دارد، در کمیسیون 
اقتصادی روی این موضوع بحث می شود تا برای 

سال آینده تصمیم   گیری کنیم. 

نماین��دگان بخ��ش خصوص��ی در نشس��ت 
کمیسیون تسهیل کس��ب وکار اتاق تهران به این 
مس��اله پرداختند که چرا هیأت مقررات زدایی در 
طول 4 س��ال فعالیت خود از اهدافش عقب  مانده 
است. به گزارش »وطن امروز«، در سی امین نشست 
کمیسیون تسهیل  کسب وکار اتاق بازرگانی تهران، 
گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي 
درب��اره »ارزیابي عملکرد هی��أت مقررات زدایي و 
تسهیل صدور مجوزهاي کسب وکار و دفتر پایش 
و بهبود محیط کس��ب وکار« مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت؛ گزارش��ی که نشان  می دهد مجموعه 
اح��کام قانوني مرب��وط به س��اماندهي مجوزهاي 
کسب وکار، پس از تحوات قانوني زیاد و همچنین 
نیازها و مطالبات جدي فعاان اقتصادي، همچنان 
در پیچ و خم بروکراس��ي عقیم مان��ده  و به مرحله 
اجراي کامل و قابل قبول نرسیده است. این ارزیابي 
همچنین نش��ان  می ده��د »پایگاه اطاع رس��اني 
مجوزهاي کس��ب وکار« که ق��رار بود یگانه مرجع 
قانوني فعاان اقتصادي براي کسب اطاع از مدارک 
و زمان و هزینه هاي دریافت هر مجوز باشد، بویژه 
به دلیل عدم نظام مندي در تفکیک دس��تگاه هاي 
اصلي و تابعه، دارای ایرادات و نواقص زیادي است. 
در ادامه نشست، احمد مرکزمالمیری، عضو هیأت 
علمی مرکز پژوهش های مجلس به ارائه گزارشی 

درب��اره عملکرد »هیأت مقررات زدایي و تس��هیل 
صدور مجوزهاي کس��ب وکار« مس��تقر در وزارت 
امور اقتص��ادی و دارایی پرداخت و با برش��مردن 
احکام قانوني گوناگون ناظر بر ساماندهي، تسهیل 
و تسریع صدور مجوزها، به این نکته اشاره کرد که 
براس��اس کتاب »مجوزهاي کس��ب وکار در دولت 
یازدهم« تا ش��هریور 13۹۶، تع��داد ۲111 مجوز 
احصا شده اس��ت و از مجموع مجوزهاي یادشده 
3۹1 مجوز ح��ذف، 30 مجوز اصاح، 134 مجوز 
ادغام و در نهایت340 مجوز در هیأت مقررات زدایي 
و تسهیل صدور مجوزهاي کسب وکار تصویب شده 
اس��ت. به گفته مرکزمالمیری، با گذشت بیش از 
3 س��ال از تصویب ماده »57« »قانون رفع موانع 
تولی��د رقابت پذی��ر و ارتقای نظام مالی کش��ور« 
ک��ه فرصت یک ماهه را براي تهیه و ارس��ال نوع، 
شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزها توسط 
دستگاه های اجرایی برای هیأت مقررات زدایی مقرر 
کرده، فقط 38 درصد کل مجوزها شناسایي  شده، 
مورد بررسي قرار گرفته اند. وی با طرح این پرسش 
که آیا ادغام مجوزها مي تواند موجب تسهیل صدور 
مجوزها ش��ود، توضیح داد: ادغام انواع مجوزها در 
مجوزي واحد، اگرچه در ظاهر نشانگر کاهش تعداد 
مجوزهاي کسب وکار است اما در واقعیت گرهي از 
نظام پیچیده و دست وپاگیر مجوزها نخواهد گشود. 
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افق تهران

روزنامه سیاسی ، فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی
صاحب امتیاز: مهرداد بذرپاش

   مدیرمسؤول: محمد آخوندی     سردبیر: رضا شکیبایي

نشانی : خیابان انقاب اسامي، بین حافظ و خیابان ولیعصر)عج(  
کوچه سعید، پاك 9

روابط عمومي: 66413792       تحریریه: 66413783       
نمابر: 66414137    پیام گیر:  66413942  

سازمان آگهي ها: 61086163   پیامک:  10002231  
    info@vatanemrooz.ir  : پست الکترونیک

چاپ: شرکت رواق  روشن مهر

تقویم امروز
 

نابودی بیش از 2۰هزار تن برنج 
در شرکت بازرگانی دولتی

عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس گفت: 
دادستان عمومی کشور به موضوع از بین رفتن برنج 
در شرکت بازرگانی دولتی ورود کند. سیدراضی 
نوری در گفت وگو با خانه ملت، درباره نابودی بیش 
از ۲0 هزار تن برنج در ش��رکت بازرگانی دولتی، 
گفت: یک��ی از وظایف اصلی و اساس��ی که باید 
مجموعه دستگاه های نظارتی داشته باشند نظارت 
ب��ر انبارها، گمرکات و محل ه��ای نگهداری مواد 
غذایی است. وی با بیان اینکه محصوات غذایی و 
کشاورزی به دلیل اینکه با سامت افراد و جامعه 
در ارتباط هستند، اگر بموقع مصرف نشوند تاریخ 
انقضای آنها س��ر می رس��د و درصورت توزیع  در 
بازار عوارضی به بار می آورند، تصریح کرد: گزارشی 
را که آقای مصری به صورت مصور و مستند درباره 
از بین رفتن برنج در بازرگانی دولتی در صحن ارائه 
کردند مایه تاس��ف بود. وی با اشاره به اینکه عدم 
عرضه بموقع محصوات کشاورزی و مواد غذایی 
به بازار با اقتصاد مقاومتی منافات دارد، اضافه کرد: 
انتظار داریم بازرس��ی کل کش��ور و دستگاه های 
قضایی مخصوصا دادستان عمومی کشور به عنوان 
مدعی العموم نسبت به موضوع از بین رفتن بیش 
از ۲0 ه��زار تن برنج در ش��رکت بازرگانی دولتی 
ورود داشته باشند تا مردم با اعتماد کامل نسبت 
به مسؤوان خود مخصوصا مسؤوان ارشد کشور 

این مسائل را هضم کنند.

وثیقه های بی ارزش 
عامل رشد معوقات کان بانکی

رئیس کمیس��یون اصل ۹0 مجلس می گوید 
یکی از دای��ل معوقات بانکی ارزیابی نادرس��ت 
وثیقه های بانکی بوده و حتی اگر همه آنها ضبط 
شود بخشی از وامی که گرفتند مستهلک نمی شود. 
داوود محم��دی در گفت وگو با خانه ملت، درباره 
اینک��ه آیا این معوقات بانکی به دلیل مش��کات 
اقتصادی ایجاد شده اس��ت، گفت: بخشی از این 
معوقات به مشکات اقتصادی کشور بازمی گردد 
اما بخش عمده این معوقات کان بانکی به دلیل 
عدم اجرای وظیفه نظارتی بانک هاست، چرا که در 
زمینه وثیقه توسط کسانی که وام گرفته اند درست 
عمل نشده است. این نماینده مجلس بیان داشت: 
درباره وثایق ارزیابی واقعی نش��ده و ارزش  وثایق 
کمتر از وامی بوده که از بانک برداشت کردند. حتی 
اگر بخواهیم همه آن را ضبط کنیم بخشی از وامی 
که گرفتند مستهلک نمی ش��ود. وی تاکید کرد: 
برخی می گویند افرادی که وام ها را به این ش��کل 
گرفتند از رانت برخوردار بودند اما به هر حال این 
افراد ادله متفاوتی داش��ته اند که به هر حال باعث 
ش��ده نهایتا وام پرداختی وصول نش��ود. پیگیری 
کمیسیون بر این پرونده ادامه دار بوده و بخشی از 

تخلفات به دستگاه های قضایی ارسال شده است.

امضاي نخستین قانون اساسي ایران توسط  ■
»مظفرالدین ش�اه« با نام نظامنامه سیاس�ي - 

1285ش
مرگ »راینر ماریا ریلکه« بزرگ ترین شاعر  ■

آلماني قرن بیستم- 1926م
آزمایش نخس�تین ماش�ین بخار توس�ط  ■

»ژوزف کونیو« مبتکر فرانسوي- 1770م
امض�اي ق�رارداد اس�تقال »ایرلند« بین  ■

رهبران ایرلند و انگلستان- 1937م
تأسیس صندوق بین المللي توسعه کشاورزي  ■

وابسته به سازمان ملل متحد - 1977م
اخبار

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریکا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11400

13000

14400

3020

-

-

1610

2300

-700

-900

-900

-380

-

-

-200

-100

-

-

8450

-
-

-

-

-350

-
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

53/36
55/02

1/27
1/0

44/071/1

تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3570000

3650000

1900000

1200000

620000

-170000

-120000

-90000

-40000

-3000

-

328620

438620

1271/20دار
15/415دار

-

-21100

-

3/19

1/01

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

158443/7
7756/2

6823/2

-
-

-

116543/7
316522/0

142146/7

-

-

-

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5651/1بورس استرالیا

250
-180
-4

23139

20015

2494
-

کام نور

]خدایا[ تو کی پنهان شده ای که نیاز به 
دلیلی باشد که به تو رهنمون شود؟ و چه 

وقت دور شده ای که آثار تو ما را به تو 
برساند؟ کور باد چشمی که تو را نظاره گر 
خود نبیند، زیانبار باد سودای بنده ای که 
بهره ای از محبتت را برای او قرار نداده ای.

امام حسین)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
3422

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-9/55

تراکتورسازي ایران  
معدني  اماح  ایران  

شیرپاستوریزه پگاه خراسان   
فرآورده  هاي  نسوز ایران  

پست بانک ایران 
سیمان  بجنورد 

محورسازان ایران خودرو 
صنایع شیمیایي سینا 

سرمایه گذاري  صنعت  نفت  

21217

4303
10427

1778

5903

4670
15160

4676

8/91
5

4/98
4/97

4/96

4/94

4/87

4/8

4/8

ح.  پگاه آذربایجان غربي
ح. سرمایه گذاري نیرو 

کاشي  پارس  
داروپخش

باما 
درخشان  تهران
پتروشیمي جم

زغال سنگ  نگین  طبس  
تایدواترخاورمیانه 

995

84

7077
10033

8632

8130

11150
5182

4271

-8/7

-4/99

-4/95
-4/64

-4/57

-4/2

-4/13

-3/91

متوسط قیمت هر کیلوگرم کااها در پاییز 9۷)تومان(
آذرآبانمهرکاا

16.81017.74218.000برنج ایرانی درجه یک
5.18479188.500برنج خارجی درجه یک

65.72066.04070.000گوشت گوسفند
62.22265.19067.000گوشت گاو یا گوساله

10.74811.47412.500مرغ ماشینی
4.2634.8765.000شیر پاستوریزه یک لیتری

6.6157.5038.000ماست پاستوریزه
8.5898.5568.600روغن مایع 900 گرمی

6.3526.3616.361قند
4.7565.1275.100شکر

19.84121.19418.000رب گوجه فرنگی

درصد تغییرتاریخمتوسط قیمت
نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلآذر 1397آبان 1397آذر 1396

61/7-0/6-1777668556814تعداد معامات )واحد مسکونی(
4982191794955474/191/8متوسط قیمت هر مترمربع )هزار ریال(

قیمت کلقیمتعمر بنامتراژ بنامنطقه
1502217.000.0002.550.000.000شهرك غرب

942014.361.0001.350.000.000گیشا 
621412.900.000800.000.000بلوار فردوس

142259.154.0001.300.000.000صادقیه
122912.400.0001.512.800.000شهران

722014.538.0001.050.000.000سعادت آباد
ان(771611.810.000910.000.000باغ فیض 

توم
ان )

هر
 درت

مان
ارت

ع آپ
 مرب

متر
هر 

ید 
جد

ت 
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تغییرات معامات و قیمت مسکن در تهران


